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السادة مساهمي شركة األندلس العقارية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

يســر رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة األندلــس العقاريــة أن يقدمــوا 
لمســاهمي الشــركة الكــرام التقريــر الســنوي عــن العــام المالــي المنتهــي 
الحوكمــة،  الئحــة  لمتطلبــات  وفًقــا  والمعــد   .2018 ديســمبر   31 فــي 
والنظــام  الشــركات،  ونظــام  الماليــة،  الســوق  هيئــة  عــن  الصــادرة 

للشــركة.  األساســي 

ــة،  ــر معلومــات عــن أنشــطة الشــركة، ونتائجهــا المالي ويســتعرض التقري
وأدائهــا، وإنجازاتهــا، وخططهــا المســتقبلية، خــالل العام المالــي المنتهي 

فــي 31 ديســمبر 2018.
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نؤمن في شركة 
األندلس العقارية 
بأّن الوصول إلى 
الريادة البد أن 
ُيبنى على ركائز 
قوية، وأسس 
تستطيع أن 
تحقق االستدامة 
لنستمر بالنمو، 
ونتوّسع بخطى 
واثقة تواصل 
صعودها بثبات.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
لــذا وضعنــا فــي شــركة األندلــس نصــب أعيننــا رؤيتنــا التــي تقودنــا ألن نكــون المســتثمر 
والمطــور األفضــل، واألكثــر تأثيــًرا فــي قطــاع العقــارات المــدّرة للدخــل المرتبطة بقطــاع التجزئة 

ومكمالتهــا مــن مشــاريع الضيافــة والمشــاريع متعــددة االســتخدامات فــي المملكــة.

ــد مــن  ــى االســتثمار فــي العدي ــا عل ــا المرســومة؛ فقــد عملن ولنكمــل المســيرة وفــق خططن
المجــاالت، ودراســة الفــرص التجاريــة الواعــدة للمشــاركة فيهــا بــرأس المــال أو األصــول الثابتــة 
كاألراضــي والمبانــي، كمــا يعتبــر تشــييد وبنــاء المراكــز والمجمعــات التجاريــة مــن أبــرز األنشــطة 

التــي نعمــل علــى التوســع واالســتثمار فيهــا. 

ــى التحســين  ــا عل ــا نحــرص دوًم ــة، فإّنن ــر جــودة عالي ــا مســتمرة بمعايي وألجــل أن تكــون أعمالن
ــة التابعــة  ــر المراكــز التجاري ــر وإدارة وتأجي ــا التشــغيلي. كمــا نعمــل علــى تطوي المســتمر ألدائن
للشــركة لتكــون وجهــة مميــزة لفئاتنــا المســتهدفة، حيــث حقــق األندلــس مــول فــي مدينة جدة 

نســب تشــغيل عاليــة بلغــت مســتويات تصــل إلــى 95%.

وتشــير اإلحصائيــات الحديثــة لعــدد زوار األندلــس مــول إلــى وصولــه رقًمــا كبيــًرا يزيــد عــن 13.5 
مليــون زائــر عــام 2018م، كمــا حافــظ حيــاة مــول علــى مســتويات تشــغيلية جيــدة، وتجــاوز عــدد 
زواره 10 مالييــن زائــر، كمــا حقــق تالل ســنتر نســب تشــغيل عاليــة وصلت إلــى %100، والصحافة 

ســنتر %94، واليرمــوك ســنتر 91%. 

إّن اإلنجــازات المتواليــة لشــركة األندلــس تدفعنــا بعزيمــة إلــى المضــي قدًمــا لتحقيــق المزيــد 
منهــا، متســلحين بخبراتنــا وكفاءاتنــا ورؤيتنــا الطموحــة التــي نمتلكهــا ونعمــل علــى تحقيقهــا 

وتعزيــز مكامــن القــوة فيهــا.

عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذيكلمة رئيس مجلس اإلدارة
ملخص تنفيذي

إنجازات عام 2018

عاٌم جديد 
يمر علينا في 
شركة األندلس 
العقارية، عاٌم 
حققنا فيه أهداًفا 
تجعلنا أقرب 
للريادة، ويدفعنا 
نحو المزيد من 
اإلنجازات التي 
تثبت جودة 
أعمالنا وثبات 
معاييرنا العالية.

كلمة الرئيس التنفيذي
عــاٌم جديــد يمــر علينــا ويمنحنــا المزيــد مــن الخبــرة، لنتفــّوق فــي مجاالتنا التــي نراها فرًصــا واعدة، 
وننــّوع مــن أنشــطتنا الرئيســية واســتثماراتنا المســاندة لنســاهم فــي تنميــة األعمــال التجارّيــة 

فــي المملكة.

ألجل أن تســتمر أعمالنا بجودتها العالية، فالبد أن نوليها ونســندها ألفضل الكفاءات البشــرية، 
ــر علــى  ــذا نحــرص بشــكٍل كبي والذيــن نعتبرهــم أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة فــي الشــركة، ل
اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة لتحقيــق أفضــل النتائــج، واالســتفادة مــن خبراتهــم، ليعملــوا 
كفريــٍق يختصــر الوقــت والجهــد. كمــا ســعينا إلــى تنويــع القطاعــات التــي تعمــل فيهــا شــركة 

األندلــس مــن أجــل اســتمرار التطويــر وتلبيــة احتياجــات ورغبــات عمالئنــا. 

إّن التزامنــا باألنظمــة واللوائــح هــو مبــدأ يقودنــا نحــو تفعيــل رؤيتنــا وأهدافنــا ورســالتنا ليكــون 
ــا يحقــق االســتدامة للشــركة، لــذا فقــد أقّرينــا تطبيــق جميــع األحــكام  ــا وواضًح العمــل منظًم
الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باســتثناء عــدد منهــا 

مــع توضيــح أســباب ذلــك فــي هــذا التقريــر.

إننــا نفتخــر بمــا حققنــاه فــي عــام 2018م مــن إنجــازات تنوعــت بيــن تنفيــذ المشــاريع الحاليــة، 
ــرام اتفاقيــة  ــر الخطــط المســتقبلية، والتــي كان منهــا افتتــاح مركــز المــروة ســنتر، وإب وتطوي
مــع شــركة »إمبايــر ســينما« الفتتــاح 27 صالــة عــرض ســينمائية فــي األندلــس مــول، وتأســيس 
شــركة الجوهــرة الكبــرى للتطويــر واالســتثمار العقــاري ومســاهمة شــركة األندلس فيها بنســبة 

%25 بهــدف تملــك مشــروع أرض حــي األصالــة فــي مدينــة جــدة.

وختاًمــا، أتقــدم بالشــكر الجزيــل للمســاهمين علــى ثقتهم بالشــركة، كما أتقدم بالشــكر لمجلس 
اإلدارة والموظفيــن علــى جهودهــم المبذولــة فــي تحقيــق أهــداف شــركة األندلــس العقاريــة 

وتعزيــز مكانتهــا والمحافظــة عليهــا.

هذال بن سعد العتيبي
الرئيس التنفيذي  
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شــركة  مســاهمي  إلطــالع  التقريــر  هــذا  إعــداد  تــم 
واألنشــطة  المعلومــات  أحــدث  علــى  الكــرام  األندلــس 
وتزويدهــم  2018م،  المالــي  العــام  خــالل  للشــركة 
بنتائــج الشــركة الماليــة، وأدائهــا، وإنجازاتهــا، وخططهــا 
لمحــة  علــى  التقريــر  هــذا  يحتــوي  حيــث  المســتقبلية، 
عــن تاريــخ الشــركة، ونشــاطاتها الرئيســية والمســاندة، 
تتضمــن  التــي  وركائزهــا  الشــركة،  واســتراتيجية 
اإلداريــة. الشــركة  وهيكلــة  والقيــم،  والرســالة  الرؤيــة 
وتتخــذ شــركة األندلــس مــن نشــاط المقــاوالت العامــة 
نشــاًطا رئيســًيا لهــا، وتتنــوع اســتثماراتها بيــن تشــييد وبناء

المراكــز التجاريــة، وخدمــات التأجيــر، والتشــغيل، والصيانة، 
الشــركة  تمتلــك  حيــث  وتطويرهــا،  األراضــي  وتمّلــك 
حالًيــا 3 مراكــز تجاريــة و4 مراكــز تســوق لألحيــاء بنســب 
تمّلــك متفاوتــة، تحتــوي كل مــن المراكــز التجاريــة علــى 
1,146 متجــر، ومراكــز التســوق علــى 148 وحــدة تجاريــة.

تدفــع اإلنجــازات المتواليــة التــي حققتهــا شــركة األندلــس 
فــي مشــاريعها إلــى المضــي قدًمــا لتحقيــق المزيــد منهــا، 
متســلحة بالخبــرة التــي تمتلكهــا والجــودة التــي تقدمهــا.

الملخص التنفيذي

إنجازات عام 2018الملخص التنفيذي

مراكز
مراكز تسوق3تجارية

4فــي األحيـــاء

ملكية الشركة
)نسب متفاوتة(

ملكية الشركة
)نسب متفاوتة(

1164
متجر

148
وحدة
تجارية
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20092010

إنجازات عام 2018

إنجازات الشركة

2006
20072008

• تأســيس الشــركة بــرأس مــال قــدره 
مليــون  وثالثــون  وثمانيــة  مائتــان 
وتســعمائة ألــف )238,900,000( ريــال 

بالكامــل. مدفوعــة  ســعودي 

• بدايــة أعمــال البنــاء فــي األندلــس مــول 
فــي مدينة جــدة.

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

ســعودي. ريــال   )343,000,000(

•  افتتاح األندلس مول في مدينة جدة.

• بدايــة أعمــال البنــاء فــي داريــن مــول في 
مدينــة الدمام.

• تـــوقيع مـــذكرة تفـاهـــم مــع أمــانـــة 
مدينــة جــدة لتطويــر مشــروع األندلــس 

ريــادي. ســكوير كمشــروع 

ــى نســبة 50%  • اســتحواذ الشــركة عل
مــن حيــاة مــول فــي مدينــة الريــاض.

مــــدينة  فـــــي  أرض  حــصــــة  شــــــراء   •
الواقعــة شــرق مستشــفى  االحســاء  
الملــك عبدالعزيــز للحــرس الوطنــي فــي 
مدينــة االحســاء بحصــة مســاحة بلغــت 
185,083 متــر مربــع بنســبة )15,06%( 
أصــل  مــن  ريــال  مليــون   30 وبقيمــة 
البالغــة  اإلجماليــة  االرض  مســاحة 

مربــع. متــر   1,228,969

•  إفتتاح مراكز تسوق األحياء )الصحافة 
ســنتر , تالل ســنتر , واليرموك سنتر(.

مــن  الشــركة  مــال  رأس  زيــادة   •
مليــون  وأربعــون  وثالثــة  ثالثمائــة 
إلــي  ريــال ســعودي   )343,000,000(
700,000,000(( مليــون  ســبعمائة 

ســعودي. ريــال 

•  بــدء أعمــال توســعة االندلــس مــول 
واالنتهــاء مــن  اكثــر مــن %90 منهــا.

•  اإلنتهــــاء مــــن أكـثـــــر مــــن %90 مـــــن 
مشــروع فنــدق  ســتايبريدج جــدة األندلس 

مــول المالصــق  لألندلــس مــول.

•  طـــــرح %30 مـــــن أســهــــم الشــــــركة 
لإلكتتــاب العــام.

•  إدراج وتــداول أســهم الشــركة فــي 
ــداول«  ــة الســعودية »ت الســوق المالي

فــي أوائــل عــام 2016م.

•  اإلنتهــاء بالكامــل مــن أعمال توســعة 
ــر مــن 90%  ــر أكث األندلــس مــول وتأجي

منهــا.

•  اإلنتهــاء مــن أكثــر مــن %99 مشــروع 
مشروع  فندق  ستايبريدج جدة األندلس 

مــول المالصــق  لألندلس مول.

2015 2016

• افـتـتـــــاح داريـــن مـــــول فــي مدينــة 
الدمــام. 

مشـــــروع  بنـــــاء  رخـصـــــة  صـــــدور   •
ــة جــدة. ــس ســكوير مــن أمان األندل

• بيــع %25 مــن ملكيــة الشــركة فــي 
حيــاة مــول، حيــث حققــت الشــركة ربــح 

ــال. ــون ري ــغ ٥١ ملي رأســمالي بل

ــة  ــع حصــة الشــركة فــي أرض مدين • بي
مســاهمة  نصيــب  وبلــغ  االحســاء 
الشــركة فيهــا 51,3 مليــون ريــال، حيــث 
حققــت الشــركة ربــح رأســمالي بلغــت 

.71% نســبته 

• بداية بناء مشــروع  فندق  ســتايبريدج 
 Staybridge( مــول  األندلــس  جــدة 

.)Suites

• اسـتـحــــواذ الشـــــركة عــلـــى نســــبة 
%33,40 مــن شــركة هامــات العقاريــة.

• شــراء المبنــى الرئيســي للشــركة علــى 
طريــق الدائــري الشــمالي فــي مدينــة 

الريــاض. 

األحيــاء  تســوق  مراكــز  بنــاء  بدايــة   •
ســنتر،  تــالل  ســنتر،  الصحافــة  وهــي 

ســنتر. واليرمــوك 

• اإلســتحواذ علــى %25 مــن أرض فــي 
لغــرض  الصــواري(  )حــي  جــدة  مدينــة 

إقامــة مشــروع بانورامــا جــدة مــول.

وتشــغيل  إدارة  اتفاقيــة  توقيــع   •
جــدة  ســتايبريدج  فنــدق  مشــروع 
لألندلــس  المالصقــة  مــول  األندلــس 
ــداي إن الشــرق  مــول مــع شــركة هولي
االســم  تحــت  المحــدودة  األوســط 
»والمملوكــة  »ســتايبريدج  التجــاري 
مجموعــة  قبــل  مــن   100% بنســبة 
ســنة.  15 لمــدة   )IHG( انتركونتينــال 

•  اكتمــال إنشــاء مراكــز تســوق األحيــاء 
ســنتر،  تــالل  ســنتر،  الصحافــة  وهــي 

واليرمــوك ســنتر.

•  اكتمــال المرحلــة األولــى من مشــروع 
األندلــس  جــدة  ســتايبريدج  فنــدق  أ 

.)Staybridge Suites( مــول 

ــز  ــروح المــراكـ ــركة صـ ــس شــ •  تــأســيـ
ومســاهمة الشــركة فيهــا بنســبة 25% 
بهــدف تملــك  المشــروع الــذي ســيقام

علــى أرض حــي الصــوراي فــي مدينــة 
 25% الشــركة  تمتلــك  والــذي  جــدة، 

منهــا.

25%

20132012

2011

2014
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2017

•  افتتاح وتشغيل فندق ستايبريدج سويتس األندلس مول. 
•  افتتاح منطقة مطاعم حياة مول بعد إعادة التصميم و التطوير.

•  تتويج منطقة مطاعم حياة مول بجائزة التميز نظير تصميم وتطوير منطقة حياة مول من 
    مجلس مراكز الشرق األوسط.

•  البدء بأعمال تطوير منطقة مطاعم االندلس مول بنسبة إنجاز 90%.
•  البدء بأعمال مشروع المروة سنتر في مدينة جدة بنسبة إنجاز 63%.

•  اإلنتهاء بالكامل من أعمال توسعة دارين مول.
•  استحواذ الشركة على نسبة 25% من ارض حي األصالة بجدة.

•  طرح وتغطية %30 من وحدات صندوق األهلي ريت1 لإلكتتاب العام والذي يتملك األندلس 
    مول وفندق ستايبريدج سويتس.

•  إدراج وتداول وحدات صندوق األهلي ريت 1 في السوق المالية السعودية »تداول« بحيث تمتلك 
    الشركة فيه %68.73 من إجمالي وحداته.

•  تأسيس شركة منافع األندلس ومساهمة الشركة فيها بنسبة %70 بهدف تملك مشروع المروة 
    سنتر في مدينة جدة.

إنجازات عام 2018

إنجازات الشركة

•  افتتاح مركز المروة سنتر.
• إبرام إتفاقية مع شركة إمباير سينما إلفتتاح صاالت عرض سينمائية باألندلس مول والتي تعد أكبر 

    صالة سينما بجدة بعدد 27 صالة عرض.
•  افتتاح منطقة مطاعم األندلس مول بعد التطوير.

•  حصول منطقة مطاعم األندلس مول على شهادة إنجاز )Recon( إلعادة التصميم والتطوير من 
    مجلس مراكز تسوق الشرق األوسط.

•  إبرام اتفاقية مع شركة االتصاالت السعودية والتي ستمّكن شركة األندلس من تحليل ودراسة 
    البيانات لتقديم تجربة تسوق متميزة لألندلس مول وحياة مول. 

•  تأسيس شركة الجوهرة الكبرى للتطوير واالستثمار العقاري ومساهمة الشركة فيها بنسبة 25% 
    بهدف تملك مشروع ارض حي األصالة في مدينة جدة.

•  بدء أعمال الحفر في المستشفى.

2018
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مســاهمة  شــركة  هــي  العقاريــة  األندلــس  شــركة 
رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  ســعودية 
)الموافــق  1427/09/17هـــ  وتاريــخ   1010224110
2006/10/10(، والقــرار الــوزاري رقــم 2509 وتاريــخ 
2006/09/26م(.  )الموافــق  1427/09/03هـــ 

تأسســت كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة، بــرأس 
مــال بلــغ مئتيــن وثمانيــة وثالثيــن مليوًنــا وتســع مائــة 
ألــف )238,900,000( ريــال ســعودي، مقســًما إلــى 
ثــالث وعشــرين مليوًنــا وثمــان مائــة وتســعين ألــف 

.)23,890,000(

ســهم عــادي بقيمــة اســمية للســهم الواحــد بلغــت 
عشــرة )10( ريــاالت مدفوعــة بالكامــل. 

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
)الموافــق  1428/10/15هـــ  فــي  للمســاهمين 
ــادة رأس مــال  2007/10/27م(، قــرر المســاهمون زي
الشــركة، مــن مئتيــن وثمانيــة وثالثيــن مليوًنــا وتســع 
مائــة ألــف )238,900,000( ريــال ســعودي إلــى ثــالث 
مائــة وثالثــة وأربعيــن مليــون )343,000,000( ريــال 
ســعودي، مقســًما إلــى أربعــة وثالثيــن مليوًنــا وثــالث 
مائــة ألــف )34,300,000( ســهم عــادي، وتــم تغطيــة 
ــادة التــي بلــغ قدرهــا مئــة وأربعــة مالييــن ومئــة  الزي
ألــف )104,100,000( ريــال، بإصــدار أســهم جديــدة تــم 

ــل المســاهمين.  ــًدا مــن قب ــا نق ــاء به الوف

عن األندلس

تأسيس الشركة:

تأسيس الشركةعن األندلس
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وفــي 
)الموافــق  1436/05/19هـــ  فــي  للمســاهمين 
ــادة رأس مــال  2015/03/10م(، قــرر المســاهمون زي
الشــركة مــرًة أخــرى، مــن ثــالث مائــة وثالثــة وأربعيــن 
إلــى ســبع  ريــال ســعودي  مليــون )343,000,000( 
ســعودي،  ريــال   )700,000,000( مليــون  مائــة 
 )70,000,000( مليــون  ســبعين  إلــى  مقســًما 
رأس  فــي  الزيــادة  تغطيــة  وتــم  عــادي،  ســهم 
المــال البالــغ قدرهــا ثــالث مائــة وســبعة وخمســين 
مليــون )357,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق 
2015م. ديســمبر  فــي  المبقــاة  األربــاح  حســاب 

الماليــة،  الســوق  هيئــة  موافقــة  صــدور  وبعــد 
لالكتتــاب  أســهمها  مــن   30% الشــركة  طرحــت 
العــام، حيــث بلــغ عــدد األســهم المطروحــة واحــًدا 
عــادي،  ســهم   )21,000,000( مليــون  وعشــرين 
عشــرة  قدرهــا  بالكامــل،  مدفوعــة  اســمية  بقيمــة 
الواحــد.    للســهم  ســعودية  ريــاالت   )10( ريــاالت 

ــة مليــون  ــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ســبع مائ ويبل
إلــى  مقســًما  ســعودي،  ريــال   )700,000,000(
ســبعين مليــون )70,000,000( ســهم عــادي، بقيمــة 
ــاالت ســعودية  ــاالت )10( ري اســمية قدرهــا عشــرة ري

للســهم الواحــد.
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األغراض الرئيسية للشركة

تتمثل أغراض الشركة الرئيسية وفًقا لنظامها األساسي بما يلي: 
1. إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسكنية وإدارتها.

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

3. صيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني التجارية.
4. تملك األراضي والعقارات وتطويرها واستثمارها لصالح الشركة في حدود أغراضها.
5. إنشاء وتملك وصيانة وتشغيل المراكز والمجمعات الطبية والفندقية والسياحية.

تأسيس الشركةعن األندلس
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها

النشاط واالستثمارات

ــة  ــة بشــكل رئيســي باالســتثمار فــي المشــاريع العقاري يقــوم نشــاط شــركة األندلــس العقاري
المــدرة للدخــل فــي قطاعــات التجزئــة والضيافــة والمشــاريع متعــددة االســتخدامات  المكملــة  
التــي تحقــق أغــراض ورؤيــة الشــركة، وتقــوم الشــركة حالًيــا بالتوســع فــي اســتثماراتها لتشــمل 
عــدًدا مــن القطاعــات األخــرى كالقطــاع الصحــي، كمــا تمتلــك الشــركة عــدًدا مــن الحصــص 
الماليــة فــي بعــض الشــركات المتميــزة . ويعتبــر تطويــر المراكــز والمجمعــات التجاريــة ومراكــز 
تســوق األحيــاء مــن أبــرز األنشــطة التــي تعمــل الشــركة علــى التوســع بهــا واالســتثمار فيهــا، 
حيــث يوجــد لــدى الشــركة عــدد مــن المراكــز التجاريــة المملوكــة بالكامــل وعــدد آخــر مــن المراكز 

التجاريــة التــي تمتلكهــا بنســب متفاوتــة.
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عن األندلس

رؤية الشركة وإستراتيجيتها

تأسيس الشركةعن األندلس
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها
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رؤية الشركة وإستراتيجيتها

عن األندلس

تأسيس الشركةعن األندلس
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها
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رؤية الشركة وإستراتيجيتها

تأسيس الشركةعن األندلس
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها

عن األندلس

الطموح
تســعى شــركة األندلــس لتوســيع اســتثماراتها بشــكل يــوازي تطلعــات 
المســؤولين فيهــا، ويدعــم الصــورة اإليجابيــة التــي رســمتها الشــركة فــي 

ــة والمســتقبلية. ــن مــن خــالل مشــاريعها الحالي أذهــان المتعاملي

الشغف
تدفــع اإلنجــازات المتواليــة التــي حققتهــا شــركة األندلــس فــي مشــاريعها 
إلــى المضــي قدًمــا لتحقيــق المزيــد منهــا، متســلحة بالخبــرة التــي تمتلكهــا 

والجــودة التــي تقدمهــا.

اإلصرار
تواصــل شــركة األندلــس بعزيمــة وإرادة نحــو تحقيــق أهدافهــا وتعزيــز 

عليهــا. والمحافظــة  مكانتهــا 

الثقة
ــة التــي حققتهــا شــركة األندلــس فــي قدرتهــا  ســاهمت النجاحــات النوعي
علــى الدخــول بمشــاريع أكبــر وفــرص أكثــر، فأصبحــت تتبــوأ مكانــة مرموقــة 

بفضــل تلــك النجاحــات واإلنجــازات.

المشاركة 
تؤمــن شــركة األندلــس بأهميــة المشــاركة وباألثــر الكبيــر لــروح الفريــق 

الواحــد فــي تقدمهــا وتطــور مشــاريعها.
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عن األندلس

استراتيجية الشركة
• التحســين المســتمر لــألداء التشــغيلي، وتطويــر وإدارة وتأجيــر المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة؛ 

لتحقيــق أعلــى مســتويات اإلشــغال، والوصــول إلــى المزيــج األمثــل مــن المســتأجرين.

• تطويــر مشــاريع المراكــز التجاريــة الجديــدة، ومشــاريع الضيافــة، باإلضافــة إلــى مشــاريع أخــرى متعــددة 
االستخدامات.

• االستحواذ كلًيا أو جزئًيا على المشاريع المماثلة والقائمة، ذات األداء المتميز.

• االســتثمار االســتراتيجي فــي الــذراع التشــغيلي والتأجيــري التابــع للشــركة، والمتمثــل فــي شــركة 
هامــات العقاريــة؛ وذلــك بهــدف توســيع محفظــة الشــركة مــن المشــاريع، وشــبكات األعمــال، وتلبيــة 

ــة )المســتأجرين(. ــات العمــالء المتنامي طلب

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

استراتيجية
الشركة

االستحواذ كلًيا
أو جزئًيا على

المشاريع
تطوير مشاريع
المراكز التجارية

االستثمار االستراتيجي
في الذراع التشغيلي

والتأجيري

التحسين المستمر
لألداء التشغيلي

الدخول في شراكات 
استراتيجية مع

مستثمرين

15
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3

تأسيس الشركةعن األندلس
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها

مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي

الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذياللجنة التنفيذيةمجلس اإلدارة

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب )الرئيس(األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل )الرئيس(
األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي، تعين بتاريخ 
2017/9/15م كرئيس تنفيذي مكلف كما تم 

تعيينه رئيسًا تنفيذيًا بتاريخ 2018/2/25م

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل )عضو(المهندس/ صالح بن محمد الحبيب )نائب الرئيس(

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى )عضو(األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى )عضو(

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري )عضو(األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري )عضو(

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي )عضو(

األستاذ/ فيصل بن عبد الله الراشد )عضو(، 
استقال بتاريخ 2018/06/05

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف  )عضو(

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك )عضو(

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف  )عضو(

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إدارة تطوير
األعمال

المدير المالي 
التنفيذي

المالية

تقنية المعلومات

إدارة المشاريع إدارة اإللتزامإدارة الممتلكات
والشؤون القانونية

إدارة 
الموارد البشرية

العالقات العامة
والتسويق

مكتب 
الرئيس التنفيذي

إدارة عالقات المستثمرين
وسكرتارية المجلس واللجان

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات
والمكآفئات

اللجنة التنفيذية

المراجعة الداخلية

إدارة المشتريات
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ

عضو مجلس اإلدارة األستــــاذ

عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل

هذال بن سعد العتيبي

نائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس

عضو مجلس اإلدارة الــدكتـــور

صالح بن محمد الحبيب

عبدالرحمن بن محمد البراك

تأسيس الشركةمجلس اإلدارة
األغراض الرئيسية للشركة

 النشاط واالستثمارات
رؤية الشركة وإستراتيجيتها

عضو مجلس اإلدارة األستــــاذ

عضو مجلس اإلدارة الــدكتـــور

محمد بن عبدالمحسن الزكري

سليمان بن علي الحضيف

عضو مجلس اإلدارة األستــــاذ

عضو مجلس اإلدارة األستــــاذ

أحمد بن عبدالرحمن الموسى

ناصر بن شرف الشريف 
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يتركز نشاط الشركة الرئيسي حالًيا في
التطوير واالستثمار العقاري كما يلي:

المراكز التجارية
تعتمــد شــركة األندلــس حالًيــا على االســتثمار 
للدخــل  المــدرة  العقاريــة  األنشــطة  فــي 
كالمراكــز  التجزئــة،  بقطــاع  والمرتبطــة 
التجاريــة، ومراكــز تســوق األحيــاء ، وتمتلــك 
الشــركة حالًيــا ثالثــة مراكــز تجاريــة و أربعــة 
مراكــز تســوق فــي األحيــاء بنســب متفاوتــة.

أواًل: عقارات التجزئة

أنشطة الشركة وإستثماراتها 

عقارات التجزئة أنشطة الشركة وإستثماراتها
الضيافة

مراكز
مراكز تسوق3تجارية

4فــي األحيـــاء
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المراكز التجارية

األندلس
مول

اُفتتــح األندلــس مــول فــي عــام 2007م، ويقــع فــي 
مدينــة جــدة علــى طريــق الملــك عبــد اللــه، مقابــل 
مركــز  منطقــة  فــي  العزيــز  عبــد  الملــك  ميــدان 
المدينــة الجديــد، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 148,481 
متــًرا مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف(، ويضــم 
 390 علــى  موزًعــا  متجــًرا   418 مــول  األندلــس 
متــًرا   90,000 تبلــغ  تأجيريــة  بمســاحة  مســتأجر، 
مملــوك  وهــو  دوريــن.  علــى  مقســمة  مربًعــا، 
بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، حيــث تبلــغ ملكيــة 

.68.73% الصنــدوق  فــي  الشــركة 

بيــن  مــول  األندلــس  فــي  التأجيــري  المزيــج  ويتنــوع 
المشــهورة التجاريــة  العالمــات  تتخــذ  التــي  المتاجــر 

جــس،  مذركيــر،   ،H&M مثــل:  لهــا  تجارًيــا  اســًما 
أمريــكان  بوينــت،  ســنتر  غاليــري،  باريــس  فافافــوم، 
ــد مــن العالمــات  ــي، والعدي ــد، كياب إيجــل، أوســتون ري
لمنطقــة  باإلضافــة  األخــرى،  المشــهورة  التجاريــة 

ترفيهيــة. ومنطقــة  مميــزة،  مطاعــم 

المراكز التجاريةعقارات التجزئة
مراكز تسوق األحياء

مملوك بالكامل 
لصندوق األهلي ريت1

418 متجر

ملكية الشركة في
الصندوق 68.73%

مساحة إجمالية 
قدرها 148,481 

متًرا مربًعا

390 مستأجر

مساحة تأجيرية تبلغ 
90,000 متًرا مربًعا

مدينة جدة - طريق 
الملك عبد الله وطريق 

األمير ماجد

توقيع عقد تشغيل 
صاالت السينما

كمــا تــم توقيــع عقــد تشــغيل صــاالت الســينما مــع 
إجماليــة  بمســاحة   )Empire Cinemas( شــركة 
تبلــغ 5,757 متــًرا مربًعــا، ابتــداء مــن 2019/10/1م. 

ــرز اإلنجــازات التــي حققهــا األندلــس مــول،  ومــن أب
الوصــول إلــى نســب تشــغيل عالية بلغت مســتويات 
رائعــة تصــل إلــى %95، وتشــير اإلحصائيــات الحديثــة 
لعــدد زوار المركــز إلــى وصولــه رقًمــا يزيــد عــن 13.5 

مليــون زائــر خــالل عــام 2018 م.
 

االســتراتيجي،  بموقعــه  مــول  األندلــس  ويتميــز 
باإلضافــة إلطاللتــه المباشــرة علــى ميــدان الملــك 
عبــد العزيــز بمســافة 800 متــر، والكثافــة الســكانية 
العاليــة فــي المناطــق المحيطــة بالموقــع، حيــث 
حيوييــن،  طريقيــن  تقاطــع  علــى  المشــروع  يقــع 
يعتبــران مــن أهــم الطــرق فــي مدينــة جــدة: طريــق 

ــد. ــر ماج ــق األمي ــه وطري ــد الل ــك عب المل

وقــد أدى تميــز األندلــس مــول بخدماتــه؛ ليصبــح 
المركــز األول فــي المنطقــة، ممــا جعــل الكثيــر مــن 
الشــركات تتوافــد عليــه للحصــول علــى مســاحات 
ــذي أدى لصعــود أســهم النشــاط  ــة؛ األمــر ال تأجيري
التأجيــري للمركــز مــن الناحيــة المســاحية والســعرية.

• فعالية الســنافر، العرض المســرحي المباشــر والذي 
اســتمر لمــدة 10 أيام ابتداًء مــن 11-01-2018م.

• فعاليــة جزيــرة الفنــون، حيــث يعــرض مجموعــة 
الفنانيــن رســوماتهم وأعمالهــم ويقومــون  مــن 
الفعاليــة  وصاحــب  الــزوار،  مــع  مباشــرة  بالرســم 
والمهرجيــن  الطفــل  لمســرح  ترفيهيــة  عــروض 
واســتمرت  والجيتــار،  بالعــود  شــرقية  وأنغــام 
ــداًء مــن 8-11-2018م. ــام ابت ــة لمــدة 3 أي الفعالي
• عــروض فرقــة خواطــر الظــالم، الممزوجــة بيــن 
الظــالم  وعــروض  المبرمجــة،  اإلضــاءة  عــروض 
باســتخدام إضــاءة Black Light، وعــروض الليــزر 
واســتمرت  والحركــة،  الصــوت  علــى  المبرمجــة 
الفعاليــة لمــدة يوميــن ابتــداًء مــن 15-11-2018م.

• فعاليــة اإلكروباتيــك شــو، وهــو عــرض بهلوانــي 
ممــزوج باأللعــاب الناريــة وعــروض الليــزر واإلضــاءة 
والصــوت، واســتمرت الفعاليــة لمــدة 3 أيــام ابتــداًء 

مــن 6-12-2018م.
فيــه  شــارك  عــرض  وهــو  اإلســكيت،  فعاليــة   •
الثنائــي حســن وحســين بــن محفــوظ، صاحبــه عروض 
الدراجــات المكســيكية والهــاف بيــب، واســتمرت 
الفعاليــة لمــدة 3 أيــام ابتــداًء مــن 2018-12-13.

عــرض  وهــو  كوميــدي،  أب  ســتاند  فعاليــة   •
كوميــدي لألطفــال صاحبــه عــدد مــن المســابقات 
والجوائــز، واســتمرت العــروض لمــدة يوميــن ابتــداًء 

27-12-2018م.  مــن 
يمــزج  عالمــي  عــرض   ،Multimedia Show  •
العــروض المســرحية مــع العــروض المرئيــة باســتخدام 

.3D تقنيــة
بمشــاركة  الســعودي  الوطنــي  اليــوم  فعاليــة   •

الشــعبية. والفنــون  الفــرق 

فعاليات األندلس مول 2018

جدة



036037

المراكز التجارية

حياة
مول

يقــع حيــاة مــول فــي مدينــة الريــاض على طريــق الملك 
عبــد العزيــز، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 226,108 متــر 
حيــاة  ويضــم  مبانــي ومواقــف(،  )مســطحات  مربــع 
مــول 545 متجــًرا موزًعــا علــى 535 مســتأجر، بمســاحة 
حيــاة  ويتميــز  مربًعــا،  متــًرا   90,000 تبلــغ  تأجيريــة 
مــول بموقعــه االســتراتيجي علــى طريــق الملــك عبــد 
العزيــز، وتنــوع الشــركات المســتأجرة بــه مثــل: مكتبــة 
ــد  ــا ســيكرت، ماركــس آن ــر، سوارفيســكي، فيكتوري جري
مينيابلــوس  مدينــة  كافيــه،  بــاول  فيرجــن،  سبنســر، 
الترفيهيــة، والعديــد مــن العالمــات التجاريــة الرائــدة. 

المراكز التجاريةعقارات التجزئة
مراكز تسوق األحياء

مملوك لشركة
الحياة العقارية

545 متجر

ملكية الشركة
25%

مساحة إجمالية 
قدرها 226,108 

متًرا مربًعا

535 مستأجر

مساحة تأجيرية تبلغ 
90,000 متًرا مربًعا

مدينة الرياض - طريق 
الملك عبد العزيز

إحصائيات عدد زوار 
المركز إلى 10 مليون 
زائر خالل عام 2018م

وهــو مملــوك لشــركة الحيــاة العقاريــة، حيــث تبلــغ 
ملكية الشــركة فيه %25 من خالل الشــركة المذكورة.

ــى مســتويات تشــغيلية  ــاة مــول عل وقــد حافــظ حي
جيــدة، ووصلــت إحصائيــات عــدد زوار المركــز إلــى 10 

مليــون زائــر خــالل عــام 2018م.
ــام  ــالل ع ــاة مــول خ ــة لحي ــود التأجيري ــزت الجه وترك
2018 م علــى تكثيــف النشــاط التأجيــري، وتحســين 
التأجيــري  الســعر  رفــع  عليــه  ترتــب  والــذي  األداء، 

للمتــر المربــع، مــن خــالل:
• رفع نسبة اإلشغال.

• إعادة تنظيم مزيج المستأجرين، من خالل خطط 
اإلحــالل التــي ترتــب عليها إضافــات كمية ونوعية  

للمركز. 
• الحمالت التسويقية والترفيهية والتوعوية.

  

• فعالية المتحولون، العرض المســرحي المســتوحى 
والــذي   ،)Transformers( العالمــي  الفيلــم  مــن 

اســتمر لمــدة 9 أيــام ابتــداَء مــن 12-01 - 2018م.
• فعاليــة قرقيعــان حيــاة مــول، أقيمــت بتاريــخ

 31-05-2018م.
ــذي  ــي«، وال ــوت »الرجــل اآلل ــة عــرض الروب • فعالي

ــداًء مــن 6-9-2018م. ــام ابت اســتمر لمــدة 3 أي
بمشــاركة  الســعودي  الوطنــي  اليــوم  فعاليــة   •

الشــعبية. والفنــون  الفــرق 
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــي لدول ــوم الوطن ــة الي • فعالي

المتحــدة الشــقيقة.
مــع  بالتعــاون  الســعودي  المبرمــج  فعاليــة   •

الخيريــة. مســك  مؤسســة 
• إفطــار صائــم بتوزيــع الوجبــات طيلــة شــهر رمضــان 

للمتســوقين وموظفــي المعارض.
  

فعاليات حياة مول 2018

الرياض



038039

المراكز التجارية

دارين
مول

فــي  عــام 2009م، ويقــع  فــي  داريــن مــول  اُفتتــح 
الدمــام  مدينــة  كورنيــش  علــى  مميــزة  منطقــة 
مربًعــا،  متــًرا   99,960 قدرهــا  إجماليــة  بمســاحة 
المبنــى 61,326  إلــى مســاحة مســطحات  مقســمة 
متــر مربــع، ومســاحة مواقــف الســيارات 38,634 متــر 
مربــع، وتبلــغ مســاحة األرض 59,050.79 متــًرا مربًعــا. 
حيــث  المتطــورة،  األســواق  لشــركة  مملــوك  وهــو 
تبلــغ ملكيــة الشــركة فيــه %50 مــن خــالل الشــركة 

المذكــورة.

 160 علــى  موزًعــا  متجــًرا   183 مــول  داريــن  ويضــم 
مســتأجر، بمســاحة تأجيريــة تبلــغ 45,000 متــر مربــع، 

مقســمة علــى دوريــن وإلــى خمســة أنــواع: 

المراكز التجاريةعقارات التجزئة
مراكز تسوق األحياء

مملوك لشركة
األسواق المتطورة

183 متجر

ملكية الشركة
50%

مساحة إجمالية 
قدرها 99,960 

متًرا مربًعا

160 مستأجر

مساحة تأجيرية تبلغ 
45,000 متًرا مربًعا

مدينة الدمام
الكورنيش

إحصائيات عدد زوار المركز 
يزيد على 5,5 مليون زائر 

خالل عام 2018م

ومســتأجرون  ترفيهيــة،  ومراكــز  ســوبرماركت، 
ألعــاب  ومنطقــة  صغيــرة،  ومتاجــر  رئيســيون، 

البحــر.  علــى  بإطاللتهــا  مميــزة  ومطاعــم 

مــول،  داريــن  فــي  التجاريــة  العالمــات  وتتنــوع 
ــد مــن  ــر، والعدي ــده، مانجــو، مــذر كي ــر بن ــل هايب مث

األخــرى. األســماء 

ــًرا فــي اإلشــغاالت  ــااًل كبي ــن مــول إقب وشــهد داري
التأجيريــة، حيــث وصلــت نســبة اإلشــغال إلــى 99% 
ــر عــدد زواره  ــة، ووصــل تقدي مــن المســاحة التأجيري
رقًمــا يزيــد عــن 5.5  مالييــن زائــر خــالل عــام 2018م. 

• فعاليــة عالم البحار.
• معــرض عالم  الديناصورات.

• إفطــار صائــم بتوزيــع الوجبــات طيلــة شــهر رمضان 
للمتســوقين وموظفي المعارض.

بمشــاركة  الســعودي  الوطنــي  اليــوم  فعاليــة   •
الشــعبية. والفنــون  الفــرق 

• فعاليــة اليــوم الوطني لدولة الكويت الشــقيقة.
• فعالية جائزة الســائق المثالي.

فعاليات دارين مول 2018

الدمام



040041

مراكز تسوق األحياء

الصحافة
سنتر 

يقــع الصحافــة ســنتر المقــام علــى أرض مســتأجرة مــن 
قبــل شــركة تقــع علــى تقاطــع طريــق الملــك عبــد العزيــز 
ــن ســعود فــي حــي الصحافــة  ــر ناصــر ب مــع شــارع األمي
شــمال مدينــة الريــاض، بمســاحة إجمالية قدرهــا 12,367 

متــًرا مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف(.

تــم االنتهــاء مــن أعمــال تطويــر الصحافــة ســنتر فــي الربع 
ــع  ــدأ التشــغيل فــي الرب ــع مــن عــام 2014م، كمــا ب الراب
األول مــن عــام 2015م، ونظــًرا لمــا يتميــز بــه الصحافــة 
ســنتر مــن موقــع اســتراتيجي فــي مدينــة الريــاض، حيــث 
المؤسســات  وتنتشــر  الســكانية،  الكثافــة  بــه  تحيــط 
الخدماتيــة؛ فقــد روعــي ذلــك العنصــر فــي تصميمــه 
لمواكبــة التطــور العمرانــي المحيــط بــه. يضــم الصحافــة 
ســنتر 27 وحــدة تجاريــة موزعــة علــى 17 مســتأجر، وتتنــوع 
ــة  ــن المعــارض التجاري ــة فــي المركــز بي الوحــدات التأجيري
ــرز  والمكاتــب اإلداريــة، وتشــغل أســواق المزرعــة أحــد أب
المعــارض بالمركــز، باإلضافــة للعديــد مــن العالمــات 
التجاريــة األخــرى مثــل: د. كيــف، كروكــس، صيدليــات 
وايتــس، وقــد حقــق الصحافــة ســنتر نســبة إشــغال عاليــة 

ــام 2018م. ــالل ع ــى %94 خ ــت إل وصل

المراكز التجاريةعقارات التجزئة
مراكز تسوق األحياء

الرياض

27 وحدة تجارية

مساحة إجمالية 
قدرها 12,367 

متًرا مربًعا

17 مستأجر

مدينة الرياض - حي الصحافة
تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع 

شارع األمير ناصر بن سعود

نسبة اإلشغال
%94 خالل عام 2018م

تـــالل
سنتر 

الصحافة
سنتر 

الملقــا  حــي  فــي  قدمهــا  األندلــس  شــركة  وضعــت 
بمدينــة الريــاض إلقامــة مركــز تــالل ســنتر علــى أرض 
أعمــال  انتهــت  حيــث  الشــركة،  قبــل  مــن  مســتأجرة 
ــدأ تشــغيله  ــع مــن 2014م، وب ــع الراب ــره فــي الرب تطوي

فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2015م. 

ويقــع تــالل ســنتر علــى طريــق أنــس بــن مالــك شــمال 
مدينــة الريــاض بمســاحة إجماليــة قدرهــا 9,017 متــًرا 
مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف(. يضــم خاللــه 21 
وحــدة تجاريــة موزعــة علــى 15 مســتأجر، مقســمة إلــى 
ــرة »الدانــوب«، ومســتأجرون  ــواع: أســواق كبي ــة أن ثالث
رئيســيون، ومتاجــر أخــرى، مثــل: ســتار بكــس وصيدليــات 
وايتــس، نخبــة العــود، وقــد حقــق تــالل ســنتر نســب 
إشــغال عاليــة وصلــت إلــى %100 خــالل عــام 2018م.

الرياض

21 وحدة تجارية

مساحة إجمالية 
قدرها 9,017 

متًرا مربًعا

15 مستأجر

مدينة الرياض
طريق أنس بن مالك

نسبة اإلشغال
%100 خالل عام 2018م



042043

مراكز تسوق األحياء

اليرموك 
سنتر 

تســعى شــركة األندلــس العقاريــة إلــى مواكبــة التنميــة 
ــة لصناعــة العقــار،  العمرانيــة، وإضافــة لمســات تطويري
ــذي  ولذلــك قامــت الشــركة بإنشــاء اليرمــوك ســنتر، ال
صمــم بطريقــة تهــدف إلضافــة الخدمــة المتخصصــة 

ــا. ــاورة له ــاض والمناطــق المج ــاء شــرق الري ألحي

يقــع اليرمــوك ســنتر فــي حــي اليرمــوك علــى طريــق 
الدمــام شــمال شــرق مدينــة الريــاض علــى أرض مســتأجرة 
ــًرا  مــن قبــل الشــركة، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 10,804 مت
مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقف(حيــث انتهــت أعمــال 
ــدأ تشــغيله  ــع مــن عــام 2014، وب ــع الراب ــره فــي الرب تطوي

ــع الثانــي مــن عــام 2015. فــي الرب
ويضــم اليرمــوك ســنتر 27 وحــدة تجاريــة موزعــة علــى 25 
مســتأجر، مقســمة إلى ثالثة أنواع: أســواق كبيرة »بنده«، 
ومســتأجرون رئيســيون، ومتاجــر أخــرى صغيــرة. وتتواجــد 
بجانــب أســواق بنــده العديــد مــن العالمــات التجاريــة، مثل: 

باســكين روبينــز، حلويــات ســعد الديــن، مطعــم الطــازج.

وقــد حقــق اليرمــوك ســنتر نســبة إشــغال عاليــة وصلــت 
إلــى %91 خــالل عــام 2018م.

محالت
تسوق

المراكز التجاريةعقارات التجزئة
مراكز تسوق األحياء

27 وحدة تجارية

مساحة إجمالية 
قدرها 10,804 

متًرا مربًعا

25 مستأجر

شمال شرق مدينة الرياض
حي اليرموك - طريق الدمام

نسبة اإلشغال
%91 خالل عام 2018م

الرياض

المروة
سنتر 

الصحافة
سنتر 

يقــع  المــروة  ســنتر فــي حــي المــروة علــى طريــق األميــر 
ماجــد شــمال مدينة جدة، بمســاحة إجمالية تبلــغ 17,030 
متًرا مربًعا )مســطحات مباني ومواقف ومكاتب(، حيث 
انتهــت أعمــال تطويــره فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2018، 
وســيبدأ تشــغيله فــي الربــع األول مــن عــام 2019، ويضم 
المــروة  ســنتر 73 وحــدة تجاريــة، مقســمة إلــى ثالثــة 
ــرة »أســواق المزرعــة«، ومســتأجرون  ــواع: أســواق كبي أن
رئيســيون، ومتاجــر أخــرى. وتتواجــد بجانب أســواق المزرعة 
العديــد مــن العالمــات التجارية، مثــل: لومــار، ماكدونالدز، 

تشــكي تشــيز، فطــور فــارس وغيرهــا.

وتعــود ملكيــة المركــز إلــى شــركة منافــع األندلــس 
بنســبة  والمملوكــة  العقــاري  واإلســتثمار  للتطويــر 
لشــركة  و30%  العقاريــة،  األندلــس  لشــركة   70%(
محمــد عبــد العزيــز الراجحي وأوالده لالســتثمار( وتمتلك 
الشــركة األخيــرة األرض المقــام عليهــا المركــز المذكــور 

والمســتأجرة مــن قبــل شــركة منافــع األندلــس.

جدة

73 وحدة تجارية

مساحة إجمالية 
قدرها 17,030 

متًرا مربًعا

مدينة جدة
طريق األمير ماجد

ملكية الشركة
70%



044045

ثانًيا: الضيافة

أنشطة الشركة وإستثماراتها 

الضيافة

اســتكمااًل ألعمال شــركة األندلس وتطوير أنشطتها 
المســتمر  التطــور  لتحقيــق  وســعًيا  ومشــاريعها، 
والصعــود بثبــات مــن خــالل تنويــع قطاعاتهــا، فقــد 
قامــت الشــركة بتطوير وإنشــاء برج فندقــي )5 نجوم( 
مالصــق لألندلــس مــول )ســتايبريدج ســويتس -جــدة 
األندلــس مــول(، بمســاحة إجماليــة قدرهــا 28.255 
متــًرا مربًعــا )مســطحات مبانــي ومواقــف(. وهــو 
مملــوك بالكامــل لصنــدوق األهلــي ريــت1، حيــث 

ــدوق 68.73%. ــة الشــركة فــي الصن ــغ ملكي تبل

وافتتــح البــرج الفندقــي وتــم تشــغيله فــي الربــع 
الثانــي مــن عــام 2017. 

وحرًصــا علــى تميــز البــرج الفندقــي وتفــرده، فقــد 
الشــرق األوســط  إن  اختيــار شــركة هوليــداي  تــم 
التجاريــة »ســتيبريدج«،  العالمــة  تحــت  المحــدودة 
مجموعــة  قبــل  مــن   100% بنســبة  والمملوكــة 

 ،)IHG( العالميــة  إنتركونتنينتــال 

العالمــة  تحــت  الفندقــي  البــرج  وتشــغيل  إلدارة 
األندلــس  جــدة   - ســويتس  )ســتايبريدج  التجاريــة 
ليكــون   )STAYBRIDGE SUITESHOTEL مــول، 
أول عالمــة فنــدق يفتتــح فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

ويتكــون البــرج الفندقــي مــن 164 جنــاح، باإلضافــة 
االجتماعــات،  وغــرف  الترفيهيــة،  المرافــق  إلــى 

الصحــي.  والنــادي  العالميــة،  والمطاعــم 

الـمميـزات
والخدمات
الـمـقـدمـة

ملكية الشركة
68.73%

مملوك لصندوق
األهلي ريت1

إجمالية مساحة األرض
28,255 متًرا مربًعا

وتم تشغيله في الربع 
الثاني من عام 2017

جدة

يتكون البرج الفندقي
من 164 جناح

مرافق
ترفيهية

يضم عدًدا من
المطاعم العالمية

مدينة جدة - طريق 
الملك عبد الله وطريق 

األمير ماجد
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االستثمار في الشركات 
والمنشآت التابعة والشقيقة

الشركات والمنشآت التابعة

الشركات الشقيقة



048049 الشركات والمنشآت التابعةاإلستثمار في الشركات التابعة والشقيقة
الشركات الشقيقة

الشركات والمنشآت التابعة
نسبة ملكية الشركة في شركة منافع االندلس، وصندوق األهلي ريت1 ونشاطه الرئيسي كما في 31 ديسمبر 2018:

الشركات الشقيقة
تشــمل اســتثمارات شــركة األندلــس امتــالك حصــص فــي عــدد مــن الشــركات الشــقيقة، والتــي تمتلــك الشــركة فيهــا 

نســًبا تتــراوح مــا بيــن %25 - %50 مــن رأس مــال تلــك الشــركات، كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م:

حجم الصندوقالنشاط الرئيسياإلستثمار
ورأس المال

الدولة محل 
التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

%70السعودية500,000بيع وشراء األراضي والعقاراتشركة منافع األندلس

صندوق األهلي ريت1
االستثمار بشكل أساسي في أصول
عقارية مطورة إنشائًيا ومدرة للدخل

68.73%السعودية1,350,000,000

رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة الشقيقة
الدولة محل 

التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة األسواق المتطورة

المقاوالت العامة للمباني، وصيانتها، 
واألعمال الكهربائية، والميكانيكية، 
والخدمات التجارية، وشراء األراضي 
إلقامة المباني عليها، واستثمارها 

بالبيع أو بالتأجير لصالح الشركة.

%50السعودية25,000،000

%50السعودية500,000الرعاية الصحية والنقاهة.شركة )مستشفى غرب جدة(

شركة هامات العقارية

تملك وشراء العقارات لصالح الشركة، 
وشراء األراضي إلقامة المباني 

عليها، واستثمارها بالبيع والتأجير 
لصالح الشركة، وإقامة، وتشغيل، 

وصيانة، ونظافة، المباني السكنية، 
والمراكز التجارية، والسكنية، ونظافة 
المدن، والقيام بأعمال المقاوالت، 

واإلنشاءات العامة للمباني السكنية، 
والتجارية، والمجمعات التجارية، 

والحكومية، باإلضافة لألعمال المدنية، 
والمعمارية، والكهربائية، 

%33,40السعودية500,000

رأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة الشقيقة
الدولة محل 

التأسيس 
والنشاط

نسبة ملكية 
الشركة

شركة الحياة العقارية

إنشاء وتملك المراكز، والمجمعات 
التجارية، والسكنية، وإدارتها، والقيام 

بأعمال المقاوالت العامة للمباني 
السكنية، والتجارية، والمنشآت 

التعليمية، والترفيهية، والصحية، 
والطرق، والسدود، ومشاريع 

المياه، والصرف الصحي، واألعمال 
الكهربائية، والميكانيكية، وصيانة، 

وتشغيل المنشآت العقارية، والمباني، 
والمجمعات التجارية، وتملك األراضي، 

والعقارات، وتطويرها، واستثمارها، 
لصالح الشركة وفي حدود أنشطتها.

%25السعودية5,000,000

شركة صروح المراكز

إقامة المشاريع التجارية، والصناعية، 
وتشغيل المراكز التجارية، وخدمات 

االستيراد والتصدير، والتسويق للغير، 
وشراء األراضي إلقامة المباني عليها، 

واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح 
الشركة، وإدارة وصيانة وتطوير العقار، 
وشراء وتملك العقارات لصالح الشركة، 
وشراء، واستغالل العقارات، واألراضي، 

لصالح الشركة.

%25السعودية500,000

شركة الجوهرة الكبرى للتطوير 
واالستثمار العقاري

شراء وبيع األراضي والعقارات، وإدارة 
العقارات مقابل عمولة، إدارة وتأجير 

العقارات المملوكة أو المؤجرة 
)سكنية(، وإدارة وتأجير العقارات 

المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(.

%25السعودية500,000

اإلستثمار في الشركات والمنشآت التابعة والشقيقة



050051 إنشاء مستشفى
مشروع حي األصالة

مشروع أرض حي الصواري

المشاريع المستقبلية

مدينة جدة -  ميدان الملك عبد 
العزيز -  تقاطع طريق الملك 

عبد الله مع طريق األمير ماجد

القطعة أ مساحة األرض
21,415,35 متًرا مربًعا أ

القطعة ب مساحة األرض
8,835,73 متًرا مربًعا من المتوقع أن يتم تشغيلهب

خالل الربع الثاني من عام 
2022م

قدمــت شــركة األندلــس قطعتــي أرض مــن ضمــن 
وهــي  المشــروع،  لهــذا  ســكوير  األندلــس  أراضــي 
القطعــة ب 1 بمســاحة تبلــغ 21,415,35 متــًرا مربًعــا، 
وهــي مخصصــة إلقامــة المشــروع، والقطعــة ب 
والتــي  مربًعــا،  متــًرا   8,835,73 تبلــغ  بمســاحة   4
ــك كحصــة  ــع للمشــروع، وذل ســتخصص كســكن تاب
إفــراغ  تــم  كمــا  المشــترك.  المشــروع  هــذا  فــي 
ــح شــركة مستشــفى غــرب  القطــع المذكــورة لصال
جــدة )شــركة المشــروع المشــترك(، حيــث ســتقدم 
للحصــة  المقابلــة  حصتهــا  الطبيــة  المجموعــة 
المشــروع،  تطويــر  خــالل  مــن  نقــًدا  المذكــورة 
تطويــر  فــي  ذلــك  بعــد  المســاهمة  وســتكون 

الطرفيــن.  بيــن  مناصفــة  المشــروع 

ميــدان  علــى  إنشــاؤه  المزمــع  المشــروع  ويقــع 
الملــك  طريــق  تقاطــع  عنــد  العزيــز،  عبــد  الملــك 
عبــد اللــه مــع طريــق األميــر ماجــد فــي مدينــة جــدة 
مالصــق لألندلــس مــول وفنــدق ســتايبريدج، حيــث  
تــم االنتهــاء مــن أعمــال التصاميــم الخاصــة بهــذا

المشــروع، وحصــول شــركة مستشــفى غــرب جــدة 
علــى رخصــة بنــاء مشــروع المستشــفى الصــادرة 
مــن أمانــة جــدة، مــع حصولهــا أيًضــا علــى الموافقــة 
المديريــة  مــن  المشــروع  بهــذا  الخاصــة  األوليــة 
العامــة للشــؤون الصحيــة فــي جــدة، هــذا وقــد تــم 
تعميــد مقــاول الحفــر مــن قبــل الشــريك المطــور 
الموقــع  تجهيــز  لمباشــرة  الطبيــة(  )المجموعــة 
وبــدء أعمــال الحفــر، وتــم العمــل مــن قبــل الشــريك 
المطــور علــى دعــوة المقاوليــن لتقديــم عروضهــم 
اإلنشــائي  الهيــكل  بنــاء  أعمــال  إســناد  لغــرض 

للمشــروع للمقــاول الرئيســي.

ومــن المتوقــع أن يتم اســتكمال األعمال اإلنشــائية 
لهــذا المشــروع خــالل الربــع األول مــن عــام 2022، 
وأن يبــدأ تشــغيل هــذا المشــروع - بنــاء علــى ذلــك 
المالــي 2022،  العــام  مــن  الثانــي  الربــع  خــالل   -
بتكلفــة إجماليــة مبدئيــة لتنفيــذ هــذا المشــروع 1.15 

ــا. شــاملة قيمــة األرض. مليــار ريــال تقريًب

بشــكل  المشــروع  هــذا  تمويــل  يتــم  وســوف 
ــا  ــة، وجزئًي ــى القــروض البنكي رئيســي باالعتمــاد عل
وتتوقــع  للشــركاء،   الذاتيــة  المــوارد  خــالل  مــن 
أثــر  المشــروع  لهــذا  يكــون  أن  االندلــس  شــركة 
ــة بعــد اكتمــال  ــج الشــركة المالي ــى نتائ ــي عل إيجاب

وتشــغيله. المشــروع  هــذا  إنشــاء 

إنشاء مستشفى بالشراكة مع 
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

للخدمات الطبية القابضة

المشاريع المستقبلية:

جدة

س مول
األندل

فى
ش

ست
لم

ع ا
وق

م



052053 إنشاء مستشفىالمشاريع المستقبلية
مشروع حي األصالة

مشروع أرض حي الصواري

ملكية هذه الحصة لصالح شركة
الجوهرة الكبرى للتطوير

واالستثمار العقاري

من المتوقع أن يتم تشغيله 
خالل الربع  األول من عام 

2022م

إجمالية مساحة األرض
124,880 متًرا مربًعا

مدينة جدة
حي األصالة

نسبة ملكية 
األرض 25%

التكلفة التقديرية المتوقعة
للمشروع )شاملة قيمة األرض(

873 مليون ريال SAR

مشــاعة  حصــة  بشــراء  األندلــس  شــركة  قامــت 
تمثــل %25 مــن إجمالــي مســاحة األرض الواقعــة 
فــي حــي األصالــة بمدينــة جــدة بالقــرب مــن اســتاد 
الجوهــرة )مدينــة الملــك عبداللــه الرياضيــة(، والتــي 
مربًعــا،   متــًرا  اإلجماليــة 124,880  تبلــغ مســاحتها 
والغــرض مــن شــراؤها هــو إقامــة مركــز تجــاري عليها 

بالشــراكة مــع المــالك اآلخريــن لــألرض.

وقــد تــم تأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
بيــن مــالك األرض، شــركة الجوهــرة الكبــرى )شــركة 
حصًصــا  فيهــا  الشــركاء  يملــك  حيــث  المشــروع( 
مماثلــة لحصصهــم فــي أرض المشــروع، كمــا قــد 
ــاء المشــروع مــن قبــل  تــم الحصــول علــى رخصــة بن
الشــريك المطــور )شــركة محمــد عبــد العزيــز الحبيــب 
وشــركاؤه لالســتثمار العقاريــة( طــرف ذو عالقــة، 
وجــاري العمــل حالًيــا مــن قبــل الشــريك المذكــور 
أعمــال  لتنفيــذ  الرئيســي  المقــاول  دعــوة  علــى 

للمشــروع.  الهيــكل اإلنشــائي 

األعمــال  مــن  االنتهــاء  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
اإلنشــائية للمشــروع فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن 
عــام 2021 وأن يبــدأ تشــغيله خــالل الربــع األول مــن 

.2022 عــام 

كمــا تبلــغ إجمالــي التكلفــة التقديريــة المتوقعــة 
مليــون   873 األرض(  قيمــة  )شــاملة  للمشــروع 
ريــال، وســوف يتــم تمويل المشــروع بشــكل رئيســي 
ــالل شــركة  ــة مــن خ ــروض البنكي ــى الق ــاًدا عل اعتم
المشــروع، وجزئًيــا باالعتمــاد علــى المصــادر الماليــة 

الذاتيــة للشــركاء فــي المشــروع.

مشروع حي األصالة
)الجوهرة الكبرى(

المشاريع المستقبلية:

الجوهرة

مول

مدينة الملك
عبدالله الرياضية



054055

تمتلــك الشــركة %25 فــي األرض الواقعــة بمدينــة 
علــى  المدينــة  طريــق  الصــواري  حــي  فــي  جــدة 
مســاحة تبلــغ 130,477 متــرًا مربعــًا والتــي كانــت  
مخصصــة إلنشــاء مركــز تجــاري )بانورمــا جــدة مــول( 
عــن طريــق شــركة صــروح المراكــز التــي تــم تأسيســها 
ــن الشــركاء فــي األرض لغــرض تملــك المشــروع. بي

وقــد قــررت شــركة األندلــس باالتفــاق مــع باقــي 
عــن  التوقــف  2018/11/04م  بتاريــخ  الشــركاء 
مواصلــة الســير فــي هذا المشــروع المشــترك وذلك 
بعــد إعــادة دراســة الجــدوى مــن المشــروع، ونظــًرا 

لمــا تقتضيــه مصلحــة الشــركاء، تــم تكليــف مجلــس 
إدارة شــركة صــروح المراكــز لتحديــد أفضل اســتخدام 
يتناســب مــع  لــألرض المشــتركة، بمــا  اســتثماري 

موقــع األرض وخصوصيتهــا. 

ــا أنــه لــم يتــم بعــد نقــل ملكيــة األرض لصالــح  علًم
شــركة صــروح المراكــز، حيــث يحتفــظ الشــركاء فيهــا 
)أطــراف ذو عالقــة( بملكيــة مباشــرة لحصصهــم 

ــورة. فــي األرض المذك

مشروع أرض حي الصواري بجدة

المشاريع المستقبلية

المشاريع المستقبلية:

إنشاء مستشفى
مشروع حي األصالة

مشروع أرض حي الصواري

مدينة جدة
حي الصواري - طريق المدينة

نسبة ملكية 
األرض 25%

التوقف عن مواصلة مشروع بانوراما مول 
لبحث فرصة بديلة على أرض المشروع 

المشترك في 2018/11/04م

إجمالية مساحة األرض
130,477 متًرا مربًعا

أرض حي الصواري
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عن الموارد البشرية

السعودة والتوظيف

رأس المال 
البشري 
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ــى  ــر عل ــب والتطوي ووضعــت الشــركة عنصــر التدري
رأس أولوياتهــا، حيــث يتــم تدريــب الموظفيــن وفق 
خطــة ُتَراعــى فيهــا احتياجــات الشــركة والموظــف، 

ــة. ومــدى مناســبة الجهــة التدريبي

وتشــمل برامج ودورات الشــركة جميع المســتويات 
الوظيفيــة، بمتابعــة وتنســيق مــن إدارة المــوارد  
ومــدد وشــروط البرامــج والــدورات التــي تناســب 
احتياجــات الموظفيــن ومجاالتهــم المختلفــة وهــي 

علــى النحــو التالــي:

الشــركة  توليــه  الــذي  االهتمــام  منطلــق  ومــن 
بموظفيهــا، باعتبارهــم أداة التطويــر األساســية، 
ــه تحســين العمــل،  ــذي يقــوم علي ــة ال وحجــر الزاوي
أقامــت  المســتويات،  مختلــف  فــي  وتطويــره 
بحضــور  العــام  لهــذا  الســنوي  حفلهــا  الشــركة 

الموظفيــن. جميــع 

ومــن جانــب آخــر، أولــت الشــركة عنايتهــا الصحيــة 
بموظفــي الشــركة كل االهتمــام، حيــث تــم التعاقد 
مــع كبــرى شــركات التأميــن فــي المملكــة؛ لضمــان 
توفير العناية الصحية الفائقة للموظفين وأســرهم.

عن الموارد البشرية

آمنــت شــركة األندلــس بأهمية فريــق العمل ودوره 
اعتبارهــا  فــي  ووضعــت  تطورهــا،  فــي  المركــزي 
أهميــة المــوارد البشــرية وضــرورة دعمهــا؛ حيــث 
يعتبــر الــكادر البشــري أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة 
ــى  ــق عل فــي المنشــأة، فحرصــت مــن هــذا المنطل
اســتقطاب الكفــاءات المتميــزة، وتوفيــر األجــواء 
المناســبة لهــم، ســعًيا للرقــي بمســتوى العمــل، 
ورغبــًة فــي مضاعفــة الجهــد اإلنتاجــي، والوصول به 
ــة. ــودة والفاعلي ــاءة والج لمســتويات تتســم بالكف

رأس المال البشري:

برامج ودورات
الشركة 

التدريب داخل الشــركة
ويتم تنفيذه بواســطة 

مختصيــن من داخل 
الشــركة أو من خارجها.

التدريــب خارج المملكة
ويتــم ذلك عــن طريق المراكز والمعاهد 

المتخصصــة، بعــد اختيار الدورات والبرامج التي 
تلبــي احتياجات الموظفين، وتســاعدهم على 

القيــام بأعمالهــم بصورة احترافية. 

عن الموارد البشريةرأس المال البشري
السعودة والتوظيف     

إلــى  الوصــول  مــن  األندلــس  شــركة  تمكنــت 
حيــث  )الممتــاز( مــن  البالتينــي  النطــاق  مســتوى 
نســبة التوطيــن؛ حيــث يحتــل الســعوديون مــن أبنــاء 
هــذا الوطــن أعلــى المناصــب اإلداريــة فــي الشــركة، 
ــن الوظائــف فــي مقدمــة  ــي اســتراتيجية توطي وتأت
اهتمامــات الشــركة؛ لتكويــن قاعــدة بشــرية وطنيــة 
تحمــل علــى عاتقهــا مســؤولية المضــي قدًمــا فــي 

ــة وفــق تطــورات العصــر. ــق التنمي طري

السعودة والتوظيف

كمــا ال يعــد توطيــن الوظائــف فــي الشــركة مجــرد 
مــا  بقــدر  العمــل،  وزارة  لتحقيــق متطلبــات  خيــار 
ــى  ــة عل ــه انعكاســاته اإليجابي ــي ل هــو واجــب وطن
االقتصــاد الســعودي، عــن طريــق االســتثمار فــي 
مــع  يتوافــق  بمــا  المؤهلــة  الوطنيــة  الكــوادر 

العمــل. متطلبــات ســوق 

فيما يلي بيان بعدد العاملين في الشركة ونسبة السعودة حتى 31 ديسمبر 2018:

النطاقنسبة السعودةغير سعوديينسعوديونإجمالي العاملين

بالتيني37152238.63%

38.63%
بالتيني

1522
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060061 المسؤولية االجتماعية

• اليوم العالمي للكلى بالتعاون مع مستشفى مدينة الملك فهد الطبية.
• اليوم العالمي للبهاق بالتعاون مع جمعية البهاق الخيرية.

• اليوم العالمي للقلب بالتعاون مع الجمعية الخيرية الصحية.
• اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المدينة الطبية الصحية.

• اليوم العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة.
• اليوم العالمي لهشاشة العظام بالتعاون مع وزارة الصحة.

• اليوم العالمي لإلعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم.
• اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية.

• اليوم العالمي للمرأة.
• الحملة التوعوية لمكافحة السمنة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة.

• الحملة التوعوية لجراحة العامود الفقري بالتعاون مع مستشفى مدينة الملك فهد الطبية.
• الحملة التوعوية عن الطب البديل بالتعاون مع المركز الوطني للطب البديل.

• الحملة التوعوية عن مرض الروماتيزم بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.
• فعالية حملة التعريف بالعمل الحر. 

• فعالية األسبوع الخليجي لصحة الفم واألسنان. 
• فعالية الحامل والمرضع. 

• فعالية حملة قرارك بيدك لوزارة البيئة.
• فعالية أثر يبقى وأمل يبعث. 

• فعالية تطبيق أسعفني لهيئة الهالل األحمر السعودي.
• فعالية توعوية عن سرطان القولون.

أبرز األنشطة االجتماعية خالل 2018:

ــة، والبرامــج  الحكوميــة عــدًدا مــن الجمعيــات الخيري
تســعد  التــزام  وهــو  المجتمــع،  لخدمــة  الهادفــة 
الشــركة بتنفيــذه تأكيــًدا علــى رســالتها ومســؤوليتها 

المجتمعيــة.

تحــرص شــركة األندلــس علــى تحقيــق اســتراتيجيتها 
خــالل  مــن  االجتماعيــة؛  بالمســؤولية  المتعلقــة 
دعــم الفعاليــات والبرامــج االجتماعيــة، حيــث ترعــى 
الجهــات  مــع  بالتعــاون  التجاريــة  الشــركة  مراكــز 

المسؤولية االجتماعية
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة
خــالل العــام المالــي 2018 اســتمرت بعــض التعامــالت والعقــود المبرمــة قبل عــام2018 لشــركة األندلس مع 
أطــراف أخــرى ذات عالقــة بهــا، ويبيــن الجــدول التالــي تفاصيــل العقــود والتعامــالت، مــع بيــان أعضــاء مجلــس 

اإلدارة المرتبطيــن بهــا، علًمــا بأنــه ليــس هنــاك أي أفضليــة أو شــروط خاصــة لتلــك العقــود والتعامــالت:

مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالـطرف ذو العالقةطبيعة العقد / العمل#
المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2018

1
التعامل بين شركة األندلس وشركة

الحياة العقارية )شركة شقيقة(.
شركة الحياة العقارية

تقوم شركة األندلس 
بتحميل شركة الحياة 
العقارية حصتها من 

المصروفات المباشرة 
العمومية واإلدارية.

خمس سنوات
تنتهي في

2 أغسطس 2020م.
15,890,574 ريال

2
التعامل بين شركة األندلس وشركة

األسواق المتطورة
شركة األسواق 

المتطورة
2,035,749 ريال_مصروفات متبادلة

3
التعامل بين شركة االندلس وشركة 
منافع االندلس للتطوير واالستثمار 

العقاري

شركة منافع االندلس 
للتطوير واالستثمار 

العقاري

تقوم شركة األندلس 
بتحميل شركة منافع 
المصاريف المدفوعة 

بالنيابه عنها .

 5,443,126 ريال_

4
التعامل بين شركة االندلس وشركة
محمد الراجحي واوالده لالستثمار

شركة محمد الراجحي 
واوالده لالستثمار

تقوم شركة األندلس 
بتحميل شركة محمد الراجحي 
بمصاريف المدفوعة بالنيابه 

عن مشروع المروة سنتر

 12,281,704 ريال_

5
التعامل بين شركة االندلس وشركة

الجوهرة الكبرى
شركة الجوهرة الكبرى

قامت شركة االندلس 
بتمويل شركة الجوهرة 

بهذا المبلغ  اسوة بباقي 
الشركاء 

4,875,000 ريال_

6

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول األندلس مول مبرم 

مع شركة امتياز العربية،
 حيث يشغل رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ عبد السالم العقيل منصب 
عضو مجلس مديرين فيها.

شركة امتياز العربية

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

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/3/1 م وتنتهي 
في 2020/2/28 م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

174,300 ريال

7

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل رئيس مجلس 
اإلدارة السيد/ عبد السالم العقيل 
منصب عضو مجلس مديرين فيها.

شركة امتياز العربية

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

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/11/1 م وتنتهي 
في 10/31 /2020 م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

262,500 ريال

التعامالت مع
األطراف ذات العالقة



064065 التعامالت مع األطراف ذات العالقة

التعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالـطرف ذو العالقةطبيعة العقد / العمل#
المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2018

8

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل رئيس مجلس 
اإلدارة السيد / عبد السالم العقيل 
منصب عضو مجلس مديرين فيها.

شركة امتياز العربية

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

مول

خمس سنوات تبدأ من 
2016/2/1م وتنتهي 
في 2021/1/31 م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

207,100 ريال

9

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل رئيس مجلس 
اإلدارة السيد/ عبد السالم العقيل 
منصب عضو مجلس مديرين فيها.

شركة امتياز العربية

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

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2015/4/15 م وتنتهي 
في 2020/4/14 م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

479,600 ريال

10

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول مبرم مع شركة امتياز 
العربية، حيث يشغل رئيس مجلس 
اإلدارة السيد/ عبد السالم العقيل 
منصب عضو مجلس مديرين فيها.

شركة امتياز العربية

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

مول.

خمس سنوات تبدأ من 
2014/1/15 م وتنتهي 

في 2019/1/14 م، 
وال يتجدد إال باتفاق 

خطي.

642,000 ريال

11

عقد إيجار لمساحة في مقر الشركة 
مبرم مع الشركة العالمية للرعاية 
الصحية، حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

الشركة العالمية 
للرعاية الصحية

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

تم تمديده لمدة 
ستة أشهر تنتهي في 

2019/6/30 م.
525,000 ريال

طبيعة العقد / العمل#
الـطرف ذو

العالقة
موضوع العقد/ العمل

مدة العقد/
العمل

المبلغ السنوي بالريال )خالل 
السنة المالية 2018(

12

عقد إيجار لمساحة في مقر الشركة 
مبرم مع الشركة العالمية للرعاية 
الصحية، حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

الشركة 
العالمية 

للرعاية الصحية

عقد تقوم بموجبه الشركة 
العالمية للرعاية الصحية 
باستئجار مساحة 600 

متر مربع من مبنى المقر 
الرئيسي للشركة.

تم تمديده 
لمدة ستة 

أشهر تنتهي في 
2019/6/30م.

450,266 ريال

13

عقد إيجار لمساحة في مقر الشركة 
مبرم مع شركة التوزيع الوطنية

حيث يشغل المهندس/
صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

شركة التوزيع 
الوطنية

تقوم بموجبه شركة التوزيع 
الوطنية باستئجار مساحة 

74 متر مربع تقع في الدور 
الثاني من مبنى المقر 

الرئيسي للشركة.

تم تمديده 
لمدة ستة 

أشهر تنتهي في 
2019/6/30م.

51,500 ريال

14

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
األندلس مول العائد للشركة مبرم 

مع الشركة العالمية للصحة والجمال، 
حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

الشركة 
العالمية 
للصحة 
والجمال

عقد تقوم بموجبه الشركة 
العالمية للصحة والجمال 
باستئجار مساحة 206 متر 
مربع من مركز األندلس 

مول.

أربع سنوات 
ميالدية تبدأ 

من 2017/5/1 
وتنتهي بتاريخ 
 2021/4/30

م، وال يتجدد إال 
باتفاق خطي.

473,800 ريال

15

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
تالل سنتر العائد للشركة مبرم مع 

شركة الصيدليات العالمية،
حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

شركة 
الصيدليات 

العالمية

تقوم بموجبه شركة صيدلية 
الجمال باستئجار وحدات 
تأجيرية بمساحة إجمالية 

قدرها 350 متر مربع 
الستخدامها كصيدلية تحت 

االسم التجاري »وايتس« في 
تالل سنتر في الرياض.

ثالث سنوات تبدأ 
من 2017/4/1 
م وتنتهي في 
2019/3/31 م، 

وال يتجدد إال 
باتفاق خطي.

385,000 ريال

16

عقد إيجار لوحدة عقارية في مركز 
الصحافة سنتر العائد للشركة مبرم 
مع شركة صيدلية الجمال الرابعة 
للتجارة، حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

شركة صيدلية 
الجمال الرابعة 

للتجارة

تقوم بموجبه شركة صيدلية 
الجمال باستئجار وحدات 

تأجيرية في الصحافة سنتر 
في الرياض، على مساحة 

تأجيرية تبلغ 249.3 متر مربع 
الستخدامها أيًضا كصيدلية 

تحت االسم التجاري 
»وايتس«.

سنة واحدة يبدأ 
م وينتهي في 
 2019/12/17

م، وال يتجدد إال 
باتفاق الطرفين.

300,000 ريال



066067

التعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العملالـطرف ذو العالقةطبيعة العقد / العمل#
المبلغ السنوي بالريال 

)خالل السنة المالية 
)2018

17

عقد المشروع المشترك لتطوير 
مستشفى مع مجموعة الدكتور 

سليمان الحبيب،
حيث يشغل المهندس/

صالح بن محمد الحبيب )نائب رئيس 
مجلس اإلدارة( منصب عضو مجلس 

مديرين فيها.

مجموعة الدكتور 
سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية 

القابضة

ينص العقد على قيام 
مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب للخدمات الطبية 
بتصميم وتشغيل وإدارة 

المستشفى،
ويتملك كل طرف 50% 
من مشروع المستشفى.

بدأ العقد بتاريخ 
2014/10/30 م 

ويظل العقد سارًيا 
طيلة مدة الشركة 

المؤسسة بين 
الطرفين لتملك 

المستشفى )99( 
سنة.

يتملك كل طرف 
%50 من مشروع 
المستشفى، ويتم 

تحديد رأس المال بعد 
االنتهاء من تحديد 
إجمالي مصاريف 

المشروع، وتساهم 
الشركة في المشروع 

بحصص عينية عبارة
عن القطعة ب 1 

بمساحة 21,415.35 
متر مربع والمخصصة 

إلقامة مشروع 
المستشفى، والقطعة 

ب 4 بمساحة 
8,835.73 متر مربع 

والتي ستخصص 
كسكن تابع لمشروع 

المستشفى
وقد قدرت قيمة 

األرض بسعر 3000 
ريال للمتر وبقيمة 

إجمالية 91.389.000 
ريال سعودي. وتدفع 

المجموعة الطبية 
قيمة حصتها في هذه 

الشراكة من خالل 
تحملها تكاليف أعمال 

التطوير بما يعادل قيمة 
األرض، ومقابل خدمات 

التطوير والتصميم 
والبناء تستحق 

المجموعة الطبية أتعاًبا 
بنسبة 10 % من تكلفة 
التطوير باإلضافة إلى 

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

االستثمار السنوي 
.)20%

طبيعة العقد / العمل#
الـطرف ذو 

العالقة
موضوع العقد/ العمل

مدة العقد/ 
العمل

المبلغ السنوي بالريال )خالل 
السنة المالية 2018(

18

عقد اإلدارة واإلشراف المبرم بين 
الشركة بوصفها الشركة الوكيلة، 

وشركة األهلي المالية بوصفها مدير 
صندوق األهلي ريت1 الذي تمتلك 

الشركة نسبة 68.73 % من وحداته، 
كما يشغل كل من المهندس صالح 
الحبيب )نائب رئيس مجلس اإلدارة( 

واألستاذ أحمد الموسى )عضو 
مجلس اإلدارة( عضوية مجلس إدارة 

الصندوق المذكور.

صندوق 
األهلي ريت1 

تقوم بموجه الشركة 
بإدارة مركز األندلس مول 
واإلشراف عليه باإلضافة 
إلى اإلشراف على فندق 

)ستيبريدج سويتس - جدة 
األندلس مول(، لقاء أتعاب 
متفق عليها تدفع للشركة 

من حساب  الصندوق. 

غير محددة 
المدة، ويمكن 
للشركة إنهاؤه 
بموجب إشعار 

قبل 6 أشهر من 
تاريخ اإلنهاء، في 
حين أنه ال يمكن 
لمدير الصندوق 

إنهاؤه – باستثناء 
حاالت اإلخالل 

المنصوص 
عليها في العقد 
– إال بالحصول  
على موافقة 
حملة وحدات 

الصندوق.

500 ألف ريال للسنة األولى 
التي تبدأ من تاريخ نقل ملكية 
الصك لصالح الصندوق بتاريخ 
2017/12/25، وبعد ذلك يتم 

االتفاق بين الطرفين على تقدير 
قيمة األتعاب بشكل سنوي.



068069 التعامالت مع األطراف ذات العالقة

التعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

طبيعة العقد / العمل#
الـطرف ذو

العالقة
مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العمل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2018

19

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير

لمركز األندلس مول في جدة 
المبرم مع شركة هامات 

العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 
والمهندس صالح الحبيب، 

والسيد هذال العتيبي، 
منصب عضو مجلس مديرين 

فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة هامات 
العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير 
المركز التجاري التابع للشركة 

في جدة والمسمى بـ »األندلس 
مول« مقابل أتعاب محددة في 

العقد.

10 سنوات تنتهي 
في 2027/12/24 
م، ويتجدد باتفاق 

خطي.

نسب محددة من 
إجمالي دخل المركز 
والمبالغ المحصلة 

من المستأجرين

20

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير

لمركز الصحافة سنتر في 
الرياض

المبرم مع شركة هامات 
العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 
والمهندس صالح الحبيب، 

والسيد هذال العتيبي، 
منصب عضو مجلس مديرين 

فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة هامات 
العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير 

المركز التجاري التابع للشركة في 
الرياض والمسمى بـ »الصحافة 
سنتر« مقابل أتعاب محددة في 

العقد.

خمس سنوات 
تنتهي في 31 

ديسمبر 2023 م، 
ويتجدد باتفاق 

خطي.

نسب محددة من 
إجمالي دخل المركز 
والمبالغ المحصلة 

من المستأجرين.

وقد بلغت قيمة 
إجمالي المبالغ 

المستحقة لشركة 
هامات العقارية 
خالل عام 2018 

لقاء خدمات 
اإلدارة والتشغيل 
والتأجير بموجب 
العقود المبرمة 

بينها وبين الشركة 
بمبلغ قدره 

1,515,046 ريال

طبيعة العقد / العمل#
الـطرف ذو 

العالقة
مدة العقد/ العملموضوع العقد/ العمل

المبلغ السنوي بالريال 
)خالل السنة المالية 

)2018

21

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير

لمركز اليرموك سنتر في 
الرياض

المبرم مع شركة هامات 
العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 
والمهندس صالح الحبيب، 

والسيد هذال العتيبي، 
منصب عضو مجلس مديرين 

فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة هامات 
العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير 

المركز التجاري التابع للشركة في 
الرياض والمسمى بـ »اليرموك 
سنتر« مقابل أتعاب محددة في 

العقد.

خمس سنوات 
تنتهي في 31 

ديسمبر 2023 م، 
ويتجدد باتفاق 

خطي.

نسب محددة من 
إجمالي دخل المركز 
والمبالغ المحصلة 

من المستأجرين.

22

عقد خدمات اإلدارة
والتشغيل والتأجير لمركز تالل

سنتر في الرياض
المبرم مع شركة هامات 

العقارية، حيث يشغل كل من 
السيد/ عبد السالم العقيل، 
والمهندس صالح الحبيب، 

والسيد هذال العتيبي، 
منصب عضو مجلس مديرين 

فيها.

شركة هامات 
العقارية

تقوم بموجبه شركة هامات 
العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير 

المركز التجاري التابع للشركة في 
الرياض والمسمى بـ »تالل سنتر« 
مقابل أتعاب محددة في العقد.

خمس سنوات 
تنتهي في 31 

ديسمبر 2023 م، 
ويتجدد باتفاق 

خطي.

نسب محددة من 
إجمالي دخل المركز 
والمبالغ المحصلة 

من المستأجرين.

وقد بلغت قيمة 
إجمالي المبالغ 

المستحقة لشركة 
هامات العقارية 
خالل عام 2018 

لقاء خدمات 
اإلدارة والتشغيل 
والتأجير بموجب 
العقود المبرمة 

بينها وبين الشركة 
بمبلغ قدره 

1,515,046 ريال



070071

النتائج المالية
وبيانات األعمال

قائمة الدخل

تحليل اإليرادات

قائمة المركز المالي

المعايير المحاسبية

تسهيالت التورق اإلسالمي

المدفوعات النظامية

مخصصات الموظفين

النتائج المالية وبيانات األعمال
قائمة الدخل:

يبين الجدول قوائم الدخل الفعلية للشركة في األعوام: 2014، و2015، و2016،و2017، و2018:

2017  201420152016ألف ريال سعودي
)موحدة(

 2018
)موحدة(

 164,680  146,827  131,671 102,610126,725اإليرادات
 )70,995( )66,677( )49,711(51,649-31,943-تكلفة اإليرادات

 93,685  80,150  81,960 70,66775,076مجمل الربح
 )31,786( )12,735( )11,401(8,628-5,577-مصروفات إدارية وعمومية
 )1,785( )931( )1,265(849-2,734-مصروفات بيعية وتسويقية

 33,260  38,848  29,448 34,69137,788حصة الشركة من األرباح في شركات زميلة
 )5,068( )1,621( -   00االنخفاض في قيمة ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود ايجار تشغيلي

 4,258  856  1,113 758580إيرادات أخرى
 92,565  104,567  99,855 97,047103,387ربح التشغيل

 -    22,944 -   --مكاسب تحويل عقارات إستثمارية الى شركة زميلة
 )6,014(- -   خسائر االنخفاض 

 )4,004( )7,019( )6,315(8,323-9,413-تكلفة تمويل التورق اإلسالمي
 82,547  120,493  93,541 88,39295,645الربح قبل الزكاة 

 )13,584( )2,103( )1,717(1,573-1,585-الزكاة
 68,963  118,390  91,824 86,80794,072ربح السنة

العائد على :
 47,972  118,390 - -   -مالكي الشركة

 20,990  -   - -   -الحصص غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر:

 24  )215(  )24(    -   -   إعادة قياس التزام تعويضات مكافآت نهاية الخدمة
 68,986  118,175  91,799 86,80794,072الدخل الشامل
العائد على :

 47,996  118,175 - -   -مالكي الشركة
 20,990  -   - -   -الحصص غير المسيطرة

86,80794,07291,799 118,175  68,986 
ربحية السهم

 0.69  1.69  1.31  1.34  1.24 ربحة السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد من صافي ربح السنة

إيرادات التأجير
)باأللف ريال سعودي(

)موحدة(

)موحدة(

2014

2015

2016

2017

2018
164,680
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النتائج المالية وبيانات األعمال )تتمة(

قائمة الدخلالنتائج المالية وبيانات األعمال
تحليل اإليرادات

قائمة المركز المالي
المعايير المحاسبية

تسهيالت التورق اإلسالمي
المدفوعات النظامية
مخصصات الموظفين

يبين الجدول التغيرات في النتائج التشغيلية ما بين عام 2017 و 2018:
نسبة التغييرالتغيير  2018 )موحدة(2017  )موحدة(ألف ريال سعودي

%17,85312 164,680  146,827 اإليرادات

%4,3196- )70,996( )66,677(تكلفة اإليرادات

%13,53417 93,685  80,150 مجمل الربح

%19,051150- )31,786( )12,735(مصروفات إدارية وعمومية

%85492- )1,785( )931(مصروفات بيعية وتسويقية

%14-5,588- 33,260  38,848 حصة الشركة من األرباح في شركات زميلة

%3,447213- )5,068( )1,621(االنخفاض في قيمة ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود ايجار تشغيلي

%3,402397 4,258  856 إيرادات أخرى

%11-12,004- 92,565  104,567 ربح التشغيل

22,944--    22,944 مكاسب تحويل عقارات إستثمارية الى شركة زميلة

6,014- )6,014(-خسائر االنخفاض 

%43-3,015 )4,004( )7,019(تكلفة تمويل التورق اإلسالمي

%31-37,947- 82,547  120,493 الربح قبل الزكاة 

%11,481546- )13,584( )2,103(الزكاة

%42-49,428- 68,963  118,390 ربح السنة

العائد على :

%59-70,417- 47,972  118,390 مالكي الشركة

 20,990  -   الحصص غير المسيطرة

الدخل الشامل اآلخر:

 23  )215(إعادة قياس التزام تعويضات مكافآت نهاية الخدمة

%42-49,189- 68,986  118,175 الدخل الشامل

العائد على :

 47,996  118,175 مالكي الشركة

 20,990  -   الحصص غير المسيطرة

تحليل اإليرادات
بحسب أنشطة الشركة:

2018 2017 2016 2015 2014 المدينة ألف ريال سعودي

 124,232  121,373  114,383  106,634  101,635 Jed األندلس مول

ت
دا

ـرا
ـــــ

ـــــ
ـــــ

إلي
ا

 5,620  6,077  6,233  8,192 - Riyadh الصحافة سنتر

 5,320  5,577  5,684  5,855 - Riyadh اليرموك سنتر

 4,126  5,542  4,339  5,052 - Riyadh تالل سنتر

 1,006  1,032  1,032  992  975 Riyadh مبنى اإلدارة الرئيسي

 24,376  7,226 Jed
ستي بريدج سويتس

االندلس مول 

164,680 146,827 131,671 126,725 102,610 إجمالي اإليرادات

2018 2017 2016 2015 2014 المدينة ألف ريال سعودي

75.5% 82.7% 86.9% 84.1% 99.0% Jed األندلس مول
ت

دا
ـرا

ـــــ
ـــــ

ـــــ
إلي

ا

3.4% 4.1% 4.7% 6.5% 0.0% Riyadh مبنى اإلدارة الرئيسي

3.2% 3.8% 4.3% 4.6% 0.0% Riyadh الصحافة سنتر

2.5% 3.8% 3.3% 4.0% 0.0% Riyadh تالل سنتر

0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 1.0% Riyadh اليرموك سنتر

14.7% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% Jed
ستي بريدج سويتس

االندلس مول 

100.00% 100.00% 100.0% 100.00% 100.00% إجمالي اإليرادات
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تحليل إيرادات الشركة 
بالنشاط 2018

التحليل الجغرافي 
إليرادات الشركة

النتائج المالية وبيانات األعمال

تالل سنتر
مبنى اإلدارة الرئيســي
ســيتي بديدج سويتس

األندلس مول

األندلس مول
الصحافة سنتر
اليرموك سنتر

جدة
الرياض

1%
2%

3%
3%

15%

76%

10%

90%

قائمة الدخل
تحليل اإليرادات

قائمة المركز المالي
المعايير المحاسبية

تسهيالت التورق اإلسالمي
المدفوعات النظامية
مخصصات الموظفين

قائمة المركز المالي
قائمــة المركــز المالــي كما في 31 ديســمبر 2014، و2015، و2016، و2017، و2018:

2014201520162017ألف ريال سعودي
)موحدة(

2018
)موحدة(

الموجودات

موجودات غير متداولة

 195,759  202,352 10,23310,05810,504ممتلكات  ومعدات 

 505,867  548,310 593,553666,055692,167عقارات استثمارية )*(

 493,988  457,273 406,907402,828387,960إستثمار في شركات زميلة

 1,195,614  1,207,935 1,010,6931,078,9411,090,631مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة:

 26,098  14,321 11,30412,60810,878ذمم مستأجرين مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي ، صافي

 3,978  6,122 16,6106,9109,496دفعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

 17,124  1,097 1,5906,710239مستحق من أطراف ذات عالقة

 58,112  -   000األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 145,112  444,213 13,06450,27227,303نقد وما في حكمه

 250,424  465,753 42,56876,50047,916مجموع الموجودات المتداولة

 1,446,038 1,053,2611,155,4411,138,5471,673,688مجموع الموجودات  

حقوق الملكية والمطلوبات

 700,000  700,000 343,000700,000700,000رأس المال

 88,925  84,126 52,82762,23572,287احتياطي نظامي

 347,411  444,214 388,324115,989117,681أرباح مبقاة 

 1,136,336  1,228,340 784,151878,223889,967حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

 211,455  192,278 الحصص غير المسيطرة

 1,347,791  1,420,618 784,151878,223889,968مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة:

 5,075  4,497 1,6242,0494,351التزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 -    53,049 173786164514117145تسهيالت التورق اإلسالمي

 9,724  9,169 8,159إيجارات مستحقة عن عقود إيجار تشغيلي

 14,799  66,715 175,410166,563129,655مجموع المطلوبات غير المتداولة

أرتفعــت إيــرادات المجموعــة مــن 146.83 مليــون فــي 2017م إلــى 164.68 مليــون ريــال فــي 2018م بزيــادة 
ــرادات قطــاع الضيافــة ممثلــة فــي فنــدق ســتايبريدج  ــادة الــى ارتفــاع اي بلغــت  12.16 % ويعــود ســبب الزي
جــدة االندلــس مــول حيــث بلغــت ايــرادات الفنــدق 24.4 مليــون فــي عــام 2018م مقارنــة بمبلــغ 7.2 مليــون 
ريــال فــي 2017م محققــًا نمــو مقــداره  238 % علمــًا بــأن الفنــدق بــدأ يحقــق ايراداتــه فــي أواخــر الربــع الثانــي 
ــس مــول مــن 138.6  ــز االندل ــة فــي مرك ــة ممثل ــرادات قطــاع التجزئ ــك ارتفعــت اي ــام 2017م. كذل مــن ع
مليــون فــي 2017م إلــى 140.3 مليــون ريــال فــي 2018م بزيــادة بلغــت 1.2 % األمــر الــذي أدى الــى ارتفــاع 
مجمــل ربــح المجموعــة الــذي بلــغ 93.68 مليــون فــي 2018م مقارنــة بمبلــغ 80.15 مليــون ريــال فــي 2017م 

محققــا نمــو قــدره 16.88 %.   

وبرغم ذلك، انخفض صافي الربح العائد على مالكي الشركة لألسباب التالية:
التغيــر فــي حصــص ملكيــة الشــركة األم فــي كاًل مــن االندلــس مــول وفنــدق ســتايبريدج جدة اللــذان تعود 	 

ملكيتهمــا لصنــدوق االهلــي ريــت1-. حيــث انخفضــت ملكيــة الشــركة فيهمــا من 100 % إلــى 68.73% 
تحقيــق الشــركة فــي الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق لمكاســب اســتثنائية محققــة بقيمــة 23 مليــون  

ريــال مــن اســتبعاد أرض اســتثمارية للشــركة وتقديمهــا كحصــة عينيــة فــي شــركة زميلــة جديــدة )شــركة 
مستشــفى غــرب جــدة(.  

ارتفــاع المصروفــات اإلداريــة والعموميــة نتيجــة رســوم ادارة صنــدوق االهلــي ريــت 1 . وكذلــك الزيــادة  
ــار  ــًا لمعي ــار التشــغيلي تطبيق ــود االيج ــن عق ــاض فــي قيمــة ذمــم المســتأجرين ع فــي مخصــص االنخف
التقريــر المالــي الدولــي رقــم 9 _ األدوات الماليــة. باإلضافــة إلــى انخفــاض حصــة الشــركة فــي اربــاح بعــض 

الشــركات الزميلــة.
إثبــات الشــركة لخســائر انخفــاض اســتثنائية بقيمــة 6 مليــون ريــال فــي قيمــة االســتثمار في شــركة هامات  

العقاريــة )شــركة زميلــة( باإلضافــة الــى ارتفــاع مخصص الزكاة الشــرعية لعــام 2018م.
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201420152016ألف ريال سعودي
2017

)موحدة(
2018

)موحدة(

المطلوبات المتداولة:

 34,663  27,677 34,31636,24532,319إيجارات مقبوضة مقدمًا

الجزء المتداول من تسهيالت التورق 
 1,823  122,331 51,14162,46268,169اإلسالمي

 330  1,273 4,4045,1052,306مستحق  ألطراف ذات عالقة

 13,306  4,658 1,7771,4572,800مخصص الزكاة الشرعية

 33,326  30,417 2,0625,38613,329مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 83,448  186,355 93,700110,655118,924مجموع المطلوبات المتداولة

 98,247  253,070 269,110277,218248,580مجموع المطلوبات

 1,446,038  1,673,688 1,053,2611,155,4411,138,548مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي )تتمة(

مجمـوع األصـول
وحقوق الملكية
واإللتــــزامــــــــات
)بآالف ريال سعودي(

قائمة الدخل
تحليل اإليرادات

قائمة المركز المالي
المعايير المحاسبية

تسهيالت التورق اإلسالمي
المدفوعات النظامية
مخصصات الموظفين

النتائج المالية وبيانات األعمال

المعايير المحاســبية:
خــالل  للشــركة  الماليــة  القوائــم  إعــداد  تــم 
2018م  ديســمبر   31 فــي  المنتهــي  العــام 
 IFRS وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة 
مــن الصــادرة  األخــرى  واإلصــدارات  والمعاييــر 

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونين.

وتطبيــق  بإعتمــاد  الشــركة  قامــت  أيضــًا 
 )9( رقــم  المالــي  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر 
الخــاص بــاألدوات الماليــة و رقــم )15( الخــاص 
ينايــر   1 مــن  ابتــداء  العمــالء  مــن  باإليــرادات 
2018م والتــي لــم يكــن لهــا أثــر جوهــري علــى 
المعيــار  أن  كمــا  للشــركة.  الماليــة  القوائــم 
اإليجــار  بعقــود  الخــاص   )16( رقــم  الدولــي 
2019م. ينايــر   1 مــن  إبتــداء  تطبيقــه  ســيتم 

بلغــت القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م مبلــغ 
1.6 مليــار ريــال، كمــا بلغــت حصــة المجموعــة فــي القيمــة العادلــة لعقــارات الشــركات الزميلــة 
ــة مبلــغ  ــة الســتثمارات الشــركة العقاري ــال، ليصبــح إجمالــي القيمــة العادل مبلــغ 745 مليــون ري

2.35 مليــار ريــال.

تــم تقييــم العقــارات عــن طريــق مقيميــن خارجييــن معتمديــن مــن قبــل الهيئــة الســعودية 
)تقييــم(. المعتمديــن  للمقيميــن 
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تسهيالت التورق اإلسالمي

خــالل العــام 2018م لــم تقــم الشــركة بالحصــول علــى أي تســهيالت إضافيــة، بــل قامــت بســداد القســط 
األخيــر مــن اتفاقيــة التســهيالت مــع مصــرف الراجحــي الخاصــة بتمويــل شــراء حصــة فــي مركــز حيــاة مــول 

بمبلــغ 43 مليــون ريــال وبالتالــي تــم ســداد التســهيالت المذكــورة  بالكامــل.

ــة التســهيالت مــع مصــرف الراجحــي الخاصــة  كمــا قامــت الشــركة ايضــًا بســداد وتســوية كامــل اتفاقي
بتمويــل انشــاء فنــدق ســتايبريدج جــدة االندلــس مــول وذلــك عــن طريــق الســداد المبكــر بقيمــة 75.3 

ــال هامــش الربــح المتبقــي. ــازل المصــرف عــن 7.1 مليــون ري ــال مقابــل تن مليــون ري

ــال  وفيمــا يلــي تفاصيــل كافــة التســهيالت المســددة والقائمــة خــالل العــام المالــي 2018 م )باأللــف ري
ســعودي(:

وبخالف التسهيالت المذكورة، التوجد أي قروض أخرى على الشركة. 

اتفاقية 
التسهيل

تاريخ التوقيع
قيمة 

التسهيالت

المستخدم 
من 

التسهيالت

مدة
االتفاقيةف

الغرض

المبلغ 
المسدد خالل 
العام المالي 
المنتهي في 
2018/12/31

المبلغ
المتبقي

العملة

تسهيالت 
إسالمية - 

مصرف الراجحي
لتمويل شراء حصة استراتيجية10 سنوات2008/01/16220,000220,000

ريال  43,0000.00في مركز حياة مول.
سعودي

تسهيالت 
إسالمية - 

مصرف الراجحي
7 سنوات2012/11/21100,000100,000

لتمويل ما قيمته ٪60 من تكلفة 
إنشاء فندق )ستايبريدج سويتس 

- جدة األندلس مول(.
ريال  75,3770.00

سعودي

تسهيالت 
إسالمية - 

مصرف الراجحي
5 سنوات2013/07/0120,00020,000

لتمويل ما قيمته ٪60 من تكلفة 
إنشاء الصحافة سنتر، وتالل سنتر، 

واليرموك سنتر في الرياض.
ريال  7,3121,826

سعودي

تسهيالت 
إسالمية – بنك 

البالد

28 سبتمبر
2017100,000م

50,000
حد جزئي 

قصير األجل

7 سنوات 
للتسهيالت 
طويلة األجل

وسنة واحدة 
للتسهيالت 
قصيرة األجل

استخدام التسهيالت طويلة 
األجل لتمويل مشاريع الشركة 

الجديدة، واستخدام الحد 
الجزئي لدعم احتياجات رأس 

المال العامل.

ريال  0.00 51,872
سعودي

*تسهبالت 
إجارة – البنك 
األهلي التجاري

07 نوفمبر 
15 سنة2018650,0000.00

االستحواذ على عقارات مدرة 
للدخل مما سيساهم في 

تنوع األصول وسيكون له أثر 
إيجابي على التوزيعات النقدية 

للصندوق.

ريال 0.000.00
سعودي

 1,826 177,561 390,000  1,090,000اإلجمالي

المدفوعات النظامية
المدفوعات النظامية المســتحقة خالل الســنة المنتهية -كما في 31 ديســمبر 2018:

مخصصــات مكافــأة نهايــة الخدمة -كما في 31 ديســمبر 2018:

مخصصات الموظفين :

2018ألف ريال سعودي

4,497الرصيد في بداية السنة

835مخصص خالل السنة

)233(المسدد خالل السنة

)24(خسائر إكتوارية من إعادة القياس

5,057الرصيد كما في 31 ديسمبر

المسددالبيان
المستحق حتى نهاية 

الفترة المالية السنوية 
ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

المبلغ المدفوع عن زكاة -4,936,507.40الزكاة
-عام 2017

سوف تدفع في ينايرضريبة شهر ديسمبر 551,189.41199,790.502018الضريبة
2019

المؤسسة العامة 
رسوم المؤسسة العامة -1,010,601.30للتأمينات األجتماعية

عن العام 2018للتأمينات األجتماعية

عن العام 2018تكاليف تأشيرات وجوازات-111,172تكاليف تأشيرات وجوازات

عن العام 2018رسوم مكتب العمل-223,663رسوم مكتب العمل



080081

أعضاء مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة 

الرئيس التنفيذي 

مجلس إدارة الشركة
واللجان واإلدارة التنفيذية
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المؤهالتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم -

األستاذ/ عبد السالم 1
بن عبد الرحمن العقيل

رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

نائب رئيس مجلس اإلدارة
شركة األندلس 

العقارية

بكالوريوس علوم اإلدارة 
في الصناعة من جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن 1990م

عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات 
والجمعيات الخيرية، عضو مجلس اإلدارة، وعضو لجنة 
المراجعة والمخاطر، المدير العام للعديد من الشركات 

العقارية والتجارية، العضو المنتدب لشركة جرير 
لالستثمارات التجارية

المهندس/ صالح بن 2
محمد الحبيب

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، 
ورئيس اللجنة 

التنفيذية
شركة األندلس 

العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد الحبيب

لالستثمار العقاري

بكالوريوس هندسة معمارية 
من جامعة الملك سعود عام 

 2000

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الدكتور سليمان 
الحبيب الطبية، العضو المنتدب لشركة محمد الحبيب 

وأوالده القابضة، العضو المنتدب لشركة هامات 
العقارية، العضو المنتدب لشركة العالمية للرعاية 

الصحية، العضو المنتدب لشركة محمد الحبيب 
لالستثمار العقاري، عضو مجلس اإلدارة في شركة 

الحياة العقارية

األستاذ/ أحمد بن عبد 3
الرحمن الموسى

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

عضو مجلس
اإلدارة في شركة

أسواق الجزيرة

بكالوريوس إدارة أعمال 
من كلية لندن للعلوم 

االقتصادية 1999م

عضو مجلس اإلدارة في شركة عبد الرحمن عبد الله 
الموسى وأوالده، وعضو مجلس اإلدارة في شركة عبد 

الرحمن الموسى القابضة، وعضو مجلس اإلدارة في شركة 
تنمية العقار والسياحة، وعضو مجلس اإلدارة في شركة 

أسواق الجزيرة

األستاذ/ محمد بن عبد 4
المحسن الزكري

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

للصناعة والتجارة

ماجستير إدارة مالية من 
جامعة الفيرن 2011م

خبرة عملية في مجال اإلدارة المالية، ومجال اإلدارة 
التشغيلية، ومجال إدارة تطوير األعمال، ومجال 

اإلدارة التنفيذية

األستاذ/ هذال بن سعد 5
العتيبي 

عضو مجلس 
اإلدارة، والرئيس 

التنفيذي
شركة األندلس 

العقارية

الرئيس التنفيذي
المكلف لشركة

األندلس العقارية
ومدير تطوير األعمال

ماجستير إدارة األعمال من 
جامعة الملك سعود 2016م

عضو مجلس إدارة شركة الحياة العقارية  مسؤول 
تسويق في شركة الصناعات الوطنية، وإدارة التدريب 

في بنك الجزيرة، ومدير منتج في شركة المراعي

6

المهندس/ فيصل بن 
عبدالله الراشد
استقال بتاريخ
5 يونيو 2018

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

عضو مجلس إدارة
شركة الحياة العقارية

بكالوريوس هندسة صناعية 
من جامعة نورث إيسترن 

2011م

عضو مجلس اإلدارة في شركة الحياة العقارية، وعضو 
مجلس اإلدارة في شركة عبد الله سعد الراشد وأوالده 

المحدودة، وعضو مجلس اإلدارة في شركة الفروج 
الذهبي، ومدير تطوير أعمال والرئيس التنفيذي لألندلس 

العقارية

األستاذ/ ناصر بن شرف 7
الشريف

عضو مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

الرئيس التنفيذي لشركة 
أوج لالستثمار

بكالوريوس اقتصاد وتمويل 
2004م 

نائب رئيس إدارة الثروات الخاصة واألصول 
المؤسسية في دبي، ورئيس إدارة الثروات الخاصة 

واألصول المؤسسية في الرياض، رئيس تنفيذي في 
شركة أوج لالستثمار

الدكتور/ عبد الرحمن بن 8
محمد البراك 

عضو مجلس 
اإلدارة، ورئيس 
لجنة المراجعة

شركة األندلس 
العقارية

نائب رئيس مجلس 
إدارة هيئة السوق 

المالية

درجة الدكتوراه في المالية 
من جامعة نيوكاسل، المملكة 

المتحدة.
درجة الماجستير في المالية 

من جامعة كولورادو، الواليات 
المتحدة األمريكية.

درجة البكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة الملك 

فيصل، المملكة العربية 
السعودية.

رئيس شركة ثراء لالستشارات.
عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية.

عمل رئيس قسم وأستاذ المالية المشارك 
والعميد في جامعة الملك فيصل المملكة العربية 

السعودية.

الدكتور/ سليمان بن 9
علي الحضيف

عضو مجلس 
اإلدارة، ورئيس 
لجنة الترشيحات 

والمكافآت
شركة األندلس 

العقارية

مدير عام قطاع رأس 
المال البشري في 

مصرف اإلنماء

دكتوراه إدارة األعمال 
من جامعة نورث إيسترن 

2006م

مدير عام قطاع رأس المال البشري في مصرف 
اإلنماء، والرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة 

لالستشارات اإلدارية والتنظيمية، والمدير العام 
التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في مصرف 

الراجحي

أ - أســماء األعضاء ووظائفهم الحالية والســابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

أعضــاء مجلس اإلدارة:

مجلس إدارة الشركة واللجان واإلدارة التنفيذية:

أعضاء مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة
اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة المراجعة

 الرئيس التنفيذي

اسم العضو 
أسماء الشركات داخل المملكة/خارج المملكة 
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في 
مجلس إدارتها الحالية أو السابقة، أو من مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة 
/خارج المملكة التي يكون عضو 

مجلس إدارة الشركة عضًوا 
في مجلس إدارتها الحالية أو 

السابقة، أو من مديريها

الكيان القانوني )مساهمة 
مدرجة/ مساهمة غير 

مدرجة/ ذات مسؤولية 
محدودة(

حالية / 
سابقة

1
األستاذ/ عبد 

السالم بن عبد 
الرحمن العقيل

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مدارس رياض نجد

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة كنان الدولية للتطوير العقاري

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة حرمة الوطنية

حاليةجمعية خيريةداخل المملكةجمعية إطعام

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة أصالة القابضة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة هامات العقارية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

سابقةجهة حكوميةداخل المملكةالهيئة العامة لالستثمار

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة جرير لالستثمارات التجارية

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة جرير للتطوير التجاري
حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة امتياز العربية

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة جرير للتسويق

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بروج العالمية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أستحواذ بروج المحدودة
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أسواق المستقبل المحدودة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أفراس العربية المحدودة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اتحاد جرير

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة امتياز العالمية المحدودة
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة منازل المستقبل
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة خماسية طابة
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة خماسية طيبة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة سما سما للمقاوالت
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة روبين العربية

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة األستثمار العقارية الدولية
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عزان صبيا المحدودة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ريوف تبوك المحدودة شخص واحد
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الضاحية المثالية للتطوير واإلستثمار العقاري
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أمواج الظهران المحدودة شركة شخص واحد
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة كادي الجنوب المحدودة شركة شخص واحد

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صحة الشرق الطبية
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الوسطى الطبية 

ــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــًوا فــي  ــارج المملكــة الت ب- أســماء الشــركات داخــل وخ
ــا: ــة أو الســابقة، أو مــن مديريه ــا الحالي ــس إدارته مجل
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اسم العضو 

أسماء الشركات داخل المملكة/خارج المملكة 
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا 
في مجلس إدارتها الحالية أو السابقة، أو من 

مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة 
/خارج المملكة التي يكون عضو 

مجلس إدارة الشركة عضًوا 
في مجلس إدارتها الحالية أو 

السابقة، أو من مديريها

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية محدودة(

حالية / 
سابقة

2
المهندس/ 

صالح بن محمد 
الحبيب 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالعالمية للرعاية الصحية

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأوالده  القابضة

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةأصالة القابضة

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اإلستثمار العقارية الدولية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالحياة العقارية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمحمد الحبيب العقارية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الجوهرة الكبرى

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مستشفى غرب جدة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة هامات العقارية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة منافع األندلس

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة بروج العالمية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صالح الحبيب للتطوير العقاري

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صالح الحبيب لالستثمار العقاري

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة قوائم التنمية العقارية 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مدارس غراس األخالق التعليمية 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أبحر الشمالية 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة نجوم عالية 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أصالة المراكز 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عراقة المراكز 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة جواهر الغربية 

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الماسة الخضراء 

حاليةصندوق عقاري متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1 

3
األستاذ/ أحمد 
بن عبد الرحمن 

الموسى

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اسواق الجزيرة

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة تنمية العقار والسياحة

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد الرحمن عبد الله الموسى وأوالده

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد الرحمن الموسى القابضة

حاليةصندوق عقاري متداولداخل المملكةصندوق األهلي ريت 1 

أعضــاء مجلس اإلدارة )تتمة(
ب- أســماء الشــركات داخــل وخــارج المملكــة التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــًوا فــي 

مجلــس إدارتهــا الحاليــة أو الســابقة، أو مــن مديريهــا )تتمــة(:

أعضاء مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة
اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة المراجعة

 الرئيس التنفيذي

اسم العضو 

أسماء الشركات داخل المملكة/خارج المملكة  
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا 
في مجلس إدارتها الحالية أو السابقة، أو من 

مديريها

أسماء الشركات داخل المملكة 
/خارج المملكة التي يكون عضو 

مجلس إدارة الشركة عضًوا 
في مجلس إدارتها الحالية أو 

السابقة، أو من مديريها

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمة غير مدرجة/ 
ذات مسؤولية محدودة(

حالية / 
سابقة

4
األستاذ/ محمد 
بن عبد المحسن 

الزكري
حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة الزكري للصناعة والتجارة

5
األستاذ/ هذال 
بن سعد العتيبي

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة األسواق المتطورة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة صروح المراكز

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمنافع األندلس

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الحياة العقارية

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مستشفى غرب جدة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة هامات العقارية

6

المهندس/ 
فيصل بن عبد 

الله الراشد
استقال بتاريخ 
05 يونيو 2018

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة الحياة العقارية

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبد الله بن سعد الراشد وأوالده

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عبد العزيز وفيصل أبناء عبد الله بن سعد الراشد

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة مزارع الفروج الذهبي

7
األستاذ/ ناصر بن 

شرف الشريف

حاليةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةعنان القابضة

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعنان إسكان

حاليةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة أرينا

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية لألسماك

8
الدكتور/ عبد 

الرحمن بن محمد 
البراك  

حاليةمسئولية محدودةداخل المملكةشركة ثراء لالستثمار اإلداري

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة لجام للرياضة

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة ميدغلف للتأمين

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي التجاري

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اتحاد اتصاالت "موبايلي"

حاليةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة العلم ألمن المعلومات

حاليةمسؤولية محدودةداخل المملكةشركة السعودية للشحن

سابقةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة جبل عمر للتطوير

9
الدكتور/ 

سليمان بن علي 
الحضيف

حاليةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة اإلنماء لإلستثمار

حاليةمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة الطيار

حاليةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة إصالة القابضة
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اسم العضو
تصنيف العضوية

)تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل(

رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذياألستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل

نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذيالمهندس/ صالح بن محمد الحبيب

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري

عضو مجلس إدارة تنفيذي – رئيس تنفيذياألستاذ/ هذال بن سعد العتيبي

المهندس/ فيصل بن عبدالله الراشد
استقال بتاريخ 05 يونيو 2018م

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقلالدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

عضو مجلس إدارة مستقلالدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ ناصر بن شرف الشريف

ج- تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي - عضــو 
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي - عضــو مجلــس إدارة مســتقل )تتمــة(:

أعضاء مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة
اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة المراجعة

 الرئيس التنفيذي

أعضــاء مجلس اإلدارة )تتمة(

اسم العضو

عدد االجتماعات: )٤( اجتماعات

االجتماع األول
2018-03-12

االجتماع الثاني
2018-05-07

االجتماع الثالث
2018-09-10

االجتماع الرابع
2018-11-06

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل1

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي5

6
المهندس/ فيصل بن عبد الله الراشد

استقال بتاريخ 05 يونيو 2018

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف7

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك8

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف9

د- عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2018م، وتواريخ انعقادها، وســجل حضور كل اجتماع:
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أ. وصف إلختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية :

اللجنة التنفيذية:

مــن أبــرز اختصاصــات ومهــام اللجنــة التنفيذيــة فــي 
يدخــل  موضــوع  أي  بمناقشــة  قيامهــا  الشــركة 
اســتثناء  دون  اإلدارة  مجلــس  اختصاصــات  ضمــن 
واتخــاذ التوصيــات بشــأنه ورفــع هــذه التوصيــات إلــى 
مجلــس اإلدارة، واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأن 
الموضوعــات التــي يفــوض مجلــس اإلدارة اللجنــة 
ــة لمجلــس اإلدارة فــي كل مــا يخــص  بهــا، والتوصي
سياســات االســتثمار  واالســتراتيجيات وخطط العمل 
والموازنــة الســنوية المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة 
والوظيفي/إعــادة  التنظيمــي  والهيــكل  للشــركة، 
تنظيم/إعــادة هيكليــة الشــركة، وسياســات العمــل 
فــي الشــركة فيمــا عــدا السياســات التــي تختــص 
بهــا اللجــان األخــرى التابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي 
تشــمل السياســات الماليــة والمحاســبية وسياســات 
التعويضــات والمكافــآت ودليــل المراجعــة الداخليــة، 
كمــا تتولــى اللجنــة التنفيذيــة مناقشــة المشــاريع 
المشــتركة وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ وفًقــا 
لخطــط الشــركة، وبيــع أراضــي وعقــارات الشــركة، 
ــاح )نقــًدا واســهم(، وشــطب ذمــم  وتوزيعــات األرب

التشــغيلية  األمــور  تطــورات  ومتابعــة  العمــالء، 
اعتمــاد  عــن  فضــاًل  عــام،  بشــكل  الشــركة  وأداء 
فــي  العمــل  بســير  المتعلقــة  واألنظمــة  اللوائــح 
الشــركة باســتثناء مــا يتطلــب اعتمــاد مــن مجلــس 
اإلدارة، وتلقــي تقاريــر عــن ومتابعــة تنفيــذ وإنجــاز 
المشــاريع الرئيســية والخطــط التوســعية، وتلقــي 
تقاريــر عــن حالــة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة 
ومــدى فعاليــة وكفــاءة ســير العمــل بوحــدة إدارة 
الهامــة  والعقبــات  األمــور  ومعالجــة  المخاطــر، 
المتعلقــة بأعمــال الشــركة: كمــا  تتولــى اللجنــة 
التنفيذيــة – وفًقــا لجــدول الصالحيــات المعتمــدة 
ــدة  - اعتمــاد االســتثمارات فــي المشــروعات الجدي
تعديــل  واعتمــاد  االســتثمارية،  الخطــة  وفــق 
الرأســمالية  المشــتريات  واعتمــاد  الموازنــة،  بنــود 
الموازنــة  تتجــاوز  التــي  التشــغيلية  والنفقــات 
أصــول  تقييــم  ومراجعــة  للشــركة،  المعتمــدة 

الشــركة. وموجــودات 

أعضاء مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة
اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة المراجعة

 الرئيس التنفيذي

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

المهندس/ صالح بن1
محمد الحبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
ورئيس اللجنة التنفيذية
شركة األندلس العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب
لالستثمار العقاري

بكالوريوس هندسة 
معمارية من جامعة 
الملك سعود عام 

 2000

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
الطبية، العضو المنتدب لشركة محمد الحبيب وأوالده 

القابضة، العضو المنتدب لشركة هامات العقارية، العضو 
المنتدب لشركة العالمية للرعاية الصحية، العضو المنتدب 

لشركة محمد الحبيب لالستثمار العقاري، عضو مجلس 
اإلدارة في شركة الحياة العقارية

2
األستاذ/ عبد السالم 

بن عبد الرحمن 
العقيل

رئيس مجلس اإلدارة
شركة األندلس العقارية

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

بكالوريوس علوم 
اإلدارة في الصناعة 
من جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن 1990م

عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات والجمعيات 
الخيرية، عضو مجلس اإلدارة، وعضو لجنة المراجعة والمخاطر، 

المدير العام للعديد من الشركات العقارية والتجارية،
العضو المنتدب لشركة جرير لالستثمارات التجارية

األستاذ/ أحمد بن 3
عبد الرحمن الموسى

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس العقارية

عضو مجلس
اإلدارة في شركة

أسواق الجزيرة

بكالوريوس إدارة 
أعمال من كلية 

لندن للعلوم 
االقتصادية 1999م

عضو مجلس اإلدارة في شركة عبد الرحمن عبد الله الموسى 
وأوالده، وعضو مجلس اإلدارة في شركة عبد الرحمن الموسى 

القابضة، وعضو مجلس اإلدارة في شركة تنمية العقار والسياحة، 
وعضو مجلس اإلدارة في شركة أسواق الجزيرة

األستاذ/ محمد بن 4
عبد المحسن الزكري

عضو مجلس اإلدارة
شركة األندلس العقارية

مدير تنفيذي
شركة الزكري

للصناعة والتجارة

ماجستير إدارة مالية 
من جامعة الفيرن 

2011م

خبرة عملية في مجال اإلدارة المالية، ومجال اإلدارة 
التشغيلية، ومجال إدارة تطوير األعمال، ومجال اإلدارة 

التنفيذية

ب. أسماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والسابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

ج . عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل عام 2018م، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

اسم العضو

عدد االجتماعات : )2( اجتماعات

االجتماع األول 
2018-11-05

االجتماع الثاني
2018-12-17

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب ) رئيس اللجنة (1

األستاذ/ عبد السالم بن عبدالرحمن العقيل2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4
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لجنة الترشيحات والمكافآت

تختــص لجنــة  الترشــيحات والمكافــآت فيمــا يتعلــق  
بالترشــيحات بمايلــي:

للعضويــة  واضحــة  ومعاييــر  سياســات  اقتــراح   )1
التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  فــي 

ــه  ــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء في ــة لمجل 2( التوصي
والمعاييــر  للسياســات  وفقــًا  ترشــيحهم  وإعــادة 
المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص 

ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
3( إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة 
لعضويــة مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة 

التنفيذيــة.
العضــو  علــى  يتعيــن  الــذي  الوقــت  تحديــد   )4

اإلدارة. مجلــس  ألعمــال  تخصيصــه 
مــن  الالزمــة  لإلحتياجــات  الســنوية  المراجعــة   )5
ــة مجلــس  ــرات المناســبة لعضوي المهــارات أو الخب

التنفيذيــة. اإلدارة  ووظائــف  اإلدارة 

واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة   )6
التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات 

إجراؤهــا. يمكــن  التــي 
7( التحقــق بشــكل ســنوي مــن إســتقالل األعضــاء 
المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا 
كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس  إدارة شــركة 

أخرى.
التنفيذييــن  لألعضــاء  وظيفــي  وصــف  وضــع   )8
ــن واألعضــاء المســتقلين  ــر التنفيذيي واألعضــاء غي

التنفيذييــن. وكبــار 
9( وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز 

أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن.
10( تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس 
يتفــق  بمــا  لمعالجتهــا  الحلــول  وإقتــراح  اإلدارة، 

مــع مصلحــة الشــركة.

أ. وصــف إلختصاصــات ومهام لجنة الترشــيحات والمكافآت

أعضاء مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة
اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة المراجعة

 الرئيس التنفيذي

ب. أســماء األعضاء، ووظائفهم الحالية والســابقة، ومؤهالتهم وخبراتهم:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

1
الدكتور/ سليمان بن 

علي الحضيف

عضو مجلس اإلدارة، ورئيس 

لجنة الترشيحات والمكافآت

مدير عام قطاع 

رأس المال البشري 

في مصرف اإلنماء

دكتوراه في إدارة 

األعمال من جامعة 

نورث إيسترن 

2006م

مدير عام قطاع رأس المال البشري في مصرف اإلنماء، 

والرئيس التنفيذي لشركة عالم النخبة لالستشارات اإلدارية 

والتنظيمية، والمدير التنفيذي للموارد البشرية والتطوير 

في مصرف الراجحي

2
األستاذ/ عبد السالم 

بن عبد الرحمن 
العقيل

رئيس مجلس اإلدارة
شركة األندلس العقارية

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

شركة األندلس 
العقارية

بكالوريوس علوم 
اإلدارة في الصناعة 
من جامعة الملك 

فهد للبترول 
والمعادن 1990م

عضو مجلس إدارات للعديد من الشركات والجهات والجمعيات 
الخيرية، عضو مجلس اإلدارة، وعضو لجنة المراجعة والمخاطر، 

المدير العام للعديد من الشركات العقارية والتجارية،
العضو المنتدب لشركة جرير لالستثمارات التجارية

المهندس/ صالح بن 3
محمد الحبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
ورئيس اللجنة التنفيذية
شركة األندلس العقارية

العضو المنتدب
لشركة محمد 

الحبيب
لالستثمار العقاري

بكالوريوس هندسة 
معمارية من جامعة 
الملك سعود عام 

 2000

عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
الطبية، العضو المنتدب لشركة محمد الحبيب وأوالده 

القابضة، العضو المنتدب لشركة هامات العقارية، العضو 
المنتدب لشركة العالمية للرعاية الصحية، العضو المنتدب 

لشركة محمد الحبيب لالستثمار العقاري، عضو مجلس 
اإلدارة في شركة الحياة العقارية

ج . عــدد اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل عــام 2018م، وتواريــخ انعقادهــا، وســجل حضــور 
كل اجتمــاع:

اسم العضو

عدد االجتماعات : )2( اجتماعات

االجتماع األول
2018-09-10

االجتماع الثاني
2018-12-17

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف )رئيس اللجنة(1

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل2

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب3



092093 أعضاء مجلس اإلدارةمجلس إدارة الشركة
اللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت
 لجنة المراجعة

 الرئيس التنفيذي

لجنة المراجعة 

تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق 
ــة وأنظمــة  ــم المالي ــر والقوائ مــن ســالمة ونزاهــة التقاري
الرقابــة الداخليــة فيهــا، ومــن أبــرز اختصاصاتهــا فيمــا يتعلــق 
بالتقاريــر الماليــة:  قيامهــا بدراســة القوائــم الماليــة األولية 
والســنوية للشــركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء 
رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا 
وشــفافيتها، وإبــداء الــرأي الفنــي بنــاًء علــى طلــب مجلــس 
اإلدارة فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائم المالية 
للشــركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات 
المركــز  تقييــم  والمســتثمرين  للمســاهمين  تتيــح  التــي 
المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا وإســتراتيجيتها، 
ودراســة أي مســائل مهّمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا 
التقاريــر الماليــة، والبحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا 
المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول 
اإللتــزام فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات، والتحقــق مــن 
التقديــرات المحاســبية في المســائل الجوهرية الــواردة في 
التقاريــر الماليــة، ودراســة السياســات المحاســبية المتبعــة 
فــي الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي 

شــأنها. 

أمــا مــن حيــث اختصاصهــا المتعلــق بالمراجعــة الداخليــة 
ــة  ــة المراجعــة بدراســة ومراجعــة نظــم الرقاب فتقــوم لجن
الداخليــة والماليــة  فــي الشــركة، ودراســة تقاريــر المراجعــة 
الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات 
الــواردة فيهــا، والرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة 
ــة فــي الشــركة  ــي وإدارة المراجعــة الداخلي المراجــع الداخل
إن وجــدت للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا 
فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا، وإذا لــم يكــن 
للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلى 
ــة  ــه، ووضــع آلي ــى تعيين ــة إل ــس بشــأن مــدى الحاج المجل
وسياســة تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــالغ عــن الممارســات 
والتوصيــة  بالشــركة  األخالقيــة  الغيــر  أو  القانونيــة  غيــر 
لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر وحــدة أو إدارة المراجعــة 

ــه. ــراح مكافآت ــي وإقت ــة أو المراجــع الداخل الداخلي

وفيمــا يخــص مراجــع الحســابات تقــوم لجنــة المراجعــة 
بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات 
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم  بعــد التحقــق 
وشــروط  عملهــم  نطــاق  ومراجعــة  إســتقاللهم  مــن 
التعاقــد معهــم، والتحقق من إســتقالل مراجع الحســابات 
وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، 
ــة،  ــر ذات الصل ــار القواعــد والمعايي مــع األخــذ فــي اإلعتب
وأعمالــه،  الشــركة  حســابات  مراجــع  خطــة  ومراجعــة 
والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج 
عــن نطــاق أعمــال المراجعــة  وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك، 
الشــركة،  حســابات  مراجــع  إستفســارات  عــن  واإلجابــة 
ودراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علىالقوائــم 

ــذ بشــأنها. الماليــة ومتابعــة مــا أتِخ

كمــا تختــص اللجنــة فيمــا يتعلــق بضمــان االلتــزام بمراجعة 
نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن إتخاذ الشــركة 
اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها، والتحقــق مــن إلتــزام الشــركة 
ذات  والتعليمــات  والسياســات  واللوائــح  باألنظمــة 
أن  المقتــرح  والتعامــالت  العقــود  ومراجعــة  العالقــة، 
تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم  
ــراه  مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة، ورفــع مــا ت
مــن مســائل تــرى ضــرورة إتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس 
اإلدارة وإبــداء توصياتهــا  باإلجــراءات التــي يتعيــن إتخاذهــا.
وفــي ســياق أداء  لجنــة المراجعــة لمهامهــا تقــوم بإبــداء 
مرئياتهــا حيــال القوائــم الماليــة  إن وجــدت، وعليهــا كذلك 
إعــداد تقريــر عــن رأيهــا في شــأن مدى كفاية نظــام الرقابة 
الداخليــة فــي الشــركة وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى 
ــة  ــى اللجن ــن عل ــا، كمــا يتعي تدخــل فــي نطــاق إختصاصه
مناقشــة وإســتعراض أدائهــا علــى األقــل مــرة واحــدة فــي 
الســنة لتحديــد مــا إذا كانــت تعمل بشــكل فعــال واإلتفاق 
ــي يمكــن فيهــا تحســين  ــة الت ــر بشــأن الكيفي ــى التدابي عل
ــى  ــة إل ــر عــن أداء اللجن ــادة كفاءتهــا ويجــب رفــع تقري وزي

مجلــس اإلدارة.

أ. وصــف إلختصاصــات ومهام لجنة المراجعة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

الدكتور/ عبد الرحمن1
بن محمد البراك

عضو مجلس اإلدارة، 
ورئيس لجنة المراجعة - 
شركة األندلس العقارية

نائب رئيس 
مجلس إدارة 
هيئة السوق 

المالية

درجة الدكتوراه في 
المالية من جامعة 
نيوكاسل، المملكة 

المتحدة.
درجة الماجستير في 
المالية من جامعة 
كولورادو، الواليات 
المتحدة األمريكية.

درجة البكالوريوس في 
المحاسبة من جامعة 

الملك فيصل، المملكة 
العربية السعودية.

رئيس شركة ثراء لالستشارات.
عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة هيئة السوق 

المالية.
عمل رئيس قسم وأستاذ المالية المشارك 
والعميد في جامعة الملك فيصل المملكة 

العربية السعودية.

األستاذ/ عالء بن 2
عبدالله الفدى

عضو لجنة مراجعة
شركة األندلس العقارية

عضو لجنة مراجعة
شركة أسمنت 

المنطقة 
الشرقية

ماجستير تمويل من 
جامعة نيوكاسل 

2009م 

عضــو لجنــة مراجعــة في أوقاف جامعة الملك 
ســعود، ومستشــار تنفيذي للتخطيط المالي 

والميزانيــة فــي وزارة الماليــة، وعضو لجنة مراجعة 
في شــركة أســمنت المنطقة الشرقية

األستاذ/ صالح بن 3
عبدالله اليحيى

عضو لجنة مراجعة
شركة األندلس العقارية

مدير رئيسي إرنست 
ويونغ الواليات 

المتحدة األمريكية

بكالوريوس محاسبة من 
جامعة الملك سعود 

2002م

شريك في شركة اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون، 
وشريك في إرنست ويونغ المملكة، ومدير رئيسي 

إرنست ويونغ الواليات المتحدة األمريكية

أ- أسماء األعضاء ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

التنفيذي الرئيس 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

األستاذ/ هذال بن 1
سعد العتيبي

الرئيس التنفيذي لشركة
األندلس العقارية

الرئيس التنفيذي 
لتطوير األعمال 

في شركة 
األندلس العقارية

ماجستير إدارة 
األعمال من جامعة 

الملك سعود 
2016م

مسؤول تسويق في شركة الصناعات الوطنية من 
2003 حتى 2004، وإدارة التدريب في بنك الجزيرة 

من 2004 حتى 2005، ومدير منتج في شركة 
المراعي من 2005 حتى 2008.

مدير إدارة تطوير األعمال من 2008 حتى 2017
الرئيس التنفيذي للشركة من 2017 حتى اآلن.

ب- عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 2018، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع:

اسم العضو
عدد االجتماعات: 4 اجتماعات

االجتماع األول
2018-03-25

االجتماع الثاني
2018-05-01

االجتماع الثالث
2018-08-06

االجتماع الرابع
2018-11-01

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك )رئيس اللجنة(1

األستاذ/ عالء بن عبد الله الفدى2

األستاذ/ صالح بن عبد الله اليحيى3



094095

إجراءات تبليغ أعضاء 
المجلس بمقترحات 

وملحوظات المساهمين

قــام مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2018م بإحاطة أعضائه، خاصًة 
التنفيذييــن، بكافــة االستفســارات والمقترحــات  أعضائــه غيــر 
التــي وردت مــن المســاهمين ومناقشــتها  واألخــذ بمــا يناســب 
منهــا مــع سياســة الشــركة واليتعــارض مــع األنضمــة واللوائــح.



096097

مكافآت كبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة

سياسة المكافآت

أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت

بيان االنحراف عن سياسة المكافآت

إفصاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عضويتهم في مجلس إدارة 
الشركة خالل 2018



098099

سياسة المكافآت:
قامــت الشــركة باعتمــاد سياســة المكافــأت مــن 
تراعــي  حيــث  للشــركة،  العامــة  الجمعيــة  قبــل 
الشــركة بموجــب هــذه السياســة عنــد تحديــد وصــرف 
المكافــآت التــي يحصــل عليهــا كل عضــو مــن أعضــاء 
التابعــة  اللجــان  أعضــاء  مــن  أو  اإلدارة  مجلــس 
للمجلس أو اإلدارة التنفيذية للشــركة  األحكام ذات 
العالقــة الــواردة فــي نظــام الشــركات والضوابــط 
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لــه والخاصــة بشــركات 
الشــركات  المدرجــة، والئحــة حوكمــة  المســاهمة 
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باإلضافــة إلــى 

المعاييــر التاليــة:

الشــركة وأهدافهــا  إســتراتيجية  إنســجامها مــع   )1
وحجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر لديهــا.

2( أن تكــون المكافــآت مبنيــة علــى توصيــة مــن 
والمكافــآت. الترشــيحات  لجنــة 

معقــول  بشــكل  كافيــة  المكافــأة  تكــون  أن   )3
أعضــاء مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة  إلســتقطاب 

عليهــم. واإلبقــاء  وتحفيزهــم  مناســبة 
م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس  4( أن تقــدَّ
الشــركة  إنجــاح  علــى  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، مــع مراعــاة ربــط 
الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى 

الطويــل.
مــع  وتناســبها  المكافــآت  عدالــة  يراعــى   )5
المســؤوليات  إلــى  باإلضافــة  العضــو  إختصاصــات 
واألعمــال الملقــاة علــى عاتقــه ويتحملهــا أعضــاء 
قبــل  مــن  المحــددة  واألهــداف  اإلدارة  مجلــس 
المالــي. العــام  المجلــس والمــراد تحقيقهــا خــالل 

6( يتطلــب إعدادهــا بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت فيمــا يتعلــق بالتعيينــات الجديــدة.

7( األخــذ فــي اإلعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى 
فــي تحديــد المكافــآت، مــع  تفــادي ما قد ينشــأ عن 
ذلــك مــن إرتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضات.

ــح أســهم فــي  ــر برنامــج لمن ــم تطوي 8( فــي حــال ت
التنفيذيــة  واإلدارة  المجلــس  ألعضــاء  الشــركة 
وموظفيهــا ســواء كانــت إصــدارًا جديــدًا أم أســهمًا 
إشــترتها الشــركة، يتــم ذلــك بالتنســيق مــع لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت وبمــا يتوافــق مــع األنظمة 

ذات العالقــة.
9( يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو إســتردادها فــي 

حــال عــدم إعتمــاد الجمعيــة العامــة لصرفهــا.

واللجــان  اإلدارة  مجلــس  مكافــآت  وتتحــدد 
المنبثقــة عنــه، وتعويضاتهــم علــى النحــو التالي: 
اللجــان  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يســتحق 
التاليــة دون  المكافــآت  المجلــس،  عــن  المنبثقــة 

رســم حضــور.
ــس اإلدارة مكافــأة ســنوية  ــس مجل 1( يســتحق رئي

ــال ســعودي.  ــف  ري بمقــدار  200 أل
2( يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة  مكافــأة ســنوية 

بمقــدار 200 ألــف ريــال ســعودي.
3( يســتحق رئيــس أي لجنــة من لجــان مجلس اإلدارة 

مكافــأة ســنوية بمقــدار 100 ألف ريال ســنوًيا.
4( يســتحق عضــو أي لجنــة مــن لجــان مجلس اإلدارة 

مكافــأة ســنوية بمقــدار 50 ألــف ريال ســنوًيا. 
حضــور  ســنوية  المكافــأة  الســتحقاق  يشــترط   )5
ــي اإلجتماعــات المنعقــدة خــالل العــام  العضــو لثلث

علــى األقــل. 

سياسة المكافآتمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت

بيان االنحراف عن سياسة المكافآت

 إفصاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن
عضويتهم في مجلس إدارة الشركة خالل 2018

مكافآت كبار التنفيذيين

ــى  ــاًء عل ــأة الســنوية بن ــغ المكاف ــر مبل ــم تقدي 6( يت
تاريــخ االلتحــاق ومغــادرة العضــو، بشــرط تحقق حضو 
الحــد األدنــى المحــدد بثلثــي االجتماعــات المنعقــدة 

بيــن تاريــخ االلتحــاق والمغــادرة خــالل الفتــرة. 
7( يجــوز الجمــع بيــن مكافــأة العضوية فــي المجلس، 
ومكافــأة رئاســة أو عضويــة أحــد اللجــان المنبثقــة 

عــن المجلــس أو لجنــة المراجعــة. 
الثابــت  الســنوية  المكافــأة  مبلــغ  يشــمل  ال   )8
ــم  ــة ويت ــى تكاليــف الســفر والتكاليــف ذات الصل عل

كمايلــي: عنهــا  التعويــض 
رجــال  )فئــة  الطيــران  وتذاكــر  الســفر  تكاليــف  أ( 

األعمــال(.
ب( اإلقامــة الفندقيــة والتكاليــف القياســية الخاصــة 

بالعمل.
ت( يتــم التعويــض عــن التكاليــف المذكــورة بعــد 

الفعليــة. الفواتيــر  اســتالم 

وفيما يتعلق بمكافآت اإلدارة التنفيذية:
تراجــع لجنة الترشــيحات والمكافــآت المزايا الوظيفية 
ــز بشــكل  ــة وبرامــج وخطــط الحواف ــإلدارة التنفيذي ل
اإلدارة  توصيــات  علــى  حصولهــا  وبعــد  مســتمر، 
التنفيذيــة تقــوم اللجنــة بمراجعتهــا ورفــع توصياتهــا 
األخــذ  مــع  إلعتمادهــا  اإلدارة  لمجلــس  النهائيــة 
ــة الســنوية وقــدرات الشــركة  ــار الموازن ــن اإلعتب بعي
مكافــآت  وتشــتمل  المتاحــة،  النقديــة  والســيولة 

اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي:

1( الراتــب األساســي )يتــم دفعــه فــي نهايــة كل 
شــهر ميــالدي وبصفــة شــهرية(. 

2( بــدل ســكن، وبــدل مواصــالت، وأي بــدالت أخــرى 
يتــم إعتمادهــا من مجلــس اإلدارة. 

3( مزايا لتأمين طبي للموظف وعائلته. 
مــن  إعتمادهــا  حــال  فــي  الســنوية  المكافــأة   )4
مجلــس اإلدارة  )ترتبــط بــاألداء والتقييم ومؤشــرات 

ــاس(.  القي
5( مكافأة نهاية الخدمة. 

أحكام أخرى تتعلق بسياسة 
المكافآت: 

علــى  التصويــت  اإلدارة  يجــوز ألعضــاء مجلــس  ال 
بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع 

العامــة. الجمعيــة 
عضويــة  إنهــاء  العامــة  الجمعيــة  قــررت  إذا   )1
بســبب  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  تغيــب  مــن 
عــدم حضــوره ثالثــة إجتماعــات متتاليــة للمجلــس 
دون عــذر مشــروع، فــال يســتحق هــذا العضــو أي 
مكافــآت عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره، 
ويجــب عليــه إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت 

ــرة. ــك الفت ــن تل ــه ع ل
2( يفصــح مجلــس اإلدارة فــي تقريــره الســنوي عــن 
تفاصيــل السياســات المتعلقــة بالمكافــآت وآليــات 
والعينيــة  الماليــة  والمزايــا  والمبالــغ  تحديدهــا 
المدفوعــة لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــة أو  ــة أو فني ــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذي مقاب

إداريــة أو استشــارية.
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إفصــاح مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عضويتهــم فــي مجلــس إدارة 
الشــركة خــالل 2018، بــدء مــن 10 مــارس 2018 وحتــى 31 ديســمبر 2018 

 مكافآت نهاية الخدمة المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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أواًل: األعضاء المستقلون اسم العضو  

 الدكتور/ عبد الرحمن بن 
 00- 267,288  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00-267,288  00-  12,000  12,000  300,000 محمد البراك 

 الدكتور/ سليمان بن علي 
 00-  261,288  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00- 261,288  00-  6,000  12,000 300,000 الحضيف 

 األستاذ/ ناصر بن شرف 
 00-  171,192  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00- 171,192  00-  00-  9,000 200,000 الشريف 

 00-  699,768  00-  00- 00- 00- 00- 00-  00-  699,768  00-  18,000  33,000 800,000  المجموع 

 مكافآت نهاية الخدمة  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة 
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ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين اسم العضو  

 األستاذ/ عبد السالم بن عبد 
 00-  271,288  00-  00- 00- 00- 00- 00-  200,000  271,288  00-  16,000  12,000  300,000 الرحمن العقيل * 

 المهندس/ صالح بن محمد 
 00-  311,836  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00- 311,836  00-  16,000  12,000  350,000 الحبيب *  

 األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن 
 00-  224,740  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00- 224,740  00-  10,000  12,000  250,000 الموسى *  

 األستاذ/ محمد بن عبد 
 00-  224,740  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00- 224,740  00-  10,000  12,000  250,000 المحسن الزكري *  

 المهندس/ فيصل بن عبد 
الله الراشد -  استقال بتاريخ 

05 يونيو 2018م 
-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00

00-  1,032,604 00- 00-00-00-00-00- 00-  1,032,604 00-  52,000  48,000  1,150,000  المجموع 

ثالثًا : األعضاء  التنفيذيين اسم العضو  

 األستاذ/ هذال بن سعد 
 00-  174,192  00-  00- 00- 00- 00- 00- 00- 174,192  00-  00-  12,000  200,000 العتيبي *  

 00- 174,192  00-  00- 00- 00- 00- 00-  00- 174,192 00- 00 12,000 200,000 المجموع 

سياسة المكافآتمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت

بيان االنحراف عن سياسة المكافآت

 إفصاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن
عضويتهم في مجلس إدارة الشركة خالل 2018

مكافآت كبار التنفيذيين
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المكافآت الثابتهأعضاء لجنة المراجعة
المجموع بدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

 93,096  12,000  81,096 الدكتور / عبدالرحمن بن محمد البراك 

 52,548  12,000  40,548 األستاذ / صالح بن عبدالله اليحي 

 49,548  9,000  40,548 األستاذ  / عالء بن عبدالله الفدى

 195,192  33,000  162,192 المجموع 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت 

 87,096  6,000  81,096 الدكتور / سليمان بن علي الحضيف

 46,548  6,000  40,548 األستاذ / عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل 

 46,548  6,000  40,548 المهندس / صالح بن محمد الحبيب

 180,192  18,000  162,192 المجموع 

أعضاء  اللجنة التنفيذية

 91,096  10,000  81,096 المهندس / صالح بن محمد الحبيب

 50,548  10,000  40,548 األستاذ / عبدالسالم بن عبدالرحمن العقيل 

 50,548  10,000  40,548 األستاذ / أحمد بن عبدالرحمن الموسى

 50,548  10,000  40,548 األستاذ / محمد بن عبدالمحسن الزكري 

 242,740  40,000  202,740 المجموع 

مكافــآت أعضاء اللجان

)بيــان الترتيبــات التــي تنــازل بموجبهــا بعــض أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واللجــان 
عــن مكافــآت عضويتهم(.

وقــد تنــازل أعضــاء المجلــس واللجــان التالــي ذكرهــم عــن إجمالــي مكافأتهــم عــن عضويتهــم فــي المجلــس 
واللجــان وشــمل ذلــك تنازلهــم عــن بــدل الحضــور وهــم:

األســتاذ/ عبدالســالم بن عبدالرحمن العقيل. . 1
المهنــدس/ صالــح بن محمد الحبيب. . 2
األســتاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموســى. . 3
األســتاذ/ محمد بن عبدالرحمن الزكري. . 4
األســتاذ/ هذال بن ســعد العتيبي.. 5

بيان االنحراف عن سياســة المكافآت:
وممــا يجــدر ذكــره أنــه قــد تــم منــح أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان غيــر المتنازليــن بــدل حضــور جلســات 
ــة  ــرار لجن ــى ق ــاء عل ــك بن ــة، وكان ذل ــأت الحالي ــا لسياســة المكاف ــررة لهــم وفق ــآت المق ــى المكاف عــالوة عل
الترشــيحات والمكافــآت بهــذ الشــأن. وســيتم عــرض ذلــك علــى الجمعيــة العامــة للحصــول علــى موافقتهــا علــى 

المكافــآت الممنوحــة بشــكل كامــل.

سياسة المكافآتمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
أحكام أخرى تتعلق بسياسة المكافآت

بيان االنحراف عن سياسة المكافآت

مكافــآت كبار التنفيذيين:
تفصيــل للمكافــآت المدفوعــة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت ومــن ضمنهــم 

الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي خــالل العــام المالــي 2018م

المكافآت الثابتة

2,524,079رواتب

897,832بدالت

--مزايا عينية

3,421,911المجموع

المكافآت المتغيرة

330,000مكافآت دورية

--ارباح

--خطط تحفيزية قصيرة األجل

--خطط تحفيزية طويلة األجل

--األسهم الممنوحة

330,000المجموع

248,989مكافآت نهاية الخدمة

--مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس 

4,000,900المجموع الكلي 

 إفصاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن
عضويتهم في مجلس إدارة الشركة خالل 2018

مكافآت كبار التنفيذيين
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المساهمون الرئيسيون 
والتغير في حصص الملكية:

التغير في ملكية ومصالح المساهمين

التغير في ملكية ومصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

جمعيات المساهمين

طلبات سجالت المساهمين خالل العام 2018 
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- التغيــر في ملكية ومصالح المســاهمين

- التغيــر فــي ملكيــة ومصالح أعضاء مجلــس اإلدارة وكبار التنفيذيين

المساهمون الرئيسيون والتغير في حصص الملكية:

اسم المساهم
عدد األسهم عند

الطرح
عدد األسهم كما في 

2018/01/01
عدد األسهم كما في 

2018/12/31
التغيير في عدد

األسهم
نسبة التغيير

شركة بروج العالمية 
المحدودة

19,354,02019,354,02019,354,020-% 0.00

شركة الزكري للصناعة 
والتجارة

12,096,26212,096,26212,096,262-% 0.00

شركة عبد الرحمن عبد 
الله الموسى وشركاه

4,838,5064,838,5064,838,506-% 0.00

شركة عبد الله بن سعد 
الراشد التجارية

4,838,5064,461,232-4,461,232% -100.00

اسم المساهم
عدد األسهم عند

الطرح
عدد األسهم كما في 

2018/01/01
عدد األسهم كما في 

2018/12/31
التغيير في عدد

األسهم
نسبة التغيير

صالح بن محمد بن 
عبدالعزيز الحبيب

--95,27095,270% +100.00

التغير في ملكية ومصالح المساهمينالمساهمون الرئيسيون
التغير في ملكية ومصالح أعضاء

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
طلبات سجالت المساهمين

طلبات ســجالت المســاهمين خالل العام 2018م:

جمعيات المســاهمين:
الجمعيــات المنعقــدة خالل عام 2018:

اسم العضو

سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعيات العامة
الجمعة العامة

العادية الحادية عشر
2018-03-05

الجمعة العامة
العادية الثانية عشر

2018-05-27

األستاذ/ عبد السالم بن عبد الرحمن العقيل1

المهندس/ صالح بن محمد الحبيب2

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الموسى3

األستاذ/ محمد بن عبد المحسن الزكري4

األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي5

المهندس/ فيصل بن عبد الله الراشد )استقال بتاريخ 05 يونيو 2018م(6

األستاذ/ ناصر بن شرف الشريف7

الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد البراك8

الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف9

األسبابتاريخ الطلب

الجمعية العامة للشركة2018/03/05

إجراءات الشركة2018/03/28

الجمعية العامة للشركة2018/05/27

ملف األرباح2018/05/29

إجراءات الشركة2018/08/12

إجراءات الشركة2018/12/31
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تطبيق الحوكمة:

الحوكمة:

وفًقــا لمتطلبــات الفقــرة )1( مــن المــادة التســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس 
هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 2017/2/13، يتضمــن الجــدول التالــي توضيحــًا لمــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام 
الالئحــة، واألحــكام التــي لــم تطبــق خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 2018/12/31م، وأســباب ذلــك: 

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

بتاريخ 2017/2/13 م باستثناء األحكام الواردة أدناه:

المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

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

ب – يعقد مجلس اإلدارة أربع 
اجتماعات في السنة على األقل، بما ال 

يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.

حيث أن هذه الفقرة ال تزال استرشادية فلم تتضمن الئحة 
حوكمة الشركة المحدثة والئحة عمل مجلس اإلدارة النص 

على هذه الفقرة، حيث تم النص فيهما على أن يعقد مجلس 
اإلدارة اجتماعين في السنة على األقل، ومع ذلك فقد 
قامت الشركة بتطبيقها حيث عقد مجلس إدارة الشركة 

خالل عام  2018أربع اجتماعات، وستقوم الشركة بتضمين 
هذه الفقرة ضمن الئحة الحوكمة الداخلية للشركة وضمن 

الئحة عمل مجلس اإلدارة فور اإللزام بها.

المادة 39
التدريب

يتعين على الشركة االهتمام الكافي 
بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج 
الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

1( إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية المعينين حديًثا 

للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، 
وبخاصة مايلي:

أ - استراتيجية الشركة وأهدافها.
ب - الجوانب المالية والتشغيلية 

ألنشطة الشركة.
ج - التزامات أعضاء مجلس اإلدارة 

ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د - مهام لجان الشركة واختصاصاتها.
2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل 
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 
بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم 
ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 

بأنشطة الشركة.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة
 فور اإللزام بها.

   الحوكمةالحوكمة
المخاطر

عموم اإلفصاحات
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية

إجراءات الرقابة الداخلية

  سياسة توزيع األرباح
اإلقرارات

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

بتاريخ 2017/2/13 م باستثناء األحكام الواردة أدناه:

المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة 41
التقييم

أ - يضع مجلس اإلدارة –بناء على اقتراح لجنة الترشيحات– اآلليات 
الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوًيا، 

وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق 
األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة 

الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ب - يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح 
عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.

ج - يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها 
المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة 

نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير 
أداء المجلس، ويجب أيًضا أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات 

العمل في المجلس بشكل عام.
د - يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة 

الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور 
جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.

ه - يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة 
خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.

ال تزال هذه المادة استرشادية، 
وستطبقها الشركة فور اإللزام بها.

الفقرة )ب( من المادة 54
تكوين لجنة المراجعة

ب( يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضًوا مستقاًل

حيث أن هذه المادة ال تزال 
استرشادية فلم تتضمن الئحة 

حوكمة الشركة المحدثة والئحة 
عمل لجنة المراجعة النص على 
هذه الفقرة، ومع ذلك فقد 

قامت الشركة بتطبيقها خالل عام  
2018حيث أن رئيس لجنة المراجعة 

في الشركة هو عضو مستقل، 
وستقوم الشركة بتضمينها ضمن 
الئحة الحوكمة الدخلية للشركة 

وضمن الئحة عمل لجنة المراجعة فور 
اإللزام بها.



01120113

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

بتاريخ 2017/2/13 م باستثناء األحكام الواردة أدناه:

المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة 70
تشكيل لجنة المخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 
)لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها 
من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، ويشترط 
أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة 

بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

لم تطبق الشركة هذه المادة )تشكيل لجنة خاصة 
بإدرة المخاطر( حيث أن هذه المادة ال تزال استرشادية، 

وسوف تلتزم بذلك فور االلزام بها ، علما أن مراقبة 
المخاطر التي تتعرض لها الشركة تدخل حاليا ضمن 

اختصاصات لجنة المراجعة وقد قامت الشركة باسناد 
هذه المهمة إلى لجنة المراجعة كما أن لدى الشركة 

سياسة إدارة مخاطر معتمدة من مجلس اإلدارة .

المادة 72
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة
أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تتولى ذلك حالًيا لجنة المراجعة.

المادة 85
تحفيز العاملين

1 - تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة 
لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم 

في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.
2 - برامج منح العاملين أسهًما في الشركة، أو نصيًبا 

من األرباح التي تحققها، وبرامج التقاعد.
3 - إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة فور 
اإللزام بها.

المادة 87
المسؤولية االجتماعية

تضع الجمعية العامة – بناًء على اقتراح من مجلس 
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها 
واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض 
تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة فور 
اإللزام بها.

تطبيــق الحوكمة )تتمة(:

   الحوكمة
المخاطر

عموم اإلفصاحات
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية

إجراءات الرقابة الداخلية

  سياسة توزيع األرباح
اإلقرارات

الحوكمة

تقر الشركة بتطبيق جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

بتاريخ 2017/2/13 م باستثناء األحكام الواردة أدناه:

المالحظات حول التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة 88
مبادرات العمل االجتماعي

1 - وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما 
تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة 

ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
2 - اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي 

تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
3 - اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية 

في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
4 - وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف 

بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة فور 
اإللزام بها.

الفقرة الثالثة من المادة 89 
سياسات اإلفصاح وإجراءاته 

3 - أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع 
المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها، وأي بيانات أو 

معلومات تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة فور 
اإللزام بها.

علًما أن الشركة قد أتاحت كامل المعلومات اإللزامية 
المطلوب إتاحتها في الموقع اإللكتروني للشركة، 

كدعوة الجمعية وإعالن الترشيح وغير ذلك من 
المعلومات اإللزامية المطلوبة.

المادة 95
تشكيل لجنة حوكمة الشركات

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها 

االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة 
والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة 

متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 
وتزويد مجلس اإلدارة سنوًيا على األقل بالتقارير 

والتوصيات التي تتوصل إليها.

ال تزال هذه المادة استرشادية، وستطبقها الشركة فور 
اإللزام بها.
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تولــي شــركة األندلــس اهتماًمــا كبيــًرا للتعامــل مــع 
المخاطــر التــي تتعــرض لهــا، وتقــوم سياســة الشــركة 
فــي هــذا الشــأن علــى مبــدأ المراجعــة الدوريــة لهــذه 
االســتراتيجية  العناصــر  أهــم  أحــد  كونهــا  المخاطــر 
وضــع  مــن  وتهــدف  الداخليــة،  وللرقابــة  للشــركة 
نظــام إلدارة المخاطــر إلــى  تجنــب التعــرض للمخاطــر 
أقصــى  إلــى  حدوثهــا(  )عنــد  أثرهــا  مــن  والتقليــل 
درجــة ممكنــة، باإلضافــة إلــى زيــادة احتمــال تحقيــق 
باتخــاذ  والقيــام  للشــركة  االســتراتيجية  األهــداف 
األســاليب المناســبة لتقليــل احتمــال وحجــم الخســائر 
المتوقعــة، وعلــى هــذا فــإن الشــركة تحــدد بصــورة 
والمتعلقــة  المقبولــة  الخطــر  مســتويات  واضحــة 
بجميــع أنشــطتها، كمــا يأخــذ نظــام إدارة المخاطــر 
ــار العالقــات بيــن مختلــف المخاطــر  فــي عيــن االعتب
وذلــك بهــدف تقييــم تأثيرهــا اإلجمالي علــى عمليات 
وأنشــطة الشــركة، وتهــدف هــذه السياســة بصفــة 

خاصــة إلــى مايلــي:
 أ. حمايــة مصالــح المســاهمين في الشــركة، باإلضافة 

إلــى حمايــة مصالــح باقي المهتمين بشــؤونها.
 ب. االلتــزام باتبــاع معاييــر حوكمــة الشــركة المتعلقــة 

بــإدارة المخاطــر واإلفصــاح عنهــا.
 ج. حماية األهداف االستراتيجية للشركة وأنشطتها.

 د.  زيادة فعالية إدارة الشركة.
 هـــ. اغتنــام الفــرص االســتثمارية من أجــل زيادة قيمة 

أصــول الشــركة وربحيتهــا على المــدى الطويل.
وفيمــا يتعلــق بتحديــد المخاطــر تقــوم الشــركة ببــذل 
التــي  الهامــة  المخاطــر  لتحديــد  جهدهــا  قصــارى 

تواجههــا، ولتحقيــق ذلــك تقــوم باســتخدام قوائــم 
األشــخاص  مــع  االجتماعــات  وعقــد  االســتبيان 
باإلضافــة  المخاطــر،  تحديــد  عــن  المســؤولين 
إلــى اســتخدام التقييمــات التــي يقــوم بهــا خبــراء 
الداخلييــن  المراجعيــن  الشــركة،ونتائج  خــارج  مــن 
المخاطــر،  لتحديــد  آخــر  أســلوب  وأي  والخارجييــن، 
وتقــوم الشــركة كذلــك بتحديــد المخاطــر المتعلقــة 
بأنشــطتها التشــغيلية وتســجيلها في ســجل يســمى 
»ســجل المخاطــر«، يتضمــن وصــف طبيعــة الخطــر 
بأهميتــه علــى عمليــات  المتعلــق  الفنــي  والــرأي 
ــة  ــل هــذا الســجل بصفــة دوري ــم تعدي الشــركة، ويت
وفًقــا للتغيــرات والظــروف الداخليــة والخارجيــة التــي 

تحــدث لعمليــات الشــركة.

المخاطــر،  وتصنيــف  وتقييــم  تحليــل  ناحيــة  ومــن 
التاليــة: المعاييــر  الشــركة  تتبنــى 

1. لــكل خطــر مــن األخطــار، تقــوم الشــركة بتقييــم 
والتأثيــر  حدوثــه  حالــة  فــي  المتوقعــة  الخســائر 
المتوقــع مــن كل خطــر علــى مصلحــة المســاهمين 

وباقــي المهتميــن بشــؤون الشــركة.
2. بنــاًء علــى التقييــم الســابق تــوزع المخاطــر حســب 
ويتــم  بالشــركة،  اإلداريــة  الوظائــف  علــى  نوعهــا 

ــى هــذا األســاس. تصنيفهــا عل
محــددة  باســتخدام مؤشــرات  الشــركة  تقــوم   .3
بدقــة وقابلــة للقيــاس تســمح بتقييــم احتمــاالت 

بالمخاطــر. المتعلقــة  األحــداث  حــدوث 
لــكل  األقصــى  الحــد  بتحديــد  الشــركة  تقــوم   .4
ومالءمتــه  قابليتــه  مــدى  لتحديــد  خطــر،  مؤشــر 

الشــركة. ألهــداف 

المخاطر:

   الحوكمة
المخاطر

عموم اإلفصاحات
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية

إجراءات الرقابة الداخلية

  سياسة توزيع األرباح
اإلقرارات

الحوكمة

الشــركة  تتخــذ  المخاطــر،  إدارة  لطــرق  وبالنســبة 
التاليــة: الخطــوات 

1. تقــوم الشــركة بإعــداد الطــرق والحلــول للتعامــل 
مــع كل خطــر، والتقليــل مــن الخســائر المحتملــة التي 

يمكــن أن تلحــق بالشــركة بســبب ذلــك.
2. نــوع وهيــكل الطريقــة التــي تســتخدمها الشــركة 
مبنــي علــى تحليــل المنافــع المتوقعــة منهــا وتكلفة 

. تطبيقها
ــل طــرق إدارة المخاطــر الرئيســية المطبقــة  3. تتمث

بالشــركة فيمــا يلــي:
 أ. قبول وتسجيل الخطر.

 ب. مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.
 ج. إنهاء عنصر الخطر )مثل إلغاء مشروع معين(.

)التأميــن أو إضافــة اســتثمارات   د. تمويــل الخطــر 
جديــدة(.

 هـ. تنويع المخاطر.

باختيــار طــرق  المتعلقــة  األساســية  االعتبــارات   .4
إدارة المخاطــر وهــي عبــارة عــن:

 أ. استعداد الشركة لقبول حجم الخطر الحالي.
 ب. التوازن بين الرقابة الوقائية والرقابة المكتشفة.

 ج. التوازن بين تكلفة ومنفعة الرقابة.
وفيمــا يخــص المســؤولين عــن نظــام إدارة المخاطــر 
وفًقــا للسياســة الحاليــة، فتكــون علــى النحــو التالــي:

1. رؤســاء األقســام ومــدراء اإلدارات داخــل الشــركة 
تواجههــم  التــي  المخاطــر  تحديــد  عــن  مســؤولون 
طــرق  واقتــراح  ووحداتهــم،  أقســامهم  داخــل 
المعالجــة الممكنــة وإبــالغ المراجــع الداخلــي بهــا.

2. يقــوم المراجــع الداخلــي بإبــالغ لجنــة المراجعــة 
بالمخاطــر المحتملــة والواقعــة.

المخاطــر  إدارة  مهــام  المراجعــة  لجنــة  تتولــى   .3
التقاريــر  وتعــد  الشــركة  لهــا  تتعــرض  قــد  التــي 
الالزمــة والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر 

اإلدارة. مجلــس  إلــى  وترفعهــا 

وفــي إطــار التــزام الشــركة باإلفصــاح فــي تقريــر 
مجلــس اإلدارة الســنوي عــن المخاطــر التــي تواجــه 
هــي  أدنــاه  الموضحــة  المخاطــر  تعتبــر  الشــركة، 
المخاطــر الرئيســية، علًمــا أنهــا ال تشــتمل علــى جميع 
المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، حيــث 
أنــه مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت 
معلومــة فــي الوقــت الحالــي أو قــد تعدها الشــركة 

ــة. ــر جوهري غي

1- المخاطر العقارية العامة:
قــد يشــهد أداء الشــركة انخفاًضــا نتيجــة تقلبــات 
قيمــة أصولهــا، وقــد تتأثــر العقــارات التابعة للشــركة

والمشــاريع التي تســتثمر فيها بالتغيرات في أوضاع 
الســوق واالقتصــاد وأســعار العقــارات والقــرارات 
ــة. كمــا  ــة الحكومي ــي تتخذهــا الجهــات التنظيمي الت
قــد تنــزع أصــول الشــركة مــن قبــل الجهــات ذات 
الصالحيــة أو قــد تتخــذ الحكومــة أي إجــراء علــى 

ــك األصــول لمصلحــة المنفعــة العامــة. تل
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2- مخاطر التطوير:
إن مشــاريع التطويــر العقــاري تواجــه مخاطر مختلفة، 

وتشــمل علــى ســبيل المثــال مــا يلي: 
أ ( التأخيــر فــي االنتهــاء مــن األعمــال فــي الوقــت 

المناســب.
ب ( تجاوز التكاليف المحددة المتوقعة مسبًقا.

إيجــار  عقــود  تحقيــق  علــى  القــدرة  عــدم  ت ( 
بالمستويات المتوقعة. 

والتصاريــح  الموافقــات  علــى  الحصــول  تأخــر  ث ( 
الحكوميــة الالزمــة لتقســيم األراضــي وغيرهــا مــن 
الموافقــات والتصاريــح الحكوميــة األخــرى المطلوبــة.

3- ارتباط أداء الشركة بقطاع التجزئة:
يتركــز نشــاط المســتأجرين فــي المراكــز التجاريــة التابعــة 
للشــركة فــي قطــاع التجزئــة، والــذي يعــد المحــرك 
ــد تراجــع  ــي عن ــة، وبالتال الرئيســي ألداء المراكــز التجاري
قطــاع التجزئــة أو حــدوث تباطؤ في نموه بشــكٍل عام 
فــإن ذلــك ســوف ينعكــس بشــكٍل مباشــر علــى أداء 
المســتأجرين وقدرتهــم علــى االســتمرار فــي اســتئجار 
المتاجــر المؤجــرة لهــم داخــل المراكــز التجاريــة التابعــة 
للشــركة، وعلــى قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم 
الماليــة كمســتأجرين، ممــا ســيؤدي إلــى التأثير بشــكل 
ســلبي وجوهــري علــى أعمال الشــركة ونتائج عملياتها 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

4- المخاطر الضريبية:
مخاطــر  علــى  الشــركة  فــي  االســتثمار  ينطــوي 
ضريبيــة متنوعــة، ويــؤدي تكبــد الشــركة لمثــل هذه 
الضرائــب إلــى تخفيــض المبالــغ النقديــة المتاحــة 
لعملياتهــا، فضــاًل عــن التوزيعــات المحتملــة لألرباح، 
وســوف تــؤدي الضرائــب التــي يتــم تكبدهــا إلــى 

ــي  ــد االســتثمار فــي الشــركة وبالتال ــض عوائ تخفي
انخفاًضا في ســعر الســهم. 

5- مخاطــر احتماليــة عــدم القــدرة علــى تجديــد
عقــد اإليجــار أو إعادة تأجير المســاحة المســتأجرة 

عنــد انتهــاء مــدة العقــد: 
ــج  ــي للشــركة ونتائ إن ســعر الســهم والوضــع المال
أداء  وكذلــك  النقديــة،  والتدفقــات  العمليــات 
تتأثــر  قــد  أربــاح  توزيــع  علــى  وقدرتهــا  الشــركة 
جميعهــا ســلًبا فــي حــال عــدم تمكــن الشــركة أو 
المشــغل مــن إعــادة تأجيــر العقــارات بشــكل فــوري، 
ــد عقــود اإليجــار أو فــي حــال كــون القيمــة  أو تجدي
ــر  ــر أقــل بكثي ــد أو إعــادة التأجي ــد التجدي ــة عن اإليجاري

مــن المتوقــع. 
وعنــد انتهــاء أي عقــد إيجــار، ال يوجــد أي ضمــان بــأن 
العقــد ســوف يتــم تجديــده أو أن المســتأجر ســوف 
ــار  ــم اســتبداله. وقــد تكــون شــروط أي عقــد إيج يت

الحــق أقــل منفعــة مــن عقــد اإليجــار الحالــي. 
وفــي حــال التقصيــر مــن جانــب أي مســتأجر، قــد 
تواجــه الشــركة تأخيــًرا أو قيــوًدا عنــد تنفيــذ الحقــوق 
وقــد يتــم تكبــد تكاليــف عاليــة لحمايــة اســتثماراتها.

6- المنافســة مــن قبــل المراكــز التجاريــة المقامة
أو المنشــأة حديًثــا:

تعتمــد المراكــز التجاريــة بصــورة عامــة علــى عــدد 
الــزوار وإقبــال الجمهــور عليهــا، لذلــك فــإن تحديــث 

تجاريــة  مراكــز  نشــوء  أو  القائمــة،  المراكــز  بعــض 
جديــدة فــي مناطــق يصــل إليهــا المتســوقون بيســر 
وســهولة وتتوفــر فيهــا ميــزات وخدمــات تنافســية 
التجاريــة  المراكــز  لــدى  الموجــودة  تلــك  تفــوق 
التابعــة للشــركة، ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري 
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علــى عــدد زوار المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، 
ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض اإليــرادات التــي يحققهــا 
بتجديــد عقودهــم،  قيامهــم  وعــدم  المســتأجرون 
وبالتالــي تخفيــض معــدالت اإلشــغال أو قيامهــم 

بالمطالبــة بتخفيــض قيمــة اإليجــار. 

ــر  ــى التأثي ــك إل ــؤدي ذل ــن ســوف ي وفــي كال الحالتي
الشــركة  أعمــال  علــى  وجوهــري  ســلبي  بشــكل 
المالــي  ووضعهــا  عملياتهــا  ونتائــج  وتوقعاتهــا 

المســتقبلية. وتوقعاتهــا 

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

8- الدعاوى القضائية والغرامات:
تتعــرض الشــركة لمخاطــر إقامــة الدعــاوى القضائيــة 
مــن العديــد مــن األطراف، بما في ذلك المســتأجرين 
والعمــالء وزوار المراكــز التجاريــة التابعــة للشــركة، 
أو النــزالء أو الشــركاء فــي الشــركة أو المورديــن أو 
المشــغلين  أو  التنظيميــة  الهيئــات  أو  الموظفيــن 

ومــالك األراضــي التــي تســتأجرها الشــركة إلقامــة 
ــن.  مشــروعاتها أو الوســطاء العقاريي

إن األحــكام الصــادرة فــي تلــك الدعــاوى متــى كانت 
تكاليــف  ســتحملها  فإنهــا  الشــركة  مصلحــة  ضــد 
الكبيــرة  الغرامــات  أو  بهــا  المتعلقــة  التقاضــي 
ــات  ــل الهيئ ــرض مــن قب ــي مــن المحتمــل أن تف الت
ســلبي  تأثيــر  لــه  ســيكون  ذلــك  كل  التنظيميــة، 
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

المســتقبلية. وتوقعاتهــا  المالــي  ووضعهــا 

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

نظــًرا لقيــام الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتنفيــذ 
البنيــة  وأعمــال  اإلنشــاءات  أعمــال  مــن  العديــد 
فــإن  المملكــة،  أنحــاء  مختلــف  فــي  التحتيــة 
ــزع  ــارات الشــركة قــد تكــون معرضــة لن بعــض عق
ملكيتهــا، ســواء بشــكل كامــل أو جزئــي للمنفعــة 
ملكيــة  نــزع  نظــام  بموجــب  وذلــك  العامــة، 
بالمرســوم  الصــادر  العامــة  للمنفعــة  العقــارات 
1424/03/11هـــ.  وتاريــخ  م/15  رقــم  الملكــي 
ــة الشــركة ألي مــن المراكــز  ــزع ملكي وفــي حــال ن
ــة التابعــة لهــا فــإن ذلــك ســيؤدي لتوقــف  التجاري
دخــل  فقــدان  وبالتالــي  المركــز  ذلــك  أعمــال 

ملكيتــه. المنزوعــة  المركــز  وإيــرادات 

ــزع  ــه فــإن تعــرض أي مــن عقــارات الشــركة لن وعلي
العقــارات  ملكيــة  نــزع  نظــام  بموجــب  ملكيــة 
وبشــكل  ســلبًيا  تأثيــًرا  ســيؤثر  العامــة،  للمنفعــة 
عملياتهــا  ونتائــج  الشــركة  أعمــال  علــى  جوهــري 

المســتقبلية. وتوقعاتهــا  المالــي  ووضعهــا 



118119

10- ترتيبات التسهيالت البنكية القائمة:
عقــود  مــن  عــدد  فــي  بالدخــول  الشــركة  قامــت 
التســهيالت االئتمانيــة لتمويــل مشــروعاتها، وتلتــزم 
بموجــب هــذه العقــود بســداد أقســاط وعمــوالت 
هــذه التســهيالت طبًقــا لجــدول زمنــي محــدد. وفــي 
حالــة عــدم تحقيــق الشــركة لتدفقــات نقديــة كافيــة 
مــن أنشــطتها الرئيســية ألي ســبب مــن األســباب، 
مــن  الالزمــة  األمــوال  توفيــر  مــن  تتمكــن  ولــم 
مصــادر أخــرى، فقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء 
بالســداد فــي مواعيــد االســتحقاق بموجــب هــذه 
العقــود ممــا يعتبــر إخــالاًل بالتزاماتهــا، األمــر الــذي 
قــد يطالــب البنــك الشــركة بســداد كامــل رصيــد 
الديــن علــى الفــور والحجــز علــى الضمانــات والتنفيــذ 
قضائًيــا علــى الضمــان. كمــا قــد يســبب هــذا الوضــع 
أن يقــوم دائنــو الشــركة اآلخــرون بمطالبتهــا بســداد 

ــا. ــون المســتحقة عليه الدي

كمــا أن الشــركة أيًضــا ملتزمــة طبًقــا لهــذه العقــود 
بعــدد مــن التعهــدات التــي يجــب التقيــد بهــا، بمــا 
إجــراء  علــى  مــن قدرتهــا  تحــد  قيــود  فيهــا وضــع 
توزيعــات إذا ترتــب عليهــا اإلخــالل بنســبة تغطيــة 
إخــالل  العقــود، إن  المنصــوص عليهــا فــي  الديــن 
الشــركة بالتعهــدات المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
أن  للمقــرض  معــه  يحــق  إخــالاًل  يعــد  االتفاقيــات 
الفــور  علــى  الديــن  رصيــد  كامــل  بســداد  يطالبهــا 
وهــذه  حقــه.  الســتيفاء  أخــرى  إجــراءات  واتخــاذ 
العوامــل مــن الممكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي 
جوهــري علــى ســمعته الشــركة االئتمانيــة وعلــى 

المالــي. ووضعهــا  عملياتهــا  ونتائــج  أعمالهــا 

11- عــدم توافــر التمويــل المطلــوب لمشــروعات
الشــركة أو توافــره بشــروط غيــر تفضيليــة:

بطبيعــة نشــاط الشــركة، فــإن مشــروعاتها الجديــدة 

مجــال  فــي  كونهــا  ضخمــة  اســتثمارات  تمثــل 
ــًرا  ــاًل كبي ــب تموي ــا يتطل ــة مم االســتثمارات العقاري
قــد تعجــز عنــه مصــادر التمويــل الذاتيــة وحدهــا، 
وتعتمــد الشــركة فــي تغطيــة احتياجاتهــا لتمويــل 
التــي  التســهيالت  المســتقبلية علــى  مشــروعاتها 
تحصــل عليــه مــن البنــوك التجاريــة، وبالتالــي فــإن 
قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ مشــروعاتها المســتقبلية 
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى قدرتهــا علــى الحصــول 

علــى تمويــل مــن البنــوك. 

ــل  ــى تموي ــى الحصــول عل وتعتمــد قــدرة الشــركة عل
خارجــي علــى عــدد مــن العوامــل، منهــا المركــز المالــي 
بحجــم  مقارنــة  القائمــة  الديــون  وحجــم  للشــركة، 
أصولها وحقوق الملكية، والمركز االئتماني للشــركة، 
والتدفقــات النقديــة المتوقعــة للمشــروع، واألداء 
المالــي لهــا ونتائــج أعمالها، ورغبــة البنوك في تمويل 
القطاعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة، والضمانــات 
ســيطرتها،  عــن  خارجــة  أخــرى  وعوامــل  المقدمــة 
كالوضــع االقتصــادي ككل، ووضــع األســواق الماليــة، 
والســيولة النقديــة داخــل الجهاز المصرفــي، وتوجهات 

ــدة.  مؤسســة النقــد، ومســتويات أســعار الفائ

وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى هــذه 
ــا  ــر جوهرًي ــا، ممــا يؤث التســهيالت بالكامــل أو جزئًي
مشــروعاتها،  تنفيــذ  علــى  الشــركة  قــدرة  علــى 
التســهيالت  علــى  الشــركة  تحصــل  قــد  كمــا 
أعلــى  بتكلفــة  أو  تفضيليــة  غيــر  بشــروط  ولكــن 
مــن توقعاتهــا، ممــا يحــد مــن عوائــد المشــروع 
وتدفقاتــه النقديــة. كل هــذه العوامــل قــد يكــون 
الشــركة  أعمــال  علــى  تأثيــر ســلبي جوهــري  لهــا 

المالــي. ووضعهــا  عملياتهــا  ونتائــج 
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عمــوم اإلفصاحات خالل العام 2018م:

الرابطتاريخ النشرعنوان اإلفصاح

إعالن شركة األندلس العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 
اضغط هنا1 يناير 2018العاشرة )االجتماع األول(

إعالن شركة األندلس العقارية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس 
اضغط هنا10 يناير 2018اإلدارة للدورة القادمة

إعالن شركة األندلس العقارية عن قيامها بالسداد المبكر التفاقية 
اضغط هنا15 فبراير 2018التسهيالت االئتمانية الموقعة مع أحد البنوك المحلية.

دعوة شركة األندلس العقارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية 
اضغط هنا19 فبراير 2018العامة العادية الحادية عشرة )االجتماع االول(

إعالن شركة األندلس العقارية عن تعيين األستاذ/ هذال بن سعد العتيبي 
اضغط هنا25 فبراير 2018رئيًسا تنفيذًيا للشركة.

إعالن شركة األندلس العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 
اضغط هنا06 مارس 2018الحادية عشرة )االجتماع األول(

إعالن شركة األندلس العقارية عن تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب 
اضغط هنا12 مارس 2018الرئيس وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافئات المنبثقة عن المجلس.

إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية السنويةالموحدة 
اضغط هنا27 مارس 2018المنتهية في 2017-12-31

إعالن شركة األندلس العقارية عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح على 
اضغط هنا01 أبريل 2018مساهميها عن العام 2017  

دعوة شركة األندلس العقارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية 
اضغط هنا02 مايو 2018العامة العادية الثانية عشرة )االجتماع االول(.

إعالن شركة األندلس العقارية النتائج المالية األوليةالموحدة للفترة 
اضغط هنا08 مايو 2018المنتهية في 2018-03-31 )ثالثة أشهر(.

إعالن إلحاقي من شركة األندلس العقارية بخصوص النتائج المالية 
اضغط هنا08 مايو 2018األولية الموحدة للفترة المنتهية في 2018/03/31 )ثالثة أشهر(.

إعالن شركة األندلس العقارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 
اضغط هنا28 مايو 2018الثانية عشر )االجتماع األول(.

إعالن تصحيحي من شركة األندلس العقارية بخصوص نتائج اجتماع 
اضغط هنا28 مايو 2018الجمعية العامة العادية.

اضغط هنا05 يونيو 2018إعالن شركة األندلس العقارية عن استقالة عضو مجلس اإلدارة.

إعالن شركة األندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة بمشروعها 
المشترك مع شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثمار في مدينة 

جدة )مشروع المروة سنتر(.
اضغط هنا19 يوليو 2018

إعالن شركة األندلس العقارية عن آخر التطورات المتعلقة بمشروعها المشترك 
مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية القابضة في جدة )مستشفى 

الدكتور سليمان الحبيب(.
اضغط هنا30 يوليو 2018

إعالن شركة األندلس العقارية النتائج المالية األوليةالموحدة للفترة 
اضغط هنا06 اغسطس 2018المنتهية في 2018-06-30 )ستة أشهر(.

اضغط هنا04 نوفمبر 2018إعالن شركة األندلس العقارية عن آخر التطورات لمشروع بانوراما جدة.

إعالن شركة األندلس العقارية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية 
اضغط هنا07 نوفمبر 2018 في 2018-09-30 )تسعة أشهر(.
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نتائــج المراجعة الســنوية لفاعليــة إجراءات الرقابة الداخلية:

سياســة توزيع األرباح:

خضعــت عمليــات شــركة األندلــس خــالل العــام المالــي 
ــة  ــة دوري ــات مراجع المنتهــي فــي 2018/12/31م لعملي
لجنــة  إشــراف  وتحــت  الداخليــة،  المراجعــة  إدارة  مــن 
المراجعــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة؛ للتحقــق مــن 
يتصــل  فيمــا  والنظــر  الداخليــة،  الرقابــة  نظــام  فاعليــة 
بفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة، مــن خــالل عمليــات 
المراجعــة الداخليــة التــي تهــدف إلــى مراجعــة السياســات 
ــر  ــداد التقاري ــراءات إع ــة، وإج ــة واإلداري ــراءات المالي واإلج

الماليــة ومخرجاتهــا؛ لضمــان حمايــة أصــول الشــركة. 

مســاعدة  علــى  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  وتعمــل 
لجنــة المراجعــة لتحقيــق أهدافهــا، مــن خــالل تفعيــل 
إجــراءات الحوكمــة، وأداء الــدور الرقابــي المنــاط بهــا؛ 
ــز علــى األنشــطة  لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــع التركي

العاليــة. الخطــورة  ذات  والعمليــات 

ــن االحتياطــي  ــاح لتكوي ــب )10%( مــن صافــي األرب 1( يجن
النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العادية 
وقــف هــذا التجنيــب متــى بلغ االحتياطــي المذكــور )%30( 

مــن رأس المــال المدفــوع.
ــراح مجلــس  ــى اقت ــاًء عل ــة بن ــة العامــة العادي 2( للجمعي
لتكويــن  األربــاح  مــن صافــي   )%10( تجنــب  أن  اإلدارة 

احتياطــي اتفاقــي عــام.
3( للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات 
الشــركة  مصلحــة  يحقــق  الــذي  بالقــدر  وذلــك  أخــرى، 
علــى  اإلمــكان  قــدر  ثابتــة  أربــاح  توزيــع  يكفــل  أو 
المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع 
مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة 
لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائًمــا مــن هــذه 

المؤسســات.

أ - يكون توزيع األرباح طبًقا لنظام الشركة
 األساس على الوجه اآلتي:

ــذ خطــة المراجعــة،  ــج المتحققــة مــن تنفي ــا للنتائ ووفًق
فقــد توصلــت اللجنــة إلــى مــا يلــي:

الرقابــة  أنظمــة  فــي  محــوري  قصــور  أي  يوجــد  ال 
الداخليــة، وهــي فعالــة لمنــع واكتشــاف األخطــاء، ولــم 
يحــدث أي اختــراق رئيــس ألنظمــة الرقابــة الداخليــة خــالل 
العــام، علًمــا بأنــه تــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لمتابعــة 
ــة مــن مالحظــات  ــة الداخلي ــر المراجع ــه تقاري مــا تضمنت
التصحيحيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  مــن  التحقــق  بغــرض 
الالزمــة، وتبــذل الشــركة جهــًدا مســتمًراوبصورة دوريــة 
أجــل  ومنتظمــة لتطويــر األنظمــة والسياســات؛ مــن 
الضبــط  أســاليب  وتطويــر  الشــركة،  أعمــال  تحســين 
اإلداري، لضمــان كفــاءة وفاعليــة األنشــطة الرقابيــة، 
لتوجيــه  الشــركة. وذلــك وفًقــا  فــي  المخاطــر  وإدارة 

مجلــس اإلدارة، وبإشــراف مــن لجنــة المراجعــة.

4( يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة 
تمثــل )5%( مــن رأس المــال المدفــوع.

5( مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )20( مــن 
نظــام شــركة األندلــس العقاريــة األســاس المعتمــد، 
والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات، يخصــص بعــد مــا 
تقــدم نســبة ال تزيــد عــن )5%( مــن الباقــي لمكافــأة 
األحــوال  فــي جميــع  بحيــث اليتعــدى  اإلدارة  مجلــس 
الحــدود القصــوى المســموح بهــا فــي نظــام الشــركات 
والقــرارات  للضوابــط  وفًقــا  ذلــك  ويكــون  ولوائحــه، 
والتعليمــات الرســمية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة 
بهــذا الشــأن، وعلــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة 

ــي يحضرهــا العضــو. متناســًبا مــع عــدد الجلســات الت

   الحوكمة
المخاطر

عموم اإلفصاحات
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية

إجراءات الرقابة الداخلية

  سياسة توزيع األرباح
اإلقرارات

الحوكمة

الضوابــط  اســتيفاء  بعــد  اإلدارة  لمجلــس  يجــوز   )6
ــاح  ــع أرب المنصــوص عليهــا مــن الجهــات المختصــة، توزي
نصــف ســنوية وربــع ســنوية بحســب مــا يــراه مناســًبا.

ب - تفصيل لسياسة الشركة في توزيع األرباح:
1( يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفًقــا لقــرار 
علــى  األربــاح  توزيــع  بشــأن  الصــادر  العامــة  الجمعيــة 
المســاهمين، أو قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع 
أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 
األســهم  لمالكــي  األربــاح  أحقيــة  وتكــون  التوزيــع، 
المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم 

لإلســتحقاق. المحــدد 
2( يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعية العامة 
فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن 
خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد 
فــي قــرار الجمعيــة العامــة، أو فــي قــرار مجلــس اإلدارة 

القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة.
3( يجــوز للمجلــس توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها 
اســتيفاء  بعــد  ربــع ســنوي،  أو  نصــف ســنوي  بشــكل 

المتطلبــات التاليــة:
• أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع 

أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنوًيا.
• أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

• أن يتوفــر لديهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع 
بدرجــة معقولــة بمســتوى أرباحهــا.

• أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفًقــا آلخــر 
قوائــم ماليــة مراجعــة، كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح 
توزيعهــا، بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك 

األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة.
4( يعتمــد توزيــع األربــاح بشــكل عــام علــى عوامــل عــدة، 

: منها
ــاح كافيــة تســمح  ــاح الشــركة )تحقيــق الشــركة ألرب • أرب

ــي. ــي( ووضعهــا المال ــع القانون بالتوزي

• التدفقــات النقدية واالســتثمارات الرأســمالية الجديدة 
والتوقعــات المســتقبلية لحجــم التمويــل الخارجــي، مــع 
األخــذ باالعتبــار أهميــة المحافظــة علــى سياســة نقديــة 

قويــة لمقابلــة أي تغيــرات طارئــة. 
ــع بموجــب أي قــروض تمويليــة  • أي قيــود علــى التوزي

تنــوي الشــركة الدخــول فيهــا. 
• أي اعتبارات قانونية أونظامية أخرى.

ج- توصيــة مجلــس اإلدارة  بتوزيــع أربــاح ســنوية 
عــن العــام المالــي 2018:

توصيــة  علــى  بنــاًء   - الشــركة  إدارة  مجلــس  أوصــى 
اللجنــة التنفيذيــة الصــادرة بهــذا الشــأن،  ووفًقــا إلعــالن 
ــع  الشــركة المنشــور فــي تــداول بهــذا الخصــوص - توزي
المالــي  العــام  عــن  المســاهمين  علــى  ســنوية  أربــاح 
2018م  بمقــدار 70 مليــون ريــال )1 ريــال للســهم(، منها 
مبلــغ )35,000,000( ر.س تــوزع مــن صافــي األربــاح 
ــن  أن الـــ   ــي 2018 فــي حي ــام المال المحققــة خــالل الع
ــوزع مــن المكاســب  ــة  ت )35,000,000( ر.س المتبقي
الرأســمالية المحققــة مــن طــرح نســبة )31.7%( مــن 

الصنــدوق العقــاري المتــداول )األهلــي ريــت 1(.

اإلقرارات
يقر مجلس إدارة شركة األندلس العقارية بما يلي:

ــة فــي  ــم تقــم الشــركة أو أي مــن الشــركات الزميل 	 ل
بإصــدار  بإصــدار أي أدوات ديــن، ولــم تصــرح  الســابق 

مثــل هــذه األدوات.
	 أن سجالت الحسابات قد ُأعّدت بالشكل الصحيح.

	 أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة قد ُأعد على
أسس سليمة وُنّفذ بفعالية.

	 أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى 
مواصلــة نشــاطها.
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تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

تقرير المراجع المستقل عن القوائم المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

القوائــم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

مع تقرير المراجع المســتقل 



124125 تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة



126127 تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة
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شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

قائمــة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

2017م2018مإيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة

8195,759,311202,351,935ممتلكات ومعدات

9505,866,559548,310,118العقارات االستثمارية

10493,988,554457,272,802استثمارات في شركات زميلة

1,195,614,4241,207,934,855

الموجودات المتداولة

1126,097,81014,320,989ذمم مدينة مستحقة من عقود أيجار تشغيلي

123,977,7066,122,259مدفوعات مقدًما وأرصدة مدينة أخرى 

2417,124,7961,096,564مستحق من أطراف ذات عالقة

-1358,111,578األدوات المالية - القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

14145,111,774444,213,231النقد وما في حكمه

250,423,664465,753,043

1,446,038,0881,673,687,898إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية

700,000,000700,000,000رأس المال

88,925,26384,125,638احتياطي نظامي

347,411,134444,214,504أرباح مبقاه 

1,136,336,3971,228,340,142حقوق الملكية العائدة على مساهمي الشركة

211,454,555192,277,369الحصص غير المسيطرة

1,347,790,9521,420,617,511إجمالي حقوق الملكية

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

2017م2018مإيضاح

المطلوبات

مطلوبات غير متداولة

155,074,7064,496,770التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

53,049,109-16تسهيالت تورق إسالمي

9,724,5279,169,439إيجارات مستحقة لعقود التأجير التشغيلي 

14,799,23366,715,318

مطلوبات متداولة

34,663,46327,676,645دفعات مقدمة من عقود تأجير  

161,822,767122,331,008تسهيالت تورق إسالمي

24330,1451,272,608مستحق لألطراف ذات عالقة

1813,305,7084,658,195مخصص الزكاة

1733,325,82030,416,613مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

83,447,903186,355,069

98,247,136253,070,387إجمالي المطلوبات

1,446,038,0881,673,687,898إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

2017م2018مإيضاح

19164,680,427146,827,437اإليرادات

)66,676,860()70,995,536(تكلفة اإليرادات

93,684,89180,150,577مجمل الربح 

)12,735,246()31,785,768(مصروفات عمومية وإدارية

)1,621,110()5,067,566(9االنخفاض في ذمم مدينة مستحقة من عقود أيجار تشغيلي

)931,166()1,785,462(مصروفات تسويق

1033,260,42938,848,354الحصة في ربح شركات زميلة

4,258,321856,308إيرادات أخرى

92,564,845104,567,717ربح التشغيل

22,943,531-10الربح من تحويل العقارات االستثمارية إلى شركة زميلة

-)6,014,253(10االنخفاض في الشهرة الضمنية لشركة زميلة

)7,018,529()4,004,027(تكلفة التمويل

82,546,565120,492,719الربح قبل الزكاة

)2,102,528()13,584,020(18الزكاة

68,962,545118,390,191ربح السنة

العائد على:

47,972,305118,390,191مالكي الشركة 

-20,990,240الحصص غير المسيطرة

68,962,545118,390,191

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

2017م2018مإيضاح

الدخل الشامل اآلخر

إعادة قياس التزامات تعويضات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)215,155(1523,950  أرباح / )خسائر( أكتوارية

68,986,495118,175,036الدخل الشامل

الدخل الشامل العائد على:

47,996,255118,175,036مالكي الشركة 

-20,990,240الحصص غير المسيطرة

68,986,495118,175,036

ربحية السهم

ربحية السهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد من
صافي ربح السنة

200.691.69

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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إجمالي 
حقوق 

الملكية

الحصص غير 
المسيطرة

حقوق الملكية 
العائدة على 

مساهمي الشركة
األرباح المبقاة االحتياطي

رأس المال النظامي

للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م 

1,420,617,511 192,277,369 1,228,340,142 444,214,504 84,125,638 700,000,000 الرصيد كما في 1 يناير 2018م 

68,962,545 20,990,240 47,972,305 47,972,305 ربح السنة

23,950 - 23,950 23,950 - الدخل الشامل اآلخر

68,986,495 20,990,240 47,996,255 47,996,255 - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )4,799,625( 4,799,625 - المحول إلى االحتياطي النظامي

)140,000,000( - )140,000,000( )140,000,000( - توزيعات أرباح )إيضاح 25(

)1,813,054( )1,813,054( - - - -
حصص غير مسيطرة مرتبطة 

بتأسيس شركة تابعة )إيضاح3(

1,347,790,952 211,454,555 1,136,336,397 347,411,134 88,925,263 700,000,000
الرصيد كما في 31 ديسمبر 

2018م 

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

قائمــة التغيرات في حقــوق الملكية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

إجمالي 
حقوق 

الملكية

الحصص غير 
المسيطرة

حقوق الملكية 
العائدة على 

مساهمي الشركة
األرباح المبقاة االحتياطي

رأس المال النظامي

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م 

889,967,475 - 889,967,475 117,680,856 72,286,619 700,000,000 الرصيد في 1 يناير 2017م 

118,390,191 - 118,390,191 118,390,191 - - ربح السنة

)215,155( - )215,155( )215,155( - - الدخل الشامل اآلخر

118,175,036 - 118,175,036 118,175,036 - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

- - - )11,839,019( 11,839,019 - المحول إلى االحتياطي النظامي

220,197,631 - 220,197,631 220,197,631 - -
الناتج عن انشاء شركة تابعة وزيادة
نسبة الملكية فيها )إيضاح23(              

192,277,369 192,277,369 - - - - انشاء شركة تابعة )إيضاح23(

1,420,617,511 192,277,369 1,228,340,142 444,214,504 84,125,638 700,000,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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2017م2018مإيضاح

األنشطة التشغيلية:

82,546,565120,492,719ربح السنة قبل الزكاة 

التعديالت

11,073,38610,451,132استهالك عقارات استثمارية

7,264,8332,710,871استهالك ممتلكات ومعدات

)38,848,354()33,260,429(10الحصة في ربح شركات زميلة

)22,943,531(-ربح من بيع عقارات استثمارية إلى شركة زميلة

115,067,5661,621,110خسارة انخفاض في قيمة مستحق من عقود التأجير التشغيلي

6,922,087-المخصص المستخدم لخصومات المستأجرين 

-106,014,253أالنخفاض فى الشهرة الضمنية لشركة زميلة 

91,305,9194,244,103انخفاض في قيمة العقارات االستثمارات 

4,004,0277,018,529تكلفة التمويل

-14,650خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات

-835,256مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

التغيرات في

)11,469,155()16,844,387(مستحقات من عقود التأجير التشغيلي

2,144,5533,374,041مدفوعات مقدًما وأرصدة مدينة أخرى

)1,890,870()16,028,232(مستحق من أطراف ذات العالقة

555,0881,010,092ذمم مدينة مستحقة من عقود أيجار تشغيلي

)4,642,782(6,986,818دفعات مقدمة من عقود تأجير   

2,909,20714,569,801مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

)244,186()4,936,507(زكاة مدفوعة

-)942,463(مستحق ألطراف ذات عالقة 

42,212,33733,058,151توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

4,287,171- مساهمات إضافية مستلمة من استثمارات في شركات زميلة

)69,857()233,370(التزامات مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

100,689,070129,651,072صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

قائمــة التدفقــات النقدية الموحدة 
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

2017م2018مإيضاح

األنشطة االستثمارية

)3,578,041()689,859(شراء ممتلكات ومعدات

-3,000استبعاد ممتلكات ومعدات

-)847,357(شراء استثمارات في شركات شقيقة

)103,720,343()20,770,302(إضافات لعقارات استثمارية 

414,475,000)58,111,578(األدوات المالية - القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( /الناتجة 
من األنشطة االستثمارية

)80,416,096(307,176,616

األنشطة التمويلية

110,000,000-متحصالت من تسهيالت تورق إسالمي

)129,917,908()177,561,378(المدفوع لتسهيالت تورق إسالمي

-)140,000,000(توزيعات أرباح مدفوعة

-)1,813,053(التغير في الحصة غير المسيطرة 

)19,917,908()319,374,431(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

416,909,780)299,101,457(صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

444,213,23127,303,451النقد وما في حكمه في بداية السنة

145,111,774444,213,231النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

 المعامالت غير النقدية، )إيضاح 26
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1- معلومات حول الشــركة
شــركة  )»الشــركة«(،  العقاريــة  األندلــس  شــركة 
مســاهمة ســعودية تأسســت بموجب القرار الوزاري 
الموافــق  1427/09/03هـــ  بتاريــخ   2509 رقــم 
2006/09/26 العتمــاد إعــالن تأســيس الشــركة. 
الســجل  بموجــب  الريــاض  فــي  مســجلة  الشــركة 
التجــاري رقــم 1010224110 بتاريــخ 1427/09/03هـ 

2006/9/26م.  الموافــق 

إنشــاء  فــي  للشــركة  الرئيســية  األنشــطة  تتمثــل 
التجاريــة والســكنية  وتملــك المراكــز والمجمعــات 
الســكنية  للمبانــي  عامــة  ومقــاوالت  وإدارتهــا 
والتجارية والمنشــآت التعليمية والترفيهية والصحية 
والصــرف  الميــاه  ومشــاريع  والســدود  والطــرق 

والميكانيكيــة. الكهربائيــة  واألعمــال  الصحــي 

ــة وتشــغيل المنشــآت  كمــا تتضمــن األنشــطة صيان
العقاريــة والمبانــي والمجمعــات التجاريــة وتملــك 
األراضــي والعقــارات وتطويرهــا واســتثمارها لصالــح 

الشــركة وفــي حــدود أغراضهــا.

ريــال   700,000,000 الشــركة  مــال  رأس  بلــغ 
ســعودي مقســم إلى 70,000,000 ســهم بقيمة 

إســمية 10 ريــال ســعودي.

يقــع المكتــب الرئيســي للشــركة فــي الريــاض - حــي 
الــوادي - الطريــق الدائــري الشــمالي - مبنــى شــركة 

األندلــس العقاريــة.

كمــا أن الســنة الماليــة للشــركة تبــدأ فــي 1 ينايــر 
ــة. وتنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل ســنة ميالدي

يشــار إلــى شــركة األندلــس العقاريــة بـــ )»الشــركة«( 
بـــ  التابعــة  إليهــا مجتمعــة مــع شــركاتها  أو يشــار 

)»المجموعــة«(.

2- أسس اإلعداد
لمعايير المحاسبية المطبقة 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقة وفًقا 
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصدارات 
األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن. 

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

أسس القياس 
ــدأ  ــًا لمب ــدة وفق ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ت
التكلفــة التاريخيــة باســتثناء األدوات المالية-القيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.
ــا لمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة مــن خــالل  وفًق
تعميمهــا بتاريــخ 16 أكتوبــر 2016م، فــإن المجموعــة 
لقيــاس  التكلفــة  نمــوذج  تطبيــق  إلــى  بحاجــة 
االســتثمارية  والعقــارات  والمعــدات  الممتلــكات 
والموجــودات غيــر الملموســة عنــد تطبيــق المعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي لفتــرة ثــالث ســنوات تبــدأ 
مــن تاريــخ تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

العملة الوظيفية وعملة العرض
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة 
العــرض  عملــة  يمثــل  الــذي  الســعودي  بالريــال 

المجموعــة. لــدى  الوظيفيــة  والعملــة 

3- أســس توحيد القوائم المالية
ــع األعمــال  ــن تجمي ــة بالمحاســبة ع تقــوم المجموع
باســتخدام طريقــة االســتحواذ عنــد انتقــال الســيطرة 
إلــى المجموعــة. ويتــم قيــاس العــوض المحــول عنــد 
االســتحواذ بشــكل عــام بالقيمــة العادلــة لصافــي 
الموجــودات المســتحوذ عليهــا القابلــة للتحديــد. يتــم 
مراجعــة أي شــهرة ناتجــة للتأكــد مــن وجــود انخفــاض 
فــي القيمــة. ويتــم إثبــات أي أربــاح ناتجــة عــن صفقــة 

شــراء فــي األربــاح أو الخســائر فــورًا. يتــم اعتبار تكاليف 
المعاملــة كمصروفــات عنــد تكبدهــا، باســتثناء إذا 

كانــت مرتبطــة بإصــدار الديــن أو األوراق الماليــة.
ــق بتســوية  ــغ تتعل ال يتضمــن العــوض المحــول مبال
العالقــات التــي كانــت قائمــة ســابًقا. تقيــد هــذه 

المبالــغ عــادًة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

يتــم قيــاس أي مقابــل محتمــل بالقيمــة العادلــة 
فــي تاريــخ االســتحواذ. إذا تــم تصنيــف االلتــزام بدفــع 
األداة  تعريــف  يســتوفي  الــذي  المحتمــل  العــوض 
إعــادة  يتــم  لــن  الماليــة كحقــوق ملكيــة، عندهــا 
حقــوق  ضمــن  التســوية  احتســاب  ويتــم  قياســه 
الملكيــة. وبخــالف ذلــك، يتــم إعــادة قيــاس المقابــل 
تقريــر  تاريــخ  كل  فــي  العادلــة  بالقيمــة  المحتمــل 
ويتــم إثبــات التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة 

للمقابــل المحتمــل فــي الربــح أو الخســارة.

مكافــآت  الســتبدال  ضــرورة  وجــود  حالــة  فــي 
ــى أســاس الســهم )مكافــآت االســتبدال(  الدفــع عل
بمكافــآت يحتفــظ بهــا موظفــو الشــركة المســتحوذ 
عليــه )مكافــآت االســتحواذ(، عندئــٍذ يتــم إدراج كل 
المتعلــق  االســتبدال  مبلــغ مكافــآت  مــن  جــزء  أو 
باالســتحواذ عنــد قيــاس العــوض المحــول فــي تجميــع 
ــم  ــاس القائ ــى القي ــد إل األعمــال. يســتند هــذا التحدي
علــى الســوق لمكافــآت االســتبدال مقارنــة بالقيــاس 
القائــم علــى الســوق لمكافــآت االســتحواذ وبقــدر مــا 
تتعلــق مكافــآت االســتبدال بالخدمــة قبــل التجميــع.
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3- أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(

الشركات التابعة 
عليهــا  تســيطر  منشــآت  هــي  التابعــة  الشــركات 
المجموعــة. تســيطر المجموعــة علــى منشــأة مــا 
عندمــا تتعــرض أو يكــون لهــا حقــوق فــي العوائــد 
المتغيــرة مــن مشــاركتها مــع المنشــأة وتكــون لديها 
ــدات مــن خــالل  ــك العائ ــر فــي تل ــى التأثي القــدرة عل
ســلطتها علــى تلــك المنشــأة. يتــم إدراج القوائــم 
الماليــة  القوائــم  فــي  التابعــة  للشــركات  الماليــة 
الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

مــن تاريــخ بــدء الســيطرة حتــى تاريــخ توقفهــا.

الحصة غير المسيطرة 
يتــم قيــاس الحصــص غيــر المســيطرة مبدئًيــا بنســبة 
حصتهــا فــي صافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد 

ــخ االســتحواذ.   للشــركة المشــتراة فــي تاري
 

يتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــة المجموعــة 
فــي شــركة تابعــة ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة 

علــى أنهــا معامــالت حقــوق ملكيــة.

فقدان السيطرة
الســيطرة علــى شــركة  المجموعــة  عندمــا تفقــد 
تابعــة، تقــوم المجموعــة بإلغــاء إثبــات موجــودات 
غيــر  حصــة  وأي  التابعــة  الشــركة  ومطلوبــات 
مســيطرة ذات عالقــة ومكونــات حقــوق الملكيــة 
األخــرى. يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي 
ــح أو الخســارة. ويتــم قيــاس أي حصــة محتفــظ  الرب
بهــا لــدى الشــركة التابعــة الســابقة بالقيمــة العادلــة 

عنــد فقــدان الســيطرة.

المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتم اســتبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة 
باإلضافــة إلــى أيــة إيــرادات ومصروفــات غيــر محققة 

ناتجــة عــن المعامالت داخــل المجموعة. 

يتــم اســتبعاد األربــاح غيــر المحققــة مــن المعامــالت 
حقــوق  بطريــق  فيهــا  المســتثمر  الشــركات  مــع 
الملكيــة مقابــل االســتثمار بقــدر حصــة المجموعــة 
اســتبعاد  ويتــم  فيهــا.  المســتثمر  الشــركة  فــي 
ــر  ــاح غي ــر المحققــة بنفــس طريقــة األرب الخســائر غي
المحققــة ولكــن فقــط إلــى الحــد الــذي ال يوجــد 

دليــل علــى انخفــاض فــي القيمــة.

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
                          نسبة الملكية

2017م2018م

٪68.73٪68.73المملكة العربية السعوديةصندوق األهلي ريت 1 

                -٪70المملكة العربية السعوديةشركة منافع األندلس للتطوير واالستثمار العقاري 

وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة:

صندوق األهلي ريت 1
تأســس صنــدوق األهلــي ريــت 1 وفًقــا لهيئة الســوق 
الماليــة بتاريــخ 11 ربيــع األول 1439هـــ )الموافــق 29 

نوفمبر 2017م(. 

فــي  للصنــدوق  الرئيســية  األنشــطة  تتمثــل 
ــارات المحققــة للدخــل. هــذه  االســتثمار فــي العق
العقــارات هــي األندلــس مــول وفنــدق ســتايبريدج 
ــدة،  ــع فــي ج ــي تق ــس مــول، والت ســويتس األندل

.)23 )إيضــاح 

شركة منافع األندلس للتطوير 
واالستثمار العقاري

تأسســت شــركة منافــع األندلــس للتطويــر العقــاري 
كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية وتعمــل بموجــب الســجل التجاري 
1438هـــ  رجــب   22 بتاريــخ   1010700657 رقــم 

)الموافــق 19 أبريــل 2017م(. 

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي إدارة وتأجيــر 
العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية ( وفي إدارة 
وتأجيــر العقــارات المملوكــة أو المؤجــرة )غير ســكنية( 
وأنشــطة إدارة العقــارات مقابــل عمولــة وأنشــطة 

التطويــر واالســتثمار العقــاري لصالــح الشــركة. 

بــدأت الشــركات التابعــة مزاولــة أنشــطتها خــالل 
2018م.

ــاه كمــا  ــة للشــركة وشــركاتها التابعــة المذكــورة أدن ــم المالي ــدة مــن القوائ ــة الموح ــم المالي تتكــون القوائ
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م.
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4- المعاييــر الصادرة ولكنها غير ســارية 
المفعول بعد

علــى  والتعديــالت  الجديــدة  المعاييــر  يلــي  فيمــا 
ــدأ بعــد  ــي تب ــرات الســنوية الت ــر الســارية للفت المعايي
1 ينايــر 2019م مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر، إال 
ــد  ــم تقــم بالتطبيــق المبكــر لهــا عن أن المجموعــة ل

إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.

المعايير الدولية للتقرير المالي 16
»عقود اإليجار«

 )16( المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  يقــدم 
للمســتأجرين نموذًجــا واحــًدا الحتســاب عقــود اإليجــار 

المالــي.  المركــز  قائمــة  فــي 

بحــق  المتعلــق  األصــل  بإثبــات  المســتأجر  يقــوم 
االســتخدام الــذي یمثــل حقــه في اســتخدام األصل ذو 
الصلــة باإلضافــة إلــى التــزام اإليجــار الذي یمثــل التزامه 
بســداد دفعــات اإلیجــار. توجد إعفــاءات اختبارية لعقود 
اإلیجــار قصيــرة األجــل وعقود اإلیجار للموجــودات ذات 
القيمــة المنخفضــة. تبقــى طريقة االحتســاب المتبعة 
مــن المؤجــر مشــابهة للمعيــار الحالــي – أي يســتمر 
المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإلیجــار إلــى عقــود إیجار 

تمويلــي وعقــود إیجــار تشــغیلي. 

محــل   16 المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  يحــل 
التوجيهــات الحاليــة لعقــود االيجــار بمــا فــي ذلــك 
معيــار المحاســبة الدولــي 17 عقــود االيجــار، وتفســير 
ــي 4  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي ــة تفســيرات المعايي لجن
تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي على عقــد إيجار، 
وتفســير لجنة التفســيرات الدولية الســابقة 15 عقود 
اإليجــار التشــغيلي الحوافــز، وتفســير لجنة التفســيرات 
المعامــالت  جوهــر  27تقييــم  الســابقة   الدوليــة 
التــي تأخــذ الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار. إن هــذا 
المعيــار يســري مفعولــه للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ 
فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019م. مــع الســماح بالتطبيــق 
الدوليــة  المعاييــر  تطبــق  التــي  للمنشــآت  المبكــر 
للتقريــر المالــي 15 »االيــراد مــن العقــود المبرمــة 
ــي  ــق األول ــخ التطبي ــل تاري مــع العمــالء« فــي أو قب

ــر المالــي )16(.   ــة للتقري ــر الدولي للمعايي

ــر المحتمــل  ــي لألث ــم األول أنهــت المجموعــة التقيي
للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 16 علــى قوائمهــا 
لــم  المفصــل  التقييــم  ولكــن  الموحــدة  الماليــة 

ــد. يكتمــل بع

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

ســيعتمد األثــر الفعلــي لتطبيــق المعاييــر الدوليــة 
فــي  الماليــة  القوائــم  علــى   16 المالــي  للتقريــر 
ــة  ــى الظــروف االقتصادي ــي عل ــق األول ــرة التطبي فت
المســتقبلية بمــا فيهــا معــدل قــروض المجموعــة 
فــي 1 ينايــر 2019م وتكويــن محفظــة عقــود اإليجــار 
للمجموعــة فــي ذلــك التاريــخ وأحــدث تقييــم لمــا 
إذا كانــت المجموعــة ســتمارس أي خيــارات تجديــد 
المجموعــة  ســتختاره  الــذي  والحــد  اإليجــار  عقــود 
العمليــة وإثبــات اإلعفــاءات النفقــات  الســتخدام 

تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على
عقد إيجار

يجــوز للمجموعــة عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي 
ــر المالــي 16، اختيــار إمــا: للتقري

	 تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16 تعريــف 
عقــد االيجــار علــى جميــع عقودهــا,أو 

ــا  ــم م ــادة تقيي ــس إع ــة ولي ــق وســيلة عملي 	 تطبي
إذا كان العقــد هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن عقــد إيجــار.

التحول 
المعيــار  تطبيــق  إمــا  كمســتأجر  للمجموعــة  يجــوز 

نهــج:    باســتخدام 

	 منهج بأثر رجعي. 
	 منهج بأثر رجعي معدل بوسيلة عملية اختيارية.

يطبق المســتأجر الخيار باســتمرار على جميع عقوده. 
وتخطــط المجموعــة حاليــًا لتطبيــق المعيــار الدولــي 
ــر 2019م. لــم  ــًا فــي 1 يناي ــر المالــي 16 مبدئي للتقري
تحــدد المجموعــة بعــد نهــج التحــول الــذي ســتقوم 
بتطبيقــه. ال يتطلــب مــن المجموعــة كمؤجــر إجــراء 
أي تعديــالت لعقــود اإليجــار التــي تكــون فيهــا مؤجرًا 

بخــالف مؤجــر وســيط فــي عقــد تأجيــر بالباطــن.

5- التغير في السياســات المحاســبية
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقرير 
ــرادات مــن العقــود مــع العمــالء«  ــي 15 »اإلي المال
»األدوات   9 المالــي  للتقريــر  الدوليــة  والمعاييــر 
الماليــة« اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018م. تســري معاييــر 
جديــدة أخــرى اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2018م ولكــن ليس 
لهــا تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة.

السياســات  فــإن  أدنــاه،  ذكــره  تــم  مــا  باســتثناء 
ــة  ــم المالي ــى هــذه القوائ المحاســبية المطبقــة عل
الموحــدة هــي نفــس تلــك المطبقــة علــى القوائــم 
الماليــة الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2017م.
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ــر فــي السياســات المحاســبية  5- التغي
)تتمــة(

تأثيــر تطبيــق هــذه المعاييــر موضــح فــي الفقرتيــن )أ( 
و )ب( أدنــاه.

 أ( المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15: اإليــرادات 
مــن العقــود مــع العمــالء

هــذا المعيــار يحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي 
11 الــذي يغطــي عقــود اإلنشــاءات، كمــا يحــل محــل 
معيــار المحاســبة الدولــي 18 الذي يتضمــن اإليرادات 
الناتجــة عــن بيــع البضائــع وتقديــم الخدمــات. يعتمــد 
هــذا المعيــار علــى مبــدأ تحقــق اإليــرادات عندمــا يتــم 
تحويــل الســيطرة علــى البضائــع أو الخدمــات إلــى 
العقــود فــي نطــاق  إذا كانــت هــذه  إال  العميــل، 
ــد نهــج الخمــس  ــار الجدي ــر أخــرى. ينشــئ المعي معايي
عــن  الناتجــة  اإليــرادات  عــن  للمحاســبة  خطــوات 
ــر  العقــود المبرمــة مــع العمــالء. وبموجــب المعايي
الدوليــة للتقريــر المالــي 15، يتــم إثبــات اإليــرادات 
بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المجموعــة أنــه 
ــع أو  ــل البضائ ــل تحوي ــه مقاب ســيكون لهــا الحــق في

الخدمــات للعميــل.

يتطلــب المعيــار مــن المنظمــات إجــراء تقديــرات، 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف 
ذات الصلــة عنــد تطبيــق كل خطــوة مــن خطــوات 
النهــج علــى العقــود المبرمــة مــع عمالئهــا. إضافــة 
ــار المحاســبة عــن التكاليــف  إلــى ذلــك، يحــدد المعي
اإلضافيــة للحصــول علــى العقــد والتكلفــة المرتبطة 

مباشــرًة بتنفيــذ العقــد.

تعمــل المجموعــة فــي أنشــطة التأجيــر وتكــون هذه 
العقــود ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 17 
وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
ــر  ــي للتقري ــار الدول ــس للمعي ــي لي ــي 4، وبالتال المال
المالــي 15 أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة 

الموحــدة للمجموعــة.

 ب( المعيار الدولي للتقرير المالي 9
»األدوات المالية«

ــر المالــي 9 متطلبــات  ــار الدولــي للتقري يحــدد المعي
ــات  ــة والمطلوب ــاس الموجــودات المالي ــات وقي إثب
البنــود غيــر  بيــع  الماليــة وبعــض عقــود شــراء أو 
الماليــة. ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة 
الدولــي 39 األدوات الماليــة: اإلثبــات والقيــاس.

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

1( تصنيف وقياس الموجودات المالية 
والمطلوبات المالية

يحتفــظ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بشــكل 
كبيــر بالمتطلبــات الحاليــة لمعيــار المحاســبة الدولــي 
39 بغــرض تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة. 
إال أنــه يســتبعد التصنيفــات الســابقة التــي وردت 
بمعيــار المحاســبة الدولــي 39 للموجــودات الماليــة 
المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق، والقــروض 

والســلف والمتاحــة للبيــع.

المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  لتطبيــق  ونتيجــًة 
9، تــم االخــذ بخيــار التعديــل بأثــر رجعــي معــدل ولــم 
يتــم تعديــل أرقــام المقارنــة، حيــث لــم يكــن لهــا 
ــى السياســات المحاســبية الخاصــة  ــر جوهــري عل تأثي
الماليــة  بالمطلوبــات  والمتعلقــة  بالمجموعــة 
األثــر  يلــي  فيمــا  المشــتقة.  الماليــة  واألدوات 
المترتــب عــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

الماليــة.  الموجــودات  وقيــاس  تصنيــف  علــى   9
بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، وعنــد 
اإلثبــات المبدئــي، يتــم تصنيــف األصــل المالــي علــى 
أنــه مقــاس بـــ: التكلفــة المطفــأة؛ القيمــة العادلــة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر – اســتثمارات فــي 

ســندات الديــن؛ أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل 
الشــامل اآلخــر – اســتثمارات فــي أســهم؛ أو القيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 

إن تصنيــف الموجــودات الماليــة بموجــب المعيــار 
الدولــي للتقريــر المالــي 9 يعتمــد بصــورة عامــة علــى 
نمــوذج األعمــال الــذي مــن خاللــه يتــم إدارة األصــل 

المالــي وخصائــص تدفقاتــه النقديــة التعاقديــة. 

المدمجــة  المشــتقات  فصــل  أبــًدا  يمكــن  ال 
هــي  المضيــف  فيهــا  يكــون  التــي  العقــود  فــي 
ــداًل  ــار. وب ــة ضمــن نطــاق المعي الموجــودات المالي
مــن ذلــك، يتــم تقييــم األداة الماليــة المختلطــة 

تصنيفهــا. بغــرض  ككل 
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ــر فــي السياســات المحاســبية 5- التغي
)تتمــة(

ب( المعايير الدولية للتقرير المالي 9 
»األدوات المالية« )يتبع(

1( تصنيف وقياس الموجودات المالية
 والمطلوبات المالية )يتبع(

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة 
إذا اســتوفت كال الشــرطين أدنــاه وال يتــم تخصيصها 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة:
نمــوذج  ضمــن  بالموجــودات  االحتفــاظ  يتــم   -
األعمــال الــذي يهــدف إلــى االحتفــاظ بالموجــودات 

و تعاقديــة،  نقديــة  تدفقــات  لتحصيــل 
محــددة  تواريــخ  فــي  التعاقديــة  فتراتهــا  تنشــأ   -
للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعــات 
ــغ القائــم. ــدة علــى أصــل المبل ألصــل المبلــغ والفائ

يتــم قيــاس االســتثمار فــي ســندات الديــن بالقيمــة 
إذا  اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة 
اســتوفت كال الشــرطين أدنــاه وال يتــم تخصيصهــا 

الخســارة: أو  الربــح  العادلــة مــن خــالل  بالقيمــة 
- يتــم االحتفــاظ بالموجــودات ضمــن نمــوذج األعمال 
تحصيــل  طريــق  عــن  منــه  الهــدف  يتحقــق  الــذي 
تدفقــات نقديــة تعاقديــة وبيــع موجــودات ماليــة.

محــددة  تواريــخ  فــي  التعاقديــة  فتراتهــا  تنشــأ   -

للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعــات 
ألصــل المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم.

أدوات  فــي  لالســتثمارات  األولــي  االثبــات  عنــد 
حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض 
المتاجــرة، يحــق للمجموعــة أن تختــار بشــكل نهائــي 
العادلــة  القيمــة  فــي  الالحقــة  التغيــرات  عــرض 
ــم هــذا  ــر. يت ــل الشــامل اآلخ لالســتثمار ضمــن الدخ

الخيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة.

المصنفــة  غيــر  الماليــة  الموجــودات  جميــع  إن 
علــى أنهــا مقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر حســب مــا 
ــة  هــو موضــح أعــاله، يتــم قياســها بالقيمــة العادل
مــن خــالل الربــح أو الخســارة. وهــذا يتضمــن جميــع 
اإلثبــات  وعنــد  المشــتقة.  الماليــة  الموجــودات 
بشــكل  تخصــص  أن  للمجموعــة  يحــق  األولــي، 
التــي بطريقــة أخــرى  نهائــي الموجــودات الماليــة 
تســتوفي متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، 
خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة  كموجــودات 
الربــح أو الخســارة، وإذا قامــت بذلــك، تقــوم بحــذف 
عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ بطريقــة 

أخــرى أو تخفيضــه بشــكل جوهــري.

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

يتــم القيــاس المبدئــي لألصــل المالــي )مــا لــم يكــن 
جوهــري  تمويــل  عنصــر  دون  تجاريــة  مدينــة  ذمــة 
ــة  ــة( بالقيمــة العادل ــًا بســعر المعامل ــاس مبدئي مق

زائــدًا تكاليــف المعاملــة التــي تنســب مباشــرة إلــى 
بالقيمــة  المصنــف  غيــر  للبنــد  بالنســبة  اقتنــاءه، 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر بما في 
ذلك أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 
تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل الفائدة والصرف األجنبي 

واألرباح والخسائر واالنخفاض في  القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة 
ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام 
طريقة الفائدة الفعالة. يتم اثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة في الربح 

أو الخسارة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف 
عن االثبات، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة إلى الربح أو الخسارة. ال يوجد لدى 

المجموعة مثل هذه االستثمارات.

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح 
أو الخسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. يتم 
اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبدًا إعادة تصنيفها إلى الربح 

أو الخسارة. ال يوجد لدى الشركة مثل هذه االستثمارات.

تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
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5- التغير في السياســات المحاســبية )تتمة(
ب( المعايير الدولية للتقرير المالي 9 »األدوات المالية« )تتمة(

1( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة(
ــار المحاســبة الدولــي  ــاه واإليضاحــات المرفقــة بــه فئــات القيــاس األصليــة بموجــب معي يعــرض الجــدول أدن
39 وفئــات التصنيــف الجديــدة بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 9 لــكل فئــة مــن فئــات الموجــودات 

الماليــة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2018م:

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

التصنيف األصلي 
وفًقا لمعيار المحاسبة 

الدولي 39

التصنيف الجديد وفقًا 
للمعيار الدولي للتقرير 

المالي 9

القيمة الدفترية وفًقا 
لمعيار المحاسبة 

الدولي 39 
إعادة القياس 

القيمة الدفترية وفًقا 
للمعيار الدولي للتقرير 

المالي 9

الموجودات المالية

مستحق من عقود التأجير 
التشغيلي

26,097,810-26,097,810التكلفة المطفأة قروض وسلف 

145,111,774-145,111,774التكلفة المطفأة قروض وسلف نقد وما في حكمه

مستحق من طرف ذو 
عالقة

17,124,796-17,124,796التكلفة المطفأةقروض وسلف 

الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تقيــد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة مبدئًيــا 
المعاملــة  تكاليــف  قيــد  ويتــم  العادلــة  بالقيمــة 
كمصروفــات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل 
والخســائر  األربــاح  تــدرج  الموحــدة.  اآلخــر  الشــامل 
المحققــة وغيــر المحققــة الناتجــة عــن التغيــرات فــي 

القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
ــح أو الخســارة والدخــل  أو الخســارة فــي قائمــة الرب
اإلدارة  اختــارت  حيــث  الموحــدة.  اآلخــر  الشــامل 
أالعتــراف بالأللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة من 
خــالل الربــح أو الخســارة، فــإن أي تغييــرات مرتبطــة 
ســيتم  بالمجموعــة  الخاصــة  االئتمــان  بمخاطــر 

ــر. ــل الشــامل اآلخ ــا فــي الدخ ــراف به االعت

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

2( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
ــي 9 نمــوذج  ــر المال ــي للتقري ــار الدول يســتبدل المعي
»الخســائر المتكبــدة« فــي معيــار المحاســبة الدولــي 
المتوقعــة«.  االئتمانيــة  »الخســائر  بنمــوذج   39
ينطبــق النمــوذج الجديــد لالنخفــاض فــي القيمــة 
بالتكلفــة  المقاســة  الماليــة  الموجــودات  علــى 
المطفــأة وموجــودات العقــود واالســتثمارات فــي 
ــل  ــالل الدخ ــة مــن خ ــن بالقيمــة العادل ســندات الدي
الشــامل اآلخــر، ولكــن ليــس علــى االســتثمارات فــي 
ــر  ســندات األســهم. بموجــب المعيــار الدولــي للتقري
المالــي 9، يتــم اثبــات الخســائر االئتمانيــة بشــكل 

اســبق مــن معيــار المحاســبة الدولــي 39.
بالتكلفــة  الماليــة المتضمنــة  تتكــون الموجــودات 
ــود  ــة مســتحقة مــن عق ــأة مــن ذمــم مدين المطف
ذات  أطــراف  مــن  ومســتحق  التشــغيلي  التأجيــر 

عالقــة ونقــد ومــا فــي حكمــه.

بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، يتم قياس 
مخصصــات الخســارة علــى أحد األســس التالية:

- الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهًرا: 
ــة عــن الســداد  ــر محتمل وهــي ناتجــة عــن أحــداث تعّث

خــالل فتــرة 12 شــهًرا مــن تاريــخ القوائــم الماليــة؛ و
- الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر: 
ــج عــن  ــي تنت ــة الت ــة المتوقع هــي الخســائر االئتماني
جميــع أحــداث التعثــر فــي الســداد علــى مــدى العمــر 

المتوقــع لــألداة الماليــة.

الخســائر  مخصصــات  بقيــاس  المجموعــة  تقــوم 
بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 

مــدى العمــر.

االئتمانيــة  المخاطــر  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  عنــد 
ألصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ اإلثبــات 
األولــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، 
فــإن المجموعــة تضــع فــي االعتبــار المعلومــات 
المعقولــة والداعمــة ذات العالقــة والمتاحــة دون 

تكلفــة أو جهــد غيــر مبــرر.   

والتحليــل  المعلومــات  مــن  كال  ذلــك  ويشــمل 
الســابقة  الخبــرة  إلــى  اســتناًدا  والنوعــي  الكمــي 
للمجموعــة والتقييــم االئتمانــي المســتنير، بمــا فــي 

المســتقبلية.    النظــرة  معلومــات  ذلــك 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح 
محتمــل للخســائر االئتمانيــة. يتــم قيــاس الخســائر 
النقــص  لكافــة  الحاليــة  القيمــة  بأنهــا  االئتمانيــة 
النقديــة  التدفقــات  بيــن  الفــرق  )أي  النقــد  فــي 
والتدفقــات  للعقــد  وفقــًا  للشــركة  المســتحقة 
ــم  ــة اســتالمها(. يت ــي تتوقــع المجموع ــة الت النقدي
خصــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بســعر الفائــدة 

الفعلــي لألصــل المالــي. 

لقيــاس  المبســط  النهــج  المجموعــة  اســتخدمت 
المتوقعــة.  االئتمانيــة  الخســائر 
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ــر فــي السياســات المحاســبية  5- التغي
)تتمــة(

ب( المعايير الدولية للتقرير المالي 9 
»األدوات المالية« )تتمة(

2( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية
تجــري المجموعــة تقييًمــا فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز 
مالــي لتحديــد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة 
التــي تقيــد بالتكلفــة المطفــأة منخفضــة القيمــة 
االئتمانيــة. وتعــد الموجــودات الماليــة »منخفضــة 
القيمــة االئتمانيــة« عندمــا يقــع حــدث أو أكثــر ذو 
المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  علــى  ضــار  تأثيــر 

الماليــة. للموجــودات 

عرض االنخفاض في القيمة
المالــي  لألصــل  الخســارة  مخصصــات  خصــم  يتــم 
المقــاس بالتكلفــة المطفــأة مــن القيمــة الدفتريــة 

للموجــودات. االجماليــة 
يتــم عــرض خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة 
ــر التشــغيلي بشــكل  بالمســتحقات مــن عقــود التأجي
والدخــل  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة  فــي  منفصــل 

الشــامل اآلخــر الموحــدة . 

إلغاء اإلثبات
الموجودات المالية 

الموجــودات  إثبــات  بإلغــاء  المجموعــة  تقــوم 
التعاقديــة  الحقــوق  انتهــاء  عنــد  فقــط  الماليــة 
أو  الماليــة  الموجــودات  مــن  النقديــة  للتدفقــات 
ــع  ــة وجمي ــل الموجــودات المالي ــد قيامهــا بتحوي عن
إلــى  جوهــري  بشــكل  الملكيــة  ومنافــع  مخاطــر 
منشــأة أخــرى. يتــم إثبــات األربــاح والخســائر عنــد 
ــح أو الخســارة  ــات عــادًة فــي قائمــة الرب إلغــاء اإلثب
ــد  ــك، عن ــدة. مــع ذل ــر الموح ــل الشــامل اآلخ والدخ
إلغــاء إثبــات الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمة 
العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر تظــل األرباح 
والخســائر ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر المتراكــم.

مطلوبات مالية 
تقــوم المجموعــة بإلغــاء إثبــات المطلوبــات الماليــة 
فقــط عنــد تســوية التزاماتهــا بموجــب المطلوبــات 
بيــن  الفــرق  إن  انتهاءهــا.  أو  إلغائهــا  أو  الماليــة 
القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات المالية التــي تم إلغاء 
إثباتهــا والمقابــل المالــي المدفــوع والمســتحق بمــا 
فــي ذلــك أي موجــودات غيــر نقديــة محولــة أو 
مطلوبــات محتملــة، يتــم إثباتــه ضمــن قائمــة الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

اندمــاج   3 المالــي  للتقريــر  الدوليــة  المعاييــر 
األعمــال والمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 11 

المشــتركة  الترتيبــات 
– تبيــن كيفيــة قيــام المجموعــة بالمحاســبة عــن 
الزيــادة فــي حصــة ملكيتهــا فــي العمليــة المشــتركة 

ــف األعمــال. ــي تعري ــي تلب الت
- فــي حالــة قيــام الطــرف باالحتفــاظ )أو بالحصــول( 
إعــادة  يتــم  المشــتركة، عندئــِذ ال  الســيطرة  علــى 

قيــاس حصــة الملكيــة المحتفــظ بهــا ســابقًا.
- فــي حالــة قيــام الطــرف بالحصــول علــى الســيطرة، 
أعمــال متحققــة  تجميــع  المعاملــة  تمثــل  عندئــِذ 
علــى مراحــل ويقــوم الطــرف المســتحوذ بإعــادة 
ســابقًا  بهــا  المحتفــظ  الملكيــة  حصــة  قيــاس 

العادلــة. بالقيمــة 

الدخــل   ضرائــب   12 الدولــي  المحاســبة  معيــار 
ــة  ــة عــن ضريب ــار المترتب ــع اآلث ــار أن جمي ــن المعي يبي
ــاح )بمــا فــي  ــات األرب ــق بتوزيع ــي تتعل ــل والت الدخ
المصنفــة  الماليــة  األدوات  مدفوعــات  ذلــك 
ــم اثباتهــا بشــكل مســتمر مــع  ــة( يت كحقــوق ملكي

للتوزيــع –  أربــاح قابلــة  التــي تحقــق  المعامــالت 
فــي الربــح أو الخســارة، أو الدخــل الشــامل اآلخــر أو 

الملكيــة. حقــوق 

معيــار المحاســبة الدولــي 23 تكاليــف االقتــراض  
ــن أن مجموعــة القــروض العامــة المســتخدمة  يبي
تســتثني  المؤهلــة  االقتــراض  تكاليــف  لحســاب 
فقــط القــروض التــي بالتحديــد تمثــل موجــودات 
مؤهلــة للتمويــل والتــي مــا تــزال تحــت التطويــر 
منهــا  الهــدف  كان  التــي  القــروض  االنشــاء.  أو 
ــة التــي أصبحــت  ــل موجــودات مؤهل ــًدا تموي تحدي
ــا – أو  ــع المعــد له اآلن جاهــزة لالســتخدام أو البي
أي موجــودات غيــر مؤهلــة – يتــم إدراجهــا فــي 
بأثــر  التطبيــق  ألن  ونظــرًا  العامــة.  المجموعــة 
المنافــع،  مــن  أهميــة  أكثــر  يكــون  قــد  رجعــي 
تكاليــف  بأثــر الحــق علــى  التغيــرات  يتــم تطبيــق 
تاريــخ  بعــد  أو  فــي  تكبدهــا  يتــم  التــي  القــروض 

للتعديــالت. المنشــأة  تطبيــق 
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شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

6- السياســات المحاسبية الهامة
الممتلكات والمعدات 

يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة 
والخســائر  المتراكــم  االســتهالك  خصــم  بعــد 

القيمــة.  فــي  لالنخفــاض  المتراكمــة 
ــكات  ــود الممتل ــزاء هامــة مــن بن عندمــا يكــون ألج
ــة مختلفــة، يتــم المحاســبة  والمعــدات أعمــار إنتاجي
عنهــا كبنــد منفصل )عناصر رئيســية( مــن الممتلكات 

والمعــدات.
بنــد  الخســائر مــن اســتبعاد  أو  األربــاح  إثبــات  يتــم 

الخســارة. أو  الربــح  فــي  والمعــدات  الممتلــكات 
المنتظــم  للتحميــل  االســتهالك  احتســاب  يتــم 
لتكلفــة بنــود الممتلــكات والمعــدات ناقًصا قيمتها 
القســط  طريقــة  باســتخدام  المقــدرة  المتبقيــة 
الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة ويتــم 
ــح أو الخســارة.  ــراف بهــا بشــكل عــام فــي الرب االعت
يتــم إطفــاء الموجــودات المؤجــرة علــى مــدى فتــرة 
عقــد التأجيــر وأعمارهــا االنتاجيــة، أيهمــا أقصــر، مالم 
يكــن مــن المؤكــد بشــكل معقــول بــأن المجموعــة 
ســوف تحصــل علــى الملكيــة فــي نهايــة مــدة عقــد 

ــر. األراضــي ال ُتســتهلك. التأجي

وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات للفترات السابقة والفترة الحالية:

سنواتاألصل 

40-25مباني 

فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي أيهما أقلتحسينات على عقارات مستأجرة

4سيارات

10-3أثاث ومعدات مكتبية

يتــم مراجعــة طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة فــي تاريــخ قائمــة كل مركــز مالــي وُتعــدل 
عنــد الضــرورة. 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

العقارات االستثمارية
العقــار االســتثماري هــو عقــار )أرض أو مبنــى-أو جــزء 
مــن مبنــى أو كليهمــا( والــذي يتــم االحتفــاظ بــه بغــرض 
المــال  رأس  إنمــاء  بغــرض  أو  إيجاريــه  إيــرادات  كســب 
مــن خــالل الزيــادة فــي القيمــة أو لــكال الغرضيــن. وال 
تشــتمل علــى األراضــي والمبانــي المســتخدمة فــي إنتــاج 
أو  إداريــة  ألغــراض  أو  الخدمــات  أو  البضائــع  توريــد  أو 
ــادي. تظهــر العقــارات االســتثمارية  ألغــراض البيــع االعتي
المتراكمــة  االســتهالكات  منهــا  مخصومــًا  بالتكلفــة 
وخســائر الهبــوط )التدنــي( فــي القيمــة المتراكمــة )إن 
وجــدت( علمــًا بأنــه ال يتــم اســتهالك األراضــي. وتتضمــن 
التكاليــف  جميــع  إليــه  مضافــًا  الشــراء  ســعر  التكلفــة 
العقــار  علــى  الحصــول  أو  بإنشــاء  مباشــرًة  المرتبطــة 
االســتثماري وبالحالــة الالزمــة ليكــون معــدًا لالســتخدام 
لــه. ويتــم اســتهالك األجــزاء  الغــرض المخصــص  فــي 
الهامــة مــن العقــار االســتثماري بشــكل منفصــل عــن 
األجــزاء األخــرى، ويتــم اإلفصــاح باإليضاحــات عــن القيمــة 

العادلــة للعقــارات االســتثمارية. 

يتــم إدراج تكلفــة العقــارات تحــت اإلنشــاء والتــي يكــون 
ــرادات  الغــرض منهــا إنشــاء عقــارات مــن أجــل كســب إي
إيجاريــه أو لغــرض إنمــاء رأس المــال من خــالل الزيادة في 
القيمــة أو لــكال الغرضيــن ضمــن العقــارات االســتثمارية. 
ويبــدأ اســتهالكها عندمــا يكــون العقــار جاهــزًا لالســتخدام 

فــي الغــرض المخصــص لــه. 

يتــم اســتهالك المبانــي بطريقــة القســط الثابــت علــى 
ــي 40  ــراوح مــن 20 إل ــذي يت مــدار عمرهــا اإلنتاجــي وال
ــى أراضــي  ــي المقامــة عل ــم اســتهالك المبان ســنة. ويت
مســتأجرة ومكوناتهــا علــى مــدار عمرهــا اإلنتاجــي أو 
مــدة عقــد اإليجــار لــألرض أيهمــا أقصــر، ويتــم اســتهالك 
الســاللم الكهربائيــة والمصاعــد والممشــي الكهربائــي 
ووحــدات التكييــف المركــزي ونظــام إطفــاء الحريــق علــى 
20 ســنة وتظهــر اإليــرادات اإليجاريــة لهــذه العقــارات 
بهــا  المتعلقــة  االســتهالكات  وكذلــك  االســتثمارية 

ضمــن قائمــة الربــح او الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 
الموحــدة.

ــار االســتثماري  ــري للعق ــغ الدفت ــات المبل ــاء إثب ــم إلغ يت
عنــد اســتبعاده )عــن طريــق البيــع أو مــن خــالل الدخــول 
ــر تمويلــي( أو عندمــا يتــم ســحب العقــار  فــي عقــد تأجي
االســتثماري مــن االســتخدام بشــكل دائــم وال ٌيتوقــع 
يتــم  اســتبعاده.  مــن  مســتقبلية  اقتصاديــة  منافــع 
تســجيل الفــرق بيــن )أ( صافــي المتحصــالت من اســتبعاد 
العقــار االســتثماري و)ب( مبلغــه الدفتــري فــي قائمــة 
الدخــل الشــامل فــي الفتــرة التــي يتــم فيها االســتبعاد أو 
الشــطب. إذا تغيــر اســتخدام العقــار االســتثماري فأصبــح 
عقــارًا تشــغله المجموعــة فيتــم إعــادة تبويبــه إلــى بنــد 
العقــارات والمعــدات. يتــم فــي نهايــة كل ســنة ماليــة 
ــار االســتثماري وعمــره  ــة للعق ــة القيمــة المتبقي مراجع
اإلنتاجــي ويتــم عمــل التعديــالت الالزمــة باعتبارهــا ناتجــة 
مــن تغيــر فــي تقديــر محاســبي. تــدرج المشــروعات تحــت 
التنفيــذ ضمــن العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة. ال يتــم 
اســتهالك المشــروعات تحــت التنفيــذ والتــي ســوف يتــم 
اســتخدامها مــن قبــل المجموعــة حتــى تصبــح جاهــزة 

لالســتخدام.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر بمراجعــة القيــم 
الدفتريــة لموجوداتــه غيــر الماليــة، للتحقــق ممــا إذا كان 
هنــاك أي مؤشــر ألي انخفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة 
وجــود مثــل ذلــك المؤشــر، يتــم تقديــر قيمــة األصــل 

القابلــة لالســترداد.

تجميــع  يتــم  الموجــودات  انخفــاض  اختبــار  لغــرض 
موجــودات  مجموعــة  أصغــر  فــي  مًعــا  الموجــودات 
تنتــج تدفقــات نقديــة داخلــة مــن االســتخدام المســتمر 
وتكــون مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة 
المنتجــة  الوحــدات  أو  األخــرى  للموجــودات  الداخلــة 

للنقــد. 
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)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

6- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
ــر الماليــة  االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات غي

)تتمــة(

تتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو الوحــدة 
أو  االســتخدام  مــن  القيمــة  فــي  للنقــد  المنتجــة 
ــر.  ــع، أيهمــا أكب ــف البي ــة ناقصــًا تكالي القيمــة العادل
تســتند القيمــة القابلــة لالســتخدام علــى التدفقــات 
إلــى  المخصومــة  المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة 
قبــل  خصــم  معــدل  باســتخدام  الحاليــة  قيمتهــا 
الحاليــة  الســوقية  التقييمــات  يعكــس  الضريبــة 
للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة باألصــل 

أو الوحــدة المنتجــة للنقــد..

تتجــاوز  عندمــا  االنخفــاض  بخســائر  االعتــراف  يتــم 
القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد 

قيمتــه القابلــة لالســترداد.

الربــح  ضمــن  االنخفــاض  بخســائر  االعتــراف  يتــم 
االنخفــاض فــي  يتــم عكــس خســارة  الخســارة.  أو 
القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة 
يمكــن  التــي  الدفتريــة  القيمــة  لألصــل  الدفتريــة 
تحديدهــا بالصافــي مــن االســتهالك أو اإلطفــاء، إذا 

لــم يتــم إثبــات أي انخفــاض فــي القيمــة.

اســتثمارات فــي شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة 
حقــوق الملكية

الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات التــي تمارس 
عليهــا المجموعــة تأثيــًرا كبيــًرا. والتأثيــر الجوهــري 
هــو قــدرة المجموعــة علــى المشــاركة فــي قــرارات 
السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر 
ســيطرة  أو  بســيطرة  التمتــع  دون  ولكنهــا  فيهــا 

ــى تلــك السياســات.  مشــتركة عل

ــات الشــركات  يتــم إدراج نتائــج وموجــودات ومطلوب
الزميلة في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام 
طريقــة حقــوق الملكيــة للمحاســبة. بموجــب طريقــة 
ــات االســتثمار فــي شــركة  ــم إثب ــة، يت حقــوق الملكي
ــي  ــا بالتكلفــة فــي قائمــة المركــز المال ــة مبدئًي زميل
الموحــدة ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك إلثبــات حصــة 
المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر والدخل الشــامل اآلخر 
للشــركة الزميلــة. عندمــا تتجــاوز حصــة المجموعة في 
خســائر الشــركة الزميلــة ملكيتهــا في الشــركة الزميلة 
)التــي تشــمل أي ملكيــة طويلــة األجــل تشــكل فــي 
مضمونهــا جــزًء مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي 
الشــركة الزميلــة( تتوقــف المجموعــة عــن االعتــراف 
الخســائر  تســجل  اإلضافيــة.  الخســائر  مــن  بحصتهــا 
اإلضافيــة فقــط بالقــدر الــذي تتكبــد فيــه المجموعة

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

قامــت  أو  تعاقديــة  أو  قانونيــة  مطلوبــات 
بمدفوعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة. وإذا قامــت 
ــاح،  ــة بتســجيل أرب ــرة الحق ــة فــي فت الشــركة الزميل
هــذه  مــن  حصتهــا  تســجيل  المجموعــة  تســتأنف 
األربــاح فقــط عندمــا تتعــادل حصتهــا مــن األربــاح مــع 

حصتهــا مــن الخســائر غيــر المســجلة.

فــي  المجموعــة  اســتثمار  عــن  المحاســبة  تتــم 
حقــوق  طريقــة  باســتخدام  الزميلــة  الشــركات 
فيــه  تصبــح  الــذي  التاريــخ  مــن  اعتبــارًا  الملكيــة 
زميلــة.  شــركات  فيهــا  المســتثمر  الشــركات 
وعنــد االســتحواذ علــى االســتثمار فــي الشــركات 
زيــادة فــي تكلفــة االســتثمار  الزميلــة، تســجل أي 
عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة 
للشــركات  المحــددة  والمطلوبــات  للموجــودات 
المســتثمر فيهــا كشــهرة ضمنيــة وتــدرج فــي القيمة 
الدفتريــة لالســتثمار. تســجل أي زيــادة فــي حصــة 
المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة للموجودات 
عــن  الزميلــة  للشــركات  المحــددة  والمطلوبــات 
تكلفــة االســتثمار بعــد إعــادة التقييــم مباشــًرة فــي 
اآلخــر  الشــامل  والدخــل  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة 
الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا االســتحواذ 

االســتثمار. علــى 

مــع  المجموعــة  شــركات  إحــدى  تتعامــل  عندمــا 
األربــاح  تســجل  للمجموعــة،  الزميلــة  الشــركات 
الناتجــة عــن التعامــالت مــع الشــركات  والخســائر 
الزميلــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة 
فقــط بقــدر ملكيتهــا فــي الشــركات الزميلــة التــي ال 

بالمجموعــة. تتعلــق 

تقــوم  الملكيــة،  حقــوق  طريقــة  تطبيــق  بعــد 
ــر بتحديــد إذا كان هنــاك  المجموعــة بتاريــخ كل تقري
قيمــة  فــي  االنخفــاض  علــى  موضوعــي  دليــل 
االســتثمارات في الشــركات الزميلة. وعند الضرورة، 
يتــم اختبــار كامــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار )بمــا 
فــي ذلــك الشــهرة الضمنيــة( لتحديــد االنخفــاض 
فــي القيمــة وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 36 
»انخفــاض قيمــة الموجــودات« كأصــل فــردي عــن 
ــة لالســترداد )القيمــة  ــه القابل ــة قيمت ــق مقارن طري
ــف  ــا تكالي ــة ناقًص ــد االســتخدام والقيمــة العادل قي

ــة.  ــه الدفتري ــى( مــع قيمت االســتبعاد، أيهمــا أعل

ــم  ــي ت وتشــكل خســارة االنخفــاض فــي القيمــة الت
إثباتهــا جــزءًا مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار. يتــم 
إثبــات عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة وفًقــا 
ــادة القيمــة  ــي 36 بقــدر زي ــار المحاســبة الدول لمعي

ــا. القابلــة لالســترداد لالســتثمار الحًق
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6- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
النقد وما في حكمه 

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة المركــز 
المالــي الموحــدة مــن النقــد فــي البنــوك والودائــع 
قصيــرة األجــل ومرابحــة مســتحقة خــالل ثالثــة أشــهر 
أو أقــل والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــرات 

فــي قيمتهــا.

عقود اإليجار 
عنــد نشــأة االتفاقيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت 
االتفاقيــة معــدة أو تحتــوي علــى عقــد إيجــار. عنــد 
نشــأة أو عنــد إعــادة تقييــم االتفاقيــة التــي تحتــوي 
ــى المجموعــة فصــل الدفعــات  عقــد إيجــار، يجــب عل
والعــوض اآلخــر المطلــوب بموجــب االتفاقيــة إلــى 
تلــك المتعلقــة بعقد اإليجــار وتلك المتعلقــة بالعناصر 

ــة النســبية.  ــى أســاس قيمهــم العادل األخــرى عل

تأجيــر تمويلــي  إلــى عقــد  المجموعــة  إذا توصلــت 
بشــكل  الدفعــات  فصــل  العملــي  غيــر  مــن  فإنــه 
موثــوق فيــه، فعندهــا يتــم إثبــات أصــل والتــزام 
بمبلــغ مســاٍو للقيمــة العادلــة لألصــل األساســي. 
الحًقــا يتــم تخفيــض االلتــزام عنــد ســداد المدفوعــات 
ويتــم االعتــراف بتكلفــة التمويــل المتعلقــة بااللتــزام 

للمجموعــة  المتزايــد  االقتــراض  معــدل  باســتخدام 
كمســتأجر. إن عقــود اإليجــار التمويليــة التــي تنقل إلى 
المجموعــة بشــكل جوهــري كافــة المخاطــر والمنافع 
ــدء اإليجــار  ــد ب ــد المســتأجر عن ــة البن المتعلقــة بملكي
يتــم رســملتها عنــد بداية عقــد اإليجار بالقيمــة العادلة 
لألصــل المســتأجر أو بالقيمــة الحالية للحــد األدنى من 
دفعــات اإليجــار أيهمــا أقــل. يتــم توزيع دفعــات اإليجار 
بيــن النفقــات التمويليــة والتخفيــض في التــزام اإليجار 
وذلــك لتحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد 
المتبقــي مــن االلتــزام. يتــم إثبــات النفقــات التمويلية 
فــي تكاليــف التمويــل ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة 

والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. 

يتــم اســتهالك األصــل المؤجــر علــى مــدى العمــر 
اإلنتاجــي لألصــل، ومــع ذلــك إذا لــم يكــن هنــاك 
تأكيــد معقــول بــأن المجموعــة ســوف تحصــل علــى 
الملكيــة فــي نهايــة فتــرة اإليجــار، يتــم اســتهالك 
األصــل علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل 
وفترة اإليجار أيهما أقصر. إن عقد اإليجار التشــغيلي 
هــو عقــد إيجــار بخــالف عقــد اإليجــار التمويلــي. يتــم 
االعتــراف بدفعــات اإليجــار التشــغيلي كمصروفــات 
تشــغيلية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة 
الثابــت  القســط  بطريقــة  اآلخــر  الشــامل  والدخــل 

ــرة اإليجــار. علــى مــدى فت
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المجموعة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تقــوم المجموعة 
ــة  ــا المتعلقــة بملكي بتحويــل كافــة المخاطــر والمزاي
األصــل بشــكل جوهــري إلــى عقــود إيجــار تشــغيلية. 
ــدة  ــة المباشــرة المتكب ــم إضافــة التكاليــف األولي يت
فــي التفــاوض وترتيــب عقــد اإليجــار التشــغيلي إلــى 
بهــا  واالعتــراف  المؤجــر  لألصــل  الدفتريــة  القيمــة 
علــى مــدى فتــرة اإليجــار بنفــس األســاس كإيــرادات 
إيجــار. يتــم االعتــراف باإليجــارات المحتملــة كإيــرادات 

فــي الفتــرة التــي تحققــت فيهــا.

منافع الموظفين
منافع موظفين قصيرة األجل

األجــل  قصيــرة  الموظفيــن  مزايــا  احتســاب  يتــم 
كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم 
كان  إذا  دفعــة  المتوقــع  بالمبلــغ  االلتــزام  إثبــات 
لــدى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو تعاقــدي 
ــي  ــغ كنتيجــة للخدمــة الســابقة الت لدفــع هــذا المبل
قــام الموظفــون بتقديمهــا، ويمكــن تقديــر االلتــزام 

بشــكل موثــوق.

التزامات منافع ما بعد الخدمة
تقــوم المجموعــة بمنــح مكافــآت نهايــة الخدمــة 
العمــل  نظــام  لمتطلبــات  وفقــًا  لموظفيهــا 
ويســتند  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  فــي 
اســتحقاق هــذه المنافــع، باســتخدام األســاليب 
للموظــف  األساســي  الراتــب  إلــى  االكتواريــة، 
ــى  ــد األدن ــه وباســتكمال الح وطــول مــدة خدمت
التكاليــف  تســجيل  يتــم  الخدمــة.  فتــرة  مــن 
فتــرة  مــدى  علــى  المكافــآت  لهــذه  المتوقعــة 

لخدمــة. ا

غيــر  الموظفيــن  اســتحقاقات  التزامــات  خطــط 
ممولــة. وبنــاء علــى ذلــك، يقــوم خبــراء اكتواريــون 
بتقييــم االلتزامــات بموجــب هــذه الخطــط اســتنادا 
ويتــم  المتوقعــة  االئتمــان  وحــدة  طريقــة  إلــى 

تســجيل االلتــزام علــى أســاس تقييــم اكتــواري.

المركــز  قائمــة  فــي  بــه  المعتــرف  االلتــزام  إن 
الخدمــة  نهايــة  بمنافــع  يتعلــق  فيمــا  المالــي 
نهايــة  لمنافــع  الحاليــة  القيمــة  هــو  للموظفيــن 
التقريــر.  فتــرة  نهايــة  فــي  الموظفيــن  الخدمــة 
ــن  ــة خدمــة الموظفي ــزام منافــع نهاي ويحســب الت
طريقــة  باســتخدام  اكتوارييــن  قبــل  مــن  ســنويا 

المتوقعــة.  االئتمــان  وحــدة 
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وتحــدد القيمــة الحاليــة اللتــزام منافــع نهايــة الخدمة 
الخارجــة  النقديــة  التدفقــات  بخصــم  الموظفيــن 
المقــدرة فــي المســتقبل باســتخدام أســعار الفائــدة 
لســندات عاليــة الجــودة المحســوبة بالعملــة التــي 
ســتدفع بهــا المنافــع، والتــي لهــا شــروط اســتحقاق 

ــة الخدمــة. ــزام منافــع نهاي تقــارب شــروط الت
يتــم إثبــات تكاليــف الخدمــات الســابقة مباشــرة فــي 
االخــر  الشــامل  والدخــل  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة 

الموحــدة.

يتــم احتســاب تكلفــة الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم 
علــى رصيــد التــزام المنافــع المحــددة والقيمــة العادلة 
ألصــول الخطــة. يتــم إدراج هــذه التكلفــة فــي تكاليــف 
التمويــل فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. يتــم تحميــل أو 
إدراج األربــاح والخســائر االكتواريــة الناتجة عن تســويات 
الخبــرة والتغيــرات فــي االفتراضــات االكتواريــة فــي 
حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل األخر في 

الســنة التــي تنشــأ فيهــا.

المعامالت بالعمالت األجنبية
بالعمــالت  تتــم  التــي  المعامــالت  تحويــل  يتــم 
األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار 

وفًقــا للنظــام التحويــل الســائدة بتاريــخ حــدوث تلــك 
المعامــالت. أمــا الموجودات والمطلوبــات النقدية 
التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة فيجــري تحويلهــا إلــى 
الريال الســعودي باســتخدام أســعار التحويل الســائدة 
بتاريــخ التقريــر. وبالنســبة للموجــودات والمطلوبــات 
للقيمــة  وفقــًا  قياســها  يتــم  التــي  النقديــة  غيــر 
العادلــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى العملــة 
الوظيفيــة باســتخدام أســعار الصــرف عنــد تحديــد 
ــم  ــي يت ــة الت ــر النقدي ــود غي ــة. إن البن القيمــة العادل
قياســها بنــاًء علــى التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة 
يتــم تحويلهــا علــى أســاس أســعار الصــرف فــي تاريــخ 
المعاملــة. يتــم إثبــات األربــاح والخســائر الناتجــة عــن 
ــح أو  ــرات فــي أســعار الصــرف فــي قائمــة الرب التغي

ــر الموحــدة. الخســارة والدخــل الشــامل األخي

اإليرادات
إيرادات اإليجار من إيجار العقار المستثمر 

عقــود  عــن  الناتجــة  اإليجــار  إيــرادات  إثبــات  يتــم 
االســتثمارية،  للعقــارات  التشــغيلي  اإليجــار 
عقــود  لشــروط  وفًقــا  الخصــم،  بعــد  بالصافــي 
ــرة اإليجــار بطريقــة القســط  اإليجــار علــى مــدى فت
الثابــت، باســتثناء إذا كان األســاس البديــل أكثــر 
تمثيــاًل للنمــط الــذي يتــم بموجبــه تقليــص المنافــع 

المؤجــر. األصــل  مــن  المســتخلصة 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

االحتياطي النظامي
وفًقــا للنظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات 
الســعودي الســابق، يتعين على المجموعة أن تجنب 
فــي كل ســنة ٪10 مــن أرباحهــا الصافيــة لتكويــن 
ــغ هــذا االحتياطــي 50٪  ــى يبل احتياطــي نظامــي حت
الســعودي  الشــركات  نظــام  إن  المــال.  رأس  مــن 
رجــب  بتاريــخ 25  التنفيــذ  حيــز  دخــل  الــذي  الجديــد 
1437هـــ )الموافــق 2 مايــو 2016م( يتطلــب مــن 
الشــركات أن تجنــب فــي كل ســنة ٪10 مــن أرباحهــا 
الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي حتــى يبلــغ هــذا 
االحتياطــي ٪30 مــن رأس المــال. تقــوم المجموعــة 
حالًيــا بتعديــل النظــام األساســي. إن هــذا االحتياطــي 
غيــر متــاح حالًيــا للتوزيــع علــى المالكيــن بالمجموعــة.

الزكاة 
للــزكاة وذلــك  التابعــة  تخضــع الشــركة وشــركاتها 
ــة العامــة  ــزكاة الصــادرة عــن الهيئ ــا ألنظمــة ال وفًق
للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
تفــرض  للتفســيرات.  تخضــع  والتــي  )»الهيئــة«( 
الــزكاة بمعــدل ثابــت بواقــع ٪2.5 مــن الربــح الزكــوي 
المعــدل أو علــى أســاس صافــي حقــوق الملكيــة 
الــزكاة،  الئحــة  فــي  المحــدد  األســاس  باســتخدام 
المخصصــات  بتكويــن  اإلدارة  تقــوم  أعلــى.  أيهمــا 

المالئمــة علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا 
للهيئــة كمــا تقــوم بإجــراء تقييــم دوري لموقــف 
التــي  بالحــاالت  يتعلــق  فيمــا  الزكويــة  اإلقــرارات 
تخضــع فيهــا الئحــة الــزكاة المطبقــة للتفســير. يتــم 
تحميــل الــزكاة علــى قائمة الربح أو الخســارة والدخل 
الشــامل اآلخــر الموحــدة. ويتــم إثبــات مطلوبــات 
الــزكاة اإلضافيــة، إن وجــدت، والتــي تتعلــق بالربــط 
علــى ســنوات ســابقة مــن قبــل الهيئــة فــي الفتــرة 

ــي. ــط النهائ ــا إصــدار الرب ــم فيه ــي يت الت

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصــص إذا ظهــر نتيجــة ألحــداث 
ســابقة أن لــدى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو 
ــه  ــوق ب ــر مبلغــه بشــكل موث تعاقــدي يمكــن تقدي
ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع 
يكــون  عندمــا  االلتــزام.  هــذا  لتســوية  اقتصاديــة 
التأثيــر جوهــري يتــم تحديــد المخصصــات مــن خــالل 
خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة 
بمعــدل خصــم قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمات 
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال، وعندمــا 
عليهــا  ينطــوي  التــي  والمخاطــر  مالئمــًا  يكــون 
عنــه  المتنــازل  بالخصــم  االعتــراف  ويتــم  االلتــزام. 

كتكاليــف تمويــل.
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6- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
توزيعات األرباح

ــزام فــي  ــة كالت ــاح األولي يتــم تســجيل توزيعــات األرب
الفتــرة التــي يتــم فيهــا اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس 
النهائيــة  األربــاح  توزيعــات  تســجيل  يتــم  اإلدارة. 
فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا اعتمادهــا مــن قبــل 

المســاهمين.

7- األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات
المحاســبية الجوهريــة

مــن  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  إعــداد  يتطلــب 
اإلدارة اســتخدام األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات 
للموجــودات  المبينــة  المبالــغ  علــى  تؤثــر  التــي 
تســتند  والمصروفــات.  واإليــرادات  والمطلوبــات 
ــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا إلــى الخبــرة  التقدي
ــة فــي  وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقول
ظــل الظــروف التــي ينتج عنها أســاس إصــدار األحكام 
والمطلوبــات  للموجــودات  الدفتريــة  القيــم  حــول 
التــي ال تظهــر بســهولة عــن غيرهــا مــن المصــادر. 
قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا 
ــى  ــالت عل ــات التعدي ــم إثب ــى أســاس مســتمر. يت عل
ــم فيهــا  ــي يت ــرة الت ــرات المحاســبية فــي الفت التقدي

فقــط  يؤثــر  التعديــل  كان  إذا  التقديــرات  مراجعــة 
علــى الفتــرة أو فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة 
ــل  ــرات المســتقبلية إذا كان التعدي ــرات والفت التقدي
ــر علــى كل مــن الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية. يؤث

المحاســبية  السياســات  تطبيــق  ســياق  فــي 
للمجموعــة، قامــت اإلدارة باســتخدام التقديــرات 
واألحــكام التاليــة التــي تعتبــر جوهريــة فــي القوائــم 

الموحــدة: الماليــة 

األحكام
تعــرض المعلومــات حــول األحــكام المتخــذة لتطبيق 
ــة  ــرات جوهري ــا تأثي ــي له السياســات المحاســبية الت
الماليــة  القوائــم  فــي  المدرجــة  المبالــغ  علــى 

الموحــدة فــي االيضاحــات اآلتيــة:
إيضــاح  3  - فيمــا إذا كانــت المجموعــة تمــارس 

الســيطرة علــى شــركات مســتثمر فيهــا

إيضــاح 10 - تصنيــف الشــركات المســتثمر فيهــا 
بطريقــة حقــوق الملكيــة

إيضــاح 22 - تحديــد مــا إذا كان الترتيــب ينطــوي 
على عقد ايجار 

إيضاح 22 - تصنيف عقود اإليجار

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة
فيمــا يلــي المعلومات حول االفتراضــات والتقديرات 
علــى  جوهريــة  تأثيــرات  لهــا  التــي  المؤكــدة  غيــر 
المبالــغ المدرجــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة:

ــة المتوقعــة للذمــم  مخصــص الخســائر االئتماني
مدينــة مســتحقة مــن عقــود التأجيــر التشــغيلي 
لحســاب  المخصــص  ســجل  المجموعــة  تســتخدم 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمســتحق مــن عقــود 
المخصصــات  معــدالت  تســتند  التشــغيلي.  التأجيــر 

إلــى أيــام التأخيــر لمجموعــة العمــالء. 

معــدالت  علــى  مبدئًيــا  المخصــص  ســجل  يعتمــد 
والتــي  للمجموعــة  التاريخيــة  الســداد  فــي  التعثــر 
بحســاب  المجموعــة  ســتقوم  مالحظتهــا.  يتــم 
ــة الخســارة ــل تجرب ــق لتعدي المصفوفــة بشــكل دقي

االئتمانيــة التاريخيــة مــع المعلومــات اللــي تتســم 
ــال، إذا كان  ــى ســبيل المث بالنظــرة المســتقبلية. عل
االقتصاديــة  األوضــاع  تتدهــور  أن  المتوقــع  مــن 
علــى  اإلجمالــي(  المحلــي  الناتــج  )أي  المتوقعــة 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل مــدى العــام المقبــل والــذي قــد ي
القطــاع  فــي  الســداد  فــي  التعثــر  حــاالت  عــدد 
العقــاري، فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعثــر فــي 

الســداد التاريخيــة. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم تحديــث 
ــر فــي الســداد التاريخيــة والتــي يتــم  معــدالت التعث
مالحظتهــا ويتــم تحليــل التغيــرات فــي التقديــرات 

بالنظــرة المســتقبلية. التــي تتســم 

فــي  التعثــر  معــدالت  بيــن  العالقــة  تقييــم  إن 
الســداد التاريخيــة والتــي يتــم مالحظتهــا والظــروف 
االئتمانيــة  والخســائر  المتوقعــة  االقتصاديــة 
المتوقعــة هــو تقديــر جوهــري. إن قيمــة الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة هــي أكثــر البنــود حساســية 
االقتصاديــة  والظــروف  الظــروف  فــي  للتغيــرات 
المتوقعــة. قــد ال تمثــل تجربــة الخســارة االئتمانيــة 
ــة الخاصــة  ــة وتوقعــات الظــروف االقتصادي التاريخي
بالمجموعــة التعثــر الفعلــي فــي الســداد للعميــل 
المعلومــات  عــن  اإلفصــاح  تــم  المســتقبل.  فــي 
المتعلقــة بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمــم 
الخاصــة  العقــد  وموجــودات  التجاريــة  المدينــة 

.11 إيضــاح  فــي  بالمجموعــة 
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7- األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات 
المحاســبية الجوهريــة )تتمــة(

منافع الموظفين 
تطبــق المجموعــة خطــة مكافأة نهايــة الخدمة على 
موظفيهــا طبًقــا لنظــام العمــل الســعودي الســائد. 
يكــون االلتــزام مســتحًقا اســتناًدا إلــى طريقــة وحــدة 
االكتواريــة  للتقييمــات  المتوقعــة وفقــًا  االئتمــان 
االفتراضــات  تفاصيــل  مــن  لمزيــد  المنتظمــة. 

والتقديــرات راجــع إيضــاح 15.

تــم تطبيــق بعــض االفتراضــات االكتواريــة كمــا هــو 
مبيــن فــي إيضــاح15  فــي هــذه القوائــم الماليــة 
الموحــدة بغــرض تقييــم القيمــة الحاليــة لمطلوبــات 
المنافــع المحــددة. أي تغيرات فــي هذه االفتراضات 
فــي الســنوات المســتقبلية قــد تؤثــر علــى األربــاح 

والخســائر فــي تلــك الســنوات.

تقييم العقارات االستثمارية
تقــوم المجموعــة بتوظيــف خدمــات طــرف ثالــث 
تقديــرات  علــى  للحصــول  مهنًيــا  مؤهــل  مقّيــم 

القيمــة الســوقية للعقــارات االســتثمارية باســتخدام 
مراجعــة  لغــرض  بهــا  معتــرف  تقييــم  أســاليب 
االنخفــاض فــي القيمــة واإلفصاحــات فــي القوائــم 

الموحــدة.  الماليــة 

ــرات راجــع  ــد مــن تفاصيــل االفتراضــات والتقدي لمزي
إيضــاح 9.

مفهوم االستمرارية
أجــرت إدارة المجموعــة تقييًمــا لمقــدرة المجموعــة 
حيــث  االســتمرارية  لمبــدأ  وفًقــا  االســتمرار  علــى 
ــى قناعــة أن المجموعــة لديهــا المــوارد  توصلــت إل
فــي  العمــل  فــي  االســتمرار  مــن  تمكنهــا  التــي 
اإلدارة  أن  إلــى  باإلضافــة  المنظــور.  المســتقبل 
ليســت علــى علــم بوجــود أي أمــور هامــة يمكــن أن 
تثيــر شــكوًكا هامــة حــول مقــدرة المجموعــة علــى 
وعليــه،  االســتمرارية.  لمفهــوم  وفًقــا  االســتمرار 
علــى  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  إعــداد  يســتمر 

االســتمرارية. مفهــوم  أســاس 
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اإلجمالي سيارات
أثاث ومعدات 

مكتبية
تحسينات 

على مباني 
مباني أراضي

التكلفة:

13,831,036 463,720 2,973,216 267,100 4,008,734 6,118,266 الرصيد في 1 يناير 2017م

3,578,041 215,300 3,362,741 - - - إضافات

9,916,479 - - - - 9,916,479 محول من عقارات استثمارية الي 
ممتلكات ومعدات )إيضاح 9(

181,064,146 - 15,138,981 - 165,925,165 - محول من مشروعات تحت التنفيذ 
)إيضاح 9(

208,389,702 679,020 21,474,938 267,100 169,933,899 16,034,745 الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

689,859 - 689,859 - - - إضافات

)499,571( )115,920( )116,551( )267,100( - - استبعادات 

208,579,990 563,100 22,048,246 - 169,933,899 16,034,745 الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

االستهالك المتراكم:

)3,326,896( )420,780( )1,856,107( )267,100( )782,909( - الرصيد في 1 يناير 2017م

)2,710,871( )97,143( )1,026,691( - )1,587,037( - المحمل للسنة

)6,037,767( )517,923( )2,882,798( )267,100( )2,369,946( - الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

)7,264,833( )52,303( )2,751,488( - )4,461,042( - المحمل للسنة

481,921 115,920 98,901 267,100 - - خاص باالستبعادات

)12,820,679( )454,306( )5,535,385( - )6,830,988( - الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية:

195,759,311 108,794 16,512,861 - 163,102,911 16,034,745 31 ديسمبر 2018م

202,351,935 161,097 18,592,140 - 167,563,953 16,034,745 31 ديسمبر 2017م

10,504,140 42,940 1,117,109 - 3,225,825 6,118,266 1 يناير 2016م

8- ممتلــكات ومعدات

2017م 2018م

6,395,2972,170,525تكلفة اإليرادات 

869,536540,346مصروفات عمومية وإدارية 

7,264,8332,710,871

 

االستهالك المحمل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:
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)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

9- عقارات اســتثمارية

مبانيأراضي
المشاريع تحت

التنفيذ
اإلجمالي

التكلفة:

247,414,434352,249,772176,003,159775,667,365الرصيد في 1 يناير 2017م

55,850,975106,685,531-50,834,556إضافات

محول من المشاريع تحت التنفيذ الي ممتلكات 
ومعدات ( ايضاح 8(

8,782,623-)189,846,769()181,064,146(

)9,916,479(--)9,916,479(محول إلى ممتلكات ومعدات ( ايضاح 8(

)44,866,178(--)44,866,178(استبعادات

252,248,956352,249,77242,007,365646,506,093الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

20,770,30220,770,302--إضافات

-)18,677,851(18,677,851-محول من المشاريع تحت التنفيذ الي مباني

)50,834,556(--)50,834,556(محول إلي شركات زميلة )إيضاح 10(

201,414,400370,927,62344,099,816616,441,839الرصيد في 31 ديسمبر 2018م
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مبانيأراضي
المشاريع تحت

التنفيذ
اإلجمالي

االستهالك المتراكم
واالنخفاض في القيمة:

)83,500,740(-)83,500,740(-الرصيد في 1 يناير 2017م

)10,451,132(-)10,451,132(-المحمل للسنة

)4,244,103()4,244,103(--خسائر االنخفاض في القيمة 

)98,195,975()4,244,103()93,951,872(-الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

)11,073,386(-)11,073,386(-المحمل للسنة

)1,305,919()1,305,919(--خسائر االنخفاض في القيمة

)110,575,280()5,550,022()105,025,258(-الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

صافي القيمة الدفترية:

31201,414,400265,902,36538,549,794505,866,559 ديسمبر 2018م

31252,248,956258,297,90037,763,262548,310,118 ديسمبر 2017م

1247,414,434268,749,032176,003,159692,166,625 يناير 2017م

قامــت اإلدارة بتقييــم القيمــة العادلــة للعقــارات 
االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م وبلغــت 
قيمتهــا 1.594 مليــار ريــال ســعودي )31 ديســمبر 

2017م: 1.610 مليــار ريــال ســعودي(.
 

المصنفــة  والمبانــي  األراضــي  تقييــم  تــم  كمــا 
خارجــي  مقيــم  خــالل  مــن  اســتثمارية  كعقــارات 
ديســمبر   31 فــي  كمــا  العادلــة  قيمتهــا  لتحديــد 
الخارجــي عــن طريــق  التقييــم  إجــراء  تــم  2018م. 
مقيــم خارجــي معتمــد مــن قبــل الهيئــة الســعودية 

)تقييــم(. المعتمديــن  للمقيميــن 
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)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

9- عقارات اســتثمارية )تتمة(
يعــرض الجــدول التالــي أســاليب التقييم المســتخدمة 

فــي تحديــد القيمــة العادلــة للعقارات االســتثمارية، 
باإلضافــة إلــى المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة 

الهامــة المســتخدمة فــي نمــاذج التقييــم.

فيما يلي بيانات القياس للقيمة العادلة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 13 كما في 31 ديسمبر 2018م:

قياس القيمة العادلة 

الغرض منهج التقييمالعقارات
مدخالت هامة 

وافتراضات التقييم
القيمة العادلة في 
31 ديسمبر 2018م

القيمة العادلة في 
31 ديسمبر 2018م

163,600,000166,200,000معامالت بيع أرضي حديثةزيادة رأس ماليةطريقة مقارنة المبيعاتاألراضي

مبنى األندلس 

الرئيسي
التكلفة االستبدالية 

إيرادات إيجار وزيادة 
رأس مالية

تكاليف تشييد المبنى في الموقع، 
باإلضافة إلى قيمة األرض

15,500,00015,500,000

التدفقات النقدية المخصومةالصحافة مول
إيرادات إيجار وزيادة 

رأس مالية
معدل الخصم 9٪

معدل عائد الخروج 7٪
18,400,00023,000,000

التدفقات النقدية المخصومةالتالل مول
إيرادات إيجار وزيادة 

رأس مالية
معدل الخصم 9٪

معدل عائد الخروج 7٪
12,420,00017,000,000

التدفقات النقدية المخصومةاليرموك مول
إيرادات إيجار وزيادة 

رأس مالية
معدل الخصم 9٪

معدل عائد الخروج 7٪
13,000,00018,000,000

التدفقات النقدية المخصومةاالندلس مول
إيرادات إيجار وزيادة 

رأس مالية
معدل الخصم 11.25٪

معدل عائد الخروج 9.50٪
1,161,000,0001,144,000,000

التدفقات النقدية المخصومةالمروة بالزا مول
إيرادات إيجار وزيادة 

رأس مالية
معدل الخصم 9٪

معدل عائد الخروج 7٪
36,000,00025,500,000

فندق ستيبريدج 
التدفقات النقدية المخصومةاالندلس مول

إيرادات إيجار وزيادة 
رأس مالية

معدل الخصم 11.25٪
معدل عائد الخروج 9.50٪

174,000,000201,000,000

أساليب التقييم المستخدمة تصنف كمستوى 3 للقيمة العادلة. 

إن آليــة تقييــم العقــارات المطبقــة فــي تقييــم العقــارات االســتثمارية متوافقــة مــع مجلــس معاييــر التقييــم 
الدوليــة ومــع توجيهــات الهيئــة الســعودية للمقيميــن المعتمديــن )تقييــم(.

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

10- اســتثمارات في شــركات زميلة

نسبة الملكية

2017م2018م2017م2018مبلد التأسيس

شركة األسواق 
المتطورة

المملكة العربية 
97,622,867100,460,745٪50٪50السعودية

المملكة العربية شركة هامات العقارية
41,995,28847,194,498٪33.4٪33.4السعودية

المملكة العربية شركة الحياة العقارية
186,423,778193,130,904٪25٪25السعودية

المملكة العربية شركة صروح المراكز
49,333,15048,676,946٪25٪25السعودية

شركة مستشفى غرب 
جدة

المملكة العربية 
67,656,66567,809,709٪50٪50السعودية

شركة الجوهرة الكبرى 
للتطوير واالستثمار 

العقاري

المملكة العربية 
-50,956,806-٪25السعودية

493,988,554457,272,802

فيما يلي ملخًصا بتفاصيل االستثمارات في الشركات الزميلة:

فيما يلي الحركة في االستثمار في شركات زميلة:

2017م 2018م

457,272,802387,960,061الرصيد االفتتاحي

33,260,42938,848,354حصة ربح الشركة في شركات زميلة

)33,058,151()42,212,337(توزيعات أرباح مستحقة

)4,287,171(-المستلم من مساهمات أضافية 

51,681,91367,809,709إضافة استثمار خالل السنة

-)6,014,253(خسائر انخفاض فى الشهرة الضمنية

493,988,554457,272,802الرصيد في نهاية السنة
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)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

10- استثمارات في شركات زميلة )تتمة(
شركة األسواق المتطورة

خــالل 2007م، قامــت الشــركة مــع مســتثمر آخــر 
بتأســيس شــركة األســواق المتطــورة كشــركة ذات 
مســؤولية محــدودة بــرأس مــال قــدره 500,000 
ــكل  ــة تســاوي ٪50 ل ــال ســعودي وبنســبة ملكي ري
قدمــت  بالدمــام.  داريــن  مجمــع  المتــالك  منهــا 
الشــركة تمويــاًل إضافًيــا للشــركة المســتثمر فيهــا 
بمبلــغ 35,461,474 ريــال ســعودي تمثــل حصتهــا 
ــل تكلفــة أرض المشــروع. وبالتالــي، فــإن  فــي تموي
إجمالــي تكلفــة االســتثمار تبلــغ 35,711,474 ريــال 
ســيطرة  المجموعــة  إدارة  لــدى  ليــس  ســعودي. 

علــى هــذا االســتثمار، ولكــن لهــا تأثيــر جوهــري. 

شركة هامات العقارية
خــالل 2012م، قامــت الشــركة بشــراء 33,40٪ 
البالــغ  العقاريــة  رأس مــال شــركة هامــات  مــن 
500,000 ريــال ســعودي بمبلــغ 44,434,383 
ــة  ــال ســعودي. تشــمل أنشــطة الشــركة الزميل ري
شــراء أراضــي إلنشــاء المبانــي عليهــا واســتثمارها 
االســتثمار  يتضمــن  اإليجــار.  أو  البيــع  خــالل  مــن 
 44,18 البالغــة  الكامنــة  الشــهرة  المذكــور 
ــال ســعودي. قامــت الشــركة بدراســة  ــون ري ملي
ــاك دليــل موضوعــي علــي االنخفــاض  اذا كان هن
وتســجيل  فيهــا  المســتثمر  الشــركة  قيمــة  فــي 

بقيمــة  الضمنيــة  الشــهرة  انخفــاض فــى  خســائر 
6,014,253 ريــال ســعودي.

شركة الحياة العقارية
ــى ٪50 مــن  فــي 2007م، اســتحوذت الشــركة عل
حصــة الملكيــة لــرأس مــال حيــاة مــول، كمــا قامــت 
ــال ســعودي كشــهرة  ــون ري ــغ 208 ملي ــات مبل بإثب
كامنــة ناتجــة عــن االســتحواذ. خــالل 2010م، باعــت 
الشــركة ٪50 مــن حصــة ملكيتهــا فــي حيــاة مــول 
)تمثــل ٪25 مــن رأس مــال حيــاة مــول(.  خــالل 
2009م، قامــت الشــركة مــع مســتثمرين آخريــن 
بتأســيس شــركة الحيــاة العقاريــة إلدارة حيــاة مــول. 
فــي 1 ينايــر 2015م، تــم تغييــر هيــكل شــركة الحيــاة 
العقاريــة لتتوافــق مــع هيــكل ملكيــة حيــاة مــول 
ــة ٪25 مــن  ــس العقاري ــك شــركة األندل ــث تمتل حي
رأس مالهــا. فــي 2 ينايــر 2015م، قــرر المســتثمرون 
لشــركة  الحصرييــن  المالكيــن  باإلجمــاع، بصفتهــم 
الحيــاة العقاريــة وحيــاة مــول، تفعيــل دور شــركة 
2015م  ينايــر  بدايــة  مــن  اعتبــاًرا  العقاريــة  الحيــاة 
لتكــون هــي المالــك لجميــع موجــودات حيــاة مــول 
ــا وعقودهــا باإلضافــة  والمســؤولة عــن مطلوباته
إلــى تحويــل جميــع حســابات حيــاة مــول إلــى شــركة 
الحيــاة العقاريــة. تــم إيقــاف إصــدار القوائــم الماليــة 
ينايــر 2015م.  لحيــاة مــول الماليــة اعتبــاًرا مــن 1 
وعليــه، تمتلــك الشــركة حصــة ملكيــة بنســبة 25٪ 
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االســتثمار  يتضمــن  العقاريــة.  الحيــاة  شــركة  فــي 
المذكــور الشــهرة الكامنــة البالغــة 95.75 مليــون 

ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

شركة صروح المراكز 
شــركة  الشــركة  أسســت  2014م،  أبريــل   17 فــي 
صــروح المراكــز )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( 
ســعودي.  ريــال   500,000 قــدره  مــال  بــرأس 
قيمتهــا  بلغــت  أراضــي  بقطــع  الشــركة  ســاهمت 
48,591,406 ريــال ســعودي كــرأس مــال إضافــي 
يعــادل نســبة ملكيتهــا. لــم تبــدأ الشــركة الزميلــة 

بعــد. أعمالهــا 

شركة مستشفى غرب جدة
فــي 1436/01/06 هـــ الموافق 30 أكتوبر 2014م، 
قامــت الشــركة بتأســيس شــركة مستشــفى غــرب 
بمبلــغ  محــدودة(  مســؤولية  ذات  )شــركة  جــدة 
500,000 ريــال ســعودي وتملــك ٪50 مــن رأس 
مالهــا. أشــار عقــد التضامــن إلــى أن قيمــة قطعتــي 
أرض مقدمــة مــن شــركة األندلــس العقاريــة بلغــت 
مســاحة  بإجمالــي  للمتــر  ســعودي  ريــال   3,000
ريــال   90,753,240 وبقيمــة  مربــع  متــر   30,251
األراضــي  تكلفــة  بلغــت  ذلــك،  ومــع  ســعودي. 
الملكيــة  نقــل  عمليــة  عنــد  الشــركة  دفاتــر  فــي 
44,866,178 ريــال ســعودي ممــا نتــج عنــه أربــاح 

ســعودي.  ريــال   22,943,531 بلغــت 

ونظــًرا الســتبعاد ٪50 مــن حصــة شــركة األندلــس 
بلغــت  فبالتالــي،  االرض  بيــع  أربــاح  مــن  العقاريــة 
قيمــة االســتثمار 67,809,709 ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018م. تــم إثبــات هــذا االســتثمار 
1438/06/20هـــ  بتاريــخ  الملكيــة  نقــل  عنــد 
الموافــق 2017/3/19م. لــم تبــدأ الشــركة الزميلــة 
أعمالهــا بعــد. ليــس لــدى إدارة المجموعــة ســيطرة 

ــر جوهــري.  ــى هــذا االســتثمار، ولكــن لهــا تأثي عل

شــركة الجوهــرة الكبــرى للتطويــر واالســتثمار 
العقــاري

فــي 2017م، ســاهمت الشــركة بنســبة ٪25 فــي 
قامــت  الفتــرة،  وخــالل  جــدة.  فــي  أصالــة  أرض 
)المحولــة  هــذه  األرض  قطعــة  بتحويــل  الشــركة 
مــن عقــارات اســتثمارية إيضــاح 9( لتأســيس شــركة 
العقــاري  واالســتثمار  للتطويــر  الكبــرى  الجوهــرة 
بــرأس مــال قــدره 500,000 ريــال ســعودي والتــي 
تقــوم بشــراء وبيــع األراضــي والعقــارات وتحصيــل 
وإدارة  ذلــك،  مقابــل  العقــارات  إلدارة  عمولــة 
المؤجــرة )غيــر  أو  المملوكــة  العقــارات  واســتئجار 
األراضــي  تحويــل صكــوك ملكيــة  تــم  الســكنية(. 
لصالــح شــركة الجوهــرة الكبــرى بنفس نســبة ملكية 
األرض. تمتلــك األندلــس ٪25 مــن أســهم الشــركة 
المســتثمر فيهــا ولــم تبــدأ الشــركة المســتثمر فيهــا 

نشــاطها بعــد.
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10- استثمارات في شركات زميلة )تتمة(

2018م
شركة األسواق

المتطورة
شركة هامات 

العقارية
شركة الحياة 

العقارية
شركة صروح 

المراكز

شركة 
مستشفى غرب 

جدة

شركة الجوهرة 
الكبرى للتطوير 

واالستثمار 
العقاري

اإلجمالي

201,035,1231,501,743362,159,192197,166,932107,400,994211,255,1391,080,519,123موجودات غير متداولة

4,460,06623,995,47643,410,4262,782,9431,033,50510,334,40986,016,825موجودات متداولة

)4,195,095(----)3,798,054()397,041(مطلوبات غير متداولة

)83,563,964()17,762,324()211,000()2,617,274()42,874,505()10,246,445()9,852,416(مطلوبات متداولة

صافي الموجودات
195,245,73211,452,720362,695,113197,332,601108,223,499203,827,2241,078,776,889الشركة الزميلة

ناقص مساهمات 
)18,797,231(-)18,797,231(----المستثمرين االخرين اإلضافية

195,245,73211,452,720362,695,113197,332,60189,426,268203,827,2241,059,979,658

٪25٪50٪25٪25٪33.4٪50نسبة حصة المجموعة

حصة المجموعة في 
97,622,8673,825,20890,673,77849,333,15044,713,13450,956,806337,124,943صافي الموجودات

حصة شركة األندلس 
22,943,531-22,943,531----العقارية من أرباح بيع األرض

139,934,333---44,184,33395,750,000-شهرة ضمنية        

)6,014,253(----)6,014,253(-انخفاض فى شهرة ضمنية        

القيمة الدفترية 
لالستثمارات في الشركات 

الزميلة
97,622,86741,995,288186,423,77849,333,15067,656,66550,956,806493,988,554

إجمالي إيرادات الشركة 
207,461,242---40,517,92136,049,129130,894,192الزميلة

116,258,527)11,000()290,889()267,772(21,936,8113,311,92291,579,455ربح السنة للشركة الزميلة

حصة ربح الشركة من شركة 
33,260,429)2,750()153,046()66,153(10,662,121815,04622,005,211زميلة      

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

شركة األسواق2017م
شركة هامات 

العقارية
شركة الحياة 

العقارية
شركة صروح 

المراكز
شركة مستشفى 

غرب جدة
اإلجمالي

202,826,9101,462,763364,298,444197,163,76989,232,356854,984,242موجودات غير متداولة

7,776,98915,313,98968,004,381500,000500,00092,095,359موجودات متداولة

)6,086,407(--)2,119,938()3,626,131()340,338(مطلوبات غير متداولة

)57,082,511(-)2,955,983()40,659,272()4,125,185()9,342,071(مطلوبات متداولة

200,921,4909,025,436389,523,615194,707,78689,732,356883,910,683صافي الموجودات

-٪50٪25٪25٪33.4٪50نسبة حصة المجموعة

حصة المجموعة في صافي 
100,460,7453,010,16597,380,90448,676,94644,866,178294,394,938الموجودات

139,934,333--44,184,33395,750,000-شهرة ضمنية 

حصة شركة األندلس العقارية 
22,943,53122,943,531----من أرباح بيع األرض

القيمة الدفترية لالستثمارات 
100,460,74547,194,498193,130,90448,676,94667,809,709457,272,802في الشركات الزميلة

207,316,516--44,257,58531,952,365131,106,566اجمالي إيرادات الشركة الزميلة

127,033,778)15,200()56,837(26,354,9145,933,59394,817,308ربح السنة للشركة الزميلة

حصة ربح الشركة من شركة 
38,848,354-)15,000(13,177,4571,981,82023,704,077زميلة
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2017م 2018م

34,912,61824,472,874ذمم مدينة مستحقه من عقود التأجير التشغيلي

)6,404,643(-المستخدم من مخصص خصومات المستأجرين

)3,747,242()8,814,808(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 26,097,81014,320,989

 

2017م 2018م

13,747,2422,126,132 يناير

5,067,5661,621,110المكون خالل السنة 

318,814,8083,747,242 ديسمبر

 

فيما يلي بيان بالحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

فيما يلي ضوابط المخصص المستخدمة لتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في الذمم المدينة:
جدول أعمار ذمم مدينة مستحقه من عقود التأجير التشغيلي 

                                                                                                       متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

من 91 – 180 يوم - 90 يوًمااإلجمالي
يوًما

من 181 – 270 
يوًما

من 271 – 365 
يوًما

من 366  – 455 
يوًما

أكثر من 455 
يوًما

201834,912,61812,414,9517,688,5466,982,9927,747,64456,86621,619م

15,454,1433,320,1601,957,161995,9972,745,413-201724,472,874م

11-  ذمم مدينة مســتحقه من عقود التأجير التشــغيلي

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

12- مدفوعــات مقدًمــا وأرصدة مدينة أخرى

14- النقــد وما في حكمه

13- األدوات الماليــة - القيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة

2017م 2018م

291,737-إيجار مقدم

610,598966,163تأمين مقدم

478,209557,700سلف موظفين 

مة للموردين 840,8934,306,659دفعات مقدَّ

-1,500,000مصروفات مدفوعة مقدما 

-548,006أخرى

3,977,7066,122,259

2017م2018م

794,404-نقد في الصندوق

75,102,58438,418,827نقد لدى البنوك

-70,009,190مرابحة مستحقة خالل ثالثة أشهر

405,000,000-شيكات تحت التحصيل 

145,111,774444,213,231

القيمة العادلةالتكلفة

57,729,00058,111,578صندوق األھلي للمتاجرة بالريال السعودي

األدوات المالية - القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تتضمن التالي: 
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2017م2018م

4,496,7704,351,472الرصيد في 1 يناير 

134,885129,573تكلفة فوائد

700,371755,822تكلفة الخدمة الحالية

215,155)23,950(الخسارة االكتوارية على االلتزام )الدخل الشامل اآلخر(

)955,252()233,370(منافع مدفوعة

5,074,7064,496,770الرصيد في 31 ديسمبر 

2017م2018م

مصروفات المنافع المثبتة في الربح أو الخسارة

134,885129,573تكلفة الفوائد من مطلوبات المنافع

700,371755,822تكلفة الخدمة الحالية

835,256885,395

2017م2018م

٪3٪3معدل الخصم

٪12٪12زيادات الرواتب المستقبلية

فيما يلي الحركة في التزامات موظفين محددة في قائمة المركز المالي:

تتضمن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد مطلوبات المنافع المحددة لما بعد التوظيف ما يلي:

15- التزامــات مكافأة نهايــة الخدمة للموظفين

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

ــع  ــات المناف ــى مطلوب ــدل الخصــم عل ــب ومع ــر الرات ــل الحساســية الكمــي الفتراضــات تغي ــي تحلي ــا يل فيم
المحــددة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و2017م:

                                                                                                   2018م                                                         2017م

1 ٪ نقص1 ٪ زيادة1 ٪ نقص1 ٪ زيادة

188,733)175,397(158,152)151,301(معدل الخصم

)166,389(171,621.02)140,673(143,928معدل زيادات الرواتب المستقبلية

16- تســهيالت تورق إسالمي

تــم إجــراء تحليــل الحساســية أعــاله على أســاس طريقة 
المحــددة  المنافــع  علــى مطلوبــات  األثــر  تســتنبط 
للموظفين نتيجة التغيرات المعقولة في االفتراضات 
الرئيســية التــي حدثــت فــي نهايــة تاريــخ التقريــر. يعتمــد 
ــراض جوهــري،  ــر فــي افت ــى تغي ــل الحساســية عل تحلي

ــة.  ــع االفتراضــات األخــرى ثابت مــع الحفــاظ علــى جمي
ــا فــي  ــرًا فعلًي ــل تغي ــل الحساســية قــد ال يمث إن تحلي
مطلوبــات المنافــع المحــددة للموظفين نظــًرا لعدم 
وجــود احتمــال بأن التغيرات في االفتراضات ســتحدث 

بمعــزل عــن بعضهــا البعــض.

2017م2018م

186,506,269202,803,364الرصيد في بداية السنة

113,620,413-إضافات خالل السنة

)129,917,508()184,680,118(مدفوعات 

1,826,151186,506,269إجمالي قيمة تورق 

)11,126,152()3,384(يخصم: تكلفة التمويل المؤجلة

1,822,767175,380,117صافي قيمة تورق

1,822,767122,331,008الجزء المتداول

53,049,109-الجزء غير المتداول
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شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

17- مســتحقات وأرصدة دائنة أخرى
2017م2018م

13,116,92510,367,179مصروفات مستحقة

12,298,0114,444,822مستحق لموردين

1,162,2424,000,000مستحقات لصيانة مركز األندلس

3,915,228-المحتجزات الدائنة مقابل أعمال اإلنشاءات

2,450,8982,517,444مخصص خصم إيجار

2,297,7442,288,978رواتب ومزايا موظفين مستحقة

2,000,0002,000,000مخصص تحسينات 

882,962-أخرى

33,325,82030,416,613

2017م2018م

11,126,15217,489,055الرصيد االفتتاحي

3,620,814-إضافات خالل السنة

-)7,118,741(تنازل عن حصة للسداد المبكر 

)9,983,717()4,004,027(إطفاء السنة )تكلفة تمويل تورق إسالمي(

3,38411,126,152

فيما يلي تفاصيل التكلفة التمويل المؤجلة: 

تتضمــن تكاليــف التمويــل المطفــأة تكاليــف تمويــل تــورق إســالمي التــي تــم رســملتها بموجــب تكلفــة 
عقــارات اســتثمارية )مشــاريع قيــد اإلنشــاء(، بمبلــغ ال شــيء خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م 

ــال ســعودي(. )31 ديســمبر 2017م: 2,965,188 ري

16- تســهيالت تورق إســالمي )تتمة(

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

تقــدم الشــركة وشــركاتها التابعــة إقراراتهــا الزكويــة 
بشــكل فــردي وفًقــا للقوائــم الماليــة لــكل شــركة. 
احتســاب  ويتــم  الــزكاة  وعــاء  تحديــد  يتــم  لذلــك، 
بشــكل  لهــا  التابعــة  وشــركاتها  للشــركة  الــزكاة 
فــردي، ويتــم عــرض إجمالــي الــزكاة المقــدرة فــي 

الموحــدة للمجموعــة. الدخــل  قائمــة 

ــع إقراراتهــا  ــة جمي ــس العقاري قدمــت شــركة األندل
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  الســنة  الزكويــة حتــى 
الــزكاة حتــى  2017م كمــا حصلــت علــى شــهادة 
2017م. أنهــت الشــركة الربــط الزكــوي مــع الهيئــة 
للــزكاة والدخــل )»الهيئــة«( حتــى الســنة  العامــة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014م.

18- الزكاة

وعاء الزكاة 
يتــم احتســاب الــزكاة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر باســتخدام وعــاء الــزكاة طبقــا للقوائــم الماليــة الغيــر 

موحــدة لشــركة االندلــس العقاريــة ، كمــا يلــي:

2017م2018م

صافي الوعاء الموجب:

700,000,000700,000,000رأس المال 

297,702,596117,680,856االرباح المبقاة 

84,125,63872,286,619احتياطي نظامي 

4,263,4014,337,649مخصصات 

1,822,767175,380,117تمويل بالمرابحة طويل االجل 

19,673,14184,101,118صافي الربح المعدل

1,107,587,5431,153,786,359صافي الوعاء الموجب 
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2017م2018م

صافي الوعاء السالب :

9,930,489202,351,935ممتلكات ومعدات - بالصافي 

65,190,221548,310,118ممتلكات استثمارية 

489,106,005418,424,447استثمارات في شركات زميلة 

564,226,7151,169,086,500صافي الوعاء السالب

2017م2018م

14,658,1952,799,853 يناير

13,584,0202,102,528المكون خالل السنة

)244,186()4,936,507(المدفوع خالل السنة 

3113,305,7084,658,195 ديسمبر

2017م2018م

)15,300,141(543,360,828صافى الوعاء المحتسب

543,360,82884,101,118صافي الوعاء الزكوي ألحتساب الزكاه

13,584,0202,102,528الزكاة المحملة بواقع 2.5٪

فيما يلي تفاصيل التكلفة التمويل المؤجلة: 

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

وعاء الزكاة )تتمة(

18- الزكاة )تتمة(

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

19-  التقاريــر القطاعية
تشمل أنشطة المجموعة عدًدا من القطاعات على النحو التالي:

قطاع التجزئة: يشمل تأجير وحدات تأجير للعقارات االستثمارية مثل مراكز التسوق.

قطاع الضيافة: يشمل منشآت تقدم خدمات الضيافة )فندق ستايبريدج سويتس األندلس مول(.

اإلجماليأخرىقطاع الضيافةقطاع التجزئة2018م

164,680,427-140,303,94724,376,480إيرادات*

)70,995,536(-)23,425,459()47,570,077(تكلفة اإليرادات

33,260,42933,260,429--الحصة في الربح من شركة زميلة

)37,575,257()31,785,769()1,406,525()4,382,963(المصروفات

خسارة االنخفاض في قيمة مستحق من 
عقود التأجير التشغيلي

)5,067,566( --)5,067,566( 

االنخفاض في الشهرة الضمنية 
 )6,014,253(-- )6,014,253(لشركة زميلة

4,258,3214,258,321--إيرادات أخرى*

5,732,98182,546,565)455,504(77,269,088صافي الربح قبل الزكاة

505,866,559169,658,519770,513,0101,446,038,088إجمالي الموجودات

68,686,93320,26429,539,93998,247,136إجمالي المطلوبات
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اإلجماليأخرىقطاع الضيافةقطاع التجزئة2017م

138,569,8277,225,8441,031,766146,827,437إيرادات*

)66,676,860(-)13,486,899()53,189,961(تكلفة اإليرادات

38,848,35438,848,354--الحصة في الربح من شركة زميلة

22,943,53122,943,531--المصروفات

خسارة االنخفاض في قيمة مستحق من 
عقود التأجير التشغيلي

)5,535,935( )1,482,594()13,666,412()20,684,941( 

االنخفاض في الشهرة الضمنية 
 )1,621,110(-- )1,621,110(لشركة زميلة

856,308856,308--إيرادات أخرى*

50,013,547120,492,719)7,743,649(78,222,821صافي الربح قبل الزكاة

535,524,543165,925,163972,238,1921,673,687,898إجمالي الموجودات

75,434,61573,971,081103,664,691253,070,387إجمالي المطلوبات

ــن  ــرادات ناتجــة عــن معامــالت بي ــاك إي ــن، وليــس هن ــرادات المجموعــة هــي مــن عمــالء خارجيي ــع إي * جمي
القطاعــات.

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

19-  التقاريــر القطاعية )تتمة(

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

20- ربحية الســهم
يتم احتســاب ربحية الســهم األساســية بقســمة الربح 
العائــد إلــى مالكــي الشــركة علــى المتوســط المرجــح 
لعــدد األســهم العاديــة خــالل الســنة. ويتــم احتســاب 

ربحيــة الســهم المخفضــة بقســمة ربــح الســنة علــى 
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــالل 
ــع األســهم منخفضــة  ــل جمي ــراض تحوي الســنة بافت

القيمــة إلــى أســهم عاديــة.

21- االلتزامات الرأســمالية

كمؤجر
22- عقود اإليجار التشــغيلي  

2017م2018م

47,972,305118,390,191صافي ربح السنة

70,000,00070,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة ) سهم(

0.691,69األرباح األساسية والمخفضة للسهم الواحد

إن ربحيــة الســهم المخفضــة تســاوي ربحيــة الســهم األساســية للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2018م 
و31 ديســمبر 2017م حيــث ال توجــد أدوات ذات ربحيــة منخفضــة لــكل ســهم.

لــدى المجموعــة التزامــات رأســمالية تتعلــق بعقــود 
اإلنشــاءات الخاصــة بالعقــارات االســتثمارية بقيمــة3  

مليــون ريــال ســعودي كمــا في 31 ديســمبر 2018م 
)31 ديســمبر 2017م: 8.6 مليــون ريــال ســعودي(.

2017م2018م

19,653,62718,932,262أقل من سنة واحدة 

104,142,69299,405,551من سنة إلى 5 سنوات 

87,988,291133,904,252أكثر من 5 سنوات 

211,784,610252,242,065
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شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

22- عقود اإليجار التشــغيلي )تتمة(
كمستأجر

23- تأســيس شركة تابعة  

يســتحق الحــد األدنــى لمدفوعــات عقــود اإليجــار المســتقبلية المتوقعــة للمراكــز التجاريــة المســتقبلية 
بموجــب عقــد اإليجــار كمــا يلــي:

بيــن  الموقعــة  والشــراء  البيــع  اتفاقيــة  بموجــب 
تــم  العقاريــة واألهلــي كابيتــال،  األندلــس  شــركة 
وفنــدق  مــول  األندلــس  تحويــل  علــى  االتفــاق 
لتأســيس  مــول  األندلــس  ســويتس  ســتايبريدج 
صنــدوق األهلــي ريــت 1 »الصنــدوق«. تــم تحويــل 
العقــارات إلــى الصنــدوق فــي 25 ديســمبر 2017م، 
ــارات  ــى العق واســتمرت الشــركة فــي الســيطرة عل

كجــزء مــن قدرتهــا علــى الســيطرة علــى الصنــدوق.
تغيــر فــي حصــة ملكيــة  أنــه كان هنــاك  وحيــث 
عنــه  ينتــج  ولــم  التابعــة  الشــركة  فــي  الشــركة 
فقــدان الســيطرة، فقــد أدى ذلــك إلــى تحقيــق 
تــم  ريــال ســعودي  مليــون   220.2 بمبلــغ  أربــاح 

المبقــاة. األربــاح  فــي  إثباتــه 

2017م2018م

12,830,000   15,700,000سنة

29,200,000   31,400,000سنتين

47,592,750   349,195,500 سنوات

68,776,888   477,417,776 سنوات

147,349,804   115,356,166أكثر من 5 سنوات )2023م إلى 2039م(

289,069,442    305,749,442

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

24- المعامالت مع أطراف ذات عالقة  
تتعامــل  لألعمــال،  االعتيــادي  الســياق  خــالل 
المجموعــة مــع منشــآت مملوكــة مــن قبــل بعــض 
أخــرى  وأطــراف  الزميلــة  والشــركات  المســاهمين 

عالقــة. ذات 

توافــق اإلدارة علــى شــروط وأحــكام المعامــالت مــع 
هذه األطراف. هذه المعامالت هي كاآلتي: 

هامــات  شــركة  مــع  عقــود  المجموعــة  لــدى   	
العقاريــة، وهــي شــركة زميلــة لتقديــم االستشــارات 
لخدمــات التطويــر والتأجيــر لمركــز األندلــس التجــاري 
فــي جــدة والمراكــز التجاريــة في الصحافــة واليرموك 
والتــالل مقابــل أتعــاب تأجيــر بنســبة ٪7 مــن إجمالــي 
إيجــارات المركــز للســنة األولــى عنــد اإليجــار ألول مرة 
أو عنــد اســتبدال المســتأجر بآخــر أو مــن خــالل الزيــادة 
فــي قيمــة اإليجــار لعقــد اإليجــار الجديــد. كمــا يتضمن 
العقــد أتعابــًا شــهرية لتقديــم خدمــات االستشــارة 
والتطويــر بنســبة ٪4 مــن دخــل المركــز الــذي يمثــل 
إيــرادات اإليجــار واإلعــالن واإليجــارات المتخصصــة 
ــارات المطــورة بنســبة  ــا رســوم اإليج ويتضمــن أيًض
٪15 مــن إجمالــي قيمة اإليجار للمســتأجر لمدة ســنة 
فقــط للوحــدات الجديــدة أو خدمــات التأجيــر التــي 
قــام المشــغل بتطويرهــا وإضافتهــا والتــي لــم تكــن 
موجــودة فــي تصاميــم المراكــز أو ميزانيــة اإليجــار 
ــة  التــي وافقــت عليهــا الشــركة. وبموجــب االتفاقي

نفســها، تخضــع الشــركة لتحمــل المطلوبــات المالية 
والمزايــا  الرواتــب  مثــل  بالموظفيــن  المتعلقــة 

ــاء. ــة والكهرب والنفقــات األخــرى مثــل الصيان
ــة،  ــاة العقاري ــل شــركة الحي 	 تقــوم الشــركة بتحمي
وهــي شــركة زميلــة بحصــة المصروفــات المباشــرة 
للمصروفــات العموميــة واإلداريــة التــي تكبدتهــا 
إدارة  التفاقيــة  وفًقــا  العقاريــة  األندلــس  شــركة 

هــذه الشــركات. 
أحــد  مــن  أرض  باســتئجار  المجموعــة  تقــوم   	
ــرة 20 ســنة إلنشــاء مركــز تجــاري  المســاهمين لفت
ريــال  مليــون   3.1 مــن  يبــدأ  ســنوي  بإيجــار  عليهــا 

1434/3/16هـــ. مــن  ابتــداًء  ســعودي 
ذات  شــركة  مــع  إيجــار  عقــود  الشــركة  لــدى   	
صلــة كمســتأجر )مــن خــالل ملكيــة عضــو مجلــس 
ذات  الشــركات  فــي  مباشــرة  غيــر  لحصــة  إدارة 
الصلــة( بقيمــة إيجــار ســنوي قــدره 3.9 مليــون 
ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2017م: 3.7 مليــون 

ــال ســعودي(. ري
	لــدى الشــركة عقــد مــع مجموعة الدكتور ســليمان 
الطبيــة وهــي مجموعــة ذات  للخدمــات  الحبيــب 
صلــة بشــركة شــقيقة وبنائــب رئيس مجلــس األدارة 
وتتمثــل بقيــام مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب 
ــم وتشــغيل وادارة المستشــفى المملوكــة  بتصمي

مناصفــة بيــن الطرفيــن )مستشــفى غــرب جــدة(.
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الرصيد فيمعامالت خالل 2017ممعامالت خالل 2018م

مستحق من أطراف 
ذات عالقة:

خدمات 
خدمات اإليجارتشغيل 

مصروفات
متبادلة 

خدمات 
اإليجار

خدمات 
التشغيل

مصروفات
متبادلة 

2017م2018م

شركة األسواق 
35,749          -999,580--2,035,749--المتطورة

-2,459,666-----5,360,515األهلي كابيتال 

شركة الحياة 
1,060,815   5,633,5691,176,555--15,890,574--العقارية

شركة محمد 
-7,652,210---12,281,704--الراجح لالستثمار

شركة الجوهرة 
-4,875,000---4,875,000--الكبرى

مجموعة أي أتش جي 
)أنتركونتنينتال(

------961,365-

------17,124,7961,096,564

مستحق إلى طرف 
ذو عالقة:

شركة هامات 
654,810153,871706,365736,7524,994,8964,397,288330,1451,272,608العقارية

فيما يلي ملخًصا للمعامالت واألرصدة:
تتضمــن المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة مكافــآت المســاهمين األساســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
وموظفــي اإلدارة العليــا حيــث تــم اعتمــاد شــروط وأحــكام هــذه المعامــالت مــن قبــل الشــركة. فيمــا يلــي أهــم 

المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل الســنة هــي كمــا يلــي:
الرصيد                                        المحمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

رواتب وأجور ومكافأة 
نهاية الخدمة

2018م2017م2018م

2,624,2821,796,8051,138,742

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

24- المعامالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة(

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

26- معامــالت غير نقدية:  

27- األدوات الماليــة – القيمــة العادلة، 
والتصنيف، وإدارة المخاطر  

مختلفــة  ماليــة  لمخاطــر  المجموعــة  تخضــع 
بســبب أنشــطتها بمــا فــي ذلــك: مخاطــر الســوق 
ــة  ــة، ومخاطــر القيمــة العادل )تشــمل مخاطــر العمل
ومخاطــر  الفائــدة(  لســعر  النقديــة  والتدفقــات 
إدارة  برنامــج  يركــز  الســيولة.  ومخاطــر  االئتمــان 
إمكانيــة  عــدم  علــى  للمجموعــة  العــام  المخاطــر 
إلــى  ويســعى  الماليــة  األســواق  بأوضــاع  التنبــؤ 
التقليــل مــن التأثيــرات العكســية المحتملــة علـــى 

للمجموعــة.  المالــي  األداء 

إن اإلدراة العليــا هــي المســؤولة عــن إدارة المخاطــر. 
تتكــون األدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز 

حكمــه  فــي  ومــا  النقــد  مــن  الموحــدة  المالــي 
ــة مســتحقة مــن عقــود  واســتثمارات وذمــم مدين
أطــراف ذات  إيجــار تشــغيلي ومســتحق من/إلــى 
عالقــة وتســهيالت تــورق إســالمي.   إن   طــرق   القيــد  
 المطبقــة   والخاصــة   بهــذه   البنــود   تــم   اإلفصــاح   عنهــا  
 ضمــن   السياســة   المحاســبية   لــكل   منهــا  . يتــم   إجــراء  
 المقاصــة   بيــن   األصــل   وااللتــزام   المالــي   وإثبــات  
ــة   الموحــدة   عندمــا   ــم   المالي ــغ   بالقوائ  صافــي   المبال
 يكــون   لــدى   المجموعــة   حًقــا   قانونًيــا   يلــزم   بمقاصــة  
 المبالــغ   التــي   تــم   إثباتهــا   والنيــة   إمــا   للتســوية   علــى  
 أســاس   الصافــي   أو   إثبات   الموجــودات   والمطلوبات  

 فــي   آن   واحــد. 

2017م2018م

50,834,55667,809,709العقارات االستثمارية المحولة إلى استثمارات في شركات زميلة

9,916,479-العقارات االستثمارية المحولة إلى ممتلكات ومعدات

إعادة قياس التزامات تعويضات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)215,155(23,950  أرباح / )خسائر( اكتوارية

25- األرباح الموزعة على المســاهمين 
2018م،  أبريــل   1 الموافــق  1439/07/15هـــ  فــي 
ــذي  ــة ال ــة العادي ــة العمومي ــاع الجمعي ــا الجتم وفًق

ريــال  بمبلــغ 140,000,000  أربــاح  توزيعــات  قــرر 
ــال ســعودي  ــاح بقيمــة 2 ري ســعودي )توزيعــات أرب
لــكل ســهم(. تــم دفــع كامــل المبلــغ خــالل 2018م.
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 ب( مخاطر العمالت
تعــرض  مخاطــر  هــي  األجنبيــة  العمــالت  مخاطــر 
قيمــة أداة ماليــة مــا للتقلــب بســبب التغيــرات فــي 
تتــم معامــالت  أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. 
الســعودي  بالريــال  أساســية  بصــورة  المجموعــة 
مرتبــط  الســعودي  الريــال  إن  األمريكــي.  والــدوالر 

األمريكــي. بالــدوالر 
تراقــب اإلدارة عــن قــرب وبصورة مســتمرة التقلبات 

فــي أســعار الصرف.

ج( مخاطر أسعار الفائدة
مخاطــر أســعار الفائــدة هي التعــرض لمخاطر مختلفة 
تتعلــق بتأثيــر تذبذبــات أســعار الفائــدة الســائدة علــى 

المركــز المالــي والتدفقــات النقديــة للمجموعــة. ال 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة بصــورة 
األجــل  قصيــرة  والودائــع  القــروض  مــن  رئيســية 
ــة وال تخضــع  ــدة ثابت ــا ألســعار فائ ــم وفًق وألنهــا تت

إلعــادة التســعير بشــكل منتظــم.

د( مخاطر االئتمان
الطــرف  مقــدرة  عــدم  االئتمــان  مخاطــر  تمثــل 
ــة  ــه بشــأن أداة مالي ــى الوفــاء بالتزامات ــل عل المقاب
خســائر  تكبــد  إلــى  يــؤدي  ممــا  عميــل  عقــد  أو 
ماليــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان مــن 
ــة والنقــد ومــا فــي حكمــه  ــة التجاري الذمــم المدين

عالقــة. ذات  اطــراف  مــن  والمســتحق 

2018منسبة التغير

5,811,000±10٪األثر علي قائمة الربح او الخسارة الموحدة

 أ( مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي مخاطــر التأثيــر المحتمــل 
للتغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف 
وأســعار  الربــح  ومعــدالت  األجنبيــة  العمــالت 
األســهم علــى إيــرادات المجموعــة أو قيمــة أدواتهــا 
إدارة  إلــى  الســوق  مخاطــر  إدارة  تهــدف  الماليــة. 
ــة  وضبــط التعــرض للمخاطــر ضمــن الحــدود المقبول

مــع تحقيــق العائــد األمثــل.

ــح او الخســارة الموحــدة  ــى قائمــة الرب ــر عل إن التأثي
)نتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات 
كمــا فــي 31 ديســمبر( بســبب تغيــر محتمــل معقول 
فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة 
جميــع  وجــود  مــع  والخســارة،  الربــح  خــالل  مــن 

ــي:  ــت كمــا يل ــرى فــي الثواب ــرات األخ المتغي

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

27- األدوات المالية – القيمة العادلة،
والتصنيف، وإدارة المخاطر  )تتمة(

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

2017م2018م

145,111,774444,213,231نقد وما في حكمه

26,097,81014,320,989ذمم دائنة مستحقة من عقود التأجير التشغيلي

17,124,7961,096,564مستحق من أطراف ذات عالقة

188,334,380459,630,784

إن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة تمثــل الحــد 
تقتصــر  االئتمــان.  لمخاطــر  التعــرض  مــن  األقصــى 
مخاطــر االئتمــان علــى الذمــم المدينــة واألرصــدة 

ــة علــى مــا يلــي: البنكي
	 األرصــدة النقديــة المحتفــظ بهــا لــدى بنــوك ذات 

تصنيــف ائتمانــي جيــد.
	 الذمــم المدينــة الظاهــرة بالصافــي بعــد خصــم 
مدينــة  ذمــم  قيمــة  فــي  االنخفــاض  مخصــص 

تشــغيلي. إيجــار  عقــود  مــن  مســتحقة 
	 المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة.

يتعلــق  فيمــا  االئتمــان  مخاطــر  المجموعــة  تديــر 
بالمســتحقات مــن العمــالء عــن طريــق المراقبــة وفًقــا 
لسياســات وإجــراءات محــددة. تســعى المجموعة للحد 
مــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة بها والمتعلقــة بالعمالء 
وذلــك بوضــع حــدود ائتمانيــة للعمالء األفــراد ومراقبة 
ــم  ــى أســاس مســتمر. يت ــة القائمــة عل الذمــم المدين
مراقبــة األرصــدة المدينــة كمــا كانــت نتائــج تعــرض 
المجموعــة لمخاطــر الديــون المعدومــة غيــر جوهريــة. 

الرصيــد القائــم للذمــم المدينــة التجاريــة هــو 100٪ 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

هـ( مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه منشــأة 
مــا صعوبــات فــي تأميــن الســيولة الالزمــة لمقابلــة 
ــج  ــة. قــد تنت ــاألدوات المالي االلتزامــات المتعلقــة ب
ــد  ــع أح ــى بي مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة عل
الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمته 
العادلــة. وتــدار مخاطــر الســيولة مــن خــالل المراقبــة 
ــرة مــن  ــة الســيولة المتوف المنتظمــة لمــدى كفاي
للوفــاء  بهــا  ملتزمــة  ائتمانيــة  تســهيالت  خــالل 
ــأي التزامــات مســتقبلية. تهــدف المجموعــة إلــى  ب
التمويــل  اســتمرارية  بيــن  التــوازن  علــى  الحفــاظ 
علــى  بنكيــة  ســحوبات  باســتخدام  والمرونــة 
المكشــوف وقــروض بنكيــة. يلخــص الجــدول التالــي 
بنــاًء  للمجموعــة  الماليــة  المطلوبــات  اســتحقاق 

علــى المدفوعــات التعاقديــة غيــر المخصومــة.
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27- األدوات الماليــة – القيمــة العادلــة،
والتصنيــف، وإدارة المخاطــر )تتمة(

د( مخاطر االئتمان )تتمة(

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

عند الطلب أو أقلالقيمة الدفترية2018م
أكثر من 5 سنواتسنة إلى 5 سنواتمن سنة

--1,822,7671,822,767تسهيالت تورق إسالمي

-9,724,527-9,724,527ايجارات مستحقة عن عقود ايجار تشغيلي

--33,325,82033,325,820ذمم دائنة تجارية

--330,145330,145مستحق لألطراف ذات عالقة

45,203,25935,478,7329,724,527-

عند الطلب أو أقلالقيمة الدفترية2017م
أكثر من 5 سنواتسنة إلى 5 سنواتمن سنة

-186,506,269130,856,27555,649,994تسهيالت تورق إسالمي

-9,169,439-9,169,439ايجارات مستحقة عن عقود ايجار تشغيلي

--30,416,61330,416,613ذمم دائنة تجارية

--1,272,6081,272,608مستحق لألطراف ذات عالقة

227,364,929162,545,49664,819,433-

28- القيمــة العادلة
القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي ســيتم اســتالمها 
مقابــل بيــع أصــل مــا أو دفعهــا مقابــل تحويــل التــزام 
ــن المشــاركين فــي  ــة منتظمــة بي مــا ضمــن معامل
الســوق بتاريــخ القيــاس ووفًقــا لظــروف الســوق 

الســائدة بغــض النظــر عمــا إذا تــم تحديــد الســعر أو 
تقديــره بشــكل مباشــر باســتخدام أســلوب تقييــم 
آخــر. يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات 
ســواء تــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو تــم اإلفصــاح 

عــن قيمهــا العادلــة فــي القوائــم الماليــة وفًقــا 

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة
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لمســتويات التسلســل الهرمــي لقياســات القيمــة 
العادلــة كمــا هــو موضــح أدنــاه، إلــى أدنــى مســتوى 
لقيــاس المدخــالت الــذي يعتبــر هاًمــا لقيــاس القيمة 

العادلــة ككل. 

ــة  ــة والمعلن المســتوى 1: أســعار الســوق المتداول
)بــدون تعديــل( فــي أســواق نشــطة للموجــودات 

والمطلوبــات المماثلــة.

المســتوى 2: المدخــالت التــي يمكــن مالحظتهــا أو 
تتبعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ألصــل أو التــزام 
بخــالف األســعار المعلنــة المذكــورة فــي المســتوى 1. 

المســتوى 3: المدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا 
أو تتبعهــا ألصــل أو التــزام.

القيمة العادلة لألدوات المالية
اســتخدام  نتيجــة  لمخاطــر  المجموعــة  تتعــرض 
األدوات الماليــة. يوضــح مــا يلــي أهــداف المجموعــة 
وسياســاتها وعملياتها إلدارة هذه المخاطر والطرق 
المســتخدمة لقياســها باإلضافــة إلــى المعلومــات 
القوائــم  فــي  المخاطــر  بهــذه  المتعلقــة  الكميــة 
الماليــة المرفقــة. لــم تكــن هنــاك تغيــرات جوهريــة 
الماليــة  األدوات  لمخاطــر  المجموعــة  تعــرض  قــد 
مــن خــالل أهدافهــا وسياســاتها وعملياتهــا إلدارة 
ــف  ــي تختل هــذه المخاطــر والطــرق المســتخدمة الت
عــن مــا تــم اســتخدامه فــي الســنوات الســابقة مــا 

ــك. ــم يذكــر خــالف ذل ل

القيمــة  االعتبــار  بعيــن  المجموعــة  إدارة  تأخــذ   -
العادلــة لمســتحقات المســتأجرين والجــزء المتــداول 
لتســهيالت تــورق إســالمي وأرصــدة األطــراف ذات 
العالقــة واإليجــارات المســتحقة مــن عقــد اإليجــار 
ومســتحقات وذمــم دائنــة أخــرى تقــارب قيمتهــا 
الدفتريــة بســبب األدوات الماليــة قصيــرة األجــل. 
العادلــة  القيمــة  المجموعــة  إدارة  قــدرت   -
لتســهيالت تــورق إســالمي قصيــرة األجــل، التــي تــم 
تصنيفهــا فــي المســتوى الثالــث، لتكــون مقاربــة 

الدفتريــة.  لقيمتهــا 
-  ال توجــد تحويــالت بيــن المســتوى األول أو الثانــي 

أو الثالــث خــالل فتــرة التقريــر.
تتعــرض األدوات الماليــة للتغيــر فــي مخاطــر القيمــة 
نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت للموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة ذات العمولــة المتغيــرة. تــم 
ذكــر معــدل العمولــة الفعلــي وفتــرة إعــادة التســعير 
والمطلوبــات  الموجــودات  اســتحقاق  تاريــخ  أو 

الماليــة فــي اإليضاحــات ذات الصلــة.
والقيــم  الدفتريــة  القيــم  التالــي  الجــدول  يظهــر 
والمطلوبــات  الماليــة  للموجــودات  العادلــة 
الماليــة بمــا فــي ذلــك مســتوياتهم فــي النظــام 
وال  الماليــة.  لــألدوات  العادلــة  للقيمــة  المتــدرج 
تتضمــن معلومــات القيمــة العادلــة للموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة 
العادلــة إذا كانــت القيمــة الدفتريــة تقــارب القيمــة 

بصــورة معقولــة. العادلــة 
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28- القيمــة العادلة )تتمة(
القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

شــركة األندلس العقارية
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحــات حــول القوائم المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م

)جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

القيمة العادلة

المستوى 3المستوى 2المستوى 1

2018م

-58,111,578-األدوات المالية - القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2017م

---األدوات المالية - القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

أســاليب التقييــم المســتخدمة فــي تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية، تصنــف كمســتوى 3
للقيمــة العادلــة. 

29- إدارة رأس المــال
تتمثــل سياســة مجلــس اإلدارة فــي الحفــاظ علــى 
رأســمال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المســتثمرين 
والدائنيــن والســوق ومواصلــة التطورات المســتقبلية 
ألعمالهــا. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراقبــة العائــد علــى 
رأس المــال المســتخدم ومســتوى توزيعــات األربــاح 

علــى المســاهمين العادييــن.

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في:
ــى االســتمرار ــى مقــدرة المنشــأة عل 1- الحفــاظ عل

فــي العمــل وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية واالســتمرار 
فــي تحقيــق عوائــد للشــركاء ومنافــع للمســتفيدين 

ــن، و اآلخري
2- توفير عائد كافي للشركاء

30- اعتمــاد القوائــم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لإلصدار في 12 رجب 1440هـ )الموافق  19 مارس 2019م(.

 تقرير المراجع المستقل عن القوائم
المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل

اآلخر الموحدة

 قائمة التغيرات في حقوق
 الملكية الموحدة

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 إيضاحات حول القوائم المالية

 الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات المالية
والقوائم المالية الموحدة لعام 2018

خاتمة
الطموحات والتطلعات
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تطمــح شــركة األندلــس أن تكــون المســتثمر والمطــور 

فــي  العقــارات  قطــاع  فــي  تأثيــًرا  واألكثــر  األفضــل، 

المملكة، وأن تقدم منتجاتها وخدماتها العقارية بشكل 

يســاعد علــى تحقيــق اقتصــاد مزدهــر، مســتمدًة أهدافها 

وطموحاتهــا مــن رؤيــة المملكــة 2030، لتحقيــق تنميــة 

مســتدامة فــي كافــة المجــاالت الســكنية والتجارية التي 

تعمــل الشــركة علــى تنفيذهــا للمســاهمة فــي المحتوى 

المحلــي، وتعــزز مــن مكانتهــا كواحــدة مــن أبــرز الشــركات 

التــي اســتطاعت أن  الرائــدة فــي المملكــة،  العقاريــة 

تتجــاوز التحديــات والعقبــات التــي واجهتهــا.

الريــادة فــي أعمالهــا  إلــى  وتتطلــع شــركة األندلــس 

المراكــز  وتملــك  وإدارة  إنشــاء  طريــق  عــن  التجاريــة؛ 

والمجمعــات التجاريــة والســكنية، كمــا تهــدف للتوســع 

التــي  القطاعــات  تنويــع  خــالل  مــن  فــي مشــاريعها؛ 

تعمــل فيهــا، ســعًيا لالســتمرار فــي مســيرة التطويــر، 

ورغبــًة فــي تلبيــة احتياجــات عمالئها، بما يحقق للشــركة 

االســتدامة، ملتزمــًة فــي ذلــك باألنظمــة واللوائــح التي 

ــا. ــق أهدافه ــا وتســهم فــي تحقي تتماشــى مــع رؤيته

خاتمة:

الطموحات والتطلعات:

الطموحات والتطلعاتخاتمة




