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مقدمة
السادة مساهمي شركة األندلس العقارية
المحترمين

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  31ديســمبر  .2017والمعــد وفقــاً لمتطلبــات الئحــة الحوكمــة
وقواعــد التســجيل واإلدارج الصادرتيــن عــن هيئــة الســوق الماليــة
ونظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة.
ويســتعرض التقريــر معلومــات عــن أنشــطة الشــركة ونتائجهــا الماليــة
وأدائهــا وإنجازاتهــا وخططهــا المســتقبلية خــال العــام المالــي المنتهــي
فــي  31ديســمبر .2017
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 .1.1مجلس اإلدارة
الشيخ

محمد بن عبد العزيز الحبيب
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ

المهندس

األستاذ

عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

عبد المحسن بن محمد الزكري

موسى بن عبدالله آل إسماعيل

نائب رئيس المجلس

عضو

عضو

األستاذ

أحمد بن عبدالرحمن الموسى

عضو

الدكتور

األستاذ

سليمان بن محمد الدواود

عبدالعزيز بن عبدالله الراشد

عضو

عضو

الدكتور

عبدالرحمن بن محمد البراك

عضو
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 .1.2اللجنة التنفيذية
المهندس
صا لــح بــن محمــد ا لحبيــب

الرئيس

األستاذ

األستاذ

األستاذ

عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

أحمد بن عبدالرحمن الموسى

محمد بن عبدالمحسن الزكري

عضو

عضو

عضو

 .1.3الرئيس التنفيذي

األستاذ

هذال بن سعد العتيبي

الرئيس التنفيذي
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2

شــركة األندلــس العقاريــة هــي شــركة مســاهمة ســعودية
بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010224110وتاريــخ
1427/09/17ه ـ (الموافــق  )2006/10/10والقــرار
الــوزاري رقــم  2509وتاريــخ 1427/09/03هـ(الموافــق
.)2006/09/26

 2.1تأسيس الشركة

تأسســت شــركة األندلــس العقاريــة كشــركة مســاهمة
مقفلــة ســعودية بــرأس مــال بلــغ مائتــان وثمانيــة وثالثــون
مليــون وتســعمائة ألــف ( )238,900,000ريــال ســعودي
مقســم إلــى ثــاث وعشــرين مليــون وثمانمائــة وتســعون
الــف ( )23,890,000ســهم عــادي بقيمــة إســمية للســهم
بلغــت عشــرة ( )10ريــاالت مدفوعــة بالكامــل.

وفــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين
فــي 15/10/1428ه ـ (الموافــق 27/10/2007م) ،قــرر
المســاهمون زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــان وثمانيــة
وثالثــون مليــون وتســعمائة ألــف ()238,900,000
ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة وثالثــة وأربعــون مليــون
( )343,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعــة
وثالثــون مليــون وثالثمائــة الــف ( )34,300,000ســهم
عــادي ،وتــم تغطيــة الزيــادة البالــغ مقدارهــا مئــة وأربعــة
مليــون ومئــة الــف ( )104,100,000ريــال عــن طريــق إصدار
أســهم جديــدة تــم الوفــاء بهــا نقــداً مــن قبــل المســاهمين.
وفــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين
فــي 19/05/1436ه ـ (الموافــق 10/03/2015م) ،قــرر
المســاهمون زيــادة رأس مــال الشــركة مــرة اخــرى مــن
ثالثمائــة وثالثــة وأربعــون مليــون ( )343,000,000ريــال
ســعودي إلــى ســبعمائة مليــون ( )700,000,000ريــال
ســعودي مقســم إلــى ســبعين مليــون ()70,000,000
ســهم عــادي وتــم تغطيــة الزيــادة فــي رأس المــال
البالــغ مقدارهــا ثالثمائــة وســبعة وخمســين مليــون
( )357,000,000ريــال ســعودي عــن طريــق حســاب األربــاح
المبقــاه.
فــي ديســمبر  2015وبعــد صــدور موافقــة هيئــة الســوق
الماليــة طرحــت الشــركة  %30مــن أســهمها لالكتتــاب
العــام حيــث بلــغ عــدد األســهم المطروحــة واحــد وعشــرين
مليــون ( )21,000,000ســهم عــادي بقيمــة اســمية
مدفوعــة بالكامــل وقدرهــا عشــرة ريــاالت ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد.
ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ســبعمائة مليــون
( )700,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ســبعين
مليــون ( )70,000,000ســهم عــادي بقيمــة أســمية
قدرهــا عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

عن الشركة
 2.2األنشطة الرئيسية للشركة

يتركــز النشــاط الرئيســي الحالي للشــركة فــي التطوير
واالســتثمار العقاري
وتتمثــل أغــراض الشــركة الرئيســية وفقــاً لنظامهــا
األساســي كمــا يلــي:
 .1إنشــاء وتملــك المراكــز والمجمعــات التجاريــة والســكنية
وإدارتهــا.
 .2مقــاوالت عامــة للمبانــي الســكنية والتجارية والمنشــآت
التعليميــة والترفيهيــة والصحيــة ،والطــرق والســدود
ومشــاريع الميــاه والصــرف الصحــي واألعمــال الكهربائيــة
والميكانيكيــة.
 .3صيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني التجارية.
 .4تملــك األراضــي والعقــارات وتطويرهــا واســتثمارها
لصالــح الشــركة فــي حــدود أغراضهــا.
 .5إنشــاء وتملــك وصيانــة وتشــغيل المراكــز والمجمعــات
الطبيــة والفندقيــة والســياحية.
 .6إســتيراد المــواد ،األجهــزة ،األثــاث ،األدوات والمعــدات
إلســتخدامها فــي مشــاريعها.

 2.3القطاعات المدارة من قبل الشركة
 - 1قطاع عقارات التجزئة

تعتمــد شــركة األندلــس العقاريــة علــى االســتثمار فــي
األنشــطة العقاريــة المرتبطــة بقطــاع التجزئــة كالمراكــز
التجاريــة ومراكــز تســوق األحيــاء.
أ  -المراكز التجارية

وتمتلــك الشــركة (بشــكل غيــر مباشــر) ثالثــة ( )3مراكــز
تجاريــة بنســب ملكيــة متفاوتــة وهــي:

*“األندلــس مــول” المقــام فــي مدينــة جــدة ،والمملــوك
بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت ( )1حيــث تبلــغ ملكيــة
الشــركة فــي الصنــدوق .%68.73
*“حيــاة مــول” المقــام فــي مدينــة الريــاض ،وتبلــغ ملكيــة
الشــركة فيــه  %25مــن خــال ملكيتهــا لنســبة  %25مــن
شــركة الحيــاة العقاريــة المالكــة لمركــز حيــاة مــول.
*“داريــن مــول” المقــام فــي مدينــة الدمــام ،وتبلــغ ملكيــة
الشــركة فيــه  %50مــن خــال ملكيتهــا لنســبة  %50مــن
شــركة األســواق المتطــورة المالكــة لمركــز داريــن مــول.
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ب  -مراكز تسوق األحياء
وباإلضافة إلى المراكز التجارية المذكورة أعاله ،طورت الشركة ثالثة من مراكز تسوق األحياء )(Strip Malls
بنســبة ملكيــة مقدارهــا  %100لهــذه المشــاريع ال ــمقامة علــى أراضــي مســتأجرة وهــي (اليرمــوك ســنتر ،تــال
ســنتر ،الصحافــة ســنتر ).
 -2قطاع الضيافة
أ  -ستيبريدج سويتس جدة االندلس مول (البرج الفندقي)

قامــت شــركة األندلــس العقاريــة بحمداللــه بإنشــاء وتطويــر بــرج فندقــي مالصــق لألندلــس مــول (ســتيبريدج ســويتس
جــدة االندلــس مــول) ،بمســاحة إجماليــة قدرهــا  28,225متــر مربــع وتــم افتتــاح الفنــدق وتشــغيله فــي الربــع الثانــي مــن
عــام 2017م والفنــدق مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت ( )1حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق .%68.73
ويتكــون ســتيبريدج ســويتس جــدة األندلــس مــول مــن  164جنــاح باإلضافــة الــى المرافــق الترفيهيــة وغــرف اإلجتماعــات
والمطاعــم العالميــة ونــادي صحــي ومســبح.

 2.4الشركات الشقيقة

تشــمل اســتثمارات الشــركة عــدد مــن الشــركات الشــقيقة ،والتــي تمتلــك الشــركة فيهــا نســب تتــراوح مــا بيــن  25%إلــى
 %70مــن رأس مــال تلــك الشــركات .وفيمــا يلــي جــدول يبيــن أســماء الشــركات الشــقيقة ونســبة ملكيــة شــركة األندلــس
فيهــا كمــا فــي  31ديســمبر 2017م.
اسم الشركة
الشقيقة

النشاط الرئيسي
المقــاوالت العامــة للمبانــي وصيانتهــا واألعمــال الكهربائيــة

الدولة محل
رأس المال
التأسيس
(ريال سعودي)
والنشاط

شركة األسواق
المتطورة

والميكانيكيــة والخدمــات التجاريــة وكذلــك شــراء االراضــي إلقامــة 500,000

السعودية

شركة الحياة
العقارية

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

السعودية

شركة هامات
العقارية

المبانــي عليهــا واســتثمارها بالبيــع أو بالتأجيــر لصالــح الشــركة.

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

شركة صروح
المراكز

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

شركة منافع
األندلس

إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ( سكنية ) وإدارة
وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ( غير سكنية ) وأنشطة إدارة
العقارات مقابل عمولة وأنشطة التطوير واالستثمار العقاري لصالح
الشركة

شركة مستشفى إقامة وإدارة المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات
الحكومية واألهلية
غرب جدة

5,000,000

500,000

السعودية

نسبة
ملكية
الشركة

%50

%25

%33.4

500,000

السعودية

%25

500,000

السعودية

%50

500,000

السعودية

%70

 2.5صندوق األهلي ريت ()1

تمتلــك الشــركة نســبة  %68.73فــي صنــدوق األهلــي ريــت ( )1والــذي يمتلــك مركــز األندلــس مــول فــي جــدة وفنــدق
ســتيبريدج ســويتس جــدة االندلــس مــول حيــث تــم طــرح وتغطيــة  %30مــن وحــدات الصنــدوق للإلكتتــاب العــام فــي
ديســمبر  2017وتــم إداراج وتــداول وحــدات الصنــدوق فــي الســوق الماليــة الســعودية.
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3

إستراتيجية الشركة
ورؤيتها

الرؤية

أن نكــون المســتثمر والمطــور المفضــل واألكثــر تأثيــراً فــي قطــاع العقــارات المــدرة
للدخــل المرتبطــة بقطــاع التجزئــة ،ومكمالتهــا مــن مشــاريع الضيافــة ،والمشــاريع
متعــددة اإلســتخدامات فــي المملكــه العربيــة الســعودية.

اإلستراتيجية

التحســين المســتمر لــأداء التشــغيلي وتطويــر وإدارة وتأجيــر المراكــز التجاريــة التابعــة
للشــركة لتحقيــق أعلــى مســتويات اإلشــغال والوصــول إلــى المزيــج األمثــل مــن
المســتأجرين.
تطويــر مشــاريع المراكــز التجاريــة الجديــدة ومشــاريع الضيافــة باإلضافــة إلــى مشــاريع
متعــددة اإلســتخدامات
االســتحواذ كليــاً أو جزئيــاً علــى المشــاريع المماثلــة األخــرى القائمــة ذات األداء المتميــز
أو التــي تعتقــد الشــركة بــأن ذلــك ســيمكنها مــن الوصــول إلــى أداء متميــز.
اإلســتثمار اإلســتراتيجي فــي الــذراع التشــغيلي والتأجيــري التابــع للشــركة والمتمثــل
بشــركة هامــات العقاريــة وذلــك بهــدف توســيع محفظــة الشــركة مــن المشــاريع
وشــبكات األعمــال وتلبيــة طلبــات العمــاء (المســتأجرين) المتناميــة.
الدخــول فــي شــراكات اســتراتيجية مــع مســتثمرين آخريــن لتنفيــذ مشــروعات فــي
المجــاالت التــي تعمــل بهــا الشــركة.

الرسالة
القيم

تنميــة مكانــة الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمحافظــة عليهــا مــن خــال
التركيــز علــى تطويــر مشــاريع التجزئــة التجاريــة المــدرة للدخــل ومكمالتهــا مــن مشــاريع
الضيافــة والمشــاريع متعــددة اإلســتخدامات ذات الجــوده العاليــة ،واإلســتثمار فــي
الفــرص الواعــدة وذلــك بالعمــل مــع شــركائنا اإلســتتراتيجين الذيــن يشــاطروننا ذات
األهــداف.
تتميز الشركة بقيم مؤسسية تسعى من خاللها لتحقيق أهدافها وهي كالتالي:
الطموح
الشغف

اإلصرار
الثقة

المشاركة
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الموارد البشرية
 -3تكريم موظفي الشركة

اإلســتثمار فــي اإلنســان هــو أرفــع درجــات اإلســتثمار ،مــن
خــال بــذل الجهــد فــي تنميــة ذاتــه ،وتطويــر مداركــه،
وإعانتــه علــى تحقيــق الدور المناســب إلمكاناته وقدراته.

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

 -1توطين الوظائف

 -4العناية بموظفي الشركة

 4.1الموارد البشرية
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
فــي دعــم الشــباب الســعودي وإعطائــه الفرصــة
لالنضمــام إلــى أســرة العامليــن فــي الشــركة.
 -2محضن اإلبداع
ولــن يتحقــق اإلســتثمار فــي اإلنســان إال إذا توفــر لــه
تدريــب يحفــز قدراتــه ويبــرز مواهبــه ،ويعــزز طموحــه .وقــد
جــاء التدريــب والتطويــر علــى رأس أولويــات األندلــس
العقاريــة.
حيــث يتــم التدريــب وفــق خطــة تُ َراعــى فيهــا احتياجــات
الشــركة والموظــف ،ومــدى تأهيــل الجهــة التدريبيــة ,
وفــي هــذا الســياق تقــدم الشــركة برامــج ودورات تدريبية
تشــمل جميــع المســتويات الوظيفيــة بالشــركة بمتابعــة
وتنســيق مــن قبــل المــوارد مــن خــال الئحــة تبيــن أنــواع
ومــدة وشــروط تلــك البرامــج والــدورات التــي تناســب
احتياجــات الموظفيــن فــي مجاالتهــم المختلفــة كاألتــي:
أ -التدريــب داخــل الشــركة ويتــم تنفيــذ ذلــك بواســطة
مختصيــن مــن داخــل الشــركة أو خارجهــا.
ب -التدريــب داخــل وخــارج المملكــة ويتــم ذلك عن طريق
إرســال الموظــف لــدورات إلــى المعاهــد المتخصصــة
والتــي تطــرح دورات وبرامــج تســاعد الموظفيــن علــى
تأديــة أعمالهــم بصــورة احترافيــة.

التحفيــز ،المشــاركة ،روح الفريــق والتقديــر ،كلهــا روافــد
تصــب فــي نهــر التقديــر النفســي والذاتــي ،وســعياً منــا
للعنايــة بمنســوبينا فقــد تــم التعاقــد مــع كبــرى شــركات
التأميــن فــي المملكــة لضمــان عنايــة صحيــة فائقــة
للموظفيــن وأســرهم ،وهــو بــا شــك عنــوان اعتــزاز
لدينــا ،ومصــدر فخــر ووفــاء لموظفــي الشــركة وألســرهم
الكريمــة.

 4.2االلتزام بالسعودة

لقد بلغت الشركة بحمد الله النطاق البالتيني (الممتاز)
مــن حيــث نســبة التوطيــن ،كمــا يحتــل الســعوديون من أبناء
هــذا الوطــن المناصــب اإلداريــة العليــا فــي الشــركة ،وتأتــي
اســتراتيجية توطيــن الوظائــف فــي مقدمــة اهتمامــات
الشــركة ،وفــي رأس أولوياتهــا فــي خططهــا ،كمــا إننــا ال
نعــد توطيــن الوظائــف فــي الشــركة مجــرد خيــار لتحقيــق
متطلبــات وزارة العمــل ،بقــدر مــا هــو مطلــب وطنــي
إلنعكاســاته اإليجابيــة علــى االقتصــاد الســعودي ،وذلــك
عــن طريــق االســتثمار فــي الكــوادر الوطنيــة بمــا يتوافــق
مــع متطلبــات ســوق العمــل فــي المجــاالت المختلفــة،
إيمانــاً منــا بأهميــة تكويــن قاعــدة بشــرية وطنيــة تحمــل
علــى عاتقهــا المضــي قدمــاً نحــو التنميــة وفــق تطــورات
العصــر.
فقــد بلــغ عــدد العامليــن فــي الشــركة ونســبة الســعودة
فــي  31ديســمبر  2017كمــا يلــي:

شركة
األندلس
العقارية

تصنيف
النشاط

إجمالي
العاملين

التشييد
والبناء
مقاوالت
عامة
للمباني

45

السعوديين

16

غير
سعوديين

29

نسبة
السعودة

%31,81

النطاق

بالتيني
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المساهمات
االجتماعية للشركة
خالل عام 2017م

تحرص شــركة األندلس العقارية على تحقيق إســتراتيجيتها
المتعلقــة بالمســؤولية اإلجتماعيــة مــن خــال دعــم
البرامــج االجتماعيــة  ،حيــث ترعــى مراكــز الشــركة التجاريــة
بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة  ،الجمعيــات التوعويــة
والخيريــة العديــد مــن البرامــج الهادفــة لخدمــة المجتمــع
وهــي مســؤلية و التــزام تســعد الشــركة بتقديمهــا تأكيــدا
لرســالتها نحــو المجتمــع.

 5.1أبــرز الفعاليــات االجتماعيــة التــي تــم
اســتضافتها فــي مراكــز الشــركة خــال العــام
2 0 1 7م .

وخــال  2017ســاهمت شــركة األندلــس العقاريــة مــن
خــال مراكزهــا التجاريــة فــي إســتضافة العديــد مــن
االنشــطة اإلجتماعيــة واإلنســانية المختلفــة وذلــك تأكيــداً
لدورهــا فــي المجتمــع وكان أبرزهــا:
* الحملــة التوعويــة للكشــف المبكــر عــن مــرض ســرطان
الثــدي بالتعــاون مــع وزارة الصحــة.

* الحملــة التوعويــة لفــرط الحركــة بالتعــاون مــع جامعــة
الملــك ســعود.
* الحملــة التوعويــة لمكافحــة ســمنة األطفــال بالتعــاون
مــع وزارة الصحــة.
* اليــوم العالمــي لمــرض الســكري بالتعــاون مــع وزارة
الصحــة.
* اليوم العالمي للربو بالتعاون مع وزارة الصحة.
* اليوم العالمي لضغط الدم بالتعاون مع وزارة الصحة.
* اليــوم العالمــي لمتالزمــة الــداون بالتعــاون مــع وزارة
الصحــة.
* اليــوم العالمــي لألمعــاء بالتعــاون مــع جامعــة الملــك
ســعود.
* اإلســبوع الوطنــي للموهبــة و اإلبــداع بالتعــاون مــع
وزارة التعليــم.

* الحملــة التوعويــة لمكافحــة الســمنة بالتعــاون مــع وزارة
الصحــة.
* الحملــة التوعويــة لمــرض الســكري بالتعــاون مــع جامعــة
االميــرة نــورة.
* الحملــة التوعويــة للجلطــات الدماغيــة بالتعــاون مــع
مستشــفى مدينــة الملــك فهــد الطبيــة.
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6

أبرز تطورات وإنجازات
الشركة منذ التأسيس

 6.1أبرز التطورات واإلنجازات منذ تأسيس الشركة
يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها.

السنة
2006م

2007م

الحدث

•تأســيس الشــركة بــرأس مــال قــدره مائتــان وثمانيــة وثالثــون مليــون وتســعمائة ألــف ( )238,900,000ريــال
ســعودي مدفوعــة بالكامــل.
•بداية أعمال البناء في األندلس مول في مدينة جدة.

•زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــان وثمانيــة وثالثــون مليــون وتســعمائة ألــف ( )238,900,000ريــال ســعودي إلــى
ثالثمائــة وثالثــة وأربعــون مليــون ( )343,000,000ريال ســعودي.
•إفتتاح 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.

2008م

•استحواذ الشركة على نسبة  %50من حياة مول في مدينة الرياض.
•شــراء حصــة مــن األرض الواقعــة فــي مدينــة األحســاء بنســبة ملكيــة تبلــغ  % 15,06بمســاحة  158,083متــر مربــع
مــن إجمالــي مســاحة األرض البالغــة  1,228,969متــر مربــع.

2009م

•افتتاح دارين مول في مدينة الدمام.
•صدور رخصة بناء مشروع األندلس سكوير من أمانة جدة.
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الحدث

السنة
2010م

•بيع  25%من ملكية الشركة في حياة مول .

2011م

•بيــع حصــة الشــركة مــن األرض الواقعــة بمدينــة األحســاء و التــي تــم شــراؤها فــي عــام  2008وذالــك بمبلــغ
 51,300مليــون ريــال حيــث حققــت الشــركة ربــح رأســمالي بلغــت نســبته . %71

2012م

•بداية بناء مشروع البرج الفندقي ستيبريدج سويتس جدة األندلس مول (.)Staybridge Suites
•استحواذ الشركة على نسبة  %33,40من شركة هامات العقارية .

2013م

•بداية بناء مراكز تسوق األحياء وهي الصحافة سنتر ،تالل سنتر ،واليرموك سنتر.
•اإلستحواذ على  %25من أرض في مدينة جدة لغرض إقامة بانوراما جدة مول .
•توقيع اتفاقية ادارة وتشــغيل مشــروع البرج الفندقي ســتيبريدج ســويتس جدة األندلس مول المالصقة لألندلس
مــول مــع شــركة هوليــداي إن الشــرق األوســط المحــدودة تحــت االســم التجــاري «ســتيبريدج» والمملوكــة بنســبة
 %100مــن قبــل مجموعــة انتركونتينــال ( )IHGلمــدة  15ســنة.

2014م

•اكتمال إنشاء مراكز تسوق األحياء وهي الصحافة سنتر ،تالل سنتر ،واليرموك سنتر.
•اكتمــال المرحلــة األولــى مــن مشــروع البــرج الفندقــي ســتيبريدج ســويتس جــدة األندلــس مــول(Staybridge
.)Suites
•تأســيس شــركة صــروح المراكــز ومســاهمة الشــركة فيهــا بنســبة  %25بهــدف تملــك بانورامــا جــدة مــول فــي مدينــة
جدة.

2015م

•إفتتاح مراكز تسوق األحياء ( الصحافة سنتر  ,تالل سنتر  ,واليرموك سنتر).
•زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثالثمائــة وثالثــة وأربعــون مليــون ( )343,000,000ريــال ســعودي إلــي ســبعمائة
مليــون  700,000,000ريــال ســعودي.
•بدء أعمال توسعة االندلس مول واالنتهاء من اكثر من  %90منها.
•اإلنتهــاء مــن اكثــر مــن  %90مــن مشــروع البــرج الفندقــي ســتيبريدج ســويتس جــدة األندلــس مــول المالصقــة
لألندلــس مــول.
•طرح  %30من أسهم الشركة لإلكتتاب العام.

2016م

•إدراج وتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية « تداول » في أوائل عام  2016م
•اإلنتهاء بالكامل من أعمال توسعة األندلس مول وتأجير أكثر من  %90منها.
•اإلنتهــاء مــن أكتــر مــن  %99لمشــروع البــرج الفندقــي ســتيبريدج ســويتس جــدة األندلــس مــول المالصــق لألندلــس
مول.

2017م

•إفتتاح وتشغيل فندق ستيبريدج سويتس األندلس مول.
•إفتتاح منطقة مطاعم حياة مول بعد إعادة التصميم و التطوير.
•تتويــج منطقــة مطاعــم حيــاة مــول بجائــزة التميــز المقدمــة مــن مجلــس مراكــز التســوق بالشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا نظيــر إعــادة تصميــم وتطويــر منطقــة حيــاة مــول.
•البدء بأعمال تطوير منطقة مطاعم األندلس مول حيث بلغت نسبة اإلنجاز  %90كما في نهاية عام 2017م.
•البدء بأعمال بناء مركز المروة سنتر حيث بلغت نسبة اإلنجاز  %63كما في نهاية عام 2017م.
•اإلنتهاء بالكامل من أعمال توسعة دارين مول.
•استحواذ الشركة على نسبة  %25من ارض حي األصالة بجدة.
•اســتكمال مشــروع الصنــدوق العقــاري المتــداول ( األهلــي ريــت  ) 1الــذي يتملــك مركــز األندلــس مــول وفنــدق
ســتيبردج جــدة األندلــس مــول  ،مــع احتفــاظ الشــركة بتملــك نســبة  % 68.73مــن وحــدات هــذا الصنــدوق .
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 7.1أنشطة الشركة

 - 1المراكز التجارية

أ  -األندلس مول
افتتــح األندلــس مــول فــي عــام 2007م ويقــع بمدينــة
جــدة علــى طريــق الملــك عبــد اللــه مقابــل ميــدان الملــك
عبــد العزيــز فــي منطقــة مركــز المدينــة (المطــار القديــم
ســابقاً ) بمســاحة إجماليــة (مســطحات مبانــي ومواقــف )
قدرهــا  148,481متــر مربــع ويضــم األندلــس مــول 292
مســتأجر موزعيــن علــى  398متجــر بمســاحة تأجيريــة تبلــغ
 94,336متــر مربــع مقســمة علــى دوريــن .ويتميــز األندلس
مــول بتنــوع مزيجــه التأجيــري باإلضافــة إلــى المتاجــر التــي
تتخــذ العالمــات التجاريــة المشــهورة إســماً تجاريــاً لهــا مثــل
 ، H&Mمــذر كيــر ،فافافــوم ،باريــس غاليــري ،ســنتر بوينــت,
أمريــكان أيجــل  ,أوســتون ريــد  ,كيابــي والعديــد مــن
العالمــات التجاريــة المشــهورة األخــرى ومنطقــة مطاعــم
مميــزة ومنطقــة ترفيــة.
ولعــل مــن أبــرز اإلنجــازات التــي حققهــا األندلــس مــول
نســبة التشــغيل التــي بلغــت مســتويات رائعــة تصــل الــي
 %99ووصــل تقديــر عــدد زوار المركــز رقمــا كبيــرا يزيــد عــن
 15مليــون زائــر خــال 2017م.
ويتميــز األندلــس مــول بموقعــه االســتراتيجي باإلضافــة
إلــى إطاللتــه المباشــرة علــى ميــدان الملــك عبدالعزيــز
بمســافة  800متــر ،والكثافــة الســكانية العاليــة فــي
المناطــق المحيطــة بالموقــع ،يقــع المشــروع علــى تقاطــع
طريقيــن حيوييــن مــن أهــم الطــرق فــي مدينــة جــدة  :طريق
الملــك عبــد اللــه وطريــق األميــر ماجــد.
وقــد إرتقــي األندلــس مــول بخدماتــه وتميــزه ليكــون األول
في المنطقة ,فتوافد المســتأجرون للحصول علي مســاحة
فــي هــذا المركــز التجــاري الرائــد ممــا صعــد بــأداء النشــاط
التأجيــري للمركــز مــن الناحيــة المســاحية والســعرية.
األندلــس مــول مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت
( )1حيــث تبلــغ ملكيــة الشــركة فــي الصنــدوق .%68.73

فعاليات األندلس مول 2017
•مديريــة الدفــاع المدنــي شــعار الحملــة كيــف أكــون
قــدوة للفتــرة مــن  1438-03-14إلــي  1438-03-17ه ــ.
•مهرجــان هيــا جــدة للتســوق  2017شــعار الحملــة
بطولــة كــرة القــدم الفتــرة مــن  2017-01-12لمــدة
أ ســبوعين
•مهرجــان هيــا جــدة للتســوق  2017شــعار الحملــة
فعاليات مدينة جدة للتســوق للفترة من 2017-02-01
م لمــدة شــهر.
•مستشــفى قــوى األمــن شــعار الحملــة توعيــة بصحــة
الفــم و األســنان للفتــرة مــن 2017-08-01م لمــدة
يوميــن.
•وزارة التجــارة شــعار الحملــة معــرض تعريفــي وزارة
التجــارة للفتــرة مــن 2017-06-01م لمــدة يوميــن.
•وزارة الصحــة شــعار الحملــة فعاليــة ســرطان الثــدي
للفتــرة مــن 2017-10-19م لمــدة يوميــن .
•الجمعيــة الســعودية لطــب األ ســنان شــعار
الحملــة كيــف تحا فــظ علــى ابتســامتك الجميلــة
للفتــرة 2017-09-11م لمــدة أ ســبوع .
•وزارة التربيــة و التعليــم شــعار الحملــة معــرض تعريفــي
وزارة التربيــة و التعليــم للفتــرة مــن 2017-04-30م
لمــدة أســبوع .
•إدارة األندلــس مــول و شــركة الشــايع شــعار الحملــة
فعاليــة االندلــس مــول للفتــرة مــن 2017-11-15م
لمــدة يــوم وذلــك مــن أجــل الســحب علــى  3ســيارات.
•الجمعيــة الســعودية لطــب العيــون شــعار الحملــة
صحــة عينيــك 2017-03-16م لمــدة يوميــن.
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ب  -حياة مول
يقــع حيــاة مــول بمدينــة الريــاض علــى طريــق الملــك عبــد العزيــز
بمســاحة إجماليــة ( مســطحات مبانــي ومواقــف ) قدرهــا
 226,108متــر مربع.ويضــم حيــاة مــول  287مســتأجر موزعيــن
علــى  433متجــر بمســاحة تأجيريــة  90,221متــرا مربعــا ويتميــز
حيــاة مــول بموقعــه االســتراتيجي علــى طريــق الملــك عبدالعزيــز
وتنــوع المســتأجرين مثــل مكتبــة جريــر ،مذركيــر ،وبــاول كافيــه،
كيــدز دوم الترفيهيــة والعديــد مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة.
وتركــزت الجهــود التأجيريــة للمركــز خــال عــام 2017م بتكثيــف
النشــاط التأجيــري وتحســين أداءه مــن خــال االتــي:
 .1رفع نسبة االشغال.
 .2إعــادة تنظيــم مزيــج المســتأجرين مــن خــال خطــط اإلحــال
ترتــب عليهــا إضافــة كميــة ونوعيــة للمركــز .
 .3الحمالت التسويقية والترفيهية.
إفتتــاح منطقــة المطاعــم بعــد إعــادة تصميــم وتطويــر
المنطقــة بأعلــى معاييــر الجــودة واإلتقــان مــع مراعــاة أفضــل
مــواد البنــاء والخامــات ضمــن محيــط تتوفــر فيــه نخبــة مــن
المطاعــم والمقاهــي العالميــة .وتوجــت منطقــة المطاعــم
بجائــزة التميــز المقدمــة مــن مجلــس مراكــز التســوق بالشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا.

كمــا حافــظ حيــاة مــول علــى مســتويات تشــغيلية جيــدة ووصــل
تقديــر عــدد زوار المركــز بمــا يزيــد عــن  7.5مليــون زائــر خــال 2017
.
فعاليات حياة مول 2017
عددا من الفعاليات منها :
وإحتضن المركز
ً

•فعالية الكوبونات الخاصة بالمركز شهر يناير 2017م.
•فعاليــة مركــز بســمة الدنيــا شــعار الحملــة اليــوم العالمــي
لمتالزمــة الــداون للفتــرة مــن 2017-03-23م لمــدة يوميــن.
•فعاليــة مركــز األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز للخدمــات شــعار
الحملــة موهــوب بالفطــرة للفتــرة مــن
 2017-03-24لمدة يوم.
•فعاليــة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء شــعار الحملــة
البطاقــة الذكيــة للفتــرة مــن 2017-05-23م إلــي 2017-م
.05-25
•فعاليــة جامعــة الملــك ســعود شــعار الحملــة علــوم األرض
والمجتمــع للفتــر ة مــن 2017-06-19م إلــي 2017-06-24م.
•فعاليــة وزارة الصحــة شــعار الحملــة توعيــة عــن ســرطان
الثــدي للفتــرة مــن 2017-10-10م إلــي 2017-10-30م.
•فعاليــة الجمعيــة الســعودية للعامــود الفقــري شــعار الحملة
ســامة ظهــرك للفتــرة مــن 2017-10-16م لمــدة يوم.
•فعاليــة جامعــة االميــرة نــورة شــعار الحملــة توعيــة
الســكري للفتــرة مــن 2017-12-08م لمــدة يوميــن.
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ج  -دارين مول
يقــع داريــن مــول فــي منطقــة مميــزة علــى كورنيــش
الدمــام بمســاحة إجماليــة ( مســحطات مبانــي ومواقــف
) قدرهــا  99.960متــرا 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.

•فعاليات حديقة المرح والسعادة (منتصف العام).
•اإلحتفال بشهر رمضان المبارك 1438هـ.

,,

فعاليات دارين مول 2017

•فعاليــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي بالتعــاون
مــع وزارة الصحــة.
•فعاليــة الكشــف المبكــر لمكافحــة الســمنة بالتعــاون
مــع وزارة الصحــة.

شــهد المركــز إقبـ ًـال كبيــرا فــي اإلشــغاالت التأجيريــة،
ـاحةكورنيــش
ســى
ـتراتيجيالمعلـ
ـه الـاإلـىسـ
بموقعـ
يتميحـيــزـثداريـ
 %99مــن
ـغال
ـولـبة اإلشـ
مـنسـ
ـنـت
وصلـ
•فعاليــة فحــص الســكري وضغــط الــدم بالتعــاون مــع
ـتأجرينـا كبيــرا يزيــد
المركــز رقمـ
ـن زوار
مــدد
تقديــةـر عـ
التأجيريــة،
المسـ
صــلبنخبـ
وويــز
ويتم
الدمــام
وزارة الصحــة.
عــن  6مليــون زائــر خــال  2017م.
•فعاليــة تطعيــم اإلنفلونــزا الموســمية بالتعــاون مــع
كمــا تــم اإلنتهــاء مــن توســعة المركــز والتــي تضيــف
وزارة الصحــة.
مســاحة تأجيريــة تزيــد عــن  3000متــر مربــع.
تبلــغ عــدد المتاجــر فــي داريــن مــول  183متجــر مقســمة
إلــى خمســة أنــواع وهــي  :ســوبرماركت ،مراكــز ترفيهيــة،
مســتأجرين رئيســين ،متاجــر صغيــرة ،ومنطقــة مطاعــم
باجمالــي مســاحة تأجيريــة  41,355متــر مربــع.

•فعاليــة اليــوم العالمــي للهــال األحمــر بالتعــاون مــع
الصليــب األحمــر الدولــي وهيئــة الهــال األحمــر.
•فعالية اليوم العالمي للربو.

وشــهد المركــز مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة التــي
تســاهم فــي زيــادة عــدد الــزوار.
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 - 2مراكز تسوق األحياء
أ  -الصحافة سنتر
يقــع الصحافــة ســنتر علــى تقاطــع طريــق الملــك عبدالعزيــز
مــع شــارع األميــر ناصــر بــن ســعود فــي حــي الصحافــة
شــمال مدينــة الريــاض بمســاحة إجماليــة ( مســطحات
مبانــي ومواقــف ) قدرهــا  12,228متــر .
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
حيــث توجــد كثافــة ســكانية ومؤسســات خدماتيــة فقــد
جــاء المركــز متطــوراً عمرانيــاً ليواكــب المحيــط العمرانــي

يضــم الصحافــة ســنتر  23مســتأجر موزعيــن علــى 29
وحــدة .يضــم الصحافــة متاجــر تجاريــة ومكاتــب إداريــة .كمــا
تتواجــد أســواق المزرعــة باالضافــة للعديــد مــن العالمــات
التجاريــه مثــل د.كيــف ،كروكــس ،صيدليــات وايتــس
ومغربــي للبصريــات  ,وقــد حقــق الصحافــة ســنتر نســبة
اشــغال ممتــازة خــال ســنة 2017م.
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ب  -تالل سنتر
عمالؤنــا يجدوننــا فــي كل مكان...ونحــن نفكر عوضا عنهم
لتســويق منتجاتهــم ...وجعــل تلــك المنتجــات تصــل بيــن
أيــدي عمالئهــم حيــث يكونــون ومــن أجــل ذلــك وضعــت
شــركة األندلــس قدمهــا فــي حــي الملقــا بالريــاض بعــد
تنفيذهــا لمشــروع تــال ســنتر حيــث إنتهــت أعمــال تطويــر
تــال ســنتر فــي الربــع الرابــع مــن 2014م و بــدأ التشــغيل
فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015م ،وتقع على طريق انس
بــن مالــك الواقــع فــي حــي الملقــا شــمال مدينــة الريــاض

ج  -اليرموك سنتر
تســعى شــركة األندلــس العقاريــة إلــى مواكبــة التنميــة
العمرانيــة وإضافــة لمســات تطويريــة لصناعــة العقــار وفــي
هــذا الصــدد تــم إحــداث اليرمــوك ســنتر الــذي يأت ــي بهــدف
إضافــة الخدمــة المتخصصــة ألحيــاء الريــاض وســاكنيها
المجاوريــن ومــن حولهــم.
إنتهــت أعمــال تطويــر اليرمــوك ســنتر فــي الربــع الرابــع مــن
2014م كمــا بــدأ التشــغيل فــي الربــع الثانــي مــن عــام
2015م ،وتقــع علــى طريــق الدمــام حــي اليرمــوك شــمال
شــرق مدينــة الريــاض بمســاحة إجماليــة ( مســطحات
مبانــي ومواقــف ) قدرهــا  10,514متــر مربــع.

بمســاحة إجماليــة ( مســطحات مبانــي ومواقــف ) قدرهــا
 9,910متــر .يضــم تــال ســنتر  15مســتأجر موزعيــن علــى
 20وحــدة مقســمة إلــى ثــاث أنــواع وهــم :ســوبرماركت
الدانــوب  ،مســتأجرين رئيســين ،ومتاجــر صغيــرة مثــل ســتار
بوكــس و صديليــات وايتــس  ,حقــق تــال ســنتر نســبة
اشــغال ممتــازة خــال ســنة 2017م .

يضــم اليرمــوك ســنتر  21مســتأجر موزعيــن علــى 27
وحــدة مقســمة إلــى ثــاث أنــواع وهــم :ســوبرماركت بنــده
 ،مســتأجرين رئيســين ،ومتاجــر صغيــرة حيــث تتواجــد أســواق
بنــده ،باإلضافــة للعديــد مــن العالمــات التجاريــة مثــل
دومينــوز بيتــزا ،حلويــات ســعد الديــن ،ومطعــم الطــازج و
المغربــي للنظــارات  ,وقــد حقــق اليرمــوك ســنتر نســبة
اشــغال ممتــازة خــال ســنة 2017م .
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 - 3ستيبريدج سويتس جدة االندلس مول (برج الشقق الفندقية)
إســتكماال ألعمــال تطويــر أنشــطة الشــركة ومشــاريعها واســتكماال لمســيرة التطويــر المســتمر والصعــود بثبــات وتنويــع
قطاعاتهــا قامــت شــركة األندلــس العقاريــة بتطويــر وإنشــاء بــرج فندقــي مالصــق لألندلــس مــول (ســتيبريدج ســويتس
جــدة االندلــس مــول) ،بمســاحة إجماليــة ( مســطحات مبانــي ومواقــف ) قدرهــا  28.255متــرا مربعا.وقــد تــم البــدء فــي
األعمــال اإلنشــائية فــي أواخــر 2012م وتــم بفضــل اللــه االنتهــاء مــن الفنــدق وافتتاحــه وتشــغيله فــي الربــع الثانــي مــن
عــام 2017م.
وحرصــا علــي تميــز المشــروع وتفــرده فقــد تــم اختيــار شــركة هوليــداي إن الشــرق األوســط المحــدودة تحــت العالمــة
التجاريــة «ســتيبريدج» والمملوكــة بنســبة  %100مــن قبــل مجموعــة انتركونتنينتــال ( )IHGإلدارة وتشــغيل الفنــدق تحــت
العالمــة التجاريــة  ))STAYBRIDGE SUITESHOTELســتيبريدج ســويتس جــدة األندلــس مــول ليكــون أول فنــدق يفتتــح
فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحــت سلســلة فنــادق ســتيبريدج.
ويتكــون ســتيبريدج ســويتس األندلــس مــول مــن  164جنــاح باإلضافــة الــى المرافــق الترفيهيــة وغــرف اإلجتماعــات
والمطاعــم العالميــة ونــادي صحــي ومســبح.
الفندق مملوك بالكامل لصندوق األهلي ريت ( )1حيث تبلغ ملكية الشركة في الصندوق .%68.73
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 7.2المشاريع الحالية
 - 1مشروع طريق األمير ماجد ( المروة سنتر )

قامــت الشــركة بالشــراكة مــع شــركة محمــد عبدالعزيــز الراجحــي وأوالده لإلســتثمار ( منافــع القابضــة ســابقا ) بتأســيس
شــركة منافــع األندلــس لتنظيــم اإلطــار القانونــي للشــراكة القائمــة بيــن الطرفيــن بحيــث تتولــى شــركة منافــع األندلــس
المملوكــة بنســبة (  %70لألندلــس و  %30لشــركة محمــد عبدالعزيــز الراجحــي وأوالده لالســتثمار ) إدارة هــذا المشــروع
المقــام علــى األرض التــي تســتأجرها شــركة المشــروع المذكــورة مــن الشــريك لمــدة خمســة وعشــرون ســنة هجــري ابتــداء
مــن تاريــخ  8ربيــع الثانــي 1436ه ـ  .الموافــق  28ينايــر . 2015
الجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد قامــت بتوقيــع عقــد تأجيــر مــع مســتأجر رئيســي لمنطقــة الهايبــر ماركــت فــي المشــروع
ومــن الناحيــة اإلنشــائية فقــد تــم بحمــد اللــه االنتهــاء مــن إنجــاز نســبة  % 63مــن هــذا المشــروع وقــد حصــل التأخيــر
بســبب تأخــر الحصــول علــى الترخيــص نتيجــة أعمــال متــرو جــدة حيــث صــدر الترخيــص بحمــد اللــه بتاريــخ  18مــارس 2017
ومــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن بنــاء هــذا المشــروع وتشــغيله فــي الربــع الثالــث مــن عــام  2018م .

 7.3الشهادات واالعتمادات
الشهادة

سيتي سكيب
العالمية
سيتي سكيب
العالمية
مجلس مراكز
تسوق الشرق
األوسط

الجهة

Cityscape
Cityscape
MECSC

التفاصيل

حصول األندلس مول على جائزة افضل مشروع تجاري
وتجزئة بالمملكة.
حصول حياة مول على جائزة افضل مشروع تجاري وتجزئة
بالمملكة.

تتويج منطقة مطاعم حياة مول بجائزة التميز نظير إعادة
تصميم وتطوير منطقة المطاعم.

فترة االعتماد

2009م
2010م
2017م

وتجــدر اإلشــارة بــأن ســيتي ســكيب و مجلــس مراكــز تســوق الشــرق األوســط هــي شــركات عالميــة مقرهــا دبــي – دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة متخصصــة فــي تقديــم و إقامــة المعــارض والمؤتمــرات الدوليــة الخاصــة بالقطــاع العقــاري
و قطــاع التجزئــة حيــث أنهمــا تقيمــا ســنوياً عــدة معــارض فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــرق اســيا وشــمال إفريقيــا.
وتعقــد خــال المعــارض مســابقات عالميــة تغطــي الجوانــب العقاريــة ( أفضــل مشــروع عقــاري  -افضــل مشــروع ناشــئ
 -افضــل تصميــم  -وغيرهمــا).

 7.4نواحي القوة والمزايا التنافسية
* التواجد في المدن الرئيسية في المملكة.
* نوعية المشاريع وتنوعها باإلضافة إلى مكانة كل مشروع في المدينة المتواجد بها.
* العالقات اإلستراتيجية مع قطاع التجزئة (غير منافسين لعمالئنا).
* اإلســتثمار اإلســتراتيجي فــي الــذراع التشــغيلي والتأجيــري التابــع للشــركة والمتمثــل بشــركة هامــات العقاريــة لتشــغيل
مراكــز الشــركة ومراكــز اخــرى.
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 8.1مشروع بانوراما جدة مول

تملــك الشــركة  %25فــي االرض المخصصــة للمشــروع
الواقــع شــمال مدينــة جــدة فــي حــي الصــواري طريــق
المدينة على مساحة تبلغ  130,477متر مربع ومخصصة
إلنشــاء مركــز تجــاري (بانورامــا جــدة مــول) عن طريق شــركة
صــروح المراكــز التــي تــم تأسيســها بيــن الشــركاء فــي األرض
لغــرض تملــك المشــروع الــذي ســيقام عليهــا.

وجــاري حاليــا العمــل علــى إفــراغ األرض لصالــح شــركة
صــروح المراكــز المؤسســة بيــن الشــركاء  ،ولــم يتــم البــدء
بإنشــاء المشــروع بعــد.

 8.2مشــروع إنشــاء مستشــفى بالشــراكة مــع
مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات
الطبيــة القابضــة
بتاريــخ  2014/10/30تــم إبــرام اتفاقيــة شــراكة لتصميــم
وتطويــر وإدارة وتشــغيل مستشــفى فــي مدينــة جــدة بيــن
شــركة األندلــس العقاريــة ومجموعــة الدكتــور ســليمان
الحبيــب للخدمــات الطبيــة القابضــة وقــدم تــم تأســيس
شــركة مستشــفي غــرب جــدة شــركة ذات مســؤولية
محــدودة مناصفــة بيــن الطرفيــن لتنفيــذ المشــروع
المشــترك بينهما ( %50لكل منهما) ضمن أرض األندلس
ســكوير المملوكــة للشــركة  .وســوف تتولــى مجموعــة
الدكتــور ســليمان الحبيــب للخدمــات الطبيــة القابضة جميع
العمليــات التشــغيلية واإلداريــة للمستشــفى وينحصــر دور
الشــركة باالســتثمار الرأســمالي فقــط عــن طريــق تمويــل
حصتهــا فــي المشــروع.

الخطط
المستقبلية

المشــروع ،فــي حيــن ســتقدم المجموعــة الطبيــة حصتهــا
مــن خــال بنــاء وتطويــر المستشــفى بحيــث يتــم الحفــاظ
علــى نســبة المشــاركة البالغــة  %50لــكل شــريك
وقــد تــم ااالنتهــاء مــن إعــداد التصاميــم الخاصــة بالمشــروع
كمــا تــم التقــدم لألمانــة والجهــات الرســمية األخــرى
لغــرض إصــدار ترخيــص البنــاء والتراخيــص الحكوميــة األخــرى
المطلوبــة.
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.

8.3

مشروع حي األصالة

قامــت الشــركة بشــراء حصــة مشــاعة تمثــل ( )%25مــن
إجمالــي األرض الواقعــة فــي حــي األصالــة بمدينــة جــدة
والتــي تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة (112,965.69م )2بتاريــخ
 23مــارس  2017م  ،وقــد تــم إفــراغ ملكيــة هــذه الحصــة
لصالــح شــركة الجوهــرة الكبــرى التــي تــم تأسيســها بيــن
الشــركاء فــي األرض والتــي تمتلــك الشــركة نســبة % 25
مــن إجمالــي حصــص الشــركة المذكــورة .
وتهــدف الشــركة مــن شــراء هــذه الحصــة إلــى المشــاركة
فــي إقامــة ســوق تجــاري عليهــا مــع الشــركاء اآلخريــن فــي
االرض .

وقــد قامــت الشــركة بنقــل ملكيــة قطعتــي األرض
المخصصتيــن للمشــروع لصالــح شــركة مستشــفى
غــرب جــدة مقابــل حصــة الشــركة المعادلــة ل ـ  %50مــن
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النتائج المالية

 9.1قائمة الدخل

يبين الجدول التالي قوائم الدخل الفعلية للشركة لألعوام 2013م و 2014م و 2015م و 2016و  2017م ( ألف ريال سعودي)
2013

البند

إيرادات النشاط بالصافي

97,075

مجمل الدخل من النشاط

71,057

حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

33,153

مصروفات بيعية وتسويقية

تكلفة إيرادات النشاط

)(31,943
758

ربح التشغيل

انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية
تكلفة تمويل التورق اإلسالمي
صافي ربح السنة قبل الزكاة

580

1,113

)(5,577

856

38,848

)(8,628
103,387

99,855

108,812

-

-

-

-

84,395

)(11,401

)(2,073

97,047

29,448

146,827

)(14,356

)(2,734

-

81,960

37,788
)(849

96,377

مكاسب تحويل عقارات إستثمارية إلى شركة زميلة

75,076

34,691

)(5,760

)(49,711

)(62,433

131,671

)(51,649

70,667

1,046

مصروفات إدارية وعمومية

)(1,265
-

-

)(931

22,944

()4,244

)(10,270

)(9,413

)(8,323

)(6,315

)(7,019

)(1,602

)(1,585

)(1,573

)(1,717

)(2,103

()24

()215

87,153

مصروف الزكاة الشرعية
صافي ربح السنة

88,392

85,551

بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المتعلق بـ

مساهمي الشركة األم

حقوق الملكية غير المسيطرة

•

2014

102,610

)(26,018

إيرادات أخرى

2015

126,725

* ( 2016غير موحدة)

( 2017موحدة)

95,645

86,807

93,541

91,824

94,072

120,493
118,390

85,551

86,807

94,072

91,799

118,175

85,551

86,807

94,072

91,799

118,175

0

0

0

0

0

تم تعديل أرقام عام  2016لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.
إيرادات النشاط (ألف ريال سعودي)
146.827

131.671

150

126.725
102.610

120
97.075

90
60
30

2017

2016

2015

2014

2013
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ويبين الجدول التالي التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام 2016م و 2017م
*2016
(غير موحدة)

البند
إيرادات النشاط بالصافي

131,671

مجمل الدخل من النشاط

81,960

حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

29,448

مصروفات بيعية وتسويقية

)(1,265

تكلفة إيرادات النشاط

146,827

)(62,433
84,395

1,113

مصروفات إدارية وعمومية

ربح التشغيل

مكاسب تحويل عقارات إستثمارية إلى شركة زميلة

38,848

99,855

108,812

8,957

9%

)(931

)(4,244

مساهمي الشركة األم

0

حقوق الملكية غير المسيطرة

-

)(4,244

120,493

26,952

29%

118,390

26,566

29%

118,175

26,376

29%

118,175

26,376

29%

)(704

)(386

)(215

91,799

-26%

-

)(2,103

91,799

المتعلق بـ

22,944

)(7,019

)(24

إجمالي الدخل الشامل للسنة

334

22,944

91,824

بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة

9,400

32%

)(11,401

)(1,717

صافي ربح السنة

)(257

-23%

3%

)(14,356

93,541

مصروف الزكاة الشرعية

)(12,722

26%

)(2,956

)(6,315

صافي ربح السنة قبل الزكاة

15,157

12%

26%

-

تكلفة تمويل التورق اإلسالمي

التغيير

نسبة التغيير

2,435

856

-

انخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

•

2017
(موحدة)

)(49,711

إيرادات أخرى

( ألف ريال سعودي)

)(191

0

0

11%

22%

796%

0%

تم تعديل أرقام عام  2016لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

يعــود ســبب االرتفــاع فــي صافــي الربــح فــي عــام 2017م عــن العــام الســابق الــي الزيــادة فــي إيــرادات األندلــس مــول
وزيــادة ربــح الشــركة مــن حصتهــا مــن أربــاح الشــركات الزميلــة باإلضافــة إلــى مكاســب بيــع أراضــي مالصقــة لألندلــس مــول
وتقديمهــا كحصــة عينيــة فــي مشــروع مستشــفي غــرب جــدة.

121,373

114,383

106,634

101,635

96,237

األندلس مول

5,577

5,684

5,855

-

-

اليرموك سنتر

6,077
5,542

6,233
4,339

8,192

5,052

-

-

-

-

1,032

1,032

992

146,827

131,671

126,725

102,610

82.7%

86.9%

84.1%

99.0%

99.1%

3.8%

4.3%

4.6%

0.0%

0.0%

7,226
2017
4.1%

3.8%
0.7%

4.9%

100.00%

2016
4.7%

3.3%
0.8%

0.0%

100.00%

2015
6.5%

4.0%
0.8%

0.0%

100.00%

الصحافة سنتر
تالل سنتر

975

838
97,075

األندلس مول
اليرموك سنتر

2014
0.0%

0.0%
1.0%

0.0%

100.00%

2013
0.0%

0.0%

0.9%

0.0%

100.00%

مبنى اإلدارة الرئيسي

ستي بريدج سويتس االندلس مول
إجمالي اإليرادات

النسبة إلى إجمالي اإليرادات

الصحافة سنتر
تالل سنتر

اإليرادات

2017

2016

2015

2014

2013

البند

اإليرادات

 9.2تحليل اإليرادات بحسب انشطة الشركة

( ألف ريال سعودي)

مبنى اإلدارة الرئيسي

ستي بريدج سويتس االندلس مول
إجمالي اإليرادات
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تحليل إيرادات الشركة بالنشاط 2017

82%

االندلس مول

4%

الصحافة سنتر

4%

اليرموك سنتر

4%

تالل سنتر

1%

مبنى االدارة الرئيسي

5%

ستي بريدج سويتس االندلس مول

 9.3التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 2017

12%

الرياض

88%

جدة
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 9.4قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر 2013م و2014م و 2015م و 2016م و2017م
2013

البند

2015

2014

األصول

األصول غير المتداولة:

عقارات إستثمارية  ،صافي

ممتلكات عقارات ومعدات  ،صافي
إستثمارات في شركات زميلة

مجموع األصول غير المتداولة
األصول المتداولة:

نقد وما في حكمه

635,700

593,553

306,291

406,907

626

942,617
9,237

ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي  ،صافي

8,845

مستحقات من جهات ذي عالقة

35,493

دفعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

مجموع األصول المتداولة
مجموع األصول

حقوق الملكية واإللتزامات
حقوق الملكية
رأس المال

10,304

63,879

1,006,496

10,057

10,233

402,828

*2016
(غير موحدة)

692,167
10,504

387,960

1,010,693

1,078,940

1,090,631

13,064

50,272

27,303

2017
(موحدة)

548,310

202,352
457,273

1,207,935
444,213

11,304

12,608

10,878

14,321

1,590

6,710

239

1,097

16,610

42,568

1,053,261

6,910

76,500

1,155,441

9,496

47,917

1,138,548

6,122

456,753

1,673,688

343,000

343,000

700,000

700,000

700,000

310,198

388,324

115,989

117,681

444,214

احتياطي نظامي

44,147

أرباح مبقاة

666,055

(المبالغ باأللف ريال سعودي)

62,235

52,827

72,287

84,126

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

697,345

784,151

878,223

889,967

1,228,340

مجموع حقوق الملكية

697,345

784,151

878,223

889,967

1,420,618

حقوق الملكية غير المسيطرة
اإللتزامات

اإللتزامات غير المتداولة:

تسهيالت التورق اإلسالمي

إيجارات مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي

التزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة
للموظفين
مجموع اإللتزامات غير المتداولة

اإللتزامات المتداولة:

إيجارات مقبوضة مقدما

192,277

206,418

173,786

164,514

117,145

53,049

1,165

1,624

2,049

4,351

4,497

207,583

175,410

166,563

129,656

66,715

28,395

36,245

34,316

8,159

32,319

9,169

27,677

الجزء المتداول من تسهيالت التورق اإلسالمي

61,788

51,141

62,462

68,169

122,331

مخصص الزكاة الشرعية

2,351

1,777

1,457

2,800

4,658

2,062

5,386

13,329

30,417

مطلوبات لجهة ذات عالقة

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

7,320

1,714

4,404

مجموع اإللتزامات المتداولة

101,568

93,700

مجموع حقوق الملكية واإللتزامات

1,006,496

1,053,261

مجموع اإللتزامات

309,151

269,110

5,105

2,306

1,273

110,655

118,924

186,355

1,155,441

1,138,548

1,673,688

·تم تعديل أرقام عام  2016لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

277,218

248,580

253,070
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مجموع األصول وحقوق الملكية واإللتزامات (باأللف ريال سعودي)

1,420,618

1,673,688

1800

1500

1,138,548

1,155,441

889,967

900
697,345

784,151

878,223

1,006,496

1,053,261

1200

600

253,070

248,580

277,218

269,110

مجموع األصول

مجموع حقوق المساهمين

309,151

2017

2016

2015

2014

300

2013
مجموع اإللتزامات

 9.5المعايير المحاسبية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة خــال العــام المنتهــي فــي  31ديســمبر  2017وفقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة
.IFRS
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 9.6تسهيالت التورق اإلسالمي

لــدى الشــركة كمــا فــي  2017/12/31م ثالثــة اتفاقيــات قائمــة مــع مصــرف الراجحــي وهــي تســهيالت بنكيــة طويلــة
األجــل بنظــام التــورق اإلســامي خــال األعــوا م 2008م و2012م و2013م وذلــك ألغــراض متعــددة.

فــي ينايــر  2017وقعــت الشــركة عقــد تســهيل تــورق إســامي مــع بنــك اإلســتثمار الســعودي علــي شــكل عقــود بيــع
أجــل لســلع بمبلــغ  40مليــون ريــال ســعودي وذلــك للمســاعدة فــي تمويــل جــزء مــن تكلفــة إنشــاء مشــاريعها ولدعــم
إحتياجــات رأس المــال العامــل وقــد تــم إســتخدام المبلــغ وســداده بالكامــل خــال .2017
خــال الربــع الثانــي مــن عــام  2017حصلــت الشــركة علــي  20مليــون ريــال ســعودي بموجــب إتفاقيــة تســهيل إســامي
مــع بنــك الراجحــي علــي شــكل عقــود بيــع آجــل ألســهم محليــة مــن تســهيل بنكــي بقيمــة  40مليــون ريــال ســعودي
يســتخدم لدعــم إحتياجــات رأس المــال العامــل .كمــا تشــتمل اإلتفاقيــة علــي تســهيل بنكــي آخــر بمبلــغ  172مليــون
ريــال ســعودي للمشــاركة فــي مشــروع تطويــر عقــاري وقــد ســداد المبلــغ المســتخدم بالكامــل وتــم إلغــاء المتبقــي مــن
التســهيالت قصيــرة وطويلــة األجــل والحصــول علــي خطــاب مــن مصــرف الراجحــي يفيــد بذلــك بنــاء علــي طلــب الشــركة.
باإلضافــة الــي ماســبق ذكــره لــدي الشــركة اتفاقيــة قائمــة مــع بنــك البــاد فــي عــام  2017وهــي تســهيالت بنكيــة
إســامية علــى شــكل عقــود بيــع آجــل لســلع بمبلــغ إجمالــي  100مليــون ريــال ســعودي إلــى حــد  100مليــون لغــرض
تمويــل شــراء عقــارات أو تنفيــذ مشــاريع عقاريــة ،و حــد جزئــي بمبلــغ  50مليــون لغــرض تمويــل الــدورة التشــغيلية .إســتلمت
الشــركة مبلــغ  50مليــون كحــد جزئــي مــن إجمالــي اإلتفاقيــة والمخصــص لغــرض تمويــل الــدورة التشــغيلية علــي أن يســدد
بعــد ســنة مــن تاريــخ اإلســتخدام.

المبالغ باأللف ريال سعودي

اتفاقية
التسهيل

تاريخ التوقيع

تسهيالت
إسالمية
 مصرفالراجحي

2008-01-16م

قيمة
التسهيالت

المستخدم
من
التسهيالت

مدة
االتفاقية

الغرض

المبلغ المسدد المبلغ المتبقي
خالل العام المالي
كما في
المنتهي في
 2017/12/31م

لتمويل شراء حصة استراتيجية في
مركز حياة مول

43,000

لتمويل ما قيمته  60٪من تكلفة
انشاء مشروع فندق ستي بريدج
االندلس مول في جدة

17,857

لتمويل ما قيمته  60٪من تكلفة
إنشاء مراكز الصحافة وتالل
واليرموك سنتر بالرياض

7,312

تسهيالت
إسالمية –
بنك اإلستثمار
السعودي

2017-01-12م

40,000

40,000

 9شهور

للمساعدة في تمويل جزء من
تكلفة مشاريعها ولدعم إحتياجات
رأس المال العامل

41,288

* تسهيالت
إسالمية
– مصرف
الراجحي

2017-02-13م

212,000

20,000

 6أشهر
للتسهيالت
قصيرة األجل
و 7سنوات
للتسهيالت
طويلة األجل

تسهيل بنكي بقيمة  40مليون
ريال سعودي يستخدم لدعم
إحتياجات رأس المال العامل .كما
تشتمل اإلتفاقية علي تسهيل
بنكي آخر بمبلغ  172مليون ريال
سعودي للمشاركة في مشروع
تطوير عقاري

20,460

تسهيالت
إسالمية –
بنك البالد

2017-09-28م

100,000

حد جزئي
قصير
األجل

692.000

450.000

تسهيالت
إسالمية
 مصرفالراجحي
تسهيالت
إسالمية
 مصرفالراجحي

اإلجمالي

2012-11-21م

2013-07-01م

220,000

100,000

20,000

220,000

100,000

20,000

50,000

عشر سنوات

سبع سنوات

خمس سنوات

 7سنوات
للتسهيالت
طويلة األجل
وسنة واحدة
للتسهيالت
قصيرة األجل

 2017/12/31م

43,000

82,496

9,136

0

0

إستخدام التسهيالت طويلة األجل
لتمويل مشاريع الشركة الجديدة
وإستخدام الحد الجزئي لدعم

0

51,872

احتياجات ر أس المال العامل

129,917

العملة
ريال
سعودي
ريال
سعودي
ريال
سعودي
ريال
سعودي

ريال
سعودي

ريال
سعودي

186,504

* تــم ســداد المبلــغ المســتخدم ( 20مليــون) بالكامــل باإلضافــة الــي هامــش الربــح و إلغــاء المتبقــي مــن التســهيالت وتــم الحصــول علــي خطــاب
مــن مصــرف الراجحــي يفيــد ذلــك بنــاء علــي طلــب الشــركة .

28

 9.7مخصصات الموظفين

يمثــل الجــدول التالــي مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م

(المبالــغ باأللــف ريــال ســعودي)

البند
الرصيد في بداية السنة
مخصص خالل السنة
المسدد خالل السنة
خسائر إكتوارية من إعادة القياس
الرصيد كما في  31ديسمبر

2017م
4,351
886
()955
215
4,497

 9.8المدفوعات النظامية

يمثــل الجــدول التالــي المدفوعــات النظاميــة المســتحقة
خــال الســنة المنتهيــة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م

(المبالــغ باأللــف ريــال ســعودي)

البند
مصلحة الزكاة

2017م
4,658
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10

العقود والتعامالت
مع األطراف ذات
العالقة

 10.1العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة
خــال العــام المالــي  2017م اســتمرت بعــض التعامــات والعقــود التــي أبرمتهــا الشــركة قبــل عــام 2017
م مــع أطــراف ذات عالقــة بالشــركة  ،وســوف يتــم عــرض جميــع العقــود والتعامــات التــي يوجــد فيهــا
مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر المالــي
أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم علــى الجمعيــة العامــة للحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة
الســنوية عليهــا ،ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل تلــك العقــود والتعامــات ،مــع بيان أســماء أعضاء مجلس
اإلدارة الذيــن لهــم مصلحــة فــي بعــض هــذه العقــود أوالتعامــات علمــا بأنــه ليــس هنــاك أي أفضليــة أو
شــروط خاصــة لتلــك العقــود والتعامــات.
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#

العقد

الـطرف ذو
العالقة

موضوع العقد /
التعامل

مدة العقد /
التعامل

شركة
األسواق
المتطورة

تقوم شركة األندلس
العقارية بتحميل شركة
األسواق المتطورة
حصتها من المصروفات
المباشرة العمومية
واإلدارية

غير محدد
المدة

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

غير محدد
المدة

1

التعامل بين الشركة وشركة
األسواق المتطورة

2

التعامــل بيــن الشــركة وشــركة الحياة
العقارية ( شــركة شــقيقة )

شركة الحياة
العقارية

3

عقــد إيجــار لوحــدة عقاريــة فــي
مركــز األندلــس مــول العائــد للشــركة
مبــرم مــع شــركة امتيــاز العربيــة (
توجــد نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة
لعضــو مجلــس اإلدارة الســيد /
عبدالســام العقيــل فــي الشــركة
المذكــورة باإلضافــة إلــى كونــه
عضــو مجلــس مديريــن فيهــا

شركة امتياز
العربية

4

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

شركة امتياز
العربية

5

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

شركة امتياز
العربية

6

عقــد إيجــار لوحــدة عقاريــة فــي
مركــز األندلــس مــول العائــد للشــركة
مبــرم مــع شــركة امتيــاز العربيــة (
توجــد نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة
لعضــو مجلــس اإلدارة الســيد /
عبدالســام العقيــل فــي الشــركة
المذكــورة باإلضافــة إلــى كونــه
عضــو مجلــس مديريــن فيهــا

شركة امتياز
العربية

7

عقــد إيجــار لوحــدة عقاريــة فــي
مركــز األندلــس مــول العائــد للشــركة
مبــرم مــع شــركة امتيــاز العربيــة (
توجــد نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة
لعضــو مجلــس اإلدارة الســيد /
عبدالســام العقيــل فــي الشــركة
المذكــورة باإلضافــة إلــى كونــه
عضــو مجلــس مديريــن فيهــا

شركة امتياز
العربية

عقد تقوم بموجبه
شركة امتياز العربية
المحدودة باستئجار
مساحة  901متر مربع
من مركز األندلس مول

خمس سنوات تبدأ
في  2015/4/15م
وتنتهي في
2020/4/14م
وال يتجدد إال باإلتفاق
الخطي
خمس سنوات تبدأ في
 2014/1/15م وتنتهي
في  2019/1/14م
وال يتجدد إال باإلتفاق
الخطي

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

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

خمس سنوات
تبدأ في
 2016/2/1م
وتنتهي في
2021 /1/ 31م

المبلغ السنوي بالريال
(خالل السنة المالية
)2017
المستحق من شركة
األسواق المتطورة
 35,749ريال
المستحق من شركة الحياة
العقارية
 1,060,815ريال

 196.200ريال

وال يتجدد
إال باإلتفاق
الخطي
خمس سنوات
تبدأ في
2015/4/15م
وتنتهي في
2020/4/14م

خمس سنوات
تبدأ في
2014/1/15م
م وتنتهي في
2019/1/14م
خمس سنوات
تبدأ في
2015/11/1م
وتنتهي في

2020/10/31م
وال يتجدد
إال باإلتفاق
الخطي

خمس سنوات
تبدأ في
 2015/3/1م
وتنتهي في
2020/2/28م
وال يتجدد
إال باإلتفاق
الخطي

 457.800ريال

 561,750ريال

 252,000ريال

 166.000ريال
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#

العقد

عقــد إيجــار لمســاحة فــي مقــر
مــع الشــركة
الشــركة مبرمــة
العالميــة للرعايــة الصحيــة

8

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

عقــد إيجــار لمســاحة فــي مقــر
مــع الشــركة
الشــركة مبرمــة
العالميــة للرعايــة الصحيــة

9

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

عقــد إيجــار لمســاحة فــي مقــر
الشــركة مبــرم مــع شــركة التوزيــع
ا لو طنيــة

10

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

الـطرف ذو
العالقة

الشركة
العالمية
للرعاية
الصحية

الشركة
العالمية
للرعاية
الصحية

شركة
التوزيع
الوطنية

عقــد إيجــار لوحــدة عقاريــة فــي مركز
تــال ســنتر العائــد للشــركة مبــرم
مــع شــركة الصيدليــات العالميــة

11

( توجــد نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة
للســيد محمــد عبدالعزيــز الحبيــب
مــن خــال ملكيتــه فــي شــركة
محمــد عبدالعزيــز الحبيــب وأوالده
القابضــة ،والتــي تمتلــك بدورهــا
نســبة مــن رأس مــال شــركة
الصيدليــات العالميــة )

شركة
الصيدليات
العالمية

موضوع العقد /
التعامل

عقد تقوم بموجبه
الشركة العالمية للرعاية
الصحية باستئجار
مساحة  666متر مربع
من مبنى المقر الرئيسي
للشركة

عقد تقوم بموجبه
الشركة العالمية للرعاية
الصحية باستئجار
مساحة  600متر مربع
من مبنى المقر الرئيسي
للشركة

تقوم بموجبه شركة
التوزيع الوطنية باستئجار
مساحة  74متر مربع
تقع في الدور الثاني
من مبنى المقر الرئيسي
للشركة

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.

مدة العقد /
التعامل

خمس سنوات
ونصف
تنتهي في
2017/6/20م

خمس سنوات
ونصف
تنتهي في

المبلغ السنوي بالريال
(خالل السنة المالية
)2017

 530.000ريال

 450.266ريال

2017/6/30م

سنة ونصف
تنتهي في
2018/6/30م

ثالث سنوات
تبدأ في
 2017/4/1م
وتنتهي في
2018/3/31م
م وال يتجدد
إال باإلتفاق
الخطي

 51,500ريال

 385,000ريال
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#

العقد
عقــد إيجــار لوحــدة عقاريــة فــي
مركــز الصحافــة ســنتر العائد للشــركة
مبــرم مــع شــركة صيدليــة الجمــال
الرابعــة للتجــارة

12

( توجــد نســبة ملكيــة غيــر مباشــرة
لمحمــد عبدالعزيــز الحبيــب مــن
خــال ملكيتــه فــي شــركة محمــد
وأوالده
الحبيــب
عبدالعزيــز
القابضــة ،والتــي تمتلــك بدورهــا
نســبة مــن رأس مــال شــركة صيدليــة
الجمــال)
عقــد تأجيــر األرض المقــام عليهــا
مركــز الصحافــة ســنتر فــي الريــاض

13

المبــرم مــع مالــك األرض الســيد
موســى بــن عبداللــه آل اســماعيل
(عضــو مجلــس اإلدارة )

عقــد المشــروع المشــترك لتطويــر
مستشــفى مــع مجموعــة الدكتــور
ســليمان الحبيــب

14

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

الـطرف ذو
العالقة

شركة
صيدلية
الجمال
الرابعة
للتجارة

موضوع العقد /
التعامل
تقوم بموجبه شركة
صيدلية الجمال باستئجار
وحدات تأجيرية في
الصحافة سنتر في
الرياض ،على مساحة
تأجيرية تبلغ  249.3متر
مربع ،الستخدامها أيضاً
كصيدلية تحت االسم
التجاري “وايتس”
استأجرت الشركة
بموجبه قطع
األراضي رقم

عضو
مجلس
اإلدارة
السيد /
موسى بن
عبدالله آل
اسماعيل

 913-926في حي
الصحافة بالرياض
بمساحة إجمالية تبلغ
12,395

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

مدة العقد /
التعامل

سنة واحدة
يبدأ في
2017/12/17م
م وينتهي في

2018/12/16م
وال يتجدد إال
باتفاق الطرفين

عشرين  20سنة
هجرية بدءا من
1434/3/16ـه
الموافق
2013/1/28م
وينتهي في
1454/3/15ـه
الموافق

2032/6/23م .

بدأ العقد
بتاريخ
2014/10/30
م ويظل
العقد ساريا
طيلة مدة
الشركة
المؤسسة
بين الطرفين
لتملك
المستشفى
( )99سنة

المبلغ السنوي بالريال
(خالل السنة المالية
)2017

 300,000ريال

3.100.000

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  1بمساحة
 21,415,35متر مربع
والمخصصة إلقامة
مشروع المستشفى،
والقطعة ب 4بمساحة
 8,835,73متر 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  %5من الدخل
السنوي (  % 7.5إذا تجاوز
عائد االستثمار السنوي
) % 20
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الـطرف ذو
العالقة

موضوع العقد /
التعامل

15

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

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

16

عقــد خدمــات اإلدارة والتشــغيل
والتأجيــر لمركــز الصحافــة ســنتر فــي
الريــاض (توجــد نســبة ملكيــة غيــر
مباشــرة للســيد  /محمــد عبدالعزيــز
الحبيــب ( رئيــس مجلــس اإلدارة )
ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة لعضــو
المجلــس الســيد  /عبدالســام
العقيــل مــن خــال ملكيتهمــا فــي
شــركة أصالــة القابضــة والتــي
تمتلــك بدورهــا نســبة مــن رأس مــال
شــركة هامــات العقاريــة )

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

17

عقــد خدمــات اإلدارة والتشــغيل
والتأجيــر لمركــز اليرمــوك ســنتر فــي
الريــاض (توجــد نســبة ملكيــة غيــر
مباشــرة للســيد  /محمــد عبدالعزيــز
الحبيــب ( رئيــس مجلــس اإلدارة )
ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة لعضــو
المجلــس الســيد  /عبدالســام
العقيــل مــن خــال ملكيتهمــا فــي
شــركة أصالــة القابضــة والتــي
تمتلــك بدورهــا نســبة مــن رأس مــال
شــركة هامــات العقاريــة )

18

عقــد خدمــات اإلدارة والتشــغيل
والتأجيــر لمركــز تــال ســنتر فــي
الريــاض (توجــد نســبة ملكيــة غيــر
مباشــرة للســيد  /محمــد عبدالعزيــز
الحبيــب ( رئيــس مجلــس اإلدارة )
ونســبة ملكيــة غيــر مباشــرة لعضــو
المجلــس الســيد  /عبدالســام
العقيــل مــن خــال ملكيتهمــا فــي
شــركة أصالــة القابضــة والتــي
تمتلــك بدورهــا نســبة مــن رأس مــال
شــركة هامــات العقاريــة )

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

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
بدءا من
 2014/1/1م
تنتهي بتاريخ
 31ديسمبر
 2019م
ويتجدد
باالتفاق
الخطي

خمس سنوات
بدءا من
 2014/1/1م
تنتهي بتاريخ
 31ديسمبر
 2019م
ويتجدد
باالتفاق
الخطي

خمس سنوات
بدءا من
 2014/1/1م
تنتهي بتاريخ
 31ديسمبر
 2019م
ويتجدد
باالتفاق
الخطي
خمس سنوات
بدءا من
 2014/1/1م
تنتهي بتاريخ
 31ديسمبر
 2019م
ويتجدد
باالتفاق
الخطي

نسب محددة من
إجمالي دخل المركز
والمبالغ المحصلة
من المستأجرين

نسب محددة من
إجمالي دخل المركز
والمبالغ المحصلة
من المستأجرين

نسب محددة من
إجمالي دخل المركز
والمبالغ المحصلة
من المستأجرين

نسب محددة من
إجمالي دخل المركز
والمبالغ المحصلة
من المستأجرين

وقد بلغت قيمة إجمالي المبالغ المستحقة لشركة هامات العقارية خالل عام  2017م لقاء خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير
بموجب العقود المبرمة بينها وبين الشركة مبلغ وقدره  1,272,608ريال

#

العقد

مدة العقد /
التعامل

المبلغ السنوي
بالريال (خالل السنة
المالية )2017
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11

المساهمين الرئسيين
والتغير في حصص
الملكية

 11.1التغير في ملكية ومصالح المساهمين:
اسم المساهم
شركة بروج العالمية المحدوده
شركه الزكري للصناعه والتجاره

شركة الرميزان للذهب والمجوهرات

عدد االسهم
عند الطرح
19,354,020

12,096,262

4,838,506

4,838,506

سليمان محمد عبدالله الداود
أيمن محمد صالح المديفر

عبدالمحسن محمد الزكري

19,354,020

4,838,506

شركه عبدالرحمن عبدالله الموسى وشركاه

موسى عبدالله موسي ال اسماعيل

12,096,262

12,096,262

4,838,506

4,838,506

شركة عبد الله بن سعد الراشد التجارية

عدد األسهم
كما في
2017-01-01

عدد األسهم
كما في
2017-12-31

4,838,506

19,354,020
200

4,838,506

4,461,232

التغيير في
عدد االسهم

نسبة التغيير

-

0.00%

)(4,838,306

-100.00%

()377,274

-7.80%

-

0.00%

-

-

1,209,626

1,209,626

1,209,626

-

613,948

613,948

567,577

()46,371

1,209,626
-

1,209,626
1,000

1,209,626
1,566,690

1,565,690

0.00%

0.00%

0.00%

-7.55%

156569%

 11.2التغير في ملكية ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :
اسم المساهم
شركة بروج العالمية المحدوده
شركه الزكري للصناعه والتجاره

عدد االسهم
عند الطرح
19,354,020
12,096,262

عدد األسهم
كما في
2017-01-01

عدد األسهم
كما في
2017-12-31

12,096,262

12,096,262

19,354,020

شركهعبدالرحمنعبداللهالموسىوشركاه

4,838,506

4,838,506

سليمان محمد عبدالله الداود

1,209,626

1,209,626

شركة عبد الله بن سعد الراشد التجارية
موسى عبدالله موسي ال اسماعيل

أيمن محمد صالح المديفر

عبدالمحسن محمد الزكري

4,838,506

4,838,506

-

0.00%

-

0.00%

()377,274

1,209,626

1,209,626

1,209,626

-

0.00%

-

1,000

1,566,690

1,565,690

613,948

4,461,232

-

0.00%

-7.80%

613,948

4,838,506

19,354,020

التغيير في
عدد األسهم

نسبة التغيير

1,209,626
567,577

-

()46,371

0.00%

-7.55%

156569%
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12
مجلس إدارة الشركة
واللجان التابعة له
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 12.1أعضاء مجلس اإلدارة

أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
#

األسم

الوظائف الحالية الوظائف السابقة
رئيس مجلس
اإلدارة
في شركة
األندلس
العقارية

رئيس مجلس
اإلدارة في شركة
الحبيب العقارية

1

الشيخ  /محمد بن
عبدالعزيز الحبيب

2

عضو مجلس
عضو مجلس
المهندس  /عبدالمحسن اإلدارة في
شركة األندلس الشورى
بن محمد الزكري
العقارية

المؤهالت
بكالوريوس
محاسبة
جامعة الملك
سعود 1975م
بكالوريوس
هندسة
معمارية جامعة
الملك سعود
1982م
بكالوريوس

الخبرات
رئيس مجلس إدارة شركة الحياة العقارية.
رئيس مجلس إدرة شركة الحبيب القابضة.
رئيــس مجلــس إدارة شــركة محمــد عبــد العزيــز الحبيــب وشــركاه
لالســتثمار العقــاري .
رئيــس مجلــس إدارة شــركة محمــد عبدالعزيــز الحبيــب وأوالده
القابضــة.
عضو مجلس إدارة بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
عضو سابق بمجلس الشورى لعشرة اعوام.
عضو مجلس إدارة سابقا باألهلية للتأمين.
عضو مجلس إدارة بجمعية األطفال المعوقين .
عضو مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للصحافة والنشر
عضو مجلس إدارة بشركة الرياض للتعمير.
رئيس مجلس إدارة شركة الزكري للصناعة والتجارة.

3

األستاذ  /عبدالسالم بن
عبدالرحمن العقيل

نائب رئيس
علوم اإلدارة في عضــو مجلــس إدارات للعديــد من الشــركات والجهات والجمعيات
مجلس اإلدارة
الخيرية
اإلدارة
مجلس
عضو
الصناعة جامعة
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنه المراجعة والمخاطر
في شركة
شركة جرير القابضة الملك فهد
المدير العام للعديد من الشركات العقارية والتجارية.
األندلس
للبترولوالمعادن العضو المنتدب لشركة جرير لإلستثمارات التجارية
العقارية

4

األستاذ  /موسى بن
عبدالله آل إسماعيل

عضو مجلس
مدير عام التشغيل
اإلدارة في
جامعة الملك
شركة األندلس
سعود
العقارية

5

األستاذ  /أحمد بن
عبدالرحمن الموسى

عضو مجلس
عضو مجلس إدارة
اإلدارة في
بشركة اسواق
شركة األندلس
الجزيرة
العقارية

6

الدكتور  /سليمان بن
محمد الدواود

7

األستاذ  /عبدالعزيز بن
عبدالله الراشد

8

9

األستاذ  /خالد بن محمد
الصليع

( إستقال بتاريخ  31أكتوبر
)2017

المهندس  /أيمن بن
محمد المديفر

(إستقال بتاريخ  28سبتمبر
)2017

الدكتور  /عبدالرحمن بن
 10محمد البراك
(تعين بتاريخ  04ديسمبر
)2017

رئيس مجلس
المديرين

عضو مجلس
اإلدارة في
األندلس
شركة
شركة مطاعم
العقارية
الفخار
عضو مجلس
اإلدارة في
شركة األندلس شركة الفروج
الذهبي
العقارية

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس
عضو مجلس
اإلدارة ورئيس لجنة
اإلدارة بهيئة
المراجعة شركة
السوق المالية
األندلس العقارية
رئيس تنفيذي
شركة شمول
القابضة

1990م

ماجستير إدارة
كلية بيرخ ان
ديرس 1970م

مشرف على أعمال تجارية خاصة.
مدير عام اإلدارة العامة للتشغيل جامعة الملك سعود سابقاً
مدير عام إدارة المطابع جامعة الملك سعود

بكالوريوس
عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبدالرحمــن عبداللــه الموســى
أدارة اعمال كلية واوالده.
عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبدالرحمــن الموســى القابضــة و
لندن للعلوم
عضــو مجلــس إدارة شــركة تنميــة العقــار والســياحة .
اإلقتصادية
عضو مجلس إدارة شركة اسواق الجزيرة.
1999م
دكتوراة الفقة
رئيس مجلس المديرين شركة سمد العقاريه.
والسياسة
رئيس مجلس المديرين شركة مطاعم الفخار.
الشرعية جامعة عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــه التنفيذيــة – الشــركة العربيــة
الزيتونة 1996م لخدمــات األمــن والســامه (امنكــو)
بكالوريوس
أقتصاد 2002

عضو مجلس اإلدارة بشركة الحياة العقارية
عضــو مجلــس إدارة بشــركة عبداللــه ســعد الراشــد وأوالده
المحــدودة
عضو مجلس إدارة بشركة الفروج الذهبي.

بكالوريوس
محاسبة جامعة
الملك سعود
1983م

عضومجلس إدارة هيئة السوق المالية.
عضــو ســابق بمجلــس إدارة للعديــد مــن الشــركات المســاهمة
الكبــرى.
رئيــس لجنــة مراجعــة ســابق للعديــد مــن الشــركات المســاهمة
الكبــرى.

رئيس تنفيذي
بكالوريوسعلوم
فيهندسة
عضو مجلس اإلدارة
النظمجامعة
مسؤول بإدارة التحقيق واإللتزام بهيئة السوق المالية .
في شركة األندلس
الملك فهد
العقارية
للبترولوالمعادن مسؤول إئتمان بصندوق التنمية الصناعي .
1998م

عضو مجلس
اإلدارة ورئيس
لجنة المراجعة نائب رئيس مجلس
هيئة السوق المالية
في شركة
األندلس
العقارية

الرئيس التنفيذي لشركة شمول العقارية

دكتوراة بالمالية نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية سابقاً
المؤسس والشريك بشركة ثراء لإلستشارات.
من جامعة
رئيس قسم و استاذ المالية المشارك والعميد بجامعة الملك
2005
نيوكاسل
فيصل .
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أســماء الشــركات داخــل وخــارج المملكــة التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركةعضواً فــي مجلــس إدارتهــا
الحاليــة أوالســابقة أو مــن مديريهــا.

#

أسم العضو

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة
التي يكون عضو مجلس إدارة
الشركةعضواً في مجلس إدارتها الحالية
والسابقة أو من مديريها
شركة الحياة العقارية.

شركة الحبيب القابضة

1

الشيخ  /محمد بن عبدالعزيز
الحبيب

2

المهندس  /عبدالمحسن بن
محمد الزكري

3

األستاذ  /عبدالسالم بن
عبدالرحمن العقيل

4

اإلستاذ /أحمد بن عبد الرحمن
الموسى

5

األستاذ  /موسى بن عبدالله آل
إسماعيل

6

الدكتور  /سليمان بن محمد
الدواود

داخل المملكة/
خارج المملكة
داخل المملكة

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة /مساهمة غير
مدرجة /ذات مسؤولية محدودة)
مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب
الطبية.

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

شركة الزكري للصناعة والتجارة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

جمعية اطعام

داخل المملكة

شركة محمد عبد العزيز الحبيب
وشركاه لالستثمار العقاري

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأوالده
القابضة

شركة األندلس العقارية

شركة مدارس رياض نجد
شركة حرمه الوطنية

شركة اصالة القابضة

الهيئة العامة لإلستثمار

شركة جرير لإلستثمارات التجارية
شركة جرير للتطوير التجاري
شركة امتياز العربية

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

جمعية خيرية

جهة حكومية

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة جرير للتسويق

داخل المملكة

شركة اسواق المستقبل المحدودة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة افراس العربيه المحدودة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة امتياز العالمية المحدودة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة خماسية طابة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة بروج العالمية

شركة االسواق المتطورة
شركة اتحاد جرير

شركة منازل المستقبل
شركة خماسية طيبة

شركة اسواق الجزيرة

شركة تنمية العقار والسياحة

شركة عبدالرحمن عبدالله الموسى
واوالده

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

شركة عبدالرحمن الموسى القابضة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

اليوجد

اليوجد

اليوجد

شركة سمد للتنمية العقارية

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة مطاعم الفخار

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

الشركة العربية لخدمات األمن (أمنكو)

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة
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#

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة

أسم العضو

التي يكون عضو مجلس إدارة

الشركةعضواً في مجلس إدارتها الحالية

داخل المملكة/
خارج المملكة

مدرجة /ذات مسؤولية محدودة)

شركة الحياة العقارية

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

شركة عبدالله بن سعد الراشد وأوالده

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

شركة عبدالعزيز وفيصل ابناء عبدالله
بن سعد الراشد

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة مزارع الفروج الذهبية

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

اليوجد

اليوجد

اليوجد

شركة شمول القابضة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة ثراء لإلستشارات

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

والسابقة أو من مديريها

األستاذ  /عبدالعزيز بن عبدالله
الراشد

7

األستاذ  /خالد بن محمد الصليع

8

(إستقال بتاريخ  31أكتوبر )2017

المهندس  /أيمن بن محمد
المديفر

9

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة /مساهمة غير

( إستقال بتاريخ  28سبتمبر )2017

الدكتور  /عبدالرحمن بن محمد
 10البراك

(تعيين بتاريخ  04ديسمبر )2017

يبين الجدول التالي أسماء أعضاءمجلس اإلدارة وتصنيف عضويتهم:
#

أسم العضو

1

الشيخ  /محمد بن عبدالعزيز الحبيب

2

المهندس  /عبدالمحسن بن محمد الزكري

غير تنفيذي

3

األستاذ  /عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

غير تنفيذي

4

األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الموسى

غير تنفيذي

5

الدكتور  /سليمان بن محمد الدواود

6

األستاذ  /موسى بن عبدالله آل إسماعيل

غير تنفيذي

7

األستاذ  /عبدالعزيز بن عبدالله الراشد

غير تنفيذي

8

األستاذ  /خالد بن محمد الصليع

9

المهندس  /أيمن بن محمد المديفر

10

الدكتور  /عبدالرحمن بن محمد البراك

(إستقال بتاريخ  31أكتوبر )2017

(إستقال بتاريخ  28سبتمبر )2017
(تعيين بتاريخ  4ديسمبر )2017

تصنيف العضوية (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
غير تنفيذي

مستقل

مستقل
غير تنفيذي
مستقل
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل 2017م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع
عدد اإلجتماعات ( )4إجتماعات

#

أسم العضو

1

الشيخ  /محمد بن عبدالعزيز الحبيب

3

األستاذ  /عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

2
4
5
6
7
8
9

األجتماع األول

األجتماع الثاني

األجتماع الثالث

األجتماع الرابع

2017-03-15م

2017-05-24م
x

2017-06-06م

2017-11-05م









































المهندس  /عبدالمحسن بن محمد الزكري

األستاذ  /موسى بن عبدالله آل إسماعيل
األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الموسى
الدكتور  /سليمان بن محمد الدواود



x



األستاذ  /عبدالعزيز بن عبدالله الراشد

x

األستاذ  /خالد بن محمد الصليع
(إستقال بتاريخ  31أكتوبر )2017

المهندس  /أيمن بن محمد المديفر
(إستقال بتاريخ  28سبتمبر )2017

x

x

x













 12.2اللجنة التنفيذية

أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
الوظائف
السابقة

#

األسم

1

المهندس/
صالح بن
محمد
الحبيب

2

نائب رئيس مجلس
األستاذ /
اإلدارة – عضو
عبدالسالم لجنة الترشيحات
والمكافأت عضو
بنعبدالرحمن اللجنة التنفيذية
في شركة األندلس
العقيل
العقارية

3

األستاذ /
أحمد بن
عبدالرحمن
الموسى

4

األستاذ /
عضو لجنة الترشيحات مدير تطوير
األعمال
والمكافأت عضو
محمد بن
بشركة الزكري
اللجنة التنفيذية
عبدالمحسن
للصناعة
في شركة األندلس
والتجارة
العقارية
الزكري

الوظائف الحالية

المؤهالت

بكالوريوس
العضو
هندسة
رئيس اللجنة التنفيذية المنتدب شركة
معمارية
محمد عبد
في شركة األندلس
من جامعة
العزيز الحبيب
العقارية
الملك سعود
وشركاه
2000م

عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الترشيحات
والمكافأت عضو
اللجنة التنفيذية
في شركة األندلس
العقارية

عضو مجلس
اإلدارة شركة
جرير القابضة

بكالوريوس
علوم اإلدارة
في الصناعة
جامعة الملك
فهد للبترول
والمعادن
1990م

بكالوريوس
أدارة اعمال
عضو مجلس
كلية لندن
اإلدارة شركة
للعلوم
أسواق الجزيرة
اإلقتصادية
1999م
ماجستير
إدارة مالية
جامعة الفيرن
2011م

الخبرات
رئيس اللجنة التنقيذية بشركة األندلس العقارية.
عضو مجلس اإلدارة بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب
الطبية .
العضو المنتدب بشركة محمد الحبيب وأوالدة القابضة.
العضو المنتدب بشركة اصالة القابضة.
العضو المنتدب بشركة هامات العقارية
العضو المنتدب بشركة العالمية للرعاية الصحية
العضو المنتدب بشركة محمد الحبيب لإلستثمار العقاري.
عضو مجلس اإلدارة بشركة الحياة العقارية.

نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة األندلس العقارية.
عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات
والجمعيات الخيرية
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنه المراجعة والمخاطر
المدير العام للعديد من الشركات العقارية والتجارية.
العضو المنتدب لشركة جرير لإلستثمارات التجارية

عضو مجلس اإلدارة بشركة األندلس العقارية.
عضو مجلس إدارة بشركة عبدالرحمن عبدالله الموسى
واوالده.
عضو مجلس إدارة بشركة عبدالرحمن الموسى القابضة و
عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار والسياحة .
عضو مجلس إدارة شركة اسواق الجزيرة.
خبرة عملية بمجال اإلدارة المالية .
خبرة عملية بمجال اإلدارة التشغيلية.
خبرة عملية بمجال إدارة تطوير األعمال .
خبرة عملية بمجال اإلدارة التنفيذية.
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اللجنة التنفيذية
تولي اللجنة التنفيذية المهام المتعلقة بمراجعة اإلستراتيجيات وخطط العمل والموازنة السنوية المقدمة من
اإلدارة التنفيذية واإلشراف على سير العمل بالشركة وتطورات األمور التشغيلية وأداء الشركة وغير ذلك من المهام
المحددة لها .
وتتكون اللجنة التنفيذية من األغضاء التالية أسمائهم :
المنصب

االسم

رئيس اللجنة

المهندس  /صالح بن محمد الحبيب

األستاذ  /عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

عضو

األستاذ  /محمد بن عبدالمحسن الزكري

عضو

عضو

األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الموسى

وقد عقدت اللجنة خالل العام المنتهي بتاريخ  2017/12/31م إجتماعين تم خاللها مناقشة العديد من المسائل كان أهمها النتائج المالية
والتشغيلية ومشاريع الشركة االستثمارية

 12.3لجنة الترشيحات والمكافآت

أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
#

األسم

الوظائف الحالية

1

المهندس
 /صالح بن
محمد الحبيب

رئيس اللجنة
التنفيذية ورئيس
لجنة الترشيحات
والمكافأت في
شركة األندلس
العقارية

2

األستاذ /
عبدالسالم
بن عبدالرحمن
العقيل

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
– عضو لجنة
الترشيحات
والمكافأت
عضو اللجنة
التنفيذية.

3

األستاذ /
أحمد بن
عبدالرحمن
الموسى

4

األستاذ /
محمد بن
عبدالمحسن
الزكري

الوظائف السابقة

رئيس اللجنة التنقيذية بشركة األندلس العقارية.
عضو مجلس اإلدارة بمجموعة الدكتور سليمان
الحبيب الطبية .
بكالوريوس
العضو المنتدب بشركة محمد الحبيب وأوالدة
هندسة
القابضة.
العضو التنفيذي
معمارية
العضو المنتدب بشركة اصالة القابضة.
شركة محمد عبدالعزيز
من جامعة
الحبيب وشركاه
الملك سعود العضو المنتدب بشركة هامات العقارية
العضو المنتدب بشركة العالمية للرعاية الصحية
2000م
العضو المنتدب بشركة محمد الحبيب لإلستثمار
العقاري .
عضو مجلس اإلدارة بشركة الحياة العقارية.

عضو مجلس اإلدارة
شركة جرير القابضة

عضو مجلس
اإلدارة

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافأت عضو
اللجنة التنفيذية
في شركة
األندلس العقارية
عضو لجنة
الترشيحات
والمكافئات
عضو اللجنة
التنفيذية في
شركة األندلس
العقارية

المؤهالت

الخبرات

عضو مجلس اإلدارة
شركة أسواق الجزيرة

بكالوريوس
نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة األندلس العقارية.
اإلدارة
علوم
عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات
الصناعة
في
والجمعيات الخيرية
جامعة الملك
فهد للبترول عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنه المراجعة والمخاطر
المدير العام للعديد من الشركات العقارية والتجارية.
والمعادن
العضو المنتدب لشركة جرير لإلستثمارات التجارية
1990م
بكالوريوس
أدارة اعمال
كلية لندن
للعلوم
اإلقتصادية
1999م

عضو مجلس اإلدارة بشركة األندلس العقارية.
عضو مجلس إدارة بشركة عبدالرحمن عبدالله
الموسى واوالده.
عضو مجلس إدارة بشركة عبدالرحمن الموسى
القابضة و عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار
والسياحة .
عضو مجلس إدارة شركة اسواق الجزيرة.

خبرة عملية بمجال اإلدارة المالية .
مدير تطوير االعمال
بشركة الزكري للصناعة ماجستير إدارة خبرة عملية بمجال اإلدارة التشغيلية.
مالية جامعة
والتجارة الزكري
الفيرن  2011خبرة عملية بمجال إدارة تطوير األعمال .
للصناعة والتجارة
خبرة عملية بمجال اإلدارة التنفيذية.
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.لجنة الترشيحات والمكافآت خالل م 2017وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع
#

أسم العضو

1

المهندس  /صالح بن محمد الحبيب

3

األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الموسى

2

4

عدد اإلجتماعات ( )2إجتماع
األجتماع األول
2017-09-07م

األجتماع الثاني
2017-12-10م

















األستاذ  /عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

األستاذ  /محمد بن عبدالمحسن الزكري

 12.4لجنة المراجعة

أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
#

األسم

1

األستاذ  /خالد بن محمد
الصليع

2

الدكتور  /عبدالرحمن بن
محمد البراك

(إستقال بتاريخ  31أكتوبر )2017

(تعين بتاريخ  04ديسمبر )2017

الوظائف الحالية
عضو مجلس
اإلدارة
بهيئة السوق
المالية

الوظائف السابقة
عضو مجلس
اإلدارة
ورئيس لجنة
المراجعة بشركة
األندلس العقارية

المؤهالت

الخبرات

عضومجلس إدارة هيئة السوق المالية.
بكالوريوس
عضو سابق بمجلس إدارة للعديد من
محاسبة
الشركات المساهمة الكبرى.
جامعة
الملك سعود رئيس لجنة مراجعة سابق للعديد من
الشركات المساهمة الكبرى.
1983م

دكتوراة
عضو لجنة
عضو مجلس
بالمالية
اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة نائب
من جامعة
المراجعة في شركة رئيس مجلس هيئة
نيوكاسل
السوق المالية
األندلس العقارية
2005

نائب رئيس مجلس هيئة السوق
المالية سابقاً
المؤسس والشريك بشركة ثراء
لإلستشارات.
رئيس قسم و استاذ المالية المشارك
والعميد بجامعة الملك فيصل .

العضو المنتدب بشركة السماري
بكالوريوس
لإلستشارات.
محاسبة
جامعة الملك عضو لجنة مراجعة بالعديد من البنوك
فهد للبترول والشركات الكبرى .
مسؤول بإدارة التحقيق واإللتزام بهيئة
والمعادن
السوق المالية .
 2002م

3

األستاذ  /محمد بن عبدالله
السماري

مستشار تنفيذي
عضو لجنة
في شركة الخير
المراجعة في شركة
كابيتال لألوراق
األندلس العقارية
المالية

4

األستاذ  /خالد بن محمد
الخويطر

عضوية مجالس االدارات ،التخطيط
المالي الحسابات-التكاليف –التسعير
والتقدير-ادارة النقدية-اعداد الموازنات
عضو لجنة مراجعة بكاليوس
التقديرية وخطط العمل – تحليل
محاسبة
الرئيس المالي
عضو لجنة
االستراتجيات والتأمين والتوظيف
المراجعة في شركة شركة األلكترونيات جامعة
الملك سعود وادارة الموارد البشرية وتحليل المخاطر
المتقدمة
األندلس العقارية
والرقابة الداخلية
1983م
المحدودة
مدير مالي بالعديد من الشركات
الكبرى لمدة تتجاوز العشر سنوات.
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عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل  2017وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع
عدد اإلجتماعات ( )4إجتماعات

#

1
2
3
4

أسم العضو

األجتماع األول

األجتماع الثاني

األجتماع الثالث

األجتماع الرابع

19-01-2017

28-03-2017

03-08-2017

10-12-2017







األستاذ  /خالد بن محمد الصليع
(إستقال بتاريخ  31أكتوبر )2017

الدكتور  /عبدالرحمن بن محمد البراك



(تعين بتاريخ  04ديسمبر )2017

األستاذ  /محمد بن عدالله السماري
األستاذ  /خالد بن محمد الخويطر





X









X

 12.5الرئيس التنفيذي.
#

1

2

األسم

الوظائف الحالية

المهندس  /أيمن بن محمد
المديفر

الرئيس التنفيذي
لشركة شمول
القابضة

األستاذ  /هذال بن سعد
العتيبي

الرئيس التنفيذي
المكلف لشركة
األندلس العقارية

(إستقال بتاريخ  14سبتمبر
)2017

(تعين بتاريخ  15سبتمبر )2017

الوظائف السابقة

المؤهالت

بكالوريوس
علوم في
رئيس تنفيذي
هندسة
عضو مجلس اإلدارة النظم جامعة
الملك فهد
لشركة األندلس
للبترول
العقارية
والمعادن
1998م
الرئيس التنفيذي
لتطوير األعمال
لشركة األندلس
العقارية

الخبرات
الرئيس التنفيذي لشركة شمول
القابضة
الرئيس التنفيذي لشركة األندلس
العقارية سابقا من العام  2006الي
العام .2017
مسؤول بإدارة التحقيق واإللتزام بهيئة
السوق المالية .
مسؤول إئتمان بصندوق التنمية
الصناعي .

شركة الصناعات الوطنية (مسؤول
ماجستير
تسويق) من  2003حتى 2004م.
إدارة األعمال
بنك الجزيرة (إدارة التدريب) من 2004
من جامعة
حتى 2005م.
الملك سعود
شركة المراعي (مدير منتج) من 2005
عام  2016م
حتى 2008م.

 12.6إجراء تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين :
يبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمــا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم
حيــال الشــركة وأدائهــا .

 12.7اإلفصاح عن المكافآت

المعايير العامة للمكافآت وفقا للسياسة المعتمدة بتاريخ  2017/12/31م
مــع مراعــاة األنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة  ،يراعــي مجلــس اإلدارة
فــي تحديــد وصــرف المكافــآت التــي يحصــل عليهــا كل عضــو مــن أعضائــه أو مــن أعضــاء اللجــان التابعــة للمجلــس أو
اإلدارة التنفيذيــة للشــركة األحــكام ذات العالقــة الــواردة فــي نظــام الشــركات والضوابــط التنظيميــة  ،والئحــة حوكمــة
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باإلضافــة إلــى المعاييــر التاليــة :
1 .1إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

43

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

2أن تكون المكافآت مبنية على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
3أن تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول إلســتقطاب أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم
واإلبقــاء عليهــم.
4أن تقـ َّـدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى
المــدى الطويــل  ،مــع مراعــاة ربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويــل.
5يراعــى عدالــة المكافــآت وتناســبها مــع إختصاصــات العضــو باإلضافــة إلــى المســؤوليات واألعمــال الملقــاة علــى عاتقــه
ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واألهــداف المحــددة مــن قبــل المجلــس والمــراد تحقيقهــا خــال العــام المالــي.
6يتطلب إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
7األخــذ فــي اإلعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت  ،مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن
إرتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.
8فــي حــال تــم تطويــر برنامــج لمنــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وموظفيهــا ســواء كانــت
إصــداراً جديــداً أم أســهماً إشــترتها الشــركة  ،يتــم ذلــك بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وبمــا يتوافــق مــع
األنظمــة ذات العالقــة.
9يتم إيقاف صرف المكافأة أو إستردادها في حال عدم إعتماد الجمعية العامة لصرفها .

 12-7-2تحديد مكافآت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وتعويضاتهم  ،وفقا للسياسة المعتمدة
بتاريخ  2017/12/31م .
يستحق أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس  ،المكافئات التالية دون رسم حضور.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1يستحق رئيس مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار  200ألف ريال سعودي.
2يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار  200ألف ريال سعودي .
3يستحق رئيس أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار  100ألف ريال سنويا .
4يستحق عضو أي لجنة من لجان مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار  50ألف ريال سنويا .
5يشترط الستحقاق المكافأة سنوية حضور العضو لثلثي اإلجتماعات المنعقدة خالل العام على األقل .
6يتــم تقديــر مبلــغ المكافــأة الســنوية بنــاءا علــى تاريــخ االلتحــاق ومغــادرة العضــو  ،بشــرط تحقــق حضــو الحــد األدنــى
المحــدد بثلثــي االجتماعــات المنعقــدة بيــن تاريــخ االلتحــاق والمغــادرة خــال الفتــرة .
7يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضويــة فــي المجلــس  ،ومكافــأة رئاســة أو عضويــة أحــد اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس
أو لجنــة المراجعــة.
8ال يشمل مبلغ المكافأة السنوية الثابت على تكاليف السفر والتكاليف ذات الصلة ويتم التعويض عنها كمايلي:
•تكاليف السفر وتذاكر الطيران (فئة رجال األعمال).
•اإلقامة الفندقية والتكاليف القياسية الخاصة بالعمل
•يتم التعويض عن التكاليف المذكورة بعد استالم الفواتير الفعلية .

 12-7-3مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقا للسياسة المعتمدة بتاريخ  2017/12/31م .
تراجــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المزايــا الوظيفيــة لــإدارة التنفيذيــة وبرامــج وخطــط الحوافــز بشــكل مســتمر  ،وبعــد
حصولهــا علــى توصيــات اإلدارة التنفيذيــة تقــوم اللجنــة بمراجعتهــا ورفــع توصياتهــا النهائيــة لمجلــس اإلدارة إلعتمادهــا
مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار الموازنــة الســنوية وقــدرات الشــركة والســيولة النقديــة المتاحــة  ،وتشــتمل مكافــآت اإلدارة
التنفيذيــة علــى مــا يلــي:
1 .1الراتب األساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية).

2 .2بدل سكن ،وبدل مواصالت ،وأي بدالت أخرى يتم إعتمادها من مجلس اإلدارة.

3 .3مزايا لتأمين طبي للموظف وعائلته.

4 .4المكافأة السنوية في حال إعتمادها من مجلس اإلدارة (ترتبط باألداء والتقييم ومؤشرات القياس).
5 .5مكافأة نهاية الخدمة.

44

 12-7-4لــم يتــم تطبيــق هــذه السياســة علــى العــام المالــي  2017م العتمادهــا فــي نهايــة العــام بتاريــخ
 31/12/2017م  ،وقــد كانــت المكافئــات الممنوحــة لكبــار التنفيذييــن خــال العــام المالــي  2017م طبقــا
لعقــود التوظيــف والتقييــم الســنوي  ،وبالنســبة ألعضــاء اللجــان فكانــت مكافئتهــم وفقــا لتقديــر مجلــس
اإلدارة  ،وتوضــح الجــداول التاليــة تفاصيــل المكافئــات الممنوحــة خــال عــام  2017م :

مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة
المكافئاتالمتغيرة

المكافئاتالثابتة

مبلغ معين

بدل حضور جلسات
المجلس

مجموع بدل حضور
جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء
المجلس بوصفهم
عاملين أو إداريين أو
ما قبضوه نظير أعمال
فنية إو إدارية أو
استشارات

مكافأة رئيس المجلس
أو العضو المنتدب أو
أمين السر إن كان من
األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافئآت دورية

خطط تحفزية قصيرة
األجل

خطط تحفيزية طويلة
األجل

االسهم الممنوحة

األستاذ  /موسى
بن عبدالله آل
إسماعيل

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

المجموع

الدكتور سليمان
بن محمد الداوود

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

مكافأة
نهاية
الخدمة

المجموع
الكلي

بدل
المصروفات

أوال  :األعضاء المستقلين

األستاذ  /خالد بن
* محمد الصليع
إستقال بتاريخ 31
أكتوبر 2017
الدكتور /
عبدالرحمن بن
* محمد البراك
تعيين بتاريخ • 04
ديسمبر 2017
المجموع

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ثانيا  :األعضاء غير التنفيذيين
الشيخ  /محمد بن
عبدالعزيز الحبيب

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

المهندس /
عبدالمحسن بن
محمد الزكري

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

األستاذ /
عبدالسالم بن
عبدالرحمن العقيل

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

األستاذ  /أحمد
بن عبدالرحمن
الموسى

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

المجموع

ثالثاً  :األعضاء التنفيذيين
المهندس  /أيمن
بن محمد المديفر*
• أستقال بتاريخ
 28سبتمبر
2017

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

المجموع

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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مكافئات كبار التنفيذيين خالل العام المالي  2017م
المكافئات الثابتة

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافئات دورية

أرباح

خطط تحفيزية
قصيرة األجل

خطط تحفيزية
طويلة األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

مكافأة نهاية
الخدمة

مجموع مكافأة
التنفيذيين عن
المجلس إن وجدة

المجموع الكلي

1,588,322

566,184

x

2,154,506

367,350

x

x

x

367,350

1,547,256

4,069,112

خمســة مــن كبــار التنفيذيــي
بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي
والمديــر المالــي

المكافئات المتغيرة

مكافئات أعضاء اللجان خالل العام المالي  2017م
المكافئات الثابتة ( عدا بدل حضور
الجلسات )

بدل حضور الجلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
-

 (1رئيس لجنة المراجعة ) األستاذ  /خالد بن محمد
الصليع *

140000

 (2رئيس لجنة المراجعة ) الدكتور  /عبدالرحمن بن
محمد البراك *

·استقال بتاريخ  31أكتوبر 2017م
-

x

140000

x

x

x

-

 (3عضو لجنة المراجعة ) األستاذ  /محمد بن
عدالله السماري

40000

x

40000

-

 (4عضو لجنة المراجعة ) األستاذ  /خالد بن محمد
الخويطر

40000

x

40000

·تعين بتاريخ  04ديسمبر 2017م

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات
-

 (1رئيس اللجنة ) المهندس  /صالح بن محمد
الحبيب

x

x

x

-

 (2رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات ) األستاذ /
عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

x

x

x

x

x

x

x

x

X

3-

3األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الموسى

4-

4األستاذ  /محمد بن عبدالمحسن الزكري

أعضاء اللجنة التنفيذية
-

 (1رئيس اللجنة ) المهندس  /صالح بن محمد
الحبيب

x

x

x

-

 (2رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات ) األستاذ /
عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

x

x

x

3-

3األستاذ  /أحمد بن عبدالرحمن الموسى

x

x

x

4-

4األستاذ  /محمد بن عبدالمحسن الزكري

x

x

x
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13

جمعيات
المساهمين

 13.1الجمعيات المنعقدة خالل  2017م.
سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العامة
اسم العضو

1

المهندس  /أيمن بن محمد المديفر

2

األستاذ  /عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

4

األستاذ  /موسى بن عبدالله آل إسماعيل

3
5

(إستقال بتاريخ  28سبتمبر )2017

الدكتور  /سليمان بن محمد الدواود

الدكتور  /عبدالرحمن بن محمد البراك

الجمعة العامة

الجمعة العامة

الجمعة العامة

غير العادية الثالثة

العادية التاسعة

العادية العاشرة

2017-05-03م

2017-08-20م

2017-12-31م















(تعين بتاريخ  04ديسمبر )2017

 13.2طلب سجالت المساهمين
تاريخ الطلب
2017-01-31م
2017-05-03م
2017-07-20م
2017-08-20م
2017-10-11م
2017-10-26م
2017-12-31م

األسباب
إجراءات الشركة
الجمعية العامة للشركة
إجراءات الشركة
الجمعية العامة للشركة
إجراءات الشركة
إجراءات الشركة
الجمعية العامة للشركة
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14
تعمــل شــركة األندلــس العقاريــة شــأنها شــأن معظــم
الشــركات األخــرى فــي ظــل وجــود بعض المخاطر  ،وتولي
الشــركة اهتمامــا كبيــرا للتعامــل مــع هــذه المخاطــر بمــا
فيهــا المخاطــر المحتملــة مــن جــراء المنافســة والتوســعات
للشــركات األخــرى  ،وتقــوم الشــركة بمراجعــة دوريــة لهــذه
المخاطــر بهــدف وضــع اإلجــراءات المناســبة للتغلــب
عليهــا أو الحــد مــن أثرهــا  ،.والمخاطــر الموضحــة أدنــاه
هــي المخاطــر الرئيســية وال تشــتمل علــي جميــع المخاطــر
التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة ,بــل مــن الممكــن وجــود
مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت
الحالــي أو قــد تعدهــا الشــركة غيــر جوهريــة.

 14.1المخاطر العقارية العامة:

قــد يشــهد أداء الشــركة انخفاضــا نتيجــة تقلبــات قيمــة
أصــول الشــركة  ,وقــد تتأثــر العقــارات التابعــة للشــركة
والمشــاريع التــي تســتثمر فيهــا بالتغيــرات فــي أوضــاع
الســوق واالقتصــاد وأســعار العقــارات والقــرارات التــي
تتخذهــا الجهــات التنظيميــة الحكوميــة .كمــا قــد تنــزع
أصــول الشــركة مــن قبــل الجهــات ذات الصالحيــة أو قــد
تتخــذ الحكومــة أي إجــراء علــى تلــك األصــول لمصلحــة
المنفعــة العامــة.

 14.2مخاطر التطوير:

إن مشــاريع التطوير العقاري تواجه مخاطر مختلفة وتشــمل
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلي :

أ) التأخير في االنتهاء من األعمال في الوقت المناسب.
ب) تجاوز التكاليف المحددة المتوقعة مسبقا .

ت)عدمالقدرةعلىتحقيقعقودإيجاربالمستوياتالمتوقعة.
ث) تأخــر الحصــول علــى الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة
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المخاطر

الالزمة لتقســيم األراضي وغيرها من الموافقات والتصاريح
الحكوميــة األخــرى المطلوبــة .

 14.3ارتباط أداء الشركة بقطاع التجزئة

يتركــز نشــاط المســتأجرين فــي المراكــز التجاريــة التابعــة
للشــركة فــي قطــاع التجزئــة ،والذي يعد المحرك الرئيســي
ألداء المراكــز التجاريــة ،وبالتالــي عنــد تراجــع قطــاع التجزئــة
ـكل عــام فــإن ذلــك ســوف
أو حــدوث تباطــؤ فــي نمــوه بشـ ٍ
ـكل مباشــر علــى أداء المســتأجرين وقدرتهــم
ينعكــس بشـ ٍ
علــى االســتمرار فــي اســتئجار المتاجــر المؤجــرة لهــم داخــل
المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة وعلــى قدرتهــم علــى
الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة كمســتأجرين ،ممــا ســيؤدي
إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة
ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية

 14.4التقلبات في القطاع العقاري

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

 14.5المخاطر الضريبية :

ينطــوي االســتثمار فــي الشــركة علــى مخاطــر ضريبيــة
متنوعــة ,ويــؤدي تكبــد الشــركة لمثــل هــذه الضرائــب
إلــى تخفيــض المبالــغ النقديــة المتاحــة لعمليــات الشــركة،
فضــا عــن التوزيعــات المحتملــة لألربــاح  ،وســوف تــؤدي
الضرائــب التــي يتــم تكبدهــا إلــى تخفيــض عوائــد االســتثمار
فــي الشــركة وبالتالــي إنخفــاض فــي ســعر الســهم .

48

 14.6مخاطــر احتماليــة عــدم القــدرة علــى
تجديــد عقــد اإليجــار أو إعــادة تأجيــر المســاحة
المســتأجرة عنــد انتهــاء مــدة العقــد :
إن ســعر الســهم والوضع المالي للشــركة ونتائج العمليات
والتدفقــات النقــدي وكذلــك أداء الشــركة وقدرتــه علــى
توزيــع اربــاح قــد تتأثــر جميعهــا ســلبا فــي حــال عــدم تمكــن
الشــركة أو المشــغل مــن إعــادة تأجيــر العقــارات بشــكل
فــوري أو تجديــد عقــود اإليجــار أو فــي حــال كــون القيمــة
اإليجاريــة عنــد التجديــد أو إعــادة التأجيــر أقــل بكثيــر مــن
المتوقــع .وعنــد انتهــاء أي عقــد إيجــار,ال يوجــد أي ضمــان
بــأن العقــد ســوف يتــم تجديــده أو أن المســتأجر ســوف
يتــم اســتبداله .وقــد تكــون شــروط أي عقــد إيجــار الحــق
أقــل منفعــة مــن عقــد اإليجــار الحالــي .وفــي حــال التقصيــر
مــن جانــب أي مســتأجر ,قــد تواجــه الشــركة تأخيــرا أو قيــودا
عنــد تنفيــذ الحقــوق وقــد يتــم تكبــد تكاليــف عاليــة لحمايــة
اســتثمارات الشــركة

 14.7المنافســة مــن قبــل المراكــز التجاريــة
المقامــة أو المنشــأة حديثــاً

تعتمــد المراكــز التجاريــة بصــورة عامــة علــى عــدد الــزوار
وإقبــال الجمهــور عليهــا ،لذلــك فــإن تحديــث بعــض المراكــز
القائمــة ،أو نشــوء مراكــز تجاريــة جديــدة فــي مناطــق
يصــل إليهــا المتســوقون بيســر وســهولة وتتوفــر فيهــا
ميــزات وخدمــات تنافســية تفــوق تلــك الموجــودة لــدى
المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي
وجوهــري علــى عــدد زوار المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة
ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض اإليــرادات التــي يحققهــا
المســتأجرون وبالتالــي ســيؤدي ذلــك إلــى عــدم قيــام
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
عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 14.8ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة

تشــمل نفقــات الشــركة الدوريــة مصاريــف تشــغيل وصيانــة
المجمعــات والمراكــز التجاريــة التابعــة لهــا لغــرض الحفــاظ
عليهــا ،حيــث تحتــاج تلــك المجمعــات والمراكــز إلــى الصيانــة
المســتمرة للحفــاظ علــى حالتهــا التشــغيلية فــي أفضــل
مســتوياتها ولالحتفــاظ بجاذبيتهــا للمســتأجرين والــزوار.
وفــي حــال ارتفــاع هــذه المصاريــف عــن القــدر المتوقــع لهــا
نظــراً لعــدة عوامــل مــن ضمنهــا زيــادة تكاليــف العمالــة،

وتكاليــف العقــود مــع الغيــر ،وتكاليــف اإلصــاح والصيانــة،
أو عــدم اســتطاعة الشــركة نقــل عــبء تلــك النفقــات
واســتردادها مــن المســتأجرين ،فإنــه ســيكون هنــاك أثــر
ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

 14.9الدعاوى القضائية والغرامات

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

 14.10تأثيــر تنفيــذ بعــض المشــاريع الحكوميــة
علــى العقــارات و المراكــز التجاريــة التابعــة
للشــركة:

نظــراً لقيــام الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتنفيــذ العديــد
مــن أعمــال اإلنشــاءات وأعمــال البنيــة التحتيــة فــي
مختلــف أنحــاء المملكــة ،فــإن بعــض عقــارات الشــركة
ـكل كامــل أو
ـواء بشـ ٍ
قــد تكــون معرضـ ًـة لنــزع ملكيتهــا سـ ً
جزئــي للمنفعــة العامــة ،وذلــك بموجــب نظــام نــزع ملكيــة
العقــارات للمنفعــة العامــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقم
م 15/وتاريــخ 11/03/1424هــ .وفــي حــال نــزع ملكيــة
الشــركة ألي مــن المراكــز التجاريــة التابعــة لهــا فــإن ذلــك
ســيؤدي لتوقــف أعمــال ذلــك المركــز وبالتالــي فقــدان
دخــل وإيــرادات المركــز فــي حــال نــزع ملكيتــه .
وعليــه فــإن تعــرض أي مــن عقــارات الشــركة لنــزع ملكيــة
بموجــب نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ،فإن
ـكل جوهــري علــى أعمــال
ذلــك ســيؤثر تأثيــراً ســلبياً وبشـ ٍ
الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا
المســتقبلية .
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 14.11ترتيبات التسهيالت البنكية القائمة

قامــت الشــركة بالدخــول فــي عــدد مــن عقــود التســهيالت
االئتمانيــة لتمويــل مشــروعاتها وتلتــزم الشــركة بموجــب
هذه العقود بســداد أقســاط وعموالت هذه التســهيالت
طبقــا لجــدول زمنــي محــدد .وفــي حالــة عــدم تحقيــق
الشــركة لتدفقــات نقديــة كافيــة مــن أنشــطتها الرئيســية
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 اخــال بالتزاماتهــا األمــر الــذي
قــد يــؤدي إلــى أن يطالــب البنــك الشــركة بســداد كامــل
رصيــد الديــن علــى الفــور والحجــز علــى الضمانــات والتنفيــذ
قضائيــاً علــى الضمــان .كمــا قــد يســبب هــذا الوضــع أن
يقــوم دائنــي الشــركة اآلخريــن بمطالبتهــا بســداد الديــون
المســتحقة 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 االخــال بنســبة تغطيــة الديــن
المنصــوص عليهــا فــي العقــود وهــي  .1.75إن اخــال
بالتعهــدات المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقيــات يعــد
اخــاال يحــق معــه للمقــرض أن يطالــب الشــركة بســداد
كامــل رصيــد الديــن علــى الفــور واتخــاذ إجــراءات أخــرى
الســتيفاء حقــه .هــذه العوامــل مــن الممكــن أن يكــون
لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى ســمعتها االئتمانيــة وعلــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

وعوامــل أخــرى خارجــة عــن ســيطرتها كالوضــع االقتصــادي
ككل ووضــع األســواق الماليــة والســيولة النقديــة داخــل
الجهــاز المصرفــي وتوجهــات مؤسســة النقــد ومســتويات
أســعار الفائــدة .وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى
هــذه التســهيالت بالكامــل أو جزئيــا ممــا يؤثــر جوهريــا علــى
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
هــذه العوامــل قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

عــدم توافــر التمويــل المطلــوب
14.12
لمشــروعات الشــركة أو توافــره بشــروط غيــر
تفضيليــة

بطبيعــة نشــاط الشــركة ،فــان مشــروعات الشــركة
الجديــدة تمثــل اســتثمارات ضخمــة كونهــا فــي مجــال
االســتثمارات العقاريــة ممــا يتطلــب تمويــا كبيــرا قــد تعجــز
عنــه مصــادر التمويــل الذاتيــة وحدهــا ،وتعتمــد الشــركة
فــي تغطيــة احتياجاتهــا لتمويــل مشــروعاتها المســتقبلية
علــى التســهيالت التــي تحصــل عليــه مــن البنــوك التجاريــة،
وبالتالــي فــان قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ مشــروعاتها
المســتقبلية يعتمــد بشــكل كبيــر علــى قدرتهــا علــى
الحصــول علــى تمويــل مــن البنــوك .وتعتمــد قــدرة الشــركة
علــى الحصــول علــى تمويــل خارجي علــى عدد من العوامل
منهــا المركــز المالــي للشــركة وحجــم الديــون القائمــة
مقارنــة بحجــم أصولهــا وحقــوق الملكيــة ،المركــز االئتمانــي
للشــركة ،التدفقــات النقديــة المتوقعــة للمشــروع ،األداء
المالــي الشــركة ونتائــج أعمالهــا ،رغبــة البنــوك فــي تمويــل
القطاعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة ،الضمانــات المقدمــة
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الحوكمة
وفقــا لمتطلبــات الفقــرة ( )1مــن المــادة التســعون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصادرة
عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 2017-02-13م  ,نســتعرض فيمــا يلــي مــا
تــم تطبيقــه مــن أحــكام هــذه الالئحــة واألحــكام التــي لــم تطبــق خــال العــام المالــي
المنتهيــة فــي 2017-12-31م و أســباب ذلــك :

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  13/2/2017م باستثناء األحكام الواردة
أدناه
رقم المادة  /الفقرة
الفقرة الفرعية ( )10من
الفقرة (ج) من المادة 20
(عوارض االستقالل)

نص المادة  /الفقرة
ج) يتنافــى مــع اإلســتقالل الــازم توافــره فــي عضــو مجلــس اإلدارة
المســتقل – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر –  مــا يلــي :
 )10أن يكــون قــد أمضــى مــا يزيــد علــى تســع ســنوات متصلــة أو منفصلــة
فــي عضويــة مجلــس اإلدارة .

الفقرة ( ب) من المادة
( )32
(اجتماعات مجلس اإلدارة)

المادة 38
(شروط أمين السر)

ب – يعقــد مجلــس اإلدارة أربــع اجتماعــات فــي الســنة علــى األقــل  ،بمــا
ال يقــل عــن اجتمــاع واحــد كل ثالثــة أشــهر .

علــى مجلــس اإلدارة تحديــد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي أميــن ســر
مجلــس اإلدارة  ،علــى أن تتضمــن أيــا ممايلــي :
 -1أن يكــون حاصــا علــى شــهادة جامعيــة فــي القانــون أو الماليــة أو
المحاســبة أو اإلدارة أو مــا يعادلهــا  ،وأن تكــون لديــه خبــرة عمليــة ذات
صلــة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات .
 -2أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات .

المالحظات حول التطبيق

ال تــزال هــذه الفقــرة ( الفقــرة  ) 10استرشــادية ،
وســتطبقها الشــركة فــور االلــزام بهــا .

حيــث أن هــذه الفقــرة ال تــزال استرشــادية فلــم
تتضمــن الئحــة حوكمــة الشــركة المحدثــة والئحة
عمــل مجلــس اإلدارة النــص علــى هــذه الفقــرة
حيــث تــم النــص فيهمــا علــى أن يعقــد مجلــس
اإلدارة اجتماعيــن فــي الســنة علــى األقــل  ،ومــع
ذلــك فقــد قامــت الشــركة بتطبيقهــا حيــث
عقــد مجلــس إدارة الشــركة خــال عــام 2017
م أربــع اجتماعــات  ،وســتقوم الشــركة بتضميــن
هــذه الفقــرة ضمــن الئحــة الحوكمــة الداخليــة
للشــركة وضمــن الئحــة عمــل مجلــس اإلدارة
فــور االلــزام بهــا .
حيــث أن هــذه المــادة ال تــزال استرشــادية فلــم
تتضمــن الئحــة حوكمــة الشــركة المحدثــة والئحة
عمــل مجلــس اإلدارة النــص علــى هــذه الفقــرة
 ،ومــع ذلــك فقــد قامــت الشــركة بتطبيقهــا
حيــث أن أميــن ســر المجلــس الحالــي لديــه خبــرة
عمليــة ذات صلــة ألكثــر مــن خمــس ســنوات ، .
وســتقوم الشــركة بتضميــن هــذه الفقــرة ضمــن
الئحــة الحوكمــة الداخليــة للشــركة وضمــن الئحة
عمــل مجلــس اإلدارة فــور االلــزام بهــا .

يتعيــن علــى الشــركة إيــاء االهتمــام الكافــي بتدريــب وتأهيــل أعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  ،ووضــع البرامــج الالزمــة لذلــك  ،مــع
مراعــاة مــا يلــي :
 -1إعــداد برامــج ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة المعينيــن
حديثــا للتعريــف بســير عمــل الشــركة وأنشــطتها  ،وبخاصــة مايلــي :
المادة 39
(التدريب)

أ -استراتيجية الشركة وأهدافها .
ب -الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة .
ت -التزامــات أعشــاء مجلــس اإلدارة ومهامهــم ومســؤولياتهم
وحقوقهــم .

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية  ،وســتطبقها
الشــركة فــور االلــزام بهــا .

ج -مهام لجان الشركة واختصاصاتها .
 -2وضــع اآلليــات الالزمــة لحصــول كل مــن أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبيــة بشــكل مســتمر  ،بغــرض تنميــة
مهاراتهــم ومعارفهــم فــي المجــاالت ذات العالقــة بأنشــطة الشــركة

51

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  13/2/2017م باستثناء األحكام الواردة
أدناه
رقم المادة  /الفقرة

نص المادة  /الفقرة

المالحظات حول التطبيق

أ -يضــع مجلــس اإلدارة – بنــاء علــى إقتــراح لجنــة الترشــيحات – اآلليــات
الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة
ســنويا  ،وذلــك مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط بمــدى
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة المخاطــر وكفايــة
أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا  ،علــى أن تحــدد جوانــب القــوة
والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة .
ب -يجــب أن تكــون إجــراءات تقييــم األداء مكتوبــة وواضحــة وأن يفصــح
عنهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألشــخاص المعنيين بالتقييم.

المادة ( 41التقييم)

ج -يجــب أن يشــتمل تقييــم األداء علــى المهــارات والخبــرات التــي
يمتلكهــا المجلــس  ،وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة فيــه  ،مــع العمــل
علــى معالجــة نقــاط الضعــف بالطــرق الممكنــة كترشــيح كفايــات
مهنيــة تســتطيع تطويــر أداء المجلــس  ،ويجــب أيضــا أن يشــتمل تقييــم
األداء علــى تقييــم آليــات العمــل فــي المجلــس بشــكل عــام .
د -يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــدى
المشــاركة الفعالــة للعضــو والتزامــه بــأداء واجباتــه ومســؤولياته بمــا
فــي ذلــك حضــور جلســات المجلــس ولجانــه وتخصيــص الوقــت الــازم
لهــا .

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية ،وســتطبقها
الشــركة فــور اإللــزام بهــا.

هــ -يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم جهــة
خارجيــة مختصــة آلدائــه كل ثــاث ســنوات.
و -يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تقييمــاً دوريــاً ألداء
رئيــس المجلــس بعــد أخــذ وجهــات نظــر األعضــاء التنفيذييــن مــن دون
أن يحضــر رئيــس المجلــس النقــاش المخصــص لهــذا الغــرض ،علــى أن
تحــدد جوانــب القــوة و الضعــف و إقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع
مصالــح الشــركة.

الفقرة (ب) من المادة 54
(تكوين لجنة المراجعة)

المادة 70
(تشكيل لجنة المخاطر)
المادة 72
(اجتماعات لجنة إدارة
المخاطر)

المادة 85
(تحفيز العاملين)

ب) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجة عضوا مستقال

حيــث أن هــذه المــادة ال تــزال استرشــادية
فلــم تتضمــن الئحــة حوكمــة الشــركة المحدثــة
والئحــة عمــل لجنــة المراجعــة النــص علــى
هــذه الفقــرة  ،ومــع ذلــك فقــد قامــت الشــركة
بتطبيقهــا خــال عــام  2017حيــث أن رئيــس
لجنــة المراجعــة فــي الشــركة هــو عضــو مســتقل
 ،وســتقوم الشــركة بتضمينهــا ضمــن الئحــة
الحوكمــة الدخليــة للشــركة وضمــن الئحــة عمــل
لجنــة المراجعــة فــور االلــزام بهــا .

تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى ( لجنــة إدارة
المخاطــر ) يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
غيــر التنفيذييــن  ،ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مالئــم مــن
المعرفــة بــإدارة المخاطــر واشــؤون الماليــة .

تدخــل مراقبــة المخاطــر ضمــن اختصاصــات لجنــة
المراجعــة  ،وقامــت اللجنــة باســناد هــذه المهمــة
للجنــة المراجعــة حيــث أن لــدى لجنــة المراجعــة
سياســة إدارة مخاطــر معتمــدة مــن مجلــس
اإلدارة .

تجتمــع لجنــة إدارة ا لمخاطــر بصفــة دوريــة كل (ســتة أشــهر ) علــى األقــل
 ،وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك .

تتولى ذلك لجنة المراجعة

 -1تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة لالســتماع إلــى آراء
العامليــن فــي الشــركة ومناقشــتهم فــي المســائل والموضوعــات
محــل القــرارات المهمــة
 -2برمــج منــح العامليــن أســمها فــي الشــركة أو نصيبــا مــن األربــاح
التــي تحققهــا وبرامــج التقاعــد

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية  ،وســتطبقها
الشــركة فــور االلــزام بهــا

 -3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة
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رقم المادة  /الفقرة
المادة 87
(المسؤولية االجتماعية)

نص المادة  /الفقرة

المالحظات حول التطبيق

تضــع الجمعيــة العامــة – بنــاءا علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – سياســة
تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع إلــى
تحقيقهــا بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية  ،وســتطبقها
الشــركة فــور االلــزام بهــا .

 -1وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط أداء الشــركة بمــا تقدمــه مــن مبــادرات
فــي العمــل االجتماعــي  ،ومقارنــة ذلــك بالشــركات األخــرى ذات النشــاط
المشــابه
المادة 88
(مبادرات العمل
االجتماعي)

 -2اإلفصــاح عــن أهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا الشــركة
للعامليــن فيهــا وتوعيتهــم وتثقيفهــم بهــا .
 -3اإلفصــاح عــن خطــط تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة فــي التقاريــر
الدوريــة ذات الصلــة بأنشــطة الشــركة .

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية  ،وســتطبقها
الشــركة فــور االلــزام بهــا .

 -4وضــع برامــج توعيــة للمجتمــع للتعريــف بالمســؤولية االجتماعيــة
للشــركة

الفقرة الثالثة من المادة
89
(سياسات اإلفصاح
وإجرائاته )

المادة 95
(تشكيل لجنة حوكمة
الشركات)

أن يتضمــن الموقــع االلكترونــي للشــركة جميــع المعلومــات المطلــوب
اإلفصــاح عنهــا  ،وأي بيانــات أو معلومــات تنشــر مــن خــال وســائل
اإلفصــاح األخــرى

فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة بحوكمــة الشــركات ،
فعليــه أن يفــوض إليهــا االختصاصــات المقــررة بموجــب المــادة الرابعــة
والتســعين مــن هــذه الالئحــة  ،وعلــى هــذه اللجنــة متابعــة أي موضوعــات
بشــأن تطبيقــات الحوكمــة  ،وتزويــد مجلــس اإلدارة  ،ســنويا علــى األقــل ،
بالتقاريــر والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا .

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية  ،وســتطبقها
الشــركة فــور االلــزام بهــا .
علمــا أن الشــركة قــد أتاحــة كامــل المعلومــات
اإللزاميــة المطلــوب إتاحتهــا فــي الموقــع
االلكترونــي للشــركة كدعــوة الجمعيــة وإعــان
الترشــيح وغيــر ذلــك مــن المعلومــات اإللزاميــة
المطلوبــة .

ال تــزال هــذه المــادة استرشــادية  ،وســتطبقها
الشــركة فــور اإللــزام بهــا .

53

16

نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية

 16.1نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجراءات
الرقابــة الداخليــة ورأي لجنــة المراجعــة فــي مدى
كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة في الشــركة
خضعــت عمليــات الشــركة خــال العــام المالــي المنتهــي
فــي 2017-12-31م لعمليــات مراجعــة دوريــة مــن إدارة
المراجعــة الداخليــة وتحــت إشــراف لجنــة المراجعة للتحقق
مــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة والنظــر فيمــا يتصــل
بفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن خــال عمليــات
المراجعــة الداخليــة التــي تهــدف إلــى مراجعــة السياســات
واإلجــراءات الماليــة واإلداريــة وإجــراءات إعــداد التقاريــر
الماليــة ومخرجاتهــا لضمــان حمايــة أصــول الشــركة .
وتعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة علــى مســاعدة لجنــة
المراجعــة لتحقيــق أهدافهــا مــن خــال تفعيــل إجــراءات
الحوكمــة وأداء الــدور الرقابــي المنــاط بهــا لتحقيــق
األهــداف المرجــوة مــع التركيــز علــى األنشــطة والعمليــات
ذات الخطــورة العاليــة .

ووفقــا للنتائــج المتحققــة مــن تنفيــذ خطــة المراجعــة فقــد
خلصــت اللجنــة الــى أنــه :
ليــس هنــاك أي قصــور هــام فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة
وأنهــا فعالــة لمنــع واكتشــاف األخطــاء ,ولــم يحــدث
أي خــرق جوهــري ألنظمــة الرقابــة الداخليــة خــال العــام
علمــا أنــه تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمتابعــة مــا 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

 17.1يكــون توزيــع األربــاح طبقــاً لنظــام الشــركة
األســاس علــى الوجــه اآلتي:
 )1يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن اإلحتياطــي
النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة
وقــف هــذا التجنيــب متــى بلغ اإلحتياطــي المذكور ()%30
مــن رأس المــال المدفــوع.

 17.2وفيمــا يلــي تفصيــل لسياســة الشــركة
فــي توزيــع األربــاح :

• يســتحق المســاهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية
العامة الصادر بشــأن توزيع األرباح على المســاهمين ،أو قرار
مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة ،ويبيــن القــرار
تاريــخ اإلســتحقاق وتاريــخ التوزيــع ،وتكــون أحقيــة األربــاح
لمالكي األســهم المســجلين في ســجالت المســاهمين في
نهايــة اليــوم المحــدد لإلســتحقاق.
• يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة
فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن
خــال  15يــوم مــن تاريــخ إســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد
فــي قــرار الجمعيــة العامــة ،أو فــي قــرار مجلــس اإلدارة
القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة.

 )2للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى إقتــراح مجلــس
اإلدارة أن تجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن
إحتياطــي إتفاقــي عــام.

• يجــوز للمجلــس توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها
بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي ،بعــد إســتيفاء
المتطلبــات التاليــة :

 )3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن إحتياطيــات
أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو
يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين،
وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األرباح
مبالــغ إلنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو
لمعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.

 )1أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع
أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنوياً .

 )4يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة
تمثــل ( )%5مــن رأس المــال المدفــوع.
 )5مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة ( )20مــن
نظــام شــركة األندلــس العقاريــة األســاس المعتمــد،
والمــادة ( )76مــن نظــام الشــركات ،يخصــص بعــد مــا تقدم
نســبة ال تزيــد عــن ( )%5مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس
اإلدارة بحيــث اليتعــدى فــي جميــع األحــوال الحــدود
القصــوى المســموح بهــا فــي نظــام الشــركات ولوائحــه،
ويكــون ذلــك وفقــاً للضوابــط والقــرارات والتعليمــات
الرســمية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بهــذا الشــأن،
وعلــى أن يكــون إســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع
عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
يجــوز لمجلــس اإلدارة ،بعــد إســتيفاء الضوابــط المنصــوص
عليهــا مــن الجهــات المختصــة ،توزيــع أربــاح نصــف ســنوية
وربــع ســنوية بحســب مــا يــراه مناســباً .

 )2أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 )3أن يتوفــر لديهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع
بدرجــة معقولــة بمســتوى أرباحهــا.
 )4أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــاً آلخــر
قوائــم ماليــة مراجعــة ،كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح
توزيعهــا ،بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك
األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة.
يعتمــد توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى عوامــل عــدة
منها :
 )1أربــاح الشــركة (تحقيــق الشــركة ألربــاح كافيــة تســمح
بالتوزيــع القانونــي) ووضعهــا المالــي.
 )2التدفقــات النقديــة واالســتثمارات الرأســمالية الجديــدة
والتوقعــات المســتقبلية لحجــم التمويــل الخارجــي ،مــع
األخــذ فــي االعتبــار أهميــة المحافظــة علــى سياســة نقدية
قويــة لمقابلــة أي تغيــرات طارئــة.
 )3أي قيــود علــى التوزيــع بموجــب أي قــروض تمويليــة
تنــوي الشــركة الدخــول فيهــا.
 )4أية اعتبارات قانونية أونظامية أخرى.
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18

اإلقرارات

 18.1اإلقرارات

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
• لم تقم الشركة أو أي من الشركات الزميلة في السابق بإصدار أي أدوات دين ولم تصرح بإصدار مثل هذه األدوات.
عدت بالشكل الصحيح.
• أن سجالت الحسابات قد ُأ ّ

• أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة قد ُأعد على أسس سليمة ونُ ّفذ بفعالية.
• أنه ال يوجد اي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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