
 ïjQÉJh  1010224110  º`̀bQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T  »g  (zácô°ûdG{)  ájQÉ≤©dG  ¢ùdófC’G  ácô°T
.(Ω2006/09/26 ≥aGƒŸG) `g1427/09/03 ïjQÉJh 2509 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω2006/10/10 ≥aGƒŸG) `g1427/09/17

 (238^900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á«fÉªKh ¿ÉàFÉe ≠∏H ∫Ée ¢SCGôH ájOƒ©°S á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°ûc ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
 º¡°ù∏d  á«ª°SEG  áª«≤H  …OÉY  º¡°S  (23^890^000)  ∞dG  ¿ƒ©°ùJh  áFÉ‰ÉªKh  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  çÓK  ≈dEG  º°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ
 ≥aGƒŸG) `g1428/10/15 ‘ ÚªgÉ°ùª∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘h .πeÉµdÉH áYƒaóe ä’ÉjQ (10) Iô°ûY â¨∏H
 (238^900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á«fÉªKh ¿ÉàFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ¿ƒªgÉ°ùŸG Qôb ,(Ω2007/10/27
 áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á©HQCG  ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (343^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áKÓKh áFÉªKÓK ≈dEG  …Oƒ©°S ∫ÉjQ
 ∫ÉjQ (104^100^000) ∞dG áÄeh ¿ƒ«∏e á©HQCGh  áÄe ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG  IOÉjõdG  á«£¨J ”h ,…OÉY º¡°S (34^300^000) ∞dG
 ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ´ÉªàLG  ‘h  .ÚªgÉ°ùŸG  πÑb  øe  kGó≤f  É¡H  AÉaƒdG  ”  IójóL  º¡°SCG  QGó°UEG  ≥jôW  øY  …Oƒ©°S
 áFÉªKÓK øe iôNG Iôe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR  ¿ƒªgÉ°ùŸG Qôb ,(Ω2015/03/10 ≥aGƒŸG) `g1436/05/19 ‘ ÚªgÉ°ùª∏d
 ≈dEG  º°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (700^000^000)  ¿ƒ«∏e  áFÉª©Ñ°S  ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (343^000^000)  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©HQCGh  áKÓKh
 ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh á©Ñ°Sh áFÉªKÓK ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG á«£¨J ”h …OÉY º¡°S (70^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°S

 .IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (357^000^000)

 (70^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°S ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (700^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©Ñ°S ‹É◊G ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H …OÉY º¡°S

 º¡°SCG{  `H  É¡«dEG  QÉ°ûj)  …OÉY  º¡°S  (21^000^000)  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  óMGh  ìôW  (zÜÉààc’G{)  ΩÉ©dG  ÜÉààc’G  á«∏ªY  πª°ûJ
 ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ É¡æe πch zÜÉààc’G
 (%30) áFÉŸÉH ¿ƒKÓK áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (18) ô°ûY á«fÉªK ìô£dG ô©°S ¿ƒµ«°Sh
 `H ó©H Éª«a º¡«dEG  QÉ°ûj) øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG  ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe

:Éªg (zøjôªãà°ùŸG{

 QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe áYƒª› áëjô°ûdG  √òg πª°ûJh  :áÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  :(CG)  áëjô°ûdG
 º¡°SCG  OóY ≠∏Ñjh  .(zäÉë∏£°üŸGh  äÉØjô©àdG{  1  ºbQ  º°ù≤dG  ™LGQ  kÓ°†a ,záÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG{  `H  á©ªà› kÉ©e  É¡«dEG  QÉ°ûjh)
 áÑ°ùf πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S (21^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûYh óMGh áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G
 áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe (%100) áFÉŸÉH áFÉe
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ìô£dG º¡°SCG  ‘ º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG  zÜ{
  ∞dCG áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe
 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%60) áFÉŸÉH ¿ƒà°S áÑ°ùf πã“ »àdGh º¡°S (12^600^000)
 ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áFÉŸÉH Ú©°ùJ
 πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG (%10) áFÉŸÉH Iô°ûY á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY

  .(%90) áFÉŸÉH Ú©°ùJ º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG

 á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
 âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG  á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH  ÖààµJ ¿CG  É¡d  ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG  É¡d  »àdG  á∏eQC’G  hCG
 º¡æe kÓch zOGôaC’G ÚÑààµŸG{ `H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG
 º°SÉH ÖààcG m¢üî°T πc ÜÉààcG kÉ«Z’ ó©jh ,(zÚÑààµŸG{ `H áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e º¡«dEG QÉ°ûjh ,zÖààµŸG{ `H kGOôØæe
 á«fÉªK ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e
 ¿ƒ©HQCG áÑ°ùf ∫OÉ©j ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S (8^400^000) ∞dCG áFÉª©HQCGh ÚjÓe
 ΩóY  ∫ÉM  ‘h   .OGô``̀aC’G  ÚÑààµª∏d  ÜÉààcÓd  áMhô£ŸG  º¡°SC’G  ‹ÉªLEG  øe  (%40)  áFÉŸÉH
 πé°S ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG
 á°ü°üîŸG  º¡°SC’G  OóY  ¢†«ØîJ  ,áÄ«¡dG  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ó©H  ,ÜÉààc’G
 πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d

.ÚÑààµŸG A’Dƒg

 πÑb  øe  ÜÉààcÓd  áMhô£ŸG  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«H  ºà«°Sh
 á«ŸÉ©dG  êhô``̀ H  á`̀cô`̀°`̀T  º``̀gh  Ú`̀©`̀FÉ`̀Ñ`̀dG  ÚªgÉ°ùŸG
 ,IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d …ôcõdG ácô°T ,IOhóëŸG
 ≈°SƒŸG  ˆGóÑY  øªMôdGóÑY  ácô°T
 ó©°S  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ácô°T  ,√O’hCGh
 ácô°T  ,ájQÉéàdG  ó°TGôdG
 Ögò∏d  ¿Gõ«eôdG

ájQÉ≤©dG ¢ùdófC’G ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK πã“ …OÉY º¡°S (21^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh óMGh ìôW

óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (18)ô°ûY á«fÉªK √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe

 (Ω2006/10/10  ≥aGƒŸG)  `g1427/09/17  ïjQÉJh  1010224110  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T
(Ω2006/09/26 ≥aGƒŸG) `g1427/09/03 ïjQÉJh 2509 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh

(Ω2015/12/17 ≥aGƒŸG) `g1437/03/06 ¢ù«ªÿG Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG (7) á©Ñ°S :ÜÉààc’G IÎa

(Ω2015/12/23 ≥aGƒŸG) `g1437/03/12 AÉ©HQ’G Ωƒj ≈dEG

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh (záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg Iô°ûædG √òg ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG
 ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh ájCG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h
.(Ω2015/11/29 ≥aGƒŸG) `g1437/02/17 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 º¡FÉª°SCG áLQóŸGh ôØjóŸG ídÉ°U óªfi øÁCGh ,OhGódG ˆGóÑY óªfi ¿Éª«∏°S ,π«YÉª°SG ∫BG ≈°Sƒe ˆGóÑY ≈°Sƒe ,äGôgƒéŸGh
 á©°ùJ  áÑ°ùf  Ú©ªà›  ¿ƒµ∏àÁ  øjòdGh  (zÚ©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG{  `H  Ú©ªà›  º¡«dEG  QÉ°ûjh)  Iô°ûædG  √òg  øe  (•)  áëØ°üdG  ‘
 ¿Éª°V  º¡°SG  πã“  á«≤ÑàŸG  áÑ°ùædGh)  ÜÉààc’G  πÑb  ácô°ûdG  º¡°SCG  øe  (%99^99)  Iô°ûY  øe  Ú©°ùJh  á©°ùJh  áFÉŸÉH  ¿ƒ©°ùJh
 á©°ùJ  ¬àÑ°ùf  Ée  Ú©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  ∂∏àÁ ±ƒ°S  ,ÜÉààc’G  á«∏ªY  ∫Éªµà°SG  ó©Hh  (IGOE’G  ¢ù∏› AÉ°†Y’ ájƒ°†©dG
 ‘ Iô£«°ùŸG á°ü◊ÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh  .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%69^99) Iô°ûY øe Ú©°ùJh á©°ùJh áFÉŸÉH  ¿ƒà°Sh
 kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG ‘É°U{) ÜÉààc’G ∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe ™jRƒJ ºà«°Sh .ácô°ûdG
 ‘  ¬Ø°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ º¡æe πc á«µ∏Ÿ
 kÓ°†a) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ” ób ¬fCG kÉª∏Y .zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 8  ºbQ º°ù≤dG
 º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëjh  .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ 13 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ
 (zô¶◊G IÎa{) ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe kGô¡°T (12) Iô°ûY »æKG IóŸ º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘
 á≤Ñ°ùŸG á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG ô¶◊G IÎa AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCÉH ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,(Ω) áëØ°üdG ‘ í°Vƒe ƒg Éªc
 Ö°ùfh  ºgDhÉª°SCG  IQƒcòŸG  ºg É¡ª¡°SCG  øe  ÌcCG  hCG  (%5) á°ùªN ¿ƒµ∏Á øjòdGh  ácô°ûdG  ‘ QÉÑµdG  ÚªgÉ°ùŸG  ¿CG  Éªc  .áÄ«¡∏d

 .(46) ºbQ áëØ°üdG ‘  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e

 ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (7) á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2015/12/17 ≥aGƒŸG) `g1437/03/06 ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2015/12/23 ≥aGƒŸG) `g1437/03/12AÉ©HQ’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G
 IÎa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe (ì) h ,(R) äÉëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G
 ÚÑààµª∏d øµÁh  .(zÜÉààc’G •hô°Th ΩÉµMCG{ 16  ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G
 ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG

 (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°ûY `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .º¡°S (250,000) ∞dG Ú°ùªNh ÚàFÉe ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊G Éªæ«H ,Öààµe πµd º¡°SCG
 Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe
 ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (840^000) ∞dCG Ú©HQCGh áFÉ‰ÉªK OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G
 ÚjÓe á«fÉªK OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d
 ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) Iô°ûY ≠dÉÑdGh ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (8^400^000) ∞dCG áFÉª©HQCGh
 ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°S ádÉ◊G √òg ‘h
 OQh  »FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY  øY ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  .áª∏à°ùŸG  äÉ¡÷G  øe  äÉYÉ£≤à°SG  hCG  ä’ƒªY …CG  ¿hO  OGô`̀aC’G  ÚÑààµŸG
 OQh ¢ü«°üîàdG{ »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) (Ω2015/12/31 ≥aGƒŸG) `g1437/03/20 √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG

.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G •hô°Th ΩÉµMCG{ 16  ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG

 (20) ¿hô°ûY ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G á∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ájCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S
 √òg ïjQÉJ  øe kGQÉÑàYG  ácô°ûdG  É¡æ∏©J  ìÉHQCG  ájCG  øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G  ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M

.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 7  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) Iô°ûædG

 .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO kAGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd áÄ«¡dG iód Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh
 ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,áÄ«¡dG
 äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H (z∫hGóJ{ hCG z¥ƒ°ùdG{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG
 É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG { º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG
 ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG
 ôªãà°ùŸG{) `H ¬«dEG QÉ°û ojh  πgDƒŸG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh .(∫hGóJ) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H ácô°ûdG º¡°SCG
 áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG (z¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dG{) `H ¬«dEG QÉ°û ojh  ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh (zπgDƒŸG »ÑæLC’G
 áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG OGôaCÓd ≥ëj Éªc .áLQóŸG º¡°SC’G ‘ á∏gDƒŸG á«ÑæLC’Gh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’
 ∫ÓN øe º¡°SCÓd   ájOÉ°üàb’G  ™aÉæŸG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH  QÉªãà°S’ÉH  ΩÉ«≤dG  áµ∏ªŸG  êQÉN á∏é°ùŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh
 Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ™e (SWAP Agreements) ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG

  .º¡°SÓd Ú«eÉ¶ædG ∑ÓŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G Èà©j ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃh  (zº¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{ `H ó©H

 …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe zIôWÉîŸG πeGƒY{  2  ºbQ º°ù≤dGh (Ü) áëØ°üdG ‘ zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQO Öéj
  .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb

المستشار المالي ومدير االكتتاب

ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

نــــشــــــــــرة إصــــــدار

شركة ا�ندلس العقارية
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إشعار مهم
اأ�سهم االكتتاب، �ستتم معاملة املكتتبني من  حتتوي هذه الن�سرة على معلومات تف�سيلية �ساملة عن ال�سركة واالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف 
اأو اجلهات  اأو مدير االكتتاب  اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من ال�سركة  اأ�سا�س  املوؤ�س�سات واالأفراد على 
ومدير  املايل  امل�ست�سار  موقع  اأو   ،)www.cma.org.sa( املالية  ال�سوق  هيئة  موقع  اأو   ،)www.alandalus.com.sa( ال�سركة  موقع  زيارة  طريق  عن  اأو  امل�ستلمة 

.)www.riyadcapital.com( االكتتاب

عينت ال�سركة �سركة الريا�س املالية )»الريا�س املالية«( كم�ست�سار مايل )»امل�ست�سار املايل«( لها فيما يخ�س االكتتاب، ومديرًا لالكتتاب )»مدير االكتتاب«(، ومديرًا ل�سجل 
اكتتاب املوؤ�س�سات، ومتعهد التغطية )»متعهد التغطية«( فيما يخ�س عملية طرح اأ�سهم االكتتاب املذكورة يف هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  13 »التعهد بتغطية االكتتاب« 

من هذه الن�سرة(.

حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها بح�سب قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة، ويتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على 
ال�سفحة )د(، جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة 
اإفادة واردة فيها م�سللة. وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد اأجرت كافة  اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأي  اأنه ال توجد  واإلى احلد املعقول 
الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ �سدورها، اإال اأن جزءًا كبريًا من املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة فيما يتعلق بال�سوق والقطاع 

الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية. 

وبالرغم من اأنه لي�س لدى ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها الذين تظهر اأ�سمائهم يف ال�سفحة )و( من هذه الن�سرة )»امل�ست�سارون«( اأي �سبب لالإعتقاد باأن املعلومات املتعلقة 
بال�سوق والقطاع غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه املعلومات من قبل ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها. وعليه فاإنه اليوجد اأي تاأكيد اأو �سمان 

ب�ساأن �سحة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات. 

اإن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بالو�سع املايل لل�سركة وقيمة االأ�سهم والتي ميكن اأن تتاأثر �سلبًا بالتطورات امل�ستقبلية 
املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب، اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة. وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي معلومات 
�سفهية اأو خطية اأو مطبوعة متعلقة باالكتتاب اأو تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي �سكل على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار بتحقق االإيرادات اأو النتائج اأو االأحداث امل�ستقبلية لل�سركة. 

ال يجوز اعتبار هذه الن�سرة على اأنها تو�سية من ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني البائعني اأو م�ست�ساريهم للم�ساركة يف هذا االكتتاب. وتعترب املعلومات التي 
حتتوي عليها هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون االأخذ بعني االعتبار اأهداف اال�ستثمار الفردية، اأو الو�سع املايل، اأو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س 
الراغب يف اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب. وقبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار، يعترب كل م�ستلم لهذه الن�سرة م�سوؤواًل عن احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س االكتتاب 

لتقييم مدى مالئمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع املالية واالحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة به. 

يقت�سر هذا االكتتاب على )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل عددًا من املوؤ�س�سات وال�سركات �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« من 
ر من زوج غري  هذه الن�سرة( و)ب( املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
�سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة وما يثبت امومتها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيًا اكتتاب كل من اكتتب با�سم مطلقته، 

واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

كما يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. وتطلب ال�سركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�سار املايل من م�ستلم 
هذه الن�سرة االطالع على القيود التنظيمية املتعلقة باأ�سهم االكتتاب وااللتزام بها.

معلومات عن السوق والقطاع
مت تقدمي املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�سركة والواردة يف هذه الن�سرة من قبل م�ست�سار اأبحاث ال�سوق والقطاع »م�ست�سار ال�سوق«، وهي �سركة كولريز 

انرتنا�سيونال )Colliers International( وتغطي الدرا�سة الفرتة من 2010م اإلى 2015م.

تعاون ثالث  عام 1976م من خالل  تاأ�س�ست يف  وقد  العقارية،  الرائدة يف جمال اخلدمات  العاملية  ال�سركات  اإحدى  انرتنا�سيونال هي  كولريز  �سركة  اأن  اإلى  االإ�سارة  وجتدر 
�سركات للخدمات العقارية، وتوظف كولريز )12.300( موظف يف )522( مكتبًا يف 62 دولة. وتقدم اأي�سًا عدة خدمات لعمالئها متمثلة يف اإدارة عقود االإيجار واإدارة العقارات 
وتطويرها، كما تقوم كولريز مب�ساعدة مالكي العقارات و�ساغيلها ومن يعملون يف جمال التطوير العقاري على حتقيق اأهدافهم من خالل تقدميها لعدة خدمات ودرا�سات عقارية 

جتارية متكاملة.

تعتقد ال�سركة اأن املعلومات والبيانات التي مت احل�سول عليها اأو ا�ستخراجها من تقرير درا�سة ال�سوق الذي اأعده م�ست�سار ال�سوق موثوقة بحد ذاتها. اإال اأنه مل تقم ال�سركة اأو 
اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساروها بالتحقق من �سحة تلك املعلومات والبيانات ب�سكل م�ستقل وبالتايل الميكنهم تقدمي اأي �سمان ب�ساأن دقتها اأو �سحتها اأو اكتمالها.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار ال�سوق الميلك هو اأو اأي من م�ساهميه اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة. وقد اأعطى م�ست�سار 
ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات اأبحاث ال�سوق بال�سكل والطريقة الواردة يف هذه الن�سرة. ومل ي�سحب م�ست�سار ال�سوق تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.
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المعلومات المالية
اإن القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م، 2013م، 2014م، و30 يونيو 2015م واالإي�ساحات املرفقة بها قد مت اإعدادها ومراجعتها وفقًا 
للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني من قبل مراجع احل�سابات القانوين لل�سركة )�سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه حما�سبون قانونيون 

وم�ست�سارون( وت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.

اأقرب عدد �سحيح. وعليه، فاإنه يف حال مت جمع االأرقام الواردة يف  اإلى  اإن بع�س املعلومات املالية واالإح�سائية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة مت تقريبها من خالل جربها 
اجلداول، قد ال يتوافق جمموعها مع ما مت ذكره يف الن�سرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة بناًء على افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق باالإ�سافة اإلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة. وقد 
تختلف االأو�ساع الت�سغيلية امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة. وبالتايل، فاإنه ال يوجد اأي �سمان اأو تاأكيد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة باأن 

االإفادات الواردة يف هذه الن�سرة متت بناًء على العناية املهنية الالزمة.

متثل بع�س التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«. وي�ستدل على هذه االإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« 
اأو«يتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سوف« اأو »ينبغي« اأو »متوقع« اأو »قد«، اأو �سيغ النفي لتلك الكلمات اأو امل�سطلحات امل�سابهة اأو املعاك�سة لها يف املعنى. وتعك�س هذه االإفادات وجهة 
نظر ال�سركة احلالية واإدارتها فيما يتعلق باالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ال ت�سكل �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اختالف كبري عن النتائج 
الفعلية اأو االأداء الفعلي اأو االإجنازات الفعلية التي حتققها ال�سركة عما كان متوقعًا �سراحًة اأو �سمنًا يف االإفادات املذكورة. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن 
اأن توؤدي اإلى مثل هذا االأمر ب�سور اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة(. ويف حالة حتقق اأي واحد اأو 
اأكرث من املخاطر اأو االأمور غري املتيقنة، اأو يف حالة ثبت عدم دقة اأي من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، اأو عدم �سحتها، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سورة 

جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا تبني لل�سركة يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على هذه الن�سرة وقبل ت�سجيل االأ�سهم 
وقبول االإدراج يف ال�سوق ما يلي: )اأ( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة االإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو )ب( ظهور اأي م�سائل 
اإ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة. وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق الواردة يف هذه 
الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجة لظهور معلومات جديدة اأو وقوع اأحداث م�ستقبلية، اأو غري ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر االأخرى واالأمور غري املوؤكدة والتقديرات، فاإن توقعات 
االأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ال حتدث على االإطالق. وعليه، يجب على املكتتبني درا�سة جميع االإفادات 

امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد عليها ب�سكل اأ�سا�سي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
جدول 1: اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�ضفةالعمراجلن�ضيةاملن�ضبوميثلهاال�ضمم
ن�ضبة امللكية املبا�ضرة*

ن�ضبة امللكية غري
تاريخ الع�ضوية**املبا�ضرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

�سركة بروج 1
العاملية املحدودة

حممد 
عبدالعزيز 

احلبيب

غري 65�سعوديرئي�س املجل�س
تنفيذي

1436/05/19هـ )املوافق %39.50%27.65%0.10%0.07
2015/03/10م(

�سركة الزكري 2
لل�سناعة 
والتجارة

عبداملح�سن 
حممد 

الزكري

غري 55�سعوديع�سو
تنفيذي 

1436/05/19هـ )املوافق --%24.68%17.28
2015/03/10م(

�سركة بروج 3
العاملية املحدودة

عبدال�سالم 
عبدالرحمن 

العقيل

غري 49�سعوديع�سو
تنفيذي

1436/05/19هـ )املوافق --%39.50%27.65
2015/03/10م(

�سركة 4
عبدالرحمن 

عبداهلل املو�سى 
واأوالده

اأحمد 
عبدالرحمن 

املو�سى

غري 37�سعوديع�سو
تنفيذي

1436/05/19هـ )املوافق --%9.87%6.91
2015/03/10م(

مو�سى بن 5
عبداهلل اآل 

ا�سماعيل

ب�سفته 
ال�سخ�سية

غري 72�سعوديع�سو
تنفيذي/ 

م�ستقل

1436/05/19هـ )املوافق --%2.47%1.73
2015/03/10م(

عبدالعزيز 6
عبداهلل الرا�سد

ب�سفته 
ال�سخ�سية

غري 35�سعوديع�سو
تنفيذي

1436/05/19هـ )املوافق --%0.001%0.001
2015/03/10م(

�سليمان حممد 7
الداود

ب�سفته 
ال�سخ�سية

غري 63�سعوديع�سو
تنفيذي/ 

م�ستقل

1436/05/19هـ )املوافق --%2.47%1.73
2015/03/10م(

خالد حممد 8
ال�سليع

ب�سفته 
ال�سخ�سية

غري 52�سعوديع�سو
تنفيذي/ 

م�ستقل

1436/05/19هـ )املوافق --%0.001%0.001
2015/03/10م(

اأمين حممد 9
املديفر

ب�سفته 
ال�سخ�سية

1436/05/19هـ )املوافق --0.88%1.25%تنفيذي39�سعوديع�سو
2015/03/10م(

امل�سدر: ال�سركة
مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واأحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهمًا بقيمة اإ�سمية قدرها 10.000 ريال �سعودي على االأقل )»اأ�سهم �سمان ع�سوية«( يتم اإيداعها 

لدى اأحد البنوك املحلية. 
* ت�سمل تلك االأ�سهم اأ�سهم �سمان ع�سوية اأع�ساء جمل�س االإدارة التي مت تخ�سي�سها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل من ممثليهم يف جمل�س االإدارة والذين ميلكون ب�سكل مبا�سر الف )1.000( �سهم.

** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�سب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول. وتو�سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف ال�سركة �سواء يف املجل�س اأو يف اأي 
من�سب اأخر �سابق على هذه املنا�سب. )للمزيد من املعلومات ف�ساًل راجع ق�سم رقم  5 »الهيكل التنظيمي لل�سركة« من هذه الن�سرة(.
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عنوان الشركة

�ضركة الأندل�س العقارية

الريا�س – طريق الدائري ال�سمايل

�س ب 260020 الريا�س 11342

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966-011-470-0735+

فاك�س: 966-011-450-6760+

 www.alandalus.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 info@alandalus.com.sa :الربيد االإلكرتوين

‡ثلي ال�ضركة

عبدال�ضالم عبدالرحمن العقيل

ع�سو جمل�س اإدارة

�سركة االأندل�س العقارية

الريا�س

�س ب 300734 الريا�س 11372

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9884 462 )11( 966+

فاك�س: 9868 462 )11( 966+

 www.alandalus.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 asmail@jaririnv.com :الربيد االإلكرتوين

اأمين حممد املديفر

الرئي�س التنفيذي

�سركة االأندل�س العقارية

الريا�س

�س ب 260020 الريا�س 11342

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0735 470 )11( 966+

فاك�س: 6760 450 )11( 966+

 www.alandalus.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 aiman.mudaifer@alandalus.com.sa :الربيد االإلكرتوين

�ضكرتري جمل�س الإدارة

فهد �ضعود الطريقي 

�سكرتري جمل�س االإدارة 

�سركة االأندل�س العقارية

الريا�س

�س ب 260020 الريا�س 11342

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0735 470 )11( 966+

فاك�س: 6760 450 )11( 966+

 www.alandalus.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 f.turaiqi@alandalus.com.sa :الربيد االإلكرتوين

�ضوق الأ�ضهم

�ضركة ال�ضوق املالية ال�ضعودية )تداول(

اأبراج ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين

700 طريق امللك فهد

�س ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1200 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

 www.tadawul.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 webinfo@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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المستشارون

امل�ضت�ضار املايل ومدير �ضجل اكتتاب املوؤ�ض�ضات ومدير الكتتاب

�ضركة الريا�س املالية

�سارع التخ�س�سي – مبنى بر�ستيج �سنرت
 �س ب 21116 الريا�س 11475

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 5696 486 )11( 966+
فاك�س: 5908 486 )11( 966+

 www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين
 projectAPC@riyadcapital.com :الربيد االإلكرتوين

امل�ضت�ضار القانوين

 مكتب �ضلمان بن متعب ال�ضديري للمحاماة بالتعاون مع ليثم اآند واتكنز اإل اإل بي
طريق امللك فهد

اأبراج التطوير، الربج رقم 1، الدور ال�سابع
 �س.ب. 17411 الريا�س 11474

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2500 207 )11( 966+
فاك�س: 2577 207 )11( 966+

www.lw.com :املوقع االإلكرتوين
inforriyadh@lw.com :الربيد االإلكرتوين

LLP

Law Office of Salman M. Al-Sudairi in association with

م�ضت�ضار العناية املالية املهنية

 اإرن�ضت ويونغ و�ضركاهم )حما�ضبون قانونيون(

طريق امللك فهد– برج الفي�سلية، الدور ال�ساد�س والرابع ع�سر
  �س.ب 2732 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 4740 273 )11( 966+
فاك�س: 4730 273 )11( 966+

 www.ey.com :املوقع االإلكرتوين
Riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

ا�ضت�ضاري اأبحاث ال�ضوق والقطاع

�ضركة كولريز انرتنا�ضيونال 

مركز املا�س – طريق امللك فهد
 �س.ب 5678 الريا�س 11432

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 9997 217 )11( 966+
فاك�س: 4090 217 )11( 966+

 www.colliers.com:املوقع االإلكرتوين
emea@colliers.com :الربيد االإلكرتوين

املحا�ضب القانوين

�ضركة الدكتور حممد العمري و�ضركاه حما�ضبون قانونيون وم�ضت�ضارون

�س. ب 8736 الريا�س 11492
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 0608 278 )11( 966+
فاك�س: 2883 278 )11( 966+

  www.alamri.com :املوقع االإلكرتوين
info@alamri.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: قدم امل�ست�سارون املذكورون اأعاله موافقتهم الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و�سعاراتهم وعلى ت�سمني اإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة، ومل 
يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة. هذا وال ميتلك اأي من امل�ست�سارين اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأية اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة 

اأو اأي �سركة تابعة لها كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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متعهد التغطية

�ضركة الريا�س املالية

�سارع التخ�س�سي – مبنى بر�ستيج �سنرت
�س ب 21116 الريا�س 11475

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 5696 486 )11( 966+
فاك�س: 5908 486 )11( 966+

 www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين
projectAPC@riyadcapital.com :الربيد االإلكرتوين

الجهات المستلمة

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب 22622، الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب 3555، جدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين
 contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين

م�ضرف الراجحي

طريق العليا
�س.ب 28 الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6000 211 )11( 966+
فاك�س: 0705 460 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين
 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمموعة �ضامبا املالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز
 �س ب 833 الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 0477 477 )11( 966+
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين



ح

الجهات المستلمة

البنك ال�ضعودي الربيطاين 

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س ب 9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+

فاك�س: 0660 405 )11( 966+

www.sabb.com:املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

طريق املعذر

�س ب. 56006 الريا�س 11554 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

 communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

 www.alfransi.com.sa:املوقع االإلكرتوين

البنوك التي تتعامل معها الشركة

م�ضرف الراجحي

طريف العليا

�س.ب 28 الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 211 )11( 966+

فاك�س: 0705 460 )11( 966+

 www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�ضعودي الربيطاين 

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س ب 9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 )11( 966+

فاك�س: 4050660 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين
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ملخص الطرح
يهدف ملخ�س الطرح هذا اإلى اإعطاء نبذة عامة عن املعلومات املتعلقة بالطرح والواردة يف هذه الن�سرة ب�سكل مف�سل، اإال اأن هذا امللخ�س ال يت�سمن جميع املعلومات التي يجب 
اأن توؤخذ بعني االعتبار قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة، لذا ينبغي على من يرغب يف االكتتاب باأ�سهم االكتتاب مراجعة االإ�سعار املهم وعوامل املخاطرة من هذه 

الن�سرة بدقة باالإ�سافة اإلى ن�سرة االإ�سدار بكاملها قبل اتخاذه قرارًا باالكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة، ويجب اأن ال يعتمد يف اتخاذ قراره على هذا امللخ�س فقط.

ال�ضركة 

ال�سادر  2006/09/26م(  )املوافق  1427/09/03هـــ  وتاريخ   2509 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  العقارية  االأندل�س  �سركة  تاأ�س�ست 
برقم  الريا�س  ملدينة  التجاري  بال�سجل  وقيدت  ك�سركة م�ساهمة مقفلة  ال�سركة  تاأ�سي�س  باإعالن  وال�سناعة  التجارة  وزير  عن معايل 
األف  وت�سعمائة  مليون  وثالثون  وثمانية  مائتان  يبلغ  مال  براأ�س  2006/10/10م(  )املوافق  1427/09/17هـــ  وتاريخ   1010224110
)238.900.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى ثالث وع�سرين مليون وثمامنائة وت�سعون الف )23.890.000( �سهم عادي . ويف اجتماع 
اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف 1428/10/15هـ )املوافق 2007/10/27م(، قرر امل�ساهمون زيادة راأ�س مال ال�سركة من 
مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وثالثة واأربعون مليون )343.000.000( 
اأربعة وثالثون مليون وثالثمائة الف )34.300.000( �سهم عادي، ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها مئة  اإلى  ريال �سعودي مق�سم 
واأربعة مليون ومئة الف )104.100.000( ريال �سعودي عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة مت الوفاء بها نقدًا من قبل امل�ساهمني. ويف 
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف 1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م(، قرر امل�ساهمون مرة اأخرى زيادة راأ�س 
مال ال�سركة من ثالثمائة وثالثة واأربعون مليون )343.000.000( ريال �سعودي اإلى �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي 
مق�سم اإلى �سبعني مليون )70.000.000( �سهم عادي ومت تغطية الزيادة يف راأ�س املال البالغ مقدارها ثالثمائة و�سبعة وخم�سني مليون 

)357.000.000( ريال �سعودي عن طريق ح�ساب االأرباح املبقاة. 

ن�شاط ال�شركة 

.)Strip Malls( يتمثل الن�ساط الرئي�سي احلايل لل�سركة يف التطوير وال�ستثمار العقاري كاملراكز التجارية ومراكز ت�سوق الأحياء

وتتمثل اأغرا�س ال�سركة الرئي�سية وفقًا لنظامها االأ�سا�سي مبا يلي: 

اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها  .1

مقاوالت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية وال�سحية، والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف   .2
ال�سحي واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية

�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين التجارية  .3

متلك االأرا�سي والعقارات وتطويرها وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة يف حدود اأغرا�سها  .4

اإن�ساء ومتلك و�سيانة وت�سغيل املراكز واملجمعات الطبية والفندقية وال�سياحية  .5

ومتار�س ال�سركة ن�ساطاتها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة االخت�سا�س

امل�ضاهمون الكبار وعدد اأ�ضهمهم ون�ضب 
ملكيتهم قبل وبعد الطرح

مل�ساهمون الكبار هم كل من �سركة بروج العاملية املحدودة، و�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة، و�سركة عبدالرحمن بن عبداهلل املو�سى 
واأوالده، و�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية، و�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات. ويو�سح اجلدول رقم جدول 51: تفا�سيل 
اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركة ب�سكل مبا�سر يف ق�سم »ال�سركة« عدد اأ�سهمهم ون�سب ملكيتهم  امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون )%5( 

قبل الطرح وبعده.

امل�ضاهمون البائعون

امل�ضاهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة 
امللكية 
املبا�ضرة

عدد الأ�ضهم
القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة 
امللكية 
املبا�ضرة

27.65%39.5019.352.020193.520.200%27.646.600276.466.000�سركة بروج العاملية املحدودة

�سركة الزكري لل�سناعة 
والتجارة

17.279.376172.793.760%24.6812.095.262120.952.620%17.28

�سركة عبدالرحمن عبداهلل 
املو�سى واأوالده 

6.911.15169.111.510%9.874.837.50648.375.060%6.91

�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد 
التجارية

6.911.15169.111.510%9.874.837.50648.375.060%6.91

�سركة الرميزان للذهب 
واملجوهرات

6.912.15169.121.510%9.874.838.50648.385.060%6.91

مو�سى عبداهلل مو�سى اآل 
ا�سماعيل

1.728.03717.280.370%2.471.209.62612.096.260%1.73

1.73%2.471.209.62612.096.260%1.728.03717.280.370�سليمان حممد عبداهلل الداود

0.88%1.25613.9486.139.480%877.4978.774.970اأمين حممد �سالح املديفر

69.99%99.9948.994.000489.940.000%69.994.000699.940.000املجموع

*0.01% مملوكة ل�ستة اأع�ساء يف جمل�س االإدارة وهي كاأ�سهم �سمان ع�سوية وهم حممد عبدالعزيز احلبيب، عبدال�سالم عبدالرحمن 
العقيل، عبداملح�سن حممد الزكري، اأحمد عبدالرحمن املو�سى، عبدالعزيز عبداهلل الرا�سد، وخالد حممد ال�سليع.

�سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي.  راأ�س مال ال�ضركة 

�سبعون مليون )70.000.000( �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.اإجمايل عدد اأ�ضهم ال�ضركة 



ي

ع�سرة )10( رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة الإ�ضمية لل�ضهم

الكتتاب
�سيكون الطرح لالكتتاب العام يف اأ�سهم ال�سركة لعدد واحد وع�سرون مليون )21.000.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة 
)10( رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة بالكامل. و�سيكون �سعر الطرح ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. ومتثل 

اأ�سهم االكتتاب مبجملها ن�سبة ثالثون باملائة )30%( من راأ�س مال ال�سركة.

واحد وع�سرون مليون )21.000.000( �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد الأ�ضهم املطروحة لالكتتاب

متثل اأ�سهم االكتتاب ن�سبة ثالثون باملائة )30%( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.ن�ضبة الأ�ضهم املطروحة من راأ�س مال ال�ضركة

ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم الواحد �ضعر الطرح 

ثالثمائة وثمانية و�سبعون مليون )378.000.000( ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح

ا�ضتخدام متح�ضالت الكتتاب

�سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة ثالثمائة وت�سع وخم�سون مليون )359.000.000( ريال �سعودي )وذلك بعد خ�سم 
م�ساريف االكتتاب التي تقدر بحوايل ت�سعة ع�سر مليون )19( ريال �سعودي تقريبًا على امل�ساهمني البائعني على اأ�سا�س تنا�سبي بح�سب 
االأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم بائع من اأ�سهم االكتتاب. ولن حت�سل ال�سركة على اأي جزء من متح�سالت الطرح )يرجى مراجعة 

الق�سم رقم  8 »ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب« ملزيد من املعلومات حول ا�ستخدام متح�سالت الطرح(.

واحد وع�سرون مليون )21.000.000( �سهم.عدد اأ�ضهم الطرح املتعهد بتغطيتها

ثالثمائة وثمانية و�سبعون مليون )378.000.000( ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني 

ال�سريحة )اأ( - املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار)ف�ساًل 
راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« من هذه الن�سرة(.

االأرملة  اأو  املطلقة  ال�سعودية  املراأة  ذلك  الطبيعيني، مبا يف  ال�سعوديني  االأ�سخا�س  ذلك  ي�سمل  االأفــراد:  – املكتتبون  ال�سريحة )ب( 
التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة 
وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�سم مطلقته. واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�ستتخذ كافة 

االإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب. 

اإجمايل عدد الأ�ضهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

عدد الأ�ضهم املطروحة للموؤ�ض�ضات املكتتبة 
واحد وع�سرون مليون )21.000.000( �سهم، علمًا اأنه يف حال اكتتاب امل�ستثمرون االأفراد )املعرفون يف ال�سريحة ب اأعاله( يف اأ�سهم 
االكتتاب، فاإنه يحق ملدير االكتتاب، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة اإلى اثني 

ع�سر مليون و�ستمائة الف )12.600.000( �سهم عادي، متثل ن�سبة �ستون باملائة )60%( من اجمايل اأ�سهم االكتتاب.

عدد الأ�ضهم املطروحة للمكتتبني الأفراد 
اأربعون  ن�سبة  اأق�سى، متثل  �سهم كحد  الف )8.400.000(  واربعمائة  ثمانية ماليني  ما مقداره  االأفراد  للمكتتبني  �سوف يخ�س�س 

باملائة )40%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة.

طريقة الكتتاب لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

كيفية التقدم بطلب الكتتاب للموؤ�ض�ضات 
املكتتبة

يحق للموؤ�س�سات املكتتبة، كما هي معرفة يف ق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات«، التقدم بطلب االكتتاب و�سوف يوفر مدير �سجل 
اكتتاب املوؤ�س�سات مناذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة.

كيفية التقدم بطلب الكتتاب للمكتتبني 
الأفراد

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات املبينة يف 
ق�سم رقم  16«اأحكام و�سروط الكتتاب« من هذه الن�سرة. وباإمكان املكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم امل�ساركة يف اإحدى عمليات الكتتاب 
ال�سابقة االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف االآيل، اأو من خالل اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم 
هذه اخلدمة لعمالئها. �سريطة اأن )1( يكون لدى امل�ستثمر ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات و)2( ال 

يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اخلا�سة بامل�ستثمر منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. 

احلد الأدنى لعدد الأ�ضهم التي ميكن الكتتاب فيها بالن�ضبة لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

احلد الأدنى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب 
الكتتاب فيها بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املكتتبة

مائة األف )100.000( �سهم من اأ�سهم االكتتاب.

احلد الأدنى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب 
الكتتاب فيها بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

ع�سرة )10( اأ�سهم عادية.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�ضهم التي ميكن 
طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات 

املكتتبة

مليون وثمامنائة األف )1.800.000( ريال �سعودي.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�ضهم التي ميكن 
طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

مائة وثمانون )180( ريال �سعودي.

احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب 
الكتتاب فيها بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات املكتتبة

ثالثة ماليني واأربعمائة وت�سعة وت�سعني وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني )3.499.999( �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب.



ك

احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب 
الكتتاب فيها بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

مائتني وخم�سني األف )250.000( �سهم.

قيمة احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضهم التي ميكن طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة اإجمايل عدد الأ�ضهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

قيمة احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضهم التي ميكن 
طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات 

املكتتبة

اإثنان و�ستون مليون وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون األفًا وت�سعمائة واأثنني وثمانني )62.999.982( ريال �سعودي.

قيمة احلد الأق�ضى لعدد الأ�ضهم التي ميكن 
طلب الكتتاب فيها بالن�ضبة للمكتتبني الأفراد

اأربعة ماليني وخم�سمائة األف )4.500.000( ريال �سعودي.

تخ�ضي�س اأ�ضهم الكتتاب لكل فئة من فئات امل�ضتثمرين امل�ضتهدفني

تخ�ضي�س اأ�ضهم الكتتاب للموؤ�ض�ضات املكتتبة

اإجمايل عدد  ُخ�س�س للموؤ�س�سات املكتتبة عدد واحد وع�سرون مليون )21.000.000( �سهم، متثل ن�سبة مائة باملائة )100%( من 
اكتتاب  �سجل  ملدير  يحق  لالكتتاب،  املطروحة  االأ�سهم  يف  االأفــراد  املكتتبني  اكتتاب  حال  يف  باأنه  علمًا  لالكتتاب،  املطروحة  االأ�سهم 
املوؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى اثني ع�سر مليون و�ستمائة 
الف )12.600.000( �سهم متثل ن�سبة �ستون باملائة )60%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب بعد اإمتام عملية اكتتاب االأفراد. 
و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة ت�سعني باملائة )90%( من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق االإ�ستثمار على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة 
للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية ع�سرة باملائة)10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق االإ�ستثمار 

بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم ت�سعني باملائة )%90(.

تخ�ضي�س اأ�ضهم الكتتاب للمكتتبني الأفراد

يتوقع اأن يتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م(. اإن احلد االأدنى 
للتخ�سي�س هو ع�سرة )10( اأ�سهم لكل مكتتب، بينما احلد االأق�سى للتخ�سي�س هو مائتني وخم�سني الف )250.000( �سهم.  و�سيتم 
تخ�سي�س العدد املتبقي من االأ�سهم  املطروحة لالكتتاب )اإن وجد( على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب اإلى اإجمايل 
االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها.  واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد ثمامنائة واأربعني الف )840.000( مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن 
تخ�سي�س احلد االأدنى والبالغ ع�سرة )10( اأ�سهم لكل مكتتب من املكتتبني االأفراد، ويف هذه احلالة �سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب 
بالت�ساوي بني املكتتبني االأفراد.  واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد ثمانية ماليني واأربعمائة الف )8.400.000( مكتتب، ف�سيتم توزيع 

االأ�سهم املطروحة على �سريحة املكتتبني االأفراد وفقًا ملا تقرتحه كاًل من ال�سركة وامل�ست�سار املايل.

رد فائ�س اأموال الكتتاب

اأو  االكتتاب  مدير  قبل  ا�ستقطاعات من  اأو  ر�سوم  اأي  دون خ�سم  املكتتبني  اإلى  اإن وجدت،  االكتتاب،  فائ�س  مبالغ  اإعــادة  يتم  �سوف 
اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي واإعادة مبالغ فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 
1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م( )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  16 »اأحكام و�سروط الكتتاب - التخ�سي�ض ورد الفائ�ض« من 

هذه الن�سرة(.

فرتة الطرح
اآخر يوم الإغالق االكتتاب،  اأيام �ساملة  تبداأ فرتة االكتتاب يف 1437/03/06هـــ )املوافق2015/12/17م(، وت�ستمر ملدة �سبعة )7( 

لتنتهي بنهاية يوم 1437/03/12هـ )املوافق 2015/12/23م(.

توزيع الرباح
ت�ستحق اأ�سهم االكتتاب ن�سيبها من اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة ولل�سنوات املالية التي تليها )للمزيد من املعلومات، 

ف�ساًل راجع الق�سم رقم  7 »�سيا�سة توزيع االأرباح« من هذه الن�سرة(.

حقوق الت�ضويت

اأ�سهم ال�سركة اأ�سهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية، حيث مينح كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد، 
راجع  )ف�ساًل  قراراتها  على  والت�سويت  العامة  اجلمعية  اجتماع  ح�سور  االأقل  على  �سهمًا   )20( ع�سرون  ميتلك  م�ساهم  لكل  ويحق 
الق�سم الفرعي »ملخ�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة« والق�سم الفرعي »و�سف االأ�سهم – حقوق الت�سويت« من الق�سم رقم  11 »املعلومات 

القانونية« من هذه الن�سرة(.

فرتة احلظر / القيود املفرو�ضة على الأ�ضهم
يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة اثني ع�سرة )12( �سهرًا  من تاريخ 
بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة 

امل�سبقة. 

اإدراج وتداول الأ�ضهم

مل ي�سبق ادراج اأ�سهم ال�سركة �سواء داخل اململكة اأو يف اأي مكان اآخر قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة 
الإدراج االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، ومت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح االأ�سهم، 
اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بعد عملية التخ�سي�س النهائية لالأ�سهم )ف�ساًل راجع ق�سم  ومن املتوقع 

»التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب« من هذه الن�سرة(.

عوامل املخاطرة
اأ�سهم هذا الكتتاب. وميكن ت�سنيف هذه املخاطر كما يلي: )اأ( املخاطر املتعلقة بن�ساط  هناك خماطر معينة تتعلق بال�ستثمار يف 
ال�سركة وعملياتها، )ب( املخاطر املتعلقة بال�سوق، و)ج( املخاطر املتعلقة باالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر 

يف الق�سم رقم  2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة والتي يجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب.

امل�ضاريف

تقدر امل�ساريف اخلا�سة بالطرح بحوايل ت�سعة ع�سر مليون )19( ريال �سعودي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، ومدير االكتتاب، ور�سوم 
التعهد بالتغطية واجلهات امل�ستلمة، واأتعاب امل�ست�سار القانوين وم�ست�سار العناية املالية وا�ست�ساري درا�سة ال�سوق، وم�ساريف الت�سويق 
امل�ساريف  تلك  البائعون  امل�ساهمون  يتحمل  و�سوف  الطرح.  بعملية  ترتبط  اأخرى  ر�سوم  اإلى  باالإ�سافة  والتوزيع،  والطباعة  والرتتيب 

بالكامل والتي �سيتم خ�سمها من متح�سالت االكتتاب.

�سركة الريا�س املالية متعهد التغطية

مالحظة: يجب درا�سة ق�سم »اإ�سعار مهم« �سفحة )ب ( والق�سم رقم ) 2( »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب مبوجب 
هذه الن�سرة.



ل

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التواريخاحلدث

يبداأ االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة اعتبارًا من يوم اخلمي�س1437/02/21هـ )املوافق فرتة االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة وبناء عملية اأوامر االكتتاب
2015/12/03م( وي�ستمر ملدة )7( �سبعة اأيام تنتهي بانتهاء يوم االربعاء1437/02/27هـ 

)املوافق 2015/12/09م(.

يوم االربعاء 1437/02/27هـ )املوافق 2015/12/09م(اآخر موعد لتقدمي عرو�س االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يبداأ االكتتاب للمكتتبني االأفراد اعتبارًا من يوم اخلمي�س 1437/03/06هـ )املوافق فرتة االكتتاب للمكتتبني االأفراد )والتي يتم خاللها تقدمي طلبات اكتتابهم و�سداد قيمتها(
2015/12/17م( وي�ستمر ملدة )7( �سبعة اأيام تنتهي بانتهاء يوم االربعاء 1437/03/12هـ 

)املوافق 2015/12/23م(.

يوم االربعاء1437/03/12هـ )املوافق 2015/12/23م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب )للمكتتبني االأفراد(

اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب من قبل املوؤ�س�سات املكتتبة بناًء على عدد االأ�سهم التي 
مت تخ�سي�سها لكل منهم

يوم االثنني 1437/03/03هـ )املوافق 2015/12/14م(

اآخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة بناًء على عدد االأ�سهم التي مت 
تخ�سي�سها لكل منهم

يوم االثنني 1437/03/10هـ )املوافق 2015/12/21م(

يوم اخلمي�س1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م(االإعالن عن التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم )للمكتتبني من املوؤ�س�سات واالأفراد(

مالحظة: يعترب اجلدول الزمني والتواريخ امل�سار اإليها اأعاله تقريبية، و�سوف يتم االإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات تظهر يف ال�سحف املحلية اليومية يف اململكة 
.)www.cma.org.sa( وهيئة ال�سوق املالية )www.tadawul.com.sa( العربية ال�سعودية والتي ت�سدر باللغة العربية وعلى موقع تداول االإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ(: املوؤ�س�سات املكتتبة: وتت�سمن عددًا من املوؤ�س�سات وال�سركات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« من هذه 
الن�سرة(. ويحق لهوؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقًا ملا ورد يف هذه الن�سرة. وميكن احل�سول على منوذج طلبات / طلب االكتتاب من مدير �سجل االكتتاب للموؤ�س�سات 

املكتتبة.

اأوالد ق�سر من زوج غري  اأو االأرملة التي لها  ال�سريحة )ب(: املكتتبون االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة 
�سعودي، حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، 
واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب فقط من مدير االكتتاب وفروع 
اجلهات امل�ستلمة. وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة لعمالئها �سريطة 

ا�ستيفاء ال�سروط التالية:

اأن يكون للمكتتب ح�ساب م�سريف لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمة. 1
اأال يكون قد طراأت اأي تغريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. 2

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفًقا للتعليمات الواردة يف هذه الن�سرة يف الق�سم رقم  16 »اأحكام و�سروط الكتتاب« وعلى كل مقدم طلب اأن يوافق على جميع بنود منوذج طلب 
الكتتاب ذات العالقة. وحتتفظ ال�سركة باحلق يف رف�ض اأي طلب اكتتاب ب�سورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �سروط وتعليمات الكتتاب. ويف حال مت الكتتاب 
مرتني، يعترب االكتتاب الثاين الغيًا ويتم االأخذ باالعتبار االكتتاب االأول. وال ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم تقدميه. ويعترب طلب االكتتاب 

يف حال ت�سليمه اتفاًقا ملزًما بني مقدم الطلب وال�سركة )ف�ساًل راجع الق�سم رقم  16 »اأحكام و�سروط الكتتاب« من هذه الن�سرة(. 



م

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�س املعلومات االأ�سا�سية هذا اإلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، غري اأن هذا امللخ�س ال ي�سمل كافة املعلومات التي قد تهم امل�ستثمرين. وعليه، 
فاإن هذا امللخ�س يعترب مبثابة تقدمي موجز للمعلومات االأ�سا�سية التي ت�سمنتها هذه الن�سرة، ويتعني على الراغبني باالكتتاب باأ�سهم االكتتاب قراءة هذه الن�سرة بكاملها، حيث 
اأن اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب من قبلهم يجب اأن يبنى على درا�سة هذه الن�سرة يف جمملها. ويكون للتعريفات واالخت�سارات الواردة يف هذه الن�سرة املعاين املحددة 

لها يف ق�سم  1 »التعريفات وامل�سطلحات« ويف اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة. 

1- الشركة

نظرة عامة	أ(- 

التجاري رقم 1010224110 وتاريخ 1427/09/17هـ )املوافق 2006/10/10م( والقرار  ال�سجل  العقارية )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب  االأندل�س  �سركة 
الوزاري رقم 2509 وتاريخ 1427/09/03هـ )املوافق 2006/09/26م(. يتمثل الن�ساط الرئي�سي لل�سركة يف ال�ستثمار والتطوير العقاري التجاري كاملراكز التجارية ومراكز 
املراكز  وت�سغيل  و�سيانة  وا�ستثمار  ومتلك  اإن�ساء  اإلى  باالإ�سافة  واإدارتها  وال�سكنية  التجارية  واملجمعات  املراكز  ومتلك  اإن�ساء  ذلك  يف  مبا   ،)Strip Malls( االأحياء  ت�سوق 

واملجمعات الطبية والفندقية وال�سياحية.

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�س مال بلغ مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي مدفوع بالكامل مق�سم اإلى ثالثة 
وع�سرين مليون وثمامنائة وت�سعني الف )23.890.000( �سهم عادي. ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف 1428/10/15هـ )املوافق 2007/10/27م(، قرر 
امل�ساهمون زيادة راأ�س مال ال�سركة من مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وثالثة واأربعون مليون )343.000.000( 
اإلى اأربعة وثالثني مليون وثالثمائة الف )34.300.000( �سهم عادي، ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها مئة واأربعة مليون  ريال �سعودي براأ�س مال مدفوع بالكامل مق�سم 
اأ�سهم جديدة مت الوفاء بها نقدًا من قبل امل�ساهمني، ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف  اإ�سدار  ومئة الف )104.100.000( ريال �سعودي عن طريق 
اإلى  �سعودي  ريال  واأربعون مليون )343.000.000(  ال�سركة من ثالثمائة وثالثة  راأ�س مال  زيادة  اأخرى  امل�ساهمون مرة  1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م(، قرر 
البالغ مقدارها ثالثمائة و�سبعة  املال  راأ�س  الزيادة يف  اإلى �سبعني مليون )70.000.000( �سهم عادي ومت تغطية  �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي مق�سمة 
وخم�سني مليون )357.000.000( ريال �سعودي عن طريق ح�ساب االأرباح املبقاة، وميثل راأ�س املال بعد الزيادة االأخرية راأ�س مال ال�سركة احلايل كما بتاريخ هذه الن�سرة وفيما 

يلي هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد الطرح العام:

جدول 2: هيكل ملكية ال�ضركة قبل وبعد الطرح

امل�ضاهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة 
امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغري

املبا�ضرة
عدد الأ�ضهم

القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

0.07%27.65%0.1019.352.020193.520.200%*39.50%27.646.600276.466.000�سركة بروج العاملية املحدودة

�سركة الزكري لل�سناعة 
والتجارة

17.279.376172.793.760%24.68-12.095.262120.952.620%17.28-

�سركة عبدالرحمن عبداهلل 
املو�سى واأوالده 

6.911.15169.111.510%9.87-4.837.50648.375.060%6.91-

�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد 
التجارية

6.911.15169.111.510%9.87-4.837.50648.375.060%6.91-

�سركة الرميزان للذهب 
واملجوهرات

6.912.15169.121.510%9.87-4.838.50648.385.060%6.91-

مو�سى عبداهلل مو�سى اآل 
ا�سماعيل

1.728.03717.280.370%2.47-1.209.62612.096.260%1.73-

�سليمان حممد عبداهلل 
الداود

1.728.03717.280.370%2.47-1.209.62612.096.260%1.73

-0.88%613.9486.139.480-1.25%877.4978.774.970اأمين حممد �سالح املديفر

5.25%0.001%7.511.00010.000%0.001%1.00010.000حممد عبدالعزيز احلبيب**

عبدال�سالم عبدالرحمن 
العقيل***

1.00010.000%0.001%0.131.00010.000%0.001%0.09

عبداملح�سن حممد 
الزكري****

1.00010.000%0.001%23.201.00010.000%0.001%16.24



ن

امل�ضاهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة 
امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغري

املبا�ضرة
عدد الأ�ضهم

القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

اأحمد عبدالرحمن 
املو�سى*****

1.00010.000%0.001%0.751.00010.000%0.001%0.53

-0.001%1.00010.000-0.001%1.00010.000عبدالعزيز عبداهلل الرا�سد

-0.001%1.00010.000-0.001%1.00010.000خالد حممد ال�سليع

-30.00%21.000.000210.000.000----اجلمهور

22.18%100.00%31.6970.000.000700.000.000%100.00%70.000.000700.000.000املجموع

*االأ�سهم الغري مبا�سرة ل�سركة بروج العاملية املحدودة من خالل ملكيتها ملا يعادل 5% من �سركة ا�ستحواذ بروج
**االأ�سهم الغري املبا�سرة ملحمد عبدالعزيز �سليمان احلبيب هي من خالل ملكيته ملا يعادل 88% من راأ�س مال �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة

***االأ�سهم الغري املبا�سرة لعبدال�سالم عبدالرحمن العقيل هي من خالل ملكيته ملا يعادل 90% من راأ�س مال �سركة حرمة الوطنية
****االأ�سهم الغري املبا�سرة لعبداملح�سن حممد عبدالكرمي الزكري هي من خالل ملكيته ملا يعادل 94% من راأ�س مال �سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

*****االأ�سهم الغري املبا�سرة الأحمد عبدالرحمن املو�سى هي من خالل ملكيته ملا يعادل 8% من راأ�س مال �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة
امل�سدر: ال�سركة

األنشطة الرئيسية للشركة	-(- 

تعتمد �سركة االأندل�س العقارية على اال�ستثمار يف االأن�سطة العقارية املرتبطة بقطاع التجزئة كاملراكز التجارية ومراكز ت�سوق االأحياء )Strip Malls(. ومتتلك ال�سركة ثالث 
)3( مراكز جتارية بن�سب ملكية متفاوتة وهي:

مركز جتاري موؤ�س�س حتت االأ�سم التجاري »االأندل�س مول« املقام يف مدينة جدة، وتبلغ ملكية ال�سركة فيه %100 �
مركز جتاري موؤ�س�س حتت االأ�سم التجاري »حياة مول« املقام يف مدينة الريا�س، وتبلغ ملكية ال�سركة فيه %25 �
مركز جتاري موؤ�س�س حتت االأ�سم التجاري »دارين مول« املقام يف مدينة الدمام، وتبلغ ملكية ال�سركة فيه %50 �

وباالإ�سافة اإلى املراكز التجارية املذكورة اأعاله، طورت ال�سركة ثالث )3( مراكز ت�سوق االأحياء )Strip Malls( بن�سبة ملكية مقدارها 100% مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة 
)الريموك �سنرت، التالل �سنرت، ال�سحافة �سنرت(. وقد قامت ال�سركة با�ستئجار اأر�س ال�سحافة �سنرت من مو�سى عبداهلل اآل ا�سماعيل، وهو �سخ�س ذي عالقة حيث اأنه ع�سو 

يف جمل�س اإدارة ال�سركة. )ملزيد من التفا�سيل، ف�ساًل مراجعة الق�سم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(.

الرؤية والرسالة 	-(- 

الرؤية

اأن نكون امل�ستثمر واملطور املف�سل واالأكرث تاأثريًا يف قطاع العقارات املدرة للدخل املرتبطة بقطاع التجزئة، ومكمالتها من م�ساريع ال�سيافة، وامل�ساريع متعددة االإ�ستخدامات يف 
اململكه العربية ال�سعودية.

الرسالة

ال�سيافة  م�ساريع  ومكمالتها من  للدخل  املدرة  التجارية  التجزئة  م�ساريع  تطوير  الرتكيز على  عليها من خالل  واملحافظة  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سركة يف  مكانة  تنمية 
وامل�ساريع متعددة االإ�ستخدامات ذات اجلوده العالية، واالإ�ستثمار يف الفر�س الواعدة وذلك بالعمل مع �سركائنا االإ�سترتاتيجني الذين ي�ساطروننا ذات االأهداف.

القيم

تتميز ال�سركة بقيم موؤ�س�سية ت�سعى من خاللها لتحقيق اأهدافها وهي كالتايل:

الطموح. 1
ال�سغف. 2
االإ�سرار. 3
 الثقة. 4
امل�ساركة. 5



�س

االستراتيجية
التح�سني امل�ستمر لالأداء الت�سغيلي وتطوير واإدارة وتاأجري املراكز التجارية التابعة لل�سركة لتحقيق اأعلى م�ستويات االإ�سغال والو�سول اإلى املزيج االأمثل من امل�ستاأجرين   . 1
تطوير م�ساريع املراكز التجارية اجلديدة وم�ساريع ال�سيافة باالإ�سافة اإلى م�ساريع متعددة االإ�ستخدامات . 2
اال�ستحواذ كليًا اأو جزئيًا على امل�ساريع املماثلة االأخرى القائمة ذات االأداء املتميز اأو التي تعتقد ال�سركة باأن ذلك �سيمكنها من الو�سول اإلى اأداء متميز. 3
 اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف الذراع الت�سغيلي والتاأجريي التابع لل�سركة واملتمثل ب�سركة هامات العقارية وذلك بهدف تو�سيع حمفظة ال�سركة من امل�ساريع و�سبكات . 4

االأعمال وتلبية طلبات العمالء )امل�ستاأجرين( املتنامية

نواحي القوة والمزايا التنافسية  	ح(- 

التواجد يف املدن الرئي�سية يف اململكة. 1
نوعية امل�ساريع وتنوعها باال�سافة اإلى مكانة كل م�سروع يف املدينة املتواجد بها. 2
العالقات اال�سرتاتيجية مع قطاع التجزئة )غري مناف�سني لعمالئنا(. 3
اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف الذراع الت�سغيلي والتاأجريي التابع لل�سركة واملتمثل ب�سركة هامات العقارية لت�سغيل مراكز ال�سركة ومراكز اخرى. 4

2- نظرة عامة على السوق

منا الناجت املحلي يف اململكة مبعدل �سنوي مركب يبلغ 9.3% للفرته مابني 2010م اإلى 2014م. وانخف�س معدل الت�سخم خالل نف�س الفرتة من 5.3% يف 2010م اإلى 2.4% يف 
عام 2014م. ومنا معدل ال�سكان يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 2.8% للفرتة مابني 2010م - 2014م، حيث ي�سكل ال�سكان الذين تبلغ اأعمارهم 30 �سنة فاأقل مان�سبته 

58% من اإجمايل ال�سكان. 

ح�سب اإح�سائيات الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار بلغ اإجمايل اإنفاق ال�سياح )الوافدين اإلى اململكة واملحليني( حوايل 76 مليار ريال �سعودي، و�سكل االإنفاق على م�ساريف االإقامة 
والت�سوق الن�سبة االأكرب من اإنفاق ال�سياح الوافدين حيث �سكلت مان�سبته 39%، 20%على التوايل. اأما ال�سياح املحليني فبلغت ن�سب انفاقهم على االإقامة والت�سوق 25%، 9% على 

التوايل.

ميكن ت�سنيف هيكل جتارة التجزئة يف اململكة عمومًا �سمن الفئات االأ�سا�سية التالية:

مرافق جتارة التجزئة التي تقوم على املعار�س/ املتاجر والتي ت�سمل فئات متاجر بيع التجزئة ب�سكل عام )ال�سلع اال�ستهالكية/غري اال�ستهالكية(، ومتاجر التجزئة  �
اخلا�سة )املاركات العاملية(.

مرافق جتارة التجزئة التي ال تقوم على املعار�س/ املتاجر والتي ت�سمل فئات، الت�سوق االلكرتوين عرب �سبكة االإنرتنت �

ر�ضم تو�ضيحي 1 مبيعات التجزئة ح�ضب القنوات التي تقوم والتي ل تقوم على املعار�س/املتاجر
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طاع التجزئة
ق

امل�سدر: تقرير ال�سوق

ت�سنف م�ساريع التطوير املنظمة لتجارة التجزئة يف مدينة الريا�س اإلى فئات معتمدة على احلجم كاالآتي:

مراكز تسوق األحياء �

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري: من 3.000 – 10.000 مرت مربع �
املفهوم: �سف من املتاجر اأو منافذ اخلدمة املت�سلة تدار كموؤ�س�سة جتزئة مع مواقف �سيارات يف املوقع تكون اأمام املعار�س. ويوفر املركز التجاري يف احلي ت�سكيله  �

حمدودة من الب�سائع اال�ستهالكية واخلدمات ال�سخ�سية يف منطقة جتارية حمدودة
نوع املتجر الرئي�سي: �سوبرماركت �



ع

المراكز التجارية المحلية �

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري اأقل من 40.000 مرت مربع  �
املفهوم: نطاق وا�سع من متاجر املالب�س وعرو�س ال�سلع اال�ستهالكية االأخرى اأكرث من مراكز ت�سوق االأحياء �
النوع املتجر الرئي�سي: معر�س متعدد االأق�سام / �سوبر ماركت، �سيدلية، م�ستلزمات منزلية، متاجر متخ�س�سة كبرية �

المراكز التجارية اإلقليمية �

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري 40.000 – 80.000 مرت مربع �
املفهوم: متاجر لعرو�س االأزياء، وت�سمل ب�سورة منوذجية معار�س مفتوحة داخليًا مربوطة مبمرات م�سرتكة. �
نوع النموذجي للمتجر الرئي�سي: متجر كبري متعدد الأق�سام، متجر ب�سائع خمف�سة، عرو�ض طعام وم�سروبات، اأزياء �

المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى �

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري اأكرث من 80.000 مرت مربع �
املفهوم: م�سابهة ملفهوم املوالت االإقليمية، مع عرو�س اأكرث تنوعًا مع ت�سكيلة وا�سعة من الب�سائع. �
نوع املتجر الرئي�سي: متاجر كبرية متعددة االأق�سام، متجر جملة، مرافق طعام و�سراب كبرية، واأزياء ومالب�س �

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة املعلومات املالية الواردة اأدناه جنبًا اإلى جنب مع البيانات املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م �ساملًة 

يف كل حالة االإي�ساحات املتعلقة بها، والتي جرى ت�سمني كل منها يف مو�سع اآخر من هذه الن�سرة.

جدول 3: ملخ�س املعلومات املالية

يونيو 2015م يونيو 2014م 2014م 2013م 2012م قائمة الدخل )األف ريال �ضعودي(

61.301 49.256 102.610 97.075 92.539 اإيرادات التاأجري

)22.649( )14.664( )31.942( )26.018( )26.861( تكلفة اإيرادات التاأجري

38.652 34.592 70.667 71.057 65.679 جممل الدخل من التاأجري

18.316 18.028 34.691 33.153 28.403 الدخل من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(/امل�ساريع

56.968 52.620 105.358 104.210 94.081 جممل دخل الن�ساط

)656( )1.374( )2.734( )2.073( )793( م�ساريف بيع وتوزيع

)3.182( )2.707( )5.577( )5.760( )7.803( م�ساريف عمومية واإدارية

56.968 48.539 97.047 96.379 85.486 الدخل من العمليات الرئي�سية

48.218 43.313 86.807 85.552 73.761 �سايف الدخل

0.69 0.62 1.24 1.22 1.05 ربح ال�سهم الواحد بناًء على راأ�س مال ال�سركة 700 مليون ريال 
�سعودي )70 مليون �سهم(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

يونيو 2015م يونيو 2014م 2014م 2013م 2012م  قائمة املركز املايل )األف ريال �ضعودي(

44.996 70.990 42.568 63.880 58.917 املوجودات املتداولة

1.053.865 960.951 1.010.693 942.616 853.100 املوجودات غري املتداولة

1.098.860 1.031.941 1.053.261 1.006.496 912.017 اإجمايل املوجودات

96.693 116.530 93.700 101.568 101.080 املطلوبات املتداولة

169.798 174.754 175.410 207.584 199.145 املطلوبات غري املتداولة

266.491 291.284 269.110 309.152 300.225 اإجمايل املطلوبات

832.369 740.658 784.151 697.344 611.792 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

1.098.860 1.031.941 1.053.261 1.006.496 912.017 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة



ف

يونيو 2015م يونيو 2014م 2014م 2013م 2012م قائمة التدفقات النقدية )األف ريال �ضعودي(

58.255 59.437 81.678 78.315 59.756 �سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

)46.152( )26.497( )34.573( )88.407( )56.482( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

)5.046( )40.562( )43.279( 7.454 )51.336( �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

يونيو 2015م يونيو 2014م 2014م 2013م 2012م املوؤ�ضرات املالية )%(

%24.5 - %5.7 %4.9 - النمو ال�سنوي لالإيرادات 

%11.3 - %1.5 %16.0 - النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

%63.1 %70.2 %68.9 %73.2 %71.0 هام�س جممل الدخل من التاأجري/ اإيرادات التاأجري 

%78.7 %87.9 %84.6 %88.1 %79.7 هام�س �سايف الربح/ اإيرادات التاأجري

0.27 0.32 0.29 0.38 0.43 اإجمايل الدين اإلى حقوق امل�ساهمني )مرات(

%5.8 %5.8 %11.1 %12.3 %12.1 العائد على حقوق امل�ساهمني 

%4.4 %4.2 %8.2 %8.5 %8.1 العائد على االأ�سول 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 
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التعريفات والمصطلحات. 1
اتفاقية التعهد بالتغطية املوقعة بني ال�سركة ومتعهد التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية

اإدارة ال�سركة.الإدارة 

اإدراج اأ�سهم االكتتاب يف ال�سوق، وحيث ي�سمح �سياق الن�س بذلك، تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج.الإدراج

ا�ستمارة الطلب امل�ستخدمة لالكتتاب يف اأ�سهم االكتتاب.ا�ضتمارة طلب الكتتاب

�سبعون مليون )70.000.000( �سهم يف ال�سركة واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.الأ�ضهم 

واحد وع�سرون مليون )21.000.000( �سهم عادي يف ال�سركة.اأ�ضهم الكتتاب

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة الغري العادية لل�سركة والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف الق�سم »الهيكل التنظيمي اأع�ضاء املجل�س 
لل�سركة« على ال�سفحة )د( من هذه الن�سرة.

الزوج، الزوجة واالأوالد الق�سر.الأقارب

النظام االآيل لتداول االأ�سهم ال�سعودية.تداول

�سحيفة اأم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�ضمية

اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة

اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة.اجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة. اجلمعية العامة غري العادية

ي�سمل املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني االأفراد الذين يحق لهم االكتتاب باأ�سهم االكتتاب.اجلمهور

اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأ�سماوؤها يف ال�سفحات )ز( و )ح( من هذه الن�سرة.اجلهات امل�ضتلمة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

الريال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.ريال اأو ر��س�

ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم الواحد �ضعر الطرح

ال�سوق املالية ال�سعودية.ال�ضوق اأو ال�ضوق املالية

ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباري.ال�ضخ�س

�سركة االأندل�س العقارية، �سركة م�ساهمة �سعودية، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010224110 وتاريخ 1427/09/17هـ )املوافق ال�ضركة
2006/10/10م(.

هي ال�سركات التي متتلك فيها ال�سركة ا�ستثمارًا طويل االجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�س املال وفقًا لطريقة حقوق امللكية وت�سمل ال�سركات ال�ضركات الزميلة
الزميلة ا�ستثمارات ال�سركة )كما هي معرفة اأدناه(.

ت�سمل ا�ستثمارات ال�سركة كاًل من:ا�ضتثمارات ال�ضركة

�سركة االأ�سواق املتطورة �

�سركة احلياة العقارية �

�سركة هامات العقارية �

�سركة �سروح املراكز �

هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010239800 وتاريخ 1428/10/25هـ )املوافق �ضركة الأ�ضواق املتطورة
2007/11/06م(

هي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010266057 بتاريخ 1430/04/17هـ )املوافق 2009/04/13م(�ضركة احلياة العقارية

هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010272755 وتاريخ 1430/08/25هـ املوافق �ضركة هامات العقارية
)2009/08/16م(

هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010418671 وتاريخ 1435/08/28هـ املوافق �ضركة �ضروح املراكز
)2014/06/26م(

�سركة هامات العقاريةامل�ضغل

االكتتاب مبا جمموعه 21.000.000 �سهم والتي متثل 30 % من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.الطرح اأو الكتتاب
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يق�سد به يف قواعد الت�سجيل واالإدراج وقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها مايلي:طرف ذو عالقة

تابعي امل�سدر )ال�سركة(. ويق�سد بالتابع ال�سخ�س الذي ي�سيطر على �سخ�س اآخر، اأو ي�سيطر عليه ذلك ال�سخ�س االآخر، اأو ي�سرتك معه يف   .1
كونه م�سيطرًا عليه من قبل �سخ�س ثالث، ويف اأي مما �سبق تكون ال�سيطرة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة( الذين ميلكون خم�سة باملائة )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة  .2

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني يف امل�سدر )ال�سركة(  .3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر )ال�سركة(  .4

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر )ال�سركة(  .5

امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر )ال�سركة(  .6

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف الفقرات )1، 2، 3، 4 اأو 5( اأعاله  .7

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف الفقرات )1، 2، 3، 4، 5، 6 اأو 7( اأعاله  .8

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأي من االآتي:ال�ضيطرة

)اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة

)ب( حق تعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز االإداري

وتف�سر كلمة »امل�سيطر« وفقًا لذلك.

الفرتة التي تبداأ من يوم اخلمي�س 1437/03/06هـ )املوافق 2015/12/17م(، وت�ستمر ملدة �سبعة )7( اأيام �ساملة اآخر يوم اإغالق االكتتاب، فرتة الكتتاب
وتنتهي بنهاية يوم االربعاء 1437/03/12هـ )املوافق 2015/12/23م(.

يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة  اثني ع�سرة )12( �سهرًا  من تاريخ بدء تداول فرتة احلظر
اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى املادة 6 من نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/30( قواعد الت�ضجيل والإدراج
وتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/7/31م( املعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-36-2012 وتاريخ 1434/8/11هـ )املوافق 

2012/11/25م(.

الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 21 �سوال 1427هـ )املوافق 12 نوفمرب لئحة حوكمة ال�ضركات
2006م(، واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 30 ربيع االأول 1431هـ )املوافق 16 مار�س 2010م(.

�سركة الريا�س املالية والتي عينتها ال�سركة كمتعهد تغطية ح�سري لالكتتاب.متعهد التغطية 

املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبون االأفراد.املتقدمون بطلبات الكتتاب

جمل�س اإدارة ال�سركة.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

�سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه حما�سبون قانونيون وم�ست�ساروناملحا�ضب القانوين

�سركة الريا�س املالية.مدير الكتتاب

حملة االأ�سهم يف اأي وقت.امل�ضاهمون

�سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.م�ضاهم كبري

امل�ساهمون البائعون يف ال�سركة بتاريخ هذه الن�سرة وهم: �سركة بروج العاملية املحدودة، �سركة الزكري لل�سناعة والتجارة، �سركة عبدالرحمن امل�ضاهمون البائعون
عبداهلل املو�سى واأوالده، �سركة عبداهلل �سعد الرا�سد التجارية، �سركة الرميزان للذهب واملجوهرات، مو�سى عبداهلل مو�سى اآل ا�سماعيل، �سليمان 

حممد عبداهلل الداود، واأمين حممد �سالح املديفر

مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة بالتعاون مع ليثم اآند واتكنز اإل اإل بي.امل�ضت�ضار القانوين

�سركة الريا�س املالية.امل�ضت�ضار املايل

م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )و( من هذه الن�سرةامل�ضت�ضارون

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم االكتتاب.املكتتب

االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب املكتتبون الأفراد
باأ�سمائهم ل�ساحلها.

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة اأو ال�ضعودية

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات، وهي كالتايل:املوؤ�ض�ضات املكتتبة

�سناديق ال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإذا كانت �سروط  �
واأحكام ال�سندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�سو�س عليها يف الئحة �سناديق اال�ستثمار

االأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف االأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية �

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي البنوك والتاأمني املدرجة  �
يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ال توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح
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هذه الوثيقة والتي اأعدتها ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب.ن�ضرة الإ�ضدار اأو الن�ضرة

النظام االأ�سا�سي لل�سركة واملوافق عليه من قبل اجلمعية العامة لل�سركة.النظام الأ�ضا�ضي 

نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(، وتعديالته.نظام ال�ضوق املالية

نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/6 وتاريخ 1385/3/22هـ )املوافق 1965/06/21م(، وتعديالته.نظام ال�ضركات

منوذج طلب االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة.منوذج طلب الكتتاب

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.الهيئة

وزارة التجارة وال�سناعة ال�سعودية.وزارة التجارة وال�ضناعة

م�ستثمر اأجنبي لدى هيئة ال�سوق املالية وفقَا للقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية واالأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم املدرجة.امل�ضتثمر الأجنبي املوؤهل

عميل امل�ستثمر االأجنبي املوؤهل املوافق عليه لدى هيئة ال�سوق املالية وفقَا للقواعد املنظمة ال�ستثمار املوؤ�س�سات املالية واالأجنبية املوؤهلة يف االأ�سهم العميل املوافق عليه
املدرجة.

هي املتاجر التي تقل م�ساحتها عن 200 مرت مربع.املتاجر ال�ضغرية

هو امل�ستاأجر الذي ميلك 5 وحدات فما اأكرث مب�ساحة اإجمالية التقل عن 500 مرت مربع.امل�ضتاأجر الرئي�ضي

هي امل�ساحة املخ�س�سة لبيع املواد الغذائية وغريالغذائية ) مالب�س- اأحذية- اجهزة كهربائية ومنزلية وغريها( مب�ساحة التقل عن 5 االف مرت هايربماركت
مربع.

هي امل�ساحة املخ�س�سة للرتفيه والألعاب امليكانيكية والكهربائية والعاب الإلكرتونيات �سواء كانت خم�س�سة لالأطفال او غريهم.مراكز الرتفيه
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ قرار 
االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اإنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية 
لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل والتي من �ساأنها التاأثري على عملياتها. كما يقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة بعدم وجود اأية خماطر جوهرية اأخرى قد توثر �سلبًا على ن�ساط 

ال�سركة واأدائها املايل خالف املخاطر املبينة اأدناه كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اإن ن�ساط ال�سركة، وما ورد يف هذه الن�سرة، والظروف املالية، والتوقعات امل�ستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتاأثر �سلبًا ب�سورة جوهرية اإذا ما حدثت اأو حتققت 
اأي من املخاطر املذكورة اأدناه التي ترى اإدارة ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية اأو يف حال حدوث اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�ض الإدارة اأو ل يعتقد املجل�ض حاليًا باأنها جوهرية 

والتي من املمكن اأن حتدث بالفعل وت�سبح جوهرية. 

ل يكون الكتتاب يف الأ�سهم مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا هذا الكتتاب والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأية خ�سارة قد تنجم عنه. ينبغي 
على كل �سخ�س يرغب باالكتتاب وينتابه اأي �سك ب�ساأن االإجراء الذي عليه اتخاذه اأن ي�ست�سري �سخ�س مرخ�س له من قبل الهيئة يف تقدمي امل�سورة ب�ساأن �سراء االأ�سهم واالأوراق 

املالية االأخرى. 

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها، اأو التي تعتربها 
يف الوقت احلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق وقد يخ�سر املكتتب املحتمل كامل ا�ستثماره يف هذه االأ�سهم اأو جزءًا منه. 

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن املخاطر وال�سكوك االإ�سافية مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حاليًا اأو التي تعترب غري جوهرية 
ومل تذكر �سمن املخاطرة التالية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  1 - 2

ارتباط أداء الشركة بقطاع التجزئة 1 - 1 - 2

يرتكز ن�ساط امل�ستاأجرين يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة يف قطاع التجزئة، والذي يعد املحرك الرئي�سي لأداء املراكز التجارية، وبالتايل عند تراجع قطاع التجزئة اأو حدوث 
تباطوؤ يف منوه ب�سكٍل عام فاإن ذلك �سوف ينعك�س ب�سكٍل مبا�سر على اأداء امل�ستاأجرين وقدرتهم على اال�ستمرار يف ا�ستئجار املتاجر املوؤجرة لهم داخل املراكز التجارية التابعة 
لل�سركة وعلى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم املالية كم�ستاأجرين، ويعود �سبب ذلك لرتباط قدرة �سريحة كبرية من امل�ستاأجرين على دفع الإيجارات عن طريق مواردهم من 
قطاع التجزئة، والذي �سيوؤدي بدوره اإلى احلد من قدرة ال�سركة على ا�ستيفاء االإيجارات امل�ستحقة لها اأو االحتفاظ مب�ستاأجريها احلاليني. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الرتاجع يف 
منو قطاع التجزئة �سيوؤثر على قدرة ال�سركة على زيادة القيم االإيجارية اأو ا�سطرارها لتخفي�س القيم االإيجارية اأثناء فرتات الرتاجع اأو البطء يف النمو لتجنب فقد م�ستاأجري 
املتاجر يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة يف ذلك الوقت وحتفيزهم لال�ستمرار كم�ستاأجرين حتى عودة قطاع التجزئة للنمو. لذلك، فاإن تراجع قطاع التجزئة اأو حدوث تباطوؤ 

يف منوه ب�سكٍل عام �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

تأثر عقود االيجار طويلة األجل للمتغيرات في السوق مع مرور الوقت 2 - 1 - 2

تربم ال�سركة عادًة مع امل�ستاأجرين الرئي�سيني يف املراكز التجارية التابعة لها عقودًا طويلة االأجل ترتاوح مدتها االإيجارية ما بني 10 �سنوات و 20 �سنة، وتت�سمن عادًة هذه العقود 
زيادات يف القيمة االإيجارية متفق عليها عند اإبرام العقد وجمدولة على مدار مدة عقد االإيجار. تقوم ال�سركة بتحديد هذه الزيادات يف �سوء عدة اعتبارات ت�سمل، على �سبيل 
املثال ال احل�سر، تقديرات ال�سركة ملعدالت الزيادة املتوقعة يف م�ستويات االأ�سعار عامًة واأ�سعار االإيجارات ب�سفٍة خا�سة، ومعدل قيمة االإيجار لل�سنة اأو ال�سنوات االأولى قبل تطبيق 

الزيادات، واأهمية ومكانة امل�ستاأجر وو�سعه التناف�سي يف ال�سوق، ومعدل الزيادة ال�سنوية ال�سائدة يف ذلك الوقت يف القيم االإيجارية، واملركز التفاو�سي لل�سركة وامل�ستاأجر.

ال يوجد �سمان باأن الزيادات التي حتددها ال�سركة وقت اإبرام العقد �ستكون كافية لتعوي�س ال�سركة عن الزيادة يف تكاليف الت�سغيل اأو معدالت الت�سخم اأو اأن تكون هذه الزيادات 
اأو ملواكبة  اأو معدالت الت�سخم  الت�سغيل  التي تطراأ على القيم االإيجارية عند حلولها. وبالتايل، فاإنه يف حال عدم كفاية هذه الزيادات لتغطية تكاليف  النمو  موازية ملعدالت 
معدالت النمو، اأو اأن تكون تلك القيم االإيجارية املح�سلة من امل�ستاأجرين الرئي�سيني اأقل من القيمة االإيجارية العادلة مقارنة بال�سوق، والتي قد ال تتمكن ال�سركة من التفاو�س 
مع امل�ستاأجرين على تغيريها قبل انق�ساء مدة تلك العقود، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها 

امل�ستقبلية. 

المخاطر المرتبطة بالتوسعات والتجديدات التي تتم على المراكز التجارية التابعة للشركة 2 - 1 - 2

يف حال قيام ال�سركة باإجراء اأي تو�سعة اأو حت�سينات الإحدى املراكز التجارية ب�سكل يوؤثر جوهريًا على اال�ستفادة من منفعة امل�ساحات التاأجريية، فاإنه من املمكن اأن يرتتب على 
هذه االأعمال منح اإعفاءات لبع�س امل�ستاأجرين من �سداد االإيجار ملدة حمددة اأو تعوي�سهم عن جزء من القيمة االإيجارية املدفوعة نتيجة توقف اأعمالهم خالل الفرتة التي �سيتم 
خاللها تنفيذ اأعمال التو�سعة والتح�سينات والتجديدات، وبح�سب حجم هذه االأعمال واأثرها على امل�ستاأجرين قد ت�سطر ال�سركة اأي�سًا خلف�س اإيجارات بع�س املتاجر لتعوي�س 
بع�س امل�ستاأجرين عن ال�سرر الناجت عن تنفيذ تلك االأعمال، وتتفاوت قيمة التخفي�س يف حال اأقرتها ال�سركة بح�سب كل حالة. وال يوجد �سمان باأن ال تزيد هذه االإعفاءات اأو 

املتاجر التي يتعني على ال�سركة تخفي�س اإيجارها عن تقديرات ال�سركة.
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باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه ال يوجد �سمان باأن ال�سركة �ستحقق االأهداف املرجوة من اإجراء هذه التو�سعات والتح�سينات والتجديدات كونها مرتبطة بعدة عوامل كجودة التخطيط 
والت�سميم، ومدة وتكلفة وجودة التنفيذ، و�سغل امل�ساحات االإ�سافية مب�ستاأجرين ميثلون قيمة م�سافة ملزيج امل�ستاأجرين احلايل. ويف حال عدم جناح عامٍل اأو اأكرث من هذه 
العوامل اأو يف حال ا�سطرار ال�سركة ملنح اإعفاءات اأو اإجراء تخفي�سات تتعلق بالقيم االإيجارية ب�سورة زائدة عن تقديراتها، فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

تأثير تنفيذ بعض المشاريع الحكومية على المراكز التجارية التابعة للشركة 2 - 1 - 2

نظرًا لقيام اجلهات احلكومية املعنية بتنفيذ العديد من اأعمال الإن�ساءات واأعمال البنية التحتية يف خمتلف اأنحاء اململكة، فاإن بع�ض عقارات ال�سركة قد تكون معر�سًة لنزع 
ملكيتها �سواًء ب�سكٍل كامل اأو جزئي للمنفعة العامة، وذلك مبوجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 1424/03/11هـ. ويف 
حال نزع ملكية ال�سركة الأي من املراكز التجارية التابعة لها فاإن ذلك �سيوؤدي لتوقف اأعمال ذلك املركز وبالتايل فقدان دخل واإيرادات املركز املنزوعة ملكيته. وعلى الرغم 
من اأن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ين�س على اأن نزع امللكية يجب اأن يتم لقاء تعوي�س عادل، فاإن التعوي�س قد ال يكفي لتعوي�س ال�سركة عن خ�سارة الدخل املفقود 
نتيجة اإيقاف عمل املركز التجاري املنزوعة ملكيته اأو انخفا�س رواد املركز وانخفا�س اإيراداته يف حاالت النزع اجلزئي للملكية والذي ال ي�ستوجب اإيقاف اأعمال املركز التجاري 
بالكامل. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اإجراءات تقدير التعوي�س واإجراءات االعرتا�س عليها يف حال مل يكن التعوي�س مقبواًل لل�سركة عادًة ما ت�ستغرق فرتات طويلة جدًا. وبح�سب 
اأن مير بطريق االأمري ماجد، والذي يقع عليه املركز التجاري الذي �سيقام مبوجب اتفاقية امل�سروع  اإقامة م�سروع مرتو من املخطط له  علم ال�سركة، فاإن اأمانة جدة ب�سدد 
امل�سرتك املربمة فيما بني ال�سركة و�سركة منافع القاب�سة، والتي مل تبداأ ال�سركة بتنفيذه حتى تاريخ هذه الن�سرة. وقد ينتج عن تنفيذ م�سروع املرتو �سدور اأمر نزع ملكية اأر�س 

امل�سروع اأو جزٍء منها.

وعليه فاإن تعر�س اأي من عقارات ال�سركة لنزع ملكية مبوجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فاإن ذلك �سيوؤثر تاأثريًا �سلبيًا وب�سكٍل جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج 
عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.  

االعتماد على مشغلين ومتعهدين خارجيين  2 - 1 - 2

ت�ساهم ال�سركة بن�سبة )33.40%( يف �سركة هامات العقارية )ي�سار اإليها فيما بعد بـ »امل�سغل«(، ومبوجب عقد ال�سراكة املربم بني ال�سركة و�سركة اأ�سالة القاب�سة، ال�سريك 
االآخر يف امل�سغل بن�سبة ملكية تبلغ )66.60%(، يلتزم ال�سريكان با�ستخدام امل�سغل ح�سريًا للقيام بخدمات التاأجري والت�سغيل واالإدارة فيما يتعلق بكافة املراكز التجارية اململوكة 
لهما او التي حتت �سيطرتهما و�سيطرة ال�سركات التابعة لهم على اأ�س�س جتارية لعدة �سنوات قادمة. وميثل ال�سركة يف جمل�س اإدارة امل�سغل الرئي�س التنفيذي لل�سركة. )للمزيد 

من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم رقم  4 »ال�سركة« من هذه الن�سرة(.

اإن اأداء املراكز التجارية التابعة لل�سركة يعتمد ب�سكٍل كبري على قدرة امل�سغل على تاأجري املتاجر ال�ساغرة وحت�سيل االإيجارات واإقامة عالقات جيدة مع امل�ستاأجرين والقدرة على 
الت�سغيل بكفاءة. كما اأن امل�سغل وال�سركة يقومان باال�ستعانة بعدٍد من املتعهدين لتقدمي خدمات االأمن وال�سيانة والنظافة واخلدمات االأخرى املتعلقة باملراكز التجارية والذين 
تتعاقد معهم ال�سركة ويعملون حتت اإ�سراف امل�سغل. وعليه، فاإن اأي نق�س اأو خلل يف م�ستوى اخلدمة املقدمة من امل�سغل اأو من املتعهدين الأي �سبٍب من االأ�سباب اأو ف�سل امل�سغل يف 

اإدارة املتعهدين بالكفاءة املطلوبة �سيكون من �ساأنه التاأثري املبا�سر وب�سكٍل جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن ف�سل امل�سغل يف ت�سغيل اأي من املراكز التابعة لل�سركة اأو عدٍد منها ب�سورٍة جوهرية �سيكبد ال�سركة تكاليف زائدة لتعيني بديل منا�سب للم�سغل الإدارة 
وت�سغيل املركز اأو املراكز التجارية التابعة لها التي ف�سل امل�سغل يف ت�سغيلها والذي من �ساأنه التاأثري ب�سكٍل جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها 

امل�ستقبلية.

أثر فشل المشغل في إدارة المراكز التجارية التابعة لها 2 - 1 - 2

تقوم �سركة هامات العقارية، والتي متلك ال�سركة ما ن�سبته )33.40%( من راأ�س مالها، باإدارة 18 مركز جتاري، متلك ال�سركة منها 3 مراكز جتارية بن�سب ملكية متفاوتة و3 
اأخرى قامت ال�سركة بتطويرها بالكامل على اأرا�ٍس م�ستاأجرة، وعليه فاإن ف�سل �سركة هامات العقارية يف اإدارة هذه املراكز اأو اأي منها ب�سورة توؤدي اإلى اإنهاء اأي اتفاقية خدمات 
اإدارة وت�سغيل تتعلق باأي من تلك املراكز التجارية �سواًء كانت تابعة لل�سركة اأو اململوكة الأطراف اأخرى �سيوؤدي اإلى انخفا�س دخل �سركة هامات العقارية والذي �سيوؤثر على دخلها 

ب�سورٍة كبرية مما �سيوؤثر جوهريًا وب�سكٍل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

عدم رضا الزوار من مستأجري المتاجر داخل المراكز التجارية 2 - 1 - 2

ي�سغل متاجر املراكز التجارية التابعة لل�سركة عدد من امل�ستاأجرين الذين يعملون يف اأن�سطة خمتلفة وي�ستهدفون عمالء من فئات واأعمار متفاوتة. ويوؤثر انطباع زوار املراكز 
التجارية التابعة لل�سركة ور�ساهم عن الب�سائع واخلدمات املقدمة من امل�ستاأجرين، والتي ال يكون لل�سركة اأي عالقة بها اأو ال يكون لها اأي �سيطرة عليها، مما �سيوؤثر على الو�سع 
التناف�سي لتلك املراكز و�سمعة ال�سركة ب�سكٍل عام. ويف حالة ازدياد حاالت عدم الر�سا من قبل زوار املراكز التجارية التابعة لل�سركة، فاإن ذلك االأمر من �ساأنه اأن يعر�س ال�سركة 
ملخاطر انخفا�س معدل االإقبال عليها مما �سيوؤثر على اأدائها �سلبيًا نتيجة ال�سطرار ال�سركة الإجراء تخفي�سات على القيم االإيجارية اأو حتمل ال�سركة لتكاليف اإ�سافية من اأجل 
اإعادة ثقة زوار املراكز التجارية املتاأثرة من خالل اإجراء حمالت ت�سويقية. وعليه، فاإن مثل هذه االأمور من �ساأنها التاأثري ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 
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المخاطر المتعلقة بأعمال صيانة الطرق وتعديل مساراتها 2 - 1 - 2

من اأهم العوامل التي تبني عليها ال�سركة قرارها باختيار املوقع الإن�ساء املراكز التجارية، على �سبيل املثال ال احل�سر، هو �سهولة الو�سول اإليه من قبل زواره. ويعتمد الغالبية 
العظمى من زوار املراكز التجارية على ال�سيارات اخلا�سة اأو �سيارات االأجرة يف الو�سول الى املراكز التجارية. اإن اأعمال ال�سيانة التي تتم على الطرق املوؤدية للمراكز التجارية 
تخرج عن �سيطرة ال�سركة، والتي �ستوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على اأعداد زوار هذه املراكز التجارية، االأمر الذي يحد من قدرة ال�سركة على رفع قيم االإيجارات اخلا�سة مبتاجر 
املراكز التجارية املتاأثرة بتلك االأعمال اأو ا�سطرار ال�سركة اإجراء تخفي�سات على القيم االإيجارية للمحافظة على امل�ستاأجرين. ويف حال ا�ستمرار اأعمال ال�سيانة اأو االإن�ساءات 
على الطرق املجاورة اأو املوؤدية للمراكز التجارية ملدة طويلة، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على معدالت االإ�سغال يف املراكز التجارية املتاأثرة واأعداد الزوار ومعدالت 

القيم االإيجارية ملتاجرها، مما �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

دخول الشركة في نشاطات جديدة  2 - 1 - 2

تقوم ال�سركة حاليًا باإن�ساء �سقق فندقية من فئة اخلم�سة جنوم على االأر�س اململوكة لها واملقام عليها االأندل�س مول )االأندل�س �سكوير( والذي �سيكون مال�سقًا لالأندل�س مول. 
ومن املتوقع اأن يبداأ ت�سغيله خالل الربع الثالث من العام 2016م و�ستقوم باإدارته �سركة هوليداي اإن ال�سرق االأو�سط املحدودة حتت اال�سم التجاري »�ستي بريج » واململوكة بن�سبة 
100% من قبل جمموعة انرتكونتينتال )IHG(. كما وقعت ال�سركة مع جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة عقد �سراكة وتطوير وت�سغيل م�ست�سفى طبي 
يحمل ا�سم »الدكتور �سليمان احلبيب- املجموعة الطبية« وذلك اأي�سا على نف�س قطعة االأر�س )االأندل�س �سكوير( امل�سار اإليها يف عامل املخاطرة هذا، بحيث �ستمتلك ال�سركة ما 
يعادل 50% من ملكية هذا امل�سروع. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه مل تبداأ ال�سركة بعد بتنفيذ هذا امل�سروع. )ملزيد من التفا�سيل، ف�ساًل مراجعة الفقرة 11-8-3 والفقرة 1-10-11 

من الق�سم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(. 

 اإن دخول ال�سركة يف هذين امل�سروعني يف كٍل من قطاع ال�سيافة وقطاع اخلدمات الطبية والتي تعد قطاعات جديدة على ال�سركة مل تعمل فيها من قبل وخمتلفة ب�سكٍل كبري عن 
املراكز التجارية التي ت�سكل الن�ساط التجاري الرئي�سي لل�سركة، بالإ�سافة لعتماد ال�سركة ب�سكٍل رئي�سي على كٍل من جمموعة انرتكونتيننتال للفنادق وجمموعة الدكتور �سليمان 
احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة يف اإدارتهما لهذين امل�سروعني، فاإن ال�سركة ال ت�سمن جناح هذين امل�سروعني وحتقيق النتائج املرجوة منهما، اإذ يعتمد جناحهما ب�سكٍل كبري 
على التزام وقدرة هذين امل�سغلني على ت�سغيلهما بكفاءة وب�سورة مربحة. وعليه فاإن عدم قدرة م�سغلي امل�سروعني من حتقيق النتائج املرجوة منهما اأو ف�سلهما يف اإدارتهما 

بالكفاءة املطلوبة، �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن اإنهاء �سركة هوليداي اإن ال�سرق االأو�سط التفاقية االإدارة وعدم قدرة ال�سركة على توفري بديل منا�سب وبوقت وتكلفة منا�سبني �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل 
�سلبي وجوهري على ت�سغيل الفندق ون�سبة اإ�سغاله، مما �سيوؤدي بدوره اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

تركز إيرادات الشركة  1 - 1 - 2

تقدر ن�سبة اإيرادات التاأجري التي حققها االأندل�س مول اإلى جمموع اإيرادات التاأجري والدخل من اال�ستثمارات ما ن�سبته 76.5%، 73.9%، 74.0%، 66.0% لالأعوام 2012م، 
2013م، 2014م ويونيو 2015م على التوايل. لذلك فان االأداء املايل لل�سركة يعتمد ب�سكٍل كبري على اأداء االأندل�س مول. كما تقدر ن�سبة جممل الدخل من التاأجري اإلى جممل دخل 
الن�ساط )الدخل من التاأجري والدخل من ال�ستثمار( ما ن�سبته 69.8%، 68.2%، 67.7%، 67.8% لالأعوام 2012م، 2013م، 2014م ويونيو 2015م على التوايل. اإن حدوث 
اأي من العوامل ال�سلبية - على �سبيل املثال ال احل�سر- كانخفا�س معدالت االإ�سغال اأو تدين القيم االإيجارية اأو ارتفاع تكاليف الت�سغيل اأو حدوث اأي من احلوادث اخلارجة عن 
�سيطرة ال�سركة كالظروف الناجتة عن القوة القاهرة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الفقرة 2-2-11 من هذا الق�سم( من �ساأنه التاأثري ب�سورٍة �سلبية وجوهرية على اأداء 

االأندل�س مول وبالتايل على اأداء ال�سركة، والذي �سيكون له بالتايل اأثرًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

تركز عمالء الشركة 11 - 1 - 2

يرتكز جزء من اإيرادات ال�سركة يف عدٍد من العمالء الرئي�سيني، حيث ي�سكل، على �سبيل املثال كاًل من �سركة جمموعة �سافوال )العزيزية بنده(، و�سركة فواز احلكري، و�سركة 
دار البندر ما ن�سبته 10%، و9.6%، و4.9% من جممل دخل الن�ساط على التوايل كما يف تاريخ يونيو 2015م )ملزيد من التفا�سيل، ف�ساًل  راجع اجلدول رقم )101( من الق�سم 
)4( »ال�سركة« من هذه الن�سرة(. ويف حال مل ت�ستطع ال�سركة على املحافظة على عالقاتها التاأجريية مع اأي من عمالئها الرئي�سيني، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سورٍة �سلبية على دخل 
ال�سركة ب�سورٍة مبا�سرة. باالإ�سافة اإلى اأن هوؤالء العمالء ي�سغلون م�ساحات تاأجريية كبرية يف عدد من املراكز التابعة لل�سركة، وبالتايل فاإن اأي اإنهاء للعالقة التعاقدية مع اأي 
منهم �سوف يوؤدي اإلى خ�سارة ميزة تواجد املتاجر التي حتمل االأ�سماء والعالمات التجارية اخلا�سة بهم كجزء من املتاجر التي ت�سكل عامل جذب للمراكز التجارية التابعة 
لل�سركة، مما �سيوؤثر بدوره على عدد زوار هذه املراكز ، وبالتايل اإنخفا�س عدد الراغبني يف ا�ستئجار م�ساحات تاأجريية يف تلك املراكز. وعليه، فاإن ف�سل ال�سركة يف املحافظة 

على عالقاتها التاأجريية مع عمالئها الرئي�سيني �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالتمويل 12 - 1 - 2

	أ(- ترتيبات التمويل القائمة

الق�سوى كما يف �سهر دي�سمرب من  يبلغ جمموع حدودها  لتمويل م�سروعاتها، حيث  الراجحي  اإ�سالمي( مع م�سرف  تورق  اأربعة عقود متويل )ب�سيغة  باإبرام  ال�سركة  قامت 
العام 2014م، مبلغ 540 مليون ريال �سعودي، قامت ال�سركة ب�سحب مبلغ 530 مليون ريال �سعودي منها كما يف 30 يونيو 2015م، وتلتزم ال�سركة مبوجب هذه العقود ب�سداد 
اأق�ساط وعمولت هذه الت�سهيالت طبقًا جلداول زمنية حمددة )ملزيد من التفا�سيل، ف�ساًل مراجعة الق�سم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(. ويف حال عدم حتقيق 
ال�سركة لتدفقات نقدية كافية من اأن�سطتها الرئي�سية لأي �سبٍب من الأ�سباب ويف حال مل تتمكن ال�سركة من توفري الأموال الالزمة ل�سداد الأق�ساط امل�ستحقة عليها مبوجب عقود 
الت�سهيالت الئتمانية من م�سادر اأخرى، فاإنه ل يوجد �سمان على قدرة ال�سركة على الوفاء ب�سداد الأق�ساط يف مواعيد ال�ستحقاق مما يعترب اإخالًل بالتزاماتها مبوجب تلك 



7

العقود، االأمر الذي �سيعر�س ال�سركة للمطالبة من قبل املقر�سني املختلفني ب�سداد كامل ر�سيد الديون املرتتبة على ال�سركة لهم على الفور واحلجز على ال�سمانات املقدمة 
لهم مبوجب هذه العقود والتنفيذ عليها ق�سائيًا مبا يف ذلك االأرا�سي والعقارات املرهونة من قبل ال�سركة ك�سمانات لت�سديد الت�سهيالت، والذي من �ساأنه اأن يوؤثر ب�سكٍل �سلبي 
ونتائج  ال�سركة  اأعمال  �سلبي وجوهري على  ب�سكٍل  �سيوؤثر  اأنه  اإلى  باالإ�سافة  ائتمانية م�ستقباًل  ت�سهيالت  االئتمانية وقدرتها على احل�سول على  ال�سركة  �سمعة  وجوهري على 

عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية

كما اأن ال�سركة اأي�سًا ملتزمة طبقًا لهذه العقود بعدد من التعهدات التي يجب التقيد بها، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�سر، االلتزام بعدم اإجراء توزيعات اأرباح تزيد عن 
ن�سبة معينة اأو االلتزام ببع�س التعهدات املالية )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الفقرة 2-3-2 »توزيع االأرباح« من هذا الق�سم(. اإن اأي اإخالل من قبل ال�سركة بالتعهدات 
اأن يطالب ال�سركة ب�سداد كامل ر�سيد الدين على الفور واتخاذ كافة االإجراءات االأخرى  اإخالاًل مينح للمقر�س املعني احلق يف  اأٍي من تلك العقود يعد  املن�سو�س عليها يف 
ال�ستيفاء حقوقه مبوجب عقد الت�سهيالت ذي ال�سلة. اإن وقوع اأي من هذه االأحداث من �ساأنه اأن يوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على �سمعة ال�سركة االئتمانية وقدرتها على احل�سول 
على ت�سهيالت ائتمانية م�ستقباًل باالإ�سافة اإلى اأنه �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. )ملزيد من التفا�سيل 

حول عقود التمويل، ف�ساًل مراجعة الق�سم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(.

	-(- مخاطر التمويل المستقبلي

ينح�سر ن�ساط ال�سركة الرئي�سي يف م�ساريع التطويٍر العقاري للمراكز التجارية والتي تتطلب مبالغ �سخمة لإقامتها وت�سغيلها. وحيث اأنه ل يوجد �سمان باأن تفي م�سادر التمويل 
الذاتية لل�سركة وحدها باالحتياجات التمويلية لال�ستثمارات، فاإن ال�سركة �ست�سطر اإلى احل�سول على التمويل الذي حتتاجه من جهات ممولة. وبالتايل، فاإن قدرة ال�سركة على 

تنفيذ م�سروعاتها امل�ستقبلية يعتمد ب�سكل كبري على قدرتها على احل�سول على التمويل الكايف من اجلهات املمولة.

وتعتمد قدرة ال�سركة على ح�سولها على متويل منا�سب من اجلهات املقر�سة على عدٍد من العوامل، منها، على �سبيل املثال ال احل�سر، املركز املايل لل�سركة، وحجم الديون 
القائمة مقارنة بحجم اأ�سولها وحقوق امللكية، واملركز االئتماين لل�سركة، والتدفقات النقدية املتوقعة للم�سروع ذي ال�سلة، واالأداء املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها، ورغبة اجلهات 
املمولة يف متويل القطاعات التي تعمل بها ال�سركة، وال�سمانات التي ت�ستطيع ال�سركة تقدميها ومدى قدرتها على توفري �سماناٍت كافية وقت طلب تلك الت�سهيالت. باالإ�سافة اإلى 
ذلك، تعتمد قدرة ال�سركة على احل�سول على متويل خارجي ب�سكٍل عام على عوامل اأخرى خارجة عن �سيطرتها، من �سمنها، على �سبيل املثال ال احل�سر، الو�سع االقت�سادي 
العام للمملكة وو�سع االأ�سواق املالية وال�سيولة النقدية املتوفرة لدى اجلهات املمولة والبنوك التجارية وتوجهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وم�ستويات اأ�سعار الفائدة ال�سائدة 
وقت احل�سول على التمويل. وال يوجد �سمان باأن تتمكن ال�سركة من احل�سول على التمويل الالزم لتمويل م�ساريعها امل�ستقبلية بالكامل اأو ب�سكٍل جزئي، مما �سيوؤثر جوهريًا على 
قدرة ال�سركة على تنفيذ تلك امل�ساريع. كما اأن ح�سول ال�سركة على التمويل الالزم ولكن ب�سروط غري تف�سيلية اأو بتكلفة اأعلى من توقعات ال�سركة �سيحد من عوائد امل�سروع ذي 
ال�سلة وتدفقاته النقدية. وعليه فاإن عدم قدرة ال�سركة على احل�سول على التمويل اأو ح�سولها عليه ولكن ب�سروط غري منا�سبة لها �سيكون له تاأثرٌي �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

	-(- ارتفاع تكلفة التمويل التي تحصل عليها الشركة

تتبنى ال�سركة منذ اإن�سائها �سيا�سة حمددة فيما يتعلق باأ�سلوب القرو�س التي حت�سل عليها ال�سركة، حيث تقت�سي هذه ال�سيا�سة باأن تكون جميع اتفاقيات التمويل املربمة من قبل 
ال�سركة متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية واأن تكون كلها يف �سكل مرابحات لعقود بيع اآجل الأ�سهم يف �سركات حمددة، ويتطلب ذلك اأن تكون اآلية ال�سحب من هذه التمويالت من 
خالل عمليات �سراء اأ�سهم لهذه ال�سركات ثم بيعها خالل فا�سل زمني ق�سري من خالل �سوق االأ�سهم ال�سعودية، وهذا الفا�سل الزمني قد يرتاوح من عدة �ساعات الى عدة اأيام 
بحيث حتاول ال�سركة جتنب اأي خ�سائر من هذه املعامالت حيث اأن الغر�س منها حتقيق مرابحات �سرعية ولي�س اال�ستثمار يف االأ�سهم. وباالإ�سافة ملخاطر حتقق خ�سائر حمتملة 
من عمليات ال�سراء والبيع الأ�سهم تلك ال�سركات، فاإن هيكل هذه التمويالت يقت�سى باأن يبنى هام�س الربح على اأ�سا�س تثبيت �سعر ال�سايبور )SIBOR( ملدد طويلة متتد اإلى كل 
فرتة الت�سهيالت املمنوحة لل�سركة، مما يعنى غالبًا اأن تكون تكلفة التمويل اأعلى من اأ�سكال التمويل االأخرى التي تكون فيها اأ�سعار ال�سايبور )SIBOR( متغرية طبقا لالأ�سعار 
ال�سائدة بالقطاع امل�سريف اأو اأعلى من اأ�سكال التمويل االأخرى التي تكون فيها اأ�سعار ال�سايبور )SIBOR( مثبتة لفرتات ق�سرية. لذلك، فاإن ارتفاع تكلفة التمويل ب�سورٍة كبرية 

وعدم قدرة ال�سركة توفري بدائل متويلية منا�سبة �سيكون له تاأثرٌي �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

	د( - ضمانات المساهمين 

قدم عدد من امل�ساهمني يف ال�سركة �سمانات �سخ�سية اللتزامات ال�سركة مبوجب اتفاقية التمويل املربمة فيما بني ال�سركة وم�سرف الراجحي بتاريخ 1429/02/29هـ )املوافق 
2008/02/16م(، وذلك عن طريق تقدمي كفاالت غرم واأداء من كٍل من �سركة الزكري للتجارة وال�سناعة )بن�سبة 24.68%( و�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 
)بن�سبة  ا�سماعيل  اآل  عبداهلل  ومو�سى   )%9.87 )بن�سبة  واملجوهرات  للذهب  الرميزان  و�سركة   )%9.87 )بن�سبة  التجارية  الرا�سد  �سعد  عبداهلل  و�سركة   )%9.87 )بن�سبة 
2.47%( و�سليمان حممد الداوود )بن�سبة 2.47%( واأمين حممد املديفر )بن�سبة 1.25%( )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل مراجعة الق�سم الفرعي رقم 11-6-3 »الت�سهيالت 

االئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة(. 

وقد قامت ال�سركة وامل�ساهمني املقدمني لتلك ال�سمانات بتقدمي خطاب تعهد مل�سرف الراجحي بتاريخ 2015/06/14م، يقرون مبوجبه باال�ستمرار بااللتزام بالوفاء بكافة 
االلتزامات والديون والنفقات وامل�ساريف امل�ستحقة على ال�سركة ل�سالح م�سرف الراجحي حتى اإمتام عملية الطرح، واأن يقدموا بعد ذلك اأي �سمانات بديلة اأو اإ�سافية يطلبها 
م�سرف الراجحي. وعليه، فاإنه من املمكن اأن يطلب م�سرف الراجحي �سمانات اإ�سافية من ال�سركة مقابل اإلغاء �سمانات امل�ساهمني ال�سخ�سية، وقد ال تتمكن ال�سركة من 
تقدميها، االأمر الذي �سيجعل ال�سركة يف حالة اإخالل وبالتايل قد يقوم م�سرف الراجحي مبطالبة ال�سركة ب�سداد كامل ر�سيد الدين على الفور واتخاذ كافة االإجراءات االأخرى 
ال�ستيفاء حقوقه مبوجب عقد الت�سهيالت. وعليه، فاإن حدوث ذلك �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على �سمعة ال�سركة االئتمانية وقدرتها على احل�سول على ت�سهيالت ائتمانية 

م�ستقباًل باالإ�سافة اإلى تاأثريه ال�سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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المخاطر المتعلقة برهن بعض األراضي المملوكة من قبل الشركة وشركاتها الشقيقة 12 - 1 - 2

اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية مع م�سرف الراجحي لتمويل بع�س م�ساريعها القائمة، وا�ستملت حزمة ال�سمانات املمنوحة  اأبرمت ال�سركة عقود ت�سهيالت ائتمانية متوافقة مع 
للم�سرف املذكور ل�سمان �سداد التمويل املمنوح مبوجب هذه الت�سهيالت  على رهن قطعة االأر�س اململوكة من قبل ال�سركة يف مدينة جدة واملمثلة بال�سك رقم 467 وال�سادر 
بتاريخ 1424/04/30هـ )املوافق 2003/06/30م(.  وقد قامت ال�سركة باإفراغ هذه االأر�س ل�سالح �سركة الراجحي للتطوير التابعة للم�سرف املذكور اإلى حني ت�سديد قيمة 

التمويل املذكور بالكامل )ملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة الق�سم رقم )11( »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(.

بال�سك رقم 431010101032 730105007774  واملمثلة  واملقام عليها دارين مول  اأر�س مملوكة من قبلها  املتطورة، �سركة �سقيقة، برهن قطعة  االأ�سواق  كما قامت �سركة 
بتاريخ 1429/12/25هـ )املوافق 2008/12/23م( ك�سمان ل�سداد قيمة التمويل الذي ح�سلت عليه من قبل البنك ال�سعودي الربيطاين مبوجب االتفاقية املربمة من قبل �سركة 
االأ�سواق املتطورة مع البنك ال�سعودي الربيطاين بتاريخ  1429/09/24هـ )املوافق 2008/09/24م(.  وقد قامت  �سركة اال�سواق املتطورة باإفراغ هذه االأر�س ل�سالح �سركة 
عقارات العربية املحدودة التابعة للبنك ال�سعودي الربيطاين ك�سمان لت�سديد التمويل املمنوح لها مبوجب اتفاقية التمويل امل�سار اليها. وقد قامت �سركة االأ�سواق املتطورة ب�سداد 
كامل قيمة التمويل املقدم لها من البنك ال�سعودي الربيطاين واإنهاء اتفاقية التمويل امل�سار اليها، وجاري حاليًا العمل على اإجراءات اإعادة اإفراغ االأر�س من قبل �سركة عقارات 

العربية املحدودة با�سم �سركة االأ�سواق املتطورة )ملزيد من املعلومات، يرجى مراجعة الق�سم رقم )11( »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(.

اإن اأي اإخالل من قبل ال�سركة بالتزاماتها املرتتبة ل�سالح م�سرف الراجحي �سوف يوؤدي اإلى اإمكانية قيام امل�سرف املذكور بالتنفيذ على االأر�س املذكورة وطلب بيعها، اإ�سافة 
اإلى املباين املقامة عليها، ال�ستيفاء قيمة الدين امل�ستحقة له يف ذمة ال�سركة من متح�سالت بيعها وفقًا لالإجراءات الق�سائية املطبقة، واإن من �ساأن هذا البيع التاأثري �سلبًا على 
اأعمال ال�سركة وفقدانها الأحد اأ�سولها املدرة للدخل، وهو ما �سيوؤثر �سلبًا على اإيراداتها وبالتايل على نتائجها املالية.  باالإ�سافة اإلى ما تقدم، فاإن اأي تاأخري يحدث ب�سبب تاأخر 
اإجراءات اإعادة ت�سجيل االأر�س اململوكة من قبل �سركة االأ�سواق املتطورة من قبل البنك ال�سعودي الربيطاين من �ساأنه التاأثري على مقدرة ال�سركة املذكورة من الت�سرف بحرية 

يف هذا العقار، وهو ما ميكن اأن ي�سبب لها بع�س االإ�سكاالت االإجرائية املرتبطة بذلك.

اآلثار المحتملة للربوط الزكوية المستقبلية عن أعوام سابقة 12 - 1 - 2

تقوم ال�سركة �سنويًا بتقدمي اإقراراتها الزكوية و�سداد امل�ستحق عليها من واقع هذه االإقرارات، وح�سلت مبوجب ذلك على �سهادات من م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة. اإال 
اأن اآخر ربٍط زكوي نهائي ح�سلت عليه ال�سركة كان عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2007/12/31م، ومل يرد لل�سركة اأي ربوط زكوية عن الأعوام التالية اعتبارًا من ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وحتى ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك ب�سبب اعرتا�س ال�سركة على الربط الزكوي النهائي املعدل للعام 2007م والذي مت 

الف�سل به اإ�ستئنافًا يف نهاية عام 2014م وقد قبلت ال�سركة بنتيجة االإ�ستئناف املذكور.  

مل يرد لل�سركة اأي مطالبة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل بدفع اأي فروقات زكوية عن الفرتة الواقعة ما بني االأعوام 2008م و2014م وال ميكن لها حاليا اأن تتوقع قيمة هذه 
الفروقات التي ميكن اأن تطالب بها م�سلحة الزكاة والدخل عن هذه الأعوام املذكورة. وكذلك ل ميكن حاليًا معرفة ما �ستوؤول اإليه اعرتا�سات ال�سركة على الربوط الزكوية التي 
قد ترد اإلى ال�سركة، ويف حالة مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل لل�سركة بفروق يف مبالغ الزكاة امل�ستحقة عليها ب�سكٍل قطعي ونهائي، فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري 

على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

حداثة تطبيق قواعد حوكمة الشركات  12 - 1 - 2

 قامت اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني بتاريخ 1436/05/19هـ )املوافق 10 مار�س 2015م( باعتماد الئحة حلوكمة ال�سركة تت�سمن االإجراءات والقواعد اجلديدة 
التي يتعني عليها االلتزام بها مبوجب الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية يف اململكة، وت�سمل هذه االإجراءات والقواعد ت�سكيل جلان للمراجعة الداخلية 
والرت�سيحات واملكافاآت، والتي مت اإن�ساوؤها حديثًا عماًل بالالئحة. و�سيعتمد جناح ال�سركة يف ممار�سة احلوكمة بال�سكل ال�سحيح على مدى ا�ستيعاب وفهم جمل�س االإدارة وجلانه 
واالإدارة والعاملني يف ال�سركة لهذه القواعد والتطبيق الفعلي ال�سحيح لها، خا�سًة فيما يتعلق بت�سكيل جمل�س االإدارة واللجان التابعة له وا�سرتاطات اال�ستقاللية وممار�سة كل 

من جمل�س االإدارة واللجان التابعة له الأدوارهم وم�سوؤولياتهم واملبادئ املرتبطة بتعار�س امل�سالح واالأطراف ذوي العالقة واالإف�ساح امل�ستمر.

اإن عدم قدرة ال�سركة على االلتزام بتطبيق قواعد احلوكمة وخا�سًة اإلى احلد الذي تتطلبه الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية �سيوؤثر على جودة اإدارة 
ال�سركة واأ�سلوب اتخاذ القرار فيها. كما �سيوؤدي عدم التزامها بتلك القواعد اإلى خمالفتها للتزامات الإدراج امل�ستمرة التي يتطلبها نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية بعد 
االإدراج، مما قد يعر�سها للجزاءات من قبل هيئة ال�سوق املالية. وعليه فاإن ف�سل ال�سركة يف االلتزام بتطبيق قواعد احلوكمة �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

حداثة تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 12 - 1 - 2

قام جمل�س اإدارة ال�سركة موؤخرًا بت�سكيل كٍل من جلنة املراجعات وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية للقيام باملهام وامل�سوؤوليات املحددة لكل جلنة وفقُا لنظام حوكمة 
ال�سركة الداخلي، والذي مت اعتماده من قبل اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني بتاريخ 1436/05/19هـ )املوافق 10 مار�س 2015م( )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع 

الق�سم رقم 5 »الهيكل التنظيمي لل�سركة« من هذه الن�سرة(. 

ونظرًا حلداثة تكوين هذه اللجان، فاإن عدم مقدرة اأع�سائها على القيام بامل�سوؤوليات املحددة لهم واتباع منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها قد يوؤثر على 
جودة تطبيق نظام احلوكمة يف ال�سركة ومتكني جمل�س اإدارة ال�سركة من مراقبة اأعمال ال�سركة من خالل هذه اللجان ب�سورٍة فعالة، االأمر الذي من �ساأنه تعري�س ال�سركة اإلى 
احتمالية عدم مقدرتها على االلتزام مبتطلبات نظام حوكمة ال�سركات ومتطلبات االإف�ساح امل�ستمر ال�سادر عن الهيئة بعد اإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية )تداول( مما �سيوؤدي 
اإلى فر�س غرامات مالية من قبل الهيئة على ال�سركة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن عدم مقدرة اأع�ساء اللجان على اأداء م�سوؤولياتهم بكفاءة من �ساأنه تعري�س ال�سركة ملخاطر اأخرى 

ت�سغيلية واإدارية ومالية ورقابية. وبالتايل، فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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حداثة إدارة المراجعة الداخلية ومحدودية عدد الموظفين العاملين بها  12 - 1 - 2

قامت ال�سركة موؤخرًا بتكوين اإدارة مراجعة داخلية ملراجعة ح�سابات ال�سركة، واإعداد التقارير اخلا�سة باإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، واإعداد التقارير املالية، ومراقبة 
حوكمة ال�سركة الداخلية، واإجراء التحقيقات الهامة يف املخالفات النظامية داخل ال�سركة. وتتكون اإدارة  املراجعة الداخلية لل�سركة حاليًا من موظٍف واحد فقط، وهذا االأمر 
ميكن اأن يوؤثر على مقدرة هذه االإدارة على اأداء املهام املناطة بها وعلى دقة التقارير ال�سادرة عنها، والذي �سيوؤثر بالتايل يف قدرتها على اأداء مهامها بكفاءة، والذي �سيوؤثر 
بدوره على قدرة جمل�س االإدارة على مراقبة اأعمال ال�سركة بال�سورة املطلوبة. عالوًة على ذلك، فاإن عدم قدرة اإدارة املراجعة الداخلية على اأداء مهامها بال�سكل املطلوب �سيوؤدي 
اإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية  اإلى تعري�ض ال�سركة ملخاطر خمتلفة تتعلق باللتزام مبتطلبات نظام حوكمة ال�سركات ومتطلبات الإف�ساح امل�ستمر ال�سادرة عن الهيئة بعد 
)تداول(، بالإ�سافة خماطر ت�سغيلية واإدارية ومالية ورقابية اأخرى. وبالتايل، فاإن ف�سل ال�سركة يف توفري العدد املنا�سب من املوظفني ذوي الكفاءة املطلوبة لأداء اأعمال اإدارة 

املراجعة الداخلية �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

تأثر أداء الشركات الشقيقة بقرارات الشركاء اآلخرين فيها 12 - 1 - 2

حتتفظ ال�سركة بح�س�ض/اأ�سهم ملكية يف ال�سركات ال�سقيقة كو�سيلة لتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجية وا�ستثمارية والدخول يف م�سروعات م�سرتكة مع الغري والتي ل تزيد عن %50 
من احل�س�س اأو االأ�سهم فيها )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم رقم  4 »ال�سركة« من هذه الن�سرة(. وتخول ح�س�س ملكية ال�سركة يف ال�سركات ال�سقيقة حتقيق قدٍر 
من التاأثري الهام على قرارات هذه ال�سركات من خالل اال�سرتاك يف توجيه ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لها. اإال اأن هذه الن�سب ال ت�سل الى درجة ال�سيطرة على القرارات 
التامة على هذه  ال�سيطرة  ال�سركة مقدرتها على  اأغلبية كافية لتحقيق ذلك، وبالتايل ال ت�سمن  ال�سركة ال متتلك  ال�سركات وذلك الأن  املالية والت�سغيلية يف هذه  وال�سيا�سات 
ال�سركات، اإذ ال متكن ن�سب امللكية هذه ال�سركة من ب�سط �سيطرتها التامة على هذه ال�سركات نظرًا لكون كافة هذه ال�سركات �سركات ذات م�سوؤولية حمدودة اأو م�ساهمة مقفلة 
ت�ستوجب احل�سول على موافقة ال�سركاء/ امل�ساهمني االآخرين على العديد من القرارات التي يتوجب نظامًا اإجماعهم او غالبيتهم على القيام بها مثل تعديل عقود تاأ�سي�س 
ال�سركات وزيادات االأعباء املالية التي يتحملها ال�سركاء. وعليه، فاإنه ميكن لل�سركاء/امل�ساهمني االآخرين يف ال�سركات املذكورة عرقلة اأو تعطيل اإ�سدار اأي قرار تقرتحه ال�سركة 
وال يوافقون عليه الأي �سبب من االأ�سباب او اتخاذ قرارات او اجراءات التقبل بها ال�سركة. وعليه، ال ت�سمن ال�سركة اأن ت�ستمر ربحية واأداء هذه ال�سركات كما كانت يف ال�سنوات 
ال�سابقة كون اأدائها قد يتاأثر �سلبًا باآراء وتوجهات ال�سركاء/امل�ساهمني االآخرين اال�ستثمارية والتي قد ال تتوافق مع توجهات ال�سركة واأهدافها اال�ستثمارية، وذلك �سيكون له تاأثري 

�سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

فقدان المراكز التجارية التابعة للشركة لعالقات تأجيرية مع مجموعات تجارية كبرى 12 - 1 - 2

تعتمد ا�سرتاتيجية التاأجري يف املراكز التجارية على تاأجري متاجر ذات م�ساحات كبرية مل�ستاأجرين رئي�سيني داخل املراكز التجارية وبعقود ترتاوح مددها ما بني 3 اإلى 20 �سنة، 
اأما املتاجر ذات امل�ساحات ال�سغرية تكون عقود تاأجريها ب�سكل �سنوي. وي�سكل امل�ستاأجرين الرئي�سيني )م�ساحات كبرية( نواة جذب للمت�سوقني وكذلك امل�ستاأجرين االآخرين 
لال�ستفادة من هوؤالء امل�ستاأجرين الرئي�سيني يف خلق قاعدة مت�سوقني لهم. كما تعتمد ا�سرتاتيجية التاأجري على بناء عالقة عمل جيدة مع كبار جمموعات البيع بالتجزئة ذات 
العالمات التجارية املعروفة، والتي ت�ستاأجر متاجر متعددة يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة. اإن عدم متكن ال�سركة الأي �سبٍب من االأ�سباب من املحافظة على امل�ستاأجرين 
الرئي�سيني وجمموعات البيع بالتجزئة الكربى احلاليني اأو ا�ستقطاب بدائل منا�سبني لهم �سوف يوؤثر على قدرة ال�سركة على ا�ستقطاب الزوار لتلك املراكز التجارية وبالتايل 

التاأثري ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

 كما اأن حدوث اأي خالف بالعالقات مع العمالء الرئي�سيني اأو جمموعات البيع بالتجزئة الكربى من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى تاأخر ا�ستالم ال�سركة لالإيجارات امل�ستحقة لها يف ذمتهم 
اأو �سعوبة التفاو�س على جتديد اإيجار عدد كبري من املتاجر يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة، مما �سيت�سبب يف خ�سائر كبرية مرتتبة على اإغالق كل اأو بع�س تلك املتاجر 
وا�سطرار ال�سركة الإيجاد بديل منا�سب ال�ستئجار تلك املتاجر يف وقت وقيم تاأجريية منا�سبتني. ويف حال مل ت�ستطع ال�سركة توفري بديل منا�سب ال�ستئجار تلك املتاجر يف وقت 

وقيم تاأجريية منا�سبتني وب�سروط منا�سبة لل�سركة، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

تعثر المستأجرين ومماطلتهم وعدم قدرتهم على سداد اإليجارات المستحقة بذمتهم  2 - 1 - 2

بع�س  قدرة  اأن عدم  املحددة، حيث  االأوقات  بالت�سديد يف  التزامهم  ومدى  لديها  للم�ستاأجرين  االئتمانية  والقدرة  املايل  اال�ستقرار  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  ال�سركة  دخل  يعتمد 
امل�ستاأجرين على دفع قيمة االإيجارات امل�ستحقة لل�سركة اأو تاأخرهم يف �سدادها يف تواريخ ا�ستحقاقها هو اأمٌر وارد و�سيوؤثر يف حال حدوثه ب�سكٍل جوهري على التدفقات النقدية 
لل�سركة مما �سيوؤثر على قدرتها على �سداد التزاماتها للمقر�سني وملالك االرا�سي التي ت�ستاأجرها ال�سركة، باالإ�سافة اإلى التاأثريعلى قدرتها على امل�سي قدمًا يف اإقامة م�ساريعها 
اجلديدة وقد ي�سطرها اإلى احل�سول على متويل بديل لتلبية االلتزامات املرتتبة عليها، وبالتايل �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل 

وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اإنفاذ احلقوق املن�سو�س عليها يف عقود التاأجري املربمة مع امل�ستاأجرين وحت�سيل تلك احلقوق من قبل �سركة هامات العقارية قد يتطلب قدرًا كبريًا من التكلفة 
والوقت. وعادًة ما تكون فرتة ال�سداد مبوجب عقود االإيجار كل �ستة اأ�سهر، ويتاأخر بع�س امل�ستاأجرين يف �سداد املبالغ املرتتبة عليهم، مما قد يوؤدي اإلى تاأخري حت�سيل احل�سابات املدينة 

اإلى فرتات تتجاوز 180 يوم )ملزيد من التفا�سيل حول احل�سابات املدينة، ف�ساًل مراجعة الق�سم 6 »مناق�سة وحتليل االإدارة للو�سع املايل لل�سركة« من هذه الن�سرة(.

لذلك، فاإن تعرث اأي من امل�ستاأجرين يف �سداد االلتزامات االإيجارية املرتتبة عليه اأو تاأخر ال�سداد لفرتات طويلة الأي �سبٍب من االأ�سباب وا�سطرار ال�سركة ملمار�سة حقوقها بالطرق 
املن�سو�س عليها يف عقود االإيجار �سيوؤدي بدوره اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. وجتدر االإ�سارة باأن 

ن�سبة تعرث امل�ستاأجرين والتي مت فيها اإعدام الدين خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة هي 2%، 4%، و1% من اإجمايل ذمم امل�ستاأجرين خالل االأعوام 2012م، 2013م، و2014م.
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عدم القدرة على تجديد عقود اإليجار أو إعادة التأجير  21 - 1 - 2

مع  االإيجار  عقود  جتديد  من  �ستتمكن  ال�سركة  باأن  �سمان  يوجد  وال  لها،  التابعة  التجارية  باملراكز  املتعلقة  االإيجار  عقود  اإيرادات  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  ال�سركة  دخل  يعتمد 
امل�ستاأجرين عند انق�سائها، اأو يتم جتديدها ب�سروط ذات ميزات اأدنى من ال�سروط احلالية او مماطلة امل�ستاجرين يف اخالء وت�سليم املتاجر عند انتهاء اوالغاء عقودهم. كما 
�سيتطلب االأمر بع�س الوقت اأو جلوء ال�سركة لالإنفاق على ت�سويق متاجرها ال�ساغرة والبحث عن م�ستاأجرين جدد وهو ما �سيعر�س ال�سركة اإلى خ�سارة اإيرادات اإيجار تلك املتاجر 
ال�ساغرة، باالإ�سافة اإلى تكبدها مل�ساريف اإ�سافية كامل�ساريف املتعلقة باخل�سومات على االإيجارات واحلمالت الت�سويقية للمتاجر ال�ساغرة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه ال يوجد 
�سمان من اإعادة التاأجري مل�ستاأجرين بنف�س م�ستوى اأهمية امل�ستاأجرين احلاليني مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

عدم نجاح المشاريع الجديدة داخل المملكة وخارجها 22 - 1 - 2

تت�سمن ا�سرتاتيجيات ال�سركة اال�ستمرار يف التو�سع يف اأعمالها يف قطاع ان�ساء ومتلك واإدارة املراكز التجارية وقطاع ال�سيافة او ا�ستثماراتها االخرى يف اململكة او خارجها 
خالل ال�سنوات القادمة. وقد تواجه اإقامة مثل تلك امل�ساريع حتديات وعوائق عديدة كاإيجاد مواقع جديدة متميزة باأ�سعار تناف�سية، اأو الو�سول اإلى اأف�سل ال�سروط التعاقدية 
فيما يتعلق با�ستئجار اأو �سراء االأرا�سي التي �سيقام عليها امل�سروع، اأو قدرة ال�سركة او ال�سركات التي ت�ستثمر بها ال�سركة على تطوير تلك املواقع وا�ستكمال االن�ساءات يف املدة 
الزمنية املحددة للم�سروع وبالتكاليف املقدرة لها. ويف حال عدم مقدرة ال�سركة االلتزام يف املدة الزمنية املحددة، فاإنه ال يوجد اأي �سمان على اأن افتتاح امل�ساريع اجلديدة 
لل�سركة �سيحقق جناحًا و�سيكون لها القدرة على حتقيق االإيرادات وتغطية النفقات الراأ�سمالية وتكاليف الت�سغيل والت�سويق والتكاليف االإدارية اأو فروقات اأ�سعار ال�سرف للعملة 

وخماطر ال�ستثمار يف اخلارج مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

مخاطر اإلنشاء والتطوير وسالمة المباني 22 - 1 - 2

تعمل ال�سركة على اال�ستحواذ او التطوير يف امل�ساريع للموا�سلة يف تو�سع اأعمالها بالقطاع العقاري التجاري املرتبط بقطاع التجزئة يف اململكة، وهو ما يعّر�س ال�سركة ملخاطر 
ترتبط عمومًا بجميع ال�سركات العاملة يف اأعمال االإن�ساء وامل�ساريع التطويرية، مما يعر�س اأعمال التطوير واالإن�ساء اخلا�سة بال�سركة للمخاطر التالية:

توفر مواد البناء والتقلبات يف تكاليفها: يعتمد مقاولو ال�سركة ب�سكٍل كبري على مواد البناء االأ�سا�سية منها -على �سبيل املثال ال احل�سر- االإ�سمنت واحلديد،  اأ� 
وبع�س تلك املواد يتم توفريها حمليًا فيما يتم توفري اجلزء املتبقي عن طريق اال�سترياد من اخلارج. لذا فاإن اأي نق�س يف توفر املواد الالزمة ال�ستكمال عمليات 
املواد  تكاليف  لزيادة  نتيجة  التقديرية احلالية  تكاليفها  ب�سكل كبري  تتجاوز  اإن�سائية  تكاليف  ال�سركة  اأ�سعارها ما يكبد  ارتفاع ملحوظ يف  االإن�ساء �سيرتتب عليه 
والعمالة وغريها من التكاليف اإ�سافة اإلى تكبد تكاليف اأخرى غري متوقعة، والتي ت�سمل على �سبيل املثال ال احل�سر، اأية ر�سوم قد تفر�سها الدولة على ا�سترياد 
مواد البناء اأو ارتفاع �سعرها ل�سحها يف ال�سوق. وهذا ما يجعل تنفيذ امل�ساريع اأو ت�سغيلها اأو كليهما اأمرًا غري جمٍد اقت�ساديًا الأنه ال يوجد �سمان باأن ال�سركة �سرتفع 
اأ�سعار االإيجار ب�سكٍل يكفي لتعوي�س الزيادة يف التكاليف. فعلى �سبيل املثال، اإن ارتفاع الطلب على مواد البناء �سيحد من قدرة ال�سركة على تاأمني احتياجاتها من 
هذه املواد الإجناز م�ساريعها يف املواعيد املقررة اأو اإلى عدم اإجنازها مطلقًا، وهذا ما �سيوؤدي اإلى زيادة التكاليف االأخرى كالتكاليف الناجتة عن توقف املقاولني عن 
العمل كتلك الناجتة عن اح�سار مقاوٍل اآخر وحتمل م�ساريف بع�س العمالة على الرغم من توقف امل�سروع، وهو ما �سيكبد ال�سركة خ�سائر فيما يخ�س تلك امل�ساريع، 

مما يوؤثر بالتايل �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
العتماد على املقاولني اأو على مطورين: تعتمد ال�سركة ب�سكل كبري على عدد من املقاولني واال�ست�ساريني اخلارجيني من اأجل اإجناز م�ساريعها االإن�سائية، وي�سمل  ب� 
ذلك خدمات التخطيط والت�سميم واإدارة امل�ساريع والهند�سة وامل�سرتيات واالإن�ساء. ويف حال عدم توفر بع�س اخلدمات التي تتطلبها م�ساريع ال�سركة على اأ�س�س 
وباأ�سعار جتارية معقولة �سوى من عدد حمدود من املوردين املوؤهلني وذوي الكفاءة املنا�سبة. ولذا، �سيعر�س عمليات ال�سركة لالنقطاع اأو التاأثر �سلبًا ب�سبب عدم 
تقدمي هذه اخلدمات اأو التاأخر يف ذلك نتيجة لتغيري جوهري يف �سروط تقدميها اأو ف�سل املوردين يف الوفاء ب�سروط اجلودة التي تطلبها ال�سركة. فاإذا ا�سطرت 
ال�سركة اإلى تغيري مورد خدمة رئي�سي، فقد يت�سبب ذلك يف تكاليف اإ�سافية وانقطاع يف العمليات مما �سيكبد ال�سركة خ�سائر فيما يخ�س تلك امل�ساريع. ولي�س 
ال�سركة  اأعمال  �سلبًا على  �سيوؤثر  االإطالق، وهو ما  ا�ستطاعتها لذلك على  اأو عدم  املنا�سب  الوقت  بديلة يف  اإيجاد خدمات  ال�سركة على  هنالك ما ي�سمن قدرة 
وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اأي تعرث اأو اإخالل من اأي من املقاولني باأعماله من خالل وجود عيوب هيكلية اأو اإن�سائية فيما 
يتعلق باملباين املقامة والتي ال يتم معاجلتها يف الوقت املنا�سب اأو ال يتم معاجلتها على االإطالق �سيوؤثر على �سمعة ال�سركة مما �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على 

اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وفيما يتعلق بامل�ساريع التي ت�ساهم فيها ال�سركة مع �سركاء اآخرين، يتم اإ�سناد اأعمال التطوير اإلى مطور غري ال�سركة وعليه فاإن عدم قدرة املطور او التزامه بتحقيق النتائج املرجوة 
اأو ف�سله يف التطوير بالكفاءة املطلوبة واجلدول الزمني وامليزانية، �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

يتعلق  فيما  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  من  الالزمة  والت�ساريح  والرتاخي�س  املوافقات  على  احل�سول  ال�سركة  على  يتوجب  احلكومية:  اجلهات  موافقة  اأ� 
مب�ساريعها قبل ال�سروع يف تلك امل�ساريع. وب�سبب اأي تغيريات م�ستقبلية يف االأنظمة وال�سيا�سات والتي ال تعلمها ال�سركة حاليًا، اأو الأي اأ�سباب نظامية اأخرى، ويف حال 
عدم متكن ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها من احل�سول على الرتاخي�س واملوافقات احلكومية املطلوبة اأو مواجة ال�سركة تاأخريًا كبريًا يف ذلك. �سوف يوؤدي 
هذا اإلى تاأخري يف بدء اأعمال امل�سروع وزيادة تكاليف ما قبل الت�سغيل و�سوف يدفع ال�سركة اإلى التخلي عن بع�س تلك امل�ساريع وبالتايل اعتبار النفقات املتكبدة 
خ�سائر راأ�سمالية، وهو ما �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. ومن الرتاخي�س املهمة 
تلك املتعلقة بعملية الرتخي�س والفرز الأر�س م�سروع م�ست�سفى جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة، والذي مل يتم البدء به بعد، حيث اأنه 
ما زال قيد التخطيط والدرا�سات الهند�سية والت�سغيلية، باالإ�سافة اإلى اأن ال�سركة مل تنتهي من اإجراءات فرز اأر�س امل�سروع ونقل ملكيتها والذي قد يتطلب اإنهاوؤها 

عدة �سنوات )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم  4 » ال�سركة«(.
توفر العمالة: ا�ستمرار العمل يف م�ساريع ال�سركة يعتمد ب�سكل كبري على توفر العمالة املهنية الالزمة وباأ�سعار معقولة ال�ستكمال تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية املحددة، لذا  ب� 
فاإن عدم متكن مقاويل امل�ساريع اأو مقاويل امل�ساريع من الباطن من توفري العمالة الالزمة ال�ستكمال العمل يف امل�ساريع وباأ�سعار منا�سبة الأي �سبٍب من االأ�سباب �سوف يوؤدي اإلى 

التاأخر يف تنفيذ تلك امل�ساريع يف الوقت املحدد مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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خماطر التاأمني: يقوم املقاولون املنفذين مل�ساريع ال�سركة املختلفة بالتاأمني على موجودات ال�سركة املوجودة يف مواقع العمل. وبالرغم من قيام مقاويل امل�ساريع  ج� 
ومقاويل الباطن باحل�سول على بوال�س تاأمني حلماية اأعمالهم يف مواقع العمل لتجنب االآثار التي قد تنتج عن املخاطر املختلفة، فاإنه ال يوجد اأي �سمان باأن تكون 
تغطية التاأمني التي ح�سل عليها اأولئك املقاولني كافية عند وقوع اأي اأحداث ت�ستدعي التعوي�س، مما �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
د�  اأ�ضباب اأخرى تواجه ال�ضركة يف امل�ضاريع القائمة اأو اإجناز امل�ضاريع اجلديدة وتبعات اأخرى: يف حال مواجهة ال�سركة اأ�سبابًا اأخرى تتعلق مب�ساريعها القائمة 
اأو توؤخرها يف اإجناز م�ساريعها اأو متنعها من اإجنازها يف الوقت املحدد نتيجة الأعطال تقنية اأو تق�سري من جانب املقاولني اأو امل�ساكل الهند�سية غري املتوقعة اأو 
وجود مواد بناء معيبة اأو طرق بناء خاطئة اأو جراء اأحداث ناجتة عن القوة القاهرة اأو الكوارث الطبيعية اأو اأية عوامل اأخرى خارج نطاق �سيطرة ال�سركة. و�سوف 
يوؤدي مثل هذا التاأخري اأو االإخفاق يف اإكمال ال�سركة مل�ساريعها الرئي�سية اإلى زيادة تكاليف التمويل وتكاليف البناء واالإ�سالح اأو التجديد والتي بدورها �ستوؤدي اإلى 
اإنهاء اتفاقيات ال�سركة امل�ستقبلية اخلا�سة بالتوريد والتمويل وكذلك على اأداء امل�ساريع القائمة والتزاماتها اأمام الغري، وهذا �سوف يوؤدي اإلى مطالبات من الغري 
بالتعوي�ض عن الأ�سرار الناجمة عن خمالفة عقود البيع والتوريد اأو اإنهاء تلك العقود مما �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

عيو- وقصور في تصميم وجودة االنشاءات 22 - 1 - 2

اإن ظهور اأي عيوب يف الت�سميم اأو يف االإن�ساءات يف املراكز واملجمعات التجارية اململوكة لل�سركة من �ساأنه التاأثري على اأداء املراكز وو�سعها التناف�سي واأ�سعار االإيجار واأعداد 
الزوار اإليها وهو ما �سيوؤدي الى اإجراء اأعمال اإ�سالحات وحتمل ال�سركة تكاليف اإ�سافية باالإ�سافة اإلى تعطل اأعمال املتاجر املوؤجرة وتكبدها خ�سائر توؤثر بدورها على عمليات 
ال�سركة وبالتايل ا�سطرار ال�سركة الإجراء تخفي�سات على القيم االإيجارية للمتاجر املوؤجرة للم�ستاأجرين املتاأثرين بتلك االأعمال للمحافظة عليهم ولتحفيزهم على اال�ستمرار، 

مما �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اعتماد الشركة على التعامالت مع أطراف ذوي عالقة 22 - 1 - 2

املقدمة  بع�س اخلدمات  ال�سركة بخ�سو�س  اأبرمتها  التي  العقود  ببع�س  واملتعلقة  العالقة،  االأطراف ذوي  بع�س  مع  التعامالت  بع�س  بع�س عملياتها على  ال�سركة يف  ترتبط 
للمراكز التجارية التابعة لها اأو عقود االإيجار التي اأبرمتها ال�سركة ب�سفتها م�ستاأجرًا، والتي ال تدر دخاًل مبا�سرًا لل�سركة، ولكن تعتمد ال�سركة فيها على اخلدمات املقدمة 
احلبيب  �سليمان  الدكتور  جمموعة  مع  م�سرتك  م�سروع  عقد  بواقع  عالقة،  ذوي  اأطراف  مع  اإبرامها  مت  عقدًا   11 حاليًا  ال�سركة  ولدى  املعنيني.  العالقة  ذوي  االأطراف  من 
للخدمات الطبية القاب�سة، التي يرتبط بها رئي�س جمل�س االإدارة حممد عبدالعزيز احلبيب ب�سفته م�ساهم ب�سكل غري مبا�سر وع�سو جمل�س اإدارة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن 
ا�سماعيل  اآل  عبداهلل  مو�سى  مع  اإيجار  عقد  يوجد  اأنه  كما  القاب�سة،  الطبية  للخدمات  احلبيب  �سليمان  الدكتور  مع جمموعة  امل�سرتك  امل�سروع  بتنفيذ  بعد  تبداأ  ال�سركة مل 
)ع�سو جمل�س اإدارة(، و 4 عقود ت�سغيل وتاأجري مع �سركة هامات العقارية )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم رقم  11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(. وميثل 
التي  اإجمايل االإيجارات  اأر�س ال�سحافة �سنرت، 18.2% من  اآل ا�سماعيل، فيما يخ�س  ال�سركة مبوجب عقد االإيجار املربم مع مو�سى عبداهلل  اإجمايل االإيجار الذي تدفعه 

تدفعها ال�سركة الأطراف اآخرين. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، يوجد عقدي اإيجار مع �سركة �سيدلية اجلمال الرابعة للتجارة لتاأجري م�ساحات اإيجارية يف كٍل من التالل �سنرت وال�سحافة �سنرت. ويعد هذين العقدين 
ملكيته يف  وذلك من خالل  �سيدلية اجلمال،  �سركة  مبا�سرة يف  الغري  احلبيب،  عبدالعزيز  االإدارة، حممد  مللكية ع�سو جمل�س  نظرًا  العالقة  ذات  االأطراف  مع  العقود  من 
�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة، والتي متتلك بدورها ن�سبة من راأ�س مال �سركة �سيدلية اجلمال. وتبلغ القيمة االإيجارية لعقد االإيجار املتعلق بتالل �سنرت 
مع  اإيجار  عقدي  ال�سركة  اأبرمت  كما  �سنويًا.  �سعودي  ريال   300.000 �سنرت  بال�سحافة  املتعلق  االإيجار  لعقد  االإيجارية  القيمة  تبلغ  بينما  �سنويًا  �سعودي  ريال   385.000
االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب، بطريقة غري مبا�سرة، عن طريق ملكيته يف �سركة حممد عبدالعزيز  والتي ميلك فيها ع�سو جمل�س  للرعاية ال�سحية،  العاملية  ال�سركة 
للم�ساحات  االإيجارية  القيمة  وتبلغ  الريا�س.  مدينة  يف  ال�سمايل  الدائري  طريق  يف  لها  العائد  الرئي�سي  املقر  مبنى  من  م�ساحات  لتاأجري  وذلك  القاب�سة،  واأوالده  احلبيب 
املوؤجرة مبوجب هذين العقدين 933.825 ريال �سعودي �سنويًا. واأبرمت ال�سركة اأي�سًا عقد اإيجار مع �سركة التوزيع الوطنية لتاأجري م�ساحة من مبنى املقر الرئي�سي لل�سركة 
االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب،  مللكية ع�سو جمل�س  العالقة نظرًا  االأطراف ذات  العقود مع  اأي�سًا من  العقد  ويعد هذا  اإداري.  الوطنية كمقٍر  التوزيع  لت�ستخدمه �سركة 
التوزيع  �سركة  مال  راأ�س  من  جزءًا  متتلك  والتي  القاب�سة،  واأوالده  احلبيب  عبدالعزيز  حممد  �سركة  يف  ملكيته  خالل  من  وذلك  الوطنية،  التوزيع  �سركة  يف  مبا�سرة  الغري 
الوطنية ب�سورٍة غري مبا�سرة. وتبلغ القيمة االإيجارية لهذا العقد 51.500 ريال �سعودي �سنويًا )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم رقم  11  »املعلومات القانونية« من 

هذه الن�سرة(. وتبلغ اإجمايل االإيرادات من االأطراف ذات العالقة 1.670.325 ريال �سعودي ومتثل 2.72% من ايرادات التاأجري كما يف يونيو 2015. 

وعليه، فاإنه ال يوجد اأي �سمان على قدرة ال�سركة لتجديد العقود مع االأطراف ذوي العالقة يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإنه مبوجب املادة )69( 
العامة  اجلمعية  من  ترخي�س  وعلى  االإدارة  جمل�س  موافقة  على  احل�سول  االإدارة  جمل�س  ع�سو  على  يتعني  ال�سركات،  حوكمة  الئحة  من   )18( واملادة  ال�سركات  نظام  من 
)يجدد �سنويًا( فيما يتعلق باأي عقد له فيه م�سلحة، �سواًء ب�سكٍل مبا�سر اأم غري مبا�سر. وعليه فقد  ال يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من �سركات جمموعتها اأو اجلمعية 
التي  لل�سروط  وفقًا  العقود  تلك  العالقة على جتديد  الأطراف ذوي  يوافق  ل  قد  اأخرى  ومن جهة  العقود.  تلك  �سركات جمموعتها على جتديد  لأٍي من  اأو  لل�سركة  العمومية 
ونتائج عملياتها  اأعمالها  وبالتايل على  ال�سركة  �سلبي وجوهري على ربحية  اأثٌر  الإنهائها  يكون  ب�سكل كبري، ف�سوف  العقود  ال�سركة على هذه  ال�سركة. ونظرًا العتماد  تطلبها 

امل�ستقبلية.  وتوقعاتها  املايل  وو�سعها 

ممارسة بعض المساهمين وبعض أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة  22 - 1 - 2

ميار�س بع�س كبار امل�ساهمني وبع�س اأع�ساء جمل�س االإدارة اأعمال تدخل يف نطاق التطوير العقاري  واال�ستثمار يف املراكز التجارية والتي ميكن اأن ت�سكل اأعمال م�سابهة 
اأو ع�سو جمل�س االإدارة  اأعمال ذلك امل�ساهم الرئي�سي  اإلى تعار�س يف امل�سالح فيما بني  اأو غري مبا�سرة، مما قد يوؤدي  اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة �سواًء ب�سورٍة مبا�سرة 
اأن ي�سارك يف عمل مناف�س  االإدارة  ال�سركات، ال يجوز لع�سو جمل�س  ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة  املادة )70( من نظام  ال�سركة. وبح�سب متطلبات  واأعمال 
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الأعمال ال�سركة، دون احل�سول على ترخي�س من اجلمعية العامة، يجدد �سنويًا، بذلك اخل�سو�س. ولهوؤالء امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س االإدارة تاأثري على قرارات ال�سركة، 
فاإن لهم  اأطراف ذوي عالقة،  اإلى ذلك، كونهم  باالإ�سافة  ال�سركة.  اتخاذ قرارات  االآخرين عند  ال�سركة  االأحيان مع م�سالح م�ساهمي  تت�سق م�ساحلهم يف بع�س  وقد ال 
االإدارة  اأع�ساء جمل�س  تاأثري  واأهدافها. ويف حال  ال�سركة  يتوافق مع م�سالح  اأو مبا ال  ي�ستخدمونها مل�ساحلهم اخلا�سة  لل�سركة قد  الو�سول ملعلومات داخلية  القدرة على 
�ساأنه  فاإن ذلك من  ال�سركة  ال�سركة ب�سورة م�سرة مل�سالح  ا�ستخدامهم ملعلومات  اأو يف حال  ب�سكٍل �سلبي  ال�سركة  ال�سركة على قرارات  تعار�س مع م�سالح  الذين لديهم 
»م�ساركة   13-11 الق�سم  راجع  ف�ساًل  التفا�سيل،  من  )للمزيد  امل�ستقبلية.  وتوقعاتها  املايل  وو�سعها  عملياتها  ونتائج  ال�سركة  اأعمال  على  وجوهري  �سلبي  ب�سكٍل  التاأثري 

اأع�ساء جمل�س االإدارة يف �سركات اأخرى متار�س اأعمااًل �سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة« من الق�سم رقم 11 »املعلومات القانونية«(. 

اعتماد الشركة على الخدمات العامة والصيانة المناسبة ألصولها وبنيتها األساسية 22 - 1 - 2

يعتمد جناح ال�سركة على قدرتها يف املحافظة على �سالمة و�سيانة جميع اأ�سولها مبا يف ذلك املراكز التجارية التابعة لها. اإن عدم اال�ستمرار يف توفري اخلدمات من مياة وكهرباء 
وتكييف وكذلك ال�سيانة الكافية وب�سكل دوري الأي �سبب من االأ�سباب �سيوؤثر على جودة املن�ساآت وبالتايل على معدل اإقبال اجلمهور عليها، وهو ما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري 

على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

المخاطر المرتبطة بنظم المعلومات االدارية 22 - 1 - 2

تعتمد ال�سركة يف اأعمالها على اأنظمة داخلية الإدارة االأنظمة املالية ونظم املعلومات والدعم االلكرتوين باالإ�سافة اإلى اأنظمة تعمل على اإدارة ومراقبة اخلدمات املقدمة من �سركة 
هامات العقارية، باعتبارها ال�سركة امل�سغلة للمراكز التجارية التابعة لها. اإن اأي تعرث اأو تعطل اأو انقطاع يف تطبيق وتطوير اأنظمة ال�سركة الداخلية اأو البنية االأ�سا�سية اخلا�سة 
بها واأعمالها اأو اأي تدهور يف اأداء هذه االأنظمة والبنية االأ�سا�سية �سيوؤدي اإلى عدم قدرة ال�سركة على توفري اخلدمات اأو ت�سيري عملياتها اأو االإ�سراف على اخلدمات املقدمة من 

مزودي اخلدمة ب�سكل فّعال �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

ارتفاع مصروفات التشغيل والصيانة  22 - 1 - 2

ت�سمل نفقات ال�سركة الدورية م�ساريف ت�سغيل و�سيانة املجمعات واملراكز التجارية التابعة لها لغر�س احلفاظ عليها، حيث حتتاج تلك املجمعات واملراكز ال�سيانة امل�ستمرة 
للحفاظ على حالتها الت�سغيلية يف اأف�سل م�ستوياتها ولالحتفاظ بجاذبيتها للم�ستاأجرين والزوار. ويف حال ارتفاع هذه امل�ساريف عن القدر املتوقع لها نظرًا لعدة عوامل من 
�سمنها زيادة تكاليف العمالة، وتكاليف العقود مع الغري، وتكاليف االإ�سالح وال�سيانة، اأو عدم ا�ستطاعة ال�سركة نقل عبء تلك النفقات وا�سرتدادها من امل�ستاأجرين، فاإنه 

�سيكون هناك اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

احتسا- األعمار الخاصة بالذمم المدينة والدائنة بشكل يدوي  2 - 1 - 2

تقوم ال�سركة باحت�ساب االأعمار اخلا�سة بالذمم املدينة والدائنة ب�سورة يدوية، حيث يتم ا�ستخال�سها من بع�س املعلومات املالية التي تقوم ال�سركة باإعدادها ومن ثم اإدخالها 
يدويًا على برامج ال�سركة االإلكرتونية، والذي ميكن اأن ينتج عنه اأخطاء حما�سبية غري مق�سودة خالل عملية اإدخالها. اإن حدوث اأخطاء حما�سبية جوهرية تتعلق باحت�ساب 
ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل  اأعمال  اأثر �سلبي وجوهري على  له  ال�سركة والذي �سيكون  اأخطاء جوهرية يف ح�سابات  اإلى  اأو الدائنة �سيوؤدي  اأعمار الذمم املدينة 

وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

عدم وجود بيانات تاريخية لبعض االستثمارات الجديدة 21 - 1 - 2

تقوم ال�سركة بتطوير م�ساريع جديدة بالتعاون مع �سركاء اآخرين وال يوجد لها اأي بيانات تاريخية تبني اأدائها التجاري. كما ال متثل البيانات املالية املبدئية املتعلقة بهذه امل�ساريع 
اأ�سا�سًا دقيقًا لتقييم اأدائها املايل امل�ستقبلي )وبالتايل االأداء املايل العام لل�سركة( اأو لكي يتخذ امل�ستثمرون على اأ�سا�سها قرارًا ب�سراء اأ�سهم االكتتاب مو�سوع هذه الن�سرة. 
كما اأن ال�سركة ال ت�سمن باأن تكون التوقعات والتقديرات التي مت اإعداد درا�سات اجلدوى بناًء عليها واملتعلقة بهذه امل�ساريع �سحيحة اأو دقيقة اأو خالية من التقديرات اأو غري 
ذلك، وبالتايل فاإن عدم حتقيق هذه امل�ساريع للنتائج املالية املتوقعة لهما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأن�سطة واأعمال ال�سركة وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها وتقييم 

اأعمالها امل�ستقبلية.

االعتماد على موظفين رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين 22 - 1 - 2

تعتمد ال�سركة على قدرات وخربات مدراءها التنفيذيني وموظفيها الرئي�سيني لتنفيذ ا�سرتاتيجية اأعمالها وعملياتها اليومية. ولكي تتمكن ال�سركة من احلفاظ على قدرتها 
التناف�سية، يتعني عليها توظيف االأ�سخا�س املنا�سبني والكوادر املوؤهلة التي تتمتع مبهارات عالية وخربات متعددة وقدرات قيادية يف جمال التطوير والت�سوق العقاري. اإن اإخفاق 
ال�سركة يف توظيف كوادر موؤهلة اأو احلفاظ على املوظفني الرئي�سيني، اأو التخطيط لتعيني موظفي ال�سركة امل�ستقبليني، اأو و�سع خطط تعوي�سات وبدالت تناف�سية ت�سمن ا�ستمرار 
املوظفني احلاليني، اأو اال�ستثمار يف تطوير مهارات املوظفني االأ�سا�سية، اأو فقد اأحد موظفي االإدارة العليا ب�سكل غري متوقع، اأو ف�سل ال�سركة يف توظيف موظفني جدد ذو كفاءة 

عالية يف االإدارات العليا لل�سركة �سيوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية لل�سركة واإدارتها ب�سكٍل جيد.

وتتناف�س ال�سركة مع �سركات اأخرى يف القطاع العقاري وغريها من القطاعات فيما يتعلق بتوظيف االأ�سخا�س املوؤهلني وذوي املهارة واخلربة. وقد ال تتمكن ال�سركة من جذب 
الكفاءات املنا�سبة اأو االحتفاظ باملوظفني الرئي�سني يف ال�سركة، مما �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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االلتزام بمتطلبات السعودة  22 - 1 - 2

تتخذ احلكومة تدابري لت�سجيع ال�سركات على تعيني املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبة ال�سعودة من خالل برنامج »نطاقات« الذي يتم مبوجبه قيا�س التزام ال�سركة مبتطلبات 
ال�سعودة مقابل ن�سبة توظيف ال�سعوديني مقارنًة مبتو�سط ن�سب ال�سعودة يف ال�سركات العاملة يف نف�س القطاع. وتعد ال�سركة �سمن الفئة البالتينية نظرًا للن�سبة احلالية للمواطنني 
ال�سعوديني العاملني بال�سركة حيث تبلغ ن�سبة ال�سعودة حوايل 36.84% من اإجمايل موظفي ال�سركة، )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع ق�سم رقم  4 » ال�سركة« من هذه الن�سرة(. 

اإن اإخفاق ال�سركة يف االلتزام ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة و�سيا�سات املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية املفرو�سة عليها �سيوؤدي اإلى عدم مقدرتها على ا�ستقطاب املوظفني 
والعمالة الكافية من غري ال�سعوديني للعمل لديها، االأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على مقدرة ال�سركة على القيام باأعمالها، وعلى عمليات ال�سركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى 

ربحية ال�سركة وادائها املايل ونتائجها املالية. 

عدم مقدرة الشركة على االمتثال ألنظمة الجهات الرقابية 22 - 1 - 2

تخ�سع عمليات ال�سركة للوائح واالأنظمة املعمول بها يف جماالت ال�سالمة وال�سحة واالأمن واخلدمات وال�سيانة التابعة الإدارة الدفاع املدين ووزارة التجارة وال�سناعة ووزارة 
ومكاتب العمل والهيئة العامة لل�سياحة واالآثار والبلديات واالأمانات املختلفة يف املدن التي متار�س بها ال�سركة ن�ساطاتها باالإ�سافة اإلى االأنظمة واللوائح والتعاميم ال�سادرة هيئة 
ال�سوق املالية وذلك اعتبارًا من تاريخ اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وغريها من اجلهات احلكومية االأخرى ذات العالقة يف اململكة. يف حال عدم 
مقدرة ال�سركة يف التقيد يف اأٍي من اللوائح واالأنظمة التي تخ�سع لها، �ستتحمل تكاليف وغرامات وعقوبات مدنية اأو جنائية، وال يوجد �سمان باأنها �سوف تتحمل تكاليف باهظة 
الإجراء حتقيق ما اأو ت�سحيح و�سع معني اإذا ما قامت ال�سركة بانتهاك اأي قواعد اأو لوائح نظامية اأو اأ�سبحت م�سوؤولة مبوجب اأٍي منها، وبالتايل �سينتج عن ذلك اإيقاف اأعمال 

ال�سركة حلني احل�سول على الرتاخي�ض واملوافقات الالزمة اأو حلني ت�سحيح خمالفة معينة. 

وال ميكن التاأكيد على اأنه مل يحدث اأو اأنه لن يحدث اأي انتهاك للوائح نتيجة لعدم قدرة ال�سركة على احل�سول على الت�ساريح اأو ب�سبب اأخطاء ب�سرية اأو تعطل املعدات اأو غري 
ذلك من االأ�سباب، واأي انتهاك من هذا القبيل اأو عدم مقدرة ال�سركة على االلتزام باأي من االأنظمة �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

كفاية التغطيات التأمينية 22 - 1 - 2

تتبع ال�سركة �سيا�سات تاأمينية تق�سي بتوفري تغطيات تاأمينية لأ�سولها وموظفيها. وحتتفظ ال�سركة بوثائق تاأمني ت�سمل تاأمني املراكز التجارية واملمتلكات الأخرى �سد جميع 
الأخطار وكذلك التاأمني �سد توقف الأعمال بالإ�سافة الى التغطيات التاأمينية الأخرى. اإل اأن هناك خماطر معينة تبقى عادة غري موؤمنة اإما ب�سبب اأنها غري قابلة للتاأمني اأو 
اأن تكلفة تاأمينها غري اقت�سادية. كما واأن وثائق التاأمني حتتوي عادة على ا�ستثناءات ال يغطيها التاأمني واأنها ال توفر التغطية الكاملة �سد جميع املخاطر املحتملة. وبالتايل فال 
يوجد �سمان باأن هذه الوثائق التاأمينية �سوف تكون كافية يف جميع االأوقات ويف جميع الظروف، وال ميكن اأن تعطي ال�سركة اأي تاأكيدات باأن الغطاء التاأميني �سيكون كافيًا يف كل 
احلاالت اأو �سيغطي جميع املخاطر التي من املمكن اأن تتعر�س لها ال�سركة. فقد تقع خ�سائر قد تكون غري موؤمنة او تزيد عن املبالغ التاأمينية كذلك قد ال تنجح ال�سركة يف اإثبات 
مطالبتها ب�ساأن اأي خ�سارة وفق وثائق التاأمني ال�سارية ب�سبب �سروط وثيقة التاأمني حتى واإن رفعت تلك املطالبات ب�سكل �سحيح. �سيوؤثر اأي من ذلك ب�سكل �سلبي وجوهري على 

اأعمال ال�سركة ونتائج اأعمالها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

الدعاوى القضائية والغرامات 22 - 1 - 2

تتعر�س ال�سركة ملخاطر اإقامة الدعاوى الق�سائية من العديد من االأطراف، مبا يف ذلك امل�ستاأجرين والعمالء وزوار املراكز التجارية التابعة لل�سركة اأو النزالء اأو ال�سركاء يف 
ال�سركة اأو املوردين اأو املوظفني اأو الهيئات التنظيمية اأو امل�سغلني ومالك االأرا�سي التي ت�ستاأجرها ال�سركة الإقامة م�سروعاتها. اإن االأحكام ال�سادرة يف تلك الدعاوى متى كانت 
�سد م�سلحة ال�سركة فاإنها �ستحمل ال�سركة تكاليف التقا�سي املتعلقة بها اأو الغرامات الكبرية التي من املحتمل اأن تفر�س من قبل الهيئات التنظيمية، كل ذلك �سيكون له تاأثري 
�سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. كما اأن هناك دعوى ق�سائية مرفوعة �سد ال�سركة يبلغ اأثرها املايل املتوقع ما يقارب 

650 األف ريال �سعودي، و)للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم  11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(. 

المنافسة من قبل المراكز التجارية المقامة أو المنشأة حديثًا  22 - 1 - 2

تعتمد املراكز التجارية ب�سورة عامة على عدد الزوار واإقبال اجلمهور عليها، لذلك فاإن حتديث بع�س املراكز القائمة، اأو ن�سوء مراكز جتارية جديدة يف مناطق ي�سل اإليها 
املت�سوقون بي�سر و�سهولة وتتوفر فيها ميزات وخدمات تناف�سية تفوق تلك املوجودة لدى املراكز التجارية التابعة لل�سركة �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على عدد زوار املراكز 
التجارية التابعة لل�سركة مما �سيوؤدي اإلى انخفا�س االإيرادات التي يحققها امل�ستاأجرون وبالتايل �سيوؤدي ذلك اإلى عدم قيام امل�ستاأجرين بتجديد عقودهم وبالتايل تخفي�س 
معدالت االإ�سغال اأو قيامهم باملطالبة بتخفي�س قيمة االإيجار. ويف كال احلالتني �سوف يوؤدي ذلك اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات التطوير والتشغيل واإلدارة الخاصة بالمشاريع المستقبلية 22 - 1 - 2

اأبرمت ال�سركة اتفاقية ترخي�س واإدارة يف قطاع ال�سيافة مع اأحد امل�سغلني العامليني )�سركة هوليداي اإن ال�سرق االأو�سط املحدودة( بتاريخ 17 يوليو 2013م، متنح فيه ال�سركة 
للم�سّغل اإدارة وت�سغيل الفندق التابع لها. وت�سمح االتفاقية للم�سّغل اإنهائها يف حال اإخالل ال�سركة باأي من التزاماتها اجلوهرية. قد يكون للم�سّغل م�سالح مت�ساربة اأو ال تتما�سى 
مع م�سالح ال�سركة خا�سة لعدم وجود حق ترخي�س ح�سري لل�سركة مع ذلك امل�سّغل مما قد يوؤدي اإلى خروج امل�سّغل من االتفاقية القائمة اأو عدم تنفيذه التزاماته مبوجبها. اإن 
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اإنهاء اتفاقية الت�سغيل والإدارة لأي �سبب من الأ�سباب اأو عدم قدرة ال�سركة على جتديد التفاقية ب�سروط منا�سبة اأو تعرث امل�سّغل يف تنفيذ اأٍي من التزاماته �سيوؤثر ب�سكٍل جوهري 
على اأداء الفندق التابع لل�سركة مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

باالإ�سافة اإلى ذلك، اأبرمت ال�سركة عقد �سراكة لتطوير وت�سغيل م�ست�سفى مع �سركة جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة الإن�ساء �سركة م�سروع م�سرتك 
– املجموعة الطبية«، ومل يتم البدء بتنفيذه بعد. و�ستقوم �سركة جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات  تقوم ببناء وتطوير امل�ست�سفى با�سم »الدكتور �سليمان احلبيب 
الطبية القاب�سة بت�سغيل امل�ست�سفى، با�ستخدام عالمة جتارية عائدة ملكيتها لها باالإ�سافة اإلى ت�سميم امل�ست�سفى واإدارته، بينما تقوم ال�سركة بتقدمي االأر�س الذي �سُيبنى عليها 
امل�سروع. ويف حال عدم ا�ستمرار امل�سّغل يف اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفى فاإن هذا قد يرتتب عليه عدم ا�ستمرار امل�ست�سفى كون العالمة التجارية تابعة للم�سّغل ولي�س لدى ال�سركة اأي 
خربة يف اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات وقد ال ت�ستطيع اإيجاد �سريٍك اآخر باإمكانه ت�سغيل امل�ست�سفى على اأ�س�س جتارية منا�سبة لل�سركة واأهدافها اال�ستثمارية وقد ال جتد �سركة م�سغلة 

للم�ست�سفى على االإطالق. يف حال حدوث هذا االأمر فاإن ذلك �سيوؤثر على ب�سكٍل �سلبي وجوهري على ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

انتهاء أو عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة 22 - 1 - 2

هذه  وت�سمل  باململكة،  العقاري  القطاع  يف  باأن�سطتها  يتعلق  فيما  عليها  واملحافظة  الالزمة  النظامية  واملوافقات  والرتاخي�س  الت�ساريح  على  احل�سول  ال�سركة  على  يتعني 
الرتاخي�س، على �سبيل املثال ال احل�سر، ت�سجيل ال�سركات وفروعها ال�سادرة من وزارة التجارة وال�سناعة و�سهادات ت�سجيل العالمات التجارية و�سهادات ال�سعودة و�سهادات 
الزكاة والدخل وتراخي�ض ت�سغيل مرافق الإيواء و�سهادات الت�سنيف وقوائم الأ�سعار ال�سادرة من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار. وتخ�سع معظم تراخي�ض ال�سركة ل�سروط يتم 
مبوجبها تعليق اأو اإنهاء الرتاخي�ض اإذا ف�سلت ال�سركة اأو اأٍي من جمموعتها يف الوفاء واللتزام بتلك ال�سروط. عالوًة على ذلك، عند طلب جتديد الرخ�سة اأو تعديل نطاقها فال 
يوجد �سمان باأن تقوم اجلهة املعنية بتجديد الرخ�سة اأو تعديلها، اأو اأنها اإذا فعلت ذلك لن تفر�س �سروطًا توؤثر �سلبيًا على اأداء ال�سركة. كما تخ�سع م�ساريع ال�سركة الفندقية 

بعد ت�سغيلها للمراجعة والتقييم الدوري من الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار بحيث تتم املراجعة من قبلها مرة واحدة على االأقل كل عام.

ويف حالة اإخفاق ال�سركة يف جتديد رخ�سة ما اأو احل�سول على اأي من الرتاخي�س الالزمة الأعمالها، اأو اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي من تراخي�سها اأو اإذا مت جتديد اأي من تلك 
الرتاخي�ض ب�سروط غري منا�سبة لل�سركة، اأو يف حالة عدم قدرة ال�سركة على احل�سول على الرخ�ض الإ�سافية التي قد ُتطلب منها يف امل�ستقبل، فاإنه �ُسيطلب من ال�سركة اأو اأي 
من �سركات جمموعتها التوقف واالمتناع عن القيام باأعمالها، مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبدها تكاليف اإ�سافية باالإ�سافة اإلى توقيف اأعمال امل�ستاأجرين مما 

�سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

استثمارات الشركة في مشاريع على أراضي مستأجرة مملوكة للغير  2 - 1 - 2

تقوم ال�سركة باال�ستثمار يف م�ساريع على ارا�سي م�ستاأجرة ومملوكة للغري وملدد ترتاوح ما بني 20 و 25 �سنة، وهي كاُل من تالل �سنرت، ويرموك �سنرت، وال�سحافة �سنرت )مقام 
على اأر�س م�ستاأجرة من ع�سو جمل�س االإدارة، ا�سماعيل عبداهلل اآل ا�سماعيل(، باالإ�سافة اإلى مركز االأمري ماجد �سنرت يف جدة، والذي مل يتم البدء بتنفيذه بعد. وعليه فاإن 
عدم قدرة ال�سركة )وال�سركاء معها يف تلك امل�ساريع( على احل�سول على الرخ�س املطلوبة او تطوير امل�سروع وبنائه ح�سب الوقت واملبلغ املر�سود اأو عدم القدرة على تاأجريه 
باملبلغ املتوقع اأو عدم القدرة على ت�سليم املتاجر للم�ستاأجرين او التاأخر يف ذلك اأو عدم القدرة على التح�سيل اأو عدم الوفاء بااللتزامات اأمام مالك االأرا�سي بال�سكل والوقت 

املنا�سب، �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

محدودية قدرة الشركة على بيع األراضي المملوكة لها مع شركاء آخرين 21 - 1 - 2

متلك ال�سركة كاًل من االأر�س املقام عليها حياة مول واالأر�س التي �سيقام عليها بانوراما جدة مول باال�سرتاك مع �سركاء اآخرين يف تلك االأرا�سي، بواقع ن�سبة ملكية تبلغ %25 
لل�سركة يف كٍل منها. وقد حتتاج ال�سركة خالل عملها املعتاد لبيع اأحد العقارات اململوكة لها، نظرًا لتدين اأدائها اأو اعتقاد ال�سركة بوجود فر�ٍس ا�ستثمارية اأف�سل منها، و�سراء 
عقاراٍت بديلة، اأو ا�ستخدام عائدات بيع ذلك العقار يف تطوير عقاراٍت جديدة. ويف حال رغبت ال�سركة ببيع ح�ستها يف اأٍي من هذه االأرا�سي ، اأو اأي اأرا�ٍس اأخرى تتملكها 
م�ستقباًل باال�سرتاك مع �سركاء اآخرين، فاإنه يتعني على ال�سركة اأواًل اإعطاء ال�سركاء االآخرين يف االأر�س املراد بيعها الوقت الكايف ملمار�سة حقهم يف ال�سفعة وليقدموا عرو�سهم 

ل�سراء ح�سة ال�سركة يف االأر�س، مما قد ي�ستغرق وقتًا طوياًل، ويحد من قدرة ال�سركة على بيع ح�ستها على اأطراف اآخرين.

اأو وكالئهم  اإلى ذلك، قيام ال�سركة ببيع اأي ح�سة لها يف اأر�س ي�ساركها يف ملكيتها اأ�سخا�س اآخرين، من ناحيٍة عملية، يتطلب ح�سور ٍكٍل من ال�سركاء االآخرين،  باالإ�سافة 
ال�سرعيني، اأمام كاتب العدل والتنازل عن حقهم يف ال�سفعة وموافقتهم على انتقال ح�سة ال�سركة يف االأر�س للم�سرتي. وذلك من �ساأنه اأن يحد من مقدرة ال�سركة على بيع اأي 
من تلك االأر�سني اأو اأي اأرا�ٍس تتملكها م�ستقباًل باال�سرتاك مع �سركاء اآخرين. ويف حال ح�سول ال�سركة على عر�ٍس مغٍر لبيع ح�ستها يف اأر�ٍس مملوكة لها مع �سركاء اآخرين، 
وعدم مقدرتها على اإمتام عملية البيع نظرًا للمعيقات املذكورة. وبالتايل، فاإن ذلك �سيوؤثر على خطط ال�سركة اال�ستثمارية واإدارتها بال�سكل املطلوب مما �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

عدم وجود قوائم مالية مراجعة للنصف االول من عام 12 2م للشركات المستثمر بها وصدور قوائم  22 - 1 - 2
مالية مستقلة لمركزحياة مول في السنوات السابقة 

ت�ستثمر ال�سركة يف كٍل من �سركة احلياة العقارية، و�سركة االأ�سواق املتطورة، و�سركة هامات العقارية، والتي مل ي�سدر الأي منها قوائم مالية مراجعة للن�سف االأول من العام 
2015م. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن حياة مول، كانت ت�سدر له قوائم مالية منف�سلة باعتباره مركزًا م�ستقاًل حتى العام 2015م. وبتاريخ 2 يناير 2015م، قّرر مالك حياة مول 
باالإجماع )ب�سفتهم املالك الوحيدين حلياة مول وال�سركاء الوحيدين يف �سركة احلياة العقارية( باأن ت�سدر �سركة احلياة العقارية قوائمها املالية ابتداًء من االأول من يناير 
2015م واإيقاف اإ�سدار القوائم املالية املنف�سلة حلياة مول باعتباره مركزًا م�ستقاًل ابتداَء من االأول من يناير 2015م. )للمزيد من املعلومات ف�ساًل راجع ق�سم رقم 4 »ال�سركة« 

من هذه الن�سرة(
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ت�سكل ح�سة ال�سركة من اإيرادات �سركة احلياة العقارية و�سركة االأ�سواق املتطورة و�سركة هامات العقارية كما يف 30 يونيو 2015م ما ن�سبته 13،5%، 7،3%، و2،3% على التوايل 
من جمموع اإيرادات التاأجري والدخل من اال�ستثمار )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع اجلدول رقم )124( من الق�سم رقم )6( »مناق�سة وحتليل االإدارة للو�سع املايل لل�سركة« 
من هذه الن�سرة(. ويف حال تباين االرقام املعتمدة يف تلك القوائم عن القوائم املالية املراجعة يف نهاية ال�سنة، اأو تاأثر �سحتها نتيجة �سم حياة مول للقوائم املالية اخلا�سة 

ب�سركة احلياة العقارية، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعدم نقل ملكية أرض بانوراما مول لشركة صروح المراكز 22 - 1 - 2

متتلك ال�سركة 25% من اأر�س بانوراما مول يف جدة، وي�سرتك معها يف ملكيتها كاًل من �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار العقاري )بن�سبة 50%( العقاري 
و�سركة اأ�سالة القاب�سة )بن�سبة 25%(، وذلك ب�سورة مبا�سرة كما هو مو�سح يف �سك االأر�س. وقد �سبق لل�سركاء يف االأر�س تاأ�سي�س �سركة م�سروع م�سرتك با�سم »�سركة �سروح 
املراكز«، وبنف�س ن�سب ملكياتهم يف اأر�س امل�سروع، لتقوم بامتالك االأر�س وتنفيذ م�سروع بانوراما مول يف جدة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي 4-9-4 

»�سركة �سروح املراكز« من الق�سم رقم )4( »ال�سركة« من هذه الن�سرة(. 

وقد كان من املقرر، بح�سب اتفاق ال�سركاء، اأن يتم نقل ملكية االأر�س ل�سالح �سركة �سروح املراكز، ولكن ذلك مل يتم حتى تاريخ هذه الن�سرة. ويف حال مل ي�ستطع ال�سركاء نقل 
اأر�س امل�سروع مللكية �سركة �سروح املراكز، وا�سرتطت اجلهات احلكومية ذات العالقة بامل�سروع اأن تنتقل ملكية االأر�س ل�سركة �سروح املراكز الإعطائها الرتاخي�س ذات العالقة، 
كرتاخي�س البناء مثاًل، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى تاأخر تنفيذ امل�سروع وحتمل ال�سركة م�ساريف اإدارية وم�ساريف ما قبل الت�سغيل اإ�سافية، مما �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على 

اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

الخبرة في إدارة شركة مساهمة عامة 22 - 1 - 2

تدار ال�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة م�ساهمة مقفلة، لذا فاإن موظفي االإدارة العليا لديهم خربة حمدودة يف اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة، ويف كيفية التقيد باللوائح واالأنظمة 
اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية. ويتوجب على موظفي ال�سركة ب�سكٍل عام وموظفي االإدارة العليا على وجه اخل�سو�س بذل جهود اإ�سافية ل�سمان 
التزام ال�سركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة باالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية مما �سيوؤدي اإلى فر�س غرامات مالية على ال�سركة، 
ال�سركة وتوقعاتها ونتائج  اأعمال  اليومية، االأمر الذي �سيوؤثر بدوره �سلبًا وب�سكل جوهري على  ال�سركة  اأعمال  العليا الإدارة  واإلى تقليل الوقت الذي يخ�س�سه موظفي االإدارة 

عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

حقوق الملكية الفكرية المملوكة من قبل الشركة والشركات الشقيقة 22 - 1 - 2

تعتمد ال�سركاء على االأ�سماء والعالمات التجارية اململوكة من قبلها يف اأعمالها. ويعتمد و�سع ال�سركة وال�سركات ال�سقيقة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على ا�ستخدام 
عالماتها التجارية لتقدمي خدماتها يف القطاع الذي تعمل فيه، وحمايتها من التعدي عليها واال�ستخدام الغري م�سروع لها. اإن اأي انخفا�س يعد جوهريًا يف قيمة هذه العالمات 
اأو  ال�سلبية  الدعاية  اأو  العمالء  اأو �سكاوى  بامللكية  تتعلق  التي تعتمد عليها �سواًء كان ذلك نتيجة مل�سائل  ال�سقيقة  لل�سركة وال�سركات  الفكرية االأخرى  امللكية  التجارية وحقوق 
االإجراءات القانونية اأو التعديات من الغري اأو غري ذلك من العوامل ومن �ساأنه االإ�سرار ب�سمعة ال�سركة وبالتايل التاأثري �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وال�سركات 

ال�سقيقة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

حجم التجارة اإللكترونية  22 - 1 - 2

مع التقدم التكنولوجي، منا قطاع التجارة االلكرتونية لي�سبح مناف�سًا للتجارة التقليدية اإذ مّتكن التجارة االلكرتونية املت�سوقني من الت�سوق عرب �سبكة االنرتنت من خالل مواقع 
الت�سوق املتعددة التي توفر ال�سلع املختلفة والتي ت�سمل، على �سبيل املثال ال احل�سر، االلكرتونيات واملالب�س وامل�ستلزمات ال�سخ�سية دون احلاجة اإلى اللجوء اإلى املراكز التجارية. 
وهذه التجارة االلكرتونية من �ساأنها اأن يكون لها االأثر يف عزوف بع�س الزوار للمراكز التجارية والذي من �سانه التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق 2 - 2

البيئة التنافسية 1 - 2 - 2

مواقع  على  بناًء  امل�ستاأجرين  ا�ستقطاب  على  باململكة  القطاع  العاملة يف هذا  ال�سركات  وتتناف�ض  التجارية،  املراكز  واإدارة  تطوير ومتلك  لل�سركة يف  الرئي�سي  الن�ساط  يتمثل 
املراكز التجارية وعوامل التميز كالت�سميم ونوعية امل�ستاأجرين الرئي�سيني وتوافر مواقف ال�سيارات وكذلك من خالل معدالت االإيجار التناف�سية. اإن قيام املناف�سني با�ستقطاب 
امل�ستاأجرين باأ�سعار اإيجار اأف�سل، اأو تقدميهم لعرو�س مميزة وجذابة توؤدي اإلى �سحب الزوار من املراكز التجارية التابعة لل�سركة، اأو زيادة يف امل�ساحات املعرو�سة من قبل 
املراكز التجارية املناف�سة يف اململكة دون اأن يقابلها زيادة مماثلة يف امل�ساحات املطلوبة من قبل امل�ستاأجرين يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة، حينها �ست�سطر ال�سركة الى 

تعديل اأ�سعار االيجار ا�ستجابة ملتغريات ال�سوق مما يوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

كما اأن قيام ال�سركة بتجديد مراكزها التجارية اأو تو�سعها لتعزيز جاذبيتها للزوار �سيوؤدي اإلى زيادة التكاليف، وهذا االمر ُمعّر�س الأن ال يتكلل بالنجاح يف نهاية املطاف وبالتايل 
اأو احلالية مما �سيوؤثر �سلبًا على االأداء التجاري للم�ستاأجرين مبا يف ذلك معدالت االإ�سغال  انخفا�س االإقبال على املراكز التجارية التابعة لل�سركة ب�سبب املناف�سة اجلديدة 

وانخفا�س اإيرادات االإيجار والذي �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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عدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  2 - 2 - 2

تعاين العديد من دول منطقة ال�سرق االأو�سط من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي اأو االأمني يف الوقت احلا�سر. وال يوجد �سمانات باأن الظروف االقت�سادية وال�سيا�سية يف تلك البلدان 
اأو اأي بلدان اأخرى لن يكون لها تاأثري �سلبي على االأ�سواق املالية يف اململكة عموما، وعلى اأعمال ال�سركة، ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

مخاطر تغير البيئة النظامية 2 - 2 - 2

تخ�سع اأعمال ال�سركة كغريها من ال�سركات العاملة يف اململكة لالمتثال لعدد من االأنظمة والقوانني والتي هي عر�سة للتغيري والتحديث كما اأن خ�سوعها الأنظمة اأو قوانني جديدة 
قد ت�سدرها اجلهات الر�سمية ذات العالقة بني الوقت واالآخر يوؤدي اإلى تاأثر اإيرادات ال�سركة �سلبا اأو زيادة تكاليفها اأو زيادة التزاماتها اأو احلد من قدرتها على حتقيق خطط 

التو�سع اأو تنفيذ م�سروعاتها، اأو فقد ت�ساريح وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

صدور نظام الشركات الجديد 2 - 2 - 2

�سدر جمل�س الوزراء موؤخرًا نظام جديد لل�سركات يحل حمل نظام ال�سركات احلايل، والذي �سيدخل حيز التنفيذ بعد خم�سة )5( اأ�سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية 
)اأم القرى(.  ومن املمكن اأن يفر�س النظام اجلديد بع�س املتطلبات النظامية اجلديدة التي يتوجب على ال�سركة اأو �سركاتها ال�سقيقة التقيد بها.  وقد ي�ستلزم مثل هذ ا االأمر 
قيام ال�سركة باتخاذ االإجراءات الالزمة لالمتثال ملثل هذه املتطلبات والتي ميكن اأن توؤثر على خطة اأعمالها اأو ت�ستغرق وقت طويل.  كما اأفرد النظام اجلديد عقوبات اأ�سد 

�سرامة على خمالفة اأحكامه وقواعد اللزامية، وبالتايل فاإنه من املمكن اأن تتعر�ض ال�سركة اإلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بها.

األداء االقتصادي للمملكة 2 - 2 - 2

يعتمد االأداء امل�ستقبلي املتوقع لل�سركة على عدد من العوامل التي تتعلق باالأو�ساع االقت�سادية يف اململكة ب�سكل عام وت�سمل، على �سبيل املثال ال احل�سر، عوامل الت�سخم ومنو 
الناجت املحلي ومتو�سط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقت�ساد اململكة الكلي واجلزئي ب�سكل اأ�سا�سي على النفط وال�سناعات النفطية والتي ال تزال ت�سيطر على ح�سة كبرية 
من الناجت املحلي االإجمايل، وعليه فاإن اأي تقلبات غري مواتية حتدث يف اأ�سعار النفط �سيكون لها اأثرها املبا�سر واجلوهري على خطط ومنو االقت�ساد ال�سعودي ب�سكل عام 
وعلى معدالت االإنفاق احلكومي، والذي �سيوؤثر �سلبًا على جتارة التجزئة وعلى اإقبال الزوار على املراكز التابعة لل�سركة، والذي من �ساأنه التاأثري �سلبًا على اأداء ال�سركة املايل 
نظرًا لعملها �سمن منظومة االقت�ساد ال�سعودي وتاأثرها مبعدالت االإنفاق احلكومي. كما يعتمد ا�ستمرار منو االقت�ساد ال�سعودي على عدة عوامل اأخرى مبا فيها ا�ستمرار النمو 
ال�سكاين وا�ستثمارات القطاعني احلكومي واخلا�س يف البنية التحتية، لذا فاإن اأي تغيري يف اأي من هذه العوامل �سيكون له تاأثري كبري على االقت�ساد وبالتايل �سيوؤثر ب�سكل �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

االنخفاض في معدل اإلنفاق للفرد في المملكة 2 - 2 - 2

يعتمد دخل ال�سركة على معدل اإنفاق الفرد يف اململكة حيث تتولد معظم اإيرادات ال�سركة من عوائد تاأجري امل�ساحات املتوفرة يف مراكزها التجارية على متاجر التجزئة. فاإن 
حدوث اأي انخفا�س جوهري يف معدل اإنفاق الفرد �سينعك�س �سلبًا بانخفا�س مبيعات التجزئة، وهو االأمر الذي من �ساأنه تخفي�س قيم االيجار اأو اجراء خ�سومات عليها ا�ستجابة 
النخفا�س مبيعات امل�ستاأجرين وم�ساعدتهم يف اال�ستمرار يف ا�سغال املتاجر املوؤجرة لهم مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل 

وتوقعاتها امل�ستقبلية.

التقلبات في القطاع العقاري  2 - 2 - 2

تعتمد ربحية ال�سركة ب�سورة اأ�سا�سية على م�ستوى اأ�سعار مبيعات االأرا�سي واإيجارات املباين، حيث تعتمد ال�سركة يف تو�سعاتها على �سراء وا�ستئجار االأرا�سي اأو ا�ستئجار املواقع 
اجلاهزة من جهة، وتعتمد من اجلهة االأخرى ب�سكل اأ�سا�سي يف اإيراداتها على عوائد تاأجري امل�ساحات املتوفرة يف مراكزها التجارية على جتار التجزئة. وقد �سهد القطاع العقاري 
يف اململكة تقلبات عدة �سواًء يف اأ�سعار العقارات ومعدالت االإيجار وذلك نتيجة لعوامل ال�سوق. وتتاأثر اأعمال ال�سركة بتلك التقلبات ب�سكل مبا�سر حيث يوؤدي انخفا�س االإيرادات 
من االإيجارات دون توقعات ال�سركة حتى ولو ملدة ق�سرية اإلى تكبد ال�سركة للخ�سائر وقد يوؤدي اإلى خف�س اأو اإيقاف اأي من م�ساريعها اأو كلها اأو عملياتها وعليه، فاإن التقلبات 

اجلوهرية غري املواتية يف القطاع العقاري �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

باالإ�سافة اإلى ذلك اأن التقلبات غري املواتية يف اأ�سعار تاأجري العقارات، اأو اأي ظروف اقت�سادية اأخرى غري مواتية يف القطاع العقاري، من �ساأنه اأن ي�سكل �سغطًا على ال�سركة 
لتخفي�س اأ�سعار التاأجري لديها مما �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

مخاطر التقييم العقاري  2 - 2 - 2

ي�سعب التكهن بقيمة االأ�سول العقارية ب�سبب الطبيعة املنفردة لكل عقار وب�سبب اخل�سائ�س املحلية واالإقليمية الأ�سواق العقارات املعر�سة للتغيري مع مرور الوقت واملتاأثرة 
بعوامل خمتلفة وكذلك بطرق التقييم امل�ستخدمة. �سيوؤثر تقييم ال�سركة وتقييم املقيمني امل�ستقلني ب�سكل ملحوظ على القيمة ال�سوقية لعقارات ال�سركة ومراكزها التجارية، كما 
اأن تلك التقييمات �ستكون معر�سة ل�سكوك جوهرية نظرًا لبنائها على افرتا�سات من املحتمل اأن تكون خاطئة، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

فرض رسوم على األراضي في المملكة 2 - 2 - 2

)املوافق  1437/02/12هـ  بتاريخ  البي�ساء  االأرا�سي  ر�سوم  لنظام  الوزراء  جمل�س  الإقرار  وتبعًا  كبرية،  ب�سورٍة  العقارات  اأ�سعار  على  املعتمدة  ال�سركة  اأعمال  لطبيعة  نظرًا 
اأ�سعار تاأجريها للمتاجر يف  اإلى  اأ�سعار عقارات واأ�سول ال�سركة باالإ�سافة  اإيجابًا يف  اأو  التاأثري �سلبًا  اأ�سعار االأرا�سي وبالتايل  اإلى تغرّي يف  2015/11/24م( ، والذي �سيوؤدي 
املراكز التجارية التابعة لها. لذا، فاإن اأي تغيري �سلبي يف اأ�سعار االأرا�سي البي�ساء نتيجًة لفر�س ر�سوم نظامية اأو زكوية على االأرا�سي يف اململكة �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري 

على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 
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الصعوبة في تسييل االستثمارات العقارية  1 - 2 - 2

اإن اال�ستثمارات العقارية بطبيعتها ا�ستثمارات طويلة االأمد والتي ي�سعب بيعها مقارنًة باال�ستثمارات االأخرى، ال�سيما يف حال انخف�س معدل الطلب على االأرا�سي والعقارات يف 
اململكة. ولذا، فاإن ظروف ال�سوق املتغرية بطبيعتها �ستجعل حمفظة ال�سركة العقارية وعقاراتها التجارية يف و�سع غري مثايل يف اأي وقت يف امل�ستقبل، االأمر الذي يزيد من �سعوبة 

ت�سييل ا�ستثمارات ال�سركة مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

القوة القاهرة 11 - 2 - 2

تتاأثر عمليات ال�سركة �سلبًا باالأحداث اخلارجة عن �سيطرتها كالكوارث الطبيعية )مثل الزالزل اأو الفي�سانات اأو احلرائق اأو االأعا�سري( واأعمال االإرهاب واأعمال ال�سغب وغريها 
من اال�سطرابات يف املدينة اأو االإ�سراب اأو االعت�سام اأو غري ذلك من اأ�سكال االإ�سراب عن العمل من جانب العمال اأو اأ�سحاب العمل. ويت�سبب وقوع اأي من هذه االأحداث اإلى 
تعطل اأعمال ال�سركة ب�سكل جزئي اأو كلي، ويزيد من التكاليف التي تتكبدها ال�سركة اأو ي�سر بال�سمعة والعالمة التجارية اخلا�سة بال�سركة. و�سيوؤثر وقوع اأي من هذه االأحداث 

ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة لالكتتا- 2 - 2
السيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين  1 - 2 - 2

بعد االنتهاء من االكتتاب �سيمتلك امل�ساهمون احلاليون 70% من راأ�س مال ال�سركة وبالتايل �سيكون مبقدورهم جمتمعني التاأثري يف االأمور والقرارات التي حتتاج اإلى موافقة 
اجلمعية العامة مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة والرتخي�س با�سرتاك اأع�ساء جمل�س االإدارة يف اأعمال مناف�سة الأعمال ال�سركة والتعديالت على النظام االأ�سا�سي، 
وقد ي�ستخدم هذا الو�سع بطريقة قد توؤثر ب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج اأعمالها. كما اأنه بعد انتهاء فرتة حظر التداول للم�ساهمني احلاليني ومع 
مرور الوقت قد يتغري هيكل امل�ساهمني يف امل�ستقبل مما قد ي�سمح ملجموعة من امل�ساهمني ال�سيطرة على قرارات ال�سركة بطريقة قد توؤثر ب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل ونتائج اأعمالها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

توزيع األرباح 2 - 2 - 2

يعتمد قرار ال�سركة بتوزيع اأي اأرباح يف امل�ستقبل على عوامل عدة منها، على �سبيل املثال ال احل�سر، حتقيق االأرباح وحجم االأرباح املحققة، واملركز املايل لل�سركة، توافر ال�سيولة 
النقدية، الحتياجات التمويلية وال�ستثمارية، والقيود التي تفر�سها اجلهات املمولة على قيام ال�سركة بتوزيع اأرباح، فعلى �سبيل املثال، ت�سرتط عقود التمويل احلالية املربمة 
فيما بني ال�سركة وم�سرف الراجحي، اأن ال تقوم ال�سركة بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني اإال اإذا كانت ن�سبة تغطية الدين لديها تبلغ ما يعادل 1.75 والذي قد ال ت�ستطيع ال�سركة 
حتقيقه. باالإ�سافة اإلى ما �سبق، تعتمد قدرة ال�سركة على توزيع اأرباح للم�ساهمني على عوامل اأخرى تخ�سع لتقييم جمل�س االإدارة، وعليه فاإن ال�سركة ال ت�سمن مل�ساهميها اأنه 

�سيتم توزيع اأية اأرباح م�ستقبلية.

السيولة وتذبذ- سعر السهم 2 - 2 - 2

ال يوجد اأي تاأكيد �سعر ال�سهم الذي �سيتم تداوله يف ال�سوق بعد عملية الطرح �سيكون م�ساويًا اأو اأعلى من �سعر االكتتاب وقد ال يتمكن املكتتبون من بيع االأ�سهم التي اكتتبوا فيها 
بنف�س �سعر االكتتاب اأو ب�سعر اأعلى منه. وقد يخ�سع �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق لتقلبات كبرية وذلك نتيجة لعوامل التغيريات يف نتائج اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل اأو 
التوقعات اخلا�سة باأدائها امل�ستقبلي اأو نتيجة حالة لالقت�ساد ال�سعودي، اأو و�سع ال�سوق يف هذا القطاع، اأو حدوث تغيري يف االأنظمة احلكومية باالإ�سافة اإلى اأية عوامل اأخرى 

خارجة عن اإرادة ال�سركة ونطاق �سيطرتها.

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة 2 - 2 - 2

ال يوجد حاليًا ومل ي�سبق وجود �سوق مايل لتداول اأ�سهم ال�سركة، وال توجد اأي تاأكيدات على وجود �سوق فاعلة وم�ستمرة لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد انتهاء االكتتاب. واإذا مل يتطور 
�سوق ن�سط لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تتاأثر �سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركة تاأثريًا �سلبيًا. 

لقد مت حتديد �سعر االكتتاب بناًء على عوامل عدة، مثل تاريخ ال�سركة واالآفاق امل�ستقبلية الأعمالها، وقطاع ال�سوق الذي تتناف�س فيه، وتقييم نتائج ال�سركة االإدارية والت�سغيلية 
واملالية. وميكن اأن توؤدي عدة عوامل، مثل النتائج املالية لل�سركة والظروف العامة، و�سحة االقت�ساد العام والبيئة التنظيمية التي تعمل فيها ال�سركة اأو عوامل اأخرى خارجة عن 

نطاق �سيطرة ال�سركة، اإلى حدوث تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�سركة و�سعره.

بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح 2 - 2 - 2

قد يوؤثر بيع عدد كبري من االأ�سهم يف ال�سوق املالية بعد اكتمال عملية االكتتاب، اأو احتمالية حدوث عملية البيع هذه، ب�سورة �سلبية على �سعر االأ�سهم يف ال�سوق. وبعد اكتمال 
عملية الطرح بنجاح، �سوف يخ�سع امل�ساهمني احلاليني لفرتة حظر مدتها اثني ع�سرة )12( �سهرًا   تبداأ من تاريخ تداول االأ�سهم، ويحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من 
االأ�سهم التي ميلكونها يف ال�سركة. وقد يوؤدي بيع امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي منهم لعدٍد كبرٍي من االأ�سهم بعد انتهاء فرتة احلظر اإلى التاأثري �سلبًا على اأ�سهم ال�سركة، وبالتايل 

انخفا�س �سعرها يف ال�سوق.

طرح أسهم لالكتتا- مستقباًل 2 - 2 - 2

ال تعتزم ال�سركة حاليًا اإ�سدار اأ�سهم جديدة بعد انتهاء االكتتاب مبا�سرًة، اإال اأنه من الوارد حدوث ذلك يف امل�ستقبل االأمر الذي من املمكن اأن يوؤدي اإلى تاأثري �سلبي على �سعر 
ال�سهم اأو تدين ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�سركة يف حال عدم اكتتابهم يف زيادة راأ�سمال ال�سركة.
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نظرة عامة عن السوق والقطاع. 3
عينت �سركة االأندل�س العقارية �سركة كولريز انرتنا�سونال )Colliers International( الإجراء درا�سة على قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك يف الفرتة من 

2010م اإلى 2015م. ومت احل�سول على جميع املعلومات من تقرير ال�سوق املعد من قبل كولريز انرتنا�سونال.

وتعترب �سركة كولريز انرتنا�سونال اإحدى ال�سركات العاملية الرائدة يف جمال اخلدمات العقارية، وتاأ�س�ست عام 1976م من خالل تعاون ثالث �سركات للخدمات العقارية. وتوظف 
كولريز 12.300 موظف يعملون يف 522 مكتب يف 62 دولة. 

وما مل ين�س على خالف ذلك، فقد مت احل�سول على املعلومات املتعلقة بقطاع التجزئة من التقرير الذي اأعدته �سركة كولريز انرتنا�سونال. وقد اأعطت �سركة كولريز انرتنا�سونال 
موافقتها اخلطية على ا�ستخدام التقرير بال�سكل وال�سياق الواردين يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. ولي�س ل�سركة كولريز انرتنا�سونال اأو 

موظفيها اأو اأي من اأقربائهم اأو �سركاتها التابعة اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة.

نظرة على االقتصاد السعودي 1 - 2

المؤشرات االقتصادية الرئيسية للمملكة العربية السعودية 1 - 1 - 2

منا الناجت املحلي يف اململكة مبعدل �سنوي مركب يبلغ 9.3% للفرته مابني 2010م اإلى 2014م. وانخف�س معدل الت�سخم خالل نف�س الفرتة من 5.3% يف 2010م اإلى 2.4% يف 
عام 2014م. ويو�سح اجلدول اأدناه عددا من املوؤ�سرات االقت�سادية لالقت�ساد ال�سعودي للفرته مابني 2010م اإلى 2014م.

جدول 4: املوؤ�ضرات القت�ضادية الرئي�ضية للمملكة العربية ال�ضعودية

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م املوؤ�ضرات الرئي�ضية 

2.822 2.791 2.752 2.511 1.976 الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي )مليار �سعودي(

3.6 2.7 5.4 10.0 4.8 منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )%(

0.7 )1.5( 5.5 4.3 2.4 منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي من القطاع النفطي )%(

5.3 5.4 4.9 8.3 5.3 منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي من القطاع اخلا�س غري النفطي )%(

12 18 23 24 13 ميزان احل�ساب اجلاري )كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل( )%(

2.4 3.7 2.9 3.9 5.3 الت�سخم )%(

597 582 539 456 370 الواردات )مليار ريال �سعودي(

712.5 836.25 926.25 918.75 577.5 امليزان التجاري )مليار ريال �سعودي(

امل�سدر: تقرير ال�سوق

التركيبة السكانية للمملكة  2 - 1 - 2

منا معدل ال�سكان يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ 2.8% للفرتة مابني 2010م - 2013م، حيث ي�سكل ال�سكان الذين تبلغ اأعمارهم 30 �سنة فاأقل مان�سبته 58% من 
اإجمايل ال�سكان. 

ويو�سح اجلدول اأدناه الرتكيبة ال�سكانية للمملكة ح�سب الفئة العمرية لعام 2010م.

جدول 5: الرتكيبة ال�ضكانية للمملكة ح�ضب الفئة العمرية لعام 2010م

الن�ضبة من اإجمايل ال�ضكان  الفئة العمرية

%11.50 0 - 4 �سنة 

%10.40 5 - 9 �سنة

%9.90 10- 14 �سنة 

%9.10 15- 19 �سنة 

%8.50 20- 24 �سنة 

%9.00 25- 29 �سنة 

%10.40 30- 34 �سنة 

%8.90 35- 39 �سنة 

%6.90 40- 44 �سنة 
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الن�ضبة من اإجمايل ال�ضكان  الفئة العمرية

%5.00 45- 49 �سنة 

%3.60 50- 54 �سنة 

%2.40 55- 59 �سنة 

%1.60 60- 64 �سنة 

%1.10 65- 69 �سنة 

%0.70 70- 74 �سنة 

%1.00 75+ �سنة 

امل�سدر: تقرير ال�سوق

توجهات إنفاق السياح 2 - 1 - 2

ح�سب اإح�سائيات الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار بلغ اإجمايل اإنفاق ال�سياح )الوافدين اإلى اململكة واملحليني( حوايل 76 مليار ريال �سعودي، و�سكل االإنفاق على م�ساريف االإقامة 
والت�سوق الن�سبة االأكرب من اإنفاق ال�سياح الوافدين حيث �سكلت مان�سبته 39%، 20%على التوايل. اأما ال�سياح املحليني فبلغت ن�سب انفاقهم على االإقامة والت�سوق 25%، 9% على 

التوايل.

 ويبني اجلدول اأدناه توجهات اإنفاق ال�سياح يف عام 2013م.

جدول 6: توجهات اإنفاق ال�ضياح

الن�ضبة املئوية انفاق الزوار املحليني الن�ضبة املئوية انفاق الزوار الوافدين مليون ريال �ضعودي

%25 7.063 %39 18.897 االإقامة

%20 5.708 %9 4.335 االأغذية وامل�سروبات

%19 5.253 %17 7.939 املوا�سالت

%21 5.983 %1 632 الت�سلية واال�ستجمام

%9 2.444 %20 9.504 الت�سوق

%5 1.527 %14 6.593 اأخرى

%100 27.978 %100 47.900 املجموع

امل�سدر: تقرير ال�سوق

نظرة عامة على قطاع التجزئة 2 - 2

ميكن ت�سنيف هيكل جتارة التجزئة يف اململكة عمومًا �سمن الفئات االأ�سا�سية التالية:

مرافق جتارة التجزئة التي تقوم على املعار�س/ املتاجر والتي ت�سمل فئات متاجر بيع التجزئة ب�سكل عام )ال�سلع اال�ستهالكية/غري اال�ستهالكية(، ومتاجر التجزئة  �
اخلا�سة )املاركات العاملية(.

مرافق جتارة التجزئة التي ال تقوم على املعار�س/ املتاجر والتي ت�سمل فئات، الت�سوق االلكرتوين عرب �سبكة االإنرتنت. �

أنماط قطاع التجزئة 1 - 2 - 2

من منظور التطوير العقاري، ميكن ت�سنيف جتارة التجزئة املعتمدة على املعار�س/املتاجر اإلى ق�سمني رئي�سيني :

جتارة التجزئة املنظمة وت�سمل املراكز التجارية االإقليمية الكربى، املراكز التجارية االإقليمية، املراكز التجارية املحلية، مراكز ت�سوق االأحياء وغريها. �
جتارة التجزئة املتفرقة مثل تواجد املتاجر على جانبي ال�سارع، واملعار�س، وغريها. �

ويو�سح ال�سكل التو�سيحي التايل مبيعات التجزئة ح�سب القنوات التي تقوم والتي ال تقوم على املعار�س/املتاجر.
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ر�ضم تو�ضيحي 2 مبيعات التجزئة ح�ضب القنوات التي تقوم والتي ل تقوم على املعار�س/املتاجر

Ωƒ≤J »àdG áFõéàdG IQÉŒ ≥aGôe
ôLÉàŸG/¢VQÉ©ŸG ≈∏Y

Ωƒ≤J ’ »àdG áFõéàdG IQÉŒ ≥aGôe
ôLÉàŸG/¢VQÉ©ŸG ≈∏Y

‹õæŸG ¥ƒ°ùàdGh ,ô°TÉÑŸG ™«ÑdG πãe
âfÎfE’G ÈY IQÉéàdG ôLÉàeh

‹B’G ™«ÑdGh

»ÑfÉL ≈∏Y ôLÉàŸG óLGƒJ πãe
¢VQÉ©ŸGh ,´QÉ°ûdG

AÉ«MC’G ¥ƒ°ùJ õcGôe

,iÈµdG á«ª«∏bE’G ¥ƒ°ùàdG õcGôe
,á«ª«∏bE’G ¥ƒ°ùàdG õcGôe
á«∏ëŸG ¥ƒ°ùàdG õcGôeh

ábôØàŸG áFõéàdG IQÉŒ

áª¶æŸG áFõéàdG IQÉŒ

طاع التجزئة
ق

امل�سدر: تقرير ال�سوق

مرافق تجارة التجزئة التي تقوم على المعارض/المتاجر من منظور المساحة 2 - 2 - 2

ت�سنف م�ساريع التطوير املنظمة لتجارة التجزئة يف مدينة الريا�س اإلى فئات معتمدة على احلجم كاالآتي:

مراكز تسوق االحياء

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري: من 3.000 – 10.000 مرت مربع �
املفهوم: �سف من املتاجر اأو منافذ اخلدمة املت�سلة تدار كموؤ�س�سة جتزئة مع مواقف �سيارات يف املوقع تكون اأمام املعار�س. ويوفر املركز التجاري يف احلي ت�سكيله  �

حمدودة من الب�سائع اال�ستهالكية واخلدمات ال�سخ�سية يف منطقة جتارية حمدودة
نوع املتجر الرئي�سي: �سوبرماركت �

المراكز التجارية المحلية

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري اأقل من 40.000 مرت مربع  �
املفهوم: نطاق وا�سع من متاجر املالب�س وعرو�س ال�سلع اال�ستهالكية االأخرى اأكرث من مراكز ت�سوق االأحياء �
النوع املتجر الرئي�سي: معر�س متعدد االأق�سام / �سوبر ماركت، �سيدلية، م�ستلزمات منزلية، متاجر متخ�س�سة كبرية �

المراكز التجارية اإلقليمية

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري 40.000 – 80.000 مرت مربع �
املفهوم: متاجر لعرو�س االأزياء، وت�سمل ب�سورة منوذجية معار�س مفتوحة داخليًا مربوطة مبمرات م�سرتكة �
نوع النموذجي للمتجر الرئي�سي: متجر كبري متعدد الأق�سام، متجر ب�سائع خمف�سة، عرو�ض طعام وم�سروبات، اأزياء �

المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى

تبلغ امل�ساحة النموذجية القابلة للتاأجري اأكرث من 80.000 مرت مربع �
املفهوم: م�سابهة ملفهوم املوالت االإقليمية، مع عرو�س اأكرث تنوعًا مع ت�سكيلة وا�سعة من الب�سائع. �
نوع املتجر الرئي�سي: متاجر كبرية متعددة االأق�سام، متجر جملة، مرافق طعام و�سراب كبرية، واأزياء ومالب�س �
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معايير تقييم المركز التجاري 2 - 2 - 2

لتقييم املركز التجاري، يبني اجلدول التايل قائمة باملعايري ذات ال�سلة واالأوزان املعينة لها:

جدول 7: معايري تقييم املول

الأوزانمعايري املقارنة

20%املوقع

20%اإمكانية الو�سول

15%مواقف ال�سيارات

20%املوا�سفات واملرافق العامة

25%عرو�س منتجات التجزئة

100%املجموع

امل�سدر: تقرير ال�سوق

يلعب موقع املول دورًا حيويًا يف جناحه وجاذبيته، وقد مت تعيني وزن له بن�سبة 20% للموقع. حيث يتم تقييم موقع املركز التجاري بالنظر اإلى عدة عوامل ت�سمل قربه  �
من املباين واملناطق التجارية، قربه من االأحياء ال�سكنية القائمة، وقربه من م�ساريع ال�سيافة، مبا يف ذلك الفنادق

�سهوله الو�سول اإلى املركز التجاري واإمكانية م�ساهدته تعترب من معايري النجاح الهامة، وقد مت تعيني وزن ن�سبته 20% لهذا املعيار. حيث يتم تقييم اإمكانية الو�سول  �
للمركز التجاري وذلك عن طريق رئي�سي وواجهة على الطريق، وهل للمركز التجاري مداخل وخمارج متعددة، والختناقات املرورية على الواجهه واملنطقة املحيطة به

كما اأن وجود كمية كافية من مواقف ال�سيارات ومناطق التحميل والتنزيل �سمن منطقة املركز التجاري يعترب من املعايري الهامة احليوية للم�سروع، ومت تعيني وزن  �
لها بن�سبة 15%. حيث يتم تقييم وقيا�س مواقف ال�سيارات من خالل عدد مواقف ال�سيارات التي يوفرها املول ومدى كفايتها بحيث تكون ن�سبة اإجمايل امل�ساحة 
القابلة للتاأجري/عدد املواقف منا�سبة، ون�سبة املواقف لكل معر�س جتاري منا�سبة. كما يتم تقييم منطقة التنزيل /التحميل للمركز التجاري من خالل النظر اإلى 

االزدحامات املرورية حول املول، ومدى مالءمة ت�سميمه
مت اإعطاء املرافق العامة واملوا�سفات وزنًا ن�سبته 20%. عند النظر اإلى املوا�سفات واخلدمات العامة، يتم تقييم جودة الت�سطيب، وت�سميم املركز التجاري، وتقييم  �

االأمن امل�سوؤول عن املركز التجاري، وكذلك تقييم مدى توافر املرافق العامه والتي ت�ستمل على دورات املياه العامة، ومكاتب امل�ساعدة واال�ستعالمات داخل املول، 
وغرف امل�سلني، واملكاتب االإدارية

من اأهم املعايري التي حتدد تقييم املركز التجاري عرو�س منتجات التجزئة، وقد مت اإعطاء وزن ن�سبته 25% لهذا املعيار. عند النظر اإلى عرو�س منتجات التجزئة  �
يف املركز التجاري، يتم تقييم امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري، ومزيج امل�ستاأجرين وال�سرائح التي ي�ستهدفونها. باالإ�سافة اإلى تقييم جودة وتنوع عنا�سر الطعام 

وال�سراب والت�سلية، لكونها من الدوافع الهامة لزيادة االإقبال على املركز التجاري

وبناًء على املعايري اأعاله، يتم التو�سل اإلى ن�سبة 100% التي من �ساأنها امل�ساعدة على حتديد تقييم اأي مركز جتاري.

وُت�ستخدم املعايري اأعاله لتقييم درجة م�سروع مول التجزئة اإلى فئات: مول من الدرجة االأولى )اأ( اأو الدرجة الثانية )ب( وغري م�سنف )غ(.

محركات الطلب على المراكز التجارية 2 - 2 - 2

عدد السكان 

تعد اململكة اأحد اأكرب واأ�سرع منو يف عدد ال�سكان من بني دول اخلليج حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب 2.8% للفرته مابني 2010م- 2013م. ويعد هذا النمو دافعا اإيجابيا 
لزيادة الطلب على قطاع التجزئة يف اململكة. 

اتجاهات االنفاق على قطاع التجزئة

منا االنفاق على قطاع التجزئة بنوعيه الغذائي وغري الغذائي خالل ال�سنوات من 2010م اإلى 2014م مبعدل �سنوي مركب يبلغ 5.1%، 11%، 11.5% يف الريا�س، جدة، الدمام 
واخلرب على التوايل مدفوعَا بنمو الدخل املتاح للفرد.

خيارات ترفية محدودة

نظرا لقلة و�سائل الرتفيه يف اململكة تعد املراكز التجارية اخليار االأمثل للعائالت. كما يزداد االإقبال على مراكز الرتفيه الداخلية نظرا حلرارة املناخ يف اململكة.

ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي/الفرد والدخل الشخصي المتاح

يعد منو الدخل املتاح للفرد دافعا اأ�سا�سيا لزيادة الطلب على منتجات التجزئة اال�ستهالكية مما يعزز الطلب على املراكز التجارية.
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قطاع التجزئة في الرياض 2 - 2

العرض المتوافر من المراكز التجارية في مدينة الرياض 1 - 2 - 2

	أ(- المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى

ازداد التوجه يف االآونة االأخرية نحو اإن�ساء املراكز التجارية االإقليمية الكربى نظرا لتغري تطلعات امل�ستهلكني من جتربة الت�سوق التقليدية اإلى الت�سوق والرتفية، حيث تلبي املراكز 
التجارية االإقليمية الكربى هذه التطلعات ب�سكل اأف�سل من املراكز االأ�سغر حجما نظرا لتمتعها باالتي:

م�ساحات اأكرب خم�س�سه للمتاجر الرئي�سية، التي تعد نقطة جذب للزوار �
م�ساحات اأكرب خم�س�سة للرتفية، والتي تعد دافعا اأ�سا�سيا لزياده الطلب على املراكز التجارية الإقليمية الكربى �
اإتاحة املزيج املتنوع للم�ستاأجرين )متاجر �سغرية، متاجر رئي�سية، منطقة الرتفية، ومنطقة الطعام( ما ميكن الزوار من ق�ساء اأن�سطة خمتلفة يف مكان واحد �

ولدى ال�سركة مركز حياة مول وامل�سنف �سمن املراكز التجارية االإقليمية الكربى حيث تبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري من املراكز التجارية االإقليمية الكربى يف الريا�س 
541.577 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه املراكز التجارية االإقليمية الكربى يف الريا�س.

جدول 8: املراكز التجارية الإقليمية الكربى يف الريا�س

ت�ضنيف املركز تاريخ الفتتاح املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

اأ 2008م �سالح الراجحي و فهد املقبل 118.500 الريا�س جالريي

اأ 2006م

�سركة االندل�س العقارية

عبداهلل �سعد الرا�سد

ورثة عبدالعزيز عبداهلل املو�سى

88.199 حياة مول

اأ 2010م اأ�سواق امل�ستقبل 82.878 بانوراما مول

اأ 2005م املوؤ�س�سة العامه للتاأمينات االجتماعية 82.000 غرناطة �سنرت

اأ 370.870 االإجمايل الفرعي

ب 2012م �سركة دار االأركان للتطوير العقاري 90.000 الق�سر مول

ب 2009م �سركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري 80.000 العثيم مول - الربوة

ب 170.000 االإجمايل الفرعي

541.577 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية    

	-(- المراكز التجارية اإلقليمية

تواجدت املراكز التجارية االإقليمية يف الريا�س منذ فرته طويلة حيث كانت ال�سائدة قبل التوجة نحو املراكز التجارية االإقليمية الكربى. وتبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري 
من املراكز التجارية االإقليمية يف الريا�س 450.336 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية االإقليمية يف الريا�س.

جدول 9: املراكز التجارية الإقليمية يف الريا�س

ت�ضنيف املركز تاريخ الفتتاح املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري)مرت مربع( ا�ضم املركز

اأ 2014م �سركة املراكز العربية املحدودة 53.251 النخيل مول

اأ 2003م �سركة املركز التجاري املحدودة 45.500 مركز اململكة

اأ   98.751 االإجمايل الفرعي

ب 2007م اوفاز لال�ستثمار والت�سويق 75.000 قاردينيا مول

ب 2006م �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري 55.113 مركز الرمال

ب 2013م جمموعة عبداملح�سن املقرن 50.000 عليا اأفنيو

ب 2005م �سركة املراكز العربية املحدودة 48.771 �سالم مول

ب 2002م �سركة املراكز العربية املحدودة 41.670 خري�س مول

ب 2004م �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري 41.031 عزيزية مول
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ت�ضنيف املركز تاريخ الفتتاح املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري)مرت مربع( ا�ضم املركز

ب 2010م �سركة لولو ال�سعودية لالأ�سواق الكربى املحدودة 40.000 ريا�س اأفنيو مول

ب  351.585 االإجمايل الفرعي

 450.336 املجموع

امل�سدر: تقرير ال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية    

	-(- المراكز التجارية المحلية

تبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري من املراكز التجارية املحلية يف الريا�س 674.656 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية املحلية يف الريا�س.

جدول 10: املراكز التجارية املحلية يف الريا�س

ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

اأ 2000م �سركة اخلزامى لالإدارة 35.000 مركز الفي�سيلية

اأ 2008م حممد عبدالعزيز الدغيرث 12.660 �سنرتيا مول

اأ 2014م املوؤ�س�سة العامه للتاأمينات االجتماعية 6.773 مركز برج العليا

اأ 2014م رافال 4.500 بوليفارد برج رافال 

اأ  58.933 االإجمايل الفرعي

ب 2006م �سركة اإمنائية للتطوير العقاري وال�سياحي 35.400 تاال مول

ب 2009م �سركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري 35.000 عثيم مول - خري�س

ب 2014م - 35.000 باالن�سيا بازار

ب 2008م جمموعة عبداملح�سن املقرن 32.912 مارينا مول

ب 1997 الريا�س �سحارى مول 32.500 �سحارى مول

ب 2000م ال�سركة العقارية ال�سعودية 24.635 العقارية بالزا

ب 2008م كا�سل هاو�س لال�ستثمار والتطوير العقاري 23.800 فالمنقو مول 1

ب 2009م �سعد فهد الوعالن 22.000 لوكاليزر مول

ب 1984م �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية لولوة الفي�سل بن عبد 
العزيز اآل �سعود

10.900 مركز جنود

ب 2002م �سركة املراكز العربية املحدودة 10.234 �سحارى بالزا

ب 262.381 االإجمايل الفرعي

غ 2004م �سركة حممد عبداللطيف ال�سايع 36.000 اخليمة مول

غ 2005م جمموعة �سالح احلبيب 36.000 رويال �سنرت

غ 2008م جمموعة عبداملح�سن املقرن 33.000 بديعة مول

غ 2003م - 30.000 ع�سري ميقا مول

غ 1984 جمموعة �سالح احلبيب 30.000 االأندل�س �سنرت

غ 2006م جمموعة عبداملح�سن املقرن 30.000 �سيتي �سنرت

غ 1998م - 24.000 القد�س مول

غ - مركز ابن �سليمان التجاري 22.000 مركز ابن �سليمان التجاري

غ 1993م �سركة بدر ال�سدحان 20.000 ال�سدحان مول- ال�سحافة 

غ 2008م �سركة بدر ال�سدحان 15.695 ال�سدحان مول- ال�سويدي

غ 1991م - 15.000 العروبة بالزا مول

غ - �سركة املطلق لالإ�ستثمار العقاري 12.000 غرناطة مول
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ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

غ - املراكز املتقدمة 10.847 الرمي بالزا

غ 1985م اأوقاف املو�سى 10.000 مركز املو�سى

غ 1994م - 9.000 جمال مول

غ 2008م - 7.800 جممع �سعود التجاري

غ 1990م جمموعة النمر 7.000 مركز النمر

غ 2000م جمموعة النجد 5.000 جند مول

غ 353.342 االإجمايل الفرعي

674.656 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية    
الت�سنيف غ – مراكز غري م�سنفة    

الحصة السوقية لمالك المراكز التجارية في الرياض 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناة احل�سة ال�سوقية الأكرب ع�سر مالك للمراكز التجارية بالريا�س. 

جدول 11: احل�ضة ال�ضوقية لأكرب ع�ضر مالك للمراكز التجارية بالريا�س

احل�ضة ال�ضوقية )%( امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املالك

%9.23 153.926 �سركة املراكز العربية املحدودة

%7.11 118.500 �سالح الراجحي وفهد املقبل

%6.95 115.912 جمموعة عبداملح�سن املقرن

%6.90 115.000 �سركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري

%5.77 96.144 �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري

%5.40 90.000 �سركة دار االأركان للتطوير العقاري

%5.32 88.773 املوؤ�س�سة العامه للتاأمينات االجتماعية

%5.29 88.199 �سركة االأندل�س العقارية

%4.97 82.878 اأ�سواق امل�ستقبل

%4.50 75.000 اوفاز لال�ستثمار والت�سويق

%38.56 643.042 اآخرون

%100.00 1.667.569 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق

معدالت االنفاق في المراكز التجارية في الرياض  2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناة معدالت االنفاق يف املراكز التجارية يف الريا�س للفرته مابني 2011م-2014م.

جدول 12: معدلت النفاق يف املراكز التجارية يف الريا�س 

2014م 2013م 2012م 2011م مليار ريال �ضعودي

67.25 63.92 60.2 58.47 اإجمايل االنفاق على قطاع التجزئة

%5.20 %6.18 %2.96 %5.78 منو االنفاق على قطاع التجزئة 

%36.56 %36.56 %36.52 %34.11 ن�سبة االنفاق يف املراكز التجارية

24.59 23.37 21.99 19.94 االنفاق يف مراكز املراكز التجارية

امل�سدر: تقريرال�سوق
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 مؤشرات أداء المراكز التجارية في الرياض 2 - 2 - 2

تحليل معدالت اإلشغال 	أ(- 

تتمتع املراكز التجارية من الدرجة االأولى مبعدالت اإ�سغال اأعلى من مراكز ذات الدرجة الثانية. ويو�سح اجلدول اأدناه معدالت اإ�سغال مراكز التجارية يف الريا�س  

جدول 13: معدلت الإ�ضغال طبقا لت�ضنيف مركز الت�ضوق

مراكز ت�ضوق الدرجة الثانية مراكز ت�ضوق الدرجة الأولى ت�ضنيف املركز

%94 %98 معدل االإ�سغال )%(

امل�سدر: تقريرال�سوق

تحليل معدالت اإليجار	-(- 

ترتاوح معدالت االإيجار طبقا لنوع املتجر واملركز التجاري حيث تتمتع املراكز التجارية من الدرجة االأولى مبعدالت اإيجار اأعلى من مثيالتها من مراكز ت�سوق الدرجة الثانية 
نظرًا لتمتعها مبواقع متميزة ومزيج م�ستاأجرين متنوع مما يجذب عددا اأكرب من الزوار. اإ�سافة اإلى ذلك تعد معدالت اإيجار منطقة الطعام االأعلى من بني انواع املتاجر االأخرى 

كونها جتتذب عدد كبري من الزوار يف نهاية االأ�سبوع. 

جدول 14: معدلت الإيجارال�ضنوية طبقاً لت�ضنيف املركز ونوع املتجر، 2015م

ن�ضبة الزيادة ل�ضالح مراكز الدرجة الأولى )%( مراكز ت�ضوق الدرجة ثانية )ريال/مرت مربع( مراكز ت�ضوق الدرجة الأولى )ريال/مرت مربع( نوع املتجر

%40 2.138 3.003 متجر �سغري

%39 2.484 3.460 منطقة الطعام

%23 1.428 1.762 متجر رئي�سي

امل�سدر: تقريرال�سوق

معدالت اإليجار التاريخية	-(- 

الت�سخم للفرته مابني 2010م-2012م، بينما ازدادت مبعدل  اأعلى من معدالت  اإزدادات مبعدل  بالنمو �سنويًا للفرتة مابني 2010م-2014م حيث  ا�ستمرت معدالت االإيجار 
مقارب ملعدل الت�سخم للفرته مابني 2013م-2014م. 

جدول 15: منو معدلت الإيجار ال�ضنوي يف الريا�س

معدلت الإيجار ال�ضنوي ) ريال �ضعودي(
 نوع املتجر

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م

2.531 2.483 2.443 2.339 2.236 متجر �سغري

2.901 2.804 2.735 2.610 2.501 منطقة الطعام

1.572 1.547 1.525 1.460 1.409 متجر رئي�سي

امل�سدر: تقريرال�سوق

تحليل بورتر للقوى التنافسية 2 - 2 - 2

ي�ستخدم اإطار القوى اخلم�سة لتقييم اجلاذبية )احتماالت الربح( لقطاع املراكز التجارية يف الريا�س. ويقدم هذا االإطار نقطة البداية للتحليل اال�سرتاتيجي لهيكل املناف�سة 
بني املراكز التجارية وجاذبية املناف�سة. ون�ستخل�س من هذه القوى اخلم�سة اأنه عندما تكون هذه القوى مرتفعة، فاإن القطاع املتعلق بها ال يكون جذابًا. وفيما يلي اإطار القوى 

اخلم�س امل�ستخدمة يف التحليل:

التهديد المتعلق بدخول المنافسين  -1

�سوق املراكز التجارية يف الريا�س هو قطاع جذاب ومربح للداخلني اجلدد اإلى ال�سوق، وذلك انطالقًا من الدوافع التالية:

الطلب احلايل يتجاوز العر�س احلايل مما يجعل ال�سوق جذابًا للداخلني اجلدد �
يظهر اأداء مراكز التجزئة احلالية حتقيق نتائج مربحة �
انعدام مبداأ التمييز بني وجهات مرافق التجزئة �
يعترب قطاع املراكز التجارية مبثابة الوجهة االجتماعية الوحيدة املقبولة للعائلة �
موؤ�سرات اإنفاق مالئمة يف املراكز التجارية والنمو امل�ستمر يف عدد ال�سكان �
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هناك عدة عوامل تعيق الداخلني اجلدد منها:

احلاجة لراأ�سمال كبري يتطلب متطلبات ا�ستثمارية كبريه وخربات متخ�س�سة يف املراكز التجارية �
ال�سلوك التناف�سي املتوقع من م�سغلي املراكز التجارية القائمة، مما يجعل دخول املراكز التجارية اإلى ال�سوق مكلفًا جدًا �
الو�سول اإلى كبار جتار التجزئة مثل احلكري،ال�سايع، ماجد الفطيم، ال�سلهوب، ورباعيات �
التميز عما هو متاح حاليًا من موالت التجزئة القائمة لتحقيق قيمة اأف�سل من املناف�سني، وهذا االأمر بدوره يزيد من املتطلبات الراأ�سمالية �

نعترب اأن التهديد من دخول مناف�سني جدد يف ال�سوق متو�سطًا لقطاع املراكز التجارية يف الريا�س.

التهديد المتعلق بالخدمات البديلة  -2

ب�سكل عام ال يوجد بديل وا�سح للمراكز التجارية، حيث تعد املراكز التجارية من خيارات الرتفيه القليلة املقبولة و�سهلة الو�سول اإليها يف الريا�س. �

نعترب تهديد دخول مناف�سني بديلني متدنيًا لقطاع املراكز التجارية يف الريا�س.

القوة التفاوضية للعمالء  -2

يعترب جتار التجزئة امل�ستاأجرون العمالء الرئي�سيون مل�سغلي املراكز التجارية، ويعد انفاق الزوار املحتمل على متاجر املركز التجارية نقطة جذب رئي�سية لتجار  �
التجزئة

اأما بالن�سبة لتجار التجزئة، يوجد عدد حمدود معروف يف ال�سوق حيث ي�سيطريون على معظم العالمات التجارية يف اململكة. ومن �سمنهم احلكري، ال�سايع، ماجد  �
الفطيم، ال�سلهوب، ورباعيات

باأغلب  � نتيجة حتكمهم  التجار  اأقل من �سغار  بتكلفة  التجارية  املراكز  ا�ستئجار متاجر  املقدرة على  ولديهم  تفاو�سية عالية  بقوة  املعروفون  التجزئة  يتمتع جتار 
املعرو�س من العالمات التجارية

نعترب اأن القوة التفاو�سية للعمالء عالية لقطاع املراكز التجارية يف الريا�س.

القوة التفاوضية للموردين  -2

املوردون للمراكز التجارية: م�سغلي املراكز التجارية، مالك االأرا�سي، �سركات ال�سيانة وغريه. �
تعتمد القوة التفاو�سية ملالك االأرا�سي على موقع االأرا�سي. بالن�سبة للريا�س، ونظرًا لوفرة االأرا�سي يف املناطق املحيطة مبركز املدينة وقلة املعرو�س يف و�سطها  �

فاأن مالك االأرا�سي يتمتعون بقوه تفاو�سية حمدودة يف االأرا�سي الواقعة خارج مركز املدينة وتزداد هذه القوة عند متلكهم الأرا�سي يف و�سط املدينة. ومع ذلك فاأن 
االجتاة احلايل نحو اإن�ساء املراكز التجارية يف مناطق جديدة خارج مركز املدينة يحد من القوه التفاو�سية ملالك االأرا�سي

يتمتع م�سغلي املراكز التجارية بقوة تفاو�سية عالية. حيث تتميز ال�سناعة بكونها متخ�س�سة وتطلب خربة عالية للتعامل مع قاعدة قوية من العمالء )جتار التجزئة  �
وزوار املركز(

اأما بالن�سبة للموردين االآخرين ك�سركات ال�سيانة وال�سركات االأمنية فاأنهم ميتلكون قوة تفاو�سية حمدودة نظرا لكرثتهم �

نعترب اأن القوة التفاو�سية للموردين متو�سطة لقطاع املراكز التجارية يف الريا�س.

شدة المنافسة   -2

ميكن حتليل البيئة الهيكلية لقطاع التجزئة من خالل �سدة اإطار املناف�سة. وت�سري �سدة املناف�سة يف قطاع ما اإلى اأي مدى تقوم ال�سركات العاملة �سمن القطاع بو�سع  �
�سغوط على بع�سها البع�ض واحلد من احتمالت الربحية فيما بني بع�سها البع�ض

ميكن حتديد فئات �سدة املناف�سة على اأنها عالية نظرًا لوجود العديد من املناف�سني، يقدر باأن عددهم يزيد عن 25 م�سغاًل يف اململكة �
تنق�سم احل�سة ال�سوقية بني املتناف�سني ب�سكل غري مت�ساوي نظرًا الختالف حجم اأعمالهم. وي�ستحوذ اأكرب 5 م�سغلني ملوالت التجزئة على اأكرث من 35% من امل�ساحة  �

االإجمالية القابلة للتاأجري من م�ساحات التجزئة يف قطاع التجزئة

نعترب اأن �سدة املناف�سة متو�سطة يف قطاع موالت التجزئة يف الريا�س.
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آداء حياة مول مقارنة بأبرز منافسيه 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناه ملحة عامه عن حياة مول مقارنة مبناف�سيه ومت اأختيار هذه املراكز نظرا لكونها تخدم املنطقة التجارية التي يخدمها مركز حياة مول ولتمتعها مبوا�سفات 
مقاربه له.

جدول 16: ملحة عامة عن حياة مول مقارنة مبناف�ضيه

نخيل مول غرناطة �ضنرت بانوراما مول ريا�س جالريي مول �ضحارى مول حياة مول ا�ضم املركز

طريق االإمام �سعود بن 
عبد العزيز / املغرزات

طريق الدائري 
ال�سرقي

التخ�س�سي / حي 
املعذر

طريق امللك فهد / حي 
امللك فهد

طريق امللك عبدالعزيز 
/ حي امللك فهد

طريق امللك عبدالعزيز 
/ حي امللك فهد

املوقع

املراكز التجارية 
االإقليمية

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

املراكز التجارية 
املحلية

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

نوع املركز

ب اأ اأ اأ ب اأ ت�سنيف املركز

2015م 2005م 2010م 2008م 1997م 2006م تاريخ االفتتاح

�سركة املراكز العربية 
املحدودة

املوؤ�س�سة العامه 
للتاأمينات االجتماعية

اأ�سواق امل�ستقبل �سركة الراجحي و 
املقبل

الريا�س �سحارى مول �سركة االأندل�س 
العقارية

عبداهلل �سعد الرا�سد

ورثة عبدالعزيز 
عبداهلل املو�سى

املالك

86.756 136.000 133.608 182.000 44.200 128.989 امل�ساحة املبنية 
)مرت مربع(

53.251 82.000 82.878 118.500 32.500 88.199 امل�ساحة القابلة 
للتاأجري )مرت 

مربع(

122.000 - 140.000 124.000 85.000 146.069 م�ساحة االأر�س 
)مرت مربع(

2 2 2 3 3 2 عدد االأدوار

226 235 250 325 180 487 عدد املتاجر

- 11.670.000 10.000.000 - - 10.027.990 عدد الزوار ال�سنوي

%61 %60 %62 %65 %74 %68 ن�سبة الكفاءة*)%(

%94 %97 %99 %99 %98 %99 معدل االإ�سغال )%(

1.370 4.500 2.000 2.400 1.200 2.533 عدد مواقف 
ال�سيارات

39 18 41 49 27 35 ن�سبة مواقف 
ال�سيارات** 

امل�سدر: تقريرال�سوق
*ن�سبة الكفاءة )امل�ساحة القابلة للتاأجري/ امل�ساحة املبنية(

**ن�سبة مواقف ال�سيارات)امل�ساحة القابلة للتاأجري/ عدد مواقف ال�سيارات(

جدول 17: خليط امل�ضتاأجرين حلياة مول مقارنة مبناف�ضيه

املجموع الطعام الرتفية هايرب متاجر رئي�ضية متاجر رئي�ضية �ضغرية متاجر �ضغرية  ا�ضم املركز

%100 %2 %13 %22 %17 %6 %40 حياة مول

%100 %8 %15 %18 %0 %3 %56 �سحارى مول

%100 %5 %9 %15 %17 %9 %45 ريا�س جالريي مول

%100 %2 %9 %19 %26 %11 %33 بانوراما مول

%100 %5 %9 %23 %21 %3 %39 غرناطة �سنرت

%100 %4 %14 %0 %10 %26 %45 نخيل مول 

%100 4% 14% 16% 15% 8% 43% املتو�ضط

امل�سدر: تقريرال�سوق
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العرض المتوافر من مراكز تسوق االحياء في مدينة الرياض 2 - 2

مفهوم مراكز تسوق االحياء 1 - 2 - 2

مراكز ت�سوق االحياء يف العادة هي عبارة عن تواجد متاجر جتزئة يتم تطويرها واإدارتها بوا�سطة مالكيها كعقار مفرد. ويتكون عن�سر التجزئة يف مركز ت�سوق االحياء عادة من 
حمل جتاري كبري رئي�سي اأو �سبه رئي�سي اإلى جانب عدد من املعار�س غري الرئي�سية، حيث تقدم خدماتها لدعم ال�ساحات املحيطة واملنطقة الواقعة �سمنها. ويوفر مركز ت�سوق 
االحياء مواقف �سيارات خا�سة به )مقابل املتاجر التجارية( وهي م�سممة الإتاحة التدفق ال�سل�س حلركة ال�سيارات �سمن منطقة ال�سيارات وكذلك �سهولة الدخول واخلروج 
اإلى امل�سروع ومنه. ويعتمد جناح مركز ت�سوق االأحياء ب�سكل كبري على موقعها اجلغرايف. وهذه امل�ساريع ال تخدم فقط �سكان املنطقة، واإمنا توؤدي دورًا اإ�سافيًا مل�ساريع التطوير 

التجاري االأخرى يف املنطقة )مباين املكاتب، امل�ست�سفيات، املدار�س، واجلامعات، وغريها( الواقعة يف املناطق املجاورة.

المعرض الرئيسي 2 - 2 - 2

تتواجد املعار�س الرئي�سية ب�سكل وا�سع يف مراكز ت�سوق االحياء، ويكون ذلك على هيئة �سوبرماركت اأو معار�س األب�سة يف بع�س االأحيان. وحتتل املعار�س الرئي�سية م�ساحة وا�سعة 
من مراكز ت�سوق االحياء وتتمتع بقدره تفاو�سية كبرية ب�سبب امل�ساحة الكبرية التي ت�سغلها، كما اأنها تكون مبثابة املولد الرئي�سي حلركة الزبائن يف مراكز ت�سوق االحياء.

معظم املعار�س الرئي�سية القائمة يف اململكة تكون على هيئة �سوبرماركت مثل الدانوب، والتميمي، وبندة. كما توجد املعار�س الرئي�سية على هيئة معار�س اإلكرتونيات اأو مالب�س 
مثل �ساكو، اإك�سرتا، �سنرتبوينت، ورد تاغ. وت�ستخدم املعار�ض الرئي�سية ل�ستقطاب الن�ساط نحو معار�ض التجزئة الأ�سغر والتي تاأتي على هيئة �سفوف من املتاجر التجارية.

 المتاجر الصغيرة 2 - 2 - 2

املتاجر ال�سغرية يف مراكز ت�سوق االحياء هي عباره عن �سريط من املتاجر تخدم مناطق التجمع واحلركة العامة، واالأحياء ال�سكنية القريبة/ املجاورة، ويكون لهذه املعار�س 
واجهة على ال�سارع لت�سهيل وقوف ال�سيارات والدخول. 

املتاجر ال�سغرية تكون عبارة عن متاجر للطعام وال�سراب، اأو معار�س االإلكرتونيات، اأو ال�سيدليات، اأو خدمات غ�سل وتنظيف املالب�س. وتكون هذه املعار�س متواجدة لدعم 
مركز ت�سوق االحياء واملناطق ال�سكنية.

التالل سنتر	أ(- 

يو�سح اجلدول اأدناه ملحة عن التالل �سنرت مقارنة مبناف�سيه. 

جدول 18 :ملحة عامة عن التالل �ضنرت مقارنة مبناف�ضيه

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري/عدد 

املواقف

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري/

م�ضاحة الأر�س
عدد املواقف

الإيجار )ريال 
�ضعودي/مرت 

مربع(

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري)مرت 

مربع(
معدل الإ�ضغال عدد املتاجر

م�ضاحة الأر�س 
)مرت مربع(

ا�ضم املركز 

28 0.42 180 1.725 5.064 %98 18 9.018 التالل �سنرت

75 0.48 115 1.800 8.693 %100 24 18.000 امللقا بالزا

52 0.45 147.5 1.772 6.879 %99 22 14.694 املتو�ضط

امل�سدر: تقريرال�سوق

الصحافة سنتر	-(- 

يو�سح اجلدول اأدناه ملحة عن ال�سحافة �سنرت مقارنة مبناف�سيه. 

جدول 19 :ملحة عامة عن ال�ضحافة �ضنرت مقارنة مبناف�ضيه

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري/عدد 

املواقف

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري/

م�ضاحة الأر�س
عدد املواقف

الإيجار )ريال 
�ضعودي/مرت 

مربع(

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري)مرت 

مربع(
معدل الإ�ضغال عدد املتاجر

م�ضاحة الأر�س 
)مرت مربع(

ا�ضم املركز 

35.7 0.73 200 1.700 7.135 %99 24 12.367 ال�سحافة �سنرت 

44.6 0.41 130 1.550 5.800 %99 21 14.000 جنى مول

40.15 0.57 165 1.640 6.468 %99 23 13.184 املتو�ضط

امل�سدر: تقريرال�سوق
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اليرموك سنتر	-(- 

يو�سح اجلدول اأدناه ملحة عن الريموك �سنرت مقارنة مبناف�سيه.

جدول 20 :ملحة عامة عن الريموك �ضنرت مقارنة مبناف�ضيه

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري/عدد 

املواقف

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري/

م�ضاحة الأر�س
عدد املواقف

الإيجار )ريال 
�ضعودي/مرت 

مربع(

امل�ضاحة القابلة 
للتاأجري)مرت 

مربع(
معدل الإ�ضغال عدد املتاجر

م�ضاحة الأر�س 
)مرت مربع(

ا�ضم املركز 

29 0.55 182 1.700 5.317 %91 25 10.823 الريموك �سنرت 

60 0.65 140 1.600 8.521 %100 21 13.000 غرناطة �سنرت

60 0.41 95 1.500 6.892 %100 26 17.200 اإ�سبيلية بالزا

24 0.23 70 1.600 1.650 %100 16 7.100 قرطبة

50 0.52 131 1.593 5.595 %98 23 13.341 املتو�ضط

امل�سدر: تقريرال�سوق

قطاع التجزئة في جدة 2 - 2

العرض المتوافر من المراكز التجارية 1 - 2 - 2

 المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى	أ(- 

لدى ال�سركة مركز جتاري االأندل�س مول والذي ي�سنف �سمن املراكز التجارية االإقليمية الكربى تبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري من املراكز التجارية االإقليمية الكربى يف 
جدة 516.840 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية االإقليمية الكربى يف جدة. 

جدول 21: املراكز التجارية الإقليمية الكربى يف جدة

ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك
امل�ضاحة القابلة 

للتاأجري)مرت مربع(
ا�ضم املركز

اأ 2008م �سركة املراكز العربية املحدودة 95.526  جممع العرب

اأ 2008م �سركة اأ�سواق البحر االأحمر املحدودة 110.000 رد�سي مول

اأ 2012م �سركة املراكز العربية املحدودة 111.914 ال�سالم مول

اأ 2007م �سركة االندل�س العقارية 86.635 االأندل�س مول

اأ 403.779 االإجمايل الفرعي

ب 1988م �سركة االأ�سواق العقارية التجارية املحدودة 112.765 مركز اجلمجوم التجاري

ب 112.765 االإجمايل الفرعي

516.840 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية     



30

 المراكز التجارية اإلقليمية	-(- 

تنت�سر املراكز التجارية االأقليمية يف جدة ب�سكل اأقل من مثيالتها يف مناطق اململكة االأخرى. حيث يتجه مطورو املراكز التجارية يف جدة، لقربها من املناطق املقد�سة الإن�ساء 
املراكز  للتاأجري من  القابلة  االإجمالية  امل�ساحة  وتبلغ  والطعام(.  واحد)الرتفية  املختلفة يف مكان  احتياجاتهم  بق�ساء  ال�سياح  لتلبية رغبة  الكربى  االإقليمية  التجارية  املراكز 

التجارية االإقليمية يف جدة 280.344 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية االإقليمية يف جدة.

جدول 22: املراكز التجارية الإقليمية يف جدة

ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك
امل�ضاحة القابلة 

للتاأجري)مرت مربع(
ا�ضم املركز

اأ 2005م �سركة املراكز العربية املحدودة 70.500 عزيز مول

اأ 70.500 االإجمايل الفرعي

ب 2005م �سالح �سرييف 62.000 �سرييف ميجا مول

ب 2013م �سركة اأبد لال�ستثمار والتطوير العقاري 62.000 فالمنجو مول

ب 2006م �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري 35.844 رو�سان مول

ب 159.844 االإجمايل الفرعي

غ 1994م جمموعة عمر قا�سم العي�سائي/جمموعة �سركات �سكاب 50.000 مول حراء الدويل

غ 50.000 االإجمايل الفرعي

280.344 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية    
الت�سنيف غ – مراكز غري م�سنفة    

 المراكز التجارية المحلية	-(- 

مت اإن�ساء اأغلب املراكز التجارية االإقليمية يف الفرتة قبل عام 2000م ويقع اأغلبها �سمن املناطق الرئي�سية فيها )كم�ساريع االأمري حممد بن عبدالعزيز، وطريق امللك عبدالعزيز( 
على العك�س من مثيالتها يف الريا�س واخلرب و�سائر مناطق اململكة. كما تعد املراكز التجارية املحلية يف جدة اأكرث جناحًا من مثيالتها يف اململكة حيث متتاز بتخ�س�س كل منها. 
عالوة على ذلك ال يزال مطورو املراكز التجارية يف جدة يتجهون الإن�ساء وتطوير املراكز التجارية املحلية على الرغم من قلة االأرا�سي املتاحة. وتبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة 

للتاأجري من املراكز التجارية املحلية يف جدة 676.796 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية املحلية يف جدة.

جدول 23: املراكز التجارية املحلية يف جدة

ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

اأ 2008م �سركة مداد للتنمية واالإ�ستثمار العقاري 35.500 �ستارز اأفينيو مول

اأ 2005م �سركة بنيان املتحده 13.817 ايتوال مول

اأ 2008م �سركة بنيان املتحده 12.588 لو �ساتو مول

اأ 1991م جمموعة اخلياط 10.000 مركز اخلياط

اأ 2001م �سركة بنيان املتحده 4.496 يل مول

اأ 76.401 االإجمايل الفرعي

ب 2004م االأمري عبد اهلل بن تركي بن عبدالعزيز 38.477 �سلطان مول

ب 2004م �سركة جرير لال�ستثمارات 35.000 جرير مول 2

ب 2012م �سركة املراكز العربية املحدودة 31.400 هيفاء مول

ب 2007م - 30.000 مركز التحلية التجاري

ب 2005م �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري 22.137 اجلامعة بالزا

ب 2008م - 17.200 تياترو مول

ب 2002م �سركة الزاهد للتجارة والتنمية العقارية املحدودة 16.560 ال بروميناد

ب 1987م �سركة الب�ساتني العقارية املحدودة 13.010 مركز الب�ساتني
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ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

ب 2002م �سركة جرير للعقار 11.000 جرير مول 1

ب 1997 - 7.000 مركز التحلية 

ب 2008م - 6.750 مركز رو�سانا الدولى

ب 2002م �سركة بنيان املتحده 4.322 لو دومي

ب 2009م �سركة هادية عبداللطيف جميل املحدودة 5.000 جميل �سكوير

ب 237.856 االإجمايل الفرعي

غ 1981م جمموعة �سركات بالبيد 30.000 امل�ساعدية بالزا

غ 1985م �سركة جمموعة ابناء عبداهلل حممد باروم املحدوده 30.000 مركز الباروم التجاري

غ 1977م �سركة اأ�سواق احلجاز العقارية 30.000 مركز امل�ساعدية 1 و 2

غ - �سدكو القاب�سة 24.978 �سوق ناما

غ 2008م �سركة اأبد لال�ستثمار والتطوير العقاري 23.000 البالد مول

غ 2007م - 22.350 �ساري جراند مول 

غ 1984م - 20.000 مركز جدة الدويل

غ 2006م - 20.000 مركز ال�سالمة

غ 2007م - 18.000 جنود �سنرت 

غ 2001م - 17.500 الهداب حتلية �سنرت

غ 2000م جمموعة حممود �سعيد 17.000 حممود �سعيد اوي�س�س مول

غ 1987م �سالح بن حمفوظ و�سركاه 15.000 مركز املحمل

غ 1992م حممد �سامل بن حمفوظ 15.437 مركز النخيل 

غ 2005م - 10.800 ال�سواري الندمارك

غ 2001م - 10.000 كورال مول

غ 2009م - 10.000 الراجحي جالريي

غ 2008م - 9.600 اآيه مول

غ 2013م جمموعة ايالف 9.000 مركز غالرييا للت�سوق

غ - �سدكو القاب�سة 8.499 مركز دانية

غ 2008م - 8.000  �ساينا تاون

غ 2006م - 7.000 ان تو مول

غ 2001م - 6.375 جده مول

غ 362.539 االإجمايل الفرعي

676.796 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية    
الت�سنيف غ – مراكز غري م�سنفة    
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الحصة السوقية لمالك المراكز التجارية في جدة 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناة احل�سة ال�سوقية الأكرب ع�سر مالك للمراكز التجارية بجدة. 

جدول 24: احل�ضة ال�ضوقية لأكرب ع�ضر مالك للمراكز التجارية بجدة

احل�ضة ال�ضوقية )%( امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املالك

%20.99 309.340 �سركة املراكز العربية املحدودة

%7.65 112.765 �سركة االأ�سواق العقارية التجارية املحدودة

%7.46 110.000 �سركة اأ�سواق البحر االأحمر املحدودة

%5.88 86.635 �سركة االندل�س العقارية

%5.77 85.000 �سركة اأبد لال�ستثمار والتطوير العقاري

%4.21 62.000 �سالح �سرييف

%3.93 57.981 �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري

%3.39 50.000 جمموعة عمر قا�سم العي�سائي/جمموعة �سركات �سكاب

%3.12 46.000 �سركة جرير لال�ستثمارات 

%2.61 38.477 االأمري عبد اهلل بن تركي بن عبدالعزيز

%34.99 515.782 اآخرون

%100.00 1.473.980 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق

معدالت االنفاق في المراكز التجارية في جدة 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناة معدالت االنفاق يف املراكز التجارية يف جدة للفرته مابني 2011م -2014م.

جدول 25: معدلت النفاق يف املراكز التجارية يف جدة 

2014م 2013م 2012م 2011م مليار ريال �ضعودي

46.72 44.12 39.02 33.76 اإجمايل انفاق املقيمني على قطاع التجزئة

%5.90 %13.07 %15.56 %9.82  منو االنفاق على قطاع التجزئة 

%38.00 %38.00 %40.00 %40.71 ن�سبة االنفاق يف املراكز التجارية

17.77 16.78 15.62 13.75 انفاق املقيمني يف املراكز التجارية

1.87 2.48 2.68 3.13 انفاق ال�سياح يف املراكز التجارية

19.64 19.26 18.31 16.87 االنفاق يف املراكز التجارية

امل�سدر: تقريرال�سوق

مؤشرات اداء المراكز التجارية في جدة 2 - 2 - 2

تحليل معدالت اإلشغال 	أ(- 

يو�سح اجلدول اأدناه معدالت اإ�سغال املراكز التجارية يف جدة.

جدول 26: معدلت الإ�ضغال طبقا لت�ضنيف مركز الت�ضوق

مراكز ت�ضوق الدرجة الثانية مراكز ت�ضوق الدرجة الأولى ت�ضنيف املركز

%94 %95 معدل االإ�سغال )%(

امل�سدر: تقريرال�سوق

تحليل معدالت اإليجار 	-(- 

تعد زيادة االإيجار التي تطلبها املراكز التجارية من الدرجة االأولى يف جدة اأقل من مثيالتها يف الريا�س والدمام واخلرب وذلك لتف�سيل مرتادي املراكز التجارية يف جدة املراكز 
التجارية املحلية )امل�سنف اأغلبها من الدرجة الثانية( لتلبية احتاجاتهم املختلفة. كما ترتاوح معدالت االإيجار طبقا لنوع املتجر حيث تعد منطقة الطعام االأعلى من بني اأنواع 

املتاجر االأخرى كونها جتتذب عدد كبري من الزوار يف نهاية االأ�سبوع ول�سغر امل�ساحات امل�ستاأجره فيها.
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جدول 27: معدلت الإيجار ال�ضنوية طبقا لت�ضنيف املركز ونوع املتجر، 2015م

ن�ضبة الزياده ل�ضالح مراكز الدرجة الأولى )%( مراكز ت�ضوق الدرجة ثانية )ريال/مرت مربع( مراكز ت�ضوق الدرجة الأولى )ريال/مرت مربع( نوع املتجر

%14 2.363 2.696 متجر �سغري

%11 3.004 3.336 منطقة الطعام

%21 1.432 1.732 متجر رئي�سي

امل�سدر: تقريرال�سوق

معدالت اإليجار التاريخية	-(- 

ا�ستمرت معدالت االإيجار بالنمو �سنويا للفرته مابني 2010م-2014م حيث اإزدادت مبعدل اأعلى من من معدالت الت�سخم للفرته ماعدا عام 2011م حيث ازدادت مبعدل حمدود.

جدول 28: منو معدلت الإيجار ال�ضنوي يف جدة

معدلت الإيجار ال�ضنوي ) ريال �ضعودي(

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م نوع املتجر

2.424 2.378 2.261 2.185 2.160 متجر �سغري

3.033 2.959 2.802 2.700 2.663 منطقة الطعام

1.526 1.499 1.436 1.395 1.388 متجر رئي�سي

امل�سدر: تقريرال�سوق

تحليل بورتر للقوى التنافسية 2 - 2 - 2

ي�ستخدم اإطار القوى اخلم�سة لتقييم اجلاذبية )احتماالت الربح( لقطاع املراكز التجارية يف جدة. ويقدم هذا االإطار نقطة البداية للتحليل اال�سرتاتيجي لهيكل املناف�سة بني 
املراكز التجارية وجاذبية املناف�سة. ون�ستخل�س من هذه القوى اخلم�سة اأنه عندما تكون هذه القوى مرتفعة، فاإن القطاع املتعلق بها ال يكون جذابًا. وفيما يلي اإطار القوى اخلم�س 

امل�ستخدمة يف التحليل:

التهديد المتعلق بدخول المنافسين- 1
�سوق املراكز التجارية يف جدة هو قطاع جذاب ومربح للداخلني اجلدد اإلى ال�سوق، وذلك انطالقًا من الدوافع التالية:

الطلب احلايل يتجاوز العر�س احلايل مما يجعل ال�سوق جذابًا للداخلني اجلدد �
يظهر اأداء مراكز التجزئة احلالية حتقيق نتائج مربحة �
انعدام مبداأ التمييز بني وجهات مرافق التجزئة �
يعترب قطاع املراكز التجارية مبثابة الوجهة االجتماعية الوحيدة املقبولة للعائلة اإلى جانب كورني�س جدة �
موؤ�سرات اإنفاق مالئمة يف املراكز التجارية والنمو امل�ستمر يف عدد ال�سكان �
قدوم ال�سياح املحليني والوافدين اإلى منطقة مكة املكرمة الأغرا�س دينية يزيد من االإنفاق على قطاع التجزئة �

هناك عدة عوامل تعيق الداخلني اجلدد منها:

احلاجة لراأ�سمال كبري يتطلب متطلبات ا�ستثمارية كبرية وخربات متخ�س�سة يف املراكز التجارية �
ال�سلوك التناف�سي املتوقع من م�سغلي املراكز التجارية القائمة، مما يجعل دخول مركز ت�سوق اإلى ال�سوق مكلفًا جدًا �
مواقع االأرا�سي واأ�سعارها �
الو�سول اإلى كبار جتار التجزئة مثل احلكري وال�سايع �
التميز عما هو متاح حاليًا من موالت التجزئة القائمة لتحقيق قيمة اأف�سل من املناف�سني، وهذا االأمر بدوره بزيد من املتطلبات الراأ�سمالية �

نعترب اأن التهديد من دخول مناف�سني جدد يف ال�سوق متو�سطًا لقطاع املراكز التجارية يف جدة.

التهديد المتعلق بالخدمات البديلة- 2
ب�سكل عام ال يوجد بديل وا�سح للمراكز التجارية، حيث تعد املراكز التجارية من خيارات الرتفيه القليلة املقبولة و�سهلة الو�سول اإليها يف جدة �

نعترب تهديد دخول مناف�سني بديلني متدنيًا لقطاع املراكز التجارية يف جدة.

القوة التفاوضية للعمالء- 3
يعترب جتار التجزئة امل�ستاأجرون العمالء الرئي�سيون مل�سغلي املراكز التجارية، ويعد انفاق الزوار املحتمل على وحدات مركز لت�سوق نقطة اجلذب الرئي�سية لتجار التجزئة �
يتوفر ل�سكان جدة جمموعة وا�سعة من اخليارات فيما يتعلق بالت�سوق والرتفية، خا�سة عند مقارنتها مع الريا�س، وعلى اأ�سا�س من التف�سيالت، الرغبات واحلاجات  �

فاأنها تتمتع بعر�س اأعلى من خيارات الرتفيه )مثل الكورني�س، �سواطئ الخ(
اأما بالن�سبة لتجار التجزئة، يوجد عدد حمدود معروف يف ال�سوق حيث ي�سيطريون على معظم العالمات التجارية يف اململكة ومن �سمنهم احلكري، ال�سايع، ماجد  �

الفطيم، ال�سلهوب، ورباعيات
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وعلى الرغم من كون املناف�سة يف جدة اأعلى منها يف الريا�س يتمتع جتار التجزئة املعروفون بقوة تفاو�سية عالية ومقدرة على ا�ستئجار وحدات املراكز التجارية  �
بتكلفة اأقل من �سغار التجار

نعترب اأن القوة التفاو�سية للعمالء عالية لقطاع املراكز التجارية يف جدة.

القوة التفاوضية للموردين- 4
املوردون للمراكز التجارية: م�سغلي املراكز التجارية، مالك االأرا�سي، �سركات ال�سيانة وغريهم �
يتمتع مالك االأرا�سي يف جدة بقوة تفاو�سية عالية نظرًا ملحدودية االأرا�سي املعرو�سة يف جدة �
يتمتع م�سغلي املراكز التجارية بقوة تفاو�سية عالية. حيث تتميز ال�سناعة بكونها متخ�س�سة وتطلب خربة عالة للتعامل مع قاعدة قوية من العمالء )جتار التجزئة  �

وزوار املركز(
اأما بالن�سبة للموردين االآخرين ك�سركات ال�سيانة وال�سركات االأمنية فاأنهم ميتلكون قوة تفاو�سية حمدودة نظرا لكرثتهم �

نعترب اأن القوة التفاو�سية للموردين عالية لقطاع املراكز التجارية يف جدة

شدة المنافسة - 5
ميكن حتليل البيئة الهيكلية لقطاع التجزئة من خالل �سدة اإطار املناف�سة. وت�سري �سدة املناف�سة يف قطاع ما اإلى اأي مدى تقوم ال�سركات العاملة �سمن القطاع بو�سع  �

�سغوط على بع�سها البع�ض واحلد من احتمالت الربحية فيما بني بع�سها البع�ض.
واحده من االأ�سياء التي جتدر مالحظتها يف جدة هو هيمنة �سركة املراكز العربية املحدودة على ال�سوق. حيث تبلغ ح�ستها ال�سوقية ثالثة اأ�سعاف احل�سة ال�سوقية  �

لثاين اأكرب مالك.
ميكن حتديد فئات �سدة املناف�سة على اأنها متو�سطة نظرًا لوجود العديد من املناف�سني بح�س�س �سوقية متقاربة. �

نعترب اأن �سدة املناف�سة متو�سطة يف قطاع موالت التجزئة يف جدة.

آداء األندلس مول مقارنة بأبرز منافسيه 2 - 2 - 2

اأختيار هذه املراكز نظرا لكونها تخدم املنطقة التجارية التي يخدمها مركز االأندل�س مول ولتمتعها  اأدناه ملحة عامه عن االأندل�س مول مقارنة مبناف�سيه ومت  يو�سح اجلدول 
مبوا�سفات مقاربه له.

جدول 29: ملحة عامة عن الأندل�س مول مقارنة مبناف�ضيه

رد�ضي مول جممع العرب عزيز مول فالمينقو مول ال�ضالم مول الأندل�س مول ا�ضم املركز

طريق االإمام �سعود بن 
عبد العزيز / املغرزات

طريق املدينة / حي 
النزهة

طريق االأمري ماجد / 
حي الفي�سلية

طريق االأمري ماجد / 
حي العزيزية

طريق االأمري ماجد / 
حي الفيحاء

طريق االأمري ماجد / 
حي الفيحاء

املوقع

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

املراكز التجارية 
االإقليمية

املراكز التجارية 
االإقليمية

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

املراكز التجارية 
االإقليمية الكربى

نوع املركز

اأ اأ اأ ب اأ اأ ت�سنيف املركز
2008م 2008م 2005م 2013م 2011م 2007م تاريخ االفتتاح

�سركة اأ�سواق البحر 
االأحمر املحدودة

�سركة املراكز العربية 
املحدودة

�سركة املراكز العربية 
املحدودة

�سركة اأبد لال�ستثمار 
والتطوير العقاري

�سركة املراكز العربية 
املحدودة

�سركة االندل�س العقارية املالك

248.000 247.848 93.310 170.000 212.825 121.191 امل�ساحة املبنية )مرت 
مربع(

110.000 95.526 70.500 62.000 111.914 86.635 امل�ساحة القابلة 
للتاأجري )مرت مربع(

242.000 132.000 102.000 92.000 197.000 143.972 م�ساحة االأر�س )مرت 
مربع(

3 4 2 3 2 2 عدد االأدوار
484 350 220 320 180 368 عدد املتاجر

15.600.000 16.250.000 10.099.200 - - 12.608.674 عدد الزوار ال�سنوي
%44 %41 %76 %36 %53 %71 ن�سبة الكفاءة*)%(
%97 %88 %100 %90 %85 %99 معدل االإ�سغال )%(

4.300 1.500 1.400 2.700 1.420 3.000 عدد مواقف ال�سيارات
26 68 51 23 79 29 ن�سبة مواقف 

ال�سيارات**

امل�سدر: تقريرال�سوق
*ن�سبة الكفاءة )امل�ساحة القابلة للتاأجري/ امل�ساحة املبنية(

**ن�سبة مواقف ال�سيارات )امل�ساحة القابلة للتاأجري/ عدد مواقف ال�سيارات(
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جدول 30: خليط امل�ضتاأجرين لالأندل�س مول مقارنة مبناف�ضيه

اإجمايل الطعام الرتفية هايرب متاجر رئي�ضية
متاجر رئي�ضية 

�ضغرية
متاجر �ضغرية  ا�ضم املركز

%100 %1 %14 %21 %19 %8 %37 االأندل�س مول
%100 %4 %0 %14 %32 %11 %39 ال�سالم مول
%100 %2 %10 %24 %19 %11 %34 فالمينقو مول
%100 %2 %11 %22 %18 %11 %36 عزيز مول
%100 %4 %15 %7 %25 %11 %38  جممع العرب
%100 %4 %12 %16 %27 %8 %33 رد�سي مول
%100 %3 %10 %17 %23 %10 %36 املتو�ضط

امل�سدر: تقريرال�سوق

قطاع التجزئة في الدمام والخبر 2 - 2

العرض المتوافر من المراكز التجارية 1 - 2 - 2

 المراكز التجارية اإلقليمية الكبرى	أ(- 

تبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري من املراكز التجارية االإقليمية الكربى يف الدمام واخلرب 411.740 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية االإقليمية الكربى 
يف الدمام واخلرب. 

جدول 31: املراكز التجارية الإقليمية الكربى يف الدمام واخلرب

ت�ضنيف املركز تاريخ الفتتاح املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

اأ 2008م �سركة املراكز العربية املحدودة 163.740 جممع الظهران
اأ 1995م �سـركة الرا�سد للتجارة واملقاوالت 150.000 الرا�سد مول
اأ 313.740 االإجمايل الفرعي

ب 2009م �سركة بروج العاملية املحدودة 98.000 اأمواج مول
ب 98.000 االإجمايل الفرعي

411.740 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

   الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية

المراكز التجارية اإلقليمية	-(- 

لدى ال�سركة مركز جتاري دراين مول والذي ي�سنف �سمن املراكز التجارية االإقيلمية تقع معظم املراكز التجارية االأقليمية يف الدمام يف املنطقة املقاربة للكورني�س، بينما تتواجد 
املراكز التجارية االإقليمية الكربى يف اخلرب نظرا لتمتع �سكانها مب�ستويات دخل اأعلى. وتبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري من املراكز التجارية االإقليمية يف الدمام واخلرب 

234.255 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه املراكز التجارية االإقليمية يف الدمام واخلرب.

جدول 32: املراكز التجارية الإقليمية يف الدمام واخلرب

ت�ضنيف املركز تاريخ الفتتاح املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

ب 2010م �سركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري 60.000 العثيم مول
ب 2007م جمموعة عبداملح�سن املقرن 44.500 فيني�سيا مول
ب 2006م �سركة �ساطىء ال�سرق املحدودة 43.400 جممع ال�ساطئ

ب 2009م
�سركة االأ�سواق املتطورة )مملوكة بن�سبة 50% من قبل �سركة 

االأندل�س العقارية(
41.355 دارين مول

ب 189.255 االإجمايل الفرعي
غ - - 45.000 احلياة بالزا
غ 45.000 االإجمايل الفرعي

234.255 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية

الت�سنيف غ – مراكز غري م�سنفة    
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المراكز التجارية المحلية	-(- 

تبلغ امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري من املراكز التجارية املحلية يف الدمام واخلرب 183.028 مرت مربع. ويو�سح اجلدول اأدناه  املراكز التجارية املحلية يف الدمام واخلرب.

جدول 33: املراكز التجارية املحلية يف الدمام واخلرب

ت�ضنيف 
املركز

تاريخ 
الفتتاح

املالك امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املركز

اأ 2007م جمموعة الق�سيبي 7.200 قرية الق�سيبي

اأ 7.200 االإجمايل الفرعي

ب 2009م جمموعة عبداملح�سن املقرن 28.000 مارينا مول

ب 2003م �سركة العليان العقارية املحدودة 20.500 ابن خلدون مول

ب 1999م �سركة عبداهلل فوؤاد القاب�سة 16.196 فوؤاد �سنرت

ب 64.696 االإجمايل الفرعي

غ 2008م �سركة احل�سيني لال�ستثمار العقاري 29.000 جممع ال�سراع

غ 2005م جمموعة الرتكي 20.600 الرتكي �سنرت

غ 2005م �سركة املطلق لال�ستثمار العقاري 15.000 كورني�س بالزا 

غ 1999م �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري 8.769 االأول بالزا

غ - - 7.800 العي�سى �سنرت

غ - - 7.363 الواحه مول

غ 2001م - 6.000 اخلرب مول

غ - - 6.000  جممع الرحمانية

غ - - 6.000 اخلرب بالزا

غ - - 4.600 مركز اجلمعة

غ 111.132 االإجمايل الفرعي

183.028 الإجمايل

امل�سدر: تقريرال�سوق
ت�سنيف املركز: الت�سنيف اأ – مراكزالدرجة االأولى

الت�سنيف ب – مراكز الدرجة الثانية    
الت�سنيف غ – مراكز غري م�سنفة    

الحصة السوقية لمالك المراكز التجارية في الدمام والخبر 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناة احل�سة ال�سوقية الأكرب ع�سر مالك للمراكز التجارية بالدمام واخلرب. 

جدول 34: احل�ضة ال�ضوقية لأكرب ع�ضر مالك للمراكز التجارية بالدمام واخلرب

احل�ضة ال�ضوقية )%( امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املالك

%19.75 163.740 �سركة املراكز العربية املحدودة

%18.09 150.000 �سـركة الرا�سد للتجارة واملقاوالت

%11.82 98.000 �سركة بروج العاملية املحدودة

%8.75 72.500 جمموعة عبداملح�سن املقرن

%7.24 60.000 �سركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري

%5.24 43.400 �سركة �ساطىء ال�سرق املحدودة

%4.99 41.355 �سركة االأ�سواق املتطورة )مملوكة بن�سبة 50% من قبل �سركة االأندل�س العقارية(

%3.50 29.000 �سركة احل�سيني لال�ستثمار العقاري

%2.48 20.600 جمموعة الرتكي
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احل�ضة ال�ضوقية )%( امل�ضاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع( ا�ضم املالك

%2.47 20.500 �سركة العليان العقارية املحدودة

%15.67 129.928 اآخرون

%100.00 829.023 املجموع

امل�سدر: تقريرال�سوق

معدالت االنفاق في المراكز التجارية في الدمام والخبر 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناة معدالت االنفاق يف املراكز التجارية يف الدمام واخلرب للفرته مابني 2011م-2014م.

جدول 35: معدلت النفاق يف املراكز التجارية يف الدمام واخلرب

2014م 2013م 2012م 2011م مليار ريال �ضعودي

17.11 16.15 14.29 12.35 اإجمايل انفاق املقيمني على قطاع التجزئة

%5.90 %13.07 %15.70 %9.82  منو االنفاق على قطاع التجزئة 

%44.47 %44.47 %44.47 %44.47 ن�سبة االنفاق يف املراكز التجارية

7.61 7.18 6.35 5.49 انفاق املقيمني يف املراكز التجارية

1.33 1.41 1.49 1.77 انفاق ال�سياح يف املراكز التجارية

8.93 8.6 7.84 7.27 االنفاق يف املراكز التجارية

امل�سدر: تقريرال�سوق

 مؤشرات اداء المراكز التجارية 2 - 2 - 2

تحليل معدالت اإلشغال 	أ(- 

تتمتع املراكز التجارية من الدرجة االأولى مبعدالت اإ�سغال اأعلى من مراكز ذات الدرجة الثانية. ويو�سح اجلدول اأدناه معدالت اإ�سغال املراكز التجارية يف الدمام واخلرب.

جدول 36: معدلت الإ�ضغال طبقا لت�ضنيف مركز الت�ضوق

مراكز ت�ضوق الدرجة الثانية مراكز ت�ضوق الدرجة الأولى ت�ضنيف املركز

%95 %100 معدل االإ�سغال )%(

امل�سدر: تقريرال�سوق

تحليل معدالت اإليجار 	-(- 

تتمتع املراكز التجارية من الدرجة االأولى مبعدالت اإيجار اأعلى من مثيالتها يف مراكز ت�سوق الدرجة الثانية، وتعد العالوة التي تطلبها مراكز ت�سوق الدرجة االأولى يف الدمام 
واخلرب اأعلى من مثيالتها يف الريا�س وجدة نظرا النخفا�س جودة املعرو�س من مراكز ت�سوق الدرجة الثانية يف املنطقة. 

جدول 37: معدلت الإيجار ال�ضنوية طبقا لت�ضنيف املركز ونوع املتجر، 2015م

ن�ضبة الزياده ل�ضالح مراكز الدرجة الأولى )%( مراكز ت�ضوق الدرجة ثانية )ريال/مرت مربع( مراكز ت�ضوق الدرجة الأولى )ريال/مرت مربع( نوع املتجر

%66 1.534 2.549 متجر عادي

%60 2.731 4.380 منطقة الطعام

%72 751 1.296 متجر اأق�سام

امل�سدر: تقريرال�سوق
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معدالت اإليجار التاريخية	-(- 

يو�سح اجلدول اأدناه معدالت االإيجاريف الدمام واخلرب خالل الفرتة مابني 2010م- 2014م، ويعد منو معدالت االإيجار ال�سنوي يف الدمام واخلرب اأعلى من مثيالتها يف الريا�س 
وجدة .

جدول 38: منو معدلت الإيجار ال�ضنوي يف الدمام واخلرب

معدلت الإيجار ال�ضنوي ) ريال �ضعودي(
 نوع املتجر

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م

1.980 1.926 1.855 1.798 1.719 متجر �سغري

3.439 3.341 3.206 3.102 2.958 منطقة الطعام

1.000 974 946 921 890 متجر رئي�سي

امل�سدر: تقريرال�سوق

تحليل بورتر للقوى التنافسية 2 - 2 - 2

ي�ستخدم اإطار القوى اخلم�سة لتقييم اجلاذبية )احتماالت الربح( لقطاع املراكز التجارية يف الدمام واخلرب. ويقدم هذا االإطار نقطة البداية للتحليل اال�سرتاتيجي لهيكل 
املناف�سة بني املراكز التجارية وجاذبية املناف�سة. ون�ستخل�س من هذه القوى اخلم�سة اأنه عندما تكون هذه القوى مرتفعة، فاإن القطاع املتعلق بها ال يكون جذابًا. وفيما يلي اإطار 

القوى اخلم�س امل�ستخدمة يف التحليل:

التهديد المتعلق بدخول المنافسين- 1
�سوق املراكز التجارية يف الدمام واخلرب هو قطاع جذاب ومربح للداخلني اجلدد اإلى ال�سوق، وذلك انطالقًا من الدوافع التالية:

الطلب احلايل يتجاوز العر�س احلايل مما يجعل ال�سوق جذابًا للداخلني اجلدد �
يظهر اأداء مراكز التجزئة احلالية حتقيق نتائج مربحة �
انعدام مبداأ التمييز بني وجهات مرافق التجزئة �
يعترب قطاع املراكز التجارية مبثابة الوجهة االجتماعية الوحيدة املقبولة للعائلة اإلى جانب الكورني�س �
موؤ�سرات اإنفاق مالئمة يف املراكز التجارية والنمو امل�ستمر يف عدد ال�سكان �
تقوم الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار مببادرات لتن�سيط ال�سياحة يف الدمام واخلرب، مما �سيوؤدي بدوره اإلى زيادة عدد ال�سياح وبالتايل االإنفاق على املراكز التجارية �

هناك عدة عوامل تعيق الداخلني اجلدد منها:

احلاجة لراأ�سمال كبري يتطلب متطلبات ا�ستثمارية كبريه وخربات متخ�س�سة يف املراكز التجارية �
ال�سلوك التناف�سي املتوقع من م�سغلي املراكز التجارية القائمة، مما يجعل دخول مركز ت�سوق اإلى ال�سوق مكلفًا جدًا �
الو�سول اإلى كبار جتار التجزئة مثل احلكري وال�سايع �
التميز عما هو متاح حاليًا من موالت التجزئة القائمة لتحقيق قيمة اأف�سل من املناف�سني، وهذا االأمر بدوره بزيد من املتطلبات الراأ�سمالية �

نعترب اأن التهديد من دخول مناف�سني جدد يف ال�سوق متو�سطًا لقطاع املراكز التجارية يف الدمام واخلرب.

التهديد المتعلق بالخدمات البديلة- 2
عمومًا ال يوجد بديل وا�سح للمراكز التجارية، حيث تعد املراكز التجارية من خيارات الرتفيه القليلة املقبولة و�سهلة الو�سول اإليها يف الدمام واخلرب �

نعترب تهديد دخول مناف�سني بديلني متدنيًا لقطاع املراكز التجارية يف الدمام واخلرب.

القوة التفاوضية للعمالء- 3
يعترب جتار التجزئة امل�ستاأجرون العمالء الرئي�سيون مل�سغلي املراكز التجارية، ويعد انفاق الزوار املحتمل على وحدات مركز لت�سوق نقطة اجلذب الرئي�سية لتجار  �

التجزئة
اأما بالن�سبة لتجار التجزئة، يوجد عدد حمدود معروف يف ال�سوق حيث ي�سيطريون على معظم العالمات التجارية يف اململكة ومن �سمنهم احلكري، ال�سايع، ماجد  �

الفطيم، ال�سلهوب، ورباعيات

نعترب اأن القوة التفاو�سية للعمالء عالية لقطاع املراكز التجارية يف الدمام واخلرب.

القوة التفاوضية للموردين- 4
املوردون للمراكز التجارية: م�سغلي املراكز التجارية، مالك االأرا�سي، �سركات ال�سيانة وغريهم �
لدى مالك االأرا�سي يف الدمام واخلرب قوة تفاو�سية متو�سطة نظرًا لتوافر عدة خيارات ملطوري املراكز التجارية عند �سراء االأرا�سي �
يتمتع م�سغلي املراكز التجارية بقوة تفاو�سية عالية. حيث تتميز ال�سناعة بكونها متخ�س�سة وتطلب خربة عالة للتعامل مع قاعدة قوية من العمالء )جتار التجزئة  �

وزوار املركز(
اأما بالن�سبة للموردين االآخرين ك�سركات ال�سيانة وال�سركات االأمنية فاأنهم ميتلكون قوة تفاو�سية حمدودة نظرا لكرثتهم �

نعترب اأن القوة التفاو�سية للموردين متو�سطة لقطاع املراكز التجارية يف الدمام واخلرب.
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شدة المنافسة - 5
ميكن حتليل البيئة الهيكلية لقطاع التجزئة من خالل �سدة اإطار املناف�سة. وت�سري �سدة املناف�سة يف قطاع ما اإلى اأي مدى تقوم ال�سركات العاملة �سمن القطاع بو�سع  �

�سغوط على بع�سها البع�ض واحلد من احتمالت الربحية فيما بني بع�سها البع�ض
تنق�سم احل�سة ال�سوقية بني املتناف�سني ب�سكل غري مت�ساوي نظرًا الختالف حجم اأعمالهم. وي�ستحوذ اأكرب 5 م�سغلني ملوالت التجزئة على اأكرث من 66% من امل�ساحة  �

االإجمالية القابلة للتاأجري من م�ساحات التجزئة يف قطاع التجزئة

نعترب اأن �سدة املناف�سة عالية يف قطاع موالت التجزئة يف الدمام واخلرب.

آداء دارين مول مقارنة بأبرز منافسيه 2 - 2 - 2

يو�سح اجلدول اأدناه ملحة عامة عن دارين مول مقارنة مبناف�سيه ومت اإختيار هذه املراكز نظرًا لكونها تخدم املنطقة التجارية التي يخدمها مركز دارين مول ولتمتعها مبوا�سفات 
مقاربة له.

جدول 39: ملحة عامة عن دارين مول مقارنة مبناف�ضيه

العثيم مول جممع ال�ضاطئ ابن خلدون مول جممع ال�ضراع مارينا مول دارين مول ا�ضم املركز

طريق االأمري حممد 
بن فهد / حي النزهة

طريق اخلليج طريق امللك فهد / 
القاد�سية

�سارع 18 / حي 
العدامه

طريق اخلليج / حي 
البادي

طريق اخلليج / حي 
العزيزية

املوقع

املراكز التجارية 
االإقليمية

املراكز التجارية 
االإقليمية

املراكز التجارية 
املحلية

املراكز التجارية 
املحلية

املراكز التجارية 
املحلية

املراكز التجارية 
االإقليمية

نوع املركز

ب ب ب غ ب ب ت�سنيف املركز

2010م 2006م 2003م 2008م 2009م 2009م تاريخ االفتتاح

�سركة العثيم 
لال�ستثمار والتطوير 

العقاري

�سركة �ساطىء ال�سرق 
املحدودة

�سركة العليان 
العقارية املحدودة

�سركة احل�سيني 
لال�ستثمار العقاري

جمموعة عبداملح�سن 
املقرن

�سركة االأ�سواق 
املتطورة )مملوكة 

بن�سبة 50% من 
قبل �سركة االأندل�س 

العقارية(

املالك

100.000 62.000 29.000 53.200 45.000 61.326 امل�ساحة املبنية )مرت 
مربع(

60.000 43.400 20.500 29.000 28.000 41.279 امل�ساحة القابلة للتاأجري 
)مرت مربع(

50.000 28.000 62.000 20.000 50.000 59.051 م�ساحة االأر�س )مرت 
مربع(

4 4 1 3 2 2 عدد االأدوار

392 250 77 140 340 183 عدد املتاجر

- - - - - - عدد الزوار ال�سنوي

%60 %70 %71 %55 %62 %67 ن�سبة الكفاءة*)%(

%88 %95 %94 %75 %100 %98 معدل االإ�سغال )%(

1.500 600 745 700 800 1.440 عدد مواقف ال�سيارات

40 72 28 41 35 29 ن�سبة مواقف 
ال�سيارات**

امل�سدر: تقريرال�سوق
*ن�سبة الكفاءة )امل�ساحة القابلة للتاأجري/ امل�ساحة املبنية(

**ن�سبة مواقف ال�سيارات )امل�ساحة القابلة للتاأجري/ عدد مواقف ال�سيارات(
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جدول 40: خليط امل�ضتاأجرين لدارين مول مقارنة مبناف�ضيه

املجموع الطعام الرتفية هايرب متاجر رئي�ضية متاجر رئي�ضية �ضغرية متاجر �ضغرية  ا�ضم املركز

%100 %3 %9 %25 %14 %10 %40 دارين مول

%100 %4 %11 %0 %0 %0 %85 مارينا مول

%100 %3 %9 %5 %10 %2 %70 جممع ال�سراع

%100 %0 %0 %25 %15 %16 %44 ابن خلدون مول

%100 %3 %8 %16 %18 %21 %34 جممع ال�ساطئ

%100 %3 %19 %17 %16 %6 %40 العثيم مول

%100 %3 %9 %15 %12 %9 %52 املتو�ضط

امل�سدر: تقريرال�سوق

قطاع الشقق الفندقية بجدة 2 - 2

فقد  الدولية،  الوجهات  مع  توافقه  اأجل  من  لكن  املفرو�سة«،  »ال�سقق  بعبارة  الطويل  للمكوث  املخ�س�س  ال�سكن  تعريف  يتم  واالآثار،  لل�سياحة  العامة  الهيئة  ت�سنيف  بح�سب 
ا�ستخدمنا عبارة »ال�سقق الفندقية« بداًل من ال�سقق املفرو�سة.

مل يبداأ تطبيق مفهوم ال�سقق الفندقية بعد يف جدة، وامل�ساريع القائمة حاليًا حتمل عالمات جتارية حملية، وتقدم القليل على طريق اخلدمات واملنافع العامة. اإن ال�سقق الفندقية 
احلالية التي ال حتمل عالمات جتارية معروفة تهيمن على منظومة »املكوث الطويل« وتتناف�س مع �سريحة مرافق الثالث جنوم والنجمتني، وت�ستقطب الطلب عليها من �سوق 

ال�سياح املحليني.

مؤشرات األداء الرئيسية للشقق الفندقية بجدة	أ(- 

فاق اأداء الريا�س جميع املدن الرئي�سية يف اململكة على مدى الثالث �سنوات املا�سية حيث امتازت بارتفاع معدالت االإ�سغال ومتو�سط اإيجار الغرفة اليومي. بينما تعد معدالت 
االإ�سغال يف جدة ومكة هي االأقل اأثناء الثالث �سنوات املا�سية. لكن ما يجدر مالحظته اأن العر�س احلايل يف جدة يتجاوز نظرياتها يف املدن االأخرى با�ستثناء الريا�س، حيث اأن 

العر�س احلايل يف جدة والريا�س من الوحدات ي�سل اإلى ما يزيد عن 10.000 وحدة، فيما تقدم املدن االأخرى عددًا يرتاوح بني 2.000- 4.000 وحدة.

جدول 41: موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية لل�ضقق الفندقية بجدة مقارنة باملدن الآخرى

الإيرادات لكل غرفة متاحه )ريال �ضعودي( متو�ضط اإيجار الغرفة اليومي )ريال �ضعودي( معدلت الإ�ضغال
 ا�ضم املدينة

2014م 2013م 2012م 2014م 2013م 2012م 2014م 2013م 2012م

328 302 290 410 403 392 %80 %83 %80 الريا�س 

165 165 153 235 245 225 %70 %69 %68 املدينة

133 130 134 238 249 251 %56 %52 %53 مكة 

142 141 129 200 210 198 %71 %67 %65 اخلرب

188 172 155 285 264 258 %66 %65 %60 جدة

امل�سدر: تقرير ال�سوق

العرض الحالي من الشقق الفندقية 	-(- 

ووفقًا للهيئة العامه لل�سياحة واالآثار، يوجد يف جدة 377 �سقة فندقية مرخ�س لها يف 2014م. ويتم ت�سنيفها ر�سميا الأربع فئات كاالآتي:

الدرجة االأولى �
الدرجة الثانية �
الدرجة الثالثة �
غري م�سنف  �
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يو�سح اجلدول التايل العر�س من ال�سقق الفندقية يف جدة لعام 2014م.

جدول 42: العر�س احلايل من ال�ضقق الفندقية يف جدة

عدد املمتلكات عدد ال�ضقق ال�ضقق الفندقية

1 44 درجة اأولى

80 2.880 درجة ثانية

187 8.041 درجة ثالثة

69 1.863 غري م�سنفة

337 12.828 الإجمايل

امل�سدر: تقرير ال�سوق

توزيع قطاعات سوق الشقق الفندقية	-(- 

ي�سف اجلدول اأدناه ال�سرائح املتوقعة ل�سوق ال�سقق الفندقية، التي ت�سمل فقط العقارات التي ال حتمل عالمة جتارية معروفة.

جدول 43: ت�ضنيف م�ضتاأجري ال�ضقق الفندقية ح�ضب الغر�س من الزيارة واجلن�ضية، 2013م

الن�ضبة اجلن�ضية الن�ضبة الغر�س من الزيارة

%78 اململكة %10 �سركات

%15 اخلليج %65 ا�ستجمام

%1 اأوربا/اأمريكا %10 زيارة العائلة واالأ�سدقاء

%5 اآ�سيا %2 االجتماعات واحلوافز واملوؤمترات واملعار�س

%1 اآخرون %13 اإقامه عابرة

امل�سدر: تقرير ال�سوق

ي�سافر نزالء ال�سقق الفندقية يف الغالب الأغرا�س الرتفيه، ورحالت الت�سوق واملكوث يف نهاية االأ�سبوع. وتتمتع ال�سقق الفندقية املدارة من قبل عالمات جتارية معروفة بالقدرة 
على ا�ستهداف نزالء جدد: وهم االأجانب املقيمني لفرتات طويلة والذين يف�سلون احل�سول على جتربة خالية من املتاعب التي توفرها ال�سقق الفندقية املدارة من قبل عالمات 

جتارية معروفة مقارنة بال�سقق الفندقية املدارة من قبل �سركات حملية.

مزايا ربط المراكز التجارية بمرافق الضيافة	د(- 

يو�سح اجلدول اأدناه املزايا الناجتة عن ربط املراكز التجارية مبرافق ال�سيافة لكل منهما.

جدول 44: مزايا ربط املراكز التجارية مبرافق ال�ضيافة

خدمات مركز الت�ضوق امل�ضتفيدة من عنا�ضر ال�ضيافةخدمات ال�ضيافة امل�ضتفيدة من مركز الت�ضوق

اجتذاب ال�سرائح املختلفة مثل الرتفيه والن�ساط التجاري وزوار املكوث الطويل قيمة م�سافة وميزة تناف�سية عن املناف�سنيالنزالء
والق�سري

زيادة الوعي من قبل عمالء كل من مركز الت�سوق وال�سقق الفندقيةالوعي

ال ينطبقتقدمي مرافق اإ�سافية للنزالء مثل الطعام وال�سراباملرافق امل�سرتكة

اال�ستفادة من الطلب املتولد بفعل عن�سر ال�سيافةاال�ستفادة االإقبال املرتفع لتوليد معدالت اإ�سغال مع املعدل ال�سائد يف ال�سوقالفوائد االقت�سادية

امل�سدر: تقرير ال�سوق
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    الشركة. 4

نبذة عن الشركة 1 - 2

– طريق الدائري ال�سمايل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  �سركة االأندل�س العقارية )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية ومقرها الرئي�سي يف مدينة الريا�س حي الوادي 
1010224110 وتاريخ 1427/09/17هـ )املوافق 2006/10/10م( والقرار الوزاري رقم 2509 وتاريخ 1427/09/03هـ )املوافق 2006/09/26م(. يتمثل الن�ساط الرئي�سي 
لل�سركة يف اال�ستثمار والتطوير العقاري التجاري، مبا يف ذلك اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها باالإ�سافة اإلى اإن�ساء ومتلك وا�ستثمار و�سيانة وت�سغيل 

املراكز واملجمعات الطبية والفندقية وال�سياحية.

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�س مال بلغ مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي مدفوع بالكامل مق�سم اإلى ثالثة 
وع�سرين مليون وثمامنائة وت�سعني الف )23.890.000( �سهم عادي. ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف 1428/10/15هـ )املوافق 2007/10/27م(، قرر 
امل�ساهمون زيادة راأ�س مال ال�سركة من مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وثالثة واأربعون مليون )343.000.000( 
اأربعة وثالثني مليون وثالثمائة الف )34.300.000( �سهم عادي، ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها مئة واأربعة مليون  اإلى  ريال �سعودي براأ�س مال مدفوع بالكامل مق�سم 
اأ�سهم جديدة مت الوفاء بها نقدًا من قبل امل�ساهمني، ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يف  اإ�سدار  ومئة الف )104.100.000( ريال �سعودي عن طريق 
اإلى  �سعودي  ريال  واأربعون مليون )343.000.000(  ال�سركة من ثالثمائة وثالثة  راأ�س مال  زيادة  اأخرى  امل�ساهمون مرة  1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م(، قرر 
�سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى �سبعني مليون )70.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة رياالت )10( �سعودية لل�سهم ومت تغطية 
الزيادة يف راأ�س املال البالغ مقدارها ثالثمائة و�سبعة وخم�سني مليون )357.000.000( ريال �سعودي عن طريق ح�ساب االأرباح املبقاة. وميثل راأ�س املال املذكور بعد الزيادة 

راأ�س مال ال�سركة احلايل كما بتاريخ هذه الن�سرة.

المخطط البياني لهيكل الشركة 2 - 2
ر�ضم تو�ضيحي 3 املخطط البياين لهيكل ال�ضركة

∫ƒe øjQGO

ádÉ°UCG ácô°T
á°†HÉ≤dG

%95

PGƒëà°SG ácô°T
êhôH
%5

äÉeÉg ácô°T
ájQÉ≤©dG
%33^40

¥Gƒ°SC’G ácô°T
IQƒ£àŸG

%50

IÉ«◊G ácô°T
ájQÉ≤©dG

%25

ó©°S ˆGóÑY ácô°T
√O’hCGh ó°TGôdG

%50

õjõ©dGóÑY
≈°SƒŸG ˆGóÑY

%25

∫ƒe ¢ùdófC’G

Îæ°S áaÉë°üdG
IôLCÉà°ùe ¢VQCG

Îæ°S ∑ƒeÒdG
IôLCÉà°ùe ¢VQCG

Îæ°S ∫ÓJ
IôLCÉà°ùe ¢VQCG

áeÉ©dG IQGOE’G ≈æÑe
ôLCÉà°ùe %62

êhôH ácô°T
IOhóëŸG á«ŸÉ©dG

%39^50

…ôcõdG ácô°T
IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d

%24^68

øªMôdGóÑY ácô°T
√O’hCGh ≈°SƒŸG ˆGóÑY

%9^87

ó©°S ˆGóÑY ácô°T
ájQÉéàdG ó°TGôdG

%9^87

¿Gõ«eôdG ácô°T
äGôgƒéŸGh Ögò∏d

%9^87

ˆGóÑY ≈°Sƒe
π«YÉª°SG ∫BG

%2^47

¿Éª«∏°S
OhhGódG óªfi

%2^47

õjõ©dGóÑY óªfi
Ö«Ñ◊G

%0^001

ΩÓ°ùdGóÑY
π«≤©dG øªMôdGóÑY

%0^001

ø°ùëŸGóÑY
…ôcõdG óªfi

%0^001

øªMôdGóÑY óªMCG
 ≈°SƒŸG

%0^001

õjõ©dGóÑY
 ó°TGôdG ˆGóÑY

%0^001

ódÉN
™«∏°üdG óªfi

%0^001

øÁCG
ô≤jóŸG óªfi

%1^25

االستثمارات الحالية التي تمتلك
فيها الشركة بنسبة ٢٥٪ إلى ٥٠٪ 

المشاريع الحالية التي تمتلكها
الشركة بنسبة ١٠٠٪

٪٦
٦٫
٦٠

٪٥
٠
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أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة 2 - 2
جدول 45: اأبرز تطورات ال�ضركة

يبني اجلدول التايل تفا�سيل اأبرز تطورات ال�سركة منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

احلدث ال�ضنة

تاأ�سي�س ال�سركة براأ�س مال قدره مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي مدفوعة بالكامل �

بداية اأعمال البناء يف االأندل�س مول يف مدينة جدة �

2006م

زيادة راأ�س مال ال�سركة من مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وثالثة واأربعون مليون )343.000.000(  �
ريال �سعودي

افتتاح االأندل�س مول يف مدينة جدة �

بداية اأعمال البناء يف دارين مول يف مدينة الدمام �

توقيع مذكرة تفاهم مع اأمانة مدينة جدة لتطوير م�سروع االأندل�س �سكوير كم�سروع ريادي �

2007م

ا�ستحواذ ال�سركة على ن�سبة 50% من حياة مول يف مدينة الريا�س �

�سراء ح�سة اأر�س يف مدينة االح�ساء بال�سراكة مع عبداهلل �سعد عبدالرحمن الرا�سد والواقعة �سرق م�ست�سفى امللك عبدالعزيز للحر�س الوطني يف مدينة االح�ساء  �
بح�سة م�ساحة بلغت 185.083 مرت مربع بن�سبة )15.06%( وبقيمة 30 مليون ريال من اأ�سل م�ساحة االر�س االإجمالية البالغة 1.228.969 مرت مربع

2008م

افتتاح دارين مول يف مدينة الدمام  �

�سدور رخ�سة بناء م�سروع االأندل�س �سكوير من اأمانة جدة �

2009م

بيع 25% من ملكية ال�سركة يف حياة مول  � 2010م

بيع ح�سة ال�سركة يف اأر�س يف مدينة االح�ساء ل�سالح علي ح�سني علي اجلربان وبلغ ن�سيب م�ساهمة ال�سركة فيها 51.3 مليون ريال. � 2011م

� )Staybridge Suites( بداية بناء م�سروع اأجنحة �ستي بريج جدة االأندل�س مول

ا�ستحواذ ال�سركة على ن�سبة 33.40% من �سركة هامات العقارية  �

2012م

بداية بناء مراكز ت�سوق االأحياء وهي ال�سحافة �سنرت، التالل �سنرت، والريموك �سنرت �

االإ�ستحواذ على 25% من اأر�س يف مدينة جدة لغر�س اإقامة بانوراما جدة مول  �

توقيع اتفاقية ادارة وت�سغيل م�سروع االأجنحة الفندقية �ستي بريج جدة االأندل�س مول املال�سقة لالأندل�س مول مع �سركة هوليداي اإن ال�سرق االأو�سط املحدودة حتت  �
اال�سم التجاري »�ستي بريج« واململوكة بن�سبة 100% من قبل جمموعة انرتكونتينال )IHG( ملدة 15 �سنة

2013م

اكتمال اإن�ساء مراكز ت�سوق االأحياء وهي ال�سحافة �سنرت، التالل �سنرت، والريموك �سنرت �

� )Staybridge Suites( اكتمال املرحلة االأولى من م�سروع اأجنحة �ستي بريج جدة االأندل�س مول

تاأ�سي�س �سركة �سروح املراكز وم�ساهمة ال�سركة فيها بن�سبة 25% بهدف متلك بانوراما جدة مول يف مدينة جدة �

2014م

بدء اأعمال تو�سعة االندل�س مول � 2015م

امل�سدر: ال�سركة 

الرؤية والرسالة  2 - 2

الرؤية 1 - 2 - 2

اأن نكون امل�ستثمر واملطور املف�سل واالأكرث تاأثريًا يف قطاع العقارات املدرة للدخل املرتبطة بقطاع التجزئة، ومكمالتها من م�ساريع ال�سيافة، وامل�ساريع متعددة االإ�ستخدامات يف 
اململكه العربية ال�سعودية.

الرسالة 2 - 2 - 2

تنمية ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية واملحافظة عليها من خالل الرتكيز على تطوير م�ساريع التجزئة التجارية املدرة للدخل ومكمالتها من م�ساريع ال�سيافة وامل�ساريع 
متعددة االإ�ستخدامات ذات اجلوده العالية، واالإ�ستثمار يف الفر�س الواعدة وذلك بالعمل مع �سركائنا االإ�سرتاتيجني الذين ي�ساطروننا ذات االأهداف.
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القيم 2 - 2 - 2

تتميز ال�سركة بقيم موؤ�س�سية ت�سعى من خاللها لتحقيق اأهدافها وهي كالتايل:

الطموح. 1
ال�سغف. 2
االإ�سرار. 3
 الثقة. 4
امل�ساركة. 5

االستراتيجية 2 - 2 - 2

التح�سني امل�ستمر لالأداء الت�سغيلي وتطوير واإدارة وتاأجري املراكز التجارية التابعة لل�سركة لتحقيق اأعلى م�ستويات االإ�سغال والو�سول اإلى املزيج االأمثل من امل�ستاأجرين   . 1
تطوير م�ساريع املراكز التجارية اجلديدة وم�ساريع ال�سيافة باالإ�سافة اإلى م�ساريع متعددة االإ�ستخدامات . 2
اال�ستحواذ كليًا اأو جزئيًا على امل�ساريع املماثلة االأخرى القائمة ذات االأداء املتميز اأو التي تعتقد ال�سركة باأن ذلك �سيمكنها من الو�سول اإلى اأداء متميز. 3
 اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف الذراع الت�سغيلي والتاأجريي التابع لل�سركة واملتمثل ب�سركة هامات العقارية وذلك بهدف تو�سيع حمفظة ال�سركة من امل�ساريع و�سبكات . 4

االأعمال وتلبية طلبات العمالء )امل�ستاأجرين( املتنامية

التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة 2 - 2

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010224110 وتاريخ 1427/09/17هـ )املوافق 2006/10/10م( والقرار الوزاري رقم 2509 
وتاريخ 1427/09/03هـ )املوافق 2006/09/26م( براأ�سمال قدره مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى ثالثة وع�سرين 

مليون وثمامنائة وت�سعني الف )23.890.000( �سهم عادي. ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة عند التاأ�سي�س.

جدول 46: هيكل ملكية ال�ضركة عند التاأ�ضي�س 

ن�ضبة امللكيةالقيمة الأ�ضمية لالأ�ضهم )ريال �ضعودي(عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم

25.00%5.972.50059.725.000�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاه لال�ستثمار العقاري
25.00%5.972.50059.725.000�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

15.00%3.583.50035.835.000�سركة جرير لال�ستثمارات التجارية
10.00%2.389.00023.890.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 

10.00%2.389.00023.890.000�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية
10.00%2.389.00023.890.000�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات

2.50%597.2505.972.500مو�سى عبداهلل مو�سى اآل ا�سماعيل
2.50%597.2505.972.500�سليمان بن حممد بن عبداهلل الداود

100.00%23.890.000238.900.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني املنعقد بتاريخ 1428/10/15هـ )املوافق 2007/10/27م(، قرر امل�ساهمون زيادة راأ�س مال ال�سركة من مائتان وثمانية 
وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وثالثة واأربعون مليون )343.000.000( ريال �سعودي مدفوع بالكامل مق�سم اإلى اأربعة وثالثني 
مليون وثالثمائة الف )34.300.000( �سهم عادي، ومت تغطية الزيادة البالغ مقدارها مئة واأربعة مليون ومئة الف )104.100.000( ريال �سعودي عن طريق اإ�سدار اأ�سهم 

جديدة مت الوفاء بها نقدًا من قبل امل�ساهمني.

جدول 47: هيكل ملكية ال�ضركة بعد زيادة راأ�س املال كما يف 1428/10/15هـ )املوافق 2007/10/27م(
ن�ضبة امللكيةالقيمة الأ�ضمية لالأ�ضهم )ريال �ضعودي(عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم

25.00%8.575.00085.750.000�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاه لال�ستثمار العقاري
25.00%8.575.00085.750.000�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

15.00%5.145.00051.450.000�سركة جرير لال�ستثمارات التجارية
10.00%3.430.00034.300.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 

10.00%3.430.00034.300.000�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية
10.00%3.430.00034.300.000�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات

2.50%857.5008.575.000مو�سى عبداهلل مو�سى اآل ا�سماعيل
2.50%857.5008.575.000�سليمان بن حممد بن عبداهلل الداود

100.00%34.300.000343.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة 



45

وجتدر االإ�سارة باأنه خالل عام 2011م قام جميع امل�ساهمني ببيع جزء من اأ�سهمهم يف ال�سركة كٍل بح�سب ن�سبة ملكيته ل�سالح الرئي�س التنفيذي/ اأمين حممد املديفر مبا يعادل 
1.25% من اإجمايل راأ�سمال ال�سركة. ويف نف�س العام تنازل بالبيع كاًل من �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاه لالإ�ستثمار العقاري و�سركة جرير لالإ�ستثمارات التجارية عن 

كامل اأ�سهمها يف ال�سركة ل�سالح �سركة بروج العاملية املحدودة، دون اأي تغيري يف قيمة راأ�س مال ال�سركة.

جدول 48: هيكل ملكية ال�ضركة بعد دخول/خروج بع�س امل�ضاهمني
ن�ضبة امللكيةالقيمة الأ�ضمية لالأ�ضهم )ريال �ضعودي(عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم

39.50%13.547.814135.478.140�سركة بروج العاملية املحدودة

24.69%8.467.38484.673.840�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

9.87%3.386.95433.869.540�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 

9.87%3.386.95433.869.540�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد التجارية

9.87%3.386.95433.869.540�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات

2.47%846.7388.467.380مو�سى عبداهلل مو�سى اآل ا�سماعيل

2.47%846.7388.467.380�سليمان حممد عبداهلل الداود

1.25%430.4644.304.640اأمين حممد �سالح املديفر

100.00%34.300.000343.000.000املجموع 
امل�سدر: ال�سركة 

ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني املنعقد بتاريخ 1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م(، قرر امل�ساهمون مرة اأخرى زيادة راأ�س مال ال�سركة من ثالثمائة 
وثالثة واأربعون مليون )343.000.000( ريال �سعودي اإلى �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى �سبعني مليون )70.000.000( �سهم عادي وقد متت 
تغطية الزيادة يف راأ�س املال البالغ مقدارها ثالثمائة و�سبعة وخم�سني مليون )357.000.000( ريال �سعودي عن طريق ح�ساب االأرباح املبقاة. وميثل راأ�س املال املذكور بعد 

الزيادة راأ�س مال ال�سركة احلايل كما بتاريخ هذه الن�سرة.

جدول 49: هيكل ملكية ال�ضركة كما بتاريخ ن�ضرة الإ�ضدار

ن�ضبة امللكيةالقيمة الأ�ضمية لالأ�ضهم )ريال �ضعودي(عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم

39.50%27.646.600276.466.000�سركة بروج العاملية املحدودة

24.68%17.279.376172.793.760�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

9.87%6.911.15169.111.510�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 

9.87%6.911.15169.111.510�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد التجارية

9.87%6.912.15169.121.510�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات

2.47%1.728.03717.280.370مو�سى عبداهلل مو�سى اآل ا�سماعيل

2.47%1.728.03717.280.370�سليمان حممد عبداهلل الداود

1.25%877.4978.774.970اأمين حممد �سالح املديفر

0.001%1.00010.000حممد عبدالعزيز احلبيب*

0.001%1.00010.000عبدال�سالم عبدالرحمن العقيل*

0.001%1.00010.000عبداملح�سن حممد الزكري*

0.001%1.00010.000اأحمد عبدالرحمن املو�سى*

0.001%1.00010.000عبدالعزيز عبداهلل الرا�سد*

0.001%1.00010.000خالد حممد ال�سليع*

100.00%70.000.000700.000.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة 
*مت متلك 1.000 �سهم كاأ�سهم �سمان ع�سوية من قبل حممد عبدالعزيز احلبيب، عبدال�سالم عبدالرحمن العقيل، عبداملح�سن حممد الزكري، اأحمد عبدالرحمن املو�سى، عبدالعزيز عبداهلل الرا�سد، وخالد حممد 

ال�سليع.
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هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح 2 - 2

يبلغ راأ�سمال ال�سركة حاليًا �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى �سبعني مليون )70.000.000( �سهم عادي بقيمة اأ�سمية قدرها ع�سرة )10( رياالت 
�سعودية لل�سهم الواحد. وفيما يلي هيكل ملكية اأ�سهم ال�سركة قبل وبعد الطرح:

جدول 50: هيكل ملكية اأ�ضهم ال�ضركة قبل وبعد الطرح

امل�ضاهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة 
امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغري

املبا�ضرة
عدد الأ�ضهم

القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة 
امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

0.07%27.65%0.1019.352.020193.520.200%*39.50%27.646.600276.466.000�سركة بروج العاملية املحدودة
-17.28%12.095.262120.952.620-24.68%17.279.376172.793.760�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

-6.91%4.837.50648.375.060-9.87%6.911.15169.111.510�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 
-6.91%4.837.50648.375.060-9.87%6.911.15169.111.510�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد التجارية
-6.91%4.838.50648.385.060-9.87%6.912.15169.121.510�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات

-1.73%1.209.62612.096.260-2.47%1.728.03717.280.370مو�سى عبداهلل مو�سى اآل ا�سماعيل
1.73%1.209.62612.096.260-2.47%1.728.03717.280.370�سليمان حممد عبداهلل الداود

-0.88%613.9486.139.480-1.25%877.4978.774.970اأمين حممد �سالح املديفر

5.25%0.001%7.511.00010.000%0.001%1.00010.000حممد عبدالعزيز احلبيب**

0.09%0.001%0.131.00010.000%0.001%1.00010.000عبدال�سالم عبدالرحمن العقيل***

16.24%0.001%23.201.00010.000%0.001%1.00010.000عبداملح�سن حممد الزكري****

0.53%0.001%0.751.00010.000%0.001%1.00010.000اأحمد عبدالرحمن املو�سى*****
-0.001%1.00010.000-0.001%1.00010.000عبدالعزيز عبداهلل الرا�سد

-0.001%1.00010.000-0.001%1.00010.000خالد حممد ال�سليع
-30.00%21.000.000210.000.000----اجلمهور
22.18%100.00%31.6970.000.000700.000.000%100.00%70.000.000700.000.000املجموع

*االأ�سهم الغري مبا�سرة ل�سركة بروج العاملية املحدودة من خالل ملكيتها ملا يعادل 5% من �سركة ا�ستحواذ بروج
**االأ�سهم الغري املبا�سرة ملحمد عبدالعزيز �سليمان احلبيب هي من خالل ملكيته ملا يعادل 88% من راأ�س مال �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة

***االأ�سهم الغري املبا�سرة لعبدال�سالم عبدالرحمن العقيل هي من خالل ملكيته ملا يعادل 90% من راأ�س مال �سركة حرمة الوطنية
****االأ�سهم الغري املبا�سرة لعبداملح�سن حممد عبدالكرمي الزكري هي من خالل ملكيته ملا يعادل 94% من راأ�س مال �سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

*****االأ�سهم الغري املبا�سرة الأحمد عبدالرحمن املو�سى هي من خالل ملكيته ملا يعادل 8% من راأ�س مال �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة
امل�سدر: ال�سركة

المساهمون الكبار الذين يملكون خمسة بالمائة 	2%( أو أكثر من أسهم الشركة 2 - 2

يبني اجلدول التايل تفا�سيل امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة الذين ميلكون خم�سة باملائة )5%( اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركة ب�سكل مبا�سر.

جدول 51: تفا�ضيل امل�ضاهمني الكبار الذين ميلكون )5%( اأو اأكرث من راأ�س مال ال�ضركة ب�ضكل مبا�ضر

امل�ضاهمون
بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

عدد الأ�ضهم
القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

27.65%39.5019.352.020193.520.200%27.646.600276.466.000�سركة بروج العاملية املحدودة

17.28%24.6812.095.262120.952.620%17.279.376172.793.760�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

6.91%9.874.837.50648.375.060%6.911.15169.111.510�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده 

6.91%9.874.837.50648.375.060%6.911.15169.111.510�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد التجارية

6.91%9.874.838.50648.385.060%6.912.15169.121.510�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات

65.66%93.8045.960.800459.608.000%65.660.429656.604.290املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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كما يو�سح اجلدول التايل تفا�سيل امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون خم�سة باملائة )5%( اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركة ب�سكل غري مبا�سر.

جدول 52: تفا�ضيل امل�ضاهمني الكبار الذين ميلكون خم�ضة باملائة )5%( اأو اأكرث من راأ�س مال ال�ضركة ب�ضكل غري مبا�ضر

امل�ضاهمون

بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 

)ريال(
ن�ضبة امللكية غري 

املبا�ضرة
عدد الأ�ضهم

القيمة الإ�ضمية 
)ريال(

ن�ضبة امللكية غري 
املبا�ضرة

26.27%37.5318.386.319183.863.190%26.266.170262.661.700�سركة اأ�سالة القاب�سة1
16.24%23.2011.370.486113.704.860%16.243.553162.435.530عبداملح�سن حممد الزكري2

9.49%13.556.639.30066.393.000%9.484.71494.847.140�سركة جرير للتطوير التجاري3

�سركة جرير لال�ستثمارت 
التجارية4

9.010.47890.104.780%12.876.307.33563.073.350%9.01

�سركة عبدالرحمن عبداهلل 
املو�سى القاب�سة5

6.566.54365.665.430%9.384.596.58145.965.810%6.56

6.56%9.384.596.58145.965.810%6.566.54365.665.430عبداهلل �سعد الرا�سد6

�سركة حممد بن عبدالعزيز 
احلبيب واأوالده القاب�سة7

5.972.92759.729.270%8.534.181.04941.810.490%5.97

�سركة الدكتور �سليمان بن 
عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار 

التجاري8

5.972.92759.729.270%8.534.181.04941.810.490%5.97

الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز 
احلبيب9

5.972.92759.729.270%8.103.971.99639.719.960%5.67

حممد بن عبدالعزيز بن 
�سليمان احلبيب10

5.256.17652.561.760%7.513.676.32336.763.230%5.25

امل�سدر: ال�سركة
1 االأ�سهم غري املبا�سرة ل�سركة اأ�سالة القاب�سة هي من خالل ملكيتها ملا يعادل 95% من راأ�س مال �سركة بروج العاملية املحدودة.

2 االأ�سهم غري املبا�سرة لعبداملح�سن حممد الزكري هي من خالل ملكيته ملا يعادل 94% من راأ�س مال �سركة الزكري لل�سناعة والتجارة. 
3 االأ�سهم غري املبا�سرة ل�سركة جرير للتطوير التجاري من خالل ملكيتها ملا يعادل 36.11% من راأ�س مال �سركة اأ�سالة القاب�سة.

4 االأ�سهم غري املبا�سرة ل�سركة جرير لال�ستثمارات التجارية من خالل ملكيتها ملا يعادل 95% من راأ�س مال �سركة جرير للتطوير التجاري.
5 االأ�سهم غري املبا�سرة ل�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة من خالل ملكيتها ملا يعادل 95% من راأ�س مال �سركة عبدالرحمن بن عبداهلل املو�سى واأوالده املحدودة. 

6 االأ�سهم غري املبا�سرة لعبداهلل �سعد عبدالرحمن الرا�سد هي من خالل ملكيته ملا يعادل 95% من راأ�س مال �سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية.
7 االأ�سهم غري املبا�سرة ل�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة من خالل ملكيتها ملا يعادل 22.74% من راأ�س مال �سركة اأ�سالة القاب�سة.

8 االأ�سهم غري املبا�سرة ل�سركة الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار التجاري من خالل ملكيتها ملا يعادل 22.74% من راأ�س مال �سركة اأ�سالة القاب�سة.
9 االأ�سهم غري املبا�سرة للدكتور �سليمان عبدالعزيز احلبيب من خالل ملكيته ملا يعادل 95% من راأ�س مال �سركة الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار التجاري

10 االأ�سهم غري املبا�سرة ملحمد عبدالعزيز بن �سليمان احلبيب من خالل ملكيته ملا يعادل 88% من راأ�س مال �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة.

نبذة عن الشركات المساهمة في الشركة 2 - 2

شركة برو- العالمية المحدودة 1 - 2 - 2

)املوافق  1427/01/29هـ  وتاريخ   1010216635 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  املحدودة  العاملية  بروج  �سركة 
2006/02/28م(، براأ�سمال قدره خم�س مائة األف )500.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة املقاوالت العامة للمباين، �سيانة املباين واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية، اخلدمات التجارية، اال�سترياد والت�سدير، الت�سويق للغري، �سراء االرا�سي 
الإقامة املباين عليها، وا�ستثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة.
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وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة بروج العاملية املحدودة.

جدول 53: هيكل ملكية �ضركة بروج العاملية املحدودة

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية 
للح�ض�س

 )ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
بروج العاملية املحدودة

�سركة اأ�سالة القاب�سة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل التايل: )ملزيد من 
التفا�سيل الرجاء االإطالع على جدول رقم )54(

ن�ضبة امللكيةا�ضم امل�ضاهم

36.11%�سركة جرير للتطوير التجاري )ذات م�سوؤولية حمدودة(

�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة )�سركة م�ساهمة 
مقفل(

%22.74

�سركة الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار التجاري 
)ذات م�سوؤولية حمدودة(

%22.74

12.00%�سركة اأرامكو ال�سعودية الإدارة اال�ستثمار )ذات م�سوؤولية حمدودة(

�سركة �سالح بن حممد احلبيب للتطوير التجاري )ذات م�سوؤولية 
حمدودة(

%3.205

�سركة عبدالعزيز بن حممد احلبيب لالإ�ستثمار العقاري )ذات 
م�سوؤولية حمدودة(

%3.205

100%املجموع

9.50050475.000%95

�سركة ا�ستحواذ بروج، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة من قبل التايل: )ملزيد من 
التفا�سيل الرجاء االإطالع على جدول رقم )66(

ن�ضبة امللكيةا�ضم امل�ضاهم

95.00%اأ�سالة القاب�سة )ذات م�سوؤولية حمدودة(

5.00%�سركة بروج العاملية املحدودة )ذات م�سوؤولية حمدودة(

100%املجموع

5005025.000%5

100%500.000-10.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة أصالة القابضة:	أ(- 

�سركة اأ�سالة القاب�سة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010253572 وتاريخ 1435/10/29هـ)املوافق2014/08/25م(، 
براأ�سمال قدره ثالثمائة مليون )300.000.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة املقاوالت العامة للمباين و�سيانة املباين ال�سكنية والتجارية واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية وخدمات الت�سدير والت�سويق للغري و�سراء االأرا�سي القامة 
املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو التاأجري ل�سالح ال�سركة.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة اأ�سالة القاب�سة:

جدول 54: هيكل ملكية �ضركة اأ�ضالة القاب�ضة

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة اأ�ضالة 

القاب�ضة

36.11%2.166.38450108.319.200�سركة جرير للتطوير التجاري )ذات م�سئولية حمدودة(

22.74%1.364.5105068.225.500�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة )�سركة م�ساهمة مقفلة(

�سركة الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار التجاري )ذات 
م�سئولية حمدودة(

1.364.5105068.225.500%22.74

12.00%720.0005036.000.000�سركة اأرامكو ال�سعودية الإدارة اال�ستثمار )ذات م�سئولية حمدودة(*

3.205%192.298509.614.900�سركة �سالح بن حممد احلبيب للتطوير التجاري )ذات م�سئولية حمدودة(
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عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة اأ�ضالة 

القاب�ضة

�سركة عبدالعزيز بن حممد احلبيب لال�ستثمار العقاري )ذات م�سئولية 
حمدودة(

192.298509.614.900%3.205

100.00%300.000.000-6.000.000 املجموع

امل�سدر: ال�سركة
*مملوكة بن�سبة 100% ل�سالح �سركة الزيت العربية ال�سعودية )ارامكو ال�سعودية(

شركة جرير للتطوير التجاري

1432/04/18هـ  وتاريخ   1010220301 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  التجاري  للتطوير  جرير  �سركة 
)املوافق2011/03/22م(، براأ�سمال قدره خم�سمائة الف )500.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة اإدارة وتطوير و�سيانة العقارات و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة ومقاوالت عامه للمباين و�سيانة املباين والطرق وال�سدود واأعمال املياه وال�سرف 
ال�سحي واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية واإقامة واإدارة و�سيانة امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات واملرافق ال�سحية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة جرير للتطوير التجاري.

جدول 55: هيكل ملكية �ضركة جرير للتطوير التجاري

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم 
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة 

جرير للتطوير التجاري

95.00%4751.000475.000�سركة جرير لالإ�ستثمارات التجارية

1.00%51.0005.000�سركة حرمة الدولية

1.00%51.0005.000�سركة م�ساريع حرمة

1.00%51.0005.000�سركة لبب حرمة

1.00%51.0005.000�سركة نورة الوطنية

1.00%51.0005.000�سركة حرمة الوطنية 

100.00%500.000-500املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

شركة جرير لإلستثمارات التجارية 

)املوافق  1408/04/14هـ  وتاريخ   1010067839 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  م�سجلة يف  م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سركة  وهي  التجارية  لال�ستثمارات  �سركة جرير 
1987/12/06م(، براأ�س مال قدره مليون )1.000.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة �سراء االأرا�س الإقامة املباين عليها وا�ستثمار هذه املباين بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة ومقاوالت عامة للمباين و�سيانة املباين والطرق وال�سدود واملياه 
وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة واإ�سالح االأجهزة االلكرتونية والكهربائية واملعدات واالأجهزة املكتبية و�سيانة اأجهزة احلا�سب االآيل واال�سترياد 

والت�سويق للغري.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة جرير لال�ستثمارات التجارية.

جدول 56: هيكل ملكية �ضركة جرير لال�ضتثمارت التجارية

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم 
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة جرير 

لالإ�ضتثمارات التجارية

20.00%2001.000200.000�سركة حرمة الدولية

20.00%2001.000200.000�سركة م�ساريع حرمة

20.00%2001.000200.000�سركة لبب حرمة

20.00%2001.000200.000�سركة نورة الوطنية

20.00%2001.000200.000�سركة حرمة الوطنية

100.00%1.000.000-1.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
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شركة حرمه الدولية

�سركة حرمه الدولية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010391668 وتاريخ 1434/12/23هـ )املوافق 2013/10/28م(، براأ�س مال 
قدره مليونان واأربعمائة األف )2.400.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة اال�ستثمار العقاري ب�سراء وا�ستثمار االأرا�سي والعقارات اإما بتاأجريها اأو بيعها حل�ساب ال�سركة واإدارة وت�سغيل املدن واملرافق العامة واخلا�سة واملقاوالت 
املعمارية واملدينة وامليكانيكية والكهربائية واأعمال االن�ساءات وال�سيانة وجتارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س اجلاهزة واالأجهزة واالأدوات االلكرتونية واملواد الغذائية واالأقم�سة 

واملالب�س اجلاهزة وخدمات اال�سترياد والت�سدير للغري.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة �سركة حرمة الدولية.

جدول 57: هيكل ملكية �ضركة حرمه الدولية

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم 
القيمة الأ�ضمية 
 )ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
حرمة الدولية

90.00%216.000102.160.000حممد بن عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000نوره عبدالعزيز نا�سر العقيل

2.19%5.2501052.500عبدالكرمي حممد عبدالرحمن العقيل

1.09%2.6251026.250�سارة حممد عبدالرحمن العقيل

1.09%2.6251026.250علياء حممد عبدالرحمن العقيل

1.09%2.6251026.250مها حممد عبدالرحمن العقيل

1.09%2.6251026.250غالية حممد عبدالرحمن العقيل

2.19%5.2501052.500عبدالرحمن حممد عبدالرحمن العقيل

100.00%2.400.000-240.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

شركة مشاريع حرمة

�سركة م�ساريع حرمة هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010391707 وتاريخ 1434/12/23هـ )املوافق 2013/10/28م(، 
براأ�س مال قدره مليونان واأربعمائة األف )2.400.000( ريال �سعودي.

اأو بيعها حل�ساب ال�سركة واأعمال االن�ساءات وال�سيانة واملقاوالت العامة واالإدارة والت�سغيل للمدن  اأن�سطة ال�سركة �سراء وا�ستثمار االأرا�سي والعقارات اإما بتاأجريها  تت�سمن 
واملرافق العامة واخلا�سة واال�ستثمار العقاري بجميع اأ�سكاله واخلدمات التجارية وال�سحة و النظافة والت�سلية وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء واملالب�س واالأجهزة واملواد 

الغذائية واالأقم�سة.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة م�ساريع حرمه.

جدول 58: هيكل ملكية �ضركة م�ضاريع حرمه

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم 
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
م�ضاريع حرمه

90.00%216.000102.160.000نا�سر بن عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000البندري برج�س عبداملح�سن ابامني

2.19%5.2501052.500عبدالرحمن نا�سر العقيل

2.19%5.2501052.500عبدالعزيز نا�سر عبدالرحمن العقيل

2.19%5.2501052.500حممد نا�سر عبدالرحمن العقيل

1.09%2.6251026.250نوره نا�سر عبدالرحمن العقيل

1.09%2.6251026.250العنود نا�سر عبدالرحمن العقيل

100.00%2.400.000-240.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
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شركة لبب حرمة

�سركة لبب حرمه وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010391693 وتاريخ 1434/12/23هـ )املوافق 2013/10/28م(، براأ�س 
مال قدره مليونان واأربعمائة األف )2.400.000( ريال �سعودي.

اأو بيعها حل�ساب ال�سركة واإدارة وت�سغيل املدن واملرافق العامة واخلا�سة  اأن�سطة ال�سركة ب�سراء وا�ستثمار االأرا�سي والعقارات اما بتاأجريها  اأن�سطة ال�سركة تت�سمن  تت�سمن 
واملقاوالت املعمارية واملدنية وامليكانيكية والكهربائية واأعمال االن�ساءات وال�سيانة وجتار اجلملة والتجزئة يف املالب�س اجلاهزة واالأجهزة واالأدوات االلكرتونية واملواد الغذائية 

واالأقم�سة واملالب�س اجلاهزة وخدمات اال�سترياد والت�سدير للغري.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة لبب حرمة.

جدول 59: هيكل ملكية �ضركة لبب حرمه

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم 
القيمة الأ�ضمية 
 )ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
لبب حرمه

90.00%216.000102.160.000عبداهلل بن عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000اجلوهرة عبدالكرمي العبدالكرمي

1.25%3.0001030.000حممد عبداهلل عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000نا�سر عبداهلل عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000نورا عبداهلل عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000اأحمد عبداهلل عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000عبدالكرمي عبداهلل عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000عبدال�سالم عبداهلل عبدالرحمن العقيل

100.00%2.400.000-240.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

شركة نورة الوطنية

�سركة نورة الوطنية وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010391702 وتاريخ 1434/12/23هـ )املوافق 2013/10/28م(، 
براأ�س مال قدره مليونان واأربعمائة األف )2.400.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة اال�ستثمار العقاري ب�سراء وا�ستثمار االأرا�سي والعقارات اما بتاأجريها اأو بيعها حل�ساب ال�سركة واإدارة وت�سغيل املدن واملرافق العامة واخلا�سة واملقاوالت 
املعمارية واملدنية وامليكانيكية والكهربائية واأعمال االن�ساءات وال�سيانة وجتارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س اجلاهزة واالأجهزة واالأدوات االلكرتونية واملواد الغذائية واالأقم�سة 

واملالب�س اجلاهزة وخدمات اال�سترياد والت�سدير للغري. 

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة نورة الوطنية.

جدول 60: هيكل ملكية �ضركة نورة الوطنية

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم 
القيمة الأ�ضمية 
 )ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
نورة الوطنية

90.00%216.000102.160.000عبدالكرمي بن عبدالرحمن العقيل

2.00%4.8001048.000مها حامد عبداهلل القحطاين

2.00%4.8001048.000عبدالرحمن عبدالكرمي العقيل

2.00%4.8001048.000حممد عبدالكرمي عبدالرحمن العقيل

2.00%4.8001048.000نوره عبدالكرمي عبدالرحمن العقيل

2.00%4.8001048.000عبري عبدالكرمي عبدالرحمن العقيل

100.00%2.400.000-240.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
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شركة حرمة الوطنية

�سركة حرمه الوطنية وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010392044 وتاريخ 1434/12/25هـ )املوافق 2013/10/30م(، 
براأ�س مال قدره مليونان واأربعمائة األف )2.400.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة ب�سراء وا�ستثمار االأرا�سي والعقارات اما بتاأجريها اأو بيعها حل�ساب ال�سركة واإدارة وت�سغيل املدن واملرافق العامة واخلا�سة واملقاوالت املعمارية واملدنية 
وامليكانيكية والكهربائية واأعمال االن�ساءات وال�سيانة وجتارة اجلملة والتجزئة يف املالب�س اجلاهزة واالأجهزة واالأدوات االلكرتونية واملواد الغذائية واالأقم�سة واملالب�س اجلاهزة 

وخدمات اال�سترياد والت�سدير للغري.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة نورة الوطنية.

جدول 61: هيكل ملكية �ضركة حرمه الوطنية

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم 
القيمة الأ�ضمية 
 )ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
حرمه الوطنية

90.00%216.000102.160.000عبدال�سالم بن عبدالرحمن العقيل

1.25%3.0001030.000وفاء برج�س عبداملح�سن ابامني

2.92%7.0001070.000عريب عبدال�سالم العقيل

2.92%7.0001070.000ر�سي�س عبدال�سالم العقيل

2.92%7.0001070.000�سماهر عبدال�سالم العقيل

100.00%2.400.000-240.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

شركة محمد عبدالعزيز الحبيب وأوالده القابضة 

�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة بالريا�س بال�سجل التجاري رقم1010245272 وتاريخ 1434/02/25هـ )املوافق 
2013/01/07م(، براأ�سمال قدره ثالثمائة وثالثني مليون )330.000.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة �سراء متلك االأرا�سي والبناء عليها والعقارات وتطويرها واإداراتها وا�ستثمارها بالبيع واالإيجار ل�سالح ال�سرك وبناء وتطوير واإدارة امل�ساريع واملجمعات 
و�سيانتها  وت�سغيله  وادارتها  وتطويرها  وا�ستثمارها  الطبية  واملراكز  وامل�ست�سفيات  العامة  واملنتزهات  الرتفيهية  واملدن  والياحية  والزراعية  وال�سناعية  وال�سكنية  التجارية 

وامل�ساركة يف ال�سركات ب�سبة متكنها من ال�سرية على ال�سركات.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة.

جدول 62: هيكل ملكية حممد عبدالعزيز احلبيب واأولده القاب�ضة

عدد الأ�ضهم النقديةعدد الأ�ضهم العينيةا�ضم امل�ضاهم
قيمة ال�ضهم

)يالريال ال�ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
حممد عبدالعزيز 
احلبيب واأولده 

القاب�ضة

88.00%26.865.0002.175.00010290.400.000حممد بن عبدالعزيز بن �سليمان احلبيب

1.00%103.300.000-330.000عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

1.00%103.300.000-330.000�سالح بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

1.00%103.300.000-330.000منرية بنت عبدالرحمن بن عبداهلل العودة

1.00%103.300.000-330.000فاطمة بنت عبدالعزيز بن علي التويجري 

1.00%103.300.000-330.000زيد بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

1.00%103.300.000-330.000عبداهلل بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000خولة بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000هاجر بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

1.00%103.300.000-330.000ح�سن بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000الهنوف بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000البتول بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب
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عدد الأ�ضهم النقديةعدد الأ�ضهم العينيةا�ضم امل�ضاهم
قيمة ال�ضهم

)يالريال ال�ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
حممد عبدالعزيز 
احلبيب واأولده 

القاب�ضة

0.50%101.650.000-165.000�سلمى بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000رمي بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000�سارة بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000بثينة بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000جنالء بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

0.50%101.650.000-165.000�سجى بنت حممد بن عبدالعزيز احلبيب

100.00%330.000.000-30.825.0002.175.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب لالستثمار التجاري 

�سركة الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار التجاري وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010229393 وتاريخ 
1434/06/28هــ)املوافق2013/05/08م(، براأ�سمال قدره خم�سمائة الف )500.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة جتارة اجلملة والتجزئة يف االآالآت الطبية واجلراحية واجلراحية واالأجهزة الطبية ومواد ولوازم امل�ست�سفيات واإدارة و�سيانة امل�ست�سفيات واإدارة و�سيانة 
امل�ست�سفيات واملراكز الطبية و�سراء ومتلك االأرا�سي وبنائها وا�ستثمار بالبيع اأو االيجار ل�سالح ال�سركة.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة الدكتور �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار التجاري.

جدول 63:هيكل ملكية �ضركة الدكتور �ضليمان بن عبدالعزيز احلبيب لال�ضتثمار التجاري

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم 
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
الدكتور �ضليمان بن 
عبدالعزيز احلبيب 
لال�ضتثمار التجاري

95.00%4751000475.000الدكتور/ �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب

5.00%25100025.000غادة بنت �سليمان بن عبدالعزيز احلبيب

100.00%500.000-500املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

شركة صالح بن محمد الحبيب للتطوير التجاري

�سركة �سالح بن حممد احلبيب للتطوير التجاري وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010420755وتاريخ 1435/10/10هـ)املوافق 
2014/08/06م(، براأ�سمال قدره خم�سون الف )50.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة �سراء ومتلك االأرا�سي والبناء عليها والعقارات وتطويرها واإداراتها وا�ستماره بالبيع وااليجار ل�سالح ال�سركة وبناء وتطوير واإدارة امل�ساريع واملجمعات 
ال�سكنة والتجارية وال�سناعية واملدن الرتفيهية واملتنزهات العامة وبناء و�سيانة امل�ست�سفيات واملراكز الطبية واملدن الريا�سية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة �سالح بن حممد احلبيب للتطوير التجاري.

جدول 64: هيكل ملكية �ضركة �ضالح بن حممد احلبيب للتطوير التجاري

عدد احل�ض�س ا�ضم امل�ضاهم 
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
�ضالح بن حممد احلبيب 

للتطوير التجاري

99.00%4.9501049.500 �سالح بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

1.00%5010500 �سلطان بن �سالح بن حممد احلبيب

100.00%50.000-5.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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شركة عبدالعزيز بن محمد الحبيب لالستثمار العقاري 

وتاريخ   1010420756 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  العقاري  لال�ستثمار  احلبيب  حممد  بن  عبدالعزيز  �سركة 
1435/10/15هـ )املوافق 2014/08/11م(، براأ�سمال قدره خم�سون الف )50.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة �سراء ومتلك االأرا�سي والعقارات والبناء علها وتطويرها واإدارتها وا�ستثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة وبناء وتطوير واإدارة امل�ساريع واملجمعات 
ال�سكنية والتجارية وال�سناعية واملدن الرتفيهية واملنتزهات العامة وبناء و�سيانة امل�ست�سفيات واملراكز الطبية واملدن الريا�سية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبدالعزيز بن حممد احلبيب لال�ستثمار العقاري.

جدول 65: هيكل ملكية �ضركة عبدالعزيز بن حممد احلبيب لال�ضتثمار العقاري

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم 
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبدالعزيز بن حممد 
احلبيب لال�ضتثمار 

العقاري

96.50%4.8251048.250عبدالعزيز بن حممد بن عبدالعزيز احلبيب

1.00%5010500حممد بن عبدالعزيز بن حممد احلبيب

1.00%5010500فواز بن عبدالعزيز بن حممد احلبيب

1.00%5010500ب�سام بن عبدالعزيز بن حممد احلبيب

0.50%2510250دمية بنت عبدالعزيز بن حممد احلبيب

100.00%50.000-5.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

شركة استحواذ برو- 	-(- 

�سركة ا�ستحواذ بروج هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010400539 وتاريخ 1435/03/04هـ )املوافق 2014/01/05م(، 
براأ�سمال قدره خم�س مائة األف )500.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة مقاوالت عامة ملباين و�سيانة املباين واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية واخلدمات التجارية واال�سترياد والت�سدير والت�سويق لغري و�سراء االأرا�سي القامة 
املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو االيجار ل�سالح ال�سركة.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة ا�ستحواذ بروج.

جدول 66: هيكل ملكية �ضركة ا�ضتحواذ بروج

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم 
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة 

ا�ضتحواذ بروج

95.00%9.5005047.5000�سركة اأ�سالة القاب�سة

5.00%5005025.000�سركة بروج العاملية املحدودة

100.00%500.000-10.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة الزكري للصناعة والتجارة 2 - 2 - 2

)املوافق  1400/10/23هـ  وتاريخ   1010033276 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  هي  والتجارة  لل�سناعة  الزكري  �سركة 
1980/09/04م(، براأ�سمال قدره خم�س مائة األف )500.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة �سراء االرا�سي وتطويرها واقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع او التاأجري او التق�سيط ل�سالح ال�سركة، مقاوالت عامة للمباين، نظافة و�سيانة املباين 
واملجمعات التجارية وال�سكنية، جتارة اجلملة يف االدوات ال�سناعية ومواد البناء واملواد الغذائية وال�سجاد واالدوات ال�سحية والكهربائية، واأجهزة احلا�سب االآيل و�سيانتها.
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وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة الزكري لل�سناعة والتجارة.

جدول 67: هيكل ملكية �ضركة الزكري لل�ضناعة والتجارة

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
الزكري لل�ضناعة 

والتجارة

94.00%9.40050470.000عبد املح�سن حممد الزكري

1.00%100505.000حممد عبداملح�سن الزكري

1.00%100505.000في�سل عبداملح�سن الزكري

1.00%100505.000زياد عبداملح�سن الزكري

1.00%100505.000مرمي نا�سر الزكري

1.00%100505.000اأروى عبداملح�سن الزكري

1.00%100505.000اجلوهرة عبداملح�سن الزكري

100.00%500.000-10.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبدالرحمن بن عبداهلل الموسى وأوالده  2 - 2 - 2

�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010173923 وتاريخ 1422/11/22هـ )املوافق 
2002/02/05م(، براأ�سمال قدره مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة مقاوالت عامة للمباين وتركيب و�سيانة امل�ساعد واعمال البناء املعدنية، ادارة وت�سغيل و�سيانة امل�ست�سفيات واملراكز الطبية و�سيانة وا�سالح الطرق 
واملوانئ  والتخزين  التربيد  وم�ستودعات  الكهربائية  واملن�ساأت  املربقات  و�سيانة  وت�سغيل  الهاتف  و�سبكات  وال�سرف  الري  واأعمال  ال�سحي  وال�سرف  املياه  ومرافق  واالنفاق 

واملطارات وبيع و�سراء وتاأجري العقارت ل�سالح ال�سركة وخدمات الت�سويق للغري.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده.

جدول 68: هيكل ملكية �ضركة عبدالرحمن عبداهلل املو�ضى واأولده

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبدالرحمن عبداهلل 

املو�ضى واأولده

95.00%19.000.00010190.000.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة

2.00%400.000104.000.000�سركة املحور الزراعي املحدودة

1.00%200.000102.000.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه للتجارة 

1.00%200.000102.000.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه لل�سيانة والت�سغيل 

1.00%200.000102.000.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه للمقاوالت 

100.00%200.000.000-20.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبدالرحمن عبداهلل الموسى القابضة

)املوافق  1428/06/12هـ  وتاريخ   1010234997 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  هي  القاب�سة  املو�سى  عبداهلل  عبدالرحمن  �سركة 
2007/06/28م(، براأ�سمال قدره مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة امل�ساركة يف ال�سركات االخرى بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها و�سراء وبيع االأرا�سي ال�سكنية والعقارات وتطويرها وبيعها بالنقد وبالتق�سيط ل�سالح 
ال�سركة واقامة املباين ال�سكنية والتجارية وال�سناعية والتعليمية وتاأجريها وبيها بالنقد والتق�سيط وا�ستئجار جميع اأنواع العقارات من الغري وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة واقامة 

وبيع و�سراء و�سيانة املراكز الرتفيهية وال�سياحية اأو تاأجريها للغري ل�سالح ال�سركة.
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وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة.

جدول 69: هيكل ملكية �ضركة عبدالرحمن عبداهلل املو�ضى القاب�ضة

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبدالرحمن عبداهلل 

املو�ضى القاب�ضة

50.00%10.000.00010100.000.000عبدالرحمن عبداهلل حمد املو�سى

8.00%1.600.0001016.000.000عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

8.00%1.600.0001016.000.000اأحمد عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

8.00%1.600.0001016.000.000وليد عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

8.00%1.600.0001016.000.000اأ�سامه عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

6.00%1.200.0001012.000.000مرمي اأحمد الرباك

4.00%800.000108.000.000اأمرية عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

4.00%800.000108.000.000هيام عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

4.00%800.000108.000.000عبري عبدالرحمن عبداهلل املو�سى

100.00%200.000.000-20.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة المحور الزراعي المحدودة 

)املوافق  1428/11/17هـ  وتاريخ   1010340829 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  هي  املحدودة  الزراعي  املحور  �سركة 
2007/11/27م( براأ�سمال قدره مليوين )2.000.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة جتارة اجلملة والتجزئة يف التمور واخل�سار واالالت واملعدات الزراعية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة املحور الزرعي املحدودة.

جدول 70: هيكل ملكية �ضركة املحور الزرعي املحدودة

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
املحور الزراعي 

املحدودة

99.00%198.000101.980.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة

1.00%2.0001020.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه للتجارة

100.00%2.000.000-200.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبدالرحمن عبداهلل الموسى وشريكه للتجارة

التجاري 1010272759 وتاريخ 1430/08/25هـ  بال�سجل  الريا�س  للتجارة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة  �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه 
)املوافق 2008/12/23م(، براأ�سمال قدره مائة الف )100.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة مقاوالت عامة للمباين واأعمال البناء املعدنية و�سيانة ونظافة وت�سغيل وترميم املباين ال�سكنية والتجارية واأعمال اجلب�س والديكور والرخام والتجارة 
واحلدادة والنجارة والزجاج واملرايا واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وجتارة اجلملة والتجرئة يف مواد البناء واالأجهزة الكهربائية وااللكرتونية ومواد ال�سباكة واالأ�سماك واملواد 

ال�سحية واملواد الغذائية واللحوم واالأجبان واملالب�س اجلاهزة واالأحذية.
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وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه للتجارة.

جدول 71: هيكل ملكية �ضركة عبدالرحمن عبداهلل املو�ضى و�ضريكه للتجارة

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبدالرحمن عبداهلل 

املو�ضى و�ضريكه 
للتجارة

99.00%99010099.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة

1.00%101001.000�سركة املحور الزرعي املحدودة

100.00%100.000-1.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبدالرحمن عبداهلل الموسى وشريكه للصيانة والتشغيل 

وتاريخ   1010273219 التجاري  بال�سجل  الريا�س  مدينة  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  هي  والت�سغيل  لل�سيانة  و�سريكه  املو�سى  عبداهلل  عبدالرحمن  �سركة 
1430/09/02هـ )املوافق 2008/11/30م(، براأ�سمال قدره مائة الف )100.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة مقاوالت عامة للمباين واأعمال البناء املعدنية و�سيانة ونظافة وت�سغيل وترميم املباين ال�سكنية والتجارية واأعمال اجلب�س والديكور والرخام والتجارة 
واحلدادة والنجارة والزجاج واملرايا واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وجتارة اجلملة والتجرئة يف مواد البناء واالأجهزة الكهربائية وااللكرتونية ومواد ال�سباكة.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه لل�سيانة والت�سغيل.

جدول 72: هيكل ملكية عبدالرحمن عبداهلل املو�ضى و�ضريكه لل�ضيانة والت�ضغيل

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبدالرحمن عبداهلل 

املو�ضى و�ضريكه 
لل�ضيانة والت�ضغيل

99.00%99010099.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة

1.00%101001.000�سركة املحور الزرعي املحدودة

100.00%100.000-1.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة عبدالرحمن عبداهلل الموسى وشريكه للمقاوالت 

�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه للمقاوالت هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري 1010273225 وتاريخ 1430/09/02هـ 
)املوافق 2008/11/30م(، براأ�سمال قدره مائة الف )100.000( ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة مقاوالت عامة للمباين واأعمال البناء املعدنية و�سيانة ونظافة وت�سغيل وترميم املباين ال�سكنية والتجارية واأعمال اجلب�س والديكور والرخام والتجارة 
واحلدادة والنجارة والزجاج واملرايا واأعمال املياه وال�سرف ال�سحي وجتارة اجلملة والتجرئة يف مواد البناء واالأجهزة الكهربائية وااللكرتونية ومواد ال�سباكة واملواد ال�سحية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى و�سريكه للمقاوالت.

جدول 73: هيكل ملكية �ضركة عبدالرحمن عبداهلل املو�ضى و�ضريكه للمقاولت

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبدالرحمن عبداهلل 

املو�ضى و�ضريكه 
للمقاولت

99.00%99010099.000�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة

1.00%101001.000�سركة املحور الزرعي املحدودة

100.00%100.000-1.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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شركة عبداهلل بن سعد الراشد التجارية  2 - 2 - 2

)املوافق  1416/03/05هـ  وتاريخ   1010137017 رقم  التجاري  بال�سجل  الريا�س  يف  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  التجارية  الرا�سد  �سعد  بن  عبداهلل  �سركة 
1995/08/02م(، براأ�سمال قدره )2.000.000( مليونا ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة جتارة اجلملة والتجرئة ملواد البناء واملواد الكهربائية وال�سحية واملفرو�سات واالأثاث املكتبي واملنزيل واأعمال الديكور واأقامة امل�ساريع الزراعية والت�سويق 
واال�سترياد والت�سدير و�سراء االأرا�سي القامة مباين عليها وتاأجريها ل�سالح ال�سركة واأقامة و�سيانة وت�سغيل املراكز الرتفيهية.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية.

جدول 74: هيكل ملكية �ضركة عبداهلل بن �ضعد الرا�ضد التجارية

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
عبداهلل بن �ضعد 
الرا�ضد التجارية

95.00%1.9001.0001.900.000عبداهلل بن �سعد عبدالرحمن الرا�سد

5.00%1001.000100.000هيا علي عبدالرحمن الرا�سد

100.00%2.000.000-2.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة الرميزان للذهب والمجوهرات 2 - 2 - 2

)املوافق  وتاريخ 1404/03/28هـ  رقم 1010052667  التجاري  بال�سجل  الريا�س  م�سجلة يف مدينة  �سعودية مقفلة  م�ساهمة  �سركة  واملجوهرات هي  للذهب  الرميزان  �سركة 
1984/01/02م(، براأ�سمال قدره )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي.

تت�سمن اأن�سطة ال�سركة ا�سترياد وت�سدير الذهب واملجوهرات وامل�سنوعات الذهبية واالحجار الكرمية، بيع و�سراء الذهب واملجوهرات وامل�سنوعات الذهبية باجلملة والتجزئة 
و�سقل االأملا�س واالحجار الكرمية والن�سف كرمية، و�سراء االرا�سي ل�سالح ال�سركة ويجوز لل�سركة مزاولة اخلدمات التجارية فيما يتجان�س مع ن�ساطها.

وفيما يلي ن�سب توزيع ملكية االأ�سهم يف �سركة الرميزان للذهب واملجوهرات.

جدول 75: هيكل ملكية �ضركة الرميزان للذهب و املجوهرات 

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم
القيمة الأ�ضمية 
 )ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
الرميزان للذهب 

واملجوهرات

30.00%1.200.0005060.000.000حممد بن عبدالعزيز بن را�سد الرميزان
30.00%1.200.0005060.000.000�سالح بن عبدالعزيز بن را�سد الرميزان
20.00%800.0005040.000.000عبداهلل بن حممد عبدالعزيز الرميزان

4.00%160.000508.000.000را�سد بن حممد بن عبدالعزيز الرميزان
2.00%80.000504.000.000عبدالعزيز بن �سالح عبدالعزيز الرميزان

2.00%80.000504.000.000وليد بن �سالح بن عبدالعزيز الرميزان
2.00%80.000504.000.000رميزان بن �سالح بن عبدالعزيز الرميزان

2.00%80.000504.000.000عبدالرحمن بن �سالح عبدالعزيز الرميزان
1.00%40.000502.000.000جواهر �سالح بن عبدالعزيز الرميزان

1.00%40.000502.000.000البندري حممد بن عبدالعزيز الرميزان
1.00%40.000502.000.000نوال حممد بن عبدالعزيز الرميزان

1.00%40.000502.000.000فوزية �سالح بن عبدالعزيز الرميزان
1.00%40.000502.000.000هدى �سالح بن عبدالعزيز الرميزان

1.00%40.000502.000.000م�ساوي �سالح بن عبدالعزيز الرميزان
1.00%40.000502.000.000مرام حممد بن عبدالعزيز الرميزان

1.00%40.000502.000.000مو�سي حممد بن عبدالعزيز الرميزان
100.00%200.000.000-400.0000املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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إستثمارات شركة األندلس العقارية 2 - 2

ت�سمل ا�ستثمارات ال�سركة عدد من ال�سركات ال�سقيقة، والتي متتلك ال�سركة فيها ن�سب ترتاوح ما بني 25% و 50% من راأ�س مال تلك ال�سركات. وعلى الرغم من امتالك ال�سركة 
لن�سبة 50% من راأ�س مال �سركة االأ�سواق املتطورة، فقد مت ت�سنيفها على اأنها �سركة �سقيقية، بداًل عن �سركة تابعة، وذلك كون ال�سركة )وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة من 
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني( متلك »تاأثري مهم « ال يرقى لدرجة » ال�سيطرة « عليها. وبناء عليه فاإن ال�سركة تقوم بت�سجيل ا�ستثمارها يف �سركة االأ�سواق املتطورة 

حما�سبيًا وفق طريقة »حقوق امللكية«.

شركة األسواق المتطورة 1 - 2 - 2

�سركة االأ�سواق املتطورة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010239800 وتاريخ 1428/10/25هـ )املوافق 2007/11/06م(. 
يت�سمن الن�ساط الرئي�سي يف املقاولت العامة للمباين و�سيانتها والأعمال الكهربائية وامليكانيكية واخلدمات التجارية وكذلك �سراء الرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها 

بالبيع اأو بالتاأجري ل�سالح ال�سركة.

غر�س �سركة االأندل�س العقارية هو اال�ستثمار يف �سركة االأ�سواق املتطورة وذلك بهدف متلك دارين مول يف مدينة الدمام )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع فقرة رقم  4-10 »اأن�سطة 
ال�سركة« من هذا الق�سم(. حيث تقوم �سركة االأ�سواق املتطورة ب�سفتها املالك القانوين لدارين مول بالتوقيع على جميع العقود الالزمة الإدارته وت�سغيله وتاأجريه من قبل امل�سغل 
)للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع ق�سم رقم  11«املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة( وكذلك االإ�سراف على �سري اأعمال دارين مول وذلك من خالل متابعة �سركة هامات العقارية 

جدول 76: هيكل ملكية �ضركة الأ�ضواق املتطورة

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة 

الأ�ضواق املتطورة

50.00%5.00050250.000�سركة االأندل�س العقارية

50.00%5.00050250.000�سركة بروج العاملية

100.00%500.000-10.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة الحياة العقارية 2 - 2 - 2

�سركة احلياة العقارية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010266057 بتاريخ 1430/04/17هـ )املوافق 2009/04/13م(. ي�سمل 
الن�ساط الرئي�سي ل�سركة احلياة العقارية اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها ومقاولت عامه للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�سات التعليمية والرتفيهية 
وال�سحية والطرق وال�سدود وم�ساريع املياة وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة وت�سغيل املن�سات العقارية واملباين واملجمعات التجارية ومتلك االأرا�سي 

والعقارات وتطويرها وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها. 

غر�س �سركة االأندل�س العقارية هو اال�ستثمار يف �سركة احلياة العقارية وذلك بهدف تكوين كيان قانوين ميثل مالك حياة مول يف مدينة الريا�س. )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل 
راجع فقرة رقم  4-10« اأن�سطة ال�سركة« من هذا الق�سم(. حيث تقوم �سركة احلياة العقارية ب�سفتها املمثل ملالك حياة مول بالتوقيع على جميع العقود الالزمة الإدارته وت�سغيله 

وتاأجريه من قبل امل�سغل )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع ق�سم رقم  11«املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(. 

جدول 77: هيكل ملكية �ضركة احلياة العقارية

عدد الأ�ضهما�ضم امل�ضاهم
القيمة الأ�ضمية
)ريال �ضعودي(

القيمة الإجمالية
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية يف �ضركة 
احلياة العقارية

25.00%125.000101.250.000�سركة االأندل�س العقارية

50.00%250.000102.500.000�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد واوالده

25.00%125.000101.250.000ورثة عبدالعزيز عبداهلل املو�سى

100.00%5.000.000-500.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وجتدر االإ�سارة باأن �سك حياة مول والذي يت�سمن تفا�سيل العقار وما عليه من اأر�س ومبنى مكون من قبو ودورين )دور اأر�سي ودور اأول( م�سجل باأ�سماء ال�سركاء املالكني ل�سركة 
احلياة العقارية ولي�س با�سم �سركة احلياة العقارية بنف�س ن�سب ملكيتهم يف حياة مول وهم �سركة االندل�س العقارية )تبلغ ن�سبة ملكيتها 25%(، و�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد 

واوالده )تبلغ ن�سبة ملكيته 50%(، وورثة عبدالعزيز عبداهلل املو�سى )تبلغ ن�سبة ملكيتهم %25(.

قامت ال�سركة يف عام 2008م باال�ستحواذ على 50% من حياة مول بقيمة 390 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى ح�سة ال�سركة والتي تعادل 50% من قيمة ال�سعي واملقدر بـ 7.5 
مليون ريال �سعودي باإجمايل قيمة �سفقة بلغت 397.5 مليون ريال �سعودي والذي نتج عنها قيمة �سهرة 191.5مليون ريال �سعودي وقت �سراء اال�سل تعادل 50% من ح�سة 
ال�سركة يف حياة مول نتيجة فرق قيمة ال�سفقة عن 50% من قيمة االأ�سل )االأر�س واملبنى( والبالغة 206 مليون ريال �سعودي. وتبلغ ال�سهرة امل�سجلة حاليا يف القوائم املالية 

لل�سركة 95.75 مليون ريال �سعودي )25% ح�سة ال�سركة احلالية يف حياة مول(.
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وكانت تكلفة ح�سة ال�سركة التي مت اال�ستحواذ عليها واملقدرة بـ 50% من حياة مول مبلغ وقدره 397.5 مليون ريال جرى متويلها على النحو االتي:

170 مليون ريال متويل ذاتي من عمليات ال�سركة �ساماًل متويل موؤقت من امل�ساهمني مببلغ 130 مليون ريال �سعودي. 1
220 مليون ريال متويل م�سريف ي�سدد على مدى ع�سر �سنوات. 2

وقد كان التقييم مبنيا على عائد اال�ستثمار البالغ 9% ومت تقييم ال�سفقة مبكرر 11.1 مرة عن طريق �سركة االأندل�س العقارية وباالتفاق بني امل�سرتين وهم �سركة االأندل�س 
العقارية بن�سبة 50% وعبداهلل �سعد عبدالرحمن الرا�سد بن�سبة 25% وعبدالعزيز عبداهلل حمد املو�سى بن�سبة 25% والبائعني وهم عبدهلل �سليمان الراجحي وحممد عبدالعزيز 

احلبيب حيث مت االخذ بعني االعتبار:

االأهمية اال�سرتاتيجية للمركز كونه اأكرب مركز جتاري مملوك بالريا�س اأنذاك. 1
تقييم مل�ستوى االأ�سعار التاأجريية املتدنية ن�سبيا يف حينه والتي ميكن رفعها . 2

ويف عام 2010م قامت ال�سركة ببيع 25% من مركز حياة مول متثل 50% من ح�ستها ل�سالح عبداهلل �سعد عبدالرحمن الرا�سد بقيمة 250 مليون ريال �سعودي مقابل 195 مليون 
ريال �سعودي متثل تكلفة ال�سراء يف عام 2008م )50% من 397.5 مليون ريال �سعودي( باالإ�سافة الى دخل الفرتة الذي جتاوز 30 مليون ريال للفرتة من 2008م اإلى 2010م، 
وبالتايل حققت ال�سركة عائدا على اال�ستثمار جتاوز 40% وكان الهدف من التخارج حتقيق عائد راأ�سمايل وت�سديد ال�سركة للتمويالت املوؤقتة التي ح�سلت عليها من امل�ساهمني 

مع احتفاظ ال�سركة بح�ستها اال�سرتاتيجية 25% يف املركز.

واجلدير بالذكر اأنه يف االأول من يناير 2015م، مت تعديل هيكل امللكية ل�سركة احلياة العقارية ليتفق مع هيكل امللكية حلياة مول الذي متلك ال�سركة 25% من اأ�سهمه. ومبوجب 
قرار ال�سركاء يف �سركة احلياة العقارية بتاريخ 2 يناير 2015م قرر ال�سركاء باالإجماع ب�سفتهم املالك الوحيدين يف كل من �سركة احلياة العقارية ومركز حياة مول تفعيل دور 
�سركة احلياة العقارية ابتداًء من اأول يناير 2015م باأن يتوقف العمل على اإ�سدار ميزانيات للمركز ابتداَء من االأول من يناير 2015م واإ�سدار ميزانيات ل�سركة احلياة العقارية 

مع اإبقاء ال�سك م�سجاًل باأ�سماء ال�سركاء املالكني ل�سركة احلياة العقارية بنف�س ن�سب ملكيتهم يف حياة مول.

وبالتايل اأ�سبحت ال�سركة متلك 25% يف �سركة احلياة العقارية ومت ت�سنيف الدخل من اال�ستثمار يف �سركة احلياة العقارية �سمن الدخل من ا�ستثمارات يف �سركات زميلة عقارية 
ابتداًء من اأول يناير 2015م. )للمزيد من التفا�سيل الرجاء االطالع على ق�سم رقم )6( »مناق�سة وحتليل االإدارة للو�سع املايل لل�سركة« فقرة 4-7-6(.

شركة هامات العقارية 2 - 2 - 2

�سركة هامات العقارية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010272755 وتاريخ 1430/08/25هـ املوافق )2009/08/16م(. 
يت�سمن الن�ساط الرئي�سي متلك و�سراء العقار ل�سالح ال�سركة و�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة واإقامة وت�سغيل و�سيانة ونظافة 
املدنية  االأعمال  وت�سمل  واحلكومية  التجارية  واملجمعات  والتجارية  ال�سكنية  للمباين  العامة  االإن�ساءات  ومقاوالت  املدن  ونظافة  وال�سكنية  التجارية  واملراكز  ال�سكنية  املباين 

واملعمارية والكهربائية واالإلكرتونية وجتارة مواد البناء.

تقييم  �سعودي ومت  ريال  وا�ستثمرت 44.434.383  العقارية  �سركة هامات  مال  راأ�س  تعادل 33.40% من  ب�سراء ح�سة  العقارية خالل عام 2012م  االأندل�س  �سركة  قامت 
ال�سفقة داخليا عن طريق �سركة االأندل�س العقارية وباالتفاق بني امل�سرتي وهو �سركة االأندل�س العقارية والبائعني وهم �سركة اأ�سالة القاب�سة و�سركة بروج العاملية املحدودة 
وهم اأطراف ذو عالقة على اأ�سا�س م�ساعف ربحية يعادل 11 مرة ومت احت�ساب ن�سيب ال�سركة من االأرباح ابتداًء من 2012/10/01م. ومت متويل ال�سفقة ذاتيًا من الن�ساط 

الت�سغيلي لل�سركة. 

ونتيجة لعملية البيع املذكورة، قامت كل من �سركة اأ�سالة القاب�سة و�سركة بروج العاملية املحدودة بالتنازل عن 142و25 ح�سة من اإجمايل ح�س�سهما يف ال�سركة على التوايل 
ل�سالح �سركة االندل�س العقارية. وبناًء عليه فاإن راأ�س مال ال�سركة البالغ خم�سمائة األف )500.000( ريال �سعودي اأ�سبح مق�سمًا على ال�سركاء على النحو التايل:

جدول 78: هيكل ملكية �ضركة هامات العقارية

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة 

هامات العقارية

66.60%333103.330�سركة اأ�سالة القاب�سة

33.40%167101.670�سركة االأندل�س العقارية

100.00%500105.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وكان الغر�س من ا�ستثمار �سركة االأندل�س العقارية يف �سركة هامات العقارية هو االإ�ستفادة من منو هذه ال�سركة يف ت�سغيل مراكز جتارية اأخرى ملطورين غري �سركة االندل�س 
العقارية.

االأندل�س  ل�سركة  التابعة  التجارية  املراكز  وتاأجري  وت�سغيل  اإدارة  بتقدمي خدمات  وذلك  لل�سركة،  التابعة  التجارية  املراكز  وت�سغيل جميع  باإدارة  العقارية  �سركة هامات  وتقوم 
العقارية باالإ�سافة اإلى مراكز جتارية اأخرى مملوكة من الغري يف عدة مناطق باململكة. ويتمثل دور امل�سغل كالتايل:

االإدارة وذلك بو�سع االأهداف االأ�سرتاتيجية الإدارة املراكز التجارية وعمل خطط واليات لتنفيذ تلك االأهداف �
التاأجريحيث ت�سمل خدمات التاأجري اإعداد خطة التاأجري التف�سيلية ال�سنوية، تطبيق �سيا�سة التاأجري وتنفيذ خطة التاأجري، بذل العناية الالزمة لتاأجري الوحدات  �

التاأجري بالتعاون مع امل�ست�سار القانوين،  اإعداد واإكمال وثائق  للتاأجري، ت�سليم الوحدات للم�ستاأجرين، حت�سيل االإيجارات من امل�ستاأجرين، امل�ساعدة يف  القابلة 
والتعامل مع ا�ستف�سارات جميع امل�ستاأجرين املحتملني. باالإ�سافة لذلك تقدم �سركات هامات خدمات ا�ست�سارية ت�سمل اال�ست�سارات اخلا�سة بالت�ساميم املعمارية، 
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مراجعة درا�سات ال�سوق، اإعداد خطة مزيج امل�ستاأجرين، �سيا�سة التاأجري، تقدير االإيجار، وامل�ساعدة واالإ�سراف على اإعداد ن�سره تو�سح تفا�سيل واأ�سعار التاأجري 
وغريها من املواد الرتويجية وتوزيعها على االأطراف املهتمه

الت�سغيل وذلك بجلب عرو�س �سركات النظافة واحلرا�سة االأمنية وعر�سها على ال�سركة الختيار االأن�سب لها �

ويبلغ عدد املراكز احلالية امل�سغلة من قبل �سركة هامات 18 مركز جتاري و9 مراكز جتارية حتت التطوير تخطط لت�سغيلها يف امل�ستقبل كما هو مو�سح يف اجلدولني التاليني:

جدول 79: املراكز التجارية احلالية املدارة من قبل �ضركة هامات العقارية

املراكز احلالية

امل�ضاحة القابلة للتاأجري)م2(ا�ضم املركزم

98.000اأمواج مول - الظهران1

86.635االأندل�س مول - جدة2

37.000ع�سري مول - ابها3

41.355 دارين مول - الدمام4

88.199حياة مول – الريا�س5

37.000كادي مول- جيزان6

38.000املنار بالزا - املدينة7

82.878بانوراما مول - الريا�س8

26.000مركز الرمي - الريا�س9

22.000عالية بالزا - الريا�س10

7.342ال�سحافة �سنرت- الريا�س11

5.064 التالل �سنرت- الريا�س12

5.457الريموك �سنرت- الريا�س13

24.095عزان بالزا- �سبيا14

19.326موج بالزا - جدة15

62.000فالمنجو مول- جدة16

60.000احلوية مول- الطائف17

67.534تبوك بارك مول- تبوك18

 807.885املجموع

 امل�سدر: ال�سركة

جدول 80: املراكز التجارية حتت التطوير التي �ضتدار من قبل �ضركة هامات

املراكز حتت التطوير

تاريخ الفتتاح املتوقعامل�ضاحة القابلة للتاأجري)م2(ا�ضم املركزم

الربع الثاين – 2016م3.506احلمراء بالزا - الريا�س 1

الربع الثاين – 2016م26.000اجلامعه مول- حائل2

الربع الثاين – 2016م41.096الباحه مول - الباحة3

الربع الثاين – 2016م35.726غالريي مول - تبوك4

الربع الرابع – 2015م10.067جرير بالزا- الريا�س 5

الربع الثالث – 2016م95.000الريا�س بارك مول - الريا�س6

الربع الرابع – 2016م22.521روبني بالزا - الريا�س 7

الربع الرابع – 2020م120.000بانوراما جدة مول -جدة8

الربع الثالث – 2017م9.000طريق االمري ماجد �سنرت- جدة 9

-362.916املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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شركة صروح المراكز  2 - 2 - 2

�سركة �سروح املراكز وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الريا�س بال�سجل التجاري رقم 1010418671 وتاريخ 1435/08/28هـ املوافق )2014/06/26م(. 
يت�سمن ن�ساطها الرئي�سي يف اإقامة امل�ساريع التجارية وال�سناعية وت�سغيل املراكز التجارية وخدمات اال�سترياد والت�سدير والت�سويق للغري و�سراء االرا�سي الإقامة املباين عليها 
وا�ستثمارها بالبيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة واإدارة و�سيانة وتطوير العقار و�سراء ومتلك العقار ل�سالح ال�سركة و�سراء وا�ستغالل العقارات واالأرا�سي ل�سالح ال�سركة. ويبلغ 
راأ�س مالها خم�سمائة الف )500.000( ريال �سعودي. غر�س �سركة االأندل�س العقارية هو اال�ستثمار يف �سركة �سروح املراكز وذلك بهدف متلك بانورما جدة مول يف مدينة جدة.

يف تاريخ 2014/04/17م قامت ال�سركة بامل�ساركة بن�سبة 25% يف تاأ�سي�س �سركة �سروح املراكز وقدمت ال�سركة اأرا�سي بلغت قيمتها 48.591.406 ريال �سعودي كح�س�س 
قيمتها  بلغت  اأرا�سي  القاب�سة  اأ�سالة  و�سركة  العقاري  لال�ستثمار  و�سركاوؤه  احلبيب  عبدالعزيز  حممد  �سركة  من  كاًل  قدم  كما  مالها.  راأ�س  يف  ح�ستها  تعادل  بن�سبة  عينية 
97.182.812 ريال �سعودي و 48.673.321 ريال �سعودي على التوايل لقاء ح�سولهم على ح�س�س عينية مقابلها يف راأ�س مال ال�سركة، حيث بلغت تكلفة االأرا�سي االإجمالية 
اململوكة من قبل �سركة �سروح املراكز 194.447.539 ريال �سعودي وهي مقيدة كراأ�س مال احتياطي يف القوائم املالية ل�سركة �سروح املراكز، �ساملة قيمة ال�سعي ل�سالح �سركة 
حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار العقاري والتي بلغت 9.447.539 ريال �سعودي. ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة �سروح املراكز. وللمزيد من املعلومات 

ف�ساًل راجع فقرة رقم  4-14 »امل�ساريع واخلطط امل�ستقبلية« من هذا الق�سم.

جدول 81: هيكل ملكية �ضركة �ضروح املراكز

عدد احل�ض�سا�ضم امل�ضاهم
قيمة احل�ضة

)ريال �ضعودي(
القيمة الإجمالية

)ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف �ضركة 

�ضروح املراكز

50%500050250.000�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار العقاري
25%250050125.000�سركة االأندل�س العقارية

25%250050125.000�سركة اأ�سالة القاب�سة
100%10.00050500.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

جدول 82: هيكل ملكية احل�ض�س العينية ل�ضركة �ضروح املراكز

قيمة احل�ضة العينية )ريال �ضعودي(ا�ضم امل�ضاهم

97.182.812�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار العقاري

48.591.406�سركة االأندل�س العقارية

48.673.321�سركة اأ�سالة القاب�سة

194.447.539املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وتقع االأر�س مبدينة جدة يف حي ال�سواري لغر�س اإقامة بانورما مول )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم الفرعي رقم  4-10«اأن�سطة ال�سركة« من هذا الق�سم(. بتكلفة 
م�سجلة يف ال�سك بقيمة 185.000.000 ريال �سعودي. حيث �ساهمت �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار العقاري بـ 50% تعادل 92.500.000 ريال �سعودي 
و�ساهمت كاًل من �سركة االأندل�س العقارية و�سركة بروج العاملية املحدودة بـ 25% تعادل 46.250.000 ريال �سعودي لكل منهما. وجتدر االإ�سارة باأن االأر�س تخ�سع الإجراءات 

النقل ل�سالح �سركة �سروح املراكز. و�سوف يتم نقل �سك االأر�س ل�سالح �سركة �سروح املراكز خالل الربع االأول من عام 2016م.

جدول 83: تفا�ضيل ملكية اأر�س بانورما مول جدة

ا�ضم امل�ضاهم
قيمة امل�ضاهمة يف الأر�س

 )ريال �ضعودي(
ن�ضبة امللكية يف اأر�س بانوراما جدة مول

50.00%92.500.000�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار العقاري

25.00%46.250.000�سركة االأندل�س العقارية

25.00%46.250.000�سركة بروج العاملية املحدودة

100.00%185.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

أنشطة الشركة  1 - 2

 .)Strip Malls( ومراكز ت�سوق االأحياء )Malls( تعتمد �سركة االأندل�س العقارية على اال�ستثمار يف االأن�سطة العقارية املرتبطة بقطاع التجزئة املدرة للدخل كاملراكز التجارية
كما طورت ال�سركة ثالث )3( مراكز جتارية بن�سب ملكية متفاوتة وهي:

مركزجتاري موؤ�س�س حتت االأ�سم التجاري »االأندل�س مول« املقام يف مدينة جدة، وتبلغ ملكية ال�سركة فيه %100 �
مركزجتاري موؤ�س�س حتت االأ�سم التجاري »حياة مول« املقام يف مدينة الريا�س، وتبلغ ملكية ال�سركة فيه %25 �
مركزجتاري موؤ�س�س حتت االأ�سم التجاري »دارين مول« املقام يف مدينة الدمام، وتبلغ ملكية ال�سركة فيه %50 �
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وباالإ�سافة اإلى املراكز التجارية املذكورة اأعاله، طورت ال�سركة ثالث )3( مراكز ت�سوق االأحياء )Strip Malls( بن�سبة ملكية مقدارها 100% مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة 
)الريموك �سنرت، التالل �سنرت، ال�سحافة �سنرت(. وقد قامت ال�سركة با�ستئجار اأر�س ال�سحافة �سنرت من مو�سى عبداهلل اآل ا�سماعيل، وهو �سخ�س ذي عالقة حيث اأنه ع�سو 

يف جمل�س اإدارة ال�سركة. )ملزيد من التفا�سيل، ف�ساًل مراجعة الق�سم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة

المراكز التجارية  1 -  1 - 2

األندلس مول 	أ(- 

اُفتتح االأندل�س مول يف عام 2007م ويقع مبدينة جدة على طريق امللك عبد اهلل مقابل ميدان امللك عبد العزيز يف منطقة مركز املدينة )املطار القدمي �سابقًا( مب�ساحة اإجمالية 
للمباين واملواقف قدرها 148.481 مرت مربع مق�سمة اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 121.191 مرت مربع، وم�ساحة مواقف ال�سيارات 27.290 مرت مربع. وتبلغ م�ساحة االأر�س 
املقام عليها 143.972 مرت مربع. ي�سم االأندل�س مول 296 م�ستاأجر موزعني على 370 متجر على م�ساحة تاأجريية تبلغ 86.635 مرت مربع مق�سمة على دورين. ويتميز االأندل�س 
مول بتنوع مزيجه التاأجريي باالإ�سافة اإلى بع�س املتاجر التجارية التي تتخذ العالمات التجارية امل�سهورة اإ�سمًا جتاريًا لها مثل H&M ، موذر كري، فافافوم، باري�س غالريي، 

�سنرت بوينت والعديد من العالمات التجارية امل�سهورة االخرى ومنطقة مطاعم مميزة ومنطقة ترفية.

ويتميز االأندل�س مول مبوقعه اال�سرتاتيجي باالإ�سافة اإلى اإطاللته املبا�سرة على ميدان امللك عبدالعزيز مب�سافة 800 مرت، والكثافة ال�سكانية العالية يف املناطق املحيطة باملوقع، 
يقع امل�سروع على تقاطع طريقني حيويني من اأهم الطرق يف مدينة جدة : طريق امللك عبد اهلل وطريق االأمري ماجد. وفيما يلي تفا�سيل عن االأندل�س مول من حيث م�ساحة املباين 

واملتاجر وعدد الزوار ون�سبة االإ�سغال وغريها من التفا�سيل.

جدول 84: تفا�ضيل الأندل�س مول

االأندل�س مول ا�ضم املركز

جدة املدينة

2007م تاريخ الفتتاح

%100 ن�ضبة امتالك �ضركة الأندل�س العقارية من الأندل�س مول

2012م 371 

عدد املتاجر
2013م 367 
2014م 368 
370 يونيو 2015م

%100 2012م

ن�ضبة الإ�ضغال
 %100 2013م
 %100 2014م
 %100 يونيو 2015م

 11.980.515 2012م

عدد الزوار
2013م 12.052.416
2014م 12.608.674
7.596.020 يونيو 2015م

 143.972 م�ضاحة الأر�س )م2(

 121.191 م�ضاحة م�ضطحات املبنى )م2(

 27.290 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

148.481 امل�ضاحة الإجمالية لالأندل�س مول )م2(*

86.635 امل�ضاحة القابلة للتاأجري )م2(

2 عدد الأدوار

1.212 ريال �سعودي الإيجار لكل مرت )ريال �ضعودي(

3000 �سيارة الطاقة ال�ضتيعابية ملواقف ال�ضيارات

املتاجر ال�سغرية : �سنة واحدة �

امل�ستاأجر الرئي�سي: 3-5 �سنوات �

هايرب ماركت: 10- 20 �سنة �

مراكز الرتفية: اأكرث من 20 �سنة �

مدة عقود امل�ضتاأجرين

ملك ل�سالح ال�سركة بن�سبة %100 ملكية الأر�س )ملك/اإيجار(

* ي�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط
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عدد المتاجر المستأجرة ومساحتها في األندلس مول

تبلغ عدد املتاجر يف االأندل�س مول 370 متجر مق�سمة اإلى خم�سة اأنواع وهم: �سوبرماركت، مراكز ترفيهية، م�ستاأجرين رئي�سني، متاجر �سغرية، ومنطقة مطاعم على م�ساحة 
86.635 مرت مربع.

جدول 85: عدد املتاجر امل�ضتاأجرة وم�ضاحتها يف الأندل�س مول من حيث نوع امل�ضتاأجر كما يف يونيو 2015م 

امل�ضاحة )م2(العددالنوع

118.487�سوبرماركت

15.933املراكز الرتفيهية

5314.692م�ستاأجرين رئي�سني

29346.451املتاجر ال�سغرية

221.072منطقة املطاعم

37086.635املجموع

امل�سدر: ال�سركة

العمالء الرئيسيون لألندلس مول

يو�سح اجلدول اأدناه العمالء الرئي�سني لالأندل�س مول.

جدول 86: العمالء الرئي�ضيون لالأندل�س مول خالل الفرتة 2012م، 2013م، 2014م، ويونيو 2015م

الن�ضبة من 
اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة من 

 العميل 
يونيو 2015م

)مليون ريال 
�ضعودي(

الن�ضبة من 
اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة من 
العميل 2014م
)مليون ريال 

�ضعودي(

الن�ضبة من 
اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة من 

 العميل 
2013م

)مليون ريال 
�ضعودي(

الن�ضبة من 
اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة من 

 العميل 
2012م

)مليون ريال 
�ضعودي(

ا�ضم العميل

%8.8 4.60 %9.00 9.18 %9.50 9.18 %9.93 9.18 �سركة جمموعة �سافوال

%6.05 3.15 %5.70 5.97 %6.10 5.95 %6.30 5.48 �سركة فواز احلكري 
و�سركاه

%3.7 1.93 %3.23 3.39 %3.10 2.99 %3.20 2.99 �سركة ال�سايع الدولية

%5.3 2.8 %5.12 5.62 %4.80 4.64 %5.70 5.23 �سركة دار البندر

%2.06 1.1 %2.05 2.15 %2.10 1.96 %2.12 1.96 جمموعة عبداملح�سن 
احلكري

امل�سدر: ال�سركة

حياة مول 	-(- 

افتتح حياة مول يف عام 2006م ويقع مبدينة الريا�س على طريق امللك عبد العزيز مب�ساحة اإجمالية قدرها 226.108 مرت مربع مق�سمة اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 128.989 
مرت مربع، وم�ساحة مواقف ال�سيارات 97.119 مرت مربع. وتبلغ م�ساحة االأر�س املقام عليها املول 146.069 مرت مربع. ي�سم حياة مول 248 م�ستاأجر موزعني على 490 متجر 
على م�ساحة تاأجريية تبلغ 88.199 مرت مربع مق�سمة على دورين. ويتميز حياة مول مبوقعه اال�سرتاتيجي على طريق امللك عبدالعزيز وتنوع امل�ستاأجرين مثل مكتبة جرير، 

مذركري، وباول كافيه، ومدينة مينيابلو�س الرتفيهية والعديد من العالمات التجارية الرائدة.

وعماًل با�سرتاتيجية ال�سركة يف اال�ستحواذ كليا اأو جزئيا على امل�ساريع القائمة ذات االأداء املتميز والتي تعتقد ال�سركة باأنه ميكنها الو�سول الى اأداء متميز من خاللها، قامت 
ال�سركة يف عام 2008م باال�ستحواذ على 50% من حياة مول وقامت بتح�سني اأداوؤه والذي ترتب عليه رفع ال�سعر التاأجريي للمرت املربع من خالل االتي:

رفع ن�سبة اال�سغال. 1
اإعادة تنظيم مزيج امل�ستاأجرين من خالل خطط االإحالل ترتب عليها اإ�سافة كمية ونوعية للمركز مثل احالل مارك�س و�سبن�سر. كما مت ا�ستقطاب فوريفري تونتي . 2

ون كاأول فرع يف مدينة الريا�س
تطوير واإن�ساء منطقة الليوان كاأول منطقه عامة وم�سرتكة خم�س�سة للمطاعم الراقية . 3
ا�ستقطاب مدينة مينيابلو�س الرتفيهية . 4
احلمالت الت�سويقية والرتفيهية. 5

ويف عام 2010م قامت ال�سركة ببيع 25% من املول متثل 50% من ح�ستها بعائد على االإ�ستثمار جتاوز 40% ل�سالح عبدالعزيز عبداهلل املو�سى. وما زالت ال�سركة متتلك 25% من 
حياة مول كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وفيما يلي تفا�سيل عن حياة مول من حيث م�ساحة املباين واملتاجر وعدد الزوار ون�سبة االإ�سغال وغريها من التفا�سيل.
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جدول 87: تفا�ضيل حياة مول

حياة مول ا�ضم املركز

الريا�س املدينة

2006م تاريخ الفتتاح

2008م تاريخ ال�ضتحواذ

%25 ن�ضبة امتالك �ضركة الأندل�س العقارية من حياة مول

2012م  487

عدد املتاجر
2013م 487

2014م 487

490 يونيو 2015م

%99 2012م

ن�ضبة الإ�ضغال
%98 2013م

%100 2014م

%98 يونيو 2015م

9.520.643 2012م

عدد الزوار
10.021.729 2013م

10.027.990 2014م

5.987.620 يونيو 2015م

146.069 م�ضاحة الأر�س )م2(

  128.989 م�ضاحة م�ضطحات املبنى )م2(

97.119 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

 226.108 امل�ضاحة الإجمالية حياة مول )م2(*

88.199 امل�ضاحة القابلة للتاأجري )م2(

2 عدد الأدوار

الإيجار لكل مرت )ريال �ضعودي( 1.352  

الطاقة ال�ضتيعابية ملواقف ال�ضيارات  2533�سيارة

املتاجر ال�سغرية: �سنة واحدة �

امل�ستاأجر الرئي�سي: 3-5 �سنوات �

هايرب ماركت: 10- 20 �سنة �

مراكز الرتفية: 10 �سنوات  �

مدة عقود امل�ضتاأجرين

ملك ل�سالح 

25% �سركة االأندل�س العقارية �

50% �سركة عبداهلل �سعد الرا�سد واوالده �

25% ورثة عبدالعزيز عبداهلل املو�سى �

ملكية الأر�س )ملك/اإيجار(

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط
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عدد المتاجر المستأجرة ومساحتها في حياة مول

اأنواع وهم: �سوبرماركت، مراكز ترفيهية، م�ستاأجرين رئي�سني، متاجر �سغرية، ومنطقة مطاعم على م�ساحة  اإلى خم�سة  تبلغ عدد املتاجر يف حياة مول 490 متجر مق�سمة 
88.199 مرت مربع.

جدول 88: عدد املتاجر وم�ضاحتها امل�ضتاأجرة يف حياة مول من حيث نوع امل�ضتاأجر كما يف يونيو 2015م 

امل�ضاحة )م2(العددالنوع

119.510�سوبرماركت

412.005املراكز الرتفيهية

9822.717م�ستاأجرين رئي�سني

281.797منطقة املطاعم

35932.170متاجر �سغرية

49088.199املجموع

امل�سدر: ال�سركة

العمالء الرئيسيون لحياة مول

يو�سح اجلدول اأدناه العمالء الرئي�سني حلياة مول

جدول 89: العمالء الرئي�ضيون حلياة مول

ن�ضبة 
ال�ضركة 

من 
اليرادات 

)%25(
يونيو 
2015م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

 من العميل 
يونيو 
2015م

)مليون 
ريال 

�ضعودي(

ن�ضبة 
ال�ضركة 

من 
اليرادات 

)%25(
2014م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من 
 العميل 
2014م

ن�ضبة 
ال�ضركة 

من 
اليرادات 

)%25(
2013م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من 
 العميل
2013م

ن�ضبة 
ال�ضركة من 
اليرادات 

)%25(
2012م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من 
 العميل 
2012م

ا�ضم العميل

%1.95 %13 7.8 %3.88 %13 15.5 %3.69 %14.0 14.74 %3.95 %16.0 15.8 �سركة فواز 
احلكري 
و�سركاه

%1.05 %7 4.2 %2.10 %7.0 8.4 %2.10 %8.0 8.39 %2.10 %8.0 8.39 �سركة 
الدانوب 

للمواد 
الغذائية

%0.43 %2.8 1.7 %0.83 %3.0 3.3 %0.83 %3.0 3.3 %0.57 %2.0 2.27 باري�س 
غالريي

%0.63 %4 2.5 %1.23 %4.0 4.9 %0.10 %4.0 3.98 %0.63 %2.1 2.5 �سركة 
جمموعة 

عبداملح�سن 
احلكري

%0.35 %2.2 1.4 %0.68 %2.0 2.7 %0.98 %3.5 3.87 %1.19 %5.0 4.76 ال�سواين

امل�سدر: ال�سركة

وقد قامت ال�سركة بتوقيع عقد بتاريخ 1435/06/01هـ املوافق 2014/04/02م مع �سركة ديزاين انرتنا�سونال ال�ست�سارات الت�سميم والتطوير )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل 
راجع ق�سم رقم  11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة( لدرا�سة الو�سع احلايل جلميع مرافق حياة مول من منطقة مطاعم ومواقف �سيارات والواجهات اخلارجية والبيئة 
الداخلية واال�ساءة الداخلية واخلارجية واأر�سيات وواجهات املعار�س التجاريه واالماكن العامة من بهو و ممرات ومقارنتها مبثيالتها يف ال�سوق ال�سعودي واالقليمي والعاملي 

وعلى �سوءه ُتقدم مقرتحات ت�سميمية العادة تطوير حياة مول و تعزيز مكانته وجتدر االإ�سارة باأنه مت االإنتهاء من عمل الدرا�سة.

وجتدر االإ�سارة باأنه يف تاريخ 1431/03/29هـ املوافق 2010/03/15م  وبناًء على قرار ال�سركاء يف حياة مول رقم : 1-3-2010 الوارد يف حم�سر قرار ال�سركاء والذي ن�س 
على اأن تقوم �سركة االأندل�س العقارية يف االإ�سراف على اإدارة امل�سروع وتعيني امل�سغلني ومقدمي اخلدمة واالأطراف االأخرى للقيام باأعمال اإدارة االإ�ستثمار جلميع اأنواع تطوير 

امل�سروع ولها كامل �سالحيات االإدارة. كما اأن تقدمي �سركة االأندل�س العقارية لتلك اخلدمات يتم بدون مقابل.
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دارين مول   -)-	

افتتح دارين مول يف عام 2009م ويقع دارين مول يف منطقة مميزة على كورني�س الدمام مب�ساحة اإجمالية قدرها 99.960 مرت مربع مق�سمة اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 
61.326 مرت مربع، وم�ساحة مواقف ال�سيارات 38.634 مرت مربع. وتبلغ م�ساحة االأر�س املقام عليها املول 59.051 مرت مربع. ي�سم دارين مول 135 م�ستاأجر موزعني على 183 
متجر على م�ساحة تاأجريية تبلغ 41.355 مرت مربع مق�سمة على دورين. وي�سم املول العديد من العالمات املميزه مثل هايرب بنده، ماجنو، مذر كري والعديد من االأ�سماء االخرى 

باال�سافة ملنطقة االلعاب واملطاعم املميزه باطاللتها على البحر. وفيما يلي تفا�سيل عن دارين مول من حيث م�ساحة املباين واملتاجر ون�سبة االإ�سغال وغريها من التفا�سيل.

جدول 90: تفا�ضيل دارين مول

دارين مول ا�ضم املركز

الدمام املدينة

2009م تاريخ الفتتاح

%50
ن�ضبة امتالك �ضركة الأندل�س العقارية من دارين مول عن طريق 

�ضركة الأ�ضواق املتطورة

 179 2012م

عدد املتاجر
 182 2013م

183 2014م

183 يونيو 2015م

%99 2012م

ن�ضبة الإ�ضغال
%99 2013م

%99 2014م

%99 يونيو 2015م

3.483.835 من اكتوبر 2014م اإلى يونيو 2015م عدد الزوار*

59.051 م�ضاحة الأر�س )م2(

م�ضاحة م�ضطحات املبنى )م2( 61.326 

38.634 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

99.960 امل�ضاحة الإجمالية دارين مول)م2(**

41.355 امل�ضاحة القابلة للتاأجري

2 عدد الأدوار

 885.28 الإيجار لكل مرت )ريال �ضعودي(

1440 �سيارة الطاقة ال�ضتيعابية ملواقف ال�ضيارات

الوحدات ال�سغرية: �سنة واحدة �

امل�ستاأجر الرئي�سي: 3- 5 �سنوات �

هايرب ماركت: 10- 20 �سنة �

مراكز الرتفية: اأكرث من 20 �سنة �

مدة عقود امل�ضتاأجرين

ملك ل�سالح �سركة االأ�سواق املتطورة بن�سبة %100 ملكية العقار )ملك/اإيجار(

*فيما يتعلق بعدد الزوار مل يتم تركيب جهاز لتعداد الزوار اال يف اكتوبر 2014م
**ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط
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عدد المتاجر المستأجرة ومساحتها في دارين مول

تبلغ عدد املتاجر يف دارين مول 183 متجر مق�سمة اإلى خم�سة اأنواع وهي: �سوبرماركت، مراكز ترفيهية، م�ستاأجرين رئي�سني، متاجر �سغرية، ومنطقة مطاعم على م�ساحة 
41.355 مرت مربع.

جدول 91: عدد املتاجر امل�ضتاأجرة وم�ضاحتها يف دارين مول من حيث نوع امل�ضتاأجر كما يف يونيو 2015م 

امل�ضاحة )م2(العددالنوع

110.450�سوبرماركت

13.647املراكز الرتفيهية

208.335م�ستاأجربن رئي�سيني

251.297منطقة مطاعم

13617.626متاجر �سغرية

18341.355املجموع

 امل�سدر: ال�سركة

العمالء الرئيسيون لدارين مول

يو�سح اجلدول اأدناه العمالء الرئي�سني لدارين مول.

جدول 92: العمالء الرئي�ضيون لدارين مول

ن�ضبة 
ال�ضركة 

من 
اليرادات 

)%50(
يونيو 
2015م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من 
العميل 
يونيو 
2015م

ن�ضبة 
ال�ضركة من 
اليرادات 

)%50(
2014م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من العميل 
2014م

ن�ضبة 
ال�ضركة من 
اليرادات 

)%50(
2013م

الن�ضبة 
من 

اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من 
 العميل 
2013م

ن�ضبة 
ال�ضركة من 
اليرادات 

)%50(
2012م

الن�ضبة من 
اجمايل 
الإيرادات

الإيرادات 
املتح�ضلة 

من 
 العميل 
2012م

ا�ضم 
العميل

%0.4 %3.9 0.8 %0.7 %4.0 1.4 %0.6 %3.6 1.3 %0.6 %3.6 1.3 �سركة فواز 
احلكري 
و�سركاه

%1.1 %11.8 2.3 %2.3 %12.3 4.5 %2.2 %12 4.3 %2.2 %12 4.3 �سركة 
العزيزية 

بنده 
املتحدة

%0.4 %5.9 0.8 %1.5 %6.2 2.9 %1.1 %6.5 2.1 %1.0 %6.5 2.0 �سركة درة 
الوادي

%0.3 %3.2 0.6 %0.6 %3.4 1.2 %0.6 %3.6 1.6 %0.6 %3.6 1.3 �سركة 
جزيرة 

�سما
%0.3 %3.2 0.6 %0.6 %3.3 1.2 %0.6 %3.2 1.1 %0.6 %3.2 1.1 جمموعة 

عبداملح�سن 
احلكري

امل�سدر: ال�سركة

مراكز تسوق األحياء  2 -  1 - 2

الصحافة سنتر 	أ(- 

اإنتهت اأعمال تطوير ال�سحافة �سنرت يف الربع الرابع من عام 2014م كما بداأ الت�سغيل يف الربع االأول من عام 2015م، وتقع على تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع �سارع االمري 
نا�سر بن �سعود يف حي ال�سحافة �سمال مدينة الريا�س مب�ساحة اإجمالية قدرها 12.228 مرت مربع مق�سمة اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 7.651 مرت مربع، وم�ساحة مواقف 
ال�سيارات 4.577 مرت مربع. وتبلغ م�ساحة االأر�س 12.367 مرت مربع. ي�سم ال�سحافة �سنرت 23 م�ستاأجر موزعني على 29 وحدة على م�ساحة تاأجريية تبلغ 7.342 مرت مربع 
مق�سمة على دورين. وي�سم ال�سحافة متاجر جتارية ومكاتب اإدارية. كما تتواجد اأ�سواق املزرعة حيث مت تخ�س�س 4.698 مرت مربع لها باال�سافة للعديد من العالمات التجاريه 
مثل د.كيف، كروك�س، مكياجي، �سيدليات وايت�س )والتي ميلك فيها ع�سو جمل�س االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب، بطريقة غري مبا�سرة عن طريق ملكيته يف �سركة حممد 

عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة( ومغربي للب�سريات. 
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 بلغت اجمايل ايرادات امل�سروع ال�سنوية �ستة ماليني ومئتني وخم�سة وع�سرين الف )6.225.000( ريال �سعودي مقابل اإيجار �سنوي يبلغ ثالث مليون ومائة الف )3.100.000( 
ريال �سعودي، وبلغت التكلفة التطويرية ثالثة ع�سر مليون واربعمائة واربعة الف )13.404.000( ريال �سعودي. وفيما يلي تفا�سيل عن ال�سحافة �سنرت من حيث م�ساحة املباين 

واملتاجر ون�سبة االإ�سغال وغريها من التفا�سيل.

جدول 93: تفا�ضيل ال�ضحافة �ضنرت

ال�سحافة �سنرت ال�ضم

%100 ن�ضبة ملكية �ضركة الأندل�س العقارية

الريا�س املدينة

%100 ن�ضبة الإ�ضغال

12.367 م�ضاحة الأر�س )م2(

 7.651 م�ضاحة م�ضطحات املبنى )م2(

 4.577 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

 12.228 امل�ضاحة الإجمالية ال�ضحافة �ضنرت)م2(*

7.342 امل�ضاحة القابلة للتاأجري 

29 عدد املتاجر

2 عدد الأدوار

826 الإيجار لكل مرت مربع )ريال �ضعودي(

200 الطاقة ال�ضتيعابية لل�ضيارت

الوحدات ال�سغرية: �سنة واحدة �

امل�ستاأجر الرئي�سي: 3-5 �سنوات �

هايرب ماركت: 20 �سنة �

مدة عقود امل�ضتاأجرين

تاأجري ملكية الأر�س )ملك/تاأجري(

64.082 الف ريال �سعودي ملدة 20 �سنة القيمة الإجمالية لالإيجار

املدة: 20 �سنة �

بداية العقد: 1434/3/16هـ املوافق )2013/1/28م( �

نهاية العقد: 1454/3/15هـ املوافق )2032/6/24م( �

مدة عقد تاأجري الأر�س

مو�سى عبداهلل األ اإ�سماعيل وهو طرف ذو عالقة )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع ق�سم 11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة( ا�ضم مالك الأر�س

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط

عدد المتاجر المستأجرة ومساحتها في الصحافة سنتر

تبلغ عدد املتاجر يف ال�سحافة �سنرت 29 متجر مق�سمة اإلى ثالث اأنواع وهم: �سوبرماركت، م�ستاأجرين رئي�سني، ومتاجر �سغرية، على م�ساحة 7.342 مرت مربع.

جدول 94: عدد املتاجر امل�ضتاأجرة وم�ضاحتها يف ال�ضحافة �ضنرت من حيث نوع امل�ضتاأجر كما يف يونيو 2015م 

امل�ضاحة )م2(العددالنوع

14.698�سوبرماركت

5679م�ستاأجربن رئي�سيني

231.965الوحدات ال�سغرية

297.342املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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العمالء الرئيسيون للصحافة سنتر

يو�سح اجلدول اأدناه العمالء الرئي�سيون لل�سحافة �سنرت.

جدول 95: العمالء الرئي�ضيون لل�ضحافة �ضنرت كما يف يونيو 2015م 

الن�ضبة من اإجمايل الإيراداتالإيرادات املتح�ضلة من العميلا�ضم العميل

49%3.000.000اأ�سواق املزرعة – هايرب

5%300.000�سركة �سيدليات اجلمال الرابعة – وايت�س 

4%220.275�سركة مغربي للب�سريات املحدودة

4%250.000�سركة د.كيف

3%160.000م�سرف االإمناء

امل�سدر: ال�سركة

التالل سنتر 	-(- 

اإنتهت اأعمال تطوير التالل �سنرت يف الربع الرابع من 2014م كما بداأ الت�سغيل يف الربع الثالث من عام 2015م، وتقع على طريق ان�س بن مالك الواقع يف حي امللقا �سمال مدينة 
الريا�س مب�ساحة اإجمالية قدرها 9.910 مرت مربع مق�سمة اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 5.890 مرت مربع، وم�ساحة مواقف ال�سيارات 4.020 مرت مربع. وتبلغ م�ساحة االأر�س 
9.018 مرت مربع. ي�سم التالل �سنرت 15 م�ستاأجر موزعني على 18 وحدة على م�ساحة تاأجريية تبلغ 5.064 مرت مربع مق�سمة على دور واحد. حيث مت تاأجري امل�ساحة املخ�س�سة 
لل�سوبر ماركت والبالغة 3.110 مرت مربع الأ�سواق الدانوب باال�سافة للعديد من العالمات التجارية مثل �ستار بك�س، �سيدليات وايت�س )والتي ميلك فيها ع�سو جمل�س االإدارة، 

حممد عبدالعزيز احلبيب، بطريقة غري مبا�سرة عن طريق ملكيته يف �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة(. 

ومن املتوقع اأن يكون اإجمايل ايرادات امل�سروع ال�سنوية اأربعة مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني األف )4.875.000( ريال �سعودي مقابل اإيجار �سنوي يبلغ مليونني وخم�سمائة وثمانني 
األف )2.580.000( وبلغت التكلفة التطويرية قرابة 9.731.500 ريال. وفيما يلي تفا�سيل عن التالل �سنرت من حيث م�ساحة املباين واملتاجر ون�سبة االإ�سغال وغريها من التفا�سيل.

جدول 96: تفا�ضيل التالل �ضنرت

التالل �سنرت ال�ضم

%100 ن�ضبة ملكية �ضركة الأندل�س العقارية

الريا�س املدينة

%98 ن�ضبة الإ�ضغال

9.018 م�ضاحة الأر�س)م2(

5.890 م�ضاحة م�ضطحات املبنى )م2(

4.020 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

9.910 امل�ضاحة الإجمالية التالل �ضنرت)م2(*

5.064 امل�ضاحة القابلة للتاأجري 

18 عدد املتاجر

1 عدد الأدوار

971 الإيجار لكل مرت مربع )ريال �ضعودي(

180 الطاقة ال�ضتعابية لل�ضيارات

الوحدات ال�سغرية: �سنة واحدة �

امل�ستاأجر الرئي�سي: 3-5 �سنوات �

هايرب ماركت: 20 �سنة �

مدة عقود امل�ضتاأجرين

تاأجري ملكية الأر�س )ملك/تاأجري(

60.775 الف ريال �سعودي ملدة 20 �سنة القيمة الإجمالية لالإيجار

املدة: 20 �سنة ع�سرين �سنة مالدية من تاريخ توقيع العقد �

بداية العقد: 1434/4/27هـ املوافق )2013/3/11م( �

نهاية العقد: 1453/11/29هـ املوافق )2032/3/11م( �

مدة عقد تاأجري الأر�س

عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان ا�ضم مالك الأر�س

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط
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عدد المتاجر المستأجرة ومساحتها في التالل سنتر

تبلغ عدد املتاجر يف التالل �سنرت 18 متجر مق�سمة اإلى ثالث اأنواع وهم: �سوبرماركت، م�ستاأجرين رئي�سني، ومتاجر �سغرية، على م�ساحة 5.064 مرت مربع.

جدول 97: عدد املتاجر امل�ضتاأجرة وم�ضاحتها يف التالل �ضنرت من حيث نوع امل�ضتاأجر كما يف يونيو 2015م 

امل�ضاحة )م2(العددالنوع

13.110�سوبرماركت

41.231م�ستاأجرين رئي�سني

10723املتاجر ال�سغرية

155.064املجموع

امل�سدر: ال�سركة

اليرموك سنتر 	-(- 

اإنتهت اأعمال تطوير الريموك �سنرت يف الربع الرابع من 2014م كما بداأ الت�سغيل يف الربع الثاين من عام 2015م، وتقع على طريق الدمام حي الريموك �سمال �سرق مدينة 
الريا�س مب�ساحة اإجمالية قدرها 10.514 مرت مربع مق�سمة اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 5.720 مرت مربع، وم�ساحة مواقف ال�سيارات 4.794 مرت مربع. وتبلغ م�ساحة االأر�س 
10.823مرت مربع. ي�سم الريموك �سنرت 19 م�ستاأجر موزعني على 25 وحدة على م�ساحة تاأجريية تبلغ 5.457 مرت مربع مق�سمة على دور واحد. وم�ساحة خم�س�سة لل�سوبر 

ماركت والبالغة 3.140 مرتا مربعا الأ�سواق بنده، باالإ�سافة للعديد من العالمات التجارية مثل دومينوز بيتزا، حلويات �سعد الدين، ومطعم الطازج.

 بلغت اجمايل ايرادات امل�سروع ال�سنويه قرابة 5.260.000 مقابل اإيجار �سنوي يبلغ 3.000.000 وبلغت تكلفته التطويرية قرابة 9.700.000 ريال. وفيما يلي تفا�سيل عن 
الريموك �سنرت من حيث م�ساحة املباين واملتاجر ون�سبة االإ�سغال وغريها من التفا�سيل.

جدول 98: تفا�ضيل الريموك �ضنرت

الريموك �سنرت ال�ضم

%100 ن�ضبة ملكية �ضركة الأندل�س العقارية

الريا�س املدينة

%97 ن�ضبة الإ�ضغال

10.823 م�ضاحة الأر�س)م2(

 5.720 م�ضاحة م�ضطحات املبنى )م2(

 4.794 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

 10.514 امل�ضاحة الإجمالية الريموك �ضنرت )م2(*

5.457 امل�ضاحة القابلة للتاأجري 

25 عدد املتاجر

1 عدد الأدوار

1.007 الإيجار لكل مرت مربع )ريال �ضعودي(

182 الطاقة ال�ضتيعابية لل�ضيارت

الوحدات العادية: �سنة واحدة �

امل�ستاأجر الرئي�سي: 3-5 �سنوات �

هايرب ماركت: 20 �سنة �

مدة العقد

تاأجري ملكية العقار )ملك/تاأجري(

67.522 الف ريال �سعودي ملدة 20 �سنة القيمة الإجمالية لالإيجار

املدة: 20 �سنة ع�سرين �سنة مالدية من تاريخ توقيع العقد �

بداية العقد: 1434/4/28هـ املوافق )2013/3/12م( �

نهاية العقد: 1453/11/30هـ املوافق )2032/3/12م( �

مدة عقد تاأجري الأر�س

نا�سر زيد الرزوق ا�ضم املالك

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط
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عدد المتاجر المستأجرة ومساحتها في اليرموك سنتر

تبلغ عدد املتاجر يف الريموك �سنرت 25 متجر مق�سمة اإلى ثالث اأنواع وهم: �سوبرماركت، م�ستاأجرين رئي�سني، ومتاجر �سغرية، على م�ساحة 5.457 مرت مربع.

جدول 99: عدد الوحدات امل�ضتاأجرة وم�ضاحتها يف الريموك �ضنرت من حيث نوع امل�ضتاأجر كما يف يونيو 2015م 

امل�ضاحة )م2(العددالنوع

13.140�سوبرماركت

4871م�ستاأجرين رئي�سني

201.446املتاجر ال�سغرية

255.457املجموع

امل�سدر: ال�سركة

العمالء الرئيسيون لليرموك سنتر

يو�سح اجلدول اأدناه العمالء الرئي�سيني للريموك �سنرت.

جدول 100: العمالء الرئي�ضيون للريموك �ضنرت كما يف يونيو 2015م

الن�ضبة من اإجمايل الإيراداتالإيرادات املتح�ضلة من العميلا�ضم العميل

34%1.884.000هايرب بنده

12%650.298مطاعم الطازج

4%235.320�سركة حممد علي �سعد الدين

4%244.200�سركة مغربي للب�سريات

8%416.000�سركة النهدي الطبية

امل�سدر: ال�سركة

اإن مراكز ت�سوق االحياء تعترب امل�ساريع الوحيدة لالأندل�س العقارية املقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة )جميع املراكز وامل�ساريع املتبقية مقامة على اأرا�سي متتلكها ال�سركة اأو امل�سروع 
املقام عليها( وذلك ل�سغر م�ساحتها وارتفاع �سعر مرت البيع وحمدودية امل�ساحة املبنية.

العمالء الرئيسيون من مجمل دخل النشاط لشركة األندس العقارية

ويبني اجلدول التايل العمالء الرئي�سيون من جممل دخل الن�ساط ل�سركة الأند�ض العقارية

جدول 101: العمالء الرئي�شيون من جممل دخل الن�شاط ل�شركة االأند�س العقارية

يوينو 2015م2014م2013م2012ماإ�ضم العميل

10.0%12.7%12.6%13.5%�سركة جمموعة �سافوال )العزيزية بنده(

9.6%13.7%13.3%13.9%�سركة فواز احلكري و�سركاه

4.9%5.3%4.5%5.6%�سركة دار البندر

3.4%3.2%2.9%3.2%�سركة ال�سايع الدولية

3.6%5.2%4.6%4.1%جمموعة عبداملح�سن احلكري

1.8%3.7%3.7%3.7%�سركة الدانوب للمواد الغذائية

0.7%1.4%1.4%1.0%باري�س غالريي

0.6%1.2%1.7%2.0%ال�سواين

0.7%2.5%1.9%1.8%�سركة درة الوادي

0.5%1.1%1.1%1.1%�سركة جزيرة �سما

امل�سدر: ال�سركة
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مبنى اإلدارة العامة لشركة األندلس العقارية 11 - 2

تتخذ ال�سركة مقر لها يف املبنى الرئي�سي يف مدينة الريا�س على طريق الدائري ال�سمايل والتي متتلك فيه ال�سركة االأر�س واملبنى. وتقوم ال�سركة بتاأجري ما ن�سبته 62% من 
اإجمايل امل�ساحة لطرف اخر و38% ال�ستخدام ال�سركة. وفيما يلي تفا�سيل عن مبنى االإدارة العامة لل�سركة.

جدول 102 :تفا�ضيل مبنى الإدارة العامة ل�ضركة الأندل�س العقارية

1.722م�ضاحة الأر�س )م2(

858م�ضاحة مواقف ال�ضيارات )م2(

2.715م�ضاحة م�ضطات املبنى )م2(

3.573امل�ضاحة الإجمالية )م2(*

2.210امل�ضاحة القابلة للتاأجري)م2(

1.340امل�ضاحة املوؤجرة )م2(

اأ�ضماء امل�ضتاأجرين ون�ضب ا�ضتخدامهم من امل�ضاحة 
ال�سركة العاملية للرعاية ال�سحية )�سيدلية وايت�س والتي ميلك فيها ع�سو جمل�س االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب، بطريقة 

غري مبا�سرة عن طريق ملكيته يف �سركة حممد عبدالعزيز واأوالده القاب�سة(:%62

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط

ملكية العقارت 12 - 2

يو�سح اجلدول اأدناه تفا�سيل ملكية العقارات ل�سركة االأندل�س العقارية.

جدول 103: ملكية العقارت

مالحظاتحالة العقارن�ضبة ملكية ال�ضركةالبند

م�سروع 
االأندل�س 

�سكوير

االأر�س مرهونة ل�سالح �سركة ملك100%االأر�س املقام عليها االأندل�س مول
الراجحي للتطوير االأر�س املقام عليها برج ال�سقق الفندقية 

)�ستي بريج �سويت�س جدة االندل�س مول)
ملك%100

االأر�س التي �سيقام عليها م�ست�سفى جمموعة 
الدكتور�سليمان احلبيب للخدمات الطبية 

القاب�سة

ملك%100*

ملك100%اأر�س ف�ساء

-ملك25%االأر�س املقام عليها حياة مول

�سك مفرغ با�سم �سركة عقارات ملك50% عن طريق �سركة االأ�سواق املتطورة**االأر�س املقام عليها دارين مول
العربية املحدودة التابعة للبنك 

ال�سعودي الربيطاين وجاري العمل 
على نقلها ال�سم �سركة االأ�سواق 

املتطورة

-ملك25%االأر�س التي �سيقام عليها بانورما جدة مول

امل�سدر: ال�سركة
*�ستقوم ال�سركة بامل�ساهمة بقيمة االأر�س وبعدها �سيتم نقل �سك االر�س ل�سالح م�سروع م�ست�سفى جمموعة الدكتور�سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة منا�سفًة بني ال�سركة وجمموعة الدكتور �سليمان احلبيب 

للخدمات الطبية القاب�سة
**كان هذا العقار م�سجاًل با�سم �سركة االأ�سواق املتطورة مبوجب ال�سك رقم 431010101032 وتاريخ 1429/05/28هـ )املوافق 2008/06/02م(، ومبوجب اتفاقية التمويل املربمة فيما بني �سركة االأ�سواق املتطورة 
والبنك ال�سعودي الربيطاين بتاريخ 1429/09/24هـ )املوافق 2008/09/24م(، مت اإفراغ هذه االأر�س ل�سالح �سركة عقارات العربية املحدودة التابعة للبنك ال�سعودي الربيطاين ك�سمان لت�سديد التمويل املمنوح لهم 
مبوجب اتفاقية التمويل املذكورة. وقد قامت �سركة االأ�سواق املتطورة ب�سداد كامل قيمة التمويل املقدم لها من البنك ال�سعودي الربيطاين واإنهاء اتفاقية التمويل املذكورة، وجاري حاليًا العمل على اإجراءات اإعادة اإفراغ 

االأر�س من قبل �سركة عقارات العربية املحدودة با�سم �سركة االأ�سواق املتطورة )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع ق�سم رقم  11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(

اأمانة جدة وذلك يف عام  اأر�س االأندل�س �سكوير حيث �سدرت رخ�سة بناء م�سروع االأندل�س �سكوير من  تتبنى ال�سركة ا�سرتاتيجية للقيام مب�سروع متعدد اال�ستخدامات على 
2009م. تقدر م�ساحة م�سروع االأندل�س �سكوير 197.860 مرت مربع والتي مت ا�ستخدام 143.972 لالأندل�س مول )املقام وامل�سغل حاليًا(، 6.223 مرت مربع لربج مال�سق للمول 
عبارة عن �سقق فندقية )�ستي بريج �سويت�س جدة االندل�س مول(، 30.463 مرت مربع مل�ست�سفى جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب الطبية، وتبقى 17.202 مرت مربع عبارة عن 
اأر�س ف�ساء �ستعمل ال�سركة على ا�ستغاللها م�ستقباًل مبا يتما�سى مع خططها امل�ستقبلية. مت البدء يف م�سروع �ستي بريج �سويت�س جدة االندل�س يف الربع االأول من عام 2012م 
وكذلك مت البدء يف م�سروع تو�سعة االأندل�س مول يف الربع االأول من عام 2015م �سمن امل�ساريع احلالية لل�سركة. )للمزيد من التف�سيل راجع فقره رقم  4-13 »امل�ساريع احلالية« 

وفقره رقم  4-14«امل�ساريع واخلطط امل�ستقبلية« من هذا الق�سم(.
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المشاريع الحالية  12 - 2

ستي بريج سويتس جدة االندلس مول 	بر- الشقق الفندقية(	أ(- 

قامت �سركة االأندل�س العقارية بتطوير واإن�ساء برج فندقي مال�سق لالأندل�س مول )�ستي بريج �سويت�س جدة االندل�س مول(، مب�ساحة اإجمالية قدرها 28.225 مرت مربع مق�سمة 
بـ  التكلفة االإجمالية  الفندق 6.223 مرتمربع، وقدرت  اأر�س  ال�سيارات 9.435 مرت مربع، وتبلغ م�ساحة  اإلى م�ساحة م�سطحات املبنى 18.820 مرت مربع، وم�ساحة مواقف 
121.12 مليون ريال عن طريق متويل بنكي ومتويل ذاتي. ومت البدء يف االأعمال االإن�سائية يف اأواخر 2012م ومت اإجناز 70% من امل�سروع كما يف يونيو 2015م ومن املتوقع افتتاح 

الفندق وت�سغيله يف الربع الثالث من عام 2016م.

وقد مت اختيار �سركة هوليداي اإن ال�سرق االأو�سط املحدودة حتت العالمة التجارية »�ستي بريج« واململوكة بن�سبة 100% من قبل جمموعة انرتكونتنينتال )IHG( الإدارة وت�سغيل 
اأول فندق يفتتح يف اململكة العربية ال�سعودية حتت  الفندق حتت العالمة التجارية )STAYBRIDGE SUITESHOTEL( �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول ليكون 

�سل�سلة فنادق �ستي بريج.

ويتكون �ستي بريج �سويت�س االأندل�س مول من 164 جناح باالإ�سافة الى املرافق الرتفيهية وغرف االإجتماعات واملطاعم العاملية ونادي �سحي. وفيما يلي تفا�سيل عن �ستي بريج 
�سويت�س جدة االندل�س مول.

جدول 104: تفا�ضيل �ضتي بريج �ضويت�س جدة 

�ستي بريج �سويت�س جده االندل�س مول ا�ضم امل�ضروع

جدة املوقع

6.223 م�ضاحة الأر�س)م2(

18.820 م�ضاحة م�ضطحات املبنى)م2(

9.435 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات)م2(

28.255 امل�ضاحة الإجمالية )م2(*

الربع الرابع 2012م تاريخ بدء امل�ضروع

الربع االأول 2016م تاريخ اإنتهاء امل�ضروع

الربع الثالث 2016م تاريخ ت�ضغيل امل�ضروع

%70 ن�ضبة اكتمال امل�ضروع كما يف يونيو 2015م

40% متويل ذاتي و60% متويل بنكي طريقة التمويل

121.12 مليون ريال �سعودي تكلفة امل�ضروع

IHG فنادق انرتكونتنينتال العاملية م�ضغل الفندق

19 دور عدد الأدوار

164 جناح عدد الأجنحة

236 موقف الطاقة ال�ضتعابية ملواقف ال�ضيارات

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط

توسعة األندلس مول	-(- 

تعمل ال�سركة على اإ�سافة 6.000 مرت مربع اإلى اجلهة اجلنوبية من االأندل�س مول ت�سمل م�ساحة تاأجريية قدرها 4.000 مرت مربع وربط امل�ساحة التاأجريية اجلديدة مبا يقارب 
9.000 مرت مربع تاأجريي مال�سقة للتو�سعة حيث �ست�سيف التو�سعة 22 وحده �سغرية و5 وحدات للم�ستاأجرين الرئي�سني، وتهدف زيادة امل�ساحة التاأجريية اإلى اإ�سافة نوعية 
يف امل�ستاأجرين الرئي�سني مما �سيوؤدي الى رفع �سعر املرت التاأجريي لالأندل�س مول. وقد مت البدء بامل�سروع وبن�سبة اإجناز بلغت 70% كما يف يونيو 2015م ومن املتوقع االنتهاء من 
اأعمال التو�سعة يف الربع االأول من عام 2016م بتكلفة 24.448.000 ريال �سعودي، وقد �سدرت رخ�سة البناء يف الربع الرابع من عام 2014م. وفيما يلي تفا�سيل عن تو�سعة 

االأندل�س مول. 

جدول 105:تفا�ضيل تو�ضعة الأندل�س مول

تو�سعة االأندل�س مول ا�ضم امل�ضروع

جدة املوقع

%100 ن�ضبة ملكية �ضركة الأندل�س العقارية

6.000م2  امل�ضاحة امل�ضافة م2

4.000م2  امل�ضاحة التاأجريية امل�ضافة م2
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الربع االأول 2015م تاريخ بدء امل�ضروع

الربع االأول 2016م تاريخ اإنتهاء امل�ضروع

الربع االأول 2016م تاريخ ت�ضغيل امل�ضروع

ذاتي بن�سبة %100 طريقة التمويل

24.448.000 ريال �سعودي تكلفة امل�ضروع

%70 ن�ضبة الإجناز كما يف يونيو 2015م

  المشاريع والخطط المستقبلية 12 - 2
ر�ضم تو�ضيحي 4 امل�ضاريع واخلطط امل�ضتقبلية
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بانوراما جدة مول	أ(- 

متلك ال�سركة 25% يف االر�س املخ�س�سة للم�سروع الواقع �سمال مدينة جدة يف حي ال�سواري طريق املدينة على م�ساحة تبلغ 130.477 مرت مربع وخم�س�سة لإن�ساء مركز 
جتاري )بانوراما جدة مول( ومت متويل ح�سة ال�سركة من قيمة االأر�س ذاتيًا حيث من املتوقع اأنه �سيتم البدء بامل�سروع يف الربع الرابع من عام 2017م، ومن املتوقع االنتهاء من 
اأعمال امل�سروع وت�سغيله يف الربع الرابع من عام 2020م، وجاري العمل على انهاء الت�ساميم والتقدم الإ�سدار الرتاخي�س الالزمة من اأمانة جدة. وجتدر االإ�سارة باأن االجراءات 

النظامية تخ�سع لعدة خطوات للح�سول على ترخي�س بناء مول وهي كالتايل:

فرز االر�س ومن ثم احل�سول على كروكي )من ادارة الكروكيات باالمانة( او عمل كروكي يف مكتب هند�سي. 1
تقدمي �سك االر�س. 2
تقدمي درا�سة مرورية للموقع. 3
تقدمي درا�سة عن الرتبة واملخططات للموقع. 4
عمل الت�ساميم الهند�سية. 5
احل�سول على املوافقة املبدئية من االمانة . 6
احل�سول على خمطط للموقع. 7
تقدمي جميع ما �سبق للح�سول على رخ�سة البناء )ف�سح البناء( من االمانة. 8
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وتبلغ قيمة امل�سروع االإجمالية 754.447.539 ريال �ساملة االأتي:

قيمة االر�س 194.447.539 ريال. 1
يعادل . 2 ما  املتبقية  و%50  بنكي  متويل  طريق  عن  ريال   280.000.000 يعادل  ما   %50 بن�سبة  امل�سروع  متويل  �سيتم  حيث  ريال،   560.000.000 امل�سروع  تكلفة 

280.000.000 ريال متويل ذاتي عن طريق ال�سركاء يف �سركة �سروح املراكز. وفيما يلي تفا�سيل عن بانورما جدة مول.
جدول 106: تفا�ضيل بانوراما مول 

بانورما جدة مول ا�ضم املركز

جدة املدينة

%25 ن�ضبة امتالك �ضركة الأندل�س العقارية من 
بانورما مول عن طريق �ضركة �ضروح املراكز

130.477 م�ضاحة الأر�س)م2(**

161.600 م�ضاحة م�ضطحات املبنى املتوقعة )م2(

80.800 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات املتوقعة )م2(

242.400 امل�ضاحة الإجمالية املتوقعة )م2(*

120.000 امل�ضاحة القابلة للتاأجري املتوقعة

دورين عدد الأدوار

2.710 عدد مواقف ال�ضيارات املتوقع

754.447.539 ريال �سعودي تكلفة امل�ضروع الإجمالية املتوقعة �ضاملة قيمة 
الأر�س

560.000.000 ريال �سعودي تكلفة البناء والت�ضييد الإجمالية املتوقعة

194.447.539 ريال �سعودي  قيمة الأر�س

140.000.000 ريال �سعودي  م�ضاهمة �ضركة الأندل�س العقارية من تكلفة 
البناء والت�ضييد

48.591.406 ريال �سعودي ومت متويل ح�سة ال�سركة ذاتيًا م�ضاهمة ال�ضركة من قيمة الأر�س )%25(

�سيتم متويل امل�سروع بن�سبة 50% ما يعادل 280.000.000 ريال عن طريق متويل بنكي و50% املتبقية ما يعادل 280.000.000 
ريال متويل ذاتي عن طريق ال�سركاء يف �سركة �سروح املراكز

طريقة متويل البناء والت�ضييد

الربع الرابع من عام 2017م تاريخ بدء اأعمال اإن�ضاء امل�ضروع

الربع الرابع من عام 2020م تاريخ اإنهاء اأعمال اإن�ضاء امل�ضروع

الربع الرابع من عام 2020م تاريخ ت�ضغيل امل�ضروع

جاري العمل على اإ�سدار الرتاخي�س الالزمة من اأمانة جدة الرتاخي�س ال�ضادرة

25% �سركة االأندل�س العقارية

25% �سركة بروج العاملية

50% �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار العقاري

ن�ضبة ملكية ال�ضركة يف اأر�س امل�ضروع

* ت�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط
**جتدر االإ�سارة باأن م�ساحة االأر�س كما هي مثبته يف ال�سك 160.000 مرت مربع وم�ساحتها ح�سب التنظيم تعادل 130.477 مرت مربع وذلك بعد اقرار الرفع امل�ساحي لالر�س )الكروكي( من قبل اأمانة مدينة جدة 
وان �سراء ال�سركة لالر�س كان ح�سب الكروكي التنظيمي املعتمد من االأمانة. ويعترب الكروكي التنظيمي هو االأ�سا�س ال�ستخراج الرخ�س الالزمة لبناء االأر�س )االرا�سي ذات امل�ساحات الكبرية التي مل يتم تنظيمها 
من قبل االمانة يكون هناك فروقات بني امل�ساحة ح�سب ال�سك وامل�ساحة ح�سب التنظيم املعتمد )الكروكي( وبالتايل يتم اعتماد امل�ساحة مبوجب التنظيم املعتمد، وهو االجراء املعمول به يف وزارة البلدية وال�سوؤوؤن 

القروية(.
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األمير ماجد سنتر	أ(- 

�ستقوم ال�سركة بال�سراكة مع �سركة منافع القاب�سة بتاأ�سي�س �سركة لغر�س متلك مركز ت�سوق االأحياء يف مدينة جدة »االأمري ماجد �سنرت« واالإ�سراف على �سري االأعمال وذلك من 
خالل متابعة امل�سغل بحيث تكون ح�سة ال�سركة من امل�سروع 70% و30% ل�سركة منافع القاب�سة. وجتدر االإ�سارة باأن االأر�س املقام عليها املركز م�ستاأجرة من �سركة منافع القاب�سة 

ملدة 25 �سنة هجرية. ومن املتوقع تاأ�سي�س ال�سركة يف الربع االأول من عام 2016م ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل عن االأمري ماجد �سنرت.

  جدول 107: تفا�ضيل الأمري ماجد �ضنرت 

االأمري ماجد �سنرت ال�ضم

%70 ن�ضبة ملكية �ضركة الأندل�س العقارية

جدة املدينة

24.184.000 ريال �سعودي تكلفة امل�ضروع الإجمالية املتوقعة

16.928.800 ريال �سعودي م�ضاهمة �ضركة الأندل�س العقارية من تكلفة امل�ضروع

17.000 م�ضاحة الأر�س)م2(

18.500 م�ضاحة م�ضطحات املبنى املتوقعة)م2(

8.800 م�ضاحة مواقف ال�ضيارات املتوقعة )م2(

27.300 امل�ضاحة الإجمالية املتوقعة )م2(*

14.000 امل�ضاحة القابلة للتاأجري املتوقعة 

273 الطاقة ال�ضتعابية لل�ضيارات املتوقعة

يف الربع االأول من عام 2016م تاريخ بدء اأعمال اإن�ضاء امل�ضروع

يف الربع الثاين من عام 2017م تاريخ اإنهاء اأعمال اإن�ضاء امل�ضروع

يف الربع الثالث من عام 2017م تاريخ ت�ضغيل امل�ضروع

املدة: 25 �سنة خم�سة وع�سرين �سنة هجرية من تاريخ توقيع العقد

بداية العقد: 1436/05/01هـ املوافق )2015/02/20م(

نهاية العقد: 1461/04/30هـ املوافق )2039/07/22م(

مدة عقد تاأجري الأر�س

تاأجري ملكية الأر�س )ملك/تاأجري(

159.640 الف ريال �سعودي ملدة 25 �سنة القيمة الإجمالية لالإيجار

�سركة منافع القاب�سة ا�ضم مالك الأر�س

* ي�سم م�ساحة م�سطحات املبنى وم�ساحة مواقف ال�سيارات فقط

ويبني اجلدول التايل مالك �سركة منافع القاب�سة.

جدول 108: تفا�ضيل مالك �ضركة منافع القاب�ضة 

ن�ضبة امللكيةا�ضم امل�ضاهمم

12.000%حممد عبدالعزيز �سالح الراجحي1
3.872%من�سور حممد عبدالعزيز الراجحي2
3.872%�سالح حممد عبدالعزيز الراجحي 3
3.872%خالد حممد عبدالعزيز الراجحي 4
3.872%عبدالكرمي حممد عبدالعزيز الراجحي5
3.872%يحيى حممد عبدالعزيز الراجحي6
3.872%بدر حممد عبدالعزيز الراجحي 7
3.872%عبدالرحمن حممد عبدالعزيز الراجحي 8
3.872%بندر حممد عبدالعزيز الراجحي9

3.872%عبدالعزيز حممد عبدالعزيز الراجحي 10
3.872%�سلمان حممد عبدالعزيز الراجحي11
3.872%يزيد حممد عبدالعزيز الراجحي12
3.872%عبداهلل حممد عبدالعزيز الراجحي 13
3.872%فهد حممد عبدالعزيز الراجحي 14
3.872%في�سل حممد عبدالعزيز الراجحي 15
1.936%منرية حممد عبدالعزيز الراجحي 16
1.936%نوال حممد عبدالعزيز الراجحي 17
1.936%مها حممد عبدالعزيز الراجحي 18
1.936%رمي حممد عبدالعزيز الراجحي 19
1.936%�سارة حممد عبدالعزيز الراجحي 20
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ن�ضبة امللكيةا�ضم امل�ضاهمم

1.936%البندري حممد عبدالعزيز الراجحي 21
1.936%م�ساوي حممد عبدالعزيز الراجحي 22
1.936%نوف حممد عبدالعزيز الراجحي 23
1.936%عبري حممد عبدالعزيز الراجحي 24
1.936%�سلطانه حممد عبدالعزيز الراجحي 25
1.936%منال حممد عبدالعزيز الراجحي 26
1.936%جنالء حممد عبدالعزيز الراجحي 27
3.520%عائ�سه حممد �سالح ال�سدي�س28
3.520%جواهر �سعد نا�سر العماري 29
3.520%نداء حممد ابراهيم اجلماز30

100%-املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

مشروع إنشاء مستشفى بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة 	-(- 

مت اإبرام اتفاقية �سراكة وت�سميم وتطوير واإدارة وت�سغيل م�ست�سفى بتاريخ 2014/10/30م بني ال�سركة وجمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة فيما يتعلق 
مب�سروع م�ست�سفى يف مدينة جدة والتي �سيتم على اإثرها تاأ�سي�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مل�ست�سفى جدة منا�سفة بني �سركة االأندل�س العقارية وجمموعة الدكتور �سليمان 
احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة فيما يتعلق بامل�سروع )50% لكل منهما( �سمن االأندل�س �سكوير. و�سوف تتولى جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة 
جميع العمليات الت�سغيلية واالإدارية للم�ست�سفى وينح�سر دور ال�سركة باال�ستثمار الراأ�سمايل فقط عن طريق متويل ح�ستها يف امل�سروع. وعليه، �سيتم نقل ملكية اأر�س امل�سروع 
اململوكة حاليا من قبل ال�سركة والتي تقدر م�ساحتها 30.463 مرت مربع بقيمة 3.000 ريال للمرت الواحد بقيمة قدرها واحد وت�سعون مليون واأربعمائة األف )91.4 مليون( ريال 
�سعودي ل�سركة م�ست�سفى جدة من قبل ال�سركة، بينما �ستدفع جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة قيمة ح�ستها نقدًا يف م�ست�سفى جدة املعادلة لقيمة 
االأر�س، ومن ثم يتحمل كال الطرفان �سداد النفقات الراأ�سمالية امل�ستقبلية الإن�ساء م�ست�سفى جدة منا�سفة بينهما. و�سوف تتحمل �سركة م�ست�سفى جدة جميع م�ساريف الت�سغيل 
امل�ستقبلية و�سيكون �سايف الدخل منا�سفة بني ال�سركة وجمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة. كما اأن جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية 
القاب�سة لها كافة ال�سالحيات الالزمة الإدارة �سركة م�ست�سفى جدة ب�سفتها م�سغل للم�سروع مبوجب االتفاقية، ومن بني تلك ال�سالحيات متثيل �سركة م�ست�سفى جدة اأمام 
جميع الهيئات الر�سمية واجلهات االأخرى والتمتع بال�سالحيات الكاملة الإدارة امل�سروع من الناحية املالية واالإدارية، وتوظيف املوظفني )مبا يف ذلك حتديد املرتبات واملكافاآت 
واملزايا االأخرى(، وعليه �ستكون �سركة م�ست�سفى جدة �سركة تابعة ملجموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة. اجلدير بالذكر اأن مدة هذه االتفاقية م�ستمرة 
حتى انق�ساء املدة املحددة ل�سركة م�ست�سفى جدة )مل يتم تاأ�سي�سها بعد ولكن من املتوقع اأن تكون مدتها 99 عام(، وجتدد االتفاقية بتمديد عمر هذه ال�سركة. وتخ�سع هذه 

االتفاقية لقوانني اململكة.

مت احل�سول على تقييم م�ستقل من �سركة كولدويل بانكر ال�سعودية يفيد اأن قيمة االأر�س ال�سوقية تبلغ مائة واثني ع�سر مليون و�ستمائة األف )112.6 مليون( ريال وذلك كما يف 
2015/4/25م ل�سركة م�ست�سفى جدة من قبل ال�سركة.

يقع م�ست�سفى جدة على ميدان امللك عبدالعزيز عند تقاطع طريق امللك عبداهلل مع طريق االأمري ماجد يف مدينة جدة يف املنطقة الغربية من اململكة. اجلدير بالذكر اأن امل�سروع 
ال يزال حتت التخطيط مبا يف ذلك اإجراءات الفرز ونقل ملكية االأر�س، وعليه فاإن ال�سركة مل تنهي درا�سات امل�سروع الهند�سية والت�سغيلية، ومل يتم بعد حتديد تاريخ بدء اإن�سائه 

اأو اكتماله حيث اأن اجراءات الفرز ونقل ملكية االأر�س قد تتطلب عدة �سنوات.

وجتدر االإ�سارة باأن اإجراءات فرز االأر�س �ستكون كالتايل:

تقدمي كروكي االر�س القدمي )املراد اجراء فرز له( مع �سك االر�س . 1
فرز االر�س اجلديدة )وهي تتم عن طريق التعامل مع اإدارة الرخ�س وادارة التطويرالعمراين وادارة امل�ساريع الريادية يف االمانة بجدة(. 2
ا�سدار كروكي جديد لالر�س بعد الفرز. 3
ا�سدار �سك للقطعة اجلديدة. 4
احل�سول على رخ�سة البناء والرخ�س النظامية االخرى الالزمة وترخي�س وزارة ال�سحة. 5

الشهادات واالعتمادات  12 - 2
جدول 109: ال�ضهادات والعتمادات احلا�ضله عليها ال�ضركة

فرتة العتمادالتفا�ضيلاجلهةال�ضهادة

2009مح�سول االأندل�س مول على جائزة اف�سل م�سروع جتاري وجتزئة باململكةCityscape�سيتي �سكيب العاملية

2010مح�سول حياة مول على جائزة اف�سل م�سروع جتاري وجتزئة باململكةCityscape�سيتي �سكيب العاملية

امل�سدر: ال�سركة

وجتدر االإ�سارة باأن �سيتي �سكيب �سركة عاملية مقرها دبي – دولة االمارات العربية املتحدة وهي متخ�س�سة يف تقدمي واقامة املعار�س واملوؤمترات الدولية اخلا�سة بالقطاع 
العقاري )�سكني – جتاري( حيث اأنها تقيم �سنويًا عدة معار�س يف منطقة ال�سرق االو�سط و�سرق ا�سيا. وتعقد خالل املعار�س م�سابقات عاملية تغطي اجلوانب العقارية ) اف�سل 

م�سروع عقاري - اف�سل م�سروع نا�سئ - اف�سل ت�سميم - وغريها(.
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نواحي القوة والمزايا التنافسية  12 - 2
التواجد يف املدن الرئي�سية يف اململكة �
نوعية امل�ساريع وتنوعها باال�سافة اإلى مكانة كل م�سروع يف املدينة املتواجد بها �
العالقات اال�سرتاتيجية مع قطاع التجزئة )غري مناف�سني لعمالئنا( �
اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف الذراع الت�سغيلي والتاأجريي التابع لل�سركة واملتمثل ب�سركة هامات العقارية لت�سغيل مراكز ال�سركة ومراكز اخرى �

المسؤولية االجتماعية 12 - 2

�ساهمت �سركة االأندل�س العقارية )من خالل مراكزها التجارية( يف اإ�ست�سافة العديد من االن�سطة االإجتماعية واالإن�سانية املختلفة وذلك تاأكيدًا لدورها يف املجتمع وكان اأبرزها :

حمالت التربع بالدم التابع لرئا�سة احلر�س الوطني لل�سوؤون ال�سحية �
حمالت اليوم العاملي للطفل امل�ساب بال�سرطان بالتعاون مع جمعية �سند لدعم االأطفال املر�سى بال�سرطان �
حمالت التوعية والك�سف املبكر عن مر�س �سرطان الثدي بالتعاون مع وزارة ال�سحة �
حمالت التطعيم �سد �سلل االطفال بالتعاون وزارة ال�سحة  �
معار�س االأ�سر ال�سمانية بالتعاون مع ال�سمان االجتماعي �
االأ�سبوع اخلليجي املوحد للتوعية ب�سحة الفم واالآ�سنان بالتعاون مع وزارة ال�سحة  �
يوم ال�سحة العاملي بالتعاون مع وزارة ال�سحة  �
اأ�سبوع حر�س احلدود وخفر ال�سواحل لدول جمل�س التعاون اخلليجي  �
يوم الدرن العاملي بالتعاون مع وزارة ال�سحة  �
اليوم العاملي للربو وارتفاع �سغط الدم بالتعاون مع وزارة ال�سحة �

الموظفون 12 - 2

 كما يف 30 يونيو 2015م، بلغ اإجمايل عدد العاملني يف ال�سركة 38 �سخ�سًا منهم 14 �سعوديني وبذلك تكون ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركة 36.84% مما ي�سع ال�سركة يف النطاق 
البالتيني ح�سب برنامج نطاقات املعتمد من قبل وزارة العمل لقطاع التطوير العقاري والبناء. 

ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل املوظفني يف ال�سركة خالل االأعوام 2012م اإلى نهاية يونيو 2015م.

جدول 110 :تفا�ضيل املوظفني يف ال�ضركة ح�ضب الأق�ضام 

الق�ضم

كما يف يونيو 2015مكما يف 31 دي�ضمرب 2014مكما يف 31 دي�ضمرب2013مكما يف 31 دي�ضمرب 2012م

�ضعوديون
غري 

�ضعوديني
�ضعوديوناملجموع

غري 
�ضعوديني

�ضعوديوناملجموع
غري 

�ضعوديني
�ضعوديوناملجموع

غري 
�ضعوديون

املجموع

112112112112مكتب الرئي�س التنفيذي

235371038115712املوارد الب�سرية

325212142121451015اإدارة امل�ساريع 

123123123123اإدارة املمتلكات

اإدارة الت�سويق وتطوير 
االأعمال

202202202202

134033033033االإدارة املالية

000000000011املراجعة الداخلية

1011219253492635142438املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

برنامج تدريب وتأهيل الموظفين  1 - 12 - 2

تقدم ال�سركة برامج ودورات تدريبية ت�سمل جميع امل�ستويات الوظيفية بال�سركة مبتابعة وتن�سيق من قبل املوارد من خالل لئحة تبني اأنواع ومدة و�سروط تلك الربامج والدورات 
التي تنا�سب احتياجات املوظفني يف جماالتهم املختلفة كاالأتي:

التدريب داخل ال�سركة ويتم تنفيذ ذلك بوا�سطة خمت�سني من داخل ال�سركة اأو خارجها. �
التدريب خارج اململكة ويتم ذلك عن طريق متابعة املراكز واملعاهد املتخ�س�سة والتي تطرح دورات وبرامج ت�ساعد املوظفني على تاأدية اأعمالهم ب�سورة احرتافية.  �
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الهيكل التنظيمي للشركة. 5

إدارة الشركة 1 - 2

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من ت�سعة )9( اأع�ساء، منهم ثمانية )8( غري تنفيذيني، وي�سم املجل�س ثالثة )3( اأع�ساء م�ستقلني.

ووفقًا للمادة )17( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، »يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س من ت�سعة )9( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات. وا�ستثناًء من 
ذلك تعني اجلمعية التاأ�سي�سية اأول جمل�س اإدارة لفرتة خم�س )5( �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة.«

وقد قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل عدد من اللجان التابعة له وهي: جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية. ولهذه اللجان لوائح وقواعد معتمدة ت�سكل 
جزء من نظام حوكمة ال�سركة الداخلي وحتدد املهام وامل�سوؤوليات املنوطة بكل منها. ترفع اللجان التقارير واالقرتاحات اإلى جمل�س االإدارة، ويقوم جمل�س االإدارة باإجراء مراجعة 

�سنوية لقواعد اللجان بناًء على تو�سياتها.

ولل�سركة اإدارة تنفيذية تتاألف من فريق يتمتع باخلربات الالزمة الإدارة ال�سركة بكفاءة وفعالية وفقًا للتوجيهات ال�سادرة عن جمل�س االإدارة. ويقوم الرئي�س التنفيذي بت�سيري 
االأعمال اليومية لل�سركة وفقًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س االإدارة ل�سمان حتقيق ال�سركة الأهدافها املحددة من قبل جمل�س االإدارة. 

الهيكل التنظيمي 2 - 2

يو�سح ال�سكل التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة:

ر�ضم تو�ضيحي 5 الهيكل التنظيمي لل�ضركة

ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG»∏NGódG ™LGôŸG

äBÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

á©LGôŸG áæ÷

ájò«ØæàdG áæé∏dG

≥jƒ°ùàdGh ∫ÉªY’G ôjƒ£J IQGOEG á«dÉŸG IQGOE’GäÉµ∏àªŸG IQGOEGäGAÉ°ûfE’Gh ™jQÉ°ûŸG IQGOEG

مجلس ا�دارة

امل�سدر: ال�سركة

أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير مجلس اإلدارة 2 - 2

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من ت�سعة )9( اأع�ساء، منهم ثمانية )8( غري تنفيذيني، وي�سم املجل�س ثالثة )3( اأع�ساء م�ستقلني. وجتدر االإ�سارة باأن �سركة بروج العاملية 
املحدودة و�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة و�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده هم اأع�ساء منتخبني من قبل اجلمعية العامة الغري العادية 1436/05/19هـ )املوافق 

2015/03/10م( ولها ممثلني كما هو مو�سح يف اجلدول التايل وفيما يلي نبذة عن اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة احلايل:
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جدول 111: اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة

ال�ضفةالعمراجلن�ضيةاملن�ضبوميثلهاال�ضمم
ن�ضبة امللكية املبا�ضرة*

ن�ضبة امللكية غري
تاريخ الع�ضوية**املبا�ضرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

�سركة بروج 1
العاملية 

املحدودة

حممد 
عبدالعزيز 

احلبيب

رئي�س 
املجل�س

1436/05/19هـ 0.07%0.10%27.65%39.50%غري تنفيذي65�سعودي
)املوافق 

2015/03/10م(
�سركة 2

الزكري 
لل�سناعة 
والتجارة

عبداملح�سن 
حممد 

الزكري

1436/05/19هـ --17.28%24.68%غري تنفيذي 55�سعوديع�سو
)املوافق 

2015/03/10م(

�سركة بروج 3
العاملية 

املحدودة

عبدال�سالم 
عبدالرحمن 

العقيل

1436/05/19هـ --27.65%39.50%غريتنفيذي49�سعوديع�سو
)املوافق 

2015/03/10م(
�سركة 4

عبدالرحمن 
عبداهلل 
املو�سى 
واأوالده

اأحمد 
عبدالرحمن 

املو�سى

1436/05/19هـ --6.91%9.87%غريتنفيذي37�سعوديع�سو
)املوافق 

2015/03/10م(

مو�سى بن 5
عبداهلل اآل 

ا�سماعيل

ب�سفته 
ال�سخ�سية

غري 72�سعوديع�سو
تنفيذي/ 

م�ستقل

1436/05/19هـ --%2.47%1.73
)املوافق 

2015/03/10م(
عبدالعزيز 6

عبداهلل 
الرا�سد

ب�سفته 
ال�سخ�سية

1436/05/19هـ --0.001%0.001%غري تنفيذي35�سعوديع�سو
)املوافق 

2015/03/10م(
�سليمان 7

حممد الداود
ب�سفته 

ال�سخ�سية
غري 63�سعوديع�سو

تنفيذي/ 
م�ستقل

1436/05/19هـ --%2.47%1.73
)املوافق 

2015/03/10م(
خالد حممد 8

ال�سليع
ب�سفته 

ال�سخ�سية
غري 52�سعوديع�سو

تنفيذي/ 
م�ستقل

1436/05/19هـ --%0.001%0.001
)املوافق 

2015/03/10م(
اأمين حممد 9

املديفر
ب�سفته 

ال�سخ�سية
1436/05/19هـ --0.88%1.25%تنفيذي39�سعوديع�سو

)املوافق 
2015/03/10م(

امل�سدر: ال�سركة

مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واأحكام نظام ال�سركات، يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهمًا بقيمة اإ�سمية قدرها 10.000 ريال �سعودي على االأقل 
)»اأ�سهم �سمان ع�سوية«( يتم اإيداعها لدى اأحد البنوك املحلية. 

* ت�سمل تلك االأ�سهم اأ�سهم �سمان ع�سوية اأع�ساء جمل�س االإدارة التي مت تخ�سي�سها من قبل امل�ساهمني البائعني لكل من ممثليهم يف جمل�س االإدارة والذين ميلكون ب�سكل مبا�سر الف )1.000( �سهم.
** التواريخ املذكورة يف هذا اجلدول هي تواريخ التعيني يف املنا�سب احلالية املذكورة يف ذات اجلدول. وتو�سح ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة تاريخ بداية تعيني كل منهم يف ال�سركة �سواء يف املجل�س اأو يف اأي 

من�سب اأخر �سابق على هذه املنا�سب. 

اإن �سكرتري جمل�س االإدارة هو »فهد �سعود الطريقي« والذي مت تعيينه يف هذا املن�سب بتاريخ 2008/06/14م، وال ميلك اأي اأ�سهم يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وميكن 
االطالع على ملخ�س ال�سرية الذاتية له يف الق�سم املعنون »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة«.
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ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة 1 - 2 - 2

فيما يلي ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة احلاليني:

حممد عبدالعزيز �ضليمان احلبيبال�ضم

65العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية 1975ماملوؤهالت العلمية

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة حممد بن عبدالعزيز احلبيب و�سركاه لالإ�ستثمار والت�سويق العقاري وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف  �اخلربات العملية
قطاع ا�ستثمار وتطوير االأرا�سي والبناء عليها من عام 2003م وحتى االآن

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة حممد بن عبدالعزيز احلبيب واوالده القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع ا�ستثمار وتطوير االأرا�سي  �
والبناء عليها من عام 2008م وحتى االآن

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة حممد احلبيب واحمد احلب�سي و�سركاوؤهم وهي �سركة ت�سامنية وهي تعمل يف جمال ا�ستثمار امل�ساريع واالعمال العقارية  �املنا�سب االخرى
واالرا�سي من 2008م وحتى االآن

رئي�س جمل�س االإدارة يف �سركة احلياة العقارية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع العقاري من 2009م وحتى االن �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ا�سالة القاب�سة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت العامة للمباين من عام 2011م وحتى عام  �
2014م

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة جمموعة �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اقامة واإدارة امل�ست�سفيات  �
الطبية وامل�ستو�سفات، �سراء االرا�سي واقامة املباين عليها وا�ستثمارها، جتارة اجلملة يف االدوية وامل�ستح�سرات واالجهزة الطبية من عام 2013م 

وحتى االآن

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة غرا�س االخالق التعليمية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اقامة وت�سغيل املدار�س وخدمات اال�سترياد  �
والت�سدير للحا�سب االيل من عام 2014م وحتى االآن

عبداملح�ضن حممد عبدالكرمي الزكريال�ضم

55العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية 1982م املوؤهالت العلمية

ع�سو جمل�س ال�سورى وهو جمل�س حكومي من عام 2001م وحتى 2012م �اخلربات العملية

�سريك ورئي�س تنفيذي ل�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف قطاع االإن�ساء والتعمري واملقاوالت من 2003م  �
وحتى االآن

ع�سو جمل�س اإدارة والع�سو املنتدب يف ال�سركة االأهلية للتاأمني وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع التاأمني واإعادة التاأمني من 2009م وحتى  �املنا�سب االخرى
االآن

ع�سو جمل�س اإدارة يف جمعية االطفال املعوقني وهي جمعية خريية والتي تعمل يف رعاية وتاأهيل االأطفال املعوقني من 1994م وحتى االآن �

ع�سو موؤ�س�س ملوؤ�س�سة اجلزيرة للطباعة والن�سر وهي موؤ�س�سة عامة والتي تعمل يف قطاع الطباعة والن�سر من 1991 وحتى االآن �

ع�سو جمل�س اإدارة يف وقف امللك عبدالعزيز لالأعمال اخلريية وهي موؤ�س�سة خريية منذ عام 2011م  �
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عبد ال�ضـالم عبد الرحمـن نا�ضرالعقيـلال�ضم

49العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

بكالوريو�س العلوم يف االإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية 1990ماملوؤهالت العلمية

رئي�س جلنة التدقيق واملراجعة يف �سركة جرير للت�سويق وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التجزئة من عام 2001م وحتى االآن �اخلربات العملية

ع�سو اللجنة اال�ست�سارية يف هيئة ال�سوق املالية وهي جهة حكومية من عام 2013م وحتى االآن �

الع�سواملنتدب يف �سركة �سركة جرير لال�ستثمارات التجارية وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف قطاع العقارات من عام 1991م وحتى االآن �

دورة يف �سي.بي.اإي )CPE( من مكتب املن�ساآت العائلية، الواليات املتحدة االمريكية 1996م �

�سهادة يف التمويل اال�سرتاتيجي من جامعة هارفارد، الواليات املتحدة االمريكية 1997م �

�سهادة يف ادارة الرثوات اخلا�سة من برنامج وارتون التعليمي، بن�سلفانيا الواليات املتحدة االمريكية 2001م �

�سهادة اجتياز اختبار �سي.اإم.اإي )CME( من املعهد امل�سريف، الريا�س 2009م �

ع�سو جمل�س مديرين ل�سركة جرير للتطوير التجاري وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2006م وحتى االآن �املنا�سب االخرى

املدير العام ل�سركة اأ�سواق امل�ستقبل وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2006م وحتى االآن �

املدير العام �سركة اأفرا�س العربية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات واملقاوالت من عام 1431هـ وحتى االآن �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جرير القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2008م وحتى االآن �

رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب يف �سركة مدار�س ريا�س جند وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف القطاع التعليمي من عام 2008م وحتى  �
االآن

ع�سو جمل�س اإدارة و رئي�س جلنة اال�ستثمار يف �سركة كنان الدولية للتطوير العقاري وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام  �
2008م وحتى االآن

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة حرمة الوطنية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2013م وحتى االآن  �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة وادي حرمة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2013م وحتى االآن  �

ع�سو جمل�س اإدارة يف جمعية اطعام اخلريية من عام 2013م وحتى االآن  �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة اأ�سالة القاب�سة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2014م وحتى االآن  �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة خما�سية طيبة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2014م وحتى االآن  �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة خما�سية طابة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات واملقاوالت من عام 2014م وحتى االآن  �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة �سروح املراكز وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقاري من عام 2014م وحتى االآن  �

ع�سو جمل�س اإدارة يف الهيئة العامة لال�ستثمار وهي جهة حكومية من من عام 2014م وحتى االآن  �

رئي�س جمل�س املديرين ل�سركة االأ�سواق املتطورة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2007م وحتى االآن �

رئي�س جمل�س املديرين ل�سركة �سن�سري 21 ال�سعودية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 2002م وحتى االآن �
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اأحمد عبدالرحمن عبداهلل املو�ضىال�ضم

37العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف تخ�س�س االأعمال من كلية لندن للعلوم االقت�سادية وال�سيا�سية، بريطانيا عام 1999ماملوؤهالت العلمية

نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع العقارات من عام 1999م حتى االناخلربات العملية

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة تنمية العقار وال�سياحة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع املقاوالت العامة وال�سيانة من عام 2014م حتى االآن  �املنا�سب االخرى

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ينبع لل�سياحة املحدودة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة من عام 2014م حتى  �
االآن 

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة درة اجلبيل لل�سياحة املحدودة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت العامة وال�سيانة من عام  �
2014م حتى االآن 

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اأ�سواق اجلزيرة وهي �سركة م�ساهمه مقفلة تعمل يف جمال اجلملة والتجزئة من عام 2012م وحتى االآن �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �سركة روبني العربية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املقاوالت العامة وال�سيانة من عام 2012م وحتى  �
االآن

ع�سو جمل�س االإدارة يف �سركة عبدالرحمن املو�سى القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع العقاري من عام 2007م حتى االآن  �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة مهد ال�سيافة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت العامة وال�سيانة من عام 2007م حتى االآن  �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة درة ال�سياحة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت العامة وال�سيانة من عام 2007م حتى االآن  �

ع�سو جمل�س االإدارة يف �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع املقاوالت العامة وال�سيانة من عام  �
2002م حتى االآن

مو�ضى عبداهلل مو�ضى اآل ا�ضماعيلال�ضم

72العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

ماج�ستري يف االإدارة من كلية بريخ اأن دير�س، املانيا عام 1970م �املوؤهالت العلمية

بكالوريو�س يف االإدارة والتخطيط املهني من كلية بريخ ان دير�س، املانيا 1970م �

مدير عام االإدارة العامة والت�سغيل بجامعة امللك �سعود من 1993م وحتى 2002م �اخلربات العملية

مدير عام االإدارة ملطابع اجلامعة بجامعة امللك �سعود من 1981م وحتى 1993م �

رئي�س مدربني بالتدريب املهني بالريا�س من عام 1966م اإلى عام 1971م �

ال يوجد املنا�سب االخرى

عبدالعزيز عبداهلل �ضعد الرا�ضدال�ضم

35العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

بكالوريو�س يف االقت�ساد من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية عام 2002ماملوؤهالت العلمية

ع�سو جلنة التدقيق ل�سركة الرا�سد للتجارة واملقاوالت وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع التجارة واملقاوالت من 2013م وحتى االآن  �اخلربات العملية

م�سوؤول ائتمان مبجموعة �سامبا هي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع  امل�سريف من 2002م وحتى 2005م �

ع�سو جمل�س اإدارة ل�سركة الفروج الذهبي وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع االإنتاج الزراعي واحليواين من 2013م وحتى االآن �املنا�سب االخرى

الع�سو املنتدب ل�سركة عبد العزيز بن عبد اهلل بن �سعد الرا�سد و اأوالده وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع التجارة العامة من  �
2012م وحتى االآن

الع�سو املنتدب ل�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد واوالده املحدودة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع التجارة واملقاوالت من 2008م وحتى االآن �

الع�سو املنتدب ل�سركة عبدالعزيز و في�سل الرا�سد املحدودة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع التجارة و مقاوالت واأثاث ومعاجلة  �
مياه من 2007م وحتى االآن
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�ضليمان حممد عبداهلل الداودال�ضم

63العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

الدكتوراه يف الفقه وال�سيا�سة ال�سرعية من جامعة الزيتونة، تون�س 1996م �املوؤهالت العلمية

ماج�ستري يف الفقة وال�سيا�سة ال�سرعية من جامعة الزيتونة، تون�س 1993م �

بكالوريو�س يف ال�سريعة من جامعة االإمام حممد بن �سعود اال�سالمية، اململكة العربية ال�سعودية عام 1976م �

مدير عام ملوؤ�س�سة �سمد للمقاوالت وهي موؤ�س�سة فردية والتي تعمل اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية وحتلية املياه من عام 2015م  �اخلربات العملية
وحتى االآن

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة الفخار وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع تاأمني حفالت الوالئم اخلا�سة والعامة، والت�سويق  �
الغذائي من عام 1996م وحتى االآن

اليوجداملنا�سب االخرى

خالد حممد حمد ال�ضليعال�ضم

52العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية عام 1983ماملوؤهالت العلمية

ع�سو جلنة املراجعة يف البنك االهلي التجاري وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف منذ عام 2011م و حتى االآن �اخلربات العملية

ع�سو جلنة املراجعة يف �سركة اإحتاد م�سانع االأ�سالك وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع الت�سييد والبناء منذ عام 2008م و حتى االآن �

ع�سو جلنة املراجعة يف �سركة الدري�س وهي �سركة م�ساهمه عامة والتي تعمل يف جمال حمطات الوقود والنقل منذ عام 2008م و حتى االآن �

ع�سو جلنة املراجعة يف �سركة اجلزيرة تكافل للتاأمني التعاوين وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع التاأمني منذ عام 2012م و حتى االآن �

رئي�س فريق يف برنامج مراجعة اجلودة – الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني منذ عام 2001م وحتى االآن �

رئي�س املراجعة الداخلية يف �سركة االت�ساالت ال�سعودية وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات منذ عام 2006م  �
وحتى االآن

ع�سو جلنة املراجعة يف �سركة ا�سمنت املنطقة ال�سرقية وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع �سناعة اال�سمنت منذ عام 1998م وحتى االآن �

مدير اإدارة املراجعة والتحيل املايل يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وهي جهة حكومية والتي تعمل يف اإقرا�س ال�سركات ال�سعودية ال�سناعية  �
منذ عام 1983م اإلى 2005م

حما�سب عمومي معتمد )CPA( من احتاد املحا�سبني العموميني املعتمدين الواليات املتحدة االأمريكية عام 1990م �

حمقق احتيال معتمد )CFE( من احتاد حمققي االحتيال املعتمدين )ACFE( الواليات املتحدة االأمريكية عام 2007م �

�سهادة اإدارة املخاطر – معتمدة من معهد املراجعني الداخليني الواليات املتحدة االأمريكية عام 2012م �

�سهادة ع�سوية يف معهد املدققني الداخليني )IIA( الواليات املتحدة االأمريكية عام 2010م �

ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبة وهي جهه حكومية منذ عام 2008م �املنا�سب االخرى

ع�سو جمل�س اإدارة املعهد ال�سعودي ملراجعي احل�سابات الداخلية وهي جهه حكومية منذ عام 2011م  �
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اأمين حممد �ضالح املديفرال�ضم

39العمر

�سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

حا�سل على درجة بكالوريو�س علوم يف هند�سة النظم والهند�سة ال�سناعية وبحوث العمليات من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية املوؤهالت العلمية
ال�سعودية 1997م 

رئي�س تنفيذي يف �سركة االأندل�س العقارية من 2006م وحتى االن �اخلربات العملية

م�سوؤول يف االإدارة العامة للرتاخي�س والتفتي�س يف هيئة ال�سوق املالية من 2005م اإلى 2006م �

م�ست�سار ائتمان يف �سندوق التنمية ال�سناعية من 1998م اإلى 2005م �

برنامج ت�سي�س مانهاتن لالئتمان والتحليل املايل من بنك ت�سي�س مانهاتن، نيويورك، 2000م �

برنامج تقييم امل�ساريع وحتليل املخاطر من جامعة كوينز برامج دون دوت�س التنفيذية، كندا 2004م �

ع�سوجمل�س اإدارة م�ستقل يف �سركة اخلري كابيتال وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع املايل من 2014م وحتى االن �املنا�سب االخرى

ع�سو جمل�س مديرين يف �سركة هامات وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع العقاري من 2014م وحتى االن �

ع�سو جمل�س مديرين يف �سركة �سروح املراكز وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع العقاري من 2014م وحتى االن �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة احلياة العقارية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع العقاري من 2009م وحتى االن �

ع�سو جمل�س مديرين يف �سركة االأ�سواق املتطورة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع العقاري من 2007م وحتى االن �

فهد �ضعود ح�ضني الطريقيال�ضم

32العمر

�سعودياجلن�سية

�سكرتري جمل�س االإدارة و مدير اإدارة املوارد الب�سريةاملن�سب

بكالوريو�س يف اللغة العربية من جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، الريا�س 2006ماملوؤهالت العلمية

مدير اإدارة املوارد الب�سرية يف �سركة االأندل�س العقارية من 2011م وحتى تاريخه �اخلربات العملية

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة من 2008م وحتى تاريخه �

م�ساعد اإداري يف �سركة االأندل�س العقارية من 2007م اإلى 2011م �

اليوجداملنا�سب االخرى

اإلدارة التنفيذية 2 - 2

الرئي�س  ويقوم  االإدارة.  جمل�س  عن  ال�سادرة  للتوجيهات  وفقًا  وفعالية  بكفاءة  ال�سركة  الإدارة  الالزمة  واملهارات  باخلربات  يتمتع  فريق  من  لل�سركة  التنفيذية  االإدارة  تتاألف 
التنفيذي بت�سيري االأعمال اليومية لل�سركة وفقًا لتوجيهات و�سيا�سات جمل�س االإدارة ل�سمان حتقيق ال�سركة الأهدافها املحددة من قبل جمل�س االإدارة.

جدول 112 : الإدارة التنفيذية لل�ضركة

العمراجلن�ضيةاملن�ضبال�ضم
تاريخ اللتحاق بالعمل 

يف ال�ضركة

الأ�ضهم التي 
ميلكها قبل 

الطرح

الأ�ضهم التي 
ميلكها بعد الطرح

2006/08/21877.497613.948م39�سعوديالرئي�س التنفيذياأمين حممد �سالح املديفر 

--2007/04/28م46�سعودينائب الرئي�س للم�ساريعفهد عبداهلل ع�ساف الع�ساف 

مدير اإدارة املوارد الب�سرية فهد �سعود ح�سني الطريقي 
و�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة

--2007/02/14م32�سعودي

--2007/08/25م33�سعوديمدير اإدارة املمتلكاتفهد عبدالرحمن اإبراهيم الدبا�سي 

مدير اإدارة الت�سويق وتطوير هذال �سعد منري العتيبي
االعمال

--2008/06/14م38�سعودي

--2011/05/04م35مينيمدير االإدارة املاليةفواز عبدالعزيز عبداهلل بن حويل 

امل�سدر: ال�سركة
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وفيما يلي ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء اجلهاز االإداري املذكورين اأعاله.

اأمين حممد �ضالح املديفرال�ضم

39العمر

�سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذياملن�سب

املوؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1«ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة  اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

فهد عبد اهلل ع�ضاف الع�ضافال�ضم

44العمر

�سعودياجلن�سية

 نائب الرئي�س للم�ساريعاملن�سب

بكالوريو�س يف عمارة وعلوم بناء من جامعة امللك �سعود، الريا�س 1997ماملوؤهالت العلمية

م�ساعد الرئي�س للم�ساريع يف �سركة االندل�س العقارية من 2012م وحتى تاريخه �اخلربات العملية

مدير عام امل�ساريع يف �سركة االندل�س العقارية من 2007م اإلى 2012م �

م�ساعد مدير املمتلكات واخلدمات امل�ساندة للمنطقة الو�سطى واملباين الرئي�سية يف بنك �ساب وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع  �
امل�سريف من 2005م وحتى2007م 

م�ساعد مدير املمتلكات واخلدمات امل�ساندة للمنطقة الو�سطى يف بنك �ساب وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من2004م  �
موحتى 2005م

مدير م�ساريع املنطقة الو�سطى يف بنك �ساب وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف( من2001م وحتى2005م �

مدير م�سروع يف بنك �ساب وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من 2000م وحتى 2001م �

م�ساعد مدير م�سروع يف بنك �ساب وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من ابريل 2000م وحتى نوفمرب 2000م �

معماري م�ساريع املمتلكات يف بنك �ساب وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من 1998م وحتى 2000م �

�سريك ونائب املدير العام يف مكتب القد�س الهند�سي وهي �سركة تو�سية والتي تعمل يف قطاع اال�ست�سارات الهند�سية من 1997م وحتى1998م �

اليوجداملنا�سب االخرى

فهد �ضعود ح�ضني الطريقيال�ضم

32العمر

�سعودياجلن�سية

�سكرتري جمل�س االإدارة و مدير اإدارة املوارد الب�سريةاملن�سب

املوؤهالت العلمية

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1«ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلة اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

فهد عبد الرحمن اإبراهيم الدبا�ضيال�ضم

33العمر

�سعودياجلن�سية

مدير اإدارة املمتلكاتاملن�سب

بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك �سعود، الريا�س 2006ماملوؤهالت العلمية

مدير اإدارة املمتلكات يف �سركة االأندل�س العقارية من 2007م وحتى تاريخه �اخلربات العملية

م�سرف وحدة م�سرتيات يف �سركة اأ�سواق عبداهلل العثيم وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع التجزئة من 2005م وحتى2007م �

اليوجداملنا�سب االخرى
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هذال �ضعد منري العتيبيال�ضم

38العمر

�سعودياجلن�سية

 مدير اإدارة الت�سويق وتطوير االعمالاملن�سب

دبلوم درا�سات عليا يف الت�سويق من جامعة لي�سرت، بريطانيا 2012م �املوؤهالت العلمية

برنامج التاأهيل يف العمل امل�سريف من املعهد امل�سريف، الريا�س 2004م �

بكالوريو�س يف علوم الت�سويق من جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن، الظهران 2003م �

مدير اإدارة الت�سويق و تطوير االعمال يف �سركة االندل�س العقارية من 2008م حتى تاريخه �اخلربات العملية

مدير ت�سويق منتج يف �سركة املراعي وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع الزراعة وال�سناعات الغذائية من 2005م وحتى 2008م �

م�سوؤول م�سرفية �سخ�سية يف بنك اجلزيرة وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من 2003م وحتى 2005م  �

اليوجداملنا�سب االخرى

فواز عبد العزيز عبداهلل بن حويلال�ضم

35العمر

مينياجلن�سية

مدير االإدارة املاليةاملن�سب

بكالوريو�س علوم اإدارية تخ�س�س حما�سبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا، �سنعاء – اليمن 2002م �املوؤهالت العلمية

ماج�ستري يف علوم املحا�سبة من جامعة امللك �سعود، الريا�س 2012م �

مدير مايل يف �سركة االندل�س العقارية من 2012م حتى تاريخه �اخلربات العملية

رئي�س عام احل�سابات يف �سركة االندل�س العقارية من 2011م اإلى 2012م �

رئي�س ح�سابات يف جمموعة داما الطبية القاب�سة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف القطاع الطبي من 2006م اإلى 2011م �

حما�سب اأول يف �سركة جاما للخدمات الطبية املحدودة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف القطاع الطبي وجتهيز لوازم امل�ست�سفيات من  �
2004م اإلى 2006م

م�ساعد مراجع يف مكتب العجوزة - حما�سبون قانونيون وهو مكتب حما�سبة ومراجعة والذي يعمل يف قطاع املحا�سبة واملراجعة وتقدمي اال�ست�سارات من  �
2003م وحتى 2004م

حا�سل على الزمالة ال�سعودية SOCPA من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، الريا�س 2007م �

اليوجداملنا�سب االخرى

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة 2 - 2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س االإدارة واملوظفون يف االإدارة العليا مبا يلي:

اأنه مل يتم االإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأٍي من اأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س االإدارة.. 1
اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة اأو �سكرتري . 2

جمل�س االإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.
ال يتمتع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو املدراء التنفيذيني بحق الت�سويت على اأي عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة.. 3
بخالف ما ذكر يف ق�سم رقم  11-10 )»االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة«( من هذه الن�سرة، لي�س ل�سكرتري اأو اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأع�ساء االإدارة العليا . 4

اأو الأي من اأقربائهم اأية اأ�سهم اأو اأدوات دين اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو ا�ستثمارات ال�سركة.
اأن كافة االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة �ست�ستمر على اأ�سا�س تناف�سي واأن يتم الت�سويت على جميع العقود مع االأطراف ذات العالقة يف اجتماعات جمل�س . 5

االإدارة واجلمعية العامة العادية لل�سركة مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة الذي له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف هذه العقود من الت�سويت عليها �سواء يف جمل�س 
االإدارة اأو اجلمعية العامة العادية وفقًا للمادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات.

لي�س هناك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج.. 6
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تضار- المصالح 2 - 2

ال مينح النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو اأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س االإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية 
�سواًء ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. وذلك تنفيذًا لن�س املادة )69( من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه ال يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س االإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإال مبوافقة من اجلمعية العمومية العادية يتم جتديدها كل �سنة. 

ووفقًا لن�س املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س االإدارة اأن يبلغ جمل�س االإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح 
رئي�س املجل�س للجمعية العمومية عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون االإف�ساح م�سفوعًا بتقرير 
خا�س من مراقب احل�سابات. ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�سر اجتماع املجل�س. وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح للت�سويت يف هذا 

ال�ساأن. وبناًء على ما �سبق، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة مبا يلي:

االلتزام بالعمل طبقًا للمواد )69( و)70( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات. �
عدم الت�سويت على العقود املربمة مع اأطراف ذي عالقة يف اجتماعات اجلمعية العمومية اإذا كانت لهم م�سلحة فيها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. �
االلتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة وباأن كافة االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي تطبيقًا لن�س  �

املادة )70( من نظام ال�سركات.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 2 - 2

وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، تكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة كما تقدرها اجلمعية العامة العادية وذلك مبا يتوافق مع القرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة عن وزارة التجارة 
وال�سناعة يف هذا ال�ساأن ويف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأخرى مكملة له، باالإ�سافة اإلى بدل ح�سور وبدل انتقال يحددهما جمل�س االإدارة وفقًا لالأنظمة والقرارات 

والتعليمات املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة. وبالن�سبة لبدل احل�سور مت حتديده يف الئحة حوكمة ال�سركة مببلغ ثالثة اأالف ريال لكل اجتماع .

ووفقًا للقرار الوزاري رقم )1071( وتاريخ 1412/11/2هـ )املوافق 1992/5/5م( ال�سادر عن معايل وزير التجارة وال�سناعة يكون احلّد االأق�سى للمكافاأة ال�سنوية لع�سو 
جمل�س االإدارة يف ال�سركة )200.000( ريال �سعودي، باالإ�سافة اإلى مبلغ )3.000( ريال عن ُكل جل�سٍة من جل�سات جمل�س االإدارة. وتلتزم ال�سركة مبا جاء يف القرار الوزاري 

املذكور يف حتديد املكافاآت ال�سنوية التي تقررها اجلمعية العامة لل�سركة بناًء على تو�سية املجل�س.

ويجب اأن تتم املوافقة على مكافاآت واأجور جمل�س االإدارة يف اجتماعات اجلمعية العامة مع مراعاة اأنه ال يحق الأع�ساء جمل�س االإدارة الت�سويت على هذه املكافاآت واالأجور، كما 
مل يتقا�سى اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء اإدارتها التنفيذية اأية مكافاآت اأو تعوي�سات عينية بخالف ما مت تف�سيليه عن االإدارة التنفيذية مبا فيهم الرئي�س 

التنفيذي واملدير املايل، خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة للطرح على التف�سيل االتي:

جدول 113: مكافاآت واأتعاب جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل الفرتة ما بني 2012م اإلى 2014م

2014م2013م2012مالف ريال �ضعودي

اليوجداليوجداليوجداأع�ساء جمل�س االإدارة 

236.5356.7107 االإدارة التنفيذية

امل�سدر:ال�سركة

ملخص عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  2 - 2

عقود التوظيف ألعضاء مجلس اإلدارة  1 - 2 - 2

مل تربم ال�سركة عقود توظيف مع رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة واإمنا مت تعيينهم بناء على قرار اجلمعية العامة الغري عادية والتي عقدت يف 2015/03/10م

عقود توظيف اإلدارة التنفيذية 2 - 2 - 2

جدول 114: بيانات عقود توظيف الإدارة التنفيذية

مدة العقدتاريخ العقدالوظيفةال�ضم

5 �سنوات ميالدية )يجدد تلقائيا(2006/06/15مالرئي�س التنفيذياأمين حممد �سالح املديفر 

�سنه واحدة )يجدد تلقائيا(2007/04/28منائب الرئي�س للم�ساريعفهد عبداهلل ع�ساف الع�ساف 

�سنة واحدة )يجدد تلقائيا(2006/04/29ممدير اإدارة املوارد الب�سريةفهد �سعود ح�سني الطريقي 

�سنة واحدة )يجدد تلقائيا(2007/08/25ممدير اإدارة املمتلكاتفهد عبدالرحمن اإبراهيم الدبا�سي 

�سنة واحدة )يجدد تلقائيا(2008/06/14ممدير اإدارة الت�سويق وتطوير االأعمالهذال �سعد منري العتيبي

�سنة واحدة )يجدد تلقائيا(2011/05/04ممدير االإدارة املاليةفواز عبدالعزيز عبداهلل بن حويل 

امل�سدر: ال�سركة
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تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 2 - 2

يتم تعيني اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من قبل اجلمعية العامة العادية باتباع ا�سلوب الت�سويت الرتاكمي، ويحدد نظام ال�سركات والئحة حوكمة ال�سركات والنظام االأ�سا�سي 
لل�سركة ونظام احلوكمة الداخلي لل�سركة مهام وم�سوؤوليات جمل�س االإدارة. وفيما يلي ملخ�س مبهام وم�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س االإدارة و الرئي�س التنفيذي واملدير املايل:

رئيس مجلس اإلدارة

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة ما يلي:

متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ومع اجلهات احلكومية واخلا�سة واملثول اأمام املحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل وكّتاب العدل ومكاتب العمل . 1
والعمال واللجان العليا واالبتدائية وجلان االأوراق التجارية وكافة اللجان الق�سائية االأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية 
واملرافعة  واملدافعة  واملطالبة  واالإقرار  والت�سديد  والقب�س  املناق�سات  يف  والدخول  اأنواعها  اختالف  على  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  اخلا�سة  والهيئات  وال�سناعية 

واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح وقبول االأحكام واالعرتا�س عليها
والتوقيع على . 2 وتعديالتها  ال�سركة  فيها  ت�سرتك  التي  ال�سركات  تاأ�سي�س  وامل�ستندات مبا يف ذلك دون احل�سر عقود  والوثائق  العقود  اأنواع  كافة  التوقيع على  حق 

االتفاقيات وال�سكوك واالإفراغات اأمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية
حق التوقيع على اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت ومتابعة املعامالت وحت�سيل حقوق ال�سركة وت�سديد التزاماتها والبيع وال�سراء واالإفراغ وقبوله واال�ستالم . 3

والت�سليم واال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب واالإيداع لدى البنوك واإ�سدار ال�سمانات امل�سرفية وتوقيع امل�ستندات وال�سيكات
تعيني املوظفني والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم، وله اأن يعني الوكالء واملحامني عن ال�سركة واأن يفو�س واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري . 4

يف مبا�سرة عمل او اأعمال معينة

مدة رئيس مجلس اإلدارة

التزيد عن ثالث �سنوات. وا�ستثناًء من ذلك تعني اجلمعية التاأ�سي�سية اأول جمل�س اإدارة لفرتة خم�س )5( �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س 
ال�سركة.

تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س االإدارة ما يلي:

اعتماد التوجيهات اال�سرتاتيجية واالأهداف الرئي�سية لل�سركة واالإ�سراف على تنفيذها، ومن ذلك: . 1
و�سع ا�سرتاتيجية �ساملة لل�سركة وخطط العمل الرئي�سية و�سيا�سة اإدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها اأ. 

حتديد الهيكل الراأ�سمايل االأمثل لل�سركة وا�سرتاتيجيتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�سنوية ب. 
االإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة، ومتلك االأ�سول والت�سرف بها ج. 

و�سع اأهداف االأداء ومراقبة التنفيذ واالأداء ال�سامل يف ال�سركة  د. 
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واعتمادها هـ. 

و�سع اأنظمة و�سوابط للرقابة الداخلية واالإ�سراف العام عليها، ومن ذلك:. 2
و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س املحتملة لكل من اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية وامل�ساهمني، وي�سمل ذلك  اأ. 

اإ�ساءة ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة ومرافقها، واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع االأ�سخا�س ذوي العالقة
ب.  التاأكد من �سالمة االأنظمة املالية واملحا�سبية، مبا يف ذلك االأنظمة ذات ال�سلة باإعداد التقارير املالية

التاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد الت�سور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�سركة وطرحها ب�سفافية  ج. 
املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�سركة  د. 

و�سع نظام حوكمة خا�س بال�سركة واالإ�سراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند احلاجة هـ. 
و�سع �سيا�سات ومعايري واإجراءات وا�سحة وحمددة للع�سوية يف جمل�س االإدارة وو�سعها مو�سع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة لها  و. 

و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح من اأجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب اأن تغطي هذه ال�سيا�سة – بوجه خا�س – االآتي :. 3
اآليات تعوي�س اأ�سحاب امل�سالح يف حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها االأنظمة وحتميها العقود اأ. 

اآليات ت�سوية ال�سكاوى اأو اخلالفات التي قد تن�ساأ بني ال�سركة واأ�سحاب امل�سالح  ب. 
اآليات منا�سبة الإقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على �سرية املعلومات املتعلقة بهم  ج. 

قواعد ال�سلوك املهني للمديرين والعاملني يف ال�سركة بحيث تتوافق مع املعايري املهنية واالأخالقية ال�سليمة وتنظم العالقة بينهم وبني اأ�سحاب امل�سالح، على  د. 
اأن ي�سع جمل�س االإدارة اآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها

م�ساهمة ال�سركة االجتماعية  هـ. 
واأ�سحاب . 4 والدائنني  للم�ساهمني  اجلوهرية  املعلومات  عن  باالإف�ساح  والتزامها  واللوائح  لالأنظمة  ال�سركة  احرتام  ت�سمن  التي  واالإجراءات  ال�سيا�سات  و�سع 

امل�سالح االأخرى 
و�سع �سيا�سات ت�سمن للعاملني واأ�سحاب امل�سالح قنوات ات�سال لإبالغ املجل�ض عن اأي خمالفات اأو اأي ممار�سات تتنافى مع قواعد ال�سلوك املهني والأخالقي. 5
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يح�سل اأع�ساء جمل�س االإدارة على مكافاأة �سنوية وفقًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية على اأن ال تزيد عن مائتي األف ريال للع�سو الواحد. كما يتقا�سى كل ع�سو من اأع�ساء 
جمل�س االإدارة مبلغ ثالثة اآالف ريال �سعودي لقاء ح�سور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س االإدارة.

ال يحق لرئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة الت�سويت على �سرف املكافاآت الأنف�سهم، اأو الت�سويت على اأي اتفاق اأو اقرتاح لهم فيه م�سلحة جوهرية. كما ال يوجد اأي �سالحيات جتيز 
الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو لكبار التنفيذيني حق االقرتا�س من ال�سركة. 

الرئيس التنفيذي  1 - 2
يقوم باال�سرتاك مع جمل�س االإدارة يف �سياغة روؤية ال�سركة ور�سالتها ويعمل على حتقيقها. 1
يقوم باال�سرتاك مع جمل�س االإدارة بو�سع اأهداف وا�سرتاتيجيات ال�سركة ويعمل على حتقيقها. 2
يقوم بقيادة وتوجيه وتقييم اأعمال املدراء التنفيذيني بال�سركة ويحدد م�سئولياتهم. 3
يقوم ب�سياغة اخلطط اال�سرتاتيجية لتوجيه دقة اأعمال ال�سركة ويعمل على تنفيذها. 4
يقود عملية اعداد املوازنات التقديرية لتحقيق اأهداف ال�سركة ويراقب مدى حتققها. 5
يقود وي�سرف على تنفيذ اخلطط الق�سرية والبعيدة املدى يف �سوء ا�سرتاتيجيات ال�سركة املعتمدة. 6
قبل . 7 القرارات من  اتخاذ  م�سئولية  االرتقاء مب�ستوى  على  والعمل  العمل،  االأخالقي يف  وال�سلوك  النزاهة  مبادئ  وتعميق  لن�سر  بال�سركة  االإداري  يقود اجلهاز 

املديرين التنفيذيني
يقوم باالإ�سراف العام على اأن�سطة ال�سركة وت�سيري اأعمالها اليومية والتاأكد من اأدائها بكفاءة. 8
يقوم بالتاأكد من �سالمة التقارير املالية باال�سرتاك مع املدير املايل ومن �سدورها يف الوقت املنا�سب. 9

يقوم بالتوا�سل الفعال مع كل اأ�سحاب امل�سالح. 10
يعمل على االملام امل�ستمر باملعرفة الالزمة عن املناف�سني وفر�س التو�سع وو�سع ال�سوق والوقوف على التطورات التي تتعلق بال�سناعة التي تعمل بها ال�سركة. 11
يقوم مبراجعة وتقييم الهيكل االإداري لل�سركة ومدى توافر املوارد الب�سرية لتحقيق اأهداف ال�سركة. 12
يقوم باالإ�سراف العام على عملية تقييم املوظفني وخا�سة املدراء التنفيذيني وحتديد الرواتب واملكافاآت والرتقيات. 13
يقوم بتقييم االأخطار الرئي�سية التي تتعر�س لها ال�سركة وتعوقها عن حتقيق اأهدافها والتاأكد با�ستمرار من اأنه يتم التعامل الفعال مع هذه املخاطر. 14
يتحقق با�ستمرار من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية واملعلومات. 15
يقوم بالتاأكد من توافر التمويل املنا�سب لدعم حتقيق اأهداف ال�سركة وخطط التو�سع والتحقق من اال�ستخدام االأمثل ملوارد ال�سركة املالية. 16
يقوم بالتاأكد من اأن ال�سركة تدار من خالل معايري ومبادئ احلوكمة التي تبنتها. 17
يعمل كحلقة الو�سل بني اإدارة ال�سركة وجمل�س اإدارتها. 18
يتحقق من اأن جميع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة قد مت تزويدهم باملعلومات الالزمة لتمكينهم من الوفاء مب�سئولياتهم. 19
يقوم بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س على اإعداد جدول اأعمال وتواقيت اجتماعات جمل�س االإدارة. 20
يتحقق من وجود ال�سيا�سات واالإجراءات ملراقبة االلتزام بالقوانني واللوائح ومن تقدمي الوثائق والوفاء مبتطلبات اجلهات النظامية يف التواقيت املحددة. 21

المدير المالي 11 - 2
االإ�سراف على �سالمة تطبيق النظام املايل واملحا�سبي لل�سركة . 1
تزويد االإدارة العليا بالقوائم املالية الدورية ) ربع �سنوية – �سنوية ( ب�سكل منتظم، وكذلك كافة التقارير التي يطلبها الرئي�س التنفيذي. 2
اال�سراف والرقابة املالية على التدفقات النقدية اخلارجة و �سندات ال�سرف للنفقات اجلارية والراأ�سمالية. 3
اال�سراف والرقابة املالية على ك�سوف البنك وكافة االمور املتعلقة باملعلومات البنكية. 4
اإعتماد الت�سويات البنكية ال�سهرية. 5
اإعتمادجميع القيود املحا�سبية والرتحيل اإلى نظام احلا�سب االآيل، واإعتماد كافة التقارير املالية واملحا�سبية ال�سادرة من االإدارة املالية. 6
اال�سراف على نظام الت�سغيل املحا�سبي االآيل وحتديد �سالحيات م�ستخدمي النظام. 7
مراقبة اأداء العاملني يف االأدراة املالية والعمل على تاأهيلهم وتدريبهم للقيام باملهام والواجبات املطلوبة . 8
اال�سراف املبا�سر على الو�سع الزكوي وال�سريبي لل�سركة ومراجعة جميع االقرارات الدورية )�سهرية اأو �سنوية(. 9

الرقابة املالية على ك�سف الرواتب ال�سهري وم�ستحقات و�سلف املوظفني. 10
التعاون مع املراجع الداخلي واخلارجي لل�سركة يف كافة االأمور والق�سايا املتعلقة وت�سهيل اأداء عملهم. 11

هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة و�سكرتري جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة العليا اأنه ال يوجد عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي هذه الن�سرة لهم اأو 
الأي من اأقاربهم فيه م�سلحة يف اأعمال ال�سركة، وذلك بخالف ما ذكر يف فقرة رقم  11-10 »االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة« يف الق�سم رقم  11 »املعلومات القانونية« 

من هذه الن�سرة. 
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لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها: 12 - 2

لجنة المراجعة 1 - 12 - 2

تتولى جلنة املراجعة امل�سوؤوليات التالية:

مسؤوليات أعضاء لجنة المراجعة

على اأع�ساء جلنة املراجعة االلتزام بح�سور جميع اجتماعات اللجنة وامل�ساركة بفعالية يف نقا�ساتها ويف حالة عدم متكن اأحد اأع�ساء اللجنة من احل�سور عليه . 1
اإبالغ رئي�س جلنة املراجعة

 يجب اأن يلتزم الع�سو باملحافظة على اأ�سرار ال�سركة. 2
ال يجوز الأع�ساء جلنة املراجعة القيام باأي عمل تنفيذي لل�سركة، اأو اأن يقوم باأي عمل من �ساأنه التعار�س مع ا�ستقالليته. 3
على اأع�ساء جلنة املراجعة تطوير اأدائهم ومعرفتهم خلدمة م�سلحة ال�سركة. 4
يجب اأن يت�سم اأع�ساء جلنة املراجعة بامل�سداقية والثقة واملو�سوعية واال�ستقاللية عند اأداء عملهم. 5
االإدارة . 6 واأية عالقة �سخ�سية مع جمل�س  ال�سركة وطبيعتها،  يتم تنفيذها مع  التي  ال�سخ�سية  العمليات  االإف�ساح والك�سف عن جميع  اأع�ساء جلنة املراجعة  على 

واالإدارة التنفيذية
على اللجنة مناق�سة وا�ستعرا�س اأدائها على االأقل مرة واحدة يف ال�سنة لتحديد ما اإذا كانت تعمل ب�سكٍل فعال، واالتفاق على التدابري ب�ساأن الكيفية التي ميكن فيها . 7

حت�سني وزيادة كفاءتها، ويجب رفع تقرير عن اأداء اللجنة اإلى جمل�س االإدارة
على اللجنة مراجعة اأ�سلوب عمل جلنة املراجعة مرة واحدة على االأقل كل ثالث �سنوات ورفع تقرير بذلك اإلى جمل�س االإدارة. 8
اإذا كان هنالك خالف يف الراأي بني جلنة املراجعة واملراجعني اخلارجيني / املراجعني الداخليني اأو االإدارة، يجب اإبالغ جمل�س االإدارة بذلك للتوجيه. 9

مهام وواجبات لجنة المراجعة 

تتولى اللجنة القيام باملهام التالية:

 فيما يتعلق بالقوائم املالية:

مراجعة �سيا�سات واإجراءات اإعداد التقارير املالية واملحا�سبية، مبا يف ذلك حدوث اأية تغريات هامة فيها، ومناق�ستها مع املدير املايل لل�سركة واملراجع اخلارجي. 1
مراجعة القوائم املالية االأولية وال�سنوية قبل اعتمادها من جمل�س االإدارة، ودرا�سة نتائج املراجعة اأو الفح�س، ومناق�سة املراجع اخلارجي واملدير املايل فيها. 2
مراجعة عنا�سر القوائم املالية التي خ�سعت للتقديرات واملعامالت واالأر�سدة التي تتعلق باالأطراف ذات العالقة ومدى تاأثري املعامالت غري العادية التي متت اأثناء . 3

العام على القوائم املالية وكيفية االإف�ساح عنها.
التاأكد من و�سوح وكفاية عمليات االإف�ساح واالإي�ساحات املتممة للقوائم املالية. 4
مراجعة البيانات ال�سحفية التي ت�سدر ب�ساأن القوائم املالية ونتائج اأعمال ال�سركة قبل اإ�سدارها. 5
تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات واملمار�سات املحا�سبية املتبعة ومدى ثبات هذه ال�سيا�سات من �سنة اإلى اأخرى، واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س االإدارة يف �ساأنها. 6
مراجعة التعديالت الهامة الناجمة عن عملية املراجعة اإذا كان هناك اأي تعديالت، ومناق�ستها مع املدير املايل واملراجع الداخلي واملراجعني اخلارجيني. 7

فيما يتعلق بالرقابة الداخلية واإدارة املخاطر:

اإعداد . 1 مراجعة كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية مبا فيها الرقابة على نظم معلومات احلا�سب االآيل وب�سفة خا�سة نظم الرقابة املالية ونظم الرقابة على 
القوائم املالية بالتعاون مع االإدارة واملراجعة الداخلية واملراجعني اخلارجيني

درا�سة مدى فاعلية عملية حتديد املخاطر الهامة واأ�سلوب اإدارة ال�سركة لتلك املخاطر وتقييمها ورفع التو�سيات املنا�سبة يف هذا ال�سدد اإلى جمل�س االإدارة. 2
درا�سة وتفهم نطاق عمل املراجعة اخلارجية والداخلية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية والتقارير بنتائج مراجعتهم وتو�سياتهم وردود االإدارة عليها. 3
درا�سة االإف�ساح املتعلقة بالرقابة الداخلية واإدارة املخاطر التي يتم ت�سمينها يف تقرير جمل�س اإدارة ال�سركة اأو التقرير ال�سنوي الذي يقدم اإلى امل�ساهمني ورفع . 4

التو�سيات املنا�سبة يف هذا ال�سدد اإلى جمل�س اإدارة ال�سركة 

فيما يتعلق باملراجعة اخلارجية:

تقوم اللجنة باالإ�سراف العام على عالقات ال�سركة باملراجعني اخلارجيني، واالإ�سراف على عمل موؤ�س�سة املراجعة اخلارجية التي ترفع تقاريرها مبا�سرة للجنة. 1
يجب على جلنة املراجعة االلتزام بال�سوابط االإ�سرت�سادية ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة عند تعيني املحا�سب القانوين لل�سركة. 2
ترفع اللجنة تو�سياتها اإلى جمل�س االإدارة فيما يتعلق بتعيني املراجعني اخلارجيني، اأو االإبقاء عليهم اأو ا�ستبعادهم. 3
لهم . 4 املرخ�س  الطيبة  ال�سمعة  االأكفاء ذوي  القانونيني  املحا�سبني  باملراجعة اخلارجية من  املتعلقة  العرو�س  لتقدمي  الدعوة  توجيه  يتم  تعيني مراجع جديد  عند 

مبراجعة ح�سابات ال�سركات. ويتم ا�ستخدام منوذج طلب عرو�س معد جيدًا مبا يكفل احل�سول على معلومات تف�سيلية ال�ستخدامها يف عملية التقييم. ويتم تقييم 
العرو�ض املقدمة من املراجعني واختيار املراجع على اأ�سا�ض اخلربة يف جمال عمل ال�سركة وحجم ونوعية عمالئه وجودة وحجم فريق العمل املنوط به اأداء عملية 

املراجعة واأتعاب املراجعة
مراجعة وتقييم ا�ستقاللية املراجعني اخلارجيني ومدى فاعليتهم ومو�سوعّيتهم. 5
درا�سة خطط املراجعة اخلارجية عند بداية كل دورة مراجعة �سنوية جديدة والتاأكد من مالئمتها. 6
درا�سة نطاق ومدى املراجعة ال�سنوية التي يقوم بها املراجعون اخلارجيون، ومناق�سة املراجعني اخلارجيني يف العوامل التي و�سعوها يف االعتبار عند حتديد نطاق . 7

املراجعة مبا يف ذلك عوامل املخاطرة. وعلى املراجعني اخلارجيني اأن يوؤكدوا للجنة املراجعة اأنه مل يكن هناك اأية قيود على نطاق وطبيعة اإجراءات املراجعة 
التي اتبعوها
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تكليف املراجع اخلارجي باأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. 8
درا�سة ما جاء يف تقارير املراجع ال�سادر اإلى االإدارة وردها عليه ومناق�ستها مع املراجع اخلارجي والداخلي. 9

درا�سة نتائج املراجعة للقوائم املالية ومناق�ستها مع املراجع اخلارجي والداخلي واملدير املايل واال�ستف�سار من املراجع اخلارجي عن اأية م�ساكل اأو �سعوبات واجهها . 10
اأثناء عملية املراجعة

فيما يتعلق باملراجعة الداخلية:

مراجعة واعتماد دليل عمل ممثلي املراجعة الداخلية. 1
 تتولى تعيني رئي�س املراجعة الداخلية وتقييم اأدائه، اأو ف�سله اأو نقله . 2
التحقق والعمل على متتع عملية املراجعة بال�سالحيات والدعم واإمكانية الو�سول اإلى العاملني بال�سركة و�سجالتها مبا ي�سمن اأدائها ملهام عملها دون قيد اأو �سرط. 3
مراجعة واعتماد خطة املراجعة ال�سنوية لل�سركة والتغيريات التي تتم عليها ومراجعة اأداء املراجعة الداخلية جتاه تنفيذ اخلطة. 4
تقييم ما اإذا كان تنظيم املراجعة الداخلية وا�ستقالليتها وو�سعها وما يتوافر لها من موارد تكفي لكى تتمكن جلنة املراجعة من حتقيق اأهدافها . 5
درا�سة تقارير ونتائج عملية املراجعة الداخلية فيما يتعلق باإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واإعداد التقارير املالية وحوكمة ال�سركات والتحقيقات الهامة. 6
درا�سة خطط العمل الت�سحيحية التي تعتزم االإدارة تنفيذها بناء على تقارير عملية املراجعة الداخلية ومراجعة مدى كفاية االإجراءات الت�سحيحية. 7
التقييم امل�ستمر لفاعلية عملية املراجعة الداخلية بال�سركة ومتابعة مدى التقدم الذى يتم اإحرازه يف برامج املراجعة الداخلية. 8
درا�سة اختالف االآراء بني االإدارة واملراجعة الداخلية والتوجيه ب�ساأنها. 9

مراجعة التن�سيق بني مهمة املراجعة الداخلية واملراجعني اخلارجيني . 10

تتكون جلنة املراجعة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

جدول 115: اأع�ضاء جلنة املراجعة

املن�ضبال�ضم

الرئي�سخالد حممد حمد ال�سليع

ع�سوخالد حممد عبداهلل اخلويطر

ع�سوحممد عبداهلل حممد ال�سماري

امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة املراجعة:

خالد حممد حمد ال�ضليعال�ضم

52العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1«ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

خالد حممد عبداهلل اخلويطر ال�ضم

53 �سنةالعمر
�سعودياجلن�سية
ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب

بكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية 1983م �املوؤهالت العلمية

زمالة املحا�سبني االأمريكيني من الهيئة االأمريكية للمحا�سبني املهنيني، الواليات املتحدة االأمريكية عام 1992م �
الرئي�س املايل ل�سركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة �سمن برنامج التوازن االقت�سادي لتكري�س وتنمية القدرات  �اخلربات العملية

املحلية يف جوانب ا�سرتاتيجية مثل ت�سنيع واإ�سالح وتوفري النظمة اللكرتونية املتقدمة لقطاعات خمتلفة يف املجالت الع�سكرية واملدنية من عام 
1998م حتى االآن

املدير املايل ل�سركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع ت�سنيع واإ�سالح وتوفري االنظمة االلكرتونية  �
املتقدمة لقطاعات خمتلفة يف املجالت الع�سكرية واملدنية. من عام 1995م اإلى عام 1998م

مدير احل�سابات ل�سركة االإلكرتونيات املتقدمة املحدودة وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع ت�سنيع واإ�سالح وتوفري االنظمة  �
اللكرتونية املتقدمة لقطاعات خمتلفة يف املجالت الع�سكرية واملدنية. من عام 1989م اإلى عام 1995م
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خالد حممد عبداهلل اخلويطر ال�ضم

املدير املايل ل�سركة الفنادق واملناطق ال�سياحية وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع الفنادق واملناطق ال�سياحية من عام 1987م اإلى عام  �اخلربات العملية
1989م

مدير احل�سابات لل�سركة ال�سعودية لنقل وجتارة املوا�سي وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع نقل وجتارة املوا�سي من عام 1985م اإلى عام  �
1986م

كبري املحا�سبني لل�سركة ال�سعودية لنقل وجتارة املوا�سي وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع نقل وجتارة املوا�سي من عام 1984م اإلى عام  �
1985م

حما�سب لل�سركة ال�سعودية لنقل وجتارة املوا�سي وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف قطاع نقل وجتارة املوا�سي من عام 1983م اإلى 1984م �

رئي�س اللجنة التنفيذية للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( من عام 2008م وحتى االآن �

نائب رئي�س جمل�س ادارة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( من عام 2009م وحتى االآن �
رئي�س جمل�س ادارة ال�سركة العربية املتقدمة للم�سبهات وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع الطريان من عام 2008م وحتى االآن �املنا�سب االخرى

رئي�س جمل�س ادارة �سركة جافا تامي وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والتي تعمل يف قطاع الرتفيه واملطاعم من عام 2007م وحتى االآن �

ع�سو جمل�س ادارة املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه وهي موؤ�س�سة حكومية من عام 2014م وحتى االآن �

حممد عبداهلل حممد ال�ضماريال�ضم

37العمر
�سعودياجلن�سية
ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب

بكالوريو�س العلوم يف املحا�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية 2002ماملوؤهالت العلمية
م�ست�سار تنفيذي يف اخلري كابيتال لالأوراق املالية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع املايل من عام 2015م وحتى االآن �اخلربات العملية

املدير العام ملكتب ال�سماري لال�ست�سارات املالية )رخ�سة مهنية ( والذي يعمل يف جمال اال�ست�سارات وادارة املخاطر من عام 2013م وحتى عام 2015م �

رئي�س جلنة االلتزام يف البنك العربي الوطني لال�ستثمار وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من عام 2011م اإلى عام 2013م �

مدير ادارة االلتزام وحوكمة ال�سركات والتدقيق يف جمموعة الفي�سلية وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف الزراعة، االأغذية وامل�سروبات  �
ومنتجات االألبان ، واملطاعم ، والرعاية ال�سحية، واالإلكرتونيات واالأنظمة وامل�ستلزمات االلكرتونية االإ�ستهالكية من عام 2010م اإلى عام 2011م 

رئي�س ادارة االلتزام وع�سو يف جلنة االلتزام يف جمموعة �سامبا املالية لال�ستثمار وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من عام  �
2008م اإلى عام 2010م

مدير االإلتزام الإدارة االأ�سول يف جمموعة �سامبا املالية لال�ستثمار وهي �سركة م�ساهمة عامة والتي تعمل يف القطاع امل�سريف من عام 2007م اإلى عام  �
2008م

م�سوؤول تراخي�س يف هيئة ال�سوق املالية من عام 2004م اإلى عام 2007م �

مراجع خارجي ل�سركة ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاه وهي �سركة مهنية والتي تعمل يف القطاع املايل من عام 2003م اإلى عام 2004م �

ع�سو م�سرتك يف منظمة املراجعني الداخلني االمريكية �

ع�سو م�سرتك يف منظمة خمت�سي مكافحة غ�سل الموال ومتويل الرهاب المريكية �

ع�سو م�سرتك يف اكادميية االعمال و االدارة املالية العاملية �

�سهادة مهنية املراجعة املبنية على املخاطر)CRBA( يف عام 2014م  �

�سهادة مهنية املخاطر الت�سغيلية )CORP(عام 2012م �

زمالة املراجعني الداخلية االمريكية )CIA( عام 2012م �

�سهادة ال�سوق املالية رقم )CME1( )1( عام 2009م �

زمالة خمت�سي مكافحة غ�سل الموال ومتويل الرهاب المريكية )CAMS( عام 2008م �
اليوجداملنا�سب االخرى

لجنة الترشيحات والمكافآت 2 - 12 - 2

تتولى جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املهام التالية:

مهام ومسئوليات اللجنة:

اإدارة وتوجيه �سوؤون ال�سركة على نحو فعال وفقًا لل�سيا�سات . 1 التو�سية ملجل�س االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س مبر�سحني قادرين على تعزيز قدرة املجل�س على 
واملعايري الواردة يف هذه الالئحة ومع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�ض �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة 

املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة، واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لتلك الع�سوية. 2
مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. 3
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. 4
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التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. 5
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة، ويراعى عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط باالأداء. 6
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت كبار التنفيذيني بحيث ال يتجاوز �ستة رواتب �سنويا وال تتجاوز الزيادة يف الراتب 10% �سنويا، ويراعى عند و�سع تلك . 7

ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط باالأداء، وعلى اأن يكون تقدير املكافاآت اخلا�سة بكبار التنفيذيني خا�سعًا لتقدير الرئي�س التنفيذي. واإذا قرر الرئي�س التنفيذي 
دفع مكافاأة اإلى اأحد كبار التنفيذيني مبا يتجاوز احلد االأعلى املن�سو�س عليه يف هذه الفقرة، فيتوجب عليه اأن يح�سل على موافقة املجل�س امل�سبقة بهذا اخل�سو�س

التو�سية ملجل�س االإدارة فيما يخ�س املر�سحني لع�سوية اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س مع مراعاة املعايري اخلا�سة بع�سوية هذه اللجان. 8
التاأكد من وجود برنامج تعريفي باأعمال ال�سركة يفي بالغر�س لالأع�ساء اجلدد يف املجل�س. 9

على اللجنة تاأدية املهام اأو امل�سوؤوليات االأخرى التي يكلفها بها جمل�س االإدارة من حني الآخر. 10

مسئوليات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

على اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت االلتزام بح�سور جميع اجتماعات اللجنة وامل�ساركة بفعالية يف نقا�ساتها ويف حالة عدم متكن اأحد اأع�ساء اللجنة من . 1
احل�سور عليه اإبالغ رئي�س اللجنة

يجب اأن يلتزم الع�سو باملحافظة على اأ�سرار ال�سركة و�سرية ما يطلع عليه من معلومات وم�ستندات، وال يجوز له الك�سف عنها الأي جهة مل ي�سّرح له بها من قبل . 2
جمل�س االإدارة، اأو مبوجب قرار من اللجنة، ويف حدود امل�سرح بها

على اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت تطوير اأداءهم ومعرفتهم خلدمة م�سلحة ال�سركة. 3
يجب اأن يت�سم اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بامل�سداقية والثقة واملو�سوعية واال�ستقاللية عند اأداء عملهم. 4
على اللجنة مناق�سة وا�ستعرا�س اأدائها على االأقل مرة واحدة يف ال�سنة لتحديد ما اإذا كانت تعمل ب�سكل فعال، واالتفاق على التدابري ب�ساأن الكيفية التي ميكن فيها . 5

حت�سني وزيادة كفاءتها، ويجب رفع تقرير عن اأداء اللجنة اإلى جمل�س االإدارة

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

جدول 116: اأع�ضاء جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت

املن�ضبال�ضم

الرئي�س�سالح حممد احلبيب

ع�سوعبدال�سالم عبدالرحمن العقيل

ع�سو اأحمدعبدالرحمن املو�سى

ع�سوحممد عبداملح�سن الزكري

امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

�ضالح حممد عبد العزيز احلبيبال�ضم

36العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واللجنة التنفيذية املن�سب

بكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعودية 2000ماملوؤهالت العلمية

رئي�س اللجنة التنفيذية يف �سركة االأندل�س العقارية من عام 2007م وحتى االآن �اخلربات العملية

رئي�س اللجنة التنفيذية يف �سركة قوائم للتنمية العقارية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وتعمل يف جمال �سناعة اخلر�سانة اجلاهزة من عام  �
2009م وحتى االن .

ع�سو اللجنة التنفيذية يف �سركة ا�سالة القاب�سة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار العقاري من عام 2011م وحتى االن.  �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة حممد احلبيب واأوالده القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة والتي تعمل يف قطاع اال�ستثمارات من 2008م وحتى االآن �املنا�سب االخرى

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جممع عيادات الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة وهي �سركة م�ساهمة مقفلة، تعمل يف جمال اإقامة واإدارة  �
امل�ست�سفيات الطبية وامل�ستو�سفات وخمتربات التحاليل وال�سعة و�سراء الأرا�سي لإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة 

وامل�ساركة يف ال�سركات بن�سبة متكنها من ال�سيطرة عليها وجتارة اجلملة يف االدوية وم�ستح�سرات التجميل واالجهزة واملعدات الطبية من عام 2013م 
وحتى االآن

ع�سو املنتدب يف �سركة حممدعبد العزيز احلبيب و�سركاه لال�ستثمار العقاري وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال متلك االأرا�سي  �
وا�ستثمارها وتطويرها والبناء عليها من عام 2006م وحتى االآن

مدير يف جمل�س مدراء �سركة ا�سالة القاب�سة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار العقاري من عام 2013م وحتى االآن �

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة قوائم للتنمية العقارية وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال �سناعة اخلر�سانة اجلاهزة والتعاقد مع  �
ال�سركات الكربى للتوريد والرتكيب من عام 2009م وحتى االآن 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سيدليات الوطنية وهي �سركة 2007م تعمل يف جمال ال�سيدليات الطبية والتجميليه من عام 2007م وحتى االآن �
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عبد ال�ضـالم بن عبد الرحمـن نا�ضـر العقيـلال�ضم

49العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1«ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

احمد عبدالرحمن عبداهلل املو�ضىال�ضم

37العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1«ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

حممد بن عبداملح�ضن الزكريال�ضم

 30العمر

 �سعودياجلن�سية

ع�سو يف اللجنة التنفيذيةاملن�سب

ماج�ستري يف تخ�س�س االإدارة العامة من جامعة الفرين، الواليات املتحدة االأمريكية عام 2011م �املوؤهالت العلمية

البكالوريو�س يف االإدارة املالية واال�ستثمار من جامعة االمري �سلطان بن عبدالعزيز، اململكة العربية ال�سعودية عام 2009م �

نائب رئي�س اال�ستثمار يف جمموعة الزكري وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة و تعمل يف قطاع اال�ستثمار من عام 2009م وحتى االن �اخلربات العملية

ع�سو جمل�س ادارة يف جمموعة الزكري وهي �سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة و تعمل يف قطاع اال�ستثمار من عام 2011م وحتى االن �املنا�سب االخرى

اللجنة التنفيذية 2 - 12 - 2

تتولى اللجنة التنفيذية جميع املهام وامل�سوؤوليات التي تدخل يف نطاق اأغرا�سها، واأية مهام وم�سوؤوليات اأخرى حتال اإليها من جمل�س االإدارة وعلى االأخ�س مايلي : 

مناق�سة اأي مو�سوع يدخل �سمن اخت�سا�سات جمل�س االإدارة دون ا�ستثناء واتخاذ التو�سيات ب�ساأنه ورفع هذه التو�سيات اإلى جمل�س االإدارة . 1
اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأن املو�سوعات التي يفو�س جمل�س االإدارة اللجنة باالطالع عليها ومناق�ستها واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها . 2
تتولى اللجنة التنفيذية مراجعة والتو�سية ملجل�س االإدارة مبا يلي :. 3

�سيا�سات اال�ستثمار  اأ. 
اال�سرتاتيجيات وخطط العمل واملوازنة ال�سنوية املقدمة من االإدارة التنفيذية لل�سركة  ب. 

الهيكل التنظيمي والوظيفي / اإعادة تنظيم / اإعادة هيكلية ال�سركة  ج. 
�سيا�سات العمل يف ال�سركة فيما عدا ال�سيا�سات التي تخت�س بها اللجان االخرى التابعة ملجل�س االدارة والتي ت�سمل ال�سيا�سات املالية واملحا�سبية و�سيا�سات  د. 

التعوي�سات واملكافاآت ودليل املراجعة الداخلية 
امل�ساريع امل�سرتكة وعمليات االندماج واال�ستحواذ وفقًا خلطط ال�سركة  هـ. 

بيع اأرا�سي وعقارات ال�سركة  و. 
توزيعات االأرباح )نقدًا واأ�سهم(  ز. 

�سطب ذمم العمالء  ح. 
تتولى اللجنة التنفيذية القيام باملهام التالية ملراجعة ومتابعة واال�سراف على �سري االعمال بال�سركة : . 4

تطورات االأمور الت�سغيلية واأداء ال�سركة  اأ. 
اللوائح واالأنظمة املتعلقة ب�سري العمل يف ال�سركة  ب. 

تلقي تقارير عن ومتابعة تنفيذ واجناز امل�ساريع الرئي�سية واخلطط التو�سعية  ج. 
تلقي تقارير عن حالة املخاطر على م�ستوى ال�سركة ومدى فعالية وكفاءة �سري العمل بوحدة اإدارة املخاطر  د. 

االأمور والعقبات الهامة واملتعلقة باأعمال ال�سركة  هـ. 
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تتولى اللجنة التنفيذية اعتماد ما يلي وفق ما هو مو�سح يف جدول ال�سالحيات املعتمدة : . 5
اعتماد ا�ستثمارات يف امل�سروعات اجلديدة وفق اخلطة اال�ستثمارية لل�سركة  اأ. 

اعتماد تعديل بنود املوازنة املعتمدة لل�سركة  ب. 
اعتماد امل�سرتيات الراأ�سمالية التي تتجاوز املوازنة املعتمدة لل�سركة  ج. 

اعتماد النفقات الت�سغيلية التي تتجاوز املوازنة املعتمدة لل�سركة  د. 
مراجعة تقييم اأ�سول وموجودات ال�سركة  هـ. 

تقدمي التو�سيات ملجل�ض الإدارة ب�ساأن الرت�سيح لع�سوية اللجنة وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�ض �سبق اإدانته بجرمية خملة . 6
بال�سرف اأو االأمانة 

متابعة تنفيذ تو�سيات اللجنة وقراراتها املعتمدة من جمل�س االإدارة . 7
التن�سيق مع اأي جلان اأخرى يف ال�سركة ل�سمان �سري االأعمال واخلطط متا�سيا مع اللوائح واالأنظمة . 8
اإعداد تقرير �سنوي ملجل�س االإدارة عن االأعمال التي اأجنزتها اللجنة . 9

املراجعة الدورية الأحكام هذه الالئحة ورفع التو�سيات الالزمة ب�ساأنها اإلى جمل�س االإدارة . 10

جدول 117: اأع�ضاء اللجنة التنفيذية

املن�ضبال�ضم

رئي�س�سالح بن حممد احلبيب

ع�سواأحمد بن عبدالرحمن املو�سى

ع�سو عبدال�سالم عبدالرحمن العقيل

ع�سوحممد بن عبداملح�سن الزكري

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

�ضالح بن حممد بن عبد العزيز احلبيبال�ضم

36العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ورئي�س اللجنة التنفيذيةاملن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-12-2 »جلنة الرت�سيحات واملكافاآت« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

احمد عبدالرحمن عبداهلل املو�ضىال�ضم

37العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1 »ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االخرى
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عبد ال�ضـالم بن عبد الرحمـن نا�ضـر العقيـلال�ضم

49العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-3-1«ملخ�س ال�سرية الذاتية الأع�ساء و�سكرتري جمل�س االإدارة« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية

اخلربات العملية

املنا�سب االخرى

حممد بن عبداملح�ضن الزكريال�ضم

 30العمر
 �سعودياجلن�سية
ع�سو يف اللجنة التنفيذيةاملن�سب

الرجاء مراجعة ق�سم رقم  5-12-2 »جلنة الرت�سيحات واملكافاآت« من هذه الن�سره لالطالع على ال�سرية الذاتية املف�سلةاملوؤهالت العلمية
اخلربات العملية
املنا�سب االخرى

حوكمة الشركات  12 - 2

اعتمدت ال�سركة نظام حوكمة ولوائح احلوكمة الداخلية مبوجب قرار اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 3/10 /2015م )وي�سار اإليه فيما بعد بـ »نظام 
احلوكمة الداخلي«(، وقد مت اإعداد هذا النظام وفقًا للمادة )10( فقرة )ج( من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية مبوجب القرار رقم 2012-1-

2006 بتاريخ 1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م(، ونظام ال�سركات، وقواعد الت�سجيل واالإدراج والنظام االأ�سا�سي لل�سركة.

ويتاألف نظام احلوكمة ولوائح احلوكمة الداخلي مما يلي:

حقوق امل�ساهمني واجلمعية العامة �
�سيا�سة توزيع االأرباح �
االإف�ساح وال�سفافية �
جمل�س االإدارة �
الرقابة الداخلية �
�سيا�سة تعار�س امل�سالح �
الئحة �سيا�سة اإدارة املخاطر �

ويهدف نظام احلوكمة اإلى حت�سني وتنظيم احلوكمة بال�سركة، وجعل احلوكمة بها على درجة عالية من ال�سفافية، والتاأكيد على التزام ال�سركة بالئحة حوكمة ال�سركات عن 
طريق تنمية االآتي: 

اأداء اإداري قائم على زيادة قيمة ال�سركة واإمكانية امل�ساءلة لها اأ. 
دور اإ�سرايف فعال بالتعاون مع االأ�سخا�س التنفيذيني من اأجل حتقيق م�سالح ال�سركة وامل�ساهمني مبا فيهم �سغار امل�ستثمرين وال�سعي اإلى زيادة حقوق امل�ساهمني  ب. 

بالطرق املنا�سبة
االإف�ساح عن املعلومات وال�سفافية املالئمني، ووجود نظام فّعال للرقابة الداخلية واإدارة املخاطر ج. 

وقد ا�ستوفت ال�سركة جميع ال�سروط الإلزامية املن�سو�ض عنها يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة.

تعهدات الشركة بعد اإلدرا-  12 - 2

�ستلتزم ال�سركة باأن تقوم بعد االإدراج مبا يلي:

تزويد اإدارة حوكمة ال�سركات لدى الهيئة بنظام احلوكمة الداخلي وقواعد اللجان. 1
تزويد اإدارة حوكمة ال�سركات بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة القادمة التي �ستعقدها ال�سركة بعد االإدراج ليت�سنى الرتتيب حل�سورها. 2
االإف�ساح عن اأي عقود تربمها ال�سركة مع االأطراف ذات العالقة على موقع ال�سوق املالية )تداول( وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج واحل�سول على ترخي�س من قبل اجلمعية . 3

العامة العادية لل�سركة يجدد �سنويًا لكل عقد من العقود مع االأطراف ذات العالقة التي تخ�سع الأحكام املادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة 
ال�سركات، والتاأكد من عدم ت�سويت الع�سو ذي العالقة من اال�سرتاك يف الت�سويت على القرارات التي ت�سدر يف هذا ال�ساأن يف اجلمعية العامة اأو يف اجتماع جمل�س االإدارة

ال�سركات( على . 4 لل�سركة وفقًا لالئحة حوكمة  العامة  اإقرارها من اجلمعية  يتوجب  التي  وال�سيا�سات  اللوائح  الداخلي )مبا يف ذلك  ال�سركة  عر�س نظام حوكمة 
اجلمعية العامة العادية لل�سركة الإقراره خالل مدة 180 يوم بعد االإدراج

االلتزام بجميع املواد االإلزامية من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة مبا�سرًة بعد االإدراج. 5
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االلتزام بالسعودة 12 - 2

ت�سنيف املن�ساآت العاملة يف ن�ساط التطوير العقاري ح�سب كل نطاق من برنامج نطاقات.

جدول 118: ت�شنيف املن�شاآت العاملة يف ن�شاط التطوير العقاري

حجم املن�ضاأةجمموع عدد املوظفني
ن�ضبة ال�ضعودة

بالتينياأخ�ضر مرتفعاأخ�ضر متو�ضطاأخ�ضر منخف�ساأ�ضفراأحمر

21%16-20%11-15%5-10%2-4%0-1%�سغرية10-49

16%13-15%10-12%6-9%3-5%0-2%متو�سطة50-499

16%13-15%10-12%6-9%3-5%0-2%كبرية500-2.999

14%12-13%10-11%7-9%3-6%0-2%كبرية جدًاواأكرث 3.000

امل�سدر: دليل نطاقات الذي اأ�سدرته وزارة العمل باالإ�سدار رقم 1435/1هـ

ومينح النطاق البالتيني �ساحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�س اأهمها فيما يلي: اإ�سدار تاأ�سريات جديدة الأي مهنة تطلبها، واإ�سدار تاأ�سريات اإ�سافية، والقدرة على تغيري 
مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها اإلى مهن اأخرى )عدا املهن امل�ستثناة بقرارات جمل�س الوزراء اأو باأوامر �سامية(، والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي 

تعمل لديه.

اأهمها فيما يلي: التقدم بطلب تاأ�سريات جديدة وبتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�سركة تاأ�سريات بديلة  ومينح النطاق االأخ�سر �ساحب العمل عدة مزايا ميكن تلخي�س 
للعاملني بداًل من العاملني املغادرين بتاأ�سري خروج نهائي من اململكة والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل.

ويرتتب على الدخول يف النطاق االأ�سفر عدة تبعات من اأهمها: اإيقاف طلب احل�سول على تاأ�سريات جديدة، وعدم ال�سماح بنقل خدمات العمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتغيري 
املهن للعمالة الوافدة وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل واأم�ست اجمايل )6( �سنوات اأو اأكرث داخل اململكة وعدم ال�سماح باإ�سدار 
رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، اإال اأنه يجوز ل�ساحب العمل جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديه �سريطة اأال يزيد املتبقي يف اإقامة العامل عن 3 �سهور 

عند التجديد.

اأما بالن�سبة للنطاق االأحمر، فيرتتب على الدخول �سمن هذا النطاق عدة تبعات من اأهمها: عدم ال�سماح بتغيري املهن للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل وعدم ال�سماح 
بنقل خدمات العمالة الوافدة، وعدم ال�سماح بطلب اأي تاأ�سريات جديدة، وعدم ال�سماح باإ�سدار رخ�س العمل للعمالة الوافدة اجلديدة، وعدم ال�سماح بفتح ملف ملن�ساأة جديدة 

اأو فرع جديد، وعدم ال�سماح بتجديد رخ�س العمل للعمالة التي تعمل لديها.  

اإ�سافة اإلى ما �سبق ذكره يف الفقرة ال�سابقة، اأ�سدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تطبيقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم )353( وتاريخ 1432/12/25هـ )املوافق 2011/11/22م( 
والذي يق�سي بتح�سيل مقابل مايل من جميع من�ساآت القطاع اخلا�س قدره مئتي ريال �سهريًا 2.400 ريال �سنويًا مل�سلحة �سندوق املوارد الب�سرية عن كل عامل وافد يزيد على 

متو�سط عدد العمالة الوطنية يف هذه املن�ساآت، على اأن يكون ذلك مقدمًا وب�سكل �سنوي عند اإ�سدار رخ�سة العمل اأو جتديدها.

ووفقًا ل�سهادات نطاقات ال�سادرة عن وزارة العمل، فقد بلغ عدد العاملني يف ال�سركة ون�سبة ال�سعودة كما يلي:

جدول 119: اأعداد املوظفني كما يف يونيو 2015م 

النطاقن�ضبة ال�ضعودةغري �ضعودينيال�ضعودينياإجمايل العاملنيت�شنيف الن�شاط

بالتيني36.84%381424الت�سييد والبناء – مقاوالت عامة للمباين�سركة االأندل�س العقارية

امل�سدر: ال�سركة

وقد ح�سلت ال�سركة على ال�سهادة رقم 20001504053545 من وزارة العمل بتاريخ 23 / 04 / 2015م تفيد فيه الوزارة باأن ال�سركة ممتثلة لن�سب ال�سعودة املطلوبة، كما ح�سلت 
ال�سركة على ال�سهادة رقم 17936036 من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية بتاريخ 2015/01/13م تفيد باأن ال�سركة قد اأوفت بالتزاماتها جتاه املوؤ�س�سة. 
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األقسام اإلدارية للشركة 12 - 2

فيما يلي تفا�سيل عن االأق�سام االإدراية لل�سركة

إدارة الممتلكات 1 - 12 - 2

اإدارة جميع ممتلكات ال�سركة )االأ�سول العقارية املعدة للتاأجري واال�ستثمار( وتعيني م�سغل للمراكز التجارية واال�سراف واملتابعة على عمليات التاأجري والتح�سيل و�سمان اأف�سل 
�سبل الت�سغيل

إدارة التسويق و تطوير االعمال 2 - 12 - 2

البحث عن الفر�س اال�ستثمارية . 1
حتديد اف�سل ا�ستخدامات الفر�س اال�ستثمارية وتقييم قابليتها للتاأجري. 2
تعزيز هوية ال�سركة وم�ساريعها من خالل احلمالت الت�سويقية. 3

إدارة المشاريع 2 - 12 - 2

ت�سميم وتنفيذ م�ساريع ال�سركة اجلديدة . 1
اعادة جتديد امل�ساريع احلالية بناء على احتياجات العمل املحددة من قبل اإدارة املمتلكات واإدارة الت�سويق وتطوير االأعمال. 2

اإلدارة المالية 2 - 12 - 2

التخطيط وو�سع اال�سرتاتيجيات املالية. 1
القيام بجميع االعمال املحا�سبية لل�سركة . 2
فح�س وتقييم العمليات والتطبيقات املالية و�سحة التوجيه والتدقيق وو�سع االأنظمة املحا�سبية . 3
التاأكد من �سحة العمليات الداخلية واأر�سدة احل�سابات. 4

إدارة الموارد البشرية 2 - 12 - 2

التوظيف، والتدريب، واإدارة �سوؤون املوظفني . 1
تقدمي اخلدمات امل�ساندة من اإدارة م�سرتيات ونظم معلومات. 2
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة. 6

مقدمة 1 - 2

املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م  ال�سنوات  العقارية ومركزها املايل خالل  الت�سغيلية ل�سركة االأندل�س  الو�سع املايل والنتائج  الق�سم مناق�سة وحتليل  يقدم هذا 
و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. وينبغي اأن ُيقراأ هذا الق�سم جنبًا اإلى جنب مع القوائم املالية املراجعة لل�سركة كما يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م واالإي�ساحات املرفقة بها التي مت اعدادها من قبل املحا�سب القانوين لل�سركة »�سركة الدكتور 
حممد العمري و�سركاه )حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون(«، وجميعها م�سمنة يف هذه الن�سرة. ويتعني على امل�ستثمرين املحتملني قراءة هذه الن�سرة بالكامل وعدم االعتماد 

فقط على املعلومات الواردة يف هذا الق�سم.

ال يوجد لدى �سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه )حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون( اأنف�سهم، وال الأي من ال�سركات التابعة لهم اأي م�ساهمة اأو م�سلحة من اأي نوع كان يف 
ال�سركة. كما قدموا موافقتهم اخلطية على االإ�سارة الواردة يف هذه الن�سرة ب�ساأن دورهم كمراجعي ح�سابات لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م 

و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م ومل يقوموا ب�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

قد ي�سمل هذا الق�سم اإفادات تتعلق بالحتمالت امل�ستقبلية لل�سركة بناًء على خطط وتوقعات الإدارة والتي قد تنطوي على خماطر واأمور م�ستقبلية غري موؤكدة وقد تختلف النتائج 
الفعلية لل�سركة اختالًفا جوهريًا عن تلك التوقعات ب�سبب جمموعة من العوامل املتعددة مبا يف ذلك العوامل التي تطرقت اإليها املناق�سة يف االأجزاء االآتية ويف اأي مكان اآخر من 

هذه الن�سرة ال �سيما تلك الواردة يف الق�سم اخلا�س بعوامل املخاطرة.

الواردة يف  تلك  االأرقام عن  تختلف هذه  قد  وبالتايل يف حال مت جمعها  �سعودي  ريال  مليون  اأقرب  اإلى  تقريبها  املبينة يف هذا اجلزء قد مت  االأرقام  باأن  املالحظة  يرجى 
مت  قد  املركب  ال�سنوي  النمو  ومعدالت  ال�سنوية  وامل�سروفات  والهوام�س  الن�سب  جميع  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  �سعودي.  ريال  األف  اأقرب  اإلى  تقريبها  مت  والتي  اجلداول 

احت�سابها على االأرقام املقّربة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 2 - 2

باأنه مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، من القوائم املالية املراجعة واالإي�ساحات عليها لل�سنوات املنتهية يف 31  اأع�ساء جمل�س االإدارة  يقر 
دي�سمرب 2012م و31 دي�سمرب 2013م و31 دي�سمرب 2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م من دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها، وانه قد مت اعداد القوائم 

املالية لل�سركة ومراجعتها وفقًا ملعايري املحا�سبة واملراجعة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنه مل يحدث اأي تغيري جوهري �سلبي يف املركز املايل اأو التجاري لل�سركة خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م و31 دي�سمرب 2013م و31 
دي�سمرب 2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م وحتى تاريخ هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأي�سًا باأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�سرة )12( �سهرًا تلي مبا�سرًة تاريخ هذه الن�سرة. 

وتتحمل اإدارة ال�سركة امل�سوؤولية الكاملة فيما يتعلق ب�سحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية الواردة يف هذه الن�سرة. وتوؤكد، بعد القيام باال�ستق�ساءات الالزمة، اأنه قد مت 
االإف�ساح بالكامل وبو�سوح تام عن جميع املعلومات اجلوهرية املتعلقة بالو�سع املايل ونتائج العمليات واأنه ال توجد اأية معلومات اأو م�ستندات اأخرى جتعل البيانات اأو املعلومات 

الواردة يف هذه الن�سرة م�سللة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني بعدم وجود اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي منحته ال�سركة خالل فرتة الثالثة �سنوات ال�سابقة 
مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن راأ�س مال ال�سركة غري م�سمول بحق خيار.

وتفيد ال�سركة باأنه لي�س لديها اأي ممتلكات مبا يف ذلك االأوراق املالية التعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من قيمتها مما يوؤثر 
ب�سكل كبري يف تقييم املركز املايل لل�سركة. 

تت�سمن امل�سروعات حتت التنفيذ م�ساريف الطرح العام التي تعتربها ال�سركة جزءًا من امل�ساريع حتت التنفيذ وامل�ستمرة حتى اكتمال الطرح العام، وتقر ال�سركة باأن هذه 
امل�ساريف �سيتحملها ال�سركاء احلاليون. 

تعديالت على رأس المال 2 - 2

بلغ راأ�س مال ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م )343.000.000( ثالثمائة وثالثة واأربعني مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )34.300.000( اأربع وثالثني 
مليون وثالثمائة األف �سهم بقيمة ا�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 

اإلى  لي�سل  �سعودي  ريال  مليون  وخم�سون  و�سبع  ثالثمائة   )357.000.000( مببلغ  املال  راأ�س  بزيادة  ال�سركة  قامت  2015م  يونيو   30 يف  املنتهية  اأ�سهر  ال�ستة  فرتة  وخالل 
)700.000.000( �سبعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة اإلى )70.000.000( �سبعني مليون �سهم بقيمة ا�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد وذلك من خالل التحويل من 

االأرباح املبقاة. وقد مت التاأ�سري بال�سجل التجاري بهذه الزيادة بتاريخ 19 مار�س 2015م. 
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ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية 2 - 2

يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اال�ستثمارات يف �سركات زميلة والتي تقيد ح�سبما �سريد يف فقرة اال�ستثمارات يف �سركات زميلة، على 
اأ�سا�س مبداأ اال�ستحقاق وطبقًا ملبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، وفيما يلي ملخ�سًا الأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية.

التقديرات المحاسبية 

اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�سات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى االإف�ساح 
عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اف�سل املعلومات واالأحداث املتوفرة لدى االإدارة يف تاريخ اإ�سدار القوائم املالية 

اإال اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اختالفًا غري جوهريًا عن هذه التقديرات.

تحقيق اإليرادات

يتم اإثبات اإيرادات التاأجري وفقًا للعقد املربم مع امل�ستاأجر على مدى فرتة عقود االيجار وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وح�سب فرتة االيجار املنق�سية من العقد حتى تاريخ املركز 
املايل. متثل االإيرادات املقبو�سة مقدمًا، االيجارات املح�سلة من امل�ستاأجرين عن اإيجارات غري م�ستحقة يف تاريخ املركز املايل.

يتم اإثبات االإيرادات من االإعالنات والت�سويق وال�سيانة عند ا�ستالمها وتدرج �سمن االإيرادات االأخرى يف قائمة الدخل.

المصروفات

اأما  التاأجري.  اإيرادات  تكلفة  وت�سجل �سمن  مبا�سرة  كتكاليف  ا�ستهالكها  وكذلك م�سروفات  بها  املتعلقة  واملياه  الكهرباء  وتكاليف  العقارات  و�سيانة  اإدارة  تعترب م�سروفات 
التكاليف  على  لذلك،  اإذا دعت احلاجة  امل�سرتكة،  وامل�سروفات  االأق�سام اخلدمية  توزيع م�سروفات  يتم  واإدارية.  وعمومية  ت�سويقية  فتعترب م�سروفات  االأخرى  امل�سروفات 

املبا�سرة وامل�سروفات الت�سويقية والعمومية واالدارية وفقًا الأ�سا�س ثابت.

النقد والنقد المماثل

يت�سمن النقد والنقد املماثل النقدية بال�سناديق واالأر�سدة والودائع البنكية واال�ستثمارات االأخرى عالية ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ 
ا�ستحقاقها خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �سرائها.

الذمم المدينة

يتم اإظهار الذمم املدينة بال�سايف بعد خ�سم املخ�س�س املكون للذمم التي يكون حت�سيلها اأمرًا م�سكوكًا فيه، اإن وجدت، والتي يتم تقديرها مبعرفة االإدارة.

االستثمارات في الشركات الزميلة

تتم حما�سبة اال�ستثمارات يف �سركات زميلة، والتي لل�سركة تاأثريًا هامًا على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية )ال ي�سل هذا التاأثري اإلى م�ستوى ال�سيطرة(، اأو متتلك فيها ال�سركة 
ا�ستثمارا طويل االجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�س املال وفقًا لطريقة حقوق امللكية، حيث يتم ت�سجيل اال�ستثمار عند ال�سراء بالتكلفة )مبا يف ذلك قيمة ال�سهرة، اإن 
وجدت( ويتم تعديل التكلفة بعد ذلك يف �سوء التغري يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة. يتم اإدراج ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح وخ�سائر ال�سركة الزميلة �سمن قائمة 

الدخل.

الشهرة

يتم ت�سجيل الزيادة يف �سعر ال�سراء عن ح�سة ال�سركة يف �سايف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة امل�ستثمر فيها )ال�سهرة( �سمن القيمة الدفرتية لال�ستثمار. يف حالة 
عدم وجود قيمة عادلة لالأ�سول امل�سرتاة فاإن ال�سهرة متثل الفرق بني املبلغ املدفوع ل�سراء اال�ستثمار وح�سة ال�سركة يف �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سول امل�سرتاة.

يتم اإثبات ال�سهرة لحقًا بالتكلفة بعد خ�سم اأيه خ�سائر مرتاكمة ناجتة عن هبوط القيمة. ويتم عمل تقييم �سنوي لتحديد فيما اإذا كان هناك هبوط يف قيمة ال�سهرة اإل اإذا وقع 
حدث اأو تغري يف الظروف خالل ال�سنة ي�سري اإلى هبوط القيمة امل�سجلة يتطلب تقييم ال�سهرة خالل ال�سنة.

مساهمة في أراضي

تتمثل امل�ساهمة يف اأرا�سي يف ا�ستثمار ال�سركة يف م�ساهمة اأر�س م�ساع، وت�سجل بالتكلفة. يتم ت�سجيل اأرباح بيع امل�ساهمة عند اإمتام عملية البيع.

الممتلكات االستثمارية

ال�ستثمارية )با�ستثناء  املمتلكات  ا�ستهالك  يتم احت�ساب  بالتكلفة خم�سومًا منها ال�ستهالكات املرتاكمة.  بالتاأجري  النتفاع منها  يتم  التي  ال�ستثمارية  املمتلكات  اإثبات  يتم 
االأرا�سي( وفقًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�س العمر االإنتاجي املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 �سنة اإلى 33.33 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ االإن�ساء اأو 
ال�سراء، وبالن�سبة للممتلكات التي يتم ان�ساوؤها على اأرا�س م�ستاأجرة يتم ا�ستهالكها على العمر االنتاجي املقدر لها اأو مدة االإيجار بالعقد اأيهما اأقل. تظهر االإيرادات من تاأجري 

هذه املمتلكات وكذلك اال�ستهالكات املتعلقة بها �سمن قائمة الدخل.
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الممتلكات والمعدات 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة خم�سومًا منها ال�ستهالكات املرتاكمة. م�سروفات الإ�سالح وال�سيانة تعترب م�سروفات اإيرادية اأما م�سروفات التح�سينات فتعترب م�سروفات 
راأ�سمالية. يتم احت�ساب اال�ستهالكات على اأ�سا�س العمر املقدر لالأ�سل وفقًا لطريقة الق�سط الثابت. التح�سينات على مباين م�ستاأجرة ت�ستهلك على عمرها املقدر اأو فرتة االإيجار 

اأيهما اأقل. وتقدر االأعمار االإنتاجية للممتلكات واملعدات على النحو التايل:

جدول 120: معدلت ال�ضتهالك لالأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ضتة اأ�ضهر يف يونيو 2014م و2015م

يونيو 2015ميونيو 2014م2014م2013م2012ممعدل ال�ضتهالك )عدد �ضنوات( 

44444�سيارات

3 – 310 – 310 - 310 - 310 - 10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

----3حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

25----مباين

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

تتمثل املباين يف جزء من املبنى اململوك لل�سركة والذي ت�ستغله االإدارة الأن�سطتها، واجلزء املتبقي من املبنى يتم تاأجريه للغري ويتم اإدراجه �سمن املمتلكات اال�ستثمارية.

المشروعات تحت التنفيذ

يتم ت�سجيل امل�سروعات حتت التنفيذ بالتكلفة. يبداأ ا�ستهالك هذه اال�سول عندما ت�سبح جاهزة لال�ستخدام.

تكلفة التمويل

يتم ر�سملة تكلفة التمويل اخلا�سة بت�سهيالت ائتمانية مت احل�سول عليها مل�سروع بعينه يتطلب اإن�ساوؤه فرتة زمنية طويلة �سمن تكلفة امل�سروع با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

يتم ت�سجيل تكلفة التمويل �سمن قائمة الدخل يف حالة عدم وجود م�سروعات حتت التنفيذ موؤهلة للر�سملة وذلك با�ستخدام طريقة العائد الفعلي على فرتة �سداد القر�س.

الهبوط في قيمة االصول غير المتداولة

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل النظر يف القيمة الدفرتية لالأ�سول غري املتداولة للتاأكد من عدم وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناجتة عن هبوط يف قيمة الأ�سول. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك اال�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك 

االأ�سل مبفرده، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك اال�سل.

ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تنخف�س القيمة الدفرتية لذلك اال�سل اأو الوحدة 
القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها، ويتم اإثبات خ�سائر االنخفا�س يف قيمة اال�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التي حتدث فيها.

واإذا ما انتفت لحقًا اأ�سباب الهبوط، فاإنه يتم عك�ض قيد خ�سارة النخفا�ض يف القيمة وزيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة املعدلة القابلة 
لال�سرتداد له، على اأال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة االنخفا�س يف قيمة ذلك االأ�سل 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�س يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التي حتدث فيها.

اإليجارات التشغيلية

يتم ت�سجيل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلية املربمة من قبل ال�سركة ب�سفتها م�ستاأجر على قائمة الدخل على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود االإيجار 
ذات العالقة.

االإيجارات التي حتت�سب كن�سبة من اإيرادات امل�ستاأجر، وفقًا ملبداأ اال�ستحقاق وح�سب البيانات امل�ستلمة من امل�سغل اأو امل�ستاأجر.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم تكوين خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�ض الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة.

مخصص الزكاة الشرعية

يتم احت�ساب خم�س�ض الزكاة ال�سرعية �سنويًا يف القوائم املالية وفقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. اأية تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي 
للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل يف ال�سنة التي يتم ا�ستالم الربط النهائي فيها، ويتم حينئذ ت�سوية املخ�س�س.
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االحتياطي النظامي

متا�سيًا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام اال�سا�سي لل�سركة يتم تكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10% من �سايف الدخل ال�سنوي، ويجوز التوقف عن 
هذا التكوين حينما يبلغ ر�سيد هذا االحتياطي 50% من راأ�س املال املدفوع. اإن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح.

العمالت األجنبية

تقوم ال�سركة بت�سجيل ح�ساباتها بالريال ال�سعودي، ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعملة االأجنبية اإلى الريال ال�سعودي وفقا الأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء املعاملة. ويتم 
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي وفقًا الأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ. اإن املكا�سب 

واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات اأو حتويل العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل.

ربحية السهم

يتم احت�ساب ربح ال�سهم االأ�سا�س با�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على أعمال الشركة 2 - 2
عدد السكان - 1

تعد اململكة اأحد اأكرب واأ�سرع منو يف عدد ال�سكان من بني دول اخلليج حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب 2.8% للفرتة ما بني عام 2010م وعام 2013م. ويعد هذا النمو دافعًا 
اإيجابيًا لزيادة الطلب على قطاع التجزئة يف اململكة.

اتجاهات االنفاق على قطاع التجزئة- 2
منا االنفاق على قطاع التجزئة بنوعيه الغذائي وغري الغذائي خالل الفرتة من عام 2010م اإلى عام 2014م مبعدل �سنوي مركب بلغ 5.1% و11.0% و11.5% يف الريا�س وجدة 

والدمام واخلرب على التوايل مدفوعًا بنمو الدخل املتاح للفرد.

محدودية خيارات الترفيه- 3
نظرا لقلة و�سائل الرتفيه يف اململكة تعد املراكز التجارية اخليار االأمثل للعائالت. كما يزداد االإقبال على مراكز الرتفيه الداخلية نظرًا حلرارة املناخ يف اململكة.

ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي/الفرد والدخل الشخصي المتاح- 4
يعد منو الدخل املتاح للفرد دافعًا اأ�سا�سيًا لزيادة الطلب على منتجات التجزئة اال�ستهالكية مما يعزز الطلب على املراكز التجارية. ويو�سح اجلدول اأدناه اإجمايل الدخل املتاح 

يف كل من الريا�س وجدة والدمام واخلرب خالل الفرتة ما بني عام 2010م اإلى عام 2014م.

جدول 121: اإجمايل الدخل املتاح يف مدن اململكة الرئي�ضية خالل الفرتة من عام 2010م اإلى عام 2014م

2014م2013م2012م2011م2010ممليار ريال �ضعودي

110125136148160الريا�س

788699112119جدة

2931364143الدمام واخلرب

امل�سدر: تقرير ال�سوق

العوامل االقتصادية والمالية 2 - 2

وا�سل االقت�ساد ال�سعودي منوه االإيجابي خالل عام 2014م م�ستفيدًا من ا�ستمرار االإنفاق احلكومي على امل�سارع التنموية واال�ستمرار يف اال�سالحات الهيكلية والتنظيمية التي 
تهدف اإلى حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام من خالل تنويع القاعدة االإنتاجية وزيادة م�ساهمة القطاع غري النفطي. وت�سري بيانات الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار الثابتة اإلى منو 
بن�سبة 3.5% يف عام 2014م ليبلغ نحو 2.4 مليار. و�سجل الناجت املحلي للقطاع النفطي ارتفاعا ن�سبته 1.5% ليبلغ 1.0 مليار ريال. اأما الناجت املحلي للقطاع غري النفطي فقد 

�سجل منوًا ن�سبته 5.0% ليبلغ 1.4 مليار ريال1. 

1  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي- التقرير ال�سنوي الواحد واخلم�سون
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تحليل قائمة الدخل 2 - 2

يبني اجلدول التايل قوائم الدخل الفعلية لل�سركة لالأعوام 2012م و2013م و2014م. 

جدول 122: قائمة الدخل لالأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

5.3%5.7%4.9%92.53997.075102.610اإيرادات التاأجري

9.1%22.8%)3.1%()31.943()26.018()26.861(تكلفة اإيرادات التاأجري

3.7%)0.5%(8.2%65.67871.05770.667جممل الدخل من التاأجري

8.0%6.6%9.3%18.49720.22021.557الدخل من ا�ستثمارات يف م�ساريع

15.1%1.6%30.6%9.90612.93313.134الدخل من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(

5.8%1.1%10.8%94.081104.210105.358جممل دخل الن�ساط

85.8%31.9%161.7%)2.734()2.073()792(م�سروفات ت�سويقية

)15.5%()3.2%()26.2%()5.577()5.760()7.803(م�سروفات عمومية و اإدارية

6.5%0.7%12.7%85.48696.37797.047الدخل من االأعمال الرئي�سية

)7.8%()8.3%()7.3%()9.413()10.270()11.078(تكلفة التمويل

)39.5%()27.5%()49.5%(2.0721.046758اإيرادات اأخرى

7.5%1.4%14.0%76.48087.15388.392�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية 

)31.1%(ال ينطبقال ينطبق)420(-)884(زكاة �سنوات �سابقة

)20.3%()27.3%()12.7%()1.165()1.602()1.835(خم�س�ض الزكاة ال�سرعية

8.5%1.5%16.0%73.76185.55186.807�سايف الدخل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ويبني اجلدول التايل قوائم الدخل الفعلية لل�سركة خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م. 

جدول 123: قائمة الدخل للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2014م
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

 يونيو 2014م-يونيو 2015م

24.5%49.25661.301اإيرادات التاأجري

54.5%)22.649()14.664(تكلفة اإيرادات التاأجري

11.7%34.59238.652جممل الدخل من التاأجري

ال ينطبق--الدخل من ا�ستثمارات يف م�ساريع

)1.6%(18.02818.316الدخل من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(

8.3%52.62056.968جممل دخل الن�ساط

)52.3%()656()1.374(م�سروفات ت�سويقية

17.5%)3.182()2.707(م�سروفات عمومية و اإدارية

9.5%48.53953.130الدخل من االأعمال الرئي�سية

)14.7%()3.984()4.668(تكلفة التمويل

)55.7%(553245اإيرادات اأخرى

11.2%44.42449.391�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية 

ال ينطبق--زكاة �سنوات �سابقة

5.6%)1.173()1.111(خم�س�ض الزكاة ال�سرعية

11.3%43.31348.218�سايف الدخل 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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جدول 124: اإيرادات التاأجري والدخل من ال�ضتثمار ون�ضبة كل منها اإلى جمموع اإيرادات التاأجري والدخل من ال�ضتثمار

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2014م

فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 
املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

اإيرادات التاأجري

92.53996.237101.63548.75852.541االأندل�س مول

838975498488-مبنى االإدارة الرئي�سي

5.127----ال�سحافة �سنرت

3.145----الريموك �سنرت

الدخل من ال�ضتثمار

9.5789.3119.0275.5335.800�سركة االأ�سواق املتطورة/ دارين مول

18.49720.22021.55710.07010.715�سركة احلياة العقارية/ حياة مول

3283.6224.1072.4251.801�سركة هامات العقارية/ امل�سغل 

120.942130.228137.30167.28479.617جمموع اإيرادات التاأجري والدخل من ال�ضتثمار

2014م2013م2012مالن�ضبة اإلى اإجمايل جمموع اإيرادات التاأجري والدخل من ال�ضتثمار
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2014م

فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 
املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

اإيرادات التاأجري

66.0%72.5%74.0%73.9%76.5%االأندل�س مول

0.6%0.7%0.7%0.6%-مبنى االإدارة الرئي�سي

6.4%----ال�سحافة �سنرت

4.0%----الريموك �سنرت

اإيرادات ال�ضتثمار

7.3%8.2%6.6%7.1%7.9%�سركة االأ�سواق املتطورة/ دارين مول

13.5%15.0%15.7%15.5%15.3%�سركة احلياة العقارية/ حياة مول

2.3%3.6%3.0%2.8%0.3%�سركة هامات العقارية/ امل�سغل 

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%جمموع اإيرادات التاأجري والدخل من ال�ضتثمار

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

جدول 125: تف�شيل اإجمايل دخل الن�شاط بني الدخل من التاأجري والدخل من اال�شتثمار

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2014م

فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 
املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

65.67871.05770.66734.59238.652اإجمايل الدخل من التاأجري*

28.40333.15334.69118.02818.316اإجمايل الدخل من اال�ستثمارات**

94.081104.210105.35852.62056.968اإجمايل دخل الن�ساط 

2014م2013م2012مالن�شبة من اإجمايل دخل الن�شاط
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2014م

فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 
املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

67.8%65.7%67.1%68.2%69.8%اإجمايل الدخل من التاأجري

32.2%34.3%32.9%31.8%30.2%اإجمايل الدخل من اال�ستثمارات

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%اإجمايل دخل الن�ساط 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
*  مت احت�ساب اإجمايل الدخل من التاأجري بناء على االأرقام املبينة يف القوائم املالية )اإجمايل الدخل من التاأجري = اإيرادات التاأجري – تكلفة اإيرادات التاأجري(

** مت احت�ساب اإجمايل الدخل من اال�ستثمارات بناء على االأرقام املبينة يف القوائم املالية )الدخل من ا�ستثمارات يف م�ساريع + الدخل من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(
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إيرادات التأجير 1 - 2 - 2

تتكون اإيرادات التاأجري ب�سكل اأ�سا�سي من اإيرادات تاأجري االأندل�س مول واإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة ابتداًء من عام 2013م، باالإ�سافة اإلى اإيرادات تاأجري 
ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت اللذان اكتملت اأعمال اإن�سائهما وبا�سرا الن�ساط التجاري ابتداًء من الن�سف الأول من عام 2015م.

وتنتج اإيرادات االأندل�س مول من عقود تاأجري امل�ساحات املختلفة كاملتاجر واالأك�ساك وم�ساحات التخزين وامل�ساحات امل�ستخدمة لل�سرافات االآلية واأبراج االت�ساالت. وتنق�سم 
عقود التاأجري اإلى نوعني: 

عقود تاأجري عادية يتم احت�ساب قيمة االإيجار فيها بناًء على امل�ساحة املوؤجرة وهي العقود املعتمدة لتاأجري غالبية امل�ساحات يف االأندل�س مول �
عقود تاأجري يتم احت�ساب قيمة االإيجار فيها كن�سبة من االإيرادات الناجتة من امل�ساحة املوؤجرة وبلغ عددها ثالثة عقود م�ستخدمة يف تاأجري ثالثة متاجر كما يف 31  �

دي�سمرب 2014م. يتم االإ�سارة اإلى هذه العقود بعبارة »عقود التاأجري بن�سبة من االإيرادات«

يف �سهر يناير من عام 2013م، قامت ال�سركة بتاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة البالغة م�ساحته االإجمالية 3.573 مرت مربع. وقد بلغت امل�ساحة املوؤجرة 1.340 )اأي ما 
ن�سبته 62% من اإجمايل امل�ساحة القابلة للتاأجري من املبنى الرئي�سي والتي تعادل 2.180 مرت مربع( مت تاأجريها لل�سركة العاملية للرعاية ال�سحية مبوجب عقدي تاأجري يتم 

جتديدهما �سنويًا.

هذا وقد بداأت ال�سركة بتحقيق اإيرادات من تاأجري ال�سحافة �سنرت ابتداًء من �سهر يناير 2015م، كما بداأت بتحقيق اإيرادات من تاأجري الريموك �سنرت خالل �سهر اأبريل 2015م.

يبني اجلدول التايل تف�سيل اإيرادات التاأجري ح�سب نوع العقود يف االأندل�س مول واإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م.

جدول 126: تف�ضيل اإيرادات التاأجري يف اأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

5.0%7.6%2.6%89.27991.59198.513اإيرادات عقود التاأجري العادية

)2.1%()32.8%(42.5%3.2604.6463.122اإيرادات عقود التاأجري بن�سبة من االإيرادات

ال ينطبق16.3%ال ينطبق838975-اإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة

5.3%5.7%4.9%92.53997.075102.610جمموع اإيرادات التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

ويبني اجلدول التايل تف�سيل اإيرادات التاأجري ح�سب نوع العقود يف االأندل�س مول وال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت واإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة خالل فرتة 
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م.

جدول 127: تف�ضيل اإيرادات التاأجري خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2014م
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

يونيو 2014م-يونيو 2015م

23.7%47.73159.024اإيرادات عقود التاأجري العادية

74.2%1.0271.789اإيرادات عقود التاأجري بن�سبة من االإيرادات

)2.0%(498488اإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة

24.5%49.25661.301جمموع اإيرادات التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

ارتفع اإجمايل اإيرادات التاأجري من 49.3 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م لي�سل اإلى 61.3 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو 2015م مدفوعًا ب�سكل رئي�سي ببدء تاأجري ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت التي بلغ جمموع اإيراداتهما 8.3 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو 2015م. باالإ�سافة اإلى ذلك �سجلت اإيرادات تاأجري االأندل�س مول ارتفاعًا من 49.3 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر االأولى من عام 2014م اإلى 
53.0 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2015م اأي بن�سبة 7.7%. وت�ستمل اإيردات التاأجري على اإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة ابتداًء من عام 2013م. 

حيث بلغت 838 األف ريال �سعودي يف عام 2013م و975 األف ريال �سعودي يف عام 2014م.



108

ويبني اجلدول التايل تف�سيل االإيرادات من االأندل�س مول وال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت وتاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة. 

جدول 128: تف�ضيل اإيرادات ال�ضركة بح�ضب املركز التجاري

األف ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

 30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

 30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

 يونيو 2014م-يونيو 2015م

7.7%49.25653.029اإيرادات تاأجري االأندل�س مول*

100%5.127-اإيرادات تاأجري ال�سحافة �سنرت

100%3.145-اإيرادات تاأجري الريموك �سنرت

24.5%49.25661.301اإجمايل اإيرادات التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
*ت�سمل اإيرادات تاأجري االأندل�س مول االإيرادات الناجتة عن تاأجري جزء من مبنى االإدارة وذلك ابتداًء من عام 2013م

إيرادات التأجير حسب تقسيم األندلس مول 

يبني اجلدول التايل اإيرادات التاأجري ح�سب تق�سيم االأندل�س مول خالل االأعوام 2012م و2013م و2014م.

جدول 129: اإيرادات التاأجري ح�ضب تق�ضيم الأندل�س مول لالأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو ال�ضنوي 
 املركب

2012م-2014م

3.8%0.6%7.1%42.88145.91846.208متاجر الدور االأر�سي

5.8%9.8%2.1%25.36625.88828.419متاجر الدور االأول

2.3%-4.7%8.7689.1829.182 هايربماركت

8.7%15.2%2.5%5.1405.2696.072االأك�ساك

)3.2%()18.8%(15.3%3.1603.6422.958جممع املطاعم

5.5%-11.2%2.4732.7502.750االإعالنات

4.9%-10.0%1.9582.1542.154جممع االألعاب

32.0%114.2%)18.7%(2.7932.2724.867اأخرى*

5.3%5.7%4.9%92.53997.075102.610اإجمايل اإيرادات التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* ت�سمل اإيرادات التاأجري االأخرى االإيرادات الناجتة من تاأجري امل�ساحات يف دور امليزانني وتاأجري امل�ساحات لل�سرافات االآلية واأبراج االت�ساالت وم�ساحات التخزين. كما وت�سمل االإيرادات الناجتة عن تاأجري جزء 

من مبنى االإدارة وذلك ابتداء من عام 2013م. 

ويبني اجلدول التايل اإيرادات التاأجري ح�سب تق�سيم االأندل�س مول وعدد املتاجر خالل االأعوام 2012م و2013م و2014م. 

جدول 130: عدد الوحدات / العقود القابلة للتاأجري خالل الأعوام 2012م و2013م و2014م

عدد الوحدات / عقود التاأجري

2014م2013م2012م

الوحدات/ العقود 
القابلة للتاأجري

الوحدات/ العقود 
املوؤجرة

الوحدات/ العقود 
القابلة للتاأجري

الوحدات/ العقود 
املوؤجرة

الوحدات/ العقود 
القابلة للتاأجري

الوحدات/ العقود 
املوؤجرة

173173173170173172متاجر الدور االأر�سي

147144147147147142متاجر الدور االأول

111111هايربماركت

484748474847االأك�ساك

242424242423املطاعم

222222عقود االعالنات

111111العقود ملجمع االألعاب

302730273027م�ساحات التاأجري االأخرى

426419426419426415جمموع متاجر وعقود التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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يبني اجلدول التايل متو�سط �سعر املرت ح�سب تق�سيم االأندل�س مول خالل االأعوام 2012م و2013م و2014م. 

جدول 131: املتو�ضط ال�ضنوي ل�ضعر تاأجري املرت املربع يف الأندل�س مول خالل الأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012مريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

3.5%0.0%8.8%1.3741.4721.473الدور االأر�سي

4.8%7.7%2.1%1.1041.1271.213الدور االأول

2.3%-4.7%474497497هايربماركت

13.6%15.2%2.5%107110127االأك�ساك*

)1.5%()17.5%(17.5%2.8473.3442.760جممع املطاعم

4.9%-10.0%330363363جممع االألعاب

32.0%171.4%)38.5%(368236641االإيرادات االأخرى

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* جتدر االإ�سارة اإلى اأن امل�ساحة االإجمالية لالأك�ساك تعترب غري ثابتة حيث ميكن تعديلها بناًء على �سيا�سة وتوجهات ال�سركة جلهة اال�ستخدام االأمثل للم�ساحات القابلة للتاأجري. بالتايل قد تقرر االإدارة زيادة امل�ساحات 

املخ�س�سة لالأك�ساك من دون زيادة عددها اأو العك�س. وبناء على ذلك، ال حتت�سب ال�سركة م�ساحة االأك�ساك من �سمن م�ساحة التاأجري االإجمالية لالأندل�س مول.

باالإ�سارة الى جدول رقم 129 ارتفع اإجمايل اإيرادات التاأجري من 92.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 102.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب 
بلغ 5.3% مدفوعًا ب�سكل رئي�سي بزيادة اأ�سعار التاأجري من قبل اإدارة ال�سركة. وت�ستمل اإيرادات التاأجري على اإيرادات تاأجري جزء من مبنى االإدارة العامة ابتداًء من عام 2013م.

وب�سكل عام، تقوم اإدارة ال�سركة بتحديد الزيادة يف اأ�سعار التاأجري بعد احل�سول على ت�سور من �سركة هامات العقارية )متتلك ال�سركة فيها ن�سبة 33.4%( التي تقوم بت�سغيل 
االأندل�س مول. وتتفاوت الزيادات املقرتحة بني م�ستاأجر واآخر بح�سب موقع امل�ساحة املوؤجرة وتختلف من �سنة اإلى اأخرى بح�سب ا�سرتاتيجية ال�سركة. كما واأن هذه الزيادات 
لي�ست ثابتة ب�سكل كامل على كل امل�ستاأجرين حيث تكون مو�سحة يف عقد التاأجري لبع�س امل�ستاأجرين ب�سكل ت�ساعدي خ�سو�سًا العقود التي تكون مدتها اأكرث من ثالث �سنوات. 
وبالن�سبة لبع�س امل�ستاأجرين، خ�سو�سا اأ�سحاب العقود التي تكون مدتها �سنة واحدة، يتم عمل ملحق عقد لزيادة قيمة االإيجار عند جتديد االإيجار. ويرتاوح معدل الزيادة 
ال�سنوي ب�سكل عام بني 4% و15% وتعتمد اآلية حتديد ن�سبة الزيادة ب�سكل اأ�سا�سي على معدل �سعر املرت التاأجريي يف ال�سوق باالإ�سافة اإلى موقع املحل التجاري داخل املركز )عند 

البوابات اأو يف منطقة مركزية كاملطاعم وغريها(.

وتتم مناق�سة املقرتحات املقدمة من قبل �سركة هامات العقارية ومدى مالءمتها ال�سرتاتيجية ال�سركة ومن ثم يتم القيام ببع�س التعديالت على االأ�سعار املقرتحة للموافقة عليها 
واعتمادها من قبل ال�سركة. وبعد ذلك يتم تطبيق الزيادات على امل�ستاأجرين اللذين ي�سملهم التعديل. 

12 2م – 12 2م

باالإ�سارة الى جدول رقم 129 وجدول رقم 131، كان اإجمايل اإيرادات التاأجري قد ارتفع بن�سبة 4.9% من 92.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 97.1 مليون ريال 
�سعودي خالل عام 2013م نتيجة زيادة اأ�سعار التاأجري يف االأندل�س مول خا�سة يف جممع املطاعم والدور االأر�سي باالإ�سافة اإلى الزيادة يف االإيرادات من عقود التاأجري بن�سبة من 
االإيرادات خالل عام 2013م. كما وقامت االإدارة بزيادة اأ�سعار التاأجري ملجمع املطاعم مما اأّدى اإلى زيادة يف االإيرادات من 3.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 3.6 

مليون ريال �سعودي يف عام 2013م، وبالتايل ارتفع متو�سط �سعر املرت من 2.847 ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 3.344 ريال �سعودي خالل عام 2013م.

وارتفعت اأي�سًا ايجارات الدور االأر�سي من 42.9 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 45.9 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م وبالتايل ارتفع متو�سط اإيجارات الدور 
االأر�سي من 1.374 ريال �سعودي للمرت خالل عام 2012م اإلى 1.472 ريال �سعودي خالل عام 2013م. وكذلك ارتفع الدخل من العقود املبنية على ن�سبة من اإيرادات امل�ستاأجر 

من 3.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 4.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م ب�سبب ارتفاع مبيعات امل�ستاأجرين.

12 2م – 12 2م 

اإلى  التاأجري بن�سبة 5.7% من 97.1 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م لي�سل  اإجمايل ايرادات  اإلى جدول رقم 129 وجدول 131، يف عام 2014م فقد ارتفع  باالإ�سارة 
102.6مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م مدفوعًا ب�سكل رئي�سي بالزيادة يف االإيرادات من متاجر الدور االأول مببلغ 2.5 مليون ريال �سعودي على الرغم من الرتاجع يف 
اإيرادات تاأجري املطاعم مببلغ 0.7 مليون ريال �سعودي ب�سبب انتهاء عقد اأحد املطاعم وتخفي�س م�ساحة مطعم اخر مما اأّدى اإلى انخفا�س �سعر املرت للمطاعم يف عام 2014م 

باملقارنة مع �سعر املرت للمطاعم يف عام 2013م.

باالإ�سارة الى جدول رقم 129 وجدول 131، يعود �سبب الزيادة يف اإيرادات تاأجري متاجر الدور االأول من 25.9 مليون ريال �سعودي اإلى 28.4 مليون ريال �سعودي اإلى الزيادة 
يف االأ�سعار التي طبقتها ال�سركة. وبالتايل، ارتفع متو�سط �سعر املرت للدور االأول من 1.127 ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 1.213 ريال �سعودي خالل عام 2014م. ويف 
املقابل، انخف�ست ايرادات تاأجري جممع املطاعم من 3.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 3.0 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م ب�سبب انتهاء عقد تاأجري و�سغور 
حمل وتخفي�س م�ساحة عدد من املطاعم. وبالتايل، انخف�س متو�سط �سعر املرت ملجمع املطاعم من 3.344 ريال �سعودي خالل عام 2013م الى 2.760 ريال �سعودي خالل عام 
2014م. ويعترب تخفي�س امل�ساحة الأحد املطاعم اأمرا غري متكرر وقد حدث ملرة واحدة فقط. ومن جهة اأخرى، يوؤدي �سغور اأحد املطاعم اإلى انخفا�س االإيرادات نتيجة الوقت 
الالزم لت�سليم املطعم لالإدارة التي ت�سلمه بدورها للم�ستاأجر اجلديد، باالإ�سافة اإلى منح فرتة �سماح للم�ستاأجر اجلديد لتنفيذ اأعمال الديكور وهي ال تتعدى يف الغالب 3 اأ�سهر. 

غري اأنه ويف املقابل، يتم تعوي�س قيمة االإيجار املفقود نتيجة ال�سغور من خالل اإحالل امل�ستاأجر اجلديد ب�سعر اأعلى من �سعر التاأجري القدمي. 
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باالإ�سارة الى جدول رقم 129 ، متثل االإيرادات من عقود االإعالنات االإيرادات التي حت�سل عليها ال�سركة من تاأجري م�ساحات حمددة داخل املول با�ستخدامها يف و�سع لوحات 
اإعالنية من قبل �سركات اإعالن خمت�سة. وقد بلغ عدد هذه العقود 2 وحافظت االإيرادات من هذه العقود على م�ستوى ثابت خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م. وبلغت 
القيمة التاأجريية ال�سنوية لعقد االإعالنات االأول 2.5 مليون ريال �سعودي لفرتة 5 �سنوات تنتهي يف عام 2020م وذلك الإن�ساء و�سائل دعائية يف املواقع وامل�ساحات االعالنية يف 
املول مثل الطاوالت والكرا�سي يف منطقة املطاعم وتركيب بو�سرتات ومل�سقات جانبية يف امل�ساعد وال�سالمل وتوزيع عينات وغريها. وبلغت قيمة العقد الثاين 0.25 مليون ريال 

�سعودي ملدة 3 �سنوات تنتهي خالل �سهر اأكتوبر من عام 2015م وهو عبارة تاأجري م�ساحات لو�سع 5 �سا�سات اإعالنات بتقنية LED موزعة يف االأندل�س مول. 

باالإ�سارة الى جدول رقم 129 وجدول 131 ارتفعت اإيرادات م�ساحات التاأجري االأخرى من 2.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي خالل عام 
2014م اأي بزيادة ن�سبتها 114.2% .ويعود ال�سبب يف ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى عقد تاأجري جديد يف دور امليزانني بقيمة 1.2 مليون ريال �سعودي منذ بداية الن�سف االأول من عام 
2014م باالإ�سافة اإلى جتديد عقد اآخر مع زيادة يف االإيجار بلغت 0.3 مليون ريال �سعودي بنهاية عام 2013م وزيادة �سعر تاأجري امل�ساحات املخ�س�سة لل�سرافات االآلية مببلغ 
0.3 مليون ريال �سعودي وبع�س اأبراج االت�ساالت مببلغ 0.1 مليون ريال �سعودي. باالإ�سافة اإلى ذلك، قامت ال�سركة بزيادة �سعر تاأجري امل�ساحات املوؤجرة يف املبنى الرئي�سي 
لل�سركة من 0.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 1.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. وبالتايل، ارتفع �سعر تاأجري املرت املربع الواحد مل�ساحات التاأجري االأخرى من 

236 ريال �سعودي اإلى 641 ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة

 2 يونيو 12 2م و 2 يونيو 12 2م 

يبني اجلدول التايل اإيرادات التاأجري ح�سب تق�سيم االأندل�س مول خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

جدول 132 : اإيرادات التاأجري ح�ضب تق�ضيم الأندل�س مول خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2014م
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

 يونيو 2014م-يونيو 2015م

7.3%22.92124.585متاجر الدور االأر�سي

3.6%13.05813.527متاجر الدور االأول

- %4.5534.553هايربماركت

30.2%2.8683.734االأك�ساك

)5.9%(1.4991.411جممع املطاعم

- %1.3641.364االإعالنات

- %1.0681.068جممع االألعاب

44.8%1.9252.786اأخرى*

7.7%49.25653.028اإجمايل اإيرادات التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* ت�سمل اإيرادات التاأجري االأخرى االإيرادات الناجتة من تاأجري امل�ساحات يف دور امليزانني وتاأجري امل�ساحات لل�سرافات االآلية واأبراج االت�ساالت وم�ساحات التخزين. كما وت�سمل االإيرادات الناجتة عن تاأجري جزء 

من مبنى االإدارة وذلك ابتداء من عام 2013م.

باالإ�سارة الى جدول رقم 132، ارتفع اإجمايل اإيرادات تاأجري االأندل�س مول بن�سبة 7.7% من 49.3 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 
53.0 مليون ريال �سعودي من خالل نف�س الفرتة من عام 2015م نتيجة زيادة اإيرادات متاجر الدور االأر�سي واالأك�ساك مدفوعة بالزيادة يف اأ�سعار التاأجري. 

باالإ�سارة الى جدول رقم 132 و134، قد تراجعت اإيرادات التاأجري من جممع املطاعم بن�سبة 5.9% من 1.49 مليون ريال �سعودي خالل الن�سف االأول من عام 2014م اإلى 
1.41 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2015م ب�سبب خروج احد م�ستاأجري املطاعم )رقم الوحدة FC04( خالل الربع الرابع من عام 2014م وكانت قيمة 
العقد ال�سنوي 0.175 مليون ريال �سعودي. وبالتايل، فقد انخف�س متو�سط �سعر تاأجري املرت من 1.335 ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 

1.316 ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2015م. 

باالإ�سارة الى جدول رقم 132 و133، �سهدت اإيرادات تاأجري االأك�ساك ارتفاعًا من 2.9 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 3.7 مليون 
ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2015م ب�سبب الزيادة يف عدد االأك�ساك املوؤجرة من 47 اإلى 55 باالإ�سافة اإلى الزيادة يف �سعر تاأجري املرت. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن 
االأك�ساك هي عبارة عن م�ساحات غري ثابتة من املمكن زيادة اأو اإنقا�س عددها وم�ساحتها االإجمالية بح�سب روؤية وا�سرتاتيجية ال�سركة من حيث اال�ستخدام االأمثل للم�ساحات 

القابلة للتاأجري. 

حافظت االإيرادات من عقود االإعالنات على م�ستوى ثابت خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م.

باالإ�سارة الى جدول رقم 132 و134، ارتفعت اإيرادات م�ساحات التاأجري االأخرى من 1.9 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 2.8 
مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م اأي بزيادة ن�سبتها 44.8% وذلك ب�سكل رئي�سي زيادة �سعر تاأجري امل�ساحات املخ�س�سة لل�سرافات االآلية 

وم�ساحات خمتلفة اأخرى. وبالتايل، ارتفع �سعر تاأجري املرت املربع الواحد مل�ساحات التاأجري الأخرى من 189 ريال �سعودي اإلى 379 ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

يبني اجلدول التايل اإيرادات التاأجري ح�سب تق�سيم االأندل�س مول وعدد املتاجر خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م. 
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جدول 133: عدد الوحدات / العقود القابلة للتاأجري خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و 30 يونيو 2015م

يونيو 2015ميونيو 2014م

عدد الوحدات/العقود 
القابلة للتاأجري

عدد الوحدات/العقود 
املوؤجرة

عدد الوحدات/العقود 
القابلة للتاأجري

عدد الوحدات/العقود 
املوؤجرة

173171175166متاجر الدور االأر�سي

147147152140متاجر الدور االأول

1111هايربماركت

48475555االأك�ساك

24242221املطاعم

2222عقود االعالنات

1111العقود ملجمع االألعاب

30273230م�ساحات التاأجري االأخرى

426420440416جمموع متاجر وعقود التاأجري

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

ويبني اجلدول التايل متو�سط �سعر املرت ح�سب تق�سيم االأندل�س مول خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م. 

جدول 134: املتو�ضط ال�ضنوي ل�ضعر تاأجري املرت املربع خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و 30 يونيو 2015م

ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

 30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

 30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

 يونيو 2014م-يونيو 2015م

5.5%742783الدور االأر�سي

1.8%560571الدور االأول

13.3%246246هايربماركت

ال ينطبق6068االأك�ساك*

)1.3%(1.3351.316جممع املطاعم

ال ينطبق--االإعالنات

-180180جممع االألعاب

81.4%189379االإيرادات االأخرى

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* جتدر االإ�سارة اإلى اأن امل�ساحة االإجمالية لالأك�ساك تعترب غري ثابتة حيث ميكن تعديلها بناًء على �سيا�سة وتوجهات ال�سركة جلهة اال�ستخدام االأمثل للم�ساحات القابلة للتاأجري. بالتايل قد تقرر االإدارة زيادة امل�ساحات 

املخ�س�سة لالأك�ساك من دون زيادة عددها اأو العك�س. وبناًء على ذلك، ال حتت�سب ال�سركة م�ساحة االأك�ساك من �سمن م�ساحة التاأجري االإجمالية لالأندل�س مول.

يبني اجلدول التايل نظرة عامة عن اأداء التح�سيل لالأندل�س مول خالل الفرتة من عام 2012م اإلى الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2015م. 

جدول 135: نظرة عامة عن اأداء التح�ضيل لالأندل�س مول

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

 62.402  102.100  98.200  85.300 االإيجارات/االإيرادات من املركز التجاري املتوقعة كما يف تاريخ 1 يناير

 12.091  11.304  8.845  9.754 ذمم امل�ستاأجرين كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )كما يف امليزانية املراجعة(

 53.797  89.972  89.109  83.566 املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

 5.652  8.845  9.754  6.150 املح�سل من الذمم ال�سابقة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

 59.449  98.817  98.863  89.716 اإجمايل االيجارت املح�سلة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

86%88%91%98%كفاءة التح�سيل للفرتة ) املح�سل الفعلي / املخطط حت�سيله (

 38.652  70.667  71.057  65.679 �سايف االإيجارات/االإيردات كما يف تاريخ 31 دي�سمرب * )جممل الدخل كما يف امليزانية املراجعة(

 48.218  86.807  85.552  73.761 �سايف الدخل كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )كما يف امليزانية املراجعة(

 48.218  86.807  85.552  73.761 ح�سة �سركة االأندل�س العقارية )%100(

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
* ت�سمل ايرادات ال�سحافة  �سنرت والريموك  �سنرت يف يونيو 2015 بعد اأن بداأ ن�ساطهما التجاري 
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يبني اجلدول اأعاله ن�سبة كفاءة حت�سيل االإيجارات يف االأندل�س مول والتي يتم احت�سابها على ال�سكل التايل: كفاءة التح�سيل للفرتة = )املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف 31 
دي�سمرب( / )االإيجارات/االإيرادات من املركز املتوقعة كما يف 1 يناير(. وميثل املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف 31 دي�سمرب االإيجارات املتعلقة بالفرتة نف�سها التي قامت 
ال�سركة بتح�سيلها بعد ف�سلها عن املبالغ املح�سلة من االإيجارات املتاأخرة واملرتبطة بفرتات �سابقة. وجتدر االإ�سارة اإلى ذمم امل�ستاأجرين متثل اإجمايل مبالغ االإيجارات املرتتبة 

على امل�ستاأجرين والتي مل يتم حت�سيلها بنهاية الفرتة كما هو مبني يف القوائم املالية املراجعة. 

بلغ متو�سط كفاءة التح�سيل 91% خالل الفرتة بني عام 2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. وكانت كفاءة حت�سيل االإيجارات خالل عام 2012م قد ارتفعت 
لت�سل اإلى 98% حيث قامت ال�سركة بتح�سيل اإيجارات اإ�سافية ناجتة عن زيادة يف اإيجارات عدة عقود ملحالت مل تكن م�سمولة �سمن خطة امل�سغل وتوقعات االإيرادات يف بداية 

العام. وبالتايل اأدت االإيجارات االإ�سافية املح�سلة اإلى زيادة ن�سبة كفاءة التح�سيل خالل عام 2012م مقارنة باملعدل الو�سطي لكفاءة التح�سيل.

تكلفة إيرادات التأجير 2 - 2 - 2

يبني اجلدولني التاليني تف�سيل تكلفة اإيرادات التاأجري لالأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م.

جدول 136: تكلفة اإيرادات التاأجري لالأعوام 2012م و2013م و2014م 

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

)0.4%()0.1%()0.7%(9.9379.8729.864ا�ستهالكات

34.0%60.2%12.1%4.3724.9017.852خدمات اأمن ونظافة

0.6%4.0%)2.8%(4.3714.2504.422خدمات تاأجري وت�سغيل

)2.0%(26.4%)24.1%(3.8892.9533.734كهرباء ومياه

17.0%114.5%)36.2%(2.0821.3282.848اإ�سالح و�سيانة 

24.3%7.4%43.8%1.4412.0722.226رواتب ومزايا موظفني

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق258--ا�ست�سارات واأتعاب قانونية

14.8%)23.1%(71.3%167286220تاأمني

)13.4%(ال ينطبق)100.0%(150-200تعوي�سات م�ستاأجرين

)4.2%(3.7%)11.4%(402356369اأخرى

9.1%22.8%)3.1%(26.86126.01831.943جمموع تكلفة اليرادات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

جدول 137: تكلفة اإيرادات التاأجري خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

 30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

 30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

يونيو 2014م-يونيو 2015م

19.0%4.9315.870ا�ستهالكات

16.2%3.3873.936خدمات اأمن ونظافة

71.1%1.8353.140خدمات تاأجري وت�سغيل

)4.6%(1.6191.545كهرباء ومياه

)29.6%(1.375968اإ�سالح و�سيانة 

19.2%1.2151.448رواتب ومزايا موظفني

ال ينطبق98-ا�ست�سارات واأتعاب قانونية

)28.2%(11079تاأمني

ال ينطبق5.269-اإيجار اأر�س مركزي ال�سحافة والريموك

ال ينطبق--تعوي�سات م�ستاأجرين

54.2%192296اأخرى

54.5%14.66422.649جمموع تكلفة اليرادات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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�سكلت تكلفة اإيرادات التاأجري يف املتو�سط ما ن�سبته 29.0% من اإجمايل اإيرادات التاأجري خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م يف حني بلغت ن�سبتها 36.9% خالل فرتة 
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. وتدير �سركة هامات العقارية جميع املراكز التجارية التابعة لل�سركة كم�سغل لهذه املراكز حيث تقوم بتقدمي خدمات اإدارة وت�سغيل وتاأجري 
اأعمال  وعقود  الت�سويقية  باالأن�سطة  والعقود اخلا�سة  التاأجري  باإعداد عقود  تقوم  العقارية  �سركة هامات  اأن  بالذكر  واجلدير  العقارية.  االأندل�س  ل�سركة  التابعة  التجارية  املراكز 
ال�سيانة والنظافة واحلرا�سة واأي اأعمال اأخرى تكون الزمة لت�سغيل املركز على اأن تقوم ال�سركة بتوقيعها مع مزودي اخلدمات. وبالتايل، يتم اإثبات التكاليف اخلا�سة بهذه اخلدمات 

كتكلفة اإيرادات التاأجري يف القوائم املالية. وتقوم ال�سركة بدفع ر�سوم ل�سركة هامات ب�سفتها م�سغل االأندل�س مول مقابل خدمات الت�سغيل واالإدارة ومتابعة حت�سيل االإيجارات. 

االستهالكات
تتكون تكلفة اال�ستهالكات من ا�ستهالك املمتلكات اال�ستثمارية املتمثلة باالأندل�س مول ومبنى االإدارة. و�سكلت تكلفة اال�ستهالكات يف املتو�سط ما ن�سبته 35.0% من جممل تكلفة 
اإيرادات التاأجري لل�سركة وحافظت على م�ستوى �سبه ثابت خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م. هذا وقد �سكلت تكلفة اال�ستهالكات املتعلقة مببنى االأندل�س مول يف 

املتو�سط ما ن�سبته 96.8% من اإجمايل تكلفة اال�ستهالكات خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م.

و�سكلت تكلفة اال�ستهالكات ما ن�سبته 25.9% من جممل تكلفة اإيرادات التاأجري لل�سركة خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. وارتفعت تكلفة اال�ستهالكات بن�سبة 
19.0% من 4.9 مليون ريال خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 5.9 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2015م وذلك بعد اأن بداأت ال�سركة 

بالت�سغيل التجاري لل�سحافة �سنرت والريموك �سنرت وبالتايل بداأت باحت�ساب تكلفة ا�ستهالكهما التي متتد على فرتة 20 �سنة )مدة عقد اإيجار االأر�س(.

وكما مت ذكره �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، يتم احت�ساب ا�ستهالك املمتلكات اال�ستثمارية )با�ستثناء االأرا�سي( وفقًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�س العمر االإنتاجي 
املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 �سنة اإلى 33.33 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ االإن�ساء اأو ال�سراء.

تكلفة خدمات أمن ونظافة

�سكلت تكلفة خدمات االأمن والنظافة يف املتو�سط ما ن�سبته 20.2% من جممل تكلفة االإيرادات خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م ومتثل املبالغ التي تدفعها ال�سركة 
عن العقود املوقعة مع �سركات االأمن والنظافة مقابل خدماتها يف االأندل�س مول. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املوافقة على تعيني مزودي اخلدمات واعتمادهم يتم من قبل اإدارة ال�سركة 

بعد درا�سة التو�سيات التي يقدمها امل�سغل )�سركة هامات العقارية(.

والنظافة  االأمن  ل�سركتي  ال�سركة  تغيري  ب�سبب  اإلى عام 2014م  الفرتة من عام 2012م  بلغ 34.0% خالل  �سنوي مركب  والنظافة مبعدل منو  االأمن  تكلفة خدمات  وارتفعت 
وا�ستبدالهما ب�سركتني جديدتني باأ�سعار اأعلى من ال�سابق هما �سركة اللواء االأمني )خدمات االأمن( و�سركة املجال للخدمات )خدمات النظافة(. وتعود الزيادة يف االأ�سعار اإلى 
قوانني العمل اجلديدة التي تهدف اإلى حت�سني ن�سبة ال�سعودة ونتج عنها ارتفاع يف تكاليف العمالة لدى �سركتي االأمن والنظافة. كما وتعود الزيادة يف االأ�سعار اإلى حت�سني نوعية 

وموا�سفات اخلدمات املطلوبة من ال�سركتني.

ارتفعت تكلفة خدمات االأمن والنظافة من 4.4 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اأي زيادة بن�سبة 12.1% ب�سبب التح�سن 
النوعي من حيث تواجد املوظفني امل�سوؤولني عن االأمن والنظافة واملحافظة على م�ستوى اخلدمات يف اأداء �سركتي االأمن والنظافة. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى اأن ال�سركة تقوم 
بخ�سم مبالغ من م�ستحقات ال�سركتني عبارة عن غرامات يتم فر�سها ب�سبب اأي تق�سري يف اأداء مهماتهما كما هو من�سو�س عليه يف العقد بني الطرفني. ويوؤدي التح�سن يف اأداء 

ال�سركتني اإلى تراجع املبالغ املخ�سومة وبالتايل زيادة تكلفة خدمات االأمن والنظافة.

وا�ستبدالهما  والنظافة  االأمن  ل�سركتي  ال�سركة  تغيري  نتيجة  �سعودي  ريال  اإلى 7.9 مليون  لت�سل  بن�سبة %60.2  والنظافة  االأمن  تكلفة خدمات  ارتفعت  وخالل عام 2014م، 
ب�سركتني جديدتني باأ�سعار اأعلى من ال�سابق نظري ارتفاع االأجور ب�سكل عام وتوفري م�ستوى وجودة اأعلى خلدمات االأمن والنظافة يف االأندل�س مول. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة 
كانت تدفع �سهريًا مبلغ 0.3 مليون ريال �سعودي لل�سركتني ال�سابقتني يف حني اأ�سبحت تدفع 0.6 مليون ريال �سعودي �سهريًا لل�سركتني اجلديدتني. ويعود �سبب تغيري ال�سركتني 

اإلى رغبة ال�سركة يف حت�سني ورفع م�ستوى وجودة خدمات االأمن والنظافة يف االأندل�س مول.

ارتفعت تكلفة خدمات االأمن والنظافة بن�سبة 16.2% من 3.4 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 3.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة 
نف�سها من عام 2015م ولذلك ب�سبب تغيري ل�سركتي االأمن والنظافة وا�ستبدالهما ب�سركتني جديدتني باأ�سعار اأعلى من ال�سابق كما مت ذكره يف الفقرة ال�سابقة. 

تكلفة خدمات التأجير والتشغيل 

�سكلت تكلفة خدمات التاأجري والت�سغيل يف املتو�سط ما ن�سبته 15.4% من جممل تكلفة االإيرادات خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وهي متثل الر�سوم التي حت�سل 
عليها هامات ب�سفتها م�سغل االأندل�س مول مقابل ت�سغيل واإدارة املول ومتابعة حت�سيل االإيجارات. ويتم احت�ساب هذه التكلفة بواقع 4% من اإجمايل دخل االأندل�س مول ال�سنوي 
مقابل الت�سغيل باالإ�سافة اإلى 7% من ايجار اأول �سنة لعقود امل�ستاأجرين اجلدد مقابل خدمات التاأجري وذلك خالل اأعوام 2012م و2013م. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن �سركة حممد 
احلبيب العقارية كانت تقوم بت�سغيل االأندل�س مول وذلك حتى يوليو 2011م حيث قامت �سركة حممد احلبيب العقارية بالتنازل عن عقد ت�سغيل االأندل�س مول اإلى �سركة هامات 
العقارية )متتلك ال�سركة فيها 33.4%( التي بداأت بالت�سغيل حتت �سروط العقد القدمي. وابتداء من عام 2014م، قامت ال�سركة بتوقيع عقد لت�سغيل مع �سركة هامات العقارية 

بنف�ض �سروط العقد القدمي مع تعديل الر�سوم التي حت�سل عليها �سركة هامات العقارية لت�سبح على ال�سكل التايل: 

اأتعاب ت�سغيل اأ�سا�سية بواقع 2% من اإجمايل دخل االأندل�س مول عن كل �سهر  �
اأتعاب ت�سغيل ن�سبية بواقع 1% من اإجمايل دخل االأندل�س مول عن كل �سهر م�سروبا يف ن�سبة حتقيق الدخل امل�ستهدف عن ال�سهر �
اأتعاب حت�سيل ن�سبية بواقع 1% من اإجمايل االإيجارات املح�سلة يف ال�سهر م�سروبا بن�سبة حتقيق التح�سيل امل�ستهدف عن ال�سهر �

حت�سل �سركة هامات العقارية منذ توليها ت�سغيل واإدارة االأندل�س مول على ن�سبة 7% من اإجمايل االإيجار لكل م�ستاأجر جديد ل�سنة واحدة فقط. باالإ�سافة اإلى ذلك، حت�سل 
هامات على 15% من قيمة خلدمات التاأجري اجلديدة التي يقوم امل�سغل با�ستحداثها يف املول والتي هي بخالف اأتعاب التاأجري والت�سغيل والتح�سيل العادية والتي تعترب خارج 

نطاق اخلدمات املفرت�س اأن يقوم بها امل�سغل وفقًا لعقد الت�سغيل. مثال على ذلك االإيراد عند تاأجري امل�ساحات الغري معدة للتاأجري )ممرات، مداخل(. 



114

ارتفعت تكلفة خدمات التاأجري والت�سغيل مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 0.6% خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م نتيجة االرتفاع يف قيمة اإيجارات االأندل�س مول وبالتايل 
ارتفعت الن�سبة التي يح�سل عليها امل�سغل. 

وكانت تكلفة خدمات التاأجري والت�سغيل قد انخف�ست من 4.4 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 4.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اأي بن�سبة 2.8% ب�سبب 
دخول م�ستاأجرين جدد خالل عام 2012م اأكرث من امل�ستاأجرين اجلدد يف عام 2013م، وحيث اأن �سركة هامات العقارية تتقا�سى ن�سبة 7% على اأي عقد م�ستاأجر جديد فاإن 

تراجع ن�سبة اإحالل امل�ستاأجرين يوؤدي بالتايل اإلى انخفا�س تكلفة خدمات التاأجري والت�سغيل التي يح�سل عليها امل�سغل.

اإلى 4.4 مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع قيمة  التاأجري والت�سغيل بن�سبة 4.0% من 4.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م لت�سل  وخالل عام 2014م، ارتفعت تكلفة 
االإيجارات يف االأندل�س مول.

و�سكلت تكلفة خدمات التاأجري والت�سغيل 13.9% من اإجمايل تكلفة اإيرادات التاأجري خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م و�سجلت ارتفاعًا بن�سبة 71.1% من 
1.8 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 3.1 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها من عام 2015م. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى اتعاب 

تاأجري مركزي ال�سحافة والريموك وكذلك ب�سبب الزيادة يف االيجارات املح�سلة باملقارنة عن الفرتة نف�سها من العام ال�سابق. 

تكلفة الكهرباء والمياه

ت�سمل تكلفة الكهرباء واملياه ب�سكل رئي�سي تكلفة فواتري الكهرباء واملياه امل�سروفة لالأندل�س مول يف جدة. وقد �سكلت تكلفة الكهرباء واملياه يف املتو�سط ما ن�سبته 12.5% من 
جممل تكلفة االإيرادات لل�سركة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وتراجعت خالل نف�س الفرتة مبعدل 2.0% بعد اأن قامت ال�سركة بت�سديد فاتورة كهرباء مببلغ 0.9 

مليون ريال �سعودي تعود للفرتة منذ تاأ�سي�س االأندل�س مول حتى عام 2011م قامت ال�سركة بدفعها يف عام 2012م.

جدول 138: تف�ضيل تكلفة الكهرباء واملياه لالأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
ن�ضبة التغري

2012م-2013م
ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

)6.6%(10.9%)21.3%(3.085 2.782 3.535 كهرباء

35.4%279.5%)51.7%(649 171 354 مياه

)2.0%(26.4%)24.1%(3.734 2.953 3.889 جمموع تكلفة الكهرباء واملياه

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

انخف�ست تكلفة الكهرباء واملياه من 3.9 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م لت�سل اإلى 3.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اأي برتاجع ن�سبته 24.1% بعد اأن قامت 
ال�سركة يف عام 2012م بدفع فاتورة كهرباء تعود لالأندل�س مول بلغت قيمتها 0.9 مليون ريال �سعودي تغطي ا�ستهالك االأندل�س مول من الكهرباء منذ تاأ�سي�سه يف عام 2008م 

حتى نهاية عام 2011م. 

وارتفعت تكلفة الكهرباء واملياه بن�سبة 26.4% مقارنة مع 2013م لت�سل اإلى 3.7 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م وذلك ب�سكل رئي�سي ب�سبب ا�سدار �سركة املياه الوطنية 
لفاتورة واحدة تغطي ا�ستهالك االأندل�س مول من املياه منذ اإن�سائه يف عام 2008م وحتى تاريخ الفاتورة )يف �سهر مايو 2014م( والتي بلغت قيمتها 0.6 مليون ريال �سعودي مت 

دفعها بالكامل خالل عام 2014م.

جدول 139: تف�ضيل تكلفة الكهرباء واملياه خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري 

يونيو 2014م-يونيو 2015م

25.5%1.1411.432كهرباء

)76.4(%478113مياه

)4.6(%1.6191.545جمموع تكلفة الكهرباء واملياه

�سكلت تكلفة الكهرباء واملياه خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر االأولى من عام 2015م ما ن�سبته 6.8% من اإجمايل تكلفة اإيرادات التاأجري و�سجلت انخفا�سًا بن�سبة 4.6% من 1.6 مليون 
ريال �سعودي اإلى 1.5 مليون ريال �سعودي حيث اأن ال�سركة قامت بت�سديد فاتورة �سركة املياه الوطنية املذكورة يف الفقرة ال�سابقة خالل ال�ستة اأ�سهر االأولى من عام 2014م ومل 

تتكرر خالل الن�سف االأول من عام 2015م. 

تكلفة اإلصالح والصيانة 

�سكلت تكلفة االإ�سالح وال�سيانة يف املتو�سط ما ن�سبته 7.4% من جممل تكلفة االإيرادات خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
17.0% وهي متثل م�ساريف �سيانة واإ�سالح االأندل�س مول. 

وانخف�ست تكلفة االإ�سالح وال�سيانة من 2.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 1.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اأي برتاجع قدره 36.2% بعد اأن قامت ال�سركة 
خالل عام 2012م باأعمال جتديد وا�سالح يف االأندل�س مول اأدت اإلى ارتفاع هذه امل�ساريف خالل عام 2012م.
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وخالل عام 2014م ارتفعت تكلفة االإ�سالح وال�سيانة من 1.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 2.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اأي بزيادة ن�سبتها 114.5% وذلك 
ب�سبب اأعمال الت�سليحات ونقل امل�سجد اإلى موقع اآخر �سمن االأندل�س مول للح�سول على م�ساحة اأكرب. كما وقامت ال�سركة بنقل مكاتب اإدارة املركز من الدور االأر�سي واالأول 

اإلى الدور الثاين )امليزانني(. 

وانخف�ست تكلفة االإ�سالح وال�سيانة من 1.4 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 
2015م بعد اأن �سارفت اأعمال نقل امل�سجد ومكاتب االإدارة التي بداأت ال�سركة القيام بها خالل عام 2014م على نهايتها خالل الن�سف االأول من عام 2015م. 

تكلفة رواتب ومزايا الموظفين

ت�سمل تكلفة رواتب ومزايا املوظفني امل�سنفة �سمن تكلفة اإيرادات التاأجري م�ساريف العمالة املرتبطة ب�سكل مبا�سر بت�سغيل و�سيانة االأندل�س مول واملراكز التجارية االأخرى 
اململوكة لها. ويقوم امل�سغل )�سركة هامات العقارية( بتزويد �سركة االأندل�س العقارية بالعمالة الالزمة للت�سغيل وحت�سيل االإيجارات يف حني تتحمل ال�سركة كامل م�ساريف 
هذه العمالة من ا�ستقدام اأو توظيف كما هو من�سو�س عليه يف عقد الت�سغيل املوقع بني الطرفني. وتكون هذه العمالة على كفالة ال�سركة امل�سغلة على اأن تعمل ح�سريًا يف املراكز 
التجارية اململوكة من ال�سركة. وتكون ال�سركة م�سوؤولة عن جميع معامالت تاأمني العمالة وتتحمل امل�ساريف املتعلقة با�ستقدامها. وقد �سكلت هذه امل�ساريف يف املتو�سط ما 
ن�سبته 6.8% من جممل تكلفة االإيرادات لل�سركة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وارتفعت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 24.3% خالل الفرتة نف�سها ب�سبب زيادة 

الرواتب االأ�سا�سية والبدالت للموظفني. 

ارتفعت تكلفة رواتب ومزايا موظفني من 1.4 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 2.1 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م بزيادة ن�سبتها 43.8% وذلك ب�سبب توظيف 
�ستة موظفني جدد بحيث اأ�سبح العدد 32 موظفًا باالإ�سافة اإلى الزيادة يف الرواتب االأ�سا�سية والبدالت والتذاكر للموظفني.

اأما يف عام 2014م، فقد ارتفعت تكلفة رواتب ومزايا املوظفني بن�سبة قدرها 7.4% من 2.1 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 2.2 مليون ريال �سعودي خالل عام 
2014م ب�سبب زيادة الرواتب االأ�سا�سية والبدالت للموظفني. 

وارتفعت تكلفة رواتب ومزايا املوظفني من 1.2 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 1.4 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها من 
عام 2015م اأي بزيادة ن�سبتها 19.2% ب�سبب الزيادة يف عدد املوظفني حيث مت اإ�سافة موظفني اثنني للعمل يف ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت. 

تكلفة استشارات وأتعا- قانونية

بلغت تكلفة اال�ست�سارات واالأتعاب القانونية 0.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م وهي عبارة عن ر�سوم ا�ست�سارات مدفوعة ل�سركة دي اأي )ديزاين انترينا�سونال- مكتب 
لندن( ال�ست�سارات الت�سميم والتطوير وذلك لعمل ت�ساميم اإعادة تطوير االأندل�س مول. وقد قامت �سركة دي اأي )ديزاين انترينا�سونال- مكتب لندن( بدرا�سة الو�سع احلايل 
جلميع مرافق االندل�س مول من منطقة مطاعم ومواقف وواجهات خارجية وبيئة داخلية واإ�ساءة داخلية وخارجية واأر�سيات وواجهات املعار�س التجارية باالإ�سافة اإلى االأماكن 
العامة من بهو وممرات ومقارنتها مبثيالتها يف ال�سوق ال�سعودي واالإقليمي والعاملي. وعلى �سوء الدرا�سة، قامت �سركة دي اأي )ديزاين انترينا�سونال- مكتب لندن( بتقدمي 

مقرتحات ت�سميمية الإعادة تطوير االأندل�س مول وبداأت حاليًا بو�سع املخططات التنفيذية الالزمة. 

وبلغت تكلفة ا�ست�سارات واأتعاب قانونية خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م 0.1 مليون ريال �سعودي عبارة عن تكاليف متعلقة بالدرا�سة التي بداأت �سركة دي 
اأي )ديزاين انترينا�سونال- مكتب لندن( القيام بها خالل الن�سف الثاين من عام 2014م. 

تكلفة التأمين

تتكون تكلفة التاأمني من تكلفة تاأمني مبنى االأندل�س مول بجدة لدى �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني )ميدغلف(. وقد ارتفعت تكلفة التاأمني مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %14.8 
خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وذلك ب�سبب انتهاء عقد التاأمني يف �سهر �سبتمرب من عام 2012م وتوقيع عقد تاأمني مع �سركة ميدغلف ابتداء من عام 2013م 

مع زيادة يف مبلغ التغطية ملبنى االأندل�س مول. 

و�سجلت تكلفة التاأمني انخفا�سًا من 0.11 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.08 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها من عام 
2015م اأي برتاجع ن�سبته 28.2% حيث كانت ال�سركة قد �سجلت مبلغ يخ�س عقد التاأمني القدمي خالل الن�سف االأول من عام 2014م بدال من عام 2013م. 

تكلفة تعويضات المستأجرين

ت�سكل تعوي�سات امل�ستاأجرين مبالغ مالية تقوم �سركة االأندل�س العقارية بدفعها للم�ستاأجرين الذين مت التفاهم معهم على االنتقال من حمل اإلى اآخر داخل املول اأو اخلروج من 
املول متاما. هذا وقد قامت ال�سركة بتعوي�س م�ستاأجر واحد خالل عام 2012م مببلغ 0.2 مليون ريال �سعودي من اأجل اإحالله مب�ستاأجر جديد، كما وقامت بتعوي�س م�ستاأجر 
اآخر خالل عام 2014م مببلغ 0.15 مليون ريال �سعودي من اأجل اإحالله مب�ستاأجر اآخر. وتهدف ال�سركة من خطة االإحالل اإلى احلفاظ على مكانة االأندل�س مول من خالل حتقيق 

املزيج التاأجريي املالئم الذي يتوافق مع توجهات املت�سوقني يف االأندل�س مول.

تكاليف أخرى

تتكون التكاليف االأخرى ب�سكل اأ�سا�سي من تكلفة االت�ساالت )هاتف وبريد وانرتنت( باالإ�سافة اإلى م�ساريف االإقامات وتوابعها اخلا�سة مبوظفي االأندل�س مول وم�ساريف اإيجار 
معدات عند احلاجة لتنفيذ بع�س االأعمال يف االأندل�س مول التي يقوم بها املوظفني اللذين يعملون يف االأندل�س مول. وقد �سجلت التكاليف االأخرى تراجعًا مبعدل منو �سنوي مركب 

�سالب بلغ 4.2% نتيجة انخفا�س م�ساريف الهاتف واالإقامات. 
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وقد �سجلت التكاليف االأخرى تراجعًا من 0.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م بن�سبة 11.4% حيث قامت ال�سركة يف عام 2012م 
با�ستئجار معدات للقيام ببع�س اأعمال ال�سيانة والتح�سينات على االأندل�س مول بلغت تكلفتها 0.1 مليون ريال �سعودي مل تتكرر يف عام 2013م. وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه لي�س لدى 
ال�سركة عقد �سيانة مع �سركة حمددة حيث تقوم بالتعاقد مع مقاولني خمتلفني لتنفيذ اأعمال ال�سيانة والإ�سالح التي ي�سعب على املوظفني العاملني يف املول القيام بها. اأما 

اأعمال ال�سيانة واالإ�سالح الب�سيطة فيتم تنفيذها من قبل موظفي االأندل�س املول وقد تقوم ال�سركة با�ستئجار بع�س املعدات عند احلاجة لذلك.

اأما يف عام 2014م، فقد �سجلت التكاليف االأخرى زيادة طفيفة بن�سبة 3.7% ب�سكل رئي�سي ب�سبب ا�ستئجار معدات بلغت تكلفتها 0.15 مليون ريال �سعودي للقيام ببع�س اأعمال 
ال�سيانة واالإ�سالح الب�سيطة دون احلاجة اإلى ا�ستخدام مقاولني خارجيني لتنفيذ هذه االأعمال. ويف املقابل، انخف�ست تكلفة الهاتف مببلغ 0.14 مليون ريال �سعودي بعد اأن 
اأوقفت ال�سركة حتمل ر�سوم خطوط الهاتف التي ي�ستخدمها امل�ستاأجرون بحيث اأ�سبحوا يدفعونها مبا�سرة اإلى �سركة الهاتف. ومل ت�سجل ال�سركة اأي اعرتا�ض من امل�ستاأجرين 
بهذا اخل�سو�س. كما وتراجعت ر�سوم االإقامات مببلغ 0.06 مليون ريال �سعودي نتيجة تراجع عدد العمالة التي ا�ستقدمتها �سركة هامات العقارية على كفالتها بهدف العمل 

يف االأندل�س مول. 

و�سجلت التكاليف االأخرى خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م ارتفاعًا من 0.2 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 
0.3 مليون ريال �سعودي )اأي بزيادة ن�سبتها 54.2%( ب�سبب تكلفة تاأجري املعدات حيث قامت ال�سركة با�ستئجار مولد كهربائي احتياطي خالل الن�سف االأول من عام 2015م.

الدخل من استثمارات في شركات زميلة 	عقارية( ومشاريع 2 - 2 - 2

قامت ال�سركة بتاأ�سي�س �سركة احلياة العقارية خالل عام 2009م وكان الهدف من اإن�سائها تكوين كيان قانوين ميثل مالك مركز حياة مول التجاري. ويف يناير 2015م 
العقارية.  احلياة  �سركة  دور  تفعيل  مول  حياة  ومركز  العقارية  احلياة  �سركة  من  كل  يف  الوحيدين  املالك  ب�سفتهم  باالإجماع  العقارية  احلياة  �سركة  يف  ال�سركاء  قرر 
واأ�سبحت ال�سركة متلك 25% يف �سركة احلياة العقارية ومت ت�سنيف الدخل من اال�ستثمار يف �سركة احلياة العقارية �سمن الدخل من ا�ستثمارات يف �سركات زميلة عقارية 

ابتداًء من اأول يناير 2015م.

يبني اجلدول التايل تف�سيل االإيرادات من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع خالل االأعوام 2012م و2013م و2014م.

جدول 140: تف�ضيل الإيرادات من ال�ضتثمارات يف �ضركات زميلة وم�ضاريع لالأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

الدخل من ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

)2.9%()3.1%()2.8%(9.5789.3119.027�سركة االأ�سواق املتطورة

253.9%13.4%1.004.3%3283.6224.107�سركة هامات العقارية

15.1%1.6%30.6%9.90612.93313.134املجموع 

الدخل من ا�ستثمارات يف م�ساريع

8.0%6.6%9.3%18.49720.22021.557مركز حياة مول

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

جدول 141: تف�ضيل الإيرادات من ال�ضتثمارات يف �ضركات زميلة وم�ضاريع خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري 

يونيو 2014م-يونيو 2015م

الدخل من ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

4.8%5.5335.800�سركة االأ�سواق املتطورة

)25.7%(2.4251.801�سركة هامات العقارية

6.4%10.07010.715�سركة احلياة العقارية

)1.6%(18.02718.316املجموع 

الدخل من ا�ستثمارات يف م�ساريع

ال ينطبق--مركز حياة مول

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

الدخل من االستثمارات في شركات زميلة 	عقارية( 

ميثل الدخل من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة ا�ستثمارات �سركة االأندل�س العقارية يف �سركة االأ�سواق املتطورة و�سركة هامات العقارية.
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شركة األسواق المتطورة

قامت �سركة االأندل�س العقارية خالل عام 2007م بال�سراكة مع �سركة بروج العاملية بتاأ�سي�س �سركة االأ�سواق املتطورة براأ�س مال بلغ 0.5 مليون ريال �سعودي. ومتتلك �سركة 
االأ�سواق املتطورة دارين مول يف مدينة الدمام والذي يعترب م�سدر الدخل الوحيد ل�سركة االأ�سواق املتطورة.

تراجعت ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركة االأ�سواق املتطورة من 9.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 9.0 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م مبعدل منو �سنوي 
مركب �سالب بلغ 2.9% ب�سبب تراجع �سايف الدخل ل�سركة االأ�سواق املتطورة نتيجة وجود اإيرادات غري متكررة يف عام 2012م عبارة عن ن�سبة من اإجمايل امل�ساريف العمومية 
واالإدارية كانت ال�سركة حتملها على �سركة االأ�سواق املتطورة نظري قيام بع�س موظفني ال�سركة باأعمال اإدارية مل�سلحة �سركة االأ�سواق املتطورة. باالإ�سافة اإلى ذلك، �ساهمت 
الزيادة يف امل�ساريف العمومية واالإدارية نتيجة قيام �سركة االأ�سواق املتطورة بت�سديد مبلغ 0.9 مليون ريال �سعودي للبنك الذي ح�سلت منه على ت�سهيالت لتمويل راأ�س املال 

العامل يف تراجع ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركة االأ�سواق املتطورة.

خالل عام 2013م، انخف�ست ح�سة �سركة االأندل�س العقارية يف �سايف دخل �سركة االأ�سواق املتطورة من 9.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 9.3 مليون ريال �سعودي 
اإلى وجود  خالل عام 2013م نتيجة انخفا�س �سايف دخل �سركة اال�سواق املتطورة ب�سبب تراجع االيرادات االأخرى خالل عام 2013م باملقارنة مع عام 2012م. ويعود ذلك 
ايرادات اأخرى غري متكررة يف عام 2012م متثل ت�سوية م�ساريف بقيمة 1.9 مليون ريال �سعودي كانت �سركة االأندل�س العقارية قد حملتها على �سركة اال�سواق املتطورة حيث 
كانت ال�سركة تقوم بتحميل ن�سبة 25% من اإجمايل امل�ساريف العمومية واالإدارية على �سركة االأ�سواق املتطورة نظري قيام بع�س موظفني ال�سركة باأعمال اإدارية مل�سلحة �سركة 

االأ�سواق املتطورة. 

كما انخف�ست ح�سة �سركة االأندل�س العقارية يف �سايف دخل �سركة االأ�سواق املتطورة من 9.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 9.0 مليون ريال �سعودي خالل عام 
2014م نتيجة ارتفاع امل�ساريف االدارية يف �سركة اال�سواق املتطورة من 0.3 مليون ريال �سعودي اإلى 1.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. ويعود االرتفاع اإلى قيام �سركة 

االأ�سواق املتطورة بت�سديد مبلغ 0.9 مليون ريال �سعودي للبنك مقدم الت�سهيالت هي عبارة عن فروقات جممعة بني اأق�ساط ال�سداد املجدولة وبني الأق�ساط امل�سددة فعليًا. 

وخالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م ارتفعت ح�سة ال�سركة يف �سايف دخل �سركة االأ�سواق املتطورة من 5.5 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 
يف 30 يونيو 2014م اإلى 5.8 مليون ريال �سعودي مدفوعة بالزيادة يف �سايف دخل �سركة االأ�سواق املتطورة. 

يبني اجلدول التايل نظرة عامة عن االأداء املايل ملركز دارين مول خالل الفرتة من عام 2012م اإلى الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2015م. 

جدول 142: نظرة عامة عن الأداء املايل ملركز دارين مول

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

 20.156  37.000  36.400  33.300 االإيجارات/االإيرادات من املركز التجاري املتوقعة كما يف تاريخ 1 يناير

 2.663  1.648  1.253  1.529 ذمم امل�ستاأجرين كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )كما يف امليزانية املراجعة(

 15.474  34.395  33.008  27.730 املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

 824  1.253  1.529  3.180 املح�سل من الذمم ال�سابقة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

 16.298  35.648  34.537  30.910 اإجمايل االيجارت املح�سلة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

77%93%91%83%كفاءة التح�سيل للفرتة )املح�سل الفعلي / املخطط حت�سيله(

 11.957  19.363  18.870  17.454 �سايف االإيجارات/االإيرادات كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )جممل الدخل كما يف امليزانية املراجعة(

 11.601  18.054  18.622  19.156 �سايف الدخل كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )كما يف امليزانية املراجعة(

 5.801  9.027  9.311  9.578 ح�سة �سركة االأندل�س العقارية )50%( )كما يف امليزانية املراجعة(

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

يبني اجلدول اأعاله ن�سبة كفاءة حت�سيل االإيجارات يف دارين مول والتي يتم احت�سابها على ال�سكل التايل: كفاءة التح�سيل للفرتة = )املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف 31 
دي�سمرب( / )االإيجارات/االإيرادات من املركز املتوقعة كما يف 1 يناير( وميثل املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف 31 دي�سمرب االإيجارات املتعلقة بالفرتة نف�سها التي قامت 
ال�سركة بتح�سيلها بعد ف�سلها عن املبالغ املح�سلة من االإيجارات املتاأخرة واملرتبطة بفرتات �سابقة. وجتدر االإ�سارة اإلى ذمم امل�ساأجرين متثل اإجمايل مبالغ االإيجارات املرتتبة 

على امل�ستاأجرين والتي مل يتم حت�سيلها بنهاية الفرتة كما هو مبني يف القوائم املالية املراجعة. 

بلغ متو�سط كفاءة التح�سيل 86% خالل الفرتة بني عام 2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. وتعترب كفاءة حت�سيل االإيجارات خالل عام 2012م اأقل من 
اأن مت تعيني �سركة هامات  املعدل املتو�سط ل�سعف جهود التح�سيل ن�سبيًا خالل تلك الفرتة. وقد حت�سنت جهود التح�سيل ب�سكل ملحوظ ابتداًء من عام 2013م وذلك بعد 

العقارية يف عام 2012م للقيام باأعمال اإدارة دارين مول. 

اأما تراجع كفائة التح�سيل خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م فيعود اإلى اأن يتم الرتكيز على التح�سيل ب�سكل اأكرب خالل الن�سف الثاين من ال�سنة. 
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شركة هامات العقارية

قامت �سركة االأندل�س العقارية ب�سراء ح�سة 33.4% من �سركة هامات العقارية خالل عام 2012م بقيمة 44.7 مليون ريال �سعودي. تقوم �سركة هامات العقارية بت�سغيل واإدارة 
مراكز الت�سوق. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن �سركة هامات العقارية تقوم بت�سغيل واإدارة االأندل�س مول يف جدة وحياة مول يف الريا�س ودارين مول يف الدمام باالإ�سافة اإلى مراكز 
ت�سوق اأخرى يبلغ عددها 16 وت�سمل اأمواج مول )الظهران(، بانوراما مول )الريا�س(، وفالمنجو مول )جدة( وغريها، باالإ�سافة اإلى مراكز جتارية اأخرى مملوكة من اأطراف 
اآخرين. وتقوم �سركة هامات العقارية بت�سغيل واإدارة مراكز ت�سوق االأحياء التي قامت ال�سركة باإن�سائها وهي ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت والتالل �سنرت يف مدينة الريا�س. 

ارتفعت ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركة هامات العقارية من 0.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 4.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اأي مبعدل منو �سنوي مركب 
بلغ 253.9% وذلك حيث اأن �سراء ال�سركة حل�سة يف �سركة هامات العقارية مت يف اواخر عام 2012م، باالإ�سافة اإلى ارتفاع �سايف دخل �سركة هامات العقارية نتيجة الزيادة يف 

اإيرادات خدمات التاأجري واالإدارة والت�سغيل التي ح�سلت عليها �سركة هامات العقارية من ال�سركة خالل عام 2014م.

يعود �سبب االرتفاع يف ح�سة �سركة االأندل�س العقارية يف �سايف دخل �سركة هامات العقارية من 0.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 3.6 مليون ريال �سعودي خالل 
عام 2013م اأي بزيادة قدرها 3.3 مليون ريال �سعودي اإلى اأن �سراء �سركة االأندل�س العقارية حل�سة يف �سركة هامات العقارية مت يف اواخر عام 2012م. 

وارتفعت اأي�سا ح�سة �سركة االأندل�س العقارية يف �سايف دخل �سركة هامات العقارية من 3.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 4.1 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م 
اأي بزيادة ن�سبتها 13.4% نتيجة الرتفاع �سايف دخل �سركة هامات العقارية. ويعود هذا االرتفاع اإلى الزيادة يف اإيرادات خدمات التاأجري واالإدارة والت�سغيل التي ح�سلت عليها 
�سركة هامات العقارية من ال�سركة خالل عام 2014م مقارنة بعام 2013م باالإ�سافة اإلى الزيادة يف اإيرادات مراكز جتارية اأخرى تديرها �سركة هامات يف عدة مناطق باململكة. 

انخف�ست ح�سة ال�سركة يف �سايف دخل �سركة هامات العقارية من 2.4 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي 
خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م نتيجة انخفا�س �سايف دخل �سركة هامات العقارية ب�سبب بارتفاع تكلفة االإيرادات )تكلفة التاأجري والت�سغيل(. 

الدخل من االستثمارات في مشاريع 2 - 2 - 2

ميثل الدخل من اال�ستثمارات يف م�ساريع ا�ستثمار �سركة االأندل�س العقارية يف مركز احلياة مول الذي متتلك ال�سركة 25% من راأ�س املال فيه يف حني ميتلك عبداهلل �سعد الرا�سد 
50% وورثة عبدالعزيز عبداهلل املو�سى %25.

وقامت ال�سركة بال�سراكة مع عبداهلل �سعد الرا�سد وعبدالعزيز عبداهلل املو�سى ب�سراء مبنى مركز احلياة مول خالل عام 2008م مببلغ 397.5 مليون ريال �سعودي متثل %50 
من اإجمايل مبلغ �سراء مركز احلياة مول )795.0 مليون ريال �سعودي لكامل املركز(. وقد قامت ال�سركة الحقًا ببيع 25% من ح�ستها يف مركز احلياة مول التجاري اإلى عبداهلل 
�سعد الرا�سد مببلغ 250.0 مليون ريال �سعودي وبالتايل اأ�سبحت متلك ال�سركة 25% من راأ�س مال مركز احلياة مول التجاري. وقد مت توقيع عقد �سراء حياة مول يف عام 2008م 
و�ساهم ال�سركاء مببلغ 130.0 مليون ريال �سعودي من اإجمايل مبلغ 170.0 مليون ريال �سعودي كانت ال�سركة قد دفعته الإمتام عملية ال�سراء ثم ح�سلت ال�سركة يف عام 2009م 
على قر�س من م�سرف الراجحي بقيمة 220.0 مليون ريال �سعودي الإكمال مبلغ ال�سراء. وقامت ال�سركة الحقًا بت�سديد م�ساهمة ال�سركاء البالغة 130.0 مليون ريال �سعودي 

بعد اإمتام عملية بيع 25% من ح�سة ال�سركة يف ملكية مركز احلياة التجاري.  

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قامت بتاأ�سي�س �سركة احلياة العقارية خالل عام 2009م والتي متلك فيها ح�سة تبلغ 49.8% من راأ�س املال. وكان الهدف من اإن�ساء �سركة احلياة العقارية 
تكوين كيان قانوين ميثل مالك مركز حياة مول التجاري ومتًلك ن�سبة 25% من مركز حياة مول التجاري، اإال اأنه مل يتم نقل ملكية املركز لل�سركة املذكورة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

واجلدير بالذكر اأنه يف االأول من يناير 2015م، مت تعديل هيكل امللكية ل�سركة احلياة العقارية ليتفق مع هيكل امللكية حلياة مول الذي متلك ال�سركة 25% من اأ�سهمه. ومبوجب 
قرار ال�سركاء يف �سركة احلياة العقارية بتاريخ 2 يناير 2015م قرر ال�سركاء باالإجماع ب�سفتهم املالك الوحيدين يف كل من �سركة احلياة العقارية ومركز حياة مول تفعيل دور 
�سركة احلياة العقارية ابتداًء من اأول يناير 2015م باأن يتوقف العمل على اإ�سدار ميزانيات للمركز ابتداَء من االأول من يناير 2015م واإ�سدار ميزانيات ل�سركة احلياة العقارية 

مع اإبقاء ال�سك م�سجاًل باأ�سماء ال�سركاء املالكني ل�سركة احلياة العقارية بنف�س ن�سب ملكيتهم يف حياة مول.

وبالتايل اأ�سبحت ال�سركة متلك 25% يف �سركة احلياة العقارية ومت ت�سنيف الدخل من اال�ستثمار يف �سركة احلياة العقارية �سمن الدخل من ا�ستثمارات يف �سركات زميلة عقارية 
ابتداًء من اأول يناير 2015م. 

مركز حياة مول 

ارتفعت ح�سة ال�سركة من اأرباح مركز احلياة مول من 18.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 21.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اأي مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
8.0% وذلك ب�سبب ارتفاع اإيرادات التاأجري يف املركز ب�سكل عام.

ارتفعت ح�سة �سركة االأندل�س العقارية يف �سايف دخل مركز احلياة مول من 18.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 20.2 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اأي 
بزيادة ن�سبتها 9.3% ب�سبب ارتفاع اإيرادات التاأجري يف املركز ب�سكل عام ب�سبب اتباع االدارة �سيا�سة املزيج املنا�سب من امل�ستاأجرين/اال�سعار خ�سو�سًا يف الدور االأول والدور 

االأر�سي من مركز احلياة مول. 

وقد تابعت ح�سة �سركة االأندل�س العقارية يف �سايف دخل مركز احلياة مول يف االرتفاع من 20.2 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م اإلى 21.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 
2014م ب�سبب الزيادة يف اإيرادات التاأجري على الرغم من ارتفاع تكلفة اإيرادات التاأجري خالل الفرتة نف�سها بن�سبة 19% مقارنة بعام 2013م نتيجة الزيادة يف تكاليف ال�سيانة 

واال�سالح وتكاليف خدمات النظافة واالأمن يف املركز.

وخالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م، ارتفعت ح�سة ال�سركة يف �سايف دخل مركز احلياة مول التجاري من 10.1 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر 
املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 10.7 مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة يف اإيرادات التاأجري بن�سبة %5. 
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يبني اجلدول التايل نظرة عامة عن االأداء املايل ملركز حياة مول خالل الفرتة من عام 2012م اإلى الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2015م. 

جدول 143: نظرة عامة عن الأداء املايل ملركز حياة مول

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
فرتة ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

102.400110.000117.40060.980االإيجارات/االإيرادات من املركز التجاري املتوقعة كما يف تاريخ 1 يناير
12.85111.08113.65715.096ذمم امل�ستاأجرين كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )كما يف امليزانية املراجعة(

87.20494.597110.24249.809املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب
8.82912.85111.0816.829املح�سل من الذمم ال�سابقة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب
96.033107.448121.32356.637اإجمايل االيجارت املح�سلة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

82%94%86%85%كفاءة التح�سيل للفرتة ) املح�سل الفعلي / املخطط حت�سيله (
74.15480.55183.62442.368�سايف االإيجارات/االإيرادات كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )جممل الدخل كما يف امليزانية املراجعة(

73.98780.88186.22843.485�سايف الدخل كما يف تاريخ 31 دي�سمرب )كما يف امليزانية املراجعة(
18.49720.22021.55710.871ح�سة �سركة االأندل�س العقارية )%25(

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

يبني اجلدول اأعاله ن�سبة كفاءة حت�سيل االإيجارات يف حياة مول والتي يتم احت�سابها على ال�سكل التايل: كفاءة التح�سيل للفرتة = )املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف 31 
دي�سمرب( / )االإيجارات/االإيرادات من املركز املتوقعة كما يف 1 يناير(. وميثل املح�سل من اإيجارات الفرتة كما يف 31 دي�سمرب االإيجارات املتعلقة بالفرتة نف�سها التي قامت 
ال�سركة بتح�سيلها بعد ف�سلها عن املبالغ املح�سلة من االإيجارات املتاأخرة واملرتبطة بفرتات �سابقة. وجتدر االإ�سارة اإلى ذمم امل�ساأجرين متثل اإجمايل مبالغ االإيجارات املرتتبة 

على امل�ستاأجرين والتي مل يتم حت�سيلها بنهاية الفرتة كما هو مبني يف القوائم املالية املراجعة. 

بلغ متو�سط كفاءة التح�سيل 87% خالل الفرتة بني عام 2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. وقد ارتفعت كفاءة حت�سيل االإيجارات خالل عام 2014م لت�سل 
اإلى 94% حيث قامت ال�سركة بتح�سيل اإيجارات بلغت 3.8 مليون ريال �سعودي من اأحد امل�ستاأجرين )باري�س جالريي( بعد اأن قامت ال�سركة بزيادة �سعر تاأجري املرت املن�سو�س 
عليه يف العقد من امل�ستاأجر. ومل تكن االإيجارات/االإيرادات املتوقعة من مركز حياة مول ت�سمل هذه الزيادة وبالتايل اأدت االإيجارات االإ�سافية املح�سلة اإلى زيادة ن�سبة كفاءة 

التح�سيل خالل عام 2014م مقارنة باملعدل الو�سطي لكفاءة التح�سيل. 

المصروفات العمومية واإلدارية 2 - 2 - 2

يبني اجلدولني التاليني تفا�سيل امل�ساريف العمومية واالإدارية لالأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م.

جدول 144: امل�ضروفات العمومية والإدارية لالأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

)20.7%()22.7%()18.7%(4.6963.8192.952رواتب و ما يف حكمها

9.7%12.3%7.2%471505567ا�ستهالكات 

21.7%257.1%)58.6%(304126450�سيانة و اإ�سالح

67.1%108.2%34.2%155208433اأتعاب مهنية و ا�ست�سارية

)39.3%()55.0%()18.1%(681558251مكافاآت املوظفني

)9.7%(65.0%)50.6%(814066اأدوات مكتبية 

)17.5%(54.5%)56.0%(753351ات�ساالت

)90.3%()94.7%()82.0%(6341146اإعالنات و ن�سر

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق--114اإيجارات

16.3%124.4%)39.7%(592357801اأخرى

)15.5%()3.2%()26.2%(7.8035.7605.577جمموع امل�ضروفات العمومية والإدارية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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جدول 145: امل�ضروفات العمومية والإدارية خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م 

األف ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري

يونيو 2014م-يونيو 2015م

)0.6%(1.5751.565رواتب و ما يف حكمها

)44.1%(288161ا�ستهالكات 

126.1%184416�سيانة و اإ�سالح

177.3%181502اأتعاب مهنية و ا�ست�سارية

120.6%102225مكافاآت املوظفني

18.8%3238اأدوات مكتبية 

)48.1%(2714ات�ساالت

ال ينطبق--اإعالنات ون�سر

ال ينطبق--ايجارات

ال ينطبق--اإطفاء م�سروفات التاأ�سي�س

)17.9%(318261اأخرى

17.5%2.7073.182جمموع امل�ضروفات العمومية و الإدارية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

الرواتب وما في حكمها

ت�سمل م�ساريف الرواتب وما يف حكمها املدرجة �سمن امل�ساريف العمومية واالإدارية م�ساريف العمالة املرتبطة ب�سكل مبا�سر باالإدارة العامة والغري مرتبطة ب�سكل مبا�سر 
بال�سيانة والتجهيزات والت�سغيل لالأندل�س مول. وقد �سكلت هذه امل�ساريف يف املتو�سط ما ن�سبته 59.9% من جممل امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سركة خالل الفرتة من عام 
2012م اإلى عام 2014م وانخف�ست من 4.7 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 3.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب �سالب بلغ %20.7 
وذلك ب�سبب حتميل جزء من رواتب مديري اإدارات ال�سركة املرتبطة بتنفيذ امل�ساريع اجلديدة من م�ساريف الرواتب وما يف حكمها اإلى م�ساريع حتت التنفيذ واأي اأطراف ذات 

عالقة بناًء على توزيع �ساعات العمل الفعلية املن�سرفة على امل�ساريع اجلديدة اأو االأطراف ذات العالقة.

وانخف�ست م�ساريف الرواتب وما يف حكمها من 4.7 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 3.8 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م مبا ن�سبته 18.7% وذلك ب�سبب 
ر�سملة جزء من رواتب مديري اإدارات ال�سركة وعدد من موظفيها االإداريني لت�سبح جزًء من م�ساريع حتت التنفيذ، وبالتايل قامت ال�سركة بتحويل جزء من الرواتب وما يف 
حكمها من امل�ساريف العمومية واالإدارية اإلى م�ساريع حتت التنفيذ. ويعود ذلك اإلى اأن ال�سركة بداأت بتنفيذ م�ساريع مراكز ت�سوق االأحياء يف الريا�س يف عام 2012م مما تتطلب 

تخ�سي�س جزء من وقت عدد من املوظفني ومديري االإدارات لتنفيذ مهام متعلقة بهذه امل�ساريع. 

كما وانخف�ست م�ساريف الرواتب وما يف حكمها من 3.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 3.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب ر�سملة رواتب بع�س موظفي 
االإدارة لت�سبح جزءا من م�ساريع حتت التنفيذ باالإ�سافة اإلى انخفا�س مكافاأة الرئي�س التنفيذي بعد تغيري ال�سركة ل�سيا�ستها بهذا اخل�سو�س بحيث اأ�سبحت ال تتعدى اأربعة 

رواتب اأ�سا�سية. 

�سكلت م�ساريف الرواتب وما يف حكمها ما ن�سبته 59.9% من اإجمايل تكلفة اإيرادات التاأجري وحافظت على م�ستوى ثابت خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م 
مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق عند مبلغ 1.6 مليون ريال �سعودي. حيث اأن املوظفني اجلدد مت تعيينهم بنهاية الربع الثاين من عام 2015م وبالتايل مل توؤثر يف م�ساريف 

الرواتب وما يف حكمها ب�سكل كبري. 

استهالكات

ت�سكل م�ساريف اال�ستهالكات يف املتو�سط ما ن�سبته 8.1% من جمموع تكاليف امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سركة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وارتفعت 
هذه التكاليف من 0.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 0.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9.7% نتيجة �سراء املبنى الرئي�سي 

لالإدارة العامة والبدء يف ا�ستهالكه خالل عام 2012م. 

و�سكلت م�ساريف اال�ستهالكات ما ن�سبته 10.2% من اإجمايل تكلفة اإيرادات التاأجري خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م وتراجعت بن�سبة 44.1% من 0.28 
مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م لت�سل اإلى 0.16 مليون ريال �سعودي. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى اعادة ت�سنيف م�سروف ا�ستهالك مبنى 

االدارة العامة بني تكلفة اإيرادات التاأجري )يف ما يخ�س اجلزء املوؤجر( وامل�ساريف العمومية واالدارية )اجلزء امل�ستخدم من االدارة(. 

صيانة وإصالح

ت�سمل م�سروفات ال�سيانة واالإ�سالح �سمن امل�سروفات العمومية واالإدارية نفقات ال�سيانة واالإ�سالح واالإ�سافات على مبنى االدارة العامة لل�سركة الذي قامت ال�سركة ب�سرائه 
خالل عام 2012م. وقد ارتفعت م�سروفات ال�سيانة واالإ�سالح مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 21.7% نتيجة قيام ال�سركة ببع�س اأعمال االإ�سالحات واالإ�سافات على مقر الرئي�سي 

الذي قامت ال�سركة ب�سرائه خالل عام 2012م.
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وقد انخف�ست م�سروفات ال�سيانة واالإ�سالح بن�سبة 58.6% من 0.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م بعد اأن قامت 
ال�سركة باأعمال اإ�سالح واإ�سافات على مقر ال�سركة الرئي�سي الذي ا�سرتته يف عام 2012م.

وارتفعت م�سروفات ال�سيانة واالإ�سالح بن�سبة 257.1% من 0.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 0.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث عمدت اإدارة ال�سركة اإلى 
القيام بتعديالت اإ�سافية على املقر الرئي�سي �سملت اإعادة ت�سميم واإن�ساء قاعة عر�س )جالريي( لل�سركة والقيام ببع�س االإ�سالحات االأخرى. 

و�سجلت م�سروفات ال�سيانة واالإ�سالح ارتفاعًا بن�سبة 126.1% من 0.2 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة ا�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.4 مليون ريال �سعودي 
خالل نف�س الفرتة من عام 2015م حيث قامت ال�سركة ببع�س االإ�سالحات الأجهزة التكييف وقامت بتجديد �سالة العر�س اجلديدة الواقعة عند مدخل املقر الرئي�سي باالإ�سافة 

اإلى عمل اإ�سالحات على الواجهة الغربية ملبنى املقر الرئي�سي.

أتعا- مهنية واستشارية

ت�سمل االأتعاب املهنية واال�ست�سارية اأتعاب املحا�سب القانوين لل�سركة باالإ�سافة اإلى م�ست�ساري خدمات الزكاة وال�سريبة لل�سركة.

وقد �سكلت م�ساريف اأتعاب مهنية وا�ست�سارية يف املتو�سط ما ن�سبته 4.2% من جمموع امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سركة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م 
اأتعاب املراجعة  وارتفعت من 0.2 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 0.4 مليون �سعودي خالل عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 67.1% ب�سبب الزيادة يف 

والتدقيق للقوائم املالية نتيجة خدمات الفح�س للقوائم املالية االأولية لل�سركة باالإ�سافة اإلى اأتعاب م�ست�سار الزكاة وال�سريبة لل�سركة.

وكذلك �سجلت االأتعاب املهنية واال�ست�سارية ارتفاعًا بن�سبة 177.3% من 0.2 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.5 مليون ريال 
�سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهة يف 30 يونيو 2015م. وترجع الزيادة اإلى اأتعاب م�ست�سار الزكاة باالإ�سافة اإلى اأتعاب هند�سية لو�سع درا�سات فنية لفر�س ا�ستثمارية كانت 

ال�سركة قد قامت بدرا�ستها وتقييمها. 

مكافآت الموظفين

اإلى مكافاأة الرئي�س التنفيذي. وقد تراجعت م�سروفات مكافاآت املوظفني من  تتكون م�سروفات مكافاآت املوظفني من مكافاآت املوظفني يف االإدارة العامة لل�سركة باالإ�سافة 
0.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.3 مليون ريال �سعودي اأي برتاجع ن�سبته 39.3% ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى تغيري ال�سركة ل�سيا�سة احت�ساب مكافاأة الرئي�س 

التنفيذي، االأمر الذي اأدى اإلى تخفي�س م�سروف مكافاأة الرئي�س التنفيذي. 

وخالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م �سجلت م�سروفات مكافاآت املوظفني ارتفاعًا من 0.1 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2014م لت�سل اإلى 
0.2 مليون ريال �سعودي )بزيادة ن�سبتها 120.6%( ترتبط ب�سكل رئي�سي مبكافاآت 3 موظفني بلغت 0.12 مليون ريال �سعودي مت ت�سجيلها يف �سهر يوليو 2014م ومت دفعها 

للموظفني يف يوليو 2014م. 

ويتم تقدير مكافاأة املوظفني بناء على تقرير التقييم ال�سنوي للموظف متبوعًا بتو�سية مدير االإدارة التي يتبع لها املوظف وكذلك اإدارة املوارد الب�سرية العتمادها من الرئي�س 
التنفيذي لل�سركة. 

أدوات مكتبية

وهي ت�سمل م�ساريف القرطا�سية وامل�ستلزمات املكتبية واأحبار الطابعات واملطبوعات من كروت املوظفني ودفاتر ال�سندات وغريها من امل�ستلزمات املكتبية االخرى. 

مصاريف االتصاالت

�سكلت م�ساريف االت�ساالت يف املتو�سط ما ن�سبته 0.8% من جمموع تكاليف امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سركة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م. وقد انخف�ست 
م�ساريف االت�ساالت من 0.07 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 0.05 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م، كما انخف�ست من 0.03 مليون ريال �سعودي خالل فرتة 
ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.01 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من عام 2015م. وتتفاوت م�ساريف االت�ساالت من �سنة الأخرى بناء على احتياجات 

ال�سركة. 

تكلفة إعالنات ونشر

ت�سكل م�ساريف االإعالنات والن�سر امل�سنفة �سمن امل�ساريف العمومية واالإدارية يف املتو�سط ما ن�سبته 3.9% من جمموع امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سركة خالل الفرتة 
من عام 2012م اإلى عام 2014م.

وقد تراجعت م�ساريف االإعالنات والن�سر من 0.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 6 اآالف ريال �سعودي يف عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب �سالب بلغ %90.3 
نتيجة عدم جتديد ا�سرتاكات يف من�سورات كانت ال�سركة قد قامت بها يف عام 2012م. 

وت�سمل تكلفة االإعالنات والن�سر تكلفة ا�سرتاك يف عدد من املجالت وال�سحف للرتويج لل�سركة. وقد تراجعت تكلفة االإعالنات والن�سر من 0.6 مليون ريال �سعودي يف عام 
2012م اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك ب�سبب عدم جتديد عدد من اال�سرتاكات. كما تابعت هذه التكاليف االنخفا�س لتبلغ 6 اآالف ريال �سعودي يف عام 
2014م ب�سبب عدم جتديد ا�سرتاكات اأخرى لعدم حاجة ال�سركة لها. ومل تقم ال�سركة باال�سرتاك يف �سحف اأو جمالت خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م 

و30 يونيو 2015م.
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تكلفة إيجارات

�سكلت م�ساريف االإيجارات ما ن�سبته 1.5% من جمموع امل�ساريف العمومية واالإدارية لل�سركة يف عام 2012م. متثل هذه امل�ساريف ايجارات املقر الرئي�سي لل�سركة قبل االنتقال 
للمقر اجلديد يف مايو 2012م وبالتايل مل تعد ال�سركة تتحمل م�ساريف ايجارات خالل اأعوام 2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. 

مصروفات عمومية وإدارية أخرى

تتكون امل�سروفات العمومية واالإدارية االأخرى ب�سكل اأ�سا�سي من م�سروف الكهرباء املتعلق مببنى االإدارة العامة والعموالت البنكية وم�ساريف متنوعة. وقد ارتفعت امل�سروفات 
العمومية واالإدارية االأخرى من 0.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 16.3% مدفوعة ب�سكل اأ�سا�سي 

باالرتفاع يف م�ساريف الكهرباء والعموالت البنكية.

و�سجلت امل�سروفات العمومية واالإدارية االأخرى انخفا�سا من 0.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اأي بن�سبة 39.7% حيث 
اأن امل�سروفات يف عام 2012م كانت تت�سمن املبالغ التي قامت ال�سركة ب�سدادها ل�سركة االأ�سواق املتطورة بعد اإيقاف �سيا�سة حتميل ن�سبة من امل�ساريف العمومية واالإدارية. 

اأما يف عام 2014م، فقد ارتفعت امل�سروفات العمومية واالإدارية االأخرى من 0.4 مليون ريال �سعودي اإلى 0.8 مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة 124.4% ب�سبب الزيادة يف م�سروف 
الكهرباء نتيجة تعديل يف الفواتري من قبل �سركة الكهرباء. كما وارتفعت العموالت البنكية من 8 اآالف ريال �سعودي اإلى 114 األف ريال �سعودي ب�سبب اإ�سدار ال�سركة لثالثة 

�سمانات بنكية وجتديد ال�سمان ال�سادر مل�سلحة الزكاة والدخل.

و�سجلت امل�سروفات العمومية واالإدارية االأخرى تراجعا من 0.31 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.26 مليون ريال �سعودي خالل 
نف�س الفرتة من عام 2015م وذلك ب�سبب تراجع م�ساريف التدريب واملحا�سرات وم�ساريف اأخرى وم�ساريف ت�سميم املوقع االلكرتوين لل�سركة.

المصروفات التسويقية 2 - 2 - 2

ت�سمل امل�سروفات الت�سويقية م�سروفات االعالنات الت�سويقية املتعلقة باالأندل�س مول والتجهيزات املتعلقة باملهرجانات والفعاليات املختلفة مثل اليوم الوطني ومهرجان ال�سيف 
واإجازة الربيع وغريها من املهرجانات. كما وت�سمل م�ساريف اإعالنات يف خمتلف الو�سائل الدعائية للرتويج لل�سركة.

ب�سبب زيادة احلمالت  اإلى عام 2014م  الفرتة من عام 2012م  بلغ 85.8% خالل  الت�سويقية مبعدل منو �سنوي مركب  اإلى جدول رقم )122(ارتفعت امل�سروفات  باالإ�سارة 
االإعالنية للحفاظ على منو وتطور �سعبية املركز. 

باالإ�سارة اإلى جدول رقم )122( ارتفعت امل�سروفات الت�سويقية من 0.8 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 2.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اأي بزيادة ن�سبتها 
161.7% وذلك ب�سبب زيادة احلمالت االإعالنية للحفاظ على منو وتطور �سعبية املركز. وت�سمل هذه احلمالت القيام مب�سابقات ون�ساطات ترفيهية ي�سارك فيها املت�سوقني 

وتت�سمن توزيع جوائز خمتلفة.

باالإ�سارة اإلى جدول رقم )122( ارتفعت امل�سروفات الت�سويقية بن�سبة 31.9% من 2.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م لت�سل اإلى 2.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م 
نتيجة متابعة ال�سركة حلملة الت�سويق املكثفة والتي تهدف للحفاظ على تطور �سعبية االندل�س مول.

باالإ�سارة اإلى جدول رقم )123( وقد انخف�ست امل�سروفات الت�سويقية من 1.4 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.7 مليون ريال 
�سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م اأي برتاجع ن�سبته 52.3% حيث اأن ال�سركة مل تقم بحمالت اإعالنية ودعائية ملهرجان الت�سوق ومهرجان رم�سان 

خالل الن�سف االأول من عام 2015م.

 تكلفة التمويل 2 - 2 - 2

ت�سمل تكلفة التمويل خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م ر�سوم قر�س واحد ح�سلت عليه ال�سركة من بنك الراجحي بقيمة 220.0 مليون ريال �سعودي بن�سبة فائدة 
قدرها 6.25% على مدى 10 �سنوات بغر�س متويل �سراء 50% من مركز حياة مول التجاري والذي مت خالل عام 2008م. وح�سلت ال�سركة على القر�س يف عام 2009م. 

انخف�ست تكلفة التمويل من 11.1مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م الى 10.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م بانخفا�س ن�سبته 7.3% نتيجة تراجع ر�سيد القر�س 
بعد ت�سديد الأق�ساط امل�ستحقة. وا�ستمرت تكلفة التمويل بالنخفا�ض لت�سل الى 9.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اأي برتاجع ن�سبته 8.3% مدفوعة برتاجع ر�سيد القر�س 

نتيجة الأق�ساط امل�سددة.

وانخف�ست تكلفة التمويل من 4.7 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 4.0 مليون ريال �سعودي )اأي برتاجع ن�سبته 14.7%( مدفوعة 
متويل  تكلفة  متثل  �سعودي  ريال  مليون   0.3 مبلغ  2015م  عام  من  الأولى  اأ�سهر  ال�ستة  فرتة  خالل  التمويل  تكلفة  وتت�سمن  امل�سددة.  الأق�ساط  نتيجة  القر�ض  ر�سيد  برتاجع 

الت�سهيالت املتعلقة باإن�ساء ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت. 
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إيرادات أخرى  2 - 2 - 2

يبني اجلدولني التاليني تف�سيل االإيرادات االأخرى خالل االأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م. 

جدول 146: تف�ضيل الإيرادات الأخرى لالأعوام 2012م و2013م و2014م

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
 ن�ضبة التغري

2012م-2013م
 ن�ضبة التغري

2013م-2014م

معدل النمو 
 ال�ضنوي املركب
2012م-2014م

)43.8%()34.6%()51.7%(1.175567371اإعالنات و ت�سويق

39.1%10.5%75.2%109191211�سيانة 

)52.7%()38.9%()63.5%(788288176متنوعة

)39.5%()27.5%()49.5%(2.0721.046758جمموع الإيرادات الأخرى

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

جدول 147: تف�ضيل الإيرادات الأخرى خالل فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

األف ريال �ضعودي
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2014م
 فرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 

30 يونيو 2015م
 ن�ضبة التغري 

يونيو 2014م-يونيو 2015م

73.5%35193اإعالنات و ت�سويق

)97.1%(1755�سيانة 

444.4%27147متنوعة

)55.7%(553245جمموع الإيرادات الأخرى

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

اإلعالنات والتسويق 

متثل االإيرادات من االإعالنات والت�سويق املبالغ التي تقوم ال�سركة بتح�سيلها من امل�ستاأجرين يف االأندل�س مول كر�سوم للقيام بحمالت اإعالنية بغر�س الت�سويق لالأندل�س مول. 
وترتاوح هذه املبالغ بني 3% و5% من قيمة االإيجار الذي تقوم ال�سركة بتح�سيله من امل�ستاأجرين. و�سكلت االإعالنات والت�سويق يف املتو�سط ما ن�سبته 54.5% من جمموع االإيرادات 

االأخرى خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م.

وتراجعت اإيرادات االإعالنات والت�سويق من 1.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اأي مبعدل منو �سنوي مركب �سالب بلغ %43.8 
ب�سبب اإلغاء بند الر�سوم الت�سويقية من عقود االإيجارات. واأ�سبحت ال�سركة تقوم بتحمل تكلفة اأي اإعالنات اأو م�ساريف ت�سويق والتي تظهر �سمن التكاليف الت�سغيلية. وجتدر 

االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قامت برفع اأ�سعار التاأجري للتعوي�س عن هذه االإيرادات ومتابعة االإنفاق على الن�ساطات الرتويجية دون تاأثري ربحية ال�سركة. 

وانخف�ست من 1.2 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م اإلى 0.6 مليون �سعودي خالل عام 2013م بن�سبة 51.7% ب�سبب اإلغاء بند الر�سوم الت�سويقية من عقود االإيجارات.

وا�ستمرت اإيرادات االإعالنات والت�سويق باالنخفا�س خالل عام 2014م م�سجلة تراجعا من 0.6 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م لتبلغ 0.4 مليون ريال �سعودي يف عام 
2014م مدفوعة بقرار االإدارة اإلغاء ر�سوم االإعالنات والت�سويق من عقود االإيجارات. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن اإدارة ال�سركة قامت بزيادة اأ�سعار التاأجري بعد اإلغاء بند ر�سوم 
االإعالنات للتعوي�س عنها وبالتايل اأ�سبحت هذه الر�سوم جزءا من االإيجار مما ي�سهل عملية حت�سيلها من امل�ستاأجرين. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة �سوف تقوم بتحديد 

النفقات الت�سويقية الالزمة ل�سمان �سري العمل و�سوف تتحمل التكلفة الفعلية لتنفيذ هذه االأعمال والتي �سيتم قيدها كم�سروفات ت�سويقية. 

و�سجلت اإيرادات االإعالنات والت�سويق انخفا�سًا من 0.4 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة 
من عام 2015م )برتاجع ن�سبته 73.5%( بعد اإلغاء بند الر�سوم الت�سويقية من عقود االإيجارات ابتداء من عام 2012م. 

ايرادات الصيانة

ت�سمل ايرادات ال�سيانة املبالغ التي يتم حت�سيلها مقابل تو�سيل متديدات التكييف والكهرباء للمتاجر داخل االندل�س مول، وتكون هذه اخلدمة بناء على طلب امل�ستاأجر لها 
وبر�سوم متفاوتة.

وقد �سكلت ايرادات ال�سيانة يف املتو�سط ما ن�سبته 13.2% من جمموع االإيرادات االأخرى خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وحافظت على م�ستوى ثابت ن�سبيا خالل 
نف�س الفرتة. 

وكانت ال�سركة قد ح�سلت اإيرادات �سيانة بلغت 0.2 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م يف حني مل يطلب اأي من امل�ستاأجرين خدمات �سيانة 
خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. 
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ايرادات متنوعة

ت�سمل االيرادات املتنوعة املبالغ التي يتم حت�سيلها من اإيجارات موؤقتة يف االندل�س مول مقابل تاأجري امل�ساحات املتوفرة يف املمرات والبهو ال�ستخدامها يف حدث معني كاملهرجانات 
التي تقوم بها اجلمعيات اخلريية الأهداف توعوية كمكافحة التدخني، كما وت�سمل االيرادات املتنوعة االإيرادات الناجتة من املخالفات التي يتم فر�سها على امل�ستاأجرين وكذلك 
ر�سوم اإ�سدار بطاقات التعريف ملوظفي املتاجر. وتختلف االإيرادات االأخرى بناء على اإقبال امل�سّوقني وتنظيم املنا�سبات والفعاليات. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن االيرادات املتنوعة 

تختلف من فرتة الأخرى حيث اأنها تعتمد على اإقبال امل�سّوقني وتنظيم املنا�سبات والفعاليات.

�سكلت االيرادات املتنوعة يف املتو�سط ما ن�سبته 32.3% من اجمايل االإيرادات االأخرى خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م وانخف�ست من 0.8 مليون ريال �سعودي 
خالل عام 2012م لت�سل اإلى 0.2 مليون �سعودي خالل عام 2014م اأي تراجع بن�سبة 77.7% ب�سبب االنخفا�س يف االيجارات املوؤقتة )بدون عقود( مثل اللوحات الدعائية التي 

تقوم بع�س ال�سركات واجلمعيات اخلريية بو�سعها يف االأندل�س مول.

�سكلت االيرادات املتنوعة ما ن�سبته 60.0% من اإجمايل االإيرادات االأخرى خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م و�سجلت ارتفاعًا بن�سبة 444.4% لت�سل اإلى 
0.14 مليون ريال �سعودي خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية 30 يونيو 2015م ب�سبب الزيادة يف االيجارات املوؤقتة الناجتة من قيام بع�س اجلمعيات اخلريية بحمالت توعية يف 

االأندل�س مول.

مؤشرات األداء الرئيسية لقائمة الدخل 2 - 2 - 2

يبني اجلدول التايل موؤ�سرات االداء الرئي�سية لقائمة الدخل خالل اأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م. 

جدول 148: موؤ�ضرات الداء الرئي�ضية لقائمة الدخل

2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي
ال�ضتة اأ�ضهر 

املنتهية يف 30 
يونيو 2014م

ال�ضتة اأ�ضهر 
املنتهية يف 30 
يونيو 2015م

63.1%70.2%68.9%73.2%71.0%هام�س الدخل من التاأجري

71.6%78.2%76.7%80.0%77.8%هام�ض دخل الن�ساط

66.7%72.1%70.7%74.0%70.7%هام�س الدخل من االأعمال الرئي�سية

60.6%64.4%63.2%65.7%61.0%هام�س �سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

اإلى  اإيرادات التاأجري من 92.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م  ارتفع هام�س الدخل من التاأجري من 71.0% يف عام 2012م الى 73.2% يف عام 2013م ب�سبب ارتفاع 
97.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة اأ�سعار التاأجري يف االأندل�س مول خا�سة اأ�سعار التاأجري يف جممع املطاعم والدور االأر�سي. كما �ساهم ارتفاع االإيرادات من 
اإيجارات العقود املبنية على ن�سبة من اإيرادات امل�ستاأجر يف ارتفاع االإيرادات يف العام نف�سه. ويف املقابل انخف�ست تكلفة اإيرادات التاأجري من 26.9 مليون ريال �سعودي يف عام 
2012م اإلى 26.0 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة انخفا�س تكاليف الكهرباء واملياه بعد اأن قامت ال�سركة خالل عام 2012م بت�سديد فاتورة كهرباء تغطي الفرتة منذ 

تاأ�سي�س االأندل�س مول وحتى تاريخ �سدور الفاتورة، باالإ�سافة اإلى انخفا�س تكاليف اال�سالح وال�سيانة.

وانخف�س هام�س الدخل من التاأجري من 73.2% خالل عام 2013م اإلى 68.9% خالل عام 2014م نتيجة ارتفاع تكلفة اإيرادات التاأجري من 26.0 مليون ريال �سعودي اإلى 31.9 
مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة وذلك نتيجة الرتفاع تكاليف االأمن والنظافة. 

وانخف�س هام�س الدخل من التاأجري من 70.2% خالل فرتة ال�ستة املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 63.1% خالل نف�س الفرتة من عام 2015م نتيجة ارتفاع تكلفة ايرادات 
التاأجري بن�سبة 54.5% )من 14.6 مليون ريال �سعودي اإلى 22.6 مليون ريال �سعودي( ب�سبب اإيجار اأر�س ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت البالغ 5.2 مليون ريال �سعودي بعد 
اأن بداأ امل�سروعان الت�سغيل التجاري خالل الن�سف االأول من عام 2015م. باالإ�سافة اإلى ذلك، ارتفعت تكلفة خدمات التاأجري والت�سغيل التي تقوم بها هامات بن�سبة %71.1 
)من 1.8 مليون ريال �سعودي اإلى 3.1 مليون ريال �سعودي( حيث بداأت هامات باإدارة ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت. هذا وكانت اإيرادات التاأجري قد �سجلت ارتفاعًا بن�سبة 

24.5% خالل نف�س الفرتة.

وارتفع هام�ض دخل الن�ساط من 77.8% يف عام 2012م الى 80.0% يف عام 2013م ب�سبب ارتفاع جممل دخل الن�ساط من 94.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 104.2 
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة ارتفاع هام�س الدخل من التاأجري ب�سبب زيادة اأ�سعار التاأجري يف االأندل�س مول خا�سة يف جممع املطاعم والدور االأر�سي باالإ�سافة اإلى 

ارتفاع الدخل من اال�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع.

كما وانخف�ض هام�ض دخل الن�ساط من 80.0% خالل عام 2013م الى 76.7% خالل عام 2014م نتيجة انخفا�س هام�س الدخل من التاأجري ب�سبب ارتفاع تكلفة اإيرادات التاأجري 
من 26.0 مليون ريال �سعودي اإلى 31.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة نف�سها.

كما وانخف�ض هام�ض الدخل من الن�ساط من 78.2% خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 71.6 % خالل نف�س الفرتة من عام 2015م ب�سبب ارتفاع تكلفة 
اإيرادات التاأجري ب�سبب اإيجار اأر�س ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت بعد افتتاحهما خالل الن�سف االأول عام 2015م.  
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ارتفع هام�س الدخل من االأعمال الرئي�سية من 70.7% يف عام 2012م ليبلغ 74.0% خالل عام 2013م ب�سبب انخفا�س امل�ساريف العمومية واالدارية من 7.8 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2012م اإلى 5.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م نتيجة �سداد املبالغ ل�سركة االأ�سواق املتطورة والتي كانت قد طالبت بها بعد قيام ال�سركة باإيقاف �سيا�سة 
حتميل ن�سبة من امل�ساريف العمومية واالإدارية على �سركة االأ�سواق املتطورة حيث كانت ال�سركة تقوم بتحميل ن�سبة 25% من اإجمايل امل�ساريف العمومية واالإدارية على �سركة 
االأ�سواق املتطورة نظري قيام بع�س موظفني ال�سركة باأعمال اإدارية مل�سلحة �سركة االأ�سواق املتطورة. كما انخف�س هام�س الدخل من االأعمال الرئي�سية من 74.0% يف عام 2013م 
ليعود اإلى 70.7% خالل عام 2014م ب�سبب انخفا�ض هام�ض دخل الن�ساط من ناحية وارتفاع امل�سروفات الت�سويقية من 2.1 مليون ريال �سعودي عام 2013م اإلى 2.7 مليون 

ريال �سعودي يف عام 2014م من ناحية اأخرى. 

انخف�س هام�س الدخل من االأعمال الرئي�سية من 72.1% خالل فرتة ال�ستة ا�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 66.7% خالل نف�س فرتة من عام 2015م ب�سكل رئي�سي ب�سبب 
الزيادة يف تكلفة اإيرادات التاأجري على الرغم من تراجع امل�سروفات الت�سويقية بن�سبة 52.3% خالل نف�س الفرتة من 1.4 مليون ريال �سعودي اإلى 0.7 مليون ريال �سعودي.

ارتفع هام�س �سايف الدخل لل�سركة من 61.0% يف عام 2012م اإلى 65.7% يف عام 2013م نتيجة ارتفاع هام�س الدخل من االأعمال الرئي�سية مدفوعًا ب�سكل رئي�سي بزيادة 
اإيرادات التاأجري ب�سبب الزيادة يف اأ�سعار التاأجري، وانخف�س هام�س �سايف الدخل اإلى 63.2% خالل عام 2014م نتيجة انخفا�س هام�س الدخل من االأعمال الرئي�سية مدفوعًا 

بالزيادة يف تكلفة اإيرادات التاأجري.

وخالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م، �سجل هام�س �سايف الدخل تراجعًا من 64.4% خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م لي�سل اإلى %60.6 
مدفوعًا ب�سكل رئي�سي بالزيادة يف تكلفة اإيرادات التاأجري بعد البدء بت�سغيل ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت خالل الن�سف االأول من عام 2015م.

تحليل بنود قائمة المركز المالي 2 - 2
جدول 149: قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

املوجودات

املوجودات املتداولة

11.8759.23713.0641.61620.121نقد ونقد مماثل

9.7548.84511.30410.57812.091ذمم امل�ستاأجرين

34.71735.4931.59046.566463م�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة

2.57210.30416.61012.23012.320دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

58.91863.87942.56870.99044.995جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

94.607107.541208.157360.961406.334ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

--198.750198.750198.750ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

---48.591-م�ساهمات يف اأرا�سي

538.784528.595518.406513.755526.899ممتلكات ا�ستثمارية، �سايف

20.48858.51484.81275.946110.464م�سروعات حتت التنفيذ

47062656810.28910.168ممتلكات ومعدات، �سايف

853.099942.6171.010.693960.9511.053.865جمموع املوجودات غري املتداولة

912.0171.006.4961.053.2611.031.9411.098.860جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

23.13828.39534.31626.15127.219ايجارات مقبو�سة مقدمًا

62.41461.78851.14160.17959.344اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق االإ�سالمي

----162ذمم دائنة

11.3067.3204.40427.4414.339مطلوبات الأطراف ذوي عالقة

2.2261.7142.0621.0364.735م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

1.8352.3511.7771.7231.057خم�س�ض الزكاة ال�سرعية

101.081101.56893.700116.53096.694جمموع املطلوبات املتداولة
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30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

املطلوبات غري املتداولة

198.338206.418173.786173.588168.146ت�سهيالت التورق االإ�سالمي

8071.1651.6241.1651.651خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة

199.145207.583175.410174.753169.797جمموع املطلوبات غري املتداولة

300.226309.151269.110291.283266.491جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

343.000343.000343.000343.000700.000راأ�س املال

35.59144.14752.82744.14752.828احتياطي نظامي

233.200310.198388.324353.51179.541اأرباح مبقاة

611.791697.345784.151740.658832.369جمموع حقوق امل�ساهمني

912.0171.006.4961.053.2611.031.9411.098.860جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

الموجودات المتداولة 1 - 2 - 2

�سكلت املوجودات املتداولة ما ن�سبته 6.5% و6.3% و4.0% و4.1% من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م على التوايل 
و�سهدت انخفا�سا مببلغ 13.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 30 يونيو 2015م ب�سبب انخفا�س ر�سيد م�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة مببلغ 
34.3 مليون ريال �سعودي، ويف املقابل �سجلت اأر�سدة النقد والنقد املماثل وذمم امل�ستاأجرين والدفعات املقدمة واالأر�سدة املدينة االأخرى جمتمعة ارتفاعا مببلغ 20.3 مليون 

ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

نقد ونقد مماثل

�سكل ر�سيد النقد والنقد املماثل ما ن�سبته 20.2% و14.5% و30.7% و44.7% من اإجمايل املوجودات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م 
ويت�سمن املبالغ املوجودة مع املوظفني كعهدة لت�سيري الأعمال اليومية والنقد لدى م�سرف الراجحي والبنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب( الذي حتتفظ به ال�سركة لتغطية نفقات 

راأ�س املال العامل واال�ستخدام اليومي. وت�سمل هذه االأر�سدة اأي�سا اأموال ال�سركة يف امل�سارف املحلية على �سكل ح�سابات جارية والتي ت�ستخدمها يف االأعمال اليومية. 

ويبني اجلدول التايل تفا�سيل النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م. 

جدول 150: تف�ضيل النقد والنقد املماثل كما يف 31 دي�ضمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م

يونيو 2015ميونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

80186415563429نقد يف ال�سندوق 

11.7959.05112.6491.05319.692نقد لدى البنوك

11.8759.23713.0641.61620.121نقد ونقد مماثل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

انخف�س ر�سيد النقد والنقد املماثل مببلغ 2.6 مليون ريال �سعودي من 11.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م لي�سل اإلى 9.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة االنفاق على اأن�سطة التو�سع املتمثلة يف م�سروع �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول ومراكز ت�سوق االأحياء يف مدينة الريا�س )ال�سحافة �سنرت 

والتالل �سنرت والريموك �سنرت(.

بينما ارتفع ر�سيد النقد والنقد املماثل مببلغ 3.8 مليون ريال خالل عام 2014م لي�سل اإلى 13.1 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م مدفوعًا ب�سكل عام بالزيادة يف اأ�سعار 
التاأجري والرتاجع يف املبالغ امل�سروفة على االأن�سطة التو�سعية وخا�سة م�ساريع مراكز ت�سوق االأحياء يف الريا�س والتي اقرتبت ال�سركة من االنتهاء من تنفيذها حيث مت االتنهاء 
من االأعمال االإن�سائية وبداأ التاأجري يف الربع االول من عام 2015م ملركر ال�سحافة �سنرت و الربع الثاين من عام 2015م ملركز الريموك �سنرت والربع الثالث من 2015م ملركز 

التالل �سنرت. وملزيد من التفا�سيل عن حركة ر�سيد النقد والنقد املماثل يرجى مراجعة حتليل قائمة التدفقات النقدية. 

وارتفع ر�سيد النقد والنقد املماثل مببلغ 18.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة مع 30 يونيو 2014م لي�سل اإلى 20.1 مليون ريال �سعودي بعد اأن ح�سلت 
ال�سركة على متويل مببلغ 40 مليون ريال �سعودي كدفعة من التمويل املخ�س�س ال�ستكمال اأعمال م�سروع �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول.
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 ذمم المستأجرين

يبني اجلدول التايل تف�سيل اأعمار ذمم امل�ستاأجرين كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م.

جدول 151: حتليل اأعمار ذمم امل�ضتاأجرين

من 31 اإلى 90 يوممن 1 اإلى 30 يوماألف ريال �ضعودي
من 91 اإلى 180 

يوم
الإجمايلمن 181 واأكرث

6.1233.2879601.72112.091ذمم امل�ستاأجرين )كما يف 30 يونيو 2015م(

100.0%14.2%7.9%27.2%50.6%الن�سبة من االإجمايل

6781.8874.2324.50711.304ذمم امل�ستاأجرين )كما يف 31 دي�سمرب 2014م(

100.0%39.9%37.4%16.7%6.0%الن�سبة من االإجمايل

1901.0381.3116.3068.845ذمم امل�ستاأجرين )كما يف 31 دي�سمرب 2013م(

100.0%71.3%14.8%11.7%2.1%الن�سبة من االإجمايل

3587162.3896.2919.754ذمم امل�ستاأجرين )كما يف 31 دي�سمرب 2012م(

100.0%64.5%24.5%7.3%3.70%الن�سبة من االإجمايل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

�سكلت ذمم امل�ستاأجرين ما ن�سبته 26.9% من اإجمايل املوجودات املتداولة لل�سركة و1.1% من اإجمايل املوجودات %كما يف 30 يونيو 2015م وبلغ متو�سط اأيام التح�سيل 36 يومًا 
كما يف نف�س التاريخ. و�سكلت هذه الذمم ما ن�سبته 10.5% و9.1% و11.0% و19.5% من اإجمايل االإيرادات كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م 

على التوايل. 

انخف�ست ذمم امل�ستاأجرين اإلى 8.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م برتاجع بلغ 1.0 مليون ريال �سعودي مقارنة بدي�سمرب 2012م ب�سبب ارتفاع كفاءة التح�سيل. 

وارتفعت ذمم امل�ستاأجرين من 8.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 11.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأي بزيادة قدرها 2.5 مليون ريال 
�سعودي مدفوعة ب�سكل رئي�سي بالزيادة يف اإيرادات التاأجري من امل�ستاأجرين نتيجة زيادة اأ�سعار التاأجري من قبل اإدارة ال�سركة.

ارتفعت ذمم امل�ستاأجرين من 11.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 12.1 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م اأي بزيادة قدرها 0.8 مليون ريال 
�سعودي مدفوعة بالزيادة يف اإيرادات التاأجري. �سكلت ذمم امل�ستاأجرين امل�ستحقة الدفع خالل 30 يومًا والبالغة 6.0 مليون ريال �سعودي ما ن�سبته 50.6% من اإجمايل الذمم 
املدينة كما يف 30 يونيو 2015م و�سجلت ارتفاعًا من 0.6 مليون ريال �سعودي )اأي ما ن�سبته 6% من اإجمايل الذمم املدينة( كما يف 31 دي�سمرب 2014م. ويعود ال�سبب يف ذلك 

اإلى اأن معظم العقود تبداأ من الن�سف الثاين من ال�سنة. 

و�سكلت ذمم امل�ستاأجرين امل�ستحقة الدفع الأكرث من 181 يوم والبالغة 1.7 مليون ريال �سعودي ما ن�سبته 14.2% من اإجمايل الذمم املدينة كما يف 30 يونيو 2015م م�سجلة تراجع 
من 4.5 مليون ريال �سعودي )اأي ما ن�سبته 39.9% من اإجمايل الذمم املدينة( كما يف 31 دي�سمرب 2014م وهي مبعظمها عبارة عن مبالغ مل تدفع ب�سبب تاأخر امل�ستاأجر يف �سداد 

ق�سط واحد ي�ستحق الدفع يف بداية كل �ستة ا�سهر )اأكرث من 180 يومًا(. 

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ن�سبة ذمم امل�ستاأجرين امل�ستحقة الدفع الأكرث من 181 يوم قد حت�سنت من 64.5% كما يف 31 دي�سمرب 2012م لت�سل اإلى 14.2% كما يف 30 يونيو 2015م 
وذلك بعد اأن قامت ال�سركة بالتعاقد مع �سركة هامات العقارية. ويرجع ذلك اإلى اأنه وبح�سب العقد املوقع مع �سركة هامات العقارية، فاإنه يتم احت�ساب اأتعاب الت�سغيل اخلا�سة 

بهامات بناء على االإيرادات املح�سلة من امل�ستاأجرين. 

وتعتمد ال�سركة �سيا�سة اظهار الذمم املدينة الأر�سدة امل�ستاأجرين بال�سايف بعد اإعدام )�سطب( الذمم التي ترى االإدارة اإ�ستحالة اأو �سبه اإ�ستحالة حت�سيلها. اأو بعد خ�سم 
املخ�س�س املكون للذمم امل�سكوك يف حت�سيلها ان وجدت ويتم تقديرها مبعرفة االإدارة. وتق�سي املمار�سة احلالية لل�سركة باإظهار اأر�سدة الذمم املدينة للم�ستاأجرين بال�سايف 

بعد اإعدام الديون املعدومة )اإ�ستحالة اأو �سبه اإ�ستحالة حت�سيلها( ولي�ض بعمل خم�س�ض للديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

ميكن تق�سيم اجراءات و�سيا�سات التح�سيل من العمالء الى ق�سمني رئي�سيني كالتايل :

أوالً : إجراءات ما قبل االستحقاق على المستأجرين وتشمل :
تقوم ادارة املول مبراجعة الأق�ساط ال�سهرية امل�ستحقة وحتليل اأعمار الديون من الربنامج العقاري والعقود متهيدًا لتكليف املح�سل باإعداد املطالبات وت�سليمها  �

للم�ستاأجرين 
املطالبات يجب اأن ت�سل للم�ستاأجرين قبل تاريخ اال�ستحقاق بـ 30 يومًا �
اإعداد وحترير منوذج عدم التزام يف اليوم التايل لتاريخ اال�ستحقاق ويتم توزيعه يف نف�س اليوم على امل�ستاأجرين )باليد مبا�سرة اأو عن طريق الربيد امل�سجل يف  �

عقد االيجار(



128

ثانيًا: اجراءات الضغط على المستأجر في حالة عدم السداد وتشمل :
منع دخول وخروج الب�سائع للم�ستاأجر ويتم الرتكيز على اأوقات الذروة واملوا�سم بالتن�سيق مع االأمن يف املركز  �
عدم ال�سماح ملوظفي امل�ستاأجر بالدخول للعني املوؤجرة اأو تاأخريهم  �
رفع تو�سيات فورًا لالإدارة التخاذ اإجراءات اأ�سد جتاه امل�ستاأجر املتخلف عن ال�سداد ومنها:  �

ايقاف اخلدمات )الهاتف والغاز والكهرباء والتكييف( وال تتم اإال مبوافقة من اإدارة الت�سغيل  �
االإغالق )ال يتم اإغالق اأي وحدة اإال بعد التن�سيق مع االإدارة العليا(  �
توجيه خطاب اإلغاء عقد امل�ستاأجر وفق ما ين�س عليه العقد جتاه املتخلف عن ال�سداد  �
ال�سغط على العميل باملواقع االأخرى اأو رفع التو�سية بعدم التاأجري  �

مستحقات من أطراف ذوي عالقة

�سكلت امل�ستحقات من اأطراف ذات عالقة ما ن�سبته 58.9% و56.6% و3.7% و1.0% من اإجمايل املوجودات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 
2015م على التوايل ومتثل ب�سكل رئي�سي الدعم املايل الذي منحته ال�سركة لل�سركات الزميلة من خالل ت�سديد بع�س امل�ساريف نيابة عنهم اأو من خالل مبالغ لدعم راأ�س املال 
العامل وذلك لال�ستفادة من املميزات املتوفرة ل�سركة االأندل�س العقارية مع البنوك وخا�سة من ناحية ت�سهيل تنفيذ هذه العمليات من خالل �سبكة االنرتنت اأو �سيكات م�سرفية. 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة هي نف�ض �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى الغري مرتبطة كما اأنه يتم اعتماد املعامالت من قبل اإدارات تلك 

ال�سركات، مع العلم اأنه ال يتم احت�ساب اأي اأعباء مالية على ار�سدة ح�سابات االأطراف ذوي العالقة.

ت�سمنت امل�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2012م ب�سكل رئي�سي املبالغ امل�ستحقة من �سركة االأ�سواق املتطورة التي ح�سلت عليها من ال�سركة لدعم راأ�س 
املال العامل باالإ�سافة اإلى ح�ستها من توزيع امل�سروفات العمومية واالإدارية. كما ت�سمنت امل�سروفات املتعلقة ب�سركتي بروج العاملية واأ�سواق امل�ستقبل وهي �سركة عقارية ذات 
م�سوؤولية حمدودة يكمن ن�ساطها يف التملك واال�ستثمار يف املن�ساآت واملجمعات التجارية وهي املالك ملركز بانوراما مول يف الريا�س. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن امل�ستحق من �سركة 

اأ�سواق امل�ستقبل هو عبارة عن راتب موظف قامت ال�سركة بدفعة بالنيابة عن �سركة اأ�سواق امل�ستقبل. 

اأما يف 31 دي�سمرب 2013م، فقد ت�سمنت امل�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة، باالإ�سافة اإلى املبالغ امل�ستحقة من �سركة االأ�سواق املتطورة، ن�سيب مركز حياة مول التجاري من 
امل�سروفات العمومية واالإدارية.

هذا وقد قامت ال�سركة خالل عام 2014م بتحويل اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من �سركة االأ�سواق املتطورة مقابل دعم راأ�سمالها العامل والبالغة 43.4 مليون ريال �سعودي اإلى 
ا�ستثمار يف هذه ال�سركة مما اأدى اإلى تراجع املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2014م مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن 
ال�سريك الثاين يف �سركة االأ�سواق املتطورة )�سركة بروج العاملية( قام بدفع نف�س املبلغ. وتتكون امل�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سكل رئي�سي 
من املبالغ امل�ستحقة من مركز حياة مول التجاري مقابل ح�سته من امل�سروفات العمومية واالإدارية باالإ�سافة اإلى بع�س امل�سروفات التي قامت ال�سركة بدفعها نيابة عنه. كما 

وتت�سمن بع�س امل�سروفات التي قامت ال�سركة بدفعها نيابة عن �سركة االأ�سواق املتطورة والبالغة 0.1 مليون ريال �سعودي. 

وت�سمنت امل�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة كما يف 30 يونيو 2015م املبالغ امل�ستحقة من �سركة احلياة العقارية وهي عبارة عن ح�ستها من امل�سروفات العمومية واالدارية 
وكذلك بع�س امل�ساريف التي قامت �سركة االندل�س العقارية بدفعها نيابة عنها. و�سجلت امل�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة تراجعًا مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2014م بعد اأن 

قامت ال�سركة بتح�سيل كافة امل�ستحقات من االأطراف ذوي العالقة. 

يبني اجلدول التايل تف�سيل امل�ستحقات من اأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م. 

جدول 152: تفا�ضيل امل�ضتحقات من اأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�ضمرب و2012م و2013م و2014م وكما يف 30 يونيو 2014م و2015م

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

--8601.469-�سركة حياة مول

-34.49334.63312146.566�سركة االأ�سواق املتطورة

-----�سركة حممد احلبيب

----219�سركة بروج العاملية

----5�سركة اأ�سواق امل�ستقبل

463----�سركة احلياة العقارية

34.71735.4931.59046.566463الإجمايل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

�سكلت الدفعات املقدمة واالر�سدة املدينة ما ن�سبته 4.4% و14.2% و39.0% و27.4% من اإجمايل املوجودات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 
2015م على التوايل ومتثل ب�سكل رئي�سي االإيجارات املدفوعة مقدمًا لالأرا�سي الثالثة التي تقوم ال�سركة باإقامة مراكز ت�سوق االأحياء عليها )ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت 

والتالل �سنرت( باالإ�سافة الى امل�ساريف املدفوعة مقدما و�سلف املوظفني واملدفوعات املقدمة للموردين. كما يف 30 يونيو 2015م. 

يو�سح اجلدول التايل الدفعات املقدمة واالأر�سدة املدينة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م ويوينو 2015م. 

جدول 153: الدفعات املقدمة والر�ضدة املدينة

يونيو 2015ميونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

5.63011.7808.68010.621-اإيجارات مدفوعة مقدما

-2.1933.6403.6402.193تاأمني خطاب �سمان

203468257686812م�سروفات مدفوعة مقدما

176349256311388ذمم موظفني

217677360499-دفعات مقدمة للموردين

2.57210.30416.61012.23012.320املجموع

الن�سبة من اإجمايل الدفعات املقدمة واالأر�سدة املدينة االأخرى

86.2%71.0%70.9%54.6%- %اإيجارات مدفوعة مقدما

- %17.9%21.9%35.3%85.3%تاأمني خطاب �سمان

6.6%5.6%1.5%4.5%7.9%م�سروفات مدفوعة مقدما

3.1%2.5%1.5%3.4%6.8%ذمم موظفني

4.1%2.9%4.1%2.1%- %دفعات مقدمة للموردين

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

وقد ارتفع ر�سيد الدفعات املقدمة االأر�سدة املدينة االأخرى مببلغ 7.7 مليون ريال �سعودي من 2.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 10.3 مليون ريال �سعودي 
كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة الدفعات املقدمة ال�ستئجار اأرا�ٍس تقوم ال�سركة باإقامة مراكز ت�سوق يف االأحياء عليها. وقد بلغت قيمة الدفعات املقدمة عن هذه االأرا�سي 5.6 

مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م.

وقامت ال�سركة بدفع مبالغ مقدمة اإ�سافية خا�سة بهذه االأرا�سي خالل عام 2014م مما �ساهم يف زيادة جمموع الدفعات املقدمة واالأر�سدة املدينة االأخرى كما يف عام 2014م 
مببلغ 6.2 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 31 دي�سمرب 2013م. 

انخف�س ر�سيد الدفعات املقدمة واالأر�سدة املدينة االأخرى مببلغ 4.3 مليون ريال �سعودي من 16.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م الى 12.3 مليون ريال �سعودي 
كما يف 30 يونيو 2015م مدفوعًا با�سرتداد خطابات ال�سمان ال�سادرة مل�سلحة الزكاة والدخل واأمانة مدينة جدة. 

إيجارات مدفوعة مقدمًا

�سكلت االإيجارات املدفوعة مقدما ما ن�سبته 54.6% و70.9% و71.0% و86.2% من اإجمايل الدفعات املقدمة واالأر�سدة املدينة االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2012م و31 دي�سمرب 
2013م و31 دي�سمرب 2014م و30 يونيو 2015م ومتثل املبالغ املدفوعة مقدمًا ا�ستئجار ثالثة اأرا�سي خم�س�سة لتنفيذ ثالث مراكز ت�سوق الأحياء بالريا�ض بالإ�سافة اإلى املبلغ 

املدفوع مقدمًا عن اأر�س م�سروع طريق االأمري ماجد يف جدة وهي كالتايل:

مو�سى بن عبداهلل بن مو�سى اآل اإ�سماعيل الذي ميلك االأر�س التي يقام عليها ال�سحافة �سنرت يف الريا�س �
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حممد العثمان الذي ميلك االأر�س التي يقام عليها التالل �سنرت يف الريا�س �
نا�سر بن زيد بن نا�سر الرزوق الذي ميلك االأر�س التي يقام عليها الريموك �سنرت يف الريا�س �
�سركة منافع القاب�سة التي متلك االأر�س التي �سوف يقام عليها م�سروع طريق االأمري ماجد يف جدة �

ويعود �سبب الزيادة يف االإيجارات املدفوعة مقدمًا من 5.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 11.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأي 
بزيادة قدرها 6.2 مليون ريال �سعودي اإلى زيادة االإيجارات املدفوعة عن اأر�س مركز ال�سحافة �سنرت بقيمة 4.7 مليون ريال �سعودي ومركز الريموك �سنرت بقيمة 1.5 

مليون ريال �سعودي. 

كما ارتفعت االإيجارات املدفوعة مقدمًا من 8.7 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 10.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م اأي بزيادة قدرها 1.9 مليون 
ريال �سعودي ب�سبب قيام ال�سركة بدفع مبلغ 3.5 مليون ريال �سعودي كاإيجار مقدم عن اأر�س م�سروع طريق االأمري ماجد يف جدة. يف املقابل تراجعت االإيجارات املقدمة عن اأر�س 

م�سروع مركز ال�سحافة التجاري ومركز الريموك التجاري حيث بداأت ال�سركة باإطفاء املبالغ املقدمة بعد بدء الن�ساط التجاري للمركزين. 
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تأمين خطا- ضمان

يتكون تاأمني خطاب �سمان كما يف 31 دي�سمرب 2014م والذي بلغ 3.6 مليون ريال �سعودي من تاأمني ال�سمان املقدم مل�سلحة الزكاة والدخل البالغ 2.23 مليون ريال �سعودي 
واملتعلق بالربط الزكوي املختلف عليه عن عام 2007م حيث اعرت�ست ال�سركة على ربط م�سلحة الزكاة والدخل امام جلنة االعرتا�سات الزكوية االبتدائية والتي اأ�سدرت 
قرارها بتخفي�س مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل لي�سل اإلى 2.19 مليون ريال �سعودي، وقد قامت ال�سركة بتقدمي خطاب ال�سمان املذكور وقامت بتحويل االعرتا�س الى اللجنة 

اال�ستئنافية التي اأ�سدرت قرارها بتخفي�س مبلغ املطالبة اإلى 0.5 مليون ريال �سعودي.

كما ويت�سمن تاأمني خطابات ال�سمان تاأمني ال�سمان ال�سادر الأمانة مدينة جدة مببلغ 1.4 مليون ريال �سعودي وذلك الإ�سدار الرتاخي�س الالزمة مل�سروع �ستي بريج �سويت�س 
جدة االأندل�س مول والذي هو عبارة عن برج �سقق فندقية تقوم ال�سركة باإن�سائه على نف�س االأر�س املقام عليها االأندل�س مول. 

وخالل الن�سف االأول من عام 2015م قامت ال�سركة با�سرتداد خطابي ال�سمان. 

مصاريف مدفوعة مقدمًا

�سكلت امل�ساريف املدفوعة مقدما ما ن�سبته 6.6% من اإجمايل الدفعات املقدمة واالر�سدة املدينة كما يف 30 يونيو 2015م وتت�سمن امل�ساريف املتعلقة با�ستخراج التاأ�سريات 
وجتديد االإقامات وكذلك م�ساريف التاأمني الطبي للموظفني وتاأمني املباين. وقد �سجلت هذه امل�ساريف ارتفاعا قدره 0.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م لتبلغ 

0.5 مليون ريال �سعودي حيث اأمنت ال�سركة على مبنى االأندل�س مول خالل العام. 

ارتفعت امل�ساريف املدفوعة مقدمًا مببلغ 0.6 مليون ريال �سعودي من 0.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 0.8 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م 
ب�سبب م�ساريف التاأمني املدفوعة م�سبقًا ملباين ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت. 

ذمم موظفين

�سكلت ذمم املوظفني ما ن�سبته 3.1% من اإجمايل الدفعات املقدمة واالر�سدة املدينة كما يف 30 يونيو 2015م. وقد ارتفعت هذه الذمم من 0.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2012م اإلى 0.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة الزيادة يف �سلف املوظفني والتي يتم ت�سديدها من خالل ا�ستقطاعات من رواتبهم ال�سهرية. 

وتراجعت ذمم املوظفني مببلغ 0.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة �سداد املوظفني للمبالغ امل�ستحقة عليهم. 

ارتفعت ذمم املوظفني مببلغ 0.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م لت�سل اإلى 0.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب منح �سلف ملوظفني بلغ 
عددهم 24 عبارة عن �سلف �سخ�سية متنوعة للموظفني. 

دفعات مقدمة للموردين

قامت ال�سركة خالل عام 2013م بدفع مبلغ 0.2 مليون ريال �سعودي مقدما لثالثة مقاولني تخ�س م�ساريع ال�سركة املتمثلة باإن�ساء �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول ومراكز 
ت�سوق االأحياء )ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت والتالل �سنرت(. وقد �سجلت هذه املبالغ ارتفاعا مببلغ 0.5 مليون ريال �سعودي لت�سل اإلى 0.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 

دي�سمرب 2014م مع التقدم يف تنفيذ االأعمال اخلا�سة بهذه امل�ساريع. 

تراجعت الدفعات املقدمة للموردين مببلغ 0.2 مليون ريال �سعودي من 0.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 0.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م 
بعد اأن ح�سلت ال�سركة على خدمات قانونية وا�ست�سارات وخدمات حكومية كانت قد دفعت مبالغ مقدمة للجهات املعنية بتقدمي هذه اخلدمات. وبالتايل مت اإقفال املبالغ املقدمة 

عند احل�سول على اخلدمات ومت ت�سجيلها كتكلفة ايرادات.

الموجودات غير المتداولة 2 - 2 - 2

يبني اجلدول التايل تف�سيل املوجودات غري املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م. 

جدول 154: املوجودات غري املتداولة

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

94.607107.541208.157360.961406.334ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

--198.750198.750198.750ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

---48.591-م�ساهمات يف اأرا�سي

538.784528.595518.406513.755526.899ممتلكات ا�ستثمارية، �سايف

20.48858.51484.81275.946110.464م�سروعات حتت التنفيذ

47062656810.28910.168ممتلكات ومعدات، �سايف

853.099942.6171.010.693960.9511.053.865اإجمايل املوجودات غري املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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�سكلت املوجودات غري املتداولة ما ن�سبته 93.5% و93.8% و96.0% و95.9% من اإجمايل موجودات ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م 
على التوايل. وتعود الزيادة يف املوجودات غري املتداولة خالل الفرتة من 31 دي�سمرب 2012م اإلى 30 يونيو 2015م مببلغ 200.8 مليون ريال �سعودي اإلى زيادة اال�ستثمارات 
ا�ستثمارات يف �سركات زميلة)عقارية( وم�ساريع( والزيادة يف  الزميلة مببلغ 113.0 مليون ريال �سعودي )كما هو مو�سح الحقًا يف فقرة 6-7-3 )الدخل من  ال�سركات  يف 

امل�سروعات حتت التنفيذ مببلغ 90.0 مليون ريال �سعودي. 

مثلت املمتلكات اال�ستثمارية معظم املوجودات غري املتداولة لل�سركة حيث �سكلت ما ن�سبته 63.2% و56.0% و51.3% و50.0% من اإجمايل املوجودات غري املتداولة كما يف 31 
دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م على التوايل وهي عبارة عن االأندل�س مول يف جدة وجزء من املبنى الرئي�سي لل�سركة يف الريا�س والريموك �سنرت وال�سحافة 

�سنرت. وانخف�س ر�سيد املمتلكات اال�ستثمارية مببلغ 20.4 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م ب�سبب ا�ستهالك املمتلكات اال�ستثمارية.

وارتفع ر�سيد املمتلكات اال�ستثمارية كما يف 30 يونيو 2015م مببلغ 8.5 مليون ريال �سعودي مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2014م عبارة عن اإ�سافة الريموك �سنرت وال�سحافة 
�سنرت مببلغ 23.2 مليون ريال �سعودي التي قابلها اإعادة ت�سنيف جزء من قيمة املبنى الرئي�سي بلغ 9.7 مليون ريال �سعودي اإلى املمتلكات واملعدات )كما �سيتم �سرحه الحقًا(.

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

يبني اجلدول التايل تف�سيل اال�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م.

جدول 155: تفا�ضيل ال�ضتثمار يف �ضركات زميلة وم�ضاريع م�ضرتكة كما يف 31 دي�ضمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م

يونيو 2015ميونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

49.84459.155111.62564.688114.414�سركة االأ�سواق املتطورة

44.76348.38647.81648.80546.945�سركة هامات العقارية

48.71648.71648.716--�سركة �سروح املراكز

198.750196.258--- �سركة حياة العقارية 

94.607107.541208.157360.959406.333جمموع اال�ستثمارات يف �سركات زميلة

--198.750198.750198.750ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

استثمارات في شركات زميلة- 1
�ضركة الأ�ضواق املتطورة

قامت ال�سركة خالل عام 2007م باال�سرتاك مع اأحد امل�ساهمني بتاأ�سي�س �سركة اال�سواق املتطورة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدود براأ�س مال قدره 0.5 مليون ريال �سعودي مملوكة 
بالت�ساوي بواقع 50% لكل منهما وذلك بغر�س متلك جممع دارين بالدمام. 

وقد ارتفع ر�سيد ا�ستثمار ال�سركة يف �سركة االأ�سواق املتطورة مببلغ 9.3 مليون ريال �سعودي من 49.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 59.2 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م عبارة عن ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركة االأ�سواق املتطورة.

ويف عام 2014م، قامت ال�سركة بتحويل اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من �سركة االأ�سواق املتطورة مقابل دعم راأ�سمالها العامل والبالغة 43.4 مليون ريال �سعودي اإلى زيادة يف ح�سة 
�سركة االأندل�س العقارية يف �سركة االأ�سواق املتطورة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سريك الثاين يف �سركة االأ�سواق املتطورة )�سركة بروج العاملية( قام بدفع نف�س املبلغ. كما وبلغت 
ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركة االأ�سواق املتطورة 9.0 مليون ريال �سعودي. وبالتايل ارتفع اإجمايل ا�ستثمار ال�سركة يف �سركة االأ�سواق املتطورة مببلغ 52.5 مليون ريال �سعودي 

لي�سل اإلى 111.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م. 

وارتفع ر�سيد اال�ستثمار يف �سركة االأ�سواق املتطورة مببلغ 2.8 مليون ريال �سعودي من 111.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 114.4 مليون ريال �سعودي 
كما يف 30 يونيو 2015م عبارة عن ح�سة ال�سركة يف اأرباح �سركة االأ�سواق املتطورة والبالغة 5.8 مليون ريال �سعودي قابلها توزيعات اأرباح بقيمة 3.0 مليون ريال �سعودي.

�ضركة هامات العقارية

قامت ال�سركة خالل عام 2012م ب�سراء ح�سة تعادل 33.4% من راأ�س مال �سركة هامات العقارية البالغ 0.5 مليون ريال �سعودي مقابل 44.4 مليون ريال �سعودي. ووفقًا 
التفاقية ال�سركاء يتم احت�ساب ن�سيب ال�سركة من اأرباح ال�سركة املذكورة من تاريخ �سداد اأخر دفعة من قيمة ال�سفقة وهو 2012/10/1م. ويتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي يف 
اإدارة وت�سغيل وتاأجري املراكز التجارية ل�سالح الغري باالإ�سافة اإلى �سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو االإيجار. ويتكون ال�سركاء يف �سركة هامات العقارية، 
باالإ�سافة اإلى �سركة االأندل�س العقارية، من �سركة اأ�سالة القاب�سة التي متتلك 66.7% من راأ�س مال �سركة هامات العقارية. ومت تقييم ال�سفقة داخليًا على اأ�سا�س م�ساعف 

ربحية يعادل 11 مرة ومت متويل ال�سفقة من الن�ساط الت�سغيلي لل�سركة.

وقد ارتفع ر�سيد اال�ستثمار يف �سركة هامات العقارية مببلغ 3.6 مليون ريال �سعودي من 44.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 48.4 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2013م عبارة عن ح�سة ال�سركة يف اأرباح �سركة هامات العقارية. 

وانخف�س ر�سيد اال�ستثمار يف �سركة هامات العقارية مببلغ 0.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م لي�سل اإلى 47.8 مليون ريال �سعودي حيث بلغت ح�سة ال�سركة 
يف اأرباح �سركة هامات العقارية 4.1 مليون ريال �سعودي قابلها توزيعات اأرباح بقيمة 4.8 مليون ريال �سعودي. 
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وانخف�س ر�سيد اال�ستثمار يف �سركة هامات العقارية بقيمة 0.9 مليون ريال �سعودي من 47.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 46.9 مليون ريال �سعودي كما 
يف 30 يونيو 2015م حيث بلغت ح�سة ال�سركة يف اأرباح �سركة هامات العقارية 1.8 مليون ريال �سعودي قابلها توزيعات اأرباح بقيمة 2.6 مليون ريال �سعودي وذلك من ح�سة 

ال�سركة يف اأرباح الفرتة وجزء من االأرباح املبقاة ل�سركة هامات العقارية. 

�ضركة �ضروح املراكز

قامت ال�سركة يف 17 اأبريل 2014م بامل�ساركة بن�سبة 25% يف تاأ�سي�س �سركة �سروح املراكز ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة براأ�س مال يبلغ 0.5 مليون ريال �سعودي يف الريا�س 
لغر�س متلك بانورما جدة مول يف مدينة جدة. وقدمت ال�سركة اأر�س تقع يف مدينة جدة بلغت قيمتها 48.6 مليون ريال �سعودي كراأ�س مال عيني بن�سبة تعادل ح�ستها يف راأ�س 
مال �سركة �سروح املراكز باالإ�سافة اإلى 0.1 مليون ريال �سعودي نظري ح�ستها يف راأ�س املال. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن معاملة نقل ملكية االأر�س اإلى �سركة �سروح املراكز هي قيد 

املتابعة من قبل اإدارة ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة ومن املتوقع االنتهاء منها خالل الربع االأول من عام 2016م. 

استثمارات في مشاريع مشتركة- 2
متتلك ال�سركة 25% من راأ�سمال مركز حياة مول التجاري البالغ 412.0 مليون ريال �سعودي. علما اأن ال�سركة خالل عام 2009م قامت مع ال�سركاء االأخرين يف مركز احلياة 
مول التجاري بتاأ�سي�س �سركة احلياة العقارية من اأجل االإ�سراف على مركز احلياة مول التجاري حيث تقوم �سركة احلياة العقارية بتوقيع العقود مع امل�ستاأجرين نيابة عن مالكي 

حياة مول ب�سفتها الكيان القانوين املمثل ملالك حياة مول. 

واجلدير بالذكر اأنه يف االأول من يناير 2015م، مت تعديل هيكل امللكية ل�سركة احلياة العقارية ليتفق مع هيكل امللكية حلياة مول الذي متلك ال�سركة 25% من اأ�سهمه. ومبوجب 
قرار ال�سركاء يف �سركة احلياة العقارية بتاريخ 2 يناير 2015م قرر ال�سركاء باالإجماع ب�سفتهم املالك الوحيدين يف كل من �سركة احلياة العقارية ومركز حياة مول تفعيل دور 
�سركة احلياة العقارية ابتداًء من اأول يناير 2015م باأن يتوقف العمل على اإ�سدار ميزانيات للمركز ابتداَء من االأول من يناير 2015م واإ�سدار ميزانيات ل�سركة احلياة العقارية 

مع اإبقاء ال�سك م�سجاًل باأ�سماء ال�سركاء املالكني ل�سركة احلياة العقارية بنف�س ن�سب ملكيتهم يف حياة مول.

وبالتايل اأ�سبحت ال�سركة متلك 25% يف �سركة احلياة العقارية ومت ت�سنيف اال�ستثمار �سمن الدخل من ا�ستثمارات يف �سركات زميلة عقارية ابتداًء من اأول يناير 2015م.

الممتلكات االستثمارية 

تتمثل املمتلكات اال�ستثمارية يف جممع االأندل�س التجاري مبدينة جدة، ومبنى اإداري على الطريق الدائري ال�سمايل مبدينة الريا�س وت�سغل ال�سركة جزءًا منه كمقر اإداري لها. باالإ�سافة 
اإلى ذلك، ت�سمل املمتلكات اال�ستثمارية ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت اللذان مت االنتهاء من ان�سائهما واإ�سافتها اإلى املمتلكات اال�ستثمارية خالل الن�سف االأول من عام 2015م. 

اإثبات املمتلكات ال�ستثمارية التي يتم النتفاع منها بالتاأجري بالتكلفة خم�سومًا منها ال�ستهالكات  كما هو مو�سح �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�سركة، يتم 
املرتاكمة. ويتم احت�ساب ا�ستهالك املمتلكات اال�ستثمارية )با�ستثناء االأرا�سي( وفقًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�س العمر االإنتاجي املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 

�سنة اإلى 33.3 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ االإن�ساء اأو ال�سراء. 

ويبني اجلدول التايل تفا�سيل املمتلكات اال�ستثمارية كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م.

جدول 156: تفا�ضيل املمتلكات ال�ضتثمارية

30 يونيو 2015م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

    االأندل�س مول )جدة(

237.432237.432237.432237.432اأرا�سي

325.571325.571325.571325.571مباين

)74.915()70.031()60.263()50.869(االإهالك املرتاكم

512.134502.740492.972488.088�سايف القيمة الدفرتية

املبنى االإداري )الريا�س(

16.10116.10116.1019.984اأرا�سي

10.92110.54910.5496.540مباين

)885()1.216()795()372(االإهالك

26.65025.85525.43415.639�ضايف القيمة الدفرتية

ال�سحافة �سنرت

----اأرا�سي

12.999---مباين

)665(---االإهالك

12.334---�سايف القيمة الدفرتية

الريموك �سنرت
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30 يونيو 2015م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

----اأرا�سي

10.978---مباين

)140(---االإهالك

10.838  -  -  - �سايف القيمة الدفرتية

247.416 253.533 253.533 253.533 جمموع االأرا�سي

356.088 336.120 336.120 336.492 جمموع املباين

)76.605()71.247()61.058()51.241(االإهالك املرتاكم

526.899 518.406 528.595 538.784 �ضايف القيمة الدفرتية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

 مشروعات تحت التنفيذ

تتمثل امل�سروعات حتت التنفيذ يف م�سروع �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول وهو عبارة عن م�سروع الإن�ساء برج �سقق فندقية يف موقع االأندل�س مول ومقام على نف�س اأر�س 
املركز )االأندل�س �سكوير(. كما وتت�سمن امل�ساريع حتت التنفيذ م�سروع التالل �سنرت وهو اأحد م�ساريع مراكز ت�سوق االحياء التي تقوم ال�سركة باإن�سائها يف مدينة الريا�س والذي 

يتم اإن�ساوؤه على اأر�س م�ستاأجرة ملدة 20 �سنة ميالدية بداأت من 11 مار�س 2013م. وقد مت بدء ال�ساط التجاري يف م�سروع التالل �سنرت يف الربع الثالث من عام 2015م. 

 وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة انتهت من االأعمال االإن�سائية مل�سروعي ت�سوق يف االأحياء وبداأت بالتاأجري وهي: 

م�سروع ال�سحافة �سنرت والذي مت اإن�ساوؤه على اأر�س م�ستاأجرة ملدة 20 �سنة هجرية بداأت يف 28 يناير 2013م.  �
م�سروع الريموك �سنرت والذي مت اإن�ساوؤه على اأر�س م�ستاأجرة ملدة 20 �سنة ميالدية بداأت من 12 مار�س 2013م. �

 و�سوف توؤول ملكية امل�سروعات الثالثة اإلى مالك االأر�س املقام عليها امل�سروع وذلك عند نهاية مدة تاأجري االأر�س. 

وبلغت ر�سوم التمويل املتعلقة بالت�سهيالت التي ح�سلت عليها ال�سركة لتمويل هذه امل�ساريع والتي مت ت�سجيلها �سمن تكلفة امل�سروعات حتت التنفيذ كما يف 30 يونيو 2015م مبلغ 
3.6 مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ 1.5 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م. 

وكانت ال�سركة قد بداأت باأعمال م�سروع تو�سعة االأندل�س مول حيث �سيتم اإ�سافة 6.000 مرت مربع منها 4.000 مرت مربع قابلة للتاأجري وتت�سمن 27 وحدة بكلفة اإجمالية تقدر 
مببلغ 24 مليون ريال �سعودي. ومن املتوقع االنتهاء من اأعمال التو�سعة خالل الن�سف االأول من عام 2016م. وبلغت تكلفة التو�سعة كما يف 30 يونيو 2015م 10.7 مليون ريال 
�سعودي. باالإ�سافة اإلى ذلك، بداأت ال�سركة خالل الن�سف االأول من عام 2015م بو�سع الت�ساميم مل�سروع ت�سوق يف االأحياء هو م�سروع طريق االأمري ماجد – جدة. وقد قامت 
ال�سركة بتوقيع عقد االأر�س للم�سروع ملدة 25 �سنة تبداأ من 1436/5/1هـ باإيجار يبلغ 3.85 مليون ريال �سعودي �سنويا عن اخلم�س �سنوات االأولى ويزداد بعد ذلك طبقا للعقد. 
ومن املتوقع اأن تنتهي االأعمال االإن�سائية ويبداأ التاأجري للم�سروع خالل الن�سف الثاين من عام 2017م. وقد بلغت تكلفة امل�سروع املن�سرفة كما يف 30 يونيو 2015م 0.04 مليون 

ريال �سعودي ومن املتوقع اأن تبلغ القيمة االإجمالية للم�سروع 24 مليون ريال �سعودي. 

وتت�سمن امل�سروعات حتت التنفيذ م�ساريف الطرح العام التي تعتربها ال�سركة جزًء من امل�ساريع حتت التنفيذ وامل�ستمرة حتى اكتمال الطرح العام. وتقر ال�سركة باأن هذه امل�ساريف 
�سيتحملها ال�سركاء احلاليون. وتت�سمن م�ساريف االكتتاب اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب واملحا�سب القانوين وم�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف اجلهات 

امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�ساريف االأخرى بالطرح بتكلفة متوقعة تقدر مببلغ 19 مليون ريال �سعودي، �سيحملها امل�ساهمني البائعني كاملًة

يبني اجلدول التايل امل�سروعات حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م.

جدول 157: تف�ضيل امل�ضروعات حتت التنفيذ

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

20.48839.56154.58448.47883.443�ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول

-7.05011.52410.263-ال�سحافة �سنرت

6.3029.3989.04413.535-التالل �سنرت

-5.6018.2507.986-الريموك �سنرت

1.0561752.788--م�ساريف الطرح

10.651----تو�سعة االأندل�س مول

47----م�سروع طريق االأمري ماجد – جدة

20.48858.51484.81275.946110.464املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه، با�ستثناء ما ورد ذكره �سمن اأ�سول ال�سركة وفقرة االلتزامات املحتملة التي �سيتم تف�سيلها الحقًا يف )فقرة 6-8-7 من هذا الق�سم(، ال يوجد 
لدى ال�سركة اأ�سول ثابتة مهمة مزمع �سراوؤها اأو ا�ستئجارها. 
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الممتلكات والمعدات

مثلت املمتلكات واملعدات ما ن�سبته 1.0% من اإجمايل املوجودات غري املتداولة لل�سركة كما يف 30 يونيو 2015م و�سكلت االأرا�سي واملباين 94.3% من اإجمايل القيمة الدفرتية 
للممتلكات واملعدات يف نف�س التاريخ وهي عبارة عن �سايف القيمة الدفرتية جلزء من اأر�س ومبنى املركز الرئي�سي لل�سركة وهو ميثل 38% من امل�ساحة االإجمالية للمبنى. وجتدر 

االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة كانت قد اأعادت ت�سنيف هذا اجلزء من املمتلكات اال�ستثمارية خالل الن�سف االأول من عام 2015م اإلى املمتلكات واملعدات. 

و�سكلت ال�سيارات ما ن�سبته 1.2% من اإجمايل القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نف�س التاريخ وهي عبارة عن خم�س �سيارات ت�ستخدم الأغرا�س ال�سركة يف املبنى الرئي�سي 
واالندل�س مول .وكذلك �سكل االأثاث واملعدات املكتبية ما ن�سبته 4.6% من اإجمايل القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات.

كما هو مو�سح �سمن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�سركة، يتم احت�ساب اال�ستهالكات على اأ�سا�س العمر املقدر لالأ�سل وفقًا لطريقة الق�سط الثابت.

يبني اجلدول التايل �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م

جدول 158: �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

5.1525.152---اأرا�سي

4.5934.433---مباين

84237155194119�سيارات

386389413350464اأثاث ومعدات مكتبية

47062656810.28910.168املجموع

الن�سبة من اإجمايل القيمة الدفرتية

50.7%50.1%---اأرا�سي

43.6%44.6%---مباين

1.2%1.9%27.3%37.9%17.9%�سيارات

4.6%3.4%72.7%62.1%82.1%اأثاث ومعدات مكتبية

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

ارتفعت �سايف القيمة الدفرتية لل�سيارات من 0.084 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 0.2 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة قيام ال�سركة ب�سراء 
�سيارتني جديدتني خالل عام 2013م بقيمة 0.195 مليون ت�ستخدم من قبل اإدارة امل�ساريع، مما اأدى اإلى زيادة �سايف القيمة الدفرتية لل�سيارات لت�سل اإلى 0.2 مليون ريال 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. وتراجعت �سايف القيمة الدفرتية لل�سيارات كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 يونيو 2015م نتيجة اال�ستهالك.

ومثل االأثاث واملعدات املكتبية ما ن�سبته 4.6% من �سايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات كما يف 30 يونيو 2015م وهي عبارة عن االثاث واملعدات املكتبية املوجودة يف 
املبنى الرئي�سي لل�سركة واالندل�س مول. وقد ارتفعت �سايف القيمة الدفرتية لالأثاث واملعدات بني 31 دي�سمرب 2012م و30 يونيو 2015م نتيجة قيام ال�سركة بتجديد بع�س 

االأثاث واملعدات.

المطلوبات المتداولة 2 - 2 - 2

مثلت املطلوبات املتداولة ما ن�سبته 11.1% و10.1% و8.9% و8.8% من اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني خالل الفرتة من عام 2012م اإلى 30 يونيو 2015م وانخف�ست مببلغ 
4.4 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة من عام 2012م اإلى 30 يونيو 2015م مدفوعة برتاجع املطلوبات الأطراف ذات عالقة مببلغ 7.0 مليون ريال �سعودي واجلزء املتداول من 
ت�سهيالت التورق االإ�سالمي و مببلغ 3.1 مليون ريال �سعودي وخم�س�ض الزكاة ال�سرعية مببلغ 0.8 مليون ريال �سعودي. يف املقابل، ارتفعت االإيجارات التي مت ا�ستالمها مقدما 

من امل�ستاأجرين مببلغ 4.1 مليون ريال �سعودي وامل�ستحقات واالأر�سدة الدائنة االأخرى مببلغ 2.5 مليون ريال �سعودي. 

اإليجارات المقبوضة مقدمًا

�سكلت االإيجارات املقبو�سة مقدمًا ما ن�سبته 22.9% و28.0% و36.6% و28.1% من اإجمايل املطلوبات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م 
على التوايل وهي متثل االإيجارات التي يتم ا�ستالمها مقدمًا من امل�ستاأجرين يف االأندل�س مول ومراكز ت�سوق االأحياء بالريا�س وهي ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت. ونظرًا الن 

طبيعة ال�سركة عقارية فهي ت�ستلم االإيجارات مقدمًا على �سكل �سنوي اأو ن�سف �سنوي بح�سب العقد املوقع مع امل�ستاأجر. 

وارتفعت االإيجارات املقبو�سة مقدمًا من 23.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 28.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة للزيادة يف اأ�سعار 
التاأجري يف االأندل�س مول. وتابع ر�سيد االإيجارات املدفوعة مقدما االرتفاع كما يف 31 دي�سمرب 2014م لي�سل اإلى 34.3 مليون ريال �سعودي نظرًا للزيادة يف اأ�سعار تاأجري االأندل�س 
مول باالإ�سافة اإلى البدء بتاأجري مراكز ت�سوق االأحياء الثالثة يف الريا�س. و�سجلت االإيجارات املقبو�سة مقدمًا تراجعًا كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2014م 

نتيجة حتقق اإيجار العقود اخلا�سة مبركزي الريموك وال�سحافة خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م. 
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الجزء المتداول من تسهيالت التورق االسالمي

اإجمايل املطلوبات املتداولة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م  التورق اال�سالمي ما ن�سبته 61.7% و60.8% و54.6% و29.0% من  �سكل اجلزء املتداول من ت�سهيالت 
و2014م و30 يونيو 2015م على التوايل، وهي ترتبط باأربعة قرو�س ح�سلت عليها ال�سركة خالل الفرتة ما بني عام 2012م و30 يونيو 2015م من م�سرف الراجحي الأغرا�س 

تو�سعية وا�ستثمارية.

وانخف�س اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق اال�سالمي من 62.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 51.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م اأي 
برتاجع بلغ 11.3 مليون ريال �سعودي نتيجة قيام ال�سركة بت�سديد كامل القر�س اخلا�س بتمويل االأندل�س مول.

وكان اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق اال�سالمي قد ارتفع كما يف 30 يونيو 2015م نتيجة ا�ستحقاق اأق�ساط قر�ض متويل اإن�ساء ال�سقق الفندقية �ستي بريج �سويت�ض جدة 
االأندل�س مول واإن�ساء م�ساريع الت�سوق باالأحياء.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة كانت قد ح�سلت على القر�س االأول الذي بلغ 200 مليون ريال �سعودي بغر�س بناء االأندل�س مول يف مدينة جدة. اأما القر�س الثاين فقد بلغ 220 
مليون ريال �سعودي ح�سلت عليه ال�سركة لتمويل �سراء ح�سة يف مركز احلياة مول التجاري يف مدينة الريا�س. وبلغ القر�س الثالث مببلع 100 مليون ريال �سعودي بغر�س متويل 
60% من تكلفة بناء م�سروع ال�سقق الفندقية �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول. وكان القر�س االخري مببلغ 20 مليون ريال �سعودي يهدف اإلى متويل 60% من تكلفة بناء ثالثة 

مراكز ت�سوق االأحياء مبدينة الريا�س. 

ذمم دائنة

ال�سركة  لت�سديد  يونيو 2015م نظرًا  الر�سيد �سفرًا كما يف 31 دي�سمرب 2013م و2014م و30  وبلغ  ن�سبته 0.2% كما يف 31 دي�سمرب 2012م.  الدائنة ما  الذمم  �سكل ر�سيد 
التزاماتها ب�سكل دوري قبل نهاية العام. وميثل ر�سيد الدائنون املدفوعات لوكاالت ال�سفر وال�سياحة وم�ساريف التنظيف واحلرا�سة االمنية ملن�ساآت ال�سركة وهي االأندل�س مول 

واملبنى الرئي�سي.

مطلوبات ألطراف ذات عالقة

�سكلت املطلوبات الأطراف ذات عالقة ما ن�سبته 4.5% من اإجمايل املطلوبات املتداولة لل�سركة و1.6% من اإجمايل املطلوبات كما يف 30 يونيو 2015م. يبني اجلدول التايل تف�سيل 
املطلوبات الأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م ويونيو 2015م.

جدول 159: تف�ضيل املطلوبات لأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�ضمرب 2012م و2013م و2014م ويونيو 2014م ويونيو 2015م

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

6.1224.4864.4045.0654.290�سركة هامات العقارية

49----�سركة االأ�سواق املتطورة

-19.542--5.115�سركة احلياة العقارية

-2.834-692.834�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار العقاري

11.3067.3204.40427.4414.339املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

وت�سمنت املطلوبات الأطراف ذات عالقة كما يف دي�سمرب 2012م مبالغ كانت ال�سركة قد ا�ستلمتها من مركز حياة مول التجاري كدفعة من اأرباح عام 2013م مقدمًا قبل توزيع 
اأرباح العام و�سددت منها 5.9 مليون ريال خالل عام 2012م وتبقى منها مبلغ 5.1 مليون ريال �سعودي بنهاية العام. كما وت�سمنت املبالغ امل�ستحقة ل�سركة هامات العقارية 
واملتعلقة باأعمال اإدارة وتاأجري االأندل�س مول التي بداأت �سركة هامات بالقيام بها ابتداء من يوليو 2011م بعد اأن حلت حمل �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار العقاري. 

وتراجعت املطلوبات الأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة قيام ال�سركة بت�سوية املبلغ امل�ستحق ملركز حياة مول التجاري والذي كانت قد ا�ستلمته يف عام 2012م. 
هذا وتت�سمن املطلوبات مبالغ م�ستحقة ل�سركة حممد عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار العقاري عبارة عن م�سروفات حتملتها �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار العقاري 
خالل العام تخ�س االأندل�س مول بلغت 0.5 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى تكلفة بلغت 2.3 مليون ريال �سعودي ك�سعي عن اأر�س تقع �سمال مدينة جدة. وت�سمل املطلوبات 
الأطراف ذات عالقة املبالغ امل�ستحقة ل�سركة هامات العقارية التي هي عبارة عن اأتعاب ت�سغيل وتاأجري ونفقات اأخرى متعلقة باالأندل�س مول بلغت 4.5 مليون ريال �سعودي كما 

يف دي�سمرب 2013م. 

عن  عبارة  احلبيب  حممد  ل�سركة  امل�ستحقة  املبالغ  ت�سديد  بعد  �سعودي  ريال  مليون   4.4 اإلى  لت�سل  2014م  دي�سمرب   31 يف  كما  عالقة  ذات  الأطراف  املطلوبات  وانخف�ست 
م�سروفات حتملتها �سركة احلبيب خالل فرتة �سابقة وهي عبارة عن م�سروفات تخ�س االأندل�س مول ومبلغ ال�سعي عن االأر�س �سمال مدينة جدة. 

وحافظت املطلوبات الأطراف ذات عالقة كما يف 30 يونيو 2015م على م�ستوى �سبه ثابت مقارنة بنهاية عام 2014م. 

وخالل الن�سف االأول من عام 2014م كانت ال�سركة قد ا�ستلمت مبلغ 19.5 مليون ريال �سعودي من مركز حياة مول التجاري كدفعة مقدمة عن اأرباح عام 2014م قبل توزيع 
اأرباح العام. وقامت ال�سركة بت�سوية هذه املبالغ يف 31 دي�سمرب 2014م من اإجمايل ح�سة ال�سركة يف اأرباح العام. 
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مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

�سكلت امل�ستحقات واالر�سدة الدائنة االأخرى ما ن�سبته 4.9% من اإجمايل املطلوبات املتداولة لل�سركة كما يف 30 يونيو 2015م. وارتفعت امل�ستحقات واالر�سدة الدائنة االأخرى 
مبقدار 0.3 مليون ريال �سعودي بني 31 دي�سمرب 2013م و31 دي�سمرب 2014م نتيجة للزيادة يف م�ستحقات املوظفني وم�ساريف الكهرباء واملياه. 

و�سجلت امل�ستحقات واالأر�سدة الدائنة االأخرى ارتفاعًا مببلغ 2.7 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب حجز ال�سركة ملبلغ 1.4 
مليون ريال �سعودي كمبلغ ل�سمان ح�سن تنفيذ اأعمال مقاول الريموك �سنرت باالإ�سافة اإلى املبلغ امل�ستحق ل�سركة منافع واملتعلق مب�سروع طريق االأمري ماجد. وجتدر االإ�سارة اإلى 
اأن ال�سركة كانت قد ا�سرتكت مع �سركة منافع لبناء مركز ت�سوق باالأحياء تبلغ ح�سة �سركة االأندل�س العقارية فيه 70%. وميثل املبلغ امل�ستحق اإلى �سركة منافع قيمة ح�سة �سركة 

منافع القاب�سة البالغة 1.2 مليون ريال �سعودي من اإجمايل قيمة اأر�س امل�سروع البالغة 3.85 مليون ريال �سعودي.

ويو�سح اجلدول التايل امل�ستحقات واالر�سدة الدائنة االأخرى لالأعوام 2012م و2013م 2014م و30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م. 

جدول 160: امل�ضتحقات والر�ضدة الدائنة الأخرى كما يف 31 دي�ضمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م ويوينو 2015م 

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

1.395----تاأمني �سمان اأعمال
1.155----�سركة منافع القاب�سة

9028231.025750970م�ستحقات موظفني
797658646131617نظافة وحرا�سة

-397111221155كهرباء وماء
598-130122170اأخرى

2.2261.7142.0621.0364.735املجموع

الن�سبة من اإجمايل امل�ستحقات واالر�سدة الدائنة االأخرى
29.5%----تاأمني �سمان اأعمال

24.4%----�سركة منافع القاب�سة
20.5%72.4%49.7%48.0%40.5%م�ستحقات موظفني

13.0%12.6%31.3%38.4%35.8%نظافة وحرا�سة
-15.0%10.7%6.5%17.8%كهرباء وماء

12.6%-8.2%7.1%5.8%اأخرى
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

�سكلت م�ستحقات املوظفني ما ن�سبته 40.5% و48.0% و49.7% و20.5% من اإجمايل امل�ستحقات واالأر�سدة الدائنة االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 
يونيو 2015م وتت�سمن املبالغ امل�ستحقة للموظفني والتي تخ�س االجازات وتذاكر ال�سفر ومكافاآت املوظفني. وقد ارتفعت هذه امل�ستحقات كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة ارتفاع 

ر�سيد االإجازات امل�ستحقة. وقد انخف�ست هذه امل�ستحقات كما يف 30 يونيو 2015م نتيجة ا�ستهالك اأغلب املوظفني لر�سيد االجازات والتذاكر اخلا�سة بهم. 

�سكلت م�ساريف النظافة واحلرا�سة ما ن�سبته 13.0% من اإجمايل امل�ستحقات واالأر�سدة الدائنة االأخرى كما يف 30 يونيو 2015م وتت�سمن م�ساريف النظافة واحلرا�سة اخلا�سة 
باالأندل�س مول. ويعود �سبب االنخفا�س كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى اأن املبلغ امل�ستحق يغطي م�ساريف �سهر واحد يف حني اأن املبلغ امل�ستحق كما يف 31 دي�سمرب 2012م يغطي 

م�ساريف اأكرث من �سهر. وقد حافظت هذه امل�ساريف على م�ستوى �سبه ثابت كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة بنهاية عام 2014م. 

بلغت م�ساريف الكهرباء واملياه ما ن�سبته 10.7% من اإجمايل امل�ستحقات واالر�سدة الدائنة االأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2014م وهي م�ساريف الكهرباء واملياه للمكاتب واملقار 
امل�ستخدمة من قبل ال�سركة يف االأندل�س مول. وقد انخف�ست م�ساريف الكهرباء واملياه امل�ستحقة كما يف 31 دي�سمرب 2013م حيث اأن املبلغ امل�ستحق يغطي ا�ستخدام فرتة 27 
يوم فقط مقارنة بفرتة 45 يوم يغطيها املبلغ امل�ستحق كما يف 31 دي�سمرب 2012م. اأما يف 31 دي�سمرب 2014م في�سمل املبلغ امل�ستحق ا�ستخدام فرتة 28 يوم، ويعود االرتفاع اإلى 

الزيادة يف ا�ستهالك الكهرباء يف نف�س العام. وت�سدر فواتري الكهرباء بالتقومي الهجري وبالتايل �سدرت فواتري �سهر يونيو ومت ت�سديدها يف ال�سهر نف�سه. 

ال�سركة  تدقيق ح�سابات  اأتعاب  وتت�سمن  دي�سمرب 2014م  االأخرى كما يف 31  الدائنة  واالر�سدة  امل�ستحقات  اإجمايل  ن�سبته 8.2% من  ما  امل�ستحقة االخرى  امل�ساريف  بلغت 
وغريها. ويعود �سبب الزيادة كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى الزيادة يف اأتعاب املراجعة االأولية لعام 2014م مببلغ 40.000 ريال �سعودي. وارتفعت هذه امل�ساريف كما يف 30 
يونيو 2015م ب�سبب م�ساريف الدعاية واالعالن امل�ستحقة عن الفرتة مببلغ 0.4 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى مبالغ تاأمني م�سرتد م�ستلمة من امل�ستاأجرين مببلغ 0.12 

مليون ريال �سعودي قابلة لال�سرتداد بنهاية فرتة عقد االإيجار. 

مخصص الزكاة الشرعية

ميثل خم�س�ض الزكاة ال�سرعية املبلغ الذي جنبته ال�سركة متا�سيا مع اأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. بلغ خم�س�ض الزكاة 1.8 مليون ريال �سعودي 
كما يف 31 دي�سمرب 2012م وارتفاع خم�س�ض الزكاة خالل عام 2013م مببلغ 0.5 مليون ريال �سعودي لي�سل اإلى 2.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م نتيجة 
انخفا�س مدفوعات الزكاة خالل عام 2013م. وعاود خم�س�ض الزكاة النخفا�ض لي�سل اإلى 1.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م و1.1 مليون ريال �سعودي كما 

يف 30 يونيو 2015م نتيجة ارتفاع املبالغ امل�سددة. 
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المطلوبات غير المتداولة 2 - 2 - 2

ت�سمنت املطلوبات غري املتداولة خم�س�ض تعوي�سات نهاية اخلدمة الذي يتم تكوينه وفقًا لنظام العمل ال�سعودي. وقد اأدى الرتفاع يف عدد املوظفني من 26 موظفا كما يف 31 
دي�سمرب 2012م اإلى 34 موظفا بنهاية عام 2013م اإلى ارتفاع خم�س�ض نهاية اخلدمة من 0.8 مليون ريال �سعودي اإلى 1.2 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة. وارتفع 
خم�س�ض تعوي�سات نهاية اخلدمة كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 1.6 مليون ريال �سعودي ب�سبب االرتفاع يف عدد املوظفني من 34 يف دي�سمرب 2013م اإلى 35 موظفا بنهاية 
عام 2014م وم�سي املدة للموظفني الذين زادت مدة خدمتهم بال�سركة عن خم�ض �سنوات وذلك وفقًا لنظام العمل ال�سعودي. وحافظ خم�س�ض نهاية اخلدمة على م�ستوى �سبه 

ثابت كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة بنهاية عام 2014م. 

تسهيالت التورق اإلسالمي

ح�سلت ال�سركة على اأربعة ت�سهيالت بنكية اإ�سالمية )تورق( طويلة االأجل من م�سرف الراجحي خالل االأعوام 2007م و2008م و2012م و2013م وذلك الأغرا�س متعددة. 
ويبني اجلدول التايل تفا�سيل هذه الت�سهيالت.

جدول 161: الت�ضهيالت القائمة لل�ضركة كما يف 30 يونيو 2015م

نوع 
القر�س

تاريخ التوقيع

قيمة 
الت�ضهيالت
)األف ريال 

�ضعودي(

امل�ضتخدم من 
الت�ضهيالت
)األف ريال 

�ضعودي(

مدة 
القر�س 
بال�ضنوات

الغر�س
عملة 

القر�س
ال�ضمان

ت�سهيالت 
اإ�سالمية 

- م�سرف 
الراجحي

�سبع 2007/01/17200.000200.000م
�سنوات

لتمويل بناء 
م�سروع 

االندل�س 
مول

توقيع �سند الأمر من قبل رئي�س جمل�س االإدارة يغطي جميع االلتزامات �ريال �سعودي

كفالة غرم واأداء كل �سريك على ح�سب ح�سته يف راأ�س املال �

اإفراغ العقار املقام عليه جممع االأندل�س مول ل�سالح م�سرف الراجحي �

ت�سهيالت 
اإ�سالمية 

- م�سرف 
الراجحي

ع�سر 2008/01/16220.000220.000م
�سنوات

لتمويل 
�سراء ح�سة 
ا�سرتاتيجية 

يف �سركة 
حياة مول

توقيع �سند الأمر من قبل رئي�س جمل�س االإدارة يغطي جميع االلتزامات �ريال �سعودي

كفالة غرم  واأداء كل �سريك على ح�سب ح�سته يف راأ�س املال �

اأن تقوم ال�سركة بدفع مقدم ثمن قدره 550 األف ريال �سعودي تعادل  �
ن�سبة 0.25% من قيمة كل عقد بيع اآجل وذلك عن طريق اخل�سم 

املبا�سر من ح�ساب ال�سركة عند تنفيذ العقد

�سداد اأق�ساط التمويل اجلديدة �ساملة الأرباح بحيث تكون مببلغ 24  �
مليون ريال �سعودي لالأعوام من 2009م حتى 2014م ومببلغ 43 مليون 

ريال �سعودي لالأعوام من 2015م حتى 2018م

اإعادة تقييم عقار االأندل�س مول املفرغ ل�سالح امل�سرف بوا�سطة  �
مكتبني عقاريني معتمدين لدى م�سرف الراجحي على اأن ال تقل قيمته 

عن 600 مليون ريال �سعودي
ت�سهيالت 
اإ�سالمية 

- م�سرف 
الراجحي

�سبع 2012/11/21100.00050.000م
�سنوات

لتمويل ما 
قيمته %60 

من تكلفة 
اإن�ساء 

ال�سقق 
املفرو�سة يف 

جدة

توقيع �سند الأمر من قبل رئي�س جمل�س االإدارة يغطي جميع االلتزامات �ريال �سعودي

االلتزام باآن يكون ن�سبة التمويل اإلى امللكية بني %40- %60 �

االلتزام بتحويل االإيرادات اإلى ح�سابه لدى امل�سرف �

االلتزام بتحويل اإيرادات م�سروع ال�سقق الفندقية اإلى ح�سابه لدى امل�سرف �

اللتزام برتكيب نقاط البيع اخلا�سة بامل�سرف ب�سكل ح�سري �

االلتزام بعدم تغيري هيكل امللكية لل�سركة بدون احل�سول على موافقة  �
امل�سرف

االلتزام بتحويل ارباح حياة مول ودارين مول والبالغ قيمتها 22 مليون ريال  �
�سعودي حل�ساب ال�سركة مع م�سرف الراجحي ك�سمان للت�سهيالت وتخويله 

بالتنفيذ عليها يف حال وقوع اأي حالة اإخالل ي�ستلزم ذلك

االلتزام بتحويل اإيرادات امل�ستاأجرين الرئي�سيني يف االندل�س مول والبالغ  �
قيمتها 37 مليون ريال �سعودي حل�ساب ال�سركة مع م�سرف الراجحي 

ك�سمان للت�سهيالت وتخويله بالتنفيذ عليها يف حال وقوع اأي حالة اإخالل 
ي�ستلزم ذلك.

االلتزام برهن عقارات ال تقل ن�سبة تغطيتها عن 200% ومت مبوجب  �
ذلك رهن العقار الكائن يف جدة واملو�سح بال�سك رقم 467 وتاريخ 

1424/04/30هـ )اأر�س االأندل�س �سكوير(.
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نوع 
القر�س

تاريخ التوقيع

قيمة 
الت�ضهيالت
)األف ريال 

�ضعودي(

امل�ضتخدم من 
الت�ضهيالت
)األف ريال 

�ضعودي(

مدة 
القر�س 
بال�ضنوات

الغر�س
عملة 

القر�س
ال�ضمان

ت�سهيالت 
اإ�سالمية 

- م�سرف 
الراجحي

خم�س 2013/07/0120.00020.000م
�سنوات

لتمويل ما 
قيمته %60 

من تكلفة 
اإن�ساء 

ال�سحافة، 
التالل 

والريموك 
�سنرت 

بالريا�س

وقيع �سند الأمر من قبل رئي�س جمل�س االإدارة يغطي جميع االلتزامات �ريال �سعودي

االلتزام باآن يكون ن�سبة التمويل اإلى امللكية بني %40- %60 �

االلتزام برهن عقارات ال تقل ن�سبة تغطيتها عن 200% ومت مبوجب  �
ذلك �سمان هذه الت�سهيالت مبوجب الرهن القائم على العقار الكائن 

يف جدة واملو�سح بال�سك رقم 467 وتاريخ 1424/04/30هـ )اأر�س 
االأندل�س �سكوير(.

االلتزام بتحويل االإيرادات من االأ�سواق اجلديدة )strip malls( مبا  �
ال يقل عن 12 مليون ريال �سعودي بدًا من 2016م حل�ساب ال�سركة مع 

م�سرف الراجحي ك�سمان للت�سهيالت وتخويله بالرجوع عليها يف حال 
وقوع اأي حالة اإخالل ت�ستلزم ذلك.

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

اتفاقيات التسهيالت مع مصرف الراجحي

ح�سلت ال�سركة يف 2007/1/17م على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من م�سرف الراجحي على �سكل بيع عقود اأجل الأ�سهم حملية مببلغ 200 مليون ريال �سعودي وبهام�س ربح %8 
تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل اإن�ساء مركز االندل�س مول التجاري. وهذا التورق م�سمون ب�سند الأمر بكامل االلتزام )قيمة التورق وهام�س الربح امل�ستحق للم�سرف( والبالغ 
جمموعهما 268.9 مليون ريال �سعودي وكفالة غارم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة، واإفراغ العقار اخلا�س باملركز على اأن ال تقل قيمته ال�سوقية عن 400 
مليون ريال �سعودي والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �سداد الت�سهيل بالكامل. ي�ستحق �سداد التورق وهام�ض الربح على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية خالل مدة �سبع 

�سنوات. بداأ �سداد اأول ق�سط يف 2008/3/25م واأخر ق�سط كان يف 2014/12/02م حيث مت �سداد التورق بالكامل.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن تكلفة التمويل اخلا�سة بت�سهيل التورق االإ�سالمي اأعاله والبالغة 68.0 مليون ريال �سعودي قد مت ر�سملتها يف عام 2007م على م�سروع االأندل�س مول التجاري 
باعتبارها منا�سبة للمعاجلة املحا�سبية لتكاليف التمويل اخلا�سة بالت�سهيالت االئتمانية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة اال�سالمية، وذلك قبل اأن ت�سدر جلنة معايري املحا�سبة 
التابعة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني الراأي املهني رقم 2/9 بتاريخ 1431/05/14هـ املوافق: 2010/04/28م حول »ر�سملة تكاليف متويل املرابحة لالأ�سول الثابتة« 
والذي اأ�سار اإلى �سرورة »حتميل قيمة االأ�سل بتكلفة متويل املرابحة بالن�سبة لالأ�سول التي التزال حتت التجهيز مع االأخذ يف االعتبار اأنه متى ما اأ�سبح االأ�سل جاهزا لال�ستخدام 
تعالج تكلفة متويل املرابحة يف الفرتة التي تلي جتهيز االأ�سل كم�سروفات تخ�س الفرتة«. وقد قامت ال�سركة مبعاجلة تكاليف التمويل لت�سهيالت التورق االإ�سالمي اجلديدة التي 

ح�سلت عليها ال�سركة بعد �سدور الراأي املهني عن جلنة معايري املحا�سبة التابعة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني مبا يتوافق مع الراأي املهني املذكور.

وباإفرتا�س ان ال�سركة اأتبعت الراأي املهني رقم 2/9 بتاريخ 1431/05/14هـ املوافق: 2010/04/28م  حول »ر�سملة تكاليف متويل املرابحة لالأ�سول الثابتة«، فاإن املبلغ الذي 
كان يتوجب ر�سملتة من تكلفة التمويل هو 18.9 مليون ريال �سعودي، على ان يتم احت�ساب مبلغ 49.1 ريال �سعودي املتبقي من تكاليف التمويل �سمن م�ساريف التمويل لل�سنوات 

الالحقة حتى انتهاء مدة القر�س. 

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املعاجلة املحا�سبية التي اعتمدتها ال�سركة )ر�سملة تكاليف التمويل( يف ت�سجيل تكلفة التمويل واملو�سحة يف الفقرة ال�سابقة اأدت اإلى زيادة الدخل 
لالأعوام 2012م و2013م مببلغ 5.1 مليون ريال �سعودي و 2.5 مليون ريال �سعودي على التوايل، فيما اأدت هذه املعاجلة اإلى تخفي�س الدخل مببلغ 0.3 مليون ريال �سعودي 
خالل عام 2014م ذلك مقارنة بناجت الدخل فيما لو قامت ال�سركة باعتماد املعاجلة املحا�سبية البديلة )احت�ساب تكلفة التمويل كم�سروفات تخ�س الفرتة(. ومن ناحية 
اأخرى، اأدت املعاجلة املحا�سبية التي اعتمدتها ال�سركة اإلى زيادة ر�سيد االأ�سول غري املتداولة لل�سركة مببلغ 40.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م ت�سكل 3.9% من 
اإجمايل اأ�سول ال�سركة. وحيث اأنه قد مت �سداد قيمة التورق بالكامل يف عام 2014م، فاإنه لن يكون هناك اأثر جوهري للمعاجلة املحا�سبية املتبعة لتكلفة التمويل على قائمة 

الدخل يف الفرتات الالحقة، واإمنا �سيكون االأثر حمدودا  بزيادة يف مبلغ االإهالك ال�سنوي مبقدار 1.5 مليون ريال �سعودي.

ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأنه فيما يتعلق باملعاجلة املحا�سبية التي اعتمدتها ال�سركة يف ت�سجيل تكلفة التمويل املقدم لل�سركة من قبل م�سرف الراجحي، فاإنه لن يكون 
هناك اأثر جوهري لتلك املعاجلة املحا�سبية على قائمة الدخل يف الفرتات الالحقة، حيث �سيكون االأثر حمدودًا على دخل الفرتات الالحقة متمثاًل مببلغ االإهالك ال�سنوي 

البالغ 1.5 مليون ريال �سعودي.

ويف تاريخ 2008/1/16م ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من م�سرف الراجحي على �سكل بيع عقود اأجل الأ�سهم حملية مببلغ 220 مليون ريال �سعودي وبهام�س ربح 
6.25% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل �سفقة �سراء مركز حياة مول التجاري، والتورق م�سمون ب�سند الأمر بكامل االلتزام )قيمة التورق وهام�س الربح امل�ستحق للم�سرف( 
والبالغ جمموعهما 316 مليون ريال �سعودي وكفالة غارم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة. واإفراغ العقار اخلا�س باالأندل�س مول على اأن ال تقل قيمته 
ال�سوقية عن 600 مليون ريال �سعودي، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �سداد الت�سهيل بالكامل. ي�ستحق �سداد التورق وهام�ض الربح على اأق�ساط �سنوية غري 

مت�ساوية على مدة ع�سر �سنوات وبداأ �سداد اأول ق�سط يف 2009/03/14م واأخر ق�سط �سيكون يف 2018/03/14م.

وح�سلت ال�سركة يف تاريخ 2012/11/21م على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من م�سرف الراجحي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 100 مليون ريال �سعودي وبهام�س ربح 
يعادل ال�سايبور )SIBOR( زائدًا 3% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�ساء م�سروع �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول. وقد ح�سلت ال�سركة على مبلغ 
90 مليون ريال �سعودي حتى تاريخ القوائم املالية يف 30 يونيو 2015م. وهذا التورق م�سمون ب�سند الأمر بكامل االلتزام )قيمة التورق وهام�س الربح امل�ستحق للم�سرف( والبالغ 
جمموعهما 63.1 مليون ريال �سعودي ورهن عقارات ال تقل ن�سبة تغطيتها عن 200% من قيمة الت�سهيل والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات ال�سقق الفندقية امل�ستقبلية وكذلك 
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اإيجارات امل�ستاأجرين الرئي�سيني يف الأندل�ض مول حتى �سداد الت�سهيل بالكامل. ي�ستحق �سداد التورق وهام�ض الربح على اأق�ساط �سنوية غري مت�ساوية على مدة �سبع �سنوات. بداأ 
�سداد اأول ق�سط يف 2013/10/03م واأخر ق�سط �سيكون يف 2022/6/8م. 

ويف تاريخ 2013/07/01م ح�سلت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من م�سرف الراجحي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 20 مليون ريال �سعودي وبهام�س ربح 
يعادل ال�سايبور زائدًا 3% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�ساء م�ساريع املراكز التجارية يف اأحياء ال�سحافة والتالل والريموك مبدينة الريا�س. وقد ح�سلت 
ال�سركة على مبلغ 20 مليون ريال �سعودي حتى تاريخ �سدور القوائم املالية للفرتة 30 يونيو 2015م. وهذا التورق م�سمون ب�سند الأمر بكامل االلتزام )قيمة التورق وهام�س الربح 
امل�ستحق للم�سرف( والبالغ جمموعهما 24.1 مليون ريال �سعودي وكفالة غارم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ورهن عقارات ال تقل ن�سبة تغطيتها عن 
200% من قيمة الت�سهيل والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املراكز التجارية امل�ستقبلية وكذلك اإيجارات امل�ستاأجرين الرئي�سيني يف االأندل�س مول حتى �سداد الت�سهيل بالكامل. 
ي�ستحق �سداد التورق وهام�ض الربح على اأق�ساط �سنوية غري مت�ساوية على مدة خم�ض �سنوات. بداأ �سداد اأول ق�سط يف 2014/06/26م واأخر ق�سط �سيكون يف 2018/12/26م.

ويبني اجلدول التايل جدول �سداد القرو�س كما يف 30 يونيو 2015م. 

جدول 162: تفا�ضيل �ضداد الت�ضهيالت التي ح�ضلت عليها ال�ضركة

األف ريال �ضعودي
ت�ضهيل بنكي لتمويل �ضراء ح�ضة يف 

مركز احلياة مول التجاري
ت�ضهيل بنكي لتمويل بناء �ضتي بريج 

�ضويت�س جدة الأندل�س مول
ت�ضهيل بنكي لتمويل اإن�ضاء م�ضاريع 

الت�ضوق يف الأحياء
الإجمايل

24.000--200924.000م

24.000--201024.000م

24.000--201124.000م

24.000--201224.000م

25.577-201324.0001.577م

201424.0002.66481727.481م

201543.0008.3571.07952.436م

201643.00013.7065.75562.461م

201743.00017.2437.31267.555م

201843.00020.7667.31271.078م

20.7661.82622.592-2019م

15.009-15.009-2020م

9.252-9.252-2021م

4.626-4.626-2022م

316.000113.96624.101454.067املجموع

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

ميثل اجلدول التايل حركة خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م. 

جدول 163: حركة خم�ض�س مكافاأة نهاية اخلدمة

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

4788071.1651.1651.624الر�سيد يف بداية ال�سنة

68-398374459خم�س�ض خالل ال�سنة

)41(--)16()69(امل�سدد خالل ال�سنة

8071.1651.6241.1651.651الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

اأدى االرتفاع يف عدد املوظفني من 26 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 38 موظفًا كما يف 30 يونيو 2015م اإلى ارتفاع خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة من 0.8 مليون ريال 
�سعودي اإلى 1.7 مليون ريال �سعودي.
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حقوق المساهمين 2 - 2 - 2

جدول 164: تف�ضيل حقوق امل�ضاهمني

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

343.000343.000343.000343.000700.000راأ�س املال

35.59144.14752.82744.14752.828احتياطي نظامي

233.200310.198388.324353.51179.541اأرباح مبقاة

611.791697.345784.151740.658832.369جمموع حقوق امل�ضاهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

ارتفعت حقوق امل�ساهمني من 611.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 697.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اأي بزيادة قدرها 85.6 مليون 
ريال �سعودي وذلك نتيجة زيادة االرباح املبقاة واالحتياطي النظامي مدفوعة بارتفاع �سايف الدخل الذي حققته ال�سركة لعام 2013م.

ويف 31 دي�سمرب 2014م، اأدت الزيادة يف االأرباح املبقاة واالحتياطي النظامي اإلى زيادة حقوق امل�ساهمني مببلغ 86.8 مليون ريال �سعودي لت�سل اإلى 784.2 مليون ريال �سعودي 
مدفوعا بارتفاع �سايف الدخل الذي حققته ال�سركة لعام 2014م. 

وتابعت حقوق امل�ساهمني االرتفاع كما يف 30 يونيو 2015م لت�سل اإلى 832.4 مليون ريال �سعودي اأي بارتفاع قدره 48.2 مليون ريال �سعودي مدفوعا بارتفاع �سايف الدخل الذي 
حققته ال�سركة خالل ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 2015م. وقامت ال�سركة بزيادة راأ�س املال مببلغ 357 مليون ريال �سعودي لي�سل الى 700 مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق 

التحويل من ح�ساب االرباح املبقاة. 

مؤشرات األداء الرئيسية للميزانية العامة 2 - 2 - 2

جدول 165: موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية للميزانية العامة

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012مموؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية

4.4%4.2%8.2%8.5%8.1% العائد على االأ�سول 

5.8%5.8%11.1%12.3%12.1% العائد على حقوق امل�ساهمني 

46.5%60.9%45.4%62.9%58.3%املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداولة

24.3%28.2%25.6%30.7%32.9%اإجمايل املطلوبات/اإجمايل املوجودات 

32.0%39.3%34.3%44.3%49.1%اإجمايل املطلوبات/اإجمايل حقوق امللكية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ارتفع العائد على االأ�سول من 8.1% خالل عام 2012م اإلى 8.5% خالل عام 2013م وذلك ب�سبب ارتفاع اإيرادات التاأجري وح�س�س ال�سركة يف �سايف دخل ال�سركات الزميلة 
مما اأدى اإلى ارتفاع �سايف الربح بن�سبة 16%. وانخف�س العائد على االأ�سول اإلى 8.2% خالل عام 2014م ب�سبب الزيادة يف اإجمايل االأ�سول بن�سبة 7.1% واملتمثلة يف زيادة 
اال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة )كما هو مو�سح �سابقًا �سمن حتليل اال�ستثمارات يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة( وامل�سروعات حتت التنفيذ، يف حني ارتفع �سايف الدخل 

بن�سبة 1.5% مقارنة بعام 2013م. 

اأما خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م فقد �سجل العائد على االأ�سول ارتفاعًا طفيفًا من 4.2% كما يف 30 يونيو 2014م ليبلغ 4.4% مدفوعًا بالزيادة يف اإيرادات 
التاأجري بن�سبة 24.5% بعد اأن بداأ ت�سغيل ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت خالل الن�سف االأول من عام 2015م مما �ساهم يف زيادة �سايف الدخل بن�سبة %11.3. 

ارتفع العائد على حقوق امل�ساهمني من 12.1% خالل عام 2012م اإلى 12.3% خالل عام 2013م ب�سبب ارتفاع �سايف الربح من 73.7 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م 
اإلى 85.5 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م. وانخف�س العائد على حقوق امل�ساهمني الى 11.1% يف عام 2014م ب�سبب الزيادة يف حقوق امل�ساهمني بن�سبة 12.5% يف حني 
ارتفع �سايف الدخل بن�سبة 1.5% مقارنة بعام 2013م. ونتجت الزيادة يف حقوق امل�ساهمني عن الزيادة يف ر�سيد الرباح املبقاة والحتياطي النظامي. وحافظ العائد على حقوق 

امل�ساهمني على ن�سبة ثابتة عند 5.8% خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م.

ارتفعت ن�سبة املوجودات املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة من 58.3% يف عام 2012م اإلى 62.9% يف عام 2013م ب�سبب الزيادة يف دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى نتيجة 
ا�ستئجار اأرا�ٍس بهدف اإقامة مراكز ت�سوق االأحياء عليها. ويف عام 2014م، انخف�ست ن�سبة املوجودات املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة اإلى 45.4% مدفوعة ب�سكل رئي�سي برتاجع 
م�ستحقات من اأطراف ذوي عالقة ب�سبب قيام ال�سركة خالل عام 2014م بتحويل اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من �سركة االأ�سواق املتطورة مقابل دعم راأ�سمالها العامل والبالغة 
43.4 مليون ريال �سعودي اإلى ا�ستثمار يف هذه ال�سركة مما اأدى اإلى تراجع املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذوي عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2014م مقارنة بتاريخ 31 دي�سمرب 2013م. 

وارتفعت ن�سبة املوجودات املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة من 45.4% كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 46.5% كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب الزيادة يف املوجودات املتداولة مببلغ 
2.4 مليون ريال �سعودي مدفوعة ب�سكل رئي�سي بالزيادة يف النقد والنقد املماثل مببلغ 7.1 مليون ريال �سعودي بعد ح�سول ال�سركة على دفعة من الت�سهيالت البنكية لتمويل 
بناء مراكز التالل �سنرت. هذا وارتفعت املطلوبات املتداولة مببلغ 3.0 مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق االإ�سالمي مببلغ 8.2 مليون 
ريال �سعودي وارتفعت امل�ستحقات واالأر�سدة الدائنة االأخرى مببلغ 2.7 مليون ريال �سعودي نتيجة حجز �سمان ح�سن تنفيذ اأعمال الريموك �سنرت باالإ�سافة اإلى الدفعة املقدمة 
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ل�سركة منافع مقابل ح�سة ال�سركة من اإيجار اأر�س م�سروع طريق االأمري ماجد يف جدة )م�سروع ت�سوق يف االأحياء(.

انخف�ست ن�سبة اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل املوجودات من 32.9% يف عام 2012م اإلى 30.7% يف عام 2013م مدفوعة ب�سكل رئي�سي باال�ستثمار يف اأرا�سي باالإ�سافة اإلى 
الزيادة يف امل�ساريع حتت التنفيذ. كما وانخف�ست الن�سبة يف عام 2014م اإلى 25.6% ب�سبب الزيادة يف اأجمايل املوجودات وذلك نتيجة الزيادة يف اال�ستثمارات يف �سركات زميلة 

وامل�سروعات حتت التنفيذ يف الوقت الذي انخف�س فيه ر�سيد ت�سهيالت التورق االإ�سالمي نتيجة ت�سديد دفعات من الت�سهيالت.

وانخف�ست ن�سبة اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل املوجودات من 25.6% كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 24.3% كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب تراجع اإجمايل املطلوبات مدفوعًا 
بانخفا�س ر�سيد ت�سهيالت التورق االإ�سالمي مببلغ 5.6 مليون ريال �سعودي نتيجة ت�سديد دفعات من الت�سهيالت بالرغم من الزيادة يف املطلوبات املتداولة. كما ارتفع اإجمايل 

املوجودات مببلغ 45.6 مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة يف امل�سروعات حتت التنفيذ املرتبطة. 

انخف�ست ن�سبة اجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 49.1% يف عام 2012م اإلى 44.3% يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف ر�سيد االأرباح املبقاة على الرغم من 
الزيادة يف ر�سيد ت�سهيالت التورق االإ�سالمي مببلغ 8.1 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة. كما وانخف�ست الن�سبة يف عام 2014م لت�سل اإلى 34.3% ب�سكل رئي�سي ب�سبب 
االنخفا�س يف ر�سيد ت�سهيالت التورق االإ�سالمي نتيجة ت�سديد دفعات من الت�سهيالت. كما وارتفعت حقوق امللكية مببلغ 86.8 مليون ريال بني عامي 2013م و2014م نتيجة 

الزيادة يف ر�سيد االرباح املبقاة واالحتياطي النظامي.

وانخف�ست ن�سبة اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 34.3% كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 32.0% كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب تراجع اإجمايل املطلوبات مببلغ 
2.6 مليون ريال �سعودي )كما مت ذكره �سابقًا(. باالإ�سافة اإلى ذلك، ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني مببلغ مببلغ 48.2 مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف ر�سيد االرباح املبقاة.

االلتزامات المحتملة 2 - 2 - 2

لدى ال�سركة ارتباطات راأ�سمالية تتعلق بعقود اإن�ساء ممتلكات ا�ستثمارية بلغت 6.7 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة مببلغ 11.0 مليون ريال �سعودي كما يف 
يونيو 2014م.

كما ولدى ال�سركة التزامات متعلقة بعقود اإيجار االأرا�سي التي تقام عليها م�ساريع مراكز ت�سوق االأحياء وهي على ال�سكل التايل: 

جدول 166: التزامات التاأجري املرتبطة مب�ضاريع مراكز ت�ضوق الأحياء

طريقة ال�ضدادقيمة الإيجار )األف ريال �ضعودي(مدة الإيجارتاريخ بداية الإيجارا�ضم امل�ضروع

دفعة �سنوية مقدمة2064.082 �سنة هجرية2014مال�سحافة �سنرت

دفعة �سنوية مقدمة2060.775 �سنة ميالدية2014مالتالل �سنرت

دفعة �سنوية مقدمة2067.522 �سنة ميالدية و�سهرين2014مالريموك �سنرت

دفعة �سنوية مقدمة25159.640 �سنة هجرية2015مطريق االأمري ماجد

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

كما ولدى ال�سركة التزامات ت�سديد اأق�ساط متعلقة بالت�سهيالت البنكية التي ح�سلت عليها ال�سركة وهي على ال�سكل التايل: 

جدول 167: التزامات ت�ضديد ت�ضهيالت بنكية

األف ريال �ضعودي
ت�ضهيل بنكي لتمويل �ضراء ح�ضة 

يف مركز احلياة مول التجاري
ت�ضهيل بنكي لتمويل بناء �ضتي 

بريج �ضويت�س جدة الأندل�س مول
ت�ضهيل بنكي لتمويل اإن�ضاء 
م�ضاريع الت�ضوق يف الأحياء

الإجمايل

201543.0008.3571.07952.436م

201643.00013.7065.75562.461م

201743.00017.2437.31267.555م

201843.00020.7667.31271.078م

20.7661.82622.592-2019م

15.009-15.009-2020م

2021-9.252-9.252

2022-4.626-4.626

172.000109.72515.972305.009املجموع

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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الرسملة والمديونية

جدول 168: ن�ضبة الت�ضهيالت من اإجمايل الر�ضملة كما يف 31 دي�ضمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و30 يونيو 2015م

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

260.752268.206224.927233.767227.490اإجمايل ت�سهيالت التورق

حقوق امل�ساهمني

343.000343.000343.000343.000700.000راأ�س املال

35.59144.14752.82744.14752.828احتياطي نظامي

233.200310.198388.324353.51179.541اأرباح مبقاة

611.791697.345784.151740.658832.369جمموع حقوق امل�ساهمني

872.543965.5511.009.078974.4251.059.859اإجمايل الر�سملة

21.5%24.0%22.3%27.8%29.9%اإجمايل القرو�س/ اإجمايل الر�سملة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

انخف�ست ن�سبة ت�سهيالت التورق من اإجمايل الر�سملة من 29.9% كما يف عام 31 دي�سمرب 2012م اإلى 21.5% كما يف 30 يونيو 2015م وذلك ب�سبب قيام ال�سركة بت�سديد 
الأق�ساط امل�ستحقة للت�سهيالت املمنوحة من بنك الراجحي بالإ�سافة اإلى الزيادة يف حقوق امل�ساهمني نتيجة تراكم الأرباح غري املوزعة على الرغم من ح�سول ال�سركة على 

ت�سهيالت لتمويل م�سروع ال�سقق الفندقية �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول وم�سروع ان�ساء ثالثة مراكز ت�سوق يف االأحياء مبدينة الريا�س.

التدفقات النقدية 2 - 2

يو�سح اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لالأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة ا�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و2015م.

جدول 169: قائمة التدفقات النقدية

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية

76.48087.15388.39244.42449.391�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية

تعديالت لت�سوية �سايف الدخل قبل الزكاة مع �سايف النقد الناجت 
من االأن�سطة الت�سغيلية

)18.316()18.028()13.134()12.933()9.906(ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات زميلة

--)21.557()20.220()18.497(ح�سة ال�سركة من ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

10.14010.18910.1895.1575.820ا�ستهالكات ممتلكات ا�ستثمارية

26818724362211ا�ستهالكات ممتلكات ومعدات

68-398375459املكون ملكافاأة نهاية اخلدمة 

11.07810.2709.4124.6683.985تكلفة متويل التورق االإ�سالمي

)6.519()12.132()14.388()8.141()8.232(

زيادة )نق�س( يف املوجودات الت�سغيلية

)787()1.732()2.459(909)3.603(ذمم امل�ستاأجرين

8.0046.23818520.8471.062التغري يف اأر�سدة االأطراف ذوي العالقة 

4.289)3.373()6.306()6.285()2.155(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

29.4979.22021.55712.07318.889املح�سل من توزيعات اأرباح م�ستلمة

31.74310.08212.97727.81523.453

الزيادة )النق�س( يف املطلوبات الت�سغيلية

)7.097()2.244(1.9025.2575.921ايجارات مقبو�سة مقدما

---)162()1.026(ذمم دائنة

2.673)678(347)511(991م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى
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30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

1.8674.5846.268)2.922()4.424(

فائ�س النقد من الت�سغيل

)41(--)16()68(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)1.893()1.739()2.159()1.086()3.173(الزكاة ال�سرعية املدفوعة 

100.33088.58591.09059.43758.254�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

--)8.089(--اإ�سافات ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

-)11.800(--)5.500(متويل �سركة االأ�سواق املتطورة 

----)44.434(�سراء ح�سة ملكية يف �سركة هامات العقارية

)125(---�سراء ح�سة ملكية يف �سركة زميلة

----)26.650(�سراء ممتلكات ا�ستثمارية

-)48.591(-ا�ستثمار يف م�ساهمة يف اأرا�سي

)46.005()14.528()23.094()38.298()9.263(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ

)146()43()185()343()132(�سراء ممتلكات ومعدات

)46.151()26.496()31.368()87.232()85.979(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية 

التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية

60.00010.00010.00040.000-امل�ستلم من ت�سهيالت التورق االإ�سالمي

)33.747()38.985()52.294()51.477()50.709(امل�سدد لت�سهيالت التورق االإ�سالمي

)11.299()11.577()13.601()12.514()11.705(تكلفة متويل التورق االإ�سالمي املدفوعة

)5.046()40.562()55.895()3.991()62.414(�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الأن�ضطة التمويلية

7.057)7.621(3.827)2.638()48.063(�سايف الزيادة )النق�س( يف النقد والنقد املماثل

59.93811.8759.2379.23713.064النقد يف بداية الفرتة

11.8759.23713.0641.61620.121النقد يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

يو�سح اجلدول التايل ملخ�س قائمة التدفقات النقدية لالأعوام 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2014م و2015م.

جدول 170: ملخ�س قائمة التدفقات النقدية

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

100.33088.58591.09059.43758.254�سايف النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية

)46.151()26.496()31.368()87.232()85.979(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية 

)5.046()40.562()55.895()3.991()62.414(�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

7.057)7.621(3.827)2.638()48.063(�ضايف الزيادة )النق�س( يف النقد والنقد املماثل

59.93811.8759.2379.23713.064النقد يف بداية الفرتة

11.8759.23713.0641.61620.121النقد يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

التدفقات النقدية – نظرة عامة

�سكلت التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية امل�سدر الرئي�سي ل�سيولة ال�سركة خالل الفرتة من عام 2012م اإلى عام 2014م ومتكنت ال�سركة من تغطية نفقاتها اال�ستثمارية 
والتمويلية من خالل النقد املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية خالل عام 2014م. اأما خالل عام 2012م، فقد فاق النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية والتمويلية النقد الناجت من 
االأن�سطة الت�سغيلية وبالتايل تراجع النقد والنقد املماثل خالل العام مببلغ 48.1 مليون ريال �سعودي. ويف عام 2013م، فقد فاق النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية النقد 
الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية والتمويلية مما اأدى اإلى تراجع النقد والنقد املماثل مببلغ 2.6 مليون ريال �سعودي مقارنة برتاجع بلغ 48.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م 

وذلك ب�سبب الزيادة يف النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية بعد ح�سول ال�سركة على ت�سهيل تورق اإ�سالمي.
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اأما خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م فقد فاق النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية والتمويلية النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية وبالتايل تراجع النقد 
والنقد املماثل خالل الفرتة مببلغ 7.6 مليون ريال �سعودي. ويف املقابل متكنت ال�سركة من تغطية نفقاتها اال�ستثمارية والتمويلية من خالل النقد املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية 

خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2015م وبالتايل ارتفع ر�سيد النقد والنقد املماثل مببلغ 7.1 مليون ريال �سعودي.

بلغ ر�سيد النقد والنقد املماثل 11.9 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م وانخف�س ب�سكل طفيف اإلى 9.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م. ويعود �سبب االنخفا�س اإلى 
تراجع النقد الناجت من االأن�سطة الت�سغيلية الذي بلغ 78.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م نتيجة تراجع املبالغ التي ا�ستلمتها ال�سركة من توزيعات االأرباح من اال�ستثمارات 
يف �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة مقارنة بعام 2012م الذي كان يت�سمن توزيعات نقدية اإ�سافية من مركز حياة مول التجاري مببلغ 11 مليون ريال كدفعة من اأرباح عام 
2013م. ويف املقابل �سجل النقد من االأن�سطة التمويلية فائ�سًا نتيجة ح�سول ال�سركة على ت�سهيالت بنكية لتمويل مراكز ت�سوق االأحياء يف الريا�س والذي عو�س جزءًا من الرتاجع 

يف االأن�سطة الت�سغيلية.

وقد عاد ر�سيد النقد والنقد املماثل لريتفع خالل عام 2014م اإلى 13.1 مليون ريال �سعودي اأي بزيادة قدرها 3.8 مليون ريال �سعودي وذلك نتيجة الرتاجع يف النقد امل�ستخدم 
يف االن�سطة اال�ستثمارية حيث اأجنزت ال�سركة معظم اأعمال االإن�ساء يف مراكز ت�سوق االأحياء )ال�سحافة �سنرت والريموك �سنرت والتالل �سنرت(. وارتفع �سايف النقد امل�ستخدم 

يف االأن�سطة التمويلية والذي بلغ 55.9 مليون ريال �سعودي خالل 2014م حيث وا�سلت ال�سركة �سداد اق�ساط القرو�ض التي ح�سلت عليها.

و�سجل النقد والنقد املماثل ارتفاعًا من 1.6 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2014م لي�سل اإلى 20.1 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 2015م ب�سبب تراجع العجز يف 
النقد من االأن�سطة التمويلية مببلغ 35.5 مليون ريال �سعودي حيث ح�سلت ال�سركة على مبلغ 40 مليون ريال �سعودي من الت�سهيالت املتوفرة لتمويل اجناز امل�ساريع التي تنفذها 
ال�سركة )مقابل 10 مليون ريال �سعودي ح�سلت عليها ال�سركة خالل نف�س الفرتة من عام 2014م( وكذلك انخفا�ض الأق�ساط امل�سددة نتيجة ل�ستكمال �سداد قر�ض متويل 
االأندل�س مول بنهاية عام 2014م. وكان النقد امل�ستخدم يف االن�سطة اال�ستثمارية قد ارتفع مببلغ 19.7 مليون ريال �سعودي ب�سبب التقدم يف اإجناز م�سروع ال�سقق الفندقية �ستي 

بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول وم�سروع تو�سعة االأندل�س مول.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 1 - 2 - 2

جدول 171: تف�ضيل النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة الت�ضغيلية

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية
76.48087.15388.39244.42449.391�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية

تعديالت لت�سوية �سايف الدخل قبل الزكاة مع �سايف النقد الناجت 
من االأن�سطة الت�سغيلية

)18.316()18.028()13.134()12.933()9.906(ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات زميلة
--)21.557()20.220()18.497(ح�سة ال�سركة من ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة

10.14010.18910.1895.1575.820ا�ستهالكات ممتلكات ا�ستثمارية
26818724362211ا�ستهالكات ممتلكات ومعدات

-----اإطفاء نفقات التاأ�سي�س
68-398375459املكون ملكافاأة نهاية اخلدمة 

11.07810.2709.4124.6683.985تكلفة متويل التورق االإ�سالمي
)6.519()12.132()13.388()8.141()8.232(

زيادة )نق�س( يف املوجودات الت�سغيلية
)787()1.732()2.459(909)3.603(ذمم امل�ستاأجرين

8.0046.23818520.8471.062التغري يف اأر�سدة االأطراف ذوي العالقة 
4.289)3.373()6.306()6.285()2.155(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى
29.4979.22021.55712.07318.889املح�سل من توزيعات اأرباح م�ستلمة

31.74310.08212.97727.81523.453

الزيادة )النق�س( يف املطلوبات الت�سغيلية
)7.097()2.244(1.9025.2575.921ايجارات مقبو�سة مقدما

---)162()1.026(ذمم دائنة
2.673)678(347)511(991م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى

1.8674.5846.268)2.922()4.424(

92.49379.41783.83761.17660.188فائ�س النقد من الت�سغيل
)41(--)16()68(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)1.893()1.739()2.159()1.086()3.173(الزكاة ال�سرعية املدفوعة 
100.33088.58591.09059.43758.254�ضايف النقد الناجت من الأن�ضطة الت�ضغيلية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 



145

بلغ النقد املتوفر من االأن�سطة الت�سغيلية 100.3 مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م وانخف�س اإلى 88.6 مليون ريال �سعودي على الرغم من الزيادة يف �سايف الدخل قبل 
الزكاة خالل عام 2012م مببلغ 10.7 مليون ريال �سعودي. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى تراجع النقد املح�سل من توزيعات االأرباح من اال�ستثمارات مببلغ 20.3 مليون ريال 
�سعودي مقارنة بعام 2012م الذي كان يت�سمن توزيعات نقدية اإ�سافية من مركز حياة مول التجاري بلغت 11 مليون ريال كدفعة من اأرباح عام 2013م، هذا باالإ�سافة اإلى زيادة 

التعديالت لبنود غري نقدية مببلغ 5.6 مليون ريال �سعودي التي تنجت عن ب�سكل رئي�سي من الزيادة يف ح�سة ال�سركة يف اأرباح �سركات زميلة.

ويف عام 2014م، عاد النقد من االأن�سطة الت�سغيلية لريتفع لي�سل اإلى 91.1 مليون ريال �سعودي اأي بزيادة قدرها 2.5 مليون ريال �سعودي. ويرجع االرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى 
الزيادة يف املبالغ امل�ستلمة عن توزيعات اأرباح مببلغ 12.3 مليون ريال �سعودي التي عو�ست الزيادة يف املبالغ املطلوبة من اأطراف ذوي عالقة مببلغ 6.1 مليون ريال �سعودي 

والزيادة يف ذمم امل�ستاأجرين مببلغ 3.4 مليون ريال �سعودي.

وحافظ النقد من الأن�سطة الت�سغيلية على م�ستوى �سبه ثابت كما يف 30 يونيو 2015م مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2014م حيث �سجل انخفا�سًا مببلغ 1.2 مليون ريال.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 2 - 2 - 2

جدول 172: تف�ضيل النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

--)8.089(--اإ�سافات ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

-)11.800(--)5.500(متويل �سركة االأ�سواق املتطورة 

----)44.434(�سراء ح�سة ملكية يف �سركة هامات العقارية

-)125(---�سراء ح�سة ملكية يف �سركة زميلة

----)26.650(�سراء ممتلكات ا�ستثمارية

---)48.591(-ا�ستثمار يف م�ساهمة يف اأرا�سي

-----املح�سل من بيع م�ساهمة يف اأرا�سي

)46.005()14.528()23.094()38.298()9.263(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ

)146()43()185()343()132(�سراء ممتلكات ومعدات

)46.151()26.496()31.368()87.232()85.979(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

خالل عام 2012م، ا�ستثمرت ال�سركة يف �سركة هامات العقارية بقيمة 44.4 مليون ريال �سعودي كما قامت ال�سركة ب�سراء ممتلكات ا�ستثمارية بقيمة 26.7 مليون ريال عبارة 
عن مبنى ت�ستخدم ال�سركة جزءًا منه كمقر رئي�سي لها وتوؤجر اجلزء الباقي. كما ارتفع ر�سيد امل�سروعات حتت التنفيذ بقيمة 9.2 مليون ريال �سعودي نتيجة متابعة اأعمال اإن�ساء 

�ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول وم�ساريع مراكز ت�سوق االأحياء يف الريا�س.

ويف عام 2013م قامت ال�سركة، بامل�ساركة مع �سركاء اآخرين، ب�سراء اأر�س يف مدينة جدة بهدف اإن�ساء جممع جتاري على اأن تنتقل ملكية هذه االأر�س اإلى �سركة �سروح املراكز 
لتمثل م�ساهمة عينية من ال�سركة يف �سركة �سروح املراكز. وقد مت حتويل هذه امل�ساهمة اإلى ا�ستثمار يف �سركة �سروح املراكز خالل عام 2014م. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ملكية 
هذه االأر�س كانت قيد االنتقال من ال�سركة اإلى �سركة �سروح املراكز كما يف 31 دي�سمرب 2014م وال تزال قيد املتابعة من قبل اإدارة ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. ومن 
املتوقع ان تتحول ملكية االأر�س ل�سالح �سركة �سروح املراكز وذلك يف الربع االأول من عام 2016م كما وارتفعت االإ�سافات على م�سروعات حتت التنفيذ ب�سبب التقدم يف اأعمال 

اإن�ساء امل�ساريع اجلديدة لل�سركة.

وخالل عام 2014م، انخف�س �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية مببلغ 55.8 مليون ريال �سعودي لي�سل اإلى 31.4 مليون ريال �سعودي �سكلت يف معظمها اإ�سافات 
م�سروعات حتت التنفيذ باالإ�سافة اإلى اإ�سافات ا�ستثمارات يف �سركات زميلة بلغت 8.1 مليون ريال �سعودي متثل ا�ستثمار اإ�سايف يف �سركة اال�سواق املتطورة.

وارتفع النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية كما يف 30 يونيو 2015م مببلغ 19.7 مليون ريال �سعودي مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2014م لي�سل اإلى 46.2 مليون ريال �سعودي 
وذلك ب�سبب الزيادة يف ر�سيد امل�ساريع حتت التنفيذ مع التقدم يف اجناز م�سروع �ستي بريج �سويت�س جدة االأندل�س مول وم�سروع التالل �سنرت. كما و�ساهمت بداية اأعمال تو�سعة 
االأندل�س مول يف زيادة ر�سيد امل�ساريع حتت التنفيذ. باالإ�سافة اإلى ذلك، بداأت ال�سركة بو�سع الت�ساميم الإن�ساء مركز ت�سوق يف االأحياء جديد يف جدة باال�سرتاك مع �سركة 

منافع القاب�سة.
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 2 - 2 - 2

جدول 173: تف�ضيل النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

60.00010.00010.00040.000-امل�ستلم من ت�سهيالت التورق االإ�سالمي

)33.747()38.985()52.294()51.477()50.709(امل�سدد لت�سهيالت التورق االإ�سالمي

)11.299()11.577()13.601()12.514()11.705(تكلفة متويل التورق االإ�سالمي املدفوعة

)5.046()40.562()55.895()3.991()62.414(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف الأن�ضطة التمويلية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

االندل�س مول  �سويت�س جدة  بريج  �ستي  اإن�ساء م�سروع  لتمويل  كت�سهيالت  ال�سركة  التي ح�سلت عليها  املبالغ  التمويلية من حم�سلة  االأن�سطة  امل�ستخدم يف  النقد  يتكون �سايف 
بالإ�سافة اإلى متويل ان�ساء مراكز ت�سوق الأحياء يف الريا�ض واأق�ساط الت�سهيالت البنكية التي تقوم ال�سركة ب�سدادها خالل اأعوام 2012م و2013م و2014م.

ويبني اجلدول التايل تف�سيل حركة الت�سهيالت البنكية خالل اأعوام 2012م و2013م و2014م وفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م و2015م.

جدول 174: تف�ضيل حركة ت�ضهيالت التورق الإ�ضالمي

30 يونيو 2015م30 يونيو 2014م2014م2013م2012ماألف ريال �ضعودي

ت�سهيل بنكي لتاأ�سي�س االأندل�س مول

-----متح�سالت

-)24.969()38.414()38.414()38.414(ت�سديد اأق�ساط

-----تكلفة متويل

-)24.969()38.414()38.414()38.414(�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الت�ضهيل البنكي

ت�سهيل بنكي ل�سراء مركز احلياة مول التجاري

-----متح�سالت

)33.747()14.016()13.879()13.063()12.294(ت�سديد اأق�ساط

)9.253()9.984()10.121()10.937()11.706(تكلفة متويل

)43.000()24.000()24.000()24.000()24.000(�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الت�ضهيل البنكي

ت�سهيل بنكي لتاأ�سي�س اأبراج االأندل�س

50.000--50.000-متح�سالت

-----ت�سديد اأق�ساط

)1.505()1.320()2.664()1.577(-تكلفة متويل

38.495)1.320()2.664(48.423-�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( الت�ضهيل البنكي

ت�سهيل بنكي لتاأ�سي�س م�ساريع الت�سوق يف االأحياء

-10.00010.00010.000-متح�سالت

-----ت�سديد اأق�ساط

)541()273()817(--تكلفة متويل

)541()9.727(10.0009.183-�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الت�سهيل البنكي

املجموع

60.00010.00010.00040.000-متح�سالت

)33.747()38.985()52.293()51.477()50.708(ت�سديد اأق�ساط

)11.299()11.577()13.602()12.514()11.706(تكلفة متويل

)5.046()40.562()55.895()3.991()62.414(ت�ضهيالت التورق الإ�ضالمي، �ضايف

امل�سدر: اإدارة ال�سركة 
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سياسة توزيع األرباح. 7
متنح االأ�سهم حامليها احلق يف احل�سول على االأرباح التي تعلن عنها ال�سركة من تاريخ هذه الن�سرة وال�سنوات املالية التي تلي ذلك.

وتعتزم ال�سركة توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يح�سل عليها هوؤالء امل�ساهمون مبا يتنا�سب مع اأرباح ال�سركة، وو�سعها املايل، والقيود التي تخ�سع 
ا�ستثمارات  ومتطلبات  التو�سع  وم�ستقباًل، وخطط  النقد حاليًا  ال�سركة من  واحتياجات  ال�سركة،  ن�ساطات  ونتائج  والدين،  التمويل  اتفاقيات  االأرباح مبوجب  توزيع  لها عملية 
ال�سركة، وغريها من العوامل االأخرى مبا يف ذلك حتليل الفر�س اال�ستثمارية ومتطلبات اإعادة اال�ستثمار لدى ال�سركة، واملتطلبات النقدية والراأ�سمالية، والتوقعات التجارية 

وتاأثري اأي توزيعات من هذا القبيل على اأي من االعتبارات القانونية والنظامية.

وبالرغم من عزم ال�سركة توزيع اأرباح �سنوية على م�ساهميها، فاإنه ال توجد اأي �سمانات لتوزيع فعلي لالأرباح، كما ال يوجد اأي �سمان ب�ساأن املبالغ التي �ستدفع يف اأي �سنة. هذا 
ويخ�سع توزيع الأرباح اإلى قيود و�سروط معينة ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة كما يلي:

جُتنب )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ن�سف راأ�س املال. 1
يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة ال تتجاوز )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س . 2

اأو اأغرا�س معينة
يوزع من الباقي بعد ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع على االأقل. 3
يجوز للجمعية بعد ما تقدم توزيع ما ال يزيد عن )10%( من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة على اأن ال يتجاوز احلدود املن�سو�س عليها يف القرارات ال�سادرة من . 4

اجلهات املخت�سة بهذا ال�ساأن. وللجمعية توزيع ما تبقى بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح. ويجوز ملجل�س االإدارة بعد ا�ستيفاء ال�سوابط املن�سو�س 
عليها من اجلهات املخت�سة توزيع اأرباح ن�سف �سنوية وربع �سنوية بح�سب ما يراه منا�سبًا

ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح اأو ترحل لل�سنوات التالية، كما يجوز لل�سركة بعد ا�ستيفاء ال�سوابط املو�سوعة من اجلهات املخت�سة توزيع 
اأرباح ن�سف �سنوية وربع �سنوية. 

اخل�سو�ض،  هذا  ويف  لآخر.  وقت  من  املمولة  اجلهات  مع  ال�سركة  تربمها  التي  الئتمانية  الت�سهيالت  اتفاقيات  تت�سمنها  التي  وال�سروط  للقيود  الأرباح  توزيع  يخ�سع  كما 
ن�ست اتفاقيتي الت�سهيالت االئتمانية املربمة بني كل من ال�سركة وم�سرف الراجحي يف 1434/01/07هـ )املوافق 2012/11/21م(، ويف تاريخ 1434/08/22هـ )املوافق 
2013/07/01م( اأنه يتوجب على ال�سركة عدم توزيع اأرباح على امل�ساهمني ما مل ت�سل ن�سبة تغطية الديون لها 1.75 مرة )للمزيد من التفا�سيل عن اتفاقيات الت�سهيالت 

االئتمانية هذه، ف�ساًل راجع ق�سم رقم  11 »املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة(.

بالرغم من ان عدم توزيع ارباح نقدية عن ال�سنوات الثالث ال�سابقة يعود للقيود املفرو�سة من قبل اجلهات املموله لل�سركة، اال ان ال�سركة بفر�س عدم وجود هذه القيود مل تكن 
لتوزع ارباحَا نقدية وذلك بغر�س اعادة ا�سثمارها يف يف متويل العديد من امل�ساريع التي نفذتها اأو تنفذها حاليًا.

القيود املفرو�سة على توزيع االأرباح هي قيود مفرو�سة على توزيعات اأرباح ال�سركة النقدية لل�سركاء. اأما فيما يتعلق باأرباح ا�ستثمارات ال�سركة )�سركة احلياة العقارية )حياة 
مول( و�سركة االأ�سواق املتطورة )دارين مول(، فيتم اإيداعها يف ح�ساب ال�سركة يف م�سرف الراجحي ك�سمان للت�سهيالت، ويحق للم�سرف التنفيذ عليها يف حالة حدوث حالة 

اإخالل مبوجب اتفاقية الت�سهيالت ذات العالقة.

ويو�سح اجلدول التايل ن�سبة تغظية الدين لالأعوام 2012م و2013م و2014م ويونيو 2015م كما يلي:

جدول 175: ن�ضبة تغطية الديون

يونيو 2015م2014م2013م2012مريال �ضعودي

97.9107.2107.659.2الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة واالإهالك واال�ستهالك
62.461.851.159.3اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق اال�سالمي

11.010.29.43.9تكلفة التمويل
ن�سبة تغطية الدين ل�سركة االندل�س )الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة واالإهالك 

واال�ستهالك / )اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق اال�سالمي + تكلفة التمويل(
1.331.491.790.93

1.751.751.751.75ن�سبة تغطية الدين املطلوبة من قبل املقر�س لتوزيع االرباح

ويو�سح اجلدول التايل حركة االأرباح خالل االأعوام 2012م و2013م و2014م ويونيو 2015م كما يلي:

جدول 176: حركة الأرباح خالل الأعوام 2012م 2013م 2014م، ويونيو 2015م

يونيو 2015م2014م2013م2012مريال �ضعودي

 اليوجد اليوجداليوجداليوجداالأرباح املعلنة
اليوجد اليوجد اليوجداليوجداالأرباح املدفوعة خالل العام

86.807.37848.217.611 73.761.12385.552.363�سايف الدخل
اليوجد اليوجد اليوجداليوجدن�سبة االأرباح املعلنة اإلى �سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة

توؤكد ال�سركة على اأنه مل تقم بتوزيع اأرباح لل�سنوات 2012م، 2013م، 2014م ويونيو 2015م كما يف اجلدول اأعاله. كما توؤكد ال�سركة على اأنه ال يوجد اأي اإعالن اأو توزيع الأرباح 
حتى تاريخ هذه الن�سرة واأنه �سوف ي�ستحق املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة اأي اأرباح تعلن عنها ال�سركة بعد تاريخ هذه الن�سرة.
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استخدام متحصالت االكتتاب. 8
يقدر جمموع متح�سالت االكتتاب بحوايل ثالثمائة وثمانية و�سبعون مليون )378٫000٫000( ريال �سعودي �سي�ستخدم منها مبلغ وقدره 19 مليون ريال �سعودي لت�سوية جميع 
امل�ساريف املتعلقة بالطرح وي�سمل ذلك اأتعاب امل�ست�سار املايل، ومدير االكتتاب، وامل�ست�سار القانوين، وم�ست�سار ال�سوق والقطاع واملحا�سبني، ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب، 

ور�سوم اجلهات امل�ستلمة، واأتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع، واالأتعاب وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح. 

اأما �سايف متح�سالت االكتتاب املقدرة بحوايل ثالثمائة وت�سعن وخم�سون مليون )359٫000٫000( ريال �سعودي ف�سوف تدفع اإلى امل�ساهمني البائعني بح�سب ملكية كلٍ منهم، 
ولن حت�سل ال�سركة على اأية مبالغ من متح�سالت االكتتاب. و�سيتحمل امل�ساهمون البائعون جميع م�ساريف عملية طرح االأ�سهم لالكتتاب.
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إفادات الخبراء. 9
مت احل�سول على املوافقة الكتابية لكل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين ومراجعي احل�سابات وم�ست�سار العناية املهنية وم�ست�سار درا�سة ال�سوق الإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم 
واإفادتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل يتم �سحب اأي من تلك املوافقات. وينبغي التو�سيح باأنه لي�س الأي من امل�ست�سارين اأو من يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم 

اأو اأي م�سلحة مهما كان نوعها يف امل�سدر اأو اأي �سركة تابعة لها.
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اإلقرارات. 10
كما يف تاريخ هذه الن�سرة، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل و�سكرتري جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني بال�سركة ما يلي:

اأنه با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  5-3 »اأع�ساء جمل�س االإدارة و�سكرتري جمل�س االإدارة« والق�سم رقم  5-4 »االإدارة التنفيذية« والق�سم رقم  11-10 »االتفاقيات  �
مع االأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة وبخالف اأ�سهم �سمان ع�سوية جمل�س االإدارة امل�سار اإليها يف رقم  5-3 »اأع�ساء جمل�س االإدارة و�سكرتري جمل�س االإدارة« 

من هذه الن�سرة، لي�س لهم اأو الأي من اأقربائهم اأو اأي من تابعيهم اأي م�سلحة من اأي نوع �سواًء كانت مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة. 
با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  11-10 »االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة، ال يوجد اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه يف تاريخ  �

هذه الن�سرة فيه لهم اأو الأي من اأقربائهم اأو تابعيهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة
اأنه مت االإف�ساح عن كافة االتفاقيات والعقود املربمة مع االأطراف ذوي العالقة، واأنه وحتى تاريخ هذه الن�سرة  لي�س لدى ال�سركة اأي نية يف اإبرام اأية اتفاقيات  �

اأو تعامالت مع اأطراف ذوي عالقة غري ما مت ذكره يف هذه الن�سرة.
اأ�سهم امل�ساهمني يف  � الن�سرة، ال تخ�سع  االإدارة« من هذه  االإدارة و�سكرتري جمل�س  »اأع�ساء جمل�س  الق�سم رقم  3-5  اإليها يف  امل�سار  الع�سوية  اأ�سهم  بخالف 

ال�سركة الأية رهون.
توجد لدى ال�سركة االأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من اأجل اإعداد القوائم املالية املرحلية وال�سنوية وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني  �

املالية  التقارير  اإعداد جميع  اأجل  من  الالزمة  وال�سيا�سات  االأنظمة  ال�سركة  لدى  توجد  كما  واالإدراج.  الت�سجيل  قواعد  املحددة مبوجب  املواعيد  ويف  القانونيني 
االأخرى، وجمع التقارير غري املالية، ح�سب ما تقت�سيه قواعد الت�سجيل واالإدراج ويف املواعيد املحددة يف هذه القواعد

لدى ال�سركة وال�سركات الزميلة راأ�س مال عامل يكفي ملدة 12 �سهر من تاريخ هذه الن�سرة �
مل تقم ال�سركة اأو اأي من ال�سركانت الزميلة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه االأدوات �
اأن امل�سدر قد مار�س بنف�سه، مبا�سرة اأو من خالل واحدة اأو اأكرث من �سركاته الزميلة، ن�ساطًا رئي�سًا خالل ثالث �سنوات مالية على االأقل حتت اإ�سراف اإدارة مل  �

تتغري يف جمملها تغريًا جوهريا
لي�ست هناك نية يف اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�ساط ال�سركة  �
مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو اأي من ال�سركات الزميلة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل لل�سركة خالل فرتة االثني ع�سر  �

�سهرًا االأخرية
مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو اأي من ال�سركات الزميلة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة  �

لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة اأو اأي من ال�سركات الزميلة خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �

الت�سجيل وقبول االإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اإعتماد ن�سرة االإ�سدار. 
اأن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية قد اأعدت على اأ�س�س �سليمة مبا يف ذلك و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حاالت التعار�س املحتملة والتي  �

اإ�ستخدام االأ�سول واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع االأ�سخا�س ذوي العالقة. باالإ�سافة اإلى التاأكد من �سالمة االأنظمة املالية والت�سغيلية  ت�سمل اإ�ساءة 
والتاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة الإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة )10( من الئحة حوكمة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س االإدارة مبراجعة �سنوية 

الإجراءات الرقابة الداخلية
اأّن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2012م و2013م و2014م، ويونيو 2015م واالإي�ساحات املرفقة بها من  �

مراجع احل�سابات قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ومتت مراجعتها وفقًا ملعايري املراجعة ال�سادرة من 
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني والتي تتيح اإ�ستخدام معايري املراجعة الدولية يف غياب معايري املراجعة ال�سعودية ذات ال�سلة

ال يجوز الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من املدراء التنفيذيني الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح له فيه م�سلحة �
ال يوجد حاليًا اأي اعرتا�س اأو خالف مع م�سلحة الزكاة والدخل  �
با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم رقم  11-6-3 »الت�سهيالت االئتمانية والقرو�س« والق�سم رقم  11-7 »العقارات« من هذه الن�سرة، ال يوجد اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء  �

على اأي من ممتلكات ال�سركة اأو ال�سركات الزميلة
لي�س هناك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة، ولي�س هناك اأي ترتيبات اأخرى قائمة ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة.  �
ال يجوز الأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة وال اأي من كبار التنفيذيني اأن يكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة  �

اإال برتخي�س من اجلمعيات العامة. كما يلتزم اأع�ساء جمل�س االإدارة باإبالغ املجل�س عن م�ساحلهم ال�سخ�سية، املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يف االأعمال والعقود التي 
تتم حل�ساب ال�سركة، على اأن ي�سجل ذلك يف حم�سر االجتماع. ولن ي�سرتك الع�سو ذو امل�سلحة يف اأي ت�سويت على القرار ال�سادر يف هذا ال�ساأن

لي�س لدى ال�سركة اأو ال�سركات الزميلة اأي من ن�ساطات اأو اأ�سول خارج اململكة �
لي�ست هناك اأي �سيا�سات بحث وتطوير معتمدة لدى ال�سركة �
اأن راأ�س مال ال�سركة وال�سركات الزميلة غري م�سمول بحق خيار �
اأنه مل ي�سهر اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اإفال�سه يف اأي وقت من االأوقات ومل يخ�سع اأي منهم الأي اإجراءات اإفال�س �
اأنه مل يتم االعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س ادارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االدارة التنفيذية يف ال�سركة اأو  �

�سكرتري جمل�س االدارة معنيًا يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف
لي�س لديهم اأي حق يخولهم االقرتا�س من ال�سركة �
با�ستثناء ما هو مبني يف الق�سم رقم  11-13 »م�ساركة اأع�ساء جمل�س االإدارة يف �سركات اأخرى متار�س اأعمااًل �سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة« من هذه الن�سرة،  �

فاإنه لي�س من بينهم اأي �سخ�س ميتلك اأو يقوم باإدارة عمل مناف�س لالأعمال التجارية التي متار�سها ال�سركة حاليًا
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با�ستثناء ما هو مبني يف الق�سم رقم ) 11-10-7( والق�سم رقم ) 11-10-8( والق�سم رقم ) 11-10-9( اأن جميع التعامالت مع االأطراف ذات عالقة قد متت  �
ب�سكل نظامي وقانوين وعلى اأ�س�س جتارية مالئمة وعادلة وال توؤثر �سلبيًا باأي �سكل من االأ�سكال على اأعمال واإيرادات ال�سركة ومل يح�سل اأي من هذه االأطراف ذات 

العالقة على اأية معاملة تف�سيلية يف هذا ال�سدد
با�ستثناء ما ورد يف الق�سم رقم  2-1-13 »الأثار املحتملة للربوط الزكوية امل�ستقبلية عن اأعوام �سابقة« والق�سم رقم  11-6-3 »الت�سهيالت االإئتمانية والقرو�س« وال�سفحة  �

رقم 141 »االلتزامات املحتملة« من هذه الن�سرة ، فاإنه لي�س على ال�سركة اأي التزامات حمتملة، كما مل تقم ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات ل�سالح اأي اأطراف اأخرى
يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية باأن الق�سم رقم )11( املعلومات القانونية يت�سمن على جميع الدعاوى واالإجراءات والتحكيم والتحقيقات القائمة التي  �

تكون ال�سركة اأو اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو افراد االإدارة التنفيذية طرفا فيها من �ساأنها اأن يكون لها تاأثري �سلبي على ال�سركة ونتائج عملياتها. 
لالكتتاب  � القانوين  وامل�ست�سار  املايل  امل�ست�سار  اأتعاب  االكتتاب  م�ساريف  وتت�سمن  احلاليون.  ال�سركاء  �سيتحملها  العام  الطرح  م�ساريف  باأن  ال�سركة  تقر 

واملحا�سب القانوين وم�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بطرح اأ�سهمها 
وت�سجيلها واإدراجها. 

االلتزام باالإف�ساح على موقع �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«( ب�سكل ربع �سنوي عن اأي تطورات متعلقة بامل�ساريع امل�ستقبلية الواردة يف الق�سم رقم   �
4-14 »امل�ساريع واخلطط امل�ستقبلية« باالإ�سافة اإلى ذلك تلتزم ال�سركة باالإف�ساح بدون تاأخري عن اأي تطورات جوهرية تتعلق بالق�سم املذكور.

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية باأنهم لي�سوا طرفا يف اأي دعاوى ق�سائية اأو مطالبات او اإجراءات حتقيق )مبا يف ذلك، اأي دعاوى قائمة اأو، بح�سب  �
علمهم، مهدد باإقامتها( من �ساأنها، �سواًء منفردة اأو جمتمعة، اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا يف اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل.

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية باأنه لي�س هناك اأي اإجراءات حتقيق قائمة مع ال�سركة اأو �سركاتها الزميلة واأنهم لي�سوا طرفًا يف اأي دعاوى ق�سائية  �
اأو مطالبات او اإجراءات حتقيق )مبا يف ذلك، اأي دعاوى قائمة اأو، بح�سب علمهم، مهدد باإقامتها( من �ساأنها، �سواًء منفردة اأو جمتمعة، اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا 

يف اأعمال ال�سركة اأو مركزها املايل. 
با�ستثناء ما هو مبني يف الق�سم رقم ) 11-10-7( والق�سم رقم ) 11-10-8( والق�سم رقم ) 11-10-9(،  يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة بالتزامهم باملادة )69( و  �

)70( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق بالعقود مع االأطراف ذات العالقة كما يلي:
يتم عر�س جميع العقود مع اأع�ساء جمل�س االإدارة التي يكون لهم م�سلحة فيها على جمل�س االإدارة للموافقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على اجلمعية العامة . 1

العادية للموافقة عليها مع امتناع ع�سو جمل�س االإدارة ذو العالقة عن الت�سويت على قرار جمل�س االإدارة واجلمعية العامة املتعلق بها
يوؤكد امل�ساهمون واأع�ساء جمل�س االإدارة بعدم مناف�سة اأعمال ال�سركة واأن التعامل مع االأطراف ذات العالقة يتم بناًء على اأ�س�س جتارية وتناف�سية بحتة.. 2
اأن النظام االأ�سا�سي لل�سركة ال يعطي اأي ع�سو يف جمل�س االإدارة اأو املدير التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اإقرتاح يكون لهم فيه م�سلحة، وال يعطي . 3

اأي �سالحية الأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذيني االقرتا�س من ال�سركة
اأنه بخالف ما مت االإف�ساح عنه يف هذه الن�سرة، لي�س لدى اأع�ساء جمل�س االإدارة اأية اأعمال �سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة. 4

اإ�سافة اإلى االإقرارات امل�سار اإليها اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي مبا يلي:

لي�ست هناك �سلطات متنح اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي احلق يف الت�سويت على املكافاآت املمنوحة لهم.  �
اأن نظم تقنية املعلومات واالأنظمة امل�ساندة واأنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية اخلا�سة بال�سركة تعمل ب�سكل �سليم وهي كافية لتلبية احتياجات ال�سركة  �
اأن تقرير ال�سوق الذي اأعدته �سركة كولريز يعطي معلومات وبيانات وافية عن ال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�سركة، واأنهم لي�سوا على علم باأي ق�سور اأو نق�س  �

جوهري فيما يتعلق بتلك املعلومات اأو البيانات املقدمة يف تقرير ال�سوق ب�سكل قد يوؤثر على قرار امل�ستثمرين باالكتتاب باأ�سهم ال�سركة.
اأنه ال يوجد اأي تغيري جوهري يف �سيا�سة الت�سويق اخلا�سة بال�سركة خالل الفرتة بني 2012م و2014م �
على حد علمهم اأنه مت الإف�ساح عن جميع ال�سروط والأحكام واملعلومات التي ميكن اأن توؤثر على قرار املكتتبني وامل�ستثمرين يف اأ�سهم ال�سركة �
اأن كافة االتفاقيات مع االأطراف ذات العالقة �ست�ستمر على اأ�سا�س تناف�سي واأن يتم الت�سويت على جميع االأعمال والعقود املربمة التي يكون الأحد اأع�ساء جمل�س  �

االإدارة م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فيها يف اجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة العادية لل�سركة مع اإمتناع ع�سو جمل�س االإدارة الذي له م�سلحة مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة يف هذه العقود من الت�سويت عليها �سواًء يف جمل�س االإدارة اأو اجلمعية العامة العادية وفقًا للمادة )69( و )70( من نظام ال�سركات واملادة )18( 

من الئحة حوكمة ال�سركات.
على حد علمهم اأن مالك االأ�سهم الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )44( من هذه الن�سرة هم املالك القانونيون والنفعيون لل�سركة �
اأن جميع الزيادات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة ال تتعار�س مع االأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية �
اأنه، بخالف ما ذكر يف هذه الن�سرة، لي�س لديهم علم باأي م�ساريع حكومية من �ساأنها التاأثري على م�ساريع ال�سركة القائمة اأو امل�ستقبلية. �
اأنه بخالف ما ذكر يف ن�سرة االإ�سدار، ح�سلت ال�سركة على جميع الرتاخي�س والت�ساريح الالزمة ملمار�سة اأعمالها. �
اأنه لي�س لدى ال�سركة اأي ممتلكات مبا يف ذلك اأية اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من قيمتها مما  �

يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املركز املايل لل�سركة.
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المعلومات القانونية. 11

الشركة 1 - 11

التجاري رقم 1010224110 وتاريخ 1427/09/17هـ )املوافق 2006/10/10م( والقرار  ال�سجل  العقارية )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب  االأندل�س  �سركة 
الوزاري رقم 2509 وتاريخ 1427/09/03هـ )املوافق 2006/09/26م(.

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية براأ�س مال بلغ مائتان وثمانية وثالثون مليون وت�سعمائة األف )238.900.000( ريال �سعودي مدفوعة بالكامل، وت�سمل االأن�سطة 
املرخ�س لها القيام بها القيام مبا يلي: اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها ومقاوالت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية 
وال�سحية والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين واملجمعات التجارية ومتلك االأرا�سي 
والعقارات وتطويرها وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها. ويف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة يف 1428/10/15هـ)املوافق 2007/10/27م(، قرر 
واأربعني مليون )343.000.000( ريال  اإلى ثالثمائة وثالثة  األف )238.900.000( ريال �سعودي  امل�ساهمون زيادة راأ�س املال من مائتني وثمانية وثالثني مليون وت�سعمائة 

�سعودي عن طريق م�ساهمات نقدية مقدمة من امل�ساهمني.

ويف تاريخ 1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م( قررت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة زيادة راأ�س مال ال�سركة من ثالثمائة وثالثة واأربعني مليون )343.000.000( 
ريال �سعودي اإلى �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي، وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ ثالثمائة و�سبعة وخم�سون مليون )357.000.000( ريال �سعودي من االأرباح 

املبقاة يف ال�سركة.

ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى �سبعني مليون )70.000.000( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة رياالت )10( 
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، اكتتب فيها امل�ساهمون بالكامل ومت الوفاء بكامل قيمتها االإ�سمية.

هيكل المساهمين 2 - 11

يبني اجلدول التايل ملكية االأ�سهم وامل�ساهمني البائعني يف ال�سركة قبل وبعد عملية االكتتاب:

جدول 177 :هيكل ملكية ال�ضركة 

امل�ضاهمون
بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

عدد الأ�ضهم
القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

�سركة بروج 
العاملية املحدودة

27.646.600276.466.000%39.50*%0.1019.352.020193.520.200%27.65%0.07

�سركة الزكري 
لل�سناعة والتجارة

17.279.376172.793.760%24.68-12.095.262120.952.620%17.28-

�سركة عبدالرحمن 
عبداهلل املو�سى 

واأوالده 
6.911.15169.111.510%9.87-4.837.50648.375.060%6.91-

�سركة عبداهلل 
�سعد الرا�سد 

التجارية
6.911.15169.111.510%9.87-4.837.50648.375.060%6.91-

�سركة الرميزان 
للذهب 

واملجوهرات
6.912.15169.121.510%9.87-4.838.50648.385.060%6.91-

مو�سى عبداهلل 
مو�سى اآل ا�سماعيل

1.728.03717.280.370%2.47-1.209.62612.096.260%1.73-

�سليمان حممد 
عبداهلل الداوود

1.728.03717.280.370%2.47-1.209.62612.096.260%1.73

اأمين حممد �سالح 
املديفر

877.4978.774.970%1.25-613.9486.139.480%0.88-

حممد عبدالعزيز 
احلبيب**

1.00010.000%0.001%7.511.00010.000%0.001%5.25

عبدال�سالم 
عبدالرحمن 

العقيل***
1.00010.000%0.001%0.131.00010.000%0.001%0.09
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امل�ضاهمون
بعد الطرحقبل الطرح

عدد الأ�ضهم
القيمة الأ�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

عدد الأ�ضهم
القيمة ال�ضمية 
)ريال �ضعودي(

ن�ضبة امللكية 
املبا�ضرة

ن�ضبة امللكية 
الغرياملبا�ضرة

عبداملح�سن حممد 
الزكري****

1.00010.000%0.001%23.201.00010.000%0.001%16.24

اأحمد عبدالرحمن 
املو�سى*****

1.00010.000%0.001%0.751.00010.000%0.001%0.53

عبدالعزيز عبداهلل 
الرا�سد

1.00010.000%0.001-1.00010.000%0.001-

خالد حممد 
ال�سليع

1.00010.000%0.001-1.00010.000%0.001-

-30.00%21.000.000210.000.000----اجلمهور

22.18%100.00%31.6970.000.000700.000.000%100.00%70.000.000700.000.000املجموع

*االأ�سهم الغري مبا�سرة ل�سركة بروج العاملية املحدودة من خالل ملكيتها ملا يعادل 5% من �سركة ا�ستحواذ بروج
**االأ�سهم الغري املبا�سرة ملحمد عبدالعزيز �سليمان احلبيب هي من خالل ملكيته ملا يعادل 88% من راأ�س مال �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة

***االأ�سهم الغري املبا�سرة لعبدال�سالم عبدالرحمن العقيل هي من خالل ملكيته ملا يعادل 90% من راأ�س مال �سركة حرمة الوطنية
****االأ�سهم الغري املبا�سرة لعبداملح�سن حممد عبدالكرمي الزكري هي من خالل ملكيته ملا يعادل 94% من راأ�س مال �سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

*****االأ�سهم الغري املبا�سرة الأحمد عبدالرحمن املو�سى هي من خالل ملكيته ملا يعادل 8% من راأ�س مال �سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى القاب�سة
امل�سدر: ال�سركة

الفروع واستثمارات الشركة 2 - 11

الفروع 1 - 2 - 11

لي�س لدى ال�سركة اأية فروع �سواًء داخل اململكة اأو خارجها.

استثمارات الشركة 2 - 2 - 11

متلك ال�سركة اأ�سهم وح�س�س يف ال�سركات التالية: 

جدول 178 : ا�ضتثمارات ال�ضركة

ن�ضبة ملكية ال�ضركة فيهاتاريخ ال�ضداررقم ال�ضجل التجاريالكيان القانوينال�ضمم

50%1428/10/25هـ1010239800�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة االأ�سواق املتطورة1

33.4%1430/08/25هـ1010272755�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة هامات العقارية2

25%1430/04/17هـ1010266057�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة احلياة العقارية3

25%1435/08/28هـ1010418671�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة �سروح املراكز4

امل�سدر: ال�سركة

التراخيص والموافقات األساسية  2 - 11

يقر جمل�س االإدارة باأن ال�سركة حا�سلة على جميع الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية املطلوبة ملزاولة ن�ساطها، وهي كما يلي: 

جدول 179 : الرتاخي�س واملوافقات الأ�ضا�ضية

اجلهة امل�ضدرةتاريخ النتهاءرقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

الرتاخي�س واملوافقات االأ�سا�سية ال�سادرة لل�سركة

وزارة التجارة وال�سناعة1437/09/17هـ )2016/06/22م(1010334110قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري�سجل جتاري

م�سلحة الزكاة والدخل1437/07/23هـ )2016/04/30م(10412التزام ال�سركة مبتطلبات الزكاة�سهادة زكاة

وزارة العمل1437/04/08هـ )2016/01/18م(-التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة�سهادة �سعودة
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اجلهة امل�ضدرةتاريخ النتهاءرقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

�سهادة موؤ�س�سة 
التاأمينات

التزام ال�سركة مبتطلبات املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات االجتماعية

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 1437/04/25هـ )املوافق 2016/02/04م(17485424
االجتماعية

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية1437/06/26هـ )املوافق 2016/04/04م(13356/1434ت�سريح بناء يتعلق بحياة مولت�سريح بناء

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية1439/04/25هـ )املوافق 2018/01/12م(2702ترخي�س فتح مركز ال�سركة الرئي�سيترخي�س فتح حمل

االإدارة العامة للدفاع املدينال ينطبق276/33/11/2/15ت�سريح مركز ال�سركة الرئي�سيت�سريح الدفاع املدين*

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية1438/07/20هـ )املوافق 2017/04/17م(103ت�سريح بناء خا�س مبركز االأندل�س �سكويرت�سريح بناء

*ي�سدر ملرة واحدة 
امل�سدر: ال�سركة

ملخص النظام األساسي للشركة  2 - 11
اسم الشركة:

ا�سم ال�سركة هو »�سركة االأندل�س العقارية )�سركة م�ساهمة �سعودية(«.

أغراض الشركة:

اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها. �
مقاوالت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية وال�سحية، والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية. �
�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين واملجمعات التجارية. �
متلك االأرا�سي والعقارات وتطويرها وا�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها.  �
اإن�ساء ومتلك وا�ستثمار و�سيانة وت�سغيل املراكز واملجمعات الطبية والفندقية وال�سياحية. �

ومتار�س ال�سركة ن�ساطاتها بعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من جهة االخت�سا�س.

المشاركة واالندما- وتملك الحصص في الشركات األخرى:

يجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعمال �سبيهة باأعمالها اأو التي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�سها، ولها 
اأن متتلك االأ�سهم واحل�س�س يف هذه ال�سركات واأن تدجمها اأو تندمج فيها اأو ت�سرتيها. 

كما يجوز اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�سركات االأخرى مبا ال يتجاوز ع�سرين باملائة )20%( من احتياطياتها احلرة وال يزيد عن ع�سرة باملائة 
)10%( من راأ�س مال ال�سركة التي ت�سارك فيها على اأن ال يتجاوز اإجمايل هذه امل�ساركات قيمة هذه االحتياطيات، مع اإبالغ اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها.

المركز الرئيسي للشركة:

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية ويجوز ملجل�س االإدارة اأن ين�سئ لها فـروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها. 

مدة الشركة: 

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باملوافقة على اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على االأقل.

رأس مال الشركة: 

حدد راأ�س مال ال�سركة بـمبلغ �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى �سبعون مليون )70.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة، تبلغ القيمة اال�سمية لكـل منها 
ع�سرة )10( رياالت �سعودية، وجميعها اأ�سهم نقدية، مت�ساوية القيمة.

االكتتا- في رأسمال الشركة:

وقد اكتتب امل�ساهمون يف جميع اأ�سهم ال�سركة البالغ عددها �سبعون مليون )70.000.000( �سهم، والبالغة قيمتها �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي ودفعوا 
قيمتها بالكامل ومت اإيداع راأ�س املال يف احل�ساب البنكي اخلا�س بال�سركة لدى بنك الراجحي.

األسهم الممتازة:

يجوز لل�سركة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وطبقًا لالأ�س�س التي يحددها اأن ت�سدر اأ�سهمًا ممتازة ال تعطى احلق يف الت�سويت، وذلك مبا ال يجاوز )50%( من راأ�سمالها، 
وترتب االأ�سهم املذكورة الأ�سحابها باالإ�سافة اإلى حق امل�ساركة يف االأرباح ال�سافية التي توزع على االأ�سهم العادية ما يلي:
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احلق يف احل�سول على ن�سبة معينة من االأرباح ال�سافية ال تقل عن )5%( من القيمة االإ�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل اإجراء اأي توزيع الأرباح ال�سركة. اأ. 
اأولوية يف ا�سرتداد قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال عند ت�سفية ال�سركة ويف احل�سول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�سفية. ب. 

ويجوز لل�سركة �سراء هذه االأ�سهم طبقًا ملا تقرره اجلمعية العامة للم�ساهمني وال تدخل هذه اال�سهم يف ح�ساب الن�ساب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�سركة  ج. 
املن�سو�س عليها يف املادتني )33( و)34( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة.

سداد قيمة أسهم الزيادة:

اإذا تخلف امل�ساهم عن دفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك جاز ملجل�س االإدارة بعد اإنذار امل�ساهم بخطاب م�سجل على عنوانه املثبت يف �سجل امل�ساهمني بيع ال�سهم يف 
مزاد علني، ومع ذلك، يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم املحدد للمزايدة اأن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة. وت�ستويف ال�سركة من 
ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي ل�ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع بهذه املبالغ، جاز لل�سركة ان ت�ستويف الباقي من جميع اأموال امل�ساهم، وتلغي ال�سركة 

ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغى وتوؤ�سر بذلك يف �سجل امل�ساهمني. 

أسهم الشركة:

تكون االأ�سهم اإ�سمية وال يجوز اأن ت�سدر االأ�سهم باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق القيمة اإلى االحتياطي 
النظامي ولو بلغ حده االأق�سى. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق 

املخت�سة بال�سهم ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

تداول األسهم: 

االأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهادتها، وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول االأ�سهم التي تعطى مقابل ح�س�س عينية اأو االأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر 
امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر لل�سركة عن �سنتني كاملة ال تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة، كما ال يجوز تداول اأ�سهم زيادة راأ�س املال 
التي يكتتب بها املوؤ�س�سون اإذا مت زيادة راأ�س املال يف فرتة احلظر املذكورة على اأن تبداأ مدة ال�سنتني يف هذه احلالة من تاريخ تعديل بيانات ال�سركة يف ال�سجل التجاري مبا يفيد 
الزيادة، ويوؤ�سر على هذه ال�سكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي مينع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم وفقًا الأحكام 

بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري. 

سجل األسهم:

تتداول االأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده ال�سركة والذي يت�سمن اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم وحمال اإقاماتهم وعناوينهم واأرقام االأ�سهم والقدر 
املدفوع منها ويوؤ�سر بهذا القيد على ال�سهم. وال ُيعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور اأو ا�ستكمال اإجراءات نقل امللكية عن 
طريق النظام االآيل ملعلومات االأ�سهم. ويرتتب على االكتتاب يف االأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم للنظام االأ�سا�سي لل�سركة والتزامه بالقرارات التي ت�سدر من جمعيات امل�ساهمني 

وفقًا لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة �سواًء كان حا�سرًا اأو غائبًا و�سواء كان موافقًا على هذه القرارات اأو خمالفًا لها.

شهادات األسهم:

ت�سدر ال�سركة �سهادات االأ�سهم بحيث تكون ذات اأرقام مت�سل�سلة وموقعًا عليها من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة اأو من يفو�سه من اأع�ساء املجل�س وتختم بختم ال�سركة، ويت�سمن 
ال�سهم على االأخ�س رقم وتاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن حتويل ال�سركة اإلى �سركة م�ساهمة، وقيمة راأ�س املال وعدد االأ�سهم املوزع عليها وقيمة ال�سهم اال�سمية واملبلغ 

املدفوع منها وغر�س ال�سركة باخت�سار ومركزها الرئي�سي ومدتها، ويجوز اأن يكون لالأ�سهم كوبونات ذات اأرقام م�سل�سلة وم�ستملة على رقم ال�سهم املرفقة به. 

زيادة رأس المال:

للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�سمال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�س 
املال، ويكون  راأ�ض  القرار طريقة زيادة  ال�سركات. ويعني  به نظام  باأكمله، ومبراعاة ما يق�سي  الأ�سلي قد دفع  املال  راأ�ض  اأن يكون  ب�سرط  الأ�سلية،  القيمة ال�سمية لالأ�سهم 
للم�ساهمني االأ�سليني اأولوية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة النقدية ويعلن هوؤالء باأولويتهم بالن�سر يف جريدة يومية اأو باإخطارهم بوا�سطة الربيد امل�ستعجل عن قرار زيادة راأ�س 

املال و�سروط الكتتاب، ويبدي كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�سرة يومًا من تاريخ الن�سر امل�سار اإليه. 

وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�سليني الذين طلبوا الكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من اأ�سهم اأ�سلية ب�سرط األ يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم 
اجلديدة ويوزع الباقي من االأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه من اأ�سهم اأ�سلية على اأال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما 

طلبوه من االأ�سهم اجلديدة، ويطرح ما يتبقى من االأ�سهم لالكتتاب العام.

تخفيض رأس المال:

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة 
بخ�سائر، وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر ذلك التخفي�س يف هذه االلتزامات، ومبراعاة 
ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س، واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه 
خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة 

م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.
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تكوين مجلس اإلدارة:

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ت�سعة )9( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية لل�سركة ملدة ال تزيد عن ثالث )3( �سنوات. وا�ستثناًء من ذلك تعني اجلمعية 
التاأ�سي�سية اأول جمل�س اإدارة ملدة خم�س )5( �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة.

أسهم الضمان:

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�سرة اآالف )10.000( ريال وتودع هذه االأ�سهم خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ 
تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يحددها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س االإدارة وتظل غري قابلة للتداول اإلى اأن 
تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعـــوى امل�سوؤولية امل�سار اإليها يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة اإن وجدت. واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س االإدارة 

اأ�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته.  

انتهاء عضوية مجلس اإلدارة:

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها وفقًا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س، جاز للمجل�س اأن ُيعني موؤقتًا 
ع�سوًا اآخر يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، وُيكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه، واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة 

عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من االأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة:

اأ�سولها وممتلكاتها  والت�سرف يف  اأمورها  وت�سريف  ال�سركة  اإدارة  ال�سلطات يف  اأو�سع  االإدارة  ملجل�س  يكون  العامة،  للجمعية  املقررة  االخت�سا�سات  مراعاة  مع  اأ. 
وعقاراتها وله حق ال�سراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واالإفراغ وقب�س الثمن وت�سليم املثمن على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س االإدارة وحيثيات قراره 

للت�سرف يف اأ�سول وممتلكات وعقارات ال�سركة مع مراعاة ال�سروط التالية:
اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع االأ�سباب واملربرات له.. 1
اأن يكون البيع مقاربًا لثمن املثل.. 2
اأن يكون البيع حا�سرًا اإال يف حاالت ال�سرورة وب�سمانات كافية.. 3
اأال يرتتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة اأو حتميلها بالتزامات اأخرى.. 4

 كما يجوز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها والقرو�س التجارية التي ال تتجاوز اآجالها نهاية مدة ال�سركة مع مراعاة 
ال�سروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز اآجالها ثالث �سنوات:

اأن ال تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة عن 75% من اإجمايل حقوق امل�ساهمني بال�سركة. اأ. 
اأن يحدد جمل�س االإدارة يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده.  ب. 

اأن يراعى يف �سروط القر�ض وال�سمانات املقدمة له عدم الإ�سرار بال�سركة وم�ساهميها وال�سمانات العامة للدائنني. ج. 

كما يكون ملجل�ض الإدارة حق ال�سلح والتنازل والتعاقد واللتزام والرتباط با�سم ال�سركة ونيابة عنها وملجل�ض الإدارة القيام بكافة الأعمال والت�سرفات التي من �ساأنها حتقيق 
اأغرا�س ال�سركة. وملجل�س االإدارة اأن يوكل نيابة عنه يف حدود اخت�سا�ساته واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف اتخاذ اإجراء و ت�سرف معني اأو القيام بعمل اأو اأعمال معينة 

وللمجل�س حق تفوي�س من يراه يف ممار�سة بع�س اخت�سا�ساته و�سالحياته.

يكون ملجل�س اإدارة ال�سركة ويف احلاالت التي يقدرها اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم طبقًا ملا يحقق م�سلحتها، على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س االإدارة  ب. 
وحيثيات قراره مراعاة ال�سروط التالية:

اأن يكون االإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد اأدنى. اأ. 
اأن يكون االإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد. ب. 

االإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�س فيه. ج. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

تكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة يف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأو تعليمات اأخرى مكملة له، باالإ�سافة اإلى بدل ح�سور وبدل انتقال وفقًا ملا يحدده جمل�س 
االإدارة مع مراعاة االأنظمة والقرارات والتعليمات املرعية يف اململكة ال�سارة من اجلهات املخت�سة. وي�ستمل تقرير جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل 
لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب وبدل ح�سور وم�سروفات وغري ذلك من املزايا، كما ي�ستمل التقرير املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء 

املجل�س بو�سفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية �سبق واأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�سركة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتد- والسكرتير:

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا، كما يجوز له اأن يعني من بني اأع�سائه ع�سوًا منتدبًا. ويكون للرئي�س �سالحية دعوة جمل�س االإدارة لالجتماع ورئا�سة اجتماعات املجل�س. 

ويخت�س رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب )يف حالة تعيينه( جمتمعني اأو منفردين بتمثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ومع اجلهات احلكومية واخلا�سة واملثول اأمام املحاكم 
ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل وكتاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية وجلان االأوراق التجارية وكافة اللجان الق�سائية االأخرى وهيئات 
التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها والدخول يف املناق�سات والقب�س والت�سديد 
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واالإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح وقبول االأحكام واالعرتا�س عليها. كما لهما حق التوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا 
يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة وتعديالتها والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك واالإفراغات اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية، وكذلك 
اتفاقيات القرو�س وال�سمانات ومتابعة املعامالت وحت�سيل حقوق ال�سركة وت�سديد التزاماتها والبيع وال�سراء واالإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والتاأجري والقب�س 
والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات وال�سحب واالإيداع لدى البنوك وا�سدار ال�سمانات امل�سرفية وتوقيع امل�ستندات وال�سكات. كما لهما تعيني املوظفني والعمال وعزلهم والتعاقد 

معهم وحتديد مرتباتهم، وله اأن يعني الوكالء واملحامني عن ال�سركة واأن يفو�س واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة. 

ويتمتع الع�سو املنتدب باالإ�سافة اإلى ذلك بال�سالحيات االأخرى التي يحددها جمل�س االإدارة.

ويحدد جمل�س االإدارة وفق تقديره املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها كل من رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب، باالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة الأع�ساء جمل�س االإدارة مبقت�سى 
املادة النظام االأ�سا�سي لل�سركة.

ويعني جمل�س االإدارة �سكرتريًا للمجل�س �سواء من بني اأع�سائه اأو من غريهم، ويحدد مكافاآته، ويخت�س بت�سجيل حما�سر اجتماعات جمل�س االإدارة، وتدوين القرارات ال�سادرة 
عن هذه االجتماعات وحفظها، اإلى جانب ممار�سة االخت�سا�سات االأخرى التي يوكلها اإليه جمل�س االإدارة، ويحدد املجل�س مكافاآته.

وال تزيد مدة ع�سوية رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب وال�سكرتري ع�سو جمل�س االإدارة عن ع�سوية كل منهم يف املجل�س، ويجوز دائمًا اإعادة تعيينهم. 

اجتماعات مجلس اإلدارة:

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأربع مرات يف ال�سنة على االأقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو تر�سل بالربيد اأو الفاك�س اأو الربيد االإلكرتوين، ويجب على رئي�س 
املجل�س اأن يدعو املجل�س اإلى االجتماع متى طلب منه ذلك اثنني على االأقل من االأع�ساء.

نصا- االجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة:

ال يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره خم�سة )5( من اأع�ساء املجل�س على االأقل. ويف حالة اإنابة ع�سو جمل�س االإدارة ع�سوًا اآخر يف ح�سور اجتماعات املجل�س، يتعني 
اأن تكون االإنابة طبقًا لل�سوابط االآتية:

ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات االجتماع. . 1
اأن تكون االإنابة ثابتة بالكتابة وب�ساأن اجتماع حمدد.. 2
ال يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها. . 3

وت�سدر قرارات جمل�س االإدارة باالأغلبية املطلقة الأ�سوات اأع�ساء جمل�س االإدارة احلا�سرين اأو املمثلني يف االجتماع، وعند ت�ساوي االأ�سوات يرجع الراأي الذي منه رئي�س املجل�س 
اأو من يراأ�س املجل�س يف حال غيابه. وملجل�س االإدارة اأن ي�سدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�سها على كافة االأع�ساء متفرقني ما مل يطلب اأحد االأع�ساء كتابة اجتماع املجل�س 

للمداولة فيها، وتعر�س هذه القرارات على جمل�س االإدارة يف اأول اجتماع تال له.

محاضر االجتماعات:

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري، وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري، ويتم اإثبات ح�سور اأع�ساء 
املجل�س بك�سف يوقع عليه احل�سور.

اللجنة التنفيذية:

يجوز ملجل�س االإدارة اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلنة تنفيذية مكونة من ثالثة اأع�ساء على االأقل على اأن يكون من بينهم الع�سو املنتدب. ويكون الع�سو املنتدب لل�سركة رئي�سًا 
للجنة يف كل االأحوال، ويحدد جمل�س االإدارة طريقة عمل اللجنة واخت�سا�ساتها.

حضور الجمعيات: 

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. ولكل م�ساهم حائز لع�سرين )20( �سهمًا على االأقل حق 
ح�سور اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

الجمعية العامة للتأسيس:

تخت�س اجلمعية التاأ�سي�سية باالأمور التالية:

التحقق من االكتتاب بكامل راأ�س املال ومن الوفاء طبقًا الأحكام نظام ال�سركات باحلد االأدنى من راأ�س املال وبالقدر امل�ستحق من قيمة االأ�سهم.. 1
املوافقة على الن�سو�س النهائية لنظام ال�سركة وال يجوز لها اإدخال تعديالت جوهرية على النظام املعرو�س عليها اإال مبوافقة جميع املكتتبني املمثلني فيها.. 2
املداولة يف تقرير املوؤ�س�سني عن االأعمال والنفقات التي اقت�ساها التاأ�سي�س.. 3
تعيني مراقب ح�سابات لل�سركة.. 4

وي�سرتط ل�سحة انعقادها ح�سور عدد من املوؤ�س�سني ميثل ن�سف راأ�ض املال على الأقل ولكل �سريك يف اجتماعاتها �سوت عن كل �سهم اكتتب به اأو ميثله.
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الجمعية العامة العادية:

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �سهور 
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية:

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�سا�س 
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�سروط والأو�ساع املقررة للجمعية الأخرية.

دعوة الجمعيات العامة: 

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني 
ميثلون خم�سة يف املائة )5%( من راأ�س املال على االأقل، وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي 
لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل. وت�ستمل الدعوة على جدول االأعمال، ومع ذلك اإذا كانت االأ�سهم ا�سميه فيجوز االكتفاء بتوجيه 
الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات م�سجلة فقط. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

إثبات الحضور: 

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�سف باأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين واملمثلني وحمال اإقامتهم مع بيان عدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد االأ�سوات املخ�س�سة 
لها ويكون لكل ذي م�سلحة االطالع على هذا الك�سف.

نصا- الجمعية العامة العادية: 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجبت الدعوة اإلى 
اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )31( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة ويعترب االجتماع 

الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.

نصا- الجمعية العامة غير العادية: 

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت الدعوة 
اإلى اجتماع ثاٍن بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة )33( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة ويكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س 

املال على االأقل.

القوة التصويتية:

لكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التاأ�سي�سية، وحت�سب االأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم. ومع ذلك 
ال يجوز الأع�ساء جمل�س االإدارة اال�سرتاك يف الت�سويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم عن مدة اإدارتهم. ويتم اختيار اأع�ساء جمل�س االإدارة وفقًا ملبداأ 

الت�سويت الرتاكمي.

القرارات:

ت�سدر قرارات اجلمعية التاأ�سي�سية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع. وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع، كما 
ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة 

قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باندماج ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

مناقشة جدول األعمال:

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املُدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات. ويجيب جمل�س االإدارة 
اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع اأحتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها 

يف هذا ال�ساأن نافذًا.

إجراءات الجمعيات العامة:

يراأ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س االإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه وُيعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سمن اأ�سماء 
امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو بالوكالة وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت والقرارات التي وافقت عليها اأو خالفتها 

وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.
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تعيين مراقب الحسابات:

يتفق مع  تعيينه مبا  اإعادة  لها  العامة �سنويًا وحتدد مكافاآته ويجوز  تعينه اجلمعية  اململكة  بالعمل يف  اأكرث من بني املراقبني امل�سرح لهم  اأو  لل�سركة مراقب ح�سابات  يكون 
القرارات ال�سادرة. 

االطالع على السجالت:

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي يرى �سرورة للح�سول عليها، وله احلق 
اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها. 

تقرير مراقب الحسابات:

على مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقريرًا ُي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات واالإي�ساحات التي طلبها، وما يكون 
قد ك�سفه من خمالفات لأحكام نظام ال�سركات اأو اأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

السنة المالية:

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى بعد التاأ�سي�س من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باملوافقة على اإعالن 
التاأ�سي�س وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة امليالدية التالية. 

ميزانية الشركة:

يعد جمل�ض الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة 
ومركزها املايل عن ال�سنة املنق�سية والطـريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�سافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ستني )60( يومًا على االأقل. وي�سع املجل�س هذه 
الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني يومًا على االأقل ويوقع رئي�س جمل�س االإدارة الوثائق امل�سار اإليها وتودع ن�سخ منها يف 
املركز الرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة 
توزع يف املركز الرئي�سي لل�سركة امليزانية وح�ساب االأرباح واخل�سائر وخال�سة وافية من تقرير جمل�س االإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات واأن ير�سل �سورة من هذه 

الوثائق اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على االأقل. 

توزيع األرباح:

 توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف االأخرى على الوجه التايل: 

جتنب )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ن�سف راأ�س املال.  اأ. 
ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة ال تتجاوز )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س  ب. 

اأو اأغرا�س معينة. 
يوزع من الباقي بعد ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع على االأقل.  ج. 

يجوز للجمعية بعد ما تقدم توزيع ما ال يزيد عن )10%( من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة على اأن ال يتجاوز احلدود املن�سو�س عليها يف القرارات ال�سادرة من  د. 
اجلهات املخت�سة بهذا ال�ساأن. وللجمعية توزيع ما تبقى بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح. ويجوز ملجل�س االإدارة بعد ا�ستيفاء ال�سوابط املن�سو�س 

عليها من اجلهات املخت�سة توزيع اأرباح ن�سف �سنوية وربع �سنوية بح�سب ما يراه منا�سبًا.

سداد األرباح:

تدفع االأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س االإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة. 

عدم توزيع األرباح:

يف حالة عدم توزيع اأرباح عن اأية �سنة مالية فاإنه ال يجوز توزيع اأرباح عن ال�سنوات التالية اإال بعد دفع الن�سبة امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من املادة 9 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة 
الأ�سحاب االأ�سهم العدمية ال�سوت عن هذه ال�سنة واإذا ف�سلت ال�سركة يف دفع هذه الن�سبة من االأرباح ملدة ثالث �سنوات متتالية فاإنه يجوز للجمعية اخلا�سة الأ�سحاب هذه االأ�سهم 
املنعقدة طبقًا الأحكام املادة )86( من نظام ال�سركات اأن تقرر اإما ح�سروهم اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة وامل�ساركة يف الت�سويت اأو تعيني ممثلني عنهم يف جمل�س االإدارة 

مبا يتنا�سب مع قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال وذلك اإلى اأن تتمكن ال�سركة من دفع كامل اأرباح االأولوية املخ�س�سة الأ�سحاب هذه االأ�سهم يف ال�سنوات ال�سابقة.

خسائر الشركة:

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة 
)6( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية. 
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دعوى المسؤولية:

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سوؤولية املقررة لل�سركة على اأع�ساء جمل�ض الإدارة اإذا كان من �ساأن اخلطاأ الذي �سدر منهم اإحلاق �سرر خا�ض به ب�سرط اأن يكون حق ال�سركة 
يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى. 

حل الشركة وتصفيتها: 

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو باأحد االأمور املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل 
االأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء 

ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفى، وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني. 

االتفاقيات المهمة 2 - 11

عقود اإليجار 1 - 2 - 11

عقود إيجار أبرمتها الشركة بصفتها مستأجر	أ(- 

اأبرمت ال�سركة عقود اإيجار مع عدة موؤجرين ال�ستئجار عدة قطع اأرا�سي بغر�س تطويرها لال�ستخدام التجاري. ويو�سح اجلدول التايل اأهم عقود االإيجار تلك:

جدول 180 : اأهم عقود الإيجار التي اأبرمتها ال�ضركة ب�ضفتها م�ضتاأجر بغر�س ال�ضتخدام والتطوير التجاري 

م
مالك العقار 

)املوؤجر(
املوقع وو�ضف 

العقار
الغاية املخ�ض�س لها 

العقار امل�ضتاأجر
مدة العقد 
والتجديد

الأجرة ال�ضنوية 
)ريال �ضعودي(

�شرط تغري 
ال�ضيطرة

�شروط اأخرىالإنهاء

�سركة منافع 1
القاب�سة2

قطع اأر�س رقم 
1431-144، جدة، 

�سرق طرق االأمري 
ماجد، حي املروة

م�ساحتها 
17.030.02 م2

تطوير مركز جتاري 
يف جدة

من 1436/05/01هـ 
)املوافق 

2015/02/20م( 
اإلى 

1461/04/30هـ 
)املوافق 

2039/07/22م(

3.850.000 لل�سنوات 
االأولى اإلى اخلام�سة

6.050.000 لل�سنوات 
ال�ساد�سة اإلى العا�سرة

6.655.000 لل�سنوات 
احلادية ع�سر اإلى 

اخلام�سة ع�سر

7.320.500 لل�سنوات 
ال�ساد�سة ع�سر اإلى 

الع�سرين

8.052.500 لل�سنوات 
احلادية والع�سرين اإلى 

اخلام�سة والع�سرين

يحق للم�ستاأجر 
اإعادة التاأجري 

من الباطن 
بدون موافقة 

املالك

يحق للم�ستاأجر 
حتويل العقد 

الأي من تابعيه 
اأو من�سوبيه 

بدون موافقة 
املالك، والأي 

طرف اآخر 
مبوافقة املالك 

امل�سبقة

ال يحق للمالك 
بيع العقار 

بدون اإعطاء 
امل�ستاأجر 

اإخطار مدته 
30 يومًا اإال اإذا 
اأفاد امل�ستاأجر 

بعدم رغبته يف 
�سراء العقار. 

للم�ستاأجر حق 
ال�سفعة يف 

�سراء العقار

يحق للم�ستاأجر اإنهاء 
العقد اإذا اأخل املالك 
بتعهداته ب�ساأن ملكية 
قطع االأر�س وخلوها 
من الديون والرهون 
وحقوق الغري، اأو اإذا 

ف�سل املالك يف احل�سول 
على املوافقات النظامية 
للم�سروع خالل �سهرين 

من تاريخ العقد. 
وي�سمن املالك تعوي�س 

امل�ستاأجر عن جميع 
اخل�سائر واالأ�سرار عند 

االإنهاء.

يحق للمالك اإنهاء العقد 
اإذا ف�سل امل�ستاأجر يف 

�سداد االأجرة خالل 
30 يومًا من اإخطاره اأو 
اإذا اأفل�س امل�ستاأجر اأو 

اأع�سر.

يحق الأي من الطرفني 
اإنهاء العقد يف حالة 

االإخالل اجل�سيم بعد 
30 يومًا من اإخطار 

الطرف االآخر.

ينتهي العقد تلقائيًا اإذا 
متت م�سادرة العقار.

يحق للم�ستاأجر 
مزاولة اأية 

اأعمال جتارية 
على العقار.

ي�سرف 
امل�ستاأجر على 
تنفيذ امل�سروع 

وفق املخططات 
والت�ساميم 
املتفق عليها 

بني االأطراف 
وال�سلطات 
احلكومية 
املخت�سة.

2 مالحظة: مبوجب عقد االإيجار فيما بني ال�سركة و�سركة منافع القاب�سة، فاإنه �سيتم نقل عقد االإيجار ل�سالح �سركة امل�سروع امل�سرتك التي �سيتم تاأ�سي�سها من قبل ال�سركة و�سركة منافع القاب�سة لتنفيذ م�سروع 
االأمري ماجد يف جدة. 
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م
مالك العقار 

)املوؤجر(
املوقع وو�ضف 

العقار
الغاية املخ�ض�س لها 

العقار امل�ضتاأجر
مدة العقد 
والتجديد

الأجرة ال�ضنوية 
)ريال �ضعودي(

�شرط تغري 
ال�ضيطرة

�شروط اأخرىالإنهاء

مو�سى بن 2
عبداهلل 

االإ�سماعيل

قطع اأر�س رقم 
913-926، حي 

ال�سحافة، الريا�س

م�ساحتها 12.395 
م2

تطوير ال�سحافة 
�سنرت

من 1434/03/16هـ 
)املوافق 

2013/01/28م( 
اإلى 

1445/13/15هـ 
)املوافق 

2032/06/23م(

ال�سنة االأولى فرتة 
�سماح

3.100.000 لل�سنوات 
الثانية اإلى ال�ساد�سة

وتزيد االأجرة بعد ذلك 
مبعدل 5% كل اأربعة 

�سنوات

يحق للم�ستاأجر 
اإعادة التاأجري 

من الباطن 
بدون موافقة 

املالك

يحق للم�ستاأجر 
حتويل العقد 

مبوافقة املالك 
امل�سبقة

ال يحق للمالك 
بيع العقار 

بدون اإعطاء 
امل�ستاأجر 

اإخطار مدته 10 
اأيام اإال اإذا اأفاد 
امل�ستاأجر بعدم 
رغبته يف �سراء 

العقار

يحق للمالك اإنهاء العقد 
اإذا تقاع�س امل�ستاأجر 
عن بدء تنفيذ خالل 
�سنة من تاريخ العقد 
الأي �سبب غري القوة 

القاهرة

عند االإنهاء، يقوم 
امل�ستاأجر بت�سليم العقار 

مبا يف ذلك املباين 
وما على العقار بحالة 

جيدة جدًا

يحق للم�ستاأجر 
مزاولة اأية 

اأعمال جتارية 
على قطع 

االأر�س.

ي�سرف 
امل�ستاأجر على 
تنفيذ امل�سروع 

وفق املخططات 
والت�ساميم 
املتفق عليها 

بني االأطراف 
وال�سلطات 
احلكومية 
املخت�سة.

نا�سر بن زايد 3
الرزوق

قطع اأر�س رقم 
8-21 يف حي 

الريموك يف مدينة 
الريا�س

م�ساحتها 10.822 
م2

تطوير الريموك 
�سنرت

ع�سرين �سنة 
ميالدية و�سهرين 

من 1434/04/30هـ 
)املوافق 

2013/03/12م(

اأول �سنة و�سهرين فرتة 
�سماح

3.000.000 لل�سنوات 
الثانية اإلى اخلام�سة

3.300.000 لل�سنوات 
ال�ساد�سة اإلى العا�سرة

3.630.000 لل�سنوات 
احلادية ع�سر اإلى 

اخلام�سة ع�سر

4.174.500 لل�سنوات 
ال�ساد�سة ع�سر اإلى 

الع�سرين

يحق للم�ستاأجر 
اإعادة التاأجري 

من الباطن 
بدون موافقة 

املالك

يحق للم�ستاأجر 
حتويل العقد 

مبوافقة املالك 
امل�سبقة

ال يحق للمالك 
بيع العقار 

بدون اإعطاء 
امل�ستاأجر 

اإخطار مدته 30 
اأيام اإال اإذا اأفاد 
امل�ستاأجر بعدم 
رغبته يف �سراء 

العقار

عند االإنهاء، يقوم 
امل�ستاأجر بت�سليم العقار 

مبا يف ذلك املباين 
وما على العقار بحالة 

جيدة جدًا

يحق للم�ستاأجر 
مزاولة اأية 

اأعمال جتارية 
على قطع 

االأر�س.

ي�سرف 
امل�ستاأجر على 
تنفيذ امل�سروع 

وفق املخططات 
والت�ساميم 
املتفق عليها 

بني االأطراف 
وال�سلطات 
احلكومية 
املخت�سة.

يتم متديد 
العقد اإذا 

ا�ستحال على 
امل�ستاأجر 

االنتفاع بالعقار 
ب�سبب القوة 

القاهرة 

يتم تعديل 
االأجرة 

عن طريق 
التحكيم يف 

حالة ال�سعود 
اأو النزول 

ال�سديدين يف 
�سعر �سرف 

العملة
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م
مالك العقار 

)املوؤجر(
املوقع وو�ضف 

العقار
الغاية املخ�ض�س لها 

العقار امل�ضتاأجر
مدة العقد 
والتجديد

الأجرة ال�ضنوية 
)ريال �ضعودي(

�شرط تغري 
ال�ضيطرة

�شروط اأخرىالإنهاء

عبدالرحمن بن 4
عبدالعزيز بن 
حممد العثمان

قطع االأر�س رقم 
667-676 يف حي 

امللقا، الريا�س

م�ساحتها 
9.021.6م2

ع�سرين �سنة تطوير تالل �سنرت
ميالدية من 

1434/04/29هـ 
)املوافق 

2013/03/11م(

ال�سنة االأولى فرتة 
�سماح

2.580.000 لل�سنوات 
الثانية اإلى ال�ساد�سة

3.095.000 لل�سنوات 
ال�سابعة اإلى احلادية 

ع�سر

3.600.000 لل�سنوات 
الثانية ع�سر اإلى 

الع�سرين

يحق للم�ستاأجر 
اإعادة التاأجري 

من الباطن 
بدون موافقة 

املالك

يحق للم�ستاأجر 
حتويل العقد 

مبوافقة املالك 
امل�سبقة

ال يحق للمالك 
بيع العقار 

بدون اإعطاء 
امل�ستاأجر 

اإخطار مدته 15 
يومًا اإال اإذا اأفاد 
امل�ستاأجر بعدم 
رغبته يف �سراء 

العقار

يحق للمالك اإنهاء العقد 
اإذا تقاع�س امل�ستاأجر 

عن �سداد االأجرة خالل 
30 يومًا من تاريخ 
ا�ستحقاقه على اأن 

يقوم املوؤجر باإخطاره 
بالدفع عن طريق الربيد 

والربيد االلكرتوين

عند االإنهاء، يقوم 
امل�ستاأجر بت�سليم العقار 

مبا يف ذلك املباين 
والتثبيتات بحالة جيدة 

جدًا

يحق للم�ستاأجر 
مزاولة اأية 

اأعمال جتارية 
على قطع 

االأر�س.

ي�سرف 
امل�ستاأجر على 
تنفيذ امل�سروع 

وفق املخططات 
والت�ساميم 
املتفق عليها 

بني االأطراف 
وال�سلطات 
احلكومية 
املخت�سة.

يتم متديد 
العقد اإذا 

ا�ستحال على 
امل�ستاأجر 

االنتفاع بالعقار 
ب�سبب القوة 

القاهرة 

امل�سدر: ال�سركة 

عقود إيجار أبرمتها الشركة بصفتها مؤجر	-(- 

اأبرمت ال�سركة عدة عقود اإيجار جتارية اأجرت مبوجبها متاجر جتارية يف كل من املراكز التجارية التابعة لها وامل�سماة »مول االأندل�س« يف جدة، و«ال�سحافة �سنرت« و«تالل �سنرت« 
و«الريموك �سنرت« يف الريا�س. وكما يف 2015/06/30م، بلغ عدد عقود االإيجار املتعلقة بكل من مول االأندل�س 368 عقد، وال�سحافة �سنرت 29 عقد، وتالل �سنرت 20 عقد، 
والريموك �سنرت 27 عقد. وقد اعتمدت ال�سركة منوذجًا موحدًا لعقود اإيجار متاجر مراكز الت�سوق التابعة لها. ويو�سح اجلدول اأدناه اأهم بنود و�سرط النموذج املوحد لعقود 

اإيجار املتاجر.

جدول 181 :بنود و�شروط النموذج املوحد لعقود اإيجار امل�شاحات التجارية املوؤجرة يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة

التفا�ضيلالبند

عقد االإيجار قابل للتجديد باتفاق خطي بني الطرفني وبخالف ذلك يعترب العقد منتهي بانتهاء مدته.التجديد

ال يحق للم�ستاأجر ا�ستخدام العني املوؤجرة يف اأية اأن�سطة غري حمددة يف عقد االإيجار دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة.قيود اال�ستخدام

تغري ال�سيطرة، والتحويل، والتاأجري 
من الباطن

على امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة للتاأجري من الباطن، اأو حتويل العقد، اأو اإدخال طرف جديد يف العقد.

يحق لل�سركة تاأجري، اأو حتويل، اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة دون احل�سول على موافقة امل�ستاأجر امل�سبقة. وي�ستمر عقد االإيجار القائم يف 
النفاذ اأمام امل�ستاأجر اأو املالك اجلديد للعقار.

يقر امل�ستاأجر اأنه عاين العني املوؤجرة وامل�ستندات ذات ال�سلة، وقبل عقد االإيجار دون غ�س اأو جهالة.التاأكيدات واالإقرارات

ت�سمل التزامات امل�ستاأجر ما يلي: التعهدات وال�سمانات

اأ( ال�سروع يف االأعمال التح�سريية خالل 30 يومًا من ا�ستالم العقار.

ب( فتح املحل يف التاريخ املتفق عليه.

ج( اللتزام بال�سروط املحددة يف كتيب تعليمات التح�سري والعر�ض.

د( االمتناع عن اإجراء اأية تعديالت على العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة.

هـ( ت�سليم العني املوؤجرة عن انتهاء عقد االإيجار باحلالة التي ا�ستلمها بها.

و( احلفاظ على نظافة و�سيانة العني املوؤجرة.

ز( �سداد املبالغ املتعلقة بالكهرباء واملاء وال�سرف ال�سحي والهاتف والر�سوم احلكومية املتعلقة بالعني املوؤجرة واأية ديون يت�سبب بها امل�ستاأجر.

ح( احل�سول على كافة املوافقات والرتاخي�س احلكومية الالزمة ملزاولة اأعماله.

وت�سمل التزامات ال�سركة اإتاحة العني املوؤجرة ملدة 60 يومًا من تاريخ ت�سليم العني املوؤجرة للم�ستاأجر.

على امل�ستاأجر احل�سول واالحتفاظ بتاأمني لتغطية اأعماله وممتلكاته وب�سائعه.التاأمني
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التفا�ضيلالبند

ال تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية يف احلاالت التالية:امل�سوؤولية

اأ( اإذا تعر�س امل�ستاأجر لالحتيال اأو ال�سرقة، اأو

ب( يف حالة انقطاع املاء، اأو الكهرباء، اأو التكييف، اأو

ج( يف حال حدوث ظرف قاهر اأو حوادث غري متوقعة.

ت�سمل التزامات امل�ستاأجر ما يلي:ال�سحة وال�سالمة

اأ( عدم االحتفاظ باأية مواد خطرة داخل العني املوؤجرة اأو تركيب اأحمال طاقة زائدة عن ما اأتاحته ال�سركة.

ب( تركيب نظام ملكافحة احلريق من قبل مقاول مقبول من قبل ال�سركة.

يتحمل امل�ستاأجر الغرامات املرتتبة يف حال ف�سله يف ال�سروع يف االأعمال التح�سريية اأو فتح املحل يف املواعيد املتفق عليها، اأو ف�سل يف املحافظة اجلزاءات
على نظافة املركز التجاري.

تعو�س ال�سركة امل�ستاأجر اإذا تعذر عليه االنتفاع بالعني املوؤجرة اأو فتح املحل يف املواعيد املتفق عليها ل�سبب يرجع اإلى ال�سركة.التعوي�سات

ال ي�ستحق امل�ستاأجر تعوي�سَا عن باقي املدة اإذا رغب يف ف�سخ العقد قبل انتهائه، وال ي�ستحق اأي تعوي�س عن اأية اأ�سرار تنتج عن م�سادرة 
العقار.

يحق لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار ودون حتمل اأية م�سوؤولية يف احلاالت التالية:االإنهاء

اأ( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف �سداد االأجرة.

ب( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ا�ستالم وفتح العني املوؤجرة اأو ت�سليم املخططات لل�سركة يف التواريخ املتفق عليها.

ج( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعماله التجارية.

د( اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة اأو املبنى بخالف املتفق عليه اأو ت�سر بالغري اأو تخالف القوانني املعمول بها.

هـ( اإذا قام امل�ستاأجر بتحويل العني املوؤجرة اأو التنازل عنها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من ال�سركة. 

و( اإغالق العني املوؤجرة ملدة 15 يومًا متتاليًا.

ز( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف مزاولة اأعماله التجارية بقراٍر من املحكمة.

ح( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف اللتزام باأٍي من �سروط العقد.

وي�ستمر عقد االإيجار رغمًا عن وفاة اأي من اأطراف العقد يف حال كان فردًا اأو يف حال ت�سفيته اإذا كان كيانًا قانونيًا.

امل�سدر: ال�سركة

ي�سغل عدد من امل�ستاأجرين الرئي�سيني م�ساحة كبرية يف املراكز التجارية وي�سكلون م�سدر دخل هام لكل من املراكز التجارية املعنية. وفيما يلي تلخي�ض لأهم البنود وال�سروط 
اخلا�سة بعقود اإيجار �سالت العر�ض الكبرية، علمًا باأن هذه العقود تت�سمن كذلك البنود وال�سروط الواردة يف النموذج املوحد لعقود اإيجار متاجر املراكز التجارية وامل�سار اإليها 

يف اجلدول رقم 181 اأعاله.

عقد إيجار مع مركز المزرعة للتسويق

 01 اإ�س  اأيه  رقم جي  العر�س  �سالة  لتاأجري  بتاريخ 2013/02/11م  املزرعة«(  للت�سويق( )»مركز  املزرعة  للت�سويق )مركز  ال�سعودية  ال�سركة  مع  اإيجار  ال�سركة عقد  اأبرمت 
يف املركز التجاري التابع لها وامل�سمى »ال�سحافة �سنرت« ال�ستخدامها كهايربماركت. مدة العقد 18 عامًا تبداأ من 2014/05/01م وتنتهي يف 2032/04/30م. وتبلغ القيمة 
االإيجارية ال�سنوية 3.000.000 ريال �سعودي واملطبقة للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة االأولى وال�سنة اخلام�سة من مدة العقد، ومبلغ 3.210.000 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما 

بني ال�سنة ال�ساد�سة وال�سنة العا�سرة من مدة العقد، ومبلغ 3.434.000 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة احلادية ع�سر وال�سنة الثامنة ع�سر من مدة العقد. 

يتوجب على مركز املزرعة احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة لتاأجري اأي جزء من العني املوؤجرة من الباطن، اأو حتويل العقد، اأو اإدخال �سريك يف العقد. ويحق 
لل�سركة تاأجري، اأو حتويل، اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من امل�ستاأجر. 

ويحق لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار ودون حتمل اأية م�سوؤولية يف احلاالت التالية:

اإذا اأخفق مركز املزرعة يف �سداد االأجرة. اأ. 
اإذا اأخفق مركز املزرعة يف ا�ستالم وفتح العني املوؤجرة اأو ت�سليم املخططات لل�سركة يف التواريخ املتفق عليها، اأو يف ت�سليم املخططات خالل 30 يومًا من تاريخ العقد  ب. 

اأو 10 اأيام من ا�ستالم العني املوؤجرة.
اإذا اأخفق مركز املزرعة يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعماله التجارية. ج. 

اإذا قام مركز املزرعة با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها. د. 
اإذا قام مركز املزرعة بتحويل اأو التنازل عن العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة. هـ. 

اإغالق العني املوؤجرة ملدة 15 يومًا متتاليًا. و. 
اإذا اأخفق مركز املزرعة يف مزاولة اأعماله التجارية بقرار من املحكمة. ز. 

اإذا اأخفق مركز املزرعة يف اللتزام ب�سروط العقد. ح. 

وال يتحمل اأي طرف اأية م�سوؤولية مبوجب العقد يف حاالت القوة القاهرة. 
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عقد إيجار مع شركة بنده

اأبرمت ال�سركة عقد اإيجار مع �سركة بنده لتاأجري �سالة العر�س رقم اأيه اإ�س 01 يف املركز التجاري التابع لها وامل�سمى »الريموك �سنرت« ال�ستخدامها ك�سوبرماركت. تبلغ مدة 
العقد 18 عامًا تبداأ من 2014/05/01م وتنتهي يف 2032/04/30م. ول�سركة بنده حق االأولوية يف جتديد العقد اإذا مت جتديد عقد تطوير االأر�س بني ال�سركة ومالك قطعة 
االأر�س. تبلغ القيمة االإيجارية ال�سنوية 1.800.000 ريال �سعودي واملطبقة للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة االأولى اإلى ال�سنة اخلام�سة من مدة العقد، ومبلغ 1.980.000 ريال 
�سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة ال�ساد�سة وال�سنة العا�سرة من مدة العقد، ومبلغ 2.178.000 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة احلادية ع�سر وال�سنة اخلام�سة ع�سر 

من مدة العقد، ومبلغ 2.397.000 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة ال�ساد�سة ع�سر وحتى نهاية العقد. 

يتوجب على �سركة بنده احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة لتاأجري اأي جزء من العني املوؤجرة من الباطن، اأو حتويل العقد، اأو اإدخال �سريك يف العقد. ويحق لل�سركة 
تاأجري، اأو حتويل، اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من امل�ستاأجر. 

يحق لل�سركة اإنهاء العقد بعد اإعطاء اإخطار مدته �ستون )60( يومًا ل�سركة بنده يف احلاالت التالية:

اإذا اأخفقت �سركة بنده يف �سداد االأجرة. اأ. 
اإذا اأخفقت �سركة بنده يف ا�ستالم العني املوؤجرة يف التاريخ املتفق عليه.  ب. 

اإذا اأخفقت �سركة بنده يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعمالها التجارية. ج. 
اإذا قامت �سركة بنده بتحويل اأو التنازل عن العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة. د. 

اإغالق العني املوؤجرة ملدة 15 يومًا متتاليًا اأو 30 يومًا متقطعة. هـ. 

وال يتحمل اأي طرف اأية م�سوؤولية مبوجب العقد يف حاالت القوة القاهرة. وي�ستمر عقد االإيجار رغمًا عن وفاة اأي من الطرفني يف حال كان فردًا اأو يف حال ت�سفيته اإذا كان 
كيانًا قانونيًا.

عقد إيجار مع شركة الدانو-

تبداأ من  العقد 18 عامًا  تبلغ مدة  لها وامل�سمى »تالل �سنرت«.  التابع  التجاري  اإم يف املركز  اإ�س  اإيه  العر�س رقم  لتاأجري �سالة  الدانوب  اإيجار مع �سركة  ال�سركة عقد  اأبرمت 
القيمة  تبلغ  االأر�س.  ال�سركة ومالك قطعة  االأر�س بني  اإذا مت جتديد عقد تطوير  العقد  االأولوية يف جتديد  ول�سركة دانوب حق  وتنتهي يف 2033/03/10م،  2014/07/01م 
االإيجارية ال�سنوية 1.866.000 ريال �سعودي واملطبقة للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة االأولى وال�سنة اخلام�سة من مدة العقد، ومبلغ 1.996.629 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما 
بني ال�سنة ال�ساد�سة وال�سنة العا�سرة من مدة العقد، ومبلغ 2.136.570 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة احلادية ع�سر وال�سنة اخلام�سة ع�سر من مدة العقد، ومبلغ 

2.285.850 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة ال�ساد�سة ع�سر وال�سنة الثامنة ع�سر من مدة العقد. 

يحق ل�سركة الدانوب التاأجري من الباطن اأو حتويل العقد فيما يتعلق باأي جزء من العني املوؤجرة، اأو اإدخال �سريك بدون موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة. ويف حالة التنازل 
عن العقد بالكامل فيتوجب على �سركة دانوب احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من ال�سركة. يحق لل�سركة حتويل اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من 

امل�ستاأجر. 

يحق لل�سركة اإنهاء العقد باإرادتها املنفردة بعد انق�ساء 7 �سنوات من مدة االإيجار مبوجب اإخطار وفق بنود العقد. كما يحق لل�سركة اإنهاء العقد يف اأي وقت يف احلاالت التالية:

اأ( اإذا اأخفقت �سركة الدانوب يف �سداد االأجرة امل�ستحقة.

ب( اإذا اأخفقت �سركة الدانوب يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعمالها التجارية.

ج( اإذا قامت �سركة الدانوب با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها.

ويحق الأي طرف اإنهاء العقد مبوجب اإخطار مدته �سهر يف حالة اإخالل الطرف االآخر بالتزاماته. كما تلتزم ال�سركة بتعوي�س امل�ستاأجر اإذا تعذر عليه االنتفاع بالعني املوؤجرة 
ل�سبب يرجع اإلى ال�سركة.

عقود إيجار أبرمتها شركة األسواق المتطورة بصفتها مؤجر

اأبرمت �سركة االأ�سواق املتطورة 177 عقد اإيجار لتاأجري متاجر جتارية يف املركز التجاري التابع لها وامل�سمى »دارين مول« يف الدمام باأجرة �سنوية اإجمالية قدرها 37.876.406 
ريال �سعودي كما يف 2015/06/30م. 

وقد اعتمدت �سركة الأ�سواق املتطورة منوذجًا موحدًا لعقود اإيجار متاجر دارين مول، ول تقبل ال�سركة اإدخال اأية تعديالت على بنود و�سرط النموذج املوحد لعقود اإيجار املتاجر 
اإل يف حالت حمدودة مع امل�ستاأجرين الكبار. ويو�سح اجلدول اأدناه اأهم بنود و�سرط النموذج املوحد لعقود اإيجار املتاجر.

جدول 182 :بنود و�شروط النموذج املوحد لعقود اإيجار امل�شاحات املخ�ش�شة للتاأجري يف دارين مول

التفا�ضيلالبند

عقد االإيجار قابل للتجديد باتفاق خطي بني الطرفني وبخالف ذلك يعترب العقد منتهي بانتهاء مدته.التجديد

ال يحق للم�ستاأجر ا�ستخدام العني املوؤجرة يف اأية اأن�سطة غري حمددة يف عقد االإيجار بدون موافقة خطية م�سبقة من املوؤجر.قيود اال�ستخدام

تغري ال�سيطرة، والتحويل، والتاأجري 
من الباطن

على امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من املوؤجر للتاأجري من الباطن، اأو حتويل العقد، اأو اإدخال �سريك.

يحق ل�سركة االأ�سواق املتطورة تاأجري، اأو حتويل، اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من امل�ستاأجر. وي�ستمر عقد االإيجار 
القائم يف النفاذ �سد امل�ستاأجر اأو املالك اجلديد للعقار.
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التفا�ضيلالبند

يقر امل�ستاأجر اأنه عاين العني املوؤجرة وامل�ستندات ذات ال�سلة، وقبل عقد االإيجار دون غ�س اأو جهالة.التاأكيدات واالإقرارات

ت�سمل التزامات امل�ستاأجر ما يلي: التعهدات وال�سمانات
اأ( ال�سروع يف االأعمال التح�سريية خالل 30 يومًا من ا�ستالم العقار.

ب( فتح املحل يف التاريخ املتفق عليه.
ج( اللتزام بال�سروط املحددة يف كتيب تعليمات التح�سري والعر�ض.

د( االمتناع عن اإجراء اأية تعديالت على العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من املوؤجر.
هـ( ت�سليم العني املوؤجرة عن انتهاء عقد االإيجار باحلالة التي ا�ستلمها بها.

و( احلفاظ على نظافة و�سيانة العني املوؤجرة.
ز( �سداد املبالغ املتعلقة بالكهرباء واملاء وال�سرف ال�سحي والهاتف والر�سوم احلكومية املتعلقة بالعني املوؤجرة واأية ديون يت�سبب بها امل�ستاأجر.

ح( احل�سول على كافة املوافقات والرتاخي�س احلكومية الالزمة ملزاولة اأعماله.
ت�سمل التزامات �سركة االأ�سواق املتطورة اتاحة العني املوؤجرة ملدة 60 يومًا من تاريخ ت�سليم العني املوؤجرة للم�ستاأجر.

على امل�ستاأجر احل�سول واالحتفاظ بتاأمني لتغطية اأعماله وممتلكاته وب�سائعه.التاأمني

ال تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية يف احلاالت التالية:امل�سوؤولية

اأ( اإذا تعر�س امل�ستاأجر لالحتيال اأو ال�سرقة، اأو

ب( يف حال انقطاع املاء، اأو الكهرباء، اأو التكييف، اأو

ج( يف حال حدوث ظروف قاهرة اأو حوادث غري متوقعة.

ت�سمل التزامات امل�ستاأجر ما يلي:ال�سحة وال�سالمة

اأ( عدم االحتفاظ باأية مواد خطرة داخل العني املوؤجرة اأو تركيب اأحمال طاقة زائدة عن ما اأتاحه املوؤجر.

ب( تركيب نظام ملكافحة احلريق من قبل مقاول مقبول من قبل املوؤجر.

يتحمل امل�ستاأجر الغرامات املرتتبة على ف�سله يف ال�سروع يف االأعمال التح�سريية اأو فتح املحل يف املواعيد املتفق عليها، اأو ف�سل يف املحافظة اجلزاءات
على نظافة املركز التجاري.

تعو�س �سركة االأ�سواق املتطورة امل�ستاأجر اإذا تعذر عليه االنتفاع بالعني املوؤجرة اأو فتح املحل يف املواعيد املتفق عليها ل�سبب يرجع اإليها.التعوي�سات

ال ي�ستحق امل�ستاأجر تعوي�سَا عن باقي املدة اإذا رغب يف ف�سخ العقد قبل انتهائه، و ال ي�ستحق اأي تعوي�س عن اأية اأ�سرار تنتج عن م�سادرة 
العقار.

يحق ل�سركة االأ�سواق املتطورة اإنهاء العقد بدون اإخطار ودون حتمل اأية م�سوؤولية يف احلاالت التالية:االإنهاء

اأ( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف �سداد االأجرة يف موعدها.

ب( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ا�ستالم وفتح العني املوؤجرة اأو ت�سليم املخططات ل�سركة االأ�سواق املتطورة يف التواريخ املتفق عليها.

ج( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعماله التجارية.

د( اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها.

هـ( اإذا قام امل�ستاأجر بتحويل اأو التنازل عن العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من �سركة االأ�سواق املتطورة.

و( اإغالق العني املوؤجرة ملدة 15 يومًا متتاليًا.

ز( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف مزاولة اأعماله التجارية بقرار من املحكمة.

ح( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف اللتزام ب�سروط العقد.

ي�ستمر عقد االإيجار رغمًا عن وفاة اأو ت�سفية اأي طرف من اأطراف العقد.

امل�سدر: ال�سركة

ي�سغل عدد من امل�ستاأجرين الرئي�سيني م�ساحة كبرية يف دارين مول وي�سكلون م�سدر دخل هام ل�سركة الأ�سواق املتطورة. وفيما يلي ملخ�ض لأهم البنود وال�سروط الواردة يف 
عقود اإيجار �سالت العر�ض الكبرية، علمًا باأن هذه العقود تت�سمن كذلك البنود وال�سروط الواردة يف النموذج املوحد لعقود اإيجار متاجر دارين مول املذكورة يف اجلدول رقم 

182 اأعاله.

عقد إيجار مع شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتطوير

اأبرمت �سركة االأ�سواق املتطورة عقد اإيجار مع �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتطوير لتاأجري املنطقة رقم اإف �سي 161 يف املركز التجاري التابع لها وامل�سمى 
»دارين مول« ال�ستخدامها كمركز ترفيهي عائلي. مدة عقد االإيجار ع�سرة �سنوات تبداأ من 2009/04/01م ويتجدد تلقائيًا ما مل يقم اأحد االأطراف باإخطار الطرف االآخر قبل 
نهاية العقد ب�ستة اأ�سهر. تبلغ القيمة االإيجارية ال�سنوية 300 ريال �سعودي للمرت املربع الواحد خالل ال�سنوات االأولى اإلى اخلام�سة من مدة العقد، ومن ثم ترتفع لت�سبح 330 

ريال �سعودي للمرت املربع الواحد للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة ال�ساد�سة وحتى ال�سنة العا�سرة من مدة العقد.

اأو اإدخال �سريك. ويحق ل�سركة االأ�سواق  على امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من �سركة االأ�سواق املتطورة لتاأجري العني املوؤجرة من الباطن، اأو حتويل العقد، 
املتطورة حتويل اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من امل�ستاأجر. 
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ويحق ل�سركة االأ�سواق املتطورة اإنهاء العقد بدون اإخطار ودون حتمل اأية م�سوؤولية يف احلاالت التالية:

اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف �سداد االأجرة حني حلولها. اأ. 
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ا�ستالم اأو ت�سغيل العني املوؤجرة يف التواريخ املتفق عليها، اأو يف ت�سليم املخططات خالل 60 يومًا من تاريخ العقد اأو 10 اأيام من ا�ستالم العني  ب. 

املوؤجرة.
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعماله التجارية. ج. 

اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها. د. 
اإذا قام امل�ستاأجر بتحويل اأو التنازل عن العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من �سركة االأ�سواق املتطورة.  هـ. 

اإغالق العني املوؤجرة ملدة 15 يومًا متتاليًا. و. 
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف مزاولة اأعماله التجارية بقرار من املحكمة. ز. 

عقد إيجار مع شركة عزيزية بنده 

اأبرمت �سركة االأ�سواق املتطورة عقد اإيجار مع �سركة عزيزية بنده لتاأجري م�ساحة تاأجريية يف املركز التجاري التابع لها وامل�سمى »دارين مول« ملدة 20 �سنة تبداأ من تاريخ ا�ستالم 
امل�ستاأجر للعني املوؤجرة، وللم�ستاأجر حق االأولوية يف ا�ستئجار العني املوؤجرة عند انتهاء العقد. تبلغ القيمة االإيجارية ال�سنوية 410 ريال �سعودي للمرت املربع الواحد مع زيادة 

ن�سبتها 5% كل خم�س �سنوات من مدة العقد.

على امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من �سركة االأ�سواق املتطورة التاأجري من الباطن، اأو حتويل العقد، اأو اإدخال �سريك الأي جزء من العقار يزيد عن 300 مرت 
مربع. ويحق ل�سركة االأ�سواق املتطورة حتويل اأو نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من امل�ستاأجر. 

ال يحق الأي طرف اإنهاء العقد خالل الع�سر �سنوات التاأجريية االأولى، ويحق ل�سركة االأ�سواق املتطورة اإنهاء العقد بعد ذلك باإرادتها املنفردة. 

وتلتزم �سركة االأ�سواق املتطورة بدفع مبلغ 25.000 ريال �سعودي عن كل يوم تاأخري يف اإتاحة العني املوؤجرة للم�ستاأجر بعد تاريخ 2009/09/01م اأو عن اأي اإخالل بالتزاماتها 
الواردة يف يف عقد االإيجار.

يف حال اأجرب امل�ستاأجر على وقف اأعماله اأو اإغالق �سالة العر�س اأو اإخالء املبنى، فيتم تعليق املبالغ امل�ستحقة ل�سركة االأ�سواق املتطورة وتقوم �سركة بتعوي�س امل�ستاأجر عند 
الطلب. وتلتزم �سركة االأ�سواق املتطورة بعدم ال�سماح مبزاولة اأعمال البقالة يف اأي وحدة من وحدات دارين مول تزيد م�ساحتها عن 500 قدم مربع. وعلى الرغم مما ذكر، فال 

يتحمل اأي طرف اأية م�سوؤولية مبوجب العقد يف حاالت القوة القاهرة. 

عقود إيجار أبرمتها شركة الحياة العقارية بصفتها مؤجر	-(- 

اأبرمت �سركة احلياة العقارية 442 عقد اإيجار قامت مبوجبها بتاأجري متاجر جتارية يف املركز التجاري الذي ت�سرف على ت�سغيله وامل�سمى »حياة مول« يف الريا�س باأجرة اإجمالية 
قدرها 120.030.242 ريال �سعودي كما يف 2015/06/30م. وتقوم �سركة احلياة العقارية بتوقيع عقود االإيجار مع امل�ستاأجرين. باالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة باالإ�سراف 
على اإدارة حياة مول والتوقيع مع امل�سغلني ومقدمي اخلدمة واالأطراف االأخرى للقيام باأعمال اإدارة االإ�ستثمار جلميع اأنواع تطوير امل�سروع، حيث لها كامل �سالحيات االإدارة 
مبوجب تفوي�س �سادر عن مالك حياة مول بتاريخ 2015/03/15م. كما اأن تقدمي �سركة االأندل�س العقارية لتلك اخلدمات يتم بدون مقابل. وبناًء عليه فقد قامت ال�سركة بتوقيع 

عقد ت�سغيل مع �سركة هامات العقارية لتقدمي خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري حلياة مول.

وقد اعتمدت �سركة حياة العقارية منوذج عقد اإيجار موحد لعقود اإيجار متاجر حياة مول، علمًا باأن بنود و�سرط النموذج املوحد لعقود اإيجار متاجر حياة متطابقة مع بنود 
و�سروط النموذج املوحد لعقود اإيجار متاجر مراكز الت�سوق التابعة لل�سركة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى الطالع على جدول رقم 181 بنود و�سروط النموذج املوحد لعقود اإيجار 

امل�ساحات التجارية املوؤجرة يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة(.

ي�سغل عدد من امل�ستاأجرين الرئي�سيني م�ساحة كبرية يف حياة مول وي�سكلون م�سدر دخل هام ل�سركة حياة. وفيما يلي تلخي�ض لأهم البنود وال�سروط الواردة يف عقود اإيجار 
�سالت العر�ض الكبرية، علمًا اأن البنود غري الواردة اأدناه تت�سابه مع البنود وال�سروط الواردة يف اجلدول رقم 181بنود و�سروط النموذج املوحد لعقود اإيجار امل�ساحات التجارية 

املوؤجرة يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة.

عقد إيجار مع شركة الخليج للترفيه

اأبرمت �سركة احلياة العقارية عقد اإيجار مع �سركة اخلليج للرتفيه بتاريخ 2013/05/01م لتاأجري الوحدة رقم اإف 202 يف حياة مول. مدة عقد االإيجار 10 �سنوات تبداأ من 
2013/05/01م ويتجدد تلقائيًا ما مل يقم اأحد االأطراف باإخطار الطرف االآخر قبل نهاية العقد بت�سعني يومًا. وتبلغ القيمة االإيجارية ال�سنوية 895.950 ريال �سعودي للفرتة 
الواقعة ما بني ال�سنة االأولى وال�سنة الثالثة من مدة العقد، ومبلغ 995.500 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة الرابعة وال�سنة ال�سابعة من مدة العقد، ومبلغ 1.095.050 

ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة الثامنة وحتى ال�سنة العا�سرة من مدة العقد.

على امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من �سركة حياة لتاأجري العني املوؤجرة من الباطن، اأو حتويل العقد، اأو اإدخال �سريك. ويحق ل�سركة احلياة العقارية حتويل اأو 
نقل م�سلحتها يف العني املوؤجرة بدون موافقة م�سبقة من امل�ستاأجر. 

ال يجوز الأي طرف اإنهاء العقد باإرادته املنفردة خالل ال�سنوات اخلم�س االأولى من مدة العقد، ويحق ل�سركة حياة اإنهاء العقد يف اأي وقت يف احلاالت التالية:

اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف �سداد االأجرة امل�ستحقة. اأ. 
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ا�ستالم اأو ت�سغيل العني املوؤجرة يف التواريخ املتفق عليها، اأو يف ت�سليم املخططات خالل 30 يومًا من تاريخ العقد اأو 10 اأيام من ا�ستالم العني  ب. 

املوؤجرة.



167

اإذا امل�ستاأجر يف احل�سول على الرتاخي�س الالزمة ملزاولة اأعماله التجارية. ج. 
اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها. د. 

اإذا قام امل�ستاأجر بتحويل اأو التنازل عن العني املوؤجرة بدون موافقة خطية م�سبقة من �سركة حياة. هـ. 
اإغالق العني املوؤجرة ملدة 15 يومًا متتاليًا. و. 

اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف مزاولة اأعماله التجارية بقرار من املحكمة. ز. 
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف اللتزام باأي من بنود اأو �سروط العقد. ح. 

عقد إيجار مع شركة جرير للتسويق

اأبرمت �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب العقارية، وهي املالك وامل�سغل ال�سابق حلياة مول، عقد اإيجار مع �سركة جرير للت�سويق لتاأجري وحدة مب�ساحة قدرها 3.000 مرت مربع 
يف حياة مول ال�ستخدامها مكتبة وقرطا�سية. ومت حتويل العقد ل�سركة احلياة العقارية مبوجب خطاب من �سركة حياة ل�سركة جرير للت�سويق.

تبلغ مدة عقد االإيجار ع�سرين �سنة تبداأ من تاريخ افتتاح املكتبة اأو تاريخ افتتاح املركز التجاري )اأيهما اأ�سبق(، وجتدد تلقائيًا ما مل يقم اأحد االأطراف باإخطار الطرف االآخر 
قبل نهاية العقد بثالثة اأ�سهر. وتبلغ القيمة االإيجارية ال�سنوية 1.250.000 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة االأولى وال�سنة اخلام�سة من مدة العقد، ومبلغ 1.450.000 
ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة ال�ساد�سة وال�سنة العا�سرة من مدة العقد، ومبلغ 1.600.000 ريال �سعودي للفرتة الواقعة ما بني ال�سنة احلادية ع�سر وال�سنة الع�سرين 

من مدة العقد.

يحق للمـ�ستاأجر تاأجري جزء من العني املوؤجرة من الباطن بدون موافقة املوؤجر، اأما فيما يتعلق بكامل العني املوؤجرة فعلى امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من املوؤجر 
لتاأجري العني املوؤجرة من الباطن، حتويل العقد، اأو اإدخال �سريك. 

بعد انق�ساء �سنتني من مدة االأجرة، يحق للموؤجر اإنهاء العقد مبوجب اإخطار مدته �ستة اأ�سهر. ويحق للموؤجر اإنهاء العقد يف اأي وقت يف احلاالت التالية:

اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف الوفاء باأي من التزاماته مبوجب العقد. اأ. 
بعد �سهرين من عدم مقدرة امل�ستاأجر على ا�ستخدام العني املوؤجرة الأ�سباب خارجة عن اإرادة الطرفني. ب. 

وال يحق للموؤجر تاأجري اأي وحدات يف املركز اإلى اأي كيان يزاول ن�ساطات �سمن الن�ساطات التي يزاولها امل�ستاأجر.

عقد إيجار مع شركة الدانو-

اأبرمت �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب العقارية، عقد اإيجار مع �سركة الدانوب لتاأجري وحدة مب�ساحة قدرها 20.340 مرت مربع يف مركز حياة مول. ومت حتويل العقد ل�سركة 
احلياة العقارية مبوجب خطاب من �سركة حياة ل�سركة الدانوب.

مدة عقد االإيجار 15 �سنة تبداأ من تاريخ 2006/12/08م، ويتجدد العقد باتفاق الطرفني. وتبلغ القيمة االإيجارية ال�سنوية 390 ريال �سعودي للمرت املربع الواحد خالل ال�سنوات 
االأولى اإلى اخلام�سة، ومبلغ 430 ريال �سعودي للمرت املربع الواحد خالل ال�سنوات ال�ساد�سة اإلى ال�سنة العا�سرة من مدة العقد، ومبلغ 480 ريال �سعودي للمرت املربع الواحد خالل 

ال�سنوات العا�سرة اإلى اخلام�سة ع�سر من مدة العقد.

على امل�ستاأجر احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من املوؤجر لتاأجري العني املوؤجرة من الباطن، حتويل العقد. ويف حالة رغبة املوؤجر يف بيع املركز التجاري كاماًل يكون للم�ستاأجر 
حق االأولوية يف ال�سراء.

يحق للموؤجر اإنهاء العقد اإذا ف�سل امل�ستاأجر يف �سداد االأجرة امل�ستحقة اأو يف الوفاء باأي من التزاماته مبوجب العقد. وبعد انق�ساء ال�سنة اخلام�سة من مدة العقد، يحق للموؤجر 
اإنهاء العقد اإذا اأ�سبح غري قادر على الوفاء بالتزاماته مبوجب العقد ل�سبب خارج عن �سيطرته على اأن يعطي اإخطار مدته �سنة للم�ستاأجر.
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عقود التأمين 2 - 2 - 11

اأبرمت ال�سركة عدة عقود تاأمني للتاأمني �سد عدد من املخاطر الت�سغيلية واأ�سولها والتي ت�سمل التاأمني على املمتلكات والتاأمني �سد امل�سوؤولية املدنية والتاأمني �سد انقطاع االأعمال 
والتاأمني الطبي على املوظفني والتاأمني على ال�سيارات. وال يوجد اأي عقود تاأمني مهمة غري �سارية اأو منتهية. وفيما يلي ملخ�س عن هذه العقود:

جدول 183 :ملخ�س عن عقود التاأمني املربمة من قبل ال�ضركة

�ضركة التاأمنياملوؤمننطاق التغطية التاأمينيةرقم عقد التاأمني
احلد الأق�ضى 

للتعوي�س )ر��س(
تاريخ انتهاء 

التغطية

2014-PAR-5815089 تاأمني على املمتلكات من
جميع املخاطر

�سركة املتو�سط ال�سركة )املركز الرئي�سي(
واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني 

التعاوين

2016/03/16م17.500.000

2013-PAR-5814298 تاأمني على املمتلكات من
جميع املخاطر

�سركة املتو�سط ال�سركة )مول االأندل�س(
واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني 

التعاوين

2016/09/20م450.509.000

2013-PLS/5805833 تاأمني �سد امل�سوؤولية
املدنية

ال�سركة و/اأو �سركة هامات 
العقارية واأية �سركات 

منت�سبة )مول االأندل�س 
– جدة(

�سركة املتو�سط 
واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني 

التعاوين

2016/09/20م10.000.000

2013-PAR-5814280 تاأمني على املمتلكات
من جميع املخاطر و�سد 

انقطاع االأعمال

ال�سركة و/اأو �سركة هامات 
العقارية واأية �سركات تابعة 

اأو منت�سبة )احلياة مول(

�سركة املتو�سط 
واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني 

التعاوين

2016/09/20م460.198.882

2013-PLS-5805817 تاأمني �سد امل�سوؤولية
املدنية

�سركة املتو�سط ال�سركة )حياة مول(
واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني 

التعاوين

2016/09/20م10.000.000

2015-PAR-5818406 تاأمني تكافلي على
املمتلكات من جميع 

املخاطر وتاأمني �سد 
انقطاع االأعمال

�سركة االأ�سواق املتطورة 
)دارين مول(

�سركة املتو�سط 
واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني 

التعاوين 

2016/09/20م170.000.000

ال�سركة الوطنية ال�سركةتاأمني طبي12294783
للتاأمني التعاوين

250.000 للعادي

500.000 لكبار 
ال�سخ�سيات

2016/05/27م

022668-15-GEC-2002016/03/08م10.000.000�سركة وفاء للتاأمنيال�سركةتاأمني مركبات

022722-15-GEC-2002016/03/08م10.000.000�سركة وفاء للتاأمنيال�سركةتاأمني مركبات

000189/15/2901/P/300سركة ال�سقر ال�سركةتاأمني مركبات�
للتاأمني التعاوين

2016/05/13م10.000.000

000189/15/2901/P/300سركة ال�سقر ال�سركةتاأمني مركبات�
للتاأمني التعاوين

2016/05/13م10.000.000

امل�سدر: ال�سركة 
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التسهيالت االئتمانية والقروض 2 - 2 - 11

يو�سح اجلدول التايل تفا�سيل الت�سهيالت االئتمانية املقدمة لل�سركة 

جدول 184 : ملخ�س تفا�ضيل القرو�س والت�ضهيالت امل�ضرفية اخلا�ضة بال�ضركة

مواعيد ال�ضداداملبالغ املتبقيةاملبالغ امل�ضددةاملبالغ امل�ضحوبةاحلد الئتمايناجلهة

10 �سنوات220.000.000220.000.000165.500.000150.500.000م�سرف الراجحي

7 �سنوات100.000.00070.000.0004.341.351.3483.942.838.43م�سرف الراجحي

5 �سنوات20.000.00020.000.0001.084.814.9923.015.938م�سرف الراجحي

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي عر�س للت�سهيالت االئتمانية والقرو�س التي ترتبط بها ال�سركة حاليًا.

عقد التسهيالت االئتمانية مع مصرف الراجحي 2  2م	أ(- 

بقيمة 220.000.000 ريال �سعودي مع  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  ائتمانية متوافقة مع  ت�سهيالت  ال�سركة عقد  اأبرمت  بتاريخ 1429/02/29هـ )املوافق 2008/02/16م( 
م�سرف الراجحي لتمويل �سراء 25% من حياة مول. وفيما يلي ملخ�ض لأهم �سروط هذا العقد:

جدول 185 :�شروط عقد الت�شهيالت االئتمانية مع م�شرف الراجحي 2008م

ال�ضرحالبيان

220.000.000 ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

�سند الأمر من ال�سركة بكامل قيمة الت�سهيالت. �ال�سمانات

كفاالت غرم واأداء من كٍل من �سركة الزكري للتجارة وال�سناعة )بن�سبة 24.69%( و�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأوالده )بن�سبة  �
9.87%( و�سركة عبداهلل �سعد الرا�سد التجارية )بن�سبة 9.87%( و�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات )بن�سبة 9.87%( ومو�سى عبداهلل اآل 

ا�سماعيل )بن�سبة 2.47%( و�سليمان حممد الداوود )بن�سبة 2.47%( واأمين حممد املديفر )بن�سبة %1.26(

تعهد من ال�سركة بتحويل عقود اإيجار بقيمة 30 مليون ريال �سعودي ل�سالح امل�سرف. �

يتم ال�سداد على فرتة 10 �سنواتال�سداد

يحق للم�سرف، باإرادته املنفردة ودون اإخطار م�سبق لل�سركة، تعليق اأو اإلغاء اأو تخفي�س الت�سهيالت اأو مطالبة ال�سركة بال�سداد الفوري لكامل  �االإنهاء
الت�سهيالت مع االأرباح.

يف حالة عدم ا�ستغالل ال�سركة لكامل الت�سهيالت يحق للم�سرف اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت �

يحق للم�سرف اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت اأو اأي جزء منها يف حالة وجود نزاع بني امل�ساهمني يف ال�سركة اأو يف حالة توقف ال�سركة اأو اأي من  �
�سركاتها التابعة عن ن�ساطاتها

يحق للم�سرف عند اقتناعه اأن اال�ستمرار يف تقدمي الت�سهيالت م�سر له اأو يف غري م�سلحته اأن يخف�س اأو يلغي اأو يعلق الت�سهيالت التي مل  �
ت�ستغلها ال�سركة بعد

تتعهد ال�سركة بعدم تغيري هيكلها دون موافقة م�سبقة من امل�سرف �تعهدات ال�سركة

تتعهد ال�سركة باإخطار امل�سرف باأي تغيريات يف و�سعها القانوين اأو هيكل امل�ساهمني فيها �

تتعهد ال�سركة اأن حتافظ ال�سركة و�سركاتها التابعة وجمموعة �سركاتها وال�سركات املالكة لها على �سخ�سياتها املعنوية واأن ل يتم تعديل اأي من  �
م�ستنداتها التاأ�سي�سية باأي �سكل ينتج عنه تاأثري �سلبي جوهري، ح�سب تقدير امل�سرف

امل�سدر: ال�سركة

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة بنك الراجحي فيما يتعلق بتحولها ل�سركة م�ساهمة عامة وطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام مبوجب خطاب من م�سرف الراجحي لل�سركة 
2015/06/14م،  بتاريخ  الراجحي  مل�سرف  تعهد  خطاب  مبوجب  واالأداء  الغرم  لكفاالت  املقدمني  امل�ساهمني  وتعهد  2015/06/21م(،  )املوافق  1436/09/04هـ  تاريخ  يف 
باال�ستمرار بااللتزام بالوفاء بكافة االلتزامات والديون والنفقات وامل�ساريف امل�ستحقة على ال�سركة ل�سالح م�سرف الراجحي حتى اإمتام عملية الطرح، واأن تقدم ال�سركة بعد 

ذلك اأي �سمانات بديلة اأو اإ�سافية يطلبها م�سرف الراجحي.  
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عقد التسهيالت االئتمانية مع مصرف الراجحي 12 2م	-(- 

اأبرمت ال�سركة عقد ت�سهيالت ائتمانية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية بقيمة 100.000.000 ريال �سعودي مع  بتاريخ 1434/01/07هـ )املوافق 2012/11/21م(، 
م�سرف الراجحي لتمويل 60% من التكاليف املتعلقة باإن�ساء م�سروع �ستي بريج باالإ�سافة اإلى عقود بيع �سلع باالآجل متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. وفيما يلي ملخ�س 

لأهم �سروط هذا العقد:

جدول 186 :�شروط عقد الت�شهيالت االئتمانية مع م�شرف الراجحي 2012م

ال�ضرحالبيان

100.000.000 ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

رهن دخل العقار الكائن يف جدة واملو�سح بال�سك رقم 467 وتاريخ 1424/04/30هـ  �ال�سمانات

رهن العقار الكائن يف جدة واملو�سح بال�سك رقم 467 وتاريخ 1424/04/30هـ �

�سند الأمر من قبل ال�سركة بقيمة الت�سهيالت م�سافًا اإليها االأرباح وعدة �سندات الأمر ل�سمان عقود بيع ال�سلع باالآجل �

يحق للم�سرف عمل املقا�سة بني املبالغ املرت�سدة مبوجب عقد الت�سهيالت وبني اأية اأموال لل�سركة حتت يد امل�سرف اأو بيع اأي من تلك االأموال �

يتم ال�سداد على فرتة 7 �سنواتال�سداد

يحق للم�سرف، باإرادته املنفردة ودون اإخطار م�سبق لل�سركة، تعليق اأو اإلغاء اأو تخفي�س الت�سهيالت اأو مطالبة ال�سركة بال�سداد الفوري لكامل  �االإنهاء
الت�سهيالت مع االأرباح.

يف حالة عدم ا�ستغالل ال�سركة لكامل الت�سهيالت يحق للم�سرف اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت �

يحق للم�سرف اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت اأو اأي جزء منها يف حالة وجود نزاع بني امل�ساهمني يف ال�سركة اأو يف حالة توقف ال�سركة اأو اأي من  �
�سركاتها التابعة عن ن�ساطاتها

يحق للم�سرف عند اقتناعه اأن اال�ستمرار يف تقدمي الت�سهيالت م�سر له اأو يف غري م�سلحته اأن يخف�س اأو يلغي اأو يعلق الت�سهيالت التي مل  �
ت�ستغلها ال�سركة بعد

تتعهد ال�سركة بعدم تغيري هيكلها دون موافقة م�سبقة من امل�سرف �تعهدات ال�سركة

تتعهد ال�سركة باإخطار امل�سرف باأي تغيريات يف و�سعها القانوين اأو هيكل امل�ساهمني فيها �

تتعهد ال�سركة اأن حتافظ ال�سركة و�سركاتها التابعة وجمموعة �سركاتها وال�سركات املالكة لها على �سخ�سياتها املعنوية واأن ل يتم تعديل اأي من  �
م�ستنداتها التاأ�سي�سية باأي �سكل ينتج عنه تاأثري �سلبي جوهري، ح�سب تقدير امل�سرف

تتعهد ال�سركة اأال تقوم بتوزيع اأية اأرباح ما مل ن�سبة ت�سل تغطية الديون لديها اإلى 1.75مرة �

امل�سدر: ال�سركة

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة بنك الراجحي فيما يتعلق بتحولها ل�سركة م�ساهمة عامة وطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام مبوجب خطاب من بنك الراجحي لل�سركة يف 
تاريخ 1436/09/04هـ )املوافق 2015/06/21م(. 

عقد التسهيالت االئتمانية مع مصرف الراجحي 12 2م	-(- 

مع  �سعودي  ريال   20.000.000 بقيمة  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافقة  ائتمانية  ت�سهيالت  عقد  ال�سركة  اأبرمت  2013/07/01م(  )املوافق  1434/08/22هـ  بتاريخ 
م�سرف الراجحي لتمويل 60% من التكاليف املتعلقة باإن�ساء ثالثة مراكز جتارية يف مدينة الريا�س، وهي ال�سحافة �سنرت وتالل �سنرت والريموك �سنرت، باالإ�سافة اإلى عقود بيع 

�سلع بالآجل متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وفيما يلي ملخ�ض لأهم �سروط هذا العقد:

جدول 187 :�شروط عقد الت�شهيالت االئتمانية مع م�شرف الراجحي 2013م

ال�ضرحالبيان

20.000.000 ريال �سعودياإجمايل الت�سهيالت

رهن العقار الكائن يف جدة واملو�سح بال�سك رقم 467 وتاريخ 1424/04/30هـ �ال�سمانات

�سند الأمر من قبل ال�سركة بقيمة الت�سهيالت م�سافًا اإليها االأرباح وعدة �سندات الأمر ل�سمان عقود بيع ال�سلع باالآجل �

يحق للم�سرف عمل املقا�سة بني املبالغ املرت�سدة مبوجب عقد الت�سهيالت وبني اأية اأموال لل�سركة حتت يد البنك اأو بيع اأي من تلك االأموال �

يتم ال�سداد على فرتة 5 �سنواتال�سداد

يحق للم�سرف، باإرادته املنفردة ودون اإخطار م�سبق لل�سركة، تعليق اأو اإلغاء اأو تخفي�س الت�سهيالت اأو مطالبة ال�سركة بال�سداد الفوري لكامل  �االإنهاء
الت�سهيالت مع االأرباح.

يف حالة عدم ا�ستغالل ال�سركة لكامل الت�سهيالت يحق للم�سرف اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت �

يحق للم�سرف اإلغاء اأو تعليق الت�سهيالت اأو اأي جزء منها يف حالة وجود نزاع بني امل�ساهمني يف ال�سركة اأو يف حالة توقف ال�سركة اأو اأي من  �
�سركاتها التابعة عن ن�ساطاتها

يحق للم�سرف عند اقتناعه اأن اال�ستمرار يف تقدمي الت�سهيالت م�سر له اأو يف غري م�سلحته اأن يخف�س اأو يلغي اأو يعلق الت�سهيالت التي مل  �
ت�ستغلها ال�سركة بعد
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ال�ضرحالبيان

تتعهد ال�سركة بعدم تغيري هيكلها دون موافقة م�سبقة من امل�سرف �تعهدات ال�سركة

تتعهد ال�سركة باإخطار امل�سرف باأي تغيريات يف و�سعها القانوين اأو هيكل امل�ساهمني فيها �

تتعهد ال�سركة اأن حتافظ ال�سركة و�سركاتها التابعة وجمموعة �سركاتها وال�سركات املالكة لها على �سخ�سياتها املعنوية واأن ل يتم تعديل اأي من  �
م�ستنداتها التاأ�سي�سية باأي �سكل ينتج عنه تاأثري �سلبي جوهري، ح�سب تقدير امل�سرف

تتعهد ال�سركة اأال تقوم بتوزيع اأية اأرباح ما مل ن�سبة ت�سل تغطية الديون لديها اإلى 1.75مرة �

امل�سدر: ال�سركة

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة بنك الراجحي فيما يتعلق بتحولها ل�سركة م�ساهمة عامة وطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام مبوجب خطاب من بنك الراجحي لل�سركة يف 
تاريخ 1436/09/04هـ )املوافق 2015/06/21م(. 

العقارات 2 - 11

متتلك ال�سركة العقارات التالية يف اململكة: 

جدول 188 :العقارات اململوكة لل�ضركة و�ضركة الأ�ضواق املتطورة

رقم العقارا�ضم مالك العقاررقم ال�ضك وتاريخهم
امل�ضاحة

)مرت مربع(
و�ضف ال�ضتخداماملوقع

310107025607 بتاريخ 1433/03/21هـ 1
)املوافق 2012/12/13م(

الريا�س – 1.022قطعة رقم 839ال�سركة
الدائري 
ال�سمايل

املقر الرئي�سي لل�سركة

310107025606 بتاريخ 1433/03/21هـ 2
)املوافق 2012/12/13م(

الريا�س – 722قطعة رقم 838ال�سركة
الدائري 
ال�سمايل

املقر الرئي�سي لل�سركة

310104027743 بتاريخ 1424/11/27هـ 3
)املوافق 2012/10/13م(

متلك ال�سركة 25% من قطعة االأر�س 
واملقام عليها مركز جتاري عبارة عن 

قبو + دور اأر�سي + دور اأول

25% من قطعة 
رقم 1/3، 

الريا�س

اأر�س مقام عليها الريا�س146.068.76
حياة مول

467 بتاريخ 1424/04/30هـ )املوافق 4
2003/06/30م(

ال�سركة )مرهونة ل�سالح �سركة 
الراجحي للتطوير(

قطعة االأر�س رقم 
1، املطار القدمي، 

جدة

اأر�س �سيقام عليها جدة 197.860
االأندل�س �سكوير

320204012182 بتاريخ 1434/07/10هـ 5
)املوافق 2013/05/20م(

قطعة رقم 3 يف متلك ال�سركة 25% من قطعة االأر�س
جدة

اأر�س �سمال جدة التي جدة160.000
�سيقام عليها بانوراما 

جدة مول

6 730105007774 431010101032
بتاريخ 1429/12/25هـ )املوافق 

2008/12/23م(

�سركة االأ�سواق املتطورة )ال�سك مفرغ 
با�سم �سركة عقارات العربية املحدودة 

التابعة للبنك ال�سعودي الربيطاين(3

قطعة االأر�س رقم 
238 يف الدمام

اأر�س مقام عليها الدمام59.050.79
دارين مول

امل�سدر: ال�سركة

التمويل املربمة فيما بني �سركة  اتفاقية  االأ�سواق املتطورة مبوجب ال�سك رقم 431010101032 وتاريخ 1429/05/28هـ )املوافق 2008/06/02م(، ومبوجب  با�سم �سركة  العقار م�سجاًل  مالحظة: كان هذا   3
االأ�سواق املتطورة والبنك ال�سعودي الربيطاين بتاريخ 1429/09/24هـ )املوافق 2008/09/24م(، مت اإفراغ هذه االأر�س ل�سالح �سركة عقارات العربية املحدودة التابعة للبنك ال�سعودي الربيطاين ك�سمان لت�سديد 
التمويل املمنوح لهم مبوجب اتفاقية التمويل املذكورة. وقد قامت �سركة االأ�سواق املتطورة ب�سداد كامل قيمة التمويل املقدم لها من البنك ال�سعودي الربيطاين واإنهاء اتفاقية التمويل املذكورة، وجاري حاليًا العمل 

على اإجراءات اإعادة اإفراغ االأر�س من قبل �سركة عقارات العربية املحدودة با�سم �سركة االأ�سواق املتطورة.
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الرهونات العقارية والحقوق على عقارات الشركة 1 - 2 - 11

با�ستثناء الرهونات امل�سار اإليها يف اجلدول رقم )188( اأعاله، يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ال توجد اأي رهونات عقارية اأو حقوق اأولوية باال�سرتداد اأو اأي حقوق اأخرى على 
عقارات ال�سركة اأو على ا�ستثمارت ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

عقود أخرى 2 - 11

اتفاقية دي آي الستشارات التصميم والتطوير 1 - 2 - 11

اإنرتنا�سونال ال�ست�سارات الت�سميم والتطوير تقوم مبوجبها �سركة ديزاين انرتنا�سونال باإجراء حت�سينات  اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة ديزاين  بتاريخ 2014/04/02م، 
واأعمال ترميم حلياة مول مبا يف ذلك الرتميمات الداخلية واخلارجية واإجراء تو�سعة للمركز، وحتديث لهيكلة مواقف ال�سيارات. وتقوم �سركة دي اآي بتقدمي املفهوم النهائي 

وحتديد الت�سميم بالكامل مبا يف ذلك االأبعاد واملواد امل�ستخدمة.

تلتزم ال�سركة بدفع مبلغ 1.323.750 ريال �سعودي مقابل خدمات �سركة ديزاين انرتنا�سونال، وذلك على ثالثة مراحل بحيث تدفع ال�سركة مبلغ 255.000 ريال �سعودي 
الثانية، ومبلغ  للمرحلة  واأعمال ترميم، ومبلغ 900.000 ريال  التح�سينات  الت�سميم والتخطيط وتنفيذ  االأولى من  اإنتهاء �سركة ديزاين انرتنا�سونال من تنفيذ املرحلة  عند 
168.750 للمرحلة الثالثة، باالإ�سافة اإلى مبلغ 47.812 ريال �سعودي عن كل زيارة متابعة تنفيذ االأعمال يف املركز وبحد اأق�سى ع�سر زيارات. وتقدم �سركة ديزاين انرتنا�سونال 
خدماتها �سمن مراحل حمددة، ويحق لل�سركة تعليق االأعمال يف امل�سروع اأو التخلي عنه عند نهاية كل مرحلة مع �سداد الدفاع امل�ستحقة عن اخلدمات املقدمة من �سركة ديزاين 

انرتنا�سونال.

اتفاقية آي إتش جي 2 - 2 - 11

اإت�س جي بتقدمي خدمات التوجيه والت�سميم لتطوير العالمة  اآي  اإت�س جي هوتلز ليمتيد تقوم مبوجبها �سركة  اآي  اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة  بتاريخ 2013/07/17م، 
التجارية مل�سروع االأندل�س �سكوير )فندق خم�سة جنوم(، باالإ�سافة اإلى معايري كافة الت�ساميم التقنية املتعلقة مبرافق ومباين امل�سروع. وتقوم �سركة اآي اإت�س جي، �سمن اأمور 
اأخرى، مبراجعة اخلطط التقنية اخلا�سة بامل�سروع وتقدمي الت�ساميم واملراجع لل�سركة وح�سور االجتماعات مع ال�سركة واملقاولني والرد على اال�ستف�سارات. وتدفع ال�سركة 

ل�سركة اآي اإت�س جي مقابل خدماتها مبلغ 468.750 ريال �سعودي.

تنتهي االتفاقية عند اعتماد �سركة اآي اإت�س جي كافة اأعمال امل�سروع اأو �سداد كامل قيمة االتفاقية )اأيهما جاء اآخرًا( ما مل يتم اإنهاء االتفاقية قبل ذلك. ويحق ل�سركة اآي اإت�س جي 
اإنهاء التفاقية اإذا تعر�ست ال�سركة للت�سفية اأو اأخلت ب�سرط جوهري يف التفاقية. وتخ�سع التفاقية لقوانني اململكة املتحدة ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق التحكيم 

يف مركز لندن للتحكيم الدويل يف مركز دبي املايل العاملي.

اتفاقية إدارة فندق مع هوليداي إن 2 - 2 - 11

بتاريخ 2013/07/17م، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة هوليداي اإن ال�سرق االأو�سط املحدودة تقوم مبوجبها �سركة هوليداي اإن بت�سغيل فندق تابع لل�سركة مبا يف ذلك حتديد 
ا�سعار الغرف واخلدمات الفندقية، و�سع �سيا�سات الفندق للنزالء وال�سيوف، التفاو�س على واإبرام وتنفيذ عقود االإيجار وعقود الرتخي�س وعقود االمتياز. وحت�سل �سركة 

هوليداي اإن على ن�سبة حمددة من اإجمايل اإيرادات الفندق واإجمايل الربح الت�سغيلي ودخل الغرف وذلك وفق اجلدول املرفق باالتفاقية.

مدة االتفاقية 15 �سنة تبداأ من 2013/12/31م، ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية اإذا قام الطرف االآخر مبخالفة ج�سيمة لالتفاقية مبوجب اإخطار مدته 30 اأو 60 يومًا ح�سب 
املخالفة. كما يحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية يف حاالت الت�سفية الطوعية اأو االإع�سار اأو االإفال�س للطرف االآخر. ال يحق الأي طرف حتويل العقد بدون موافقة م�سبقة من الطرف 

االآخر، ويحق ل�سركة هوليداي اإن حتويل العقد اأو التعاقد من الباطن مع اأي �سركة تابعة لها بدون موافقة م�سبقة من ال�سركة. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اإجنلرتا وويلز ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق التحكيم يف مركز لندن للتحكيم الدويل يف مركز دبي املايل العاملي.

عقد تصميم وإنشاء فندق  2 - 2 - 11

االإن�ساء  واالأدوات ومعدات  واملواد  واالإ�سراف  العمال  بتوفري  �سركة طروق  تقوم مبوجبها  املحدودة،  للمقاوالت  �سركة طروق  ال�سركة عقد مع  اأبرمت  بتاريخ 2012/11/12م، 
واللوازم االأخرى الإن�ساء واإكمال م�سروع �ستي بريج )فندق خم�سة جنوم( مقابل مبلغ قدره 25.950.000 ريال �سعودي.

يحق لل�سركة اإنهاء العقد يف حالة اإفال�س �سركة طروق اأو اإخاللها بالعقد. ال يحق ل�سركة طروق حوالة حقوقها بدون موافقة م�سبقة من ال�سركة اإال ل�سالح البنك اأو �سركات 
التاأمني. يخ�سع العقد لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم الف�سل يف اأي نزاع عن طريق التحكيم وفق قواعد التحكيم وامل�ساحلة يف غرفة التجارة بجدة.

 اتفاقية أعمال التشطيبات فيما يتعلق بفندق ستي بريج في جدة 2 - 2 - 11

اأبرمت ال�سركة اتفاقيتي اأعمال ت�سطيبات تتعلق ب�ستي بريج يف جدة مع �سركة تل االإتقان يف تاريخ 2014/10/27م وتاريخ 2014/11/05م. ت�سمل اأعمال الت�سطيبات كافة 
االأعمال الكهربائية وامليكانيكية والتمديدات والعزل احلراري باالإ�سافة اإلى املواد الالزمة لتلك االأعمال. وبلغت قيمة االتفاقية االأولى 27.000.000 ريال �سعودي بينما بلغت 

قيمة االتفاقية الثانية 22.644.672 ريال �سعودي. 
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وت�سرتط التفاقية الأولى اإمتام اأعمال الت�سطيبات املندرجة حتتها خالل ثمانية اأ�سهر، بينما مت التفاق على اأن تتم اأعمال الت�سطيبات اخلا�سة بالتفاقية الثانية خالل ت�سعة 
اأ�سهر ون�سف. ووافقت ال�سركة مبوجب االتفاقية الثانية على اأن تدفع ل�سركة تل االإتقان مبلغ 500.000 ريال �سعودي عن كل �سهر تقوم �سركة تل االتقان فيه بت�سليم امل�سروع 

لل�سركة قبل املوعد املتفق عليه. 

ويحق لل�سركة مبوجب االتفاقيتني اأن تلغي اأعمال تبلغ قيمتها ما ال يتجاوز 20% من القيمة االإجمالية لكل اتفاقية. ويجوز لها طلب اأعمال اإ�سافية بعد االتفاق مع �سركة تل االإتقان 
على االأ�سعار ونوعية االأعمال.

اتفاقية المشروع المشترك مع شركة منافع القابضة 2 - 2 - 11

بتاريخ 1436/04/13هـ، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة منافع القاب�سة تقومان مبوجبها بتاأ�سي�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بغر�س تطوير وت�سغيل مركز جتاري على 
قطعة اأر�س مملوكة ل�سركة منافع يف جدة مت ا�ستئجارها من قبل �سركة االأندل�س بالنيابة عن �سركة امل�سروع امل�سرتك التي �سيتم تاأ�سي�سها لغر�س تنفيذ امل�سروع، ملدة 25 عامًا 
بقيمة اإجمالية قدرها 159.640.250 ريال �سعودي، ومت تق�سيم هذه القيمة على دفعات �سنوية مو�سحة ب�سكٍل مف�سل يف عقد االإيجار. ومل تبداأ ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة 

بتنفيذ هذا امل�سروع حيث ما زال يف مراحل التخطيط االأولية.

 وي�سرتط يف كٍل من عقد الإيجار واتفاقية امل�سروع اأن يحال عقد الإيجار اإلى �سركة امل�سروع امل�سكلة بني الطرفني فور تاأ�سي�سها، حيث �ستقوم هي بدورها بدفع القيمة الإيجارية 
املتعلقة با�ستئجار اأر�س امل�سروع. وتقوم �سركة االأندل�س بت�سميم املركز التجاري وت�سليمه ل�سركة هامات لت�سغيله واإدارته.

تقوم ال�سركة بتملك 70% من م�سروع املركز التجاري يف حني تتملك �سركة منافع 30%، ويتحمل كاًل منهما ما يعادل ن�سبته من تكاليف بناء وتطوير امل�سروع واالإيجار. و�سيتم 
حتديد راأ�س املال بعد االنتهاء من حتديد اإجمايل م�ساريف امل�سروع. و�ستح�سل ال�سركة على ما يعادل 10% من تكاليف تطوير امل�سروع من �سركة امل�سروع مقابل ت�سميم واإن�ساء 

وتنفيذ امل�سروع. تظل االتفاقية �سارية مدة بقاء املركز التجاري. تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية توريد وتركيب أعمال خشبية خاصة بفندق ستي بريج في جدة 2 - 2 - 11

اأعمال خ�سبية مع �سركة جممع �سلطانة ال�سناعي يف 2015/08/17م، وذلك فيما يتعلق بتوريد وتركيب احتياجات فندق �ستي بريج  ال�سركة اتفاقية توريد وتركيب  اأبرمت 
يف جدة من اأثاث واأبواب واأعمال خ�سبية اأخرى مبوا�سفات معينة مت االتفاق عليها بني الطرفني بح�سب عينات قدمتها �سركة جممع �سلطانة ال�سناعي، ومت اإحلاق �سور منها 
باالتفاقية. وتبلغ قيمة امل�سروع 8.000.000 ريال �سعودي، و�ستقوم ال�سركة بتقدمي دفعة مقدمة قدرها 20% من قيمة امل�سروع مقابل �سمانات تنفيذ تقدمها �سركة جممع 
�سلطانة ال�سناعي، وباقي الدفعات �سيتم تقدميها مبوجب م�ستخل�سات �سهرية يتم �سرفها بعد معاينة االأعمال ذات العالقة من قبل ال�سركة. وتخ�سع قيمة امل�سروع للتغري طبقًا 

الأي تغيريات حتدث على املخططات احلالية للفندق، وذلك بعد اأن تقوم ال�سركة بتزويد �سركة جممع �سلطانة ال�سناعي بهذه التغيريات وتعميدها بالتنفيذ خطيًا.

 واتفق الطرفان على اأن يتم االنتهاء من تنفيذ االأعمال اخل�سبية خالل مدة �سبعة اأ�سهر من تاريخ توقيع االتفاقية اأو من تاريخ ا�ستالم الدفعة االأولى اأيهما اآخرًا. وتلتزم �سركة 
جممع �سلطانة ال�سناعي اأن تقدم �سمانًا مدته ثالث �سنوات من تاريخ الت�سليم االبتدائي للم�سروع على جميع االأعمال املقدمة من قبلها مبوجب االتفاقية. باالإ�سافة اإلى ذلك، 
تلتزم �سركة جممع �سلطانة ال�سناعي بتقدمي خدمات ال�سيانة للرتكيبات واالأعمال اخل�سبية التي نفذتها ملدة ثالث �سنوات من تاريخ الت�سليم االبتدائي للم�سروع، وذلك فيما 

يتعلق باالأخطاء امل�سنعية. 

تخ�سع اتفاقية تنفيذ االأعمال اخل�سبية اخلا�سة بفندق �ستي بريج يف جدة الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، واأي نزاع ين�ساأ عن االتفاقية فيتم ت�سويته اأواًل بالطرق الودية، واإن 
مل ي�ستطع الطرفان التو�سل التفاق ودي، فتخ�سع االتفاقية لالخت�سا�س الق�سائي للمحاكم املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

عقود شركة هامات العقارية 2 - 11

اأبرمت ال�سركة اتفاقية �سراكة مع �سركة اأ�سالة القاب�سة فيما يتعلق بدخولها ك�سريك يف �سركة هامات العقارية بتاريخ 2012/08/14م بداًل عن �سركة بروج العاملية. وين�س عقد 
ال�سراكة يف ملحقه على اأن يلتزم ال�سركاء باأن تكون �سركة هامات العقارية، وب�سكٍل ح�سري، هي ال�سركة التي تقوم باإدارة وتاأجري املجمعات واملراكز التجارية اململوكة لكل من 
ال�سركاء اأو تلك التي حتت �سيطرتهم اأو �سيطرة ال�سركات التابعة لهم، باالإ�سافة اإلى اأية مراكز جتارية جديدة يتم اإن�ساوؤها من قبل اأي منهم خالل خم�س )5( �سنوات ميالدية 
من تاريخ تلك االتفاقية. وا�ستثنت االتفاقية املراكز التجارية املقامة يف ذلك الوقت ومل تكن حتت اإدارة �سركة هامات العقارية. وعليه، فاإن ال�سركة ملتزمة مبوجب االتفاقية اأن 
ت�ستمر بتعيني �سركة هامات العقارية كم�سغل ومدير لكافة مراكزها التجارية امل�سمولة باالتفاقية اأو اأي مراكز تقوم باإن�سائها م�ستقباًل. ومن اجلدير بالذكر اأن كافة االتفاقيات 

ذات العالقة تتم على اأ�س�س جتارية وتناف�سية.

وفيما يلي كافة اتفاقيات خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري للمراكز التجارية التي اأبرمتها �سركة هامات العقارية حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لدارين مول 1 - 2 - 11

باإدارة  اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة االأ�سواق املتطورة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية  بتاريخ 2014/01/01م، 
وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة االأ�سواق املتطورة يف الدمام وامل�سمى بـ«دارين مول« مقابل اأتعاب مف�سلة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ 

املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.
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اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لحياة مول 2 - 2 - 11

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع مالك مركز حياة مول ومتثلهم ال�سركة، تقوم مبوجبها �سركة هامات 
العقارية باإدارة وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة احلياة العقارية يف الريا�س وامل�سمى بـ«حياة مول« مقابل اأتعاب مف�سلة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل 

دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لبانوراما مول 2 - 2 - 11

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة اأ�سواق امل�ستقبل تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة االأ�سواق املتطورة يف الريا�س وامل�سمى بـ«بانوراما مول« مقابل اأتعاب مف�سلة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ 

املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لعسير مول 2 - 2 - 11

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة اأمواج ع�سري تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة اأمواج ع�سري يف ع�سري وامل�سمى بـ«ع�سري مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة 

من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لمنار مول 2 - 2 - 11

باإدارة  العقارية  املنار مول تقوم مبوجبها �سركة هامات  والتاأجري مع �سركة مركز  والت�سغيل  االإدارة  اتفاقية خدمات  العقارية  اأبرمت �سركة هامات  بتاريخ 2014/01/01م، 
وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة مركز املنار مول وامل�سمى بـ«منار مول« التابع مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ 

املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير ألموا- مول 2 - 2 - 11

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة بروج العاملية املحدودة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة 
وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة بروج العاملية املحدودة يف اخلرب وامل�سمى بـ«اأمواج مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز 

واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.
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اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لكادي مول 2 - 2 - 11

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة بروج العاملية املحدودة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة 
وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري التابع ل�سركة بروج العاملية املحدودة يف جيزان وامل�سمى بـ«كادي مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز 

واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق املحاكم املخت�سة يف الريا�س.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير للباحة مول 2 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة راك ال�سعودية للتطوير العقاري بتاريخ 2014/01/21م تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية 
باإدارة وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري اململوك ل�سركة راك ال�سعودية للتطوير العقاري يف مدينة الباحة وامل�سمى بـ«الباحة مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل 

كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد تلقائيًا ما مل يبلغ اأخد الطرفني االآخر برغبته بعدم التجديد. مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب 
اإ�سعار مدته 90 يومًا يف حالة اأن الطرف االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س 

اأ�سوله، اأو يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري قادر على دفع ديونه.

ويحق الأي من الطرفني نقل كامل االتفاقية اأو اأي جزٍء منها لطرٍف ثالث، مبوجب تقدمي مذكرة كتابية للطرف الثاين. تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر 
بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لروبين مول 2 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة روبني العربية بتاريخ 2015/02/01م تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري املركز التجاري اململوك ل�سركة روبني العربية يف مدينة الريا�س وامل�سمى بـ«روبني بالزا« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب حمددة من اإجمايل دخل 

املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية �سنتني قابلة للتجديد مبوجب اتفاق خطي بني الطرفني. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يف اأي من احلاالت التالية: 

يف حالة اإخالل اأحد الطرفني باأحد �سروط التفاقية وكان حمل هذا الإخالل غري قابل لالإ�سالح اأو اأخفق الطرف املخل يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة الخالل  اأ. 
خالل 30 يومًا من تاريخ اإ�سعار الطرف االآخر بوقوع حالة االإخالل و�سرورة معاجلتها. 

يف حالة اأن الطرف االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س اأ�سوله، اأو  ب. 
يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري قادر على دفع ديونه.

باالإ�سافة اإلى ذلك، يحق ل�سركة روبني العربية اأن تنهي االتفاقية يف حال تق�سري اأو اإهمال �سركة هامات العقارية يف تاأدية مهامها مبوجب االتفاقية، وذلك عن طريق تقدمي 
اإ�سعار خطي قبل االإنهاء املزمع مبدة 30 يومًا. ويتم حتديد التق�سري اأو االإهمال من قبل �سركة روبني العربية. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير للحوية مول  1 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة بروج الدولية بتاريخ 2015/02/01م تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري املركز التجاري اململوك ل�سركة بروج الدولية يف مدينة الطائف وامل�سمى بـ«احلوية مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب حمددة من اإجمايل دخل 

املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات قابلة للتجديد مبوجب اتفاق خطي بني الطرفني. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يف اأي من احلاالت التالية: 

يف حالة اإخالل اأحد الطرفني باأحد �سروط التفاقية وكان حمل هذا الإخالل غري قابل لالإ�سالح اأو اأخفق الطرف املخل يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة الخالل  اأ. 
خالل 30 يومًا من تاريخ اإ�سعار الطرف االآخر بوقوع حالة االإخالل و�سرورة معاجلتها.

يف حالة اأن الطرف االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س اأ�سوله، اأو  ب. 
يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري قادر على دفع ديونه.

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.
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اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لفالمينجو مول 11 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع مالك فالمينقو مول بتاريخ 2015/02/10م تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري فالمينقو مول الواقع يف مدينة جدة مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب 

حتقيق الدخل وغريها.

اإلغاء  التزاماتها،  اأداء  العقارية يف  اتفاق خطي بني الطرفني. ويحق ملالك فالمينقو مول، يف حال تق�سري �سركة هامات  للتجديد مبوجب  مدة االتفاقية ثالث �سنوات قابلة 
االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يطلب فيه من �سركة هامات العقارية اأن تعالج التق�سري، �سريطة حدوث اأي من احلاالت التالية: 

غري قادرة على تاأجري الوحدات التاأجريية يف املركز ح�سب اخلطة املعدة من قبلها.  اأ. 
يف حال وجود �سكاوى من امل�ستاأجرين اأو زوار املركز عن �سوء اإدارة املركز ب�سورة توؤثر على �سمعته. ب. 

يف حال خمالفة �سركة هامات العقارية لأي بند من بنود التفاقية.  ج. 

باالإ�سافة ملا �سبق، تنتهي االتفاقية عند ت�سفية اأي من طريف االتفاقية الأعماله. وال يحق ل�سركة هامات العقارية التنازل عن االتفاقية اأو اأي جزء منها دون احل�سول على املوافقة 
اخلطية امل�سبقة ملالك فالمينقو مول. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لعالية بالزا 12 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة اأماكن عالية العقارية بتاريخ 2014/01/01م، تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة 
وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري اململوك ل�سركة اأماكن عالية العقارية يف مدينة الريا�س وامل�سمى بـ«عالية بالزا« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب حمددة 

من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات قابلة للتجديد مبوجب اتفاق خطي بني الطرفني. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يف اأي من احلاالت التالية: 

يف حالة اإخالل اأحد الطرفني باأحد �سروط التفاقية وكان حمل هذا الإخالل غري قابل لالإ�سالح اأو اأخفق الطرف املخل يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة الخالل  اأ. 
خالل 30 يومًا من تاريخ اإ�سعار الطرف االآخر بوقوع حالة االإخالل و�سرورة معاجلتها. 

يف حالة اأن الطرف االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س اأ�سوله، اأو  ب. 
يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري قادر على دفع ديونه.

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لمول جامعة حايل 12 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سندوق التعليم العايل بتاريخ 2014/03/12م، تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري املركز التجاري اململوك من قبل �سندوق التعليم العايل يف احلرم اجلامعي جلامعة حايل يف مدينة حايل، وذلك مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب 

حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا ما مل يتفق الطرفني على خالف ذلك. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يف حالة اأن الطرف 
االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س اأ�سوله، اأو يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري 

قادر على دفع ديونه. وميلك �سندوق التعليم العايل احلق يف نقل كامل اأو اأي جزء من االتفاقية مبوجب اإ�سعار خطي تقدمه ل�سركة هامات العقارية.

تخضع االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية وتفسر بنودها بموجبها.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لتبوك مول 12 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة اأ�سالة القاب�سة بتاريخ 2014/01/01م تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل 
وتاأجري املركز التجاري اململوك ل�سركة اأ�سالة القاب�سة يف مدينة تبوك وامل�سمى بـ«تبوك مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب حمددة من اإجمايل دخل 

املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات قابلة للتجديد مبوجب اتفاق خطي بني الطرفني. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يف اأي من احلاالت التالية: 

يف حالة اإخالل اأحد الطرفني باأحد �سروط التفاقية وكان حمل هذا الإخالل غري قابل لالإ�سالح اأو اأخفق الطرف املخل يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة الخالل  اأ. 
خالل 30 يومًا من تاريخ اإ�سعار الطرف االآخر بوقوع حالة االإخالل و�سرورة معاجلتها. 

يف حالة اأن الطرف االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س اأ�سوله، اأو  ب. 
يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري قادر على دفع ديونه.

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها.
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اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير للريم سنتر 12 - 2 - 11

اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع �سركة املراكز املتقدمة لال�ستثمار العقاري بتاريخ 2012/01/01م، تقوم مبوجبها �سركة هامات 
العقارية باإدارة وت�سغيل وتاأجري املركز التجاري اململوك ل�سركة املراكز املتقدمة يف مدينة الريا�س وامل�سمى بـ«الرمي �سنرت« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية ب�سكٍل مف�سل كن�سب 

حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات قابلة للتجديد مبوجب اتفاق خطي بني الطرفني. ويحق الأي من الطرفني اإلغاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا يف اأي من احلاالت التالية: 

يف حالة اإخالل اأحد الطرفني باأحد �سروط التفاقية وكان حمل هذا الإخالل غري قابل لالإ�سالح اأو اأخفق الطرف املخل يف اتخاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة الخالل  اأ. 
خالل 30 يومًا من تاريخ اإ�سعار الطرف االآخر بوقوع حالة االإخالل و�سرورة معاجلتها. 

يف حالة اأن الطرف االآخر قام بت�سفية اأعماله اأو قام بعملية م�سابهة �سواء كانت طواعية اأو اإجبارية اأو يف حالة مت تعيني و�سي اأو مدير على كٍل اأو بع�س اأ�سوله، اأو  ب. 
يف حال اأ�سبح ذلك الطرف غري قادر على دفع ديونه.

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر بنودها مبوجبها. 

االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة  1 - 11

با�ستثناء ما مت ذكره يف هذا الق�سم الفرعي من هذه الن�سرة، يوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأن ال�سركة ال ترتبط باأي تعامالت اأو عقود اأو عالقات جتارية اأو �سفقات عقارية 
مع طرف ذي عالقة مبا يف ذلك امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح واأن هذه العالقات قد متت على اأ�س�س جتارية وتناف�سية.

اتفاقية المشروع المشترك لتطوير مستشفى  1 -  1 - 11

بتاريخ 2014/10/30م، اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية القاب�سة، التي يرتبط بها رئي�س جمل�س االإدارة حممد عبدالعزيز احلبيب 
ب�سفته م�ساهم ب�سكل غري مبا�سر وع�سو جمل�س اإدارة، اتفقا مبوجبها على تاأ�سي�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بغر�س تطوير وت�سغيل م�ست�سفى على اأر�س متلكها ال�سركة يف 

جدة. وتن�س االتفاقية على قيام جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية بت�سميم وت�سغيل واإدارة امل�ست�سفى. ومل تبداأ ال�سركة بعد بتنفيذ هذا امل�سروع.

يتملك كل طرف 50% من م�سروع امل�ست�سفى، ويتم حتديد راأ�س املال بعد االنتهاء من حتديد اإجمايل م�ساريف امل�سروع. ت�ساهم ال�سركة يف امل�سروع بح�س�س عينية عبارة عن 
قطع االأرا�سي 2/اأ، 2/ب، و 5/ب من املخطط الرئي�سي 444/جاي/ا�س الكائن يف جدة مب�ساحة اإجمالية قدرها 251.258 مرت مربع وقيمة مقدارها 91.389.000 ريال 

�سعودي.

مقابل خدمات الت�سميم والتطوير واالإدارة ت�ستحق جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات ال�سحية 10% من تكاليف تطوير امل�سروع و ر�سوم اإدارة مقدارها 5% من الدخل 
ال�سنوي )7.5% اإذا جتاوز عائد اال�ستثمار ال�سنوي ن�سبة %20(. 

تظل االتفاقية �سارية مدة بقاء امل�ست�سفى، ويتم الف�سل يف اأي نزاع وديًا اأو التحكيم وفق قانون التحكيم ال�سعودي.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/12/01م مع امتناع حممد عبدالعزيز احلبيب من الت�سويت على هذا القرار. كما متت املوافقة على العقد 
من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م(.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لتالل سنتر 2 -  1 - 11

باإدارة وت�سغيل وتاأجري  اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع ال�سركة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية  بتاريخ 2014/01/01م، 
املركز التجاري التابع لل�سركة يف الريا�س وامل�سمى بـ«تالل �سنرت« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين 

ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق املحاكم املخت�سة يف الريا�س.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/12/01م. كما متت املوافقة على العقد من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/05/19هـ 
)املوافق 2015/03/10م(.
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اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لألندلس مول 2 -  1 - 11

باإدارة وت�سغيل وتاأجري  اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع ال�سركة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية  بتاريخ 2014/01/01م، 
املركز التجاري التابع لل�سركة يف جدة وامل�سمى بـ«االأندل�س مول« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب 

حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق املحاكم املخت�سة يف الريا�س.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/12/01م. كما متت املوافقة على العقد من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/05/19هـ 
)املوافق 2015/03/10م(.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير للصحافة سنتر  2 -  1 - 11

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع ال�سركة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية باإدارة وت�سغيل وتاأجري املركز 
التجاري التابع لل�سركة يف الريا�س وامل�سمى بـ«ال�سحافة �سنرت« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين ون�سب 

حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق املحاكم املخت�سة يف الريا�س.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/12/01م. كما متت املوافقة على العقد من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/05/19هـ 
)املوافق 2015/03/10م(.

اتفاقية خدمات اإلدارة والتشغيل والتأجير لليرموك سنتر  2 -  1 - 11

باإدارة وت�سغيل وتاأجري  اأبرمت �سركة هامات العقارية اتفاقية خدمات االإدارة والت�سغيل والتاأجري مع ال�سركة تقوم مبوجبها �سركة هامات العقارية  بتاريخ 2014/01/01م، 
املركز التجاري التابع لل�سركة يف الريا�س وامل�سمى بـ«الريموك �سنرت« مقابل اأتعاب حمددة يف االتفاقية كن�سب حمددة من اإجمايل دخل املركز واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين 

ون�سب حتقيق الدخل وغريها.

مدة االتفاقية خم�س �سنوات وتتجدد مبوافقة الطرفني اخلطية. ويحق لكل طرف اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار مدته 90 يومًا يف احلاالت التالية: )اأ( وجود اإخالل ال ميكن 
تداركه اأو عدم اتخاذ اإجراءات معقولة ملعاجلته خالل 30 يومًا من تاريخ االإخطار به، اأو )ب( يف حالة ت�سفية اأي طرف. 

تخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويتم الف�سل يف اأي نزاع ين�ساأ عن طريق املحاكم املخت�سة يف الريا�س.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/12/01م. كما متت املوافقة على العقد من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/05/19هـ 
)املوافق 2015/03/10م(.

اتفاقية تأجير أرض الصحافة سنتر  2 -  1 - 11

بتاريخ 2013/01/28م، اأبرمت ال�سركة اتفاقية تاأجري وتطوير اأر�س ال�سحافة �سنرت مع مو�سى بن عبداهلل اآل ا�سماعيل تقوم مبوجبها ال�سركة، با�ستئجار قطع االأرا�سي رقم 
913-926 يف حي ال�سحافة بالريا�س مب�ساحة اإجمالية تبلغ 12.395 مرت مربع وذلك لدة ع�سرين 20 �سنة هجرية بهدف تطوير مركز جتاري توؤول ملكيته للموؤجر بعد انتهاء 

مدة االإيجار. وتبلغ القيمة االإجمالية لالإيجار 64.082 الف ريال �سعودي. 

ويحق لل�سركة مبوجب االتفاقية تاأجري االأر�س بالباطن ب�سكل كلي اأو جزئي بدون املوافقة امل�سبقة للموؤجر اإال اأن تنازل ال�سركة عن االتفاقية للغري يتطلب موافقة املوؤجر اخلطية. 
وال يحق للموؤجر مبوجب االتفاقية بيع االأر�س اإال بعد اإخطار مدته 10 اأيام لل�سركة ما مل تبدي ال�سركة رغبتها يف �سرائها. باالإ�سافة اإلى ذلك، يحق للموؤجر اإنهاء االتفاقية بعد 
مرور �سنة من تاريخ العقد دون بدء تنفيذ امل�سروع اإال يف حالة القوة القاهرة. وعند اإنهاء االتفاقية، يجب على ال�سركة اأن ت�سلم ال�سك املتعلق باالأر�س املوؤجرة وكافة ما على 

االأر�س من مباين يف حالة جيدة.

ومتت املوافقة على العقد اأعاله من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ 2014/12/01م. كما متت املوافقة على العقد من قبل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/05/19هـ 
)املوافق 2015/03/10م(.
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عقود إيجار مع الشركة العالمية للرعاية الصحية  2 -  1 - 11

اأبرمت ال�سركة عقدي اإيجار مع ال�سركة العاملية للرعاية ال�سحية، والتي ميلك فيها ع�سو جمل�س االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب، بطريقة غري مبا�سرة عن طريق ملكيته 
يف �سركة حممد عبدالعزيز واأوالده القاب�سة، وذلك فيما يتعلق بتاأجري م�ساحات من املبنى العائد لها يف طريق الدائري ال�سمايل يف مدينة الريا�س والتي ت�ستخدم جزءًا منه 
كمقر رئي�سي لها. يبلغ اإجمايل امل�ساحات املوؤجرة لل�سركة العاملية للرعاية ال�سحية 1،266 مرت مربع. ويبداأ �سريان العقد االأول اعتبارًا من تاريخ 2013/01/01م، يف حني يبداأ 
�سريان العقد الثاين اعتبارًا من تاريخ 2013/07/15م وينتهيان يف تاريخ 2017/12/31م. وتبلغ القيمة االإيجارية للم�ساحات املوؤجرة مبوجب هذين العقدين 933،825 ريال 

�سعودي �سنويًا. 

ي�ستوجب العقدان ح�سول امل�ستاأجر على موافقة ال�سركة اخلطية امل�سبقة لتحويل اأي جزء من العقار املوؤجر اأو تاأجريه من الباطن. وال يتعني على ال�سركة احل�سول على موافقة 
امل�ستاأجر لتحويل حقوقها يف العني املوؤجرة دون احل�سول على موافقة امل�ستاأجر، وتبقى هذه العقود نافذة اأمام اأي موؤجر اأو مال جديد للمبنى. 

ويحق لل�سركة اإنهاء العقد يف اأي من احلاالت التالية:

اأ( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف �سداد االإيجار عند حلوله.  

ب( اإذا ا�ستخدم امل�ستاأجر العني املوؤجرة لغري الغر�س املتفق عليه يف عقد االإيجار.   

ج( اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها.  

د( اإذا قامت امل�ستاأجر بتحويل العني املوؤجرة اأو التنازل عنها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.  

هـ( يف حال اإفال�س امل�ستاأجر وف�سله يف تقدمي �سمانا لل�سركة.   

وحيث اأن هذه العقود مربمة مع طرف ذي عالقة وخا�سعة ملتطلبات املادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات، فاإن ال�سركة �ستقوم بعر�س هذه 
العقود على اأول اجتماع ملجل�س االإدارة العتمادها، وعر�سها اأي�سًا على اأول اجتماع للجمعية العامة للم�ساهمني للح�سول على موافقتها على هذه العقود.

عقود إيجار مع شركة صيدلية الجمال الرابعة للتجارة 2 -  1 - 11

اأبرمت ال�سركة عقدي اإيجار مع �سركة �سيدلية اجلمال الرابعة للتجارة )»�سركة �سيدلية اجلمال« اأو »امل�ستاأجر«( لتاأجري م�ساحات اإيجارية يف كٍل من التالل �سنرت وال�سحافة 
�سنرت. ويعد هذين العقدين من العقود مع االأطراف ذات العالقة نظرًا مللكية ع�سو جمل�س االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب، الغري مبا�سرة يف �سركة �سيدلية اجلمال، وذلك 

من خالل ملكيته يف �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده القاب�سة، والتي متتلك بدورها ن�سبة من راأ�س مال �سركة �سيدلية اجلمال. 

ومت اإبرام عقد االإيجار املتعلق بتالل �سنرت بالريا�س مع �سركة �سيدلية اجلمال يف 1435/02/01هـ املوافق 2013/12/05م، والذي قامت ال�سركة مبوجبه بتاأجري وحدات تاأجريية 
مب�ساحة اإجمالية قدرها 350 مرت مربع ال�ستخدامها ك�سيدلية حتت اال�سم التجاري »وايت�س« ملدة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ 2014/04/01 وتنتهي بتاريخ 2017/03/31م. 
وتبلغ القيمة االإيجارية لهذا العقد 385،000 ريال �سعودي �سنويًا، تدفع على ق�سطني مت�ساويني، وذلك عند بداية ال�سنة التعاقدية وبعد م�سي �ستة اأ�سهر من بداية ال�سنة نف�سها. 

ويف التاريخ نف�سه، 1435/02/01هـ املوافق 2013/12/05م، اأبرمت ال�سركة عقدًا اآخر مع �سركة �سيدلية اجلمال لتاأجري وحدات تاأجريية يف ال�سحافة �سنرت يف الريا�س، على 
م�ساحة تاأجريية تبلغ 249.3 مرت مربع، ال�ستخدامها اأي�سًا ك�سيدلية حتت اال�سم التجاري »وايت�س«. وتبلغ مدة هذا العقد ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ 2014/03/15م وتنتهي 
بتاريخ 2017/03/14م. وتبلغ القيمة االإيجارية لهذا العقد 300،000 ريال �سعودي �سنويًا، تدفع اأي�سًا على ق�سطني، حيث تكون الدفعة االأولى واجبة ال�سداد عند بداية ال�سنة 

التعاقدية، والدفعة الثانية بعد م�سي �ستة اأ�سهر من بداية ال�سنة نف�سها.

وين�ض العقدان على نف�ض ال�سروط والأحكام، ومن �سمنها اأنه ل يجوز للم�ستاأجر اأن ُيدِخل �سريكًا اآخر معه اأو اأن يتنازل عن عقد الإيجار اأو اأن يوؤجر الوحدة املوؤجرة له من 
الباطن اأو اأن يرهنها، �سواًء ب�سكٍل جزئي اأو كلي، دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من ال�سركة. 

وفيما يتعلق بف�سخ العقد، ين�س العقدان على اأنه يحق لل�سركة اأن تف�سخ العقد دون احلاجة اإ�سعار امل�ستاأجر اأو احل�سول على حكم ق�سائي يف عدد من احلاالت، واأهمها ما يلي:

اأ( اإذا مل يلتزم امل�ستاأجر ب�سداد القيمة االإيجارية يف وقتها.   

ب( اإذا مل ي�ستلم امل�ستاأجر الوحدة املوؤجرة اأو مل يقم باإعداد الوحدة املوؤجرة وجتهيزها وافتتاحها يف االأوقات املحددة يف العقد.   

ج( اإذا مل يح�سل امل�ستاأجر على الرتاخي�س الالزمة ملمار�سة ن�ساطه.   

د( اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر بالغري اأو باملبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها.  

هـ( اإذا قام امل�ستاأجر بتحويل العني املوؤجرة اأو التنازل عنها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.  

و( اإذا خالف امل�ستاأجر اأيٍ  من �سروط عقد الإيجار اأو بنوده.   
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وتعطي عقود االإيجار هذه احلق لل�سركة بالت�سرف يف املراكز ذات العالقة �سواًء بالتاأجري اأو البيع اأو التنازل، ويتعني على امل�ستاأجر يف اأي من هذه احلاالت باال�ستمرار بتنفيذ 
العقد.

وتخ�سع هذه العقود لكافة االأنظمة والتعليمات �سارية املفعول يف اململكة، ويحال اأي نزاع ين�ساأ عن اأي من هذين العقدين للجهات الق�سائية املخت�سة يف اململكة. 

وحيث اأن هذه العقود مربمة مع طرف ذي عالقة، وخا�سعة ملتطلبات املادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات، فاإن ال�سركة �ستقوم بعر�س هذه 
العقود على اأول اجتماع ملجل�س االإدارة العتمادها، وعر�سها اأي�سًا على اأول اجتماع للجمعية العامة للم�ساهمني للح�سول على موافقتها على هذه العقود.

عقد إيجار مع شركة التوزيع الوطنية 2 -  1 - 11

اأبرمت ال�سركة عقد اإيجار مع �سركة التوزيع الوطنية )»امل�ستاأجر«( يف تاريخ 1436/10/20هـ املوافق 2015/08/05م، وذلك فيما يخ�س تاأجري م�ساحة 74 مرت مربع تقع يف 
الدور الثاين من مبنى املقر الرئي�سي لل�سركة الواقع على طريق الدائري ال�سمايل يف مدينة الريا�س لي�ستخدم كمقر اإداري. ويعد هذا العقد من العقود مع االأطراف ذات العالقة 
نظرًا مللكية ع�سو جمل�س االإدارة، حممد عبدالعزيز احلبيب، الغري مبا�سرة يف �سركة التوزيع الوطنية، وذلك من خالل ملكيته يف �سركة حممد عبدالعزيز احلبيب واأوالده 

القاب�سة، والتي متتلك جزءًا من راأ�س مال �سركة التوزيع الوطنية ب�سورٍة غري مبا�سرة. 

مدة العقد �سنة واحدة غري قابلة للتجديد اإال مبوافقة الطرفني، وتبلغ القيمة االإيجارية للعقد 51،500 ريال �سعودي �سنويًا. وال يجوز ل�سركة التوزيع الوطنية حتويل العقد للغري 
اأو تاأجري امل�ساحة املوؤجرة من الباطن مبوجبه، �سواًء ب�سكٍل جزئي اأو كامل، دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.   

ويحق لل�سركة اإنهاء العقد يف اأي من احلاالت التالية:

اأ( اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف �سداد االإيجار خالل �سهر من ا�ستحقاقه.  

ب( اإذا قام امل�ستاأجر با�ستخدام العني املوؤجرة بطريقة ت�سر الغري اأو املبنى اأو تخالف القوانني املعمول بها يف اململكة.  

ج( اإذا قام امل�ستاأجر بتحويل العني املوؤجرة اأو التنازل عنها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.  

د( يف حال اإفال�س امل�ستاأجر اأو اإع�ساره، وف�سله يف تقدمي �سمانات منا�سبة لل�سركة.   

ويخ�سع هذا العقد لكافة االأنظمة والتعليمات �سارية املفعول يف اململكة، ويحال اأي نزاع ين�ساأ عنه للجهات احلكومية املخت�سة يف اململكة. 

وحيث اأن هذا العقد مربم مع طرف ذي عالقة، وخا�سع ملتطلبات املادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات، فاإن ال�سركة �ستقوم بعر�سه على 
اأول اجتماع ملجل�س االإدارة العتماده، وعر�سه اأي�سًا على اأول اجتماع للجمعية العامة للم�ساهمني للح�سول على موافقتها عليه. 
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العالمات التجارية 11 - 11

متتلك ال�سركة وا�ستثمارات ال�سركة عدة عالمات جتارية قامت بت�سجيلها لدى وزارة التجارة وال�سناعة، كما يلي: 

جدول 189 : العالمات التجارية اململوكة لل�ضركة

رقم الت�ضجيلا�ضم العالمةمالك العالمة
فئة 

الت�ضجيل
�ضكل العالمة التجاريةتاريخ انتهاء الت�ضجيل

1439/03/24هـ )املوافق 2017/12/12م(1063/736مول االندل�سال�سركة

 

�سركة االأندل�س ال�سركة
العقارية

1445/02/07هـ )املوافق 2023/08/23م(143500214236

1445/02/07هـ )املوافق 2023/08/23م(143500218336االأندل�س �سكويرال�سركة

1445/02/07هـ )املوافق 2023/08/23م(143500218636الريموك �سنرتال�سركة

1445/02/07هـ )املوافق 2023/08/23م(143500221436ال�سحافة �سنرتال�سركة

1445/02/07هـ )املوافق 2023/08/23م(143500221536تالل �سنرتال�سركة

1439/03/24هـ )املوافق 2017/12/12م(1020/2536دارين مولال�سركة

1446/4/6هـ )املوافق 2024/10/9م(143600689636حياة مولال�سركة

�سركة هامات 
العقارية

�سركة هامات 
العقارية

 1445/10/13هـ )املوافق 2024/04/22م( 36 1435018775

امل�سدر: ال�سركة

وتعتمد ال�سركة و�سركاتها يف اأعمالها على هذه العالمات التجارية يف ت�سويق واإدارة املراكز التجارية املرتبطة بها، باالإ�سافة اإلى ت�سويق خدماتها.
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الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية 12 - 11

يو�سح اجلدول التايل الدعاوى واملطالبات واالإجراءات النظامية املتعلقة بال�سركة وا�ستثمارات ال�سركة.

جدول 190 :الدعاوى واملطالبات والإجراءات النظامية املتعلقة بال�ضركة

حالة الدعوىمو�ضوع الدعوىاملدعى عليهاملدعي
الأثر املايل املتوقع )ريال 

�ضعودي(

�سركة االأندل�س �سركة �سم�سرة عقارية 
العقارية 

ادعت �سركة �سم�سرة عقارية باأحقيتها بقيمة �سعي فيما يتعلق 
ب�سراء االأر�س امل�ستخدمة حاليًا كمقر رئي�سي لل�سركة وقدرت 

قيمة ال�سعي بـ 650.000 ريال �سعودي.

�سدر حكم برد الدعوى لعدم 
اال�ستحقاق. مت ا�ستئناف احلكم من 
قبل املدعي وال زالت الدعوى قائمة. 

650.000

موؤ�س�سة ال�سركة
م�ستاأجرة

اأقامت ال�سركة دعوى مقابلة تطالب املوؤ�س�سة املذكورة اأعاله 
باالأجور املتاأخرة يف ذمتها فيما يتعلق با�ستئجارها معر�س 

جتاري يف االأندل�س مول.

332.334 )ل�سالح ال�سركة(قائمة

امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول التايل الدعاوى واملطالبات واالإجراءات النظامية املتعلقة ب�سركة احلياة العقارية.

جدول 191 :الدعاوى واملطالبات والإجراءات النظامية املتعلقة ب�ضركة احلياة العقارية

حالة الدعوىمو�ضوع الدعوىاملدعى عليهاملدعي
الأثر املايل املتوقع 

)ريال �ضعودي(

�سركة �سركة احلياة العقارية
م�ستاأجرة

اأقامت �سركة احلياة العقارية تطالب املدعى عليها باإخالء العقار 
امل�ستاأجر يف حياة مول.

كما اأقامت ال�سركة امل�ستاأجرة دعوى مقابلة �سد �سركة حياة العقارية 
تطالب بتعوي�سها عن اأ�سرار مدعى بها نتيجة ل�سغوط تعر�ست لها 

خالل مدة االيجار.

اإن دعوى االإخالء قائمة
ال ترتبط بها قيمة 

حمددة، يف حني اأن 
الدعوى املتقابلة 

تتمثل بتعوي�س 
يحد من قبل 

اجلهة الق�سائية 
املخت�سة وال ميكن 

حتديد قيمته اإذا ما 
حكم به. 

�سركة �سركة احلياة العقارية
م�ستاأجرة

اأقامت �سركة احلياة العقارية دعوى تطالب مبوجبها املدعى عليها 
باإخالء العقار املوؤجر لها يف حياة مول ودفع قيمة االإيجار امل�ستحق عن 

الفرتة املمتدة من 2010/08/01م وحتى 2013/07/31م وفقًا ملدة 
العقد املوقع معها. 

حكم ل�سركة احلياة العقارية 
مبطالبتها بت�سليمها العني املوؤجرة، 
باالإ�سافة اإلى مبلغ 606.250 ريال 

�سعودي. وقد مت ا�ستئناف احلكم 
املذكور وقررت املحكمة اال�ستئناف 

اإعادة الدعوى اإلى املحكمة 
االأولى ملعاجلة مالحظات حمكمة 

اال�ستئناف، وما زالت هذه الدعوى 
قائمة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

606.250 ل�سالح 
�سركة احلياة 

العقارية

�سركة �سركة احلياة العقارية
م�ستاأجرة

اأقامت �سركة احلياة العقارية دعوى م�ستقلة تطالب فيها املدعى عليها 
بدفع اأجر املثل للعني املوؤجرة عن الفرتة االإيجارية الواقعة ما بني 

2013/08/01م وحتى تاريخ 2014/12/2م.  

ما زالت هذه الدعوى منظورة من قبل 
املحكمة حتى تاريخ هذه الن�سرة

غري قابل للتحديد 
يف هذه املرحلة من 
االإدعاء، اإذ يخ�سع 

تقدير اأجرة املثل 
لتقدير املحكمة 

امل�سدر: ال�سركة
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مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أخرى تمارس أعمااًل شبيهة أو منافسة ألعمال  12 - 11
الشركة

ي�سغل عدد من اأع�ساء جمل�س االإدارة منا�سب اأخرى، اأو لهم م�ساهمات مبا�سرة، يف �سركات تزاول اأعمااًل �سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة كما هو مبني يف اجلدول اأدناه.

جدول 192: بيانات اأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�ضغلون منا�ضب اأخرى، اأو لهم م�ضاهمات مبا�ضرة، يف �ضركات تزاول اأعماًل �ضبيهة اأو مناف�ضة لأعمال ال�ضركة

ال�ضركة ذات العالقة 

�ضفة الع�ضو يف ال�ضركة ذات العالقة 

هل تناف�س اأعمال ال�ضركة طبيعة اأعمال ال�ضركة ذات العالقة  ع�ضو جمل�س 
اإدارة / مدير

مالك )ملكية 
مبا�ضرة( 

 حممد عبدالعزيز احلبيب

�سركة حممد بن عبدالعزيز 
احلبيب واوالده القاب�سة

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.ا�ستثمار وتطوير االأرا�سي والبناء عليهانعمنعم

�سركة حممد عبدالعزيز 
احلبيب و�سركاوؤه لال�ستثمار 

العقاري

متلك العقارات و االرا�سي والعقارات وتطويرها نعمنعم
وا�ستثمارها.

نعم توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة حممد احلبيب واأحمد 
احلب�سي و�سركاوؤهم

اال�ستثمار يف امل�ساريع واالأعمال العقارية واالإجتار نعمنعم
به االأرا�سي ومتثيل �سركات الو�ساطة العقارية.

ل - حيث اأن ال�سركة يف �سوريا ولي�ض لل�سركة اأي ن�ساط 
يف اململكة العربية ال�سعودية.

�سركة العاملية للرعاية 
ال�سحية

جتارة اجلملة والتجزئة يف االأدوية وامل�ستلزمات نعمال
الطبية.

ال توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للمباين و�سيانة املباين، و�سراء نعمنعم�سركة اأ�سالة القاب�سة
االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها.

نعم توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة غرا�س االأخالق 
التعليمية

ال توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.خدمات تعليميةنعمنعم

�سركة جمموعة �سليمان 
احلبيب للخدمات الطبية 

القاب�سة

اقامة واإدارة امل�ست�سفيات الطبية وامل�ستو�سفات نعمنعم
عليها  املباين  واقامة  االرا�سي  – �سراء 
وا�ستثمارها – جتارة اجلملة يف االأدوية 

وامل�ستح�سرات واالجهزة الطبية

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ال حيث اأنها ال تدير اإال امل�ساريع التي اأُن�سئت من اأجلها.القطاع العقاريالنعم�سركة احلياة العقارية

عبد املح�ضن حممد الزكري

�سراء االأرا�سي وتطويرها واإقامة املباين عليها نعمنعمالزكري لل�سناعة والتجارة
وا�ستثمارها بالبيع اأو التاأجري اأو التق�سيط ل�سالح 
ال�سركة واأعمال املقاوالت العامة للمباين وت�سغيل 

العقارات وت�سويقها.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

عبدال�ضالم عبدالرحمن العقيل 

اال�ستثمار العقاري ب�سراء وا�ستثمار االأرا�سي نعمنعم�سركة حرمة الوطنية 
والعقارات اإما بتاأجريها اأو بيعها واإدارة وت�سغيل 

املدن واملرافق العامة واخلا�سة واملقاوالت 
املعمارية واملدنية.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اإقامة واإدارة وت�سغيل املدار�س واإقامة وتدريب نعمنعم�سركة مدار�س ريا�س جند 
املدار�س جلميع املراحل.

ال - حيث اأن ن�ساطها مقت�سر على ت�سغيل املباين 
التعليمية.

اال�ستثمار العقاري ب�سراء وا�ستثمار االرا�سي نعمنعم�سركة وادي حرمة 
والعقارات اما بتاأجريها او بيعها وادارة وت�سغيل 

املدن واملرافق العامة واخلا�سة واملقاوالت 
املعمارية واملدنية وامليكانيكية والكهربائية واأعمال 

االن�ساءات وال�سيانة .

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

تعمل الهيئة العامة لال�ستثمار ال�سعودية على النعمالهيئة العامة لال�ستثمار 
توفري وت�سهيل اال�ستثمار يف اململكة العربية 

ال�سعودية وذلك بتوفري الظروف املثالية لتحقيق 
اأق�سى قدر من الكفاءة وال�سهولة لل�سركات 

ورجال االأعمال لتنمية اأعمالهم من خالل مكاتب 
اخلدمة ال�ساملة  املحلية والدولية.

ال توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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مالك )ملكية 
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�سركة كنان الدولية للتطوير 
العقاري 

�سراء وا�ستئجار االرا�سي الإقامة املباين عليها نعمنعم
وا�ستثمارها بالبيع او االيجار بالنقد اأو التق�سيط 

وخدمات والت�سويق للغري واعمال املقاوالت العامة 
والرتميم واعمال احلفر للمباين العامة وال�سكنية 
واملنتجعات ال�سياحية وال�سقق والفنادق واملطاعم 

واالإن�ساء والهدم واالعمال امليكانيكية.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة جرير للتطوير 
التجاري

اإدارة وتطوير و�سيانة العقارات و�سراء ومتلك نعمنعم
العقار ل�سالح ال�سركة ومقاوالت عامة للمباين 

و�سيانة املباين والطرق وال�سدود واأعمال 
املياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية 

وامليكانيكية واإقامة واإدارة و�سيانة امل�ست�سفيات 
وامل�ستو�سفات واملرافق ال�سحية.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للمباين و�سيانة املباين ال�سكنية النعم�سركة اأ�سالة القاب�سة
والتجارية واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية 
وخدمات الت�سدير والت�سويق للغري و�سراء 

االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع 
اأو التاأجري ل�سالح ال�سركة.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ال، حيث اأنها ال تدير اإال امل�ساريع التي اأن�ساأت من اأجلها.القطاع العقاريالنعم�سركة االأ�سواق املتطورة 

مقاوالت عامة للمباين و�سيانة املباين واالأعمال نعمنعم�سركة ا�سواق امل�ستقبل
الكهربائية وامليكانيكية والت�سدير والت�سويق للغري 

و�سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها 
بالبيع اأو التاأجري ل�سالح ال�سركة.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سراء االأرا�سي الإقامة مباين عليها وا�ستثمار نعمنعم�سركة �سن�سري 21 ال�سعودية
هذه االرا�سي بالبيع او االإيجار ل�سالح ال�سركة 

ادارة و�سيانة وتطوير العقار حل�ساب ال�سركة 
و�سراء ومتلك العقار حل�ساب ال�سركة وت�سغيل 
املباين واملن�ساآت واالعمال الكهربائية وتوريد 

ونقل وتوزيع الطاقة ومتديد �سبكات الري وتن�سيق 
احلدائق واالعمال امليكانيكية والتكييف والتربيد 
وحمطات ال�سخ والتنقية وتنفيذ عقود مقاوالت.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للبنية التحتية والطرق واملباين نعمنعم �سركة خما�سية طابة
)االإن�ساء واالإ�سالح والهدم والرتميم للمباين 

العامة واالأبراج واملراكز الفندقية وال�سكنية 
والتجارية واحلدائق واملن�ساآت الرتفيهية( 

وتطوير االأرا�سي باإقامة مباين عليها وا�ستثمارها 
بال�سراء اأو البيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للبنية التحتية والطرق واملباين نعم نعم�سركة خما�سية طيبة
)االإن�ساء واالإ�سالح والهدم والرتميم للمباين 

العامة واالأبراج واملراكز الفندقية وال�سكنية 
والتجارية واحلدائق واملن�ساآت الرتفيهية( 

وتطوير االأرا�سي باإقامة مباين عليها وا�ستثمارها 
بال�سراء اأو البيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للبنية التحتية والطرق واملباين نعمال �سركة افرا�س العربية 
)االإن�ساء واالإ�سالح والهدم والرتميم للمباين 

العامة واالأبراج واملراكز الفندقية وال�سكنية 
والتجارية واحلدائق واملن�ساآت الرتفيهية( 

وتطوير االأرا�سي باإقامة مباين عليها وا�ستثمارها 
بال�سراء اأو البيع اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

جمعية اإطعام اخلريية 
)الريا�س(

ال – يقت�سر ن�ساطها على اجلانب االجتماعي اخلريي.اأعمال خريية.نعمنعم
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�سركة جرير لال�ستثمارات 
التجارية

�سراء االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمارها النعم
بالبيع والتاأجري ل�سالح ال�سركة ومقاوالت 

عامة للمباين و�سيانة املباين والطرق وال�سدود 
واملياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال الكهربائية 

وامليكانيكية و�سيانة واإ�سالح االأجهزة االلكرتونية 
والكهربائية واملعدات واالأجهزة املكتبية و�سيانة 

اأجهزة احلا�سب االآيل واال�سترياد والت�سويق 
للغري.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.القطاع العقاريالنعم�سركة �سروح املراكز

اأحمد عبدالرحمن املو�ضى 

�سركة عبد الرحمن عبداهلل 
املو�سى القاب�سة

 �سراء وبيع االأرا�سي والعقارات وتطويرها وبيعها نعمنعم
واإقامة املباين ال�سكنية والتجارية وال�سناعية 
والتعليمية واإقامة وبيع و�سراء و�سيانة املراكز 

الرتفيهية وال�سياحة. 

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة عبد الرحمن املو�سى 
واأوالده 

مقاوالت عامة للمباين وتركيب و�سيانة امل�ساعد نعمنعم
واإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات واملراكز الطبية 

و�سيانة واإ�سالح الطرق. 

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للمباين و�سيانة املباين ال�سكنية النعم�سركة روبني العربية 
والتجارية واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية 

واال�سترياد والت�سدير و�سراء االرا�سي الإقامة 
مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو االيجار واإدارة 

و�سيانة وتطوير املجمعات التجارية وال�سكنية. 

نعم – اإال اأن م�ساريع ال�سركة ال تزال يف مرحلة االإن�ساء 
كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة تنمية العقار 
وال�سياحة 

مقاوالت عامة للمباين واأعمال تركيب املباين النعم
احلديدية واالأعمال الكهربائية وامليكانيكية 

واإقامة و�سيانة الفنادق وال�سقق املفرو�سة 
واملراكز الرتفيهية ل�سالح ال�سركة واالإيواء 

ال�سياحي. 

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للمباين واأعمال البناء املعدنية النعم�سركة مهد ال�سيافة
واإقامة و�سيانة املراكز الرتفيهية والفنادق 

والقرى ال�سياحية  و�سراء االرا�سي الإقامة مباين 
عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو التاأجري واالإدارة 

وت�سغيل املراكز الرتفيهية وجتارة اجلملة 
والتجزئة يف ال�سجاد واالأثاث املكتبي وتاأثيث 
الفنادق والقرى ال�سياحة واالإيواء ال�سياحي.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مقاوالت عامة للمباين واأعمال البناء املعدنية النعم�سركة درة ال�سياحة 
واإقامة واإدارة و�سيانة املراكز الرتفيهية 

والفنادق والقرى ال�سياحية و�سراء االأرا�سي 
الإقامة مباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو 

االإيجار ل�سالح ال�سركة و�سيانة ونظافة املباين 
ال�سكنية والتجارية واحلدائق واملنتزهات واالإيواء 

ال�سياحي.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اأعمال اخلر�سانة اجلاهزة وا�سترياد وت�سدير النعمينبع لل�سياحة املحدودة 
وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد البناء واملواد 

الكهربائية وال�سحية واخلر�سانة اجلاهزة 
والبلوك والبالط واخلردوات و�سراء الأرا�سي 

الإقامة مباين.

نعم – اإال اأن ال�سركة ما زالت حتت التاأ�سي�س كما يف 
تاريخ هذه الن�سرة.
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�سركة درة اجلبيل لل�سياحة 
املحدودة 

مقاوالت عامة للمباين واأعمال البناء املعدنية النعم
واإقامة و�سيانة واإدارة املراكز الرتفيهية والفنادق 

والقرى ال�سياحية  وال�سقق الفندقية و�سراء 
االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع 
اأو االإيجار ل�سالح ال�سركة واإقامة واإدارة و�سيانة 

العقار ل�سالح ال�سركة وتاأثيث الفنادق وال�سقق 
املفرو�سة.

نعم – اإال اأن ال�سركة ما زالت حتت التاأ�سي�س كما يف 
تاريخ هذه الن�سرة.

جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية النعم�سركة اأ�سواق اجلزيرة
واالأدوات املنزلية والكهربائية والعطور واأدوات 

التجميل واالأدوات املدر�سية واملفرو�سات وخدمات 
الت�سدير وامللبو�سات واإنتاج احللويات واخلبز.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

عبدالعزيز عبداهلل الرا�ضد

�سركة عبدالعزيز بن 
عبداهلل ين �سعد الرا�سد 

واوالده

ال توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.جتارة عامةنعمنعم

�سركة عبد العزيز و في�سل 
اأبناء عبد اهلل بن �سعد 

الرا�سد املحدودة

مقاوالت وجتارة العقار وحتلية مياه والتجارة نعمنعم
يف االأثاث.

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

�سركة عبد اهلل بن �سعد 
الرا�سد و اأوالده 

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.مقاوالت وجتارة العقار وا�ستثمار وجتارة عامة.نعمنعم

�سليمان حممد الداود

اأعمال املياه وال�سرف ال�سحي واالأعمال النعمموؤ�س�سة �سمد للمقاوالت
الكهربائية وحتلية املياه

ال توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اأمين حممد املديفر

ال، حيث ينح�سر ن�ساطها يف القطاع املايل.القطاع املايلالنعم�سركة اخلري كابيتال 

ال، حيث اأنها ال تدير اإال امل�ساريع التي اأن�ساأت من اأجلها.القطاع العقاريالنعم�سركة اال�سواق املتطورة

ال حيث ينح�سر ن�ساطها الفعلي يف ت�سغيل املوالت القطاع العقاريالنعم�سركة هامات العقارية
واملراكز التجارية.

ال حيث اأنها ال تدير اإال امل�ساريع التي اأُن�سئت من اأجلها.القطاع العقاريالنعم�سركة احلياة العقارية

نعم، توجد مناف�سة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.القطاع العقاريالنعم�سركة �سروح املراكز

امل�سدر: ال�سركة

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن اجلمعية العامة غري العادية قد وافقت يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 1436/05/19هـ )املوافق 2015/03/10م( على االأعمال املناف�سة املذكورة 
اأعاله.
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وصف األسهم. 12
راأ�س املال املدفوع لل�سركة هو �سبعمائة مليون )700.000.000( ريال �سعودي ُمق�سم اإلى �سبعون مليون )70.000.000( �سهمًا عاديًا بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت 

�سعودية لل�سهم الواحد.

بعد احل�سول على موافقة ال�سلطات املخت�سة وا�ستكمال درا�سة اجلدوى االقت�سادية، ميكن اأن ت�سدر اجلمعية العامة غري العادية قراًرا بزيادة راأ�س مال ال�سركة مرة واحدة 
اأو عدة مرات باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�ض القيمة ال�سمية لالأ�سهم الأ�سلية، �سرط اأن يكون قد مت دفع راأ�ض املال الأ�سلي بالكامل، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات.

ويحدد هذا القرار طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون للم�ساهمني حقوق االأولوية يف االكتتاب يف اال�سهم النقدية اجلديدة. ويجب اإبالغ امل�ساهمني بحقهم يف االأولوية عن طريق 
ن�سر الإعالن عن قرار زيادة راأ�ض املال و�سروط الكتتاب يف جريدة يومية. ويجب على كل م�ساهم اأن يعلن عن رغبته يف ممار�سة حق الأولوية، اإذا كان يرغب يف ذلك، خالل 

خم�سة ع�سر )15( يومًا من تاريخ ن�سر ذلك االإعالن. 

يف حالة قيام امل�ساهمني احلاليني مبمار�سة اأي حقوق اأولوية، يتم تخ�سي�س االأ�سهم بني امل�ساهمني الذين اأبدوا رغبتهم يف االكتتاب بها، وذلك بالتنا�سب مع االأ�سهم االأ�سلية 
التي ميلكونها، �سرط اأن ل يزيد عدد الأ�سهم املخ�س�سة لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوها. ويتم تخ�سي�ض بقية الأ�سهم اجلديدة بني امل�ساهمني احلاليني الذين طلبوا 
الكتتاب باأكرث من ملكيتهم الن�سبية، وذلك بالتنا�سب مع الأ�سهم الأ�سلية التي ميلكونها �سرط اأن ل يزيد اإجمايل الأ�سهم املخ�س�سة لهم عن عدد الأ�سهم اجلديدة التي طلبوا 

االكتتاب بها. وتطرح االأ�سهم اجلديدة املتبقية على اجلمهور لالكتتاب العام.

يجوز لل�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزارة التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�س املال اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا تعر�ست 
ال�سركة خل�سائر. وال ي�سدر هذا القرار اإال بعد قراءة تقرير مراقبي احل�سابات الذي يبني مربرات ذلك التخفي�س يف راأ�س املال وااللتزامات التي يجب على ال�سركة الوفاء بها 
واأثر التخفي�س على تلك االلتزامات، ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. يجب اأن ين�س القرار اأي�سا على طريقة اإجراء التخفي�س. فاإذا كان التخفي�س يف راأ�س املال نتيجة 
زيادته عن احتياجات ال�سركة، يجب دعوة دائني ال�سركة الإبداء اعرتا�ساتهم على ذلك خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية ت�سدر يف املدينة 
التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، وهي مدينة الريا�س. فاإذا اعرت�س اأي من الدائنني وقدم لل�سركة م�ستنداته التي تثبت دينه خالل الفرتة الزمنية املحددة، وجب على 

ال�سركة يف تلك احلالة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل، اأو اأن تقدم �سمانا كافيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

حقوق المساهمين 1 - 12

ا�ستنادا الأحكام املادة )108( من نظام ال�سركات، يعطي كل �سهم حامله حقوًقا مت�ساوية يف موجودات ال�سركة واأرباحها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة 
عند الت�سفية واحلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت فيها، وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دعوى امل�سوؤولية 

على اأع�ساء جمل�س االإدارة. وال تعطي هذه االأ�سهم للم�ساهمني حقًا باال�سرتداد.

الجمعيات العامة 2 - 12

اجلمعية العامة املنعقدة ح�سب االأ�سول ممثلة جلميع امل�ساهمني، وتعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري 
العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية يف جميع امل�سائل املتعلقة بال�سركة.

تعقد اجلمعية العامة العادية لل�سركة مرة واحدة على االأقل كل �سنة، وذلك خالل �ستة اأ�سهر بعد نهاية ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز الدعوة لعقد جمعيات عادية اإ�سافية كلما 
دعت احلاجة.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة، فيما عدا الن�سو�س التي ال يجيز نظام ال�سركات تعديلها. كذلك، يجوز للجمعية العامة غري العادية اتخاذ 
القرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�سروط املقررة لالأخرية.

يجب اأن يتم ن�سر دعوة بتاريخ وجدول اأعمال اجلمعية العامة العادية يف اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، وذلك قبل 
خم�سة وع�سرين )25( يوًما على االأقل من التاريخ املحدد النعقاد تلك اجلمعية. ويجب اأن يتم اإر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى اجلهات املخت�سة خالل املدة املحددة 
للن�سر. وعلى جمل�س االإدارة الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقبو احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميثل ما ال يقل عن خم�سة يف املائة )5%( من 
راأ�س مال ال�سركة. وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�ساب اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن ن�سف راأ�س مال ال�سركة. فاإذا تعذر اكتمال الن�ساب 
يف االجتماع االأول، وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل ثالثني )30( يومًا بعد االجتماع االأول. ويجب ن�سر دعوة ذلك االجتماع بنف�س طريقة الدعوة لالجتماع االأول. ويعترب 
االجتماع الثاين �سحيحًا اأيا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه اأما فيما يتعلق باجتماع اجلمعية العامة غري العادية، فال يعترب �سحيًحا اإال اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ما 
ال يقل عن ن�سف راأ�س مال ال�سركة. فاإذا تعذر اكتمال الن�ساب يف االجتماع االأول، وجبت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن خالل الثالثني )30( يوًما التالية. ويعترب االجتماع الثاين 
�سحيحًا اإذا كان عدد امل�ساهمني احلا�سرين ميثلون ما ال يقل عن ربع راأ�س مال ال�سركة. ويراأ�س اجتماعات اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو يف حال غيابه، من ينيبه 
من اأع�ساء جمل�س االإدارة. ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات. ويتم اإعداد حم�سر لالجتماع يبني اأ�سماء امل�ساهمني احلا�سرين �سخ�سيًا اأو املمثلني بالوكالة، 
وعدد االأ�سهم التي ميثلونها وعدد اأ�سوات تلك االأ�سهم والقرارات التي مت اعتمادها يف االجتماع، وعدد االأ�سوات املوؤيدة واملعار�سة لكل قرار، وخال�سة وافيه للمناق�سات التي 

جرت خالل الجتماع. ويحفظ املح�سر بعد كل اجتماع يف �سجل خا�ض يتم توقيعه من رئي�ض اجلمعية العامة وال�سكرتري وجامع الأ�سوات.
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حقوق التصويت 2 - 12

لكل م�ساهم ميلك ع�سرون )20( �سهمًا اأو اأكرث احلق يف ح�سور اجتماعات اجلمعيات العامة. وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو موظفي 
اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع. وت�سدر قرارات  العامة على  العامة نيابة عنه. وحت�سب االأ�سوات يف اجتماعات اجلمعية  ال�سركة حل�سور اجتماع اجلمعية 

اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

وت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية مبوافقة ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. ولكن يف حال كان القرار الذي يتم اعتماده متعلًقا بزيادة اأو خف�س راأ�س املال، اأو متديد 
مدة ال�سركة، اأو حل ال�سركة قبل تاريخ االنتهاء املن�سو�س عليه يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو دمج ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، فال يكون ذلك القرار �سحيًحا اإال اإذا 
�سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. لكل م�ساهم احلق يف مناق�سة البنود املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة وتوجيه االأ�سئلة اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة 
ومراقبي احل�سابات حول تلك البنود. ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراقبي احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سالح ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن 

اجلواب على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية والتي يكون قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا.

الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت 2 - 12

ينبغي تعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة لتعديل حقوق واآلية الت�سويت يف اجلمعيات العامة لل�سركة. وتخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي ح�سب اأحكام 
املادة 29 من النظام االأ�سا�سي لل�سركة. وال تنعقد اجلمعية العامة غري العادية اإال بح�سور م�ساهمني ميثلون ن�سف راأ�س املال )50%( على االأقل. ويف حال عدم ح�سور هذه الن�سبة 
يف اأول اجتماع متت الدعوة له فتنعقد اجلمعية العامة غري العادية يف الجتماع الثاين بالن�سبة احلا�سرة �سرط األ تقل عن ربع راأ�ض املال )25%( يف كل االأحوال. وت�سدر قرارات 

اجلمعية العامة غري العادية ب�سان تعديل النظام االأ�سا�سي باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

األسهم 2 - 12

تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف تلك احلالة تتم اإ�سافة الفرق يف القيمة اإلى االحتياطي 
النظامي حتى ولو بلغ حده االأق�سى، وال ميكن جتزئة ال�سهم يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اختيار اأحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق 
املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم. ويخ�سع نقل ملكية ال�سهم للنظام الذي ي�سري على ال�سركات املدرجة 

يف تداول. ويعترب لغيًا اأي نقل للملكية خمالف لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

مدة الشركة 2 - 12

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باملوافقة على اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل اإنتهاء اأجلها ب�سنة واجدة على االأقل.

حل الشركة وتصفيتها 2 - 12

عند انتهاء مدة ال�سركة، اأو عند حلها قبل انتهاء مدتها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح من جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا واحدًا اأو اأكرث 
وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم. وتنتهي �سالحيات جمل�س اإدارة ال�سركة بانق�ساء ال�سركة. غري اأن جمل�س االإدارة يبقى م�سوؤواًل عن اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفني. وتبقى 

الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

نقل الملكية 2 - 12

يخ�سع نقل ملكية االأ�سهم للقواعد واللوائح املنظمة لل�سركات املدرجة �سمن تداول. ويعترب نقل امللكية خالف ذلك الغيًا. و�سيخ�سع امل�ساهمون البائعون لفرتة احلظر املعرفة يف 
ق�سم »ملخ�س الطرح« من هذه الن�سرة والتي يحظر عليهم خاللها الت�سرف باأي من االأ�سهم التي ميلكونها.

إعادة شراء األسهم 2 - 12

ا�ستنادًا للمادة )105( من نظام ال�سركات، ال يجوز اأن ت�سرتي ال�سركة امل�ساهمة اأ�سهمها اإال يف االأحوال االآتية:

اإذا كان الغر�ض من ال�سراء ا�ستهالك الأ�سهم بال�سروط املبينة يف املادة )104( من نظام ال�سركات والتي تن�س على اأنه يجوز اأن ين�س يف نظام اال�سا�سي لل�سركة . 1
على ا�ستهالك االأ�سهم اأثناء قيام ال�سركة اإذا كان م�سروعًا يهلك تدريجيًا اأو يقوم على حقوق موؤقته.

اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال.. 2
اإذا كانت االأ�سهم �سمن جمموعة من االأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبالها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم.. 3

 وفيما عدا االأ�سهم املقدمة ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س االإدارة، ال يجوز لل�سركة اأن ترتهن اأ�سهمها. وال يكون لالأ�سهم التي حتوزها ال�سركة اأ�سوات يف مداوالت جمعيات امل�ساهمني.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 13

متعهد التغطية 1 - 12

تعهدت الريا�س املالية مبوجب اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة مع ال�سركة وامل�ساهمون البائعون بتغطية كامال االأ�سهم املطروحة لالكتتاب والبالغ عددها واحد وع�سرين مليون 
)21.000.000( �سهم عادي متثل جميع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ب�سعر اكتتاب قدره ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

الريا�س املالية 

�س.ب. 21116، الريا�س 11475

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4865695 11 966+

الفاك�س: 2826823 11 966+

 www.riyadcapital.com :املوقع االإلكرتوين

 ProjectAPC@riyadcapital.com :الربيد االإلكرتوين

ملخص أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية  2 - 12

طبقًا ل�سروط واأحكام اتفاقية تغطية الكتتاب، فاإنه:

اأ�سهم االكتتاب بعد انتهاء فرتة  اأول يوم عمل يلي تاريخ موافقة هيئة ال�سوق املالية على تخ�سي�س  باأنهم �سيقومون يف  البائعون ملتعهد تغطية االكتتاب  اأ- يتعهد امل�ساهمون 
االكتتاب مبا يلي: 

بيع وتخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب للمكتتبني التي قبلت طلبات اكتتابهم لدى اجلهات امل�ستلمة؛ و/اأو �
بيع وتخ�سي�س اأي اأ�سهم مطروحة مل يتم �سرائها من قبل املكتتبني من �سريحة االأفراد اأو املوؤ�س�سات املكتتبة اإلى متعهد التغطية. �

ب- يتعهد متعهد التغطية للم�ساهمني البائعني يف تاريخ التخ�سي�س باأن ي�سرتي تلك االأ�سهم من اأ�سهم االكتتاب التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني االأفراد اأو املوؤ�س�سات 
املكتتبة، وقد تعهدت ال�سركة وامل�ساهمون البائعون مل�سلحة متعهد التغطية باأنهم ملتزمون بجميع ما ورد يف هذه الن�سرة وجميع �سروط اتفاقية التعهد بالتغطية.

ج- يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت االكتتاب.
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مصاريف الطرح. 14
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون كافة التكاليف املتعلقة باالكتتاب والتي من املتوقع اأن تبلغ حوايل 19 مليون ريال �سعودي حيث �سيتم خ�سمها من اإجمايل متح�سالت الطرح 
البالغة ثالثمائة وثمان و�سبعني مليون )378.000.000( ريال �سعودي، وتت�سمن م�ساريف االكتتاب اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب واملحا�سب القانوين 

وم�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بالطرح.

هذا ويجدر الذكر اأن ال�سركة لن تتحمل اأي من امل�ساريف املتعلقة باالكتتاب واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت الطرح و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�ساريف االكتتاب 
جميعها.
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اإلعفاءات. 15
مل تقدم ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل باأي طلب لهيئة ال�سوق املالية الإعفائهما من اأٍي من متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج.
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أحكام وشروط االكتتاب. 16
تقدمت ال�سركة بطلب الت�سجيل وقبول االإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة يف اململكة ومتت املوافقة على هذه الن�سرة وكافة امل�ستندات املوؤيدة 

التي طلبتها الهيئة. وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح االأ�سهم.

يجب على جميع املكتتبني قراءة �سروط واأحكام الكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب الكتتاب، حيث اأن التوقيع على منوذج طلب الكتتاب وت�سليمه اإلى اجلهة 
امل�ستلمة يعترب مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �سروط وتعليمات الكتتاب املذكورة.

االكتتا- في األسهم المطروحة 1 - 12

يتكون االكتتاب من واحد وع�سرين مليون )21.000.000( �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد متثل 30% ثالثون باملائة 
من راأ�س مال ال�سركة، والتي يتم طرحها ب�سعر ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وبقيمة اإجمالية قدرها ثالثمائة وثمان و�سبعني مليون )378.000.000( ريال 

�سعودي، ويقت�سر االكتتاب على ال�سريحتني التاليتني:

ال�سريحة )اأ(: املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات من �سمنها �سناديق ا�ستثمار، ويبلغ عدد االأ�سهم التي �سيتم تخ�سي�سها للموؤ�س�سات املكتتبة 
واحد وع�سرين مليون )21.000.000( �سهم عادي متثل مائة باملائة )100%( من اأ�سهم االكتتاب، علمًا باأنه يف حال قيام املكتتبني االأفراد )املعرفني بال�سريحة )ب( اأدناه( 
باالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، ويحق ملدير �سجل االكتتاب للموؤ�س�سات، بعد احل�سول على موافقة الهيئة، تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى 
اثني ع�سر مليون و�ستمائة الف )12.600.000( �سهمًا متثل ن�سبة �ستون باملائة )60%( �ستني باملائة من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب. و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة ت�سعني باملائة )%90( 
من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار، على اأن تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة املتبقية ) اأي ما يعادل 

ع�سرة باملائة )10%((اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم )اأي ما يعادل ت�سعني باملائة )%90((.  

ر من زوج غري �سعودي، حيث  ال�سريحة )ب(: املكتتبون االأفراد: وي�سمل ذلك االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها؛ �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر. ويعد الغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و�سيتم تخ�سي�س ثمانية مليون واربعمائة الف )8.400.000( �سهمًا من اأ�سهم االكتتاب كحد اأق�سى 
مبا يعادل ن�سبة اأربعني باملائة )40%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب للمكتتبني االأفراد. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني االأفراد بكامل عدد اأ�سهم االكتتاب املخ�س�سة 
لهم، فيحق ملدير �سجل االكتتاب – بعد احل�سول على موافقة الهيئة – تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتبني االأفراد لتتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي مت االكتتاب فيها من 

قبل هوؤالء املكتتبني.

 طريقة االكتتا- باألسهم المطروحة  1 - 1 - 12

ينبغي على مقدمي طلبات االكتتاب توقيع وتقدمي طلباتهم ل�سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف االأوقات والتواريخ املحددة ووفق االآلية املن�سو�س عليها لكل �سريحة يف منوذج 
طلب االكتتاب. ويعترب اأي طلب اكتتاب موقع ومقدم من املكتتب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة مبثابة اتفاقية قانونية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب.

ميتلك امل�ساهمون البائعون حاليًا مائة باملائة )100%( من راأ�س مال ال�سركة، و�ستكون ملكيتهم لـ  �سبعون باملائة )70%( من راأ�س مال ال�سركة بعد انتهاء االكتتاب. وميكن 
للمكتتبني احل�سول على ن�سخة من ن�سرة االإ�سدار ومنوذج طلب االكتتاب من فروع اجلهات امل�ستلمة التالية:

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب 22622، الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3030 401 )11( 966+
فاك�س: 2618 404 )11( 966+

www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب 3555، جدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين
 contactus@alahli.com :الربيد االلكرتوين
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م�ضرف الراجحي

طريق العليا
�س.ب 28 الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6000 211 )11( 966+
فاك�س: 0705 460 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين
 contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

جمموعة �ضامبا املالية

الفرع الرئي�سي، طريق امللك عبدالعزيز
�س ب 833 الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 0477 477 )11( 966+
فاك�س: 9402 479 )11( 966+

 www.samba.com :املوقع االإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�ضعودي الربيطاين 

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�س ب 9084، الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 0677 405 )11( 966+
فاك�س: 0660 405 )11( 966+

www.sabb.com:املوقع االإلكرتوين
sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

طريق املعذر
�س ب. 56006 الريا�س 11554 

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2222 404 )11( 966+
فاك�س: 2311 404 )11( 966+

 www.alfransi.com.sa:املوقع االإلكرتوين
 communications@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

 فترة االكتتا- وشروطه 2 - 1 - 12

�ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم مناذج طلب االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية بدءًا من يوم اخلمي�س 1437/03/06هـ )املوافق 2015/12/17م( 
ولغاية يوم[االربعاء 1437/03/12هـ )املوافق 2015/12/23م(. وعند توقيع وت�سليم منوذج طلب االكتتاب، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم النموذج وتقدمي ن�سخة منه اإلى مقدم 
الطلب. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف منوذج طلب االكتتاب اأو مل يتم ختمه من قبل اجلهة امل�ستلمة، يعترب منوذج طلب االكتتاب الغيًا. يجب على 
املكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف منوذج طلب االكتتاب، بحيث يكون اإجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�سل �سرب عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها 

ب�سعر العر�س البالغ ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم.

لن يقبل االكتتاب باأقل من ع�سرة )10( اأ�سهم اأو بك�سور االأ�سهم، واأي اكتتاب يف االأ�سهم فوق ذلك، يجب اأن يكون مب�ساعفات هذا الرقم، فيما يكون احلد االأق�سى لالكتتاب 
هومائتني وخم�سني الف )250.000( �سهمًا من االأ�سهم املطروحة.

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفًقا بامل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق احلال، وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�سور مع الن�سخ االأ�سلية، ومن ثم اإعادة 
الن�سخ االأ�سلية اإلى املكتتب: 

اأ�سل و�سورة بطاقة االأحوال املدنية )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة �سجل االأ�سرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة( �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة( �
اأ�سل و�سورة �سك الوالية ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأيتام( �
اأ�سل و�سورة �سك الطالق )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة املطلقة ال�سعودية( �
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اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة االأرمل ال�سعودية( �
اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )عندما يكون االكتتاب عن اأبناء املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة( �

تقت�سر الوكالة على اأع�ساء العائلة )االآباء واالأبناء فقط(، ويف حالة تقدمي منوذج طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )االآباء واالأبناء فقط(، يجب ذكر اأ�سمال�سخ�س الذي 
قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب. ويجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمكتتبني االأفراد املقيمني داخل اململكة العربية ال�سعودية، اأما املكتتبني االأفراد املقيمني 

خارج اململكة العربية ال�سعودية، فيجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية.

يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�سي واأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد االأ�سهم التي يتقدم املكتتب الرئي�سي 
بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي . 1
تعاد املبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه اأو عن مكتتبني تابعني. 2
يح�سل املكتتب الرئي�سي على كامل اأرباح االأ�سهم املوزعة عن االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�سهم اأو نقل ملكيتها(. 3

ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل: 

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل االأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري اأ�سم املكتتب الرئي�سي. 1
اإذا اختلفت كمية االأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي. 2
اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل االأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�سل خا�س بها كمكتتب رئي�سي(، ويف هذه احلالة يلغى . 3

اأي منوذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�سل التي تقدمت به تلك الزوجة

ر من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت اأمومتها لهم. يحق للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ُق�سَّ

التابعني غري  امليالد. وميكن ت�سمني  اأو �سهادات  ال�سفر  ال�سعوديني، ولن تقبل جوازات  بالتابعني غري  للتعريف  االأويل  العام  اأثناء االكتتاب  املفعول  �سارية  االإقامة  تقبل فقط 
ال�سعوديني كتابعني فقط مع اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. والعمر االأق�سى للتابعني غري ال�سعوديني الذين يتم ت�سمينهم مع اأمهاتهم هو 18 عامًا، واأية وثائق 

�سادرة من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف تلك الدولة.

يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�سرائها مببلغ يعادل عدد االأ�سهم املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر االكتتاب البالغ 
ثمانية ع�سر )18( ريال �سعودي لل�سهم. ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد الأ�سهم املخ�س�سة له عند حتقق ال�سروط التالية: 

ت�سليم منوذج طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.. 1
ت�سديد كامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإلى اجلهة امل�ستلمة.. 2
تقدمي خطاب التخ�سي�س من اجلهة امل�ستلمة اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد االأ�سهم املخ�س�سة له.. 3

يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�سهم االكتتاب بالكامل لفروع اجلهات امل�ستلمة من خالل االإيداع يف ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي يتم فيه تقدمي طلب االكتتاب.

اإذا كان اأي منوذج طلب اكتتاب غري مطابقة ل�سروط واأحكام الكتتاب، يكون لل�سركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته على اأي عدد من 
االأ�سهم �سيتم تخ�سي�سها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�سهم املخ�س�سة له عدد االأ�سهم الذي تقدم لالكتتاب به.

التخصيص ورد الفائض 2 - 12

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته )»االكتتاب االأويل العام ل�سركة االأندل�س العقارية«( ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن تودع املبالغ التي قامت بتح�سيلها 
من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة املذكور.

و�سيتم االإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س االكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 1437/03/20هـ )املوافق 2015/12/31م(.

تخصيص االسهم بالنسبة لشريحة المؤسسات المكتتبة 1 - 2 - 12

�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب ب�سكل نهائي للموؤ�س�سات املكتتبة ح�سبما تراه ال�سركة منا�سبًا بالت�ساور مع مدير االكتتاب بعد االنتهاء من تخ�سي�س �سريحة املكتتبني االأفراد.

تخصيص األسهم بالنسبة لشريحة المكتتبين األفراد 2 - 2 - 12

�سيتم تخ�سي�س ع�سرة )10( اأ�سهم عادية لكل مكتتب فرد كحد اأدنى، و�سيتم تخ�سي�س ما تبقى من االأ�سهم املطروحة، اإن وجدت، لالكتتاب على �سريحة املكتتبني االأفراد على 
اأ�سا�ض تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب فرد اإلى اإجمايل الأ�سهم املطلوب الكتتاب فيها، ويحتفظ مدير الكتتاب باحلق يف زيادة عدد الأ�سهم املخ�س�سة للمكتتبني 
االأفراد اإلى اأربعون باملائة )40%( من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب املطروحة وخف�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة اإلى �ستون باملائة )60%( من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب 
املطروحة، واإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد ثمامنائة واأربعني الف )840.000( مكتتبًا ال ت�سمن ال�سركة تخ�سي�س احلد االأدنى ع�سرة )10( اأ�سهم لكل مكتتب فرد و�سيتم 
توزيع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب على اأفراد �سريحة امل�ساهمني بالت�ساوي، واأما اإذا جتاوز عدد املكتتبني االأفراد ثمانية مليون واربعمائة الف )8.400.000(  �سيتم التخ�سي�س 

وفقًا ملل تقرتحه ال�سركة وامل�ست�سار املالية.  
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)املوافق  1437/03/20هـ  اخلمي�س  يوم  اأق�ساه  موعد  يف  وجد(  )اإن  االكتتاب  وفائ�س  للمكتتبني  تخ�سي�سه  مت  الذي  النهائي  االأ�سهم  عدد  عن  االإعالن  يتم  اأن  املتوقع  من 
2015/12/31م( يف ال�سحف املحلية اليومية التي ت�سدر يف اململكة.

اإ�سعار  باإر�سال  امل�ستلمة  واجلهات  االكتتاب  مدير  و�سيقوم  املعنيني،  الطلبات  مقدمي  اإلى  االكتتاب  فائ�س  اأموال  رد  عملية  يف  امل�ستلمة  واجلهات  االكتتاب  مدير  و�سيبداأ 
تخ�سي�س للمكتتبني عن طريق االإعالن يف ال�سحف املحلية يحدد العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها ومبلغ فائ�س االكتتاب )اإن وجد( الذي �سريد اإليهم، كذلك 
�ستقوم اجلهات امل�ستلمة برد مبالغ فائ�س االكتتاب عن االأ�سهم التي مل تخ�س�س للمتقدمني املعنيني ح�سبما ين�س عليه اإ�سعار التخ�سي�س بدون اقتطاع اأية ر�سوم اأو اإحتجاز 
اأي مبلغ، وذلك باإيداعها يف ح�سابات مقدمي الطلبات. ولالإ�ستف�سار اأو طلب املزيد من املعلومات، ميكن للمتقدم االت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة اأو اجلهة امل�ستلمة الذي قدم 

فيها منوذج طلب االكتتاب.

الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدرا- أو إلغائه  2 - 12

تعليق اإلدرا- أو إلغائه 1 - 2 - 12

يجوز للهيئة تعليق االإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبًا يف اأي من احلاالت االآتية:. 1

اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم. �

اإذا اأخفق امل�سدر اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة يف مواعيده. �

اإذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من قواعد الت�سجيل واالإدراج. �

اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله ال ت�سوغ التداول امل�ستمر الأوراقه املالية يف ال�سوق. �

اإذا راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق. �

اإذا ا�ستمر التعليق ملدة 6 اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر االإجراءات املنا�سبة الإ�ستئناف التداول، جاز للهيئة اأن تلغي االإدراج.. 2

عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�سدر على زيادة راأ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يلغي اإدراج اأ�سهم امل�سدر، وعليه تقدمي طلب جديد . 3
لت�سجيل االأ�سهم وقبول اإدراجها وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج اإذا رغب يف ذلك.

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدرا- 2 - 2 - 12

ال يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء االإدراج اأو تعليقه اإال مبوافقه �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات االآتية:. 1

االأ�سباب املحددة لطلب االإلغاء اأو التعليق. �
ن�سخة من االإعالن عن �سبب االإلغاء. �
ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء االإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر يتخذه امل�سدر. �

يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء االإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.. 2
عندما يتم تعليق اأو اإلغاء االإدراج بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو االإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة . 3

احلدث �سبب التعليق اأو االإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو االإلغاء ح�سب تقديرها.. 4

التعليق المؤقت 2 - 2 - 12

يجوز للم�سدر اأن يطلب التعليق املوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب االإف�ساح عنه من دون تاأخري، وال ي�ستطيع امل�سدر تاأمني �سريته حتى نهاية فرتة . 1
التداول.

لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة اإلى التعليق املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب باالآتي:. 2

االأ�سباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة. �
ن�سخة من االإعالن عن �سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة احلدث �سبب التعليق. �

عندما يتم التعليق املوؤقت بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن، �سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق . 3
الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها.. 4
يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف من املحتمل . 5

اأن توؤثر يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين، ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت اال�ستمرار يف التزام نظام ال�سوق املايل ولوائحه التنفيذية.
يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة 3 اأعاله، مامل ترى الهيئة خالف ذلك.. 6
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رفع التعليق 2 - 2 - 12

عندما ُيعّلق االإدراج يجب لرفع التعليق توافر االآتي:. 1

اأن ُتعالج االأو�ساع التي اأدت اإلى التعليق، واأال يكون التعليق �سروريًا حلماية امل�ستثمرين. �

التزام امل�سدر لأي �سروط اأخرى تراها الهيئة. �

للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.. 2

إعادة تسجيل وقبول إدرا- أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 2 - 2 - 12

ي�سرتط لت�سجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �سبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�سدر لطلب ت�سجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.

أحكام متفرقة 2 - 12

الو�سايا  واملتنازل ل�ساحلهم ومنفذي  اأطرافها من مقدمي طلبات الكتتاب وخلفائهم  العالقة ملزمة وملنفعة  والتعهدات ذات  والأحكام  ال�سروط  يكون طلب الكتتاب وكافة 
ومديري الرتكات والورثة، وي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�ض عليه حتديدا يف هذه الن�سرة، ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو 

التفوي�س بها الأي من االأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

ويخ�سع امل�ساهمون البائعون لفرتة حظر مدتها اثني ع�سرة )12( �سهرًا تبداأ من تاريخ البدء يف تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية، حيث يحظر عليهم الت�سرف باأي من 
اأ�سهم ال�سركة التي ميلكونها. وبعد انتهاء فرتة احلظر يجوز للم�ساهمني احلاليني الت�سرف يف اأ�سهمهم ب�سرط احل�سول م�سبقًا على موافقة الهيئة على ذلك.

مت اإ�سدار هذه الن�سرة باللغتني العربية واالإجنليزية، ويف حال وجود اأي اختالف بني الن�سني العربي واالإجنليزي، فاإن الن�س العربي هو الذي �سيتم اعتماده وتطبيقه.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب. 17

اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتا- 1 - 12

مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف ال�سركة بعدد االأ�سهم املو�سحة يف منوذج طلب االكتتاب �

يقر باأنه اإطلع على ن�سرة االإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها �

يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وعلى كافة تعليمات الكتتاب وال�سروط الواردة يف ن�سرة الإ�سدار وبناًء على ذلك اكتتب يف الأ�سهم املذكورة �

ال يتنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر جراء اإحتواء ن�سرة االإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري كافية اأو  �
نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر على قرار املكتتب باالكتتاب يف حالة اإ�سافتها اإلى الن�سرة

يعلن اأنه مل ي�سبق له وال الأي من االأفراد عائلته امل�سمولني يف منوذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب االكتتاب يف االأ�سهم ويوافق على اأن لل�سركة احلق يف رف�س طلبات  �
االكتتاب املزدوجة

يعلن قبوله الأ�سهم املخ�س�سة مبوجب منوذج طلب الكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات الكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�سرة الإ�سدار �

يتعهد بعدم اإلغاء اأو تعديل طلب االكتتاب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة �

 سوق األسهم السعودية 	تداول(  2 - 12

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات االأوراق املالية االإلكرتوين، وكان قد بداأ تداول االأ�سهم االإلكرتوين يف اململكة عام 1990م. وقد بلغت القيمة 
ال�سركات  ويبلغ عدد  )املوافق 2015/09/30م(.  االربعاء 1436/122/17هـ  يوم  تداول  نهاية  �سعودي يف  ريال  تريليون  تداول )1.7(  نظام  املتداولة عرب  لالأ�سهم  ال�سوقية 
املدرجة يف �سوق االأ�سهم حتى هذا التاريخ )171( �سركة. وتتم عملية التداول من خالل نظام اإلكرتوين متكامل ابتداًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاء بالت�سوية، ويتم التداول يوميًا 
على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى 3:30 ع�سرًا ويتم خاللها تنفيذ االأوامر. اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا 

وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا.

وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداًء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة االفتتاح التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا. ويتم تنفيذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم 
ا�ستقبال وحتديد اأولوية االأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأواًل وهي االأوامر امل�ستملة على اأف�سل االأ�سعار، وتليها االأوامر حمددة ال�سعر، ويف حال اإدخال عدة 

اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت االإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت، ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني 
مثل رويرتز. وتتم ت�سوية ال�سفقات اآنيًا خالل اليوم، اأي اأن نقل امللكية لالأ�سهم يتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

وينبغي على م�سدري االأ�سهم االإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات االأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 2 - 12

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك االأ�سهم، واإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة. وتعترب التواريخ واالأوقات املذكورة يف هذه الن�سرة 
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وال ميكن التداول يف االأ�سهم املطروحة اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف »تداول«، وت�سجيل ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف ال�سوق املالية »تداول«، ويحظر 
التداول يف اأ�سهم ال�سركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك االأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة 

اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 18
�سوف تكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة اعتبارًا من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا وحتى الرابعة والن�سف م�ساًء من يوم االأحد اإلى اخلمي�س، 

على اأن ال تقل فرتة املعاينة عن 20 يومًا قبل نهاية فرتة الطرح:

ال�سجل التجاري لل�سركة �
النظام االأ�سا�سي لل�سركة وتعديالته وم�ستندات التاأ�سي�س االأخرى �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح االأ�سهم �
قرار جمل�س االإدارة بطرح االأ�سهم لالكتتاب العام �
دليل حوكمة ال�سركات �
القوائم املالية املراجعة لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية 31 دي�سمرب 2012م و2013م و2014م و30 يونيو 2015م. �
تقرير تقييم ال�سركة والذي مت اإعداده من قبل امل�ست�سار املايل �
تقرير درا�سة ال�سوق والذي مت اإعداده من قبل م�ست�سار ال�سوق  �
االتفاقيات والعقود مع االأطراف ذوي العالقة  املذكورة يف الق�سم  11 »املعلومات القانونية«  �
تقرير راأ�س املال العامل �
اتفاقية التعهد بالتغطية �
املوافقات اخلطية من قبل: �

امل�ست�سار القانوين لل�سركة، مكتب �سلمان بن متعب ال�سديري للمحاماة بالتعاون مع ليثم اآند واتكنز اإل اإل بي على اإدراج اإ�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة االإ�سدار �
مراجع احل�سابات، �سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون على اإدراج تقريره واإ�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة االإ�سدار �
م�ست�سار العناية املهنية املالية وراأ�س املال العامل، �سركة اإيرن�ست ويونغ و�سركاءهم حما�سبون قانونيون على اإدراج اإ�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة االإ�سدار �
م�ست�سار ال�سوق، �سركة كولريز انرتنا�سيونال على اإدراج تقرير درا�سة ال�سوق املن�سوب اإليه واإ�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة االإ�سدار �
متعهد التغطية وامل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل املوؤ�س�سات املكتتبة، �سركة الريا�س املالية على اإدراج اإ�سمه و�سعاره �سمن ن�سرة االإ�سدار �
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تقرير المحاسب القانوني. 19
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شــركـــة األندلــس العقاريـــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

القوائـم الماليـة لفـترة الستة
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015م

وتقـريـر مراجعى الحسابات
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شركــــة األندلــــــس العقاريــــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة المركز المالي
كما يف 30 يونيو  اإي�ضاحاملوجودات

2015م
)مراجعة(

ريــال �ضعــودى

2014م
)غري مراجعة(
ريــال �ضعــودى

املوجودات املتداولة

 320.121.2301.616.179 نقد ونقد مماثل

 12.091.08510.577.657ذمم امل�ستاأجرين 

 4462.59046.566.175م�ستحقات من اأطراف ذوى عالقة  

 512.320.66912.229.895دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى 

 44.995.57470.989.906جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

 6406.333.698360.961.314اإ�ستثمارات فى �سركات زميلة

7526.899.046513.755.448ممتلكات اإ�ستثمارية ، �سايف

8110.464.15575.945.800م�سروعات حتت التنفيذ 

910.167.69910.288.695ممتلكات ومعدات ، �سافى 

 1.053.864.598960.951.257جمموع املوجودات غري املتداولة

 1.098.860.1721.031.941.163جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

 27.218.75826.151.329اإيجارات مقبو�سة مقدمًا

 1059.343.61760.179.473اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 44.338.87527.440.669مطلوبات لأطراف ذوى عالقة 

 114.735.1931.035.859م�ستحقات واأر�سدة دائنة اخرى

 121.056.8551.722.470خم�س�ص الزكاة ال�سرعية

 96.693.298116.529.800جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

 10168.146.764173.588.332ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 1.651.1021.165.495خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

 169.797.866174.753.827جمموع املطلوبات غري املتداولة

 266.491.164291.283.627جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

 13700.000.000343.000.000راأ�ص املال

 52.827.33744.146.600اإحتياطي نظامي

 79.541.671353.510.936اأربـاح مبقـاة

 832.369.008740.657.536جمموع حقوق امل�ساهمني

 1.098.860.1721.031.941.163جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )22( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة الدخـل
لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيواإي�ضاح

2015م
)مراجعة(

ريــال �ضعــودى

2014م
)غري مراجعة(
ريــال �ضعــودى

 1461.300.76849.255.857اإيرادات التاأجري 

)14.663.654()22.648.518(15تكلفة اإيرادات التاأجري 

 38.652.25034.592.203جممل الدخـل من التاأجري 

 618.316.06418.027.765الدخل من الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية( 

 56.968.31452.619.968جممل دخـل الن�شاط 

)1.374.165()656.377(م�سروفات ت�سويقية 

)2.706.991()3.182.064(16م�سروفات عمومية واإدارية

 53.129.87348.538.812الدخل من الأعمال الرئي�سة

)4.667.541()3.984.454(تكلفة متويل التورق الإ�سالمى

 17244.709552.849اإيرادات اأخرى

 49.390.12844.424.120�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية 

)1.110.603()1.172.517(12خم�س�ص الزكاة ال�سرعية 

 48.217.61143.313.517�سايف الدخل

ربــح )خ�سارة( ال�ســهم الأ�سا�ص مــن :    

0.950.86الأعمال الرئي�سة

)0.09()0.09(الأعمال الأخرى 

0.860.77�سافــي الدخـــل 

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )22( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيـوالتدفقـات النقديـة من الأن�ضطة الت�ضغيلية

2015م
ريــال �ضعـودى

2014م
ريــال �ضعـودى

 49.390.12844.424.120�سايف الدخـل قبـل الزكـاة ال�سرعيـة 
تعديالت لت�سويـة �سايف الدخـل قبل الزكـاة مـع �سافى النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:

)18.027.765()18.316.064(ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات زميلة
5.819.8435.156.884اإ�ستهالكات ممتلكات ا�ستثمارية

211.30562.338اإ�ستهالكات ممتلكات ومعدات
      -68.422املكون ملكافاأة نهاية اخلدمة

3.984.4544.667.541تكلفة متويل التورق الإ�سالمى
)الزيادة( النق�ص فى املوجودات الت�سغيلية

)1.732.458()786.868(ذمم امل�ستاأجرين
)3.373.081(4.289.675دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

 1.062.79720.847.659التغري فى اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة
18.889.45812.073.350توزيعات اأرباح من �سركات زميلة

)النق�ص( الزيادة فى املطلوبات الت�سغيلية
)2.243.563()7.097.576(اإيجارات مقبو�سة مقدمًا 

)678.394(2.673.542م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى 
60.189.11661.176.631فائ�ص النقد من الت�سغيل

    -)40.823(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة
)1.739.204()1.892.914(الزكاة ال�سرعية املدفوعة

58.255.37959.437.427�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 
التدفقات النقدية من الأن�سطـة الإ�ستثمارية 

)11.800.000(     -متويل ال�سركة الزميلة )�سركة الأ�سواق املتطورة(
)125.000(     -�سراء ح�سة ملكية فى �سركة زميلة

)14.528.707()46.005.503(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ
)42.918()146.374(�سراء ممتلكات ومعدات 

)26.496.625()46.151.877(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�سطـة التمويليـة

40.000.00010.000.000امل�ستلم من ت�سهيالت التورق الإ�سالمى
)38.985.166()33.746.790(امل�سدد لت�سهيالت التورق الإ�سالمى

)11.576.790()11.298.979(تكلفة متويل التورق الإ�سالمى املدفوعة
)40.561.956()5.045.769(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)7.621.154(7.057.733�سايف الزيادة )النق�ص( يف النقد والنقد املماثل
 13.063.4979.237.333النقد والنقد املماثل يف بداية الفرتة 
 20.121.2301.616.179النقد والنقد املماثل يف نهاية الفرتة 

 معامالت غري نقدية 
48.591.405      -حمول من م�ساهمات يف اأرا�سي ايل اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

     -23.977.815حمول من م�سروعات حتت التنفيذ اإلى ممتلكات ا�ستثمارية
     -357.000.000حمول من اأرباح مبقاة لزيادة راأ�ص مال 

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )22( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
راأ�س املـــــــــال

ريــال �ضـــعـودى
اإحتياطي نظامي

ريــال �ضـــعـودى
اأرباح مبقـــــاة

ريــال �ضــعـودى
املجمــــــــــــــوع

ريــال �ضــعـودى

لفرتة ال�ستة اأ�سهراملنتهية يف 30 يونيو 2015م )مراجعة(

 784.151.397 388.324.060 52.827.337 343.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2015م 

-)357.000.000(- 357.000.000زيادة راأ�ص املال

48.217.61148.217.611--�سايف دخل الفرتة 

700.000.00052.827.33779.541.671832.369.008الر�سيد يف 30 يونيو 2015م

لفرتة ال�ستة اأ�سهراملنتهية يف 30 يونيو 2014م )غري مراجعة(

343.000.00044.146.600310.197.419697.344.019الر�سيد يف 1 يناير 2014م 

43.313.51743.313.517--�سايف دخل الفرتة 

343.000.00044.146.600353.510.936740.657.536الر�سيد يف 30 يونيو 2014م

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( الى رقم )22( ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015م

التكوين والنشاط- 1

املوافق 2006/09/26م  بتاريخ 1427/09/03هـ  رقم 2509  الـــوزاري  القــــرار  تاأ�س�ست مبوجــب  مقفلــة  �سعوديــة  م�ساهمــة  �ســركة  )ال�سركة( هي  العقارية  الأندل�ص  �سركة 
املوافق  بتاريخ 1427/09/17هـ  رقـــم 1010224110  التجـــاري  ال�سجــــل  الريــــا�ص مبوجـــب  مدينـــة  فــى  م�سجلــة  ال�سركة   . ال�سركة  تاأ�سي�ص  اإعالن  على  باملوافقة  القا�سى 

10/10/ 2006م .

تتمثل الن�ساطات الرئي�سة لل�سركة يف اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها ومقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية 
وال�سحية والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي والأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين واملجمعات التجارية ومتلك الأرا�سي 

والعقارات وتطويرها واإ�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها .

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من بداية �سهر يناير وتنتهى فى اأخر �سهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية. وقد مت اإعداد هذه القوائم املالية من قبل اإدارة ال�سركة عن فرتة �ستة اأ�سهر 
ل�ستخدامها يف اأغرا�ص خا�سة. وقد قامت اإدارة ال�سركة باإعـداد جميع الت�سويات التى راأت اأهميتها لكى تظهر القوائم املالية  بعدل املركز املايل لل�سركة كما يف 30 يونيو 2015م 

ونتائج اأعمالها لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف ذلك التاريخ. اإن نتائج الأعمال لهذه الفرتة قد ل متثل موؤ�سرًا دقيقًا لنتائج اأعمال ال�سركة لل�سنة ككل .

ملخص السياسات المحاسبية الهامة- 2

مبداأ  اأ�سا�ص  على   ، التالية  الفقرات  �سريد يف  تقيد ح�سبما  والتى  زميلة  �سركات  الإ�ستثمارات يف  فيما عدا   ، التاريخية  التكلفـة  ملبداأ  وفقًا  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
الإ�ستحقاق وطبقا ملباديء املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ، وفيما يلـي ملخ�سًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية .

التقديرات المحاسبية

اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمباديء املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�ساح 
عن املوجودات واملطلوبات املحتملة فى تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة فى تاريخ اإ�سدار القوائم 

املالية اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اإختالفًا غري جوهريًا عن هذه التقديرات.

تحقق اإليرادات

يتم اإثبات اإيردات التاأجري وفقًا للعقد املربم مع امل�ستاأجر على مدى فرتة عقود الإيجار وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وح�سب فرتة الإيجار املنق�سية من العقد حتى تاريخ املركز 
املالى . متثل الإيرادات املقبو�سة مقدمًا ، الإيجارات املح�سلة من امل�ستاأجرين عن اإيجارات غري م�ستحقة فى تاريخ املركز املالى . 

يتم اإثبات الإيرادات من الإعالنات والت�سويق وال�سيانة عند اإ�ستالمها وتدرج �سمن الإيرادات الأخرى فى قائمة الدخل.   

المصروفـات

اأما   . التاأجري  اإيرادات  تكلفة  �سمن  وت�سجل  مبا�سرة  تكاليف  تعترب  اإ�ستهالكها  م�سروفات  وكذا   ، بها  املتعلقة  واملياه  الكهرباء  وتكاليف  العقارات  و�سيانة  اإدارة  م�سروفات 
امل�سروفات الأخرى فتعترب م�سروفات ت�سويقية وعمومية واإدارية. يتم توزيع م�سروفات الأق�سام اخلدمية وامل�سروفات امل�سرتكة ، اإذا دعت احلاجة لذلك ، على التكاليف 

املبا�سرة وامل�سروفات الت�سويقية والعمومية والإدارية وفقًا لأ�سا�ص ثابت .

النقـد والنقد المماثل  

يت�سمن النقد والنقد املماثل النقدية بال�سناديق والأر�سـدة والودائع البنكية والإ�ستثمارات الأخرى عالية ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ 
اإ�ستحقاقها خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ �سرائها.

الذمم المدينة

يتـــم اإظهـــار الذمم املدينــة بال�ســايف بعد خ�سم املخ�س�ص املكون للذمـم التى يكون حت�سيلها اأمـرًا م�سكوكًا فيـه، اإن وجدت ، والتى يتم تقديرها مبعرفة الإدارة .  

اإلستثمارات فى الشركات الزميلة

يتم املحا�سبة على الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة ، والتى لل�سركة تاأثريًا هامـًا على �سيا�ستها املالية والت�سغيلية )ول يرقى هذا التاأثري اإلى م�ستوى ال�سيطرة( ، اأو متتلك فيها 
ال�سركة اإ�ستثمارًا طويل الأجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�ص املال وفقًا لطريقة حقوق امللكية . حيث يتم ت�سجيل الإ�ستثمار عند ال�سراء بالتكلفة )مبا يف ذلك قيمة ال�سهرة، 
اإن وجدت( ويتم تعديل التكلفة بعد ذلك يف �سوء التغري يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة. يتم اإدراج ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة الزميلة �سمن 

قائمة الدخل . 
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الشـــــهرة

يتم ت�سجيل الزيادة فى �سعر ال�سراء عن ح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة امل�ستثمر فيها )ال�سهرة( �سمن القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار . فى 
حالة عدم وجود قيمة عادلة لالأ�سول امل�سرتاة فاإن ال�سهرة متثل الفرق بني املبلغ املدفوع ل�سراء الإ�ستثمار وح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة الدفرتية لالأ�سول امل�سرتاة . يتم 
اإثبات ال�شهرة الحقًا بالتكلفة بعد تنزيل اأية خ�شائر مرتاكمة ناجتة عن هبوط القيمة . ويتم عمل تقييم �شنوي لتحديد فيما اإذا كان هناك هبوط يف قيمة ال�شهرة اإال اإذا وقع 

حدث اأو تغري يف الظروف خالل ال�شنة ي�شري اإلى هبوط القيمة امل�شجلة يتطلب تقييم ال�شهرة خالل ال�شنة . 

مساهمة في أراضي 

تتمثل امل�ساهمة فى اأرا�سى فى اإ�ستثمار ال�سركة فى م�ساهمة اأر�ص م�ساع ، وت�سجل بالتكلفة . يتم ت�سجيل اأرباح بيع امل�ساهمة عند اإمتام عملية البيع .

الممتلكات اإلستثمارية

االإ�شتثمارية )باإ�شتثناء  اإ�شتهالك املمتلكات  اإحت�شاب  . يتم  االإ�شتهالكات املرتاكمـة  بالتكلفة خم�شومًا منها  بالتاأجري  االإنتفاع منه  التي يتم  االإ�شتثمارية  اإثبات املمتلكات  يتم 
الأرا�سى( وفقـًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�ص العمر الإنتاجى املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 �سنة اإلى 33.33 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ الإن�ساء اأو 
ال�سراء، وبالن�سبة للممتلكات التى يتم اإن�سائها على اأرا�سى م�ستاأجرة يتم اإ�ستهالكها على العمر الإنتاجى املقدر لها اأو مده الإيجار بالعقد اأيهما اقل. تظهر الإيرادات من تاأجري 

هذه املمتلكات وكذلك الإ�ستهالكات املتعلقة بها �سمن قائمة الدخل . 

الممتلكات والمعدات

فتعترب  التح�سينات  م�سروفات  اأما  اإيرادية  م�سروفات  تعترب  وال�سيانة  الإ�سالح  م�سروفات   . املرتاكمـة  الإ�ستهالكات  منها  خم�سومًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
م�شروفات راأ�شمالية . يتم اإحت�شـاب االإ�شتهالكات على اأ�شا�س العمر املقدر لالأ�شل وفقـا لطريقة الق�شط الثابت . التح�شينات على مبانى م�شتاأجرة ت�شتهلك على عمرها املقدر 

اأو على فرتة الإيجار اأيهما اأقل. وتقـدر الأعمـار الإنتاجية للممتلكات واملعدات على النحو التايل :  

ال�ضنــــوات

25مبانى

4�سيـــــارات

3-10اأثاث ومعدات مكتبية

تتمثل املبانى فى جزء من املبنى اململوك لل�شركة والذى ت�شتغله فى ادارة اأن�شطتها، واجلزء املتبقى من املبنى يتم تاأجريه للغري ويتم ادراجه �شمن املمتلكات اال�شتثمارية.

المشروعات تحت التنفيذ 

يتم ت�شجيل امل�شروعات حتت التنيفذ بالتكلفة . يبداأ اإ�شتهالك هذه االأ�شول عندما ت�شبح جاهزة لالإ�شتخدام . 

تكلفة التمويل 

يتم ر�سملة تكلفة التمويل اخلا�سة بت�سهيالت اإئتمانية مت احل�سول عليها مل�سروع بعينه يتطلب اإن�ساوؤه فرتة زمنية طويلة �سمن تكلفة امل�سروع باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلى.

يتم ت�سجيل تكلفة التمويل �سمن قائمة الدخل فى حالة عدم وجود م�سروعات حتت التنفيذ موؤهلة للر�سملة وذلك باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلي على فرتة �سداد القر�ص. 

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل النظر يف القيمة الدفرتية لالأ�شول غري املتداولة للتاأكد من عدم وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن هبوط يف قيمة االأ�شول. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك 

الأ�سل مبفـرده، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.

وفـي احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالإ�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ص القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل اأو الوحدة 
القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة القابلـة لالإ�سرتداد لها ، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�ص يف قيمة الأ�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها. 

واإذا ما اإنتفت الحقا اأ�شباب الهبوط، فاإنه يتم عك�س قيد خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة وزيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة املعدلة القابلة 
لالإ�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ص حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ص يف قيمة ذلك الأ�سل 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�ص قيد خ�سارة الإنخفا�ص يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها.
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اإليجـارات التشغيلية 

يتم ت�سجيل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية املربمة من قبل ال�سركة ب�سفتها م�ستاأجر على قائمة الدخل على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار 
ذات العالقة .

الإيجارات التى حتت�سب كن�سبة من اإيرادات امل�ستاأجر ، وفقًا ملبداأ الإ�ستحقاق وح�سب البيانات امل�ستلمة من امل�سغل اأو امل�ستاأجر .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

يتم تكوين خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�ص الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة.

مخصص الزكاة الشرعية

يتم اإحت�شاب خم�ش�س الزكاة ال�شرعية �شنويًا فى القوائم املالية وفقًا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية . اأيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي 
للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل فى ال�سنة التى يتم اإ�ستالم الربط النهائى فيها ، حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�س�ص. 

اإلحتياطي النظامي

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تكوين اإحتياطي نظامي بن�سبة 10 % من �سافى الدخل ال�سنوى ، ويجوز التوقف 
عن هذا التكوين حينما يبلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 50% من راأ�ص املال املدفوع . اإن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح . 

العمالت األجنبية

مت�سك ال�سركة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي ، ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة الأجنبية الى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء املعاملة . ويتم 
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ . اإن املكا�سب 

واخل�شائر الناجتة عن الت�شديدات اأو حتويل العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �شمن قائمة الدخل .

ربح السهم 

يتم اإحت�شاب ربح ال�شهم االأ�شا�س باإ�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة ، علمًا باأن جميع اأ�شهم راأ�شمال ال�شركة اأ�شهم عادية والبالغ عددها فى 
نهاية كل فرتة معرو�سة 370 193 56 �سهمًا.

 نقــد ونقــد مماثـل- 3

كمـا يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

429.482563.082نقـــد فى ال�سندوق 

19.691.7481.053.097نقد لدى البنوك 

20.121.2301.616.179
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المعامالت مع األطراف ذوى عالقة- 4

فى �سياق الأعمال التجارية العادية تقوم ال�سركة بالتعامل مع �سركات مملوكة لبع�ص امل�ساهمني بال�سركة و�سركات زميلة واأطراف ذوى عالقة اأخرين . 

اإن �شروط املعامالت مع تلك االأطراف هى نف�س �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى الغري مرتبطة كما اأنه يتم اإعتماد املعامالت من قبل اإدارات تلك ال�شركات . علمًا اأنه ال يتم 
اإحت�شاب اأى اأعباء مالية على اأر�شدة ح�شابات االأطراف ذوى عالقة وفيما يلى بيان اأهم تلك املعامالت:

لدى ال�شركة عقد مع �شركة هامات العقارية )�شركة زميلة( لتقدمي اإ�شت�شارات التطوير وخدمات التاأجري ملركز االأندل�س التجارى فى مدينة جدة مقابل اأتعاب تاأجري بواقع  اأ( 
7% من اإجمايل عقود اإيجار املركز للعام الأول وذلك عند التاأجري لأول مرة اأو عند اإحالل م�ستاأجر باأخراأو من الزيادة فى القيمة الإيجارية لعقد الإيجار اجلديد.

كما يت�شمن العقد اأتعاب �شهرية مقابل تقدمي خدمات االأ�شت�شارات والتطوير بواقع 4% من دخل املركز واملتمثل فى اإيرادات التاأجري والدعاية والتاأجري املتخ�ش�س. واأتعاب عن االإيجارات 
امل�ستحدثة بواقع 15% من اإجمالى الإيجار للم�ستاجر ل�سنة واحدة فقط وذلك للوحدات او اخلدمات املوؤجرة اجلديدة التى يقوم امل�سغل باإ�ستحداثها واإ�سافتها والتى مل تكن موجودة 
مبخططات املراكز اأو املوازنة للتاأجري املعتمدة من ال�سركة. وتخ�سع ال�سركة مبوجب نف�ص الإتفاقية لتحمل الإلتزامات املالية التي تتعلق بالعاملني كالرواتب واملزايا وبع�ص امل�سروفات 

الأخرى كال�سيانة والكهرباء . 

العمومية  امل�شروفات  من  املبا�شرة  امل�شروفات  من  بح�شتهم  زميلة(  )من�شاأة  العقارية  احلياة  و�شركة  زميلة(  )�شركة  املتطورة  االأ�شواق  �شركة  بتحميل  ال�شركة  تقوم  ب( 
والإدارية املتكبدة من قبل �سركة الأندل�ص العقارية وذلك مبوجب اإتفاق اإدارات تلك ال�سركات . 

ت�ستاأجر ال�سركة اأر�ص من اأحد امل�ساهمني ملدة 20 �سنة لإقامة اأحد املراكز التجارية عليها )اإي�ساح 8(، فى مقابل اإيجار �سنوى قدره 3.1 مليون ريال �سعودى . ج( 

اإن اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة كما فى 30 يونيو كانت كما يلى :

كمـا فـي 30 يونيوم�ضتحقات من اأطراف ذوى عالقة: 

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

46.566.175-�سركة الأ�سواق املتطورة 

-462.590�سركة احلياه العقارية

462.59046.566.175

مطلوبات لأطراف ذوى عالقة: 

2.833.893-�سركة حممد عبد العزيز احلبيب لالإ�ستثمار العقاري

-49.088�سركة الأ�سواق املتطورة 

19.541.686-�سركة احلياة العقارية

4.289.7875.065.090�سركة هامات العقارية

4.338.87527.440.669

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى- 5

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

388.300311.158ذمم موظفني

811.860685.751م�سروفات مدفوعة مقدمًا 

10.621.0468.680.000ايجارات مدفوعه مقدما )اإي�ساح 8(

499.463359.736دفعات مقدمة للموردين

2.193.250-تاأمني خطاب �شمان )اإي�شاح 12(

12.320.66912.229.895
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إستثمارات فى شركات زميلة- 6

كمـا فـي 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

114.414.41264.688.938�سركة الأ�سواق املتطورة

46.944.84648.805.970�سركة هامات العقارية 

48.716.40648.716.406�سركة �سروح املراكز

196.258.034198.750.000�سركة احلياة العقارية

406.333.698360.961.314

شركة األسواق المتطورة

قامت ال�سركة خالل عام 2007م باالإ�شرتاك مع اأحد امل�شاهمني فيها بتاأ�شي�س �شركة االأ�شواق املتطورة ك�شركة ذات م�شئولية حمدودة براأ�شمال قدره 500.000 ريال �سعودي 
مملوكة بالت�ساوي بواقع 50% لكل منهما وذلك بغر�س متلك جممع دارين بالدمام . قامت ال�شركة بتقدمي متويل اإ�شافى لل�شركة املذكورة قدره 35.461.474 ريال �سعودى ميثل 
ح�ستها فى متويل تكلفة اأر�ص امل�سروع لتكون اإجمالــى تكلفــة الإ�ستثمــار مبلغ 35.711.474 ريال �سعودى . وخالل عام 2014 م قامت ال�سركة بتحويل كافة املبالغ امل�ستحقة لها 

لدي �سركة ال�سواق املتطورة ايل اإ�ستثمارات بال�سركة املذكورة ، اإن حركـــة الإ�ستثمـــار خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو كانت كما يلى:

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

111.624.84059.155.523ر�سيد اأول الفرتة

5.800.5405.533.415ح�سة ال�سركة فى اأرباح ال�سركة الزميلة

-)3.010.968(ح�سة ال�سركة يف اأرباح موزعة

114.414.41264.688.938

شركة هامات العقارية

قامت ال�سركة خالل عام 2012م ب�سراء ح�سة تعادل 33.33% من راأ�سمال �سركة هامات العقارية البالغ 500.000 ريال �سعودى مقابل مبلغ 44.434.383 ريال �سعودى ، 
ووفقًا الإتفاقية ال�شراء يتم اإحت�شاب ن�شيب ال�شركة من اأرباح ال�شركة املذكورة من تاريخ �شداد اأخر دفعة من قيمة ال�شفقة وهو 2012/10/01م . يتمثل ن�شاط ال�شركة الزميلة 
فى �سراء الأرا�سى لإقامة مبانى عليها واإ�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار . يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 44.18 مليون ريال �سعودى . اإن حركة الإ�ستثمار خالل الفرتة 

املنتهية يف 30 يونيو كانت كما يلى:

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

47.815.84648.384.970ر�سيد اأول الفرتة 

1.801.0002.425.000ح�سة ال�سركة فى اأرباح ال�سركة الزميله

)2.004.000()2.672.000(ح�سة ال�سركة فى اأرباح موزعة من �سركة الزميلة

46.944.84648.805.970

شركة صروح المراكز 

 ، تاأ�سي�ص �سركة �سروح املراكز ) �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة( والبالغ راأ�سمالها 500.000 ريال �سعودي  اأبريل 2014م قامت ال�سركة بامل�ساركة بن�سبة 25% يف  بتاريخ 17 
وقدمت ال�سركة اأرا�سي بلغت قيمتها 48.591.406 ريال �سعودي كراأ�ص مال اإ�سايف بن�سبة تعادل ح�ستها يف راأ�ص املال. هذا بالإ�سافة اإلى مبلغ 125.000 ريال �سعودى نظري 

ح�ستها فى راأ�ص املال .
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شركة الحياة العقارية

متتلك ال�سركة 25% فى مركز حياة مول التجارى مبدينة الريا�ص، علمًا باأن ال�سركة قامت مع ال�سركاء الأخرين فى املركز خالل عام 2009م بتاأ�سي�ص �سركة احلياة العقارية 
من اأجل الإ�سراف على املركز ال انه مل يتم نقل ملكية املركز لل�سركة املذكورة .

وفى اأول يناير 2015م مت تعديل هيكل امللكية ل�سركة احلياة العقارية ليتفق متاما مع هيكل امللكية ملركز احلياه مول التجارى والتى متتلك �سركة الندل�ص العقارية 25% من 
اأ�سهمها. وبتاريخ 2 يناير 2015م قرر ال�شركاء باالجماع ب�شفتهم املالك الوحيدين فى كل من �شركة احلياة العقارية ومركز احلياه مول التجارى تفعيل دور �شركة احلياة 
العقارية ابتداًء من اول يناير 2015م كمالكة جلميع اأ�سول ومقومات املركز وامل�سئولة عن جميع التزاماته وتعاقداته ونقل جميع ح�سابات املركز الى �سركة احلياة العقارية، 

واعتبارا من اأول يناير 2015 مت التوقف عن ا�سدار قوائم مالية للمركز اعتبارا من هذا التاريخ.

وعليه اأ�سبحت ال�سركة متتلك 25% فى �سركة احلياة العقارية. يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 95.75 مليون ريال �سعودى كما فى 30 يونيو 2015م و 2014م. اإن حركة 
الإ�ستثمار خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو كانت كما يلى:

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

198.750.000198.750.000ر�سيد اأول ال�سنة 

10.714.52410.069.350ح�سة ال�سركة فى اأرباح ال�سركة الزميلة

)10.069.350()10.714.524(ح�سة ال�سركة فى اأرباح موزعة 

-)2.491.966(امل�ستلم من م�ساهمات لراأ�ص املال الإ�سايف ل�سركة احلياة العقارية

196.258.034198.750.000

ممتلكات إستثمارية ، صافي- 7

اأرا�ضــــى
 ريـال �ضــــعـودي

مـــبانى اإ�ضتثمارية
 ريـال �ضــــعـودي

املجمــــــوع
 ريـال �ضـــعـودي

التكلفة : 

253.532.700336.120.050589.652.750الر�سيد يف 1 يناير 2015م 

)10.127.000()4.974.776()5.152.224(اعادة تبويب

23.977.81523.977.815-اإ�سافات خالل الفرتة

248.380.476355.123.089603.503.565الر�سيد يف 30 يونيو 2015م 

االإ�شتهالك املرتاكم : 

)71.246.885()71.246.885(-الر�سيد يف 1 يناير 2015م

462.209462.209-اعادة تبويب

)5.819.843()5.819.843(-اإ�شتهالك الفرتة 

)76.604.519()76.604.519(-الر�سيد يف 30 يونيو 2015م 

�سايف القيمة الدفرتية : 

248.380.476278.518.570526.899.046يف 30 يونيو  2015م )مراجعة(

248.380.476265.374.972513.755.448يف 30 يونيو  2014م )غري مراجعة(

تتمثل مبالغ اعادة التبويب فى حتويل جزء من تكلفة وجممع ا�شتهالك مبنى املقر الرئي�شى لل�شركة الى املمتلكات واملعدات حيث يتم اال�شتفادة منه فى ادارة اأن�شطة ال�شركة، 
ومت االبقاء على اجلزء االخر من تكلفة وجممع ا�شتهالك املبنى باملمتلكات اال�شتثمارية حيث يتم تاأجريه للغري، ومت تعديل �شافى القيمة الدفرتية كما فى 30 يونيو 2014م باأثر 

اعادة التبويب.

تتمثل املمتلكات الإ�ستثمارية يف جممع الأندل�ص التجاري مبدينة جــدة ، وجزء من تكلفة املبنى الدارى على طريق الدائرى ال�سمالى مبدينة الريا�ص موؤجر للغري.

تتمثل اإ�شافات املبانى اال�شتثمارية فى تكلفة اإن�شاء مبنى مركز ال�شحافة ومبنى مركز الريموك حيث مت اإن�شائهما على اأر�س موؤجرة ملدة 20 �سنة .
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مشروعات تحت التنفيذ- 8

كمـا فـي 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

83.443.16348.477.755�سيتى بريدج �سويت�ص جدة – الأندل�ص مول

10.262.588-مركز ال�سحافة التجارى

13.534.8269.044.470مركز التالل التجارى

7.985.987-مركز الريموك التجارى 

IPO 2.787.819175.000االإكتتاب العام

-10.651.322تو�سعة الأندل�ص مول

-47.025م�سروع طريق الأمري ماجد - جدة

110.464.15575.9450.800

يتمثل م�سروع �سيتى بريدج �سويت�ص جده – الأندل�ص مول فى اإن�ساء برج فندقى )�سقق فندقية( مال�سق لالأندل�ص مول ومقام على نف�ص اأر�ص املركز . 

م�شروع مركزى ال�شحافة التجارى والريموك التجارى يتم اإن�شائهما على اأر�س م�شتاأجرة ملدة 20 �سنة هجرية بداأت فى 27 يناير 2013م و12 مار�ص 2013م على التوالى، 
حيث مت االإنتهاء من اإن�شاء مركزى ال�شحافة والريموك التجارى واأ�شبحا جاهزا للتاأجري واإ�شافتهما للممتلكات االإ�شتثمارية ، بينما م�شروع مركز التالل مت اإن�شائه على اأر�شى 
اإلى  م�ستاأجرة ملدة 20 �سنة ميالدية بداأت فى 11 مار�ص 2013م . امل�شروعات الثالثة �شتكون بنظام االإن�شاء والت�شغيل والتحويل ، حيث �شتوؤوؤل االإن�شاءات بكامل جتهيزاتها 

املوؤجرين فى نهاية فرتة التاأجري املذكورة . 

مبلغ   : )2014م  �سعودى  ريال   3.624.667 مبلغ  2015م  يونيو   30 يف  املنتهية  الفرتة  خالل  امل�سروعـــات  تكلفــة  �سمـــن  املر�سملـــة  ال�سالمى  التورق  متويـــل  اأعباء  بلغـت 
1.456.122 ريال �سعودى( .

يتمثل م�شروع االكتتاب العام IPO فى تكلفة الطرح اخلا�س باأ�شهم ال�شركة فى �شوق املال ال�شعودية حيث يتم جتميع تلك املبالغ ومن ثم بعد انتهاء كافة االأمور املتعلقة بالطرح 
�شيتم حتميلها على ح�شاب امل�شاهمني الرئي�شني ليقوموا ب�شدادها.

ممتلكات ومعدات ، صافى- 9

اأرا�ضى
ريال �ضعودى

مبانى
ريال �ضعودى

�ضـــــــيارات
ريال �ضعودى

اأثــــــــاث
ومعدات مكتبية

ريال �ضعودي

املجمـــــــــوع
ريـال �ضعـودي

التكلفـــة
505.7201.762.5862.268.306--يف 1 ينايـــر 2015م

10.127.000--5.152.2244.974.776اعادة تبويب
146.374146.374---اإ�سافات خالل الفرتة

)42.000(-)42.000(--ا�ستبعادات خالل الفرتة
463.7201.908.96012.499.680 5.152.2244.974.776يف 30 يونيو 2015م

االإ�شتهـالك املرتاكــم
)1.700.467()1.349.129()351.338(--يف 1 ينايـــر 2015م

)462.209(--)462.209(-اعادة تبويب
)211.305()95.909()35.221()80.175(-اإ�شتهالك الفرتة

42.000-42.000--ا�شنهالك اال�شتبعادات
)2.331.981()1.445.038()344.559()542.384(-يف 30 يونيو 2015م

5.152.2244.432.392119.161463.92210.167.699�سايف القيمـة الدفرتيـة يف 30 يونيو 2015م )مراجعة(
5.152.2244.592.741193.874349.85610.288.695يف 30 يونيو 2014م )غري مراجعة(

مت تعديل �سافى القيمة الدفرتية كما فى 30 يونيو 2014م باأثر اعادة التبويب.
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تسهيالت تورق إسالمي- 10

فى عام 2009م ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل بنك حملي على �سكل عقود بيع اأجل لأ�سهم حملية مببلغ 220 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح %6.25 
تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل �سفقة �سراء مركز حياة مول التجاري . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 
316 مليون ريال �سعودى ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة، واإفراغ العقار اخلا�ص مبركز الأندل�ص التجاري على اأن ل تقل قيمته ال�سوقية عن 
600 مليون ريال �شعودي، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �شداد الت�شهيل بالكامل. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية غري مت�شاوية خالل 

مدة ع�سر �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2009/03/14م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/03/14م .

فى نهاية عام 2012م وقعت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 100 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح يعادل 
ال�سيبور زائدًا 3% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�ساء م�سروع اأبراج الأندل�ص الفندقية فى مدينة جدة . وقد ح�سلت ال�سركة على مبلغ 90 مليون ريال 
�سعودى حتى تاريخ هذه القوائم املالية . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 113.968.923 ريال �سعودى، 
ورهن عقارات ل تقل ن�سبة تغطيتها 200% من قيمة الت�سهيل  والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات ال�سقق الفندقية امل�ستقبلية وكذلك اإيجارات امل�ستاأجرين الرئي�سيني فى مركز 
الأندل�ص التجارى حتى �سداد الت�سهيل بالكامل، كما تعهدت ال�سركة بعدم تغيري هيكل ملكية راأ�ص مال ال�سركة اإل بعد احل�سول على موافقة البنك . ي�ستحق �سداد التورق وهام�ص 

الربح على اأق�شاط �شنوية غري مت�شاوية خالل مدة ت�شع �شنوات ، بداأ �شداد اأول ق�شط فى 2013/10/03م واأخر ق�سط �سيكون فى 2022/06/08م .

فى يوليو عام 2013م وقعت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 20 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح يعادل 
ال�سيبور زائدًا 3% تناق�شي وذلك للم�شاعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�شاء م�شاريع املراكز التجارية فى اأحياء ال�شحافة والتالل والريموك فى مدينة الريا�س . وقد ح�شلت 
ال�سركة على مبلغ 20 مليون ريال �سعودى حتى تاريخ هذه القوائم املالية . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 
24.100.793 ريال �سعودى، ورهن عقارات ل تقل ن�سبة تغطيتها عن 200% من قيمة الت�سهيل، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املراكز التجارية امل�ستقبلية حتى �سداد 
الت�شهيل بالكامل، كما تعهدت ال�شركة بعدم تغيري هيكل ملكية راأ�س مال ال�شركة اإال بعد احل�شول على موافقة البنك. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية 

غري مت�ساوية خالل مدة خم�ص �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2014/06/26م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/12/26م .

وفيما يلى حركة ت�سهيالت التورق الإ�سالمى خالل الفرتة املنتهية فى 30 يونيو :

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

254.159.437308.029.252الر�سيد يف اأول الفرتة 

50.852.04312.025.842اإ�سافات خالل الفرتة

)50.561.956()45.045.769(امل�سدد خالل الفرتة 

259.965.711269.493.138اإجمالى قيمة التورق اآخر الفرتة

)35.725.333()32.475.330(يخ�سم : تكلفة التمويل املوؤجلة

227.490.381233.767.805�سافى قيمة التورق اآخر الفرتة 

59.343.61760.179.473اجلزء املتداول

168.146.764173.588.332اجلزء غري املتداول

فيما يلى تفا�سيل ر�سيد تكلفة التمويل املوؤجلة كما يف 30 يونيو : 

كمـا يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

29.232.40839.823.153الر�سيد يف اأول الفرتة 

10.852.0432.025.842ا�سافات خالل الفرتة

)6.123.662()7.609.121(اإطفاء الفرتة )تكلفة متويل التورق الإ�سالمى(

32.475.33035.725.333
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مستحقات وأرصدة دائنة أخرى- 11

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

969.925750.405م�ستحقات موظفني 

616.557130.000نظافة وحرا�سة 

155.454-كهرباء ومياه 

-1.155.000�سركة منافع القاب�سة

-1.395.715تاأمني �سمان اأعمال

-597.996اأخرى 

4.735.1931.035.859 

بتاريخ 2 فرباير 2015م مت اإبرام عقد �شراكة فى ا�شتثمار وتطوير مركز جتارى )م�شروع طريق االأمري ماجد بجدة( بني ال�شركة و�شركة منافع القاب�شة على اأن يتم تاأ�شي�س 
�سركة لتملك امل�سروع وتكون ن�سبة امللكية 70% و30% على التوالى وحيث اأن الأرا�سى التى �سيقام عليها امل�سروع موؤجرة لل�سركة من �سركة منافع القاب�سة ملدة 25 �سنة بقيمة 

اإيجارية اإجمالية 156.640.250ريال �سعودى. وقامت �سركة منافع القاب�سة ب�سداد ن�سبة 30% من القيمة الإيجارية لالأر�ص عن ال�سنة 

الأولى مببلغ 1.155.000 ريال �سعودى. وحتى تاريخة مل يتم البدء فى اإجراءات تا�سي�ص �سركة لتملك امل�سروع .

مخصص الزكاة الشرعية- 12

كمـا يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

اإن العنا�سر الرئي�سة لوعاء الزكاة هي كما يلـي :

697.344.018636.247.616حقوق امل�ساهمني املدورة

42.274.19436.465.707�سايف الدخل املعدل

228.655.877281.498.879اإ�سافات اأخرى

)960.951.257()1.038.040.500(موجودات غري متداولة

)6.739.055()69.766.411(املجمــــــــــوع

42.274.19444.424.122الوعاء الزكوى 

اإن حركة خم�ض�س الزكاة هي كما يلـي : 

1.777.2522.351.071ر�سيد اأول الفرتة

)1.739.204()1.892.914(امل�سدد خالل الفرتة

1.172.5171.110.603خم�س�ص الفرتة احلالية 

1.056.8551.722.470ر�سيد اآخر الفرتة 
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موقف الربط الزكوى النهائى

اإ�ستلمــت ال�سركــة   . اإقراراتها الزكوية و�سددت امل�ستحق عليها حتى ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2014م وح�سلت على �سهـــادة الزكــاة حتى العام املذكور  قدمت ال�سركة 
الربـــط النهائـــى للفـــرتة املاليـــة الأولـى لهــا واملنتهيـــة فى 31 دي�سمرب 2007م بفروقات قدرها 2.234.916 ريال �سعودى ، وقد اأعرت�ست ال�سركة على الربط ومت حتويل 
اإلى مبلغ 2.193.250 ريال  اإلى جلنة الإعرتا�سات الزكوية الإبتدائية والتى اأ�سدرت قرارها فى اخلالف ونتج عن ذلك تخفي�ص مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل  اخلالف 
�شعودى ، قامت ال�شركة بتقدمي خطاب �شمان باملبلغ املذكور )اإي�شاح 5( كما قامت بتحويل الإعرتا�ص اإلى اللجنة الإ�ستئنافية والتى اأ�سدرت قرارها رقم 1442 ال�سادر بتاريخ 
1435/11/20هـ املوافق 2014/09/15م بتخفي�ص مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل الى مبلغ 419.578 ريال �سعودي وقامت ال�سركة ب�سداد تلك الفروقات. ومت اإ�سرتداد قيمة 

خطاب ال�شمان املذكور خالل الفرتة. مل يتم اإ�شتالم الربوط الزكوية عن ال�شنوات من 2008م وحتي عام 2014م . 

رأس المال- 13

يبلغ راأ�سمال ال�سركة مبلغ 343.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 34.300.000 �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. وبتاريخ 10 مار�ص 2015م قررت اجلمعية 
العامة الغري عادية لل�سركة زيادة راأ�ص مال ال�سركة لي�سبح 700.000.000 ريال �سعودى مق�سم اإلى 000 000 70 �سهم بقيمة اإ�سمية 10ريال �سعودى لل�سهم بزيادة قدرها 
357.000.000 ريال �سعودى مق�سمة اإلى 000 700 35 �شهم وذلك عن طريق حتويل قيمة الزيادة من ح�شاب االأرباح املبقاه ومت التاأ�شري بال�شجل التجارى بهذه الزيادة بتاريخ 

2015/03/19م . اإن راأ�سمال ال�سركة كما فى 30 يونيو 2015م موزعًا على امل�ساهمني كما يلى : 

ن�ضبةعدد الأ�ضهماإ�ضـــــم امل�ضاهــــــم
امل�ضاهمة

ريــــال �ضعـــودى

39.498276.466.000%27.646.600�سركة بروج العاملية املحدودة 
24.684172.793.760%17.279.376�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

9.87469.121.510%6.911.151�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأولده 
9.87469.111.510%6.911.151�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية

9.87669.111.510%6.911.151�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات 
2.46917.280.370%1.728.037ال�سيد / مو�سى عبداهلل اآل اإ�سماعيل 

2.46917.280.370%1.728.037ال�سيد / �سليمان حممد عبداهلل الداوود 
1.2508.774.970%877.497ال�سيد/ اأمين حممد املديفر

0.00110.000%1.000ال�سيد/ حممد عبدالعزيز احلبيب
0.00110.000%1.000ال�سيد/ عبدال�سالم عبدالرحمن العقيل

0.00110.000%1.000ال�سيد/ عبداملح�سن حممد الزكرى
0.00110.000%1.000ال�سيد/ اأحمد عبدالرحمن املو�سى

0.00110.000%1.000ال�سيد/ عبدالعزيز عبداهلل الرا�سد
0.00110.000%1.000ال�سيد/ خالد حممد ال�سليع

70.000.000% 100700.000.000

إيرادات التأجير- 14

لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

52.540.63848.757.328اإيرادات تاأجري مول الأندل�ص

-5.127.190اإيرادات تاأجري مول ال�سحافة �سنرت

-3.145.307اإيرادات تاأجري مول الريموك �شنرت

487.633498.529اإيرادات تاأجري جزء من املقر الإدارى

61.300.76849.255.857
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تكلفة إيرادات التأجير- 15

لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

5.870.2324.930.801اإ�ستهالكات 

1.544.3991.618.734كهرباء ومياه 

3.140.1571.835.119خدمات تاأجري وت�سغيل )اإي�ساح 4( 

3.936.0473.386.602خدمات اأمن ونظافة 

1.448.2521.215.199رواتب ومزايا موظفني 

-5.268.753اإيجار اأر�س مركزى ال�شحافة والريموك

967.4401.375.443اإ�سالح و�سيانة 

79.240109.900تاأمني 

-98.000اإ�شت�شارات واتعاب قانونية

295.998191.856اأخــرى 

 22.648.51814.663.654

مصروفــات عموميــة وإداريـــة- 16

لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

1.564.8211.575.035رواتب وما يف حكمها

225.463101.616مكافاآت املوظفني 

502.000181.051اأتعاب مهنية وا�شت�شارية 

160.916288.422اإ�ستهالكات 

14.34527.015اإت�سالت

37.50831.676اأدوات مكتبية 

416.249184.518�سيانة واإ�سالح 

260.762317.658اأخـرى 

3.182.0642.706.991
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إيرادات أخرى   - 17

لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف 30 يونيو

2015م
)مراجعة(

ريـال �ضعـودي

2014م
)غري مراجعة(
ريـال �ضعـودي

93.340350.699اإعالنات وت�سويق 

4.500175.390�سيانة 

146.86926.760متنوعة  

244.709552.849

اإلرتباطات الرأسمالية- 18

لدى ال�سركة اإرتباطات راأ�سمالية تتعلق بعقود اإن�ساء ممتلكات اإ�ستثمارية بلغت كما فى 30 يونيو 2015م مبلغ 6.7 مليون ريال �سعودى )عام 2014م: مبلغ 10.96 مليون ريال 
�سعودي(.

المعلومات القطاعية- 19

لدى ال�شركة حاليا قطاعني لتوليد االإيراد تتمثل فى قطاع ايراد املراكز التجارية )ت�شمل مركز االأندل�س التجارى، مركز ال�شحافة �شنرت، مركز الريموك �شنرت( وقطاع ايراد 
املكاتب الدارية )وي�سمل تاأجري جزء من املقر الرئي�ص لل�سركة(، ومل يحقق قطاع ايرادات املكاتب الدارية اأيا من احلدود الكمية امل�سار اإليها فى معيار التقارير القطاعية 

ال�سادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، وبناًء عليه مل يتم الإف�ساح عن املعلومات القطاعية الت�سغيلية فى القوائم املالية املرفقة .

األدوات المالية وإدارة المخاطر- 20

مخاطر أسعار العموالت  

تظهر خماطر اأ�سعار العمولت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدلت العمولت التي توؤثر على الربح امل�ستقبلي اأو القيم العادلة لالأدوات املالية .  

ال�سركة موجودات  لدى  يوجد  ل  وعليه   ، ال�سوق  ملتغريات  وفقًا  تعديله  م�سبقًا ول ميكن  ثابت حمدد  ربح  تت�سمن هام�ص  الإ�سالمى  بالتورق  واخلا�سة  القائمة  الت�سهيالت  اإن 
اأومطلوبات هامة عر�سة للتغريات يف اأ�سعار العمولت وبناًء على ذلك تعتقد اإدارة ال�سركة اأن خماطر �سعر الفائدة غري جوهرية . 

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�سركة على مقابلة اإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبــات املالية حال اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ص �سهري وتعمل الإدارة 
على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات عند ا�ستحقاقها .

تتكون املطلوبات املالية لل�شركة من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيالت التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة واملطلوبات االأخرى . من املتوقع من الناحية العملية اأن يتم �شـــداد جميع 
هذه املطلوبات املالية خالل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع اإدارة ال�سركة اأن يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك .

مخاطر اإلئتمان   

اإن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق اأحد الأطراف يف اأداة ماليـــة يف الوفـــاء بالتزامـــه والت�سبب يف تكبـــد ال�سركة خ�سارة مالية ، اإن الأدوات املالية اخلا�سة بال�سركة التى ميكن 
اأن تتعر�س ملخاطر االإئتمان تت�شمن ب�شكل اأ�شا�س النقدية بالبنوك وذمم امل�شتاأجرين . 

تقوم ال�سركة باإيداع اأموالها فى م�سارف مالية ذات موثوقية وذات قدرة اإئتمانية عالية ول تتوقع الإدارة وجود خماطر اإئتمان هامة تنتج من  ذلك . كما ل تتوقع الإدارة اأن 
تتعر�ص ملخاطر اإئتمان هامة من ح�سابات امل�ستاأجرين نظرًا لأن ال�سركة تعتمد �سيا�سة تنوع قاعدة العمالء ، كما اأن الإدارة تقوم مبراقبة الذمم املدينة القائمة دوريًا واحت�شاب 

املخ�ش�شات الالزمة الأى ذمم م�شكوك يف حت�شيلها ، اإن وجدت . 
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مخاطر العمالت األجنبية 

اأهمية ن�سبية  اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . مل تقم ال�سركة باأية عمليات ذات  تنتج خماطــر العمــالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف 
بالعمالت عدا الريال ال�سعودي والدولر الأمريكي. وحيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي ، فاإن الأر�سدة بالدولر الأمريكي ل متثل خماطر 

عمالت هامة . تراقب اإدارة ال�سركة تقلبات معدلت العمالت وتعتقد اأن خماطر العمالت لديها غري جوهرية .  

القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلتزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء اإرادتهما على اأ�شا�س جتاري . تتكون املوجودات املالية لل�شركة من 
النقد والنقد املماثل وذمم امل�شتاأجرين واالأطراف ذوى عالقة واملوجودات االأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيل التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة 

واملطلوبات الأخرى . تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية .

أرقام المقارنة - 21

لقد مت اإعادة تبويب بع�ص اأرقام فرتة املقارنة لتتوافق مع تبويب الفرتة احلالية.

إعتماد القوائم المالية- 22

اأعتمدت هذه القوائم املاليـة مـن قبـل جملـ�ص اإدارة ال�سركـة فى تاريخ 2015/08/23م . 
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شــركـــة األندلــس العقاريـــة 
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

القوائـم المالية للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2014م 

وتقـريـر مراجعى الحسابات
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شركــــة األندلــــــس العقاريــــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة المركز المالى 
كما يف 31 دي�ضمرباإي�ضاح

2014م
ريــال �ضعــودى

2013م
ريــال �ضعــودى

املوجودات

املوجودات املتداولة

 9.237.333 313.063.497نقد ونقد مماثل

 8.845.199 11.304.217ذمم امل�ستاأجرين 

 35.493.030 41.590.328م�ستحقات من اأطراف ذوى عالقة  

 10.303.939 516.610.344دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى 

 63.879.501 42.568.386جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

 107.540.493 6208.157.092اإ�ستثمارات فى �سركات زميلة

198.750.000 7198.750.000ا�ستثمارات فى م�ساريع م�سرتكة

 48.591.406     -م�ساهمات فى اأرا�سى

 528.594.960 8518.405.865ممتلكات اإ�ستثمارية ، �سايف

 58.513.847 984.811.800م�سروعات حتت التنفيذ 

 625.487 10567.839ممتلكات ومعدات ، �سافى 

 942.616.193 1.010.692.596جمموع املوجودات غري املتداولة

 1.006.495.694 1.053.260.982جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

 28.394.892 34.316.334اإيجارات مقبو�سة مقدمًا

 61.787.716 1151.140.737اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 7.319.865 44.403.816مطلوبات لأطراف ذوى عالقة 

 1.714.253 122.061.651م�ستحقات واأر�سدة دائنة اخرى

 2.351.071 131.777.252خم�س�ص الزكاة ال�سرعية

 101.567.797 93.699.790جمموع املطلوبات املتداولة

 املطلوبات غري املتداولة

 206.418.383 11173.786.292ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 1.165.495 1.623.503خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

 207.583.878 175.409.795جمموع املطلوبات غري املتداولة

 309.151.675 269.109.585جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

 343.000.000 14343.000.000راأ�ص املال

 44.146.600 52.827.337اإحتياطي نظامي

 310.197.419 388.324.060     اأربـاح مبقـاة

 697.344.019 784.151.397جمموع حقوق امل�ساهمني

 1.006.495.694 1.053.260.982جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )21( ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية " " اإن 
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة الدخـل
لل�ضنــة املنتهيــة فـي اإي�ضاح

31 دي�ضمــــرب

2014م
ريــال �ضعــودى

2013م
ريــال �ضعــودى

 97.075.205 102.609.731اإيرادات التاأجري 

)26.017.907()31.942.409(15تكلفة اإيرادات التاأجري 

 71.057.298 70.667.322جممل الدخـل من التاأجري 

 20.220.312 721.556.947الدخل من ا�ستثمارات فى م�ساريع

 12.933.160 613.133.847الدخل من الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(

 104.210.770 105.358.116جممل دخـل الن�شاط 

)2.072.628()2.734.492(م�سروفات ت�سويقية 

)5.759.642()5.576.753(16م�سروفات عمومية واإدارية

 96.378.500 97.046.871الدخل من الأعمال الرئي�سة

)10.270.533()9.412.442(11تكلفة التمويل

 1.046.339 17757.927اإيرادات اأخرى

 87.154.306 88.392.356�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية 

        -)419.593(زكاة �سنوات �سابقة

)1.601.943()1.165.385(13خم�س�ص الزكاة ال�سرعية 

 85.552.363 86.807.378�سايف الدخل

ربــح )خ�سارة( ال�ســهم الأ�سا�ص مــن :    

2.832.81الأعمال الرئي�سة

)0.27()0.25(الأعمال الأخرى 

2.532.50�سافــي الدخـــل 

الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى رقم )21( ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية " " اإن 
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة التدفقات النقدية
لل�ضنة املنتهية فى 31 دي�ضمرب

2014م 
ريــال �ضعـودى

2013م
ريــال �ضعـودى

التدفقـات النقديـة من الأن�سطة الت�سغيلية
 88.392.35687.154.306�سايف الدخـل قبـل الزكـاة ال�سرعيـة 

تعديالت لت�سويـة �سايف الدخـل قبل الزكـاة مـع �سافى النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:
)33.153.472()13.133.847(ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات زميلة

-)21.556.947(ح�سة ال�سركة من ا�ستثمارات يف م�ساريع م�سرتكة
 10.189.09410.189.094اإ�ستهالكات متلكات ا�ستثمارية

242.931187.375اإ�ستهالكات متلكات ومعدات
 458.008373.800خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

)الزيادة( النق�ص فى املوجودات الت�سغيلية
 908.572)2.459.018(ذمم امل�ستاأجرين

 184.6976.238.004التغري فى اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة
)6.285.106()6.306.450(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى
 21.556.9479.220.312املح�سل من توزيعات اأرباح م�ستلمة

الزيادة )النق�ص( فى املطلوبات الت�سغيلية
 5.921.4425.257.060اإيجارات مقبو�سة مقدمًا 

)161.941(    -ذمم دائنة 
)511.373(347.398م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى 

 83.836.61179.416.631فائ�ص النقد من الت�سغيل
)15.756(     -مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)1.085.692()2.158.797(الزكاة ال�سرعية املدفوعة
 81.677.81478.315.183�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من الأن�سطـة الإ�ستثمارية 
        -)8.089.344(اإ�سافات ا�ستثمارات فى �سركات زميلة 

)48.591.406(      -اإ�ستثمار فى م�ساهمة فى اأرا�سى
)39.473.023()26.297.953(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ

)342.422()185.283(�سراء ممتلكات ومعدات 
)88.406.851()34.572.580(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطـة التمويليـة
 7.454.128)43.279.070(ت�سهيالت التورق الإ�سالمى ، �سايف

 7.454.128)43.279.070(�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية
)2.637.539(3.826.164�سايف النق�ص يف النقد والنقد املماثل

 9.237.33311.874.872النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة
13.063.4979.237.333النقد والنقد املماثل فى نهاية الفرتة

معامالت غري نقدية:
     -48.591.406حمول من م�ساهمات فى اأرا�سي الى ا�ستثمارات

198.750.000198.750.000حمول من ا�ستثمارات فى �سركات زميلة الى ا�ستثمارات فى م�ساريع م�سرتكة
     -35.353.002حمول من م�ستحق لطرف ذو عالقة الى اأ�ستثمارات فى �سركات زميلة 

اإلى رقم )21( ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية "  )1( رقم  من  املرفقة  الإي�ساحات  " اإن 
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
راأ�س املـــــــــال

ريــال �ضـــعـودى
اإحتياطي نظامي

ريــال �ضـــعـودى
اأرباح مبقـــــاة

ريــال �ضــعـودى
املجمــــــــــــــوع

ريــال �ضــعـودى

لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2014م

 697.344.019 310.197.419 44.146.600 343.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2014م 

 86.807.378 86.807.378     -     -�سايف دخل ال�سنة

     -)8.680.737( 8.680.737     -املحول اإلى الإحتياطي النظامي 

 784.151.397 388.324.060 52.827.337 343.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014م

لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2013م

 233.200.292611.791.656 35.591.364 343.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2013م 

 85.552.363 85.552.363      -       -�سايف دخل ال�سنة

      -)8.555.236( 8.555.236       -املحول اإلى الإحتياطي النظامي 

 697.344.019 310.197.419 44.146.600 343.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013م

اإلى رقم )21( ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من القوائم املالية "  )1( رقم  من  املرفقة  الإي�ساحات  " اإن 
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شركــــة األندلــــس العقاريــــة
)شركـة مساهمـة سعوديـة مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 30 ديسمبر 2014م

التكوين والنشاط- 1

املوافق 2006/09/26م  بتاريخ 1427/09/03هـ  رقم 2509  الـــوزاري  القــــرار  تاأ�س�ست مبوجــب  مقفلــة  �سعوديــة  م�ساهمــة  �ســركة  )ال�سركة( هي  العقارية  الأندل�ص  �سركة 
املوافق  بتاريخ 1427/09/17هـ  رقـــم 1010224110  التجـــاري  ال�سجــــل  الريــــا�ص مبوجـــب  مدينـــة  فــى  م�سجلــة  ال�سركة   . ال�سركة  تاأ�سي�ص  اإعالن  على  باملوافقة  القا�سى 

10/10/ 2006م .

تتمثل الن�ساطات الرئي�سة لل�سركة يف اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها ومقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية 
وال�سحية والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي والأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين واملجمعات التجارية ومتلك الأرا�سي 

والعقارات وتطويرها واإ�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها .

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من بداية �سهر يناير وتنتهى فى اأخر �سهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية .

ملخص السياسات المحاسبية الهامة- 2

مبداأ  اأ�سا�ص  على   ، التالية  الفقرات  �سريد يف  تقيد ح�سبما  والتى  زميلة  �سركات  الإ�ستثمارات يف  فيما عدا   ، التاريخية  التكلفـة  ملبداأ  وفقًا  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
الإ�ستحقاق وطبقا ملباديء املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ، وفيما يلـي ملخ�سًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية .

التقديرات المحاسبية

اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمباديء املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�ساح 
عن املوجودات واملطلوبات املحتملة فى تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة فى تاريخ اإ�سدار القوائم 

املالية اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اإختالفًا غري جوهريًا عن هذه التقديرات.

تحقق اإليرادات

يتم اإثبات اإيردات التاأجري وفقًا للعقد املربم مع امل�ستاأجر على مدى فرتة عقود الإيجار وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وح�سب فرتة الإيجار املنق�سية من العقد حتى تاريخ املركز 
املالى . متثل الإيرادات املقبو�سة مقدمًا ، الإيجارات املح�سلة من امل�ستاأجرين عن اإيجارات غري م�ستحقة فى تاريخ املركز املالى . 

يتم اإثبات الإيرادات من الإعالنات والت�سويق وال�سيانة عند اإ�ستالمها وتدرج �سمن الإيرادات الأخرى فى قائمة الدخل.   

المصروفـات

اأما   . التاأجري  اإيرادات  تكلفة  �سمن  وت�سجل  مبا�سرة  تكاليف  تعترب  اإ�ستهالكها  م�سروفات  وكذا   ، بها  املتعلقة  واملياه  الكهرباء  وتكاليف  العقارات  و�سيانة  اإدارة  م�سروفات 
امل�سروفات الأخرى فتعترب م�سروفات ت�سويقية وعمومية واإدارية. يتم توزيع م�سروفات الأق�سام اخلدمية وامل�سروفات امل�سرتكة ، اإذا دعت احلاجة لذلك ، على التكاليف 

املبا�سرة وامل�سروفات الت�سويقية والعمومية والإدارية وفقًا لأ�سا�ص ثابت .

النقـد والنقد المماثل  

يت�سمن النقد والنقد املماثل النقدية بال�سناديق والأر�سـدة والودائع البنكية والإ�ستثمارات الأخرى عالية ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ 
اإ�ستحقاقها خالل ت�سعون يومًا اأو اأقل من تاريخ �سرائها.

الذمم المدينة

يتـــم اإظهـــار الذمم املدينــة بال�ســايف بعد خ�سم املخ�س�ص املكون للذمـم التى يكون حت�سيلها اأمـرًا م�سكوكًا فيـه ، اإن وجدت ، والتى يتم تقديرها مبعرفة الإدارة .  

اإلستثمارات فى الشركات الزميلة

يتم املحا�سبة على الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة ، والتى لل�سركة تاأثريًا هامـًا على �سيا�ستها املالية والت�سغيلية )ول يرقى هذا التاأثري اإلى م�ستوى ال�سيطرة( ، اأو متتلك فيها 
ال�سركة اإ�ستثمارًا طويل الأجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�ص املال وفقًا لطريقة حقوق امللكية . حيث يتم ت�سجيل الإ�ستثمار عند ال�سراء بالتكلفة )مبا يف ذلك قيمة ال�سهرة ، 
اإن وجدت( ويتم تعديل التكلفة بعد ذلك يف �سوء التغري يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة . يتم اإدراج ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة الزميلة �سمن 

قائمة الدخل . 
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إيضاحات حول القوائم المالية
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الشـــــهرة

يتم ت�سجيل الزيادة فى �سعر ال�سراء عن ح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة امل�ستثمر فيها )ال�سهرة( �سمن القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار . فى 
حالة عدم وجود قيمة عادلة لالأ�سول امل�سرتاة فاإن ال�سهرة متثل الفرق بني املبلغ املدفوع ل�سراء الإ�ستثمار وح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة الدفرتية لالأ�سول امل�سرتاة . يتم 
اإثبات ال�شهرة الحقًا بالتكلفة بعد تنزيل اأية خ�شائر مرتاكمة ناجتة عن هبوط القيمة . ويتم عمل تقييم �شنوي لتحديد فيما اإذا كان هناك هبوط يف قيمة ال�شهرة اإال اإذا وقع 

حدث اأو تغري يف الظروف خالل ال�شنة ي�شري اإلى هبوط القيمة امل�شجلة يتطلب تقييم ال�شهرة خالل ال�شنة . 

مساهمة في أراضي 

تتمثل امل�ساهمة فى اأرا�سى فى اإ�ستثمار ال�سركة فى م�ساهمة اأر�ص م�ساع ، وت�سجل بالتكلفة . يتم ت�سجيل اأرباح بيع امل�ساهمة عند اإمتام عملية البيع .

الممتلكات اإلستثمارية

االإ�شتثمارية )باإ�شتثناء  اإ�شتهالك املمتلكات  اإحت�شاب  . يتم  االإ�شتهالكات املرتاكمـة  بالتكلفة خم�شومًا منها  بالتاأجري  االإنتفاع منه  التي يتم  االإ�شتثمارية  اإثبات املمتلكات  يتم 
الأرا�سى( وفقـًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�ص العمر الإنتاجى املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 �سنة اإلى 33.33 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ الإن�ساء اأو 

ال�سراء. تظهر الإيرادات من تاأجري هذه املمتلكات وكذلك الإ�ستهالكات املتعلقة بها �سمن قائمة الدخل . 

الممتلكات والمعدات

فتعترب  التح�سينات  م�سروفات  اأما  اإيرادية  م�سروفات  تعترب  وال�سيانة  الإ�سالح  م�سروفات   . املرتاكمـة  الإ�ستهالكات  منها  خم�سومًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
م�شروفات راأ�شمالية . يتم اإحت�شـاب االإ�شتهالكات على اأ�شا�س العمر املقدر لالأ�شل وفقـا لطريقة الق�شط الثابت . التح�شينات على مبانى م�شتاأجرة ت�شتهلك على عمرها املقدر 

اأو على فرتة الإيجار اأيهما اأقل. وتقـدر الأعمـار الإنتاجية للممتلكات واملعدات على النحو التايل :  

ال�ضنوات

4�سيـــــارات

3-10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

المشروعات تحت التنفيذ 

يتم ت�شجيل امل�شروعات حتت التنيفذ بالتكلفة . يبداأ اإ�شتهالك هذه االأ�شول عندما ت�شبح جاهزة لالإ�شتخدام . 

تكلفة التمويل 

يتم ر�سملة تكلفة التمويل اخلا�سة بت�سهيالت اإئتمانية مت احل�سول عليها مل�سروع بعينه يتطلب اإن�ساوؤه فرتة زمنية طويلة �سمن تكلفة امل�سروع باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلى .

يتم ت�سجيل تكلفة التمويل �سمن قائمة الدخل فى حالة عدم وجود م�سروعات حتت التنفيذ موؤهلة للر�سملة وذلك باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلي على فرتة �سداد القر�ص . 

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل النظر يف القيمة الدفرتية لالأ�شول غري املتداولة للتاأكد من عدم وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن هبوط يف قيمة االأ�شول. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك 

الأ�سل مبفـرده، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.

وفـي احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالإ�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ص القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل اأو الوحدة 
القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة القابلـة لالإ�سرتداد لها ، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�ص يف قيمة الأ�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها. 

واإذا ما اإنتفت الحقا اأ�شباب الهبوط، فاإنه يتم عك�س قيد خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة وزيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة املعدلة القابلة 
لالإ�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ص حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ص يف قيمة ذلك الأ�سل 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�ص قيد خ�سارة الإنخفا�ص يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها.
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اإليجـارات التشغيلية 

يتم ت�سجيل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية املربمة من قبل ال�سركة ب�سفتها م�ستاأجر على قائمة الدخل على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار 
ذات العالقة .

الإيجارات التى حتت�سب كن�سبة من اإيرادات امل�ستاأجر ، وفقًا ملبداأ الإ�ستحقاق وح�سب البيانات امل�ستلمة من امل�سغل اأو امل�ستاأجر .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

يتم تكوين خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�ص الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة .

مخصص الزكاة الشرعية

يتم اإحت�شاب خم�ش�س الزكاة ال�شرعية �شنويًا فى القوائم املالية وفقًا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية . اأيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي 
للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل فى ال�سنة التى يتم اإ�ستالم الربط النهائى فيها ، حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�س�ص . 

اإلحتياطي النظامي

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تكوين اإحتياطي نظامي بن�سبة 10 % من �سافى الدخل ال�سنوى ، ويجوز التوقف 
عن هذا التكوين حينما يبلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 50% من راأ�ص املال املدفوع . اإن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح . 

العمالت األجنبية

مت�سك ال�سركة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي ، ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة الأجنبية الى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء املعاملة . ويتم 
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ . اإن املكا�سب 

واخل�شائر الناجتة عن الت�شديدات اأو حتويل العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �شمن قائمة الدخل .

ربح السهم 

يتم اإحت�شاب ربح ال�شهم االأ�شا�س باإ�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة ، علمًا باأن جميع اأ�شهم راأ�شمال ال�شركة اأ�شهم عادية والبالغ عددها 
خالل عامى 2014م و2013م 000 300 34 �سهمًا .

نقــد ونقــد مماثـل- 3

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

185.639 414.538نقـــد فى ال�سندوق 

9.051.694 12.648.959نقد لدى البنوك 

13.063.497 9.237.333
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المعامالت مع األطراف ذوى عالقة- 4

فى �شياق االأعمال التجارية العادية تقوم ال�شركة بالتعامل مع �شركات مملوكة لبع�س امل�شاهمني بال�شركة و�شركات زميلة واأطراف ذوى عالقة اأخرين . اإن �شروط املعامالت مع 
تلك االأطراف هى نف�س �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى الغري مرتبطة كما اأنه يتم اإعتماد املعامالت من قبل اإدارات تلك ال�شركات . علمًا اأنه ال يتم اإحت�شاب اأى اأعباء مالية 

على اأر�سدة ح�سابات الأطراف ذوى عالقة وفيما يلى بيان اأهم تلك املعامالت :

لدى ال�شركة عقد مع �شركة هامات العقارية )�شركة زميلة( لتقدمي اإ�شت�شارات التطوير وخدمات التاأجري ملركز االأندل�س التجارى فى مدينة جدة مقابل ر�شوم خدمات  اأ( 
بواقع 7% من اإجمايل عقود اإيجار املركز للعام الأول وذلك عند التاأجري لأول مرة اأو عند اإحالل م�ستاأجر باأخر  . 

كما لدى ال�شركة عقد اأخر مع ال�شركة املذكورة لتقدمي خدمات االإدارة ملركز االأندل�س التجاري مقابل 4% من دخل املركز واملتمثل فى اإيرادات التاأجري والدعاية والتاأجري املتخ�س�ص . 
وتخ�سع ال�سركة مبوجب نف�ص الإتفاقية لتحمل الإلتزامات املالية التي تتعلق بالعاملني كالرواتب واملزايا وبع�ص امل�سروفات الأخرى كال�سيانة والكهرباء . 

تقوم ال�شركة بتحميل �شركة االأ�شواق املتطورة )�شركة زميلة( ومركز حياة مول التجاري )من�شاأة زميلة( بح�شتهم من امل�شروفات  املبا�شرة من امل�شروفات العمومية  ب( 
والإدارية املتكبدة من قبل �سركة الأندل�ص العقارية وذلك مبوجب اإتفاق اإدارات تلك ال�سركات . 

ت�ستاأجر ال�سركة اأر�ص من اأحد امل�ساهمني ملدة 20 �سنة لإقامة اأحد املراكز التجارية عليها )اإي�ساح 9(، فى مقابل اإيجار �سنوى قدره 3.1 مليون ريال �سعودى . ج( 

اإن اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة كما فى 31 دي�سمرب كانت كما يلى :

مستحقات من أطراف ذوى عالقة:

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 34.633.002 121.028�سركة الأ�سواق املتطورة 

 860.028 1.469.300مركز حياة مول التجاري 

1.590.328 35.493.030 

مطلوبات لأطراف ذوى عالقة: 

 2.833.894     -�سركة حممد عبد العزيز احلبيب لالإ�ستثمار العقاري

 4.403.8164.485.971�سركة هامات العقارية

4.403.816 7.319.865 

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى- 5

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 348.445 255.721ذمم موظفني

 468.260 257.389م�سروفات مدفوعة مقدمًا 

 5.630.000 11.780.000ايجارات مدفوعه مقدما )اإي�ساح 9(

 216.859 676.859دفعات مقدمة للموردين

 3.640.375 3.640.375تاأمني خطاب �شمان )اإي�شاح 13(

16.610.344 10.303.939 

• بتاريخ لحق على تاريخ هذه القوائم املالية وبعد اأن مت احلكم ل�سالح ال�سركة بخ�سو�ص الق�سية املرفوعه �سد م�سلحة الزكاة والدخل فقد مت رد مبلغ 2.193.250 ريال 	
�شعودى اإلى ح�شاب ال�شركة وذلك بناء على اخلطاب ال�شادر من امل�شلحة مل�شرف الراجحى بتاريخ 1436/03/24هـ .
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إستثمارات فى شركات زميلة- 6

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

59.155.523  11.624.8401�سركة الأ�سواق املتطورة

48.384.970  47.815.846�سركة هامات العقارية 

     -  48.716.406�سركة �سروح املراكز

208.157.092  107.540.493

شركة األسواق المتطورة

قامت ال�سركة خالل عام 2007م باالإ�شرتاك مع اأحد امل�شاهمني فيها بتاأ�شي�س �شركة االأ�شواق املتطورة ك�شركة ذات م�شئولية حمدودة براأ�شمال قدره 500.000 ريال �سعودي 
مملوكة بالت�ساوي بواقع 50% لكل منهما وذلك بغر�س متلك جممع دارين بالدمام . قامت ال�شركة بتقدمي متويل اإ�شافى لل�شركة املذكورة قدره 35.461.474 ريال �سعودى ميثل 
ح�ستها فى متويل تكلفة اأر�ص امل�سروع لتكون اإجمالــى تكلفــة الإ�ستثمــار مبلغ 35.711.474 ريال �سعودى . وخالل عام 2014 م قامت ال�سركة بتحويل كافة املبالغ امل�ستحقة لها 

لدي �سركة ال�سواق املتطورة ايل اإ�ستثمارات بال�سركة املذكورة ، اإن حركـــة الإ�ستثمـــار خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2014م
ريـال �ضــعـودي

2013م
ريـال �ضــعـودي

49.844.595 59.155.523ر�سيد اأول ال�سنة

35.353.002حمول من م�ستحق من طرف ذو عالقة 

8.089.344راأ�سمال اإ�سايف خالل العام 

9026.9719.310.928ح�سة ال�سركة يف اأرباح ال�سنة  

111.624.840 59.155.523

شركة هامات العقارية

قامت ال�سركة خالل عام 2012م ب�سراء ح�سة تعادل 33.33% من راأ�سمال �سركة هامات العقارية البالغ 500.000 ريال �سعودى مقابل مبلغ 44.434.383 ريال �سعودى ، 
ووفقًا الإتفاقية ال�شراء يتم اإحت�شاب ن�شيب ال�شركة من اأرباح ال�شركة املذكورة من تاريخ �شداد اأخر دفعة من قيمة ال�شفقة وهو 2012/10/01م . يتمثل ن�شاط ال�شركة الزميلة 
فى �سراء الأرا�سى لإقامة مبانى عليها واإ�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار . يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 44.18 مليون ريال �سعودى . اإن حركة الإ�ستثمار خالل ال�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

44.762.738 48.384.970ر�سيد اأول ال�سنة 

3.622.232 4.106.876ح�سة ال�سركة فى اأرباح ال�سركة الزميلة

     -)4.676.000(ح�سة ال�سركة فى اأرباح موزعة من ال�سركة الزميله

47.815.846 48.384.970

شركة صروح المراكز 

 ، تاأ�سي�ص �سركة �سروح املراكز ) �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة( والبالغ راأ�سمالها 500.000 ريال �سعودي  اأبريل 2014م قامت ال�سركة بامل�ساركة بن�سبة 25% يف  بتاريخ 17 
وقدمت ال�سركة اأرا�سي بلغت قيمتها 48.591.406 ريال �سعودي كراأ�ص مال اإ�سايف بن�سبة تعادل ح�ستها يف راأ�ص املال. هذا بالإ�سافة اإلى مبلغ 125.000 ريال �سعودى نظري 

ح�ستها فى راأ�ص املال .
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إستثمارات فى مشاريع مشتركة- 7

متتلك ال�سركة 25% من راأ�سمال مركز حياة مول التجارى البالغ 412 مليون ريال �سعودى. يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 95.75 مليون ريال �سعودى كما فى 31 دي�سمرب 
2014م و 2013م. اإن حركة الإ�ستثمار خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2014م
ريـال �ضــعـودي

2013م
ريـال �ضــعـودي

 198.750.000 198.750.000ر�سيد اأول ال�سنة 

 20.220.312 21.556.947ح�سة ال�سركة فى اأرباح امل�سروع

)20.220.312()21.556.947(ح�سة ال�سركة فى اأرباح موزعة 

198.750.000 198.750.000

ممتلكات إستثمارية ، صافي- 8

املجمــــــوع مـــبانى اإ�ضتثماريةاأرا�ضــــى 

ريـال �ضـــعـوديريـال �ضــــعـوديريـال �ضــــعـودي

التكلفة : 

 589.652.750 336.120.050 253.532.700الر�سيد يف 1 يناير 2014م و31 دي�سمرب 2014م

االإ�شتهالك املرتاكم : 

)61.057.791()61.057.791(     -الر�سيد يف 1 يناير 2014م

)10.189.094()10.189.094(     -اإ�شتهالك ال�شنة 

)71.246.885()71.246.885(     -الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014م 

�سايف القيمة الدفرتية : 

 518.405.865 264.873.165 253.532.700يف 31 دي�سمرب  2014م  

 528.594.960 275.062.260 253.532.700يف 31 دي�سمرب  2013م 

تتمثل املمتلكات الإ�ستثمارية يف جممع الأندل�ص التجاري مبدينة جــدة ، ومبنى اإدارى على طريق الدائرى ال�سمالى مبدينة الريا�ص ، وت�سغل ال�سركة جزءًا منه كمقر اإدارى 
لها . لقد بلغت الإ�ستهالكات اخلا�سة باملقر الإدارى خالل عام 2014م مبلغ 421.972 ريال �سعودي )عام 2013م : مبلغ 421.972ريال �سعودى( اأدرجت �سمن امل�سروفات 

العمومية والإدارية.
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مشروعات تحت التنفيذ- 9

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 54.583.94339.560.907اأبراج الأندل�ص مبدينة جدة

 7.050.146 11.524.378مركز ال�سحافة التجارى

 6.302.287 9.397.794مركز التالل التجارى

 5.600.507 8.250.297مركز الريموك التجارى 

IPO 1.055.388االإكتتاب العام -     

84.811.800 58.513.847

يتمثل م�سروع اأبراج الأندل�ص فى اإن�ساء عدد 6 اأبراج �سقق فندقية فى موقع مركز الأندل�ص التجارى ومقام على نف�ص اأر�ص املركز .

م�سروع مركز ال�سحافة التجارى يتم اإن�ساوؤه على اأر�ص م�ستاأجرة ملدة 20 �سنة هجرية بداأت فى 1434/03/16 هـ )املوافق 2013/01/27م( ، بينما م�سروعى مركز التالل 
ومركز الريموك يتم اإن�شائهما على اأرا�شى م�شتاأجرة ملدة 20 �سنة ميالدية بداأت فى 11 و 12 مار�ص 2013م على التوالى . امل�سروعات الثالثة �ستكون بنظام الإن�ساء والت�سغيل 

والتحويل ، حيث �شتوؤوؤل االإن�شاءات بكامل جتهيزاتها اإلى املوؤجرين فى نهاية فرتة التاأجري املذكورة . 

بلغـت فوائــد التمويـــل املر�سملـــة �سمـــن تكلفــة امل�سروعـــات خـــالل عــــام 2014م مبلغ 3.204.145 ريال �سعودى )عام 2013م : مبلغ 1.175.186 ريال �سعودى( .

ممتلكات ومعدات ، صافى- 10

�ضـــــــيارات
ريال �ضعودى

اأثــــــــاث 
ومعدات مكتبية

ريال �ضعودي

املجمـــــــــوع
ريـال �ضعـودي

التكلفـــة

 2.083.023 1.577.303 505.720يف 1 ينايـــر 2014م

 185.283 185.283     -اإ�سافـــــــــات

 2.268.306 1.762.586 505.720يف 31 دي�سمبـر 2014م

االإ�شتهـالك املرتاكــم

)1.457.536()1.188.244()269.292(يف 1 ينايـــر 2014م

)242.931()160.885()82.046(اإ�شتهالك ال�شنة

)1.700.467()1.349.129()351.338(يف 31 دي�سمبـر 2014م

 567.839 413.457 154.382�سايف القيمـة الدفرتيـة يف 31 دي�سمبـر 2014م

 625.487 389.059 236.428يف 31 دي�سمرب 2013م
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تسهيالت تورق إسالمي- 11

ح�سلت ال�سركة خالل عام 2007م على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل بنك حملي على �سكل عقود بيع اأجل لأ�سهم حملية مببلغ 200 مليون ريال �سعودى وبهام�ص ربح 8% تناق�سي 
وذلك للم�ساعدة فى متويل اإن�ساء مركز الأندل�ص التجارى . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح امل�ستحق للبنك( والبالغ جمموعهما 
268.901.362 ريال �سعودي ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، واإفراغ العقار اخلا�ص باملركز على اأن ل تقل قيمته ال�سوقية عن 400 مليون 
ريال �شعودي ، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �شداد الت�شهيل بالكامل . ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية مت�شاوية خالل مدة �شبع �شنوات 

، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2008/03/25م واأخر ق�سط �سيكون فى 2014/12/02م . هذا وقد مت �سداد كامل قيمة القر�ص فى التاريخ املحدد.

 وفى عام 2009م ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل لأ�سهم حملية مببلغ 220 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح 
6.25% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل �سفقة �سراء مركز حياة مول التجاري . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ 
جمموعهما 316 مليون ريال �سعودى ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة، واإفراغ العقار اخلا�ص مبركز الأندل�ص التجاري على اأن ل تقل قيمته 
ال�سوقية عن 600 مليون ريال �شعودي، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �شداد الت�شهيل بالكامل. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية غري 

مت�ساوية خالل مدة ع�سر �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2009/03/14م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/03/14م .

فى نهاية عام 2012م وقعت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 100 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح يعادل 
ال�سيبور زائدًا 3% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�ساء م�سروع اأبراج الأندل�ص الفندقية فى مدينة جدة . وقد ح�سلت ال�سركة على مبلغ 50 مليون ريال 
�سعودى حتى تاريخ هذه القوائم املالية . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 63.116.879 ريال �سعودى، 
ورهن عقارات ل تقل ن�سبة تغطيتها 200% من قيمة الت�سهيل  والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات ال�سقق الفندقية امل�ستقبلية وكذلك اإيجارات امل�ستاأجرين الرئي�سيني فى مركز 
الأندل�ص التجارى حتى �سداد الت�سهيل بالكامل، كما تعهدت ال�سركة بعدم تغيري هيكل ملكية راأ�ص مال ال�سركة اإل بعد احل�سول على موافقة البنك . ي�ستحق �سداد التورق وهام�ص 

الربح على اأق�شاط �شنوية غري مت�شاوية خالل مدة �شبع �شنوات ، بداأ �شداد اأول ق�شط فى 2013/10/03م واأخر ق�سط �سيكون فى 2020/04/27م .

فى يوليو عام 2013م وقعت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 20 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح يعادل 
ال�سيبور زائدًا 3% تناق�شي وذلك للم�شاعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�شاء م�شاريع املراكز التجارية فى اأحياء ال�شحافة والتالل والريموك فى مدينة الريا�س . وقد ح�شلت 
ال�سركة على مبلغ 10 مليون ريال �سعودى حتى تاريخ هذه القوائم املالية . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 
12.074.911 ريال �سعودى، ورهن عقارات ل تقل ن�سبة تغطيتها 200% من قيمة الت�سهيل، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املراكز التجارية امل�ستقبلية حتى �سداد الت�سهيل 
بالكامل، كما تعهدت ال�شركة بعدم تغيري هيكل ملكية راأ�س مال ال�شركة اإال بعد احل�شول على موافقة البنك. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية غري مت�شاوية 

خالل مدة خم�ص �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2014/06/26م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/12/26م .

وفيما يلى حركة ت�سهيالت التورق الإ�سالمى خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب :

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

296.828.912 308.029.252الر�سيد يف اأول ال�سنة 
75.191.790 12.025.841اإ�سافات خالل ال�سنة
)63.991.450()65.895.656(امل�سدد خالل ال�سنة 

308.029.252 254.159.437اإجمالى قيمة التورق اآخر ال�سنة
)39.823.153()29.232.408(يخ�سم : تكلفة التمويل املوؤجلة
268.206.099 224.927.029�سافى قيمة التورق اآخر ال�سنة 

)61.787.716()51.140.737(اجلزء املتداول
206.418.383 173.786.292اجلزء غري املتداول

فيما يلى تفا�سيل ر�سيد تكلفة التمويل املوؤجلة كما فى 31 دي�سمرب : 

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 36.076.941 39.823.153الر�سيد يف اأول ال�سنة 

 15.191.931 2.025.842ا�سافات خالت ال�سنة

)11.445.719()12.616.587(اإطفاء ال�سنة )تكلفة التمويل(

29.232.408 39.823.153
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مستحقات وأرصدة دائنة أخرى- 12

كمـا يف 31 دي�ضمرب

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

822.680  1.024.987م�ستحقات موظفني 

657.902  645.620نظافة وحرا�سة 

111.248  220.721كهرباء ومياه 

122.423  170.323اأخرى 

2.061.651  1.714.253

مخصص الزكاة الشرعية- 13

كمـا يف 31 دي�ضمرب

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

اإن العنا�سر الرئي�سة لوعاء الزكاة هي كما يلـي :

697.344.019611.791.656حقوق امل�ساهمني املدورة

71.090.07671.795.500�سايف الدخل املعدل

226.092.524308.836.702اإ�سافات اأخرى

)898.381.004()1.006.066.155(موجودات غري متداولة

94.042.854)11.539.536(املجمــــــــــوع

71.090.07694.042.854الوعاء الزكوى 

اإن حركة خم�س�ص الزكاة هي كما يلـي : 

 2.351.0711.834.820ر�سيد اأول ال�سنة

       -419.593زكاة �سنوات �سابقة

)1.085.692()2.158.797(امل�سدد خالل ال�سنة 

 1.165.3851.601.943خم�س�ص ال�سنة احلالية 

 1.777.2522.351.071ر�سيد اآخر ال�سنة 

موقف الربط الزكوى النهائى

قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية و�سددت امل�ستحق عليها حتى ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2013م وح�سلت على �سهـــادة الزكــاة حتى العام املذكور. اإ�ستلمــت ال�سركــة الربـــط 
النهائـــى للفـــرتة املاليـــة الأولـى لهــا واملنتهيـــة فى 31 دي�سمرب 2007م بفروقات قدرها 2.234.916 ريال �سعودى ، وقد اأعرت�ست ال�سركة على الربط ومت حتويل اخلالف اإلى 
جلنة الإعرتا�سات الزكوية الإبتدائية والتى اأ�سدرت قرارها فى اخلالف ونتج عن ذلك تخفي�ص مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل اإلى مبلغ 2.193.250 ريال �سعودى ، قامت 
ال�شركة بتقدمي خطاب �شمان باملبلغ املذكور )اإي�شاح 5( كما قامت بتحويل الإعرتا�ص اإلى اللجنة الإ�ستئنافية والتى اأ�سدرت قرارها رقم 1442 ال�سادر بتاريخ 1435/11/20هـ 
املوافق 2014/09/15م بتخفي�ص مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل الى مبلغ 419.578 ريال �سعودي وقامت ال�سركة ب�سداد تلك الفروقات. بتاريخ لحق لتاريخ القوائم املالية مت 

اإ�شرتداد قيمة خطاب ال�شمان املذكور. مل يتم اإ�شتالم الربوط الزكوية عن ال�شنوات من 2008م وحتي عام 2013م . 
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رأس المال- 14

يبلغ راأ�سمال ال�سركة مبلغ 343.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 34.300.000 �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد . اإن راأ�سمال ال�سركة كما فى 31 دي�سمرب 
2014م و2013م موزعًا على امل�ساهمني كما يلى : 

ن�ضبةعدد الأ�ضهماإ�ضـــــم امل�ضاهــــــم
امل�ضاهمة

ريــــال �ضعـــودى

39.498135.478.140%814 547 13�سركة بروج العاملية املحدودة 

24.68684.673.840%384 467 8�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

9.87633.869.540%954 386 3�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأولده 

9.87633.869.540%954 386 3�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية

9.87633.869.540%954 386 3�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات 

2.4698.467.380%738 846ال�سيد / مو�سى عبداهلل اآل اإ�سماعيل 

2.4698.467.380%738 846ال�سيد / �سليمان حممد عبداهلل الداوود 

1.2504.304.640%464 430ال�سيد/ اأمين حممد املديفر

34 300 000%100.000343.000.000

تكلفة إيرادات التأجير- 15

لل�ضنـة املنتهيـة يف 31 دي�ضمـبـر 

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 9.864.1359.871.790اإ�ستهالكات 

 3.733.8722.953.225كهرباء ومياه 

 4.422.3044.249.638خدمات تاأجري وت�سغيل )اإي�ساح 4( 

 7.852.0494.901.503خدمات اأمن ونظافة 

 2.225.3252.072.220رواتب ومزايا موظفني 

      -150.000تعوي�سات م�ستاأجرين

 2.848.0341.327.865اإ�سالح و�سيانة 

 219.251285.846تاأمني 

     -257.899اإ�شت�شارات واتعاب قانونية

 369.540355.820اأخــرى 

 31.942.40926.017.907 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 30 ديسمبر 2014م

مصروفــات عموميــة وإداريـــة- 16

لل�ضنـة املنتهيـة يف 31 دي�ضمـبـر 

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 3.818.376 2.952.097رواتب وما يف حكمها
 557.989 250.719مكافاآت املوظفني 

 114.377 5.377اعالنات ون�سر 
 208.000 433.000اأتعاب مهنية وا�شت�شارية 

 504.680 567.890اإ�ستهالكات 
 33.387 50.687اإت�سالت

 40.343 65.809اأدوات مكتبية 
 125.977 450.437�سيانة واإ�سالح 

 356.513 800.737اأخـرى 
5.576.753 5.759.642 

إيرادات أخرى   - 17

لل�ضنـة املنتهيـة يف 31 دي�ضمـبـر 

2014م
ريـال �ضعـودي

2013م
ريـال �ضعـودي

 566.696 370.481اإعالنات وت�سويق 

 191.550 211.390�سيانة 

 288.093 176.056متنوعة  

757.927 1.046.339 

األدوات المالية وإدارة المخاطر     - 18
مخاطر أسعار العموالت  

تظهر خماطر اأ�سعار العمولت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدلت الفائدة التي توؤثر على الربح امل�ستقبلي اأو القيم العادلة لالأدوات املالية .  

ال�سركة موجودات  لدى  يوجد  ل  وعليه   ، ال�سوق  ملتغريات  وفقًا  تعديله  م�سبقًا ول ميكن  ثابت حمدد  ربح  تت�سمن هام�ص  الإ�سالمى  بالتورق  واخلا�سة  القائمة  الت�سهيالت  اإن 
اأومطلوبات هامة عر�سة للتغريات يف اأ�سعار العمولت وبناًء على ذلك تعتقد اإدارة ال�سركة اأن خماطر �سعر الفائدة غري جوهرية . 

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�سركة على مقابلة اإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبــات املالية حال اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ص �سهري وتعمل الإدارة 
على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات عند ا�ستحقاقها .

تتكون املطلوبات املالية لل�شركة من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيالت التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة واملطلوبات االأخرى . من املتوقع من الناحية العملية اأن يتم �شـــداد جميع 
هذه املطلوبات املالية خالل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع اإدارة ال�سركة اأن يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك .

مخاطر اإلئتمان   

اإن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق اأحد الأطراف يف اأداة ماليـــة يف الوفـــاء بالتزامـــه والت�سبب يف تكبـــد ال�سركة خ�سارة مالية ، اإن الأدوات املالية اخلا�سة بال�سركة التى ميكن 
اأن تتعر�س ملخاطر االإئتمان تت�شمن ب�شكل اأ�شا�س النقدية بالبنوك وذمم امل�شتاأجرين . 

تقوم ال�سركة باإيداع اأموالها فى م�سارف مالية ذات موثوقية وذات قدرة اإئتمانية عالية ول تتوقع الإدارة وجود خماطر اإئتمان هامة تنتج من  ذلك . كما ل تتوقع الإدارة اأن 
تتعر�س ملخاطر اإئتمان هامة من ح�شابات امل�شتاأجرين نظرًا الأن ال�شركة تعتمد �شيا�شة تنوع قاعدة العمالء ، كما اأن االإدارة تقوم مبراقبة الذمم املدينة القائمة دوريًا واحت�شاب 

املخ�ش�شات الالزمة الأى ذمم م�شكوك يف حت�شيلها ، اإن وجدت . 
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إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 30 ديسمبر 2014م

مخاطر العمالت األجنبية 

اأهمية ن�سبية  اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . مل تقم ال�سركة باأية عمليات ذات  تنتج خماطــر العمــالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف 
بالعمالت عدا الريال ال�سعودي والدولر الأمريكي. وحيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي ، فاإن الأر�سدة بالدولر الأمريكي ل متثل خماطر 

عمالت هامة . تراقب اإدارة ال�سركة تقلبات معدلت العمالت وتعتقد اأن خماطر العمالت لديها غري جوهرية .  

القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلتزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء اإرادتهما على اأ�شا�س جتاري . تتكون املوجودات املالية لل�شركة من 
النقد والنقد املماثل وذمم امل�شتاأجرين واالأطراف ذوى عالقة واملوجودات االأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيل التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة 

واملطلوبات الأخرى . تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية .

اإلرتباطات الرأسمالية- 19

لدى ال�سركة اإرتباطات راأ�سمالية تتعلق بعقود اإن�ساء ممتلكات اإ�ستثمارية بلغت كما فى 31 دي�سمرب 2014م مبلغ 19.14 مليون ريال �سعودى )عام 2013م: مبلغ 13.99 مليون 
ريال �سعودي( .

أرقام المقارنة - 20

لقد مت اإعادة تبويب بع�ص اأرقام �سنة املقارنة لتتوافق مع تبويب ال�سنة احلالية.

إعتماد القوائم المالية    - 21

اأعتمدت هذه القوائم املاليـة مـن قبـل جملـ�ص اإدارة ال�سركـة فى تاريخ 2015/03/01م، علمًا اأن املجل�ص مل يقرتح اأى توزيعات نقدية على امل�ساهمني من اأرباح عام 2014م .
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القوائـم المالية للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2013م 

وتقـريـر مراجعى الحسابات
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قائمة المركز المالى 
كما يف 31 دي�ضمرب اإي�ضاح

2013م
ريــال �ضعــودى

2012م
ريــال �ضعــودى

املوجودات

املوجودات املتداولة

 11.874.872 39.237.333نقد ونقد مماثل

 9.753.771 8.845.199ذمم امل�ستاأجرين 

 34.716.788 435.493.030م�ستحقات من اأطراف ذوى عالقة  

 2.571.708 58.856.814دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى 

 58.917.139 62.432.376جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

 293.357.333 6306.290.493اإ�ستثمارات فى �سركات زميلة

       - 48.591.406م�ساهمات فى اأرا�سى

 538.784.055 7528.594.960ممتلكات اإ�ستثمارية ، �سايف

 20.487.949 859.960.972م�سروعات حتت التنفيذ 

 470.440 9625.487ممتلكات ومعدات ، �سافى 

 853.099.777 944.063.318جمموع املوجودات غري املتداولة

 912.016.916 1.006.495.694جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

 23.137.832 28.394.892اإيجارات مقبو�سة مقدمًا

 62.414.455 1061.787.716اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 161.941      -ذمم دائنة 

 11.305.619 47.319.865مطلوبات لأطراف ذوى عالقة 

 2.225.626 111.714.253م�ستحقات واأر�سدة دائنة اخرى

 1.834.820 122.351.071خم�س�ص الزكاة ال�سرعية

 101.080.293 101.567.797جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

 198.337.516 10206.418.383ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 807.451 1.165.495خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

 199.144.967 207.583.878جمموع املطلوبات غري املتداولة

 300.225.260 309.151.675جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

 343.000.000 13343.000.000راأ�ص املال

 35.591.364 44.146.600اإحتياطي نظامي

 233.200.292 310.197.419     اأربـاح مبقـاة

 611.791.656 697.344.019جمموع حقوق امل�ساهمني

 912.016.916 1.006.495.694جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

»اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية«   
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قائمة الدخـل
لل�ضنــة املنتهيــة فـي 31 دي�ضمــــرباي�ضاح

2013م
ريــال �ضعــودى

2012م
ريــال �ضعــودى

 92.539.383 97.075.205اإيرادات التاأجري 

)26.860.761()26.017.907(14تكلفة اإيرادات التاأجري 

 65.678.622 71.057.298جممل الدخـل من التاأجري 

 28.403.249 633.153.472الدخل من الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(

 94.081.871 104.210.770جممل دخـل الن�شاط 

)792.549()2.072.628(م�سروفات ت�سويقية  

)7.803.203()5.759.642(15م�سروفات عمومية واإدارية

 85.486.119 96.378.500الدخل من الأعمال الرئي�سة

)11.078.150()10.270.533(10تكلفة التمويل

 2.071.836 161.046.339اإيرادات اأخرى

 76.479.805 87.154.306�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية 

)883.862(        -زكاة �سنوات �سابقة

)1.834.820()1.601.943(12خم�س�ص الزكاة ال�سرعية 

 73.761.123 85.552.363�سايف الدخل

ربــح )خ�سارة( ال�ســهم الأ�سا�ص مــن :    

2.812.49الأعمال الرئي�سة

)0.34()0.31(الأعمال الأخرى 

2.502.15�سافــي الدخـــل 

رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية” اإلى   1 رقم  من  املرفقة  الإي�ساحات  “اإن 
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قائمة التدفقات النقدية
لل�ضنة املنتهية فى 31 دي�ضمرب

2013م 
ريــال �ضعـودى

2012م
ريــال �ضعـودى

التدفقـات النقديـة من الأن�سطة الت�سغيلية
 76.479.805 87.154.306�سايف الدخـل قبـل الزكـاة ال�سرعيـة 

تعديالت لت�سويـة �سايف الدخـل قبل الزكـاة مـع �سافى النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:
)28.403.249()33.153.472(ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات زميلة

 10.408.055 10.376.470اإ�ستهالكات
 397.613 373.800خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

)الزيادة( النق�ص فى املوجودات الت�سغيلية
)3.603.297( 908.572ذمم امل�ستاأجرين

 8.004.474 6.238.004التغري فى اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة
)2.154.651()6.285.106(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

الزيادة )النق�ص( فى املطلوبات الت�سغيلية
 1.902.478 5.257.060اإيجارات مقبو�سة مقدمًا 

)1.026.140()161.941(ذمم دائنة 
 991.261)511.373(م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى 

 62.996.349 70.196.320فائ�ص النقد من الت�سغيل
)68.157()15.756(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)3.172.631()1.085.692(الزكاة ال�سرعية املدفوعة
 59.755.561 69.094.872�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من الأن�سطـة الإ�ستثمارية 
)5.500.000(        -متويل ال�سركة الزميلة )�سركة الأ�سواق املتطورة(

 29.496.841 9.220.312توزيعات اأرباح وت�سوية دفعة نقدية من مركز حياة مول
)44.434.383(        -�سراء ح�سة ملكية فى �سركة هامات العقارية

        -)48.591.406(اإ�ستثمار فى م�ساهمة فى اأرا�سى
)26.650.000(        -�سراء ممتلكات اإ�ستثمارية

)9.262.728()39.473.023(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ
)131.711()342.422(�سراء ممتلكات ومعدات 

)56.481.981()79.186.539(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�سطـة التمويليـة

)51.336.305( 7.454.128ت�سهيالت التورق الإ�سالمى ، �سايف
)51.336.305( 7.454.128�سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

)48.062.725()2.637.539(�سايف النق�ص يف النقد والنقد املماثل
 59.937.597 11.874.872النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة
 11.874.872 9.237.333النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة

اإلى رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية”  1 رقم  من  املرفقة  الإي�ساحات  “اإن 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
راأ�س املـــــــــاللل�ضنة املنتهية فى 31 دي�ضمرب 2013م

ريــال �ضـــعـودى
اإحتياطي نظامي

ريــال �ضـــعـودى
اأرباح مبقـــــاة

ريــال �ضــعـودى
املجمــــــــــــــوع

ريــال �ضــعـودى

 233.200.292611.791.656 35.591.364 343.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2013م 

 85.552.363 85.552.363      -       -�سايف دخل ال�سنة

      -)8.555.236( 8.555.236       -املحول اإلى الإحتياطي النظامي 

 697.344.019 310.197.419 44.146.600 343.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013م

لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2012م

166.815.281538.030.533 28.215.252 343.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2012م 

 73.761.123 73.761.123        -          -�سايف دخل ال�سنة

        -)7.376.112( 7.376.112          -املحول اإلى الإحتياطي النظامي 

 611.791.656 233.200.292 35.591.364 343.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012م

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية   
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

التكوين والنشاط- 1

املوافق 2006/09/26م  بتاريخ 1427/09/03هـ  رقم 2509  الـــوزاري  القــــرار  تاأ�س�ست مبوجــب  مقفلــة  �سعوديــة  م�ساهمــة  �ســركة  )ال�سركة( هي  العقارية  الأندل�ص  �سركة 
املوافق  بتاريخ 1427/09/17هـ  رقـــم 1010224110  التجـــاري  ال�سجــــل  الريــــا�ص مبوجـــب  مدينـــة  فــى  م�سجلــة  ال�سركة   . ال�سركة  تاأ�سي�ص  اإعالن  على  باملوافقة  القا�سى 

10/10/ 2006م .

تتمثل الن�ساطات الرئي�سة لل�سركة يف اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها ومقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية 
وال�سحية والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي والأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين واملجمعات التجارية ومتلك الأرا�سي 

والعقارات وتطويرها واإ�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها .

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من بداية �سهر يناير وتنتهى فى اأخر �سهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية .

ملخص السياسات المحاسبية الهامة- 2

مبداأ  اأ�سا�ص  على   ، التالية  الفقرات  �سريد يف  تقيد ح�سبما  والتى  زميلة  �سركات  الإ�ستثمارات يف  فيما عدا   ، التاريخية  التكلفـة  ملبداأ  وفقًا  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
الإ�ستحقاق وطبقا ملباديء املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ، وفيما يلـي ملخ�سًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية .

التقديرات المحاسبية

اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمباديء املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�ساح 
عن املوجودات واملطلوبات املحتملة فى تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة فى تاريخ اإ�سدار القوائم 

املالية اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اإختالفًا غري جوهريًا عن هذه التقديرات.

تحقق اإليرادات

يتم اإثبات اإيردات التاأجري وفقًا للعقد املربم مع امل�ستاأجر على مدى فرتة عقود الإيجار وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وح�سب فرتة الإيجار املنق�سية من العقد حتى تاريخ املركز 
املالى . متثل الإيرادات املقبو�سة مقدمًا ، الإيجارات املح�سلة من امل�ستاأجرين عن اإيجارات غري م�ستحقة فى تاريخ املركز املالى . 

يتم اإثبات الإيرادات من الإعالنات والت�سويق وال�سيانة عند اإ�ستالمها وتدرج �سمن الإيرادات الأخرى فى قائمة الدخل.   

المصروفـات

اأما   . التاأجري  اإيرادات  تكلفة  �سمن  وت�سجل  مبا�سرة  تكاليف  تعترب  اإ�ستهالكها  م�سروفات  وكذا   ، بها  املتعلقة  واملياه  الكهرباء  وتكاليف  العقارات  و�سيانة  اإدارة  م�سروفات 
امل�سروفات الأخرى فتعترب م�سروفات ت�سويقية وعمومية واإدارية. يتم توزيع م�سروفات الأق�سام اخلدمية وامل�سروفات امل�سرتكة ، اإذا دعت احلاجة لذلك ، على التكاليف 

املبا�سرة وامل�سروفات الت�سويقية والعمومية والإدارية وفقًا لأ�سا�ص ثابت .

النقـد والنقد المماثل  

يت�سمن النقد والنقد املماثل النقدية بال�سناديق والأر�سـدة والودائع البنكية والإ�ستثمارات الأخرى عالية ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ 
اإ�ستحقاقها خالل ت�سعون يومًا اأو اأقل من تاريخ �سرائها.
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الذمم المدينة

يتـــم اإظهـــار الذمم املدينــة بال�ســايف بعد خ�سم املخ�س�ص املكون للذمـم التى يكون حت�سيلها اأمـرًا م�سكوكًا فيـه ، اإن وجدت ، والتى يتم تقديرها مبعرفة الإدارة .  

اإلستثمارات فى الشركات الزميلة

يتم املحا�سبة على الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة ، والتى لل�سركة تاأثريًا هامـًا على �سيا�ستها املالية والت�سغيلية )ول يرقى هذا التاأثري اإلى م�ستوى ال�سيطرة( ، اأو متتلك فيها 
ال�سركة اإ�ستثمارًا طويل الأجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�ص املال وفقًا لطريقة حقوق امللكية . حيث يتم ت�سجيل الإ�ستثمار عند ال�سراء بالتكلفة )مبا يف ذلك قيمة ال�سهرة ، 
اإن وجدت( ويتم تعديل التكلفة بعد ذلك يف �سوء التغري يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة . يتم اإدراج ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة الزميلة �سمن 

قائمة الدخل . 

الشـــــهرة

يتم ت�سجيل الزيادة فى �سعر ال�سراء عن ح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة امل�ستثمر فيها )ال�سهرة( �سمن القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار . فى 
حالة عدم وجود قيمة عادلة لالأ�سول امل�سرتاة فاإن ال�سهرة متثل الفرق بني املبلغ املدفوع ل�سراء الإ�ستثمار وح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة الدفرتية لالأ�سول امل�سرتاة . يتم 
اإثبات ال�شهرة الحقًا بالتكلفة بعد تنزيل اأية خ�شائر مرتاكمة ناجتة عن هبوط القيمة . ويتم عمل تقييم �شنوي لتحديد فيما اإذا كان هناك هبوط يف قيمة ال�شهرة اإال اإذا وقع 

حدث اأو تغري يف الظروف خالل ال�شنة ي�شري اإلى هبوط القيمة امل�شجلة يتطلب تقييم ال�شهرة خالل ال�شنة . 

مساهمة في أراضي 

تتمثل امل�ساهمة فى اأرا�سى فى اإ�ستثمار ال�سركة فى م�ساهمة اأر�ص م�ساع ، وت�سجل بالتكلفة . يتم ت�سجيل اأرباح بيع امل�ساهمة عند اإمتام عملية البيع .

الممتلكات اإلستثمارية

االإ�شتثمارية )باإ�شتثناء  اإ�شتهالك املمتلكات  اإحت�شاب  . يتم  االإ�شتهالكات املرتاكمـة  بالتكلفة خم�شومًا منها  بالتاأجري  االإنتفاع منه  التي يتم  االإ�شتثمارية  اإثبات املمتلكات  يتم 
الأرا�سى( وفقـًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�ص العمر الإنتاجى املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 �سنة اإلى 33.33 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ الإن�ساء اأو 

ال�سراء. تظهر الإيرادات من تاأجري هذه املمتلكات وكذلك الإ�ستهالكات املتعلقة بها �سمن قائمة الدخل . 

الممتلكات والمعدات

فتعترب  التح�سينات  م�سروفات  اأما  اإيرادية  م�سروفات  تعترب  وال�سيانة  الإ�سالح  م�سروفات   . املرتاكمـة  الإ�ستهالكات  منها  خم�سومًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
م�شروفات راأ�شمالية . يتم اإحت�شـاب االإ�شتهالكات على اأ�شا�س العمر املقدر لالأ�شل وفقـا لطريقة الق�شط الثابت . التح�شينات على مبانى م�شتاأجرة ت�شتهلك على عمرها املقدر 

اأو على فرتة الإيجار اأيهما اأقل. وتقـدر الأعمـار الإنتاجية للممتلكات واملعدات على النحو التايل :  

ال�ضنوات

4�سيـــــارات

3-10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية
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المشروعات تحت التنفيذ 

يتم ت�شجيل امل�شروعات حتت التنيفذ بالتكلفة . يبداأ اإ�شتهالك هذه االأ�شول عندما ت�شبح جاهزة لالإ�شتخدام . 

تكلفة التمويل 

يتم ر�سملة تكلفة التمويل اخلا�سة بت�سهيالت اإئتمانية مت احل�سول عليها مل�سروع بعينه يتطلب اإن�ساوؤه فرتة زمنية طويلة �سمن تكلفة امل�سروع باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلى .

يتم ت�سجيل تكلفة التمويل �سمن قائمة الدخل فى حالة عدم وجود م�سروعات حتت التنفيذ موؤهلة للر�سملة وذلك باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلي على فرتة �سداد القر�ص . 

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية لالأ�شول غري املتداولة للتاأكد من عدم وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن هبوط يف قيمة االأ�شول. 
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد 

لذلك الأ�سل مبفـرده، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.

وفـي احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالإ�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ص القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل اأو الوحدة 
القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة القابلـة لالإ�سرتداد لها ، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�ص يف قيمة الأ�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها. 

واإذا ما اإنتفت الحقا اأ�شباب الهبوط، فاإنه يتم عك�س قيد خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة وزيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة املعدلة القابلة 
لالإ�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ص حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ص يف قيمة ذلك الأ�سل 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�ص قيد خ�سارة الإنخفا�ص يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها.

اإليجـارات التشغيلية 

يتم ت�سجيل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية املربمة من قبل ال�سركة ب�سفتها م�ستاأجر على قائمة الدخل على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار 
ذات العالقة .

الإيجارات التى حتت�سب كن�سبة من اإيرادات امل�ستاأجر ، وفقًا ملبداأ الإ�ستحقاق وح�سب البيانات امل�ستلمة من امل�سغل اأو امل�ستاأجر .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

يتم تكوين خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل ال�سعودي على اأ�سا�ص الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة .

مخصص الزكاة الشرعية

يتم اإحت�شاب خم�ش�س الزكاة ال�شرعية �شنويًا فى القوائم املالية وفقًا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية . اأيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي 
للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل فى ال�سنة التى يتم اإ�ستالم الربط النهائى فيها ، حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�س�ص . 
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اإلحتياطي النظامي

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تكوين اإحتياطي نظامي بن�سبة 10 % من �سافى الدخل ال�سنوى ، ويجوز التوقف 
عن هذا التكوين حينما يبلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 50% من راأ�ص املال املدفوع . اإن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح . 

العمالت األجنبية

مت�سك ال�سركة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي ، ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة الأجنبية الى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء املعاملة . ويتم 
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ . اإن املكا�سب 

واخل�شائر الناجتة عن الت�شديدات اأو حتويل العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �شمن قائمة الدخل .

ربح السهم 

يتم اإحت�شاب ربح ال�شهم االأ�شا�س باإ�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة ، علمًا باأن جميع اأ�شهم راأ�شمال ال�شركة اأ�شهم عادية والبالغ عددها 
خالل عامى 2013م و2012م 000 300 34 �سهمًا .

 نقــد ونقــد مماثـل - 3

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

185.63980.000نقـــد فى ال�سندوق 

9.051.69411.794.872نقد لدى البنوك 

9.237.33311.874.872

المعامالت مع األطراف ذوى عالقة - 4

فى �شياق االأعمال التجارية العادية تقوم ال�شركة بالتعامل مع �شركات مملوكة لبع�س امل�شاهمني بال�شركة و�شركات زميلة واأطراف ذوى عالقة اأخرين . اإن �شروط املعامالت مع 
تلك االأطراف هى نف�س �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى الغري مرتبطة كما اأنه يتم اإعتماد املعامالت من قبل اإدارات تلك ال�شركات . علمًا اأنه ال يتم اإحت�شاب اأى اأعباء مالية 

على اأر�سدة ح�سابات الأطراف ذوى عالقة وفيما يلى بيان اأهم تلك املعامالت :

لدى ال�شركة عقد مع �شركة هامات العقارية )�شابقًا مع �شركة حممد عبد العزيز احلبيب و�شركاه لالإ�شتثمار العقارى( لتقدمي اإ�شت�شارات التطوير وخدمات التاأجري ملركز  اأ( 
الأندل�ص التجارى فى مدينة جدة مقابل ر�سوم خدمات بواقع 7% من اإجمايل عقود اإيجار املركز للعام الأول وذلك عند التاأجري لأول مرة اأو عند اإحالل م�ستاأجر باأخر. 

كما لدى ال�شركة عقد اأخر مع ال�شركة املذكورة لتقدمي خدمات االإدارة ملركز االأندل�س التجاري مقابل 4% من دخل املركز واملتمثل فى اإيرادات التاأجري والدعاية والتاأجري املتخ�س�ص . 
وتخ�سع ال�سركة مبوجب نف�ص الإتفاقية لتحمل الإلتزامات املالية التي تتعلق بالعاملني كالرواتب واملزايا وبع�ص امل�سروفات الأخرى كال�سيانة والكهرباء . 
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المعامالت مع األطراف ذوى عالقة )تتمة(  -4
بلغت اإجمالى التكاليف اخلا�سة بخدمات التاأجري والت�سغيل وكذا امل�سروفات الأخرى وامل�سجلة �سمن تكلفة اإيرادات التاأجري يف قائمة الدخل خالل عام 2013م مبلغ  اأ( 
4.249.638 ريال �سعودى ومبلغ 572.234 ريال �سعودى على التوالى )عام 2012م : مبلغ 4.370.739 ريال �سعودى ومبلغ 2.037.856 ريال �سعودى على التوالى( . 
تقوم ال�شركة بتحميل �شركة االأ�شواق املتطورة )�شركة زميلة( ومركز حياة مول التجاري )من�شاأة زميلة( بح�شتهم من امل�شروفات املبا�شرة من امل�شروفات العمومية  ب( 
والإدارية املتكبدة من قبل �سركة الأندل�ص العقارية وذلك مبوجب اإتفاق اإدارات تلك ال�سركات . خالل عام 2013م مت حتميل �سركة الأ�سواق املتطورة ومركز حياة مول 
التجاري مببلغ 140 األف ريال �سعودى ومبلغ 125 األف ريال �سعودى على التوالى )عام 2012م : مبلغ 56 األف ريال �سعودي ومبلغ 1.040 األف ريال �سعودى على التوالى(.
تقوم ال�شركة كذلك بتقدمي دفعات مالية اإلى �شركة االأ�شواق املتطورة من اأجل تدعيم راأ�س املال العامل بها. مل يتم تقدمي اأى مبالغ خالل عام 2013م )2012م : مبلغ  ج( 

5.500.000 ريال �سعودى( .
ت�ستاأجر ال�سركة اأر�ص من اأحد امل�ساهمني ملدة 20 �سنة لإقامة اأحد املراكز التجارية عليها )اإي�ساح 8( ، فى مقابل اإيجار �سنوى قدره 3.1 مليون ريال �سعودى . د( 

مت دفع مبلغ 2.3 مليون ريال ل�سركة حممد عبد العزيز احلبيب لالإ�ستثمار العقارى �سعى لأر�ص �سمال جدة . هـ( 

اإن اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة كما فى 31 دي�سمرب كانت كما يلى :

2013مم�ضتحقات من اأطراف ذوى عالقة: 
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

34.492.432 34.633.002�سركة الأ�سواق املتطورة 

       - 860.028مركز حياة مول التجاري 

219.056- �سركة بروج العاملية 

5.300- �سركة اأ�سواق امل�ستقبل 

35.493.030 34.716.788

مطلوبات لأطراف ذوى عالقة: 

5.114.343-مركز حياة مول التجاري 

69.357 2.833.894�سركة حممد عبد العزيز احلبيب لالإ�ستثمار العقاري

6.121.919 4.485.971�سركة هامات العقارية

7.319.865 11.305.619

دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى- 5

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

175.804 348.445ذمم موظفني

202.654 468.260م�سروفات مدفوعة مقدمًا 

    - 5.630.000ايجارات مدفوعه مقدما )اإي�ساح 8(

    - 216.859دفعات مقدمة للموردين

2.193.250 2.193.250تاأمني خطاب �شمان )اإي�شاح 12(

8.856.814 2.571.708
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إستثمارات فى شركات زميلة- 6

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

 198.750.000198.750.000مركز حياة مول التجارى
 59.155.52349.844.595�سركة الأ�سواق املتطورة
 48.384.97044.762.738�سركة هامات العقارية 

306.290.493293.357.333 

مركز حياة مول التجارى

متتلك ال�سركة 25% من راأ�سمال مركز حياة مول التجارى البالغ 412 مليون ريال �سعودى ، علمًا اأن ال�سركة خالل عام 2009م قامت مع ال�سركاء الأخرين فى املول بتاأ�سي�ص 
�سركة احلياة العقارية من اأجل الإ�سراف على املول ، ومل يتم نقل ملكية املول اإلى ال�سركة املذكورة . يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 95.75 مليون ريال �سعودى كما فى 

31 دي�سمرب 2013م و 2012م. اإن حركة الإ�ستثمار خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2013م
ريـال �ضــعـودي

2012م
ريـال �ضــعـودي

 198.750.000 198.750.000ر�سيد اأول ال�سنة 

 18.496.841 20.220.312ح�سة ال�سركة فى اأرباح املن�ساأة الزميلة

)18.496.841()20.220.312(ح�سة ال�سركة فى اأرباح موزعة من املن�ساأة الزميلة 

198.750.000198.750.000 

شركة األسواق المتطورة

قامت ال�سركة خالل عام 2007م باالإ�شرتاك مع اأحد امل�شاهمني فيها بتاأ�شي�س �شركة االأ�شواق املتطورة ك�شركة ذات م�شئولية حمدودة براأ�شمال قدره 500.000 ريال �سعودي 
مملوكة بالت�ساوي بواقع 50% لكل منهما وذلك بغر�س متلك جممع دارين بالدمام . قامت ال�شركة بتقدمي متويل اإ�شافى لل�شركة املذكورة قدره 35.461.474 ريال �سعودى 
ميثل ح�ستها فى متويل تكلفة اأر�ص امل�سروع لتكون اإجمالــى تكلفــة الإ�ستثمــار مبلغ 35.711.474 ريال �سعودى . اإن حركـــة الإ�ستثمـــار خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

كانت كما يلى:

2013م
ريـال �ضــعـودي

2012م
ريـال �ضــعـودي

49.844.59540.266.542ر�سيد اأول ال�سنة

9.310.9289.578.053ح�سة ال�سركة يف اأرباح ال�سنة  

59.155.52349.844.595

شركة هامات العقارية

قامت ال�سركة خالل عام 2012م ب�سراء ح�سة تعادل 33.33% من راأ�سمال �سركة هامات العقارية البالغ 500.000 ريال �سعودى مقابل مبلغ 44.434.383 ريال �سعودى ، 
ووفقًا الإتفاقية ال�شراء يتم اإحت�شاب ن�شيب ال�شركة من اأرباح ال�شركة املذكورة من تاريخ �شداد اأخر دفعة من قيمة ال�شفقة وهو 2012/10/01م . يتمثل ن�شاط ال�شركة الزميلة 
فى �سراء الأرا�سى لإقامة مبانى عليها واإ�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار . يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 44.18 مليون ريال �سعودى . اإن حركة الإ�ستثمار خالل ال�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

 44.762.73844.434.383ر�سيد اأول ال�سنة 

 3.622.232328.355ح�سة ال�سركة فى اأرباح ال�سركة الزميلة

48.384.97044.762.738 
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ممتلكات إستثمارية ، صافي- 7

املجمــــــوع مـــبانى اإ�ضتثماريةاأرا�ضــــى 

ريـال �ضـــعـوديريـال �ضــــعـوديريـال �ضــــعـودي

التكلفة : 

 589.652.751 336.120.051 253.532.700الر�سيد يف 1 يناير 2013م و31 دي�سمرب 2013م

االإ�شتهالك املرتاكم : 

)50.868.696()50.868.696(         -الر�سيد يف 1 يناير 2013م

)10.189.095()10.189.095(         -اإ�شتهالك ال�شنة 

)61.057.791()61.057.791(         -الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013م 

�سايف القيمة الدفرتية : 

 528.594.960 275.062.260 253.532.700يف 31 دي�سمرب  2013م  

 538.784.055 285.251.355 253.532.700يف 31 دي�سمرب  2012م 

تتمثل املمتلكات الإ�ستثمارية يف جممع الأندل�ص التجاري مبدينة جــدة ، ومبنى اإدارى على طريق الدائرى ال�سمالى مبدينة الريا�ص ، وت�سغل ال�سركة جزءًا منه كمقر اإدارى 
لها . لقد بلغت الإ�ستهالكات اخلا�سة باملقر الإدارى خالل عام 2013م مبلغ 317.305 ريال �سعودي )عام 2012م : مبلغ 202.431 ريال �سعودى( اأدرجت �سمن امل�سروفات 

العمومية والإدارية.

مشروعات تحت التنفيذ- 8

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

 20.487.949 41.008.032اأبراج الأندل�ص مبدينة جدة

       - 7.050.146مركز ال�سحافة التجارى

       - 6.302.287مركز التالل التجارى

       - 5.600.507مركز الريموك التجارى 

59.960.97220.487.949 

يتمثل م�سروع اأبراج الأندل�ص فى اإن�ساء عدد 6 اأبراج �سقق فندقية فى موقع مركز الأندل�ص التجارى ومقام على نف�ص اأر�ص املركز .

م�سروع مركز ال�سحافة التجارى يتم اإن�ساوؤه على اأر�ص م�ستاأجرة ملدة 20 �سنة هجرية بداأت فى 1434/03/16 هـ )املوافق 2013/01/27م( ، بينما م�سروعى مركز التالل 
ومركز الريموك يتم اإن�شائهما على اأرا�شى م�شتاأجرة ملدة 20 �سنة ميالدية بداأت فى 11 و 12 مار�ص 2013م على التوالى . امل�سروعات الثالثة �ستكون بنظام الإن�ساء والت�سغيل 

والتحويل ، حيث �شتوؤوؤل االإن�شاءات بكامل جتهيزاتها اإلى املوؤجرين فى نهاية فرتة التاأجري املذكورة . 

بلغـت فوائــد التمويـــل املر�سملـــة �سمـــن تكلفــة امل�سروعـــات خـــالل عــــام 2013م مبلغ 1.175.186 ريال �سعودى )عام 2012م : ل�سىء( .
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ممتلكات ومعدات ، صافى- 9

�ضـــــــيارات
ريال �ضعودى

اأثــــــــاث 
ومعدات مكتبية

ريال �ضعودي

املجمـــــــــوع
ريـال �ضعـودي

التكلفـــة

 1.740.601 1.429.381 311.220يف 1 ينايـــر 2013م

 342.422 147.922 194.500اإ�سافـــــــــات

 2.083.023 1.577.303 505.720يف 31 دي�سمبـر 2013م

االإ�شتهـالك املرتاكــم

)1.270.161()1.043.367()226.794(يف 1 ينايـــر 2013م

)187.375()144.877()42.498(اإ�شتهالك ال�شنة

)1.457.536()1.188.244()269.292(يف 31 دي�سمبـر 2013م

 625.487 389.059 236.428�سايف القيمـة الدفرتيـة يف 31 دي�سمبـر 2013م

 470.440 386.014 84.426يف 31 دي�سمرب 2012م

تسهيالت تورق إسالمي- 10

ح�سلت ال�سركة خالل عام 2007م على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل بنك حملي على �سكل عقود بيع اأجل لأ�سهم حملية مببلغ 200 مليون ريال �سعودى وبهام�ص ربح 8% تناق�سي 
وذلك للم�ساعدة فى متويل اإن�ساء مركز الأندل�ص التجارى . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح امل�ستحق للبنك( والبالغ جمموعهما 
268.901.362 ريال �سعودي ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، واإفراغ العقار اخلا�ص باملركز على اأن ل تقل قيمته ال�سوقية عن 400 مليون 
ريال �شعودي ، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �شداد الت�شهيل بالكامل . ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية مت�شاوية خالل مدة �شبع �شنوات، 

بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2008/03/25م واأخر ق�سط �سيكون فى 2014/12/02م .

وفى عام 2009م ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل لأ�سهم حملية مببلغ 220 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح 
6.25% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل �سفقة �سراء مركز حياة مول التجاري . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ 
جمموعهما 316 مليون ريال �سعودى ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، واإفراغ العقار اخلا�ص مبركز الأندل�ص التجاري على اأن ل تقل قيمته 
ال�سوقية عن 600 مليون ريال �شعودي ، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز حتى �شداد الت�شهيل بالكامل. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية غري 

مت�ساوية خالل مدة ع�سر �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2009/03/14م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/03/14م .

فى نهاية عام 2012م وقعت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 100 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح يعادل 
ال�سيبور زائدًا 3% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�ساء م�سروع اأبراج الأندل�ص الفندقية فى مدينة جدة . وقد ح�سلت ال�سركة على مبلغ 50 مليون ريال 
�سعودى حتى تاريخ هذه القوائم املالية . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 63.116.879 ريال �سعودى ، 
وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، ورهن عقارات ل تقل ن�سبة تغطيتها 200% من قيمة الت�سهيل  والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات ال�سقق 
الفندقية امل�شتقبلية وكذلك اإيجارات امل�شتاأجرين الرئي�شيني فى مركز االأندل�س التجارى حتى �شداد الت�شهيل بالكامل. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية 

غري مت�ساوية خالل مدة �سبع �سنوات ، يبداأ �سداد اأول ق�سط فى 2013/10/03م واأخر ق�سط �سيكون فى 2020/04/27م .

فى بوليو عام 2013م وقعت ال�سركة على عقد ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل ل�سلع مببلغ 20 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح يعادل 
ال�سيبور زائدًا 3% تناق�شي وذلك للم�شاعدة يف متويل جزء من تكلفة اإن�شاء م�شاريع املراكز التجارية فى اأحياء ال�شحافة والتالل والريموك فى مدينة الريا�س . وقد ح�شلت 
ال�سركة على مبلغ 10 مليون ريال �سعودى حتى تاريخ هذه القوائم املالية . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام )قيمة التورق وهام�ص الربح( والبالغ جمموعهما 
12.074.911 ريال �سعودى ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، ورهن عقارات ل تقل ن�سبة تغطيتها 200% من قيمة الت�سهيل ، والتعهد 
بالتنازل عن جميع اإيجارات املراكز التجارية امل�شتقبلية حتى �شداد الت�شهيل بالكامل. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية غري مت�شاوية خالل مدة خم�س 

�سنوات ، يبداأ �سداد اأول ق�سط فى 2014/06/26م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/12/26م .
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تسهيالت تورق إسالمي )تتمة(  -10

وفيما يلى حركة ت�سهيالت التورق الإ�سالمى خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب :

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

 296.828.912359.243.367الر�سيد يف اأول ال�سنة 
-75.191.790اإ�سافات خالل ال�سنة
)62.414.455()63.991.450(امل�سدد خالل ال�سنة 

 308.029.252296.828.912اإجمالى قيمة التورق اآخر ال�سنة
)36.076.941()39.823.153(يخ�سم : تكلفة التمويل املوؤجلة
 268.206.099260.751.971�سافى قيمة التورق اآخر ال�سنة 

)62.414.455()61.787.716(اجلزء املتداول
 206.418.383198.337.516اجلزء غري املتداول

فيما يلى تفا�سيل ر�سيد تكلفة التمويل املوؤجلة كما فى 31 دي�سمرب : 

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

 47.155.091 36.076.941الر�سيد يف اأول ال�سنة 
- 15.191.931ا�سافات خالت ال�سنة

)11.078.150()11.445.719(اإطفاء ال�سنة )تكلفة التمويل(
39.823.15336.076.941 

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى - 11

كمـا يف 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

472.592601.868م�ستحقات موظفني 
657.902300.000مكافاآت اإدارية 
350.098796.483نظافة وحرا�سة 

111.248397.134كهرباء ومياه 
 122.413130.141اأخرى 

1.714.2532.225.626 

مخصص الزكاة الشرعية- 12

كمـا يف 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

اإن العنا�سر الرئي�سة لوعاء الزكاة هي كما يلـي :

611.791.656538.030.533حقوق امل�ساهمني املدورة

71.795.50073.392.808�سايف الدخل املعدل

308.836.702261.229.966اإ�سافات اأخرى

)849.684.013()898.381.004(موجودات غري متداولة

 94.042.85422.969.294املجمــــــــــوع

 94.042.85473.392.808الوعاء الزكوى 
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مخصص الزكاة الشرعية )تتمة(  -12

كمـا يف 31 دي�ضمرب

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

اإن حركة خم�س�ص الزكاة هي كما يلـي : 

2.288.769 1.834.820ر�سيد اأول ال�سنة

 883.862-زكاة �سنوات �سابقة

)3.172.631()1.085.692(امل�سدد خالل ال�سنة 

1.834.820 1.601.943خم�س�ص ال�سنة احلالية 

1.834.820 2.351.071ر�سيد اآخر ال�سنة 

موقف الربط الزكوى النهائى

اإ�ستلمــت ال�سركــة   . اإقراراتها الزكوية و�سددت امل�ستحق عليها حتى ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2013م وح�سلت على �سهـــادة الزكــاة حتى العام املذكور  قدمت ال�سركة 
الربـــط النهائـــى للفـــرتة املاليـــة الأولـى لهــا واملنتهيـــة فى 31 دي�سمرب 2007م بفروقات قدرها 2.234.916 ريال �سعودى ، وقد اأعرت�ست ال�سركة على الربط ومت حتويل 
اإلى مبلغ 2.193.250 ريال  اإلى جلنة الإعرتا�سات الزكوية الإبتدائية والتى اأ�سدرت قرارها فى اخلالف ونتج عن ذلك تخفي�ص مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل  اخلالف 
�شعودى ، قامت ال�شركة بتقدمي خطاب �شمان باملبلغ املذكور )اإي�شاح 5( كما قامت بتحويل الإعرتا�ص اإلى اللجنة الإ�ستئنافية والتى مل ت�سدر قرارها حتى تاريخ اإ�سدار هذه 

القوائم املالية . مل يتم اإ�شتالم الربوط الزكوية من امل�شلحة لل�شنوات من عام 2008م اإلى عام 2013م . 

رأس المال- 13

يبلغ راأ�سمال ال�سركة مبلغ 343.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 34.300.000 �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد . اإن راأ�سمال ال�سركة كما فى 31 دي�سمرب 
2013م و2012م موزعًا على امل�ساهمني كما يلى : 

ن�ضبةعدد الأ�ضهماإ�ضـــــم امل�ضاهــــــم
امل�ضاهمة

ريــــال �ضعـــودى

39.498135.478.140%814 547 13�سركة بروج العاملية املحدودة 
24.68684.673.840%384 467 8�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

9.87633.869.540%954 386 3�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأولده 
9.87633.869.540%954 386 3�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية

9.87633.869.540%954 386 3�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات 
2.4698.467.380%738 846ال�سيد / مو�سى عبداهلل اآل اإ�سماعيل 

2.4698.467.380%738 846ال�سيد / �سليمان حممد عبداهلل الداوود 
1.2504.304.640%464 430ال�سيد/ اأمين حممد املديفر

34 300 000%100.000343.000.000
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تكلفة إيرادات التأجير- 14

لل�ضنـة املنتهيـة يف 31 دي�ضمـبـر 

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

9.937.087 9.871.790اإ�ستهالكات 
3.888.652 2.953.225كهرباء ومياه 

4.370.739 4.249.638خدمات تاأجري وت�سغيل )اإي�ساح 4( 
4.371.909 4.901.503خدمات اأمن ونظافة 

1.441.610 2.072.220رواتب ومزايا موظفني 
200.000      -تعوي�سات م�ستاأجرين

2.082.136 1.327.865اإ�سالح و�سيانة 
166.915 285.846تاأمني 

401.713 355.820اأخــرى 
 26.017.907 26.860.761

مصروفــات عموميــة وإداريـــة- 15

لل�ضنـة املنتهيـة يف 31 دي�ضمـبـر 
2013م

ريـال �ضعـودي
2012م

ريـال �ضعـودي
4.695.693 3.818.376رواتب وما يف حكمها

680.921 557.989مكافاآت املوظفني 
634.490 114.377اعالنات ون�سر 

155.157 208.000اأتعاب مهنية وا�شت�شارية 
113.720     -اإيجارات 

470.968 504.680اإ�ستهالكات 
75.290 33.387اإت�سالت

80.874 40.343اأدوات مكتبية 
304.449 125.977�سيانة واإ�سالح 

591.641 356.513اأخـرى 
5.759.642 7.803.203

إيرادات أخرى- 16

لل�ضنـة املنتهيـة يف 31 دي�ضمـبـر 

2013م
ريـال �ضعـودي

2012م
ريـال �ضعـودي

1.175.251 566.696اإعالنات وت�سويق 

109.157 191.550�سيانة 

787.428 288.093متنوعة  

1.046.339 2.071.836
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األدوات المالية وإدارة المخاطر- 17

مخاطر أسعار العموالت  

تظهر خماطر اأ�سعار العمولت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدلت الفائدة التي توؤثر على الربح امل�ستقبلي اأو القيم العادلة لالأدوات املالية .  

ال�سركة موجودات  لدى  يوجد  ل  وعليه   ، ال�سوق  ملتغريات  وفقًا  تعديله  م�سبقًا ول ميكن  ثابت حمدد  ربح  تت�سمن هام�ص  الإ�سالمى  بالتورق  واخلا�سة  القائمة  الت�سهيالت  اإن 
اأومطلوبات هامة عر�سة للتغريات يف اأ�سعار العمولت وبناًء على ذلك تعتقد اإدارة ال�سركة اأن خماطر �سعر الفائدة غري جوهرية . 

األدوات المالية وإدارة المخاطر

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�سركة على مقابلة اإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبــات املالية حال اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ص �سهري وتعمل الإدارة 
على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات عند ا�ستحقاقها .

تتكون املطلوبات املالية لل�شركة من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيالت التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة واملطلوبات االأخرى . من املتوقع من الناحية العملية اأن يتم �شـــداد جميع 
هذه املطلوبات املالية خالل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع اإدارة ال�سركة اأن يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك .

مخاطر اإلئتمان

اإن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق اأحد الأطراف يف اأداة ماليـــة يف الوفـــاء بالتزامـــه والت�سبب يف تكبـــد ال�سركة خ�سارة مالية ، اإن الأدوات املالية اخلا�سة بال�سركة التى ميكن 
اأن تتعر�س ملخاطر االإئتمان تت�شمن ب�شكل اأ�شا�س النقدية بالبنوك وذمم امل�شتاأجرين . 

تقوم ال�سركة باإيداع اأموالها فى م�سارف مالية ذات موثوقية وذات قدرة اإئتمانية عالية ول تتوقع الإدارة وجود خماطر اإئتمان هامة تنتج من  ذلك . كما ل تتوقع الإدارة اأن 
تتعر�س ملخاطر اإئتمان هامة من ح�شابات امل�شتاأجرين نظرًا الأن ال�شركة تعتمد �شيا�شة تنوع قاعدة العمالء ، كما اأن االإدارة تقوم مبراقبة الذمم املدينة القائمة دوريًا واحت�شاب 

املخ�ش�شات الالزمة الأى ذمم م�شكوك يف حت�شيلها ، اإن وجدت . 

مخاطر العمالت األجنبية 

اأهمية ن�سبية  اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية . مل تقم ال�سركة باأية عمليات ذات  تنتج خماطــر العمــالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف 
بالعمالت عدا الريال ال�سعودي والدولر الأمريكي. وحيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي ، فاإن الأر�سدة بالدولر الأمريكي ل متثل خماطر 

عمالت هامة . تراقب اإدارة ال�سركة تقلبات معدلت العمالت وتعتقد اأن خماطر العمالت لديها غري جوهرية .  

القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلتزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء اإرادتهما على اأ�شا�س جتاري . تتكون املوجودات املالية لل�شركة من 
النقد والنقد املماثل وذمم امل�شتاأجرين واالأطراف ذوى عالقة واملوجودات االأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيل التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة 

واملطلوبات الأخرى . تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية .

اإلرتباطات الرأسمالية- 18

لدى ال�سركة اإرتباطات راأ�سمالية تتعلق بعقود اإن�ساء ممتلكات اإ�ستثمارية بلغت كما فى 31 دي�سمرب 2013م مبلغ 13.99 مليون ريال �سعودى .

إعتماد القوائم المالية- 19

اأعتمدت هذه القوائم املاليـة مـن قبـل جملـ�ص اإدارة ال�سركـة فى تاريخ 2014/02/11م ، علمًا اأن املجل�ص مل يقرتح اأى توزيعات نقدية على امل�ساهمني من اأرباح عام 2013م .
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قائمة المركز المالى 
كما يف 31 دي�ضمرب اإي�ضاح

2012م
ريــال �ضعــودى

2011م
ريــال �ضعــودى

املوجودات

املوجودات املتداولة

 59.937.597 311.874.872نقد ونقد مماثل

 6.150.474 9.753.771ذمم امل�ستاأجرين 

 39.215.974 434.716.788مطلوبات من اأطراف ذوى عالقة  

 417.057 52.571.708دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى 

 105.721.102 58.917.139جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

 239.016.542 6293.357.333اإ�ستثمارات فى �سركات زميلة

 522.273.573 7538.784.055ممتلكات اإ�ستثمارية ، �سايف

 11.225.221 820.487.949م�سروعات حتت التنفيذ 

 607.266 9470.440ممتلكات ومعدات ، �سافى 

 773.122.602 853.099.777جمموع املوجودات غري املتداولة

 878.843.704 912.016.916جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

 21.235.354 23.137.832اإيجارات مقبو�سة مقدمًا

 62.414.455 1062.414.455اجلزء املتداول من ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 1.188.081 161.941ذمم دائنة 

 2.300.331 411.305.619م�ستحقات لأطراف ذوى عالقة 

 1.234.365 112.225.626م�ستحقات واأر�سدة دائنة اخرى

 2.288.769 121.834.820خم�س�ص الزكاة ال�سرعية

 90.661.355 101.080.293جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

 249.673.821 10198.337.516ت�سهيالت التورق الإ�سالمي

 477.995 807.451خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة 

 250.151.816 199.144.967جمموع املطلوبات غري املتداولة

 340.813.171 300.225.260جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

 343.000.000 13343.000.000راأ�ص املال

 28.215.252 35.591.364اإحتياطي نظامي

 166.815.281 233.200.292     اأربـاح مبقـاة

 538.030.533 611.791.656جمموع حقوق امل�ساهمني

 878.843.704 912.016.916جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية" ت�سكل   19 رقم  اإلى   1 رقم  من  املرفقة  الإي�ساحات  "اإن 
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قائمة الدخـل
لل�ضنة املنتهية فـــــــــي 31 دي�ضمــــرباي�ضاح

2012م
ريــال �ضعــودى

2011م
ريــال �ضعــودى

 85.140.212 92.539.383اإيرادات التاأجري 

)25.004.728()26.860.761(14تكلفة اإيرادات التاأجري 

 60.135.484 65.678.622جممل الدخـل من التاأجري 

 22.222.175 628.403.249الدخل من الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة )عقارية(

 21.304.933       -اأرباح بيع م�ساهمات يف اأرا�سي

 103.662.592 94.081.871جممل دخـل الن�شاط 

)2.144.974()792.549(م�سروفات ت�سويقية  

)2.164.197()7.803.203(15م�سروفات عمومية واإدارية

 99.353.421 85.486.119الدخل من الأعمال الرئي�سة

)11.838.258()11.078.150(10تكلفة التمويل

 3.891.750 162.071.836اإيرادات اأخرى

 91.406.913 76.479.805�سايف الدخل قبل الزكاة ال�سرعية 

       -)883.862(12زكاة �سنوات �سابقة

)2.281.022()1.834.820(12خم�س�ص الزكاة ال�سرعية 

 89.125.891 73.761.123�سايف الدخل

ربــح )خ�سارة( ال�ســهم الأ�سا�ص مــن :    

2.492.90الأعمال الرئي�سة

)0.30()0.34(الأعمال الأخرى 

2.152.60�سافــي الدخـــل 

املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية” الإي�ساحات  “اإن 
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قائمة التدفقات النقدية

لل�ضنة املنتهية فى31 دي�ضمرب

2012م 
ريــال �ضعـودى

2011م
ريــال �ضعـودى

التدفقـات النقديـة من الأن�سطة الت�سغيلية

 91.406.913 76.479.805�سايف الدخـل قبـل الزكـاة ال�سرعيـة 

تعديالت لت�سويـة �سايف الدخـل قبل الزكـاة مـع �سافى النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:

)22.222.175()28.403.249(ح�سة ال�سركة من اأرباح �سركات زميلة

)21.304.933(        -اأرباح بيع م�ساهمة فى اأرا�سى

 10.001.732 10.408.055اإ�ستهالكات

 60.756        -اإطفاء م�سروفات التاأ�سي�ص

 143.865 397.613خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة

)الزيادة( النق�ص فى املوجودات الت�سغيلية

 4.618.785)3.603.297(ذمم امل�ستاأجرين

)4.396.863(  8.004.474التغري فى اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة

 77.150)2.154.651(دفعات مقدمة واأر�سدة مدينة اأخرى

الزيادة )النق�ص( فى املطلوبات الت�سغيلية

 5.175.767 1.902.478اإيجارات مقبو�سة مقدمًا 

 639.717)1.026.140(ذمم دائنة 

)157.566( 991.261م�ستحقات واأر�سدة دائنة اأخرى 

 64.043.148 62.996.349فائ�ص النقد من الت�سغيل

)4.081()68.157(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)4.067.694()3.172.631(الزكاة ال�سرعية املدفوعة

 59.971.373 59.755.561�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 

التدفقات النقدية من الأن�سطـة الإ�ستثمارية 

)14.100.000()5.500.000(متويل ال�سركة الزميلة )�سركة الأ�سواق املتطورة(

 17.769.613 29.496.841توزيعات اأرباح ودفعة نقدية م�ستلمة من مركز حياة مول

        -)44.434.383(�سراء ح�سة ملكية فى �سركة هامات العقارية

 51.304.933        -املح�سل من بيع م�ساهمة فى اأرا�سى

        -)26.650.000(�سراء ممتلكات اإ�ستثمارية

)3.070.206()9.262.728(اإ�سافات م�سروعات حتت التنفيذ

)457.350()131.711(�سراء ممتلكات ومعدات 

 51.446.990)56.481.981(�سايف النقد )امل�ستخدم فى( الناجت من الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطـة التمويليـة

)17.150.000(        -اأرباح موزعة للم�ساهمني

)50.576.197()51.336.305(امل�سدد من ت�سهيالت التورق الإ�سالمى

)67.726.197()51.336.305(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

 43.692.166)48.062.725(�سايف )النق�ص( الزيادة يف النقد والنقد املماثل

 16.245.431 59.937.597النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة

 59.937.597 11.874.872النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة

من رقم 1 اإلى رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية” املرفقة  الإي�ساحات  “اإن 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012م

راأ�س املـــــــــال
ريــال �ضـــعـودى

اإحتياطي نظامي
ريــال �ضـــعـودى

اأرباح مبقـــــاة
ريــال �ضــعـودى

املجمــــــــــــــوع
ريــال �ضــعـودى

343.000.00028.215.252166.815.281538.030.533الر�سيد يف 1 يناير 2012م 

73.761.12373.761.123--�سايف دخل ال�سنة

-)7.376.112(7.376.112-املحول اإلى الإحتياطي النظامي 

343.000.00035.591.364233.200.292611.791.656الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012م

لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2011م

343.000.00019.302.663103.751.979466.054.642الر�سيد يف 1 يناير 2011م 

89.125.89189.125.891--�سايف دخل ال�سنة

-)8.912.589(8.912.589-املحول اإلى الإحتياطي النظامي 

)17.150.000()17.150.000(--توزيعات اأرباح للم�ساهمني )اإي�ساح 18(

343.000.00028.215.252166.815.281538.030.533الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011م

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اإلى رقم 19 ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

التكوين والنشاط- 1

املوافق 2006/09/26م  بتاريخ 1427/09/03هـ  رقم 2509  الـــوزاري  القــــرار  تاأ�س�ست مبوجــب  مقفلــة  �سعوديــة  م�ساهمــة  �ســركة  )ال�سركة( هي  العقارية  الأندل�ص  �سركة 
املوافق  بتاريخ 1427/09/17هـ  رقـــم 1010224110  التجـــاري  ال�سجــــل  الريــــا�ص مبوجـــب  مدينـــة  فــى  م�سجلــة  ال�سركة   . ال�سركة  تاأ�سي�ص  اإعالن  على  باملوافقة  القا�سى 

10/10/ 2006م .

تتمثل الن�ساطات الرئي�سة لل�سركة يف اإن�ساء ومتلك املراكز واملجمعات التجارية وال�سكنية واإدارتها ومقاولت عامة للمباين ال�سكنية والتجارية واملن�ساآت التعليمية والرتفيهية 
وال�سحية والطرق وال�سدود وم�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي والأعمال الكهربائية وامليكانيكية و�سيانة وت�سغيل املن�ساآت العقارية واملباين واملجمعات التجارية ومتلك الأرا�سي 

والعقارات وتطويرها واإ�ستثمارها ل�سالح ال�سركة ويف حدود اأغرا�سها .

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من بداية �سهر يناير وتنتهى فى اأخر �سهر دي�سمرب من كل �سنة ميالدية .

ملخص السياسات المحاسبية الهامة- 2

مبداأ  اأ�سا�ص  على   ، التالية  الفقرات  �سريد يف  تقيد ح�سبما  والتى  زميلة  �سركات  الإ�ستثمارات يف  فيما عدا   ، التاريخية  التكلفـة  ملبداأ  وفقًا  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
الإ�ستحقاق وطبقا ملباديء املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ، وفيما يلـي ملخ�سًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية .

التقديرات المحاسبية

اإن اإعداد القوائم املالية وفقًا للمباديء املحا�سبية املتعارف عليها يتطلب اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات التي قد توؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى الإف�ساح 
عن املوجودات واملطلوبات املحتملة فى تاريخ القوائم املالية. وبالرغم من اأن التقديرات مبنية على اأف�سل املعلومات والأحداث املتوفرة لدى الإدارة فى تاريخ اإ�سدار القوائم 

املالية اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اإختالفًا غري جوهريًا عن هذه التقديرات.

تحقق اإليرادات

يتم اإثبات اإيردات التاأجري وفقًا للعقد املربم مع امل�ستاأجر على مدى فرتة عقود الإيجار وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وح�سب فرتة الإيجار املنق�سية من العقد حتى تاريخ املركز 
املالى . متثل الإيرادات املقبو�سة مقدمًا ، الإيجارات املح�سلة من امل�ستاأجرين عن اإيجارات غري م�ستحقة فى تاريخ املركز املالى . 

يتم اإثبات الإيرادات من الإعالنات والت�سويق وال�سيانة عند اإ�ستالمها وتدرج �سمن الإيرادات الأخرى فى قائمة الدخل.   

المصروفـات

اأما   . التاأجري  اإيرادات  تكلفة  �سمن  وت�سجل  مبا�سرة  تكاليف  تعترب  اإ�ستهالكها  م�سروفات  وكذا   ، بها  املتعلقة  واملياه  الكهرباء  وتكاليف  العقارات  و�سيانة  اإدارة  م�سروفات 
امل�سروفات الأخرى فتعترب م�سروفات ت�سويقية وعمومية واإدارية. يتم توزيع م�سروفات الأق�سام اخلدمية وامل�سروفات امل�سرتكة ، اإذا دعت احلاجة لذلك ، على التكاليف 

املبا�سرة وامل�سروفات الت�سويقية والعمومية والإدارية وفقًا لأ�سا�ص ثابت .

النقـد والنقد المماثل  

يت�سمن النقد والنقد املماثل النقدية بال�سناديق والأر�سـدة والودائع البنكية والإ�ستثمارات الأخرى عالية ال�سيولة القابلة للتحويل اإلى مبالغ نقدية معلومة والتي يكون تواريخ 
اإ�ستحقاقها خالل ت�سعون يومًا اأو اأقل من تاريخ �سرائها.
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الذمم المدينة

يتـــم اإظهـــار الذمم املدينــة بال�ســايف بعد خ�سم املخ�س�ص املكون للذمـم التى يكون حت�سيلها اأمـرًا م�سكوكًا فيـه ، اإن وجدت ، والتى يتم تقديرها مبعرفة الإدارة .  

اإلستثمارات فى الشركات الزميلة

يتم املحا�سبة على الإ�ستثمارات يف �سركات زميلة ، والتى لل�سركة تاأثريًا هامـًا ، ول ترقى مل�ستوى ال�سيطرة ، على �سيا�ستها املالية والت�سغيلية ، اأو متتلك فيها ال�سركة اإ�ستثمارًا 
طويل الأجل يرتاوح بني 20% اإلى 50% من راأ�ص املال وفقًا لطريقة حقوق امللكية . حيث يتم ت�سجيل الإ�ستثمار عند ال�سراء بالتكلفة )مبا يف ذلك قيمة ال�سهرة ، اإن وجدت( 
ويتم تعديل التكلفة بعد ذلك يف �سوء التغري يف ح�سة ال�سركة يف اأ�سول ال�سركة الزميلة . يتم اإدراج ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة الزميلة يف قائمة الدخل . 

الشـــــهرة

يتم ت�سجيل الزيادة فى �سعر ال�سراء عن ح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة امل�ستثمر فيها )ال�سهرة( �سمن القيمة الدفرتية لالإ�ستثمار . فى 
حالة عدم وجود قيمة عادلة لالأ�سول امل�سرتاة فاإن ال�سهرة متثل الفرق بني املبلغ املدفوع ل�سراء الإ�ستثمار وح�سة ال�سركة فى �سافى القيمة الدفرتية لالأ�سول امل�سرتاة . يتم 
اإثبات ال�شهرة الحقًا بالتكلفة بعد تنزيل اأية خ�شائر مرتاكمة ناجتة عن هبوط القيمة . ويتم عمل تقييم �شنوي لتحديد فيما اإذا كان هناك هبوط يف قيمة ال�شهرة اإال اإذا وقع 

حدث اأو تغري يف الظروف خالل ال�شنة ي�شري اإلى هبوط القيمة امل�شجلة يتطلب تقييم ال�شهرة خالل ال�شنة . 

مساهمة في أراضي 

تتمثل امل�ساهمة فى اأرا�سى فى اإ�ستثمار ال�سركة فى م�ساهمة اأر�ص م�ساع ، وت�سجل بالتكلفة . يتم ت�سجيل اأرباح بيع امل�ساهمة عند اإمتام عملية البيع .

الممتلكات اإلستثمارية

االإ�شتثمارية )باإ�شتثناء  اإ�شتهالك املمتلكات  اإحت�شاب  . يتم  االإ�شتهالكات املرتاكمـة  بالتكلفة خم�شومًا منها  بالتاأجري  االإنتفاع منه  التي يتم  االإ�شتثمارية  اإثبات املمتلكات  يتم 
الأرا�سى( وفقـًا لطريقة الق�سط الثابت على اأ�سا�ص العمر الإنتاجى املقدر لها على فرتات ترتاوح بني 25 �سنة اإلى 33.33 �سنة ح�سب عمر املبنى املتوقع يف تاريخ الإن�ساء اأو 

ال�سراء. تظهر الإيرادات من تاأجري هذه املمتلكات وكذلك الإ�ستهالكات املتعلقة بها �سمن قائمة الدخل . 

الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة خم�شومًا منها االإ�شتهالكات املرتاكمـة . يتم اإحت�شـاب االإ�شتهالكات على اأ�شا�س العمر املقدر لالأ�شل وفقـا لطريقة الق�شط الثابت. التح�شينات 
على مبانى م�ستاأجرة ت�ستهلك على عمرها املقدر اأو على فرتة الإيجار اأيهما اأقل. م�سروفات الإ�سالح وال�سيانة تعترب م�سروفات اإيرادية اأما م�سروفات التح�سينات فتعترب 

م�سروفات راأ�سمالية، وتقـدر الأعمـار الإنتاجية للممتلكات واملعدات على النحو التايل : 

ال�ضنوات

4�سيـــــارات

3-10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

3حت�سينات على مبانى م�ستاأجرة 
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المشروعات تحت التنفيذ 

يتم ت�شجيل امل�شروعات حتت التنيفذ بالتكلفة . يبداأ اإ�شتهالك هذه االأ�شول عندما ت�شبح جاهزة لالإ�شتخدام . 

تكلفة التمويل 

يتم ر�سملة تكلفة التمويل اخلا�سة بت�سهيالت اإئتمانية مت احل�سول عليها مل�سروع بعينه يتطلب اإن�ساوؤه فرتة زمنية طويلة �سمن تكلفة امل�سروع باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلى .

يتم ت�سجيل تكلفة التمويل �سمن قائمة الدخل فى حالة عدم وجود م�سروعات حتت التنفيذ موؤهلة للر�سملة وذلك باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلي على فرتة �سداد القر�ص . 

مصروفات التأسيس 

تتمثل فى امل�شروفات املتعلقة بتاأ�شي�س ال�شركة كاأتعاب املحاماة ور�شوم ت�شجيل ال�شركة وغريها . يتم اإطفاء م�شروفات التاأ�شي�س وفقًا لطريقة الق�شط الثابت على مدة خم�س 
�سنوات . 

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية لالأ�شول غري املتداولة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن هبوط يف قيمة االأ�شول. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد لذلك 

الأ�سل مبفـرده، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لالإ�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.

وفـي احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالإ�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ص القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل اأو الوحدة 
القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة القابلـة لالإ�سرتداد لها ، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�ص يف قيمة الأ�سل كم�سروفات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها. 

واإذا ما اإنتفت الحقا اأ�شباب الهبوط، فاإنه يتم عك�س قيد خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة وزيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإلى القيمة املعدلة القابلة 
لالإ�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ص حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ص يف قيمة ذلك الأ�سل 

اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�ص قيد خ�سارة الإنخفا�ص يف القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل للفرتة املالية التى حتدث فيها.

اإليجـارات التشغيلية 

يتم ت�سجيل املبالغ املدفوعة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية املربمة من قبل ال�سركة ب�سفتها م�ستاأجر على قائمة الدخل على اأ�سا�ص الق�سط الثابت على مدى فرتة عقود الإيجار 
ذات العالقة .

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

يتم تكوين خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني يف القوائم املالية وفقًا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي على اأ�سا�ص الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة .
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2

مخصص الزكاة الشرعية

يتم اإحت�شاب خم�ش�س الزكاة ال�شرعية �شنويًا فى القوائم املالية وفقًا لتعليمات م�شلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية . اأيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي 
للزكاة يتم ت�سجيلها �سمن قائمة الدخل فى ال�سنة التى يتم اإ�ستالم الربط النهائى فيها ، حيث يتم حينئذ ت�سوية املخ�س�ص . 

اإلحتياطي النظامي

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة يتم تكوين اإحتياطي نظامي بن�سبة 10 % من �سافى الدخل ال�سنوى ، ويجوز التوقف 
عن هذا التكوين حينما يبلغ ر�سيد هذا الإحتياطي 50% من راأ�ص املال املدفوع . اإن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح . 

العمالت األجنبية

مت�سك ال�سركة ح�ساباتها بالريال ال�سعودي ، ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة الأجنبية الى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة عند اإجراء املعاملة . ويتم 
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ . اإن املكا�سب 

واخل�شائر الناجتة عن الت�شديدات اأو حتويل العمالت االأجنبية يتم اإدراجها �شمن قائمة الدخل .

ربح السهم 

يتم اإحت�شاب ربح ال�شهم االأ�شا�س باإ�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية القائمة خالل ال�شنة ، علمًا باأن جميع اأ�شهم راأ�شمال ال�شركة اأ�شهم عادية والبالغ عددها 
خالل عامى 2012م و2011م 34.300.000 �سهمًا .

نقــد ونقــد مماثـل - 3

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

 80.00081.000نقـــد فى ال�سندوق 

 11.794.87259.856.597نقد لدى البنوك 

11.874.87259.937.597 

المعامالت مع األطراف ذوى عالقة- 4

فى �شياق االأعمال التجارية العادية تقوم ال�شركة بالتعامل مع �شركات مملوكة لبع�س امل�شاهمني بال�شركة و�شركات زميلة واأطراف ذوى عالقة اأخرين . اإن �شروط املعامالت مع 
تلك االأطراف هى نف�س �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى الغري مرتبطة كما اأنه يتم اإعتماد املعامالت من قبل اإدارات تلك ال�شركات . علمًا اأنه ال يتم اإحت�شاب اأى اأعباء مالية 

على اأر�سدة ح�سابات الأطراف ذوى عالقة وفيما يلى بيان اأهم تلك املعامالت :

لدى ال�شركة عقد مع �شركة حممد عبد العزيز احلبيب و�شركاه لالإ�شتثمار العقارى لتقدمي اإ�شت�شارات التطوير وخدمات التاأجري ملركز االأندل�س التجارى فى مدينة جدة  اأ( 
مقابل ر�سوم خدمات بواقع 7% من اإجمايل عقود اإيجار املركز للعام الأول وذلك عند التاأجري لأول مرة اأو عند اإحالل م�ستاأجر باأخر  . 
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كما لدى ال�شركة عقد اأخر مع ال�شركة املذكورة لتقدمي خدمات االإدارة ملركز االأندل�س التجاري وذلك ملدة خم�س �شنوات من تاريخ بدء العمل باالإتفاقية )2007/01/01م( مقابل 4% من 
دخل املركز واملتمثل فى اإيرادات التاأجري والدعاية والتاأجري املتخ�س�ص . وتخ�سع ال�سركة مبوجب نف�ص الإتفاقية لتحمل الإلتزامات املالية التي تتعلق بالعاملني كالرواتب واملزايا وبع�ص 

امل�سروفات الأخرى كال�سيانة والكهرباء . 

بناًء على اخلطاب امل�شتلم من �شركة حممد عبد العزيز احلبيب و�شركاه لالإ�شتثمار العقارى فقد حلت �شركة هامات العقارية وهي �شركة زميلة )اإي�شاح 6( ، حمل ال�سركة املذكورة يف 
تقدمي جميع اخلدمات امل�شار اإليها اأعاله ووفقًا لنف�س بنود االإتفاقيات ال�شابقة ، وذلك اإعتبارًا من 1 يوليو 2011م . 

بلغت اإجمالى التكاليف اخلا�سة بخدمات التاأجري والت�سغيل وكذا امل�سروفات الأخرى وامل�سجلة �سمن تكلفة اإيرادات التاأجري يف قائمة الدخل خالل عام 2012م مبلغ 4.370.739 ريال 
�سعودى ومبلغ 2.037.856 ريال �سعودى على التوالى )عام 2011م : مبلغ 5.565.633 ريال �سعودى ومبلغ 1.586.882 ريال �سعودى على التوالى( . 

تقوم ال�شركة بتحميل �شركة االأ�شواق املتطورة )�شركة زميلة( ومركز حياة مول التجاري )من�شاأة زميلة( بح�شتهم من امل�شروفات  املبا�شرة من امل�شروفات العمومية  ب( 
والإدارية املتكبدة من قبل �سركة الأندل�ص العقارية وذلك مبوجب اإتفاق اإدارات تلك ال�سركات . خالل عام 2012م مت حتميل �سركة الأ�سواق املتطورة ومركز حياة مول 
التجاري مببلغ  0.56 مليون ريال �سعودى ومبلغ 1.04 مليون ريال �سعودى على التوالى )عام 2011م : مبلغ 1.06 مليون ريال �سعودي ومبلغ 1.49 مليون ريال على 

التوالى( . 
تقوم ال�شركة كذلك بتقدمي دفعات مالية اإلى �شركة االأ�شواق املتطورة من اأجل تدعيم راأ�س املال العامل بها وقد بلغ جمموع املبالغ املقدمة لها خالل عام 2012م مبلغ  ج( 

5.500.000 ريال �سعودى )2011م : مبلغ 14.100.000 ريال �سعودى( .
اأ�ستلمت ال�سركة خالل عام 2012م مبلغ 11 مليون ريال من مركز حياة مول التجارى كدفعة من اأرباح عام 2013م . د( 

اإن اأر�سدة الأطراف ذوى عالقة كما فى 31 دي�سمرب كانت كما يلى :

2012ممطلوبات من اأطراف ذوى عالقة: 
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

34.492.43230.439.353�سركة الأ�سواق املتطورة 

5.004.496       -مركز حياة مول التجاري 

3.547.769       -�سركة حممد عبد العزيز احلبيب لالإ�ستثمار العقارى 

219.056219.056 �سركة بروج العاملية 

5.3005.300 �سركة اأ�سواق امل�ستقبل 

34.716.78839.215.974

م�ستحقات لأطراف ذوى عالقة: 

        -5.114.343مركز حياة مول التجاري 

        -69.357�سركة حممد عبد العزيز احلبيب لالإ�ستثمار العقاري

6.121.9192.300.331�سركة هامات العقارية

11.305.6192.300.331
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دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى- 5

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

 175.804133.164ذمم موظفني

 202.654283.893م�سروفات مدفوعة مقدمًا 

      -2.193.250تاأمني خطاب �شمان )اإي�شاح 12(

2.571.708417.057 

إستثمارات فى شركات زميلة- 6

كمـا فـي 31 دي�ضمرب

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

 198.750.000 198.750.000مركز حياة مول التجارى

 40.266.542 49.844.595�سركة الأ�سواق املتطورة

       - 44.762.738�سركة هامات العقارية 

293.357.333 239.016.542 

مركز حياة مول التجارى

متتلك ال�سركة 25% من راأ�سمال مركز حياة مول التجارى البالغ 412 مليون ريال �سعودى ، علمًا اأن ال�سركة خالل عام 2009م قامت مع ال�سركاء الأخرين فى املول بتاأ�سي�ص 
�سركة احلياة العقارية من اأجل الإ�سراف على املول ، ومل يتم نقل ملكية املول اإلى ال�سركة املذكورة . يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 95.75 مليون ريال �سعودى كما فى 

31 دي�سمرب 2012م و 2011م. اإن حركة الإ�ستثمار خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2012م
ريـال �ضــعـودي

2011م
ريـال �ضــعـودي

 198.750.000 198.750.000ر�سيد اأول ال�سنة 

 17.769.613 18.496.841ح�سة ال�سركة فى اأرباح املن�ساأة الزميلة

)17.769.613()18.496.841(ح�سة ال�سركة فى اأرباح موزعة من املن�ساأة الزميلة 

198.750.000 198.750.000 
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شركة األسواق المتطورة

قامت ال�سركة خالل عام 2007م باالإ�شرتاك مع اأحد امل�شاهمني فيها بتاأ�شي�س �شركة االأ�شواق املتطورة ك�شركة ذات م�شئولية حمدودة براأ�شمال قدره 500.000 ريال �سعودي 
مملوكة بالت�ساوي بواقع 50% لكل منهما وذلك بغر�س متلك جممع دارين بالدمام . قامت ال�شركة بتقدمي متويل اإ�شافى لل�شركة املذكورة قدره 35.461.474 ريال �سعودى 
ميثل ح�ستها فى متويل تكلفة اأر�ص امل�سروع لتكون اإجمالــى تكلفــة الإ�ستثمــار مبلغ 35.711.474 ريال �سعودى . قامت ال�سركة بتوحيد القوائم املالية ل�سركة الأ�سواق املتطورة 
�سمن القوائم املالية اخلا�سة بها لعام 2011م ، ومل تقم بالتوحيد لعام 2012م نظرًا لعدم ممار�سة ال�سيطرة على ال�سركة خالل العام احلالى. اإن حركـــة الإ�ستثمـــار خالل 

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2012م
ريـال �ضــعـودي

2011م
ريـال �ضــعـودي

40.266.54235.813.980ر�سيد اأول ال�سنة
)202.506(        -تعديل اأرباح ال�سنوات ال�سابقة

 9.578.0534.655.068ح�سة ال�سركة يف اأرباح ال�سنة  
49.844.59540.266.542 

شركة هامات العقارية

قامت ال�سركة خالل عام 2012م ب�سراء ح�سة تعادل 33.33% من راأ�سمال �سركة هامات العقارية البالغ 500.000 ريال �سعودى مقابل مبلغ 44.434.383 ريال �سعودى ، 
ووفقًا الإتفاقية ال�شراء يتم اإحت�شاب ن�شيب ال�شركة من اأرباح ال�شركة املذكورة من تاريخ �شداد اأخر دفعة من قيمة ال�شفقة وهو 2012/10/01م . يتمثل ن�شاط ال�شركة الزميلة 
فى �سراء الأرا�سى لإقامة مبانى عليها واإ�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار . يت�سمن الإ�ستثمار املذكور �سهرة قيمتها 44.18 مليون ريال �سعودى . اإن حركة الإ�ستثمار خالل ال�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب كانت كما يلى:

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

- 44.434.383ر�سيد اأول ال�سنة 
- 328.355ح�سة ال�سركة فى اأرباح ال�سركة الزميلة

44.762.738 -

ممتلكات إستثمارية ، صافي- 7

املجمــــــوع مـــبانىاأرا�ضــــى 

ريـال �ضـــعـوديريـال �ضــــعـوديريـال �ضــــعـودي

التكلفة : 

563.002.751 237.432.000325.570.751الر�سيد يف 1 يناير 2012م 

26.650.000 10.549.300 16.100.700اإ�سافات خالل ال�سنة

589.652.751 253.532.700336.120.051الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012م

االإ�شتهالك املرتاكم : 

)40.729.178()40.729.178(        -الر�سيد يف 1 يناير 2012م

)10.139.518()10.139.518(        -اإ�شتهالك ال�شنة 

)50.868.696()50.868.696(        -الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012م 

�سايف القيمة الدفرتية : 

 538.784.055 285.251.355 253.532.700يف 31 دي�سمرب  2012م  

 522.273.573 284.841.573 237.432.000يف 31 دي�سمرب  2011م 

تتمثل املمتلكات الإ�ستثمارية يف جممع الأندل�ص التجاري مبدينة جــدة ، كما تتمثل الإ�سافـات خالل ال�سنة فى مبنى مكتبي على طريق الدائرى ال�سمالى مبدينة الريا�ص وت�سغل 
ال�سركة جزءًا منه كمقر اإدارى لها وقد بلغت الإ�ستهالكات اخلا�سة باجلزء اخلا�ص باملقر الإدارى خالل عام 2012م مبلغ 202.431 ريال �سعودي اأدرجت �سمن امل�سروفات 

العمومية والإدارية.
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مشروعات تحت التنفيذ - 8

تتمثل امل�سروعات حتت التنفيذ البالغة 20.487.949 ريال �سعودى كما فى 31 دي�سمرب 2012م )عام 2011م : مبلغ 11.225.221 ريال �سعودى( فى املبالغ املدفوعة لإن�ساء 
م�سروع اأبراج الأندل�ص بجدة ، علمًا اأن امل�سروع مقام على جزء من اأر�ص مركز الأندل�ص التجارى . 

ممتلكات ومعدات ، صافى- 9

�ضـــــــيارات
ريال �ضعودى

اأثــــــــاث 
ومعدات مكتبية

ريال �ضعودي

حت�ضــــينات 
مبانــــــــى 

ريال �ضعـودي

املجمـــــــــوع
ريـال �ضعـودي

التكلفــــــــــــــة

 1.875.990 267.100 1.297.670 311.220يف 1 ينايـــر 2012م

 131.711      - 131.711      -اإ�سافـــــــــات

)267.100()267.100(      -      -اإ�ستــــبعادات

 1.740.601      - 1.429.381 311.220يف 31 دي�سمبـر 2012م

االإ�شتهـالك املرتاكــم

)1.268.724()267.100()825.129()176.495(يف 1 ينايـــر 2012م

)268.537(      -)218.238()50.299(اإ�شتهالك ال�شنة

 267.100 267.100      -      -اإ�شتهالك م�شتبعد

)1.270.161(      -)1.043.367()226.794(يف 31 دي�سمبـر 2012م

 470.440      - 386.014 84.426�سايف القيمـة الدفرتيـة يف 31 دي�سمبـر 2012م

 607.266      -472.541 134.725يف 31 دي�سمرب 2011م

تسهيالت تورق إسالمي- 10

وبهام�ص ربح %8  �سعودى  ريال  لأ�سهم حملية مببلغ 200 مليون  اأجل  بيع  اإ�سالمي من قبل بنك حملي على �سكل عقود  تورق  ت�سهيل  ال�سركة خالل عام 2007م على  ح�سلت 
تناق�سي وذلك للم�ساعدة فى متويل اإن�ساء مركز الأندل�ص التجارى . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام ، قيمة التورق وهام�ص الربح امل�ستحق للبنك والبالغ 
268.901.362 ريال �سعودي ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، واإفراغ العقار اخلا�ص باملركز على اأن ل تقل قيمته ال�سوقية عن 400 مليون 
ريال �شعودي ، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز امل�شتقبلية حتى �شداد الت�شهيل بالكامل . ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية مت�شاوية خالل مدة 

�سبع �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2008/03/25م واأخر ق�سط �سيكون فى 2014/12/02م .

كما ح�سلت ال�سركة خالل عام 2009م على ت�سهيل تورق اإ�سالمي من قبل نف�ص البنك املحلي على �سكل عقود بيع اأجل لأ�سهم حملية مببلغ 220 مليون ريال �سعودي وبهام�ص ربح 
6.25% تناق�سي وذلك للم�ساعدة يف متويل �سفقة �سراء مركز حياة مول التجاري . اإن التورق م�سمون بتوقيع �سند لأمر بكامل الإلتزام ، قيمة التورق وهام�ص الربح والبالغ 316 
مليون ريال �سعودى ، وكفالة غرم واأداء من كل م�ساهم وفقًا حل�سته يف راأ�سمال ال�سركة ، واإفراغ العقار اخلا�ص مبركز الأندل�ص التجاري على اأن ل تقل قيمته ال�سوقية عن 600 
مليون ريال �شعودي ، والتعهد بالتنازل عن جميع اإيجارات املركز امل�شتقبلية حتى �شداد الت�شهيل بالكامل. ي�شتحق �شداد التورق وهام�س الربح على اأق�شاط �شنوية غري مت�شاوية 

خالل مدة ع�سر �سنوات ، بداأ �سداد اأول ق�سط فى 2009/03/14م واأخر ق�سط �سيكون فى 2018/03/14م .
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تسهيالت تورق إسالمى )تتمة(  -10
وفيما يلى حركة ت�سهيالت التورق الإ�سالمى خالل ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب :

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

 421.657.822 359.243.367الر�سيد يف اأول ال�سنة 

)62.414.455()62.414.455(امل�سدد خالل ال�سنة 

 359.243.367 296.828.912اإجمالى قيمة التورق اآخر ال�سنة

)47.155.091()36.076.941(يخ�سم : تكلفة التمويل املوؤجلة

 312.088.276 260.751.971�سافى قيمة التورق اآخر ال�سنة 

)62.414.455()62.414.455(اجلزء املتداول

 249.673.821 198.337.516اجلزء غري املتداول

تتمثل تكلفة التمويل املوؤجلة فى هام�ص الربح املتعلق بت�سهيل التورق الإ�سالمى اخلا�ص بتمويل �سراء مركز حياة مول التجاري وتفا�سيل الر�سيد كما فى 31 دي�سمرب كما يلى: 

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

 58.993.349 47.155.091الر�سيد يف اأول ال�سنة 

)11.838.258()11.078.150(اإطفاء ال�سنة )تكلفة التمويل(

36.076.941 47.155.091 

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى- 11
كمـا يف 31 دي�ضمرب

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

601.868596.732م�ستحقات موظفني 
300.000300.000مكافاآت اإدارية 
     -796.483نظافة وحرا�سة 

397.134215.133كهرباء ومياه 
 122.500 130.141اأخرى 

2.225.626 1.234.365 

مخصص الزكاة الشرعية- 12
كمـا يف 31 دي�ضمرب

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

اإن العنا�سر الرئي�سة لوعاء الزكاة هي كما يلـي :

538.030.533448.904.642حقوق امل�ساهمني املدورة

73.392.80891.550.778�سايف الدخل املعدل

261.229.966312.437.900اإ�سافات اأخرى

)773.122.602()849.684.013(موجودات غري متداولة

 79.770.718 22.969.294املجمــــــــــوع

 91.550.778 73.392.808الوعاء الزكوى – �سافى الدخل املعدل



270

شركـــة األندلــــس العقاريــــة
)شركة مساهمة سعودية مقفلة(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

مخصص الزكاة الشرعية )تتمة(  -12

كمـا يف 31 دي�ضمرب

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

اإن حركة خم�س�ص الزكاة هي كما يلـي :

2.288.7694.075.441ر�سيد اأول ال�سنة

        - 883.862زكاة �سنوات �سابقة

)4.067.694()3.172.631(امل�سدد خالل ال�سنة 

1.834.8202.281.022خم�س�ص ال�سنة احلالية 

1.834.8202.288.769ر�سيد اآخر ال�سنة 

موقف الربط الزكوى النهائى

قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية و�سددت امل�ستحق عليها حتى ال�سنة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2011م وح�سلت على �سهـــادات الزكــاة حتى العام املذكور . اإ�ستلمــت ال�سركــة 
الربـــط النهائـــى للفـــرتة املاليـــة الأولـى لهــا واملنتهيـــة فى 31 دي�سمرب 2007م بفروقات قدرها 2.234.916 ريال �سعودى ، وقد اأعرت�ست ال�سركة على الربط ومت حتويل 
اإلى مبلغ 2.193.250 ريال  اإلى جلنة الإعرتا�سات الزكوية الإبتدائية والتى اأ�سدرت قرارها فى اخلالف ونتج عن ذلك تخفي�ص مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل  اخلالف 
�شعودى ، قامت ال�شركة بتقدمي خطاب �شمان باملبلغ املذكور )اإي�شاح 5( كما قامت بتحويل الإعرتا�ص اإلى اللجنة الإ�ستئنافية والتى مل ت�سدر قرارها حتى تاريخ اإ�سدار هذه 

القوائم املالية ، كما مل يتم اإ�شتالم الربوط الزكوية من امل�شلحة لل�شنوات من عام 2008م اإلى عام 2011م . 

رأس المال- 13

يبلغ راأ�سمال ال�سركة مبلغ 343.000.000 ر�سال �سعودي مق�سم اإلى 34.300.000 �سهم بقيمة اإ�سمية 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد . اإن راأ�سمال ال�سركة كما فى 31 دي�سمرب 
2012م و2011م موزعًا على امل�ساهمني كما يلى : 

ن�ضبةعدد الأ�ضهماإ�ضـــــم امل�ضاهــــــم
امل�ضاهمة

ريــــال �ضعـــودى

39.498135.478.140%814 547 13�سركة بروج العاملية املحدودة 

24.68684.673.840%384 467 8�سركة الزكري لل�سناعة والتجارة

9.87633.869.540%954 386 3�سركة عبدالرحمن عبداهلل املو�سى واأولده 

9.87633.869.540%954 386 3�سركة عبداهلل بن �سعد الرا�سد التجارية

9.87633.869.540%954 386 3�سركة الرميزان للذهب واملجوهرات 

2.4698.467.380%738 846ال�سيد / مو�سى عبداهلل اآل اإ�سماعيل 

2.4698.467.380%738 846ال�سيد / �سليمان حممد عبداهلل الداوود 

1.2504.304.640%464 430ال�سيد/ اأمين حممد املديفر

34 300 000%100.000343.000.000
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تكلفة إيرادات التأجير- 14

لل�ضنـة املنتهيـة يف 
31 دي�ضمـبـر 

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

9.937.0879.895.765اإ�ستهالكات 

3.888.6522.623.369كهرباء ومياه 

4.370.7395.565.633خدمات تاأجري وت�سغيل )اإي�ساح 4( 

4.371.9093.358.145خدمات اأمن ونظافة 

1.441.6101.792.561رواتب ومزايا موظفني 

      -200.000تعوي�سات م�ستاأجرين

2.082.1361.185.442اإ�سالح و�سيانة 

166.915230.948تاأمني 

401.713352.865اأخــرى 

 26.860.76125.004.728

مصروفــات عموميــة وإداريـــة- 15

لل�ضنـة املنتهيـة يف 
31 دي�ضمـبـر 

2012م
ريـال �ضعـودي

2011م
ريـال �ضعـودي

4.695.6931.221.517اأجور ورواتب وما يف حكمها

680.921455.983مكافاآت املوظفني 

634.49091.638اعالنات ون�سر 

155.157134.200اأتعاب مهنية وا�شت�شارية 

113.72048.997اإيجارات 

60.756    -اإطفاء م�سروفات التاأ�سي�ص 

470.96842.387اإ�ستهالكات 

75.29011.067اإت�سالت

80.87415.087اأدوات مكتبية 

     -304.449�سيانة واإ�سالح 

591.64182.565اأخـرى 

7.803.2032.164.197

1.175.2513.530.720اإيرادات اأخرى    

109.157119.800اإعالنات وت�سويق 

787.428241.230�سيانة 

2.071.8363.891.750متنوعة  
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األدوات المالية وإدارة المخاطر- 16

مخاطر أسعار العموالت  

تظهر خماطر اأ�سعار العمولت من التغريات والتذبذبات املحتملة يف معدلت الفائدة التي توؤثر على الربح امل�ستقبلي اأو القيم العادلة لالأدوات املالية .  

ل يوجد لدى ال�سركة موجودات اأو مطلوبات هامة عر�سة للتغريات يف اأ�سعار العمولت ، حيث اأن الت�سهيالت القائمة واخلا�سة بالتورق الإ�سالمى تت�سمن هام�ص ربح ثابت حمدد 
م�سبقًا ول ميكن تعديله وفقًا ملتغريات ال�سوق . تعتقد اإدارة ال�سركة اأن خماطر �سعر الفائدة غري جوهرية . 

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة ال�سركة على مقابلة اإلتزاماتها املتعلقة باملطلوبــات املالية حال اإ�ستحقاقها. تتم مراقبة اإحتياجات ال�سيولة على اأ�سا�ص �سهري وتعمل الإدارة 
على التاأكد من توفر اأموال كافية ملقابلة اأي اإلتزامات عند ا�ستحقاقها .

تتكون املطلوبات املالية املتداولة من االأق�شاط املتداولة من ت�شهيالت التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة واملطلوبات االأخرى . من املتوقع من الناحية العملية اأن يتم �شـــداد جميع 
هذه املطلوبات املالية خالل 12 �سهرًا من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع اإدارة ال�سركة اأن يكون لديها اأموال كافية للقيام بذلك .

مخاطر اإلئتمان   

اإن خماطر الإئتمان تتمثل يف اخفاق اأحد الأطراف يف اأداة ماليـــة يف الوفـــاء بالتزامـــه والت�سبب يف تكبـــد ال�سركة خ�سارة مالية ، اإن الأدوات املالية اخلا�سة بال�سركة التى ميكن 
اأن تتعر�س ملخاطر االإئتمان تت�شمن ب�شكل اأ�شا�س النقدية بالبنوك وذمم امل�شتاأجرين . 

تقوم ال�سركة باإيداع اأموالها فى م�سارف مالية ذات موثوقية وذات قدرة اإئتمانية عالية ول تتوقع الإدارة وجود خماطر اإئتمان هامة تنتج من  ذلك . كما ل تتوقع الإدارة اأن 
تتعر�س ملخاطر اإئتمان هامة من ح�شابات امل�شتاأجرين نظرًا الأن ال�شركة تعتمد �شيا�شة تنوع قاعدة العمالء ، كما اأن االإدارة تقوم مبراقبة الذمم املدينة القائمة دوريًا واحت�شاب 

املخ�ش�شات الالزمة الأى ذمم م�شكوك يف حت�شيلها ، اإن وجدت . 

مخاطر العمالت األجنبية 

تنتج خماطــر العمــالت من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�سعار العمالت الأجنبية . 

مل تقم ال�سركة باأية عمليات ذات اأهمية ن�سبية بالعمالت عدا الريال ال�سعودي والدولر الأمريكي  . وحيث اأن �سعر �سرف الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدولر الأمريكي ، فاإن 
الأر�سدة بالدولر الأمريكي ل متثل خماطر عمالت هامة . تراقب اإدارة ال�سركة تقلبات معدلت العمالت وتعتقد اأن خماطر العمالت لديها غري جوهرية .  

القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلتزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء اإرادتهما على اأ�شا�س جتاري . تتكون املوجودات املالية لل�شركة من 
النقد والنقد املماثل وذمم امل�شتاأجرين واالأطراف ذوى عالقة واملوجودات االأخرى وتتكون مطلوباتها املالية من االأق�شاط امل�شتحقة من ت�شهيل التورق االإ�شالمى والذمم الدائنة 

واملطلوبات الأخرى .

تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية لل�سركة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية .

توزيعات األرباح- 17

مل يقرتح جمل�ص اإدارة ال�سركة اأى توزيعات نقدية للم�ساهمني عن عام 2012م )خالل عام 2011م : مت اإعتماد و�سرف مبلغ 17.15 مليون ريال �سعودى بواقع 0.5 ريال �سعودى 
لكل �سهم متثل 5% من راأ�سمال ال�سركة(. 

إعتماد القوائم المالية- 18

اأعتمدت هذه القوائم املاليـة مـن قبـل جملـ�ص اإدارة ال�سركـة فى تاريخ 1434/04/30هـ املوافق 2013/03/12م .



 ïjQÉJh  1010224110  º`̀bQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T  »g  (zácô°ûdG{)  ájQÉ≤©dG  ¢ùdófC’G  ácô°T
.(Ω2006/09/26 ≥aGƒŸG) `g1427/09/03 ïjQÉJh 2509 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh (Ω2006/10/10 ≥aGƒŸG) `g1427/09/17

 (238^900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á«fÉªKh ¿ÉàFÉe ≠∏H ∫Ée ¢SCGôH ájOƒ©°S á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°ûc ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
 º¡°ù∏d  á«ª°SEG  áª«≤H  …OÉY  º¡°S  (23^890^000)  ∞dG  ¿ƒ©°ùJh  áFÉ‰ÉªKh  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  çÓK  ≈dEG  º°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ
 ≥aGƒŸG) `g1428/10/15 ‘ ÚªgÉ°ùª∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘h .πeÉµdÉH áYƒaóe ä’ÉjQ (10) Iô°ûY â¨∏H
 (238^900^000) ∞dCG áFÉª©°ùJh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á«fÉªKh ¿ÉàFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ¿ƒªgÉ°ùŸG Qôb ,(Ω2007/10/27
 áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á©HQCG  ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (343^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áKÓKh áFÉªKÓK ≈dEG  …Oƒ©°S ∫ÉjQ
 ∫ÉjQ (104^100^000) ∞dG áÄeh ¿ƒ«∏e á©HQCGh  áÄe ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG  IOÉjõdG  á«£¨J ”h ,…OÉY º¡°S (34^300^000) ∞dG
 ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  ´ÉªàLG  ‘h  .ÚªgÉ°ùŸG  πÑb  øe  kGó≤f  É¡H  AÉaƒdG  ”  IójóL  º¡°SCG  QGó°UEG  ≥jôW  øY  …Oƒ©°S
 áFÉªKÓK øe iôNG Iôe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR  ¿ƒªgÉ°ùŸG Qôb ,(Ω2015/03/10 ≥aGƒŸG) `g1436/05/19 ‘ ÚªgÉ°ùª∏d
 ≈dEG  º°ù≤e  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (700^000^000)  ¿ƒ«∏e  áFÉª©Ñ°S  ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (343^000^000)  ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©HQCGh  áKÓKh
 ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh á©Ñ°Sh áFÉªKÓK ÉgQGó≤e ≠dÉÑdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ IOÉjõdG á«£¨J ”h …OÉY º¡°S (70^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°S

 .IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G ÜÉ°ùM ≥jôW øY …Oƒ©°S ∫ÉjQ (357^000^000)

 (70^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°S ≈dEG  º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (700^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©Ñ°S ‹É◊G ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H …OÉY º¡°S

 º¡°SCG{  `H  É¡«dEG  QÉ°ûj)  …OÉY  º¡°S  (21^000^000)  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  óMGh  ìôW  (zÜÉààc’G{)  ΩÉ©dG  ÜÉààc’G  á«∏ªY  πª°ûJ
 ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQóbh πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H (zÜÉààcG º¡°S{ É¡æe πch zÜÉààc’G
 (%30) áFÉŸÉH ¿ƒKÓK áÑ°ùf É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (18) ô°ûY á«fÉªK ìô£dG ô©°S ¿ƒµ«°Sh
 `H ó©H Éª«a º¡«dEG  QÉ°ûj) øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG  ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe

:Éªg (zøjôªãà°ùŸG{

 QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°U É¡æª°V øeh äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe áYƒª› áëjô°ûdG  √òg πª°ûJh  :áÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  :(CG)  áëjô°ûdG
 º¡°SCG  OóY ≠∏Ñjh  .(zäÉë∏£°üŸGh  äÉØjô©àdG{  1  ºbQ  º°ù≤dG  ™LGQ  kÓ°†a ,záÑààµŸG  äÉ°ù°SDƒŸG{  `H  á©ªà› kÉ©e  É¡«dEG  QÉ°ûjh)
 áÑ°ùf πã“ ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S (21^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûYh óMGh áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡°ü«°üîJ ºà«°S »àdG ÜÉààc’G
 áëjô°ûdÉH ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÚÑààµŸG ΩÉ«b ∫ÉM ‘ ¬fCÉH kÉª∏Y ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øe (%100) áFÉŸÉH áFÉe
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ,äÉ°ù°SDƒª∏d ÜÉààc’G πé°S ôjóŸ ≥ëj ,ìô£dG º¡°SCG  ‘ º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’ÉH (√ÉfOCG  zÜ{
  ∞dCG áFÉªà°Sh ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,(záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe
 áÑ°ùf ¢ü«°üîJ ºà«°Sh  .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG øe (%60) áFÉŸÉH ¿ƒà°S áÑ°ùf πã“ »àdGh º¡°S (12^600^000)
 ∫ÉM ‘ πjó©à∏d á∏HÉb áÑ°ùædG √òg ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd áëjô°ûdG √ò¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G øe (%90) áFÉŸÉH Ú©°ùJ
 πeÉµH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U ÜÉààcG ΩóY ∫ÉM ‘ hCG (%10) áFÉŸÉH Iô°ûY á«bÉÑdG áÑ°ùædG πeÉµH iôNC’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG ΩóY

  .(%90) áFÉŸÉH Ú©°ùJ º¡d á°ü°üîŸG áÑ°ùædG

 á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :OGôaC’G ¿ƒÑààµŸG :(Ü) áëjô°ûdG
 âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG  á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH  ÖààµJ ¿CG  É¡d  ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô q°üb O’hCG  É¡d  »àdG  á∏eQC’G  hCG
 º¡æe kÓch zOGôaC’G ÚÑààµŸG{ `H Ú©ªà› ó©H Éª«a º¡«dEG QÉ°ûj) ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG
 º°SÉH ÖààcG m¢üî°T πc ÜÉààcG kÉ«Z’ ó©jh ,(zÚÑààµŸG{ `H áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG ™e º¡«dEG QÉ°ûjh ,zÖààµŸG{ `H kGOôØæe
 á«fÉªK ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e
 ¿ƒ©HQCG áÑ°ùf ∫OÉ©j ÉÃ ≈°übCG óëc ÜÉààc’G º¡°SCG øe º¡°S (8^400^000) ∞dCG áFÉª©HQCGh ÚjÓe
 ΩóY  ∫ÉM  ‘h   .OGô``̀aC’G  ÚÑààµª∏d  ÜÉààcÓd  áMhô£ŸG  º¡°SC’G  ‹ÉªLEG  øe  (%40)  áFÉŸÉH
 πé°S ôjóŸ ≥ë«a ,º¡d á°ü°üîŸG ÜÉààc’G º¡°SCG OóY πeÉµH OGôaC’G ÚÑààµŸG ÜÉààcG
 á°ü°üîŸG  º¡°SC’G  OóY  ¢†«ØîJ  ,áÄ«¡dG  á≤aGƒe  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ó©H  ,ÜÉààc’G
 πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd OGôaC’G ÚÑààµª∏d

.ÚÑààµŸG A’Dƒg

 πÑb  øe  ÜÉààcÓd  áMhô£ŸG  ácô°ûdG  º¡°SCG  ™«H  ºà«°Sh
 á«ŸÉ©dG  êhô``̀ H  á`̀cô`̀°`̀T  º``̀gh  Ú`̀©`̀FÉ`̀Ñ`̀dG  ÚªgÉ°ùŸG
 ,IQÉéàdGh áYÉæ°ü∏d …ôcõdG ácô°T ,IOhóëŸG
 ≈°SƒŸG  ˆGóÑY  øªMôdGóÑY  ácô°T
 ó©°S  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ácô°T  ,√O’hCGh
 ácô°T  ,ájQÉéàdG  ó°TGôdG
 Ögò∏d  ¿Gõ«eôdG

ájQÉ≤©dG ¢ùdófC’G ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK πã“ …OÉY º¡°S (21^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh óMGh ìôW

óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (18)ô°ûY á«fÉªK √Qób ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW ∫ÓN øe

 (Ω2006/10/10  ≥aGƒŸG)  `g1427/09/17  ïjQÉJh  1010224110  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdG  ÖLƒÃ  ájOƒ©°S  áªgÉ°ùe  ácô°T
(Ω2006/09/26 ≥aGƒŸG) `g1427/09/03 ïjQÉJh 2509 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh

(Ω2015/12/17 ≥aGƒŸG) `g1437/03/06 ¢ù«ªÿG Ωƒj CGóÑJ ΩÉjCG (7) á©Ñ°S :ÜÉààc’G IÎa

(Ω2015/12/23 ≥aGƒŸG) `g1437/03/12 AÉ©HQ’G Ωƒj ≈dEG

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh (záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg Iô°ûædG √òg ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG
 ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh ájCG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h
.(Ω2015/11/29 ≥aGƒŸG) `g1437/02/17 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 º¡FÉª°SCG áLQóŸGh ôØjóŸG ídÉ°U óªfi øÁCGh ,OhGódG ˆGóÑY óªfi ¿Éª«∏°S ,π«YÉª°SG ∫BG ≈°Sƒe ˆGóÑY ≈°Sƒe ,äGôgƒéŸGh
 á©°ùJ  áÑ°ùf  Ú©ªà›  ¿ƒµ∏àÁ  øjòdGh  (zÚ©FÉÑdG  ÚªgÉ°ùŸG{  `H  Ú©ªà›  º¡«dEG  QÉ°ûjh)  Iô°ûædG  √òg  øe  (•)  áëØ°üdG  ‘
 ¿Éª°V  º¡°SG  πã“  á«≤ÑàŸG  áÑ°ùædGh)  ÜÉààc’G  πÑb  ácô°ûdG  º¡°SCG  øe  (%99^99)  Iô°ûY  øe  Ú©°ùJh  á©°ùJh  áFÉŸÉH  ¿ƒ©°ùJh
 á©°ùJ  ¬àÑ°ùf  Ée  Ú©ªà› ¿ƒ©FÉÑdG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  ∂∏àÁ ±ƒ°S  ,ÜÉààc’G  á«∏ªY  ∫Éªµà°SG  ó©Hh  (IGOE’G  ¢ù∏› AÉ°†Y’ ájƒ°†©dG
 ‘ Iô£«°ùŸG á°ü◊ÉH ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh  .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%69^99) Iô°ûY øe Ú©°ùJh á©°ùJh áFÉŸÉH  ¿ƒà°Sh
 kÉ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y (zäÓ°üëàŸG ‘É°U{) ÜÉààc’G ∞«dÉµJ º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe ™jRƒJ ºà«°Sh .ácô°ûdG
 ‘  ¬Ø°Uh OQh ÉªÑ°ùM ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ≈∏Y ácô°ûdG π°ü– ødh .ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ º¡æe πc á«µ∏Ÿ
 kÓ°†a) á«£¨àdG ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG ” ób ¬fCG kÉª∏Y .zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 8  ºbQ º°ù≤dG
 º¡à«µ∏e QGó°UE’G Iô°ûf ô¡¶J øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ô¶ëjh  .(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ 13 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ
 (zô¶◊G IÎa{) ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ AóH ïjQÉJ øe kGô¡°T (12) Iô°ûY »æKG IóŸ º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ácô°ûdG ‘
 á≤Ñ°ùŸG á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG ô¶◊G IÎa AÉ¡àfG ó©H º¡ª¡°SCÉH ±ô°üàdG º¡d Rƒéj ’h ,(Ω) áëØ°üdG ‘ í°Vƒe ƒg Éªc
 Ö°ùfh  ºgDhÉª°SCG  IQƒcòŸG  ºg É¡ª¡°SCG  øe  ÌcCG  hCG  (%5) á°ùªN ¿ƒµ∏Á øjòdGh  ácô°ûdG  ‘ QÉÑµdG  ÚªgÉ°ùŸG  ¿CG  Éªc  .áÄ«¡∏d

 .(46) ºbQ áëØ°üdG ‘  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e

 ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ,ΩÉjCG (7) á©Ñ°S IóŸ ôªà°ùjh ,(Ω2015/12/17 ≥aGƒŸG) `g1437/03/06 ¢ù«ªÿG Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G IÎa{) (Ω2015/12/23 ≥aGƒŸG) `g1437/03/12AÉ©HQ’G Ωƒj ájÉ¡æH »¡àæ«d ÜÉààc’G
 IÎa ∫ÓN Iô°ûædG √òg øe (ì) h ,(R) äÉëØ°üdG ‘ áLQóŸG (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG iód ÜÉààc’G
 ÚÑààµª∏d øµÁh  .(zÜÉààc’G •hô°Th ΩÉµMCG{ 16  ºbQ º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ÜÉààc’G
 ôeGhC’G πé°S AÉæH á«∏ª©H ΩÉ«≤dG ∫ÓN äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe ∫ÓN øe ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG øe

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG

 (10) Iô°ûY ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .≈fOCG óëc º¡°SCG (10) Iô°ûY `H ÜÉààc’G OGôaC’G ÚÑààµŸG øe Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 »≤ÑàŸG Oó©dG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .º¡°S (250,000) ∞dG Ú°ùªNh ÚàFÉe ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈°übC’G ó◊G Éªæ«H ,Öààµe πµd º¡°SCG
 Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G ‹ÉªLEG ≈dEG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (óLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe
 ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (840^000) ∞dCG Ú©HQCGh áFÉ‰ÉªK OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G
 ÚjÓe á«fÉªK OGôaC’G ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d
 ,Öààµe πµd º¡°SCG (10) Iô°ûY ≠dÉÑdGh ≈fOC’G ó◊G ¢ü«°üîJ øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (8^400^000) ∞dCG áFÉª©HQCGh
 ≈dEG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°Sh .‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸGh ácô°ûdG ¬MÎ≤J ÉŸ kÉ≤ah ¢ü«°üîàdG ºà«°S ádÉ◊G √òg ‘h
 OQh  »FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY  øY ¿ÓYE’G  ºà«°Sh  .áª∏à°ùŸG  äÉ¡÷G  øe  äÉYÉ£≤à°SG  hCG  ä’ƒªY …CG  ¿hO  OGô`̀aC’G  ÚÑààµŸG
 OQh ¢ü«°üîàdG{ »YôØdG º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) (Ω2015/12/31 ≥aGƒŸG) `g1437/03/20 √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG

.(Iô°ûædG √òg øe zÜÉààc’G •hô°Th ΩÉµMCG{ 16  ºbQ º°ù≤dG øª°V z¢†FÉØdG

 (20) ¿hô°ûY ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G á∏eÉM º¡°S πc »£©jh ,ájOÉ©dG º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
 ájCÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y kÉª¡°S
 √òg ïjQÉJ  øe kGQÉÑàYG  ácô°ûdG  É¡æ∏©J  ìÉHQCG  ájCG  øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G  ≥ëà°ùà°Sh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M

.(Iô°ûædG √òg øe zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 7  ºbQ º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a) Iô°ûædG

 .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO kAGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ,¥ƒ°ùdG ‘ É¡ª¡°SCG êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd áÄ«¡dG iód Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh
 ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh ,áÄ«¡dG
 äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL øe AÉ¡àf’Gh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H (z∫hGóJ{ hCG z¥ƒ°ùdG{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG
 É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG { º°ùb ™LGQ kÓ°†a) ábÓ©dG
 ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh á«eÉ¶f áeÉbEG
 ôªãà°ùŸG{) `H ¬«dEG QÉ°û ojh  πgDƒŸG »ÑæLC’G ôªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh .(∫hGóJ) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ AóH ó©H ácô°ûdG º¡°SCG
 áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG (z¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dG{) `H ¬«dEG QÉ°û ojh  ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh (zπgDƒŸG »ÑæLC’G
 áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG OGôaCÓd ≥ëj Éªc .áLQóŸG º¡°SC’G ‘ á∏gDƒŸG á«ÑæLC’Gh á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’
 ∫ÓN øe º¡°SCÓd   ájOÉ°üàb’G  ™aÉæŸG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH  QÉªãà°S’ÉH  ΩÉ«≤dG  áµ∏ªŸG  êQÉN á∏é°ùŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh
 Éª«a º¡«dEG QÉ°ûjh) áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ™e (SWAP Agreements) ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ‘ ∫ƒNódG

  .º¡°SÓd Ú«eÉ¶ædG ∑ÓŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G Èà©j ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ÖLƒÃh  (zº¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G{ `H ó©H

 …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Iô°ûædG √òg øe zIôWÉîŸG πeGƒY{  2  ºbQ º°ù≤dGh (Ü) áëØ°üdG ‘ zº¡e QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQO Öéj
  .ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb

المستشار المالي ومدير االكتتاب

ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

نــــشــــــــــرة إصــــــدار

شركة ا�ندلس العقارية


