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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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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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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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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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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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إيضاحات حول القوائم المالية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015م

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 . 


