ﻧﺸﺮة إﺻﺪار ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ºbQ …QGRƒdG QGô≤dGh ,(Ω2017/09/28 ≥aGƒŸG) `g1439/01/08 ïjQÉàH QOÉ°üdG (Ω2005/05/15 ≥aGƒŸG) `g1426/04/07 ïjQÉJh 1010209177 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2017/07/09 ≥aGƒŸG) `g1438/10/15 ïjQÉJh 322/¥
º¡°SCG ¢ü«°üîJh ,(IOÉjõdG πÑb ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %21^3 ¬àÑ°ùf Ée πã“ »àdGh) ÜÉààc’G ó©H á«Hô©dG õcGôŸG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %20 πã“ ,…OÉY º¡°S (95^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©°ùJh á°ùªN ìôW
ÜÉààc’G ∫ÓN øe ∂dPh ,(ìô£dG º¡°SCG øe (%15) áFÉŸÉH ô°ûY á°ùªN ∫OÉ©J) ≈°übCG óëc º¡°S (14^250^000) ∞dCG Ú°ùªNh ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCG Oó©H …ô©°ùdG QGô≤à°SE’G á«dBG ≥«Ñ£àd á«aÉ°VEG
.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 26 ô©°ùH ΩÉ©dG
.(Ω2019/05/09 ≥aGƒŸG) `g1440/09/04 Ωƒj ‘ (1) óMGh Ωƒj :ìô£dG IÎa
QÉ``«∏e ‹Gƒ``M ™``jRƒJ º``àj ±ƒ``°S (2)h ,ìô``£dG á``«∏ªY ∫Ó``N É``¡©«H …ô``éj »``àdG ™``«ÑdG º¡``°SCG ‘ º``¡æe πc á``«µ∏e áÑ``°ùæd Ék ` ≤ah Ú``©FÉÑdG
≈``∏Y á≤ëà``°ùŸG á``«fƒjóŸG ¢``†«Øîàd ìô``£dG äÓ``°üëàe ø``e Aõ``÷G Gò``g ΩGóîà``°SG º``àjh ácô``°ûdG ≈``∏Y …Oƒ©``°S ∫É``jQ (1^000^000^000)
ácô``°ûdG äÉYƒaóe ójó``°ùàdh ,ÉkÑjô≤J …Oƒ©``°S ∫ÉjQ (500^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª``°ùªN ≠``∏ÑÃ π``jƒªàdG IOÉ``YEG äÉ``«bÉØJG ΩÉµ``MCG Ö``LƒÃ ácô``°ûdG
≈Lôj ,π``«°UÉØàdG ø``e ó``jõŸ) ìô``£dG ø``e Ió``MGh áæ``°S ∫Ó``N ,Ék `Ñjô≤J …Oƒ©``°S ∫É``jQ (500^000^000) ¿ƒ``«∏e áFÉª``°ùªN ≠``∏ÑÃ ¿ƒ``jó∏d IQô``≤ŸG
ø``e ó``jõŸ) á``«£¨àdG …ó``¡©àe π``Ñb ø``e π``eÉµdÉH ìô``£dG á``«£¨àH ó``¡©àdG ” ó``b ¬``fCG Ék `ª∏Y .(zìô``£dG äÓ``°üëàe ΩGóîà``°SG{ 8 º``°ù≤dG á``©LGôe
ô¡°TCG (6) áà°S IÎØd º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc ≈∏Y ô¶ëj ¬fCÉH Ék ª∏Y .(zìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG{ 14 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG
IÎ``a ó``©Hh .(z¥ƒ``°ùdG{ hCG zá``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG{ hCG z∫hGó``J{) ájOƒ©``°ùdG á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG ‘ ácô``°ûdG º¡``°SCG ∫hGó``J Aó``H ï``jQÉJ ø``e (zô``¶◊G IÎ``a{)
º¡``°SCG ø``e Ì``cCG hCG %5 ¿ƒ``µ∏Á ø``jòdGh ácô``°ûdG ‘ ÚªgÉ``°ùŸG QÉ``Ñc ¿CÉ`H É``ª∏Y ,º¡ª¡``°SCG ‘ ±ô``°üàdG ÚªgÉ``°ùŸG QÉ``Ñc ≈``∏Y ô``¶ëj ’ ,ô``¶◊G
Ió``jôØdG ácô``°Th ,Ò``µ◊G õ``jõ©dG ó``ÑY ó``«éŸG ó``ÑYh ,Ò``µ◊G ó``¡a õ``jõ©dGóÑY ¿Éª∏``°Sh ,Ò``µ◊G ó``¡a õ``jõ©dGóÑY RGƒ``a :º``g ,É``«k dÉM ácô``°ûdG
∫hó``÷G ‘ º``¡æe πµ``H á``°UÉÿG á``«µ∏ŸG Ö``°ùf π``«°UÉØJ Oô``Jh .á``jQÉ≤©dG ¢``SÉa ácô``°Th á``ãdÉãdG Ió``jôØdG ácô``°Th ,á``«fÉãdG Ió``jôØdG ácô``°Th ,≈``dhC’G
.¢S áëØ°üdG ‘ ìô£dG ¢üî∏e øe (zácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc{) 2-1
øµÁh .(zìô£dG IÎa{) (1) óMGh Ωƒj IóŸ ôªà°ùJh .(Ω2019/05/09 ≥aGƒŸG) `g1440/09/04 Ωƒj ‘ OGôaC’G ÚÑààµª∏d ìô£dG IÎa CGóÑJ
‘ á``LQóŸG (záª∏à``°ùŸG äÉ``¡÷G{) É``gôaƒJ »``àdG áª∏à``°ùŸG äÉ``¡÷G ió``d á``«fhÎµdE’G äGƒ``æ≤dG È``Y ìô``£dG º¡``°SCG ‘ ÜÉ``ààc’G äÉ``Ñ∏W Ëó``≤J
áÑààµŸG äÉ``°ù°SDƒª∏d ø``µÁh .(zÜÉ``ààc’G ΩÉµ``MCGh •hô``°T{ 19 º``°ù≤dG á``©LGôe ≈``Lôj ,π``«°UÉØàdG ø``e ó``jõŸ) ìô``£dG IÎ``a ∫Ó``N (Ω) á``ëØ°üdG
AÉæH á«∏ªY ∫Ó``N (zäÉë∏£°üŸGh äÉØjô©àdG{ (1) º``°ù≤dG ‘ Úaô©ŸG) äÉ``°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé``°S …ô``jóe ∫Ó``N ø``e ìô``£dG º¡``°SCG ‘ ÜÉ``ààc’G
.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G πé°S
ó◊G ¿CÉH Ék ª∏Y ,≈``fOCG óëc º¡``°SCG (10) Iô``°ûY ‘ ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG ,ìô``£dG º¡``°SCG ‘ ¿ƒ``Ñààµj ø``jòdG OGô``aC’G Ú``ÑààµŸG ø``e πc ≈``∏Y Ö``éj
ó◊G ¿CGh ,Öààµe πµd º¡°S (23^749^999) ¿ƒ©°ùJh ™°ùJh áÄe ™°ùJh ∞dG ¿ƒ©HQGh ™°ùJh áÄe ™Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áKÓK ƒg ÜÉààcÓd ≈°übC’G
¢``SÉ°SCG ≈``∏Y (ó``Lh ¿EG) ìô``£dG º¡``°SCG ø``e »``≤ÑàŸG Oó``©dG ¢``ü«°üîJ ºà«``°Sh ,Oô``a Ö``ààµe πµ``d º¡``°SCG (10) Iô``°ûY ƒ``g ¢``ü«°üîà∏d ≈``fOC’G
≈``fOC’G ó``◊G ácô``°ûdG ø``ª°†J ’h .É``¡«a ÜÉ``ààc’G Üƒ``∏£ŸG º¡``°SC’G Oó``Y ‹É``ªLEG ≈``dEG Oô``a Ö``ààµe πc Ö``∏W áÑ``°ùf ≈``∏Y Ak É``æH »Ñ``°SÉæJ
™«ªL ≈∏Y …hÉ``°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«``°Sh ,Oôa Öààµe (950^000) ∞``dCG Ú``°ùªNh áÄe ™``°ùJ OGô``aC’G Ú``ÑààµŸG Oó``Y RhÉ``Œ ∫É``M ‘ ¢``ü«°üîà∏d
äGP áª∏à``°ùŸG äÉ``¡÷G ø``e äÉYÉ£≤à``°SG hCG ä’ƒ``ªY …CG ¿hO OGô``aC’G Ú``ÑààµŸG ≈``dEG (ó``Lh ¿EG) ÜÉ``ààc’G ¢``†FÉa IOÉ``YEG º``àj ±ƒ``°Sh .Ú``ÑààµŸG
.(Ω2019/09/14 ≥aGƒŸG) `g1440/09/09 √É°übCG óYƒe ‘ ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .ábÓ©dG
.(zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{ 19 º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ (ç) ºbQ áëØ°üdG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG øe ójõŸ)
äÉ``Øjô©àdG{ (1) º``°ù≤dG ‘ Ú``aô©ŸG) äÉ``°ù°SDƒŸG ÜÉ``ààcG πé``°S …ô``jóe ∫Ó``N ø``e ìô``£dG º¡``°SCG ‘ ÜÉ``ààc’G á``ÑààµŸG äÉ``°ù°SDƒª∏d ø``µÁ
.Iô°ûædG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°û∏d Ék≤ah (zäÉë∏£°üŸGh
Ωõ``∏e ¿ƒ``µj ¿CG ¿hO ø``µdh) …ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G ô``jóe ¬``àØ°üH ,ájOƒ©``°ùdG á``«Hô©dG ¢``ùcÉ°S ¿É``eódƒL ácô``°ûd Rƒ``éj ¬``fEÉa ,ìô``£dÉH ≥``∏©àj É``ª«a
¢``ü«°üîJ ,á``Ä«¡dG ø``Y QOÉ``°üdG á``«dhC’G äÉ``Mhô£∏d …ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G á``«dBG º``«¶æàH á``°UÉÿG äÉ``ª«∏©àdG ¬``H íª``°ùJ …ò``dG ó``◊G ≈``dEGh ,(∂``dòH
iƒà``°ùe ≈``∏Y ¿ƒ``µj å``«ëH º¡``°SCÓd »bƒ``°ùdG ô©``°ùdG º``YO ¢``Vô¨d ,…ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G ¿É``ª°†d äÉ``«∏ªY ò``«ØæJh á``«aÉ°VE’G º¡``°SC’G ø``e Oó``Y
‘ äÉ``«∏ª©dG √ò``g ò``«ØæJ ºà«``°Sh ,äÉ``«∏ª©dG √ò``g π``ãe ΩGô``HEÉH É``ÑdÉ£e …ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G ô``jóe ¢``ù«dh .≈``∏YCG hCG ìô``£dG ô©``°S ∫OÉ``©j …ô©``°S
’ ó``Yƒe ‘ »``¡àæJh á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG ‘ º¡``°SC’G ∫hGó``J Aó``H ï``jQÉJ ø``e CGó``ÑJ IÎ``a ∫Ó``N ∂``dPh OGõ``ŸGh ∫hGó``àdG äÉ``bhCG ∫Ó``N á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG
QGô≤à``°SG äÉ``«∏ªY …CÉ` H ΩÉ``«≤dG …ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G ô``jóe ≈``∏Y Ö``Lƒàj ø``d ,∂``dP ™``eh .∂``dP ó``©H É``«Áƒ≤J É``eƒj 30 RhÉ``éàj
‘ ,É``¡H Iô``°TÉÑŸG á``dÉM ‘ ,…ô©``°S QGô≤à``°SG äÉ``«∏ªY …CG ∞``«bƒJ Rƒ``éjh .…ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G äÉ``«∏ªY AGô``LEG ø``ª°†j É``e ∑É``æg ¢``ù«dh ,…ô©``°S
º¡``°SCÓd ¢``ü«°üîJ …CG ø``Y ìÉ``°üaE’G …ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G ô``jóe …ƒ``æj ,í``FGƒ∏dG hCG ΩÉ``¶ædG ¬``«°†à≤j É``e Gó``Y É``ª«ah .≥Ñ``°ùe QÉ©``°TEG ¿hOh â``bh …CG
QGô≤à``°S’G á``«dBG º``«¶æàH á``°UÉÿG äÉ``ª«∏©àdG ¬``H Ωõ``∏J É``Ÿ É``≤ah ,ìô``£dÉH ≥``∏©àj É``ª«a É``gDhGôLEG º``àj …ô©``°ùdG QGô≤à``°S’G äÉ``«∏ªY hCG /h á``«aÉ°VE’G
.áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG …ô©°ùdG
»æ©ŸG ºgÉ°ùŸG Ωƒ≤«°Sh ,‘É°VEG ¢ü«°üîJ …CG øY áŒÉædG ±ƒ°ûµŸG ≈∏Y ™«ÑdG äÉ«∏ªY á«£¨àH …ô©°ùdG QGô≤à°S’G ôjóŸ ìÉª°ùdG ¢VGôZC’
AGô°T …ô©°ùdG QGô≤à°S’G ôjóŸ ¬ÑLƒÃ Rƒéj …òdGh ,(z‘É°VE’G ¢ü«°üîàdG QÉ«N{) …ô©°ùdG QGô≤à°S’G ôjóŸ QÉ«N íæÃ ‘É°VE’G ¢ü«°üîàdÉH
º¡°SC’G øe (%15) áFÉŸÉH ô°ûY á°ùªN ∫OÉ©J) ≈°übCG óëc º¡°S (14^250^000) ∞``dCG Ú``°ùªNh Ú``àFÉeh ¿ƒ``«∏e ô``°ûY á``©HQCG ≈dEG π°üj Ée
,‘É°VE’G ¢ü«°üîàdG QÉ«N ¢SQÉÁho .ìô£dG ô©°ùH (z‘É°VE’G ¢ü«°üîàdG º¡°SCG{) ,ìô£dG ‘ ádƒª°ûŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG øª°V á«aÉ°VE’G
¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G äÉ«∏ªY ∫hGóJ AóH øe ,¬∏Ñb hCG ,ÚKÓãdG Ωƒ«dG ‘ âbh …CG ‘ ,…ô©°ùdG QGô≤à°S’G ôjóe øe QÉ£NEG ≈∏Y Ak ÉæH ,Ék«FõL hCG Ék«∏c
Éª«a ∂dP ‘ ÉÃ ,º¡°SCÓd »MGƒædG ™«ªL øe ájhÉ°ùe ‘É°VE’G ¢ü«°üîàdG QÉ«ÿ É≤ah É¡°ü«°üîJ …ôéj á«aÉ°VEG º¡°SCG …CG ¿ƒµJh .á«dÉŸG
,ìô£dG º¡°SCG É¡H ´ÉÑoJ »àdG •hô°ûdG ¢ùØæH ÉgDhGô°T ºàjh ,º¡°SC’G ¢SÉ°SCG ≈∏Y áYƒaóe hCG áeó≤e hCG áæ∏©e iôNCG äÉ©jRƒJh ìÉHQCG øe ¬dƒîJ
.iôNC’G º¡°SC’G ™e IóMGh áÄa πµ°ûJ ±ƒ°Sh
¿Éc Ék `jCG (zºgÉ``°ùŸG{) ácô``°ûdG ‘ ºgÉ``°ùe πµ``d ≥``ëjh ,ó``MGh äƒ``°U ‘ ≥``◊G ¬``∏eÉM º¡``°S πc »``£©jh ,á``jOÉ©dG º¡``°SC’G ø``e Ió``MGh á``Äa ácô``°û∏d
¥ƒ``≤M …CÉ` H ºgÉ``°ùe …CG ™``àªàj ø``dh ,É``¡«a â``jƒ°üàdGh (zá``eÉ©dG á``«©ª÷G{) ÚªgÉ``°ùª∏d á``eÉ©dG á``«©ª÷G äÉ``YÉªàLG Qƒ``°†M ¬ª¡``°SCG Oó``Y
(zIô``°ûædG{) √ò``g QGó``°UE’G Iô``°ûf ï``jQÉJ ø``e Gk QÉ``ÑàYG ácô``°ûdG É``¡æ∏©J ìÉ``HQCG …CG ø``e É``¡Ñ«°üf ìô``£dG º¡``°SCG ≥ëà``°ùJh .á``«∏«°†ØJ â``jƒ°üJ
™``jRƒJ á``°SÉ«°S{) (7) º``°ù≤dGh (zá``«fƒfÉ≤dG äÉ``eƒ∏©ŸG{ 13 º``°ù≤dG á``©LGôe ≈``Lôj ,π``«°UÉØàdG ø``e ó``jõŸ) É``¡«∏J »``àdG á``«dÉŸG äGƒæ``°ùdGh
:Ö``∏£H ácô``°ûdG â``eó≤J ó``bh .ΩÉ``©dG ÜÉ``ààcÓd É``¡MôW π``Ñb ô``NBG ¿Éµ``e …CG ‘ hCG á``µ∏ªŸG π``NGO AGƒ``°S ácô``°ûdG º¡``°SCG êGQOEG ≥Ñ``°ùj ⁄ .(zìÉ``HQC’G
”h á``Ä«¡dG É``¡àÑ∏W »``àdG Ió``jDƒŸG äGóæà``°ùŸG á``aÉc Ëó``≤J ”h .º¡``°SC’G êGQOEG ∫ƒ``Ñ≤d á``«dÉŸG ¥ƒ``°ù∏d (2)h ;º¡``°SC’G ìô``Wh π«é``°ùàd á``Ä«¡∏d (1)
,ìô``£dG á``«∏ª©H á``≤∏©àŸG äÉ``≤aGƒŸG ™``«ªL ≈``∏Y ∫ƒ``°ü◊G ”h ,á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG ‘ ácô``°ûdG êGQOEG äÉ``Ñ∏£àe É``¡«a É``Ã ,á``aÉc äÉ``Ñ∏£àŸÉH AÉØ«à``°S’G
AÉØ«à``°SGh º¡``°SC’G ¢``ü«°üîJ á``«∏ªY ø``e AÉ``¡àf’G ó``©H Ö``jôb â``bh ‘ ¥ƒ``°ùdG ‘ º¡``°SC’G ∫hGó``J CGó``Ñj ¿CG ™``bƒàŸG ø``eh .Iô``°ûædG √ò``g ∂``dP ‘ É``Ã
.(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ (ç) ºbQ áëØ°üdG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG øe ójõŸ) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL
Ú``ª«≤ŸG ÚjOƒ©``°ùdG Ò``Z OGô``aC’Gh ájOƒ©``°ùdG á``«Hô©dG á``µ∏ªŸG »``æWGƒŸ íª``°ùj ±ƒ``°S ,á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG ‘ É¡ª¡``°SG êGQOGh ácô``°ûdG π«é``°ùJ ó``©Hh
»``é«∏ÿG ¿hÉ``©àdG ¢``ù∏› ∫hO ‘h á``µ∏ªŸG ‘ á``°ù°SDƒŸG QÉªãà``°S’G ≥``jOÉæ°Uh ∑ƒ``æÑdGh äÉcô``°ûdGh á``«eÉ¶f á``eÉbEG ájOƒ©``°ùdG á``«Hô©dG á``µ∏ªŸG ‘
á``«dÉŸG äÉ``°ù°SDƒª∏d ∂``dòc Rƒ``éjh .á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG ‘ É``¡dhGóJ Aó``H ó``©H ácô``°ûdG º¡``°SCG ‘ ∫hGó``àdÉH »``é«∏ÿG ¿hÉ``©àdG ¢``ù∏› ∫hO »``æWGƒeh
.á``LQóŸG á``«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ á``∏gDƒŸG á``«ÑæLC’G á``«dÉŸG äÉ``°ù°SDƒŸG QÉªãà``°S’ á``ª¶æŸG á``Ä«¡dG ó``YGƒb Ö``LƒÃ ácô``°ûdG º¡``°SCG ∫hGó``J á``∏gDƒŸG á``«ÑæLC’G
êQÉ``N π``ª©J »``àdGh »``é«∏ÿG ¿hÉ``©àdG ¢``ù∏› ∫hO êQÉ``N á∏é``°ùŸG äÉ``°ù°SDƒŸGh á``µ∏ªŸG êQÉ``N ¿ƒ``°û«©j ø``jòdG Ú``«é«∏ÿG Ò``Z OGô``aCÓd ≥``ëjh
≈``∏Y ∫ƒ``°üë∏d ô``°TÉÑe Ò``Z πµ``°ûH QÉªãà``°S’G (z»``ÑæLC’G ôªãà``°ùŸG{ ø``jOôØæeh zÖ``fÉLC’G øjôªãà``°ùŸG{`H Ú``©ªà› º``¡«dEG QÉ``°ûŸG) á``µ∏ªŸG
á``LQóŸG º¡``°SC’G AGô``°ûH º``¡d ¢``üNôŸG ¢UÉî``°TC’G ó``MCG ™``e á``dOÉÑe äÉ``«bÉØJG ΩGô``HEG ∫Ó``N ø``e ∂``dPh ,ácô``°ûdG º¡``°SCG ø``e á``jOÉ°üàb’G á``©ØæŸG
¢UÉî``°TC’G ≈``≤Ñj ±ƒ``°S á``dOÉÑŸG äÉ``«bÉØJG Ö``LƒÃ ¬``fCG ≈``dEG IQÉ``°TE’G Qó``Œh .Ö``fÉLC’G øjôªãà``°ùŸG í``dÉ°üd É``¡«a ∫hGó``àdGh á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG ‘
.º¡°SCÓd ¿ƒ«fƒfÉ≤dG ¿ƒµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG
¢``üîj É``ª«a É¡à``°SGQO »``¨Ñæj »``àdG π``eGƒ©dG ¢``†©H ∫ƒ``M á``°ûbÉæŸG ¢``Vô¨d .Ió``cDƒe Ò``Z Qƒ``eCGh ô``WÉfl ≈``∏Y ìô``£dG º¡``°SCG ‘ ÜÉ``ààc’G …ƒ``£æj
á``°SGQO »``¨Ñæj å``«M ,(zIô``WÉîŸG π``eGƒY{) (2) º``°ù≤dGh (Ü) á``Øë°üdG ‘ zº``¡e QÉ©``°TEG{ º``°ùb á``©LGôe ≈``Lôj ,ìô``£dG º¡``°SCG ‘ ÜÉ``ààc’G
.ìô£dG º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb áeÉJ ájÉæ©H Úª°ù≤dG øjòg

º``bQ …QÉ``éàdG πé``°ùdG Ö``LƒÃ á``∏Ø≤e ájOƒ©``°S áªgÉ``°ùe ácô``°T »``g (zQó``°üŸG{ hCG zácô``°ûdG{`H ó``©H É``ª«a É``¡«dEG QÉ``°ûjh) á``«Hô©dG õ``cGôŸG ácô``°T
QGô``≤dGh ,(Ω2017/09/28 ≥``aGƒŸG) ` g1439/01/08 ï``jQÉàH QOÉ``°üdG (Ω2005/05/15 ≥``aGƒŸG) ` g1426/04/07 ï``jQÉJh 1010209177
Ú``°ùªNh áFÉª©HQCGh äGQÉ«∏e á©HQCG ‹É``◊G ácô``°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ ≠``∏Ñj .(Ω2017/07/09 ≥``aGƒŸG) ` g1438/10/15 ï``jQÉJh 322/¥ º``bQ …QGRƒ``dG
áYƒaóe á«ª``°SG áª«≤H …OÉY º¡``°S (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á``°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º``°ù≤e …Oƒ©``°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e
.(zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH
≥``aGƒŸG) ` g1426/04/07 ï``jQÉJh 1010209177 º``bQ …QÉ``éàdG πé``°ùdG Ö``LƒÃ IOhó``fi á«dhDƒ` °ùe äGP ácô``°ûc ák ` jGóH ácô``°ûdG â``°ù°SCÉJ
áª«≤H á°üM (1^000) ∞dCG ≈dEG º°ù≤e
,…Oƒ©°S
∫ÉjQ
(1^000^000)
¿ƒ«∏e √Qób ∫Ée ¢SCGôH ,¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh (Ω2005/05/15
q
.á°üM πµd …Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^000) ∞dCG ÉgQób á«ª°SG
äGQÉ«∏e á©HQCG ≈dEG …Oƒ©``°S ∫ÉjQ (1^000^000) ¿ƒ«∏e øe ácô``°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω2015/3/17 ≥aGƒŸG) `g1436/05/27 ïjQÉàHh
áª«≤H á°üM (4^450^000) ∞dCG Ú°ùªNh áFÉª©HQCGh ÚjÓe á©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCGh
á``KÓKh á``FÉeh ¿ƒ``«∏e Ú``°ùªNh á©Ñ``°Sh Ú``àFÉeh ø``jQÉ«∏e ≠``∏Ñe á∏ª``°SQ ∫Ó``N ø``e ,Ió``MGƒdG á``°üë∏d …Oƒ©``°S ∫É``jQ (1^000) ∞``dCG É``gQób á«ª``°SG
≠∏Ñe á∏ª°SQh ,Ω2015/02/28 ‘ Éªc AÉcô°û∏d …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (2^257^183^825) øjô°ûYh á°ùªNh áFÉ‰ÉªKh ÉØdCG ÚfÉªKh
ìÉHQC’G ÜÉ``°ùM øe …Oƒ©``°S ∫ÉjQ (2^191^816^175) Ú©Ñ``°Sh á``°ùªNh áFÉeh ÉØdCG ô``°ûY áà``°Sh áFÉ‰ÉªKh Éfƒ«∏e Ú©``°ùJh óMGhh áFÉeh øjQÉ«∏e
(1^000) ∞dCG øe ácô°ûdG ¢ü°ü◊ á«ª°S’G áª«≤dG ¢†«ØîàH AÉcô°ûdG QGôb Qó°U ,(Ω2017/6/13 ≥aGƒŸG) `g1438/9/18 ïjQÉàHh .IÉ≤ÑŸG
¿ƒ«∏e Ú``°ùªNh áFÉª©HQCGh äGQÉ``«∏e á©HQCG ácô``°ûdG ∫Ée ¢``SCGQ í``Ñ°UCG ‹É``àdÉHh ,Ió``MGƒdG á``°üë∏d ájOƒ©``°S ä’É``jQ (10) Iô``°ûY ≈``dEG …Oƒ©``°S ∫É``jQ
ä’ÉjQ (10) ô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H á°üM (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (4^450^000^000)
√Qób ∫É``e ¢``SCGôH á``∏Ø≤e áªgÉ``°ùe ácô``°T ≈``dEG ácô``°ûdG π``jƒ– ” ,(Ω2017 ÈªàÑ``°S 28 ≥``aGƒŸG) ` g1439/01/08 ï``jQÉàHh .á``°üM πµ``d ájOƒ©``°S
º¡°S (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCGh äGQÉ«∏e á©HQCG
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H …OÉY
á``FÉª©HQCGh äGQÉ``«∏e á``©HQCG ø``e ácô``°ûdG ∫É``e ¢``SCGQ IOÉ``jR ≈``∏Y á``eÉ©dG á``«©ª÷G â``≤aGh ,(Ω2019/03/21 ≥``aGƒŸG) ` g1440/07/14 ï``jQÉàHh
ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡``°S (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á``°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º``°ù≤e …Oƒ©``°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e Ú``°ùªNh
áFÉª©HQCG ≈dEG º``°ù≤e ,…Oƒ©``°S ∫ÉjQ (4^750^000^000) ¿ƒ«∏e Ú``°ùªNh áFÉª©Ñ``°Sh äGQÉ«∏e á©HQCG ≈dEG º¡``°S πµd ájOƒ©``°S ä’ÉjQ (10) ô``°ûY
(30^000^000) ¿ƒKÓK ìôWh ,º¡``°S πµd ájOƒ©``°S ä’ÉjQ (10) ô``°ûY ÉgQób á«ª``°SG áª«≤H º¡``°S (475^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©Ñ``°Sh á``°ùªNh
.‹hCG ΩÉY ìôW á«∏ªY ∫ÓN øe (zIójó÷G º¡°SC’G{) ójóL º¡°S
¿ƒ«∏e Úà``°Sh á``°ùªN OóY ™«H (1) :‹ÉàdÉc º¡``°S (95^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©``°ùJh á``°ùªN ìô£H (zìô£dG{) ‹hC’G ΩÉ©dG ìô£dG á«∏ªY πãªàJ
Iójó÷G º¡``°SCÓd QÉ``°ûjh .ójóL º¡``°S (30^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓK QGó°UEG (2)h ;(z™«ÑdG º¡``°SCG{) á«dÉ◊G º¡``°SC’G øe (65^000^000)
ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (26) ¿hô°ûYh áà°S ìô£dG ô©°S ≠∏Ñjh .(zìôW º¡°S{`H É¡æe πµd QÉ°ûjh) zìô£dG º¡°SCG{`H Ék ©e ™«ÑdG º¡°SCGh
πã“ ¿CG ∂dòd É©ÑJ ™bƒàŸG øeh .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡``°ù∏d ájOƒ©``°S ä’ÉjQ (10) Iô``°ûY ÉgQób á«ª``°SG áª«b øª°†àŸGh ,(zìô£dG
‘ …hÉ°ùj É‡ (‹GƒàdG ≈∏Y) ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%6^3)h (%13^7) ¬àÑ°ùf Ée ,ìô£dG á«∏ªY ó©H ,Iójó÷G º¡°SC’Gh ™«ÑdG º¡°SCG
.ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%20) áFÉŸÉH øjô°ûY ¬Yƒª›
:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G
k
πé``°S AÉ``æH äÉ``ª«∏©àd É`≤ah ô``eGhC’G πé``°S AÉ``æH ‘ ácQÉ``°ûŸG É``¡d ≥``ëj »``àdG äÉ``ÄØdG áëjô``°ûdG √ò``g πª``°ûJh :á``ÑààµŸG äÉ``°ù°SDƒŸG (CG) áëjô``°ûdG
.(zôeGhC’G πé``°S AÉ``æH äÉ``ª«∏©Jz`H É``¡d QÉ``°ûjh) (zá``Ä«¡dG{) á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG á``Ä«g ø``Y IQOÉ``°üdG á``«dhC’G äÉ``HÉààc’G ‘ º¡``°SC’G ¢``ü«°üîJh ô``eGhC’G
¢``üNôŸG ¢UÉî``°TC’Gh á``°UÉÿGh á``eÉ©dG ájQÉªãà``°S’G ≥``jOÉæ°üdGh á``eƒµ◊G ø``e á``cƒ∏ªŸG äÉcô``°ûdGh á``«eƒµ◊G äÉ``¡÷G ø``e á``Yƒª› πª``°ûJh
á``«ÑæLC’G á``«dÉŸG äÉ``°ù°SDƒŸGh Ú``∏gDƒŸG ¢UÉî``°TC’Gh º``¡d ¢``üNôŸG ¢UÉî``°TC’G AÓ``ªY ¢``†©Hh (zº``¡d ¢``üNôŸG ¢UÉî``°TC’G{) á``Ä«¡dG ø``e º``¡d
Ö``°ùM á``jQÉÑàY’G á«°üî``°ûdG …hP Ú``«é«∏N øjôªãà``°ùeh á``dOÉÑe äÉ``«bÉØJG ΩGô``HEG ∫Ó``N ø``e ø``jôNB’G Ö``fÉLC’G øjôªãà``°ùŸG ¢``†©Hh ,á``∏gDƒŸG
á``©LGôe ≈``Lôj ,π``«°UÉØàdG ø``e ó``jõŸ) (zá``ÑààµŸG á``°ù°SDƒŸG{ ` H º``¡æe πc ≈``dEGh zá``ÑààµŸG äÉ``°ù°SDƒŸG{`H Ú``©ªà› º``¡«dmEG QÉ``°ûjh) √É``fOCG º``¡Ø°Uh
ácQÉ``°ûŸG á``ÑààµŸG äÉ``°ù°SDƒª∏d É``¡°ü«°üîJ ºà«``°S »``àdG ìô``£dG º¡``°SCG Oó``Y ≠``∏Ñjh .(zäÉ``ë∏£°üŸGh äÉ``Øjô©àdG{ 1 º``°ù≤dG
ºà«°Sh .ìô£dG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%100) áFÉŸÉH áFÉe ¬àÑ°ùf Ée πã“ º¡°S (95^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh á°ùªN ôeGhC’G πé°S AÉæH ‘ É«∏©a
,Ék Ñ``°SÉæe ¿ƒ``«dÉŸG ¿hQÉ``°ûà°ùŸG √Gô``j É``e Ö``°ùM äÉ``°ù°SDƒŸG ÜÉ``ààcG πé``°S …ô``jóe ∫Ó``N ø``e á``ÑààµŸG äÉ``°ù°SDƒª∏d ìô``£dG º¡``°SCG ¢``ü«°üîJ
≥``ëj å``«M ,OGô``aC’G ÜÉ``ààcG IÎ``a AÉ``¡àfG ó``©H »``FÉ¡ædG ¢``ü«°üîàdG ¿ƒ``µjh .ô``eGhC’G πé``°S AÉ``æH á``«∏ªY ø``e AÉ``¡àf’G ó``©H ,ácô``°ûdG ™``e ≥«``°ùæàdÉHh
ìô``£dG º¡``°SCG Oó``Y ¢``†«ØîJ ,(√É``fOCG º``¡Øjô©J Ö``°ùM) OGô``aC’G Ú``ÑààµŸG π``Ñb ø``e ±Éc
m Ö``∏W Oƒ``Lh ∫É``M ‘ ,äÉ``°ù°SDƒŸG ÜÉ``ààcG πé``°S …ô``jóŸ
º¡°SCG øe (%90) áÄŸÉH ¿ƒ©°ùJ ¬àÑ°ùf Ée πãªàd º¡°S (85^500^000) ∞dG áÄe ¢ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh ¢ùªN ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG
.ácô°ûdG ™e ≥«°ùæàdÉH Ú«dÉŸG øjQÉ°ûà°ùŸG πÑb øe (CG) áëjô°û∏d ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ìô£dG
á``∏eQC’G hCG á``≤∏£ŸG ájOƒ©``°ùdG ICGô``ŸG ∂``dP ‘ É``Ã ,Ú``«©«Ñ£dG ÚjOƒ©``°ùdG ¢UÉî``°TC’G áëjô``°ûdG √ò``g πª``°ûJh :OGô``aC’G ¿ƒ``ÑààµŸG (Ü) áëjô``°ûdG
á``∏eQCG hCG á``≤∏£e É``¡fCG â``Ñãj É``e Ωó``≤J ¿CG á£jô``°T É``¡◊É°üd º¡FÉª``°SCÉH Ö``ààµJ ¿CG É``¡d ≥``ëj å``«M …Oƒ©``°S Ò``Z êhR ø``e ô``°üb
q O’hCG É``¡d »``àdG
Ú``©ªà› ó``©H É``ª«a º``¡«dEG QÉ``°ûjh) á``«©«Ñ£dG á«°üî``°ûdG …hP Ú``«é«∏ÿG øjôªãà``°ùŸG ≈``dEG á``aÉ°VE’ÉH ,ô``°ü≤dG O’hCÓ` d É``¡àeƒeCG â``Ñãj É``eh
´ƒ``ædG Gò``g ø``e á``«∏ª©H ΩÉ``«≤dG â``ÑK GPEGh ,¬``à≤∏£e º``°SÉH Ö``ààcG ø``e ÜÉ``ààcG Ék ` «Z’ ó``©jh .zOô``ØdG Ö``ààµŸGz`H ø``jOôØæeh zOGô``aC’G Ú``ÑààµŸG{`H
QÉ``ÑàY’ÉH ∫hC’G ÜÉ``ààc’G ò``NCG º``àjh Ék `«Z’ ÊÉ``ãdG ÜÉ``ààc’G È``à©j ±ƒ``°S ,Ú``Jôe ÜÉ``ààc’G ” ∫É``M ‘h .Ö``∏£dG Ωó``≤e ≥``ëH ΩÉ``¶ædG ≥Ñ£«``°ùa
Iô``°ûY áÑ``°ùf π``ã“ »``àdGh ,º¡``°S (9^500^000) ∞``dG á``Äe ¢``ùªNh ¿ƒ``«∏e á©``°ùJ ≈``°übCG ó``ëH OGô``aC’G Ú``Ñààµª∏d ¢``ü°üîoj ±ƒ``°Sh .§``≤a
ÜÉ``ààc’G ô``jóŸ ≥``ëj ,º``¡d á``°ü°üîŸG º¡``°SC’G Oó``Y π``eÉµH OGô``aC’G Ú``ÑààµŸG ÜÉ``ààcG Ωó``Y ∫É``M ‘h .ìô``£dG º¡``°SCG ‹É``ªLEG ø``e (%10) á``ÄŸÉH
.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ
á``dOÉÑe äÉ``«bÉØJEG ΩGô``HEG ∫Ó``N ø``e zÖ``fÉLC’G øjôªãà``°ùŸG{ hCG /h á``∏gDƒŸG á``«ÑæLC’G á``«dÉŸG äÉ``°ù°SDƒŸG ¢``†©H ≈``∏Y ìô``£dG º¡``°SCG ìô``W º``àj ±ƒ``°S
z¢``SCG{ á``ëFÓd É``≤ah á``«µjôeC’G »``°VGQC’G êQÉ``N á``ÄØdG √ò``g ÜÉ``ààcG º``àj ±ƒ``°Sh ,á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG äÉ``j’ƒdG êQÉ``N ¿hó``LGƒàj ø``jòdG (1)
∞jô©à∏d É≤ah ÚØæ°üŸG (2) hCG ,(z»``µjôeC’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ``fÉb{) ¬``JÓjó©Jh Ω1933 ΩÉ``©d »``µjôeC’G á``«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ``fÉb Ö``LƒÃ IQOÉ``°üdG
¢``ùØæd GOÉæà``°SG ∂``dPh ,á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG äÉ``j’ƒdG ‘ á``∏gDƒe ájÎ``°ûe äÉ``°ù°SDƒªc »``µjôeC’G á``«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ``fÉb ø``e CG144 IOÉ``ŸG ‘ OQGƒ``dG
.¿ƒfÉ≤dG äGP øe IOÉŸG
’h .á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG äÉ``j’ƒdG ‘ ô``NBG ΩÉ``¶f hCG ¿ƒ``fÉb …CG Ö``LƒÃ hCG »``µjôeC’G á``«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ``fÉb Ö``LƒÃ º¡``°SC’G π«é``°ùJ º``àj ø``dh ⁄
äÓ``eÉ©J QÉ``WEG ‘ ’EG É``¡©«H hCG É``¡MôW Rƒ``éj ’h á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG äÉ``j’ƒdG ‘ Iô``°ûædG √ò``g Ö``LƒÃ á``Mhô£ŸG º¡``°SC’G ™``«H hCG ìô``W Rƒ``éj
á``dhO …CG ‘ á``«dÉŸG ¥GQhC’É``H á``°UÉÿG á``ª¶fC’G hCG »``µjôeC’G á``«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ``fÉb Ö``LƒÃ π«é``°ùJ äÉ``Ñ∏£àe …C’ á``©°VÉN Ò``Z hCG ø``e IÉæãà``°ùe
á``dhO á``jCG ‘ É¡FGô``°ûd ¢``VôY Ëó``≤àd Iƒ``YO hCG á``«dÉe ¥GQhCG ™``«H ¢``Vô©c ìô``£dG Gò``g QÉ``ÑàYG Rƒ``éj ’h .ájOƒ©``°ùdG á``«Hô©dG á``µ∏ªŸG AÉæãà``°SÉH iô``NCG
.É«eÉ¶f ∂dP É¡«a ¿ƒµj ’
¿ƒ``µ∏àÁ ø``jòdGh ,(zÚ``©FÉÑdG ÚªgÉ``°ùŸG{`H Ú``©ªà› º``¡«dEG QÉ``°ûjh) (√ √) á``ëØ°üdG ‘ ø``jQƒcòŸG ÚªgÉ``°ùŸG π``Ñb ø``e ™``«ÑdG º¡``°SCG ™``«H ºà«``°Sh
á``FÉŸÉH Ú``fÉªK ¬àÑ``°ùf ÜQÉ``≤J É``e ¿ƒ``©FÉÑdG ¿ƒªgÉ``°ùŸG ∂∏àª«``°S ,ìô``£dG á``«∏ªY ∫Éªµà``°SG ó``©Hh .ìô``£dG π``Ñb ácô``°ûdG º¡``°SCG ™``«ªL Ú``©ªà›
,ìô``£dG äÓ``°üëàe ™``jRƒJ º``àj ±ƒ``°Sh .ácô``°ûdG ‘ Iô£«``°ùe á``°üëH ¿ƒ``©FÉÑdG ¿ƒªgÉ``°ùŸG ßØàë«``°S ‹É``àdÉHh .ácô``°ûdG ∫É``e ¢``SCGQ ø``e (%80)
ÚgÉ°ùŸG ≈∏Y ∫ÉjQ QÉ«∏e 1^57 ™jRƒJ ºàj ±ƒ°S (1) :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y (zìô£dG äÓ°üëàe ‘É°Uz{ ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN ó©H
ÜÉààc’G ôjóeh »°ù«FôdG ìô£dG ≥°ùæe

äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S …ôjóeh ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG

áµ∏ªŸG êQÉN áª«≤ŸG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S …ôjóe

äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S …ôjóe

á«£¨àdG hó¡©àe

»°ù«FôdG á«£¨àdG ó¡©àe

áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G

Ö``°ùëH á``«dÉŸG ¥GQhC’G êGQOEG Ö``∏Wh (zá``Ä«¡dG{ ` H É``¡«dEG QÉ``°ûŸGh) á``µ∏ªŸÉH á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdG á``Ä«g ø``Y IQOÉ``°üdG Iôªà``°ùŸG äÉ``eGõàd’Gh á``«dÉŸG ¥GQhC’G ìô``W ó``YGƒb äÉ``Ñ∏£àe Ö``°ùëH á``«dÉŸG ¥GQhC’G ìô``Wh π«é``°ùJ Ö``∏W ø``ª°V â``eóbo äÉ``eƒ∏©e ≈``∏Y √ò``g QGó``°UE’G Iô``°ûf …ƒ``à–
ó``©H ,º``gOÉ≤àYGh º``¡ª∏Y Ö``°ùëH ¿hó``cDƒjh ,√ò``g QGó``°UE’G Iô``°ûf ‘ IOQGƒ``dG äÉ``eƒ∏©ŸG á``bO ø``Y á«dhDƒ`°ùŸG π``eÉc ø``jOôØæeh Ú``©ªà› (h) á``ëØ°üdG ≈``∏Y ºgDhÉª``°SCG ô``¡¶J ø``jòdG IQGOE’G ¢``ù∏› AÉ``°†YCG π``ªëàjh .ájOƒ©``°ùdG á``«dÉŸG ¥ƒ``°ùdÉH á``°UÉÿG êGQOE’G ó``YGƒb äÉ``Ñ∏£àe
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�إ�شعار مهم
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات تف�صيلية وافية تتعلق بال�شركة و�أ�سهم الطرح ،وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف �أ�سهم الطرح� ،ستتم معاملة
امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من
ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة� ،أو من خالل زيارة املوقع االلكرتوين لل�شركة (� ،)www.arabiancentres.comأو املوقع االلكرتوين
للهيئة (� ،)www.cma.org.saأو املوقع الإلكرتوين للم�ست�شارين املاليني
()www.sambacapital.com) (www.morganstanleysaudiarabia.com) (www.alahlicapital.com
و(.)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار و�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية و�شركة الأهلي املالية وجولدمان �ساك�س العربية
ال�سعودية كم�ست�شارين ماليني لها فيما يخ�ص الطرح (وي�شار �إليهما فيما بعد بـ«امل�ست�شارين املاليني») ،وقامت بتعيني امل�ست�شارين املاليني بالإ�ضافة
�إلى �شركة �سيتي جروب العربية ال�سعودية واملجموعة املالية هريمي�س وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية وناتك�سي�س و�شركة كريديت �سوي�س
العربية ال�سعودية كمديري ل�سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات («مديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات») .كما قامت ال�شركة بتعيني �شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة
اال�ستثمار كمدير لالكتتاب («مدير االكتتاب») وكمن�سق رئي�سي للطرح («من�سق الطرح»).
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة ال�صادرة عن الهيئة ،وقواعد الإدراج
اخلا�صة بال�سوق املالية ال�سعودية ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ز) ،جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية
عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول �أنه ال توجد �أية
وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم من قيام ال�شركة ب�إجراء كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن
جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة املتعلقة بال�سوق والقطاع التي تعمل فيها ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية ،ومع �أنه
ال يوجد لدى ال�شركة �أو امل�ست�شارين املاليني �أو مديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحات
(ح)(-ن) من هذه الن�شرة (وي�شار �إليهم جميع ًا مع امل�ست�شارين املاليني بـ«امل�ست�شارون») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع
غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي
ت�أكيد �أو �ضمان ب�ش�أن دقة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغري ،وعلى وجه اخل�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع املايل لل�شركة وقيمة �أ�سهم الطرح
التي ميكن �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي نتيجة للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية
وال�سيا�سية �أو العوامل اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 2عوامل املخاطرة») .وال يجوز اعتبار تقدمي
هذه الن�شرة �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة متعلقة ب�أ�سهم الطرح �أو تف�سريها �أو االعتماد عليها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،على �أنه وعد �أو
ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن حتقيق �أي �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو امل�ساهمني البائعني �أو اجلهات امل�ستلمة �أو �أي من
امل�ست�شارين ،للم�شاركة يف عملية االكتتاب يف �أ�سهم الطرح .وتُعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ يف
االعتبار �أهداف اال�ستثمار الفردية� ،أو الو�ضع املايل� ،أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة للأ�شخا�ص الراغبني يف اال�ستثمار ب�أ�سهم الطرح .ويتحمل
كل م�ستلم لهذه الن�شرة ،قبل اتخاذ قراره باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من الهيئة
بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات اال�ستثمارية �أو املالية
اخلا�صة به ،مبا يف ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح� .إن اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح قد يكون منا�سب ًا لبع�ض امل�ستثمرين دون
غريهم ،ويجب على امل�ستثمرين املحتملني عدم االعتماد على قرار ور�ؤية طرف �آخر يف اال�ستثمار �أو عدم اال�ستثمار ك�أ�سا�س للدار�سة املفرت�ض قيامهم
بها فيما يخ�ص فر�صتهم لال�ستثمار �أو على الظروف الفردية لأولئك امل�ستثمرين.
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين هما :ال�شريحة (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة الفئات التي يحق
لها امل�شاركة يف بناء �سجل الأوامر وفق ًا لتعليمات بناء �سجل الأوامر ،وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من اجلهات احلكومية وال�شركات اململوكة من
احلكومة وال�صناديق اال�ستثمارية العامة واخلا�صة والأ�شخا�ص املرخ�ص لهم وبع�ض عمالء الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم والأ�شخا�ص امل�ؤهلني وامل�ؤ�س�سات
املالية الأجنبية امل�ؤهلة ،وبع�ض امل�ستثمرين الأجانب الآخرين من خالل �إبرام اتفاقيات مبادلة وم�ستثمرين خليجيني ذوي ال�شخ�صية االعتبارية ح�سب
و�صفهم �أدناه (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 1التعريفات وامل�صطلحات»)؛ وال�شريحة (ب) املكتتبني الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب
الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،بالإ�ضافة �إلى امل�ستثمرين اخلليجيني ذوي
أ

ال�شخ�صية الطبيعية .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .ويف حال
مت االكتتاب مرتني� ،سوف يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول باالعتبار فقط.
و ُيحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم الطرح لأي �شخ�ص يف �أي دولة �أخرى غري اململكة ،با�ستثناء فئة امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة
و� /أو امل�ستثمرين الأجانب من خالل �إبرام اتفاقيات مبادلة ،على �أن يتم مراعاة الأنظمة والتعليمات املنظمة لذلك .يتعني على جميع م�ستلمي هذه
الن�شرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع �أ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها .يتعني على كل مكتتب فرد م�ؤهل وم�ؤ�س�سة مكتتبة
م�ؤهلة قراءة هذه الن�شرة بالكامل والتما�س امل�شورة من املحامني ،وامل�ست�شارين املاليني ،و�أي م�ست�شارين مهنيني تابعني لهم فيما يخ�ص االعتبارات
النظامية ،وال�ضريبية ،والتنظيمية ،واالقت�صادية املتعلقة با�ستثمارهم يف الأ�سهم ،و�سوف يتحملون �شخ�صي ًا الر�سوم املرتبطة بتلك امل�شورة امل�ستمدة
من املحامني ،واملحا�سبني ،وغريهم من امل�ست�شارين التابعني لهم فيما يخ�ص كافة امل�سائل املرتبطة باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة .وال ميكن تقدمي �أي
�ضمانات لناحية حتقيق الأرباح.
معلومات عن ال�سوق والقطاع
مت احل�صول على املعلومات يف الق�سم«( 3ملحة عامة على ال�سوق») من )1( :تقرير درا�سة ال�سوق املعد بتاريخ 2019/02/28م من قبل �شركة جونز
النغ ال�سال العربية ال�سعودية للتقييم العقاري («م�ست�شار درا�سة ال�سوق») ل�صالح ال�شركة فيما يتعلق بقطاع التجزئة والقطاع العقاري يف اململكة
العربية ال�سعودية («درا�سة ال�سوق») ،ما مل يذكر خالف ذلك ؛ و( )2الإح�صاءات والبيانات واملعلومات الأخرى املتعلقة بقطاع العقارات وقطاعات
جتارة التجزئة يف اململكة ،مبا فيها �أحجام ال�سوق ،واحل�ص�ص ال�سوقية ،واملراكز ال�سوقية ،وغريها من بيانات القطاع املتعلقة ب�أعمال ال�شركة
والأ�سواق يف هذه الن�شرة (معا« ،البيانات ال�سوقية املتعلقة بال�شركة») .وتعتمد البيانات ال�سوقية املتعلقة بال�شركة على م�صادر خارجية متعددة
تعتربها ال�شركة ذات �سمعة جيدة وموثوقة.
ويعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن البيانات ال�سوقية املتعلقة بال�شركة واملعلومات والبيانات اخلا�صة بدرا�سة ال�سوق الواردة يف هذه الن�شرة والتي مت
احل�صول عليها من م�صادر �أخرى ،مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�صول عليها من م�ست�شار درا�سة ال�سوق ،هي معلومات وبيانات ميكن االعتماد
عليها� .إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل ال�شركة وال من قبل �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاريها �أو امل�ساهمني البائعني،
وبالتايل ال يتحمل �أي من هذه الأطراف �أي م�س�ؤولية عن دقة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
ت�أ�س�س م�ست�شار درا�سة ال�سوق يف عام 1783م وهو �شركة دولية تعنى بتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية املهنية ويقع مقرها الرئي�سي يف �شيكاغو يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وهي �شركة مدرجة يف �سوق نيويورك للأوراق املالية (بور�صة نيويورك) .ويوفر م�ست�شار درا�سة ال�سوق خدمات ا�ست�شارية مهنية
ل�شركات دولية كربى تعمل باملجال العقاري ،مبا يف ذلك تقييم الأ�صول العقارية .ولدى م�ست�شار درا�سة ال�سوق مكتب يف مدينة الريا�ض يف اململكة
العربية ال�سعودية .ويف الوقت احلايل ،ي�ضم م�ست�شار درا�سة ال�سوق و�شركاته الفرعية �أكرث من  80.000موظف موزعني خمتلف �أنحاء العامل.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ست�شار درا�سة ال�سوق ال ميلك مبا�شرة �أو من خالل �أي من �شركاته التابعة �أو �شركاته الزميلة �أو ال�شركاء فيه �أو م�ساهميه �أو
�أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو مدراءه �أو �أي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ،وقد �أعطى م�ست�شار درا�سة ال�سوق
موافقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعلومات ال�سوق والبيانات املزودة من قبله لل�شركة بال�شكل الوارد يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب تلك املوافقة
حتى تاريخ هذه الن�شرة.

املعلومات املالية والإح�صائية
ومن اجلدير بالذكر ف�إنه مت عر�ض القوائم املالية املذكورة �أدناه يف ملحقات هذه الن�شرة:

ب

()1

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها،
كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

()2

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من � 1أبريل 2017م الى � 27سبتمرب 2017م (التي متثل اخر قوائم مالية موحدة نظامية
لل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

()3

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من � 28سبتمرب 2017م الى  31مار�س 2018م (التي متثل �أول قوائم مالية موحدة نظامية
لل�شركة امل�ساهمة ال�سعودية املقفلة) ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

()4

القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات
املرفقة بها ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (««( ) »SOCPAاملعايري
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة») ،والتي مت �إعدادها ومراجعتها من قبل «�إرن�ست ويونغ» (حما�سبون قانونيون) («�إرن�ست ويونغ») ،كما
ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

()5

القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م («قوائم ال�سنة املالية 2018م (،)»)IFRS
بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي مت �إعدادها وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية
ال�سعودية وغريها من املعايري والت�صريحات ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAوالتي متت مراجعتها من قبل
«�إرن�ست ويونغ» ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

()6

القوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م («الت�سعة �أ�شهر من ال�سنة املالية 2019م»)،
بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها والتي مت �إعدادها وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية
ال�سعودية ومراجعتها من قبل كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه (حما�سبون قانونيون) ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف
اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAب�سبب حتويل ال�شركة لو�ضعها القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�إلى �شركة م�ساهمة مغلقة اعتبا ًرا من تاريخ � 28سبتمرب 2017م.
�إن قوائم ال�سنة املالية 2018م ( )IFRSهي �أول قوائم مالية موحدة لل�شركة يتم �إعدادها وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد
يف اململكة العربية ال�سعودية.
ترد القوائم املالية �أعاله يف الق�سم «( 21القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها») .تقوم ال�شركة بن�شر قوائمها املالية بالريال
ال�سعودي.
مت ا�ستخراج بيانات ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م (ما مل يذكر خالف ذلك) من القوائم املالية املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة
املالية 2018م التي مت �إعدادها وف ًقا للمبادئ املحا�سبية املقبولة عموم ًا يف اململكة العربية ال�سعودية .ومت ا�ستخراج بيانات ال�سنة املالية 2016م من
القوائم املالية املوحدة املراجعة للعام املايل 2017م .ومت ا�ستخراج بيانات الأ�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2018م والأ�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية
2019م من القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الأ�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م التي مت �إعدادها وف ًقا املعايري املحا�سبية الدولية ()IFRS
على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد مت ا�ستخراج املعلومات املالية لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م من القوائم املالية لل�سنة املالية
املنتهية يف  31مار�س 2018م والتي مت اعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية من القوائم
املالية لل�سنة املالية 2018م (وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة) ،با�ستثناء �أرقام املقارنة التي جرت �إعادة ت�صنيفها لل�سنة
املالية 2018م لتتنا�سب مع عر�ض القوائم املالية الأولية املوحدة للأ�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الفقرة
 1-6-6من هذه الن�شرة) .وهناك بع�ض االختالفات الهامة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ( )SOCPAواملعايري
املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وبالتايل ال يجوز املقارنة بني هاتني الفرتتني املاليتني امل�شار �إليهما يف هذه
الفقرة نظرا لإختالف املعايري املحا�سبية امل�ستخدمة يف كل من هاتني الفرتتني (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم  « 10-6ت�سوية ما بني
املعايرياملحا�سبية الدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بخ�صو�ص ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م»).
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املالية املدرجة يف هذه الن�شرة لأغرا�ض االت�ساق لكي تتما�شى مع القوائم املالية ذات غر�ض خا�ص لل�سنة املالية
2018م ،وهي تختلف عن الأرقام الواردة يف القوائم املالية النظامية املوحدة واملراجعة لل�شركة عن ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م
(«القوائم املالية لل�شركة لل�سنة املالية 2017م») .وي�شمل ذلك� )1( :إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق من تكلفة �إيرادات �إلى �إيرادات )2( ،و�إعادة
ت�صنيف �شطب العقارات اال�ستثمارية من التكاليف غري املبا�شرة �إلى تكاليف مبا�شرة )3( ،و�إعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة ملقاول من الأطراف
ذات العالقة من الأ�صول غري املتداولة �إلى الأ�صول املتداولة )4( ،و�إعادة ت�صنيف التكاليف املبا�شرة الأولية لعقود الإيجار الت�شغيلية �ضمن العقارات
اال�ستثمارية من بند م�ستقل يف قائمة املركز املايل .وملزيد من التفا�صيل ،مبا يف ذلك فيما يخ�ص املقارنة بني الأرقام املعاد ت�صنيفها لل�سنة املالية
2016م والأرقام الواردة يف القوائم املالية لل�سنة املالية 2017م ،يرجى مراجعة الهوام�ش يف جدول املعلومات املالية املختارة واملدرجة �أدناه �ضمن
«ملخ�ص املعلومات املالية».
ت�ستخدم ال�شركة بع�ض الإجراءات لتقييم الأداء الت�شغيلي واملايل لأعمالها والتي تُعد �إجراءات �إ�ضافية غري مراجعة ال تتطلبها املبادئ املحا�سبية
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية �أو املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وال ُيقدم الأداء
وف ًقا لها .وت�شمل هذه الإجراءات املالية غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ك ًال من الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة
واال�ستهالك والإطفاء ( ،)EBITDAوالدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار و�إعادة الهيكلة ()EBITDAR
وهام�ش  EBITDAوالعائد ال�صايف املتكرر و�أموال الإيرادات الإيجارية ال�صافية من العمليات ومعدل الكفاءة ال�سنوي ومتو�سط معدل الكفاءة.
وت�ستخدم الإدارة هذه الإجراءات لقيا�س الأداء الت�شغيلي وك�أ�سا�س للتخطيط اال�سرتاتيجي والتنب�ؤ .وتعتقد الإدارة �أن هذه الإجراءات وغريها من
الإجراءات املماثلة تٌ�ستخدم على نطاق وا�سع من قبل بع�ض امل�ستثمرين وحمللي الأوراق املالية والأطراف املعنية الأخرى كمقايي�س تكميلية للأداء.

ج

وقد ال تكون هذه الإجراءات غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة مماثلة للإجراءات املماثلة الأخرى امل�ستخدمة من قبل
ال�شركات الأخرى (مثل ال�شركات التي تقدم وثائق مالية ووثائق خمتلفة �أخرى �أمام هيئة الأوراق املالية والبور�صات الأمريكية) ،كما �أنها �أدوات
حتليلية تنطوي على عدد من القيود وال ينبغي النظر فيها مبعزل عن حتليل النتائج الت�شغيلية لل�شركة� ،أو كبديل لذلك التحليل ،والذي مت �إعداده
مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية �أو املعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية .ولأغرا�ض
املقارنة بني الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAوالدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء
وتكاليف الإيجار و�إعادة الهيكلة ( )EBITDARوهام�ش الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وفق القوائم املالية ،يرجى
االطالع على مالحظات جدول املعلومات املالية املختارة املدرجة حتت «ملخ�ص املعلومات املالية» �أدناه .وللمقارنة بني الدخل املتكرر والقوائم املالية،
يرجى مراجعة اجلدول  ٢٠-6واجلدول  .٦٨-6وللمقارنة بني �صايف �إيرادات الإيجار والقوائم املالية ،يرجى مراجعة اجلدول  ٣-6واجلدول .٥٧-6
وللمقارنة بني الأموال من العمليات والقوائم املالية ،يرجى مراجعة اجلدول  ١-٢-6والفقرة .١-5٦-6
�إن املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها هذه الن�شرة مت تقريبها من خالل جربها �إلى �أقرب عدد �صحيح ،وعليه يجوز �أن يكون هناك
اختالف ب�سيط بني الأرقام املبينة لنف�س البند يف اجلداول املختلفة ،كما يجوز �أن يكون املجموع يف بع�ض اجلداول ال ي�ساوي املجموع احل�سابي للأرقام
التي �سبقته .ويف احلاالت التي يتم فيها حتويل املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة من عملة �أجنبية �إلى الريال ال�سعودي ،فقد مت ا�ستخدام �سعر �صرف
الريال ال�سعودي مقابل العملة املعنية كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
يف هذه الن�شرة ،يتم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ امليالدية املوافقة لها ،عند االقت�ضاء .ويتم �إعداد التقومي الهجري باال�ستناد �إلى دورات القمر
املرتقبة .ولكن يتم حتديد بداية كل �شهر من خالل املراقبة وامل�شاهدة الفعلية للقمر .ولهذا ال�سبب ،غالب ًا ما تكون التحويالت من التقومي الهجري
�إلى التقومي امليالدي عر�ضة لتباينات تقدر بيوم واحد .ف�ض ًال عن ذلك� ،إن �أي �إ�شارة �إلى «�سنة» «�أو «�سنوات» هي �إ�شارة �إلى �سنوات ميالدية ،ما مل
حتدد هذه الن�شرة �صراحة خالف ذلك.

التوقعات والإفادات امل�ستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة بنا ًء على افرتا�ضات مبنية على معلومات ال�شركة ح�سب خربتها يف ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى معلومات
ال�سوق املتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو
اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة «�إفادات م�ستقبلية» .ومن املمكن �أن ي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدام بع�ض
املفردات مثل «تعتزم» �أو «تقدر» �أو «تعتقد» �أو «تتوقع» �أو «يتوقع» �أو «من املمكن» �أو «�سيكون» �أو «يجب» �أو « ُمتوقع» �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات
وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى.
وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات نظر ال�شركة حالي ًا فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها ال ت�شكل �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي ،حيث �أن هناك
العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها الفعلية �أو النتائج التي حتققها وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان
متوقع ًا �صراح ًة �أو �ضمن ًا .وحتتوي �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة على و�صف �أكرث تف�صي ًال لبع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا
الأثر (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم« 2عوامل املخاطرة») .و�إذا حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري امل�ؤكدة �أو �إذا ثبت
عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة على �أنها مقدرة
�أو معتقدة �أو متوقعة �أو خمطط لها.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة ،يتعني على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة يف �أي وقت بعد ن�شر
هذه الن�شرة وقبل �إكتمال الطرح� ،إذا تبني لها �أي مما يلي:
(�أ)

وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة.

(ب)

ظهور �أي م�سائل مهمة كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه.

وفيما عدا احلالتني املذكورتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه
الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر واالفرتا�ضات والأمور االحتمالية
واالفرتا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا.
وعليه فيجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات يف �ضوء هذه التو�ضيحات وعدم االعتماد على
تلك الإفادات ب�شكل �أ�سا�سي.

د

القيمة ال�سوقية للعقارات
مت تقدير القيم ال�سوقية العقارية («القيمة ال�سوقية») فيما يتعلق بعقارات التقييم كما يف  31دي�سمرب 2018م ،وهي واردة يف التقرير امل�ؤرخ يف
2019/02/28م («تقرير التقييم العقاري») (املرفق يف امللحق (« )1تقرير التقييم العقاري-جيه �أل �أل» من هذه الن�شرة) واملعد من قبل جيه �أل
�أل («مقيم العقار اخلارجي») .ولتفادي االلتبا�سات ،يتعلق تقرير التقييم العقاري بالأ�صول العقارية الفردية التي ت�شمل عقارات التقييم فقط ولي�س
مبجموع القيمة الإجمالية لكامل عقارات ال�شركة .كما مل يحدد التقرير القيمة املجمعة �أو الإجمالية للعقارات.
�إن تقرير التقييم العقاري مدرج �ضمن امللحق («( )1تقرير التقييم العقاري-جيه �أل �أل») لهذه الن�شرة .وبناء على تقييم مقيم العقار اخلارجي،
ف�إن القيمة ال�سوقية لعقارات التقييم هي القيمة التقديرية التي يتعني تبادل هذا الأ�صل �أو اخل�صم بها يف تاريخ التقييم بني م�شرت راغب يف ال�شراء
وبائع راغب يف البيع بناء على �أ�س�س جتارية بحتة ،بعد �أن يكون قد مت ت�سويق امل�شروع على النحو املالئم وطاملا �أن كل طرف يف عملية البيع وال�شراء
ت�صرف بوعي تام وبحذر ومن دون �أي �إكراه .وقام مقيم العقار اخلارجي بتقييم  22م�شروعا عقاريا وتطويريا يف مراحل خمتلفة من تطويرها .وقد
مت تقييم عقارات التقييم كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كما ُقيم كل عقار من عقارات التقييم على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية الفردية وفق ًا ملعايري التقييم
املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني املعتمدين (يوليو 2017م) وبالتما�شي مع اللوائح التنظيمية للهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين والتي تعد معايري
معتمدة دولي ًا .وترد تفا�صيل عمليات التقييم ،ومنهجية التقييم وغريها من االفرتا�ضات ،واملنهجيات ،وامل�ؤهالت يف تقرير التقییم ويف �أماكن �أخرى
من هذه الن�شرة .يرجى مراجعة «امللحق («)1تقرير التقييم العقاري-جيه �أل �أل«.
مت تقدير القيمة ال�سوقية للمركز التجاري «جدة بارك« ب�شكل م�ستقل كما يف  11مار�س 2019م ،ومت ارفاق هذا التقييم �ضمن تقرير املقيم اخلارجي
بتاريخ  28مار�س 2019م («تقرير تقييم جدة بارك») (يعود �سبب �إعداد التقرير ب�شكل منف�صل لدخول ال�شركة يف اتفاقية ا�ستئجار جدة بارك بعد
اعداد التقرير الأويل «تقرير التقييم العقاري-جيه �أل �أل») ،وكذلك مت ارفاقه يف امللحق  2لهذه الن�شرة .ومتثل القيمة ال�سوقية جلدة بارك ح�سب
تقييم املقيم اخلارجي القيمة التقديرية التي يتعني تبادل هذا الأ�صل �أو اخل�صم بها يف تاريخ التقييم بني م�شرت راغب يف ال�شراء وبائع راغب يف
البيع ،بناء على �أ�س�س جتارية بحتة ،بعد �أن يكون قد مت الت�سويق لذلك على النحو املالئم وب�شرط �أن يت�صرف كل طرف بوعي تام وبحذر ومن دون
�أي �إكراه .مت تقييم جدة بارك على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية وف ًقا للمعايري املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني (يوليو 2017م) ومبا يتما�شى مع
لوائح الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم) ،والتي تعد معايري معتمدة دولي ًا .وترد تفا�صيل عملية التقييم ،ومناق�شة كاملة ملنهجية التقييم
وغريها من االفرتا�ضات ،واملنهجيات ،وامل�ؤهالت يف تقرير تقييم جدة بارك ويف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة .يرجى مراجعة «امللحق ( :)2تقرير
تقييم جدة بارك».

ه

دليل ال�شركة
جمل�س �إدارة ال�شركة
جدول � :1-1أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
الرقم

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

ال�صفة

تاريخ التعيني

.1

فواز عبدالعزيز فهد احلكري

.2

�سلمان عبدالعزيز فهد احلكري

رئي�س جمل�س
االدارة
نائب رئي�س جمل�س
االدارة والع�ضو
املنتدب

ن�سب امللكية
املبا�شرة
بعد
قبل
الطرح الطرح

ن�سب امللكية غري املبا�شرة
قبل الطرح

بعد الطرح

�سعودي

ع�ضو غري
تنفيذي

2017/06/19م

%10

%8

%23.33

�سعودي

ع�ضو
تنفيذي

2017/06/19م

%10

%8

%23.33

.3

كامل بديع القلم

ع�ضو

�أمريكي

.4

عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل
التويجري

ع�ضو غري
تنفيذي

2017/06/19م

-

-

-

-

ع�ضو

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

2017/06/19م

-

-

-

-

.5

حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف

ع�ضو

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

2017/06/19م

-

-

-

-

.6

برينارد هيغينز

ع�ضو

بريطاين

ع�ضو م�ستقل

2017/12/06م

-

-

-

-

.7

�شاغر

ع�ضو

.8

�شاغر

ع�ضو

.9

�شاغر

ع�ضو

1

%18.67

2

%18.67

امل�صدر :ال�شركة
�إن �أمني �سر جمل�س ادارة ال�شركة احلايل هو عبدالرحيم خالدين وال ميتلك �أي �أ�سهم يف ال�شركة.

ميتلك فواز عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية
1
القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )2ن�سبة ملكية قدرها  %33.4يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�ضة،
التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة التي بدورها متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل
الأ�سهم يف �شركة الفريدة الأولى ،التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة
�سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية
القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت
عن امللكيات املرتبطة والتي ت�شمل ملكية متبادلة ( )Cross -Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
ميتلك �سلمان عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7من �أ�سهم �شركة فا�س
2
ال�سعودية القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي متلك بدورها  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و(� )2أ�سهم بن�سبة  %33.4يف �شركة فواز احلكري و�شركاه
القاب�ضة ،التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل
الأ�سهم يف �شركة الفريدة الثانية التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة
�سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية
القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت
عن امللكيات املرتبطة التي ت�شمل ملكية متبادلة ( )Cross-Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.

و

عنوان ال�شركة وممثلوها و�أمني �سر جمل�س �إدارتها
�شركة املراكز العربية
طريق الدائري ال�شمايل ،حي النخيل
�ص.ب 341904
الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد920000262 :
هاتف+966 11 825 2222 :
فاك�س+966 11 825 2323 :
املوقع الإلكرتوينwww.arabiancentres.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@arabiancentres.com :

ممثلي ال�شركة
كامل بديع القلم
�شارع امللك عبدالعزيز ،حي امللك عبدالعزيز
�ص.ب 341904
الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد+966 11 825 2211 :
هاتف+966 11 825 2211 :
فاك�س+966 11 825 2323 :
املوقع الإلكرتوينwww .arabiancentres.com :
الربيد الإلكرتوينkamel@alhokair.com.sa :
جربي عبدالفتاح ح�سني معايل
طريق الدائري ال�شمايل ،حي النخيل
�ص.ب 341904
الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد920000262 :
هاتف+966 11 825 2222 :
فاك�س+966 11 825 2323 :
املوقع الإلكرتوينwww .arabiancentres.com :
الربيد الإلكرتوينjabri.maali@arabiancentres.com :

ز

�أمني �سر جمل�س الإدارة
عبدالرحيم خالدين
طريق الدائري ال�شمايل ،حي النخيل
�ص.ب 341904
الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد920000262 :
هاتف+966 11 825 2222 :
فاك�س+966 11 825 2323 :
املوقع الإلكرتوينwww.arabiancentres.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@arabiancentres.com :

�سوق الأ�سهم
�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل،
 700طريق امللك فهد
�ص.ب 60612
الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 9999 :
فاك�س+966 11 218 1220 :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@tadawul.com.saweb :

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومن�سق الطرح ومتعهد التغطية
الرئي�سي
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار
مبنى برج اململكة الدور الرابع ع�شر
طريق العروبة ،حي العليا
�ص.ب220007 .
الريا�ض 11311
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد8001245599 :
هاتف+966 11 414 9888 :
فاك�س+966 11 211 7799 :
املوقع الإلكرتوينwww.sambacapital.com :
الربيد الإلكرتوينipo@sambacapital.com :

ح

امل�ست�شار املايل ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية
�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية
مبنى برج الرا�شد الدور العا�شر
طريق امللك �سعود
�ص.ب66633 .
الريا�ض 11586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 7000 :
فاك�س+966 11 218 7003 :
املوقع الإلكرتوينwww.morganstanleysaudiarabia.com :
الربيد الإلكرتوينlneqsy@morganstanley.com :

امل�ست�شار املايل ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهد التغطية
�شركة الأهلي املالية
املبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري
طريق امللك �سعود
�ص.ب ،22216 :الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 874 7106 :
فاك�س+966 12 606 2693 :
موقع �إلكرتوينwww.alahlicapital.com :
الربيد الإلكرتوينncbc.cm@alahlicapital.com :

امل�ست�شار املايل ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات
�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية
الطابق  ،25برج اململكة
�ص.ب52969 :
الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 279 4800 :
فاك�س+966 11 279 4807 :
موقع �إلكرتوين/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi -arabia :
الربيد الإلكرتوينgssainfo@gs.com :
املجموعة املالية هريمي�س
الطابق الثالث ،الربج ال�شمايل
برج �سكاي ،طريق امللك فهد
العليا ،الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 293 8048 :
فاك�س+966 11 293 8032 :
موقع �إلكرتوينwww.efghermes.com :
الربيد الإلكرتوينEFG_Hermes_IPO@efg-hermes.com :

ط

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات
�شركة �سيتي جروب العربية ال�سعودية
الطابق الع�شرين ،برج اململكة
�ص.ب9023 :
الريا�ض 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 224 6140 :
موقع �إلكرتوين/www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi -arabia :
الربيد الإلكرتوينinfo.csa@citi.com :

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات
الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية
�شارع امللك فهد ،املحمدية
�ص.ب ،341777 .الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 299 3900 :
فاك�س+966 11 299 3955 :
موقع �إلكرتوينwww. emiratesnbd.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@emiratesNBDCapital.com.sa :

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات املقيمة خارج اململكة
ناتك�سي�س
� 30أفينيو بيري منديز
فرن�سا 75013
هاتف+33 0 58323000 :
موقع �إلكرتوينwww.natixis.com :
الربيد الإلكرتوينproject.mustang@natixis.com :

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات
�شركة كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية
الطابق  ،2مركز اجلميعة
طريق امللك فهد ،حي املحمدية
�ص.ب5000 :
الريا�ض 12361-6858
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 203 9700 :
فاك�س+966 11 203 9791 :
موقع �إلكرتوينwww.credit-suisse.com/sa :
الربيد الإلكرتوينcontact@credit-suisse.com :

ي

امل�ست�شار القانوين للم�صدر
عبد العزيز العجالن و�شركاه حمامون وم�ست�شارون قانونيون
مبنى العليان ،برج  ،2الدور 3
�شارع الأح�ساء ،امللز
�ص.ب69103 .
الريا�ض 11547
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 265 8900 :
فاك�س+966 11 265 8999 :
املوقع الإلكرتوينhttps://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/saudi-arabia :
الربيد الإلكرتوينlegal.advisors@legal-advisors.com :

امل�ست�شار القانوين للطرح خارج اململكة العربية ال�سعودية
بيكر مكنزي ليمتد
� 100شارع نيو بريدج
لندن �إي �سي  4يف  6جاي �أيه
اململكة املتحدة
هاتف+44 20 7919 1000 :
فاك�س+44 20 7919 1999 :
املوقع الإلكرتوينwww.bakermckenzie.com :
الربيد الإلكرتوينlegaladvisors@bakermckenzie.com :

م�ست�شار العناية املهنية الالزمة املايل
براي�س وترهاو�س كوبرز
مبنى برج اململكة الدور الواحد والع�شرين
طريق العروبة ،حي العليا
�ص.ب13933 .
الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 211 0400 :
فاك�س+966 11 211 0250 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com/middle-east :
الربيد الإلكرتوينkhalid.mahdhar@pwc.com :

م�ست�شار درا�سة ال�سوق ومقيم العقار اخلارجي
�شركة جونز النغ ال�سال العربية ال�سعودية للتقييم العقاري
�أبراج التعاونية ،الطابق  ،17الربج اجلنوبي
طريق امللك فهد
�ص.ب13547 .
الريا�ض 11414
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 0303 :
فاك�س+966 11 218 0308 :
املوقع الإلكرتوينwww.jll-mena.com :
الربيد الإلكرتوينsimon.brand@eu.jll.com :

ك

مراجعي احل�سابات امل�ستقلني
�شركة ارن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
برج الفي�صلية
�ص.ب2732 .
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 273 4740 :
فاك�س+966 11 273 4730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :
كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه
برج كي بي �إم جي
طريق �صالح الدين الأيوبي
�ص.ب 92876
الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 874 8500 :
فاكس+966 11 874 8600 :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :
البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :

مدير اال�ستقرار ال�سعري
�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية
الطابق  ،25برج اململكة
�ص.ب52969 :
الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 279 4800 :
فاك�س+966 11 279 4807 :
موقع �إلكرتوين/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi -arabia :
الربيد الإلكرتوينgssainfo@gs.com :
مالحظة
قدم كل من امل�ست�شارين واملحا�سبني املعتمدين املذكورين �أعاله موافقتهم الكتابية على ن�شر �أ�سمائهم ،و�شعاراتهم وت�ضمني �إفاداتهم بال�شكل
وامل�ضمون الواردين يف هذه الن�شرة ،ومل يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة ،هذا وال ميتلك �أي من منهم وال �أي من العاملني لديهم
�أو �أي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

ل

اجلهات امل�ستلمة
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+966 11 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com:
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 3555
جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنوك الرئي�سة لل�شركة
�إن لل�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة عالقات جتارية مع البنوك التالية:
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب  ،3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 12 649 3333 :
فاك�س+966 12 643 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+966 11 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
م�صرف الراجحي
�شارع العليا
�ص ب  28الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 609 8888 :
فاك�س+966 11 609 8881 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :

م

البنك العربي الوطني
طريق امللك في�صل
�ص.ب  9802الريا�ض 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 402 9000 :
فاك�س+966 11 404 7535 :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@anb.com.sa :

ن

ملخ�ص الطرح
يهدف ملخ�ص الطرح هذا �إلى تقدمي خلفية موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .وعليه ف�إن هذا امللخ�ص ال يحتوي على كافة املعلومات التي
قد تكون مهمة بالن�سبة للم�ستثمرين املحتملني .لذلك ،ف�إنه يجب قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة لهذه الن�شرة وينبغي على امل�ستثمرين املحتملني قراءة
ومراجعة هذه الن�شرة بالكامل ،ويجب �أن يبنى �أي قرار يتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح من قبل امل�ستثمرين املحتملني مع الأخذ بعني الإعتبار كافة
املعلومات يف هذه الن�شرة ككل .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إنه من ال�ضروري مراعاة ما ورد يف ق�سم «�إ�شعار مهم» يف ال�صفحة (�أ) والق�سم«( 2عوامل
املخاطرة») قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري يف �أ�سهم الطرح.
ا�سم ال�شركة
وو�صفها وت�أ�سي�سها

ت�أ�س�ست �شركة املراكز العربية بداي ًة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010209177
وتاريخ 1426/04/07هـ (املوافق 2005/05/15م) وال�صادر من مدينة الريا�ض ،بر�أ�س مال قدره  1.000.000ريال
مق�سم �إلى  1.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة.وبتاريخ 1436/05/27هـ
�سعوديّ ،
(املوافق 2015/3/17م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  1.000.000ريال �سعودي �إلى 4.450.000.000
ريال �سعودي مق�سم �إلى  4.450.000ح�صة بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة ،من خالل
ر�سملة مبلغ  2.257.183.825ريال �سعودي من احل�ساب اجلاري لل�شركاء كما يف 2015/02/28م ،ور�سملة مبلغ
 2.191.816.175ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة .وبتاريخ 1438/09/18هـ (املوافق 2017/06/13م)� ،صدر
قرار ال�شركاء بتحويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة وتعديل القيمة اال�سمية
للأ�سهم ال�صادرة �إلى  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .بالتايل �أ�صبح ر�أ�س مال ال�شركة  4.450.000.000ريال
�سعودي مق�سم �إلى � 445.000.000سهم عادي مدفوع بالكامل .وقد �صدر القرار الوزاري رقم (ق )322/وتاريخ
1438/10/15هـ (املوافق 2017/07/09م) ب�إعالن حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�س املال والقيمة
اال�سمية املقرتحة.

�أن�شطة ال�شركة

وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تتكون �أن�شطة ال�شركة مما يلي:
�شراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الت�أجري ل�صالح ال�شركة.
�أعمال املقاوالت العامة للمباين وي�شمل ذلك �إن�شاء ،و�إ�صالح ،وهدم ،وترميم ،و�صيانة ،و�أعمال احلفر وذلك للمباين
العامة واملباين ال�سكنية واملباين التجارية واملن�ش�آت التعليمية واملن�ش�آت الرتفيهية واملن�ش�آت ال�صحية.
�صيانة وت�شغيل و�إدارة املراكز التجارية واملجمعات التجارية وال�سكنية.
�إدارة وت�شغيل وتطوير الأرا�ضي واملجمعات والأحياء ال�سكنية.
�إقامة املباين ال�سكنية والقيام ب�أعمال ال�صيانة والت�شغيل لها.
الدعاية واالعالن والدعاية الرقمية.

س

كبار امل�ساهمني
وعدد �أ�سهمهم
ون�سب ملكيتهم قبل
الطرح وبعده

ر�أ�س مال ال�شركة
(كما يف تاريخ هذه
الن�شرة)
�إجمايل عدد
الأ�سهم امل�صدرة
(كما يف تاريخ هذه
الن�شرة)
القيمة اال�سمية
لل�سهم
الطرح

يو�ضح اجلدول �أدناه �أ�سماء كبار امل�ساهمني ون�سب ملكيتهم يف ال�شركة قبل وبعد الطرح.
ا�سم
امل�ساهم

بعد الطرح

قبل الطرح

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

%8

فواز
عبدالعزيز
احلكري
�سلمان
عبدالعزيز
احلكري
عبداملجيد
عبدالعزيز
احلكري
�شركة
الفريدة
الأولى
�شركة
الفريدة
الثانية
�شركة
الفريدة
الثالثة
�شركة فا�س
العقارية

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

231.400.000

2.314.000.000

%52

197.600.000

1.976.000.000

%41.6

املجموع

431.650.000

4.316.500.000

%97

368.600.000

3.686.000.000

%77.6

 4.450.000.000ريال �سعودي (�سيكون ر�أ�س مال ال�شركة  4.750.000.000ريال �سعودي بعد عملية الطرح).
� 445.000.000سهم عادي (�سيكون عدد �أ�سهم ال�شركة � 475.000.000سهم ًا بعد عملية الطرح).

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
طرح � 95.000.000سهم عادي متثل  %20من ر�أ�س مال ال�شركة بعد عملية الطرح كالتايل:
( )1بيع عدد  65.000.000من الأ�سهم احلالية («�أ�سهم البيع»)؛
(� )2إ�صدار � 30.000.000سهم جديد («الأ�سهم اجلديدة»)،
عن طريق الطرح لالكتتاب العام ،ب�سعر طرح يبلغ  ٢٦ريال �سعودي لل�سهم الواحد واملت�ضمن قيمة ا�سمية مدفوعة
بالكامل قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�إجمايل عدد �أ�سهم
الطرح
ن�سبة �أ�سهم الطرح
من ر�أ�س مال
ال�شركة
�سعر الطرح

ع

� 95.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.
متثل �أ�سهم الطرح  %20من ر�أ�س مال ال�شركة بعد االكتتاب ،ومتثل ما ن�سبته  %21.3من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب.

 ٢٦ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

اال�ستقرار ال�سعري والتخ�صي�ص الإ�ضايف
�إجمايل قيمة
 2.47مليار ريال �سعودي.
الطرح
ا�ستخدام متح�صالت �سوف يتم توزيع �صايف متح�صالت الطرح البالغة حوايل  2.29مليار ريال �سعودي (بعد خ�صم م�صاريف الطرح املقدرة
الطرح
بـ  ١٨٠مليون ريال �سعودي) على النحو الآتي� )1( :سوف يتم توزيع  1.57مليار ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني
وفق ًا لن�سبة ملكية كل منهم يف �أ�سهم البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح ،و(� )2سوف يتم توزيع ما يقارب
 1.000.000.000ريال �سعودي على ال�شركة ويتم ا�ستخدام هذا املبلغ�( :أ) لتخفي�ض املديونية امل�ستحقة على ال�شركة
مبوجب �أحكام اتفاقيات �إعادة التمويل بقيمة حوايل  500مليون ريال �سعودي ،و(ب) ال�ستيفاء مبالغ ال�سداد املقررة
وفقا جلدول زمني متفق عليه والتي تبلغ �أي�ضا حوايل  500مليون ريال �سعودي ،خالل �سنة واحدة من الطرح (ملزيد من
التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم « 8ا�ستخدام متح�صالت الطرح»).
عدد �أ�سهم الطرح
املتعهد بتغطيتها
�إجمايل املبلغ
املتعهد بتغطيته
فئات امل�ستثمرين
امل�ستهدفني

� 95.000.000سهم عادي.
 2.47مليار ريال �سعودي.
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:
ال�شريحة (�أ) امل�ؤ�س�سات املكتتبة :وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات وال�شركات مبا فيها �صناديق اال�ستثمار
وال�شركات وامل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية (ملزيد من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم« 1التعريفات وامل�صطلحات»).
ال�شريحة (ب) املكتتبني الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم
املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية الطبيعية.
ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�شخ�ص.
ويف حال مت االكتتاب مرتني يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط باالعتبار.

�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
عدد الأ�سهم
كاف من قبل املكتتبني الأفراد،
� 95.000.000سهم متثل  %100من �إجمايل �أ�سهم الطرح ،علم ًا ب�أنه يف حال وجود طلب ٍ
املطروحة
يحق ملديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة �إلى � 85.500.000سهم كحد
للم�ؤ�س�سات املكتتبة �أدنى والتي متثل  %90من �إجمايل �أ�سهم الطرح.
عدد الأ�سهم
املطروحة
للمكتتبني الأفراد
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

� 9.500.000سهم كحد �أق�صى ،متثل ن�سبة  %10من �إجمايل �أ�سهم الطرح.

طريقة االكتتاب
يحق للم�ؤ�س�سات املكتتبة ،كما هي معرفة يف الق�سم «( 1التعريفات وامل�صطلحات») ،التقدم بطلب االكتتاب ،و�سوف يوفر
للم�ؤ�س�سات املكتتبة مديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ا�ستمارة الطلب للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء عملية بناء �سجل الأوامر .وبعد
التخ�صي�ص املبدئي �سيقوم مدير االكتتاب بتوفري ا�ستمارة طلب االكتتاب ومنوذج االكتتاب للجهات امل�شاركة والتي عليها
تعبئتها وفق ًا للتعليمات املبينة يف الق�سم �«( 19شروط و�أحكام االكتتاب»).
طريقة االكتتاب
للمكتتبني الأفراد

ب�إمكان املكتتبني الأفراد الذين ا�شرتكوا يف �إحدى االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف
امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدّم كل هذه اخلدمات �أو بع�ضها لعمالئها �شريطة
�أن (�أ) يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة ،و(ب) ال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات اخلا�صة
باملكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.

ف

احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
احلد الأدنى
لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة
احلد الأدنى
� 10أ�سهم.
لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد
قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
� 100.000سهم.

قيمة احلد الأدنى
لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة
قيمة احلد الأدنى  ٢٦٠ريال �سعودي.
لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد
احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
 2.600.000ريال �سعودي.

احلد الأق�صى
لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة
احلد الأق�صى
� 23.749.999سهم.
لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد
قيمة احلد الأق�صى لعدد الأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
� 23.749.999سهم.

قيمة احلد الأق�صى  617.499.974ريال �سعودي.
لالكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة
قيمة احلد الأق�صى  617.499.974ريال �سعودي.
لالكتتاب للمكتتبني
الأفراد

ص

فيما يتعلق بالطرح ،ف�إنه يجوز ل�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية ،ب�صفته مدير اال�ستقرار ال�سعري (ولكن دون
�أن يكون ملزم بذلك) ،و�إلى احلد الذي ت�سمح به التعليمات اخلا�صة بتنظيم �آلية اال�ستقرار ال�سعري للطروحات الأولية
ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية ،تخ�صي�ص عدد من الأ�سهم الإ�ضافية وتنفيذ عمليات ل�ضمان اال�ستقرار ال�سعري،
لغر�ض دعم ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم بحيث يكون على م�ستوى �سعري يعادل �سعر الطرح �أو �أعلى .ولي�س مدير اال�ستقرار
ال�سعري مطالبا ب�إبرام مثل هذه العمليات ،و�سيتم تنفيذ هذه العمليات يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) خالل �أوقات
التداول واملزاد وذلك خالل فرتة تبد�أ من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية وتنتهي يف موعد ال يتجاوز 30
يوما تقومييا بعد ذلك .ومع ذلك ،لن يتوجب على مدير اال�ستقرار ال�سعري القيام ب�أي عمليات ا�ستقرار �سعري ،ولي�س
هناك ما ي�ضمن �إجراء عمليات اال�ستقرار ال�سعري .ويجوز توقيف �أي عمليات ا�ستقرار �سعري ،يف حالة املبا�شرة بها،
يف �أي وقت ودون �إ�شعار م�سبق .وفيما عدا ما يقت�ضيه النظام �أو اللوائح ،ينوي مدير اال�ستقرار ال�سعري الإف�صاح عن
�أي تخ�صي�ص للأ�سهم الإ�ضافية و� /أو عمليات اال�ستقرار ال�سعري يتم �إجرا�ؤها فيما يتعلق بالطرح ،وفقا ملا تلزم به
التعليمات اخلا�صة بتنظيم �آلية اال�ستقرار ال�سعري ال�صادرة عن الهيئة.
لأغرا�ض ال�سماح ملدير اال�ستقرار ال�سعري بتغطية عمليات البيع على املك�شوف الناجتة عن �أي تخ�صي�ص �إ�ضايف ،و�سيقوم
امل�ساهم املعني بالتخ�صي�ص الإ�ضايف مبنح خيار ملدير اال�ستقرار ال�سعري («خيار التخ�صي�ص الإ�ضايف») ،والذي يجوز
مبوجبه ملدير اال�ستقرار ال�سعري �شراء ما ي�صل �إلى �أربعة ع�شر مليون ومائتني وخم�سني �ألف (� )14.250.000سهم
كحد �أق�صى (تعادل خم�سة ع�شر باملائة ( ))%15من الأ�سهم الإ�ضافية �ضمن �إجمايل عدد الأ�سهم امل�شمولة يف الطرح،
(«�أ�سهم التخ�صي�ص الإ�ضايف») ب�سعر الطرحُ .ويار�س خيار التخ�صي�ص الإ�ضايف ،كل ًيا �أو جزئ ًيا ،بنا ًء على �إخطار من
مدير اال�ستقرار ال�سعري ،يف �أي وقت يف اليوم الثالثني� ،أو قبله ،من بدء تداول عمليات الأ�سهم يف ال�سوق املالية .وتكون
�أي �أ�سهم �إ�ضافية يجري تخ�صي�صها وفقا خليار التخ�صي�ص الإ�ضايف م�ساوية من جميع النواحي للأ�سهم ،مبا يف ذلك
فيما تخوله من �أرباح وتوزيعات �أخرى معلنة �أو مقدمة �أو مدفوعة على �أ�سا�س الأ�سهم ،ويتم �شرا�ؤها بنف�س ال�شروط التي
تُباع بها �أ�سهم الطرح ،و�سوف ت�شكل فئة واحدة مع الأ�سهم الأخرى.
طريقة التخ�صي�ص ورد الفائ�ض لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
تخ�صي�ص �أ�سهم
الطرح للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد �إمتام
عملية اكتتاب الأفراد ووفق ًا ملا يراه امل�ست�شار املايل منا�سب ًا بعد التن�سيق مع ال�شركة .ويبلغ عدد �أ�سهم الطرح التي �سيتم
تخ�صي�صها للم�ؤ�س�سات املكتتبة ب�شكل مبدئي � 95.000.000سهم متثل ن�سبة  %100من �إجمايل عدد �أ�سهم الطرح،
علم ًا ب�أنه يف حال وجود طلب كاف من قبل املكتتبني الأفراد على االكتتاب يف �أ�سهم الطرح ،يحق ملدير االكتتاب تخفي�ض
عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى � 85.500.000سهم عادي كحد �أدنى متثل ن�سبة  %90من �إجمايل
�أ�سهم الطرح.

تخ�صي�ص �أ�سهم
الطرح للمكتتبني
للأفراد

�سيتم تخ�صي�ص � 9.500.000أ�سهم طرح كحد �أعلى ،والتي متثل  %10من �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد� .إن احلد
الأدنى للتخ�صي�ص لكل مكتتب فرد هو � 10أ�سهم كحد �أدنى ،واحلد الأعلى للتخ�صي�ص لكل مكتتب فرد هو 23.749.999
�أ�سهم طرح .و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من �أ�سهم الطرح (�إن وجدت) ،على �أ�سا�س تنا�سبي .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني
الأفراد  950.000مكتتب فرد ،فال ميكن �ضمان تخ�صي�ص احلد الأدنى البالغ � 10أ�سهم لكل مكتتب .ويف حال جتاوز
عدد املكتتبني الأفراد  950.000مكتتب ف�سوف يتم التخ�صي�ص وفق ًا ملا يقرتحه مدير االكتتاب ،و�سوف يتم �إعادة
الفائ�ض �إن وجد بدون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.

رد فائ�ض �أموال
االكتتاب

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون خ�صم �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب
�أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب يف موعد �أق�صاه
١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م) (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة ال�صفحة (ث) «التواريخ املهمة
و�إجراءات االكتتاب» والق�سم �« 19شروط و�أحكام االكتتاب»).

فرتة الطرح

يبد�أ االكتتاب يف ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) وي�ستمر ملدة يوم واحد.

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم الطرح ن�صيبها من �أية �أرباح تعلن عنها ال�شركة وتدفعها اعتبار ًا من تاريخ هذه الن�شرة وال�سنوات املالية
التي تليها (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم�« 7سيا�سة توزيع الأرباح»).

ق

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة هي �أ�سهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول الأ�سهم ممار�سة �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،حيث �أنه
لكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة ،ويجوز للم�ساهم تفوي�ض �شخ�ص �آخر ،من غري �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�شركة �أو موظفني ال�شركة لينوب عنه يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة
الق�سم « 13-13و�صف الأ�سهم»).

القيود املفرو�ضة
على الأ�سهم (فرتة
احلظر)

يخ�ضع كبار امل�ساهمني لفرتة حظر متنعهم من الت�صرف يف �أ�سهمهم لفرتة �ستة (� )6أ�شهر («فرتة احلظر») من
تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية («تداول» �أو «ال�سوق») .ال يجوز لكبار امل�ساهمني خالل فرتة احلظر
الت�صرف يف �أ�سهمهم .بعد انتهاء فرتة احلظر ،يحق لكبار امل�ساهمني الت�صرف يف �أ�سهمهم.

�إدراج وتداول
الأ�سهم

مل ي�سبق �إدراج �أ�سهم ال�شركة �سواء داخل اململكة �أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت ال�شركة �إلى الهيئة بطلب ت�سجيل
الأ�سهم وطرحها وفق ًا لقواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة ،وتقدمت �إلى ال�سوق (تداول) بطلب الإدراج
وفقا لقواعد الإدراج .وقد مت احل�صول على كافة املوافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح .وقد مت ا�ستيفاء
كافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة ومت اال�ستيفاء باملتطلبات كافة ،مبا فيها متطلبات �إدراج ال�شركة يف ال�سوق
املالية ال�سعودية («تداول») ،ومت احل�صول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية الطرح .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم
يف ال�سوق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة ال�صفحة (ث)
«التواريخ املهمة و�إجراءات االكتتاب»).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،وميكن ت�صنيف تلك املخاطر كالتايل�( :أ) املخاطر املرتبطة
بعمليات ال�شركة ،و(ب) املخاطر املرتبطة بعقارات ال�شركة ،و(ج) املخاطر املرتبطة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية،
و(د) املخاطر املرتبطة ب�أ�سهم الطرح ،وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم «( 2عوامل املخاطرة») ،ويجب
درا�ستها بعناية قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري فيما يتعلق ب�أ�سهم الطرح.

م�صاريف الطرح

ان امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح تقدر تقريب ًا مببلغ  180مليون ريال �سعودي ،و�سيتم توزيع م�صاريف الطرح
على امل�ساهمني البائعني وال�شركة على ا�سا�س يتنا�سب مع �أ�سهم الطرح املباعة �أو ال�صادرة (�أيهما ينطبق) يف الطرح،
وت�شمل �أتعاب امل�ست�شارين املاليني ومدير اال�ستقرار ال�سعري وامل�ست�شارين االخرين� ،إ�ضاف ًة �إلى �أتعاب اجلهات امل�ستلمة
وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة .و�سيتم توزيع م�صاريف الطرح على
امل�ساهمني البائعني وال�شركة على �أ�سا�س تنا�سبي.

امل�ست�شار املايل
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار
ومدير االكتتاب
مبنى برج اململكة الدور الرابع ع�شر
ومدير �سجل اكتتاب طريق العروبة ،حي العليا
امل�ؤ�س�سات ومن�سق �ص.ب220007 .
الطرح ومتعهد
الريا�ض 11311
التغطية الرئي�سي اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد8001245599 :
هاتف+966 11 414 9888 :
فاك�س+966 11 211 7799 :
املوقع الإلكرتوينwww.sambacapital.com :
الربيد الإلكرتوينipo@sambacapital.com :

ر

امل�ست�شار املايل
�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية
ومدير �سجل اكتتاب مبنى برج الرا�شد الدور العا�شر
امل�ؤ�س�سات ومتعهد طريق امللك �سعود
التغطية
�ص.ب66633 .
الريا�ض 11586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 7000 :
فاك�س+966 11 218 7003 :
املوقع الإلكرتوينwww.morganstanleysaudiarabia.com :
الربيد الإلكرتوينlneqsy@morganstanley.com :
امل�ست�شار املايل
�شركة الأهلي املالية
ومدير �سجل اكتتاب املبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري
امل�ؤ�س�سات ومتعهد طريق امللك �سعود
التغطية
�ص.ب ،22216 :الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 874 7106 :
فاك�س+966 12 606 2693 :
موقع �إلكرتوينwww.alahlicapital.com :
الربيد الإلكرتوينncbc.cm@alahlicapital.com :
امل�ست�شار املايل
�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية
ومدير �سجل اكتتاب الطابق  ،25برج اململكة
امل�ؤ�س�سات ومدير
�ص.ب52969 :
اال�ستقرار ال�سعري الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 279 4800 :
فاك�س+966 11 279 4807 :
موقع �إلكرتوين/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :
الربيد الإلكرتوينgssainfo@gs.com :
مدير �سجل اكتتاب املجموعة املالية هريمي�س
امل�ؤ�س�سات
الطابق الثالث ،الربج ال�شمايل
برج �سكاي ،طريق امللك فهد
العليا ،الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 293 8048 :
فاك�س+966 11 293 8032 :
موقع �إلكرتوينwww.efghermes.com :
الربيد الإلكرتوينEFG_Hermes_IPO@efg-hermes.com :

ش

مدير �سجل اكتتاب �شركة �سيتي جروب العربية ال�سعودية
امل�ؤ�س�سات
الطابق الع�شرين ،برج اململكة
�ص.ب9023 :
الريا�ض 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 224 6140 :
موقع �إلكرتوين/www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :
الربيد الإلكرتوينinfo.csa@citi.com :
مدير �سجل اكتتاب الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية
امل�ؤ�س�سات
�شارع امللك فهد ،املحمدية
�ص.ب ،341777 .الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 299 3900 :
فاك�س+966 11 299 3955 :
موقع �إلكرتوينwww. emiratesnbd.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@emiratesNBDCapital.com.sa :
مدير �سجل اكتتاب ناتك�سي�س
امل�ؤ�س�سات املقيمة � 30أفينيو بيري منديز
خارج اململكة
فرن�سا 75013
هاتف+33 0 58323000 :
موقع �إلكرتوينwww.natixis.com :
الربيد الإلكرتوينproject.mustang@natixis.com :
مدير �سجل اكتتاب �شركة كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية
امل�ؤ�س�سات
الطابق  ،2مركز اجلميعة
طريق امللك فهد ،حي املحمدية
�ص.ب5000 :
الريا�ض 12361-6858
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 203 9700 :
فاك�س+966 11 203 9791 :
موقع �إلكرتوينwww.credit-suisse.com/sa :
الربيد الإلكرتوينcontact@credit-suisse.com :

ت

مالحظة
يجب درا�سة ق�سم «�إ�شعار مهم« يف ال�صفحة (ب) والق�سم«( 2عوامل املخاطرة») بعناية تامة قبل اتخاذ �أي قرار يتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح
مبوجب هذه الن�شرة.
التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
جدول  :2-1اجلدول الزمني املتوقع للطرح
اجلدول الزمني املتوقع للطرح
فرتة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء �سجالت �أوامر
االكتتاب
فرتة االكتتاب للمكتتبني االفراد

التاريخ
يبد�أ االكتتاب من يوم ١٤٤٠/٠٨/٢٣هـ ( املوافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م) وي�ستمر ملدة � ١٠أيام تنتهي بانتهاء يوم
١٤٤٠/٠٩/٠٢هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧م)
فرتة الطرح :يوم واحد ( )1يف يوم ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩م).

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بناء على عدد ١٤٤٠/٠٩/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م)
الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم
�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩م)
الأفراد
�آخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للم�ؤ�س�سات املكتتبة بناء على عدد ١٤٤٠/٠٩/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م)
الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل منهم
١٤٤٠/٠٩/09هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م)
الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم الطرح
١٤٤٠/٠٩/09هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م)
�إعادة مبالغ االكتتاب الفائ�ضة (�إن وجدت)
يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع الإجراءات النظامية
التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق
ذات العالقة .و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�صحف املحلية وموقع تداول الإلكرتوين
(.)www.tadawul.com.sa

مالحظة :اجلدول الزمني والتواريخ املذكورة �أعاله تقريبية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات تظهر يف ال�صحف املحلية اليومية يف اململكة وعلى
موقع تداول الإلكرتوين ( ،)www.tadawul.com.saوموقع ال�شركة ( )www.arabiancentres.comوموقع امل�ست�شارين املاليني ()www.sambacapital.com
و( )www.morganstanleysaudiarabia.comو( )www.alahlicapital.comو(.)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على �شريحتني من امل�ستثمرين هما:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة ،وت�شمل هذه ال�شريحة الفئات التي يحق لها امل�شاركة يف بناء �سجل الأوامر وفق ًا لتعليمات بناء �سجل الأوامر (وي�شار
�إليها جمتمعة بـ «امل�ؤ�س�سات املكتتبة») (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 1التعريفات وامل�صطلحات») .ميكن امل�ؤ�س�سات املكتتبة احل�صول
على ا�ستمارات الطلب من مدير االكتتاب ومديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات �أثناء مدة بناء �سجل الأوامر ،واحل�صول على مناذج االكتتاب من مدير
االكتتاب بعد التخ�صي�ص املبدئي .ويقوم مدير �سجل االكتتاب ومديري اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعر�ض �أ�سهم الطرح على امل�ؤ�س�سات املكتتبة فقط خالل
مدة بناء �سجل الأوامر وتبد�أ عملية اكتتاب الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة مبا�شرة بعد فرتة الطرح التي ت�شمل كذلك
املكتتبني الأفراد وذلك وفق ًا لل�شروط والتعليمات املف�صلة يف مناذج طلبات االكتتاب .ويجب ت�سليم منوذج طلب اكتتاب مو ّقع �إلى مدير �سجل اكتتاب
امل�ؤ�س�سات ،بحيث ميثل منوذج طلب االكتتاب اتفاق ًا ملزم ًا بني امل�ساهمني البائعني واجلهة امل�شاركة مقدمة الطلب.
ال�شريحة (ب) :املكتتبني الأفراد ،وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد
�أوالد ّ
الق�صر ،بالإ�ضافة �إلى امل�ستثمرين اخلليجيني ذوي ال�شخ�صية الطبيعية (وي�شار �إليهم فيما بعد جمتمعني بـ «املكتتبني الأفراد» ومنفردين بـ «املكتتب
الفرد» ،وي�شار �إليهم مع امل�ؤ�س�سات املكتتبة بـ «املكتتبني») .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق
النظام بحق مقدم الطلب.
ميكن للمكتتبني الأفراد االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق الإنرتنت والهاتف امل�صريف و�أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم �إحدى �أو كل
هذه اخلدمات للمكتتبني الأفراد الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا �شريطة:
●	�أن يكون للمكتتب الفرد ح�ساب بنكي لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
●	�أال يكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب الفرد (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف اكتتاب
جرى حديث ًا.
حتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حال عدم ا�ستيفائه لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب .ويف حال مت االكتتاب

ث

مرتني ،يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب الأول فقط باالعتبار .وال ي�سمح ب�إجراء �أي تعديالت على طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد �أن يتم
تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاق ًا ملزم ًا بني املكتتب ذي العالقة وامل�ساهمني البائعني (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم
�« 19شروط و�أحكام االكتتاب»).
�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد ،حل�ساب املكتتب الرئي�سي لدى اجلهة امل�ستلمة التي خ�صمت قيمة االكتتاب منه ابتداء ،ودون �أي عموالت
�أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة ،ولن ي�سمح برد قيمة االكتتاب نقد ًا �أو �إلى ح�سابات طرف ثالث.

خ

ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية
يهدف ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،غري �أن هذا امللخ�ص ال ي�شمل كافة املعلومات التي
قد تهم امل�ستثمرين املحتملني .ولذلك ،يجب قراءة هذا امللخ�ص كمقدمة لهذه الن�شرة ،وين�صح م�ستلم هذه الن�شرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي �أن
ي�ستند �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح من قبل امل�ستثمرين املحتملني على درا�سة هذه الن�شرة بالكامل .خ�صو�صا ،ق�سم «�إ�شعار مهم« يف ال�صفحة
(�أ) والق�سم«( 2عوامل املخاطرة») قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.

ذ

نظرة عامة على �شركة املراكز العربية
 1-1نظرة عامة على ال�شركة و�أن�شطتها التجارية
كما يف  31دي�سمرب 2018م ،تعترب ال�شركة �أكرب مالك وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة
للت�أجري ،وذلك وفق ًا لدرا�سة ال�سوق .وتبلغ عدد املراكز التجارية التابعة لل�شركة والعاملة حاليا ت�سعة ع�شر ( )19مركز ًا جتاري ًا ،يف مواقع ا�سرتاتيجية
موزعة يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،والتي تخدم جميع فئات املجتمع .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
للمراكز التجارية التابعة لل�شركة  1.079مليون مرت مربع ،والتي ت�ضم  4.100حمال جتاريا .كما بلغ متو�سط معدل �إ�شغال امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري يف جميع املراكز التجارية  %92.8كما يف نف�س الفرتة .وكان جمموع امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري للمراكز التجارية التابعة لل�شركة قد
ارتفع من � 790ألف مرت مربع �إلى  1.075مليون مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي  .%8وقد جتاوز عدد زوار
املراكز التجارية التابعة لل�شركة  108.5مليون زائر يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م ،كما وارتفع من  75مليون �إلى  109مليون زائر
يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبا ميثل معدل منو �سنوي مركب ي�ساوي ن�سبته .%9.7
وت�ش ّغل ال�شركة عدد ًا من �أبرز املراكز التجارية يف اململكة ،مبا يف ذلك مول العرب يف مدينة جدّة ومول الظهران ،اللذان يعتربان من املراكز التجارية
الإقليمية الكبرية ،والنخيل مول يف مدينة الريا�ض ،والذي متت الإ�شادة به يف عام 2017م يف منتدى �أراب لوكجري وورلد (Arab Luxury World
 )Forumاملتخ�ص�ص يف جمال الرفاهية يف العامل العربي ،باعتباره �أف�ضل مركز جتاري للت�سوق وفقا لآراء امل�ستهلكني يف مدينة الريا�ض ،كما ح�صد
عددا من اجلوائز من املجل�س الدويل ملراكز الت�سوق .وقد حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات بقيمة  1.914.5مليون ريال �سعودي و 2.123.8مليون
ريال �سعودي و 2.159.4مليون ريال �سعودي عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،على التوايل ،وقيمة  1.620مليون
ريال �سعودي عن الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .كما بلغت قيمة عقارات التقييم (وهي تتكون من  22عقار) وفق ًا لتقرير التقييم
العقاري املعد من قبل جيه �أل �أل  19.087.5مليون ريال �سعودي (ملزيد من التف�صيلُ ،يرجى مراجعة امللحق « 1تقرير التقييم العقاري املعد من قبل
جيه �أل �أل») .وكما يف  11مار�س 2019م ،كانت القيمة العقارية جلدة بارك ت�ساوي  1.228مليون ريال �سعودي ،وفق ًا لتقرير تقييم جدة بارك (ملزيد
من التف�صيلُ ،يرجى مراجعة امللحق « 2تقرير تقييم جدة بارك»).
تعتقد الإدارة ب�أن ال�شركة تقوم بتطوير وت�شغيل مراكز جتارية رائدة ومتميزة تخدم �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أنها من �أبرز
ال�شركات التي تعمل على تقدمي مراكز جتارية �ضخمة وذات جودة عالية يف اململكة العربية ال�سعودية .وتتمتع ال�شركة ب�أحدث القدرات يف ت�صميم
وتطوير املراكز التجارية وت�سويقها وت�أجريها و�إدارتها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�سمح العالقات القوية التي تقيمها ال�شركة مع امل�ست�أجرين من الت�أجري
امل�سبق جلزء كبري من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري للمراكز التجارية اجلديدة وحتقيق متو�سط �إ�شغال خالل ال�سنة الأولى يرتاوح ما بني ٪70
�إلى  .٪75ت�سعى ال�شركة من خالل فريق �إدارة ذو خربة كبرية� ،إلى ا�ستقطاب �أف�ضل فئات امل�ست�أجرين الى مراكزها التجارية ب�شكل م�ستمر ،حيث
تعترب املراكز التجارية لل�شركة مق�صد ًا لأكرث من  1.000ماركة عاملية و�إقليمية وحملية ،منها على �سبيل املثال «زارا» و«ديبنهامز» و«كوت�ش» و«�إت�ش
�أند �إم» و«فريجن ميغا �ستورز» و«�أ�سواق بنده» و«�إيكيا» .كما يوجد لل�شركة عالقات وطيدة مع �أكرث من  30م�ست�أجر �ضمن فئة امل�ست�أجرين الرئي�سيني،
حيث �أبرم كل منهم عددا كبريا من عقود الإيجار لعدد من املواقع موزعة على عدد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وت�ضم املراكز التجارية
التابعة لل�شركة جمموعة متنوعة من امل�ست�أجرين ذوي �أن�شطة متعددة ت�شمل املطاعم واملقاهي وو�سائل الرتفيه املتعددة واملاركات الفارهة مما يوفر
تنوعا كبريا يف املراكز التجارية وي�ساهم يف جذب الزوار وي�ساهم يف ارتفاع عوائد ال�شركة من هذه املراكز.
يعتمد منوذج �أعمال ال�شركة على �شعبية املراكز التجارية كوجهة رئي�سية لق�ضاء �أوقات الفراغ يف اململكة .وتدرك الإدارة على وجه اخل�صو�ص �أن
املراكز التجارية باتت تعترب ب�شكل متزايد كوجهة ترفيهية ،بحيث ي�ساهم توفر خيارات متنوعة من املطاعم واملقاهي والو�سائل الرتفيهية التي تنا�سب
خمتلف الأذواق وم�ستويات الدخل (والتي تعترب من املتطلبات الرئي�سية للحياة الع�صرية) ،يف ا�ستقطاب املزيد من الزائرين للمراكز التجارية .ويف
هذا اخل�صو�ص ،توا�صل الإدارة �سعيها الغتنام فر�ص جديدة وتقدمي �أفكار وخيارات ت�سوق وترفيه جديدة عرب مراكزها التجارية حيثما �أمكن .كما
ت�سعى ال�شركة �إلى زيادة جاذبية مراكزها التجارية �إلى �أق�صى حد ممكن ،وذلك بخلق بيئة مميزة وذات جودة عالية ت�ش ّكل «الوجهة الأمثل» بالن�سبة
�إلى الزائرين وال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة على حد �سواء .ت�سعى ال�شركة لت�صميم مراكزها التجارية ب�شكل فريد وتوفري مزيج عايل امل�ستوى
من مراكز الت�سوق واملطاعم ومراكز الرتفيه ،مبا ي�شمل تقدمي دور �سينما يف �أربعة من مراكزها التجارية خالل عام 2019م .وتعتقد الإدارة �أن
ال�شركة �أ�صبحت الوجهة الأمثل ملرتادي املراكز التجارية يف اململكة ،و�أن مراكز ال�شركة تتميز عموم ًا مب�ستوى خدمة متميز ي�شمل كافة �أوجه «جتربة
زائريها« بدء ًا بالبيئة املرحبة بالزائرين وو�صو ًال �إلى امل�ستوى املرتفع للخدمات املقدّمة.
وتقع مراكز ال�شركة التجارية يف مواقع ا�سرتاتيجية يف ع�شر مدن يف اململكة ،منها الريا�ض وجدة والظهران والتي متثل معا حوايل  %60من �إجمايل
عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية .وتركز ال�شركة على جذب الزائرين الراغبني يف الت�سوق يف املحالت التجارية التي ت�ستهدف �شريحة
الزائرين ذوي الدخل املتو�سط وفوق املتو�سط ،مما ي�ساهم يف تغطية �أكرب �شريحة من م�ستهلكي قطاع البيع بالتجزئة يف اململكة .وت�شمل املراكز
التجارية التابعة لل�شركة ثالثة مراكز جتارية تعترب من فئة املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ،وهي مول العرب وال�سالم مول يف مدينة جدة ومول
ض

الظهران يف مدينة الظهران ،وع�شرة مراكز جتارية �إقليمية ،و�ستة مراكز جتارية حملية .وقد مت اختيار مواقع هذه املراكز واجناز ت�صاميمها لتخدم
�أكرب �شريحة ممكنة من الزوار املحيطني بهذه املواقع .وتعد ال�شركة وفق ًا لدرا�سة ال�سوق� ،أكرب مالك وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة وذلك
بنا ًء على �إ�ستحواذها على  %14.4من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املدن الكربى يف اململكة (جده ،عا�صمة الدمام ،الريا�ض ومكة
املكرمة) كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م ،يف حني تبلغ احل�صة ال�سوقية لأكرب مناف�سي ال�شركة  .%6.1بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ا�ستحوذت ال�شركة ،كما
يف  31دي�سمرب 2018م ،على ن�سبة  %28و %17و %11من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية يف كل من مدينة جدة ومنطقة
الدمام احل�ضارية ومدينة الريا�ض ،على التوايل ،وذلك وفق ًا لدرا�سة ال�سوق.
تعتقد الإدارة �أن �أحد امليزات التناف�سية الكبرية لنموذج عمل ال�شركة تتمثل يف العالقات الوثيقة واملمتدة لفرتة طويلة مع جمموعة رئي�سية من
الأطراف ذو العالقة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه .وعاد ًة ما تقوم �شركة فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه بالت�أجري امل�سبق ملا ن�سبته  %25-20من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف كل من املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�شركة ،الأمر الذي
يجذب امل�ست�أجرين من الغري بح�سب اعتقاد االدارة .كما يوجد لدى ال�شركة ،كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م 872 ،عقد �إيجار مع �شركة فواز
عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،و 180عقد �إيجار مع �شركة الأطعمة والرتفيه (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 6-13املعامالت والعقود مع
الأطراف ذات العالقة») .كما ت�ستفيد ال�شركة من عالقتها اال�سرتاتيجية مع �شركة فواز احلكري العقارية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء
املراكز التجارية يف اململكة ،كما �أنها طرف ذو عالقة بال�شركة .وقد قامت �شركة فواز احلكري العقارية التي تتمتع بـ 15عاما من اخلربة يف �سوق
التجزئة اخلا�ص باململكة بت�صميم وبناء  23مركز ًا جتاريا يف كل من اململكة العربية ال�سعودية وم�صر و�إيطاليا ،ومنها  16مركزا جتاريا تابعا لل�شركة،
مما �أك�سبها خربة كبرية يف هذا املجال .وتعتقد الإدارة �أن حجم �أعمال ال�شركة يك�سبها مزايا ا�ضافية مبا يتعلق بالتفاو�ض وابرام عقود االيجار مع
امل�ست�أجرين وتو�سيع �أعمالها معهم.
وتعتقد الإدارة �أن ال�شركة متنح امل�ستثمرين املحتملني فر�صة ا�ستثمارية متميزة مرتبطة بقطاع التجزئة يف اململكة والذي يعد من القطاعات اجلاذبة
والتي ت�شهد منو ًا �سريع ًا .ويقدر احلجم ال�سنوي لهذا القطاع بقيمة  400مليار ريال �سعودي (كما يف يناير 2019م) ،والذي يعترب الأ�ضخم يف منطقة
اخلليج العربي حيث �شكل  %10من �إجمايل الناجت املحلي ال�سعودي من القطاعات الغري نفطية يف الربع الثالث من العام 2018م (وف ًقا لدرا�سة ال�سوق
املعدة من قبل «جيه �أل �أل») .ويعود ذلك للعادات اال�ستهالكية للمجتمع ال�سعودي حيث يعترب الت�سوق من الأن�شطة الرئي�سية لق�ضاء �أوقات الفراغ
بالن�سبة للعائالت .وبالإ�ضافة �إلى اعتباره �أكرب �سوق جتزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و�أحد �أكرب �أ�سواق التجزئة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،ي�ستفيد ال�سوق ال�سعودي من عدد من العوامل االجتماعية واالقت�صادية ،ومن ذلك انخفا�ض متو�سط �أعمار ال�سكان ن�سبي ًا ،علم ًا �أن ن�سبة
النمو ال�سكاين بلغت ،بح�سب درا�سة ال�سوق %1.8 ،يف الفرتة بني عامي 2017م و2018م .كما بلغت ن�سبة ال�سكان ممن هم دون عمر � 30سنة %52
يف العام 2018م .ويتمتع �سكان املدن ال�سعودية الرئي�سية مب�ستوى مرتفع من الدخل املتاح للإنفاق .كما �شهدت كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة يف
املنطقة الغربية من اململكة ارتفاعا كبريا يف �أعداد احلجاج واملعتمرين .ووفق ًا لدرا�سة ال�سوق ،فان معدل �إجمايل م�ساحات املراكز التجارية القابلة
للت�أجري الى عدد ال�سكان يف اململكة (كما يف  31دي�سمرب 2018م) ،كان �أقل من تلك املعدالت يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء مملكة
البحرين والكويت) ،حيث بلغ هذا املعدل حوايل  0.4مرت مربع يف املدن الأربع الكربى باململكة (مقارن ًة  1.3مرت مربع يف مدينة دبي و 0.6مرت مربع
يف �سلطنة عمان و 1.1مرت مربع يف مدينة ابوظبي).
�إن �أحد االهداف الرئي�سية لل�شركة فيما يتعلق ب�إدارة �أ�صولها هو رفع ن�سب الإ�شغال وحت�سني معدالت بدالت الإيجار يف جميع مراكزها التجارية.
ويجري حت�سني معدالت بدالت الإيجار من خالل الإدارة الفعالة لعملية جتديد عقود الإيجار مع امل�ست�أجرين عند انتهاء مدتها ،وذلك عن طريق
زيادة بدالت االيجار و�إجراء تعديالت على امل�ساحات امل�ؤجرة مبوجب العقود اجلديدة .ويتم ذلك من خالل عدة و�سائل من �ضمنها تغيري املواقع
امل�ؤجرة (نظر ًا لأن بدالت �إيجار بع�ض املواقع تزيد عن غريها) �أو ا�ستقطاب م�ست�أجرين من فئة كبار امل�ست�أجرين الذين تتوفر لديهم �إمكانيات �أكرب،
بالإ�ضافة الى فئات �أخرى من امل�ست�أجرين الذين يرغبون بالتواجد بالقرب من حمالت كبار امل�ست�أجرين� ،أو القيام بتح�سينات خمتلفة على املواقع
امل�ؤجرة.
وتعتزم ال�شركة ،خالل 2019م ،زيادة �إجمايل امل�ساحة القابلة للت�أجري يف مراكزها التجارية بنحو  172.500مرت ًا مربع ًا وذلك من خالل �إكمال �أعمال
بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة (بوليفارد اجلامعة والنخيل مول (الدمام) واخلليج مول) ،بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف
مدينة الريا�ض (وبا�ستثناء جدة بارك) التي تقوم ال�شركة حاليا بتطويرها .وقد ُقيمت هذه املراكز التجارية الثالثة (بوليفارد اجلامعة والنخيل مول
(الدمام) واخلليج مول) كما يف  31دي�سمرب 2018م ،مببلغ  2.382مليون ريال �سعودي بح�سب تقرير التقييم العقاري املعد من قبل «جيه �أل �أل».
ف�ض ًال على ذلك� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة بارك يف  4مار�س 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل
مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .والتاريخ املتوقع لبدء ت�شغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م .ومن املتوقع �أن ي�ضيف جدة
بارك لل�شركة م�ساحة  128.740مرت مربع قابلة للت�أجري.
ف�ض ًال عن ذلك ،تنوي ال�شركة تطوير �أربعة مراكز جتارية جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) على

غ

املدى املتو�سط ،والتي من املتوقع �أن ت�ضيف �أكرث من  355.000مرت مربع �إلى امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للت�أجري املتوفرة لدى ال�شركة .كما يف
 31دي�سمرب 2018م ،كان لهذه املواقع اخلم�سة قيمة دفرتية جممعة (ت�شمل تكاليف الأرا�ضي والتكاليف الأخرى املتكبدة كما يف ذلك التاريخ) بقيمة
 3.859.6مليون ريال �سعودي ،ح�سب امليزانية العمومية املوحدة املراجعة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018م.
 2-1ر�ؤية ال�شركة ور�سالتها

 1-2-1الر�ؤية

ر�ؤية ال�شركة هي �أن حتتفظ بريادتها كمالك ومط ّور وم�ش ّغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،فيما تو ّفر قيمة م�ستدامة للم�ساهمني
وتقدّم اخلدمة الأمثل للم�ست�أجرين والزوار على حد �سواء.
 2-2-1الر�سالة
تتمثل ر�سالة ال�شركة يف توفري وجهات تلبي متطلبات احلياة الع�صرية والتي تعزز من جودة حياة املواطنني واملقيمني ولتكون ال�شريك اال�سرتاتيجي
ّ
املف�ضل للم�ست�أجرين الذين يتطلعون لتو�سيع نطاق �أعمالهم يف اململكة العربية ال�سعودية.
 3-1املزايا التناف�سية لل�شركة ونقاط قوتها وا�سرتاتيجياتها

 1-3-1املزايا التناف�سية لل�شركة ونقاط قوتها

ترى الإدارة �أن املزايا التناف�سية الرئي�سية ونقاط القوة املتوفرة لل�شركة تتمثل فيما يلي:
ཛاحتالل ال�شركة مركز ًا ريادي ًا بال�سوق ،يعززه حجم وجودة �أ�صولها :تعترب ال�شركة �أكرب مالك ومطور وم�شغل للمراكز التجارية
ཛ
يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للت�أجري ،وذلك وفق ًا لدرا�سة ال�سوق .ومنذ افتتاح �أول مركز جتاري
يف مدينة الريا�ض يف عام 2002م ،عملت ال�شركة على تثبيت مكانتها كمطور وم�شغل رائد ملراكز جتارية عالية اجلودة يف اململكة العربية
ال�سعودية .تتواجد مراكز ال�شركة التجارية يف مناطق ح�ضرية رئي�سية يف اململكة ،مبا يف ذلك� ،أكرب ع�شر ( )10مدن متثل معا حوايل %60
من �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية ،.وقد بلغ عدد مراكز ال�شركة التجارية القائمة ،كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ت�سعة
ع�شر ( )19مركزا جتاريا ومب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري بلغت  1.079مليون مرت مربع ،والتي كانت قد ارتفعت من � 790ألف مرت مربع �إلى
 1.075مليون مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي  .%8علم ًا بان ال�شركة �أكرب من �أي من مناف�سيها
يف ال�سوق �سواء من حيث احلجم (وفق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري) �أو التغطية اجلغرافية .وكما يف  31مار�س 2018م ،كانت ح�صة
ال�شركة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري للمراكز التجارية ت�ساوي  %28يف مدينة جدة ،و %17يف منطقة الدمام احل�ضارية و %11يف
مدينة الريا�ض (وذلك ح�سب درا�سة ال�سوق).

ظ

ཛ

�ཛسوق جاذبة مدعومة برتكيبة �سكانية و�أ�ساليب عي�ش حملية مواتية :تعترب �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سوق
الأكرب يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،حيث يبلغ حجمها ،وفقا لدرا�سة ال�سوق املعدة� ،ضعف حجم ال�سوق الإماراتية تقريبا،
وتقارب قيمتها  400مليار ريال �سعودي (كما يف يناير 2019م)� ،أي ما ي�ساوي نحو  %65.3من �إجمايل مبيعات التجزئة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كانت متثل جتارة التجزئة القائمة على املتاجر حوايل  %34من �إجمايل الإنفاق الأ�سري يف
اململكة .هذا وبلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ل�سوق التجزئة ال�سعودية بني عامي 2014م و2018م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق ،نحو  %3.6ويتوقع
له �أن ي�ستمر يف النمو لي�صل �إلى  %5بني 2019م و 2021م .ووفق ًا لدرا�سة ال�سوق ،ف�إن معدل ن�صيب الفرد من �إجمايل م�ساحات املراكز
التجارية القابلة للت�أجري يف اململكة هو الأدنى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء مملكة البحرين والكويت) ،حيث بلغ متو�سط هذا
املعدل  0.4مرت مربع للفرد الواحد ،يف املدن الأربع الكربى باململكة كما يف  31دي�سمرب 2018م.

ཛ

ཛالعالقات اال�سرتاتيجية مع عدد من ال�شركات الرائدة يف قطاعي التجزئة واملقاوالت ،مما مينح ال�شركة ميزة �إ�ضافية
يف تطوير و�إدارة املراكز التجارية :ترى الإدارة �أن ال�شركة ت�ستفيد من مزايا تناف�سية مهمة من خالل عالقاتها الوطيدة والقائمة
منذ زمن طويل مع �أطراف رئي�سية ذات عالقة ،ك�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي من �أكرب جتار التجزئة و�أ�صحاب االمتيازات
يف اململكة و�شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول ،و�شركة الأطعمة والرتفيه ،وهي �أي�ضا م�شغل كبري و�صاحب امتيازات مطاعم والتي تقوم
بت�شغيل منافذ اخلدمات الغذائية من خالل امتيازات دولية ،و�شركة فواز احلكري العقارية ،وهي �شركة ذات عالقة حيث ميلك امل�ساهمون
امل�سيطرون يف ال�شركة ح�صة �سيطرة يف �شركة فواز احلكري العقارية ،وهي متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية.

ཛ

ཛمنوذج عمل ناجح يف تطوير املراكز التجارية� :إن قدرات وخربات ال�شركة فيما يتعلق بتطوير املراكز التجارية ت�شكل �إحدى مزاياها
التناف�سية الرئي�سية ،وبف�ضلها متكنت ال�شركة من �أن ت�صبح �أكرب مالك ومطور وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد
قامت ال�شركة بتطوير �ستة ع�شر ( )16مركز ًا جتاري ًا (با�ستثناء تاال مول يف مدينة الريا�ض و�سالم مول يف مدينة جدة و�سلمى مول يف حائل
حيث �أن ال�شركة ت�ست�أجر مباين تلك املراكز التجارية) منذ افتتاح �أول مركز جتاري لها (�صحارى بالزا) يف عام 2002م .وقد برهنت
ال�شركة من خالل ذلك على قدرتها على تقييم املتطلبات املتغرية لل�سوق ب�شكل دقيق ،والذي يعد �أمر ًا هام ًا لتحديد وت�أمني مواقع مميزة
لبناء مراكزها التجارية عليها.

ཛ

�ཛسجل حافل من النمو يف عمليات ال�شركة ومن الأداء املايل املتميز :حققت �إدارة ال�شركة منو ًا يف عملياتها على مدى ال�سنوات،
وذلك من خالل تطوير مراكز جتارية جديدة وحت�سني �أداء املراكز التجارية القائمة .وقد تبنت الإدارة �أ�سلوبا منهجيا فيما يتعلق بالنمو مع

الرتكيز على تعظيم قيمة الأعمال والأداء املايل .وتتمتع الإدارة ب�سجل حافل يف حتقيق منو منتظم يف امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية واملقايي�س
الت�شغيلية ،وقد منت �إيرادات ال�شركة من  1.914.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م �إلى حوايل
 2.159.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م( ،مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %6.2خالل نف�س الفرتة).
ཛ

ཛقوة املركز املايل لل�شركة يتيح لها مرونة مالية لتمويل النمو امل�ستقبلي وحتقيق الأرباح :تتفوق ال�شركة على العديد من
مناف�سيها من خالل قوة مركزها املايل والذي بدوره يوفر خيارات متنوعة لل�شركة فيما يتعلق بتمويل �أعمالها امل�ستقبلية .وتتمتع ال�شركة
مبوارد نقدية قوية ،حيث بلغ �صايف التدفق النقدي من �أن�شطتها الت�شغيلية  1.198مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م .وتعتقد الإدارة �أن هذه العوامل �ست�سمح لل�شركة متويل مبادرات التو�سعة القادمة ب�شكل �أف�ضل و�إعادة ا�ستثمار �أرباحها
لتحقيق منو م�ستقبلي ،كما و�ستتيح لها توزيع الأرباح.

ཛ

ཛخربة فريق الإدارة ،مدعوم ًا مب�ساهمني ملتزمني وذوي �سمعة مرموقة :لدى ال�شركة فريق �إدارة متمر�س لدى �أفراده جمتمعني
�أكرث من  100عاما من اخلربة يف قطاع تطوير العقارات التجارية وجتارة التجزئة .وتعتقد ال�شركة �أن امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�شركة،
وهم �أي�ض ًا امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة ،هم احد رواد قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد قام امل�ساهمون امل�سيطرون بدعم
ال�شركة والإدارة من خالل خربتهم يف �سوق التجزئة والقطاع العقاري .ومن املتوقع �أن ت�ستمر ال�شركة م�ستقبال يف االنتفاع من خربتهم
ومعرفتهم الوا�سعة يف ال�سوق.

 2-3-1ا�سرتاتيجيات ال�شركة
تنطوي اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لل�شركة بخ�صو�ص تنمية �أعمالها التجارية على ما يلي:
ཛتر�سيخ املوقع الريادي لل�شركة يف قطاع جتارة التجزئة باململكة من خالل زيادة عدد املراكز التجارية التابعة لها:
ཛ
تخطط ال�شركة لال�ستمرار يف تو�سعة اعمالها وزيادة عدد مراكزها التجارية مدعومة ب�سجلها احلافل بالنجاحات يف هذا املجال ،من خالل:
بناء مراكز جتارية جديدة ،وتطوير مفاهيم جديدة للمراكز التجارية ،تو�سعة املراكز التجارية احلالية .تعتزم ال�شركة حاليا زيادة عدد
مراكزها التجارية ،من خالل بناء ثالثة ( )3مراكز جتارية جديدة ،وجميعها قيد الإن�شاء حاليا ،بالإ�ضافة �إلى تو�سعة ملركز جتاري قائم،
مما �سي�ؤدي �إلى زيادة �إجمايل عدد مراكزها التجارية من ت�سعة ع�شر ( )19مركز ًا جتاري ًا كما يف  31دي�سمرب 2018م �إلى اثنني وع�شرين
( )22مركزا جتاريا بنهاية الربع الرابع من عام 2019م ،وزيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري من  1.079مليون مرت مربع �إلى 1.251
مليون مرت مربع (با�ستثناء جدة بارك) .ف�ض ًال على ذلك� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة بارك يف  4مار�س 2019م وهو جممع
جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .والتاريخ املتوقع لبدء ت�شغيل جدة بارك
هو الربع الثاين من العام 2020م .ومن املتوقع �أن ي�ضيف جدة بارك لل�شركة م�ساحة  128.740مرت مربع قابلة للت�أجري .وكما يف  31دي�سمرب
2018م ،تنوي ال�شركة تطوير �أربعة مراكز جتارية جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) على
مدى ال�سنوات اخلم�سة القادمة .و�سوف ت�ستمر ال�شركة يف البحث عن فر�ص ،عند الإمكان ،لإ�ضافة م�ساحات �إجمالية جديدة قابلة للت�أجري
�ضمن مراكزها التجارية.
ཛ

ཛحتقيق اق�صى قدر من العوائد املالية من املراكز التجارية احلالية لل�شركة :تركز ال�شركة ب�شكل كبري على �إدارة �أ�صولها ب�شكل
فعال ،وتعتزم اال�ستمرار يف �سجلها الناجح يف �إدارة مراكزها التجارية ب�شكل فعال .لتحقيق هذا الهدف ،اطلقت الإدارة عدد من املبادرات
الرئي�سية والتي ت�شمل )1( :حت�سني معدالت الإ�شغال ،و( )2حت�سني معدالت بدالت الإيجار ،و( )3تنويع امل�ست�أجرين وفئاتهم ،و( )4تعزيز
الإيرادات من املبيعات الإعالنية والأك�شاك وغريها من اخلدمات الأخرى ،و(� )5إطالق مبادرات �أخرى لتح�سني كفاءة الأعمال.

ཛ

ཛاملحافظة على العالقات مع امل�ست�أجرين وتعزيزها :تعتزم ال�شركة اال�ستمرار يف حت�سني املزايا املقدمة للعمالء الرئي�سيني
وامل�ست�أجرين الآخرين ،وي�شمل ذلك �إتاحة الفر�صة له�ؤالء امل�ست�أجرين لتو�سيع نطاق �أعمالهم يف جميع �أنحاء اململكة متا�شيا مع تو�سع
االنت�شار اجلغرايف للمراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ،ومن خالل املحافظة على م�ستويات مرتفعة من الزائرين ب�شكل منتظم ملراكز
ال�شركة التجارية.

ཛ

ཛحت�سني جتربة الزائرين وتر�سيخ الوعي بالعالمات التجارية لل�شركة :تهدف الإدارة �إلى تر�سيخ مكانة ال�شركة لتجعلها «الوجهة
املف�ضلة» للم�ست�أجرين والزائرين على حد �سواء ،وذلك من خالل تبني ا�سرتاتيجيات خمتلفة تعتقد الإدارة �أنها ت�ساهم بجذب الزائرين.
وت�شمل هذه اال�سرتاتيجيات )1( :اختيار املواقع ال�صحيحة للمراكز التجارية يف مناطق منا�سبة لل�شرائح ال�سكانية امل�ستهدفة ،و( )2زيادة
تنوع امل�ست�أجرين لإتاحة امكانية متتع الزائرين بتجربة ت�سوق وترفيه متكاملة ،و( )3حت�سني مزيج امل�ست�أجرين واملاركات التجارية املتواجدة
يف املراكز التجارية وتقدمي مفاهيم جديدة للرتفيه يف جميع �أنحاء اململكة ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،دور ال�سينما ،و()4
ال�سعي الحتالل مركز ريادي يف اخلدمات الرقمية و�إتاحة االت�صال ب�شبكة الإنرتنت ،و( )5توفري مرافق مالئمة وجذابة باملراكز التجارية.

 4-1ملحة عامة عن ال�شركة ومنو ر�أ�سمالها
مت ت�أ�سي�س �شركة املراكز العربية ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وجرى ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري مبدينة الريا�ض مبوجب �شهادة الت�سجيل
التجاري رقم  ،1010209177وتاريخ 1426/04/07هـ (املوافق 2005/05/15م) .ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض ،حي النخيل الغربي،
طريق الدائري ال�شمايل� ،ص.ب ،341904 .الرمز الربيدي  ،11333اململكة العربية ال�سعودية .وت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�سمال قدره  1.000.000ريال
�سعودي ،مق�سم �إلى  1.000ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة مدفوعة بالكامل.

أأ

وبتاريخ 1427/02/11هـ (املوافق 2006/03/11م) ،قامت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه وفواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز
احلكري وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري بنقل كامل ح�ص�صهم يف ال�شركة �إلى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
القاب�ضة.
وبتاريخ 1429/03/09هـ (املوافق 2008/03/16م) ،قامت �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة بنقل
كامل ح�ص�صهما يف ال�شركة �إلى �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
بتاريخ 1436/05/27هـ (املوافق 2015/03/17م) ،قامت �شركة فا�س العقارية بنقل  150ح�صة من ح�ص�صها يف ال�شركة �إلى فواز عبدالعزيز
احلكري ،و 150ح�صة �إلى �سلمان عبدالعزيز احلكري ،و 130ح�صة �إلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري ،وقامت �شركة �سعف العاملية بنقل  20ح�صة
من ح�ص�صها �إلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري.
وبتاريخ 1436/05/27هـ (املوافق 2015/03/17م) قد متت �أي�ض ًا زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  1.000.000ريال �سعودي �إلى  4.450.000.000ريال
�سعودي ،مق�سم �إلى  4.450.000ح�صة عادية ،بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة ،وذلك من خالل:
ر�سملة مبلغ  2.257.183.825من ح�ساب امل�ساهمني اجلاري (كما يف  28فرباير 2015م) ،و
ر�سملة مبلغ  2.191.816.175ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة والذي كان يبلغ  1.275.172.345ريال �سعوي كما يف  31مار�س 2014م
و 916.643.830ريال �سعودي كما يف  28فرباير 2015م.
وبتاريخ 1438/9/18هـ (املوافق  13يونيو 2017م) ،مت تخفي�ض القيمة الإ�سمية للح�ص�ص من  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة �إلى  10رياالت
مق�سم �إلى  445.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية تبلغ  10ريال
�سعودية للح�صة ،ونتيج ًة لذلك �أ�صبح ر�أ�سمال ال�شركة  4.450.000.000ريال �سعوديّ ،
�سعودي للح�صة الواحدة ،مدفوع بالكامل.
وبتاريخ 1438/09/18هـ (املوافق 2017/06/13م) ،قام فواز عبدالعزيز احلكري بنقل  22.250.000ح�صة من ح�ص�صه يف ال�شركة �إلى �شركة
الفريدة الأولى ،وقام �سلمان عبدالعزيز احلكري بنقل  22.250.000ح�صة من ح�ص�صه يف ال�شركة ل�شركة الفريدة الثانية ،وقام عبداملجيد
عبدالعزيز احلكري بنقل  22.250.000ح�صة من ح�ص�صه يف ال�شركة �إلى �شركة الفريدة الثالثة.
وبتاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م) ،مت حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�سمال قدره
 4.450.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 445.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لكل �سهم.

بب

 5-1التطورات الرئي�سية لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها
يظهر اجلدول التايل التطورات الرئي�سية لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :3-1التطورات الرئي�سية منذ افتتاح �أول مركز جتاري لل�شركة (�صحارى بالزا) يف عام 2002م
ال�سنة

احلدث/التطور

2002م

افتتاح �صحارى بالزا

2004م

افتتاح النخيل بالزا يف الق�صيم وخري�ص مول يف مدينة الريا�ض
و�صلت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �إلى �أكرث من  100.000مرت مربع

2005م

ت�أ�س�ست �شركة املراكز العربية بداي ًة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�س مال قدره مليون ( )1.000.000ريال �سعودي
افتتاح عزيز مول يف مدينة جدة وال�سالم مول يف مدينة الريا�ض ومول الظهران يف مدينة الظهران

2006م

و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  20.000.000زائر

2008م

افتتاح مول العرب يف مدينة جدة والنور مول يف املدينة املنورة
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  500.000مرت مربع ،وو�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  30.000.000زائر

2009م

افتتاح تو�سعة مول الظهران

2010م

افتتاح الأح�ساء مول يف الهفوف
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  50.000.000زائر

2011م

افتتاح هيفاء مول يف مدينة جدة ومكة مول يف مكة املكرمة
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  600.000مرت مربع
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  60.000.000زائر

2012م

افتتاح ال�سالم مول يف مدينة جدة
ح�صلت ال�شركة على درجة التميز يف جوائز ال�سياحة عن عام 2012م (مول الظهران)
ح�صلت ال�شركة على اجلائزة الذهبية ملراكز الت�سوق يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وذلك من املجل�س العاملي ملراكز الت�سوق

2013م

دخلت ال�شركة يف مو�سوعة «غيني�س» العاملية لأكرب منطقة �ألعاب ترفيهية يف العامل ،والتي حققتها «بيلي بيز» يف مول الظهران
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  800.000مرت مربع
ح�صلت ال�شركة على جائزة �أف�ضل جتربة ت�سوق يف مول الظهران ،جائزة التميز ال�سياحي.

2014م

افتتاح تاال مول يف مدينة الريا�ض ،والنخيل مول يف مدينة الريا�ض ،و�سلمى مول يف حائل
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  88.000.000زائر

2015م

افتتاح اجلبيل مول يف اجلبيل ،وجوري مول يف الطائف
ح�صلت ال�شركة على اجلائزة الذهبية يف جوائز مراكز الت�سوق يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف عام 2015م
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  90.000.000زائر
متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى  4.450.000ح�صة بقيمة ا�سمية تبلغ  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة

2016م

افتتاح يا�سمني مول يف مدينة جدة ،واحلمراء مول يف مدينة الريا�ض
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  1.000.000مرت مربع
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  96.000.000زائر

2017م

مت تخفي�ض القيمة اال�سمية للح�صة من  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة �إلى  10رياالت �سعودية للح�صة الواحدة ،بعد �أن �أ�صبح ر�أ�س مال ال�شركة
 4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى  445.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية للح�صة الواحدة
مت حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�س مال قدره  4.450.000.000ريال �سعودي ،مق�سمة �إلى 445.000.000
�سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل بقيمة  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

2018م

و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  108.000.000زائر

2019م

�أقرت اجلمعية العامة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 445.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية
لل�سهم الواحد �إلى  4.750.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 475.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

امل�صدر :ال�شركة
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 نظرة عامة على هيكل ال�شركة و�شركاتها التابعة الرئي�سية6-1
. كما يف تاريخ هذه الن�شرة،يو�ضح الر�سم البياين التايل هيكل ال�شركة و�شركاتها التابعة
 الهيكل التنظيمي لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة:1-1ال�شكل 
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(áªgÉ°ùe ácô°T)

95%

95%

95%

50%

º«°ü≤dG ácô°T
á«¡«aÎdG ™jQÉ°ûª∏d
ájQÉéàdGh

∫ƒe ’ÉJ

∫ƒe ¢üjôN

∫ƒe õjõY

∫ƒe ΩÓ°ùdG
(IóL)

∫ƒe Úª°SÉ«dG

¿Gô¡¶dG ∫ƒe

∫ƒe AÉØ«g

∫ƒe π«îædG
(¢VÉjôdG)

∫ƒe …QƒL

Òµ◊G .Ω

∫ƒe ¬µe

∫ƒe QƒædG

∫ƒe AÉ°ùME’G

GRÓH π«îædG
(º«°ü≤dG)

∫ƒe π«Ñ÷G

∫ƒe iQÉë°U

Üô©dG ∫ƒe
(IóL)

á©eÉ÷G OQÉØ«dƒH
(¢VÉjôdG)

∫ƒe AGôª◊G
(¢VÉjôdG)

∫ƒe ΩÓ°ùdG
(¢VÉjôdG)

ó‚ ™bƒe

∫ƒe π«îædG
(ΩÉeódG)

∫ƒe í«∏ÿG
(¢VÉjôdG)

á©°SƒJ
∫ƒe π«îædG

IôgõdG ™bƒe

Üô©dG ∫ƒe
(¢VÉjôdG ™bƒe)

Iôgƒ÷G ™bƒe

É¡HCG ¢VQCG

º«°ü≤dG ¢VQCG

¿ƒ«Y ácô°T
óFGôdG
ájQÉéàdG
(5)

¿ƒ«Y ácô°T
ÚJÉ°ùÑdG
IQÉéà∏d
(4)

õcGôe ácô°T
¢VÉjôdG
IOhóëŸG
(3)

25%

¥Gƒ°SCG ácô°T
πÑ≤à°ùŸG
IQÉéà∏d

95%

ΩQÉµŸG ácô°T
á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG
ájQÉ≤©dG
êQGƒÑdG ácô°T
á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG
QÉªãà°SE’Gh
…QÉ≤©dG

95%

5.67%

∑ÓeCG ácô°T
á«ŸÉ©dG
πjƒªà∏d
…QÉ≤©dG
2.83%

(2)

∫ƒe ≈ª∏°S

RƒeôdG ìô°T
IOhóëŸG ¢VÉjôdG õcGôe ácô°T É¡µ∏“ %5 (1)
IOhóëŸG ¢VÉjôdG õcGôe ácô°T É¡µ∏“ %5 (2)
ájQÉéàdG QƒædG ™ª› ácô°T É¡µ∏“ %5 (3)
ÚàŸG çQC’G ácô°T É¡µ∏“ %5 (4)
∑ƒeÒdG ™ª› ácô°T É¡µ∏“ %5 (5)

IôLDƒe ájQÉŒ õcGôe
π«¨°ûàdG ádÉM ‘

äGQÉªãà°SEG

AÉ°ûfE’G ó«b ájQÉŒ õcGôe

π«¨°ûàdG ádÉM ‘ äÉcô°T

ôjƒ£àd ôLCÉà°ùe QÉ≤Y
k Ñ≤à°ùe ájQÉéàdG õcGôŸG
Ó

πjƒ“ äÉcô°T

IôZÉ°T ¢VQCG

ácƒ∏‡ ájQÉŒ õcGôe
π«¨°ûàdG ádÉM ‘
ôjƒ£àd IôM á«µ∏e
k Ñ≤à°ùe ájQÉéàdG õcGôŸG
Ó

 مبا يف ذلك �شركة الإرث املتني و�شركة جممع الريموك و�شركة جممع النور التجارية، متتلك ال�شركة عددًا من ال�شركات التابعة «غري العاملة» التي �سبق ت�أ�سي�سها لغر�ض متلك العقارات:مالحظة
. ولي�س لديها �أي �أ�صول �أو التزامات �أو �إيرادات �أو �أرباح وال تقوم ب�أي �أن�شطة �أخرى، وهذه ال�شركات التابعة غري العاملة ال متلك �أو ت�ست�أجر �أي عقارات.املحدودة

دد

ويظهر اجلدول التايل ال�شركات التابعة العاملة لل�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :4-1ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية عن ال�شركات التابعة العاملة لل�شركة
رقم ال�سجل التجاري

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية املبا�شرة
لل�شركة

ن�سبة امللكية غري
املبا�شرة لل�شركة

الرقم
الت�سل�سلي

1

�شركة مراكز الريا�ض املحدودة

1010223393

500.000

%95

%5

2

�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية
والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن
احلكري و�شركاه)

1131017545

500.000

%50

%0

3

�شركة عيون الب�ساتني للتجارة

1010431098

100.000

%95

%5

4

�شركة جممع عيون الرائد التجارية

1010413282

100.000

%95

%5

5

�شركة البوارج العاملية للتنمية
واال�ستثمار العقاري

1010245774

500.000

%95

%5

�شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية

1010245770

500.000

%95

%5

6
امل�صدر :ال�شركة

ال�شركة التابعة

مالحظة� :إن لل�شركة � 12شركة تابعة غري عاملة (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة امللحق « 3ال�شركات التابعة غري العاملة»).
ويعطي اجلدول التايل ملحة عامة عن ملكية الأ�سهم قبل الطرح وبعده:

جدول  :5-1ملحة عامة عن ملكية الأ�سهم قبل الطرح وبعده
قبل الطرح
ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية (ريال
�سعودي)

بعد الطرح
ن�سبة امللكية
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

فواز عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

�سلمان عبدالعزيز
احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

عبداملجيد عبدالعزيز
احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

�شركة الفريدة الأولى

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة الفريدة الثانية

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة الفريدة الثالثة

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة فا�س العقارية

231.400.000

2.314.000.000

%52

197.600.000

1.976.000.000

%41.6

�شركة �سعف العاملية

13.350.000

133.500.000

%3

11.400.000

114.000.000

%2.4

اجلمهور

-

-

-

95.000.000

950.000.000

%20

املجموع

445.000.000

4.450.000.000

%100

475.000.000

4.750.000.000

%100

هه

ملحة عامة على ال�سوق
نظرة عامة على الأو�ضاع االقت�صادية االجتماعية
ت�أتي اململكة العربية ال�سعودية يف مقدمة �أكرب البلدان من حيث امل�ساحة وال�سكان يف منطقة اخلليج العربي .وتُعد اململكة �أحد البلدان التي تتمتع
ب�إمكانيات اقت�صادية هائلة على ال�صعيد الإقليمي وهي املمثل الإقليمي الوحيد يف جمموعة الع�شرين التي ت�ضم االقت�صادات العاملية الرائدة .لي�ست
ارتفاعا حادًا يف عدد �سكانها الذي
اململكة �أكرب دول جمل�س التعاون اخلليجي فح�سب (حيث متثل �أكرث من  %60من �سكان املنطقة) ،بل ت�شهد �أي�ض ًا
ً
ارتفع من  6.2مليون يف عام 1970م �إلى ما يقرب من  33مليون يف عام 2018م.
عاما ،من املتوقع �أن يدفع
عاما وما يقرب من  %34ترتاوح �أعمارهم بني  20وً 40
ومع وجود حوايل  %36من ال�سكان الذين تقل �أعمارهم عن ً 20
ال�شباب وترية التح�ضر يف اململكة ب�صورة �سريعة .وتت�ألف غالبية ال�سكان يف الوقت احلا�ضر من �سكان املدن ،وت�ضم اململكة �أربعة من �أكرب املدن ح�سب
م�ساحة الياب�سة يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ،وهي الريا�ض وجدة ومنطقة الدمام احل�ضارية ومكة املكرمة.
يعتمد قطاع ال�سياحة ال�سعودي ب�شكل كبري على زوار احلرمني ال�شريفني .وهذا بدوره ي�ضمن ا�ستدامة الطلب على احلج من �أكرث من  1.8مليار م�سلم
يف العامل.
تهدف خطط الإ�صالح يف �إطار ر�ؤية � 2030إلى ف�صل االقت�صاد عن النفط من خالل التنويع ،وي�شمل ذلك تنمية قطاع الرتفيه .وقد مت تكليف الهيئة
العامة للرتفيه بتي�سري الإجراءات الالزمة لتطوير خيارات ترفيهية جديدة يف البالد تهدف �إلى تلبية احتياجات ال�سكان .كما ازدادت م�شاركة الإناث
يف قطاع جتارة التجزئة (الت�أنيث) ،ويعد هذا م�ؤ�شرا �إيجابيا لقطاع جتارة التجزئة.
نظرة عامة على قطاع جتارة التجزئة
يقدم الهيكل الدميوغرايف للمملكة بيئة خ�صبة للإنفاق يف قطاع جتارة التجزئة .وتعد اململكة قاعدة ا�ستهالكية �شا�سعة لل�شركات العاملة يف قطاع
جتارة التجزئة بف�ضل عدد �سكانها البالغ  33مليون ن�سمة يف عام 2018م .والأهم من ذلك �أن اململكة حتظى ب�شريحة �سكانية كبرية من فئة ال�شباب.
وت�ستفيد هذه الفئة العمرية العاملة كذلك من زيادة معدالت الدخل املتاح وجتربة جودة �أف�ضل ومنتجات متنوعة .يف حني �أن قطاع جتارة التجزئة
يف اململكة هو القطاع الأكرب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (حيث ميثل حوايل  400مليار ريال �سعودي كما يف يناير 2019م ،وف ًقا لدرا�سة ال�سوق
املعدة من قبل «جيه �أل �أل»).
ومتثل املدن الرئي�سية يف اململكة (الريا�ض وجدة ومنطقة الدمام احل�ضارية ومكة املكرمة)  %45من �سكان البالد (منذ عام 2016م) ،و %54من
العاملني يف البالد (منذ عام 2016م)ً ،
ف�ضل عن �أنها ت�شكل جزء كبرية من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري اخلا�صة بتجارة التجزئة يف اململكة.
و�شهد قطاع جتارة التجزئة يف املدن ال�سعودية تغريات كبرية على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية على �إثر حتول املحالت التجارية امل�ستقلة يف ال�شوارع
�إلى عدد كبري من املراكز التجارية .وال تزال جتارة التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) تهيمن على ال�سوق ال�سعودي .وت�شري درا�سة ال�سوق �إلى
�أن جتارة التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) ت�ساهم بن�سبة  %97من �إجمايل جتارة التجزئة يف عام 2018م.
هناك العديد من االختالفات الهامة التي متيز قطاع جتارة التجزئة ال�سعودي عن غريه من قطاعات جتارة التجزئة الإقليمية والعاملية ،كن�سبة
امل�شاركة املنخف�ضة ن�سبيا للمر�أة يف القوى العاملة .وعلى الرغم من اعتماد وتنفيذ العديد من الإ�صالحات يف اململكة ،مثل قدرة املر�أة على القيادة،
وت�ضمني دور ال�سينما يف املراكز التجارية ،ولكن تلك املبادرات لن تظهر ثمارها �إال يف الأمد املتو�سط .والنتيجة النهائية هي �أن قطاع جتارة التجزئة
فر�صا للم�شاركة يف منوه وتطوره.
ال�سعودي هو قيد التطوير حال ًيا مقارنة بالقطاعات الأخرى امل�شابهة من حيث احلجم والأهمية ،مما يخلق ً
غي وعزَّز تطوير املراكز التجارية جتربة الت�سوق لل�سكان والوافدين �إلى اململكة .ف�إن لزيادة عدد املراكز التجارية ت�أثري �إيجابي ،حيث �أ�ضافت
وقد َّ
الراحة الناجمة عن تكييف الهواء خالل ف�صل ال�صيف .كما تطورت املراكز التجارية لت�صبح �أماكن تركز �أكرث على �أن�شطة الرتفيه والت�سلية و�أماكن
التجمعات االجتماعية.
وقد منت مبيعات جتارة التجزئة يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %3.6يف الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2018م وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة
من قبل «جيه �أل �أل» ،وبلغت  %65.3من �إجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2018م .وقد دعم هذا النمو تزايد
عدد ال�سكان ال�شباب ،وزيادة التح�ضر ،والتحول يف �أ�سواق البيع بتبني �أمناط اال�ستهالك الغربية .وعالوة على ذلك ،ال يزال عدد احلجاج املتزايد
الذين يق�صدون املدينتني املقد�ستني ،مكة املكرمة واملدينة املنورة� ،ضمن العوامل املحفزة لنمو مبيعات جتارة التجزئة يف البالد.
ازدادت امل�ساحة املعرو�ضة يف املراكز التجارية يف املدن الرئي�سية الأربع يف اململكة من  5.0ماليني مرت مربع يف عام 2014م �إلى  6مليون مرت مربع
اعتبار ًا من عام 2018م.

وو

تقدر ح�صة الفرد من امل�ساحة املخ�ص�صة لتجارة التجزئة يف املراكز التجارية بحوايل  0.4مرت مربع يف املدن الرئي�سية الأربع يف اململكة .وهذا �أقل
بكثري من املعيار الدويل البالغ  1.1مرت مربع للفرد ،والذي حدده املجل�س الدويل للمراكز التجارية وهو � ً
أي�ضا �أقل بكثري من ح�صة الفرد يف دبي
املقدرة بـ 1.3مرت مربع (املركز التجاري الرائد يف املنطقة).
ومتا�ش ًيا مع االجتاهات العاملية ،من املرتقب �أن ت�شهد اململكة ارتفاع ًا يف عدد املراكز التجارية املطورة يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة .ومن املرجح تطوير
املزيد من املراكز التجارية الإقليمية والإقليمية الكبرية يف املناطق التي يعرتيها نق�ص يف العر�ض حالي ًا داخل املدن الكربى يف اململكة .ويف املقابل،
�سوف يركز العر�ض يف املناطق الأكرث ت�شبع ًا يف هذا ال�صدد على املرافق املحلية وداخل الأحياء ال�سكنية لتعزيز مناطق التجمع املحلية .وتعترب ال�شركة
�أكرب مالك وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة ب�إجمايل م�ساحة �إيجارية متثل  %14من احل�صة ال�سوقية يف نهاية عام 2018م.

زز

ملخ�ص املعلومات املالية
ينبغي �أن تقر�أ املعلومات املالية املبينة �أدناه جنبا �إلى جنب مع القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31
مار�س 2016م ،و 2017م ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م والتي مت �إعدادها ومراجعتها
من قبل «�إرن�ست ويونغ» (حما�سبون قانونيون) («�إرن�ست ويونغ») وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ،كما جاء يف تقاريرهم املرفقة يف
هذه الن�شرة ،والقوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م والتي مت �إعدادها وف ًقا للمعايري املحا�سبية
الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ومراجعتها من قبل كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه (حما�سبون قانونيون) ،مبا يف ذلك
الإي�ضاحات املتعلقة بها ،والتي مت �إدراجها يف الق�سم«( 21تقرير مراجع احل�سابات»).
ريال �سعودي (بالآالف)

ال�سنة املالية
2016م
3
املراجعة

بيان الدخل املوحد  /بيانات الربح �أو اخل�سارة
الإيرادات
تكلفة الإيرادات
ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية
�شطب ا�ستثمارات عقارية

الت�سعة �أ�شهر
ال�سنة املالية ال�سنة املالية
املراجعة لل�سنة املالية
2017م2018 3م
2018م
3
خا�ص)
(لغر�ض
مراجعة
4
مراجعة

الت�سعة �أ�شهر
لل�سنة املالية
2019م
4
مراجعة

5 1،914،500
(5 )444.733
(5 )180.543
(5 )8.443

2.123.774
()543.226
()221.582
()45.942

2.159.410
()530.729
()267.494
-

1.600.717
()401.539
()203.893
-

1.619.986
()405.564
()191.149
-

1.280.781
()137.380
()23.899
1.119.502
8.648
()105.800
10.613
1.032.963
()32.999
7 999.9647

1.313.023
()158.637
()19.123
1.135.263
8.822
()179.121
12.026
976.989
()27.154
949.835

1.361.187
()265.741
()13.444
1.082.001
9.651
()288.661
12.454
815.446
()32.684
782.762

995.285
()209.458
()10.654
775.173
9.651
()222.481
10.384
572.727
()25.442
547.285

1.023.272
()178.266
()4.947
840.059
8.117
()361.806
506
486.875
61.788
548.663

7 981.125
7 18.839
7 2.52
2.20

931.731
18.104
2.55
2.09

770.873
11.888
2.43
1.73

537.619
9.666
1.74
1.21

538.400
10.263
1.89
1.21

جممل الربح
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف دعاية وترويج6
الدخل من العمليات الرئي�سية
احل�صة يف �صايف دخل �شركة زميلة  /ح�ساب الأ�سهم امل�ستثمر
�أعباء مالية
�إيرادات �أخرى� ،صايف
الدخل قبل الزكاة واحل�صة غري امل�سيطرة
الزكاة
الدخل ال�صايف  /الربح لل�سنة (الفرتة)
�صايف الدخل املن�سوبة �إلى:
امل�ساهمون امل�سيطرون يف ال�شركة الأم
الدخل قبل احل�صة غري امل�سيطرة
دخل الت�شغيل عن كل �سهم (ريال �سعودي)
املكا�سب عن كل �سهم املتعلق بامل�ساهمني يف ال�شركة االم (ريال �سعودي)
املركز املايل املوحد
الأ�صول اجلارية
الأ�صول غري اجلارية
�إجمايل الأ�صول
املطلوبات اجلارية
املطلوبات غري اجلارية
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل احلقوق
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
التدفقات النقدية املوحدة
النقد ال�صايف من �أن�شطة ت�شغيلية
النقد ال�صايف امل�ستخدم يف �أن�شطة ا�ستثمارية
النقد ال�صايف من (امل�ستخدم يف) �أن�شطة مالية
امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية وم�ؤ�شرات الأداء
عدد املراكز التجارية يف �آخر الفرتة
عدد املراكز التجاري اململوكة ملكية مطلقة يف �آخر الفرتة
عدد املراكز التجارية امل�ست�أجرة يف �آخر الفرتة
امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري (مرت مربع)
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة يف نهاية الفرتة (مرت مربع)
الإ�شغال يف نهاية الفرتة
املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة (مرت مربع)
متو�سط معدّل الإ�شغال ال�سنوي
الزائرون
معدّل منو الإيرادات

حح

8 900.0318
830.492
8
11.075.673
9.395.148
١١٫٩٠٦٫١٦٤ 10.295.178
1.205.443
1.553.969
5.818.975
4.075.180
7.024.417
5.629.148
4.881.747
4.666.030
١١٫٩٠٦٫١٦٤ 10.295.178
984.733
()793.939
()278.173

1.092.163
()٢٫٢٧٠٫٦٤٩
1.093.869

19
17
8
7
11
10
1.069.914
965.191
971.429
900.503
%90.8
%93.3
938.482
873.029
%87.7
%90.5
+9٦٫000.000 +90.000.000
%10.9
%9.6

894.072
10.986.685
11.880.757
1.570.573
5.402.785
6.973.357
4.907.400
11.880.757
1.244.247
()535.610
()786.504
19
8
11
1.074.530
994.990
%92.6
1.002.063
%93.3
+108.000.000
%1.7

1.586.267
992.248
11.370.695 11.482.344
12.956.962 12.474.592
1.486.890
1.528.998
6.636.205
6.040.642
8.123.095
7.569.640
4.833.867
4.904.952
12.956.962 12.474.592
799.193
()382.856
()558.563

198.103
()538.274
413.046

19
19
8
8
11
11
1.078.821
1.079.327
1.016.307
1.014.540
%94.2
%92.8
1.001.606
997.662
%92.8
%92.4
+81.000.000 +82.000.000
%1.2
%2.4

ريال �سعودي (بالآالف)
جممل هام�ش الربح
هام�ش الدخل ال�صايف
العائد على الأ�صول9
العائد على حقوق امل�ساهمني10
�إجمايل الأ�صول � /إجمايل املطلوبات
�إجمايل املطلوبات � /إجمايل حقوق امل�ساهمني
ن�سبة توزيع الأرباح11
الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء12
الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف
الإيجار و�إعادة الهيكلة12

ال�سنة املالية
2016م
3
املراجعة

الت�سعة �أ�شهر
ال�سنة املالية ال�سنة املالية
املراجعة لل�سنة املالية
2018م
2017م
2018م
3
مراجعة( 3لغر�ض خا�ص)
4
مراجعة
%62.2
%63.0
%61.8
%33.6
%35.7
%43.9
%4.3
%6.6
%8.0
%11.0
%16.0
%19.5
%60.7
%58.7
%59.0
%154.3
%142.1
%143.9
%96.1
%96.7
%77.2
1.020.325
1.402.126
1.398.578

الت�سعة �أ�شهر
لل�سنة املالية
2019م
4
مراجعة
%63.2
%33.2
%4.2
%11.1
%62.7
%168.0
%116.6
1.064.309

1.515.705

1.164.806

1.235.749

%66.9
%51.2
%9.7
%21.4
%54.7
%120.6
%90.3
1.332.169

1.608.176

1.597.102

امل�صدر :ال�شركة
 3مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف اجلدول �أعاله لل�سنة املالية 2016م من القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2017م،
واملعلومات املالية لل�سنوات املالية 2017م و2018م من القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،والتي مت �إعدادها
وف ًقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة (.)SOCPA
 4مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف اجلدول �أعاله للأ�شهر الت�سعة املنتهية يف دي�سمرب 2017م والأ�شهر الت�سعة املنتهية يف دي�سمرب 2018م
من القوائم املالية الأولية املوحدة واملراجعة لل�شركة للفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م والتي مت �إعدادها وف ًقا للمعايري الدولية على النحو
املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية .وتُالحظ بع�ض االختالفات املهمة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري
املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وال يجوز املقارنة بني الفرتات املعرو�ضة مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية على
النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية والفرتات املعرو�ضة مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
 5متثل �إيرادات املرافق املبالغ التعاقدية التي تُفر�ض على امل�ست�أجرين ال�سرتجاع ر�سوم املياه والكهرباء التي ي�ستهلكها �أولئك امل�ست�أجرون .مت خ�صم
�إيرادات املرافق من امل�صاريف املقابلة لها ،ومن ّثم مت عر�ضها �ضمن تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية 2016م .وحر�ص ًا على
ات�ساق املعلومات ،مت يف هذه الن�شرة �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق لل�سنة املالية 2016م والبالغة قيمتها  62.3مليون ريال �إلى بند الإيرادات.
 6متت الإ�شارة �إلى هذا البند حتت «الإعالن والرتويج» يف القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2017م و2018م.
 7قدمت يف هذه الن�شرة متا�شيا مع عر�ض القوائم املالية لل�سنة املالية 2018م.
 8يف هذه الن�شرة ،ومتا�شيا مع �أ�سا�س الت�صنيف كما يف  31مار�س 2018م ،مت �إعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة ملقاول من الأطراف ذات العالقة
والبالغة  223.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م من اجلزء غري املتداول �إلى اجلزء املتداول ،ومت �إعادة ت�صنيف التكاليف املبا�شرة الأولية
لعقود الإيجار الت�شغيلية كما يف  31مار�س 2016م والبالغة  249.8مليون ريال �سعودي حتت العقارات اال�ستثمارية ،من بند م�ستقل على قائمة املركز
املايل كما يف  31مار�س 2018م .يو�ضح اجلدول التايل مقارنة بني الأرقام املعاد ت�صنيفها املعرو�ضة يف هذه الن�شرة مع الأرقام املذكورة لل�سنة املالية
املنتهية  31مار�س 2016م يف القوائم املالية لل�شركة لل�سنة املالية 2017م.
مق�سوما على �إجمايل الأ�صول.
 9يعرف العائد على الأ�صول على �أنه �صايف الدخل
ً
مق�سوما على �إجمايل حقوق امللكية.
 10يعرف العائد على حقوق امللكية على �أنه �صايف الدخل
ً
 11تُعرف ن�سبة توزيع الأرباح على �أنها مقدار �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني ن�سبة �إلى �إجمايل الدخل ال�صايف.
 12ت�ستخدم ال�شركة بع�ض الإجراءات لتقييم الأداء الت�شغيلي واملايل لأعمالها والتي تُعد �إجراءات �إ�ضافية غري مراجعة ال تتطلبها املبادئ املحا�سبية
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية �أو املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وال ُيقدم الأداء
وف ًقا لها .وت�شمل هذه الإجراءات املالية غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ك ًال من الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة
واال�ستهالك والإطفاء ( ،)EBITDAوالدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار و�إعادة الهيكلة (.)EBITDAR
وت�ستخدم الإدارة هذه الإجراءات لقيا�س الأداء الت�شغيلي وك�أ�سا�س للتخطيط اال�سرتاتيجي والتنب�ؤ .وتعتقد الإدارة �أن هذه الإجراءات وغريها من
الإجراءات املماثلة تٌ�ستخدم على نطاق وا�سع من قبل بع�ض امل�ستثمرين وحمللي الأوراق املالية والأطراف املعنية الأخرى كمقايي�س تكميلية للأداء.
وقد ال تكون هذه الإجراءات غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة مماثلة للإجراءات املماثلة الأخرى امل�ستخدمة من قبل
ال�شركات الأخرى ،كما �أنها �أدوات حتليلية تنطوي على عدد من القيود وال ينبغي النظر فيها مبعزل عن حتليل النتائج الت�شغيلية لل�شركة� ،أو كبديل
لذلك التحليل ،والذي مت �إعداده مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية �أو املعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة
العربية ال�سعودية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن تعريف ال�شركة للدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء ( ،)EBITDAوالدخل قبل
امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار و�إعادة الهيكلة ( )EBITDARيختلف عن تعريف هيئة الأوراق املالية والبور�صات
الأمريكية ،وبالتايل قد ال يجوز املقارنة بني تعريفات ال�شركة وما تنطوي عليه من قيا�سات والتعريفات والقيا�سات التي تعطيها ال�شركات التي تقدم
وثائق مالية ووثائق خمتلفة �أخرى �أمام هيئة الأوراق املالية والبور�صات الأمريكية.

طط

وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت �إعادة ت�صنيف �شطب العقارات اال�ستثمارية لت�صبح تكلفة مبا�شرة (وبالتايل جزءا من �إجمايل الربح) بد ًال من التكاليف
الغري مبا�شرة (�أقل من �إجمايل الربح) ،على �أ�سا�س الت�صنيف لل�سنوات املالية املنتهية  31مار�س 2018م و 31مار�س 2017م .ولأغرا�ض االت�ساق ،مت
يف هذه الن�شرة �إعادة ت�صنيف �شطب العقارات اال�ستثمارية البالغ  8.4مليون ريال �سعودي �إلى تكلفة مبا�شرة لل�سنة املالية 2016م.
يو�ضح اجلدول التايل مقارنة بني الأرقام املعاد ت�صنيفها مع الأرقام الواردة لل�سنة املالية املنتهية  31مار�س 2016م يف املعلومات املالية لل�شركة لل�سنة
املالية 2016م.
ريال �سعودي (بالآالف)

ال�سنة املالية 2016م
املراجعة (كما مت تقريره)

ت�سويات

ال�سنة املالية 2016م املراجعة
(املعاد ت�صنيفه)

بيان الدخل املوحد

الإيرادات
تكلفة الإيرادات
ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية
�شطب ا�ستثمارات عقارية

1.852.214
()382.446
()180.543
-

جممل الربح
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف دعاية وترويج
الدخل من العمليات الرئي�سية
احل�صة يف �صايف دخل �شركة زميلة
ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية
�أعباء مالية
�إيرادات �أخرى� .صايف
الدخل قبل الزكاة
الزكاة
الدخل ال�صايف

1.289.225
()137.380
()23.899
1.127.945
8.648
()8.443
()105.800
10.613
1.032.963
()32.999
999.964

62.287
()62.287

1.914.500
()444.733
()180.543
()8.443

()8.443

1.280.781
()137.380
()23.899
1.119.502
8.648
()105.800
10.613
1.032.963
()32.999
999.964

()8.443

()8.443
8.443

امل�صدر :ال�شركة
ريال �سعودي (بالآالف)

الأ�صول
الأ�صول اجلارية
الأر�صدة النقدية والبنكية
ح�سابات قب�ض� ،صايف
املبلغ امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة
دفعات مقدمة ملقاول ،طرف ذو عالقة
دفعات مقدمة و�أ�صول جارية �أخرى
�إجمايل الأ�صول اجلارية
الأ�صول غري اجلارية
دفعات مقدمة ملقاول ،طرف ذو عالقة
املبلغ امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة
دفعات �إيجار مقدمة
التكلفة املبا�شرة لعقود الإيجار
اال�ستثمارات يف �شركات زميلة
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
ا�ستثمارات عقارية
املمتلكات والأجهزة
�إجمايل الأ�صول غري اجلارية
�إجمايل الأ�صول

ال�سنة املالية 2016م
املراجعة (كما مت تقريره)

242.834
169.568
160.244
104.164
676.810
643.943
364.445
176.654
249.800
36.197
234.454
7.851.989
60.887
9.618.368
10.295.178

ت�سويات

223.221
223.221
()223.221
()249.800
249.800
223.221

ال�سنة املالية 2016م املراجعة (املعاد
ت�صنيفه)

242.834
169.568
160.244
223.221
104.164
900.031
420.722
364.445
176.654
36.197
234.454
8.101.789
60.887
9.395.148
10.295.178

امل�صدر :ال�شركة

يو�ضح اجلدول التايل كيفية قيام ال�شركة بت�سوية الدخل �إلى الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء ،والدخل قبل امل�صروفات
البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار و�إعادة الهيكلة:

يي

ريال �سعودي (بالآالف)
الدخل ال�صايف لل�سنة
�أعباء مالية

13

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

999.964

949.835

فرتة الت�سعة
فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
ال�سنة املالية �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب يف  31دي�سمرب
2018م
2018م
2017م
548.663
547.285
782.762

105.800

179.121

288.661

222.481

361.806

زكاة

32.999

27.154

32.684

25.442

()61.788

ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية

180.543

221.582

267.494

203.893

191.149

ا�ستهالك املمتلكات والأجهزة

12.863

20.886

30.525

21.224

24.479

1.398.578

1.402.126

1.020.325

1.064.309

209.598

194.976

144.481

171.440

1.608.176

1.597.102

1.164.806

1.235.749
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الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء 1.332.169
م�صروف الإيجار  -تكلفة الدخل

183.536

الدخل قبل امل�صروفات البنكية
الهيكلةوالزكاة واال�ستهالك والإطفاء 1.515.705
وتكاليف الإيجار و�إعادة
امل�صدر :ال�شركة

وهناك بع�ض االختالفات الهامة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وبالتايل ال يجوز املقارنة بني الفرتات املعرو�ضة مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة والفرتات
املعرو�ضة مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.

 13مت تقدميها يف هذه الن�شرة مبا يتما�شى مع عر�ض القوائم املالية لل�سنة املالية 2018م .و ُيعر�ض هذا البند يف القوائم املالية للأ�شهر الت�سعة من
ال�سنة املالية 2018م حتت عنوان« :الربح عن الفرتة».
 ١٤مت تقدميها يف هذه الن�شرة مبا يتما�شى مع عر�ض القوائم املالية لل�سنة املالية 2018م .و ُيعر�ض هذا البند يف القوائم املالية للأ�شهر الت�سعة من
ال�سنة املالية 2018م حتت عنوان« :تكلفة التمويل».

كك

ملخ�ص عوامل املخاطرة
وبوجه
قبل �أن يقرر امل�ستثمرون املحتملون اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،يتوجب عليهم درا�سة جميع املعلومات امل�شمولة يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية،
ٍ
خا�ص عوامل املخاطرة الواردة �أدناه والتي يتم و�صفها بالتف�صيل يف الق�سم«( 2عوامل املخاطرة»).
(�أ) املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة
 .1الرتاجع العام يف حركة الزائرين والإنفاق
 .2اعتماد �إيرادات ال�شركة على العمالء الرئي�سيني
 .3التغريات ال�سلبية يف الو�ضع املايل مل�ست�أجري املراكز التجارية
 .4املخاطر املتعلقة بازدياد امل�صاريف الت�شغيلية لل�شركة
 .5الت�أخريات يف حت�صيل الإيجارات
 .6املخاطر املتعلقة بقدرة ال�شركة على جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين احلاليني �أو �إبرام عقود جديدة مع م�ست�أجرين جدد،
	�أو عجزها عن �إبرام هذه العقود ب�شروط مواتية لها
 .7املخاطر املتعلقة باعتماد �أعمال ال�شركة على املعامالت مع الأطراف ذات العالقة التي �ست�ستمر بعد الطرح
 .8ملخاطر املتعلقة بالتعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة
 .9املخاطر املتعلقة باملناف�سة
 .10املخاطر املتعلقة بتعذر ال�شركة يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بالتو�سع
 .11املخاطر املتعلقة ببناء املراكز التجارية
 .12املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على مورد واحد لتقدمي خدمات ت�صميم وبناء املراكز التجارية
 .13املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على مقاولني من الغري
 .14املخاطر املتعلقة بتعر�ض �إيرادات ال�شركة لتقلبات ال�سوق
 .15املخاطر املتعلقة مبعدالت منو �إيرادات ال�شركة
 .16املخاطر املتعلقة بالت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات ال�ضرورية ملمار�سة ال�شركة لأعمالها
 .17املخاطر املتعلقة بقدرة ال�شركة على احلفاظ على �صورة و�سمعة عالمتها التجارية «املراكز العربية»
 .18املخاطر املتعلقة بحماية ال�شركة لعالماتها التجارية
 .19املخاطر املتعلقة بتعر�ض ال�شركة ملخاطر ت�شغيلية وعوائق جتارية غري متوقعة
 .20املخاطر املتعلقة ب�أعمال جتديد و�إعادة تطوير املراكز التجارية احلالية لل�شركة
 .21املخاطر املتعلقة بتعار�ض م�صالح امل�ساهمني احلاليني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 .22املخاطر املتعلقة مبوارد ال�شركة املالية
لقيود يف �إجراءات الديون اجلارية
 .23املخاطر املتعلقة بتعر�ض ال�شركة ٍ
 .24املخاطر املتعلقة باالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية �إلى املعايري املحا�سبية الدولية
 .25املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على �إدارتها العليا وكبار موظفيها
 .26املخاطر املتعلقة ب�سوء ت�صرف امل�ست�أجرين �أو املوظفني
 .27املخاطر املتعلقة برتكز �إيرادات ال�شركة يف ثالثة مراكز جتارية كربى خا�صة بها
 .28املخاطر املتعلقة بتطبيق ال�شركة لالئحة حوكمة داخلية ُمعتمدة حديث ًا
لل

 .29املخاطر املتعلقة بق�صور اخلربة يف �إدارة �شركة م�ساهمة مدرجة
 .30املخاطر املتعلقة ب�أعطال نظم تقنية املعلومات
 .31املخاطر املتعلقة بعدم كفاية التغطية الت�أمينية
 .32املخاطر املتعلقة بدخول ال�شركة يف دعاوى ق�ضائية
 .33املخاطر املتعلقة بالتغيريات على �سيا�سة ال�شركة بخ�صو�ص ح�ساب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
 .34املخاطر املتعلقة بتع ّر�ض ال�شركة وامل�ست�أجرين ملخاطر تتعلق بارتفاع الر�سوم احلكومية املطبقة على العاملني غري ال�سعوديني
 .35املخاطر املتعلقة باالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية �إلى املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى
النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية
 .36ت�أثري االنتقال �إلى نظام «ياردي» ( )Yardiعلى �أعمال ال�شركة.
(ب) املخاطر املتعلقة بعقارات ال�شركة
 .1املخاطر املتعلقة بعقود الإيجار الرئي�سية
 .2املخاطر املتعلقة بنقل ملكية بع�ض العقارات
 .3املخاطر املتعلقة بعدم انعكا�س القيمة الدفرتية لعقارات ال�شركة والتقييم املتعلق بها بالقيمة ال�سوقية لهذه العقارات
لتقلبات يف قطاع العقارات
 .4املخاطر املتعلقة بتعر�ض الأداء املايل لل�شركة
ٍ
لنزاعات بخ�صو�ص امللكية
 .5املخاطر املتعلقة بتعر�ض املراكز التجارية لل�شركة
ٍ
 .6املخاطر املتعلقة بعدم �سيولة الأ�صول العقارية
(ج) املخاطر املتعلقة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية
 .1املخاطر املتعلقة بتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
 .2املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية
 .3املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى
 .4املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف �أ�سعار الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�صلة
 .5املخاطر املتعلقة ب�إقرار الئحة حوكمة ال�شركات ،ونظام ال�شركات اجلديد م�ؤخرا يف اململكة والتي تفر�ض قيودا �إ�ضافية على ال�شركة
 .6املخاطر املتعلقة بالقيود املحتملة على امللكية الأجنبية
 .7املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف الأنظمة وال�سيا�سات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية و�/أو التغيريات يف تطبيقها
 .8املخاطر املتعلقة بالزكاة
 .9املخاطر املتعلقة بامل�سائل البيئية �أو ال�صحية �أو املهنية
(د) املخاطر املتعلقة ب�أ�سهم الطرح
 .1املخاطر املتعلقة بال�سيطرة الفاعلة للم�ساهمني امل�سيطرين
 .2املخاطر املتعلقة بعدم طرح الأ�سهم يف �سوق �سابق
 .3املخاطر املتعلقة باملبيعات والطرح يف امل�ستقبل
 .4املخاطر املتعلقة بالتقلبات يف ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم
 .5املخاطر املتعلقة بقدرة ال�شركة على توزيع الأرباح
 .6املخاطر املتعلقة ب�صرف العمالت الأجنبية عند اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح
مم
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الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

٣٦٠

١.١التعريفات وامل�صطلحات
اتفاقيات اعادة التمويل

اتفاقيات اعادة التمويل املتعلقة ب�إعادة التمويل والتي تت�ضمن:
●

اتفاقية �إقرا�ض الأ�سهم
اتفاقية التعهد بالتغطية
الإدارة
الإدراج
الأدوات امل�ساوية للأ�سهم
الأرا�ضي امل�ؤجرة
�إرن�ست ويونغ
ا�ستمارة الطلب
الأ�سهم
�أ�سهم البيع
�أ�سهم التخ�صي�ص الإ�ضايف
الأ�سهم اجلديدة
�أ�سهم الطرح
�إعادة التمويل
الأقارب

�أمانة
�أمني �سر
�أيزو ()ISO
برنامج التحول الوطني
التخ�صي�ص الإ�ضايف

اتفاقية مرابحة مببلغ حوايل  1.433.350.000ريال �سعودي (»ت�سهيل املرابحة«).

● اتفاقية �إجارة مببلغ حوايل  5.771.500.000ريال �سعودي (»ت�سهيل الإجارة»).
اتفاقية �إقرا�ض الأ�سهم املربمة فيما بني امل�ساهم املقر�ض للأ�سهم ومدير اال�ستقرار ال�سعري فيما
يتعلق بعملية الطرح.
اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي مت �إبرامها بني ال�شركة وامل�ساهمني البائعني ومتعهدي التغطية
يف ما يتعلق بالطرح
�أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني وكبار التنفيذيني بال�شركة
قبول �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق وفق ًا لقواعد الإدراج
ً
�أدوات م�ساوية للأ�سهم يتم �إ�صدارها للم�ستثمرين الأجانب عمال بالتدابري املتفق عليها مبوجب
اتفاقيات املبادلة
الأرا�ضي امل�ؤجرة من قبل ال�شركة ،واملبينة يف الق�سم  1-5-13من هذه الن�شرة
�شركة �إرن�ست ويونغ و�شركاهم (حما�سبون قانونيون)
ا�ستمارة الطلب التي تُ�ستخدم من قبل اجلهات امل�شاركة لت�سجيل طلباتهم يف �أ�سهم الطرح خالل
فرتة بناء �سجل الأوامر .وي�شمل هذا امل�صطلح ،ح�سب احلال ،ا�ستمارة الطلب الإحلاقية عند تغيري
النطاق ال�سعري.
�أي �سهم عادي مدفوع بالكامل من ال�شركة بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد يف
ر�أ�س مال ال�شركة.
� 65.000.000سهم من �أ�سهم ال�شركة احلالية التي �سيتم بيعها من قبل امل�ساهمني البائعني خالل
عملية الطرح
�أ�سهم التخ�صي�ص الإ�ضايف التي ت�صل �إلى � 14.250.000سهم كحد �أق�صى (تعادل  )%15من
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�شمولة يف الطرح ،والتي مينحها امل�ساهم املعني بالتخ�صي�ص الإ�ضايف ملدير
اال�ستقرار ال�سعري فيما يخ�ص خيار تخ�صي�ص الأ�سهم الإ�ضافية.
� 30.000.000سهم جديد يتم تخ�صي�صه و�إ�صداره من قبل ال�شركة فيما يتعلق بالطرح
 95.000.000والتي تت�ضمن �إجمايل الأ�سهم اجلديدة و�أ�سهم البيع
�إعادة متويل ال�شركة لرتتيبات ت�سهيالت الديون القائمة من خالل ت�سهيالت بنكية جديدة بقيمة
 7.205مليار ريال �سعودي على مدى � 10سنوات
● ي�شمل «الأقارب» �أي مما يلي:
●

الآباء ،والأمهات ،والأجداد ،واجلدات و�إن علوا.

●

الأوالد ،و�أوالدهم و�إن نزلوا.

●

الإخوة والأخوات والأ�شقاء� ،أو الأب� ،أو الأم.

● الأزواج والزوجات.
البلدية
�أمني �سر جمل�س الإدارة
املنظمة الدولية للمعايري ()ISO
برنامج مت تطويره للم�ساعدة على حتقيق «ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية  »2030وحتديد التحديات
التي تواجهها الهيئات احلكومية يف القطاعني االقت�صادي والتنموي
الإجراء الذي يخ�ص�ص بنا ًء عليه عدد من الأ�سهم الإ�ضافية للأ�سهم املطروحة لالكتتاب ،والتي
تقرت�ض من امل�ساهمني املقر�ضني ويتم بيعها للجمهور خالل فرتة الطرح الأويل ب�سعر االكتتاب وفق ًا
التفاقية التخ�صي�ص الإ�ضايف.
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تعليمات بناء �سجل الأوامر

تقرير التقييم العقاري
تقرير تقييم جدة بارك
تقنية املعلومات
اجلريدة الر�سمية
اجلمعية العامة
اجلمعية العامة العادية
اجلمعية العامة غري العادية
اجلمهور

تعليمات بناء �سجل الأوامر وتخ�صي�ص الأ�سهم يف عمليات االكتتاب العامة الأولية ال�صادرة عن
جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 2016-94-2م ال�صادر بتاريخ 1437/10/15هـ
(املوافق 2016/07/20م) ،كما جرى تعديلها وفق ًا لقرار هيئة ال�سوق املالية رقم 2018-4-4م
ال�صادر بتاريخ 1439/4/23هـ (املوافق 2018/1/10م)
تقرير التقييم العقاري فيما يتعلق بعقارات التقييم كما يف  31دي�سمرب  ،2018واملعد من قبل جيه
�أل �أل ،امل�ؤرخ يف 2019/2/28م
تقرير التقييم العقاري املتعلق بجدة بارك ،كما يف  11مار�س 2019م ،واملعد من قبل جيه �أل �أل،
امل�ؤرخ يف  28مار�س 2019م
تقنية املعلومات اخلا�صة بال�شركة
جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية يف اململكة
اجلمعية العامة غري العادية و�/أو اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�شركة .تعني »اجلمعية العامة»
�أي جمعية عامة لل�شركة
ً
اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني املنعقدة وفقا للنظام الأ�سا�سي
اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني والتي تعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي
الأ�شخا�ص غري املذكورين �أدناه:
(�أ) تابعي ال�شركة
(ب) امل�ساهمون الكبار يف ال�شركة
(ج)	�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�شركة
(د)	�أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�شركة
(ه)	�أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمون الكبار يف ال�شركة
(و)	�أي �أقرباء للم�شار �إليهم يف (�أ ،ب ،ج ،د� ،أو ه) �أعاله
(ز)	�أي �شركة ي�سيطر عليها امل�شار �إليهم يف (�أ ،ب ،ج ،د ،ه� ،أو و) �أعاله

اجلهات امل�ستلمة
اجلهات امل�شاركة
جيه �أل �أل
احلكومة
الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة
واال�ستهالك والإطفاء
الدخل قبل امل�صروفات البنكية والزكاة
واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار
و�إعادة الهيكلة
دوالر �أمريكي
رم�ضان
الر�ؤية 2030
ريال
الرئي�س التنفيذي
رئي�س جمل�س الإدارة
الزكاة
�سعر الطرح
ال�سعودة
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الأ�شخا�ص الذين يت�صرفون باالتفاق مع ًا وميلكون جمتمعني (� )%5أو �أكرث من فئة الأ�سهم املراد
�إدراجها.
جمموعة �سامبا املالية والبنك الأهلي التجاري
اجلهات املرتبطة بعملية بناء �سجل الأوامر من �ضمن امل�ؤ�س�سات املكتتبة.
�شركة جونز النغ ال�سال العربية ال�سعودية للتقييم العقاري ،م�ست�شار �أبحاث ال�سوق ومقيم العقار
اخلارجي
ف�سر م�صطلح «حكومي» على هذا الأ�سا�س
حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،و ُي ّ
دخل ال�شركة قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء
دخل ال�شركة قبل امل�صروفات البنكية والزكاة واال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار و�إعادة الهيكلة
الدوالر الأمريكي ،العملة الر�سمية للواليات املتحدة الأمريكية
�شهر رم�ضان املبارك
الر�ؤية  2030التي �أ�صدرتها احلكومة ال�سعودية يف عام 2016م
الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة
الرئي�س التنفيذي لل�شركة
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
الزكاة هي نوع من الت�صدّق يف الدين الإ�سالمي احلنيف وهو مبثابة التزام �أو فر�ض ديني
 ٢٦ريال �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم الطرح
متطلبات التوطني املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية يف ما يتعلق ب�سوق العمل

ال�سنة املالية 2016م
ال�سنة املالية 2017م
ال�سنة املالية 2018م
ال�سوق ،ال�سوق املالية �أو تداول
�شخ�ص مرخ�ص له
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة العاملة

ال�شركات التابعة غري العاملة
ال�شركات الزميلة
ال�شركات ال�ضامنة
�شركات جمل�س التعاون امل�ستثمرة

ال�شركة
�شركة الأطعمة والرتفيه
ال�شركة الأم
ال�شركة الأم القاب�ضة
�شركة فا�س للطاقة التجارية
�شركة فواز احلكري العقارية
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
�شهادات الزكاة
ال�ضامنني ال�شخ�صيني
�ضريبة القيمة امل�ضافة

ال�سنة املالية التي بد�أت يف � 1أبريل 2015م واملنتهية يف  31مار�س 2016م
ال�سنة املالية التي بد�أت يف � 1أبريل 2016م واملنتهية يف  31مار�س 2017م
ال�سنة املالية التي بد�أت يف � 1أبريل 2017م واملنتهية يف  31مار�س 2018م
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة للقيام ب�أعمال الأوراق املالية
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ال�شركات التابعة لل�شركة ومنها ال�شركات التابعة العاملة وال�شركات التابعة الغري عاملة (املعرفني
�أدناه)
ال�شركات التابعة لل�شركة التي متلك عقارات �أو �سبق لها �أن ملكت عقارات ،مبا�شرة قبل �إعادة
التمويل� ،أو لها ا�ستثمارات يف الوقت احلايل ،وهي� :شركة مراكز الريا�ض املحدودة ،و�شركة الق�صيم
للم�شاريع الرتفيهية والتجارية ،و�شركة عيون الب�ساتني للتجارة ،و�شركة عيون الرائد التجارية،
و�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري ،و�شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية (ملزيدٍ
من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 3-6-4ملحة عامة عن ال�شركات التابعة العاملة»)
ال�شركات التابعة لل�شركة التي ال متلك �أو ت�ست�أجر �أي عقار ،ولي�س لديها �أي �أ�صول �أو مطلوبات �أو
�إيرادات �أو �أرباح وال تقوم ب�أي ن�شاط حمدد (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة امللحق » 2ال�شركات
الغري عاملة»)
�أي �شركة �أو كيان �أو �شخ�ص اعتباري تابع لـ»جمموعة فواز احلكري» ،من غري ال�شركة و�شركاتها
التابعة
�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة� ،شركة فا�س العقارية� ،شركة �سعف العاملية� ،شركة مراكز الريا�ض
املحدودة� ،شركة الفريدة الأولى� ،شركة الفريدة الثانية� ،شركة الفريدة الثالثة ،والتي قدمت كل
منها �ضما ًنا فيما يتعلق باتفاقيات اعادة التمويل
�أي �شركة تكون غالبية ر�أ�سمالها مملوك ًة ملواطنني �أو حكومات من دول جمل�س التعاون ،وذلك وفقا
للتعريف ّ
املو�ضح يف قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون ال�صادر يف دورته اخلام�سة ع�شر واملعتمد
مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )16وتاريخ 1418/01/20هـ ،بالإ�ضافة �إلى ال�صناديق التي مت
ت�أ�سي�سها يف �إحدى دول املجل�س والتي تطرح وحداتها يف اكتتاب عام على م�ستثمرين من تلك الدول،
حيثما تكون غالبية ر�ؤو�س �أموال ال�صناديق املذكورة مملوك ًة ملواطنني �أو حكومات من دول جمل�س
التعاون اخلليجي
�شركة املراكز العربية ،وال�شركات التابعة لها (ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك)
�شركة الأطعمة والرتفيه التجارية ،وهي �شركة زميلة تقوم بت�شغيل منافذ اخلدمات الغذائية من
خالل االمتيازات الدولية (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �» 4-5-5سيا�سة التعامالت
مع الأطراف ذات العالقة»)
�شركة املراكز العربية
�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
�شركة فا�س للطاقة التجارية ،وهي �شركة زميلة تعمل يف قطاع تطوير الطاقة املتجددة (ملزيدٍ من
التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �» 4-5-5سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة»)
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه العقارية ،وهي �شركة زميلة تعمل يف قطاع التطوير العقاري
(ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �» 4-5-5سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة»)
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركاتها التابعة (العاملة حتت اال�سم التجاري «�شركة فواز
عبدالعزيز احلكري و�شركاه») ،املدرجة يف ال�سوق املالية حتت الرمز  4240وهي �شركة زميلة تعمل
من �ضمن جماالت �أخرى يف جمال بيع املالب�س بالتجزئة
�شركة مراكز الريا�ض املحدودة وهي �شركة تابعة لل�شركة
�شهادات الزكاة التي ت�صدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل
فواز عبدالعزيز احلكري� ،سلمان عبدالعزيز احلكري ،عبداملجيد عبدالعزيز احلكري ،والذين قدم كل
منهم �ضما ًنا فيما يتعلق باتفاقيات اعادة التمويل
�ضريبة القيمة امل�ضافة التي تُعرف كذلك ب�ضريبة ال�سلع واخلدمات
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الطرح
طرف ذو عالقة

الطرح العام الأويل لأ�سهم ال�شركة
ي�شتمل م�صطلح «طرف ذو عالقة» يف هذه الن�شرة وفق ًا لقائمة امل�صطلحات امل�ستخدمة يف لوائح
هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم 2004-11-4م بتاريخ
1425/8/20هـ (املوافق 2004/10/4م) ،وتعديالته مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم 2018-7-1م
بتاريخ 1439/5/1هـ (املوافق 2018/1/18م)� ،أي من اجلهات التالية:
(�أ) تابعي ال�شركة
(ب) امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة
(ج)	�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�شركة
(د)	�أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�شركة
(ه)	�أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة
(و)	�أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف �أ ،ب ،ج ،د ،ه� ،أعاله
(ز)	�أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف �أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و �أعاله

طلب االكتتاب االلكرتوين
العقارات

يف الفقرة (ز) ،تعني كلمة «�سيطرة» القدرة على الت�أثري على �أعمال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر ،باالنفراد �أو مع قريب �أو تابع ،من خالل ما يلي )1( :امتالك � %30أو �أكرث من
حقوق الت�صويت يف ال�شركة؛ �أو ( )2امتالك احلق بتعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء الهيئة احلاكمة،
ف�سر م�صطلح «امل�سيطر» على هذا الأ�سا�س
و ُي ّ
طلب االكتتاب املقدم من الأفراد والذي �سيكون عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة
ال�صراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة
العقارات وم�شاريع التطوير العقاري التابعة لل�شركة ،على ال�شكل التايل:
(�أ) املراكز التجارية الـ  19التابعة لل�شركة املو�ضحة يف اجلدول »( 24-4نظرة عامة على املراكز
التجارية التابعة لل�شركة«) (يجدر التنويه �أن النخيل بالزا (الق�صيم) ،يت�ضمن تو�سعة
النخيل بالزا (الق�صيم))؛
(ب) املراكز التجارية الثالثة قيد الإن�شاء (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف
مدينة الريا�ض) وجدة بارك املو�ضحة يف الق�سم ( 1-9-4املراكز التجارية قيد التطوير)؛
(ج) املواقع اخلم�س امل�ستخدمة لأغرا�ض التطوير امل�ستقبلي (مبا فيها املرحلة الثانية من تو�سعة
النخيل مول يف مدينة الريا�ض) املو�ضحة يف الق�سم ( 2-9-4الأرا�ضي امل�ستخدمة لأغرا�ض
التطوير امل�ستقبلي)؛
(د) الأرا�ضي اخلالية التي ال يوجد لها حالي ًا خطط تطوير ،وهي �أر�ض الق�صيم و�أر�ض �أبها.
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عقارات التقييم

العقارات وم�شاريع التطوير العقاري التابعة لل�شركة التي مت تقييمها من قبل جيه �أل �أل يف تقرير
التقييم العقاري امل�ؤرخ 2019/2/28م ،والتي تت�ضمن املراكز التجارية القائمة واملراكز اجلديدة
قيد الإن�شاء كما يف  31دي�سمرب 2018م (وهو تاريخ تقرير التقييم العقاري):
●

خري�ص مول

●

ال�سالم مول

●

�صحارى بالزا

●

تاال مول

●

النخيل مول (الريا�ض)

●

النخيل بالزا (ي�شمل تو�سعة النخيل بالزا)

●

�سلمى مول

●

عزيز مول

●

هيفاء مول جدة

●

مول العرب (جدة)

●

ال�سالم مول (جدة)

●

مول الظهران

●

االح�ساء مول

●

مكة مول

●

اجلبيل مول

●

جوري مول

●

النور مول

●

احلمراء مول

●

اليا�سمني مول

●

اخلليج مول (الريا�ض)

●

النخيل مول (الدمام)

●

بوليفارد اجلامعة

ولكن مت ا�ستثناء املراكز التجارية اجلديدة والتو�سعات واملواقع التي مل يتم ت�شغيلها ولي�ست قيد
الإن�شاء كما يف  31دي�سمرب 2018م ،وهي )1( :وموقع جند ( )2وموقع الزهرة و ( )3جدة بارك
( )4واملرحلة الأولى واملرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف الريا�ض ( )5والأرا�ضي الغري مطورة
(موقع مول العرب (الريا�ض) وموقع اجلوهرة (جدة) و�أر�ض �أبها و�أر�ض الق�صيم).
العقارات ال�ضامنة (كل منها عقار �ضامن) �أر�ض �أبها ،الأح�ساء مول ،النور مول ،مكة مول ،النخيل مول (الدمام) ،احلمراء مول ،اجلبيل مول،
اخلليج مول ،مول العرب (جدة)� ،أر�ض الق�صيم� ،صحارى بالزا ،ال�سالم مول (الريا�ض) ،مول
العرب (موقع الريا�ض) ،موقع اجلوهرة
عقود �إيجار رئي�سية مربمة مع ال�شركة �أو �شركاتها التابعة الرئي�سية ب�صفتها م�ست�أجرة لبع�ض
عقد �إيجار رئي�سي
املراكز التجارية ،واملبينة يف الق�سم  1-5-13من هذه الن�شرة
�أي م�ست�أجر من ال�شركة يحقق ما ال يقل عن  10مليون ريال �سعودي عن كل �سنة مالية
العمالء الرئي�سيون
عيد الفطر و�/أو عيد الأ�ضحى
العيد
5

فرتة ال�ستة �أ�شهر التي ال يجوز خاللها لكبار امل�ساهمني الت�صرف يف �أي من �أ�سهمهم بدء ًا من تاريخ
فرتة احلظر
بدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق .ويجوز لكبار امل�ساهمني الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد فرتة احلظر
قانون الأوراق املالية الأمريكي للعام  1933وتعديالته
قانون الأوراق املالية الأمريكي
قواعد الإدراج لتداول ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم -123-3
قواعد الإدراج
 2017وتاريخ 1439/4/9هـ (املوافق 2017/12/27م) واملعدلة بقرار رقم  2018-115-1بتاريخ
1440/2/13هـ (املوافق 2018/10/22م)
قواعد الكفاية املالية ال�صادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم 2012-40-1م وتاريخ 1434/2/17هـ
قواعد الكفاية املالية
(املوافق 2012/12/30م) ،وتعديالتها
القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية القواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأوراق املالية املدرجة ال�صادرة
عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2015-42-1وتاريخ 1437/7/15هـ (املوافق
الأجنبية
2015/5/4م) واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2018-3-1وتاريخ 1439/4/22هـ)
املوافق 2018/1/9م)
قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة ال�صادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار رقم
قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات
2017-123-3م وتاريخ 1439/4/9هـ (املوافق 2017/12/27م) واملعدلة بقرار رقم 2018-45-3
امل�ستمرة
بتاريخ 1439/8/7هـ (املوافق 2018/4/23م) ،باال�ستناد �إلى نظام ال�سوق املالية
القوائم املالية املوحدة املراجعة من قبل مراجع احل�سابات )1( :لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31
القوائم املالية
مار�س 2016م ،و2017م ،القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�شركة عن ال�سنة
املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م ،والإي�ضاحات املرفقة بها ،التي مت �إعدادها وفق ًا للمعايري
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ،و ( )2ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م وفرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م ،والإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي متت مراجعتها وفق ًا
للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية .وي�شار �إليها
�أي�ض ًا بالقوائم املالية املراجعة.
�أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة والذين ترد �أ�سما�ؤهم يف اجلدول «( 5-5تفا�صيل الإدارة العليا»)
كبار التنفيذيون
امل�ساهم الذي ميلك � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة.
كبار امل�ساهمني
�إن كبار امل�ست�أجرين هم الذين ي�ست�أجرون حمالت جتارية ذات م�ساحات تزيد عن  1.000مرت مربع
كبار امل�ست�أجرين
يف �أي مركز جتاري
�شركة كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه
كي بي �إم جي
�أحكام نظام  Reg Sمن قانون الأوراق املالية ال�صادر يف الواليات املتحدة الأمريكية لعام 1933م،
الئحة «�أ�س»
وتعديالته
الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س الهيئة مبوجب القرار
الئحة حوكمة ال�شركات
رقم 2017-16-8م وتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق 2017/02/13م) (مبوجب نظام ال�شركات)
كما هي معدلة وفق القرار رقم 2018-45-3م ال�صادر بتاريخ 1439/8/7هـ (املوافق � 23أبريل
2018م)
لوائح �صناديق اال�ستثمار ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب قراره رقم 2006/219/1
الئحة �صناديق اال�ستثمار
وتاريخ 1427/12/3هـ (املوافق 2006/12/24م) واملعدل من قبل جمل�س هيئة ال�سوق املالية
مبوجب قراره رقم  2016/61/1وتاريخ 1437/8/16هـ (املوافق 2016/5/23م)
جلنة املراجعة ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
جلان جمل�س الإدارة �أو اللجان
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املنبثقة عن جمل�س الإدارة
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س �إدارة ال�شركة
جلنة املراجعة
اللوائح التي حتكم �أن�شطة التقييم يف اململكة العربية ال�سعودية عم ًال بنظام املقيمني املعتمدين
لوائح تقييم
ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 43/وتاريخ 1433/7/9هـ والئحته التنفيذية (فرع تقييم
العقارات) ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم  531وتاريخ 1435/6/3هـ واملعدّلة مبوجب القرار
الوزاري رقم  6039وتاريخ 1439/2/2هـ
ميالدي
م
املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية املاركات الفاخرة ذات �أ�سعار مقبولة
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متعهدو التغطية
جمل�س الإدارة
جمل�س التعاون
املجل�س الدويل للمراكز التجارية
جمل�س الوزراء
املجموعة
جمموعة فواز احلكري

مدير اال�ستقرار ال�سعري
مدير االكتتاب
املدير املايل
املديرون
مديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات

املديرية العامة للدفاع املدين
مركز جتارى حملي
مركز جتاري �إقليمي
مركز جتاري �إقليمي كبري
مركز جتاري �أو مراكز جتارية

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
م�ساهم
امل�ساهم املعني بالتخ�صي�ص الإ�ضايف
امل�ساهم املقر�ض للأ�سهم
امل�ساهمون البائعون
امل�ساهمون احلاليون
امل�ساهمون امل�سيطرون
امل�ست�أجر ذو العالقة

امل�ست�أجر من الغري

�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار ومورغان �ستانلي ال�سعودية و�شركة الأهلي املالية
جمل�س �إدارة ال�شركة
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
املجل�س الدويل للمراكز التجارية (�آي �سي �إ�س �سي)
جمل�س الوزراء يف اململكة العربية ال�سعودية
�شركة املراكز العربية و�شركاتها التابعة
جمموعة من ال�شركات (من �ضمنها ال�شركة ،و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،و�شركة
فواز احلكري العقارية ،و�شركة فا�س للطاقة التجارية ،وم�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند الأمنية وغريها
من ال�شركات) مملوكة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من كل من فواز عبدالعزيز احلكري ،و�سلمان
عبدالعزيز احلكري ،وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري
�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار
املدير املايل لل�شركة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار و�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية و�شركة الأهلي املالية
�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية واملجموعة املالية هريمي�س و�شركة �سيتي جروب العربية
ال�سعودية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية وناتك�سي�س و�شركة كريديت �سوي�س العربية
ال�سعودية
املديرية العامة للدفاع املدين يف اململكة العربية ال�سعودية
�أي مركز جتاري مب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري ال تقل عن  10.000مرت مربع ،ولكن ال تزيد عن
 37.000مرت مربع باال�ستناد �إلى تعريف املجل�س الدويل للمراكز التجارية
�أي مركز جتاري مب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري ال تقل عن  37.000مرت مربع ،وال تتعدى 74.000
مرت مربع ،ح�سب تعريف املجل�س الدويل للمراكز التجارية
�أي مركز جتاري مب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري تفوق  74.000مرت مربع ،ا�ستناد ًا �إلى تعريف
املجل�س الدويل للمراكز التجارية
كل و�أي من املراكز التجارية بحالة الت�شغيل البالغ عددها  19التابعة لل�شركة كما يف تاريخ هذه
الن�شرة (عند اال�شارة الى مركز النخيل بالزا (الق�صيم) ،يق�صد بها النخيل بالزا (الق�صيم)
وتو�سعة النخيل بالزا (الق�صيم) ما مل ين�ص على خالف ذلك .وللمزيد من املعلومات ،الرجاء
الإطالع على الق�سم « 4-7-6-6املمتلكات الآخرى»).
�إجمايل امل�ساحة القابلة للت�أجري
�أي مالك لأ�سهم يف ال�شركة
�شركة فا�س العقارية
�شركة فا�س العقارية
امل�ساهمون الذين ترد �أ�سما�ؤهم ون�سب ملكيتهم يف اجلدول »( 8-4ملحة عامة عن ملكية الأ�سهم قبل
الطرح وبعده«) والذين �سيقومون ببيع بع�ض �أ�سهمهم يف الطرح
فواز عبدالعزيز احلكري ،و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري ،و�شركة
الفريدة الأولى ،و�شركة الفريدة الثانية ،و�شركة الفريدة الثالثة ،و�شركة فا�س العقارية ،و�شركة
�سعف العاملية.
امل�ساهمون امل�سيطرون الذين ميلكون يف ال�شركة جمتمعني (ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) �أكرث من
 %51من ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة ،وهم فواز عبدالعزيز احلكري� ،سلمان عبدالعزيز احلكري وعبد
املجيد عبد العزيز احلكري
�أي من �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،و�شركة الأطعمة والرتفيه و�شركاتها التابعة ،و�شركة
�ألعاب بيلي ،و�شركة كيدز �سبي�س ،و�شركة مراكز القهوة التجارية ،والأكادميية ال�سعودية العاملية،
والتي ت�ست�أجر كل منها م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري يف واحد �أو �أكرث من املراكز التجارية التابعة
لل�شركة وتكون طرف ًا ذات عالقة
�أي م�ست�أجر لدى ال�شركة لي�س م�ست�أجر ًا ذو عالقة
7

م�ست�أجرو املتاجر العادية
امل�ست�أجرين �شبه الكبار
امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل

امل�ستثمرين الأجانب

م�ست�شار �أبحاث ال�سوق
امل�ست�شارون
امل�ست�شارون املاليون
املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
املعايري املحا�سبية الدولية

املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى
النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية

املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف
اململكة ()SOCPA
املكتتبون الأفراد
اململكة
املمولني
من�سق الطرح
منطقة الدمام احل�ضارية
منطقة الطعام
امل�ؤ�س�سات املالية
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�أي م�ست�أجر لل�شركة ي�ست�أجر حمالت ت�شغل م�ساحة تقل عن  500مرت مربع يف �أي مركز جتاري
�أي م�ست�أجر من ال�شركة ي�ست�أجر حمالت جتارية ذات م�ساحات تزيد عن  500وتقل عن  1.000مرت
مربع يف �أي من املراكز التجارية
م�ستثمر �أجنبي م�ؤهل وفقا للقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف �أوراق
املالية املدرجة لال�ستثمار يف الأوراق املالية املدرجة .ويتم تقدمي طلب الت�أهيل �إلى �شخ�ص مرخ�ص
له ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقا للقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف
الأوراق املالية
الأفراد غري اخلليجيني الذين يعي�شون خارج اململكة وامل�ؤ�س�سات امل�سجلة خارج دول جمل�س التعاون
اخلليجي والتي تعمل خارج اململكة ،والتي يحق لها اال�ستثمار ب�شكل غري مبا�شر للح�صول على املنفعة
االقت�صادية لأ�سهم الطرح ،وذلك من خالل �إبرام اتفاقيات مبادلة مع �أحد الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم
ب�شراء الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية
�شركة جونز النغ ال�سال العربية ال�سعودية للتقييم العقاري ()JLL
م�ست�شارو ال�شركة يف ما يتعلق بالطرح ،والذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (ط) و(ي) ،و(ك)،
من هذه الن�شرة
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار و�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية و�شركة الأهلي املالية
و�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية
املعامالت املربمة بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة (مبا يف ذلك امل�ست�أجرين ذوي العالقة)،
واملبينة يف الق�سم  6-13من هذه الن�شرة («املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة»)
جمموعة املعايري املحا�سبية الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .وت�شمل «املعايري
املحا�سبية الدولية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني» املعايري املحا�سبية
الدولية ،م�ضاف ًا �إليها بع�ض املتطلبات والإف�صاحات من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
وغريها من «املعايري والأحكام» .وتت�ض ّمن هذه املعايري والأحكام املعايري والن�شرات الفنية املعتمدة
من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني واملرتبطة مب�سائل ال تغطيها املعايري املحا�سبية
الدولية مثل �ش�ؤون الزكاة� .إن املعايري املحا�سبية الدولية املُ�شار �إليها يف هذه الن�شرة تعني املعايري
املحا�سبية الدولية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني،
والتي ت�ضم املعايري الدولية بالإ�ضافة �إلى املتطلبات والإف�صاحات الإ�ضافية املطلوبة من الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وغريها من املعايري والت�صريحات التي �أقرتها الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ،والتي ت�شمل املعايري والإ�صدارات الفنية املتعلقة بامل�سائل التي ال تغطيها
املعايري الدولية
املعايري املحا�سبية املتعارف عليها عموم ًا يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني
الأ�شخا�ص ال�سعوديون الطبيعيون مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد
قا�صرين من زوج غري �سعودي التي يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم� ،شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها
مطلقة �أو �أرملة �أو ما يثبت �أمومتها للأوالد القا�صرين
اململكة العربية ال�سعودية
البنك املمول مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار
املنطقة التي ت�ضم مدن الدمام والظهران واخلرب ،والتي اندجمت فيما ي�شار �إليه با�سم »منطقة
الدمام احل�ضارية».
منطقة م�شرتكة داخل من�ش�أة معينة مال�صقة للعديد من املطاعم
البنوك و�شركات اخلدمات املالية

امل�ؤ�س�سات املكتتبة

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند الأمنية
الناجت املحلي الإجمايل
الناجت املحلي الإجمايل للفرد
نائب الرئي�س للعمليات
ن�سبة ال�سعودة
ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة
النظام اال�سا�سي
نظام ال�سوق املالية
نظام ال�شركات

تعني امل�ستثمرين املحددين �أدناه:
(�أ)

ال�صناديق العامة واخلا�صة التي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية
ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح لها بذلك ،مع االلتزام بالأحكام
والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار وتعليمات بناء �سجل الأوامر.

(ب)

الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم من قبل الهيئة بالتعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع
االلتزام بالأحكام املن�صو�ص عليها يف قواعد الكفاية املالية عند تقدمي ا�ستمارة الطلب.

(ج)

عمالء �شخ�ص مرخ�ص له من قبل الهيئة يف ممار�سة �أعمال الإدارة وفق ًا للأحكام
والقيود املن�صو�ص عليها يف تعليمات بناء �سجل الأوامر.

(د)

الأ�شخا�ص االعتباريني الذين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى
مركز الإيداع .با�ستثناء امل�ستثمرين الأجانب غري املقيمني من غري امل�ستثمرين الأجانب
امل�ؤهلني وفق ًا للقواعد املنظمة ال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية الأجنبية امل�ؤهلة يف الأوراق
املالية املدرجة ،وفق ًا لتعميم الهيئة رقم ( )05158/6وتاريخ 1435/8/11هـ (املوافق
2014/6/9م) ال�صادر بناء على قرار جمل�س الهيئة رقم ( )2014-28-9وتاريخ
1435/7/20هـ (املوافق 2014/5/19م).

(هـ)

اجلهات احلكومية ،و�أي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة� ،أو ال�سوق� ،أو �سوق مالية �أخرى
تعرتف بها الهيئة� ،أو مركز الإيداع.

(و)

ال�شركات اململوكة من احلكومة ،مبا�شر ًة �أو عن طريق مدير حمفظة خا�صة.

(ز)

ال�شركات اخلليجية وال�صناديق اخلليجية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح لها
ذلك.

(ح)

امل�ستثمرين الأجانب امل�ؤهلني.

(ط) م�ستفيد نهائي من ذوي ال�صفة االعتبارية يف اتفاقية مبادلة مربمة مع �شخ�ص مرخ�ص
له وفق �شروط و�أحكام اتفاقيات املبادلة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية
م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند الأمنية للخدمات الأمنية املدنية اخلا�صة ،وهي ع�ضو يف جمموعة فواز
احلكري (دون �أن تكون �شركة تابعة) وتعمل يف قطاع اخلدمات الأمنية
�إجمايل الناجت املحلي (وهو �أ�شمل مقيا�س كمي لإجمايل الن�شاط االقت�صادي يف الدولة .وميثل
القيمة النقدية جلميع الب�ضائع واخلدمات املنتجة داخل احلدود اجلغرافية للدولة على مدى فرتة
زمنية معينة)
ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي ،وهو ما ميثل مقيا�س ًا ملتو�سط دخل الفرد يف دولة ما (ويتم
ح�سابه بق�سمة �إجمايل الناجت املحلي على عدد ال�سكان)
نائب الرئي�س للعمليات لل�شركة
الن�سبة املئوية من املوظفني يف �أي قوة عاملة ممن ي�سهمون يف م�ستوى ال�سعودة �ضمن القوى العاملة
لأي �شركة ،مبا يف ذلك املواطنني ال�سعوديني والأ�شخا�ص املتزوجني من �سعوديني ،علما ب�أن بع�ض
الفئات ،مثل املوظفني ال�سعوديني املعوقني ،لديهم وزن �أكرب عند احت�ساب م�ستوى ال�سعودة
هذه الن�شرة املعدّة من قبل ال�شركة واملتع ّلقة بالطرح
النظام الأ�سا�سي لل�شركة الوارد ملخ�صه يف الق�سم  12-13من هذه الن�شرة (»ملخ�ص النظام
ا لأ�سا�سي»)
نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م  )30 /بتاريخ 1424/6/2هـ( ،املوافق
 31يوليو 2003م) ،وتعديالته
نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ
1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م)
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نظام العمل
منوذج طلب االكتتاب
هـ
هايربماركت
هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة
الهيئة العامة للرتفيه
الهيئة العامة للزكاة والدخل
هيئة املحا�سبني القانونيني
وزارة التجارة واال�ستثمار
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
وزارة العمل
يوم عمل
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نظام العمل ال�سعودي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/8/23هـ (املوافق
2005/9/27م) ،وما ورد عليه من تعديالت
منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على امل�ؤ�س�سات املكتتبة تعبئته لالكتتاب يف �أ�سهم الطرح
هجري
م�ساحة خم�ص�صة لبيع خمتلف املنتجات الغذائية وغري الغذائية (كاملالب�س والأحذية والأدوات
الكهربائية والأواين وغريها) مب�ساحة ال تقل عن  5.000مرت مربع
هيئة ال�سوق املالية باململكة �شاملة حيثما ي�سمح الن�ص� ،أي جلنة� ،أو جلنة فرعية �أو موظف �أو وكيل
يفو�ض للقيام ب�أي وظيفة من وظائف الهيئة
الهيئة العامة للرتفيه يف اململكة العربية ال�سعودية
الهيئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
وزارة التجارة واال�ستثمار يف اململكة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية يف اململكة
وزارة العمل والتنمية االجتماعية يف اململكة
�أي يوم تكون فيها اجلهات امل�ستلمة مفتوحة للعمل يف اململكة (با�ستثناء يومي اجلمعة وال�سبت و�أي
�إجازات ر�سمية)

٢.٢عوامل املخاطرة
وبوجه
يتعني على امل�ستثمرين املحتملني ،قبل �أن يقرروا اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،درا�سة جميع املعلومات امل�شمولة يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية،
ٍ
خا�ص عوامل املخاطرة الواردة �أدناه .وقد ال ت�شتمل عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه على جميع املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة ،فقد تكون هناك
خماطر �إ�ضافية غري معلومة لل�شركة يف الوقت الراهن� ،أو قد يتم اعتبارها غري جوهرية �إال �أنها قد ت�ؤثر على عمليات ال�شركة.
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ �إذا حدثت �-أو �أ�صبحت جوهريةٌّ � -أي من املخاطر
وقد تت�أثر �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية ٍ
امل�شار �إليها �أدناه� ،أو �أية خماطر �أخرى مل يحددها �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو التي تعترب غري جوهرية يف الوقت الراهن .ونتيجة لهذه املخاطر
وغريها ،ف�إن الأحداث والظروف املتوقعة يف امل�ستقبل والتي مت عر�ضها يف هذه الن�شرة قد ال حتدث بالطريقة التي تتوقعها ال�شركة و�/أو �أع�ضاء
جمل�س الإدارة� ،أو قد ال حتدث على الإطالق .بالتايل ،على امل�ؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني الأفراد النظر يف جميع الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه
الن�شرة يف �ضوء هذا التف�سري وعدم االعتماد على تلك الإفادات دون التحقيق فيها (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 11الإقرارات«
والق�سم » 17تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج«).
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ،على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد �أي خماطر جوهرية بخالف تلك املذكورة يف هذا الق�سم قد ي�ؤثر �إغفالها
على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ،حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
�إن اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح ال ينا�سب �إال امل�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا هذا اال�ستثمار ،والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل
م�ستثمر حمتمل� ،إن كان لديه �أية �شكوك بخ�صو�ص الإجراءات التي عليه اتخاذها� ،أن ي�ست�شري
�أية خ�سارة قد تنتج عن هذا اال�ستثمار .ويجب على �أي
ٍ
م�ست�شار ًا مالي ًا مرخ�ص ًا له من قبل الهيئة طالب ًا منه امل�شورة فيما يخ�ص �أي ا�ستثما ٍر يف �أ�سهم الطرح.
ويف حال حدوث �أيٍّ خماطر تعتقد ال�شركة يف الوقت الراهن �أنها جوهرية وم�ؤثرة� ،أو حدوث �أي خماطر �أخرى مل حتددها ال�شركة� ،أو ال تعتربها يف
الوقت احلايل خماطر جوهرية ،فقد ي�ؤدي �أي من ذلك �إلى تراجع قيمة �أ�سهم الطرح ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى فقدان امل�ستثمرين املحتملني لكامل
ا�ستثمارهم يف تلك الأ�سهم �أو جلزءٍ منه.
برتتيب ال يعك�س �أهميتها �أو الأثر املتوقع لها على ال�شركة .كما قد يرتتب على ال�شركة خماطر �أخرى غري معلومة
�إن املخاطر الواردة �أدناه قد ذكرت
ٍ
�أو تلك التي تعتربها ال�شركة غري جوهرية يف الوقت الراهن نف�س الآثار �أو العواقب الواردة يف هذه الن�شرة .وعليه ،ف�إن املخاطر املبينة يف هذا الق�سم
�أو يف �أي ق�سم �آخر من هذه الن�شرة قد�( :أ) ال ت�شمل جميع املخاطر التي قد ت�ؤثر على ال�شركة �أو على عملياتها �أو �أن�شطتها �أو �أ�صولها �أو الأ�سواق التي
تعمل فيها؛ و�/أو (ب) ال تبني جميع املخاطر التي ينطوي عليها اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.

٢٢٢

٢املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة

٢ ٢٢٢٢٢الرتاجع العام يف حركة الزائرين والإنفاق
تعتمد �إيرادات ال�شركة على دخلها من بدالت الإيجار التي يتم حت�صيلها من امل�ست�أجرين .وتعتمد قدرة امل�ست�أجرين على �سداد تلك الإيجارات على
قوة البيع وحركة الأ�سواق والقدرة ال�شرائية لعمالئهم �أو زبائنهم ،والتي قد حتدد يف بع�ض الأحيان قيمة تلك الإيجارات التي يدفعوها لل�شركة .ونتيجة
لتغريات �سريع ٍة ويف بع�ض الأحيان غري
لذلك ،ف�إن املراكز التجارية التابعة لل�شركة عر�ضة ملخاطر مرتبطة بقطاع التجزئة .وتخ�ضع مبيعات التجزئة
ٍ
متوقعة يف �سلوك زائري املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،وهو �أم ٌر يت�أثر بالظروف االقت�صادية العامة ،مبا يف ذلك م�ستويات الدخل املتاح للإنفاق،
والثقة العامة يف االقت�صاد والتغريات يف �أذواق امل�ستهلكني والرتكيبة ال�سكانية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن التقلبات يف العنا�صر االقت�صادية اخلارجة عن
�سيطرة ال�شركة ،مبا يف ذلك قدرة امل�ستهلكني على االقرتا�ض ومعدالت الفائدة ومعدالت البطالة وم�ستويات الرواتب وال�ضرائب وتكاليف ا�ستهالك
املياه والكهرباء �أو �إلغاء الدعم احلكومي لبع�ض املواد� ،سواء ب�شكل كامل �أو جزئي ،قد ي�ؤثر على م�ستويات �إنفاق الزائرين وعلى الطلب على املنتجات
واخلدمات التي يقدمها امل�ست�أجرون لدى ال�شركة .و�إذا �أ�ساءت ال�شركة �أو م�ست�أجروها احلكم على متغريات ال�سوق� ،أو �أخفقوا يف التجاوب معها،
ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على دخل ال�شركة من الإيجارات وعلى �أدائها املايل.
وقد ت�ؤثر التغريات التي ت�شهدها املناطق التي تقع فيها املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،مبا يف ذلك التغريات يف الرتكيبة ال�سكانية �أو تلك التي
قد ت�ؤثر على �سهولة و�صول الزائرين �إلى املراكز التجارية ،على �أعداد الزائرين وم�ستوى �إنفاقهم .وي�ستعمل غالبية زائري املراكز التجارية التابعة
�سياراتهم اخلا�صة �أو �سيارات �أجرة للو�صول �إلى هذه املراكز .وتُعترب �أعمال ال�صيانة �أو الإن�شاءات التي تتم على الطرق امل�ؤدية �إلى املراكز
لل�شركة
ٍ
ب�شكل �سلبي على عدد
التجارية التابعة لل�شركة �أو �ضمن املناطق املحيطة بها من الأمور اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،وقد ت�ؤثر تلك الأعمال ٍ
زائري مراكزها التجارية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن �أية تغريات يف الرتكيبة ال�سكانية للزائرين الذين يعي�شون بالقرب من املراكز التجارية التابعة
لل�شركة �أو حولها ،مبا يف ذلك التغريات يف متو�سط دخل الفرد والتي ت�ؤثر على امل�ستوى ال�شرائي واالنتقائي لأنواع ال�سلع والعالمات التجارية ،قد ت�ؤدي
�إلى انخفا�ض م�ستوى الإنفاق مما ي�ؤثر �سلبا على حركة البيع وال�شراء.
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هذا وقد تت�أثر �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها �سلبا باالجتاهات اجلديدة وطويلة الأمد لتجارة التجزئة .فعلى �سبيل املثال ،ت�شهد اململكة حاليا منوا
كبريا يف التجارة الإلكرتونية ،ولذلك ،ومبرور الوقت ،فقد يزيد �إنفاق الزائرين على الت�سوق عرب الإنرتنت وتطبيقات الهواتف الذكية و�/أو من خالل
قنوات �أخرى للبيع بالتجزئة .وقد ي�ؤدي التحول يف الإنفاق نحو التجارة الإلكرتونية والقنوات الأخرى للبيع بالتجزئة �إلى تراجع يف حركة زائري
تراجع الطلب على ا�ستئجار مواقع يف املراكز التجارية
املراكز التجارية التابعة لل�شركة وم�ستويات �إنفاقهم داخل تلك املركز ،مما �سي�ؤدي بدوره �إلى
ٍ
التابعة لل�شركة من جانب امل�ست�أجرين.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد �أ�صبحت املراكز التجارية �إحدى الوجهات العائلية املف�ضلة يف اململكة .ويعود ال�سبب يف ذلك �إلى ما توفره هذه املراكز من
خيارات متنوعة للت�سوق وتناول الطعام والرتفيه يف جو لطيف وبيئة مكيفة ،بالإ�ضافة �إلى وجود و�سائل ترفيه حمدودة ب�سبب طبيعة املناخ والعادات
والتقاليد ال�سائدة يف اململكة .ويف حال �أدت الإ�صالحات اجلارية داخل اململكة �إلى وجود �أ�شكال جديدة ومناف�سة من �أ�شكال الرتفيه ،فقد ي�ؤدي ذلك
�إلى انخفا�ض تدريجي يف �أعداد زائري املراكز التجارية نتيجة ال�ستبدال مراكز الت�سوق بهذه الأ�شكال اجلديدة من الرتفيه.
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج
�إن �أي
تراجع يف �أعداد الزائرين �أو م�ستويات �إنفاقهم نتيج ًة لأيٍّ من العوامل �سالفة الذكر �سي�ؤثر ٍ
ٍ
عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢اعتماد �إيرادات ال�شركة على العمالء الرئي�سيني
تعتمد �إيرادات ال�شركة ب�شكل كبري على بع�ض العمالء الرئي�سيني .وتعترب ال�شركة ه�ؤالء العمالء الرئي�سيون ك�شركاء ا�سرتاتيجيون لها ،مع العلم ب�أن
العمالء الرئي�سيني هم ب�شكل عام جمموعة من ال�شركات البارزة العاملة يف قطاع التجزئة والتي يوجد لديها حمافظ ت�شتمل على جمموعة كبرية من
العالمات التجارية ال�شهرية والذين ي�ست�أجرون جمموعة من املواقع يف عدد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وي�شمل العمالء الرئي�سيون� :شركة
فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الندمارك العربية و�شركة �أباريل للتجارة املحدودة ،وجمموعة كمال عثمان جمجوم للتجارة و�شركة الفاروق
للمقاوالت والتجارة .ومتثل �إيرادات ال�شركة من �أكرب خم�سة ( )5عمالء رئي�سيني حوايل  %39.1و %37.0و %37.5من �إجمايل �إيرادات الإيجار عن
ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م ،و 31مار�س 2017م ،و 31مار�س 2018م ،على التوايل ،و %36.3عن فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م .ومتثل �إيرادات ال�شركة من �أكرب ع�شر ( )10عمالء رئي�سيني حوايل  %46.2و %44.8و %46.0من �إجمايل �إيرادات الإيجار عن
ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م ،و 31مار�س 2017م ،و 31مار�س 2018م ،على التوايل ،و %45.4عن فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م .ومتثل �إيرادات ال�شركة من العمالء الرئي�سيني ن�سبة كبرية من �إجمايل �إيراداتها ،ومن املتوقع ا�ستمرار اعتماد ال�شركة �إلى حدٍ كبري
على ا�ستمرارية عالقاتها مع عمالئها الرئي�سيني وعلى قيام ه�ؤالء العمالء بتجديد عقود �إيجارات املواقع امل�ست�أجرة من قبلهم يف املراكز التجارية
التابعة لها (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 3-8-4م�ست�أجري ال�شركة»).
وجوهري على
وبالنظر العتماد ال�شركة على �إيراداتها من عمالئها الرئي�سيني ،ف�إن فقدان واحد �أو �أكرث من ه�ؤالء العمالء قد يرتتب عليه �أث ٌر �سلبي
ٌّ
عمليات ال�شركة .وقد يقرر العمالء الرئي�سيون حتويل كامل �أعمالهم مع ال�شركة �أو جزءٍ منها �إلى واحدٍ �أو �أكرث من مناف�سيها� ،أو مطالبة ال�شركة
خدمات �إ�ضافية يرتتب عليها زيادة تكاليف ال�شركة .كما
بتخفي�ض �إيجارات املواقع امل�ست�أجرة من قبلهم يف املراكز التجارية التابعة لها� ،أو بتقدمي
ٍ
قد يتعر�ض العمالء الرئي�سيون مل�صاعب مالية� ،أو قد ي�ضطرون لإعادة هيكلة �أعمالهم �أو تغيري ا�سرتاتيجياتهم .وقد ي�ؤدي حتقق �أي من هذه العوامل
�إلى الت�أثري �سلبا على قدرة �أو رغبة العمالء الرئي�سيني يف اال�ستمرار يف ا�ستئجار املواقع امل�ست�أجرة من قبلهم يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة.
ويف حال قيام �أي من العمالء الرئي�سيني ب�إغالق املواقع امل�ست�أجرة من قبله يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،فقد ي�ؤدي ذلك ،بالإ�ضافة �إلى خ�سارة
ال�شركة لإيراداتها من هذه املواقع� ،إلى الت�أثري �سلب ًا على مبيعات عمالء �أخرين يف هذه املراكز والذي قد ي�ؤدي بدوره �إلى �إغالق املحالت التابعة
له�ؤالء العمالء� ،أو قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �أعداد الزائرين للمراكز التجارية التابعة لل�شركة� .إن خ�سارة ال�شركة لأي من العمالء الرئي�سيني �سي�ؤثر
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
ٍ

٢ ٢٢٢٢٢التغريات ال�سلبية يف الو�ضع املايل مل�ست�أجري املراكز التجارية
عدد
قد يت�أثر الو�ضع املايل مل�ست�أجري املراكز التجارية التابعة لل�شركة (مبا يف ذلك العمالء الرئي�سيني وكبار امل�ست�أجرين) �سلبا يف امل�ستقبل ب�سبب ٍ
من العوامل من بينها ازدياد املناف�سة من قبل ّ
جتار التجزئة الآخرين ومن قنوات بيع التجزئة الأخرى �أو البديلة (مثل الت�سوق عرب الإنرتنت) ،وغريها
من الظروف التي قد يواجهها امل�ست�أجرون يف �أعمالهم .وقد كانت الظروف االقت�صادية يف قطاع جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية خالل
العامني املا�ضيني حرجة و�صعبة ،الأمر الذي �أدى �إلى انخفا�ض يف منو �إيرادات بع�ض م�ست�أجري ال�شركة .وبوجه خا�ص تعر�ض م�ست�أجري ال�شركة
العاملني يف قطاع التجزئة �إلى �آثار �سلبية ،وقد تعر�ضت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي متثل �أحد �أكرب امل�ست�أجرين الرئي�سني لدى
ال�شركة من حيث الإيرادات ،لرتاجع يف �إيراداتها يف ال�سنة املالية 2018م مقارنة بال�سنة املالية 2017م .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،واجهت ال�شركة خالل
ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م �صعوبات يف حت�صيل بدالت الإيجار من امل�ست�أجرين .وقد يرتتب على ذلك ،من بني �أمور �أخرى ،ا�ضطرار
ال�شركة �إلى تخفي�ض بدالت الإيجار بناء على طلب امل�ست�أجرين و�/أو عدم قيام امل�ست�أجرين ب�سداد بدالت الإيجار امل�ستحقة لل�شركة ،مما �سوف ي�ؤدي
�إلى انخفا�ض يف �إيرادات ال�شركة.
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وبوجه خا�ص �أولئك العاملني يف جمال جتارة املالب�س والأزياء،
وبالإ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن �إيرادات بع�ض م�ست�أجري املراكز التجارية التابعة لل�شركة،
ٍ
بوجه عام ،تبلغ �أعداد الزائرين وحجم املبيعات �أعلى م�ستوياتها يف الأعياد واملنا�سبات العامة (كالفرتة ال�سابقة لعيد
عر�ضة لتقلبات مو�سميةٍ .
الفطر) و�أدنى م�ستوياتها خالل الفرتة الواقعة ما بني نهاية مو�سم احلج و�شهر دي�سمرب من كل عام .وقد ال يتمكن امل�ست�أجرون من توقع التقلبات
املو�سمية يف �أعداد الزائرين ويف حجم مبيعاتهم ،وقد ال تتجاوز �إيراداتهم دوم ًا م�صاريفهم الت�شغيلية ،الأمر الذي قد يعر�ضهم ل�صعوبات مالية
(ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 3-3-2املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى»).
وقد ي�ؤثر � ٌّأي من هذه العوامل �سلب ًا على قدرة امل�ست�أجرين على اال�ستمرار يف ت�شغيل �أعمالهم� ،أو الوفاء بالتزاماتهم جتاه ال�شركة وجتاه مقر�ضيهم
ومورديهم� ،أو جتنب الإفال�س و�/أو الت�صفية .ويف حال �أدت التغريات يف الو�ضع املايل للم�ست�أجرين �إلى � ٍأثر �سلبي على الأداء العام للمراكز التجارية
التابعة لل�شركة ،ف�سوف يكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بازدياد امل�صاريف الت�شغيلية لل�شركة
تربم ال�شركة يف العادة عقود �إيجار متو�سطة وطويلة الأجل مع م�ست�أجريها ،حيث ترتاوح مدد الإيجار مبوجب هذه العقود ب�شكل عام ما بني ثالث ()3
وخم�س (� )5سنوات بالن�سبة ملعظم فئات امل�ست�أجرين (با�ستثناء كبار امل�ست�أجرين ،والذين ترتاوح مدد عقود �إيجارهم عاد ًة بني ع�شرة (� )10إلى
خم�سة ع�شر (� )15سنة تقريب ًا) .وت�ضم هذه العقود عاد ًة بنود ًا يتم االتفاق عليها بني الطرفني تن�ص على زيادة بدالت الإيجار خالل مدة العقد وعلى
احل�صر،
حق ال�شركة يف نقل بع�ض ر�سوم اخلدمات للم�ست�أجرين .وحتدد ال�شركة تلك الزيادات يف �ضوء عدة اعتبارات ت�شمل ،على �سبيل املثال ال
ٍ
تقديرات ال�شركة مل�ستويات بدالت الإيجار يف ال�سوق و�أهمية العالمات التجارية للب�ضائع �أو اخلدمات املقدمة من امل�ست�أجر وو�ضعه التناف�سي يف
ال�سوق ،والقوة التفاو�ضية لل�شركة وامل�ست�أجر.
ولي�س هناك �ضمانٍ ب�أن ن�سب الزيادة يف بدالت الإيجار التي يتم االتفاق عليها عند �إبرام عقود الإيجار ،وحق ال�شركة يف نقل بع�ض ر�سوم اخلدمات
للم�ست�أجرين� ،ستكون كافي ًة لتعوي�ض ال�شركة عن الزيادة يف م�صاريف الت�شغيل �أو معدالت الت�ضخم� ،أو �أن تلك الزيادات �ستواكب معدالت النمو يف
بدالت الإيجار يف ال�سوق .كما قد ال تتمكن ال�شركة يف امل�ستقبل من ت�ضمني البنود املتعلقة بزيادة بدالت الإيجار يف اتفاقياتها �أو من زيادة بدالت
الإيجار وفقا لهذه البنود خ�صو�صا بالن�سبة للم�ست�أجرين الذين ي�سعى مناف�سو ال�شركة ال�ستقطابهم ،بل على العك�س فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى تخفي�ض
بدالت الإيجار من �أجل املحافظة عليهم يف مراكزها التجارية.
احل�صر ،الزيادة يف تكاليف العقود التي تربمها
وقد تتزايد م�صاريف ال�شركة الت�شغيلية نتيجة ملجموعة من العوامل ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال
ٍ
ال�شركة مع مورديها ،وتكاليف العمالة وتكاليف ا�ستهالك الوقود واملياه والكهرباء وتكاليف الإ�صالح وال�صيانة و�أق�ساط الت�أمني ،وهي جميعها خارجة
عن �سيطرة ال�شركة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �أ�سعار الوقود واملياه والكهرباء قد ارتفعت يف ال�سنوات املا�ضية (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة
الق�سم » 4-3-2املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف �أ�سعار الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�صلة«) .كما قد ت�ؤدي �أي زيادة يف متطلبات �سعودة
الوظائف بال�شركة (�أي �إحالل املواطنني ال�سعوديني مكان العمالة الوافدة) �إلى زيادة م�صاريف ال�شركة الت�شغيلية .وقد ال تتمكن ال�شركة من مترير
تلك الزيادة مل�ست�أجريها من خالل رفع بدالت الإيجار �أو غريها من الو�سائل (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 3-3-2املخاطر املتعلقة
انخفا�ض تدفقاتها النقدية وهام�ش
مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى») .و�سوف يرتتب على �أية زيادة يف امل�صاريف الت�شغيلية لل�شركة
ٍ
ربحها واملبالغ املتاحة ل�صيانة مرافقها احلالية ولأعمال التطوير امل�ستقبلية.
ويف حال قلت الزيادة يف بدالت الإيجار املتفق عليها مع امل�ست�أجرين مبوجب عقود االيجار املربمة معهم عن الزيادة يف امل�صاريف الت�شغيلية لل�شركة
�أو عن الزيادة يف معدالت الت�ضخم ،وكانت ال�شركة غري قادرة على �إعادة التفاو�ض مع امل�ست�أجرين لزيادة بدالت الإيجار خالل �سريان عقود الإيجار
املربمة معهم وقبل انتهاء مددها ،ف�سوف يكون لذلك �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢الت�أخريات يف حت�صيل الإيجارات
تقوم ال�شركة عادة ومقدم ًا بتح�صيل بدالت الإيجار اخلا�صة بفرتات الإيجار ذات ال�صلة .وت�ستخدم ال�شركة بدالت الإيجار املح�صلة مقدم ًا كو�سيلة
لتمويل متطلبات ر�أ�س املال الت�شغيلي والعامل على املدى الق�صري .ولي�س هناك ما ي�ضمن �إمكانية حت�صيل بدالت الإيجار كيفما وكلما ا�ستحق �سدادها.
وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغت ن�سبة بدالت الإيجار امل�ستحقة غري امل�سددة من امل�ست�أجرين نحو  %6.2من �إجمايل �إيرادات ال�شركة ،من ال�سنة
املالية ال�سابقة (املنتهية يف  31مار�س 2018م).
وقد ي�ؤدي الت�أخر يف �سداد بدالت الإيجار �إلى انخفا�ض ملمو�س يف �إيرادات ال�شركة من بدالت الإيجار ،الأمر الذي ي�ؤثر �سلب ًا على التدفق النقدي
لل�شركة .ويف ظل تلك الظروف ،قد يتعذر على ال�شركة �إيجاد م�صدر بديل لتمويل متطلبات �أعمالها امل�ستمرة اخلا�صة بعملياتها اليومية ،وامل�صاريف
الر�أ�سمالية ،و�سداد ديونها ،وت�سوية م�صاريف الت�شغيل الأخرى اخلا�صة بها� ،أو �سوف ت�ضطر ال�شركة للح�صول على متويل �إ�ضايف من البنوك ،مما
ي�ؤدي �إلى تكبدها تكاليف متويل عالية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ي�ؤدي الت�أخري يف حت�صيل بدالت الإيجار �إلى زيادة ذمم ال�شركة املدينة ،مما �سي�ؤثر
�سل ًبا على ر�أ�س املال العامل لل�شركة� .إن �أي ت�أثري �سلبي وجوهري على ر�أ�س املال العامل ،والعجز عن ت�أمني م�صادر متويل بديلة� ،أو ا�ضطرار ال�شركة
ل�سداد تكاليف متويل �إ�ضافية� ،سوف يكون له �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بقدرة ال�شركة على جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين احلاليني �أو �إبرام عقود
جديدة مع م�ست�أجرين جدد� ،أو عجزها عن �إبرام هذه العقود ب�شروط مواتية لها
تعتمد �إيرادات ال�شركة جزئيا على قدرتها على جتديد عقود الإيجار املربمة مع م�ست�أجريها احلاليني و�/أو �إعادة ت�أجري �أية م�ساحات غري م�ؤجرة
�ضمن مراكزها التجارية مل�ست�أجرين جدد .وبا�ستثناء عقود الإيجار املربمة مع كبار امل�ست�أجرين (والتي ترتاوح مددها عاد ًة بني ع�شرة (� )10إلى
خم�سة ع�شر (� )15سنة تقريب ًا) ،ف�إن مدد �أغلب عقود الإيجار املربمة من قبل ال�شركة ترتاوح بني ثالث ( )3وخم�س (� )5سنوات ،من دون منح �أي
من �أطراف العقد حق جتديد هذه العقود من جانب واحد .وعاد ًة ما ت�سعى ال�شركة �إلى �إعادة التفاو�ض مع م�ست�أجريها قبل حوايل �ستة (� )6أ�شهر من
انتهاء مدد عقود الإيجار املربمة معهم ،وذلك بهدف �إبرام اتفاقيات �إيجار جديدة وفقا ل�شروط ومدد �إيجار جديدة.
م�ساحات
وال ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن ب�أن م�ست�أجريها احلاليني (مبا يف ذلك العمالء الرئي�سيني و�/أو كبار امل�ست�أجرين) �سوف ي�ستمرون يف ا�ستئجار
ٍ
�ضمن املراكز التجارية التابعة لل�شركة عند انتهاء عقودهم احلالية مع ال�شركة� ،أو �أن جاذبية املراكز التجارية التابعة لل�شركة �ستبقى على حالها يف
امل�ستقبل .كما قد ال تتمكن ال�شركة من جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين ب�شروط مماثلة لعقود الإيجار احلالية �أو ب�شروط �أف�ضل .ويف حال
عدم جتديد �أي من عقود الإيجار ،فقد يت�أخر امل�ست�أجرون املعنيون ،عند انتهاء �أو �إنهاء عقود الإيجار املربمة معهم ،يف �إخالء حمالتهم وت�سليمها
لل�شركة �أو للم�ست�أجرين اجلدد ،مما قد ي�ؤدي �إلى تراجع متو�سط ن�سب الإ�شغال يف املراكز التجارية.
و�إذا مل تتمكن ال�شركة من جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين احلاليني �أو �إبرام عقود جديدة مع م�ست�أجرين جدد� ،أو مل تتمكن من �إبرام
هذه العقود ب�شروط مواتية لها نتيجة لأي عوامل ،مبا يف ذلك فقدان املراكز التجارية التابعة لل�شركة جلاذبيتها ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض
�إيرادات ال�شركة مما �سوف يكون له �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باعتماد �أعمال ال�شركة على املعامالت مع الأطراف ذات العالقة التي �ست�ستمر بعد الطرح
ترتبط ال�شركة بعالقة عمل م�ستمرة ووثيقة مع عدد كبري من الأطراف ذات العالقة ،وتعترب هذه العالقة �أحد املالمح الرئي�سية لنموذج �أعمال
ال�شركة .قد �أبرمت ال�شركة عدد ًا كبري ًا من العقود مع �أطراف ذات عالقة من �أجل بناء وتطوير املراكز التجارية التابعة لها وت�أجري م�ساحات جتارية
�ضمن هذه املراكز للم�ست�أجرين ذوي العالقة وللح�صول على خدمات �صيانة معينة لت�شغيل هذه املراكز .وتخ�ضع جميع العقود اجلديدة ،التي مت
توقيعها بعد تاريخ اعتماد �سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،واملربمة بني ال�شركة والأطراف ذات العالقة ،ل�سيا�سة التعامالت مع الأطراف
ذات العالقة اخلا�صة بال�شركة (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �» 4-5-5سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة«) .ويعتمد جناح
ال�شركة م�ستقبال على عدد من عقودها املربمة مع الأطراف ذات العالقة ،حيث �سيرتتب على �إنهاء �أو انتهاء تلك العقود �أث ٌر �سلبي وجوهري على
�أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وتقوم ال�شركة حاليا بت�أجري م�ساحات ومواقع �ضمن املراكز التجارية التابعة لها لعدد من الأطراف ذات العالقة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز
احلكري و�شركاه وجلوبال �أكادميي ال�سعودية و�شركة الأطعمة والرتفيه التجارية ،و�شركة مراكز القهوة التجارية و�شركة ف�ضاء الأطفال (م�شغل مراكز
كيدزينيا يف اململكة) و�شركة �ألعاب بلي (مالك وم�شغل مراكز بيلي بيز يف اململكة) و�شركة فا�س للطاقة التجارية (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة
الق�سم « 1-6-13عقود الإيجار مع الأطراف ذات العالقة«) .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�شركة ميلكون جمتمعني ح�صة �سيطرة
يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول (م�سجلة حتت الرمز  .)4240ويوجد ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه كما يف � 30سبتمرب 2018م �أكرث من  1.800متجر موزع على  160موقع جتاري يف  13دولة ،والتي تَ�ش َغل مواقع تزيد م�ساحتها الإجمالية عن
 540.000مرت مربع .وقد �أبرمت ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018م نحو  872عقد �إيجار مع �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه ونحو  180عقد
�إيجار مع �شركة الأطعمة والرتفيه ،وهما �أهم امل�ست�أجرين ذوي العالقة من حيث الإيرادات .وقد �شكلت �إيرادات ال�شركة من عقود الإيجار املربمة
مع امل�ست�أجرين ذوي العالقة ن�سبة  ،%25.7و ،%23.2و %24.7و %23.4من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س
2016م و 31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على التوايل .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد قامت
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية بالت�أجري امل�سبق ملا ن�سبته  %25-20من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
يف كل مركز جتاري جديد افتتحته ال�شركة خالل تلك الفرتة ،وذلك خالل فرتة ثالثة �إلى �ستة ا�شهر قبل افتتاح املركز التجاري املعني .وعليه� ،إذا
مل تتمكن ال�شركة م�ستقبال من احلفاظ على نف�س م�ستويات الت�أجري امل�سبق من قبل امل�ست�أجرين ذوي العالقة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز
احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه التجارية ،ب�شروط مواتية لها (�أو مل تتمكن من ت�أجري �أي مواقع ب�شكل م�سبق على الإطالق) ،ف�سوف ي�ؤدي
ذلك �إلى انخفا�ض يف �إيرادات ال�شركة ،مما �سي�ؤثر ب�صورة �سلبية وجوهرية على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
عالقات وثيقة ب�شركة فواز احلكري العقارية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة .وجتدر الإ�شارة �إلى
ولل�شركة �أي�ض ًا
ٍ
�أن هذه ال�شركة مملوكة من قبل امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�شركة .ويوجد لدى ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ثمانية عقود ت�صميم وان�شاء مع
�شركة فواز احلكري العقارية لبناء ثمانية مراكز جتارية جديدة ،منها ثالثة مراكز قيد التنفيذ ،بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول
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يف مدينة الريا�ض ،و�أربعة مراكز جتارية �سيتم تطويرها م�ستقب ًال (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) .كما
قامت �شركة فواز احلكري العقارية يف فرتات �سابقة بت�صميم وبناء  16مركزا من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وقد قامت ال�شركة برت�سية جميع
أطراف �أخرى ،الأمر الذي يعر�ض ال�شركة
هذه العقود على �شركة فواز احلكري العقارية بدون �إجراء �أي مناق�صات وبدون احل�صول على عرو�ض من � ٍ
لالعتماد على �شركة فواز احلكري العقارية فيما يتعلق بت�صميم وبناء مراكزها التجارية اجلديدة ،بالإ�ضافة احتمالية كون الأ�سعار املقدمة من قبل
�شركة فواز احلكري العقارية تفوق الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق .ومن املمكن �أن ي�ؤدي انتهاء العالقة بني ال�شركة و�شركة فواز احلكري العقارية �إلى �أثر
�سلبي وجوهري على ال�شركة ،كما قد ال تكون �أي �شركة بديلة تتعاقد معها ال�شركة لت�صميم وبناء مراكزها التجارية يف امل�ستقبل على نف�س امل�ستوى
من اخلربة �أو الكفاءة ،مما قد ي�ؤدي �إلى تراجع يف �شعبية املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�شركة و� /أو ت�أثر �سمعتها �سلبا ،مما �سيكون له �أثر �سلبي
وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالتعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة
يخ�ضع �إبرام العقود واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة� .إن بع�ض العقود املربمة مع �أطراف
ذات عالقة (والتي متثل  %26.1من �إجمايل عدد عقود ال�شركة ،ومتثل  %23.4من �إجمايل قيمة عقود ال�شركة ،كما يف  31دي�سمرب 2018م)
تت�ضمن �أحكاما و�شروطا ال تعترب ذات �أ�س�س جتارية بحتة .فعلى �سبيل املثال ،ال تت�ضمن عقود الإن�شاء املربمة مع �شركة فواز احلكري العقارية التزام
هذه ال�شركة (ب�صفتها مقاول امل�شروع) بتقدمي �ضمان مقابل للدفعة املقدمة والتي تدفع من قبل ال�شركة (والذي تبلغ قيمته يف العادة  %10من
�إجمايل قيمة العقد املعني) �أو �ضمان ح�سن التنفيذ (والذي تبلغ قيمته يف العادة  %10من �إجمايل قيمة العقد املعني)� ،إ�ضافة �إلى قيام ال�شركة
بتقدمي خ�صومات على بدالت الإيجار للم�ست�أجرين ذوي العالقة تتجاوز اخل�صومات املقدمة لغريهم من امل�ست�أجرين .وقد بلغ متو�سط اخل�صومات
(با�ستثناء الأك�شاك وامل�ستودعات) على بدالت الإيجار التي مت منحها للم�ست�أجرين ذوي العالقة نحو  %20.1و %27.3و %32و ،%18.2من �إجمايل
�إيرادات ال�شركة من بدالت الإيجار عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و 31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م ،وعن فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على التوايل ،مقارن ًة مبتو�سط اخل�صومات التي مت منحها لغريهم من امل�ست�أجرين والذي بلغ نحو  %2.6و%1.9
و %7.7و %5.2من �إجمايل �إيرادات ال�شركة من بدالت الإيجار عن نف�س الفرتات ،على التوايل.
وفيما يتعلق ب�شركة فواز احلكري العقارية و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه ،والتي �أبرمت معها ال�شركة �أكرب عدد
من التعامالت مع �أطراف ذات عالقة ،فقد مت �إبرام هذه التعامالت بنا ًء على املبادئ املبينة يف االتفاقية �أو االتفاقيات الإطارية ذات ال�صلة املربمة
معها (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �« 4-5-5سيا�سة التعامالت مع االطراف ذات العالقة») .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تعتزم ال�شركة الدخول
يف تعامالت مع �أطراف �أخرى ذات عالقة على ذات الأ�س�س ،مع �أن االتفاقية �أو االتفاقيات الإطارية ال ت�سري على تلك الأطراف ذات العالقة (حيث
�أن التعامالت املربمة مع تلك الأطراف ذات العالقة لي�ست تعامالت جوهرية) ،وبالتايل فلي�س هناك �أي التزام تعاقدي ي�ضمن �إبرام ال�شركة تلك
االتفاقيات طبق ًا لأحكام جتارية بحتة .و�إلى احلد الذي تدخل ال�شركة يف عقود مع �أية �أطراف ذات عالقة طبق ًا لأحكام غري جتارية بحتة و�/أو �إذا
ترتب على تلك التعامالت نقل مزايا دون وجه حق لأطراف ذات عالقة بال�شركة ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على تكاليف ال�شركة و�إيراداتها الأمر الذي
�سي�ؤثر بدوره ،ب�شكل �سلبي وجوهري ،على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وف�ض ًال عن ذلك ،ال ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن جتديد العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة عند انتهاء مدتها .وطبق ًا لن�ص املادة  71من نظام
ال�شركات ،ف�سوف يتوجب عر�ض �أي تعامالت يكون لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة م�صلحة فيها (مبا يف ذلك ،العقود املذكورة يف الق�سم
» 7-1-2املخاطر املتعلقة باعتماد �أعمال ال�شركة على املعامالت مع الأطراف ذات العالقة التي �ست�ستمر بعد الطرح«) على اجلمعية العامة ليتم
املوافقة عليها .ويحظر على �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و� /أو م�ساهم له م�صلحة يف تلك التعامالت (مثل امل�ساهم الذي ميثله �أحد الأع�ضاء
يف جمل�س الإدارة) اال�شرتاك يف املداوالت املتعلقة باملوافقة عليها� .إن القيود املفرو�ضة على الت�صويت واملطبقة على موافقات اجلمعية العامة مبوجب
املادة  71من نظام ال�شركات ،ال تتيح لأي م�ساهم حايل ب�أن ي�صوت على القرارات ذات عالقة يف اجلمعية العامة (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة
الق�سم « 5-5-5االمتثال ب�أحكام الئحة حوكمة ال�شركات») .وبنا ًء عليه ،ف�سوف يتم ال�سعي للح�صول على موافقة من اجلمعية العامة يف �أول اجتماع
لها بعد �إمتام الطرح (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 17تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج») .ومن املخاطر املحتملة ،فقد ال يوافق
جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة لل�شركة �أو اجلمعية العامة لأيٍّ من ال�شركات �ضمن جمموعتها على تلك التعامالت ،ويف هذه احلالة ،يجب على ع�ضو
جمل�س االدارة الذي يعترب �صاحب امل�صلحة يف تلك املعاملة �أن يقدم ا�ستقالته �أو �أن يتخذ �إجراءات ت�ضمن �أنه مل يعد لديه �أي م�صلحة (على �سبيل
ب�شكل كبري على تعامالتها مع الأطراف ذات
املثال ب�إنهاء العقد املعني �أو التنازل عن احلقوق النا�شئة عن امل�صلحة املذكورة) .ونظر ًا العتماد ال�شركة ٍ
العالقة ،فقد يرتتب على �إنهائها ت�أثري �سلبي وجوهري على ربحية ال�شركة ،وبالتايل على �أعمالها ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية
(ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 6-13املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة»).

15

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باملناف�سة
�إن قطاع ت�أجري امل�ساحات التجارية لل�شركات العاملة يف قطاع التجزئة يف اململكة هو جمال �شديد التناف�س .وتتوقع ال�شركة لتلك املناف�سة �أن تزداد
يف امل�ستقبل .وتواجه ال�شركة مناف�سة �شديدة يف خمتلف جوانب ن�شاطها ،حيث تواجه ال�شركة مناف�سة على العقارات املتميزة التي تنا�سب �إن�شاء
مراكز جتارية عليها من كل من امل�شغلني احلاليني للمراكز التجارية ومن م�شغلني جدد حمتملني ،ال�سيما امل�شغلني املناف�سني الذين يقدمون و�سائل
ب�شكل مبا�شر �أي�ض ًا مع امل�شغلني الآخرين للمراكز التجارية على جذب
ترفيه جديدة ومناف�سة يف اململكة (مثل دور ال�سينما) .كما تتناف�س ال�شركة ٍ
امل�ست�أجرين والزائرين/املت�سوقني �إلى املراكز التجارية التابعة لها.
وتقوم املناف�سة ما بني ال�شركة ومناف�سيها ب�شكل �أ�سا�سي على املرافق والعالمات التجارية املتوفرة يف املراكز التجارية التابعة لكل منهم و�سمعتهم
التجارية وبدالت الإيجار املقدمة من قبل كل منهم .وقد حتوز العالمات التجارية ملناف�سي ال�شركة احلاليني �أو امل�ستقبليني �شهرة �أكرب من عالمات
ال�شركة� ،أو قد تتوفر لدى ه�ؤالء املناف�سني موارد مالية �أو ت�شغيلية �أكرب من تلك املتوفرة لل�شركة .كما قد يتمكن مناف�سو ال�شركة من مواكبة التطورات
والتغريات املتالحقة يف القطاع �أو متطلبات ال�سوق �أو �أذواق الزائرين ب�شكل �أف�ضل من ال�شركة ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال� ،إزدياد الإقبال
على املراكز التجارية التي تقدم خدمات وخيارات تلبي متطلبات احلياة الع�صرية (« .)«Lifestyle Centersكما قد يقوم املناف�سون �أي�ض ًا بتح�سني
تناف�سيتهم يف ال�سوق من خالل زيادة امل�ساحات القابلة للت�أجري اخلا�صة بهم ومن خالل �إن�شاء مراكز جتارية جديدة ت�ضم مرافق �أكرث تطورا،
الأمر الذي قد يقلل من عدد الزائرين �أو الطلب على املراكز التجارية التابعة لل�شركة� ،أو قد يجرب ال�شركة على �إن�شاء مراكز جديدة �أو �إعادة تطوير
مراكزها التجارية القائمة لت�صبح ذات مرافق مماثلة .وقد يبادر املناف�سون احلاليون واجلدد بزيادة م�صاريفهم على الإعالنات و�أن�شطة الرتويج،
�أو قد يقوموا بتخفي�ض بدالت الإيجار مل�ست�أجريهم ب�شكل �أكرب من ال�شركة .ونتيجة للإ�صالحات اجلارية حاليا يف اململكة ،ميكن ملناف�سي ال�شركة �أن
يقدموا �أوجها جديدة ومناف�سة من �أنواع الرتفيه �ضمن املراكز التجارية احلالية التابعة لهم� ،أو �أن يطوروا انواع �أو مفاهيم جديدة للمراكز التجارية،
مما قد ي�ؤدي �إلى تعزيز مركزهم التناف�سي على ح�ساب ال�شركة .ونتيج ًة ملا تقدم ،قد تواجه ال�شركة �أحيان ًا �صعوبات يف مواكبة مناف�سيها .و�إ�ضاف ًة
�إلى ذلك ،ف�إن �سيا�سات تخفي�ض بدالت الإيجار ب�شكل كبري والتي يتبناها مناف�سو ال�شركة قد ت�ؤثر �سلبا على قدرة ال�شركة على املناف�سة.
ب�شكل فاعل يف امل�ستقبل ،ولي�س هناك من �ضمانٍ ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من مناف�سة املناف�سني احلاليني
وقد يتعذر على ال�شركة �أن تناف�س ٍ
ب�شكل فاعل ،حيث قد تت�سبب التغريات يف البيئة التناف�سية يف هبوط بدالت الإيجار يف املراكز التجارية التابعة لها وانخفا�ض هوام�ش
وامل�ستقبليني ٍ
ربحها� ،أو �إلى خ�سارة ال�شركة حل�صتها ال�سوقية ،مما بدوره يكون له �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج �أعمالها وو�ضعها املايل وتوقعاتها
امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعذر ال�شركة يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بالتو�سع
يعتمد �أداء ال�شركة يف امل�ستقبل على قدرتها على تنفيذ خططها اخلا�صة بالنمو وتو�سيع �أعمالها .ومبوجب اال�سرتاتيجية احلالية لل�شركة ،ف�إنها تعتزم
زيادة عدد املراكز التجارية التي متتلكها و�/أو ت�شغلها يف اململكة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 2-3-4ا�سرتاتيجيات ال�شركة«) .وال
ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن جناحها يف تنفيذ هذه اخلطط واال�سرتاتيجيات .و�سوف يعتمد تنفيذ خطط ال�شركة على عدد من العوامل الرئي�سية التالية:
أحكام
ཛ
ཛقدرة ال�شركة على حتديد مواقع منا�سبة ملراكزها التجارية ،وا�ستئجار عقارات جديدة يف تلك املواقع ،والقيام بتطويرها وفقا ل ٍ
و�شروط مواتية لل�شركة.
ٍ
ཛ

ل�شروط مواتية لل�شركة.
ٍ
ཛقدرة ال�شركة على احل�صول على متويل كايف وفقا ً

ཛ

ཛقدرة ال�شركة على �إمتام ت�صميم وبناء مراكزها التجارية اجلديدة �ضمن املدة والكلفة املتوقعة من قبلها.

ཛ

ཛقدرة ال�شركة على جذب م�ست�أجرين ملراكزها التجارية اجلديدة ،وحتقيق معدالت الإ�شغال والإيرادات املتوقعة خالل الفرتة املتوقعة وفقا
خلطة العمل التي و�ضعتها ال�شركة.

ཛ

ཛقدرة ال�شركة على �إدارة وتنفيذ عمليات التو�سع لديها بنجاح ،و�إدارة عملياتها يف املراكز التجارية اجلديدة مبا يف ذلك والرقابة على
العمليات اجلديدة واحلد من التكاليف وو�ضع �ضوابط للمحافظة على م�ستويات اجلودة واخلدمة.

ཛ

ཛتوفر ظروف اقت�صادية ونظامية وظروف �سوق مواتية لل�شركة ،وهي جميعها �أمو ٌر خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .فعلى �سبيل املثال،
هناك يف العادة فرتة زمنية كبرية تف�صل بني بدء تطوير موقع جديد وبني االنتهاء من بنائه وجتهيزه ،الأمر الذي ُي َع ِر�ض ال�شركة ملخاطر
التغريات يف ظروف ال�سوق يف املنطقة التي يقع �ضمنها املوقع املعني ،مبا يف ذلك زيادة العر�ض و�/أو انخفا�ض الطلب على امل�ساحات
التجارية من قبل ال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة.

ونتيجة لأي من هذه العوامل ،فقد ال تنمو �إيرادات ال�شركة باملعدل الذي كانت عليه يف الفرتات ال�سابقة و�/أو قد تتكبد ال�شركة بدالت الإيجار فيما
يتعلق بالأرا�ضي التي ت�ست�أجرها لإقامة املراكز التجارية اجلديدة عليها بالإ�ضافة �إلى �أي تكاليف �أخرى ،وذلك دون ح�صولها على الإيرادات املتوقعة
من هذه املراكز .وعليه ،فقد تت�أثر نتائج عمليات ال�شركة �سلب ًا يف حال ما �إذا ت�سببت � ّأي من العوامل �أعاله يف حدوث ت�أخ ٍري كبري يف افتتاح ال�شركة
ملراكزها التجارية اجلديدة� ،أو يف عدم متكنها من افتتاح �أي من هذه املراكز.
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وف�ض ًال عن ذلك ،فال ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن ب�أن �أيا من مراكزها التجارية اجلديدة �سيحقق �أية �أرباح� ،أو �أنه �سيحقق العوائد اال�ستثمارية املتوقعة.
ب�شكل �سلبي على مبيعات املحالت القائمة يف املراكز التجارية احلالية لل�شركة والواقعة يف نف�س
وميكن �أن ي�ؤثر افتتاح مراكز جتارية جديدة �أي�ض ًا ٍ
املنطقة �أو املدينة.
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
و�سي�ؤثر حتقق � ُّأي من العوامل ال�سابقة ٍ

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ببناء املراكز التجارية
يعتمد منوذج �أعمال ال�شركة على �صحة و�سالمة ت�صميم مراكزها التجارية وبنائها و�صيانتها .وقد ت�ؤثر �أية عيوب �أو �أخطاء يف ت�صميم املراكز
التجارية التابعة لل�شركة �أو بنائها ،مبا يف ذلك �أية عيوب يف مواد البناء امل�ستخدمة و�/أو �أخطاء الت�صميم و�/أو الأمور التي تتعلق بال�سالمة ،على الأداء
الت�شغيلي لتلك املراكز التجارية ،وقد جترب ال�شركة على �إجراء �أعمال �إ�صالح وبالتايل تتحمل تكاليف �إ�ضافية بخ�صو�ص هذه الأعمال .و�إ�ضاف ًة �إلى
ذلك ،قد ت�ؤدي �أي عيوب جوهرية غري مكت�شفة يف �أعمال البناء �إلى تعر�ض الزائرين لإ�صابات �أو جروح ،ف�ض ًال عن الإ�ضرار ب�سمعة ال�شركة ومراكزها
التجارية ،مما قد ي�ستلزم من ال�شركة القيام ب�إ�صالحات هيكلية �إن�شائية للمراكز املعنية وتكبد م�صاريف �إ�ضافية كبرية يف هذا اخل�صو�ص .كما قد
يرتتب على ذلك �إقامة دعاوى ق�ضائية �ضد ال�شركة وارتفاع �أق�ساط الت�أمني على مبانيها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال تتمكن ال�شركة من الت�أجري امل�سبق
�أو ت�أجري امل�ساحات التجارية اجلاهزة يف مراكزها التجارية املطورة حدي ًثا للم�ست�أجرين احلاليني �أو مل�ست�أجرين جدد .و�سي�ؤثر حدوث � ٌّأي من تلك
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
العوامل ٍ
تعمل ال�شركة يف الوقت الراهن على بناء وتطوير ثالثة مراكز جتارية جديدة باال�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض.
ويوجد عدد من املخاطر املرتبطة ب�أن�شطة التطوير العقاري والتي قد ت�ؤثر على جناح ال�شركة يف تطوير هذه املراكز التجارية اجلديدة و�أي مراكز
�أخرى جديدة م�ستقبال ،وت�شمل تلك املخاطر ما يلي:
ཛالت�أخر يف �أعمال البناء وزيادة التكاليف عن امليزانية املتوقعة من قبل ال�شركة� ،سوا ًء كان ذلك ب�سبب �إحداث تعديالت يف خمططات
ཛ
أ�سباب �أخرى.
�
أية
ل
أو
�
أ�صلية
ل
ا
الت�صميم
ٍ
ཛ

ཛعدم توفر و�/أو زيادة كلفة مواد �أو معدات البناء �أو يف كلفة الأيدي العاملة ،نتيج ًة لزيادة �أ�سعار ال�سلع �أو الت�ضخم �أو غريها من العوامل.

ཛ

ཛامل�شاكل الهند�سية التي ال ميكن توقعها� ،أو عيوب مواد البناء امل�ستخدمة �أو عيوب �أ�ساليب البناء والت�شييد املتبعة.

ཛ

�ཛإخالل املقاولني ومقدمي اخلدمات وموردي الب�ضائع من الغري بالتزاماتهم التعاقدية �أو مواجهتهم مل�صاعب مالية.

ཛ

ཛالنزاعات التي قد تن�ش�أ بني خمتلف �أطراف عقد الإن�شاء �أو � ّأي عقدٍ �آخر يت�صل ب�أعمال الإن�شاء.

ཛ

ཛتوقف �أعمال البناء و�إ�ضرابات العمال واحلوادث.

ཛ

ཛالت�أخر يف احل�صول على �أي من املوافقات النظامية من اجلهات احلكومية املعنية.

ཛ

ཛعدم كفاية املوارد املالية ب�شكل ي�ؤدي �إلى تعطل يف �أعمال البناء ،مما قد ي�ؤدي �إلى ت�أخر يف �إجناز امل�شروع ذات ال�صلة.

وقد �أدى الت�أخر يف �أعمال التطوير و� /أو البناء لعدد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة يف ال�سابق �إلى قيام ال�شركة مبنح خ�صومات لبع�ض العمالء
الرئي�سيني و�/أو كبار امل�ست�أجرين .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد تخطئ ال�شركة يف التخطيط �أو توقع �أو تنفيذ متطلبات البنى التحتية امل�ساندة �أو توفري عدد
كاف من مواقف ال�سيارات عند قيامها بتو�سيع مراكزها التجارية �أو تطويرها ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف بناء
وتطوير مراكز جتارية جديدة وحتقيق العوائد املتوقعة منها ب�سرعة.
و�إ�ضافة �إلى املراكز التجارية التي تقوم ال�شركة بتطويرها حال ًيا ،تتوقع ال�شركة القيام م�ستقبال بتطوير مراكز جتارية جديدة �أو بتو�سيع مراكز �أخرى
قائمة ،وقد تتعر�ض � ٌّأي من مبادرات التطوير هذه ملخاطر �إ�ضافية ،ويعتمد ذلك على حجم امل�شروع املعني ومدى تعقيده .ولي�س هناك � ُّأي �ضمان على
�أن �أي ًا من م�شاريع التطوير امل�ستقبلية اجلارية لل�شركة �سيتم �إكمالها يف الإطار الزمني املحدد و�ضمن امليزانية املتوقعة.
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
و�سي�ؤثر حتقق �أي من العوامل املذكورة �أعاله ٍ

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على مورد واحد لتقدمي خدمات ت�صميم وبناء املراكز التجارية
يعتمد ن�شاط ال�شركة على اخلدمات املتخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية التي تقدمها ح�صري ًا �شركة فواز احلكري العقارية ،وهي �أي�ضا
طرفا ذات عالقة بال�شركة .وقد قامت �شركة فواز احلكري العقارية بت�صميم وبناء  16مركزا جتاريا من �أ�صل  19مركزا جتاريا تابع لل�شركة ،بينما
قامت ال�شركة باال�ستحواذ على املراكز التجارية الثالثة املتبقية (وهي تاال مول يف الريا�ض ،و�سالم مول يف جدة ،و�سلمى مول يف حائل) بعد �أن مت
بنا�ؤها من قبل مطور �آخر .كما يجدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة فواز احلكري العقارية تقوم حالي ًا ب�أعمال الت�صميم والبناء جلميع امل�شاريع قيد التنفيذ
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(با�ستثناء جدة بارك) .وقد اقت�صرت �إجراءات ال�شركة املتعلقة مب�شرتيات خدمات ت�صميم وبناء املراكز التجارية تاريخيا على دعوة �شركة فواز
احلكري العقارية لتقدمي عر�ض �شراء ا�ستجابة لطلب تقدمي العرو�ض .وبالتايل ف�إن �أعمال ال�شركة تعتمد ب�شكل كبري على اخلدمات امل�ستمرة من
�شركة فواز احلكري العقارية للت�صميم والبناء املتخ�ص�ص ملراكزها التجارية اجلديدة .وبناء على ذلك ،قد تواجه ال�شركة �صعوبات كبرية يف حالة
اخل�سارة املحتملة ل�شركة فواز احلكري العقارية كمورد لل�شركة ،كما قد ال تكون ال�شركة قادرة على �إيجاد �أو تعيني مورد بديل منا�سب يف الوقت املنا�سب
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ
و � /أو العمل مع مورد بديل لديه نف�س امل�ستوى من اخلربة �أو املعرفة مبتطلبات ال�شركة .وعلى ذلك� ،سوف ت�ؤثر هذه اخل�سارة ٍ
على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على مقاولني من الغري
ت�ستعني ال�شركة مبقاولني من الغري (مبن فيهم �أطراف ذات عالقة مثل �شركة �إتقان لإدارة املرافق) لتنفيذ �أعمال �إ�صالح و�صيانة خمتلفة للمراكز
التجارية التابعة لها ،وي�شمل ذلك �أعمال الديكورات الداخلية وجتميل امل�ساحات اخل�ضراء وتن�سيقها و�صيانة �أنظمة تكييف الهواء وتوليد الطاقة
و�أعمال الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية وتركيب امل�صاعد .ولي�س هناك �ضمانُ على �أن م�ستوى اخلدمات �أو الأعمال املقدمة من قبل مقاويل ال�شركة
من الغري �سريقى دوم ًا للمعايري املتوقعة� ،أو على �أن غريهم من امل�ست�شارين املهنيني �أو مقدمي اخلدمات ،ممن لي�سوا حتت �سيطرة ال�شركة (�أو
جمل�س �إدارتها) ،لن يخفقوا يف الوفاء بالتزاماتهم مبوجب العقود املربمة معهم .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر الدعاوى الناجتة
عن ت�سبب �أعمال املقاولني من الغري يف �إحلاق �أ�ضرار �أو �إ�صابات ب�أفراد من العموم و�/أو امل�ست�أجرين و�/أو العاملني بال�شركة ،الأمر الذي قد تكون
ال�شركة م�س�ؤولة عنه يف بع�ض احلاالت ،وقد يتبع ذلك مطالبة بالتعوي�ض .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد ال تتمكن ال�شركة من اال�ستعانة مبقاولني من الغري
تعهدات حمفوفة باملخاطر� ،أو يواجهوا م�صاعب
ممن يتمتعون باخلربات املطلوبة يف الأماكن التي تعمل بها ال�شركة .وقد ُيدخل املقاولون ال�شركة يف
ٍ
ب�شكل �سلبي
مالية� ،أو يعطوا الأولوية مل�شاريع �أخرى ويحولوا مواردهم بعيد ًا عن املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ،مما قد يت�سبب بدوره يف الت�أثري ٍ
على عمليات املراكز التجارية لل�شركة و�إدارتها� ،أو ي�ؤدي �إلى وقوع �إ�صابات للزوار �أو للم�ست�أجرين .وقد ي�ؤدي حتقق �أي من هذه العوامل �إلى �آثار �سلبية
على �سمعة ال�شركة مما �سيكون له �أثر �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

 ٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعر�ض �إيرادات ال�شركة لتقلبات ال�سوق
يتم حتديد قيمة بدل الإيجار مبوجب بع�ض عقود الإيجار املربمة من قبل ال�شركة مع بع�ض م�ست�أجريها على �أنه املبلغ الأعلى من )1( :بدل الإيجار
الأ�سا�سي ،وهو عبارة عن قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد الأدنى لبدل الإيجار و( )2ن�سبة مئوية من مبيعات امل�ست�أجر ال�سنوية .وي�شتمل نحو %90
من عقود �إيجار ال�شركة مع م�ست�أجريها ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،على مثل هذه الأحكام .وقد �شكلت بدالت الإيجار التي مت حتديدها ا�ستنادا حلجم
مبيعات امل�ست�أجر نحو  %0.5 ،%0.7 ،%1.5من �إجمايل �إيرادات ال�شركة من الإيجارات يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و31
مار�س 2017م و 31مار�س 2018م ،على التوايل ،ونحو  %0.2لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وتعزى هذه الن�سب املتدنية �إلى �أن
ال�شركة مل ت�ضع حتى الآن الإجراءات والعمليات املطلوبة جلمع كل البيانات الالزمة فيما يتعلق باملبيعات ال�سنوية من ه�ؤالء امل�ست�أجرين (ملزيد من
التفا�صيل ،يرجى مراجعة الفقرة الأخرية من الق�سم « 2-2-3-4حتقيق اق�صى قدر من العوائد املالية من املراكز التجارية احلالية لل�شركة«) .وتقوم
ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة مبراجعة الإجراءات والعمليات اخلا�صة بجمع هذه البيانات وتتوقع الإدارة تطبيقا تدريجيا للأحكام التعاقدية ذات
ال�صلة يف امل�ستقبل.
لتقلبات غري متوقعة ،مبا
ونظر ًا لهذه الآلية يف حتديد بدالت الإيجار ،فقد تتعر�ض �إيرادات ال�شركة من ت�أجري امل�ساحات واملواقع يف مراكزها التجارية
ٍ
يف ذلك نتيجة للتغريات املو�سمية يف �أمناط الإنفاق و�/أو �سلوك الزوار ،مما قد ي�ؤثر يف النهاية على �أعداد الزوار للمراكز التجارية التابعة لل�شركة.
ونتيجة لتلك التقلبات يف الإيرادات فقد تواجه ال�شركة �صعوبة يف التخطيط لأعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع �إيراداتها يف امل�ستقبل.
وف�ض ًال عن ذلك ،فقد يتعذر على ال�شركة و�ضع ميزاني ٍة دقيقة لتكاليفها الت�شغيلية.
وقد ال تكون ترتيبات ال�شركة الإدارية والتقنية (مبا يف ذلك البنية الأ�سا�سية لتقنية املعلومات) كافية لتمكينها من حتديد املبيعات ال�سنوية مل�ست�أجريها
وبوجه خا�ص� ،سوف يتعني على ال�شركة ا�ستحداث بع�ض الو�سائل
�أو من ت�سجيلها ب�شكل دقيق لتمكينها من تطبيق �آلية حتديد بدالت الإيجار املذكورة.
ٍ
الداخلية لتتمكن من مراقبة مبيعات امل�ست�أجرين ،حيث �أن ال�شركة تعتمد حاليا يف حتديد تلك املبيعات على القوائم املالية املراجعة للم�ست�أجرين.
وتقوم ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،بالنظر يف عدة خيارات تتعلق بت�صميم وتطبيق هذه الو�سائل الداخلية .وعالو ًة على ذلك ،تقوم ال�شركة
حال ًيا بقيد هذه الإيرادات ا�ستنادا للفرتات التعاقدية للم�ست�أجر ولي�س ا�ستنادا لل�سنة املالية لل�شركة ،وبالتايل ف�إن قيد ال�شركة لبدالت الإيجار القائمة
على ن�سبة مئوية من حجم مبيعات امل�ست�أجرين قد ال يتم ت�سجيله �ضمن الفرتة املحا�سبية ال�صحيحة.
ونتيج ًة ملا تقدم ذكره ،فقد تعجز ال�شركة عن توقع �إيراداتها يف امل�ستقبل ب�شكل دقيق �أو عن و�ضع ميزانية دقيقة لتكاليفها الت�شغيلية ،كما قد ال تتمكن
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
من قيد �إيراداتها بدقة ،الأمر الذي �سي�ؤثر ٍ
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٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة مبعدالت منو �إيرادات ال�شركة
تقوم ال�شركة حاليا بتطوير ثالثة من املراكز التجارية اجلديدة ،بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض ،مما �سي�ؤدي
لزيادة عدد املراكز التجارية التابعة لها خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة ،مما يجعل من ال�صعب ن�سبي ًا حتديد م�ستوى منو �إيرادات ال�شركة م�ستقبال.
وقد ارتفعت �إيرادات ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م �إلى  2.123.8مليون ريال �سعودي مقارنة بـ  1.914.5مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م ،بف�ضل افتتاح �أربعة مراكز جتارية جديدة خالل هذه الفرتة .وقد ال تنمو �إيرادات ال�شركة
يف امل�ستقبل بنف�س الوترية.
وقد ال حتقق ال�شركة جناح ًا يف جهودها الرامية �إلى زيادة وترية النمو يف �إيراداتها .كما ال ينبغي اعتبار معدالت منو �إيرادات ال�شركة يف الفرتات
ومتغي
ال�سابقة م�ؤ�شر ًا على معدالت منوها يف امل�ستقبل .وقد ال تتمكن ال�شركة من التغلب على املخاطر وامل�صاعب التي قد تواجهها يف �سوقٍ تناف�سي ّ
ب�شكل �سريع .ويف حال مل يزداد الطلب على ا�ستئجار امل�ساحات التجارية يف اململكة وفقا لتوقعات ال�شركة� ،أو مل تتمكن ال�شركة من تلبية احتياجات
ٍ
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
م�ست�أجري وزائري مراكزها التجارية ،ف�سي�ؤثر ذلك ٍ

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات ال�ضرورية ملمار�سة ال�شركة لأعمالها
يجب على ال�شركة احل�صول على ت�صاريح وتراخي�ص وموافقات من عدد من اجلهات احلكومية لتمكنها من القيام ب�أعمالها و�أن�شطتها التجارية.
وحتتفظ ال�شركة حاليا بعدد من الت�صاريح والرتاخي�ص ال�صاحلة واملتع ّلقة بت�شغيل �أعمالها و�أعمال �شركاتها التابعة الرئي�سية ،مبا يف ذلك ،على
�سبيل املثال ال احل�صر� ،شهادات الت�سجيل التجاري لل�شركة و�شركاتها التابعة الرئي�سية وفروعها ال�صادرة عن وزارة التجارة واال�ستثمار والرتاخي�ص
التجارية للمراكز التجارية التابعة الرئي�سية لل�شركة وال�صادرة من خمتلف البلديات و�شهادات ال�سعودة و�شهادات �إمتام (البناء) من الأمانة .وكما
يف تاريخ هذه الن�شرة ،فقد انتهت �صالحية �شهادة الزكاة اخلا�صة بال�شركة و�شركاتها التابعة الرئي�سية و�شهادة الزكاة اخلا�صة ب�شركة الق�صيم
للرتفيه وامل�شاريع التجارية ،وتعمل ال�شركة يف الوقت الراهن على جتديد تلك ال�شهادات (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 4-13املوافقات
والرتاخي�ص وال�شهادات احلكومية«).
وموافقات من عدد من اجلهات الإدارية،
كما يجب على ال�شركة ،عند قيامها بتطوير عقارات جديدة ،احل�صول على ت�صاريح وتراخي�ص و�شهادات
ٍ
يف خمتلف مراحل عملية التطوير .وي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ت�صاريح البناء ،و�شهادات �إمتام (البناء) من الأمانة ،و�شهادات ال�سجل
ب�شروط معينة .وبوجه خا�ص ،يجب على
واملوافقات قيام ال�شركة بالوفاء
التجاري .ويتطلب احل�صول على هذه الت�صاريح والرتاخي�ص وال�شهادات
ٍ
ٍ
ال�شركة احل�صول على �شهادات �إمتام (البناء) من الأمانة فيما يتعلق مب�شاريع التطوير العقاري اجلديدة والتي ت�ؤكد ما �إذا كانت �أعمال البناء قد
متت وف ًقا للمتطلبات واملوا�صفات الواردة يف رخ�صة البناء .وقد يتم �إيقاع عدد من العقوبات على ال�شركة بالن�سبة للعقارات التي يتم بناءها ب�شكل
يخالف املتطلبات واملوا�صفات الواردة يف رخ�صة البناء ،مبا يف ذلك الغرامات �أو �إغالق العقارات املخالفة �أو هدمها.
وقد ح�صلت ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،على �شهادات �إمتام (البناء) من الأمانة فيما يتعلق بت�سعة ( )9مراكز جتارية تابعة لها (من �أ�صل
( )19مركزا جتاريا) ،وتعمل ال�شركة حاليا على احل�صول على �شهادات �إمتام (البناء) للمراكز املتبقية .وال ميكن لل�شركة �أن ت�ضمن ب�أنها لن تواجه
م�شاكل �أو عقبات يف احل�صول على �شهادات �إمتام (البناء) املطلوبة من الأمانة �أو �أي موافقات حكومية �أخرى� ،أو يف الوفاء بال�شروط املطلوبة
وقت لآخر يف قطاع العقارات
للح�صول على تلك املوافقات� ،أو �أنها �ستتمكن من التق ُّيد بالأنظمة �أو اللوائح �أو ال�سيا�سات اجلديدة والتي قد تطبق من ٍ
بوجه عام� ،أو التقيد بالإجراءات املتعلقة مبنح املوافقات الالزمة .ت�صدر �شهادة امتام البناء للت�أكد من تطابق خمططات البناء على ما مت تنفيذه يف
ٍ
الواقع .ويف حال عدم وجود هذه ال�شهادة ،لي�س هناك ما ي�ضمن امتثال البناء بجميع املتطلبات ،مبا فيهم متطلبات الدفاع املدين.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن ت�شغيل املراكز التجارية يتطلب �إ�صدار تراخي�ص جتارية معينة من البلدية املعنية .وقد و�ضعت وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
يف اململكة (التي تتبعها خمتلف الأمانات والبلديات) �شروط �إ�صدار تراخي�ص للمراكز التجارية تق�ضي بعدم جواز ت�شغيل املراكز التجارية بدون
احل�صول على الرتخي�ص التجاري الالزم من البلدية املعنية .وقد ح�صلت ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،على تراخي�ص جتارية بالن�سبة جلميع
مراكزها التجارية� .إال �أن بع�ض الرتاخي�ص التجارية تلك ال تفيد �صراحة ب�أنها تراخي�ص لت�شغيل و�إدارة املراكز التجارية .ويف حال وجود غمو�ض
بالن�سبة لنطاق و�شروط الرتاخي�ص التي ح�صلت عليها ال�شركة ،فمن املمكن �إعتبار ال�شركة خمالفة لتلك الرتاخي�ص .كما وانتهت �صالحية رخ�صة
بناء موقع جند اعتبا ًرا من تاريخ هذه الن�شرة ،وقد ال تتمكن ال�شركة من جتديده يف توقيت مالئم �أو على الإطالق� .إن �إخفاق ال�شركة يف احلفاظ على
هذه الرتاخي�ص (مبا فيها ترخي�ص بناء موقع جند) �أو العمل �ضمن نطاقها ،ومع مراعاة �أحكامها� ،سي�ؤثر �سلبا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
ل�شروط قد يتم مبوجبها تعليق تلك الرتاخي�ص �أو �إلغا�ؤها يف حال �أخفقت ال�شركة يف الوفاء بتلك ال�شروط
وتخ�ضع معظم الرتاخي�ص احلالية لل�شركة
ٍ
املو�ضوعة والتق ُّيد بها .وف�ض ًال عن ذلك ،فلي�س هناك � ُّأي �ضمانٍ على �أن ال�شركة� ،ستتمكن من احل�صول على موافقة اجلهة املعنية عند �سعيها لتجديد
� ُّأي ترخي�ص �أو تعديله� ،أو �أن هذه اجلهة ،يف حال موافقتها على التجديد ،لن تفر�ض �شروط ًا من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا على �أداء ال�شركة.
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ترخي�ص �ضروري لأعمالها �أو يف جتديد مثل هذه الرتاخي�ص،
و�إذا �أخفقت ال�شركة �أو � ٌّأي من �شركاتها التابعة الرئي�سية �أو فروعها يف احل�صول على �أي
ٍ
�شروط
مبا فيه �شهادات الزكاة املنتهية الأجل� ،أو �إذا انتهت �صالحية تراخي�صها �أو جرى تعليقها� ،أو �إذا مت جتديد �أيٍّ من تلك الرتاخي�ص مبوجب
ٍ
تراخي�ص �إ�ضافي ٍة الزم ٍة يف امل�ستقبل ،ف�سوف يتعني على ال�شركة التوقف عن ممار�سة
غري مالئمة لل�شركة� ،أو �إذا تعذر على ال�شركة احل�صول على
ٍ
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال
�أعمالها كلي ًا �أو جزئي ًا ،الأمر الذي قد يعرقل عمليات ال�شركة �أو يعطلها ،ويت�سبب يف تكبدها تكاليف �إ�ضافية ،وي�ؤثر ٍ
ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بقدرة ال�شركة على احلفاظ على �صورة و�سمعة عالمتها التجارية «املراكز العربية»
تعتقد ال�شركة �أن جناحها يعتمد جزئي ًا على قدرتها على احلفاظ على �صورة و�سمعة عالمتها التجارية «املراكز العربية» واملرتبطة بتطوير مراكز
جتارية عالية اجلودة ٍّ
لكل من امل�ست�أجرين والزائرين .وقد ت�ضر �أي �أمور تتعلق باجلودة ومبعايري ال�صحة وال�سالمة (�سواء كانت فعلية �أو مت�صورة �أو
حتى زائفة �أو ال �أ�سا�س لها من ال�صحة  -مبا يف ذلك �أية حوادث قد تقع يف املراكز التجارية لل�شركة) ،بعالمة «املراكز العربية» التجارية .وقد ي�ؤدي
ذلك �إلى ت�شويه �سمعة ال�شركة و�/أو قد يت�سبب يف خ�سارة ال�شركة مل�ست�أجريها و�/أو زائري مراكزها التجارية ل�صالح مناف�سيها ،الأمر الذي قد ي�سفر
وانخفا�ض يف ن�سبة الأ�شغال
تراجع يف ح�صة ال�شركة ال�سوقية
عن نق�ص يف �أعداد الزائرين وانخفا�ض الطلب من جانب امل�ست�أجرين ،وي�ؤدي بدوره �إلى
ٍ
ٍ
من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري اخلا�صة بها .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد ت�ؤدي الدعاية ال�سلبية الناجتة عن �أفعال �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو
امل�ساهمني �أو الإدارة �أو امل�ست�أجرين �أو الأطراف ذات العالقة� ،أو املوردين �أو العاملني �أو املقاولني �أو الوكالء ،مثل احلوادث املتعلقة بخدمة العمالء
�أو عدم التق ُّيد بالأنظمة واللوائح� ،إلى الت�أثري �سلبا على �سمعة ال�شركة .وقد تنت�شر مثل هذه الدعاية ال�سلبية ب�شكل �سريع وعلى نطاق وا�سع ،خ�صو�صا
مع زيادة ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مما يزيد من �صعوبة متكن ال�شركة من الت�صدي لها والتجاوب معها .وقد ت�ؤدي الأ�ضرار التي تلحق
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة
ب�سمعة ال�شركة وعالمتها التجارية �إلى هبوط الطلب على امل�ساحات املتوفرة يف مراكز ال�شركة ،مما �سي�ؤثر ٍ
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بحماية ال�شركة لعالماتها التجارية
قامت ال�شركة بت�سجيل جميع العالمات التجارية التي تعتمد عليها يف �أعمالها يف اململكة ،وعددها  35عالمة .وتعتمد ال�شركة على قدرتها على
ا�ستخدام غري م�شروع لها من جانب الغري.
اال�ستمرار يف ا�ستخدام تلك العالمات التجارية ،وحماية حقوقها فيما يخ�ص تلك العالمات يف مواجهة �أي
ٍ
و�إذا ا�ضطرت ال�شركة للدفاع عن عالماتها التجارية ،فقد ت�ضطر للدخول يف �إجراءات ق�ضائية مكلفة و�أن حتول جهود بع�ض من موظفيها الفنيني
والإداريني لهذه الإجراءات الق�ضائية .وف�ض ًال عن ذلك ،فقد ت�ضطر ال�شركة نتيجة لأي نزاع يتعلق بعالماتها التجارية ابرام اتفاقيات امتياز �أو
ترخي�ص بالن�سبة لأي من هذه العالمات ،والتي قد تكون ب�شروط غري مواتية لل�شركة .و�سي�ؤثر وقوع �أي من هذه الأحداث ب�شكل �سلبي جوهري على
�أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعر�ض ال�شركة ملخاطر ت�شغيلية وعوائق جتارية غري متوقعة
لعدد من املخاطر فيما
يعتمد جناح ال�شركة �إلى حدٍ كبري على ا�ستمرارية ت�شغيل املراكز التجارية التابعة لها الرئي�سية دون معوقات .وتتعر�ض ال�شركة ٍ
يتعلق بت�شغيل املراكز التجارية التابعة لها ،مبا يف ذلك �سوء الأحوال اجلوية �أو الأ�ضرار املادية للمباين �أو انقطاع التيار الكهربائي �أو الأعطال �أو تعطل
املعدات �أو انخفا�ض �أدائها عن املعدل املطلوب �أو �إمكانية توقف الأعمال �أو حدوث �أعمال �إجرامية �أو حدوث كوارث طبيعية �أو حرائق بالإ�ضافة �إلى
�أنواع �أخرى من املخاطر املرتبطة بت�شغيل مبان كبرية مثل املراكز التجارية .قد وقع يف ال�سابق عدد من احلوادث يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة
والتي نتج عنها بع�ض الأ�ضرار للزائرين واملوظفني مبا يف ذلك وفاة �أحد عمال ال�صيانة لدى ال�شركة يف العام 2017م .ولي�س هناك ما ي�ضمن عدم
وقوع �أية حوادث م�شابهة يف امل�ستقبل .وقد يرتتب على وقوع �أية حوادث مماثلة عواقب وخيمة (مبا يف ذلك حدوث وفيات) ،خ�صو�صا يف ظل ارتفاع
�أعداد الزائرين ملراكز ال�شركة التجارية ب�شكل يومي .بالإ�ضافة لذلك ،وبالرغم من تق ُّيد املرافق الرتفيهية لل�شركة مبعايري ال�صحة وال�سالمة ذات
العالقة ،فلي�س هناك ما ي�ضمن عدم قيام مرتادي تلك املرافق ب� ُّأي ت�صرفات غري منا�سبة ،مما قد يت�سبب بالأ�ضرار ب�سالمتهم و�سالمة الآخرين.
�إن حدوث �أيٍّ من هذه الأحداث� ،أو �أية �أحداث م�شابهة لها ،قد يت�سبب يف تعطل �أعمال ال�شركة.
و�إذا حدث تعطل يف �أعمال واحدٍ �أو �أكرث من املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها و�إلى
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج
حتملها التزامات �إ�ضافية ،كما قد ي�ؤثر ذلك على �إيرادات ال�شركة وربحيتها ،مما �سي�ؤثر بدوره ٍ
عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ب�أعمال جتديد و�إعادة تطوير املراكز التجارية احلالية لل�شركة
يجب على ال�شركة القيام ب�أعمال جتديد وتو�سعة وحت�سني و�إعادة تطوير مراكزها التجارية ب�صورة م�ستمرة ،من �أجل احلفاظ على جاذبيتها
وا�ستمرار الطلب عليها من قبل امل�ست�أجرين والزوار .ونظر ًا لتطور �سوق املراكز التجارية يف اململكة ،فقد تتغري تطلعات امل�ست�أجرين والزوار و�أذواقهم
وتف�ضيالتهم .وقد يت�ضمن ذلك ،على �سبيل املثال� ،إ�ضافة مرافق جديدة يف املراكز التجارية وجمموعة �أكرث تنوع ًا من خيارات الرتفيه (مبا يف ذلك
دور ال�سينما) وتغيري ت�صميم بع�ض املراكز التجارية ب�شكل �أكرث ابتكارا .وقد ال تكون املراكز التجارية احلالية التابعة لل�شركة ،والتي مت �إن�شا�ؤها قبل
�إ�صدار هذه الن�شرة بخم�سة ع�شر (� )15سنة ،قابلة لإجراء تعديالت عليها ب�شكل يلبي تطلعات امل�ست�أجرين والزوار .ونظر ًا لطبيعة ت�صميم وبناء
مراكز ال�شركة التجارية القدمية ،فقد ال ي�ؤدي قيام ال�شركة ب�أي ا�ستثمار كبري فيها �إلى جتديدها �أو حت�سينها ب�شكل منا�سب .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،قد
ال تتمكن املراكز التجارية احلالية التابعة لل�شركة من مناف�سة مراكز مناف�سيها اجلديدة والأكرث تنوع ًا بفاعلية ،حتى يف حال قيام ال�شركة بتنفيذ
�أعمال التجديد املذكورة ،نظرا لبع�ض القيود الإن�شائية التي متنع ال�شركة من �إدخال خيارات الرتفيه اجلديدة (ومنها دور ال�سينما) �إلى مراكزها
التجارية .كما قد تت�سبب �أي �أعمال جتديد للمراكز التجارية يف تعطيل �أعمال امل�ست�أجرين احلاليني يف املراكز املعنية ،مما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض
�إيرادات ال�شركة ب�شكل جزئي وم�ؤقت خالل فرتة �إجراء �أعمال التجديد تلك.
ويف حال كانت ال�شركة عاجزة عن جتديد مراكزها التجارية احلالية وحت�سينها ملواكبة التغريات يف تف�ضيالت امل�ست�أجرين والزوار ،ف�سوف يكون
لذلك ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعار�ض م�صالح امل�ساهمني احلاليني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
يقوم بع�ض امل�ساهمني احلاليني يف ال�شركة وبع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارتها ب�أعمال تدخل يف �إطار �أعمال التطوير واال�ستثمار العقاري يف املراكز
تعار�ض يف امل�صالح بني
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مما قد ي�ؤدي �إلى
التجارية .وقد تكون هذه الأعمال مماثلة لأعمال ال�شركة �أو مناف�سة لها ٍ
ٍ
�أعمال امل�ساهم الرئي�سي �أو ع�ضو جمل�س الإدارة املعني من جهة ،و�أعمال ال�شركة من جه ٍة �أخرى .ويف الوقت الراهن ،ف�إن كل من فواز عبدالعزيز
فهد احلكري ،و�سلمان عبدالعزيز فهد احلكري ،وكامل بديع القلم ،وهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة ال�شركة ،ي�شغلون يف نف�س الوقت ع�ضوية جمال�س
�إدارة �شركات ذات عالقة (والتي متار�س �أعمال �شبيهة �أو مناف�سة لل�شركة) مثل �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري و�شركة فالكون مولز و�شركة
فواز احلكري العقارية و�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة و�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 6-5
»تعار�ض امل�صالح«) .تخ�ضع م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أعمال مناف�سة لل�شركة ،للح�صول على موافقة من اجلمعية العامة مبوجب املادة 46
من الئحة حوكمة ال�شركات واملادة  72من نظام ال�شركات .و ُيف َر�ض �أي�ضا على �أي ع�ضو جمل�س ادارة م�شاركا يف �أعمال مناف�سة لل�شركة عدم امل�شاركة
يف الت�صويت على القرارات ذات ال�صلة .وبالنظر �إلى القيود املفرو�ضة على امل�ساهمني فيما يتعلق بالت�صويت يف اجلمعية العامة ،وفق ًا للمادة  46من
ب�شكل �أو�سع من قبل ال�شركة بحيث ال يحق جلميع امل�ساهمني احلاليني الت�صويت على القررات ذات
الئحة حوكمة ال�شركات ،والتي مت االمتثال بها ٍ
ال�صلة يف اجلمعية العامة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 6-5تعار�ض امل�صالح«) .وبناء عليه ،يجب احل�صول على موافقة اجلمعية
العامة على م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أعمال مناف�سة لل�شركة يف �أول اجتماع للجمعية العامة بعد �إمتام عملية الطرح (ملزيدٍ من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم « 17تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج») .ومن املخاطر املحتملة ،فقد ال يوافق جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة على م�شاركة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أعمال مناف�سة لل�شركة ،ويف هذه احلالة ،يجب على ع�ضو جمل�س االدارة الذي يعترب �صاحب امل�صلحة يف تلك املعاملة �أن
يقدم ا�ستقالته �أو �أن يتخذ �إجراءات ت�ضمن �أنه مل يعد لديه �أي م�صلحة (على �سبيل املثال ب�إنهاء العقد املعني �أو التنازل عن احلقوق النا�شئة عن
امل�صلحة املذكورة) .ملزيد من التفا�صيل عن م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أعمال مناف�سة لل�شركة يرجى مراجعة الق�سم « 6-5تعار�ض امل�صالح».
وله�ؤالء امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ت�أثري يف قرارات ال�شركة ،و�أحيان ًا قد ال تكون م�صاحلهم متفق ًة مع م�صالح امل�ساهمني الآخرين يف ال�شركة.
ن�شاط قد ينجم عنه تعار�ض يف
وال يوجد �أي ترتيبات تعاقدية فيما بني امل�ساهمني احلاليني وال�شركة ل�ضمان عدم ممار�سة امل�ساهمني احلاليني لأي ٍ
امل�صلحة� ،أو يكون مناف�سا لأعمال ال�شركة.
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فيمكن لبع�ض امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة االطالع على املعلومات الداخلية لل�شركة ،وقد ي�ستخدمون تلك املعلومات
مل�صاحلهم اخلا�صة �أو مبا يتعار�ض مع م�صالح ال�شركة و�أهدافها .و�إذا كان للم�ساهمني �أو لأع�ضاء جمل�س الإدارة الذين لهم م�صالح متعار�ضة مع
م�صلحة ال�شركة ،ت�أثري �سلبي على قرارات ال�شركة� ،أو �إذا ا�ستخدموا املعلومات املتاحة لهم عن ال�شركة على نح ٍو ي�ضر مب�صاحلها ،ف�سيرتتب على
ذلك �أث ٌر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 6-5
»تعار�ض امل�صالح«).
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل يكن �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو امل�ساهمني احلاليني طر ًفا يف �أي اتفاق �أو ترتيب �أو تفاهم
يخ�ضع مبوجبه لأي التزام مينعه من املناف�سة �أو �أي التزام مماثل فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة.
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٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة مبوارد ال�شركة املالية
أموال �إ�ضافية ملواجهة التحديات التي قد تواجهها بالن�سبة
�إن ال�شركة بحاجة للقيام با�ستثمارات دائمة لدعم منو �أعمالها .وقد حتتاج ال�شركة � ٍ
لأعمالها ،وتنفيذ ا�سرتاتيجية النمو ،وزيادة ح�صتها من ال�سوق يف �أ�سواقها احلالية� ،أو التو�سع يف �أ�سواقٍ �أخرى� ،أو لتو�سيع قاعدة منتجاتها .وقد ال
تكفي ال�سيولة الناجتة عن عمليات ال�شركة ومواردها املالية احلالية لتمويل ا�سرتاتيجية النمو تلك .وبنا ًء عليه ،فقد ت�سعى ال�شركة لزيادة ر�أ�س مالها،
�أو قد تتكبد مديونية �إ�ضافية.
أ�سباب خمتلفة ،مبا يف ذلك عدم تق ُّيد ال�شركة بالتزاماتها مبوجب ترتيبات التمويل احلالية �أو امل�ستقبلية ،من احل�صول على
وقد ال تتمكن ال�شركة ل ٍ
متويل �إ�ضايف �أو �إعادة متويل قرو�ضها احلالية عند احلاجة �إليها� ،أو قد ال تتمكن من القيام بذلك وفق ًا ل�شروط مواتية لها.
وقد بلغت �إجمايل قرو�ض ال�شركة طويلة الأجل (مبا يف ذلك اجلزء احلايل من القرو�ض طويلة الأجل) كما يف  31مار�س 2016م و 31مار�س
2017م و 31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م نحو  4.405.2مليون ريال �سعودي و 5.858.1مليون ريال �سعودي و 5.810.6مليون ريال �سعودي
و  6.550.8مليون ريال �سعودي ،على التوايل ،والتي متثل نحو  ،%78.3و ،%83.4و ،%83.3و %80.6من �إجمايل التزامات ال�شركة ،على التوايل.
و�سوف ت�ؤدي زيادة مديونية ال�شركة �إلى تعر�ضها ملخاطر �إ�ضافية .وقد يرتتب على مديونية ال�شركة زياد ٍة يف معدالت الفائدة ،مما �سي�ؤدي بدوره �إلى
زيادة م�صاريف ال�شركة وانخفا�ض �أرباحها ال�صافية ،ويجعلها �أكرث عر�ضة للمخاطر املتعلقة بالتقلبات ال�سلبية يف ال�سوق ويف الو�ضع االقت�صادي
مبعدل �أكرب مما يكون عليه الو�ضع �إذا مل يكن قد مت
العام .ومييل دخل ال�شركات املدعوم بالقرو�ض و�صايف �أ�صولها �أي�ض ًا �إلى الزيادة �أو النق�صان
ٍ
االقرتا�ض �إلى ذات احلد .وقد ي�ؤدي ارتفاع م�ستوى املديونية �إلى احلد من قدرة ال�شركة على القيام بعمليات ا�ستحواذ ا�سرتاتيجية� ،أو قد يدفعها �إلى
متويل �إ�ضايف .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك،
القيام بعمليات غري ا�سرتاتيجية لبيع �أ�صول �أو الت�صرف فيها ،كما ميكن �أن يحد من قدرتها على احل�صول على ٍ
ً
ف�إن ال�شركة لديها تكاليف ثابتة عالية ن�سبي ًا ،وقد جتد �صعوب ًة �أكرب يف ت�سديد ديونها يف حال ارتفعت م�ستويات تلك الديون .وف�ضال عن ذلك ،تنطوي
الوثائق املتعلقة مبديونية ال�شركة عاد ًة على تعهدات تفر�ض قيودا على �أعمال ال�شركة.
كاف عند حاجتها� ،أو طبق ًا ل�شروط مواتية لها� ،أو �إذا �أ�صبحت ال�شركة عاجزة عن �سداد ديونها عند
و�إذا �أخفقت ال�شركة يف احل�صول على متويل ٍ
ب�شكل �سلبي
ا�ستحقاقها ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر �سلبا على قدرة ال�شركة على ت�سيري �أعمالها� ،أو حتقيق معدل النمو املخطط له ،الأمر الذي �سي�ؤثر ٍ
وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

لقيود يف �إجراءات الديون اجلارية
٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعر�ض ال�شركة
ٍ
بنوك خمتلفة بغر�ض متويل �أعمالها (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم
�أبرمت ال�شركة اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية مع ٍ
» 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض«).
وت�شرتط اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية وجوب ح�صول ال�شركة على موافق ٍة م�سبق ٍة من البنوك على انخفا�ض جمموع م�ساهمات كل من
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري و�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة يف ال�شركة �إلى ما دون  %51من
وقت من الأوقات.
ر�أ�س مال ال�شركة يف � َّأي ٍ
كما يجب على ال�شركة ،مبوجب اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية ،التقيد بعدد من الأمور والتي ت�شمل عدم قيامها ،بدون موافقة م�سبقة
ك�ضمانات �أو توزيع �أرباح ونفقات
من البنوك املعنية ،بتحمل �أية ديونٍ �إ�ضافية �أو بيع �أ�صولها �أو ترتيب �أي �ضمانات �إ�ضافية على �أ�صولها العقارية
ٍ
ت�شغيلية ،قبل الوفاء بالتزامات حمددة مبوجب تلك االتفاقيات ،بالإ�ضافة لفر�ض تعهدات مالية تتطلب منها الوفاء بن�سب مالية معينة .كما تعهدت
تغيريات تطر�أ على �أو�ضاعها املالية والإدارية
ال�شركة مبوجب اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية بتوفري معلومات للبنوك املعنية تتعلق ب�أية
ٍ
والنظامية والتغريات يف م�ساهميها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التزامات ال�شركة مبوجب اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية ،م�ضمونة جزئيا ب�ضمانات مقدمة من ال�شركات
ال�ضامنة وال�ضامنني ال�شخ�صيني (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض« والق�سم 4-7-13
«ال�ضمانات«) .وتن�ص اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية على حاالت ت�شكل �إخالال من قبل ال�شركة بالتزاماتها مبوجب تلك االتفاقيات� ،إال
يوما �أو �أكرث،
�أنها مرتبطة ب�أمور و�أحداث تتعلق بال�ضامنني ال�شخ�صيني ،ك�أن يتم جتميد �أ�صول �أي من ه�ؤالء ال�ضامنني ال�شخ�صيني ملدة ت�سعني (ً )90
�أو �أن تتم م�صادرة �أو حجز �أي �أ�صل تبلغ قيمته ال�سوقية  10.000.000ريال �سعودي �أو �أكرث عائد لأي طرف مدين مبوجب هذه االتفاقيات .كما تن�ص
اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية على �إلغاء ال�ضمانات املقدمة من ال�شركات وال�ضمانات ال�شخ�صية املقدمة من الأفراد عند �إمتام الطرح،
يف حال ما �إذا متت �إعادة هيكلة �أو �إعادة متويل جميع االلتزامات املرتتبة على اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية ،على �أ�سا�س املرابحة،
ب�شكل مقبول من املمولني ،ودون وجود �أي �إخالل من قبل ال�شركة بالتزاماتها .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل يقم � ّأي من البنوك بالتنازل عن �أي
من ال�ضمانات ال�شخ�صية� .أما �إذا عجزت ال�شركة عن �إعادة هيكلة �أو �إعادة متويل جميع االلتزامات املرتتبة على اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت
االئتمانية عند �إمتام الطرح ،ف�سوف ي�ستمر العمل بال�ضمانات املقدمة من ال�شركات وبال�ضمانات ال�شخ�صية املقدمة من الأفراد ،كما �ستظل حاالت
الإخالل املتعلقة بال�ضامنني ال�شخ�صيني قائمة.
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ويف حال قامت �أي من ال�شركات ال�ضامنة �أو ال�ضامنني ال�شخ�صيني ب�سحب ال�ضمانات املقدمة من قبلهم �أو مل يقوموا بتجديدها� ،أو �إذا انتهت
�سبب من الأ�سباب ،ف�سوف ي�شكل ذلك �إخال ًال من جانب ال�شركة بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت
�صالحية تلك ال�ضمانات لأي ٍ
االئتمانية مما يرتتب عليه �أحقية البنوك يف مطالبة ال�شركة ب�سداد جميع املبالغ املتبقية من قيمة الت�سهيالت املعنية على الفور .ويف تلك احلالة ،لي�س
متويل بديلة كافية لإعادة �سداد تلك الديون .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فلي�س هناك
هناك من �ضمانٍ ب�أن ال�شركة �ستكون قادر ًة على احل�صول على م�صادر ٍ
من �ضمانٍ ب�أن ال�شركات ال�ضامنة �أو ال�ضامنني ال�شخ�صيني �سوف ي�ستمرون يف تقدمي ال�ضمانات املقدمة من قبلهم حاليا بعد الطرح ،الأمر الذي قد
ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة
ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على ت�أمني الت�سهيالت االئتمانية التي �سوف حتتاجها يف امل�ستقبل .و�ست�ؤثر � ٌّأي من تلك العوامل ٍ
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
مبلغ م�ستحق عليها �أو �أخ ّلت ب�أيٍّ من التزاماتها مبوجب �أي من اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية،
ويف حال �أخفقت ال�شركة يف ت�سديد �أي ٍ
�أو �إذا �أخ ّلت �أي من ال�شركات ال�ضامنة �أو ال�ضامنني ال�شخ�صيني ب�شروط اتفاقيات �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية بال�ضمان املقدم من قبلهم،
ف�سوف يحق للبنك املعني مطالبة ال�شركة ب�سداد جميع املبالغ املتبقية من قيمة الت�سهيالت املعنية على الفور ،بالإ�ضافة للحجز على �أ�صول ال�شركة،
كما �سوف يحق للأطراف امل�ضمونة ،مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل ،حت�صيل املبالغ امل�ستحقة لها من احل�سابات البنكية لل�شركة ،ومن م�ستحقات
الت�أمني املرتتبة لها ومن م�ستحقاتها مبوجب عقود الإيجار .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك� ،إذا ادعت احدى البنوك �أن ال�شركة قد �أخلت بالتزاماتها مبوجب
اتفاقية �إعادة متويل الت�سهيالت االئتمانية املربمة معها ،ف�سوف يرتتب على ذلك اعتبار ال�شركة خملة بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات �إعادة متويل
الت�سهيالت االئتمانية الأخرى .ويف هذه احلالة ،فقد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على م�صادر متويل بديلة ل�سداد تلك الديون .و�سيرتتب على �أيٍّ
من هذه العوامل �أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية �إلى املعايري املحا�سبية
الدولية
من املتوقع �أن ي�سري مفعول املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية ،بالن�سبة لفرتات �إعداد التقارير ال�سنوية ،اعتبارا من �أو بعد  1يناير
2019م .ويحدد املعيار رقم  16من هذه املعايري كيفية قيام معد التقرير اخلا�ص باملعايري الدولية للتقارير املالية بتحديد الإيجارات (حيث تكون
ال�شركة م�ست�أجر) وقيا�سها وتقدميها والك�شف عنها .و�سوف يكون التناول املحا�سبي لعقود الإيجار ،مبوجب املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية
الدولية ،خمتلفا عن املعايري املحا�سبية الدولية املطبقة حاليا ،والتي يتم فيها �إثبات امل�صاريف اخلا�صة باتفاقيات الإيجار (حيث تكون ال�شركة
م�ست�أجر) على �أ�سا�س الق�سط الثابت .ومبوجب املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية ،ف�سوف تكون ال�شركة مطالبة ب�إعداد ح�سابات عن جزء
�أكرب من م�صاريف اتفاقيات الإيجار �أثناء الن�صف الأول من مدة الإيجار .وت�شتمل تقديرات الإدارة للتغريات الرئي�سية الناجتة عن املعيار رقم 16
من املعايري املحا�سبية الدولية ،ا�ستناد ًا الى حمفظة الإيجار احلالية اخلا�صة بال�شركة (مبا فيها جدة بارك) ،على ما يلي:
�إثبات حق ا�ستخدام الأ�صول (الناجت عن ر�سملة عقود الإيجار) ب�صايف قيمة حالية (ت�شمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية) ت�ساوي قيمتها التقديرية
 6مليار ريال �سعودي.
�إثبات املطلوبات (الناجتة عن ر�سملة عقود الإيجار) ب�صايف قيمة حالية (ت�شمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية) ت�ساوي قيمتها التقديرية  6مليار
ريال �سعودي.
يبلغ متو�سط االنخفا�ض املقدر يف �صايف �أرباح ال�شركة نتيجة تطبيق املعيار  16خالل الفرتة التي تبد�أ من ال�سنة املالية 2020م �إلى ال�سنة املالية
2024م ما يقارب  90مليون ريال �سعودي �سنوي ًا ،ويرجع هذا االنخفا�ض ب�سبب االعرتاف مب�صاريف ايجار اعلى يف الن�صف االول من مدة عقود
االيجار باملقارنة بطريقة الق�سط الثابت علم ًا ب�أن هذا الأثر هو غري نقدي (بنا ًء على تقديرات االدارة)؛
يبلغ متو�سط الفارق بني ما �سيتم حتميله بقائمة الدخل مبوجب املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية كم�صاريف تتعلق بااليجار (تتمثل يف
�إطفاء موجودات الإيجار املر�سملة  -حق ا�ستخدام الأ�صول  -والأعباء املالية املتعلقة باملطلوبات الإيجارية القائمة) واملدفوعات الإيجارية النقدية
خالل الفرتة التي تبد�أ من ال�سنة املالية 2020م �إلى ال�سنة املالية 2024م حوايل  160مليون ريال �سعودي �سنوي ًا (بناءا على تقديرات االدارة).
وينطبق هذا على كل من ال�سنوات اخلم�س الأولى اعتبار ًا من تطبيق املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية.
ونتيجة لذلك ،ف�سوف يرتتب ت�أثري جوهري على القوائم املالية لل�شركة .و�إن حدوث �أي من العوامل �سالفة الذكر �سي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي وجوهري على
�أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باعتماد ال�شركة على �إدارتها العليا وكبار موظفيها
يعتمد جناح ال�شركة على ا�ستمرارية عمل و�أداء �إدارتها العليا وكبار موظفيها الآخرين ،وكذلك على قدرتها على �إيجاد موظفني م�ؤهلني يف امل�ستقبل
أفراد الأ�سا�سيني يف فريق �إدارتها العليا ،ممن لديهم خربات قيمة
وتوظيفهم وتطويرهم وحتفيزهم واحلفاظ عليهم .وتعتمد ال�شركة على عدد من ال ٍ
تناف�س �شديد على كبار التنفيذيني يف قطاع العقارات،
يف قطاع العقارات ،وممن قدموا
ٍ
م�ساهمات ملمو�سة يف تطوير عمليات ال�شركة وتو�سعها .هناك ٌ
ب�شكل منا�سب (وعلى �سبيل املثال� ،إن من�صب
ولي�س مبقدور ال�شركة �أن ت�ضمن قدرتها على االحتفاظ مبوظفيها �أو على جذب موظفني جدد م�ؤهلني ٍ
رئي�س قطاع الت�سويق �شاغر كما يف تاريخ هذه الن�شرة) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،اعتمدت ال�شركة يف املا�ضي على امل�ساهمني امل�سيطرين ،الذين دعموا
ال�شركة والإدارة من خالل ر�ؤيتهم ل�سوق التجزئة ومعرفتهم للقطاع العقاري .وقد ال تكون ال�شركة قادرة على اال�ستفادة ب�صورة م�ستمرة من اخلربة
الوا�سعة التي يتمتع بها امل�ساهمون امل�سيطرون وفهمهم لل�سوق ال�سعودية ،و�سي�ؤثر ذلك ب�صورة �سلبية وجوهرية على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها
وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وقد حتتاج ال�شركة ال�ستثمار موارد مالية وب�شرية كبرية جلذب تنفيذيني كبار جدد واحلفاظ عليهم� .إن فقدان خدمات كبار التنفيذيني لدى ال�شركة
قد ي�ؤخر �أو يحول دون تنفيذ وتخفيف �أهداف ال�شركة اال�سرتاتيجية ،وقد ي�ؤدي حتويل اهتمام الإدارة �إلى البحث عن بديل م�ؤهل ،ومن �ش�أن ذلك
الت�أثري �سلبا على قدرة ال�شركة على �إدارة �أعمالها بفعالية وكفاءة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فيمكن لأي من كبار التنفيذيني �أن ي�ستقيل يف �أي وقت .فعلى
�سبيل املثال ،ا�ستقال الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�شركة يف �شهر يونيو 2018م بعد عامني تقري ًبا على توليه هذا املن�صب ،وقد مت ا�ستبداله ب�أوليفيري
نوغارو يف من�صب رئي�س تنفيذي اعتبارا من �شهر يناير 2019م .ويف حال مل تتمكن ال�شركة من توظيف وا�ستبقاء كبار التنفيذيني الذين يتمتعون
مب�ستويات عالية من املهارات يف املجاالت املنا�سبة ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها
امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ب�سوء ت�صرف امل�ست�أجرين �أو املوظفني
قد يرتكب م�ست�أجري ال�شركة �أو موظفيها �أعمال قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة مبا يف ذلك �سوء ا�ستخدام معلومات ال�شركة �أو نظمها �أو الإف�صاح
معلومات م�ضللة كما قد ال تتمكن ال�شركة دوم ًا من منع موظفيها من ارتكاب �أفعال ترقى مل�ستوى الأخطاء
معلومات �س ّرية �أو ال�ضلوع يف ن�شر
عن
ٍ
ٍ
التزامات مالية� ،أو
اجل�سيمة �أو الت�أكد من تقيدهم باللوائح الداخلية لل�شركة .وقد ت�ؤدي �أي من تلك الأفعال �إلى تكبد ال�شركة خ�سائر �أو غرامات �أو
ٍ
قد ت�ؤدي �إلى الإ�ساءة ل�سمعة ال�شركة .كما قد ت�ؤدي تلك الأفعال �إلى قيام امل�ست�أجرين بتقدمي مطالبات مالية �أو املطالبة ب�إنهاء عقودهم بحجة �أن
ال�شركة قد �أخلت بالتزاماتها نحوهم مبوجب هذه العقود .وقد ت�ؤثر � ٌّأي من تلك الغرامات �أو اخل�سائر �أو املطالبات �سلبا على ربحية ال�شركة .و�إ�ضاف ًة
�إلى ذلك ،ف�إن الدعاية ال�سلبية الناجتة عن �سوء ت�صرف م�ست�أجري �أو موظفي ال�شركة قد ت�ؤثر �سلب ًا على �سمعة ال�شركة و�إيراداتها وعلى عدد ز ّوار
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها
مراكزها التجارية� .إن ارتكاب �أي من م�ست�أجري �أو موظفي ال�شركة �أفعاال م�شابهة �سي�ؤثر ٍ
وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة برتكز �إيرادات ال�شركة يف بع�ض مراكز جتارية كربى خا�صة بها
�شكل �إجمايل �إيرادات ال�شركة من ثالثة ( )3من مراكزها التجارية (من �أ�صل ت�سعة ع�شر ( )19مركز جتاري تابع لها) ،وهي مول العرب (جدة)،
وال�سالم مول (جدة) ،ومول الظهران يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م ،و 31مار�س 2017م ،و 31مار�س 2018م ويف الأ�شهر الت�سعة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ن�سبة  ،%43.7و ،%39.2و %37.3و %37.3من �إجمايل �إيرادات ال�شركة ،على التوايل .كما و�شكل �إجمايل �إيرادات
ال�شركة من خم�س ( )5من مراكزها التجارية (من �أ�صل ت�سعة ع�شر ( )19مركز جتاري تابع لها) ،وهي  )1مول العرب (جدة) )2 ،وال�سالم مول
(جدة) )3 ،ومول الظهران  )4والنخيل مول (الريا�ض)  )5وعزيز مول (لل�سنوات املالية 2018-2016م) ومكة مول (لفرتة االت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف دي�سمرب 2018م) ،يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م ،و 31مار�س 2017م ،و 31مار�س 2018م ويف الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م ،ن�سبة  ،%58.4و ،%55.3و %52.5و %53.2من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف تلك ال�سنوات ،على التوايل .ولذلك ف�إن الأداء املايل
لل�شركة يعتمد �إلى حدٍ كبري على الأداء املايل لهذه املراكز التجارية .و�سي�ؤثر حدوث �أية عوامل �سلبية يف �أي من �أو جميع هذه املراكز التجارية (مبا يف
ذلك � ُّأي تراجع يف �أعداد الزائرين �أو معدالت الإ�شغال �أو بدالت الإيجار� ،أو �أية زيادة يف تكاليف الت�شغيل� ،أو حدوث �أمور خارج ٍة عن �سيطرة ال�شركة،
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
مثل حاالت القوة القاهرة) ٍ

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتطبيق ال�شركة لالئحة حوكمة داخلية ُمعتمدة حديث ًا
لقد اعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة الئحة حوكمة ال�شركة الداخلية بتاريخ � 20سبتمرب 2017م (املوافق 1438/12/29هـ) .وقد ا�شتملت الالئحة على
قواعد و�إجراءات متت �صياغتها ا�ستناد ًا �إلى الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .و�سوف يعتمد جناح ال�شركة يف التنفيذ
ب�شكل �صحيح من جانب جمل�س الإدارة
ال�صحيح لقواعد احلوكمة و�إجراءاتها على مدى �إدراك تلك القواعد وتف ّهمها وتنفيذ تلك القواعد والإجراءات ٍ
وبوجه خا�ص فيما يتعلق بتكوين جمل�س الإدارة وجلانه ،ومتطلبات اال�ستقاللية ،والقواعد املتعلقة بتعار�ض
وجلانه وامل�س�ؤولني التنفيذيني بال�شركة،
ٍ
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وبوجه خا�ص القواعد الإلزامية املنبثقة من الئحة حوكمة ال�شركات
امل�صالح واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة .و�إن عدم التق ُّيد بقواعد احلوكمة،
ٍ
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها
ال�صادرة عن الهيئة ،من �ش�أنه �أن يعر�ض ال�شركة
ٍ
جلزاءات نظامية ،و�سي�ؤثر ذلك ٍ
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وقامت اجلمعية العامة العادية لل�شركة بتكوين جلنة املراجعة ،وهي تت�ألف من ثالثة (� )3أع�ضاء غري تنفيذيني ،وذلك بتاريخ 1439/03/18هـ
(املوافق  6دي�سمرب 2017م) ،وقام جمل�س الإدارة بتكوين جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتاريخ 1438/12/29هـ (املوافق � 20سبتمرب 2017م) ،وذلك
للقيام باملهام املحددة لكل جلنة ،طبق ًا الئحة حوكمة ال�شركات الداخلي (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 2-5جلان جمل�س الإدارة«).
وقد ي�ؤثر �إخفاق �أع�ضاء تلك اللجان يف �أداء واجباتهم وتبني مواقف ت�ضمن حماية م�صالح ال�شركة وم�ساهميها على التق ُّيد مبتطلبات حوكمة
ال�شركات ،ومتطلبات الإف�صاح امل�ستمرة ،وقدرة جمل�س الإدارة على مراقبة �أعمال ال�شركة من خالل تلك اللجان ،الأمر الذي �سيرتتب عليه �أث ٌر �سلبي
وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بق�صور اخلربة يف �إدارة �شركة م�ساهمة مدرجة
�إن كبار التنفيذيني يتمتعون بخربة حمدودة �أو قد ال تتوفر لديهم �أي خربة يف �إدارة �شركة م�ساهمة مدرجة والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تخ�ضع لها،
و�سيتوجب على كبار التنفيذيني على وجه اخل�صو�ص احل�صول على التدريب الداخلي �أو اخلارجي يف �إدارة �شركة م�ساهمة مدرجة� ،إلى جانب التزام
ال�شركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإف�صاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخ�ص�صه كبار التنفيذيني لإدارة الأعمال اليومية لل�شركة.
يف حال عدم التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإف�صاح ذات العالقة ،ف�سوف يعر�ضها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية من �ش�أنها الت�أثري
�سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ب�أعطال نظم تقنية املعلومات
تعتمد قدرة ال�شركة على جذب امل�ست�أجرين واالحتفاظ بهم وعلى مراقبة عملياتها وتكاليفها بدقة واملناف�سة ب�صور ٍة فاعلة ،ب�صورة جزئية ،على درجة
تطور �شبكة تقنية املعلومات اخلا�صة بها ومدى �إمكانية االعتماد عليها ،مبا يف ذلك عملية التحديث لأنظمة تقنية املعلومات التي قامت بها ال�شركة
م�ؤخرا ،وب�شكل خا�ص نظام �إدارة املمتلكات اجلديد والذي بد�أت ال�شركة با�ستخدامه منذ عام 2017م.
�إن املخاطر املرتبطة بنظم تقنية املعلومات ،الداخلية منها واخلارجية ،مثل الربجميات اخلبيثة وعيوب الربجمة وحماوالت اخرتاق �شبكات ال�شركة
وعدم تو ّفر التحديثات �أو التعديالت املطلوبة وت�س ّرب البيانات والأخطاء الب�شرية ،ت�شكل تهديد ًا مبا�شر ًا على خدمات ال�شركة وبياناتها .وقد تتعر�ض
أعطال ب�سبب �أحداث «قوة قاهرة» غري متوقعة .وقد ترتتب مثل هذه الأحداث �أي�ضا يف حال تعر�ض �سرية املعلومات اخلا�صة
�شبكات ال�شركة �أي�ض ًا ل ٍ
بال�شركة �أو بعمالئها �أو درجة �أمان تلك املعلومات �أو �إمكانية الو�صول �إليها للخطر ب�سبب فقدان �أي من هذه املعلومات �سواء من جانب ال�شركة �أو من
طرف �آخر ُعهِ دَ �إليه بها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قد يرتتب على ال�شركة تكاليف وتبعات ت�شغيلية كبرية نتيجة لتحديث لأنظمة تقنية املعلومات
جانب � ّأي ٍ
اخلا�صة بها� ،أو لقيام ال�شركة بتبني �إجراءات �إ�ضافية حلماية بياناتها �أو نظم تقنية املعلومات اخلا�صة بها.
كما ميكن �أن تكون املن�ش�آت �أو الأنظمة التابعة لل�شركة �أو ملقدمي اخلدمات من الغري عر�ض ًة لالخرتاقات الأمنية �أو �أعمال الإرهاب ال�سيرباين �أو
التخريب �أو ال�سرقة �أو الفريو�سات �أو لفقدان �أو تلف البيانات �أو الربجمة �أو الأخطاء الب�شرية �أو �أحداث �أخرى مماثلة .وعلى اعتبار �أن درجة تطور
و�أنواع هذه الهجمات تتغري با�ستمرار ،فقد ال تتمكن ال�شركة ومقدمو اخلدمات من الغري الذين تتعامل معهم ال�شركة من توقع هذه الهجمات �أو اتخاذ
�إجراءات وقائية منا�سبة �أو اكت�شاف ومعاجلة �أي تهديد لأنظمة ال�شركة �أو �أنظمة مقدمي اخلدمات املعنيني ب�سرعة كافية� .إن �أي اخرتاق �أمني �أو عمل
�إرهاب �سيرباين �أو تخريب �أو �سرقة �أو وجود فريو�سات �أو فقدان �أو تلف للبيانات �أو الربجمة �أو �أية �أخطاء ب�شرية من جانب �أي من موظفي ال�شركة،
ومن �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى خرق خل�صو�صية و�أمن البيانات اخلا�صة بزوار مراكز ال�شركة التجارية �أو موظفيها �أو م�ست�أجريها .وقد ي�ؤدي ذلك اخلرق
�إلى �إف�شاء غري مق�صود لهذه البيانات لأطراف ثالثة ،مما قد يقو�ض خ�صو�صية الأطراف املت�ضررة ،وي�سيئ ب�سمعة م�ست�أجري ال�شركة و� /أو ال�شركة
نف�سها .وقد ت�ؤدي �أي من هذه اخلرقات �أو �أي �أحداث �أخرى مماثلة �إلى تغيري �سلوك زوار مراكز ال�شركة التجارية احلاليني واملحتملني بطريقة ت�ؤثر
على قدرة ال�شركة على املحافظة على الزوار احلاليني �أو ا�ستقطاب زوار جدد ،مما �سي�ؤثر ب�صورة �سلبية وجوهرية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
�سيرتتب على �أية �أعطال يف �شبكة الإنرتنت �أو يف البنية التحتية لل�شركة واخلا�صة بتقنية املعلومات ،مبا يف ذلك تلك املرتبطة بنظم احلا�سب الآيل
لدى ال�شركة ومبوقعها الإلكرتوين� ،أث ٌر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بعدم كفاية التغطية الت�أمينية
حتتفظ ال�شركة بوثائق ت�أمني �ضد �سرقة املبالغ النقدية و�ضد الأعمال االحتيالية و�ضد الأعمال الإرهابية و�أعمال التخريب و�ضد تلف �أو تدمري
املمتلكات (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 8-13الت�أمني«) .ولي�س هناك من �ضمانٍ على �أن التغطية الت�أمينية مبوجب هذه الوثائق
�ستكون كافية ،يف جميع الأوقات ويف ظل جميع الظروف ،لتغطية اخل�سائر التي قد تتكبدها ال�شركة� ،أو �أن حدود التغطية الت�أمينية مبوجب هذه الوثائق
�ستكون كافية يف جميع احلاالت لتغطية املطالبات املت�صلة باملخاطر امل�ؤمن �ضدها .وقد ال تتمكن ال�شركة من �إثبات مطالبتها وفقا لوثائق الت�أمني
ال�سارية ب�سبب وجود ا�ستثناءات �أو قيود على التغطية الت�أمينية ،مما �سوف يجرب ال�شركة على تعوي�ض اخل�سائر الناجمة عن احلوادث ،الأمر الذي
�سيكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وقد تتعر�ض ال�شركة م�ستقبال ملخاطر غري م�شمولة بالتغطية الـت�أمينية ب�شكل كاف �أو على الإطالق ،مثل املخاطر الناجتة عن الأعمال العدائية �أو
قيود على التغطية .وقد ال تتوفر وثائق
املخاطر ال�سيا�سية �أو احلروب .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تنطوي وثائق الت�أمني احلالية لل�شركة على ا�ستثناءات �أو ٍ
ب�شكل
الت�أمني احلالية لل�شركة يف امل�ستقبل .وبنا ًء عليه ،ف�إن اخل�سائر وامل�س�ؤوليات الناجتة عن �أي خماطر غري م�ؤمن �ضدها� ،أو غري م�ؤمن عليها ٍ
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها
ب�شكل كبري ،الأمر الذي �سي�ؤثر ٍ
كامل ،قد تزيد التكاليف التي تتكبدها ال�شركة ٍ
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بدخول ال�شركة يف دعاوى ق�ضائية
إجراءات تنظيمية مع العديد من الأطراف ،مبا يف ذلك
قد تدخل ال�شركة� ،أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها� ،أو �أع�ضاء �إدارتها العليا ،يف دعاوى ق�ضائية و�
ٍ
امل�ست�أجرين �أو مورديها �أو موظفيها �أو مناف�سيها �أو �أي من اجلهات التنظيمية �أو زوار مراكزها التجارية �أو ّ
ملك الأرا�ضي التي ت�ست�أجرها ال�شركة
لأغرا�ض �أعمالها .كما قد تكون ال�شركة �أي�ض ًا الطرف املدعي يف تلك الإجراءات والدعاوى الق�ضائية (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم
» 11-13التقا�ضي«).
ويف حال مل تكن الأحكام ال�صادرة يف تلك الدعاوى والإجراءات التنظيمية يف م�صلحة ال�شركة ،ف�سيرتتب على ذلك �أث ٌر �سلبي وجوهري على �أعمال
إجراءات التنظيمية،
ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،وب�صرف النظر عن نتيجة هذه الدعاوى �أو ال
ٍ
فقد تتكبد ال�شركات م�صاريف باهظة وت�ضطر لتخ�صي�ص موارد كبرية للرد على هذه املطالبات والدفاع عن نف�سها ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى �أثر �سلبي
وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالتغيريات على �سيا�سة ال�شركة بخ�صو�ص ح�ساب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
�أقدمت ال�شركة يف �شهر يونيو من عام 2017م على تغيري الطريقة تقدير املخ�ص�صات مبوجب �سيا�سة التخ�صي�ص اخلا�صة بها .وت�شتمل هذه ال�سيا�سة
ب�شكل �صحيح يف
على قواعد و�إجراءات ومبادئ تتعلق بح�ساب ديون ال�شركة امل�شكوك يف حت�صيلها .ويعتمد جناح ال�شركة يف تطبيق تلك ال�سيا�سة ٍ
جزء منه على مدى ا�ستيعاب تلك ال�سيا�سة وفهمها من جانب جمل�س الإدارة وجلانه وكبار م�س�ؤويل ال�شركة التنفيذيني املاليني .على �سبيل املثال،
تتطلب ال�سيا�سة �أن تقوم ال�شركة بر�صد خم�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها بنا ًء على تقييمها ملخاطر عدم دفع املبالغ امل�ستحقة .ووف ًقا لذلك،
يف حال مل تقم ال�شركة بتقييم اخلطر املرتبط بالديون امل�شكوك يف حت�صيلها بال�شكل ال�صحيح �أو �إذا زادت املخاطر املرتبطة ببع�ض املدينني يف
امل�ستقبل ،فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى زيادة خم�ص�صاتها .بالإ�ضافة الى ذلك ،ارتفع ح�ساب �إجمايل الذمم املدينة من  385.4مليون ريال �سعودي (بلغ
�صايف الذمم املدينة  264.7مليون ريال �سعودي) كما يف  31مار�س 2018م �إلى  466.1مليون ريال �سعودي (بلغ �صايف الذمم املدينة  311.9مليون
ريال �سعودي) كما يف  31دي�سمرب 2018م ،مما نتج عنه انخفا�ض يف ن�سبة تغطية املخ�ص�صات من � %36.0إلى ( %33.1خم�ص�ص الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها/ح�ساب �إجمايل الذمم املدينة) لنف�س هذه الفرتات ،مما �أثر ب�شكل �سلبي على فرتات التح�صيل املتوقعة .وكما يجدر الإ�شارة الى �أن
�إجمايل الذمم املدينة التي مل يتم حت�صيلها لفرتات تغطت  360يوم بلغت  173.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م .وف�ض ًال عن ذلك،
ف�إن �شروط ر�صد املخ�ص�صات �أو معدالت تلك املخ�ص�صات قد ال تكفي لتغطية تلك الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ب�شكل كامل .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
قد ال تكون ال�شركة قادرة على تطبيق هذه ال�سيا�سة ب�شكل �صحيح (مبا يف ذلك ،فيما يخ�ص التقييم الدقيق للمخاطر املرتبطة بعدم الدفع) و� /أو قد
ب�شكل �سلبي وجوهري
تنطوي ال�سيا�سة نف�سها على بع�ض �أوجه الق�صور غري املتوقعة �أو التي مل تقم ال�شركة بتحديدها بعد .و�ست�ؤثر �أي من هذه الأمور ٍ
على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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بتعر�ض ال�شركة وامل�ست�أجرين ملخاطر تتعلق بارتفاع الر�سوم احلكومية املطبقة على العاملني
٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ّ
غري ال�سعوديني
ر�سوم
اعتمدت حكومة اململكة يف عام 2016م عدد ًا من القرارات التي تهدف �إلى تنفيذ �
ٍ
إ�صالحات �شاملة يف �سوق العمل باململكة ،وي�شمل ذلك فر�ض ٍ
�إ�ضافية على كل عامل غري �سعودي يعمل لدى من�ش�أة �سعودية ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ  1يناير 2018م ،وكذلك زيادة ر�سوم ت�صاريح الإقامة بالن�سبة
لعائالت العاملني غري ال�سعوديني اعتبار ًا من تاريخ  1يوليو 2017م .بوجه خا�ص ،تقدر ال�شركة �أن جممل الر�سوم الإ�ضافية بالن�سبة ملوظفيها غري
ال�سعوديني ،والتي �سيجرى �سدادها �أثناء ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2019م� ،سيكون  303.000ريال �سعودي (الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى
متو�سط ر�سوم �إ�ضافية �شهرية قدرها  2.750ريال �سعودي) .ومن املتوقع �أن تزداد هذه الر�سوم كل عام حتى �سنة 2020م مما يعني �أنه �ستكون هناك
بوجه عام.
زياد ًة يف الر�سوم احلكومية التي تدفعها ال�شركة عن موظفيها غري ال�سعوديني ٍ
وقد ي�ؤدي ارتفاع ر�سوم ت�صاريح الإقامة لعائالت املوظفني غري ال�سعوديني �إلى زيادة تكاليف املعي�شة ،مبا ي�ضر باملوظفني غري ال�سعوديني .ولذلك،
دول �أخرى ذات تكاليف معي�شة �أدنى .ويف تلك احلالة ،فقد ي�صعب على ال�شركة ا�ستقطاب
فقد ي�سعى ه�ؤالء املوظفون غري ال�سعوديني للعمل يف ٍ
موظفني باملهارات والكفاءات الالزمة �أو االحتفاظ بهم ،وقد ت�ضطر لتحمل تكلفة الزيادة يف الر�سوم احلكومية اخلا�صة بت�صاريح �إقامة عائالت
جوهري �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج
العاملني غري ال�سعوديني ،الأمر الذي قد يت�سبب يف زيادة التكاليف على ال�شركة .و�سوف يكون لذلك ت�أثري
ٌّ
عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يخ�ضع م�ست�أجري ال�شركة لذات املخاطر ،فقد يكونوا معر�ضني لتكاليف �إ�ضافية
بخ�صو�ص الر�سوم احلكومية لكل من موظفيهم غري ال�سعوديني .و�أية زيادة يف التكاليف التي يتحملها امل�ست�أجرون �ست�ؤثر ب�شكل �سلبي على حالتهم
املالية ،وبالتايل ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلبا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم املالية جتاه ال�شركة ،ومما �سي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض يف �إيرادات
ال�شركة .يرجى االطالع على عامل املخاطرة «( 3-1-2التغريات ال�سلبية يف الو�ضع املايل مل�ست�أجري املراكز التجارية قد ت�ضر ب�أعمال ال�شركة»).

 ٢٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية �إلى املعايري املحا�سبية
الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية
املوحدة املراجعة النظامية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و 31مار�س 2017م والقوائم املالية
قامت ال�شركة ب�إعداد قوائمها املالية ّ
املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،والتي مت ت�ضمينها يف هذه الن�شرة ،وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها
يف اململكة .ومتا�شي ًا مع ّ
املوحدة املراجعة للفرتة املالية
خطة اململكة للتح ّول �إلى املعايري املحا�سبية الدولية ،قامت ال�شركة ب�إعداد قوائمها املالية ّ
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية.
وث ّمة بع�ض االختالفات اجلوهرية بني املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة واملعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة
العربية ال�سعودية .حيث �سي�ؤدي تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية على قوائم ال�شركة املالية
املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م �إلى تغيريات يف املعاجلة املحا�سبية لعدد من البنود يف القوائم املالية
الأولية ّ
املوحدة (باملقارنة مع املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية) ،مبا يف ذلك االعرتاف ب�إيرادات ال�شركة من بدالت الإيجار وم�صاريف الإيجار
ّ
وتكاليف معامالت القرو�ض؛ وتق�سيم العقارات اال�ستثمارية �إلى عقارات م�ستقلة وما يت�صل بذلك من ا�ستهالك و�إهالك لها؛ والتقدير الأكتواري
لبع�ض منافع املوظفني .وقد ي�ؤدي اعتماد ال�شركة للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية �إلى تغيريات
على �صعيد نتائج عملياتها وو�ضعها املايل يف قوائمها املالية لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م وال�سنوات املالية الالحقة ،مقارنة مع نتائج
العمليات والو�ضع املايل يف القوائم املالية التي مت �إعدادها وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية .قد تكون هذه التغيريات جوهرية
وقد ت�شمل� ،إلى جانب التغيريات التي جرى و�صفها �أعاله ،فيما يتعلق بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،تغيريات مل يتم حتديدها
بعد من قبل ال�شركة.
عالو ًة على ذلك ،قد ي�ؤدي التحول من املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية �إلى املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف
اململكة العربية ال�سعودية �إلى عدم �إمكانية مقارنة قوائم ال�شركة املالية املوحدة ب�سهولة من فرت ٍة �إلى �أخرى .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد ال تكون قوائم
املوحدة عن ال�سنوات املالية والفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد � 1أبريل 2017م التي يتم �إعدادها وتقدميها مبوجب املعايري املحا�سبية
ال�شركة املالية ّ
الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية قابلة للمقارنة ب�سهول ٍة مع تلك اخلا�صة بالفرتات املالية ال�سابقة الواردة يف هذه
الن�شرة والتي مت �إعدادها وتقدميها مبوجب املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومع تط ّور تطبيق املعايري املحا�سبية
الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية على مدى ال�سنوات القادمة ،قد حت�صل تغيريات على م�ستوى نتائج عمليات ال�شركة
وو�ضعها املايل .ومع حتول ال�شركات املدرجة يف اململكة �إلى الإعالن عن بياناتها املالية مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد
يف اململكة العربية ال�سعودية ،قرر جمل�س هيئة ال�سوق املالية �أنه يتوجب على ال�شركات املدرجة اال�ستمرار يف ت�سجيل العقارات ،وامل�صانع ،والأجهزة،
والعقارات اال�ستثمارية والأ�صول غري امللمو�سة على �أ�سا�س التكلفة ملدة ثالث �سنوات اعتبار ًا من  1يناير 2017م .من املتوقع �أن تراجع هيئة ال�سوق
املالية م�ستقبال قرارها ب�ش�أن �أ�سا�س تقييم العقارات والآالت واملعدات والعقارات اال�ستثمارية واملوجودات غري امللمو�سة ،وقد ت�ؤدي �أي تغيريات يف
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�أ�سا�س التقييم �إلى �أثر جوهري على النتائج الت�شغيلية لل�شركة وعلى و�ضعها املايل (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 10-6ت�سوية ما بني
املعايرياملحا�سبية الدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بخ�صو�ص ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م«).

٢٢-٢٢٢٢ت�أثري االنتقال �إلى نظام «ياردي« ( )Yardiعلى �أعمال ال�شركة
�أجنزت ال�شركة يف �شهر �أبريل 2017م تنفيذ نظام «ياردي» اجلديد لإدارة العقارات ،والذي �أدخل املعايري وال�سيا�سات والإجراءات والعمليات القائمة
على �أف�ضل ممار�سات ال�صناعة ،الأمر الذي �سهل الإدارة الفعالة جلميع العقارات و�أتاح لل�شركة �إمكانية خدمة امل�ست�أجرين والتوا�صل معهم ب�شكل
�أف�ضل .وبعد التطبيق الأويل لـ»ياردي» �أ�صبحت عملية الإقرار ب�إيرادات الإيجار م�ؤمتتة بالكامل وم�ستندة �إلى املعايري املحا�سبية الدولية على النحو
املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية.
ومع ذلك قد واجهت ال�شركة �أثناء تنفيذ «ياردي» يف الربع الثالث من عام 2018م بع�ض احلاالت التي كانت تتطلب تعديالت يدوية حل�ساب �إيرادات
ال�شركة ،مثل العقود التي انتهت �صالحيتها يف النظام ب�سبب الت�أخري يف التجديد .ويف هذه احلاالت ،ر�صدت الإدارة خم�ص�صات لإيرادات هذه
العقود ب�شكل م�ستقل �إلى حني توقيع العقد املحدث وحتديثه يف النظام .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أجرت ال�شركة بع�ض التعديالت املتعلقة ب�إنهاء العقود
املنتهية قبل �آجلها (بحيث ي�ستمر النظام يف قبول الإيرادات ،ويتم �إجراء تعديل �سلبي الح ًقا عند الت�سوية) .وقد بلغت هذه التعديالت مبلغ 6.8-
مليون ريال �سعودي يف الربع الثالث من العام املايل  .2019ولي�س هناك ما ي�ضمن �أنه لن تن�ش�أ �أي تعديالت �إ�ضافية و� /أو م�شكالت تنفيذ مماثلة
متعلقة بـ»ياردي» يف وقت الحق ،ويجوز لأي مما �سبق �أن ي�ؤثر �سل ًبا وب�صورة جوهرية على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها.

٢٢٢

٢املخاطر املتعلقة بعقارات ال�شركة

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بعقود الإيجار الرئي�سية
ت�ست�أجر ال�شركة حاليا عددا من الأرا�ضي واملقام عليها  11مركزً ا جتار ًيا (من �إجمايل  19مركزً ا جتار ًيا تابعا لل�شركة ،والتي متثل ،كما يف 31
دي�سمرب 2018م ،نحو  %62.7من �إجمايل امل�ساحة القابلة للإيجار يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة) ،علما ب�أن ال�شركة ت�ست�أجر �أي�ضا مباين  3من
هذه املراكز .وقد مت ا�ستئجار هذه الأرا�ضي واملباين من قبل ال�شركة مبوجب عقود �إيجار مربمة مع مالك تلك الأرا�ضي ملدد حمددة تبلغ يف املتو�سط،
كما يف تاريخ هذه الن�شرة� 20 ،سنة هجرية (والتي تعادل � 19سنة ميالدية تقريب ًا) .ويبلغ املتو�سط املرجح بامل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (GLA
 )Weighted Averageملدة عقود الإيجار الرئي�سية اخلا�صة بالأحد ع�شر ( )11مركزا � 20سنة كما يف  31دي�سمرب 2018م (� 16سنة ت�شمل عقود
الإيجار الرئي�سية املتعلقة ببوليفارد اجلامعة وجدة بارك ،اللذين ال يزاال قيد االن�شاء) (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 1-5-13عقود
الإيجار الرئي�سية»).
و�ستنتهي مدد عقود �إيجار الأرا�ضي املقام عليها كل من خري�ص مول والنخيل بالزا (الق�صيم) و�سلمى مول خالل خم�س �سنوات من تاريخ هذه
الن�شرة .وال تعطي معظم هذه العقود احلق لل�شركة بتجديدها ب�شكل تلقائي ،و�إمنا يخ�ضع جتديد كل من هذه العقود ملوافقة مالك الأر�ض املعني
والتفاق ال�شركة واملالك على ال�شروط والأحكام التجارية لهذا التجديد .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن مدة عقد �إيجار الأر�ض املقام عليها النخيل بالزا
(الق�صيم) �سوف تنتهي بتاريخ  25دي�سمرب 2019م و�سيعتمد جتديد هذا العقد على مدى جناح �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية
(واململوكة بن�سبة  %50من قبل ال�شركة ،بينما متلك ن�سبة  %50املتبقية �شركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية) يف املزايدة التي �سيقوم
بها مالك الأر�ض ،علم ًا ب�أن �أطراف �أخرى �سيت�سنى لها امل�شاركة يف هذه املزايدة .ويف حال عدم موافقة �أي من مالك الأرا�ضي ال�سابق ذكرها على
جتديد عقد الإيجار اخلا�ص بالأر�ض امل�ؤجرة من قبله� ،أو �إذا وافق على التجديد وفقا ل�شروط غري مواتية لل�شركة ،ف�سوف يتوجب على ال�شركة �إيقاف
�أعمالها يف املركز التجاري املعني ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى حتمل ال�شركة م�صاريف باهظة وي�ؤدي �إلى خ�سارة ال�شركة للإيرادات املتحققة
من هذا املركز .ولي�س هناك �أي �ضمان على �أن ال�شركة �سيكون مبقدورها ،عند انتهاء مدة �أي عقد �إيجار لأر�ض مقام عليها �أحد هذه املراكز ،نقل
املركز التجاري املعني �إلى موقع �آخر خ�صو�صا يف ظل وجود مناف�سة على املواقع املتميزة وارتفاع قيمة بدالت الإيجار اخلا�صة بقطع الأرا�ضي يف هذه
بوجه عام بالإ�ضافة �إلى الكلفة املرتفعة لإن�شاء مركز جتاري جديد يف موقع بديل .كما ميكن �أن تزيد بدالت الإيجار املدفوعة من قبل ال�شركة
املواقع ٍ
عند جتديد عقود �إيجار الأرا�ضي ،كما ح�صل عند جتديد عقد الإيجار الرئي�سي لعزيز مول.
ف�إن �أغلبية عقود �إيجار الأرا�ضي املربمة من قبل ال�شركة مع مالك الأرا�ضي ،مبا يف ذلك عقد �إيجار النخيل بالزا (الق�صيم) ،ال تعطي ال�شركة
احلق باحل�صول على �أي تعوي�ض عند �إنهائها .وبالتايل �سيرتتب على �إنهاء �أي من هذه العقود انتقال ملكية املباين والتح�سينات التي �أدخلتها ال�شركة
على الأر�ض املعنية �إلى امل�ؤجر (ب�صفته مالك الأر�ض) دون ح�صول ال�شركة على �أي تعوي�ض .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغ �صايف القيمة الدفرتية
للمباين والتح�سينات التي �أن�ش�أتها ال�شركة  1.939مليون ريال �سعودي .يتم ا�ستهالك هذه املباين والتح�سينات من تاريخ �إتاحتها للغر�ض منها على
�أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي املقدر للتح�سينات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أقل .عند انتهاء عقد الإيجار ،تكون القيمة الدفرتية
ال�صافية للتح�سني �صفر ًا.
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تن�ص غالبية عقود الإيجار املربمة من قبل ال�شركة مع مالك الأرا�ضي � ً
أي�ضا على ا�ستحقاق بدل الإيجار مقدما على �أ�سا�س �سنوي .ويحق للمالك
�إنهاء عقود الإيجار يف حال عدم قيام ال�شركة بدفع بدل الإيجار �أو يف حال ت�أخرت يف دفعه .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كانت ال�شركة مت�أخرة عن
دفع �إيجارات م�ستحقة مبوجب عدد من عقود الإيجار املربمة مع مالك الأرا�ضي والتي تبلغ قيمتها  43.8مليون ريال �سعودي .ويتعلق هذا الت�أخري
ب�شكل رئي�سي بخري�ص مول ( 10.8مليون ريال �سعودي) وال�سالم مول يف مدينة جدة ( 10.3مليون ريال �سعودي) ومول العرب يف مدينة جدة (9.9
مليون ريال �سعودي) وعزيز مول ( 6.5مليون ريال �سعودي) .وفيما يخ�ص خري�ص مول فقد مت االتفاق على خطة لدفع الإيجارات امل�ستحقة املت�أخرة.
وتت�ضمن عقود الإيجار املربمة مع مالك الأرا�ضي على مواد تن�ص على �أن الت�أخري عن دفع الإيجارات امل�ستحقة لأكرث من  30يوم قد ي�ؤدي �إلى حالة
�إخالل قد حتمل امل�ؤجرين على �إنهاء عقود الإيجار التي �أبرموها مع ال�شركة .ويف هذه احلالة ف�إن ملكية املباين والتح�سينات التي �أدخلتها ال�شركة
على الأرا�ضي املعنية �سوف تنتقل �إلى امل�ؤجر دون �أي تعوي�ضات ل�صالح ال�شركة.
وبالإ�ضافة �إلى ما تقدم� ،أبرمت ال�شركة عقود �إيجار مع مالك �أرا�ضي تنوي ال�شركة تطويرها يف امل�ستقبل .وتتمتع ال�شركة حال ًيا ،مبوجب عدد من
املجاين املعنية ،البدء يف ت�سديد بدالت الإيجار
هذه العقود ،بفرتات �إيجار ّ
جماين ملدد حمددة .و�سيتعني على ال�شركة ،عند انتهاء فرتات الإيجار ّ
وفقا لعقود الإيجار بغ�ض النظر عما �إذا كانت ال�شركة قد انتهت من تطوير امل�شروع الذي تنوي �إقامته على الأرا�ضي املعنية .و�سوف يرتتب على ت�أخر
ال�شركة يف تطوير هذه الأرا�ضي قيام ال�شركة بدفع بدالت الإيجار دون حت�صيلها لأي �إيرادات من هذه املواقع .ويتم حال ًيا ر�سملة التكاليف املتعلقة
بعقود �إيجار الأرا�ضي املنوي تطويرها .وقد ي�ؤدي ت�أخر ال�شركة يف تطوير هذه الأرا�ضي �إلى توقفها عن ر�سملة هذه التكاليف وقيامها ً
بدل من ذلك
بقيدها يف قوائمها املالية كم�صاريف ت�شغيلية ،مما قد ي�ؤثر �سل ًبا على ربحية ال�شركة .وقد بلغ �إجمايل املبلغ الذي �سيتعني على ال�شركة دفعه بعد انتهاء
املجاين املذكورة يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م نحو  47.80مليون ريال �سعودي.
فرتات الإيجار ّ
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
و�ست�ؤثر � ٌّأي من تلك العوامل ال�سابقة ٍ

 ٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بنقل ملكية بع�ض العقارات
وطبق ًا التفاقية ال�شراءٍ الرئي�سية التي �أبرمتها ال�شركة مبوجب ت�سهيالت الإجارة ،قامت ال�شركة (بخ�صو�ص الفئة ب من الت�سهيالت وافقت على �أنها
لكيانات تابعة للبنوك امل�شاركة يف الإجارة
�سوف تقوم ،لدى كل ا�ستخدام جديد مبوجب الفئة ب) بنقل امللكية امل�سجلة يف عدد من العقارات ال�ضامنة
ٍ
مبوجب ت�سهيل الإجارة .ويف نهاية مدة ت�سهيل الإجارة ،تعهدت البنوك امل�شاركة يف الإجارة ببيع ممتلكات ال�ضمان ذات ال�صلة ،لل�شركة ،مقابل تلقي
دفعة كاملة بجميع املبالغ غري املدفوعة مبوجب ت�سهيل الإجارة .وباملثل ،ف�إن �صك ملكية �أحد املراكز التجارية التابعة لل�شركة (وهو ال�سالم مول يف
مدينة الريا�ض ،والذي هو �أي�ض ًا عقار �ضامن ولكنه غري مرهون حالي ًا مبوجب ت�سهيل الإجارة) م�سجل حالي ًا با�سم �أحد البنوك امل�شاركة يف ت�سهيالت
ديون �سابقة (ل�صالح �شركة مراكز الريا�ض ،و�شركة جممع عيون الرائد التجارية ،و�شركة عيون الب�ساتني للتجارة) ،والتي مت �إنها�ؤها� .إن ال�شركة يف
�صدد �إعادة ت�سجيل هذا ال�صك با�سم ال�شركة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض«).
و�إلى حني �إعادة نقل العقارات ال�ضامنة بال�شركة مبوجب التعهدات املربمة فيما يتعلق بت�سهيالت الإجارة� ،أو ا�ستكمل عملية �إعادة ت�سجيل �صك
ال�سالم مول ب�إ�سم ال�شركة� ،سوف تفقد ال�شركة فعلي ًا قدرتها على نقل �أيٍّ من العقارات ال�ضامنة تلك .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،عند �سداد الت�سهيالت
االئتمانية� ،سيتم نقل امللكية امل�سجلة يف العقارات املذكورة با�سم ال�شركة �أو �إحدى �شركاتها التابعة الرئي�سية .وبالرغم من لزوم عمل تدوين على
ٌ
مملوك لل�شركة �أو �إحدى �شركاتها التابعة� ،إال �أن عملية الت�سجيل تلك تقع �ضمن م�س�ؤولية كاتب العدل املعني الذي يتمتع
�سند امللكية يفيد ب�أن العقار
ً
ب�سلط ٍة تقديرية وا�سعة ب�ش�أن كيفية تنفيذ ذلك� ،أو فيما �إذا كان م�سموحا القيام به .ومن املمكن �أن ميتنع كاتب العدل املعني عن التهمي�ش على �صك
امللكية بخ�صو�ص ملكية ال�شركة �أو ال�شركة التابعة .و�أي م�صاعب بخ�صو�ص نقل امللكية �أو الت�سجيل �أو التهمي�ش قد ت�ؤثر على قدرة ال�شركة على �إثبات
ملكيتها للعقار ال�ضامن ذات ال�صلة� ،أو نقله ،الأمر الذي قد ي�ؤدي لن�شوء نزاع حول ملكية العقار ال�ضامن ذات ال�صلة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى
مراجعة الق�سم » 5-2-2املخاطر املتعلقة بتعر�ض املراكز التجارية لل�شركة
لنزاعات بخ�صو�ص امللكية«).
ٍ
املفرو�ض على العقارات ال�ضامنة ،وبعد
إخالل من جانب ال�شركة بالتزاماتها املالية �إلى قيام البنك امل�شارك يف الإجارة بحب�س الرهن
وقد ي�ؤدي � ُّأي � ٍ
ٍ
ذلك بيعها ،وذلك ال�سرتداد قيمة الدين امل�ستحق للبنك امل�شارك يف الإجارة من ال�شركة من خالل مردودات البيع طبق ًا للإجراءات الق�ضائية املتبعة.
ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة،
أ�صول مدر ٍة للدخل على ال�شركة ،وذلك ي�ؤثر ٍ
ويرتتب �أث ٌر �سلبي ،ب�سبب ذلك البيع ،على �أعمال ال�شركة ،وفقدان � ٍ
ونتائج �أعمالها ،وو�ضعها املايل ،وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بعدم انعكا�س القيمة الدفرتية لعقارات ال�شركة والتقييم املتعلق بها بالقيمة ال�سوقية لهذه
العقارات
لقد مت �إعداد القيمة الدفرتية للعقارات وامل�سجلة بالتكلفة ،وتقديرات الإدارة ،وتقديرات جيه �أل �أل لعقارات ال�شركة املدرجة يف هذه الن�شرة (علما
ب�أن تقييم جيه �أل �أل يقت�صر على عقارات التقييم وجدة بارك وال ي�شمل الأرا�ضي الغري مطورة) على �أ�سا�س افرتا�ضات معينة وتواريخ حمددة،
وهذا ال ينطوي بال�ضرورة على عنا�صر مو�ضوعية و�أكيدة .على وجه اخل�صو�ص ،تُعد معلومات ال�سوق حمدودة يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق
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بالإيجارات النموذجية التي تدفعها �شركات التطوير العقاري مبوجب عقود الإيجار الرئي�سية و � /أو الإيرادات الإيجارية النموذجية الناجتة عن عقود
الإيجار ،ونتيجة لذلك قد يكون تقييم العقارات التجارية يف اململكة غري دقيق �أو معر�ضا لتقلبات كبرية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،لي�س من امل�ؤكد �أن هذه
القيم الدفرتية العقارية ،وتقديرات الإدارة وتقييماتها تعك�س بدقة القيمة ال�سوقية لعقارات ال�شركة يف �أي وقت حمدد �أو �أنها لن تهبط يف امل�ستقبل،
خا�صة بالن�سبة لقطع الأر�ض الكبرية التي تُعد �أ�صعب للت�سييل ،وبالتايل قد ال تعك�س القيمة �أو تقديرات الإدارة �أو القيم املقدرة القيمة الفعلية
القابلة للتحويل �إلى �سيولة .يف ال�سياق العادي للأعمال ولأغرا�ض خمتلفة ،حت�صل ال�شركة من مقيمني خمتلفني على تقييمات �أولية ونهائية تكون
مبنية على افرتا�ضات خمتلفة فيما يتعلق بالأرا�ضي الغري مطورة .وقد �أظهرت القيمة ال�سوقية الإجمالية املن�سوبة �إلى تلك الأرا�ضي الغري مطورة يف
تلك التقييمات املختلفة فروقات كبرية تبعا للتكلفة الأ�سا�سية التي مت �إ�سنادها لتلك الأرا�ضي عند الإبالغ عنها يف القوائم املالية املراجعة لل�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن �أن ت�ؤدي التطورات امل�ستقبلية يف عقارات ال�شركة �إلى تو�سيع الفرق بني قيمها الدفرتية وتقديرات الإدارة وعمليات التقييم
وقيمها ال�سوقية ،ب�سبب املخاطر املتعلقة ب�صناعة املراكز التجارية �أو التطوير العقاري.
لقد كانت املرة الأخرية التي قامت بها جيه �أل �أل بتقييم عقارات التقييم (والتي تقت�صر على املراكز التجارية دون �شمل الأرا�ضي الغري مطورة) يف
 31دي�سمرب 2018هـ .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت تقييم جدة بارك م�ؤخر ًا من قبل جيه �أل �أل كما يف  11مار�س 2019م .وا�ستندت هذه التقييمات �إلى بع�ض
االفرتا�ضات ومناذج التقييم ،يف حني ُيحتمل �أن ي�ؤدي ا�ستخدام افرتا�ضات �أو مناذج تقييم خمتلفة �إلى نتائج تقييم خمتلفة .على وجه اخل�صو�ص،
قامت جيه �أل �أل بتحديد قيمة لكل من عقارات التقييم وجدة بارك بنا ًء على افرتا�ضاتها املو�ضحة يف تقرير التقييم العقاري وتقرير تقييم جدة
بارك .كما تناول التقييم كل عقار بحد ذاته ،دون درا�سة التكاليف التي ميكن �أن تن�ش�أ من ت�شغيل عدة عقارات يف نف�س الوقت .عالوة على ذلك،
�سوف ي�ؤدي املر�سوم امللكي ال�صادر يف 1437/02/12هـ (املوافق  24نوفمرب 2015م) والقا�ضي بفر�ض ر�سوم� /ضرائب على الأرا�ضي البي�ضاء (الغري
املطورة) �إلى تغري يف �أ�سعار الأرا�ضي ،وبالتايل �سوف ي�ؤثر �إيجا ًبا �أو �سل ًبا على �أ�سعار عقارات ال�شركة و�أ�صولها.
وحتى يف حالة زيادة تقييمات العقارات والقيم الدفرتية لعقارات ال�شركة ،ف�إن ذلك لن ي�ؤدي �إلى حت�سني املركز النقدي لل�شركة� ،إلى �أن يتم بيع
العقارات املعنية وحتقيق �أي مكا�سب ذات �صلة .ونتيجة لذلك ،ف�إن املكا�سب غري املحققة من خالل زيادات يف القيم الدفرتية والتقييمات لن ت�ؤدي
بال�ضرورة �إلى �أرباح �أعلى و � /أو �إلى زيادة يف ال�سعر ال�سوقي لكل �سهم.
نتيجة ملا �سبق ،ال يجب �أن ت�ؤخذ القيم الدفرتية والقيم ال�سوقية املدرجة يف هذه الن�شرة على �أنها م�ؤ�شر للعائدات التي ميكن حتقيقها من بيع �أي من
العقارات.
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
و�ست�ؤثر � ٌّأي من تلك العوامل املذكورة �أعاله ٍ

لتقلبات يف قطاع العقارات
٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعر�ض الأداء املايل لل�شركة
ٍ
ب�شكل �أ�سا�سي على م�ستوى الطلب على م�ساحات الت�أجري التجاري و�أ�سعار الإيجار .ويف ال�سنوات الأخرية� ،شهد قطاع العقارات
تعتمد ربحية ال�شركة ٍ
يف اململكة العديد من التقلبات يف �أ�سعار العقارات والإيجارات نتيج ًة لعوامل تتعلق بال�سوق ،مبا يف ذلك الزيادة يف �أعداد املحالت التجارية .وتت�أثر
انخفا�ض يف �إيرادات ال�شركة من الإيجارات �إلى ما دون تطلعات ال�شركة ،حتى ولو
ب�شكل مبا�شر من ج ّراء تلك التقلبات ،حيث �أن �أي
�أعمال ال�شركة ٍ
ٍ
كان ذلك ملد ٍة ق�صرية ،قد ي�ؤدي �إلى تكبد ال�شركة خ�سائر وقد يف�ضي ذلك �إلى تخفي�ض �أو تعليق �أيٍّ من �أو جميع عمليات ال�شركة .ونظر ًا لأن �أعمال
جماالت �أكرث
ال�شركة ترتكز فقط يف العقارات وقطاع جتارة التجزئة ،ف�إنها معتمدة كليا على هذين القطاعني ،مقارن ًة بال�شركات التي تعمل يف
ٍ
ب�شكل جوهريٍّ و�سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج �أعمالها
تنوعا .ونتيج ًة لذلك ،ف�إن �أي تقلبات كبرية ال تخدم م�صالح ال�شركة يف قطاع العقارات ت�ؤثر ٍ
ً
وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

لنزاعات بخ�صو�ص امللكية
٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتعر�ض املراكز التجارية لل�شركة
ٍ
وبوجه خا�ص تلك املتعلقة بالنزاعات حول امللكية ،وذلك يف ظل غياب تطبيق �سجل مركزي
ين�ش�أ عن متلك الأرا�ضي يف اململكة العديد من املخاطر،
ٍ
نهائي ملالك الأرا�ضي .ونظ ًرا لعدم تنفيذ نظام يف اململكة يق�ضي بعدم جواز �إبطال �صكوك امللكية مهما كانت احلجة ،قد يتم النظر الى �أنواع خمتلفة
من الأدلة التاريخية لتحديد و�إثبات ملكية الأرا�ضي ال�شرعية ،مثل االحكام الق�ضائية واتفاقيات البيع وال�صكوك التاريخية القدمية .ونظ ًرا الحتمال
تعذر توفر جميع مثل هذه الأدلة التاريخية يف جميع احلاالت ،ف�إنه يرتتب على ذلك �إمكانية ن�شوء نزاعات تتعلق بامللكية يف امل�ستقبل .فعلى �سبيل
املثال� ،إذا قام �شخ�ص كان ميلك الأر�ض يف فرتة �سابقة ببيعها �إلى م�ش ٍرت �آخر قبل بيعها �إلى ال�شركة ،ف�إنه يجوز لذلك امل�شرتي الآخر �أن يقدم مطالبة
�ضد ال�شركة ب�ش�أن ملكية هذه الأر�ض ،حتى لو مل يقم بت�سجيل عملية �شرائه للأر�ض .وعليه ،فقد يتعذر على ال�شركة �إثبات ملكيتها جلميع الأرا�ضي
نزاعات قانونية تتعلق بتلك العقارات ،وقد تثري تلك
اململوكة من قبلها والتي �أقامت مراكزها التجارية عليها ب�شكل قاطع .وف�ض ًال عن ذلك ،فقد تن�ش�أ
ٍ
املنازعات �شكوك ًا حول �أحقية ال�شركة يف مت ّلك �أو �شغل الأرا�ضي املعنية ،وقد ت�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إلى فقدان ال�شركة ملكية �أحد الأرا�ضي اململوكة
لها .وقد ت�ؤثر تلك النزاعات وال�شكوك حول ملكية الأرا�ضي على قيمتها ،وقد ت�ضطر ال�شركة �إلى �إيقاف عملياتها على عقا ٍر معني ،و�سيكون لذلك
ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بعدم �سيولة الأ�صول العقارية
تعتزم ال�شركة يف الوقت الراهن االحتفاظ مبلكية جميع العقارات اململوكة من قبلها� ،إال �أنها قد ت�سعى يف امل�ستقبل لبيع واحدة �أو �أكرث من تلك
أ�سباب جتارية .وتعترب العقارات من الأ�صول الثابتة والتي ال ميكن ت�سييلها ب�سهولة ،ولذلك ،فقد ال تتمكن ال�شركة من بيع �أيٍّ من عقاراتها
العقارات ل ٍ
ً
(وبوجه خا�ص يف �أوقات ركود �سوق العقارات) .وقد يكون �سعر بيع �أي من هذه العقارات منخف�ضا ،خ�صو�صا
ب�سعر مقبول �أو تواجه �صعوبات يف ذلك
ٍ
ٍ
�إذا ا�ضطرت ال�شركة لبيعها على وجه ال�سرعة .عالوة على ذلك ،فقد �سبق للقطاع العقاري يف اململكة �أن �شهد تقلبات وتغريات كبرية يف قيم
العقارات ،وقد ت�ؤدي بع�ض ظروف ال�سوق �إلى انخفا�ض قيمة حمفظة ال�شركة العقارية والتي ت�ضم املراكز التجارية .ومن �ش�أن عدم قدرة ال�شركة على
بيع �أو نقل ملكية عقاراتها ب�أ�سعا ٍر مقبولة الت�أثري ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢٢

٢املخاطر املتعلقة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
قد ي�ؤدي قيام احلكومة بفر�ض �ضرائب جديدة �إلى انخفا�ض يف م�ستويات �إنفاق زائري املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وقد قامت احلكومة بفر�ض
�ضريبة القيمة امل�ضافة بن�سبة  %5ابتداء من يناير 2018م .ومتت املوافقة على تطبيق قرار �ضريبة القيمة امل�ضافة يف االجتماع الثاين بعد املئة لوزراء
مالية دول جمل�س التعاون الذي انعقد يف مدينة الريا�ض ،بنا ًء على موافق ٍة �سابقة من جانب املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون يف عام 2016م
والقا�ضي بتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف جميع دول جمل�س التعاون ال�ستة .وت�ستبعد هذه ال�ضريبة � 95صن ًفا غذائ ًيا� ،إال �أنها تطبق على جميع
املواطنني واملقيمني يف اململكة.
�أدّى تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف اململكة �إلى زيادة �أ�سعار معظم الب�ضائع مما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف م�ستويات �إنفاق زائري املراكز التجارية
ب�شكل كبري ،خ�صو�صا على املدى الق�صري واملتو�سط .ونظر ًا لأن �أثر تطبيق هذه ال�ضريبة غري وا�ضح كلي ًا ،ف�إن ذلك قد يخلق �صعوبات
التابعة لل�شركة ٍ
مل�ست�أجري ال�شركة ،مما قد يدفعهم �إلى �إرجاء خططهم لتو�سيع �أعمالهم و�إلى عدم قيامهم با�ستئجار مواقع جديدة �ضمن املراكز التجارية التابعة
لل�شركة.
وعلى اعتبار �أن �ضريبة القيمة امل�ضافة ،او �أي زيادة حمتملة يف ن�سبتها ،قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض يف م�ستويات �إنفاق زائري املراكز التجارية التابعة
لل�شركة ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلبا وب�شكل جوهري على م�ست�أجري ال�شركة ،مما قد ي�ؤدي بدوره �إلى الـت�أثري �سلبا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد �سبق لل�شركة �أن تعر�ضت لعقوبات نتيجة لدفعات مت�أخرة ل�ضريبة
القيمة امل�ضافة .وبالأخ�ص ،كما يف دي�سمرب 2018م� ،إن ال�شركة مت�أخرة يف �سداد مبلغ م�ستحق ل�ضريبة القيمة امل�ضافة التي تبلغ قيمتها  93.3مليون
ريال �سعودي وال�شركة مل تقم بت�سوية م�ستحقاتها ال�شهرية كما هو مطلوب بقوانني �ضريبة القيمة امل�ضافة (ومنها  22.4مليون ريال �سعودي فر�ضتها
ال�سلطات للت�أخري يف �سداد ال�ضريبة) .وقد يتطلب ذلك قد ًرا كب ًريا من وقت الإدارة ويجعل ال�شركة تتكبد تكاليفا �إ�ضافية نظ ًرا لأن عملية تطبيق
النظم اجلديدة والتغيريات على العمليات والإجراءات احلالية قد تكون �أكرث تعقيدً ا وت�ستغرق وقتًا �أطول مما كان متوق ًعا .و�سيكون لهذه العوامل ت�أثري
وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
�سلبي
ٌّ

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية
ترتكز كامل ممتلكات ال�شركة و�أعمالها يف اململكة .ولذلك ف�إن الأداء املايل لل�شركة يعتمد على الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف اململكة
بالإ�ضافة للظروف االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر بدورها على اقت�صاد اململكة.
ب�شكل �سلبي على
وال يزال قطاع النفط يحتل الن�صيب الأكرب من �إجمايل الناجت املحلي للمملكة .وقد حتدث تقلبات يف �أ�سعار النفط ،مما قد ي�ؤثر ٍ
حتديات تتعلق
اقت�صاد اململكة .وجدير بالذكر �أن معدل النمو االقت�صادي يف اململكة �شهد تباط�ؤ ًا خالل الأعوام الأخرية .كما تواجه اململكة �أي�ض ًا
ٍ
ري �سلبي
ري �سلبي على اقت�صاد اململكة ،الأمر الذي �سيرتتب عليه ت�أث ٌ
باالرتفاع الن�سبي يف معدالت النمو ال�سكاين .وقد يكون جلميع هذه العوامل ت�أث ٌ
وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
ٌّ
و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تعاين العديد من الدول يف منطقة ال�شرق الأو�سط من عدم ا�ستقرا ٍر �سيا�سي �أو �أمني يف الوقت الراهن .وعلى �سبيل املثال ،فقد
نزاع ع�سكريٍّ يف اليمن منذ عام 2015م ،كما قطعت اململكة عالقاتها الدبلوما�سية مع �إيران يف �شهر يناير من عام 2016م وقطر
دخلت اململكة يف ٍ
يف �شهر يونيو من عام 2017م وكندا ،يف �شهر �أغ�سط�س من عام 2018م .ولي�س هناك ما ي�ضمن �أن التطورات ال�سلبية يف العالقات مع هذه الدول� ،أو
دول �أخرى ،لن ت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة �أو اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر فيها �أو على �أ�سواق
الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية يف تلك الدول� ،أو يف ٍ
بوجه عام ،كما �أنه لي�س هناك ما ي�ضمن �أن تلك العوامل لن ت�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها
املال يف اململكة ٍ
امل�ستقبلية.
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من �ش�أن �أي تغيريات كربى غري متوقعة يف البيئة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو القانونية يف اململكة و�/أو �أية دول �أخرى يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك،
على �سبيل املثال ال احل�صر ،التقلبات العادية يف الأ�سواق والركود االقت�صادي والإع�سار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغريها من
وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
التطورات� ،أن ت�ؤثر �سلب ًا
ٍ

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى
يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة متطلبا نظاميا باململكة ،حيث تلتزم مبوجبه جميع ال�شركات العاملة يف اململكة ،مبا يف ذلك ال�شركة ،بتوظيف ن�سب ٍة
معينة من املوظفني ال�سعوديني �ضمن العاملني لديها واملحافظة على هذه الن�سبة .وتتفاوت ن�سب ال�سعودة املطلوبة ح�سب �أن�شطة ال�شركات .وقد مت
ت�صنيف ال�شركة �ضمن الفئة »اخل�ضراء« ،ويعني ذلك �أن ال�شركة متقيدة مبتطلبات ال�سعودة احلالية ،علم ًا ب�أنه يتاح لل�شركات املتقيدة بتلك املتطلبات
احل�صول على ت�أ�شريات عمل .وقد بلغت ن�سبة �سعودة الوظائف يف ال�شركة ،كما يف  31دي�سمرب 2018م ،نحو  %60.5من �إجمايل عدد موظفي
ال�شركة .وقد ح�صلت ال�شركة على �شهاد ٍة بذلك من وزارة العمل.
�أ�صدر وزير العمل ال�سعودي ،يف �شهر مايو 2017م ،قرار ًا يق�ضي ب�أن يقت�صر العمل يف املراكز التجارية على املواطنني ال�سعوديني .ويف �أوائل عام
2018م �أ�صدر وزير العمل والتنمية االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية قرا ًرا وزار ًيا ي�أمر ب�سعودة الوظائف يف  12فئة من �أن�شطة جتارة التجزئة،
مبا يف ذلك ال�ساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ومالب�س الأطفال و�إك�س�سوارات الرجال و�أدوات املطبخ املنزلية واحللويات .وقد
�أدى هذا القرار �إلى زيادة التكاليف الت�شغيلية ملعظم م�ست�أجري ال�شركة ،مما �أثر �سل ًبا على الو�ضع املايل له�ؤالء امل�ست�أجرين وقدرتهم على الوفاء
بالتزاماتهم يف دفع �إيجاراتهم لل�شركة.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�شركة �سيكون مبقدورها الوفاء باملتطلبات احلالية �أو املعدّلة اخلا�صة بال�سعودة �أو غري ذلك من �أنظمة العمل الأخرى يف
امل�ستقبل و�/أو �أن احلد الأدنى للأجور التي يجب على ال�شركة التقيد بها لن ترتفع م�ستقب ًال .يف حال عدم االلتزام مبتطلبات ال�سعودة ،ف�ستواجه
ال�شركة عقوبات تفر�ضها اجلهات احلكومية ،كتعليق طلبات ت�أ�شريات العمل ونقل الكفالة للعاملني غري ال�سعوديني ،وقد ال ت�ستطيع ال�شركة موا�صلة
توظيف الن�سبة املطلوبة من ال�سعوديني واملحافظة عليها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال تتمكن ال�شركة من توفري القوى العاملة املطلوبة وتوظيف العدد
املطلوب من العاملني ال�سعوديني والعاملني الأجانب دون تكبد تكاليف �إ�ضافية� ،أو قد ال تتمكن من القيام ب�أي من ذلك على الإطالق ،الأمر الذي
�سيكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية(ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم
» 8-5ال�سعودة«).

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف �أ�سعار الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�صلة
�أ�صدر جمل�س الوزراء ال�سعودي القرار رقم  95وتاريخ 1437/03/17هـ (املوافق 2015/12/28م) ،ب�ش�أن رفع �أ�سعار الطاقة (مبا يف ذلك الوقود)
وتعرفات الكهرباء واملياه وال�صرف ال�صحي للقطاعات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية يف عام 2016م ،وذلك كجزء من �سيا�سات اململكة الهادفة �إلى
تر�شيد برنامج الدعم احلكومي .وقد �أ�صدرت وزارة الطاقة وال�صناعة بيان ًا بتاريخ 1439/03/24هـ (املوافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج
التوازن املايل لإ�صالح �أ�سعار منتجات الطاقة .وقد �أدى ذلك �إلى زيادة يف �أ�سعار البنزين  91والبنزين  95ووقود الديزل للأغرا�ض ال�صناعية
واملرافق ،ووقود الديزل للنقل ،والكريو�سني ،اعتبارا من 1439/04/14هـ (املوافق 2018/01/01م ).
وقد بلغت م�صاريف املياه والكهرباء لل�شركة نحو  107.8مليون ريال �سعودي (متثل  % 19.8من تكلفة الإيرادات) خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31
مار�س 2017م ،ونحو  108.6مليون ريال �سعودي (وهذا متثل  %20.5من تكلفة الإيرادات) خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،ونحو
 90.0مليون ريال �سعودي (متثل  % 22.2من تكلفة الإيرادات) خالل الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
وقد يتعذر على ال�شركة حتميل �أية زيادة يف م�صاريف الكهرباء مل�ست�أجريها من خالل رفع بدالت الإيجار �أو بغري ذلك من الو�سائل .وف�ض ًال عن ذلك،
ف�إن زيادات الأ�سعار املبينة �أعاله ،وكذلك �أية زيادات �أخرى حمتملة ،قد تف�ضي �إلى انخفا�ض دخل الزائرين املتاح للإنفاق بوجه عام .وبنا ًء عليه،
فقد يت�أثر عدد الزائرين واملبيعات يف املراكز التجارية التابعة ال�شركة ،وقد تزداد م�صاريف ال�شركة الت�شغيلية تبع ًا لذلك ،وهو �أمر �سي�ؤدي �إلى �أثر
�سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ب�إقرار الئحة حوكمة ال�شركات ،ونظام ال�شركات اجلديد م�ؤخرا يف اململكة والتي تفر�ض
قيودا �إ�ضافية على ال�شركة
تخ�ضع ال�شركة يف �إدارتها وت�سيري �أعمالها ون�شاطاتها املختلفة لأحكام نظام ال�شركات ،وقد �أ�صدرت احلكومة م�ؤخر ًا نظام لل�شركات ليحل
حمل النظام ال�سابق ،وقد دخل هذا النظام اجلديد حيز التنفيذ يف 1437/7/25هـ) املوافق 2016/5/2م( ،كما �أ�صدر جمل�س الهيئة بتاريخ
1438/1/16هـ )املوافق 2016/10/17م) ال�ضوابط والإجراءات التنظيمية ال�صادرة تنفيذ ًا لنظام ال�شركات اخلا�صة ب�شركات امل�ساهمة املدرجة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أ�صدر جمل�س الهيئة بتاريخ 1438/5/16هـ (املوافق 2017/2/13م) الئحة حوكمة ال�شركات و�أ�صبحت �أحكامها نافذة اعتبار ًا

32

من 2017/4/22م واملعدلة بتاريخ 1439/8/7هـ (املوافق 2018/4/23م) ،با�ستثناء �أحكام حمددة دخلت حيز التنفيذ ابتدا ًء من 2017/12/31م.
ويفر�ض نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات بع�ض املتطلبات اجلديدة املتعلقة بالتنظيم وحوكمة ال�شركات والتي يجب على ال�شركة االلتزام بها،
وي�ستوجب ذلك �أن تقوم ال�شركة ببع�ض الإجراءات لاللتزام بتلك املتطلبات اجلديدة .كما فر�ض نظام ال�شركات عقوبات �أ�شد �صرامة على خمالفة
�أحكامه وقواعده الإلزامية ،وبالتايل ف�إنه من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة �إلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بتلك الأحكام والقواعد ،وذلك
من �ش�أنه الت�أثري �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالقيود املحتملة على امللكية الأجنبية
يقع اثنان من املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،وهما مكة مول والنور مول ،يف مكة املكرمة واملدينة املنورة .وقد �شكلت �إيرادات هذين املركزين معا
 %15.5و %14.2و %13.2من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و 31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م،
على التوايل .ونحو  %13.7من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف الأ�شهر الت�سعة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م� .إال �أن نظام متلك غري ال�سعوديني
للعقار وا�ستثماره (ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 15/وتاريخ 1421/4/17هـ املوافق  19يوليو 2000م) يحظر عموما على غري ال�سعوديني متلك
العقارات الواقعة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة �أو ا�ستئجارها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .كما �أ�صدرت الهيئة التعميم رقم  254وتاريخ 11/7
1437/هـ (املوافق 2016/8/10م) واملعنون «امللكية الأجنبية يف ال�شركات املدرجة التي يتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف اال�ستثمار يف العقارات الواقعة
�ضمن حدود مكة املكرمة واملدينة املنورة» ،والذي مبوجبه مت اقت�صار تطبيق هذا احلظر يف الوقت احلايل على �أربع �شركات معينة مدرجة يتمثل
ن�شاطها الرئي�سي يف اال�ستثمار العقاري يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
كما ين�ص التعميم ال�صادر عن الهيئة على عدم ال�سماح لغري ال�سعوديني ب�شراء �أوراق مالية يف �أي �شركة مدرجة »يحظر اال�ستثمار فيها لغري
ال�سعوديني ،بناء على تعليمات حمددة �صادرة من اجلهات الإ�شرافية ذات ال�صلة التي تخ�ضع لها هذه ال�شركات« .ومع �أن ال�شركة لي�ست على علم
حاليا ب�أي تعليمات قد �صدرت من املمكن �أن تنطبق عليها� ،إال �أنه ال يوجد �أي �ضمان بعدم �صدور �أي تعليمات كهذه يف امل�ستقبل� ،أو يف حال �صدور مثل
هذه التعليمات ،فمن غري املعلوم ما هو الأثر املحتمل لذلك على ال�شركة �أو ما هي الإجراءات التي ميكن �أن تتخذها ال�شركة يف هذا اخل�صو�ص (على
�سبيل املثال ،بيع املراكز التجارية التابعة لل�شركة واملوجودة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة)� .إن �إ�صدار �أي من هذه التعليمات يف امل�ستقبل �سيكون له
�أثر �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف الأنظمة وال�سيا�سات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية و�/أو التغيريات
يف تطبيقها
تخ�ضع ال�شركة ملجموع ٍة من �أنظمة ولوائح اململكة ،والتي تعمل عدد من اجلهات احلكومية على تطبيقها وفقا ل�سيا�سات احلكومة وتوجيهاتها .وقد
بوجه عام ب�شكل �سلبي وجوهري نتيجة للتعديالت
يت�أثر الطلب على امل�ساحة التجارية يف املراكز التجارية لل�شركة ،كما قد تت�أثر �أعمال ال�شركة ٍ
ً
التي قد تطر�أ على الأنظمة واللوائح وال�سيا�سة احلكومية والتوجيهات الإدارية �أو تف�سرياتها يف اململكة ،مبا يف ذلك حتديدا تلك املط ّبقة على قطاع
العقارات يف اململكة.
وتخ�ضع ال�شركة و�أعمالها لعدد من الأنظمة واللوائح التي ما زالت جديدة ن�سبي ًا ،والتي ال يزال تف�سريها وتطبيقها مبهما يف بع�ض جوانبه .وبالتايل
قد ينطوي تطبيق بع�ض هذه الأنظمة واللوائح وتف�سريها وتنفيذها على قد ٍر من الغمو�ض ،ومن ذلك مثال فر�ض �شرط جديد يف بداية عام 2019م
يقت�ضي ت�سجيل جميع عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية من خالل بوابة �إلكرتونية ل�ضمان تنفيذ هذه العقود �أمام املحاكم ال�سعودية ،وهو �أمر مل يتم
اختباره من قبل .وال ميكن �ضمان �أن التعديالت امل�ستقبلية على الأنظمة واللوائح �أو التغريات يف ال�سيا�سات احلكومية بخ�صو�ص القطاع العقاري
قيود على �ساعات العمل يف قطاع جتارة التجزئة)،
�سوف تكون مواتية لل�شركة .وي�شمل ذلك �إ�صدار �أنظمة جديدة (والتي قد تن�ص مثال على فر�ض ٍ
�أو حدوث تعديالت على الأنظمة احلالية �أو يف طريقة تف�سريها �أو تطبيقها ،وعليه ،ف�إن هناك �شكوك حول مدى احلماية القانونية املتاحة لل�شركة
وم�ساهميها.
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل
�إن جميع العوامل �سالفة الذكر تخرج عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،و�ست�ؤثر ٍ
وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالزكاة
منذ عام 2007م ،قامت �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة (ال�شركة الأم القاب�ضة) بتقدمي �إقرارات زكاة موحدة عن ذاتها وعن ال�شركة وجميع ال�شركات
اململوكة من قبلها بالكامل .وقد كانت ال�شركة يف خالف مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ب�ش�أن تقدمي الزكاة حيث كانت ال�شركة قد قدمت �إقرارات
زكاة على �أ�سا�س موحد .وقد مت رف�ض الطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل يف عام 2015م ،ومت بعد ذلك اعتماده يف عام 2016م ،بعد �أن ح�صلت
فا�س ال�سعودية القاب�ضة على الفتوى رقم  37001836من املفتي العام باعتماد موقفها لدى تقدميها �إقرارات الزكاة املوحدة .وبعد الطرح� ،سوف
تكون ال�شركة مطالبة ب�أن تقدم �إقرارات الزكاة اخلا�صة بها بالأ�صالة عن ذاتها وبالنيابة عن �شركاتها التابعة .ويف حال قررت الهيئة العامة للزكاة
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والدخل العدول عن قرارها الأخري ،وعدم ال�سماح لل�شركة تقدمي �إقرارات الزكاة على �أ�سا�س موحد ،قد تقوم الهيئة بالرجوع على ال�شركة فيما يخ�ص
�أية دفعات متت يف ال�سابق و�/أو �إذا كان هناك حتول جوهري يف �سيا�سة الهيئة العامة للزكاة و�ضريبة الدخل بهذا اخل�صو�ص ،فقد تتعر�ض ال�شركة
ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
لدفعات زكاة ا�ضافية قد ت�ؤثر ٍ
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ح�صلت ال�شركة على الربوط الزكوية النهائية مل�ستحقات الزكاة و�ضريبة الدخل من الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�سنوات
ال�سابقة حتى نهاية ال�سنة املالية 2016م وال تزال ال�شركة الأم القاب�ضة ب�صدد ت�سديد م�ستحقات الزكاة عن تلك ال�سنوات كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
علما بانه قد تعهدت ال�شركة االم القاب�ضة بت�سديد املبالغ امل�ستحقة او التي قد تن�ش�أ عن ال�سنوات لغاية  31مار�س 2016م.
قد ح�صلت ال�شركة الأم القاب�ضة على ال�شهادات الزكوية املقيدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�سنة املالية 2017م والتي انتهت �صالحيتها بتاريخ
 31يوليو 2018م ،علم ًا ب�أن ال�شركة تعمل حالي ًا على احل�صول على الربوط الزكوية النهائية لل�سنة املالية 2017م .وقد قامت ال�شركة الأم القاب�ضة
بتقدمي الإقرارات الزكوية عن ال�شركة وجميع ال�شركات اململوكة من قبلها بالكامل لل�سنة املالية املنتهية بـ  31مار�س 2018م ،ولكن ،وحتى تاريخ هذه
الن�شرة ،مل ت�ستلم �أي �شهادات زكوية مقيدة �أو نهائية �أو ربوط زكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�سنة املالية 2018م.
يف حال مل تقم ال�شركة الأم القاب�ضة بت�سوية امل�ستحقات لل�سنوات املالية 2017م و2018م� ،أو يف حالة �أخلت ال�شركة الأم القاب�ضة ب�سداد املبالغ
امل�ستحقة لل�سنوات املالية ال�سابقة وحتى نهاية ال�سنة املالية2016م ،ف�إنه من املحتمل �أن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بفر�ض م�ستحقات زكاة
�إ�ضافية على ال�شركة مما قد ي�ؤدي الى زيادة املبالغة امل�ستحقة للدفع من قبل ال�شركة.
�إن امل�ساهمني احلاليني (قبل االكتتاب) لن يتحملوا �أي مبالغ او م�ستحقات قد تن�ش�أ من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ال�سنوات املنتهية بـ  31مار�س
2017م و 31مار�س 2018م ال�سابقة.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بامل�سائل البيئية �أو ال�صحية �أو املهنية
قد يكون مالك العقار م�س�ؤو ًال عن تكاليف �إزالة �أو ت�صحيح مواد خطرة �أو �سامة معينة على �أو يف العقار املعني ،طبق ًا ملختلف الأنظمة واملرا�سيم
واللوائح املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد ت�ؤدي تلك الأنظمة �إلى �إلزام طرف ما بدفع مبلغ يزيد عن ح�صته� ،أو حتى �أن يدفع كل احل�صة
املعنية .وقد تُفر�ض تلك امل�س�ؤولية ،ب�صرف النظر عما �إذا كان املالك على علم بـ� ،أو م�س�ؤو ًال عن ،وجود تلك املواد اخلطرة �أو ال�سامة .وال تقت�صر
عموم ًا تكلفة �أي ت�صحيح الزم �أو م�س�ؤولية املالك يف هذا اخل�صو�ص ،ب�ش�أن �أية عقارات ،على ما تفر�ضه تلك الأنظمة ،وقد تتجاوز قيمة العقار و�/أو
جممل �أ�صول املالك� .إن وجود تلك املواد� ،أو الإخفاق يف ت�صحيح �أي تلوث لتلك املواد بطريقة �صحيحة ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على قدرة املالك على بيع العقار
�أو على اقرتا�ض �أموال با�ستخدام ذلك العقار على �سبيل ال�ضمان .وبالن�سبة لأي من العقارات ،ف�إن وجود �أي من هذه املواد قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
�أعمال ال�شركة .ولي�س هناك من ت�أكيد ب�أن تكاليف التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية ،و�أية مطالبات تتعلق باملدافعة عن �إ�صابة �شخ�صية �أو �أ�ضرار
الحقة بعقارات ،ب�سبب وجود �أية مواد خطرة �أو �سامة ،لن يكون له ت�أثري جوهري و�سلبي على �أعمال ال�شركة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن العديد من �شركات الت�أمني ت�ستثني املطالبات ذات ال�صلة بالأ�سب�ست (واملعروف �أي�ضا باحلرير ال�صخري) ومعظم املطالبات
ذات ال�صلة بالعفن من وثائق الت�أمني النموذجية لديها .ويف حالة حدوث خ�سارة كربى غري م�ؤمنة� ،أو خ�سارة تتجاوز احلدود امل�ؤمنة ،فقد تخ�سر
ال�شركة ر�أ�س املال امل�ستثمر والإيرادات امل�ستثمر فيها ،والإيرادات امل�ستقبلية املتوقعة ،ويف حالة وجود دين قائم يف ذمتها ،ف�سوف تظل ال�شركة ملزمة
بذلك الدين .و�أية خ�سارة من هذه النوعية ت�ؤثر بطبيعة احلال ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

٢٢٢

٢املخاطر املتعلقة ب�أ�سهم الطرح

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بال�سيطرة الفاعلة للم�ساهمني امل�سيطرين
بعد �إمتام الطرح� ،سوف ي�ستحوذ امل�ساهمون امل�سيطرون (مبا�شرة �أو غري مبا�شرة) على  %80على الأقل من الأ�سهم امل�صدرة ،ولذلك ،ف�سوف
يكون مبقدور امل�ساهمني امل�سيطرين الت�أثري على جميع الأمور والقرارات التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،مبا يف ذلك انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة،
واعتماد العقود ،و�أن�شطة ال�شركة الهامة ،والتعديالت التي قد تطر�أ على ر�أ�سمال ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي.
قرارات �أو
وقد تختلف م�صالح امل�ساهمني امل�سيطرين عن م�صالح امل�ساهمني الآخرين بال�شركة ،وقد مينع امل�ساهمون امل�سيطرون ال�شركة من اتخاذ
ٍ
إجراءات معينة قد حتمي م�صالح امل�ساهمني الآخرين بال�شركة .وقد ينتج عن ذلك �أي�ض ًا ت�أجيل �أو ت�أخري �أو منع �أيِّ تغي ٍري يف ال�سيطرة على العائدات
�
ٍ
�أو توزيعها ،وقد يقل�ص من الطلب على الأ�سهم ،الأمر الذي قد يحرم ال�شركاء الآخرين من فر�صة تلقي عالوات �إ�صدار لأ�سهمهم يف �إطار �أي عملية
بيع م�ستقبلية لأعمال ال�شركة ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على قيمة الأ�سهم.
ب�شكل �سلبي وجوهريٍّ على �أعمال ال�شركة ،ونتائج عملياتها ،وو�ضعها املايل ،وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وقد يتم ا�ستخدام تلك ال�صالحيات بطريق ٍة ت�ؤثر ٍ
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٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بعدم طرح الأ�سهم يف �سوق �سابق
مل يتم طرح الأ�سهم حالي ًا يف �سوق عام للأ�سهم ،وال يوجد �ضمان بوجود �أو ا�ستمرار وجود �سوق ن�شط ويتمتع بال�سيولة للأ�سهم عقب الطرح .ويف
حال عدم وجود �أو ا�ستمرار وجود �سوق ن�شط ويتمتع بال�سيولة للأ�سهم ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �سعر الأ�سهم ،وهو ما �سيكون له ت�أثري �سلبي
وجوهري على العائدات املتوقعة للمكتتبني� ،أو ي�ؤدي �إلى خ�سارة كامل �أو جزءٍ من ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف ال�شركة.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة باملبيعات والطرح يف امل�ستقبل
ميكن �أن يكون لبيع جمموعة كبرية من الأ�سهم يف ال�سوق بعد �إمتام عملية الطرح �أو ظن حدوث مثل ذلك البيع ت�أثري �سلبي على ال�سعر ال�سوقي
للأ�سهم.
حظر متتد �ستة �أ�شهر ال يجوز لهم خاللها الت�صرف ب�أيٍّ من الأ�سهم التي
بعد �إمتام عملية الطرح بنجاح� ،سوف يخ�ضع امل�ساهمون الكبار لفرتة ٍ
عدد كب ٍري من الأ�سهم ،من جانب �أيٍّ من امل�ساهمني الكبار ،بعد فرتة احلظر التي متتد �ستة �أ�شهر� ،أث ٌر �سلبي على �سوق
ميلكونها .وقد يرتتب على بيع ٍ
الأ�سهم ،مما قد ينتج عنه انخفا�ض ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم.
أ�سهم
ال تعتزم ال�شركة يف الوقت الراهن �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية بعد نهاية الطرح .ويف حال قررت ال�شركة رفع ر�أ�سمال ال�شركة من خالل �إ�صدار � ٍ
جديدة ،فقد تت�سبب الأ�سهم امل�صدرة اجلديدة يف انخفا�ض قيمة الأ�سهم ،و�سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على العائدات املتوقعة للمكتتبني� ،أو قد
ي�ؤدي �إلى خ�سارة كامل� ،أو جزءٍ من ،ا�ستثمارهم يف ال�شركة.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بالتقلبات يف ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم
لقد مت حتديد �سعر الطرح بنا ًء على عدة عوامل ،مبا يف ذلك الأداء ال�سابق لل�شركة ،والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�شركة ،والقطاع الذي تعمل فيه،
والأ�سواق التي تتناف�س فيها ،والتقييم لإدارة ال�شركة وعملياتها ونتائجها املالية .ولي�س هناك �ضمانٍ ب�أن �سعر الطرح �سيكون م�ساوي ًا ل�سعر تداول
ب�سعر �أعلى� ،أو قد يتعذر عليهم بيع الأ�سهم �إطالقا.
الأ�سهم بعد �إمتام الطرح ،وقد يتعذر على امل�ستثمرين �إعادة بيع �أ�سهم الطرح ب�سعر الطرح �أو ٍ
وبوجه عام ،يتعر�ض �سوق الأ�سهم ،من وقت لآخر ،لتقلبات �شديدة يف ال�سعر واحلجم ،وقد ت�ؤدي تقلبات ال�سوق �إلى تغريات كبرية يف �سعر الأ�سهم،
الأمر الذي قد يت�سبب يف تراجع يف قيمة الأ�سهم ،مع زيادة يف تقلب الأ�سعار �إذا انخف�ض حجم التداول .وقد يت�أثر �سعر الأ�سهم �سلب ًا ب�سبب عدة
والتغيات يف تقديرات �أو توقعات الأرباح ،والتغريات
عوامل ،مبا يف ذلك �أداء ال�شركة ،ونتائج عملياتها املتوقعة ،وترك املوظفني الرئي�سيني ملنا�صبهمّ ،
يف ا�سرتاتيجية الأعمال ،وظروف ال�سوق اخلا�صة بقطاع ال�شركة ،والو�ضع العام القت�صاد اململكة ،و�أي تغريات يف الأنظمة واللوائح والأعمال الإرهابية،
و�أعمال احلروب �أو حاالت البلبلة الوا�سعة النطاق ،والكوارث الطبيعية ،والأحداث امل�أ�ساوية ،وتقلبات الأ�سعار يف �سوق الأ�سهم .و�سي�ؤدي حدوث �أي من
تلك املخاطر �أو العوامل الأخرى �إلى �أثر جوهري و�سلبي على املردودات املتوقعة للمكتتبني� ،أو قد ينتج عن ذلك خ�سارة كامل �أو جزء من ا�ستثماراتهم
يف ال�شركة.

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة بقدرة ال�شركة على توزيع الأرباح
�سوف يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل ،من بينها على �سبيل املثال ال احل�صر الأرباح امل�ستقبلية ،والظروف املالية ،والتدفقات
النقدية ،ومتطلبات ر�أ�س املال العامل ،وامل�صاريف الر�أ�سمالية ،واحتياطات ال�شركة القابلة للتوزيع .بالإ�ضافة �إلى عوامل �أخرى ،فقد يتعذر على
ال�شركة توزيع �أي �أرباح ،وقد ال يو�صي �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح ،وقد ال يعتمد امل�ساهمون ذلك .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد يكون حمظور ًا على
ال�شركة ،مبوجب �أحكام اتفاقيات �إعادة التمويل ،واتفاقيات التمويل الآجل التي تربمها ،توزيع �أي �أرباح .وقد تتكبد ال�شركة م�صاريف �أو التزامات
قد ت�ضطرها خلف�ض املبلغ املتاح لتوزيع الأرباح �أو تلغيه من الأ�سا�س .و�إذا مل تقم ال�شركة بتوزيع �أرباح الأ�سهم ،فقد ال يتلقى امل�ساهمون � ُّأي عائدٍ
ب�سعر �أعلى من ال�سعر ال�ساري يف وقت ال�شراء .وال ت�ضمن ال�شركة �أنها �ستكون قادر ًة على توزيع
على ا�ستثمارهم يف الأ�سهم ما مل يقوموا ببيع الأ�سهم ٍ
�أرباح� ،أو �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سيو�صون بذلك �أو �أن امل�ساهمني �سيعتمدون ذلك ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على العائدات
املتوقعة للمكتتبني (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �« 7سيا�سة توزيع الأرباح«).

٢ ٢٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ب�صرف العمالت الأجنبية عند اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح
م�ستثمر تختلف عملته الرئي�سية
�إن �أ�سهم الطرح ،و�أي �أرباح يتم توزيعها ،مقومة بالريال ال�سعودي .وعليه ،ف�إن � ُّأي ا�ستثما ٍر يف �أ�سهم الطرح من جانب
ٍ
عن الريال ال�سعودي �سيكون معر�ض ًا ملخاطر �سعر �صرف تلك العملة الأجنبية .وقد ي�ؤثر ذلك ب�شكل �سلبي على قيمة اال�ستثمار بالن�سبة للم�ستثمر يف
انخفا�ض يف قيمة الريال ال�سعودي مقابل تلك العملة الأجنبية �سوف يخف�ض قيمة �أ�سهم
وبوجه خا�ص ،ف�إن � ّأي
�أ�سهم الطرح �أو �أي �أرباح مبوجبها.
ٍ
ٍ
الطرح �أو �أي �أرباح يف ظل العملة الأجنبية.

35

٣.٣ملحة عامة على ال�سوق
ما مل ين�ص على خالف ذلك ،املعلومات الواردة هنا يف الق�سم «( 3ملحة عامة على ال�سوق») م�ستمدة من تقرير درا�سة ال�سوق ال�صادر بتاريخ 28
فرباير 2019م واملعد من ِقبل �شركة جيه �أل �أل («م�ست�شار درا�سة ال�سوق») ل�صالح ال�شركة فيما يتعلق بقطاع التجزئة يف اململكة («درا�سة ال�سوق»).
وجتدر الإ�شارة �إلى عدم امتالك م�ست�شار درا�سة ال�سوق وال �أي من �شركاته التابعة �أو الزميلة �أو �شركائه �أو م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو
مدراءه �أو �أقربائه لأية ح�صة �أو �أية م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة .وقد �أعطى م�ست�شار درا�سة ال�سوق موافقته اخلطية على
ا�ستخدام ا�سمه ومعلوماته و�أبحاث ال�سوق التي قدمها لل�شركة بال�شكل وال�صيغة املبينني يف هذه الن�شرة ومل يَعدِ ل عن تلك املوافقة بتاريخ هذه الن�شرة،
مع ا�شرتاطه اطالع امل�ستثمرين على تقرير ال�سوق بالكامل قبل ال�شروع يف اال�ستثمار.
�شركة جيه �أل �أل هي �إحدى �أكرب �شركات اخلدمات املهنية الرائدة املتخ�ص�صة يف �إدارة العقارات واال�ستثمار ،حيث تقدم امل�ساعدة لأ�صحاب
العقارات و�شاغليها وامل�ستثمرين يف هذا القطاع يف �سبيل حتقيق طموحاتهم التجارية .وقد ت�أ�س�ست �شركة جيه �أل �أل الأم يف عام 1783م ويقع
مركزها الرئي�سي يف والية �شيكاغو بالواليات املتحدة الأمريكية .ويعمل لديها حال ًيا ما يتجاوز  80.000موظ ًفا على م�ستوى العامل.
ويرى �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة وامل�ستقاة من م�صادر �أخرى ،مبا فيها تلك املقدمة من م�ست�شار درا�سة
ال�سوق ،موثوق بها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من تلك املعلومات ب�شكل م�ستقل من قبل ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو امل�ست�شارين �أو امل�ساهمني
البائعني ،ولذلك ال يتحمل �أي منهم �أية م�س�ؤولية عن دقة هذه املعلومات �أو عن اكتمالها.
وقد جرى توفري بع�ض املعلومات عن املناف�س ،مبا يف ذلك بيانات امللكية وعدد املراكز التجارية وامل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ،من قبل خرباء
خارجيني ومل يتم التحقق منها من قبل كل مناف�س ذي العالقة.

٣٣٣

٣نظرة عامة على الأو�ضاع االقت�صادية االجتماعية

ت�أتي اململكة العربية ال�سعودية يف مقدمة �أكرب البلدان من حيث امل�ساحة وال�سكان يف منطقة اخلليج العربي ،حيث تبلغ م�ساحتها حوايل  2.15مليون
كيلومرت مربع ،وت�شغل غالبية م�ساحة الياب�سة يف �شبه اجلزيرة العربية ،وتُعد اململكة �أحد البلدان التي تتمتع ب�إمكانيات اقت�صادية هائلة على ال�صعيد
الإقليمي وهي املمثل الإقليمي الوحيد يف جمموعة الع�شرين التي ت�ضم االقت�صادات العاملية الرائدة ،ومتتلك اململكة ما يقرب من ُخم�س ()%18
االحتياطيات النفطية امل�ؤكدة يف العامل ،حيث ي�شكل قطاع الهيدروكربونات غالبية �إيرادات احلكومة والأن�شطة النفطية التي متثل �أكرث من  %90من
الناجت املحلي الإجمايل حتى عام 2013م .ويف منت�صف عام 2014م ،بلغ �سعر النفط (الربنت) ما يتجاوز  115دوال ًرا �أمريك ًيا للربميل ،ثم بد�أ يرتاجع
حتى و�صل �إلى �أدنى م�ستوياته وهو  28دوال ًرا �أمريك ًيا للربميل وذلك يف يناير 2016م .واتخذت احلكومة ال�سعودية يف �أعقاب االنخفا�ض الكبري يف
�سعر الربميل �إجراءات فعالة لتنويع اقت�صادها وذلك مبن�أى عن عائدات النفط من خالل طرح ر�ؤيتها لعام 2030م يف عام 2016م .وت�سعى اململكة
يف �إطار هذه املبادرة لتحقيق اال�ستدامة املاليةً ،
ف�ضل عن تنويع �إيرادات اململكة وزيادة معدل الإنفاق احلكومي.
وتهدف ر�ؤية � 2030إلى تطوير القطاعات غري النفطية وزيادة م�ساهمتها يف االقت�صاد ال�سعودي .وت�شمل القطاعات التي �سيتم تو�سيعها يف �إطار هذا
التنويع ال�سياحة والتجارة واخلدمات املالية .ووفق ًا لبيانات ال�سوق التابعة لل�شركة ،ارتفعت �إيرادات �إجمايل الناجت املحلي من القطاعات غري النفطية
من  101مليار ريال �سعودي يف عام � 2012إلى حوايل  290مليار ريال �سعودي يف عام  .2018ومن املتوقع �أن توا�صل هذه الإيرادات ارتفاعها لت�صل
�إلى  311مليار ريال �سعودي يف عام  .2019كما ُيتوقع �أن ت�ستمر ن�سبة الإيرادات غري النفطية يف االرتفاع على خلفية املبادرات الرامية �إلى تنويع
اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية.
ويف عام 2017م ،ا�ستحوذ القطاع غري النفطي على ن�سبة  %37من �إيرادات احلكومة ون�سبة  %57من �إجمايل الناجت املحلي ،ومن املتوقع �أن ي�ستمر
تزايد هذا املعدل يف امل�ستقبل نتيجة املبادرات التي تهدف �إلى تعزيز قطاعات االقت�صاد الأخرى.
ارتفاعا حادًا يف عدد �سكانها
لي�ست اململكة �أكرب دول جمل�س التعاون اخلليجي فح�سب (حيث متثل �أكرث من  %60من �سكان املنطقة) ،بل ت�شهد �أي�ض ًا
ً
الذي ارتفع من  6.2مليون يف عام 1970م �إلى ما يقرب من  33مليون يف عام 2018م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل».
وتت�أثر التطورات االجتماعية واالقت�صادية والعقارية يف اململكة ت�أثرا �شديدً ا بالتغري ال�سريع يف اخل�صائ�ص الدميغرافية لها ،ومع وجود حوايل %36
عاما ،من املتوقع �أن يدفع ال�شباب وترية التح�ضر يف
عاما وما يقرب من  %34ترتاوح �أعمارهم بني  20وً 40
من ال�سكان الذين تقل �أعمارهم عن ً 20
اململكة ب�صورة �سريعة .وتت�ألف غالبية ال�سكان يف الوقت احلا�ضر من �سكان املدن ،وت�ضم اململكة �أربعة من �أكرب املدن ح�سب م�ساحة الياب�سة يف منطقة
جمل�س التعاون اخلليجي ،وهي الريا�ض وجدة ومنطقة الدمام احل�ضارية ومكة املكرمة .وقد �أظهرت درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» �أن عدد
�سكان املدن يف اململكة قد تزايد مبا يفوق  9ماليني ن�سمة بني عامي 1990م و2008م ،حيث وا�صلت املدن ال�سعودية ا�ستيعاب �أكرث من  500.000من
�سكان املدن اجلدد �سنو ًيا .وقد حتقق معظم النمو املدين يف العا�صمة الريا�ض ويف جتمعات مدنية على طول �ساحل البحر الأحمر (جدة ومكة املكرمة
واملدينة املنورة) ويف املنطقة ال�شرقية (الدمام  /اخلرب).
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٣ ٣٣٣٣٣احل�سابات الوطنية (الناجت املحلي الإجمايل)
جدول  :1-3م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي يف اململكة ما بني عامي 2014م و2018م*
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي (باملليار ريال �سعودي)
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي (بالن�سبة املئوية)
منو القطاعات النفطية
منو القطاعات غري النفطية
الناجت املحلي الإجمايل للفرد (بالألف ريال �سعودي)

2014م
2.444.8
%3.7
%2.1
%4.9
92.3

2015م
2.545.2
%4.1
%5.3
%3.2
77.8

2016م
2.587.3
%1.7
%3.6
%0.2
75.1

2017م
2.565.3
%0.9%3.1%1.0
78.5

*2018م
2.623.8
%2.3
%2.3
%2.3
80.9

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» ،بيانات ال�سوق التابعة لل�شركة *الأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة �أرقام �أولية.

لقد �شهدت اململكة تو�سع ًا اقت�صادي ًا كبري ًا وم�ستدام ًا بني عامي 2012م و2015م ويعزى ذلك التو�سع ب�شكل كبري �إلى قطاع الطاقة واالرتفاع املطرد
يف الإنفاق احلكومي يف القطاعات البديلة كقطاع التعليم ،والرعاية ال�صحية ،والبنية الأ�سا�سية .ويف عام 2016م ،و�إزاء التغريات التي �شهدتها �سوق
الطاقة العاملية ،ارت�أت احلكومة ال�سعودية �أنه مل يعد بو�سع اململكة االعتماد على �إيرادات النفط والإنفاق العام لتحقيق النمو ،حيث بلغ النمو يف الناجت
املحلي الإجمايل  %1.7يف عام 2016م مقابل  %4يف عام  .2015وقد �أدى الهبوط يف �أ�سعار النفط �إلى تدهور االقت�صاد خالل العام 2017م �إلى
م�ستوى �سلبي للمرة الأولى منذ عام 2009م� ،أي بعد انق�ضاء عام على الأزمة املالية العاملية .ومن املرتقب �أن يحقق االقت�صاد ال�سعودي منو ًا يف الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  %2.3يف عام 2018م بدعم من انتعا�ش �أ�سعار النفط ب�شكل �أ�سا�سي.
ومن املتوقع �أن ي�شهد عام 2019م ن�شاط ًا م�ستمر ًا نتيجة قوة زخم الإ�صالح وزيادة الإنفاق احلكومي الوارد يف �إعالن ميزانية عام 2019م .وتعترب
امليزانية التو�سيعية هي الأ�ضخم �إلى يومنا هذا ،حيث �أنه من املتوقع �أن تبلغ النفقات  1.1ترليون ريال �سعودي� ،أي بن�سبة � %7أعلى عن معدالت
عام 2018م ،كما ويتوقع �أن يحفز الإنفاق العام الناجت املحلي الإجمايل من القطاعات غري النفطية ويدعمه ،مع تخفيف اعتماد اململكة على قطاع
الهيدروكربون.
جدول  :2-3ميزانية احلكومة يف اململكة العربية ال�سعودية
الإيرادات احلكومية (باملليار ريال �سعودي)
الإنفاق احلكومي (باملليار ريال �سعودي)

امل�صدر :بيانات ال�سوق التابعة لل�شركة * الأرقام املتعلقة بعامي 2018م و2019م هي مبثابة �أرقام �أولية.

2017م
692
930

2018م*
895
1.030

2019م*
975
1.106

٣ ٣٣٣٣٣ال�سياحة
يعتمد قطاع ال�سياحة ال�سعودي ب�شكل كبري على زوار احلرمني ال�شريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة .وتفتخر اململكة بوجود مدينة مكة املكرمة
على �أر�ضها ،وهي مهد الدين الإ�سالمي احلنيف ،مما ميثل �إحدى اخل�صائ�ص املهمة التي ال حتظى بها �أي دولة �أخرى يف العامل .وهذا بدوره ي�ضمن
ا�ستدامة الطلب على احلج من �أكرث من  1.8مليار م�سلم يف العامل.
من املتوقع �أن يزيد الطلب على ال�سياحة وعليه زيادة جتارة التجزئة يف اململكة بعد �إلغاء الكوتا (احل�صة) املقررة بن�سبة  %20على احلجاج ،ونتيجة
على ذلك من املتوقع �أن يحقق التجار  -معدل مبيعات �أعلى من املتو�سط (وخا�صة بالن�سبة للمراكز املوجودة يف قلب �أو بالقرب من املواقع املقد�سة).
ومن املرجح �أن ي�ستفيد القطاع �أي�ض ًا من �إعادة توزيع اال�ستحقاقات ملوظفي القطاع العام ،مما يتوقع �أن ي�ؤدي �إلى منو �إيجابي يف اال�ستهالك والإنفاق.
وبعد �أن قررت اململكة �أن ت�ضع تنويع االقت�صاد يف �صدارة �أولوياتها ،تركزت نفقات احلكومة ال�سعودية على تطوير �صناعة ال�سياحة وتنويعها ،لت�شمل
قطاعات جديدة بخالف ال�سياحة الدينية .وقد مثل عام 2018م بالفعل عام تغيري يف اململكة العربية ال�سعودية ،بعد �أن بد�أت تتجلى الأهداف
املن�صو�ص عليها يف الر�ؤية  .2030و ُيتوقع �أن تنعك�س اجلهود املبذولة لتعزيز قطاع الرتفيه ب�شكل �إيجابي على �سوق ال�سياحة وال�ضيافة ،وقد �شمل ذلك
حتى الآن الإعالن عن برنامج جديد للت�أ�شريات الإلكرتونية وا�ست�ضافة جائزة �سباقات «فورموال �إي» يف الدرعية وحفالت ما بعد ال�سباق.
ومن الإعالنات الأخرى يف قطاع ال�سياحة �إطالق «�أماال» ،الوجهة ال�سياحية فائقة الفخامة على �ساحل البحر الأحمر يف الق�سم ال�شمايل الغربي من
اململكة العربية ال�سعودية ،علما �أن موقع امل�شروع ي�شكل جزءا من حمفظة ا�ستثمارات يف م�شاريع �ضخمة (بالإ�ضافة �إلى م�شروعي «نيوم» والبحر
الأحمر) �أطلقها �صندوق اال�ستثمارات العامة («ال�صندوق») .وقد �أطلق ال�صندوق �أي�ضا م�شروع «القدية» يف الريا�ض وهي وجهة ترفيهية وريا�ضية
جديدة �سوف ت�شمل �أي�ضا متنزه  Six Flagsالرتفيهي ومراكز ترفيه ومرافق ريا�ضية ف�ضال عن جمموعة من الأن�شطة التاريخية والثقافية والتعليمية.
وتعترب هذه الإ�ضافات يف قطاعات الرتفيه وال�سياحة مبثابة حمرك للنمو االقت�صادي غري النفطي يف اململكة العربية ال�سعودية و ُيتوقع منها �أن تخلق
املزيد من فر�ص العمل .كما من املرجح �أن ت�ؤدي هذه امل�شاريع �إلى �أن�شطة تطوير عقاري وا�سعة النطاق يف القطاعني العام واخلا�ص.
ت�شري درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» �إلى �أن امل�ساهمة املبا�شرة لقطاع ال�سفر وال�سياحة يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة قد بلغ جمموعه
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 92مليار ريال �سعودي يف عام 2018م ،ومن املرتقب �أن تنمو مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته  %3.7لت�صل �إلى  131.3مليار ريال �سعودي بحلول عام
2028م.
جدول  :3-3امل�ساهمة املبا�شرة لقطاع ال�سفر وال�سياحة يف الناجت املحلي الإجمايل (باملليار ريال �سعودي ،الأ�سعار احلقيقية لعام 2018م)
م�ساهمة قطاع ال�سفر وال�سياحة يف الناجت املحلي
الإجمايل (باملليار ريال �سعودي)

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

* 2018م

68.6

71.9

78.1

82.3

88.2

91.6

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل».
*الأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة �أرقام متوقعة.

وقد �أظهرت درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» �أن ال�سياحة املحلية ت�سيطر حالي ًا على ال�سوق ،حيث بلغت عدد زيارات ال�سياحة املحلية  45مليون
زيارة وهي متثل ( )%71من �إجمايل عدد الرحالت امل�سجلة يف عام 2016م واملقدرة بواقع  63مليون رحلة (وي�شمل ذلك ال�سياحة املحلية والداخلية).
وت�سلط هذه الأرقام ال�ضوء على �أهمية �سوق ال�سياحة املحلية يف اململكة.
على الرغم من ذلك ،ي�ساهم ال�سياح الأجانب �أكرث من ال�سياح املحليني يف االقت�صاد ال�سعودي .وت�شري درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»
�إلى �أن �إجمايل م�صاريف ال�سياح الأجانب الوافدين �إلى اململكة بلغ  93.4مليار ريال �سعودي يف عام 2016م مقابل  55.4مليار ريال من �إجمايل
م�صاريف ال�سياح املحليني .وتُعزى هذه الأرقام �إلى ارتفاع م�صاريف احلجاج الدوليني خالل مو�سم احلج ،مما ي�سلط ال�ضوء على امل�ساهمة املهمة
للمدن املقد�سة يف قطاع ال�سياحة يف اململكة.
جدول  :4-3الرحالت ال�سياحية يف اململكة (باملليون)
ال�سياح املحليني
ال�سياح الوافدين
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2010م
22.8
10.9

2011م
26.2
14.2

2012م
21.0
16.3

2013م
23.8
15.8

2014م
37.1
18.3

2015م
46.5
18.0

2016م
45.0
18.0

٣ ٣٣٣٣٣الإ�صالحات اجلارية يف قطاع الرتفيه
تهدف خطط الإ�صالح يف �إطار ر�ؤية � 2030إلى ف�صل االقت�صاد عن النفط من خالل التنويع ،وي�شمل ذلك تنمية قطاع الرتفيه.
وتهدف الهيئة العامة للرتفيه يف اململكة �إلى تنويع االقت�صاد مبا يتجاوز ما تقدمه يف الوقت احلايل وت�سعى �إلى دعم توظيف املواطنني ال�سعوديني.
طموحا حتى الآن يت�ضمن �إن�شاء مدينة «القدية» الرتفيهية التي تبلغ م�ساحتها
و�أفادت وكالة الأنباء ال�سعودية يف بيان ن�شرته ب�أن م�شروع اململكة الأكرث ً
 334كيلومرت مربع جنوب العا�صمة الريا�ض ،مبا يعمل على �إبراز الأن�شطة الريا�ضية والثقافية والرتفيهية (مبا يف ذلك منتزه «�سك�س فالجز» وحديقة
�سفاري) ،و�سيكون �صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة امل�ستثمر الرئي�سي يف هذا امل�شروع.
وقد مت تكليف الهيئة العامة للرتفيه بتي�سري الإجراءات الالزمة لتطوير خيارات ترفيهية جديدة يف البالد تهدف �إلى تلبية احتياجات ال�سكان .وقد
وقعت املنظمة مذكرات تفاهم مع عدد من ال�شركات الدولية واملحلية مثل «باليت�ش» من �إيطاليا ،و «�آفيك�س» من اليابان و «برودويي �إنرتتينمنت» ،وذلك
لتقدمي خمتلف املبادرات التي ت�شمل ا�ست�ضافة املعار�ض ،وبناء امل�سارح ،وتنظيم العرو�ض جلميع �أنحاء الدولة.
ومن املتوقع �أن متكن هذه املبادرات املراكز التجارية تعزيز خرباتها يف اخلدمات الرتفيهية لزيادة معدل الإقبال على تلك الأن�شطة .وتعترب مفاهيم
التميز والرتفيه والت�صميم احلديث من الأمور الأ�سا�سية لنجاح املراكز التجارية يف �سوق اململكة الذي ا�شتدت فيه حدة املناف�سة.
كما ازدادت م�شاركة الإناث يف �صفوف القوى العاملة ،ويعد هذا م�ؤ�شرا �إيجابيا لقطاع جتارة التجزئة ،وينبغي لهذه املبادرة �أن تزيد عدد الأعمال
التجارية اململوكة للن�ساء وكذلك عدد العاملني من الن�ساء ،مما ي�ؤدي �إلى زيادة القدرة الإنفاقية .ويتما�شى ت�أنيث قطاع جتارة التجزئة مع الر�ؤية
 ،2030حيث ت�سعى هذه املبادرة �إلى زيادة م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة من � %22إلى  %.30تهدف �إ�صالحات احلكومة ال�سعودية �إلى حتقيق زيادة
بن�سبة  ٪7تقري ًبا يف الإنفاق التقديري نظ ًرا الرتفاع عدد الن�ساء العامالت ،وذلك بالإ�ضافة �إلى حتقيق معدل منو طويل الأجل يف الإنفاق التقديري
�سنو ًيا يقارب  ،٪5وف ًقا لبيانات ال�سوق اخلا�صة بال�شركة.
حاليا ،تخطط العديد من املراكز التجارية �أي�ض ًا ت�ضمني دور �سينما يف مراكزها ،فيما ي�سعى م�شغلون �آخرون �إلى حتديد مواقع م�ستقلة لإن�شائها .ومن
املرجح �أن تبادر مراكز جتارية كربى قيد الإن�شاء حالي ًا �إلى تعديل ت�صاميمها لتت�ضمن �صاالت عر�ض .ويف هذا ال�سياق ،و ّقع العديد من م�شغلي دور
ال�سينما مذكرات تفاهم لت�شغيل �صاالت عر�ض يف اململكة ،مبا يف ذلك �صاالت «فوك�س» ،و«�آمياك�س» ،و«�إيه �إم �سي».

٣ ٣٣٣٣٣النقل والبنية التحتية
ولدعم الطلب على ال�سياحة تقوم احلكومة باال�ستثمار يف النقل والبنية التحتية .بناء على ذلك ،مت خالل العام  2018افتتاح خط قطار احلرمني
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ال�سريع الذي ي�صل طوله �إلى  448كم ويربط بني املدينة املنورة ومكة وجدة ،لدعم العدد املتزايد من احلجاج الوافدين �إلى منطقة مكة ،وخدمة ما
وي�شجع �سفر الأعمال.
ي�صل �إلى  60مليون م�سافر �سنوي ًا .و�أتى اخلط �أي�ض ًا لريبط مبطار جدة ومدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية ،مما ي�س ّهل ّ
ومن التطورات الرئي�سية الأخرى يف قطاع النقل االفتتاح غري الر�سمي ملطار امللك عبد العزيز اجلديد يف جدة يف �شهر مايو 2018م ،والذي ي�شكل
جز ًءا من خطة ال�ستقبال  30مليون م�سافر �سنو ًيا .هذا ،و ُيتوقع لهذه امل�شاريع وغريها من م�شاريع النقل العام قيد التنفيذ مثل مرتو الريا�ض� ،أن
ت�سهم يف ت�سهيل املوا�صالت ،وت�ستفيد �أي�ضا من �إمكانات اململكة كمركز نقل عاملي ،وحت�سن القدرة التناف�سية للبنية التحتية والنمو امل�ستدام لل�سياحة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتوفر الفر�ص للم�ستثمرين من القطاع اخلا�ص والأجانب.

٣ ٣٣٣٣٣ال�سكان
ا�ستقر عدد �سكان اململكة العربية ال�سعودية عند  33مليون ن�سمة بنهاية عام 2018م ،حيث بلغ معدل ال�شباب (الذين تقل �أعمارهم عن � 30سنة)
حوايل  %52من ال�سكان.و�أ�شارت درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» �إلى �أن الوافدين ي�شكلون ما بني � %40إلى  %50من �سكان املدن الثالثة
الكربى ،الريا�ض ( )%43وجدة ( )%47ومنطقة الدمام احل�ضارية ( ،)%36وحوايل  %37من �إجمايل �سكان اململكة يف عام 2016م .وبلغ عدد �سكان
هذه املدن الكربى  15.4مليون ن�سمة يف عام 2018م ،وميثلون  %46من �إجمايل ال�سكان ال�سعوديني.
جدول  :5-3عدد ال�سكان يف اململكة (ال�سعوديني وغري ال�سعوديني باملليون ن�سمة)
2014م
30.9
-

ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية (باملليون ن�سمة)
معدل النمو (كن�سبة مئوية)

2015م
31.6
%2.3

2017م
32.8
%1.9

2016م
32.2
%1.9

*2018م
33.4
%1.8
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*الأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة �أرقام �أولية.

جدول  :6-3عدد ال�سكان يف اململكة (ال�سعوديني وغري ال�سعوديني باملليون ن�سمة) ،الفئات العمرية (2018م*)
الفئات
العمرية
الذكور
الإناث
الفئات
العمرية
الذكور
الإناث

04-00

09-05

14-10

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

1.5
1.5

1.4
1.4

1.3
1.2

1.2
1.1

1.3
1.2

1.6
1.3

1.9
1.3

2.1
1.3

44-40

49-45

54-50

59-55

64-60

69-65

74-70

+75

2.1
1.2

1.6
0.89

1.2
0.6

0.8
0.4

0.5
0.3

0.3
0.2

0.2
0.1

0.2
0.2
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*الأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة �أرقام �أولية.

٣٣٣

٣نظرة عامة على قطاع جتارة التجزئة

٣ ٣٣٣٣٣املقدمة
يقدم الهيكل الدميوغرايف للمملكة بيئة خ�صبة للإنفاق يف قطاع جتارة التجزئة .وتعد اململكة قاعدة ا�ستهالكية �شا�سعة لل�شركات العاملة يف قطاع
جتارة التجزئة بف�ضل عدد �سكانها البالغ  33مليون ن�سمة يف نهاية عام 2018م .والأهم من ذلك �أن اململكة حتظى ب�شريحة �سكانية كبرية من فئة
عاما تقريب ًا ن�سبة  %52يف عام 2017م .وت�ستفيد هذه الفئة العمرية العاملة كذلك
ال�شباب ،حيث يبلغ معدل ال�سكان الذين تبلغ �أعمارهم �أقل من ً 30
من زيادة معدالت الدخل املتاح وجتربة جودة �أف�ضل ومنتجات متنوعة.
يف حني �أن قطاع جتارة التجزئة يف اململكة هو القطاع الأكرب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (حيث ميثل  400مليار ريال �سعودي من مبيعات التجزئة
كما يف يناير 2019م ،وف ًقا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»)� ،إال �إنه ال يزال يف مرحلة التطور�َ .ش َك َل قطاع جتارة التجزئة  %10من الناجت
املحلي الإجمايل غري النفطي يف الربع الثالث من عام 2018م ،ومن املتوقع �أن ينمو على املدى البعيد ،وال �شك �أن الأداء العام لالقت�صاد الوطني
والنمو ال�سليم للقطاع اخلا�ص غري النفطي (الذي بلغ �إجمايل م�ساهماته  %37يف عام 2017م )15يحفز بيئة قطاع جتارة التجزئة ويدعم �إمكانية
تطوره.
تركز النظرة العامة على قطاع جتارة التجزئة يف املقام الأول على املدن الرئي�سية يف اململكة (الريا�ض وجدة ومنطقة الدمام احل�ضارية ومكة
املكرمة)� .أ�صبحت هذه املدن متثل يف جملتها  %46من �سكان البالد (اعتبار ًا من عام 2018م) ،و %51من العاملني يف البالد (اعتبار ًا من عام
2018م)ً ،
ف�ضل عن �أنها ت�شكل جزء ًا كبري ًا من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري اخلا�صة بتجارة التجزئة يف اململكة.
١٥

امل�صدر :وزارة املالية
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٣ ٣٣٣٣٣هيكل قطاع جتارة التجزئة
�شهد قطاع جتارة التجزئة يف املدن ال�سعودية تغريات كبرية على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية على �إثر حتول املحالت التجارية امل�ستقلة يف ال�شوارع
�إلى عدد كبري من املراكز التجارية .ومع ذلك ،ال يزال قطاع جتارة التجزئة خارج املدن �أقل تنظيم ًا وما زالت تهيمن عليه يف تلك املناطق حمالت
جتارية تكون �أقل حجم ًا و�أكرث تخ�ص�ص ًا وتبا�شر �أن�شطتها من خالل الأ�سواق واملحالت التجارية املطلة على ال�شوارع.
يقت�صر تعريف «جتارة التجزئة» يف هذا الق�سم على املراكز التجارية وبالإ�ضافة �إلى املجمعات التجارية املفتوحة يف الهواء الطلق العالية اجلودة،
وي�ستثنى من ذلك املحالت امل�ستقلة .وقد اعتمدت �شركة جيه �أل �أل وفقا لدرا�ستها لل�سوق ت�صنيف معهد الأرا�ضي للمراكز التجارية ح�سب حجمها
�أو امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري فيها:
ཛتبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية الإقليمية الكبرية �أكرث من  90.000مرت مربع
ཛ
ཛ

ཛتبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية الإقليمية  90.000 - 30.000مرت مربع

ཛ

ཛتبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية املحلية  30.000 - 10.000مرت مربع

ཛ

ཛتبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية الواقعة داخل الأحياء ال�سكنية  10.000 - 3.000مرت مربع

ཛ

ཛتبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية املتخ�ص�صة  3.000مرت مربع

�٣ ٣٣٣٣٣شروط عقود الإيجار النموذجية
�إن عقود �إيجار املحالت التجارية يف اململكة ت�شابه نظريها يف الأ�سواق العاملية الأخرى .ويف حني �أنَّ هناك تباين ًا كب ًريا بني خمتلف املراكز التجارية،
يبني اجلدول �أدناه فرتات الإيجار االعتيادية لفئات خمتلفة من امل�ست�أجرين.
جدول � :7-3شروط عقود الإيجار النموذجية
نوع املتجر
متاجر الهايربماركت /متاجر ال�سوبرماركت
مراكز اللياقة البدنية
مراكز الرتفيه  /مراكز الرتفيه العائلي
املقاهي  /مطاعم ذات �أ�سعار معتدلة
متاجر متخ�ص�صة يف �صنف من الب�ضائع
خدمات  /مراكز متخ�ص�صة
�أخرى (�أك�شاك� ،أجهزة �صراف �آيل وغريها)

مدة الإيجار النموذجية (�سنوات)
20-10
15-7
15-5
10-5
5-3
5-3
من �شهر �إلى �سنة
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ونظ ًرا لأن ال�سوق ال�سعودية متجه �إلى الطابع امل�ؤ�س�سي� ،أ�صبح من غري امل�ستغرب �أن تفر�ض املراكز التجارية ن�سبة على قيمة �أعمال امل�ست�أجر التجارية
بالإ�ضافة لبدل الإيجار الأ�سا�سي� ،إال �أن هذا الت�صرف غري �شائع لأن معظم امل�ست�أجرين ال يرغبون يف م�شاركة تفا�صيل حجم وقيمة �أعمالهم التجارية
مع م�شغلي املراكز التجارية.
ويف ظل ظروف ال�سوق التناف�سية احلالية والأو�ضاع التي ت�ص ّعب منو جتارة التجزئة ،يخفف بع�ض �أ�صحاب العقارات �أعباء الإيجار على امل�ست�أجرين
مبنحهم فرتات �إعفاء من الإيجار.
وتن�ص معظم عقود الإيجار على جدولة بدالت الإيجار وفق م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك (الت�ضخم) �أو بناء على اال�ستعرا�ض املتفق عليه لل�سوق ،وعادة ما
يحدد ذلك م�سب ًقا يف عقود الإيجار .ولي�س هناك حق م�ضمون للتجديد يف معظم عقود الإيجار ،حيث �أن �شروط �أي جتديد (عند انتهاء عقد الإيجار
الأ�صلي) م�س�ألة تخ�ضع للتفاو�ض فيما بني امل�ست�أجر واملالك.
ويف حني �أن النمط التقليدي يف اململكة كان ً
متمثل يف عقود الإيجار الإجمالية (والتي ُيقدم فيها بدل الإيجار الأ�سا�سي ور�سوم اخلدمات كمبلغ واحد)،
�أ�صبح من ال�شائع الآن �أن يجري ت�سعري �صايف بدالت الإيجار وف�صل ر�سوم اخلدمات عنها لتغطية تكاليف املرافق (ا�ستهالك املياه والكهرباء)
والتكاليف املتعلقة ب�صيانة املناطق امل�شرتكة والأمن والت�أمني .وميكن كذلك فر�ض التكاليف الت�سويقية للمراكز التجارية على حدة مع التكاليف
التي يتحملها امل�ست�أجر وحده ،مثل التكاليف الإ�ضافية املتعلقة بالأمن �أو الت�شغيل خارج �ساعات العمل العادية .وعادة ما تكون تكاليف امل�صاريف
الر�أ�سمالية غري قابلة لال�سرتداد من خالل ر�سوم اخلدمات ويجب �أن يتحملها املالك.
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٣ ٣٣٣٣٣جتارة التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) وغري املبا�شرة (بدون حمل جتاري)
ال تزال جتارة التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) تهيمن على ال�سوق ال�سعودي .وت�شري درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» �إلى �أن جتارة
التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) �ساهمت بن�سبة  %97من �إجمايل جتارة التجزئة يف عام 2018م .وتعرف جتارة التجزئة الغري املبا�شرة
ب�أنها عبارة عن عمليات الت�سوق من املنزل ،وجتارة التجزئة عرب الإنرتنت ،ولكنها ال ي�شمل متاجر التجزئة املحرتفة على الإنرتنت.
كما �أ�صبح التقدم التكنولوجي يف العامل جز ًءا ال يتجز�أ من احلياة اليومية للعميل ،ويغري طريقة تعامله مع بيئة جتارة التجزئة .وقد �أ�صبحت التجارة
الإلكرتونية ذات �أهمية بالغة يف جميع �أنحاء اململكة ،ال �سيما عندما يتعلق الأمر بعمليات ال�شراء الإلكرتونية والتي و�صل معدل انت�شارها �إلى  %4خالل
العام 2018م ،بح�سب بيانات ال�سوق التابعة لل�شركة .من املتوقع �أن يزداد انت�شار التجارة الإلكرتونية يف اململكة العربية ال�سعودية على مدى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ،وف ًقا لدرا�سة ال�سوق .ومع ظهور املن�صات على الإنرتنت وتطورها امل�ستمر ،يحاول اليوم العديد من ال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة
�إلى خلق وجهات ال تعتمد فقط على الت�سوق ولكن تركز على جوانب �أخرى مثل الرتفيه وامل�أكوالت وامل�شروبات.
جدول  :8-3جتارة التجزئة (املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) مقابل غري املبا�شرة (بدون حمل جتاري)) (باملليون ريال �سعودي)
جتارة التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري)
معدل النمو ال�سنوي
جتارة التجزئة غري املبا�شرة (بدون حمل جتاري)
معدل النمو ال�سنوي

2014م
334.553
%11.7
4.658
%15.6

2015م
37.0458
%10.7
5.837
%25.3

2016م
392.417
%5.9
7.506
%28.6

2017م
389.998
%0.68.908
%18.7

2018م
386.124
%1.010.957
%23.0
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 ٣ ٣٣٣٣٣تطور جتارة التجزئة
ال يزال جزء كبري من عمليات جتارة التجزئة يف ال�سعودية تتم خارج املراكز التجارية ،كما هو احلال مع جميع االقت�صادات النا�شئة .وقد تتم عمليات
جتارة التجزئة املذكورة يف �أ�سواق �أو حمالت جتارية وت�شمل �أي�ض ًا البائعني الذين يزاولون ن�شاطهم على تقاطعات الطرق الرئي�سية .ورغم �أن �أ�شكال
جتارة التجزئة الأقل تنظي ًما ب�صفة عامة تُعترب �أكرث �أهمية خارج املدن ،ف�إن وجود �أعداد كبرية من احلجاج يجذب الباعة املتجولني الذين يبيعون
�أنواعا �شتى من ال�سلع ،من بينها املالب�س والأزياء والفاكهة واخل�ضروات .ويكرث تواجد ه�ؤالء الباعة يف مدينة جدة ،ومكة املكرمة واملدينة املنورة
�أثناء مو�سم احلج.
على الرغم من �صعوبة حتديد حجم قطاع جتارة التجزئة غري الر�سمية ونطاقها ،ف�إن �أبحاث يورومونيتور �إنرتنا�شونال ت�شري �إلى �أن هذا القطاع ال
ميثل �سوى ن�سبة �ضئيلة من �إجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف اململكة.

٣ ٣٣٣٣٣ال�سمات املميزة ل�سوق جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية
يف حني �أن اجتاه قطاع جتارة التجزئة العاملية تنطبق � ً
أي�ضا على قطاع جتارة التجزئة يف اململكة (مثل زيادة املبيعات عرب الإنرتنت وثورة املعلومات
التي تزيد من �إطالع امل�ستهلكني وخياراتهم)� ،إال �أن هناك العديد من االختالفات الهامة التي متيز قطاع جتارة التجزئة ال�سعودي عن غريه من
قطاعات جتارة التجزئة الإقليمية والعاملية.
غي وعزَّز تطوير املراكز التجارية جتربة الت�سوق لل�سكان والوافدين �إلى اململكة .ف�إن لزيادة عدد املراكز التجارية ت�أثري �إيجابي ،حيث �أ�ضافت
وقد َّ
الراحة الناجمة عن تكييف الهواء خالل ف�صل ال�صيف .كما تطورت املراكز التجارية لت�صبح �أماكن تركز �أكرث على �أن�شطة الرتفيه والت�سلية و�أماكن
التجمعات االجتماعية.
وعلى الرغم من اعتماد وتنفيذ العديد من الإ�صالحات يف اململكة (بالتما�شي مع برنامج التحول الوطني والر�ؤية  ،)2030مثل قدرة املر�أة على
القيادة ،وت�ضمني دور ال�سينما يف املراكز التجارية ،وارتفاع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة ،ولكن تللك املبادرات لن تظهر ثمارها يف الأمد
الق�صري ،بل �إن بع�ضها لن ينتج �أي �آثار �إال يف الأمد املتو�سط (�أي من � 5إلى � 10سنوات) .والنتيجة النهائية هي �أن قطاع جتارة التجزئة ال�سعودي هو
فر�صا للم�شاركة يف منوه وتطوره.
قيد التطوير حال ًيا مقارنة بالقطاعات الأخرى امل�شابهة من حيث احلجم والأهمية ،مما يخلق ً

٣ ٣٣٣٣٣منو جتارة الأغذية وامل�شروبات بالتجزئة
على غرار االجتاهات العاملية ،تزداد �أهمية قطاع الأغذية وامل�شروبات يف اململكة .ومبا �أن املراكز التجارية يف اململكة ُتعترب �أماكن للقاءات اجتماعية ومق�صدًا
للأ�سر ،ف�إن وجود العديد من الأماكن املخ�ص�صة للم�أكوالت وامل�شروبات يقوم بدور مهم يف حتديد حجم الطلب والإقبال .فالعديد من املراكز التجارية
قد طورت عرو�ضها اخلا�صة بامل�أكوالت وامل�شروبات و�أدخلت املزيد من املفاهيم والأ�سماء اجلديدة �إلى ال�سوق .ومن املتوقع ا�ستمرار دخول جتار جدد لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات بالتجزئة �إلى ال�سوق يف املدن الرئي�سية و�ست�شهد مزيد من املناف�سة وحت�سني اجلودة يف هذا القطاع على مدى ال�سنوات القادمة.
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�٣ ٣٣٣٣٣إنفاق الأ�سر املعي�شية
بلغ �إجمايل �إنفاق الأ�سر املعي�شية املقيمة يف اململكة  1.130مليار ريال �سعودي يف عام 2018م� ،أعلى بكثري من غريها من وجه بيع التجزئة الرئي�سية
مثل الإمارات العربية املتحدة ،والذي بلغ �إجمايل �إنفاق الأ�سر فيها ما يقارب  520مليون درهم يف 2018م ،وفقا بيانات ال�سوق التابعة لل�شركة.
ويقدر مقدار جتارة التجزئة املبا�شرة يف اململكة العربية ال�سعودية (من خالل حمل جتاري) حال ًيا بحوايل  386مليار ريال �سعودي (�أي ما يعادل
 %34من �إجمايل �إنفاق الأ�سر) اعتبار ًا من عام 2018م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» .وباملقابل ،يقدر مقدار التجزئة املبا�شرة
يف الإمارات العربية املتحدة (من خالل حمل جتاري)  194مليار درهم �إماراتي� ،أي ما يعادل  %37من �إجمايل �إنفاق الأ�سر ،وفقا لبيانات ال�سوق
التابعة لل�شركة.
جدول � :9-3إجمايل �إنفاق الأ�سر يف اململكة العربية ال�سعودية (لعام 2018م)
�إنفاق الأ�سر املعي�شية
خدمات الرعاية ال�صحية
التعليم
اخلدمات الرتفيهية
املطاعم والفنادق
االت�صاالت
املالب�س

) (%ن�سبة الإنفاق
%2
%2
%2
%5
%5
%4

) (%ن�سبة الإنفاق
%6
%7
%19
%16
%32
-

�إنفاق الأ�سر املعي�شية
الأثاث واملعدات
نقل
املرافق
امل�أكوالت وامل�شروبات
�أخرى
-
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جدول � :10-3إجمايل التجارة املبا�شرة*(من خالل حمل جتاري) ،يف اململكة العربية ال�سعودية (باملليون ريال �سعودي)
�إجمايل التجارة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) يف اململكة العربية ال�سعودية
معدل النمو (كن�سبة مئوية)

2014م
334553
%11.7

2015م
370458
%10.7

2016م
392417998
%5.9

2017م
389998
%0.6-

2018م
386124
%1.0-
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* جتارة التجزئة املبا�شرة (من خالل حمل جتاري) ي�شمل جتار بيع البقالة بالتجزئة وجتار متخ�ص�صني يف بيع �أنواع �أخرى وجتار جتزئة خمتلطني ،ومبيعات ال�سلع اجلديدة
وامل�ستعملة للجمهور لال�ستهالك ال�شخ�صي �أو املنزيل من خالل منافذ جتارة التجزئة �أو الأك�شاك يف القطاع .و ُي�ستثنى من ذلك جتار التجزئة املتخ�ص�صني يف بيع ال�سيارات
والدراجات النارية وقطع غيار ال�سيارات والوقود .كما ُي�ستثني خدمات الطعام والت�أجري واالنتفاع وقطاعات البيع باجلملة ،مبا يف ذلك متاجر البيع بالنقد .و ُي�ستثنى كذلك
قطاع التجزئة غري الر�سمي.

ً
مقارنة بدول جمل�س التعاون اخلليجي
٣ ٣٣٣٣٣الإنفاق على جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية
تهيمن اململكة والإمارات العربية املتحدة ب�شكل كبري على قطاع جتارة التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (حيث ت�ستحوذان م ًعا على  %89من
�إجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي لعام 2018م).
وقد منت مبيعات جتارة التجزئة يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %3.6يف الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2018م وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة
من قبل «جيه �أل �أل» ،وبلغت  %65.3من �إجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2018م .وقد دعم هذا النمو تزايد
عدد ال�سكان ال�شباب ،وزيادة التح�ضر ،والتحول يف �أ�سواق البيع بتبني �أمناط اال�ستهالك الغربية .وعالوة على ذلك ،ال يزال عدد احلجاج املتزايد
الذين يق�صدون املدينتني املقد�ستني ،مكة املكرمة واملدينة املنورة� ،ضمن العوامل املحفزة لنمو مبيعات جتارة التجزئة يف البالد.
ويو�ضح اجلدول �أدناه �أن احل�صة ال�سوقية للمملكة من حيث مبيعات جتارة التجزئة تتخطى العديد من دول جمل�س التعاون اخلليجي املجاورة ،ويرجع
ذلك �إلى حجمها مقارنة بغريها من دول جمل�س التعاون اخلليجي .ومن اجلدير بالذكر �أن ن�صيب الفرد يف اململكة يقل ب�شكل كبري عن مثيله يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،رغم كونها امل�ساهم الأكرب يف �إجمايل مبيعات التجزئة يف املنطقة ،والذي بدوره يدل على ما تتمتع به من �إمكانيات للنمو.
ً
مقارنة بدول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى
جدول  :11-3احل�صة ال�سوقية ملبيعات جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية
(الن�سبة املئوية من الإجمايل)
البحرين
الإمارات العربية املتحدة
قطر
الكويت
اململكة العربية ال�سعودية
�سلطنة عُ مان
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2014م
%0.3
%29.6
%7.3
%0.9
%61.4
%0.5

2015م
%0.3
%24.4
%8.0
%1.0
%65.8
%0.5

2016م
%0.3
%23.6
%8.3
%1.0
%66.3
%0.5

2017م
%0.3
%23.8
%8.6
%1.0
%65.9
%0.5

2018م
%0.3
%23.5
%9.4
%0.9
%65.3
%0.5

٣٣-٣٣٣٣املعرو�ض احلايل وامل�ستقبلي من م�ساحة جتارة التجزئة
ازدادت امل�ساحة املعرو�ضة يف املراكز التجارية يف املدن الرئي�سية الأربع يف اململكة من  5.0ماليني مرت مربع يف عام 2014م �إلى  6مليون مرت مربع
اعتبار ًا من عام 2018م.
جدول  :12-3معرو�ض املراكز التجارية اخلا�صة بتجارة التجزئة داخل املدن الرئي�سية الأربع* يف اململكة العربية ال�سعودية (بالألف
مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري)
2014م
4.961

امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة (�ألف مرت مربع)

2015م
5.066

2016م
5.374

2017م
5.730

2018م
5.916
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*املدن الرئي�سية :الريا�ض وجدة ومكة املكرمة ومنطقة الدمام احل�ضارية

تقدر ح�صة الفرد من امل�ساحة املخ�ص�صة لتجارة التجزئة يف املراكز التجارية بحوايل  0.4مرت مربع يف املدن الرئي�سية الأربع يف اململكة .وهذا �أقل
بكثري من املعيار الدويل البالغ  1.1مرت مربع للفرد ،والذي حدده املجل�س الدويل للمراكز التجارية .ومقارنت ًا بغريها من الأماكن ،ف�إن ح�صة الفرد
من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف اململكة العربية ال�سعودية �أقل بكثري من احل�ص�ص التي توفرها نظرائها الإقليميني مثل دبي ( 1.3مرت
مربع) ،و�أبو ظبي ( 1.1مرت مربع) ،وغريها من املدن الأوروبية والأمريكية مثل هل�سنكي ( 0.7مرت مربع) ،و�ستوكهومل ( 0.6مرت مربع) ،وبو�سطن
( 0.6مرت مربع).
يو�ضح اجلدول �أدناه الأرقام املو�ضحة لن�صيب الفرد من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املدن التي تغطيها الدرا�سة املعدة من قبل «جيه �أل
�أل» .وت�شري البيانات اعتبار ًا من نهاية عام 2018م �إلى �أن ن�سبة ن�صيب الفرد من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف مكة املكرمة ومنطقة الدمام
احل�ضارية (الأولى  0.59والثانية � )0.58أكرث من ن�سبة ن�صيب الفرد يف الريا�ض وجدة (.)0.32
جدول  :13-3م�ساحة املراكز التجارية اخلا�صة بتجارة التجزئة للفرد يف املدن الرئي�سية* (يف عام )2018
املدينة
الريا�ض
جدة
منطقة الدمام احل�ضارية
مكة املكرمة

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز
التجارية املخ�ص�صة لتجارة التجزئة
(باملرت مربع)
2153091
1418538
1080355
1264704

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز
التجارية املخ�ص�صة لتجارة التجزئة لكل فرد
0.32
0.32
0.58
0.59
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*املدن الرئي�سية :الريا�ض وجدة ومكة املكرمة ومنطقة الدمام احل�ضارية

ومتا�ش ًيا مع االجتاهات العاملية ،من املرتقب �أن ت�شهد اململكة ارتفاع ًا يف عدد املراكز التجارية املطورة يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة .ومن املرجح تطوير
املزيد من املراكز التجارية الإقليمية والإقليمية الكبرية يف املناطق التي يعرتيها نق�ص يف العر�ض حالي ًا داخل املدن الكربى يف اململكة .ويف املقابل،
�سوف يركز العر�ض يف املناطق الأكرث ت�شبع ًا يف هذا ال�صدد على املرافق املحلية وداخل الأحياء ال�سكنية لتعزيز مناطق التجمع املحلية .و�سوف
ت�شكل نوعية العر�ض املقبل يف املراكز التجارية اجلديدة عام ًال رئي�سي ًا يف حتديد جناح هذه املراكز التجارية املختلفة مع تزايد املناف�سة ،ال�سيما
داخل املناطق املركزية للمدن الكربى يف اململكة .وﻣﻦ اﻤﻟﺘﻮﻗﻊ �أن ﺗﺰداد ﻣﻌﺪﻻت �ﺸﻐﻮر املراكز التجارية الأقل جودة فيما يزداد عدد املحالت التجارية
املفتوحة مع انتقال اﻤﻟ�ﺴﺘ�ﺄﺟﺮون �إﻟﻰ مراكز ﺟﺪﻳﺪة ومطورة .ويف املقابل ،من املرجح �أن تبد�أ معدالت الإيجار لهذه امل�ساحات يف الرتاجع مع زيادة
املناف�سة يف ال�سوق .ولكن مع التو�سع يف خدمات الرتفيهية ،من املحتمل �أن ترتفع ن�سب ا�ستغالل امل�ساحة ،والذي بدوره يعو�ض �أي انخفا�ض ملحوظ
يف متو�سط الإيجارات.
جدول  :14-3توزيع م�ساحة املحالت التجارية ح�سب نوع املركز التجاري (2018م)
نوع املركز التجاري
املراكز الإقليمية الكبرية
املراكز الإقليمية
املراكز املحلية ،واملراكز الواقعة داخل الأحياء ال�سكنية ،واملراكز التجارية املخ�ص�صة

) (%م�ساحة املحالت التجارية
%16
%37
%47
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٣٣-٣٣٣٣املناف�سة

يبني اجلدول التايل احل�صة ال�سوقية لل�شركة مقارنة مبناف�سيها يف �أكرب �أربع مدن يف اململكة اعتبار ًا من عام 2018م .متتلك �شركة املراكز العربية
�أكرب ح�صة �سوقية يف مدينة جدة ،ومتثل  %28من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري اخلا�صة باملراكز التجارية� ،إال �أن ال�شركة ال متتلك �إال مركزًا
جتار ًيا واحدً ا يف مكة ميثل ح�صة �سوقية �أقلية.
جدول  :15-3احل�صة ال�سوقية لل�شركة يف املدن الكربى الأربع (اعتبار ًا من الربع الأول من عام 2018م)
املدينة
الريا�ض
جدة
منطقة الدمام احل�ضارية
مكة
الإجمايل

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
يف املراكز التجارية املخ�ص�صة لتجارة
التجزئة (باملرت مربع)
2.153.091
1.418.538
1.080.355
1.264.704
5.916.689

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
(باملرت مربع) يف املراكز التجارية
التابعة ل�شركة املراكز العربية
235.890
390.281
181.555
37.545
845.271

احل�صة ال�سوقية لل�شركة ()%
%11
%28
%17
%3
%14
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يو�ضح اجلدول التايل احل�صة ال�سوقية لل�شركة يف اململكة باملقارنة مع اجلهات الفاعلة الكربى التالية يف ال�سوق .وتعترب ال�شركة �أكرب مالك وم�شغل
للمراكز التجارية يف اململكة ب�إجمايل م�ساحة �إيجارية متثل  %14من احل�صة ال�سوقية اعتبار ًا من نهاية عام 2018م .تعد ال�شركة �أكرب مالك وم�شغل
للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ،حيث متثل ح�صتها ال�سوقية ن�سبة  ٪ 14يف املدن
الرئي�سية للمملكة (�أي جدة ومنطقة الدمام احل�ضارية والريا�ض ومكة املكرمة) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،متثل احل�صة ال�سوقية لل�شركة من املراكز
التجارية الإقليمية والإقليمية الكبرية يف اململكة ن�سبة  ٪46و  ،٪47على التوايل ،من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري بالتجزئة يف هذه املدن
الرئي�سية الأربع كما يف نهاية عام 2018م.
جدول  :16-3احل�صة ال�سوقية للمناف�سني (يف 2018م)  -املدن الرئي�سية
#

املالك /املطور*

امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري (باملرت مربع)

احل�صة ال�سوقية

1

ال�شركة

**845.271

%14.3

2

�أ�صالة القاب�ضة� /شركة هامات العقارية***

362.339

%6.1

3
4
5
6

�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
�شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري
�شركة الأندل�س العقارية
ال�شركة ال�سعودية لالقت�صاد والتنمية � -سدكو

206.427
173.272
256.856
131.965

%3.5
%2.9
%4.3
%2.2
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* مت �إن�شاء عدد من املجمعات/املراكز التجارية من خالل م�شاريع م�شرتكة بني ال�شركة وجهات �أخرى ،لذا من ال�صعب �إ�سناد ملكية م�شروع �إلى طرف واحد فقط يف بع�ض
احلاالت .وعليه ،ف�إن حتديد ملكية م�شروع م�شرتك لي�س بالأمر الب�سيط.
** ت�شمل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لل�شركة املبينة يف اجلدول ال�سابق جمموع م�ساحة الت�أجري يف �أكرب �أربع مدن فقط (الريا�ض وجدة ومنطقة الدمام احل�ضارية
ومكة) .بينما متثل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لل�شركة باململكة العربية ال�سعودية  1078821مرت مربع اعتبار ًا من نهاية عام 2018م.
***تـُـعترب �شركة هامات العقارية  -ب�صفتها مدير /م�شغل � -شركة م�شرتكة بني �شركة الأندل�س العقارية و�شركة حممد احلبيب و�شركة جرير لال�ستثمار ،ولديها  19مركز ًا
جتاري ًا حتت �إدارتها وت�شغل مراكز جتارية مملوكة ،جزئيا على الأقل ،لأطراف ثالثة لي�س لها �صلة بال�شركة.

�شركة �أ�صالة القاب�ضة /هامات العقارية
ت�أ�س�ست �شركة �أ�صالة القاب�ضة من قبل �شركة جرير لال�ستثمار و�شركة حممد احلبيب .ويتمركز الوجود الأكرب لل�شركة يف مدينة الريا�ض موقع
مقرها .ومتلك ال�شركة ،بني املدن الرئي�سية الأربعة ،حالي ًا خم�سة مراكز جتارية يف مدينة الريا�ض (اقل �ش�أن ًا من ال�شركة من حيث العدد ،ولكن
ذات م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري �أعلى) ومركز جتاري يف منطقة الدمام احل�ضارية وجدة .ومعظم عقارات ال�شركة من فئة املراكز املحلية يتبعها
مركزان من فئة املراكز الواقعة داخل الأحياء ال�سكنية ومركز جتاري حملي يف مدينة الريا�ض.
�شركة الأندل�س العقارية
ت�أ�س�ست �شركة الأندل�س العقارية عام 2006م ومقرها يف مدينة الريا�ض .ويف عام 2015م ،مت طرح �أ�سهمها لالكتتاب العام .ومتلك �شركة الأندل�س
العقارية ،التي ير�أ�س جمل�س �إدارتها ال�سيد حممد احلبيب ،عقارات يف مدينة الدمام ،وجدة ،والريا�ض ويعترب وجودها الأقوى يف مدينة الريا�ض
(حيث متتلك ثالثة عقارات) وتنت�شر فئة املراكز التجارية التابعة لها يف جميع �أنحاء املجموعة ،حيث يندرج معظمها �ضمن فئة الأحياء ال�سكنية
ومتلك مركزين جتاريني �إقليميني ومركز �إقليمي كبري ويعد �أكرب مركز جتاري تابع لها يف مدينة جدة.
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�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
ت�أ�س�ست �شركة كنان الدولية للتطوير العقاري يف 2003م ويقع مقرها يف مدينة جدة .ويقع وجودها الأكرب يف مدينة الريا�ض من حيث م�ساحة الت�أجري
التي تنت�شر يف ثالثة مراكز جتارية يف املدينة .وتندرج معظم مراكزها �ضمن الفئة الإقليمية وال يتجاوز �أي منها هذه الفئة .وبخالف �شركات التطوير
العقاري الأخرى� ،أن�ش�أت �شركة كنان �أي�ض ًا مراكز جتارية داخل املجمعات ال�سكنية التابعة لها وبد�أ عملها يف 2009م وتندرج املراكز التجارية التابعة
لل�شركة �ضمن فئة الأحياء ال�سكنية.
�شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري
تنت�شر املراكز التجارية التابعة ل�شركة العثيم يف جميع �أنحاء اململكة .ومع ذلك ،ت�ستهدف مراكزها التجارية ب�شكل �أكرب م�ست�أجري املتاجر الكبرية
والهايربماركت بد ًال من جتارة املالب�س والأزياء والإك�س�سوارات واملنتجات الرتفيهية (على عك�س مطوري جتارة التجزئة الرئي�سيني الآخرين يف
اململكة العربية ال�سعودية) .وتتمتع �شركة العثيم ب�أكرب وجود جتاري يف مدينة الريا�ض من بني املدن الأربعة الرئي�سية.
ال�شركة ال�سعودية لالقت�صاد والتنمية (�سدكو)
�أ�س�س ال�شيخ �سامل بن حمفوظ �شركة �سدكو يف عام 1976م ،وتركز ال�شركة ب�شكل رئي�سي على املنطقة الغربية من اململكة حيث متلك مركزين جتاريني
يف مدينة جدة ،وعلى �أن هذه ال�شركة خمتلفة عن مطوري التجزئة الكبار الآخرين يف اململكة� ،إ ًال �أن حمفظتها ت�ضم �أكرب مركز جتاري يف جدة (رد
�سي مول) ،الذي �شهد تو�سيعات م�ؤخ ًرا ،ومن املتوقع �أن يخ�ضع للمزيد منها .وتندرج املراكز التجارية الأخرى التابعة لها يف نف�س املدينة �ضمن فئة
مراكز الأحياء ال�سكنية.

٣٣٣

٣قطاع جتارة التجزئة يف مدينة الريا�ض

٣ ٣٣٣٣٣التعداد ال�سكاين
بلغ عدد �سكان الريا�ض  7مليون ن�سمة يف نهاية عام 2018م ،ما ميثل زيادة بن�سبة  %3.6مقارنة مع م�ستويات عام 2017م.
جدول  :17-3تعداد ال�سكان يف مدينة الريا�ض (بالألف)
املدينة
�إجمايل تعداد ال�سكان
النمو ()%

2014م
6.064
%3.6

2015م
6.280
%3.6

2016م
6.504
%3.6

2017م
6.735
%3.6

2018م
6.975
%3.6
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٣ ٣٣٣٣٣الدخل
بلغ متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق يف مدينة الريا�ض حوايل  254.000ريل �سعودي يف ال�سنة يف عام 2018م ،م�سج ًال بذلك زيادة من 245.000
ريال �سعودي يف ال�سنة يف عام 2017م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل».
جدول  :18-3متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق يف مدينة الريا�ض (بالألف ريال �سعودي)
متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق
النمو ()%

2014م
247
%7.7

2015م
220
%10.7-

2016م
233
%5.7

2017م
245
%5.2

2018م
254
%3.9
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٣ ٣٣٣٣٣عوامل النمو البيئية والثقافية
نظر ًا �إلى �أن مدينة الريا�ض تقع يف موقع غري �ساحلي ،متثل مراكز الرتفيه الداخلية واملراكز التجارية �إحدى اخليارات الرتفيهية املتميزة .وب�شكل
عام ،تُعترب املراكز التجارية �إحدى الوجهات االجتماعية القليلة املنا�سبة للعائالت يف مدينة الريا�ض ويف اململكة ب�أجمعها .وكث ًريا ما تعترب الأ�سر
املراكز التجارية الأماكن الأن�سب لتناول الطعام �أو للتنزه ،ولذا توفر العديد من املراكز التجارية يف املدينة خيارات ترفيهية لزيادة الإقبال عليها.

٣ ٣٣٣٣٣الزوار الوافدون
بلغ عدد الزوار الوافدين �إلى الريا�ض حوايل مليوين زائر يف عام 2015م ،وهو ما ميثل  %11من �إجمايل ال�سياح الوافدين �إلى اململكة.
وقد بلغ عدد ال�سياح املحليني (وهم املقيمون يف اململكة الذين ي�سافرون ويعي�شون داخل اململكة) يف مدينة الريا�ض حوايل  4.2مليون زائر يف عام
2015م وهو ما ميثل ن�سبة  %11من احل�صة ال�سوقية ،وقد ح�صلت هذه املدينة على املرتبة الأعلى �ضمن �أهم الوجهات املق�صودة لعقد امل�ؤمترات
والأعمال داخل اململكة وتليها جدة .يو�ضح اجلدول التايل الأغرا�ض الرئي�سية لزيارة عا�صمة اململكة.
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جدول � :19-3أغرا�ض زيارة الريا�ض
املدينة

الأعمال

الرعاية الطبية

الرتفيه

الريا�ض

479.460

277.971

765.328

زيارة الأ�صدقاء
والأقارب
1.470.960

الت�سوق

�أهداف �أخرى

الإجمايل

492.177

737.644

4.223.540
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م ّثل زوار الريا�ض البالغ تعدادهم  4.2مليون �شخ�ص يف عام 2015م حوايل  %67من �إجمايل مواطني الريا�ض الدائمني ،منهم  %12زاروا الريا�ض
بغر�ض الت�سوق يف املقام الأول ،مما ي�ؤكد على �أهمية تقدمي املراكز التجارية لعرو�ض ترفيهية وعرو�ض م�أكوالت وم�شروبات.
وقد قدمت احلكومة م�ؤخ ًرا العديد من املبادرات لتغيري ما ت�شتهر به املدينة من كونها وجهة جتارية �إلى وجهة �سياحية منا�سبة .وت�شمل هذه املبادرات
�إن�شاء مدينة ترفيهية على م�ساحة  334كيلومرت مربع تقع جنوب املدينة .يف �سعيها لتنويع اقت�صاد اململكة ،جعلت احلكومة ال�سعودية تراثها الثقايف
يف �صميم ا�سرتاتيجيتها لتعزيز قطاع ال�سياحة لديها يف ر�ؤية  .2030وت�ساهم الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني ال�سعودية يف منو هذا القطاع
وتقوم با�ستثمارات لتطوير املتاحف واملواقع الأثرية.
تنت�شر الرغبة يف زيادة حمالت العطاء الثقافية داخل اململكة يف جميع املحافظات وتغطي جمموعة وا�سعة من املتاحف واملعامل الثقافية .ويعترب افتتاح
متحف الفي�صل للفن العربي الإ�سالمي بالريا�ض يف يونيو 2017م مثا ًال ح ًيا على امل�ساعي التي تهدف للرتويج والتعريف بتاريخ اململكة وثقافتها ،ولذا
ازدادت جاذبية زيارة مدينة الريا�ض مقارن ًة بالفرتة املا�ضية ،ويعود ذلك �إلى تعزيز املدينة لعرو�ضها الرتفيهية والثقافية.

٣ ٣٣٣٣٣توفر املحالت التجارية
�أُ�ضيف حوايل  550.000مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية �إلى �سوق الريا�ض يف الفرتة من 2014م
وحتى عام 2018م .وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�ساحات يف عام 2017م ،حيث مت جتهيز تقري ًبا حوايل  215.000مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية .ت�سيطر املراكز التجارية املحلية والإقليمية ب�شكل كبري على م�ساحة املحالت التجارية يف مدينة
الريا�ض ،حيث متثل  %57و %22على الرتتيب من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية بنهاية عام 2018م .وبلغت م�ساحة
املحالت التجارية الإجمالية حوايل  2.15مليون مرت مربع يف عام 2018م.
جدول  :20-3توفر حمالت جتارية يف املراكز التجارية يف مدينة الريا�ض
2014م
1.605.082
6.064.044
0.26

امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة (مبرت مربع)
التعداد ال�سكاين
م�ساحة الت�أجري /للفرد

2015م
1.690.806
6.279.995
0.27

2016م
1.841.701
6.503.636
0.28

2017م
2.055.485
6.735.242
0.31

2018م
2.153.091
6.975.094
0.31

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣املناف�سة
يو�ضح اجلدول التايل �أهم املطورين � /أ�صحاب املراكز التجارية يف مدينة الريا�ض.
جدول  :21-3احل�صة ال�سوقية للمناف�سني  -الريا�ض ( كما يف 2018م)
#

املالك /املطور

1
2
3
4
5
6

ال�شركة

ا�سم املركز التجاري

تاريخ االفتتاح

�صحارى بالزا
خري�ص مول
�سالم مول (الريا�ض)
تاال مول
النخيل مول(الريا�ض)
احلمراء مول

2002م
2004م
2005م
2014م
2014م
2016م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
7
8
9
10

�شركة الأندل�س العقارية
الإجمايل
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مركز �شفاء
تالل �سنرت
الريموك �سنرت
مركز حياة مول

2014م
2014م
2014م
2006م

امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري
)باملرت مربع(
12.223
41.372
49.926
22.711
55.707
53.951
235.890
%10.9
7.212
5.104
5.457
88.710
106.483

الفئة
حملي
�إقليمي
�إقليمي
حملي
�إقليمي
�إقليمي

خا�ص بالأحياء ال�سكنية
خا�ص بالأحياء ال�سكنية
خا�ص بالأحياء ال�سكنية
�إقليمي

#

11

12
13

املالك /املطور

ا�سم املركز التجاري

احل�صة ال�سوقية
�شركة دار الأركان للتطوير
العقاري
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة العثيم لال�ستثمار
والتطوير العقاري

تاريخ االفتتاح

الق�صر مول

2012م

العثيم مول  -طريق اخلري�ص
العثيم مول  -طريق الربوة

2008م
2001م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
14
15
16
17
18

بانوراما مول
الرمي �سنرت
عالية بالزا
بلن�سيا بازار
الريا�ض بارك

�أ�صالة القاب�ضة� /شركة هامات
العقارية

2010م
2013م
2015م
2014م
2017م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
19
20
21
22
23

ال�شركة املوحدة للتطوير
العقاري

البادية بالزا  -العريجاء
الغدير �سكوير
الروابي بالزا
الواحة بالزا
املغرزات بالزا

2017م
2017م
2017م
2017م
2018م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
24
25
26

27

28

29

30

�شركة كنان الدولية للتطوير
العقاري
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركه حوار الربيع
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة الفنادق الراقية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة �إعمار للتطوير العقاري
الدولية� /شركة دار �إثراء
الدولية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة ال�شيخ �صالح بن عبد
العزيز الراجحي
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

العزيزيه مول
رمال �سنرت
مركز م�شارف هيلز

2004م
2006م
2016م

الروي�شد جراند مول

2017م

امل�ستويات

2017م

�إثراء مول

2013م

الريا�ض جالريي

2008م

امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري
)باملرت مربع(
%4.9
76.500
76.500
%3.6
48.971
60.301
109.272
%5.1
76.722
28.050
45.366
10.875
92.000
253.013
%11.7
8.700
7.000
7.998
8.380
8559
40637
%1.9
46.419
55.949
6.191
108.559
%5.0
55.000
55.000
%2.6
7.500
7.500
%0.3
36.741

الفئة

�إقليمي

�إقليمي
�إقليمي

�إقليمي
حملي
�إقليمي
حملي
�إقليمي كبري

خا�ص بالأحياء ال�سكنية
خا�ص بالأحياء ال�سكنية
خا�ص بالأحياء ال�سكنية
خا�ص بالأحياء ال�سكنية
خا�ص بالأحياء ال�سكنية

�إقليمي
�إقليمي
خا�ص بالأحياء ال�سكنية

�إقليمي

خا�ص بالأحياء ال�سكنية

�إقليمي

36.741
%1.7
108.941

�إقليمي كبري

108.941
%5.1

امل�صدر ،:درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣احل�صة ال�سوقية لل�شركة
رفعت ال�شركة ح�صتها يف امل�ساحة املخ�ص�صة للمحالت التجارية من  182.000مرت مربع يف 2014م �إلى حوايل  236.000مرت مربع بنهاية عام
2018م .وبقيت احل�صة لهذه ال�شركة ثابتة ن�سبي ًا عند  %11من دون �أي تغيريات ملحوظة.
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جدول  :22-3احل�صة ال�سوقية لل�شركة بالريا�ض (بالألف مرت مربع)
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة � -شركة املراكز العربية
احل�صة ال�سوقية ()%

2014م
1.605
182
%11

2015م
1.690
182
%11

2017م
2.055
236
%11

2016م
1.841
236
%13

2018م
2.154
236
%11

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣٣٣

٣قطاع جتارة التجزئة يف مدينة جدة

٣ ٣٣٣٣٣التعداد ال�سكاين
بلغ عدد �سكان جدة  4.4مليون ن�سمة بحلول نهاية عام 2018م ،وهو ما ميثل زيادة بواقع  %3.2مقارن ًة مب�ستويات عام 2017م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق
املعدة من قبل «جيه �أل �أل».
جدول  :23-3التعداد ال�سكاين يف مدينة جدة (بالألف �شخ�ص)
�إجمايل تعداد ال�سكان
النمو ()%

2014م
3.920
%3.2

2015م
4.045
%3.2

2017م
4.306
%3.2

2016م
4.173
%3.2

2018م
4.443
%3.2

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣الدخل
بلغ متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق يف مدينة جدة حوايل  224.000ريال �سعودي �سنو ًيا يف 2018م ،وهو ما ميثل زيادة من  215.000ريال �سعودي
يف ال�سنة يف عام 2017م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل».
جدول  :24-3متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق يف مدينة جدة (بالألف ريال �سعودي)
متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق
النمو ()%

2014م
183
%3.0-

2015م
207
%12.9

2017م
215
%5.3

2016م
204
%1.1-

2018م
224
%4.1

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣الزوار الوافدون
بلغ عدد الزوار الوافدين �إلى حمافظة مكة (مبا يف ذلك جدة) حوايل  9.9مليون زائر يف عام 2015م ،وهو ما ميثل حوايل  %55من �إجمايل ال�سياح
الوافدين �إلى اململكة .وكان للفنادق الن�صيب الأكرب لإقامة و�سكن ه�ؤالء الزوار حيث ا�ستحوذت الفنادق على ن�سبة قدرها .%77
ح�صلت مكة على احل�صة الأكرب من الرحالت ال�سياحية املحلية بواقع  ،%36حيث بلغ عدد زوارها  16.6مليون زائر خالل 2015م .وتُعترب جدة
الوجهة الأولى للرحالت الرتفيهية ،ويليها �أبها والدمام والطائف وينبع .وقد �أدى القرب اجلغرايف للمدينة من البحر الأحمر وزيادة م�ساحات
املحالت التجارية العالية اجلودة �إلى تعزيز موقعها الرتفيهي مقارن ًة باملدن الأخرى يف جميع �أنحاء اململكة.

٣ ٣٣٣٣٣عرو�ض التجزئة /توفر املحالت التجارية
ي�ستقر �إجمايل م�ساحات املحالت التجارية يف مكة حالي ًا عند  1.42مليون مرت مربع تقريبا من نهاية عام 2018م.
جدول  :25-3توفر حمالت جتارية يف املراكز التجارية يف مدينة جدة
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة
التعداد ال�سكاين
م�ساحة الت�أجري /للفرد

2014م
1.234.187
3.919.694
0.31

2015م
1.242.187
4.044.504
0.31

2016م
1.341.495
4.173.291
0.32

2017م
1.386.728
4.306.176
0.32

2018م
1.418.538
4.443.294
0.32

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

�أُ�ضيف حوايل  184.000مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية �إلى �سوق جدة يف الفرتة من عام 2014م
حتى عام 2018م .وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�ساحات يف عام 2016م ،حيث �أ�ضاف ذلك حوايل  99.300مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية.
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٣ ٣٣٣٣٣املناف�سة
يو�ضح اجلدول التايل �أهم املطورين/املالكني للمراكز التجارية يف مدينة جدة ،وهم مناف�سي ال�شركة .وت�شري البيانات �إلى �أن ال�شركة تعترب رائدة
�سوق ًيا حيث تبلغ ح�صتها ال�سوقية  .%28ويعترب املطورون الآخرون �أقل �شان ًا (من حيث امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري) باملقارنة مع ال�شركة.
جدول  :26-3احل�صة ال�سوقية للمناف�سني يف مدينة جدة (كما يف 2018م)
#

املالك /املطور

1
2
3
4
5

ال�شركة

6
7

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة الأندل�س العقارية

ا�سم املركز التجاري

تاريخ االفتتاح

عزيز مول
مول العرب (جدة)
هيفاء مول
ال�سالم مول (جدة)
اليا�سمني مول

2005م
2008م
2011م
2012م
2016م

الأندل�س مول
املروى بالزا

امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري
)(باملرت مربع
72.153
109.185
32.946
121.363
54.634
390.281
%27.5
94.000
15.000
105.373
%7.4
2.965
129.000
131.965
%9.3
19.326
19.326
%1.4
35.844
28.000
4.933
68.777
%4.8

2016م
2018م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
8
9

ال�شركة ال�سعودية لالقت�صاد والتنمية � -سدكو

جالرييا
رد �سي مول

10

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة �أ�صالة القاب�ضة /هامات العقارية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

موج بالزا

2014م

رو�شان مول
اجلامعة بالزا
مركز م�شارف التجاري

2006م
2005م
2017م

11
12
13

�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

2016م
2008م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

الفئة
�إقليمي
�إقليمي كبري
�إقليمي
�إقليمي كبري
�إقليمي

�إقليمي كبري
حملي

متخ�ص�ص
�إقليمي كبري

حملي

�إقليمي
حملي
متخ�ص�ص

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣احل�صة ال�سوقية لل�شركة
ارتفع �إجمايل م�ساحات املحالت التجارية املكتملة يف مدينة جدة من  335.000مرت مربع يف 2014م �إلى حوايل  390.000مرت مربع بنهاية عام
2018م .وبقيت احل�صة ال�سوقية لل�شركة ثابتة ن�سبي ًا عند .%28
جدول  :27-3احل�صة ال�سوقية لل�شركة يف مدينة جدة (بالألف مرت مربع)
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة

1.234

1.242

1.341

1.387

1.419

امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة � -شركة املراكز العربية

335

335

390

390

390

%27

%27

%29

%28

%28

احل�صة ال�سوقية ()%

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣٣٣

٣قطاع جتارة التجزئة يف منطقة الدمام احل�ضارية

تقع منطقة الدمام احل�ضارية على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة وتعترب بوابة رئي�سية لدول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى .وت�ضم مدن الدمام والظهران
واخلرب .وقد �أدجمت هذه املحافظات حالي ًا فيما يعرف با�سم »منطقة الدمام احل�ضارية« بالرغم من �أنها كانت يف الأ�صل مد ًنا منف�صلة .ولأغرا�ض
مناق�شة توفر املحالت التجارية يف هذا الق�سم ،ت�شمل منطقة الدمام احل�ضارية �أي�ض ًا مدينة اجلبيل.
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٣ ٣٣٣٣٣التعداد ال�سكاين
بلغ عدد �سكان منطقة الدمام احل�ضارية  1.8مليون ن�سمة يف نهاية عام 2018م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل» .وهو ما ميثل زيادة
بن�سبة  %2.7مقارنة مب�ستويات 2017م .وبلغ العدد الإجمايل للأ�سر  327117ا�سرة من عام 2016م.
جدول  :28-3التعداد ال�سكاين يف منطقة الدمام احل�ضارية (بالأف ن�سمة)
2014م
1.647
%2.7

�إجمايل تعداد ال�سكان
معدل النمو (كن�سبة مئوية)

2015م
1.691
%2.7

2017م
1.782
%2.7

2016م
1.736
%2.7

2018م
1.830
%2.7

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣الدخل
ا�ستقر �إجمايل متو�سط الدخل املتاح على م�ستوى كافة فئات الأ�سر عند  11.818ريال �سعودي يف ال�شهر يف عام 2016م وفق ًا لدرا�سة ال�سوق وا�ستقر
متو�سط الدخل املتاح ال�شخ�صي للأ�سر بالن�سبة للأ�سر من الفئة (�أ) (�أي اال�سر ذات الدخل الذي يفوق  20.000ريال �سعودي يف ال�شهر) عند
 30.000ريال �سعودي يف ال�شهر ،يليه متو�سط دخل متاح قدره  19.000ريال �سعودي بالن�سبة للأ�سر من الفئة ب.
جدول  :29-3متو�سط م�ستوى الدخل بح�سب نطاق الدخل يف منطقة الدمام احل�ضارية يف عام 2016م
1%
4% 2%

GC
ä
ê
ñ
P
R

Ü
ç
ì
O
Q

23%

الفئة
5%
7%

8%

15%
10%

13%

12%

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز

م�ستوى الدخل

الن�سبة املئوية
%23
%15
%13
%12
%10
%8
%7
%5
%4
%2
%1

�أكرث من 20.000
20.000-18.001
18.000-16.001
16.000-14.001
14.000-12.001
12.000-10.001
10.000-8.001
8.000-6.001
6.000-4.001
4.000-2.001
�أقل من 2.000

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣الزوار الوافدون
ت�ستفيد منطقة الدمام احل�ضارية من التدفق املنتظم للزوار من دول جمل�س التعاون اخلليجي املجاورة لأنها متثل تقاطع طرق بني كل من الريا�ض
والكويت والبحرين والإمارات .وقد بلغ عدد الزوار الوافدين �إلى منطقة الدمام احل�ضارية من اململكة  4.4مليون �شخ�ص يف عام 2015م� ،أي ما ميثل
 %24من �إجمايل الزوار الوافدين �إلى اململكة.

٣ ٣٣٣٣٣توفر املحالت التجارية
يوجد يف منطقة الدمام احل�ضارية ما يزيد عن مليون مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية يف املراكز
التجارية من عام 2018م.
جدول  :30-3توفر حمالت جتارية يف املراكز التجارية يف منطقة الدمام احل�ضارية
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة
ال�سكان
م�ساحة الت�أجري /للفرد

2014م
917.003
1.647.161
0.54

2015م
929.003
1.691.224
0.53

2016م
964.924
1.736.464
0.54

2017م
1.044.011
1.782.916
0.57

2018م
1.080.355
1.830.609
0.59

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

�أ�ضيفت �إلى �سوق منطقة الدمام احل�ضارية م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري للمحالت التجارية تبلغ حوايل  163.000مرت مربع بني عام 2014م وعام
2018م .وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�ساحات يف عام 2017م حيث �أ�ضاف ذلك حوايل  79.000مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
املخ�ص�صة للمحالت التجارية .وكانت معظم هذه الإجنازات مندرجة حتت فئة املراكز التجارية الإقليمية �أو املراكز التجارية املحلية.
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٣ ٣٣٣٣٣املناف�سة
يو�ضح اجلدول التايل �أهم مطوري  /مالكي املراكز التجارية يف منطقة الدمام احل�ضارية الذين ميثلون مناف�سني لل�شركة .وت�شري البيانات �إلى �أن
احل�صة ال�سوقية لل�شركة تبلغ  %17يف نهاية عام 2018م.
جدول  :31-3احل�صة ال�سوقية للمتناف�سني يف منطقة الدمام احل�ضارية (كما يف 2018م)
#

املالك  /املطور

1
2

ال�شركة

3

4

5

6
7

8

9

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة الأندل�س العقارية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�أ�صالة القاب�ضة� /شركة هامات العقارية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
جمموعة اجلديعي
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
�شركة عقارات اخلليج
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

ا�سم املركز
التجاري
مول الظهران
اجلبيل مول

تاريخ االفتتاح

امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري (باملرت مربع)
160.647
20.908
181.555
%16.8
45.000
45.000
%4.2
64.000
64.000
%5.9
90.000
90.000
%8.3

2005م
2015م

دارين مول

2009م

العثيم مول

2013م

�أمواج مول

2009م

�أول بالزا

2004م

8.769

جزيرة احللويات

2007م

11.418
20.187
%1.9
56.000
56.000
%5.2
33.628
33.628
%3.1

ال�شاطئ مول

2005م

وي�ست �أفينيو مول

2017م

الفئة
�إقليمي كبري
حملي

�إقليمي

�إقليمي

�إقليمي

خا�ص بالأحياء
ال�سكنية
حملي

�إقليمي

�إقليمي

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣احل�صة ال�سوقية لل�شركة
بلغ �إجمايل م�ساحة جتارة التجزئة املكتملة التابعة لل�شركة حوايل  181.600مرت مربع يف نهاية عام 2018م .موزعة على مركزين جتاريني اثنني
فقط� ،أحدهما مول الظهران الذي اكتمل يف عام 2005م واجلبيل مول الذي اكتمل يف 2015م .وقد ا�ستقرت ح�صة ال�شركة ال�سوقية على حالها خالل
الفرتة نف�سها (عند ن�سبة  %17يف نهاية عام 2018م).
جدول  :32-3احل�صة ال�سوقية لل�شركة يف منطقة الدمام احل�ضارية (بالألف مرت مربع)
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة

2014م
917

2015م
929

2016م
965

2017م
1.044

2018م
1.080

امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة � -شركة املراكز العربية

161

182

182

182

182

احل�صة ال�سوقية ()%

%17

%19

%18

%17

%17

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»
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٣٣٣

٣قطاع جتارة التجزئة يف مكة املكرمة

٣ ٣٣٣٣٣التعداد ال�سكاين
حتتل مدينة مكة املكرمة املركز الثالث يف اململكة من حيث عدد �سكانها الذي و�صل �إلى �أكرث من مليوين ن�سمة يف عام 2018م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق
املعدة من قبل «جيه �أل �أل» ،مبعدل منو بن�سبة  %3منذ عام 2017م.
يزداد عدد ال�سكان ب�صورة هائلة خالل مو�سم احلج ،ويقدر �أن حوايل  2.5مليون حاج ًا زار مكة املكرمة يف مو�سم احلج لعام 2018م ،مما ي�ؤدي �إلى
زيادة عدد �سكان مكة املكرمة �إلى ما يقارب ال�ضعف.
جدول  :33-3التعداد ال�سكاين يف مكة املكرمة (بالألف �شخ�ص)
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

�إجمايل تعداد ال�سكان

1.902

1.961

2.021

2.083

2.147

معدل النمو (كن�سبة مئوية)

%3.1

%3.1

%3.1

%3.1

%3.1

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣الدخل
ا�ستقر متو�سط دخل الأ�سرة املتاح للإنفاق يف مكة عند  304.000ريال �سعودي يف ال�سنة يف عام 2018م ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق.
جدول  :34-3متو�سط الدخل املتاح للأ�سرة يف مكة املكرمة (بالألف ريال �سعودي)
متو�سط الدخل ال�شخ�صي املتاح للأ�سرة
معدل النمو (كن�سبة مئوية)

2014م
250
%3.9

2015م
277
%10.8

2016م
279
%0.7

2017م
292
%4.7

2018م
304
%4.1

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٣ ٣٣٣٣٣الزوار الوافدون
هاما مثل مدينة جدة
رغم �أن عدد �سكان مكة املكرمة يتجاوز مليوين �شخ�ص� ،إال �أنها ال تعترب �أكرب مدن اململكة ولي�ست �أي�ض ًا مركزً ا اقت�صاد ًيا ً
ال�ساحلية القريبة والريا�ض ،عا�صمة اململكة .ونظ ًرا �إلى �أن مكة املكرمة �أقد�س مدينة �إ�سالمية ،فقد جعلتها هذه املكانة �أكرث مدن اململكة �شهرة على
م�ستوى العامل على الرغم من �صغر حجمها.
وتظهر الإح�صاءات �أنّ  19مليون حاج ًا قاموا بت�أدية العمرة يف عام 2017م ،و�أنّ  2.4مليون �آخرين قاموا بت�أدية فري�ضة احلج .ويتوقع زيادة هذه
الأعداد متا�شي ًا مع �أهداف الر�ؤية  2030والتي تت�ضمن الرتحيب بـ  20مليون زائر للمملكة� ،أغلبهم قادمون بهدف ال�سياحة الدينية.

٣ ٣٣٣٣٣توفر املحالت التجارية
تندرج �أغلب املحالت التجارية يف املراكز التجارية يف مكة املكرمة حال ًيا حتت الفئة املحلية وفئة املراكز الواقعة يف الأحياء ال�سكنية ،وذلك مقارن ًة
مبحافظة جدة املجاورة حيث تندرج معظم املحالت التجارية يف مراكزها التجارية حتت فئة املراكز الإقليمية واملراكز الإقليمية الكبرية .وال يوجد
مبكة املكرمة مركز جتاري يندرج حتت الفئة الإقليمية �سوى مركزين جتاريني ،هما مكة مول و�أبراج البيت ،وال يوجد بها حال ًيا مراكز جتارية �إقليمية
كبرية.
وبالرغم من �أن املحالت التجارية املفتوحة ال تُعد عادة �ضمن املحالت التجارية العالية اجلودة ،فهي ذات �أهمية و�شهرة يف مكة املكرمة ،بحيث يتميز
هذا النموذج من الأ�سواق بجذب العديد من احلجاج ،والإ�سهام ب�شكل كبري يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملدينة.
جدول  :35-3توفر املحالت التجارية يف املراكز التجارية يف مكة
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة
ال�سكان
م�ساحة الت�أجري /للفرد

2014م
1.205.294
1.901.901
0.63

2015م
1.205.294
1.960.527
0.61

2016م
1.226.865
2.020.961
0.61

2017م
1.244.917
2.083.258
0.60

2018م
1.264.704
2.147.745
0.59

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

وقد �أُ�ضيفت �إلى �سوق مكة املكرمة م�ساحة �إجمالية قابلة لت�أجري حمالت جتارية تبلغ حوايل  59.000مرت مربع خالل الفرتة من عام 2014م وحتى
عام 2018م .وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�ساحات يف عام 2017م حيث �أ�ضاف ذلك حوايل  18.000مرت مربع و 20.000مرت مربع من امل�ساحة
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الإجمالية القابلة للت�أجري على التوايل .وينق�سم �سوق جتارة التجزئة يف مكة املكرمة �إلى ق�سمني :املنطقة املحيطة بامل�سجد احلرام التي ي�شار �إليها
عادة با�سم املنطقة «املركزية» ،واملناطق الأخرى املتبقية خارج املنطقة املركزية .ويعزى هذا االنق�سام �إلى حجم الإقبال الكبري الذي تتمتع به املراكز
ارتفاعا كب ًريا يف هذه املنطقة.
التجارية داخل املنطقة املركزية لقربها من امل�سجد احلرام ،مما يعلل ارتفاع بدالت الإيجار
ً

٣ ٣٣٣٣٣املناف�سة
يو�ضح اجلدول التايل �أهم مطوري  /مالكي مراكز جتارة التجزئة يف مكة املكرمة ،الذين ميثلون مناف�سي ال�شركة .وت�شري البيانات �إلى �أن �شركة
جبل عمر وال�شركة يعتربان الرائدين يف ال�سوق حيث تبلغ احل�صة ال�سوقية لكل منهما حوالى  ،%13ويليها جمموعة بن الدن ال�سعودية التي متلك %12
من م�ساحة جتارة التجزئة يف مكة املكرمة .وباملقارنة مع ال�شركةُ ،يعترب املطورون الآخرون �أقل �ش�أنا (من حيث امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري)
باملقارنة مع �شركة املراكز العربية.
ا�ستخدم م�ست�شار درا�سة ال�سوق ح�صة ال�سوق املعدلة ،والتي تعك�س ح�صة كل مركز من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي توفرها املراكز
التجارية فقط ،حيث �أن �إجمايل املعرو�ض يف ال�سوق يف مكة املكرمة ي�شمل قطاع التجزئة غري املنظم يف ال�سوق املفتوح والذي ي�ستهوي الكثري من
احلجاج .وتبلغ امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي توفرها املراكز التجارية  300.544مرت مربع فقط.
جدول  :36-3احل�صة ال�سوقية للمناف�سني يف مكة املكرمة (كما يف 2018م)
#

املالك /املطور

ا�سم املركز التجاري

تاريخ االفتتاح

1

�شركة املراكز العربية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

مكة مول

2011م

16

2

3

احل�صة ال�سوقية املعدلة
�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
احل�صة ال�سوقية املعدلة
جمموعة بن الدن ال�سعودية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

�صحارى مول

�أبراج البيت

2006م

2007م

احل�صة ال�سوقية املعدلة
4
5

�شركة جبل عمر للتطوير /ن�سما

جبل عمر /املرحلة الأولى
جبل عمر /املرحلة الثانية

2013م
2016م

الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

7

8

9

احل�صة ال�سوقية املعدلة
�أجواد العقارية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
احل�صة ال�سوقية املعدلة
�شركة جمموعة االحتاد والتكافل
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
احل�صة ال�سوقية املعدلة
�شركة مكة للإن�شاء والتعمري
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

وتري بالزا

2012م

ال�سعود بالزا

2017م

مول �( MCDCأبراج هيلتون)

2000م

امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري (باملرت مربع)
37.545
37.545
%3.0
%12.5
8.904
8.904
%0.7
%3.0
36.000
36.000
%2.8
%12.0
17.471
21.571
39.042
%3.1
%13.0
4.902
4.902
%0.4
%1.6
7.012
7.012
%0.6
%2.3
14.000
14.000
%1.1

الفئة
�إقليمي

خا�ص بالأحياء ال�سكنية

�إقليمي

حملي
حملي

خا�ص بالأحياء ال�سكنية

خا�ص بالأحياء ال�سكنية

حملي
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#

10

11

12

13

14

املالك /املطور
احل�صة ال�سوقية املعدلة
جمموعة بالبيد العقارية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

ا�سم املركز التجاري

تاريخ االفتتاح

برج موا�سم (مثمرة)

1997م

احل�صة ال�سوقية املعدلة
�شركة �أوزكو (ال�شيخ �أ�سامة زيني) /
�شركة ال�ضيافة العقارية
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
احل�صة ال�سوقية املعدلة
�شركة وجهات الإدارة املحدودة
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
احل�صة ال�سوقية املعدلة
جمموعة العمودي
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية
احل�صة ال�سوقية املعدلة
�شركة الو�شمي لال�ستثمار
الإجمايل
احل�صة ال�سوقية

امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري (باملرت مربع)

الفئة

%4.7
24.000
24.000
%1.9

حملي

%8.0
الوايل مول

2000م

اجلرو�شي مول

1988م

�سوق العزيزية

2000م

�سوق ذي املجاز

2000م

حملي

24.000
24.000
%1.9

احل�صة ال�سوقية املعدلة

%8.0
13.000
13.000
%1.0

حملي

%4.3
7.200
7.200
%0.6

خا�ص بالأحياء ال�سكنية

%2.4
7.200
7.200
%0.6

خا�ص بالأحياء ال�سكنية

%2.4
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٣ ٣٣٣٣٣احل�صة ال�سوقية لل�شركة
بلغ �إجمايل م�ساحات املحالت التجارية املكتملة التابعة لل�شركة حوايل  37.439مرت مربع يف نهاية عام 2018م .ومتتلك ال�شركة مركزا جتاريا واحدا
فقط هو مكة مول الذي اكتمل يف عام 2011م .وال تزال احل�صة ال�سوقية للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ثابتة عند .%3
جدول  :37-3احل�صة ال�سوقية لل�شركة يف مكة املكرمة (بالألف مرت مربع)
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة
امل�ساحة املعرو�ضة املكتملة � -شركة املراكز العربية
احل�صة ال�سوقية ()%

2014م
1.205
37
%3

2015م
1.205
37
%3

2016م
1.227
37
%3

2017م
1.245
37
%3

2018م
1.265
37
%3

امل�صدر :درا�سة ال�سوق املعدة من قبل «جيه �أل �أل»

٤.٤ال�شركة
٤٤٤

٤نظرة عامة على ال�شركة و�أن�شطتها التجارية

�شركة املراكز العربية هي �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010209177وتاريخ 1426/04/07هـ (املوافق 2005/05/15م)،
والقرار الوزاري رقم ق 322/وتاريخ 1438/10/15هـ (املوافق 2017/07/09م) .ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف حي النخيل ،طريق الدائري
ال�شمايل ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل  4.450.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 445.000.000سهم عادي
بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد .ويتمثل الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة يف �صيانة وت�شغيل و�إدارة املراكز التجارية
واملجمعات التجارية وال�سكنية.
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كما يف  31دي�سمرب 2018م ،تعترب ال�شركة �أكرب مالك وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة
للت�أجري ،وذلك وفق ًا لدرا�سة ال�سوق .وتبلغ عدد املراكز التجارية التابعة لل�شركة والعاملة حاليا ت�سعة ع�شر ( )19مركز ًا جتاري ًا ،يف مواقع ا�سرتاتيجية
موزعة يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،والتي تخدم جميع فئات املجتمع .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
للمراكز التجارية التابعة لل�شركة  1.079مليون مرت مربع ،والتي ت�ضم  4.100حمال جتاريا .كما بلغ متو�سط معدل �إ�شغال امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري يف جميع املراكز التجارية  %92.8كما يف نف�س الفرتة .وكان جمموع امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري للمراكز التجارية التابعة لل�شركة قد
ارتفع من � 790ألف مرت مربع �إلى  1.075مليون مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي  .%8وقد جتاوز عدد زوار
املراكز التجارية التابعة لل�شركة  108.5مليون زائر يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م ،كما وارتفع من  75مليون �إلى  109مليون زائر
يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبا ميثل معدل منو �سنوي مركب ي�ساوي ن�سبته .%9.7
وت�ش ّغل ال�شركة عدد ًا من �أبرز املراكز التجارية يف اململكة ،مبا يف ذلك مول العرب يف مدينة جدّة ومول الظهران ،اللذان يعتربان من املراكز التجارية
الإقليمية الكبرية ،والنخيل مول يف مدينة الريا�ض ،والذي متت الإ�شادة به يف عام 2017م يف منتدى �أراب لوكجري وورلد (Arab Luxury World
 )Forumاملتخ�ص�ص يف جمال الرفاهية يف العامل العربي ،باعتباره �أف�ضل مركز جتاري للت�سوق وفقا لآراء امل�ستهلكني يف مدينة الريا�ض ،كما ح�صد
عددا من اجلوائز من املجل�س الدويل ملراكز الت�سوق .وقد حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات بقيمة  1.914.5مليون ريال �سعودي و 2.123.8مليون
ريال �سعودي و 2.159.4مليون ريال �سعودي عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،على التوايل ،وقيمة  1.620مليون
ريال �سعودي عن الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .كما بلغت قيمة عقارات التقييم (وهي تتكون من  22عقار) وفق ًا لتقرير التقييم
العقاري املعد من قبل جيه �أل �أل  19.087.5مليون ريال �سعودي (ملزيد من التفا�صيلُ ،يرجى مراجعة امللحق » 1تقرير التقييم العقاري املعد من قبل
جيه �أل �أل«) .وكما يف  11مار�س 2019م ،كانت القيمة العقارية جلدة بارك ت�ساوي  1.228مليون ريال �سعودي ،وفق ًا لتقرير تقييم جدة بارك (ملزيد
من التف�صيلُ ،يرجى مراجعة امللحق « 2تقرير تقييم جدة بارك«).
تعتقد الإدارة ب�أن ال�شركة تقوم بتطوير وت�شغيل مراكز جتارية رائدة ومتميزة تخدم �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أنها من �أبرز
ال�شركات التي تعمل على تقدمي مراكز جتارية �ضخمة وذات جودة عالية يف اململكة العربية ال�سعودية .وتتمتع ال�شركة ب�أحدث القدرات يف ت�صميم
وتطوير املراكز التجارية وت�سويقها وت�أجريها و�إدارتها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�سمح العالقات القوية التي تقيمها ال�شركة مع امل�ست�أجرين من الت�أجري
امل�سبق جلزء كبري من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري للمراكز التجارية اجلديدة وحتقيق متو�سط �إ�شغال خالل ال�سنة الأولى يرتاوح ما بني ٪70
�إلى  .٪75ت�سعى ال�شركة من خالل فريق �إدارة ذو خربة كبرية� ،إلى ا�ستقطاب �أف�ضل فئات امل�ست�أجرين الى مراكزها التجارية ب�شكل م�ستمر ،حيث
تعترب املراكز التجارية لل�شركة مق�صد ًا لأكرث من  1.000ماركة عاملية و�إقليمية وحملية ،منها على �سبيل املثال »زارا« و«ديبنهامز« و«كوت�ش« و«�إت�ش �أند
�إم« و«فريجن ميغا �ستورز« و«�أ�سواق بنده« و«�إيكيا« .كما يوجد لل�شركة عالقات وطيدة مع �أكرث من  30م�ست�أجر �ضمن فئة امل�ست�أجرين الرئي�سيني ،حيث
�أبرم كل منهم عددا كبريا من عقود الإيجار لعدد من املواقع موزعة على عدد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وت�ضم املراكز التجارية التابعة
لل�شركة جمموعة متنوعة من امل�ست�أجرين ذوي �أن�شطة متعددة ت�شمل املطاعم واملقاهي وو�سائل الرتفيه املتعددة واملاركات الفارهة مما يوفر تنوعا
كبريا يف املراكز التجارية وي�ساهم يف جذب الزوار وي�ساهم يف ارتفاع عوائد ال�شركة من هذه املراكز.
يعتمد منوذج �أعمال ال�شركة على �شعبية املراكز التجارية كوجهة رئي�سية لق�ضاء �أوقات الفراغ يف اململكة .وتدرك الإدارة على وجه اخل�صو�ص �أن
املراكز التجارية باتت تعترب ب�شكل متزايد كوجهة ترفيهية ،بحيث ي�ساهم توفر خيارات متنوعة من املطاعم واملقاهي والو�سائل الرتفيهية التي تنا�سب
خمتلف الأذواق وم�ستويات الدخل (والتي تعترب من املتطلبات الرئي�سية للحياة الع�صرية) ،يف ا�ستقطاب املزيد من الزائرين للمراكز التجارية .ويف
هذا اخل�صو�ص ،توا�صل الإدارة �سعيها الغتنام فر�ص جديدة وتقدمي �أفكار وخيارات ت�سوق وترفيه جديدة عرب مراكزها التجارية حيثما �أمكن .كما
ت�سعى ال�شركة �إلى زيادة جاذبية مراكزها التجارية �إلى �أق�صى حد ممكن ،وذلك بخلق بيئة مميزة وذات جودة عالية ت�ش ّكل «الوجهة الأمثل» بالن�سبة
�إلى الزائرين وال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة على حد �سواء .ت�سعى ال�شركة لت�صميم مراكزها التجارية ب�شكل فريد وتوفري مزيج عايل امل�ستوى
من مراكز الت�سوق واملطاعم ومراكز الرتفيه ،مبا ي�شمل تقدمي دور �سينما يف �أربعة من مراكزها التجارية خالل عام 2019م .وتعتقد الإدارة �أن
ال�شركة �أ�صبحت الوجهة الأمثل ملرتادي املراكز التجارية يف اململكة ،و�أن مراكز ال�شركة تتميز عموم ًا مب�ستوى خدمة متميز ي�شمل كافة �أوجه «جتربة
زائريها» بدء ًا بالبيئة املرحبة بالزائرين وو�صو ًال �إلى امل�ستوى املرتفع للخدمات املقدّمة.
وتقع مراكز ال�شركة التجارية يف مواقع ا�سرتاتيجية يف ع�شر مدن يف اململكة ،منها الريا�ض وجدة والظهران ،والتي متثل معا حوايل  %60من �إجمايل
عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية .وتركز ال�شركة على جذب الزائرين الراغبني يف الت�سوق يف املحالت التجارية التي ت�ستهدف �شريحة
الزائرين ذوي الدخل املتو�سط وفوق املتو�سط ،مما ي�ساهم يف تغطية �أكرب �شريحة من م�ستهلكي قطاع البيع بالتجزئة يف اململكة .وت�شمل املراكز
التجارية التابعة لل�شركة ثالثة مراكز جتارية تعترب من فئة املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ،وهي مول العرب وال�سالم مول يف مدينة جدة ومول
الظهران يف مدينة الظهران ،وع�شرة مراكز جتارية �إقليمية ،و�ستة مراكز جتارية حملية .وقد مت اختيار مواقع هذه املراكز واجناز ت�صاميمها لتخدم
�أكرب �شريحة ممكنة من الزوار املحيطني بهذه املواقع .وتعد ال�شركة وفق ًا لدرا�سة ال�سوق� ،أكرب مالك وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة وذلك بنا ًء
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على �إ�ستحواذها على  %14من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املدن الكربى يف اململكة (مثل مدينة جدة ومنطقة الدمام احل�ضارية
ومدينة الريا�ض ومكة املكرمة) كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م ،يف حني تبلغ احل�صة ال�سوقية لأكرب مناف�سي ال�شركة  .%6.1بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ا�ستحوذت ال�شركة ،كما يف  31مار�س 2018م ،على ن�سبة  %28و %17و %11من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية يف
كل من مدينة جدة ومنطقة الدمام احل�ضارية ومدينة الريا�ض ،على التوايل ،وذلك وفق ًا لدرا�سة ال�سوق .عالوة على ذلك ،ووفقا لدرا�سة ال�سوق،
ف�إن احل�صة ال�سوقية لل�شركة من املراكز التجارية الإقليمية واملراكز التجارية الإقليمية الكبرية يف اململكة العربية ال�سعودية متثل ن�سبة  ٪46و ٪47
على التوايل من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ملتاجر التجزئة يف املدن الأربعة الكربى يف اململكة (�أي جدة ومنطقة الدمام احل�ضارية
والريا�ض ومكة املكرمة) كما يف  31دي�سمرب 2018م.
تعتقد الإدارة �أن �أحد امليزات التناف�سية الكبرية لنموذج عمل ال�شركة تتمثل يف العالقات الوثيقة واملمتدة لفرتة طويلة مع جمموعة رئي�سية من
الأطراف ذو العالقة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه .وعاد ًة ما تقوم �شركة فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه بالت�أجري امل�سبق ملا ن�سبته  %25-20من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف كل من املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�شركة ،الأمر الذي
يجذب امل�ست�أجرين من الغري بح�سب اعتقاد االدارة .كما يوجد لدى ال�شركة ،كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م 872 ،عقد �إيجار مع �شركة فواز
عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،و 180عقد �إيجار مع �شركة الأطعمة والرتفيه (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 6-13املعامالت والعقود مع
الأطراف ذات العالقة») .كما ت�ستفيد ال�شركة من عالقتها اال�سرتاتيجية مع �شركة فواز احلكري العقارية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء
املراكز التجارية يف اململكة ،كما �أنها طرف ذو عالقة بال�شركة .وقد قامت �شركة فواز احلكري العقارية التي تتمتع بـ 15عاما من اخلربة يف �سوق
التجزئة اخلا�ص باململكة بت�صميم وبناء  23مركز ًا جتاريا يف كل من اململكة العربية ال�سعودية وم�صر و�إيطاليا ،ومنها  16مركزا جتاريا تابعا لل�شركة،
مما �أك�سبها خربة كبرية يف هذا املجال .وتعتقد الإدارة �أن حجم �أعمال ال�شركة يك�سبها مزايا ا�ضافية مبا يتعلق بالتفاو�ض وابرام عقود االيجار مع
امل�ست�أجرين وتو�سيع �أعمالها معهم.
وتعتقد الإدارة �أن ال�شركة متنح امل�ستثمرين املحتملني فر�صة ا�ستثمارية متميزة مرتبطة بقطاع التجزئة يف اململكة والذي يعد من القطاعات اجلاذبة
والتي ت�شهد منو ًا �سريع ًا .ويقدر احلجم ال�سنوي لهذا القطاع بقيمة  400مليار ريال �سعودي (كما يف يناير 2019م) ،والذي يعترب الأ�ضخم يف منطقة
اخلليج العربي حيث �شكل  %10من �إجمايل الناجت املحلي ال�سعودي من القطاعات الغري نفطية يف الربع الثالث من العام 2018م (وف ًقا لدرا�سة ال�سوق
املعدة من قبل «جيه �أل �أل») .ويعود ذلك للعادات اال�ستهالكية للمجتمع ال�سعودي حيث يعترب الت�سوق من الأن�شطة الرئي�سية لق�ضاء �أوقات الفراغ
بالن�سبة للعائالت .وبالإ�ضافة �إلى اعتباره �أكرب �سوق جتزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و�أحد �أكرب �أ�سواق التجزئة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،ي�ستفيد ال�سوق ال�سعودي من عدد من العوامل االجتماعية واالقت�صادية ،ومن ذلك انخفا�ض متو�سط �أعمار ال�سكان ن�سبي ًا ،علم ًا �أن ن�سبة
النمو ال�سكاين بلغت ،بح�سب درا�سة ال�سوق %1.8 ،يف الفرتة بني عامي 2017م و2018م .كما بلغت ن�سبة ال�سكان ممن هم دون عمر � 30سنة %52
يف العام 2018م .ويتمتع �سكان املدن ال�سعودية الرئي�سية مب�ستوى مرتفع من الدخل املتاح للإنفاق .كما �شهدت كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة يف
املنطقة الغربية من اململكة ارتفاعا كبريا يف �أعداد احلجاج واملعتمرين .ووفق ًا لدرا�سة ال�سوق ،فان معدل �إجمايل م�ساحات املراكز التجارية القابلة
للت�أجري الى عدد ال�سكان يف اململكة (كما يف  31مار�س 2018م) ،كان �أقل من تلك املعدالت يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء مملكة
البحرين والكويت) ،حيث بلغ هذا املعدل حوايل  0.4مرت مربع يف املدن الأربع الكربى باململكة (مقارن ًة  1.21مرت مربع يف مدينة دبي و 0.6مرت
مربع يف �سلطنة عمان و 1.1مرت مربع يف مدينة �أبوظبي).
�إن �أحد االهداف الرئي�سية لل�شركة فيما يتعلق ب�إدارة �أ�صولها هو رفع ن�سب الإ�شغال وحت�سني معدالت بدالت الإيجار يف جميع مراكزها التجارية.
ويجري حت�سني معدالت بدالت الإيجار من خالل الإدارة الفعالة لعملية جتديد عقود الإيجار مع امل�ست�أجرين عند انتهاء مدتها ،وذلك عن طريق
زيادة بدالت االيجار و�إجراء تعديالت على امل�ساحات امل�ؤجرة مبوجب العقود اجلديدة .ويتم ذلك من خالل عدة و�سائل من �ضمنها تغيري املواقع
امل�ؤجرة (نظر ًا لأن بدالت �إيجار بع�ض املواقع تزيد عن غريها) �أو ا�ستقطاب م�ست�أجرين من فئة كبار امل�ست�أجرين الذين تتوفر لديهم �إمكانيات �أكرب،
بالإ�ضافة الى فئات �أخرى من امل�ست�أجرين الذين يرغبون بالتواجد بالقرب من حمالت كبار امل�ست�أجرين� ،أو القيام بتح�سينات خمتلفة على املواقع
امل�ؤجرة.
وتعتزم ال�شركة ،خالل 2019م ،زيادة �إجمايل امل�ساحة القابلة للت�أجري يف مراكزها التجارية بنحو  172.500مرت ًا مربع ًا وذلك من خالل �إكمال �أعمال
بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة (بوليفارد اجلامعة والنخيل مول (الدمام) واخلليج مول) ،بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف
مدينة الريا�ض (وبا�ستثناء جدة بارك) التي تقوم ال�شركة حاليا بتطويرها .وقد ُقيمت هذه املراكز التجارية الثالثة (بوليفارد اجلامعة والنخيل مول
(الدمام) واخلليج مول) كما يف  31دي�سمرب 2018م ،مببلغ  2.382مليون ريال �سعودي بح�سب تقرير التقييم العقاري املعد من قبل «جيه �أل �أل».
ف�ض ًال على ذلك� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة بارك يف  4مار�س 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل
مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .والتاريخ املتوقع لبدء ت�شغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م .ومن املتوقع �أن ي�ضيف جدة
بارك لل�شركة م�ساحة  128.740مرت مربع قابلة للت�أجري.
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ف�ض ًال عن ذلك ،تنوي ال�شركة تطوير �أربعة مراكز جتارية جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) على
املدى املتو�سط ،والتي من املتوقع �أن ت�ضيف �أكرث من  355.000مرت مربع �إلى امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للت�أجري املتوفرة لدى ال�شركة .كما يف
 31دي�سمرب 2018م ،كان لهذه املواقع ال�ستة قيمة دفرتية جممعة (ت�شمل تكاليف الأرا�ضي والتكاليف الأخرى املتكبدة كما يف ذلك التاريخ) بقيمة
 3.859.6مليون ريال �سعودي ،ح�سب قائمة املركز املايل الأولية املوحدة املراجعة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018م.

٤٤٤

٤ر�ؤية ال�شركة ور�سالتها

٤ ٤٤٤٤٤الر�ؤية
ر�ؤية ال�شركة هي �أن حتتفظ بريادتها كمالك ومط ّور وم�ش ّغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،فيما تو ّفر قيمة م�ستدامة للم�ساهمني
وتقدّم اخلدمة الأمثل للم�ست�أجرين والزوار على حد �سواء.

٤ ٤٤٤٤٤الر�سالة
تتمثل ر�سالة ال�شركة يف توفري وجهات تلبي متطلبات احلياة الع�صرية والتي تعزز من جودة حياة املواطنني واملقيمني ولتكون ال�شريك اال�سرتاتيجي
ّ
املف�ضل للم�ست�أجرين الذين يتطلعون لتو�سيع نطاق �أعمالهم يف اململكة العربية ال�سعودية.

٤٤٤

٤املزايا التناف�سية لل�شركة ونقاط قوتها وا�سرتاتيجياتها

٤ ٤٤٤٤٤املزايا التناف�سية لل�شركة ونقاط قوتها
ترى الإدارة �أن املزايا التناف�سية الرئي�سية ونقاط القوة املتوفرة لل�شركة تتمثل فيما يلي:

٤٤٤٤٤٤٤

٤احتالل ال�شركة مركز ًا ريادي ًا بال�سوق ،يعززه حجم وجودة �أ�صولها

تعترب ال�شركة �أكرب مالك ومطور وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للت�أجري ،وذلك
وفق ًا لدرا�سة ال�سوق .ومنذ افتتاح �أول مركز جتاري يف مدينة الريا�ض يف عام 2002م ،عملت ال�شركة على تثبيت مكانتها كمطور وم�شغل رائد ملراكز
جتارية عالية اجلودة يف اململكة العربية ال�سعودية .تتواجد مراكز ال�شركة التجارية يف مناطق ح�ضرية رئي�سية يف اململكة ،مبا يف ذلك� ،أكرب  10مدن
متثل حوايل  %60من �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد بلغ عدد مراكز ال�شركة التجارية القائمة ،كما يف  31دي�سمرب 2018م،
 19مركزا جتاريا ومب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري بلغت  1.079مليون مرت مربع ،والتي كانت قد ارتفعت من � 790ألف مرت مربع �إلى  1.075مليون
مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي  .%8علم ًا بان ال�شركة �أكرب من �أي من مناف�سيها يف ال�سوق �سواء من حيث
احلجم (وفق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري) �أو التغطية اجلغرافية .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كانت ح�صة ال�شركة من امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري للمراكز التجارية ت�ساوي  %28يف مدينة جدة ،و %17يف منطقة الدمام احل�ضارية و %11يف مدينة الريا�ض (وذلك ح�سب درا�سة
ال�سوق).
وترى الإدارة ب�أن املراكز التجارية التابعة لها تعترب الوجهة املف�ضلة للم�ست�أجرين والزائرين يف اململكة على حد �سواء ،ويت�ضح ذلك من خالل مركز
ال�شركة الريادي يف ال�سوق .ت�ضم املراكز التجارية التابعة لل�شركة مراكز جتارية �إقليمية كبرية ومراكز جتارية �إقليمية ومراكز جتارية حملية ،والتي
تتمتع جميعها مبواقع وم�ساحات وت�صاميم وحمالت ت�سوق متميزة .وت�شتمل مراكز ال�شركة على مزيج وا�سع ومتنوع من املحالت ،مبا يتنا�سب مع
خمتلف فئات املجتمع .كما توفر هذه املراكز خيارات متعددة من املطاعم واملقاهي ومراكز الرتفيه والتي �شكلت  %16.5من امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري يف تلك املراكز كما يف  31دي�سمرب 2018م .وبح�سب الإدارة ،تتميز املراكز التجارية التابعة لها بوجه عام مب�ستوى خدمة رفيع بالإ�ضافة �إلى
ت�صاميم املباين املتميزة ،وبيئة مرحبة .وتعتقد الإدارة �أن �إطالق دور ال�سينما يف �أربعة مراكز جتارية بحلول نهاية العام 2019م ،ويف احدى ع�شر
مركزا �آخر على املدى املتو�سط �سوف يزيد من جاذبية مراكزها التجارية.
وقد بلغ عدد الزيارات ملرتادي مراكز ال�شركة يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م �أكرث من  108.5مليون زيارة ،علما ب�أن عدد الزوار
قد ارتفع من  75مليون �إلى  109مليون زائر بني العامني 2014م و2018م ،ما ميثل منوا �سنويا مركبا بواقع  .%9.7ترجع هذه الزيادة يف عدد
الزوار يف املقام الأول �إلى ( )1ارتفاع م�ساهمة زوار احلمرا مول واليا�سمني مول وقدرها  3.9مليون و 3.6مليون زائر على التوايل )2( ،زيادة عدد
زوار ال�سالم مول يف مدينة جدة الذين و�صل عددهم �إلى  1.8مليون زائر يف العام 2018م نتيجة لتثبيت موقع «�إيكيا» وافتتاح متجر »فريجن ميغا
�ستورز« ،و( )3زيادة قدرها  1.5مليون زائر لدى جوري مول (يف الطائف) نتيجة افتتاح »�أف �أند بي �أيالند« .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،تُعترب
املراكز التجارية لل�شركة مق�صد ًا لأكرث من  1.000ماركة عاملية ت�ضم العديد من العالمات التجارية الرائدة يف جمال الأزياء واملالب�س مثل »زارا«
و«ديبنهامز« و«كوت�ش« و«�إت�ش �أند �إم« و«فريجن ميغا �ستورز« و«�أ�سواق بنده« و«�إيكيا« .وتوفر ال�شركة مل�ست�أجريها جمموعة متنوعة من املواقع والتي متتاز
ب�إقبال �أعداد كبرية من الزوار� ،إلى جانب �آلية مرنة لتحديد بدالت االيجار ومواقع جماورة ملاركات عاملية ،مما يتيح لل�شركة حتقيق بدالت �إيجار
مالئمة و�شروط و�أحكام مواتية لها مبوجب عقود الإيجار .ف�ض ًال عن ذلك ،مكنت هذه العوامل ال�شركة من تطوير عالقات ا�سرتاتيجية طويلة الأجل
مع م�ست�أجريها.
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وتعتقد الإدارة �أن ال�شركة يف و�ضع ميكنها من اال�ستفادة من قاعدة عمالئها احلاليني عند زيادة عدد مراكزها التجارية .ونظر ًا للعالقة الوطيدة التي
تتمتع بها ال�شركة مع عمالئها (وبوجه خا�ص من فئة كبار امل�ست�أجرين) ،فقد جنحت ال�شركة يف �أن ت�ؤجر جزءا كبري ًا من مراكزها التجارية اجلديدة
قبل افتتاحها ،حيث يتم يف العادة ت�أجري نحو  %50من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري قبل فرتة ثالثة (� )3إلى �ستة (� )6أ�شهر من افتتاح املراكز
التجارية ،مما ي�سمح للمراكز التجارية اجلديدة حتقيق معدل �إ�شغال يف ال�سنة الأولى قدره � ٪70إلى  .٪75مما يتيح لل�شركة تقلي�ص بع�ض املخاطر
املرتبطة مب�شاريع التطوير اجلديدة و�سرعة ت�شغيل مراكزها التجارية اجلديدة وحتقيق �أعلى قدر ممكن من م�ستويات الإ�شغال جلذب الزائرين �إلى
تلك املراكز التجارية.

٤٤٤٤٤٤٤

�٤سوق جاذبة مدعومة برتكيبة �سكانية و�أ�ساليب عي�ش حملية مواتية

تعترب �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية هي الأكرب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث يبلغ حجم هذه ال�سوق ،وفقا لدرا�سة ال�سوق املعدة،
�ضعف حجم ال�سوق الإماراتي تقريبا ،بقيمة تقارب  386مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م .كما احتل �سوق التجزئة يف اململكة احل�صة
الأكرب من جممل �سوق التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة بلغت ،وفق ًا لدرا�سة ال�سوق %65.3 ،من جممل مبيعات التجزئة يف دول جمل�س
التعاون يف العام 2018م .كما بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ل�سوق التجزئة ال�سعودي بني عامي 2014م و2018م نحو  %3.6ويتوقع �أن ي�صل معدل
النمو ال�سنوي املركب بني عامي 2019م و2021م �إلى  .%5ويدعم قطاع جتارة التجزئة يف اململكة عدد من العوامل االقت�صادية الرئي�سية ،التي ت�شمل،
وفق ًا لدرا�سة ال�سوق:
ཛمعدل مرتفع لزيادة �أعداد ال�سكان (حوايل  %1.8يف عام 2017م).
ཛ
ཛ

ཛارتفاع اعداد ال�سكان من ال�شباب حيث بلغت ن�سبة ال�سكان حتت عمر  30نحو  %52من �إجمايل عدد ال�سكان يف العام 2018م.

ཛ

ཛالزيادة امل�ستمرة يف �أعداد القوى العاملة ،حيث من املتوقع �أن تبلغ ن�سبة الزيادة يف العام 2019م حوايل .%3

ويتميز ال�سوق ال�سعودي برتكيبة �سكانية و�أ�ساليب عي�ش حملية مواتية ،وهي �أمور ت�ؤثر �إيجابا على �سوق التجزئة باململكة .ولدى املجتمع ال�سعودي ثقافة
الت�سوق باعتبارها ك�أحد و�سائل الرتفيه الرئي�سية ولق�ضاء �أوقات عائلية ،بالإ�ضافة الى ت�أثري املناخ احلار والذي ي�ساعد على ارتفاع م�ستوى الطلب على
بيئة املراكز التجارية املكيفة ،والذي ي�ؤدي بدوره �إلى ارتفاع معدالت الزوار ب�شكل منتظم على مدار ال�سنة.
تف�صل جدول �أعمال �شامل لإ�صالحات
يف عام 2016م� ،أعلنت احلكومة ال�سعودية ر�ؤيتها اجلديدة التي �أطلقت عليها ا�سم «ر�ؤية اململكة  ،»2030والتي ّ
اجتماعية واقت�صادية .وت�شمل الأهداف الرئي�سية لر�ؤية اململكة  2030على تنويع اقت�صاد اململكة واحلد من االعتماد على الإيرادات النفطية .وكجزء
من ر�ؤية اململكة  ،2030هناك تركيز خا�ص على قطاع جتارة التجزئة بهدف �إيجاد مليون فر�صة عمل �إ�ضافية للمواطنني ال�سعوديني .ومن املتوقع
حتقيق ذلك من خالل تي�سري منو قطاع التجزئة عن طريق جذب ماركات حملية و�إقليمية وعاملية.
عالوة على ذلك ،ت�سعى ر�ؤية اململكة � 2030إلى تنمية قطاع الرتفيه من خالل زيادة �إنفاق العائالت على الأن�شطة الثقافية والرتفيهية .ونتيجة لذلك،
مت �إن�شاء الهيئة العامة للرتفيه بغر�ض تطوير �أوجه الرتفيه .وميكن للمراكز التجارية �أن تلعب دور ًا �أكرب يف قطاع الرتفيه يف اململكة ،مما �سي�ؤدي
جلذب عدد �أكرب من الزوار.
وقد �أعلنت اململكة يف �شهر دي�سمرب 2017م �أنها تعتزم البدء ب�إ�صدار تراخي�ص لفتح دور ال�سينما .وتبعا لذلك ،مت افتتاح �أول دار �سينما يف اململكة
يف �شهر �أبريل 2018م .ومتا�شيا مع ر�ؤية اململكة  2030واخلطة اال�سرتاتيجية جلعل املراكز التجارية حمورا ترفيهيا هاما ،تقوم ال�شركة بتنفيذ خطة
لإطالق دور ال�سينما يف �أربعة من مراكزها التجارية (مول العرب ،مول الظهران ،بوليفارد اجلامعة والنخيل مول (الريا�ض))نهاية العام 2019م،
ويف احدى ع�شر مركزً ا �آخر من مراكزها على املدى املتو�سط.
كما ا�ستفاد �سوق التجزئة ال�سعودي �أي�ض ًا من منو قطاع ال�سياحة يف ال�سنوات الأخرية ،مدفوعا بال�سياحة الدينية على اعتبار �أنها موطن ًا للحرمني
ال�شريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة .وبلغت م�ساهمة قطاع ال�سياحة حوايل  88.2مليار ريال �سعودي من �إجمايل الناجت املحلي يف العام 2017م
والذي �شكل نحو  %3.4تقريبا من �إجمايل الناجت املحلي للمملكة يف ذلك العام .ومن املتوقع �أن تزداد معدالت ال�سياحة يف امل�ستقبل القريب بالنظر
�إلى عدد من العوامل ،منها اال�ستثمارات الكربى وامل�ستمرة يف البنية التحتية والفنادق وجتارة التجزئة خلدمة العدد املتزايد من ال�سائحني والإ�سهام
يف حتقيق هدف ر�ؤية اململكة  2030املتمثل يف تطوير اململكة كوجهة �سياحية جاذبة.

٤ ٤٤٤٤٤٤٤العالقات اال�سرتاتيجية مع عدد من ال�شركات الرائدة يف قطاعي التجزئة واملقاوالت ،مما مينح ال�شركة
ميزة �إ�ضافية يف تطوير و�إدارة املراكز التجارية
ترى الإدارة �أن ال�شركة ت�ستفيد من مزايا تناف�سية مهمة من خالل عالقاتها الوطيدة والقائمة منذ زمن طويل مع �أطراف رئي�سية ذات عالقة.
وت�ستفيد ال�شركة من عالقتها مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول ،علم ًا �أنها طرف ذو عالقة حيث ميلك
امل�ساهمون امل�سيطرون يف ال�شركة ح�صة �سيطرة فيها .وتُعترب �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه �إحدى �أكرب ال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة
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يف اململكة ،حيث يوجد لديها كما يف  31دي�سمرب 2018م �أكرث من  1.800حمل جتاري يف  13دولة ،والتي ت�شغل مواقع تزيد عن  540.000مرت مربع
من م�ساحات جتارة التجزئة .وت�شمل جمموعة املاركات التي تتعامل بها �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ماركات كربى يف اململكة مثل «زارا»
و«ما�سيمو دوتي» و«�ألدو» و«جاب» و«نيو يوركر» و«بنانا ريببلك» .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه 872
حم ًال �ضمن ت�سعة ع�شر ( )19مركز ًا جتاري ًا تابع ًا لل�شركة ،ت�شغل ن�سبة  %24.2من امل�ساحة الإجمالية امل�شغولة القابلة للت�أجري لدى ال�شركة .ويف
ال�سنوات الأخرية ،ا�ست�أجرت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ب�شكل م�سبق ما بني  %25-20من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف جميع
املراكز التجارية اجلديدة التي افتتحتها ال�شركة ،الأمر الذي يجذب امل�ست�أجرين من الغري بح�سب اعتقاد االدارة .وقد رفع ذلك الطلب على امل�ساحات
القابلة للت�أجري عند افتتاح املراكز التجارية اجلديدة.
ومن بني امل�ست�أجرين ذوي العالقة الرئي�سيني �أي�ضا �شركة الأطعمة والرتفيه التي كانت ت�ست�أجر ،كما يف  31دي�سمرب 2018م ،حوايل  16.064مرت
مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لدى ال�شركة ،والتي متثل ن�سبة  %1.5من جمموع امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية
التابعة لل�شركة .وتُعترب �شركة الأطعمة والرتفيه م�شغال كبريا و�صاحب امتيازات مطاعم وبائع م�أكوالت بالتجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ولديها
حمفظة مكونة من  21عالمة جتارية وهي تعمل منذ العام 2000م .ونظر ًا لعالقات ال�شركة املتينة مع جمموعة متنوعة من امل�ست�أجرين ذو العالقة،
تعتقد الإدارة �أنها تتمتع بقدرة متميزة على خلق جتارب متكاملة للت�سوق والرتفيه وتناول الأطعمة وامل�شروبات يف مراكزها التجارية.
ا�ستفادت ال�شركة �أي�ض ًا من عالقتها مع �شركة فواز احلكري العقارية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،علم ًا �أنها �شركة ذات عالقة حيث ميلك امل�ساهمون امل�سيطرون يف ال�شركة ح�صة �سيطرة يف �شركة فواز احلكري العقارية .وقد قامت �شركة
فواز احلكري العقارية بت�صميم وبناء  16مركزا من املراكز التجارية احلالية الـ 19التابعة لل�شركة (با�ستثناء تاال مول يف مدينة الريا�ض و�سالم مول
يف مدينة جدة و�سلمى مول يف حائل ،علم ًا �أن �شركة فواز احلكري العقارية كانت م�س�ؤولة عن القيام بتنفيذ �أعمال التح�سينات اجلوهرية التي قامت
بها ال�شركة بالن�سبة لتلك املباين) .ونتيجة لذلك فقد اكت�سبت �شركة فواز احلكري العقارية خربة ودراية يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية .ويوجد
لدى ال�شركة ،كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م ،ت�سعة عقود ت�صميم وان�شاء مع �شركة فواز احلكري العقارية لبناء ت�سعة مواقع جديدة (با�ستثناء جدة
بارك) ،منها �أربعة مراكز قيد التنفيذ ،وخم�سة مواقع للتطوير م�ستقب ًال .وت�ستفيد ال�شركة من عالقتها مع �شركة فواز احلكري العقارية حيث �أنها
تُعترب �شريك ًا يع ّول عليه يف �أعمال البناء ،مع الأخذ بعني االعتبار تاريخها الطويل يف العمل مع ال�شركة ب�شكل ناجح وبالكفاءة الالزمة لإجناح م�شاريع
بناء املراكز التجارية.

٤٤٤٤٤٤٤

٤منوذج عمل ناجح يف تطوير املراكز التجارية

�إن قدرات وخربات ال�شركة فيما يتعلق بتطوير املراكز التجارية ت�شكل �إحدى مزاياها التناف�سية الرئي�سية ،وبف�ضلها متكنت ال�شركة من �أن ت�صبح �أكرب
مالك ومطور وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد قامت ال�شركة ،من خالل �شراكتها مع �شركة فواز احلكري العقارية ،بتطوير
�ستة ع�شر ( )16مركز ًا جتاري ًا (با�ستثناء تاال مول يف مدينة الريا�ض و�سالم مول يف مدينة جدة و�سلمى مول يف حائل) .وقد برهنت ال�شركة من خالل
ذلك على قدرتها على تقييم املتطلبات املتغرية لل�سوق ب�شكل دقيق ،والذي يعد �أمر ًا هام ًا لتحديد وت�أمني مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية عليها.
قامت ال�شركة بتطوير قاعدة بيانات مف�صلة تت�ضمن املراكز احل�ضارية الرئي�سية يف اململكة ،التي ت�أخذ بعني االعتبار الكثافة ال�سكانية وتطور �أي
مناطق جديدة والرتكيبة ال�سكانية ومعدالت الدخل والو�ضع التناف�سي .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تتبنى ال�شركة اجراءات منظمة يف عملية ت�صميم وبناء
مراكز جتارية ذات جودة عالية خالل مدة منا�سبة وبتكلفة معقولة .وقد جنحت ال�شركة �أي�ض ًا يف تطبيق منوذج فعال للت�أجري امل�سبق ،حيث ا�ستطاعت
�أن ت�ؤجر م�سبق ًا حوايل  %50من مراكزها التجارية اجلديدة قبل مدة ترتاوح بني ثالثة ( )3و�ستة (� )6أ�شهر من بدء ت�شغيلها ،الأمر الذي �أتاح
لل�شركة تقلي�ص املخاطر املرتبطة ب�أعمال تطوير املراكز التجارية اجلديدة وحتقيق امل�ستوى الأمثل من الإ�شغال ب�شكل �أكرث فعالية .على �سبيل املثال،
و�صل م�ستوى الت�أجري امل�سبق ملركز النخيل مول (الريا�ض) �إلى  ٪75يف ال�سنة الأولى من ت�شغيله يف ال�سنة املالية 2015م ،مما �أ�سفر عن م�ستويات
�إ�شغال بلغت  ٪92و ٪92و ٪95يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م ،على التوايل.
وبالنظر �إلى اخلربة الوا�سعة التي تتمتع بها ال�شركة يف بناء وتطوير املراكز التجارية وقدرتها على �إدارة العديد من م�شاريع التطوير يف �آن واحد ،ف�إن
ذلك يتيح لل�شركة اال�ستمرار يف زيادة مراكزها التجارية يف ال�سنوات القادمة .ويوجد لدى ال�شركة ،كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ثالثة مراكز جتارية
قيد التنفيذ (واحد منهما مقام على �أر�ض م�ست�أجرة من املالك مبوجب عقد �إيجار رئي�سي ،واثنان مقامان على �أرا�ض مملوكة لل�شركة) ،بالإ�ضافة
�إلى تو�سعة ملركز جتاري حايل (با�ستثناء جدة بارك) ،مب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري تبلغ حوايل  172.500مرت مربع .ومن املتوقع �أن تنتهي �أعمال
البناء ويبد�أ ت�شغيل هذه املراكز خالل عام 2019م .و�إ�ضافة �إلى ذلك �أي�ض ًا ،متتلك ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018م ،قطعتي �أر�ض مب�ساحة �إجمالية
قدرها  794.117مرت مربع .وكانت ال�شركة قد �أبرمت عقود �إيجار طويلة الأجل لثالثة (� )3أرا�ض �أخرى مب�ساحة �إجمالية بلغت  357.756مرت مربع،
جميعها خم�ص�صة مل�شاريع تطوير مراكز جتارية يف امل�ستقبل ،وي�شمل ذلك تو�سعة �أحد املراكز التجارية القائمة (ملزيد من التفا�صيل حول خطط
ال�شركة امل�ستقبلية وفر�ص النمو ،يرجى مراجعة الق�سم « 9-4اخلطط امل�ستقبلية وفر�ص النمو»).
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٤٤٤٤٤٤٤

�٤سجل حافل من النمو يف عمليات ال�شركة ومن الأداء املايل املتميز

حققت �إدارة ال�شركة منو ًا يف عملياتها على مدى ال�سنوات ،وذلك من خالل تطوير مراكز جتارية جديدة وحت�سني �أداء املراكز التجارية القائمة .وقد
جنحت ال�شركة يف زيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري مبقدار حوايل  270.000مرت مربع من  800.000مرت مربع يف �سنة 2013م �إلى 1.075
مليون مرت مربع يف عام 2018م .وقد تبنت الإدارة �أ�سلوبا منهجيا فيما يتعلق بالنمو مع الرتكيز على تعظيم قيمة الأعمال والأداء املايل .وتتمتع الإدارة
ب�سجل حافل يف حتقيق منو منتظم يف امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية واملقايي�س الت�شغيلية ،وقد منت �إيرادات ال�شركة من  1.914.5مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م �إلى حوايل  2.159.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م( ،مبعدل
منو �سنوي مركب قدره  %6.2خالل نف�س الفرتة) .وقد بلغ هام�ش ربح ال�شركة قبل خ�صم تكاليف االعباء املالية وال�ضرائب واال�ستهالك والإطفاء
يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م  ،%64.9فيما بلغ هام�ش �صايف دخلها يف نف�س الفرتة  .%35.7وترى الإدارة �أنه نتيجة ال�سرتاتيجية
النمو التي تطبقها ال�شركة ،وقدرتها على التفاو�ض وابرام عقود االيجار مع امل�ست�أجرين وفقا ل�شروط �إيجار مالئمة ،ومبادراتها امل�ستمرة جلذب
الزائرين ،ف�إن ال�شركة يف و�ضع ي�سمح لها بتعظيم قيمة �أعمالها ب�شكل �أكرب وحت�سني �أدائها املايل يف امل�ستقبل.

٤٤٤٤٤٤٤

٤قوة املركز املايل لل�شركة يتيح لها مرونة مالية لتمويل النمو امل�ستقبلي وحتقيق الأرباح

تتفوق ال�شركة على العديد من مناف�سيها من خالل قوة مركزها املايل والذي بدوره يوفر خيارات متنوعة لل�شركة فيما يتعلق بتمويل �أعمالها
امل�ستقبلية .وقد قامت ال�شركة م�ؤخرا ب�إعادة متويل ت�سهيالتها البنكية احلالية من خالل احل�صول على ت�سهيالت بنكية طويلة الأجل بقيمة 7.2
مليار ريال �سعودي ملدة ع�شر �سنوات .تت�ألف الت�سهيالت اجلديدة من �شريحتني ،مت ا�ستخدام ال�شريحة الأولى منها بقيمة  5.95مليار ريال �سعودي
لإعادة متويل الت�سهيالت البنكية القائمة .و�أما ال�شريحة الثانية والبالغة قيمتها  1.2مليار ريال �سعودي فقد مت اتاحتها لل�شركة بغر�ض متويل خطط
ال�شركة لتطوير مراكز جتارية جديدة (�شرط االمتثال ل�شروط معينة) .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان املبلغ غري امل�سحوب مبوجب ت�سهيالت �إعادة
التمويل ي�ساوي  305مليون ريال �سعودي.

٤٤٤٤٤٤٤

٤خربة فريق الإدارة ،مدعوم ًا مب�ساهمني ملتزمني وذوي �سمعة مرموقة

لدى ال�شركة فريق �إدارة متمر�س لدى �أفراده جمتمعني �أكرث من  100عام من اخلربة يف قطاع تطوير العقارات التجارية وجتارة التجزئة .و ُيعترب
فريق الإدارة م�س�ؤوال عن جناح ال�شركة بحيث �أ�صبحت �أكرب مالك ومطور وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة .وقد جنح فريق الإدارة يف تطوير
�سبعة ( )7مراكز جتارية جديدة ،كما �أ�شرف على �إعادة تطوير وحت�سني املراكز التجارية القائمة يف ال�سنوات اخلم�س ( )5الأخرية ،الأمر الذي
�أدى �إلى زيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري بن�سبة حوايل � %34أثناء تلك املدة .ويقوم فريق الإدارة بالإ�شراف على كامل �أن�شطة ال�شركة ،بدءا
من تطوير العقارات �إلى �إدارة الأ�صول وعمليات املراكز التجارية .وت�سعى ال�شركة على الدوام �إلى حت�سني فريق �إدارتها من خالل تعيني م�س�ؤولني
جدد والذين �سي�ساعدونها لتنفيذ خططها لتنمية �أعمالها .ومن املتوقع �أن ت�ستمر ال�شركة باال�ستفادة من �سجل الإدارة احلافل يف تعظيم قيمة �أعمال
مراكزها التجارية القائمة حاليا وحتديد فر�ص جديدة لتنمية �أعمالها .وتنطوي الإجنازات الرئي�سية لإدارة ال�شركة على احلفاظ على م�ستوى منو
متني واال�ستمرار يف حت�سني املزايا املقدمة لزائري املراكز التجارية التابعة لل�شركة.
وتعتقد ال�شركة �أن امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�شركة ،وهم �أي�ض ًا امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة ،هم احد رواد قطاع التجزئة يف اململكة العربية
ال�سعودية .ف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن ه�ؤالء امل�ساهمني امل�سيطرين كانوا خلف دخول ماركات �أزياء عاملية �إلى اململكة العربية ال�سعودية مثل «زارا» و«مي�س
�سيلفريدج» و«والي�س» يف �أواخر الت�سعينيات من القرن املا�ضي .وقد ترتبت على دخول هذه املاركات العاملية �إلى ال�سوق ال�سعودي زيادة الطلب على
م�ساحات البيع بالتجزئة عالية اجلودة مما �أدى �إلى افتتاح �أول مركز جتاري يف عام 2002م .وقد قام امل�ساهمون امل�سيطرون بدعم ال�شركة والإدارة
من خالل خربتهم يف �سوق التجزئة والقطاع العقاري .ومن املتوقع �أن ت�ستمر ال�شركة م�ستقبال يف االنتفاع من خربتهم ومعرفتهم الوا�سعة يف ال�سوق.
وجتدر اال�شارة الى �أنه وفقا التفاقيات اعادة التمويل ،فقد تعهد امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون باحلفاظ على ح�صة ملكية يف ال�شركة بن�سبة  %51على الأقل.

٤ ٤٤٤٤٤ا�سرتاتيجيات ال�شركة
تنطوي اال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لل�شركة بخ�صو�ص تنمية �أعمالها التجارية على ما يلي:

٤٤٤٤٤٤٤
التابعة لها

٤تر�سيخ املوقع الريادي لل�شركة يف قطاع جتارة التجزئة باململكة من خالل زيادة عدد املراكز التجارية

تخطط ال�شركة لال�ستمرار يف تو�سعة اعمالها وزيادة عدد مراكزها التجارية مدعومة ب�سجلها احلافل بالنجاحات يف هذا املجال .ويتجلى ذلك يف منو
عدد املراكز التجارية التابعة لل�شركة من اثني ع�شر ( )12مركزا جتاريا �إلى ت�سعة ع�شر ( )19مركزا جتاريا يف الفرتة بني عامي 2013م و2018م،
مما �أدى �إلى زيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري من  800.000مرت مربع �إلى  1.075مليون مرت مربع اثناء تلك الفرتة ،ما ميثل معدل منو
�سنوي مركب بن�سبة .%8
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وتعتقد االدارة ان التوجهات االقت�صادية وال�سكانية باململكة تتيح لل�شركة فر�صة لرت�سيخ موقعها الريادي يف ال�سوق ،من خالل زيادة عدد مراكزها
التجارية .يعترب معدل �إجمايل م�ساحات املراكز التجارية القابلة للت�أجري الى عدد ال�سكان يف اململكة (وهو معيار لقيا�س مدى انت�شار املراكز التجارية
يف �أي دولة) �أقل من تلك املعدالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء الكويت و�سلطنة العمان) .ووفقا لدرا�سة ال�سوق ،بلغ معدل �إجمايل
م�ساحات املراكز التجارية القابلة للت�أجري الى عدد ال�سكان يف اململكة  0.4مرت مربع يف عام 2018م كن�سبة معدلة للمدن الأربعة الرئي�سية يف اململكة
وهذا املعدل �أقل من املعايري الدولية ملقا�س  1.1مرت مربع و�أقل من املدن الأخرى يف دول جمل�س التعاون ،مبا فيها دبي ( 1.3مرت مربع مقابل الت�أجري
الى عدد ال�سكان) وابو ظبي ( 1.1مرت مربع مقابل الت�أجري الى عدد ال�سكان)� .إن انخفا�ض هذا املعدل يف اململكة ميثل فر�صة كبرية لتو�سعة وتنمية
املراكز التجارية داخل اململكة.
وتتمحور ا�سرتاتيجية ال�شركة لزيادة عدد مراكزها التجارية حول العوامل الرئي�سية التالية:
ཛبناء مراكز جتارية جديدة :تعتزم ال�شركة حاليا زيادة عدد مراكزها التجارية ،من خالل بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة ،بالإ�ضافة �إلى
ཛ
املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض ،مما �سي�ؤدي الى زيادة �إجمايل عدد مراكزها التجارية من ت�سعة ع�شر ( )19مركز ًا
جتاري ًا كما يف  31دي�سمرب 2018م �إلى اثنني وع�شرين ( )22مركزا جتاريا خالل عام 2019م ،وزيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
من  1.079مليون مرت مربع �إلى  1.251مليون مرت مربع.ف�ض ًال عن ذلك� ،أبرمت ال�شركة يف  4مار�س 2019م اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة
بارك ،وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .امل�شروع يقع يف موقع
ا�سرتاتيجي ب�شارع التحلية وتبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري  128.740مرت مربع .والتاريخ املتوقع لبدء ت�شغيل جدة بارك هو الربع
الثاين من العام 2020م.
ཛ

ཛوكما يف  31دي�سمرب 2018م ،تنوي ال�شركة تطوير �أربعة مراكز جتارية جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف
مدينة الريا�ض) على مدى ال�سنوات اخلم�سة القادمة .متتلك ال�شركة قطعتي �أر�ض من هذه املواقع اخلم�س ،فيما قامت ال�شركة ب�إبرام
اتفاقيات �إيجار طويلة الأجل للقطع الثالث ( )3املتبقية .وتتوزع املواقع اخلم�سة ( )5بني مدينتي الريا�ض وجدة (ملزيد من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم « 9-4اخلطط امل�ستقبلية وفر�ص النمو«) ،مما يعزز مكانة ال�شركة يف هتني املدينتني.

ཛ

�ཛسوف تركز ال�شركة يف املقام الأول على تطوير املراكز التجارية الإقليمية التي تخدم املجتمعات املجاورة ،تزامنا مع تطوير انتقائي للمراكز
التجارية الإقليمية الكبرية التي تخدم عموما مناطق �أكرث اكتظاظا بال�سكان .وت�سعى ال�شركة ،على �سبيل املثال� ،إلى حتقيق التوازن يف
حمفظة مراكزها التجارية يف مناطق رئي�سية يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق تطوير مركز جتاري �إقليمي كبري يف مدينة الريا�ض
(املنطقة الو�سطى) يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،لتكملة املراكز الإقليمية املوجودة حاليا يف هذه املدينة ،كما فعلت ال�شركة �سابقا يف مدينة
جدة (املنطقة الغربية) والظهران (املنطقة ال�شرقية) .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف تبحث ال�شركة عن فر�ص ال�ستئجار مراكز جتارية قائمة،
مت ان�شائها من قبل مطورون �آخرون .وقد قامت ال�شركة �سابقا باال�ستفادة من فر�ص مماثلة ،مثل تاال مول يف مدينة الريا�ض ،وال�سالم مول
يف مدينة جدة ،و�سلمى مول يف حائل (والتي جميعها �أ�صبحت من �ضمن املراكز التجارية التابعة لل�شركة) ،وكذلك فيما يتعلق با�ستئجارها
جلدة بارك يف مار�س  2019م.

ཛ

ཛتطوير مفاهيم جديدة للمراكز التجارية :تخطط ال�شركة لتطوير مفاهيم جديدة للمراكز التجارية يف اململكة ،مثل م�شروع بوليفارد
اجلامعة يف مدينة الريا�ض� ،أحد امل�شاريع اجلديدة التي تقوم ال�شركة ب�إن�شائها كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،حيث تهدف ال�شركة �إلى تقدمي
مفهوم «البوليفارد» الذي �سيكون وجهة لـتلبية متطلبات احلياة الع�صرية ،والذي يت�ضمن مطاعم ومقاهي ذات �أ�سعار معتدلة .يهدف هذا
الـ«بوليفارد« �إلى تقدمي مالمح ت�صاميم جذابة ،تت�ضمن قاعات كبرية ومناطق طبيعية خ�ضراء حتيط مبطاعم متميزة ومزيج من املحالت
التجارية الفريدة .كما تعتزم ال�شركة افتتاح دور �سينما يف غالبية املراكز التجارية على املدى املتو�سط ،مما �سيتيح املزيد من و�سائل الرتفيه
�ضمن حمفظتها.

ཛ

ཛتو�سعة املراكز التجارية احلالية :تعتزم ال�شركة تو�سعة بع�ض مراكزها التجارية احلالية متى كانت الظروف مالئمة لذلك ،م�ستندة على
حتليل ال�شركة ملعطيات ال�سوق .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،قامت ال�شركة با�ستئجار قطعة �أر�ض جماورة لأحد املراكز التجارية احلالية
(النخيل مول يف مدينة الريا�ض) ،تبلغ م�ساحتها �إلى  106.375مرت مربع .وتنوي ال�شركة �إكمال املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف
مدينة الريا�ض على هذه القطعة يف نهاية العام 2019م ،و�إكمال املرحلة الثانية من التو�سعة خالل ال�سنوات الثالثة ( )3القادمة .وتبحث
ال�شركة ب�شكل م�ستمر عن فر�ص لزيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �ضمن مراكزها التجارية .فعلى �سبيل املثال ،قامت ال�شركة يف
عام 2018م ب�إ�ضافة  4.609مرت مربع كم�ساحة �إجمالية جديدة قابلة للت�أجري يف مول الظهران ،وذلك من خالل ا�ستغالل م�ساحات غري
م�ستخدمة �ضمن املناطق امل�شرتكة؛ كما قامت ال�شركة يف نف�س العام ب�إ�ضافة م�ساحة �إجمالية جديدة قابلة للت�أجري يف ال�سالم مول بجدة
بلغت  1.890مرت مربع بنف�س الأ�سلوب .و�سوف ت�ستمر ال�شركة يف البحث عن فر�ص ،عند الإمكان ،لإ�ضافة م�ساحات �إجمالية جديدة قابلة
للت�أجري �ضمن مراكزها التجارية.

ཛ

ཛبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شمل �إحدى �آليات ال�شركة لتح�سني اال�ستفادة من امل�ساحات ال�شاغرة� ،إعادة قيا�س امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
للمحالت داخل مراكزها التجارية ،وذلك ب�إعادة قيا�س امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املوجودة يف خمططات ت�صاميم املراكز التجارية
اجلديدة عند بنائها �أو عند ت�شغيلها ،وذلك ي�شمل املحالت ال�شاغرة .وي�أخذ بالإعتبار نظام املعلومات االدارية اخلا�ص بال�شركة عوامل
اعادة قيا�س امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املحالت ال�شاغرة يف املراكز التجارية هذا وتت�ضمن عقود الإيجار احلالية بنودا معدلة تبني
�إعادة القيا�س لتلك امل�ساحات عند انتهاء عقد الإيجار وجتديده .ويعني ذلك �إظهار عملية �إعادة القيا�س بعد �سنة واحدة من جتديد عقد
الإيجار ومبا�شرة عند �إعادة ت�أجري الوحدة داخل املركز التجاري ،ويف حالة انتهاء عقد الإيجار و�إعادة ت�أجري الوحدة �إلى م�ست�أجر جديد
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وفق امل�ساحة اجلديدة املعاد قيا�سها .ولطاملا قامت ال�شركة حتى اليوم بت�أجري وحداتها على �أ�سا�س الت�صميم واملنطقة املخططة يف �سياق
جهودها الهادفة �إلى ت�سليم املراكز التجارية قبل املوعد املحدد .ونتيجة لإعادة قيا�س امل�ساحة م�ؤخرا ،تو�صلت ال�شركة �إلى حتقيق زيادة يف
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ت�صل الى  28.000مرت مربع ،الأمر الذي �سينعك�س يف عملية جتديد عقود الإيجار للوحدات املعنية خالل
العامني �إلى ثالثة �أعوام القادمة.

٤٤٤٤٤٤٤

٤حتقيق اق�صى قدر من العوائد املالية من املراكز التجارية احلالية لل�شركة

تركز ال�شركة ب�شكل كبري على �إدارة �أ�صولها ب�شكل فعال ،وتعتزم اال�ستمرار يف �سجلها الناجح يف �إدارة مراكزها التجارية ب�شكل فاعل .لتحقيق هذا
الهدف ،اطلقت الإدارة عدد من املبادرات الرئي�سية والتي ت�شمل )1( :حت�سني معدالت الإ�شغال ،و( )2حت�سني معدالت بدالت الإيجار ،و( )3تنويع
امل�ست�أجرين وفئاتهم ،و( )4تعزيز الإيرادات من املبيعات الإعالنية والأك�شاك وغريها من اخلدمات الأخرى ،و(� )5إطالق مبادرات �أخرى لتح�سني
كفاءة الأعمال.
ཛحت�سني معدالت الإ�شغال :من بني الأهداف الأ�سا�سية لل�شركة فيما يتعلق يف �إدارة �أ�صولها واال�ستمرار يف رفع م�ستويات الإ�شغال يف جميع
ཛ
مراكزها التجارية .وتركز ال�شركة حتديدا على رفع م�ستويات الإ�شغال اخلا�صة باملراكز التجارية التي جرى افتتاحها م�ؤخرا ،حيث تقوم،
عل �سبيل املثال ،بت�أجري مواقع لفرتات ق�صرية ،مما ُي ِّكن ال�شركة من تقلي�ص مقدار الوحدات غري امل�ست�أجرة ب�شكل م�ؤقت �إلى حني ت�أمني
م�ست�أجرين لفرتات �أطول .كما قامت ال�شركة يف عام 2014م يف �إطار جهودها لزيادة ايراداتها ب�إ�ضافة �آلية جديدة لغالبية عقود الإيجار
املربمة مع م�ست�أجريها والتي يتم مبوجبها حتديد قيمة بدل االيجار على �أنه املبلغ االعلى من )1 (:بدل الإيجار الأ�سا�سي ،وهو عبارة عن
قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد الأدنى لبدل الإيجار ،و( )2ن�سبة مئوية من مبيعات امل�ست�أجرين ال�سنوية .وتخطط الإدارة لزيادة بدالت
الإيجار القائمة على حجم املبيعات والتي مثلت  ،%1.5و ،%0.7و %0.5من �إجمايل �إيرادات الإيجار لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31
مار�س 2016م ،و 31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م على التوايل� .أدخلت ال�شركة تدريج ًيا بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م
أحكاما جديدة يف عقود الإيجار تتعلق بجمع بيانات مبيعات امل�ست�أجرين� .إن هذه الأحكام يف طور التنفيذ حال ًيا ،ومن املتوقع �أن ت�سهل جمع
� ً
بيانات املبيعات من م�ست�أجري ال�شركة .اتخذت ال�شركة قرا ًرا ا�سرتاتيج ًيا ب�إدراج هذه الأحكام يف جميع عقود الإيجار اجلديدة بغر�ض
احل�صول على هذه املعلومات بد ًال من منح حوافز للم�ست�أجرين مقابل احل�صول الطوعي على هذه املعلومات.
ཛبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخطط الإدارة لربط �أنظمة تقنية املعلومات لدى ال�شركة مع �أنظمة نقاط البيع اخلا�صة بامل�ست�أجرين ،بحيث تتمكن
ཛ
ال�شركة من مراقبة مبيعاتهم ،وبالتايل حتديد قيمة الإيجار القائم على حجم املبيعات .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كانت ن�سبة  %90من
عقود �إيجار ال�شركة ت�شتمل على �آلية حتديد بدل الإيجار قائمة على «حجم املبيعات» .وتعتزم ال�شركة تطبيق هذه الآلية ب�شكل كامل بالن�سبة
للعقود املذكورة خالل ال�سنتني �أو الثالث �سنوات القادمة .وتهدف الإدارة � ً
أي�ضا �إلى زيادة الإيرادات املرتتبة على امل�ساحة الإجمالية احلالية
القابلة للت�أجري عن طريق تقليل عدم كفاءة الت�سعري الإيجاري وتطبيق نهج �أكرث تنا�س ًقا يف ت�سعري الإيجارات .وعليه ،بد�أت الإدارة خالل
العام 2017م بتوحيد مناذج عقود الإيجار جلميع فئات امل�ست�أجرين من خالل توحيد فرتات الإيجار والأ�سعار (مبا يف ذلك اخل�صومات)،
وت�أكدت يف هذا ال�سياق من �أن «ن�سبة القدرة على حتمل التكاليف» للم�ست�أجر (والتي متثل بدل الإيجار املدفوع من امل�ست�أجر مق�سم على
املبيعات التي يحققها امل�ست�أجر يف ذات املدة) ال تتجاوز م�ؤ�شرا حمددا م�سبق ًا.
ཛحت�سني معدالت بدالت الإيجار :من الأهداف الأ�سا�سية لإدارة ال�شركة فيما يتعلق ب�إدارة �أ�صولها حت�سني معدالت بدالت الإيجار من خالل
ཛ
الإدارة الفعالة لعملية جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين ،وذلك عن طريق جتديد عقود الإيجار ببدالت �إيجار �أعلى و�إعادة ت�أهيل
امل�ساحة امل�ؤجرة .ويتم ذلك من خالل �إعادة ت�أجري امل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري الى فئات �أخرى من امل�ست�أجرين والذين يتقبلون
م�ستويات �أعلى من بدالت الإيجار �أو �إلى م�ست�أجرين �أقوى من نف�س الفئة �أو من خالل ادخال حت�سينات بدرجات متفاوتة على املوقع املعني.
على �سبيل املثال ،قررت الإدارة تقلي�ص امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة للهايربماركت يف كل من �سالم مول بالريا�ض (يناير
2014م) ،ومول العرب بجدة (مار�س 2012م) ،وعزيز مول بجدة (يناير 2013م) ،مبقدار  17.049مرت مربع ل�صالح م�ست�أجري املحالت
التجارية العادية التي تزيد بدالت �إيجارها عموما عن بدالت االيجار مل�ست�أجري الهايربماركت.
ཛتنويع امل�ست�أجرين وفئاتهم مبا يف ذلك �إطالق دور ال�سينما :تقوم ال�شركة با�ستمرار مبراجعة وتعديل مزيج امل�ست�أجرين وفئاتهم �ضمن
ཛ
مراكزها التجارية ،مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�سوق ،من خالل القيام بتقييم دوري للأداء املايل للم�ست�أجرين ،ومراقبة التغريات يف �أذواق
امل�ستهلكني واحتياجاتهم ،و�أي�ضا من خالل �إجراء درا�سات ا�ستق�صائية للزوار ،ف�ضال عن �أبحاث �سكانية ،وتقييم مدى ر�ضا امل�ست�أجرين،
هذا بالإ�ضافة �إلى تنفيذ ا�سرتاتيجية قائمة على التق�سيم �إلى مناطق لتقدمي عرو�ض تكميلية للم�ست�أجرين احلاليني.
�ཛإن ال�شركة على قناعة ب�أن املراكز التجارية �أ�صبحت ب�شكل متزايد وجهة ترفيه رئي�سية ،مع توفر خيارات تنا�سب خمتلف فئات املجتمع .كما
ཛ
وت�سعى الإدارة لتقدمي مفاهيم جديدة لتجارة التجزئة والرتفيه يف مراكزها التجارية ،عند الإمكان ،لتنويع العر�ض وتعظيم القيمة لكل من
امل�ست�أجرين وال�شركة من خالل رفع الإ�شغال ،وجذب املزيد من الإيجارات وتفعيل عرو�ض جديدة (على �سبيل املثال من خالل الأك�شاك
امل�ؤقتة).
ཛوقد زادت ال�شركة من تركيزها على عرو�ض الرتفيه والغذاء  /امل�شروبات .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ازدادت ن�سبة  ٪10و  ٪6من �إجمايل
ཛ
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة لهذه القطاعات ،يف حني مت تخ�صي�ص عرو�ض البيع بالتجزئة والبقالة بن�سبة  ٪70و ٪14
من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري على التوايل .وتتوقع الإدارة م�ستقبال تخفي�ض امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي تتيحها
ال�شركة حال ًيا ملتاجر الغذاء وامل�شروبات و�إعادة تخ�صي�ص هذه امل�ساحة لفئات امل�ست�أجرين من ذوي الأداء الأف�ضل و� /أو الإيرادات الأعلى.
على وجه اخل�صو�ص ،تعتقد الإدارة �أن ال�شركة �ستكون من اجلهات الفاعلة الرئي�سية يف قطاع ال�سينما يف اململكة العربية ال�سعودية على املدى
املتو�سط ،حيث تخطط ال�شركة على املدى املتو�سط �إطالق �أكرث من � 150شا�شة عر�ض يف �أكرث من  15مركز جتاري تابع لل�شركة .كما تخطط
ال�شركة ،يف نهاية عام 2019م ،فتح دور �سينما يف �أربعة مراكز جتارية يف جميع �أنحاء اململكة.
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ཛ

ཛتعزيز الإيرادات من املبيعات الإعالنية والأك�شاك وغريها من اخلدمات الأخرى :ت�سعى ال�شركة ا�ستمرار ب�إ�ضافة م�صادر �إيرادات جديدة
بالإ�ضافة لإيراداتها من ت�أجري امل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري �ضمن مراكزها .وي�شمل ذلك مبيعات الإعالنات مبختلف �أنواعها
والفعاليات وا�ستغالل امل�ساحات ال�شاغرة بت�أجريها م�ؤقت ًا وعربات الطعام داخل املركز التجاري.

ཛ

�ཛإطالق مبادرات �أخرى لتح�سني كفاءة الأعمال� :إطالق مبادرات �أخرى لتح�سني كفاءة الأعمال� :أطلقت الإدارة عددا من املبادرات لتح�سني
كفاءة عمليات ال�شركة ،وذلك من خالل تقلي�ص امل�صاريف العامة ،وزيادة االعتماد على الأ�ساليب احلديثة ،واال�ستثمار يف تقنية املعلومات،
و�إدارة املرافق بال�شكل الأمثل وحت�سني عملية حت�صيل الإيجارات .ويف �سياق تنفيذ هذه املبادرات ،تخطط ال�شركة لت�صبح امل�شغل الأف�ضل
�سيح�سن ممار�ساتها وعملياتها ب�شكل ملمو�س .ويف هذا ال�صدد� ،أنهت ال�شركة م�ؤخرا تطبيق نظام �إدارة العقارات
للمراكز التجارية ،مما
ّ
اجلديد اخلا�ص بال�شركة (نظام «ياردي ( )»)Yardiوالذي يدخل �أف�ضل معايري ال�سيا�سات والإجراءات والعمليات ،مما �سي�سهل �إدارة جميع
عقارات ال�شركة ،وميكنها من التوا�صل ب�شكل �أف�ضل مع م�ست�أجريها وخدمتهم .كما �أن ال�شركة ب�صدد تفعيل حل جديد ملبيعات امل�ست�أجرين،
ومراقبة امليزانية والتخطيط لها ،من خالل نظام نقطة مبيعات �آلية .و�سيتم ا�ستخدام هذا النظام جلمع جميع البيانات الالزمة املتعلقة
مببيعات امل�ست�أجرين ال�سنوية مما �سي�سهل عملية ح�ساب وحت�صيل بدالت الإيجار املتغرية (املحددة على �أ�سا�س حجم املبيعات) .وتتوقع
ال�شركة �أن ي�ستغرق تنفيذ هذا النظام ما ال يقل عن � 12شه ًرا من تاريخ هذه الن�شرة.

٤٤٤٤٤٤٤

٤املحافظة على العالقات مع امل�ست�أجرين وتعزيزها

على اعتبار ان م�صلحة ال�شركة وم�ست�أجريها مرتابطة ،وقد دفع ذلك ال�شركة �إلى تقدمي خدمات وعرو�ض م�صممة خ�صي�ص ًا لالحتفاظ مب�ست�أجريها
احلاليني وجذب �آخرين جدد .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،فقد تراوح متو�سط مدد عقود الإيجار بالن�سبة لفئة كبار امل�ست�أجرين وفئة امل�ست�أجرين
�شبه الكبار ما بني � 5إلى � 10سنوات ،فيما بلغ هذا املتو�سط � 3سنوات مل�ست�أجري املحالت التجارية العادية .وتختلف املزايا التي تقدمها ال�شركة لكبار
امل�ست�أجرين وامل�ست�أجرين الرئي�سيني ،الذين ي�شكلون جزءا �أ�سا�سي ًا من �إيرادات ال�شركة من بدالت االيجار عن املزايا املقدمة للم�ست�أجرين الآخرين
الذين يقدمون خدمات �أو منتجات معروفة ت�ساعد يف ا�ستقطاب امل�ستهلكني املجاورين لتلك املراكز التجارية .وتقوم ا�سرتاتيجية ال�شركة املتمحورة
حول امل�ست�أجرين على الآتي:
ཛالعالقة مع كبار امل�ست�أجرين والعمالء الرئي�سيني :تعترب الإدارة كبار م�ست�أجري ال�شركة وعمالئها الرئي�سيني �شركاء ا�سرتاتيجيني ي�سهمون
ཛ
يف تنمية مراكز ال�شركة التجارية .وبنا ًء عليه ،ف�إن العرو�ض القيمة التي تقدمها ال�شركة لكبار م�ست�أجريها ولعمالئها الرئي�سيني م�صممة
لتمكني �أولئك امل�ست�أجرين من اال�ستفادة �إلى �أق�صى حد ممكن من مزايا مراكز ال�شركة التجارية .وتعتزم ال�شركة اال�ستمرار يف حت�سني
املزايا املقدمة لأولئك امل�ست�أجرين الرئي�سيني ،وي�شمل ذلك العنا�صر التالية:
�إتاحة الفر�صة له�ؤالء امل�ست�أجرين لتو�سيع نطاق �أعمالهم يف جميع �أنحاء اململكة متا�شيا مع تو�سع االنت�شار اجلغرايف للمراكز التجارية اخلا�صة
بال�شركة.
زيادة ح�ضور مواقع امل�ست�أجرين من خالل املحافظة على م�ستويات مرتفعة من الزائرين ب�شكل منتظم ملراكز ال�شركة التجارية.
تقدمي خدمات موحدة و�آلية عالية اجلودة يف جميع املراكز التجارية ،وي�شمل ذلك خدمات الت�سويق من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي
والالفتات خارج املراكز التجارية �أو داخلها وتقدمي امل�شورة بخ�صو�ص اعمال جتهيز املحالت التجارية اخلا�صة بامل�ست�أجرين.
�إدارة العالقة بني ال�شركة وكبار م�ست�أجريها من خالل مديري عالقات متفرغني ي�سعون لتلبية احتياجات ه�ؤالء امل�ست�أجرين والى تقدمي خدمات
عامة لهم ب�شكل م�ستمر ،ويقدمون دعم ًا عام ًا م�ستمر ًا ،ويقدمون الدعم واملتابعة فيما يخ�ص متطلبات التو�سع اخلا�صة به�ؤالء امل�ست�أجرين.
�إتاحة دخول امل�ست�أجرين �إلى املن�صة الرقمية بال�شركة ،ويهدف ذلك تزويد امل�ست�أجرين ب�أف�ضل اخلدمات املمكنة ،مبا يف ذلك الت�أكد من خالل
احلا�سب الآيل من دفعات امل�ست�أجر اخلا�صة بالأجور امل�ستحقة ،وتلقي طلبات ال�صيانة ،واحل�صول على بيانات مبيعات امل�ست�أجرين والت�أكد منها.
ཛ

ཛالعالقة مع امل�ست�أجرين الآخرين :تعتقد الإدارة �أن هناك م�ست�أجرين عامليني وحمليني �آخرين قد اجنذبوا بوجه عام ملراكز ال�شركة التجارية
نظرا ملواقعها اال�سرتاتيجية واملجاورة ملناطق الكثافة ال�سكانية الرئي�سية والتي تقطنها �شرائح �سكانية م�ستهدفة مبنتجاتها ،ونظر ًا ل�سمعة
ال�شركة و�سجلها احلافل ،ف�ضال عن �سمعة امل�ست�أجرين الآخرين يف مراكز ال�شركة التجارية .بنا ًء عليه� ،إن ال�شركة تعتزم اال�ستمرار يف
حت�سني املزايا املقدمة لأولئك امل�ست�أجرين الآخرين بحيث ت�شمل (من بني �أمور �أخرى) ارتفاع �أعداد زائري مراكز ال�شركة التجارية،
وتقدمي خدمات مب�ستويات عالية اجلودة ،و�إعداد مبادرات ت�سويقية م�صممة خ�صي�ص ًا لتنا�سب احتياجات ال�سوق املحلي ،وتقدمي خدمات
متخ�ص�صة لدعم ا�صحاب امل�شاريع املحلية.

بوجه عام ،تقوم ال�شركة برت�سيخ عالقاتها مع م�ست�أجريها من خالل ا�سرتاتيجية ال�شركة لتطوير مراكز جتارية تتمتع مبواقع ا�سرتاتيجية ،جماورة
ملناطق الكثافة ال�سكانية الرئي�سية والتي تقطنها �شرائح �سكانية م�ستهدفة ،ومتكني امل�ست�أجرين احلاليني واجلدد من اال�ستفادة من �إقبال الزائرين
وترددهم على املراكز التجارية.
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٤٤٤٤٤٤٤

٤حت�سني جتربة الزائرين وتر�سيخ الوعي بالعالمات التجارية لل�شركة

تهدف الإدارة �إلى تر�سيخ مكانة ال�شركة لتجعلها «الوجهة املف�ضلة» للم�ست�أجرين والزائرين على حد �سواء ،وذلك من خالل تبني ا�سرتاتيجيات خمتلفة
تعتقد الإدارة �أنها ت�ساهم بجذب الزائرين .وت�شمل هذه اال�سرتاتيجيات )1( :اختيار املواقع ال�صحيحة للمراكز التجارية يف مناطق منا�سبة لل�شرائح
ال�سكانية امل�ستهدفة ،و( )2زيادة تنوع امل�ست�أجرين لإتاحة امكانية متتع الزائرين بتجربة ت�سوق وترفيه متكاملة ،و( )3حت�سني مزيج امل�ست�أجرين
واملاركات التجارية املتواجدة يف املراكز التجارية وتقدمي مفاهيم جديدة للرتفيه يف جميع �أنحاء اململكة ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
دور ال�سينما ،و(� )4إتاحة �إحدى �أول من�صات الت�سوق ال�شامل يف املنطقة )5( ،ال�سعي الحتالل مركز ريادي يف اخلدمات الرقمية و�إتاحة االت�صال
ب�شبكة الإنرتنت ،و( )6توفري مرافق مالئمة وجذابة باملراكز التجارية.
ཛاختيار املواقع ال�صحيحة للمراكز التجارية يف مناطق منا�سبة لل�شرائح ال�سكانية امل�ستهدفة :يتحقق ذلك من خالل اختيار مواقع للمراكز
ཛ
التجارية ي�سهل الو�صول �إليها ،تقع على م�سافة مقبولة من املجتمعات التي تخدمها تلك املراكز .ويتحقق ذلك �أي�ض ًا باختيار مزيج �صحيح
من امل�ست�أجرين ينا�سب احتياجات املجتمعات التي تخدمها املراكز التجارية ،من خالل تخ�صي�ص م�ساحة �أكرب للمطاعم والرتفيه يف بع�ض
احلاالت .ويف حاالت �أخرى قد يقع اختيار ال�شركة على تخ�صي�ص مراكز جتارية ت�ستهدف امل�ستهلكني من ذوي الدخل املرتفع .ويف جميع
الأحوال ،ف�إن املراكز التجارية التي تطورها ال�شركة م�صممة بحيث ميكن تكييفها لتمكني الإدارة من تقدمي و�سائل جديدة من الرتفيه،
ا�ستجابة ملبادرات الهيئة العامة للرتفيه ومبا يتفق مع ر�ؤية اململكة  2030والأهداف الرتفيهية لربنامج التحول الوطني.
ཛ

ཛزيادة تنوع امل�ست�أجرين لإتاحة امكانية متتع الزائرين بتجربة ت�سوق وترفيه متكاملة :بادرت ال�شركة بتنويع �أن�شطة م�ست�أجريها بحيث مت
تقليل الرتكيز على حمالت الت�سوق مقابل زيادة تركيز على حمالت الرتفيه وحمالت االطعمة وامل�شروبات وهو ما يو�سع مفهوم املراكز
التجارية لت�شمل «االكل والرتفيه والت�سوق» ،وذلك مبا يتما�شى مع �أذواق الزائرين املتغرية .تقوم ال�شركة ب�شكل فعال بتحويل مفهوم املراكز
التجارية من وجهات ت�سوق بحتة �إلى وجهات ترفيه �شاملة ،توفر لزائريها املطاعم واملقاهي ومراكز الرتفيه والت�سوق .وبوجه خا�ص ،تعتزم
ال�شركة تخ�صي�ص امل�ساحة املنا�سبة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ملختلف �أ�شكال الرتفيه �أو املطاعم واملقاهي يف مراكزها التجارية
القائمة وامل�ستقبلية .وي�شمل ذلك خطط ال�شركة لإقامة دور ال�سينما يف  15من املراكز التجارية اخلا�صة بها على املدى املتو�سط.

ཛ

ཛحت�سني مزيج امل�ست�أجرين واملاركات التجارية املتواجدة يف املراكز التجارية وتقدمي مفاهيم جديدة للرتفيه يف جميع �أنحاء اململكة ،مبا يف
ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،دور ال�سينما :تخطط ال�شركة لتو�سيع وتنويع قاعدة م�ست�أجريها ب�شكل كبري وال�سعي ال�ستقطاب ماركات
جتارية وحمالت ذات ان�شطة غري متوفرة حالي ًا �سواء يف �أي من املراكز التجارية التابعة لل�شركة� ،أو يف اململكة �أو يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا .وف�ض ًال عن ذلك ،ويف حني �أن ال�شركة تعتزم املحافظة على مكانتها الرائدة يف تقدمي املاركات التجارية الرائجة يف قطاع
ال�سوق يف مراكزها التجارية ،ف�سوف تقوم ال�شركة ب�إن�شاء وحدات بيع جتزئة خمتارة ت�ضم املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية
يف مراكز جتارية خمتارة يف خمتلف �أنحاء اململكة ،مبا يتفق مع �أمناط الإنفاق واالجتاهات االجتماعية واالقت�صادية لل�شرائح ال�سكانية
امل�ستهدفة.

ཛ

�ཛإتاحة �إحدى �أول من�صات الت�سوق ال�شامل يف املنطقة :ت�سعى الإدارة لت�صبح ال�شركة من الرواد يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يف �إتاحة من�صة ت�سوق �شاملة يف جميع مراكزها التجارية ،مبا ي�شمل تركيب �شبابيك رقمية لزوار مراكزها التجارية .وتخطط ال�شركة
لإطالق من�صة ت�سوق عرب الإنرتنت ،باال�شرتاك مع �شركة فا�س التقنية التجارية ،وهي طرف ذو عالقة بال�شركة ،وموقع على الإنرتنت يتيح
للمت�سوقني يف �أي مكان باململكة الت�صفح والت�سوق واحلجز و�شراء املنتجات مبا�شرة ومن ثم ا�ستالمها من �أماكن خم�ص�صة داخل املراكز
التجارية التابعة لل�شركة يف برنامج «ا�ضغط وا�ستلم» .وما زالت املن�صة الإلكرتونية يف مراحل االختبار وتتوقع الإدارة �إطالق املوقع خالل
عام 2020م ،على �أن تقوم العالمات التجارية الأولى باال�شرتاك يف املن�صة فيما يتم بناء م�ساحات اال�ستالم .على وجه اخل�صو�ص ،من
املتوقع �أن ت�ساعد مراكز ال�شركة احلالية على دعم ا�سرتاتيجية برنامج »ا�ضغط وا�ستلم« ال�ستالم امل�شرتيات من وحدات البيع بالتجزئة
الفعلية يف املراكز التجارية .و�سوف متكن هذه اخلدمة املتميزة واملرنة ال�شركة من حت�سني معدل زائري املراكز التجارية لديها و�سوف يكون
مبقدور م�ست�أجريها ت�سويق منتجاتهم عرب االنرتنت وحت�سني قنوات البيع اخلا�صة بهم� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�سوف يكون مبقدور الزائرين
املزج بني �إمكانية ا�ستك�شاف املنتجات والعرو�ض عرب الإنرتنت وزيارة املحالت التجارية يف املراكز التجارية.

ཛ

ཛال�سعي الحتالل مركز ريادي يف اخلدمات الرقمية و�إتاحة االت�صال ب�شبكة الإنرتنت :حتاول ال�شركة حت�سني جتربة الزائرين وبناء ثقة
الزائرين من خالل مبادرات رقمية خمتلفة ،مثل ت�أمني خدمة االت�صال ب�شبكة االنرتنت ،وحتليل بيانات �إقبال الزائرين ،وتطوير تطبيقات
املواقع الإلكرتونية والهواتف الذكية .وت�شمل هذه املبادرات ،من بني �أمور �أخرى ،ما يلي:

	-تهدف ال�شركة �إلى ت�أمني خدمة ات�صال ب�شبكة االنرتنت جمانية خالل العامني 2019م و2020م جلميع زائري املراكز التجارية ،وتهدف من
ذلك �إلى االرتباط ب�شكل �أف�ضل مع الزائرين والتوا�صل معهم �شخ�صي ًا .وتعتزم ال�شركة ربط نظام الـ»واي فاي» يف جميع مراكزها التجارية
بنظام �آيل لتحليل �إقبال الزائرين ،بغر�ض احل�صول على معلومات تف�صيلية عن زائري املراكز التجارية بحيث يت�سنى لها تفهم احتياجاتهم
ب�شكل �أف�ضل .ويهدف نظام ر�صد �إقبال الزائرين �إلى متكني ال�شركة من احل�صول على معلومات حول تف�ضيالت الزائرين داخل املركز
التجاري ،وذلك من خالل حتديد املناطق التي ت�شهد اكرث كثافة من الزائرين ،ومعلومات حول ا�ستخدام املرافق ،وحتليل البيانات اخلا�صة
باملواقع وامناط الت�سوق ،وحتديد ما �إذا كان الزائرون يعاودون زيارة املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وتهدف هذه املبادرات �إلى �إيجاد
بيانات حول مرتادي املراكز التجارية .ومن املمكن �أن يوفر ذلك لل�شركة قنوات �إعالنية جديدة من خالل متكينها من القيام بحمالت
ت�سويقية موجهة لزائري املراكز التجارية من خالل الر�سائل الق�صرية عرب الهاتف اجلوال والإ�شعارات الفورية والربيد الإلكرتوين.
	-لقد ا�ستكملت ال�شركة م�ؤخرا حتديث موقعها الإلكرتوين وتطوير تطبيق لها على الهاتف اجلوال ،وهي ت�أمل من ذلك تن�شيط اتفاعل
الزائرين من خالل جعل جتربة زيارتهم جتربة �شخ�صية ناجحة.
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	-تخطط ال�شركة لربط و�سائل التوا�صل االجتماعي مع موقعها االلكرتوين وتطبيقها على الهاتف اجلوال وذلك من اجل امل�ساعدة يف عمليات
الت�سويق التي تقوم بها ،وتو�سيع نطاق وجودها على �شبكة الإنرتنت.
	-تخطط ال�شركة لتطوير منتجات وخدمات وعرو�ض وفعاليات متنوعة �سيتم ا�ستخدامها يف قنوات احلمالت الت�سويقية لل�شركة.
ཛ

٤٤٤

ཛتوفري مرافق مالئمة وجذابة باملراكز التجارية :تهدف ال�شركة �إلى حت�سني �سبل راحة الزائرين �إلى �أق�صى درجة ممكنة من خالل املرافق
املتوفرة يف املراكز التجارية ،وذلك من خالل مواقف �سيارات منظمة ،والفتات مرورية وا�ضحة ،وتهيئة مكان لنزول الركاب عند البوابة
الرئي�سية ،وجتهيز غرف انتظار لل�سائقني ،و�إ�ضاءة منا�سبة ملواقف ال�سيارات ،وخدمة ركن ال�سيارات .وتدرك ال�شركة �أي�ض ًا �أهمية جمال
الت�صاميم داخل مراكزها التجارية ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ساعد يف جذب املزيد من الزائرين .وعلى وجه التحديد ،تقوم ال�شركة ب�شكل
منتظم باال�ستثمار يف مراكزها التجارية ،كي ت�ضمن بقاء مظهرها متجددا وحديثا .على �سبيل املثال ،ا�ستثمرت ال�شركة يف مول العرب بجدة
يف عام 2016م يف نظام تربيد جديد ،وار�ضيات جديدة ،و�أعيد ت�صميم منطقة املطاعم ،وتركيب الفتات جديدة .كما ت�سعى ال�شركة الى
توحيد الهوية العامة ملراكزها التجارية ،بحيث يتم ابراز هذه الهوية و�شعار ال�شركة ب�شكل وا�ضح على الالفتات اخلارجية جلميع مراكزها
التجارية ،بالإ�ضافة الى توحيد عنا�صر �أخرى ،مثل الأثاث وت�صاميم الدهان اخلارجي ومكاتب اال�ستعالمات.

٤ملحة عامة عن ال�شركة ومنو ر�أ�سمالها

مت ت�أ�سي�س �شركة املراكز العربية ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،وجرى ت�سجيلها يف ال�سجل التجاري مبدينة الريا�ض مبوجب �شهادة الت�سجيل
التجاري رقم  ،1010209177وتاريخ 1426/04/07هـ (املوافق 2005/05/15م) .وت�أ�س�ست ال�شركة بر�أ�سمال قدره  1.000.000ريال �سعودي،
مق�سم �إلى  1.000ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة مدفوعة بالكامل.
وقد مت توزيع احل�ص�ص على النحو التايل:
جدول  :1-4ال�شركاء بال�شركة عند الت�أ�سي�س:
ا�سم ال�شريك
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
فواز عبدالعزيز احلكري
�سلمان عبدالعزيز احلكري
عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
املجموع

ن�سبة امللكية
%85
%5
%5
%5
%100

عدد احل�ص�ص
850
50
50
50
1.000

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1427/02/11هـ (املوافق 2006/03/11م) ،قامت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه وفواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز
احلكري وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري بنقل كامل ح�ص�صهم يف ال�شركة �إلى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
القاب�ضة.
جدول  :2-4ال�شركاء بال�شركة كما يف 1427/02/11هـ (املوافق 2006/03/11م)
ا�سم ال�شريك
�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة
املجموع

ن�سبة امللكية
%50
%50
%100

عدد احل�ص�ص
500
500
1.000

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1429/03/09هـ (املوافق 2008/03/16م) ،قامت �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة بنقل
كامل ح�ص�صهما يف ال�شركة �إلى �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
جدول  :3-4ال�شركاء يف ال�شركة ،كما يف 1429/03/09هـ (املوافق 2008/03/16م)
ا�سم ال�شريك
�شركة فا�س العقارية
�شركة �سعف العاملية
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

عدد احل�ص�ص
950
50
1.000

امل�صدر :ال�شركة

بتاريخ 1436/05/27هـ (املوافق 2015/03/17م) ،قامت �شركة فا�س العقارية بنقل مئة وخم�سون ( )150ح�صة من ح�ص�صها يف ال�شركة �إلى فواز
عبدالعزيز احلكري ،ومئة وخم�سون ( )150ح�صة �إلى �سلمان عبدالعزيز احلكري ،ومئة وثالثون ( )130ح�صة �إلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري،
وقامت �شركة �سعف العاملية بنقل ع�شرين ( )20ح�صة من ح�ص�صها �إلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري.
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و بتاريخ 1436/05/27هـ (املوافق 2015/03/17م) قد متت �أي�ض ًا زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  1.000.000ريال �سعودي �إلى �أربعة مليارات و�أربعمئة
وخم�سون مليون ( )4.450.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  4.450.000ح�صة عادية ،بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة،
وذلك من خالل:
ཛر�سملة مبلغ  2.257.183.825من ح�ساب امل�ساهمني اجلاري (كما يف  28فرباير 2015م) ،و
ཛ
ཛ

ཛر�سملة مبلغ  2.191.816.175ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة والذي كان يبلغ  1.275.172.345ريال �سعوي كما يف  31مار�س
2014م و 916.643.830ريال �سعودي كما يف  28فرباير 2015م.

جدول  :4-4ال�شركاء يف ال�شركة كما يف 1436/05/27هـ (املوافق 2015/03/17م)
ا�سم ال�شريك
فواز عبدالعزيز احلكري
�سلمان عبدالعزيز احلكري
عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
�شركة فا�س العقارية
�شركة �سعف العاملية
املجموع

ن�سبة امللكية
%15
%15
%15
%52
%3
%100

عدد احل�ص�ص
66.750.000
66.750.000
66.750.000
231.400.000
13.350.000
445.000.000

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1438/9/18هـ (املوافق  13يونيو 2017م) ،مت تخفي�ض القيمة الإ�سمية للح�ص�ص من  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة �إلى  10رياالت
مق�سم �إلى 445.000.000
�سعودية للح�صة ،ونتيج ًة لذلك �أ�صبح ر�أ�سمال ال�شركة �أربعة مليارات و 4.450.000.000ريال �سعودي مدفوع بالكامل ّ
ح�صة بقيمة ا�سمية تبلغ  10ريال �سعودي للح�صة الواحدة.
وبتاريخ 1438/09/18هـ (املوافق 2017/06/13م) ،قام فواز عبدالعزيز احلكري بنقل  22.250.000ح�صة من ح�ص�صه يف ال�شركة �إلى �شركة
الفريدة الأولى ،وقام �سلمان عبدالعزيز احلكري بنقل  22.250.000ح�صة من ح�ص�صه يف ال�شركة ل�شركة الفريدة الثانية ،وقام عبداملجيد
عبدالعزيز احلكري بنقل  22.250.000ح�صة من ح�ص�صه يف ال�شركة �إلى �شركة الفريدة الثالثة.
جدول  :5-4ال�شركاء يف ال�شركة ،كما يف 1438/09/18هـ (املوافق 2017/06/13م)
ا�سم ال�شريك
فواز عبدالعزيز احلكري
�سلمان عبدالعزيز احلكري
عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
�شركة الفريدة الأولى
�شركة الفريدة الثانية
�شركة الفريدة الثالثة
�شركة فا�س العقارية
�شركة �سعف العاملية
املجموع

ن�سبة امللكية
%10
%10
%10
%5
%5
%5
%52
%3
%100

عدد احل�ص�ص
44.500.000
44.500.000
44.500.000
22.250.000
22.250.000
22.250.000
231.400.000
13.350.000
445.000.000

امل�صدر :ال�شركة

وبتاريخ 1439/01/08هـ (املوافق 2017/09/28م) ،مت حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�سمال قدره
 4.450.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 445.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لكل �سهم.
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٤٤٤

٤التطورات الرئي�سية لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها

يظهر اجلدول التايل التطورات الرئي�سية لل�شركة منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :6-4التطورات الرئي�سية منذ افتتاح �أول مركز جتاري لل�شركة (�صحارى بالزا) يف عام 2002م
ال�سنة

احلدث/التطور

2002م

افتتاح �صحارى بالزا

2004م
2005م

افتتاح النخيل بالزا يف الق�صيم وخري�ص مول يف مدينة الريا�ض
و�صلت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �إلى �أكرث من  100.000مرت مربع
ت�أ�س�ست �شركة املراكز العربية بداي ًة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�س مال قدره مليون ( )1.000.000ريال �سعودي
افتتاح عزيز مول يف مدينة جدة وال�سالم مول يف مدينة الريا�ض ومول الظهران يف مدينة الظهران

2006م

و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  20.000.000زائر

2008م

افتتاح مول العرب يف مدينة جدة والنور مول يف املدينة املنورة
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  500.000مرت مربع ،وو�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  30.000.000زائر

2009م

افتتاح تو�سعة مول الظهران

2010م
2011م
2012م
2013م
2014م

2015م

2016م

2017م

افتتاح الأح�ساء مول يف الهفوف
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  50.000.000زائر
افتتاح هيفاء مول يف مدينة جدة ومكة مول يف مكة املكرمة
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  600.000مرت مربع
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى �أكرث من  60.000.000زائر
افتتاح ال�سالم مول يف مدينة جدة
ح�صلت ال�شركة على درجة التميز يف جوائز ال�سياحة عن عام 2012م (مول الظهران)
ح�صلت ال�شركة على اجلائزة الذهبية ملراكز الت�سوق يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وذلك من املجل�س العاملي ملراكز الت�سوق
دخلت ال�شركة يف مو�سوعة «غيني�س» العاملية لأكرب منطقة �ألعاب ترفيهية يف العامل ،والتي حققتها «بيلي بيز» يف مول الظهران
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  800.000مرت مربع
ح�صلت ال�شركة على جائزة �أف�ضل جتربة ت�سوق يف مول الظهران ،جائزة التميز ال�سياحي.
افتتاح تاال مول يف مدينة الريا�ض ،والنخيل مول يف مدينة الريا�ض ،و�سلمى مول يف حائل
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  88.000.000زائر
افتتاح اجلبيل مول يف اجلبيل ،وجوري مول يف الطائف
ح�صلت ال�شركة على اجلائزة الذهبية يف جوائز مراكز الت�سوق يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف عام 2015م
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  90.000.000زائر
متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى  4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى  4.450.000ح�صة بقيمة ا�سمية تبلغ  1.000ريال �سعودي للح�صة
الواحدة
افتتاح يا�سمني مول يف مدينة جدة ،واحلمراء مول يف مدينة الريا�ض
جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  1.000.000مرت مربع
و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  96.000.000زائر
مت تخفي�ض القيمة اال�سمية للح�صة من  1.000ريال �سعودي للح�صة الواحدة �إلى  10رياالت �سعودية للح�صة الواحدة ،بعد �أن �أ�صبح ر�أ�س مال ال�شركة
 4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى  445.000.000ح�صة بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية للح�صة الواحدة
مت حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مقفلة بر�أ�س مال قدره  4.450.000.000ريال �سعودي ،مق�سمة �إلى
� 445.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل بقيمة  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

2018م

و�صل �إجمايل عدد الزائرين �إلى ما يتجاوز  108.000.000زائر

2019م

�أقرت اجلمعية العامة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 445.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد �إلى  4.750.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 475.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

امل�صدر :ال�شركة
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٤نظرة عامة على هيكل ال�شركة و�شركاتها التابعة الرئي�سية

٤٤٤

٤ ٤٤٤٤٤نظرة عامة
يو�ضح الر�سم البياين التايل هيكل ال�شركة و�شركاتها التابعة الرئي�سية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال�شكل  :1-4الهيكل التنظيمي لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
á«Hô©dG õcGôŸG ácô°T
)(áªgÉ°ùe ácô°T

5.67%

∑ÓeCG ácô°T
á«ŸÉ©dG
πjƒªà∏d
…QÉ≤©dG
2.83%

¥Gƒ°SCG ácô°T
πÑ≤à°ùŸG
IQÉéà∏d

25%

ΩQÉµŸG ácô°T
á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG
ájQÉ≤©dG

95%

êQGƒÑdG ácô°T
á«ªæà∏d á«ŸÉ©dG
QÉªãà°SE’Gh
…QÉ≤©dG

50%

º«°ü≤dG ácô°T
á«¡«aÎdG ™jQÉ°ûª∏d
ájQÉéàdGh

95%

95%

95%

95%

∫ƒe õjõY

∫ƒe ¢üjôN

∫ƒe ’ÉJ

¿Gô¡¶dG ∫ƒe

∫ƒe Úª°SÉ«dG

∫ƒe ΩÓ°ùdG
)(IóL

Òµ◊G .Ω

∫ƒe …QƒL

∫ƒe π«îædG
)(¢VÉjôdG

∫ƒe AÉØ«g

GRÓH π«îædG
)(º«°ü≤dG

∫ƒe AÉ°ùME’G

∫ƒe QƒædG

∫ƒe ¬µe

Üô©dG ∫ƒe
)(IóL

∫ƒe iQÉë°U

∫ƒe π«Ñ÷G

∫ƒe ΩÓ°ùdG
)(¢VÉjôdG

∫ƒe AGôª◊G
)(¢VÉjôdG

á©eÉ÷G OQÉØ«dƒH
)(¢VÉjôdG

∫ƒe í«∏ÿG
)(¢VÉjôdG

∫ƒe π«îædG
)(ΩÉeódG

ó‚ ™bƒe

Üô©dG ∫ƒe
)(¢VÉjôdG ™bƒe

IôgõdG ™bƒe

á©°SƒJ
∫ƒe π«îædG

õcGôe ácô°T
¢VÉjôdG
IOhóëŸG
)(3

¿ƒ«Y ácô°T
ÚJÉ°ùÑdG
IQÉéà∏d
)(4

¿ƒ«Y ácô°T
óFGôdG
ájQÉéàdG

)(2

∫ƒe ≈ª∏°S

RƒeôdG ìô°T
äGQÉªãà°SEG

IôLDƒe ájQÉŒ õcGôe
‘ π«¨°ûàdG ádÉM

π«¨°ûàdG ádÉM ‘ äÉcô°T

AÉ°ûfE’G ó«b ájQÉŒ õcGôe

πjƒ“ äÉcô°T

ôjƒ£àd ôLCÉà°ùe QÉ≤Y
k Ñ≤à°ùe ájQÉéàdG õcGôŸG
Ó

ácƒ∏‡ ájQÉŒ õcGôe
‘ π«¨°ûàdG ádÉM

IôZÉ°T ¢VQCG

)IOhóëŸG ¢VÉjôdG õcGôe ácô°T É¡µ∏“ %5 (1
)IOhóëŸG ¢VÉjôdG õcGôe ácô°T É¡µ∏“ %5 (2
)ájQÉéàdG QƒædG ™ª› ácô°T É¡µ∏“ %5 (3
)ÚàŸG çQC’G ácô°T É¡µ∏“ %5 (4
)∑ƒeÒdG ™ª› ácô°T É¡µ∏“ %5 (5

)(5

º«°ü≤dG ¢VQCG

É¡HCG ¢VQCG

Iôgƒ÷G ™bƒe

ôjƒ£àd IôM á«µ∏e
k Ñ≤à°ùe ájQÉéàdG õcGôŸG
Ó

مالحظة :متتلك ال�شركة عددًا من ال�شركات التابعة «غري العاملة» التي �سبق ت�أ�سي�سها لغر�ض متلك العقارات ،مبا يف ذلك �شركة الإرث املتني و�شركة جممع الريموك و�شركة
جممع النور التجارية املحدودة .وهذه ال�شركات التابعة غري العاملة ال متلك �أو ت�ست�أجر �أي عقارات ،ولي�س لديها �أي �أ�صول �أو التزامات �أو �إيرادات �أو �أرباح وال تقوم ب�أي �أن�شطة
�أخرى.

ويظهر اجلدول التايل ال�شركات التابعة العاملة لل�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :7-4ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية عن ال�شركات التابعة العاملة لل�شركة
الرقم
الت�سل�سلي
1
2
3
4
5
6

ال�شركة التابعة

رقم ال�سجل التجاري

�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية
والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن
احلكري و�شركاه)
�شركة عيون الب�ساتني للتجارة
�شركة جممع عيون الرائد التجارية
�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار
العقاري
�شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية

1010223393

ر�أ�س املال
)ريال �سعودي(
500.000

ن�سبة امللكية املبا�شرة
لل�شركة
%95

ن�سبة امللكية غري
املبا�شرة لل�شركة
%5

1131017545

500.000

%50

%0

1010431098
1010413282

100.000
100.000

%95
%95

%5
%5

1010245774

500.000

%95

%5

1010245770

500.000

%95

%5

امل�صدر :ال�شركة
مالحظة� :إن لل�شركة � 12شركة تابعة غري عاملة (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة امللحق « 3ال�شركات التابعة غري العاملة»).

٤ ٤٤٤٤٤هيكل ملكية ال�شركة قبل الطرح وبعده
يبلغ ر�أ�س املال احلايل لل�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة 4.450.000.000 ،ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 445.000.000سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها
 10رياالت �سعودية لكل �سهم .و�سريتفع ر�أ�س مال ال�شركة بعد الطرح �إلى  4.750.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 475،000،000سهم ،بقيمة
ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لكل �سهم .ويعطي اجلدول التايل ملحة عامة عن ملكية الأ�سهم قبل الطرح وبعده:
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جدول  :8-4ملحة عامة عن ملكية الأ�سهم قبل الطرح وبعده
قبل الطرح
ا�سم امل�ساهم
فواز عبدالعزيز
احلكري
�سلمان عبدالعزيز
احلكري
عبداملجيد
عبدالعزيز احلكري
�شركة الفريدة
الأولى
�شركة الفريدة
الثانية
�شركة الفريدة
الثالثة
�شركة فا�س العقارية
�شركة �سعف العاملية
اجلمهور
املجموع

بعد الطرح
ن�سبة
امللكية غري
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

ن�سبة
امللكية غري
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة
امللكية
املبا�شرة

38.000.000

380.000.000

%8

%18.67

44.500.000

445.000.000

%10

17

380.000.000

%8

%18.67

44.500.000

445.000.000

%10

18

38.000.000

%8

%18.66

44.500.000

445.000.000

%10

19

%23.33

38.000.000

380.000.000

-

22.250.000

222.500.000

%5

-

19.000.000

190.000.000

%4

22.250.000

222.500.000

%5

-

19.000.000

190.000.000

%4

-

22.250.000

222.500.000

%5

-

19.000.000

190.000.000

%4

-

231.400.000
13.350.000
445.000.000

2.314.000.000
133.500.000
4.450.000.000

%52
%3
%100

%70

197.600.000
11.400.000
95.000.000
475.000.000

1.976.000.000
114.000.000
950.000.000
4.750.000.000

%41.6
%2.4
%20
%100

%56

%23.33
%23.33

امل�صدر :ال�شركة
ميتلك فواز عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية
17
القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )2ن�سبة ملكية قدرها  %33.4يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�ضة،
التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة التي بدورها متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل
الأ�سهم يف �شركة الفريدة الأولى ،التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف
العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت عن امللكيات
املرتبطة والتي ت�شمل ملكية متبادلة ( )Cross-Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
ميتلك �سلمان عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7من �أ�سهم �شركة فا�س
18
ال�سعودية القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي متلك بدورها  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و(� )2أ�سهم بن�سبة  %33.4يف �شركة فواز احلكري و�شركاه
القاب�ضة ،التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل
الأ�سهم يف �شركة الفريدة الثانية التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف
العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت عن امللكيات
املرتبطة التي ت�شمل ملكية متبادلة ( )Cross-Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
ميتلك عبداملجيد عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ  )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7من �أ�سهم �شركة فا�س
19
ال�سعودية القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي متلك بدورها  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و(� )2أ�سهم بن�سبة  %33.2يف �شركة فواز احلكري و�شركاه
القاب�ضة ،التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل
الأ�سهم يف �شركة الفريدة الثانية التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف
العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت عن امللكيات
املرتبطة التي ت�شمل ملكية متبادلة ( )Cross-Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.

٤ ٤٤٤٤٤ملحة عامة عن ال�شركات التابعة العاملة
وقد ورد فيما يلي ملحة عامة عن ال�شركات التابعة العاملة لل�شركة .بالإ�ضافة �إلى ال�شركات التابعة العاملة ،لدى ال�شركة � ً
أي�ضا � 12شركة تابعة غري
عاملة �سبق ت�أ�سي�سها لغر�ض متلك العقارات وهي �شركات ال تقوم بامتالك �أو ا�ستئجار �أي عقار ،ولي�س لديها �أي �أ�صول �أو التزامات �أو �إيرادات �أو
�أرباح وال تقوم ب�أي �أن�شطة �أخرى (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة امللحق « 3ال�شركات غري العاملة»).

٤٤٤٤٤٤٤

�٤شركة مراكز الريا�ض املحدودة

�شركة مراكز الريا�ض املحدودة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  500.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  500ح�صة ،بقيمة ا�سمية
قدرها  1.000ريال لكل ح�صة ،وهي �شركة م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010223393وتاريخ 1427/08/25هـ (املوفق
2006/09/18م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
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وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة ت�شغيل و�صيانة وت�أجري املراكز التجارية وتطوير العقارات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �شركة
مراكز الريا�ض املحدودة هي حال ًيا �شركة �ضامنة فيما يتعلق ب�إتفاقيات �إعادة التمويل.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة مراكز الريا�ض املحدودة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :9-4هيكل ملكية �شركة مراكز الريا�ض املحدودة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة املراكز العربية
�شركة جممع النور التجارية املحدودة
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

امل�صدر :ال�شركة

٤٤٤٤٤٤٤

�٤شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن احلكري و�شركاه)

�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن احلكري و�شركاه) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره 500.000
ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  500ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي �شركة م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة بريدة
برقم  ،1131017545وتاريخ 1423/10/19هـ (املوافق 2002/12/23م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية
(لأ�صحابها عبداملح�سن احلكري و�شركاه) يف مدينة بريدة باململكة العربية ال�سعودية.
وتتمثل �أن�شطة �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن احلكري و�شركاه) يف ت�شغيل و�صيانة وت�أجري املراكز التجارية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية با�ستئجار الأرا�ضي التابعة ل�سلمى مول والنخيل بالزا (الق�صيم).
وجتدر اال�شارة على �أنه وبح�سب هيكل امللكية اخلا�ص مبركز النخيل بالزا (الق�صيم) ،ف�إن ال�شركة ت�ستفيد من ن�صف �إيرادات املركز التجاري بينما
ت�ستفيد من كامل �إيرادات تو�سعة النخيل بالزا (الق�صيم) بح�سب االتفاقية مع �شركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن احلكري و�شركاه) ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :10-4هيكل ملكية �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (لأ�صحابها عبداملح�سن احلكري و�شركاه) ،كما يف تاريخ هذه
الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة املراكز العربية
�شركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية
املجموع

ن�سبة امللكية
%50
%50
%100

امل�صدر :ال�شركة

٤٤٤٤٤٤٤

�٤شركة عيون الب�ساتني للتجارة

�شركة عيون الب�ساتني للتجارة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها
 1.000ريال �سعودي ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010431098وتاريخ 1436/05/18هـ (املوافق 2015/03/08م).
ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة عيون الب�ساتني يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة عيون الب�ساتني للتجارة ت�شغيل و�صيانة املراكز التجارية واملجمعات ال�سكنية .كانت �شركة عيون الب�ساتني للتجارة
�ساب ًقا مالكة ملوقع جوهرة (جدة) ،والذي مت نقله �إلى ال�شركة كجزء من �إعادة التمويل .وتتوقع ال�شركة �أن متتلك �شركة عيون الب�ساتني للتجارة عدد
من العقارات يف امل�ستقبل.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة عيون الب�ساتني للتجارة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
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جدول  :11-4هيكل ملكية �شركة عيون الب�ساتني للتجارة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة املراكز العربية
�شركة االرث املتني
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

امل�صدر :ال�شركة

٤٤٤٤٤٤٤

�٤شركة جممع عيون الرائد التجارية

�شركة جممع عيون الرائد التجارية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية
قدرها  1.000ريال �سعودي لكل منها ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010413282وتاريخ 1435/07/07هـ (املوافق
2014/05/06م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة عيون الرائد يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وتتمثل الأن�شطة الرئي�سة ل�شركة جممع عيون الرائد التجارية يف مقاوالت املباين العامة ،وت�شغيل و�صيانة املراكز التجارية .كانت �شركة جممع عيون
الرائد التجارية �ساب ًقا مالكة ملوقع مول العرب (الريا�ض) ،والذي مت نقله �إلى ال�شركة كجزء من �إعادة التمويل .وتتوقع ال�شركة �أن متتلك �شركة جممع
عيون الرائد التجارية عدد من العقارات يف امل�ستقبل.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة جممع عيون الرائد التجارية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :12-4هيكل ملكية �شركة جممع عيون الرائد التجارية كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة املراكز العربية
�شركة جممع الريموك
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

امل�صدر :ال�شركة

�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري
�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  500.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  500ح�صة،
بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010245774وتاريخ 1429/02/30هـ
(املوافق 2008/03/08م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وتتمثل الأن�شطة الرئي�سية التجارية ل�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري يف التطوير العقاري واال�ستثمارات .متتلك �شركة البوارج
العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري ح�صة ن�سبتها  ٪2.83من �أ�سهم �شركة �أمالك العاملية للتمويل العقاري.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :13-4هيكل ملكية �شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة املراكز العربية
�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

امل�صدر :ال�شركة

٤٤٤٤٤٤٤

�٤شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية

�شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  500.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  500ح�صة ،بقيمة ا�سمية
قدرها  1.000ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010245770وتاريخ 1429/02/30هـ (املوافق
2008/03/08م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية التجارية ل�شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية تطوير العقارات واال�ستثمارات .متتلك �شركة املكارم العاملية للتنمية
العقارية  ٪5.67من �أ�سهم �شركة �أمالك العاملية للتمويل العقاري.
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ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :14-4هيكل ملكية �شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

ا�سم ال�شريك
�شركة املراكز العربية
�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
املجموع

امل�صدر :ال�شركة

٤ملحة عامة عن امل�ساهمني

٤٤٤

يبني الر�سم البياين التايل هيكل ملكية ال�شركة:
ال�شكل  :2-4هيكل ملكية ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة
RGƒa
Òµ◊G

¿Éª∏°S
Òµ◊G

33.4%

¢SÉa
ájQÉ≤©dG
5%

RGƒa
Òµ◊G

¢SÉa
ájOƒ©°ùdG
á°†HÉ≤dG

31%

95%

¿Éª∏°S
Òµ◊G

ó«éŸG óÑY
Òµ◊G

31%

∞©°S
á«ŸÉ©dG
3.5%

31%

ó«éŸG óÑY
Òµ◊G
33.2%

33.4%

RGƒa
Òµ◊G
√Écô°Th
á°†HÉ≤dG
3.5%

¢SÉa
ájOƒ©°ùdG
á°†HÉ≤dG
95%

100%

∞©°S
á«ŸÉ©dG
3%

5%

¢SÉa
ájQÉ≤©dG
52%

100%

RGƒa
Òµ◊G

100%

¿Éª∏°S
Òµ◊G

10%

10%

ó«éŸG óÑY
Òµ◊G
10%

IójôØdG
áãdÉãdG
5%

IójôØdG
á«fÉãdG

IójôØdG
≈dhC’G

5%

5%

á«Hô©dG õcGôŸG ácô°T

٤ ٤٤٤٤٤فواز عبدالعزيز احلكري
فواز عبدالعزيز احلكري هو م�ؤ�س�س جمموعة فواز احلكري ،وهو حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد واملحا�سبة يف �سنة 1989م من جامعة
لوفبورو يف اململكة املتحدة .وتعتقد الإدارة �أن ر�ؤيته وا�سرتاتيجياته التجارية لعبت دور ريادي يف تطوير االمتيازات التجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية .وقد ا�ستمر ال�سيد فواز احلكري ،مدعوما بفريق من املهنيني املحرتفني املتمر�سني ،يف متابعة تنمية �أعماله ب�إدخال مفاهيم مبتكرة وعالية
اجلودة وقيادة ا�سرتاتيجيات جتارية.
ويف عام 1997م ،قامت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي �شركة �أ�س�سها ال�سيد فواز احلكري ،ب�إبرام �أولى اتفاقياتها اخلا�صة باالمتيازات،
وعلى مر ال�سنوات التالية دخلت ال�شركة يف �شراكات مع خمتلف عالمات الأزياء العاملية ،مثل «زارا» و«�ألدو» و«ما�سيمو دوتي» .وكما يف  1دي�سمرب
2018م ،تدير �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه �أعمالها مبا يزيد عن  88عالمة جتارية عاملية يف �أكرث من  1.800وحدة يف جمال التجزئة يف
 13دولة ،ولديها حوايل  14.822موظف.
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وقد �أ�س�س ال�سيد فواز احلكري ال�شركة لإيواء عالمات جتارية كربى .وبف�ضل توفري مزيج جتربة ت�سوق متميزة ،وقوة املاركات التجارية املتاحة� ،أ�صبح
فواز عبدالعزيز احلكري رمز ًا رائدا من رموز الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية.

�٤ ٤٤٤٤٤سلمان عبدالعزيز احلكري
يقوم �سلمان عبدالعزيز احلكري بقيادة الأعمال العقارية ملجموعة فواز احلكري ،وهو مهند�س معماري م�ؤهل ،تخرج يف جامعة امللك �سعود ،وا�ستمر
يف الإ�شراف على ت�صميم وت�شييد و�إدارة املراكز التجارية لل�شركة ،ف�ض ًال عن بع�ض من املرافق املهمة ذات اال�ستخدامات املتعددة يف اململكة العربية
ال�سعودية.

٤ ٤٤٤٤٤عبد املجيد عبدالعزيز احلكري
عبداملجيد عبدالعزيز احلكري هو رئي�س جمل�س �إدارة �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه .تخرج من جامعة امللك �سعود ،وله ب�صمة يف �إدارة �إحدى
�أكرب ال�شبكات ال�صاعدة يف ال�سوق لوحدات البيع بالتجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ح�صل عبد املجيد عبدالعزيز احلكري على جائزة ال�شركات ال�سعودية العامة رفيعة امل�ستوى (�إ�س بي �إف) ومت تن�صيبه «املدير التنفيذي لعام ،»2007
ومت االعرتاف بعبد املجيد عبدالعزيز احلكري ك�شخ�صية بارزة متخ�ص�صة وحمرتفة يف الأعمال التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية باعتباره يقود
�شركة عامة كربى مدرجة ،وهي �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وبالنظر لأنه �أثبت مهارات عالية يف العمل الإداري.

�٤ ٤٤٤٤٤شركة الفريدة الأولى
�شركة الفريدة الأولى هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها 1.000
ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة بال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010711537وتاريخ 1438/09/04هـ (املوافق 2017/05/30م).
ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة الفريدة الأولى يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة الفريدة الأولى �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي ،و�إدارة وت�أجري العقارات التجارية وال�سكنية.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة الفريدة الأولى ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :15-4هيكل ملكية �شركة الفريدة الأولى ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
فواز عبدالعزيز احلكري
املجموع

ن�سبة امللكية
%100
%100

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي ملحة عامة عن امل�ساهمني يف �شركة الفريدة الأولى:
ཛفواز عبدالعزيز احلكري
ཛ
يرجى مراجعة ال�سرية الذاتية لفواز عبدالعزيز احلكري يف الق�سم «( 3-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س»).

�٤ ٤٤٤٤٤شركة الفريدة الثانية
�شركة الفريدة الثانية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها 1.000
ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010711535وتاريخ 1438/09/04هـ (املوافق 2017/05/30م).
ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة الفريدة الثانية يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة الفريدة الثانية �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي ،و�إدارة وت�أجري العقارات التجارية وال�سكنية.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة الفريدة الثانية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :16-4هيكل ملكية �شركة الفريدة الثانية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�سلمان عبدالعزيز احلكري
املجموع

ن�سبة امللكية
%100
%100

امل�صدر :ال�شركة
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فيما يلي ملحة عن امل�ساهمني يف �شركة الفريدة الثانية:
�ཛسلمان عبدالعزيز احلكري
ཛ
يرجى الرجوع �إلى ال�سرية الذاتية ل�سلمان عبدالعزيز احلكري يف الق�سم «( 3-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س»).

�٤ ٤٤٤٤٤شركة الفريدة الثالثة
�شركة الفريدة الثالثة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها 1.000
ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010711533وتاريخ 1438/09/04هـ (املوافق 2017/05/30م).
ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة الفريدة الثالثة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة الفريدة الثالثة �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي ،و�إدارة وت�أجري العقارات التجارية وال�سكنية.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة الفريدة الثالثة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :17-4هيكل ملكية �شركة الفريدة الثالثة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
املجموع

ن�سبة امللكية
%100
%100

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي ملحة عن امل�ساهمني يف �شركة الفريدة الثالثة:
ཛعبد املجيد عبدالعزيز احلكري
ཛ
يرجى مراجعة ال�سرية الذاتية لعبد املجيد عبدالعزيز احلكري يف الق�سم «( 3-7-4عبداملجيد عبدالعزيز احلكري»).

�٤ ٤٤٤٤٤شركة فا�س العقارية
�شركة فا�س العقارية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها 1.000
ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010245314وتاريخ 1429/02/24هـ (املوافق 2008/03/02م).
ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة فا�س العقارية يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة فا�س العقارية تطوير العقارات.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة فا�س العقارية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :18-4هيكل ملكية �شركة فا�س العقارية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
�شركة �سعف العاملية
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي ملحة عامة عن امل�ساهمني يف �شركة فا�س العقارية:
فيما يلي ملحة عامة عن امل�ساهمني يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة:
�ཛشركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
ཛ
يرجى مراجعة و�صف امل�ساهمني اخلا�ص ب�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة يف الق�سم �«( 8-7-4شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة»).
�ཛشركة �سعف العاملية
ཛ
يرجى مراجعة و�صف امل�ساهمني اخلا�ص ب�شركة �سعف العاملية يف الق�سم �«( 9-7-4شركة �سعف العاملية»).
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�٤ ٤٤٤٤٤شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة هي �شركة م�ساهمة مغلقة ،بر�أ�سمال قدره  10.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 1.000.000سهم ،بقيمة ا�سمية
قدرها  10رياالت �سعودية لكل �سهم ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010209391وتاريخ 1426/04/13هـ (املوافق
2005/05/21م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة متلك �أ�سهم يف �شركات �أخرى والأعمال التجارية.
يظهر اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :19-4هيكل ملكية �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم امل�ساهم
فواز عبدالعزيز احلكري
�سلمان عبدالعزيز احلكري
عبد املجيد عبدالعزيز احلكري
�شركة �سعف العاملية
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة

ن�سبة امللكية
%31
%31
%31
%3.5
%3.5

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي ملحة عامة عن امل�ساهمني يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة:
ཛفواز عبدالعزيز احلكري
ཛ
يرجى مراجعة ال�سرية الذاتية لفواز عبدالعزيز احلكري يف الق�سم «( 3-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س»).
�ཛسلمان عبدالعزيز احلكري
ཛ
يرجى مراجعة ال�سرية الذاتية ل�سلمان عبدالعزيز احلكري يف الق�سم «( 3-1-5ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س»).
ཛعبد املجيد عبدالعزيز احلكري
ཛ
يرجى مراجعة ال�سرية الذاتية لعبد املجيد عبدالعزيز احلكري يف الق�سم «( 3-7-4عبداملجيد عبدالعزيز احلكري»).
�ཛشركة �سعف العاملية
ཛ
يرجى مراجعة و�صف امل�ساهمني اخلا�ص ب�شركة �سعف العاملية يف الق�سم �«( 9-7-4شركة �سعف العاملية»).
�ཛشركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة
ཛ
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  500.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  500ح�صة،
بقيمة ا�سمية قدرها  1.000ريال �سعودي لكل منها ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010209395وتاريخ 1426/04/13هـ
(املوافق 2005/05/21م) .ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة متلك الأ�سهم يف �شركات �أخرى ،وجتارة التجزئة واجلملة يف املالب�س
والأزياء ،والأجهزة الطبية ،و�إدارة وت�شغيل و�صيانة املراكز التجارية واملجمعات ال�سكنية.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :20-4هيكل ملكية �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
فواز عبدالعزيز احلكري
�سلمان عبدالعزيز احلكري
عبد املجيد عبدالعزيز احلكري
املجموع

ن�سبة امللكية
%33.4
%33.4
%33.2
%100

امل�صدر :ال�شركة
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�٤ ٤٤٤٤٤شركة �سعف العاملية
�شركة �سعف العاملية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�سمال قدره  100.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى  100ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها 1.000
ريال �سعودي لكل ح�صة ،وهي م�سجلة يف ال�سجل التجاري ملدينة الريا�ض برقم  ،1010245316وتاريخ 1429/02/24هـ (املوافق 2008/03/02م).
ويقع املركز الرئي�سي ل�شركة �سعف العاملية يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية.
وت�شمل الأن�شطة الرئي�سية ل�شركة �سعف العاملية تطوير العقارات و�أعمال التجارة.
ويظهر اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة �سعف العاملية كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
جدول  :21-4هيكل ملكية �شركة �سعف العاملية ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة
ا�سم ال�شريك
�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
�شركة فا�س العقارية
املجموع

ن�سبة امللكية
%95
%5
%100

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي ملحة عامة عن امل�ساهمني يف �شركة �سعف العاملية:
�ཛشركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة
ཛ
يرجى الرجوع �إلى و�صف امل�ساهمني فيما يتعلق ب�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة يف الق�سم �«( 8-7-4شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة»).
�ཛشركة فا�س العقارية
ཛ
يرجى الرجوع �إلى و�صف امل�ساهمني فيما يتعلق ب�شركة فا�س العقارية يف الق�سم �«( 7-7-4شركة فا�س العقارية»).

٤٤٤

٤نظرة عامة على الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة

تقوم ال�شركة ب�أعمال متلك وتطوير وت�شغيل املراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية .وحتقق ال�شركة �إيرادات من الأن�شطة التالية:
ཛت�أجري م�ساحات واك�شاك �ضمن مراكزها التجارية والتي تت�ضمن جمموعة وا�سعة ومتنوعة من املاركات العاملية والإقليمية واملحلية.
ཛ
ཛ

ཛاملبيعات الإعالنية والرتويجية الى عدد من وكاالت الإعالن �ضمن مراكزها التجارية.

وتُعترب ال�شركة �أكرب مالك ومطور وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث يبلغ عدد مراكزها التجارية  19مركزا كما يف تاريخ
هذه الن�شرة .وتوفر ال�شركة للم�ست�أجرين وامل�ستهلكني على حد �سواء جمموعة متكاملة من املراكز التجارية عالية اجلودة وذات معايري عاملية .وتتوزع
تلك املراكز التجارية يف مناطق ح�ضرية رئي�سية يف اململكة ،مبا يف ذلك� ،أكرب  10مدن مثل الريا�ض وجدة والدمام التي متثل حوايل  %60من �إجمايل
عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتت�ضمن جمموعة متنوعة من حمالت الت�سوق واملطاعم واملقاهي و�أماكن الرتفيه التي تلبي تطلعات زائري
تلك املراكز.
وقد بلغ اجمايل ايرادات ال�شركة  2.159.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م .ويتوفر لدى ال�شركة ،كما يف 31
دي�سمرب 2018م ،م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري تبلغ  1.079مرت مربع ،ت�شمل  4.100حمال جتاريا موزعة على  19مركز جتاري .ويوجد حاليا �أكرث
من  1.000ماركة جتارية عاملية و�إقليمية وحملية ،مبا يف ذلك «زارا» و«ديبنهامز» و«كوت�ش» و«�إت�ش �أند �إم» و«فريجن ميغا�ستورز» و«�إيكيا» .وقد بلغ
عدد زوار املراكز التجارية التابعة لل�شركة �أكرث من  108مليون زائر خالل ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م .وتنوي ال�شركة �إ�ضافة نحو
 172.500مرت مربع للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �ضمن مراكزها خالل عام 2019م ،وذلك بعد االنتهاء من �أعمال بناء ثالثة مراكز جتارية
جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) تعمل ال�شركة على تطويرها يف الوقت الراهن (وبا�ستثناء جدة
بارك)� .أبرمت ال�شركة اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة بارك يف  4مار�س 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل مطور
عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .والتاريخ املتوقع لبدء ت�شغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م .ومن املتوقع �أن ي�ضيف جدة بارك
لل�شركة م�ساحة  128.740مرت مربع قابلة للت�أجري .ف�ض ًال عن ذلك ،تنوي ال�شركة تطوير �أربعة مراكز جتارية جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية
من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) على مدى ال�سنوات اخلم�سة القادمة.
وت�شتمل �إيرادات ال�شركة من ت�أجري امل�ساحات �ضمن مراكزها ب�شكل رئي�سي على بدالت الإيجار التي يتم حت�صيلها من امل�ست�أجرين علما ب�أن عقود
ايجار التي تربمها ال�شركة مع امل�ست�أجرين تت�ضمن يف العادة الزام امل�ست�أجر بت�سديد بدل االيجار مقدما لفرتة � 3إلى � 6أ�شهر .كما قامت ال�شركة
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يف عام 2014م ب�إ�ضافة �آلية جديدة لعقود الإيجار املربمة مع م�ست�أجريها والتي يتم مبوجبها حتديد قيمة بدل االيجار خالل فرتة معينة على �أنه
املبلغ االعلى من )1(:بدل الإيجار الأ�سا�سي ،وهو عبارة عن قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد الأدنى لبدل الإيجار ،و( )2ن�سبة مئوية من مبيعات
امل�ست�أجرين خالل تلك الفرتة ،وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان  %90من عقود �إيجار ال�شركة ت�شتمل على �آلية حتديد بدل الإيجار قائمة على «حجم
املبيعات» .ومن املتوقع �أن تقوم ال�شركة بتطبيق هذا الآلة ب�شكل كامل خالل ال�سنتني �أو الثالث القادمة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يدفع امل�ست�أجرون لل�شركة
ر�سوم خدمات لتغطية تكاليف امل�ساحات امل�شرتكة �ضمن كل مركز جتاري مبا يف ذلك على �سبيل املثال تكاليف ال�صيانة والت�أمني والإ�ضاءة وتكاليف
التنظيف .ويتم احت�ساب ر�سوم اخلدمات �ضمن �إيرادات ال�شركة من بدالت الإيجار.
قد �شكل �صايف �إيرادات ال�شركة من بدالت �إيجار امل�ساحات �ضمن مراكزها التجارية نحو  %93.2و %91.9و %90.7من �إجمايل �إيرادات ال�شركة،
يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و 31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م ،على التوايل� .أما اجلزء املتبقي من الإيرادات يف تلك
ال�سنوات املالية ،فقد حتقق من املبيعات الإعالنية والرتويجية �ضمن املراكز التجارية.

٤ ٤٤٤٤٤م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
يبني اجلدول التايل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�شركة التي يعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ؤ�شرات رئي�سية لأدائها يف ال�سنوات املالية الثالث ال�سابقة.
وقد حققت ال�شركة �أي�ض ًا تدفقات نقدية منتظمة و�إيجابية على مدى كل فرتة ،الأمر الذي مكن ال�شركة من ت�سديد التزاماتها ملقر�ضيها ودعم عمليات
التطوير والتو�سع امل�ستقبلي لديها.
جدول  :22-4مقايي�س الت�شغيل بال�شركة
م�ؤ�شر الأداء الرئي�سي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م

عدد املراكز التجارية يف نهاية ال�سنة
عدد الزائرين

17
91.540.533
965.191
%90.5
3.581
1.915
%12.9

19
96.228.308
1.069.914
%87.7
3.964
2.124
%10.9

19
108.534.619
1.074.530
%93.3
4.068
2.159
%1.7

الأ�شهر الت�سعة
من ال�سنة املالية
2018م
19
82.242.654
1.079.327
%92.4
4.169
1.601
%2.4

الأ�شهر الت�سعة
من ال�سنة املالية
2019م
19
81.670.752
1.078.821
%92.8
4.100
1.620
%1.2

1.516

1.608

1.597

1.171

1.236

1.332

1.398

1.402

1.024

1.06٤

985

1.092

1.244

799

198

981

932

771

538

538

20

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف نهاية ال�سنة (مرت مربع)
املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال
عدد املحالت التجارية الغري �شاغرة (كما يف 2018/03/31م)
الإيرادات (مباليني الرياالت ال�سعودية)
معدل منو االيرادات
الدخل قبل خ�صم بدالت االيجار للأرا�ضي املقامة عليها بع�ض
املراكز التجارية وتكاليف الأعباء املالية وال�ضرائب واال�ستهالك
والإطفاء (مباليني الرياالت ال�سعودية)
الدخل قبل خ�صم تكاليف االعباء املالية وال�ضرائب واال�ستهالك
والإطفاء (مباليني الرياالت ال�سعودية)
�صايف النقد من االن�شطة الت�شغيلية (مباليني الرياالت ال�سعودية)
الدخل ال�صايف العائد للم�ساهمني يف ال�شركة الأم
(مباليني الرياالت ال�سعودية)

امل�صدر :ال�شركة
20

ت�شمل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف نهاية ال�سنة  19مركزا جتاريا وتو�سعة نخيل بالزا (الق�صيم)

٤ ٤٤٤٤٤نظرة عامة عن عمليات ال�شركة
تقوم ال�شركة ب�أعمال متلك وتطوير وت�شغيل املراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية .وحتقق ال�شركة �أغلب �إيراداتها من ت�أجري م�ساحات واك�شاك
�ضمن مراكزها التجارية والتي تت�ضمن جمموعة وا�سعة ومتنوعة من املاركات العاملية والإقليمية واملحلية.
وتتوزع مواقع املراكز التجارية التابعة لل�شركة يف مناطق ح�ضرية رئي�سية يف اململكة ،مبا يف ذلك� ،أكرب  10مدن متثل حوايل  %60من �إجمايل عدد
ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم ت�صنيف املراكز التجارية �ضمن �إحدى الفئات الثالث التالية (باال�ستناد الى تعريفات املجل�س الدويل
للمراكز التجارية)« )1( :مركز جتاري �إقليمي كبري» ،وهو املركز الذي تزيد م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري عن  74.000مرت مربع ،و(« )2مركز
جتاري �إقليمي» ،وهو املركز الذي تزيد م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري عن  37.000مرت مربع وتقل عن  74.000مرت مربع ،و(« )3مركز جتاري
حملي» ،وهو املركز الذي تزيد م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري عن  10.000مرت مربع وتقل عن  37.000مرت مربع.
وتدعم احلكومة والبلديات ال�سعودية التحول نحو جتارة التجزئة املنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية ،بحيث تنظر الإدارة �إلى «املراكز التجارية
الإقليمية الكبرية» ،و«املراكز التجارية الإقليمية» على �أنها وجهات للتمتع باحلياة الع�صرية ،يف حني ال تزال تُعترب «املراكز التجارية املحلية» ،و«املراكز
التجارية الواقعة داخل الأحياء ال�سكنية» و«املراكز التجارية املتخ�ص�صة» مراكز جتارية تقدم عرو�ضا للبيع بالتجزئة لل�سكان املحليني.
ويظهر اجلدول التايل املعلومات والإح�صائيات الرئي�سية بخ�صو�ص كل مركز جتاري (م�صنف ًا ح�سب م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري):
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�صحارى بالزا

النخيل مول
هيفاء مول
تاال مول
اجلبيل مول
�سلمى مول

عزيز مول
النور مول
النخيل مول
اليا�سمني مول
احلمراء مول
الأح�ساء مول
ال�سالم مول
جوري مول
خري�ص مول
مكة مول

مول الظهران
�سالم مول
مول العرب

الريا�ض

الق�صيم
جدة
الريا�ض
اجلبيل
حائل
مملوك من قبل ال�شركة

م�ست�أجر من الغري
مملوك من قبل ال�شركة
م�ست�أجر من الغري
م�ست�أجر من الغري
مملوك من قبل ال�شركة
مملوك من قبل ال�شركة
مملوك من قبل ال�شركة
م�ست�أجر من الغري
م�ست�أجر من الغري
مملوك من قبل ال�شركة
م�ست�أجر من الغري
م�ست�أجر من الغري
م�ست�أجر من الغري
مملوك من قبل ال�شركة
م�ست�أجر من الغري

جدة
املدينة املنورة
الريا�ض
جدة
الريا�ض
الهفوف
الريا�ض
الطائف
الريا�ض
مكة املكرمة

الدمام
جدة
جدة

م�ست�أجر من الغري
م�ست�أجر من الغري
مملوك من قبل ال�شركة

2002م

12.223

28.364

امل�ساحة
الإجمالية
القابلة
امل�ساحة
للت�أجري
�سنة
مربع) املبنية (مرت
االفتتاح (مرت
)مربع
كما يف 31
دي�سمرب
2018م1
املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
220.550
160.647
2005م
212.852
121.363
2012م
247.848
109.185
2008م
املراكز التجارية الإقليمية
93.310
72.153
2005م
93.917
67.110
2008م
98.000
55.707
2014م
101.672
54.634
2016م
77.969
53.951
2016م
65.800
51.979
2010م
67.421
49.926
2005م
92.663
48.122
2015م
60.230
41.372
2004م
56.720
37.545
2011م
املراكز التجارية املحلية
48.985
49.387
2004م
50.161
32.946
2011م
46.292
22.711
2014م
37.366
20.908
2015م
22.378
16.952
2014م

%72.3

%95.9
%85.6
%88.0
%90.0
%91.9

%94.7
%96.5
%99.2
%95.3
%89.4
%84.5
%94.5
%92.6
%91.7
%96.7

%94.6
%92.0
%92.2

معدل
الإ�شغال
(31
دي�سمرب
)2018م

2

1
1
2
3
1

2
2
2
1
3
1
2
1
2
2

1
3
4

عدد
الطوابق

125

536
914
680
483
1.040

1.422
1.070
1.473
2.351
1.026
1.608
1.040
1.334
917
1.000

4.591
1.825
2.053

عدد ال�سيارات التي
ي�ستوعبها موقف
ال�سيارات

%0.6

%2.5
%5.2
%1.7
%0.7
%0.6

%8.9
%7.4
%5.2
�صفر
�صفر
%3.5
%4.1
%2.0
%3.9
%8.1

%19.0
%10.5
%14.8

ال�سنة املالية
2016م

%0.4

%2.4
%4.4
%2.1
%1.8
%1.1

%8.1
%6.7
%8.0
%2.5
%1.3
%2.9
%3.5
%4.6
%3.2
%7.5

%17.3
%9.5
%12.4

ال�سنة املالية
2017م

%0.2

%1.9
%3.3
%1.9
%1.8
%0.9

%7.2
%6.1
%7.8
%5.9
%5.0
%2.5
%3.0
%4.7
%2.9
%7.1

%15.9
%8.8
%12.8

ال�سنة
املالية
2018م

) (%امل�ساهمة يف �إيرادات ال�شركة

يرجى املالحظة ب�أن امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  31دي�سمرب 2018م يف اجلدول « 23-4نظرة عامة على و�ضع مراكز ال�شركة التجارية» متثل جمموع امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ،بينما امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شار �إليها يف
21
الق�سم « 7-8-4نبذة عامة عن املراكز التجارية التابعة لل�شركة» متثل املتو�سط املرجح بامل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ( )GLA Weighted Averageكما  31مار�س 2018م.

تقع مراكز ال�شركة التجارية يف املدن الرئي�سية يف اململكة .ويدعم اعمال ال�شركة عالقاتها الوثيقة مع العمالء الرئي�سيني وكبار امل�ست�أجرين وغريهم من املحالت التجارية الرئي�سية ،مما ي�ؤدي الى تنوع يف فئات و�أعمال امل�ست�أجرين

امل�صدر :ال�شركة

19

14
15
16
17
18

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3

الرقم
الت�سل�سلي

املركز التجاري

املدينة

مملوك من قبل ال�شركة /
م�ست�أجر من الغري

جدول  :23-4نظرة عامة على و�ضع مراكز ال�شركة التجارية
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�ضمن مراكز ال�شركة التجارية .ويتم حتديد فئات امل�ستهلكني امل�ستهدفني فيما يتعلق بكل مركز على ال�شرائح ال�سكانية املحيطة باملركز املعني ومزيج
امل�ست�أجرين فيه .ويبني اجلدول التايل نظرة عامة على و�ضع ال�سوق بالن�سبة لكل مركز جتاري.
جدول  :24-4نظرة عامة على املراكز التجارية التابعة لل�شركة
عرو�ض الت�سوق الرئي�سية
الرقم
الت�سل�سلي

املركز
التجاري

فئة امل�ستهلكني
امل�ستهدفني

املاركات
التجارية
الرائجة

املاركات
التجارية
منخف�ضة
التكلفة

1

مول
الظهران
�سالم مول
مول العرب
(جدة)
عزيز مول
النور مول
النخيل مول
اليا�سمني
مول
احلمراء
مول
الأح�ساء
مول
ال�سالم مول
(الريا�ض)
جوري مول
خري�ص
مول
مكة مول
النخيل
بالزا
(الق�صيم)
هيفاء مول
تاال مول
اجلبيل مول
�سلمى مول
�صحارى
بالزا

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

املاركات
التجارية
ما بني
الراقية
والرائجة

هايربماركت

�سوبرماركت

منطقة
املطاعم

مطاعم
مطاعم ذات
راقية �أ�سعار
معتدلة

و�سائل
الرتفيه

متو�سط �إلى مرتفع



















متو�سط �إلى مرتفع



















متو�سط �إلى مرتفع



















متو�سط
متو�سط �إلى مرتفع
متو�سط �إلى مرتفع





































متو�سط �إلى مرتفع



















متو�سط �إلى مرتفع



















متو�سط



















منخف�ض �إلى
متو�سط
متو�سط �إلى مرتفع
منخف�ض �إلى
متو�سط
متو�سط �إلى مرتفع









































































متو�سط



















متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
منخف�ض �إلى
متو�سط
































































امل�صدر :ال�شركة

ويكون للت�صنيفات الواردة يف اجلدول �أعاله املعاين التالية:
ཛفئة امل�ستهلكني امل�ستهدفني «متو�سط �إلى مرتفع» تعني فئة امل�ستهلكني الذين يت�سوقون يف الغالب يف املحالت التجارية التي تقدم �أعلى فئة من
ཛ
املاركات الرائجة و�أدنى فئة �ضمن املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية.
ཛ

ཛفئة امل�ستهلكني امل�ستهدفني «متو�سط» تعني فئة امل�ستهلكني الذين يت�سوقون يف الغالب يف املحالت التجارية التي تقدم املاركات الرائجة.

ཛ

ཛفئة امل�ستهلكني امل�ستهدفني «منخف�ض �إلى متو�سط» تعني فئة امل�ستهلكني الذين يت�سوقون يف الغالب يف املحالت التجارية التي تقدم �أدنى فئة من
املاركات الرائجة واملاركات املنخف�ضة التكلفة.

كما مت ت�صنيف املاركات التجارية على النحو التايل:
«ཛاملاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية» هي املاركات التجارية الفاخرة التي ت�شتمل على �سلع فاخرة ب�أ�سعار معقولة؛
ཛ
ཛ

«ཛاملاركات التجارية الرائجة» هي املاركات التجارية التي تُباع يف �سوق متو�سط وت�شتمل على �سلع ب�أ�سعار معقولة وتُ�صنف يف �أعلى فئة من املاركات
التجارية املخف�ضة ،ولكن دون مرتبة املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية؛ و

ཛ

«ཛاملاركات التجارية منخف�ضة التكلفة» هي املاركات التجارية املتدنية الكلفة والتي ت�ستهدف الزوار ذوي الدخل املنخف�ض.
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كما تعتزم ال�شركة �إدخال م�ست�أجرين ممن يبيعون املاركات التجارية الفاخرة والراقية يف بع�ض املراكز التجارية ،على املدى املتو�سط .على الرغم
من �أن ال�شركة مل حتدد �أهدافا معينة للمنتجات الفاخرة والراقية كن�سبة مئوية من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري� ،إال �أن الإدارة تتوقع �أن
ت�شغل املاركات التجارية الفاخرة ما بني  ٪10و  ٪15من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لل�شركة يف بع�ض مراكزها التجارية.

٤ ٤٤٤٤٤م�ست�أجري ال�شركة
٤٤٤٤٤٤٤

٤نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف املراكز التجارية

ي�شمل كل مركز من املراكز التجارية لل�شركة على العديد من املحالت التجارية و�أماكن الرتفيه واملطاعم واملقاهي ،مما يجعل من تلك املراكز
«وجهات مف�ضلة» للزائرين ولل�شركات العاملة يف قطاع التجزئة على حد �سواء.
ويتم حتديد انواع وفئات امل�ست�أجرين يف كل مركز جتاري ب�شكل يتفق مع الفئة التي يقع �ضمنها ذلك املركز وا�ستنادا الى ال�شريحة ال�سكانية التي ُيتوقع
�أن يخدمها .ويعترب التنوع املنا�سب يف انواع وفئات امل�ست�أجرين �أمر ًا جوهري ًا ال�ستقطاب �أكرب عدد من الزوار وزيادة االيرادات.
الختيار ت�شكيلة امل�ست�أجرين يف املراكز التجاري ،تق ّيم الإدارة امل�ست�أجرين تبع ًا ملعايري م�شرتكة والتي ت�شمل� )1( :إذا ما كانت املاركة التجارية
للم�ست�أجر تتوافق مع اجتاه ال�سوق يف املركز التجاري )2( ،مدى قوة املاركة التجارية وجودتها� )3( ،إذا ما كان امل�ست�أجر ي�ضيف قيمة ا�ستثمارية �إلى
املحفظة املالية للمركز التجاري )4( ،مدى توفر املاركة التجارية يف ال�سوق ال�سعودية )5( ،ت�صنيف املاركة التجارية و�أدا�ؤها يف ال�سوق .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،ت�أخذ الإدارة يف احل�سبان عددا من العوامل الرئي�سية الأخرى التي جتذب املاركات التجارية وامل�ست�أجرين للمركز التجاري ،والتي ت�شمل
(بني �أمور �أخرى) التايل:
ཛفئة املركز التجاري  -يتمثل العامل الأول فيما �إذا كان املركز التجاري م�صنف ًا كمركز جتاري �إقليمي كبري �أو كمركز جتاري �إقليميا وكمركز
ཛ
جتاري حملي .ويف العادة تزيد ن�سبة املاركات التجارية ذات اجلودة العالية (مثل املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية) يف املراكز
التجارية االقليمية الكبرية مقارنة باملراكز التجارية املحلية ،والتي ت�شتمل عموم ًا على ماركات ذات ا�سعار معتدلة (مثل املاركات التجارية
املنخف�ضة القيمة) .ونظر ًا لأحجام املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ،ف�إنها حتتوي على م�ساحة �إجمالية �أكرب قابلة للت�أجري وعدد اكرب من
املحالت التجارية ،مما ميكنها من تقدمي جمموعة اكرب من الفئات املختلفة من املاركات التجارية وجمموعة متنوعة من ال�شركات العاملة يف
قطاع التجزئة �ضمن كل فئة من تلك الفئات ،ومثال ذلك ،املاركات ما بني الراقية والرائجة ،واملاركات الرائجة ،واملاركات منخف�ضة التكلفة،
ومتاجر الهايربماركت وال�سوبرماركت ،واملحالت التي تقدم خدمات .ويعتمد مزيج املحالت التجارية والأ�سعار على الفئات ال�سكانية يف
املناطق املحيطة باملراكز التجارية .تختلف �أ�سعار امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري بالن�سبة لكل فئة من الفئات الثالث للمراكز التجارية.
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ཛ

ཛال�شرائح ال�سكانية امل�ستهدفة  -تُعترب البنية ال�سكانية للمنطقة التي يقع فيها املركز التجاري �أحد �أهم العوامل يف حتديد مزيج امل�ست�أجرين
�ضمن املركز التجاري .وتتمكن ال�شركة من حتديد املاركات التجارية التي تنا�سب كل مركز جتاري باال�ستناد الى عدد من العنا�صر مثل
معدالت الأعمار والدخل ال�شهري والقوة ال�شرائية لل�سكان يف املناطق املحيطة باملركز التجاري وميلهم نحو الإنفاق .وت�ستهدف ال�شركة
ب�شكل رئي�سي ال�شريحة املتو�سطة من املت�سوقني يف املراكز التجارية يف اململكة ،اال انها ت�سعى الى التميز عن مناف�سيها من خالل مواقع
مراكزها التجارية واحجامها واخل�صائ�ص ال�سكانية يف املناطق املحيطة بها.

ཛ

ཛموقع املركز التجاري  -يعتمد حتديد املزيج املثايل للم�ست�أجرين يف �أي مركز جتاري على عدد من العوامل تتعلق مبوقعه ،مبا يف ذلك ما �إذا
كان املركز التجاري يقع يف منطقة يوجد بها مراكز جتارية اخرى حتتوي على جميع �أو بع�ض املاركات التجارية ،و�سهولة الو�صول للمركز
التجاري ،وغريها من املعطيات ذات العالقة باملوقع .وتعتقد الإدارة �أن مواقع مراكزها التجارية  19تعد احد العوامل الرئي�سية ال�ستمرارية
جناح تلك املراكز .ولقد حققت ال�شركة ذلك من خالل الدخول مبكر ًا �إلى ال�سوق كمطور للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
وترى الإدارة �أي�ض ًا �أن �أحد العوامل الرئي�سية لنجاح ال�شركة كان قدرتها على ر�صد وت�أمني مواقع معينة تتوافق مع الأماكن التي ترغب
ال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة بيع منتجاتها فيها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�شركة تر�صد �أماكن يف مناطق تتوفر فيها فر�ص للتطوير ،مبا
يف ذلك تلك املناطق التي من املتوقع �أن ت�شهد �أعمال تطوير عمرانية م�ستقبلية.

ཛ

ཛوخالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س  2018م ،احتلت املاركات التجارية الع�شرون الأولى التابعة مل�ست�أجري ال�شركة مقارنة بجميع
املاركات التجارية الأخرى ن�سبة  ٪43و  ٪57من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لل�شركة على التوايل و  %20و %80من �صايف
�إيرادات الإيجار على التوايل ،لنف�س الفرتة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ويف الفرتة نف�سها ،كانت العالمات التجارية الدولية واملحلية قد �ساهمت
بن�سبة  ٪ 64و  ٪ 36من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي ت�شغلها ال�شركة ،على التوايل .وال متلك ال�شركة حقوق ح�صرية لأي من
املاركات التجارية املذكورة يف الفقرة هذه.

وفيما يلي جدول يبني تفا�صيل امل�ست�أجرين ،ح�سب فئة امل�ست�أجرين ،يف جميع املراكز التجارية العائدة لل�شركة باململكة:
جدول  :25-4تفا�صيل امل�ست�أجرين ح�سب فئة كل منهم
الرقم
الت�سل�سلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
املجموع
1
2
املجموع

ن�سبة
الإيرادات من بدالت الإيجار (مليون ريال �سعودي)
امل�ساحة
فرتة الت�سعة فرتة الت�سعة الإجمالية مدة الإيجار
�أ�شهر
�أ�شهر
فئة امل�ست�أجر ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية
النموذجية
القابلة
املنتهية يف
املنتهية يف
(بال�سنوات)
للت�أجري
2018م
2017م
2016م
 31دي�سمرب  31دي�سمرب ( 31دي�سمرب
2018م
2017م
2018م)
فئة امل�ست�أجرين
امللبو�سات
3
%48.3
767.8
755.7
1.026.2
1.086.9
1.053.3
والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت
5
%4.9
32.0
28.1
47.5
36.5
51.1
التجارية الكبرية
الأن�شطة
5
%10.7
49.5
55.0
65.4
60.3
54.9
الرتفيهية
امل�أكوالت
3
%5.8
141.9
135.3
181.0
152.9
137.1
وامل�شروبات
الأثاث واللوازم
10
%6.4
46.9
46.8
63.0
54.9
42.9
املنزلية
العناية ال�صحية
3
%6.4
198.9
196.2
253.1
243.6
175.9
وال�شخ�صية
الأجهزة
إلكرتونية
ال
3
%0.4
12.8
14.9
18.6
17.8
16.8
والأدوات
املنزلية
هايربماركت/
10
%13.8
43.3
43.5
56.1
53.5
49.0
�سوبرماركت
املحالت
3
%0.7
9.2
11.8
8.0
14.8
15.8
التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة
3
%2.3
46.7
50.4
69.8
81.2
62.3
واال�ستجمام
1
%0.0
()2.5
الفئات الأخرى
1
%0.2
124.4
131.1
170
150.0
124.5
الأك�شاك
%100
1.473.3
1.466.0
1.958.7
1.952.3
1.738.5
امل�ست�أجرون من الغري وامل�ست�أجرون ذو العالقة
امل�ست�أجرين من
%60.9
1.097.4
1.122.2
1.475.0
1.498.7
1.325.1
الغري
أجرين
امل�ست�
%39.1
375.9
343.8
483.8
453.7
458.4
ذوي العالقة
%100
1.473.3
1.466.0
1.958.7
1.952.4
1.783.5

متو�سط بدل
الإيجار لكل
مرت مربع
(كما يف 31
دي�سمرب
2018م)

1.586
657
463
2.448
728
3.125
2.902
312
1.238
2.007
0
1.471
1.800
959
1.471

بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ف�إن متو�سط الإيرادات الإيجارية ال�صافية للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة هو كالتايل:
جدول  :26-4متو�سط الإيرادات الإيجارية ال�صافية للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
نوع املركز التجاري
املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
املراكز التجارية الإقليمية
املراكز التجارية املحلية

�صايف الإيرادات الإيجارية (ريال �سعودي لكل مرت مربع)
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
ال�سنة املالية 2018م
دي�سمرب 2018م
دي�سمرب 2017م
2.010
2.019
2.029
2.111
2.060
2.063
1.462
1.297
1.514
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يبني اجلدول التايل عدد عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين واملق�سمة على �أ�سا�س الن�سبة املئوية من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي ي�شغلها
ه�ؤالء امل�ست�أجرون:
جدول  :27-4عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين واملق�سمة على �أ�سا�س الن�سبة املئوية من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف
 31دي�سمرب 2018م
الن�سبة املئوية من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
�أكرث من %20
من � %10إلى %19
�أقل من %10

عدد العقود
872
9
3.219

امل�صدر :ال�شركة

وبالن�سبة للمراكز التجارية احلالية ،يتغري مزيج امل�ست�أجرين مع مرور الوقت اعتمادا على عوامل خمتلفة مثل :الأداء املايل للم�ست�أجرين ،وتغري البنية
ال�سكانية يف املوقع املحيط باملركز التجاري ،وتف�ضيالت الزائرين ،وتغري البيئة التناف�سية التي يواجهها املركز التجاري املعني.

٤٤٤٤٤٤٤

٤فئات امل�ست�أجرين

تقوم ال�شركة بت�صنيف امل�ست�أجرين بوجه عام بح�سب امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�ست�أجرة من قبلهم و�/أو �إيرادات ال�شركة منهم ،على
اعتبار �أن هذان املعياران ي�شكالن م�ؤ�شرا على �أهمية �أي م�ست�أجر يف �أي مركز جتاري .ويتم منح امل�ست�أجرين الذين ي�ست�أجرون م�ساحات �إجمالية
كبرية قابلة للت�أجري �سواء يف كل مركز جتاري واحد �أو يف جميع املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ،ملزايا تف�ضيلية باملقارنة مع امل�ست�أجرين الأ�صغر
حجم ًا ،وي�شمل ذلك منحهم فرتات �سماح جمانية �أطول ،والتمتع بت�سهيالت معينة باملركز التجاري ،مثل تخ�صي�ص مناطق معينة لهم �ضمن مناطق
التحميل/التفريغ .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن امل�ست�أجرين الذين ي�ست�أجرون متو�سط م�ساحة �إجمالية �أكرب قابلة للت�أجري يزيدون من الطلب على املحالت
التجارية املجاورة لهم ،على اعتبار �أن �أعمال ه�ؤالء امل�ست�أجرين تزيد من �أعداد الزائرين.
العمالء الرئي�سيون
يت�ألف العمالء الرئي�سيون ب�شكل عام من كربى �شركات جتارة التجزئة التي يوجد لديها جمموعة كبرية من املاركات املعروفة ،والتي ت�ست�أجر العديد
من املحالت التجارية يف العديد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وغالب ًا ما يكون العمالء الرئي�سيون من كبار امل�ست�أجرين �أي�ضا (على النحو
املُ ّبي ب�شكل �أكرث تف�صي ًال �أدناه) على اعتبار ب�أنهم ي�شغلون جزءا كبري ًا من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ،يف واحد �أو �أكرث من املراكز التجارية
التابعة لل�شركة.
وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغ عدد عمالء ال�شركة الرئي�سيني  31عمي ًال .وت�صنف ال�شركة �أي م�ست�أجر من �ضمن عمالئها الرئي�سيني �إذا بلغ جمموع
بدالت االيجار التي يدفعوها لل�شركة يف �أية �سنة مالية  10ماليني ريال �سعودي �أو �أكرث .وقد �شكل جمموع بدالت االيجار من ه�ؤالء العمالء الرئي�سيني
حوايل  %55.4من �إجمايل �صايف �إيرادات ال�شركة من بدالت االيجار خالل الت�سعة �أ�شهر املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م .ونظرا للأهمية الكربى
لأولئك العمالء يف جناح ال�شركة و�آفاق تطورها يف امل�ستقبل ،ف�إن الإدارة تعتربهم ك�شركاء ا�سرتاتيجيني لها لتحقيق املزيج املنا�سب من امل�ست�أجرين
يف املراكز التجارية احلالية ،ولدعم تطوير مراكز جتارية جديدة من خالل م�ساعدة ال�شركة يف توقع معدالت الإ�شغال فيها.
�إن العالقات القائمة فيما بني ال�شركة والعمالء الرئي�سيني لديها هي عالقات وطيدة ورا�سخة .ويبلغ متو�سط فرتات عالقة ال�شركة مع ه�ؤالء العمالء
الرئي�سيني � 7سنوات (مقارنة بـ� 4سنوات بالن�سبة للم�ست�أجرين الآخرين) .ويف بع�ض احلاالت ،كان ه�ؤالء العمالء الرئي�سيني يف بداية عالقتهم
بال�شركة م�ست�أجرين عاديني يف مركز جتاري واحد .ومع مرور الوقت ،تطورت عالقات ال�شركة مع ه�ؤالء امل�ست�أجرين لت�صبح ذات طبيعة ا�سرتاتيجية.
وتت�شابه معظم �أحكام و�شروط عقود الإيجار املختلفة املربمة من قبل ال�شركة مع كل عميل رئي�سي فيما يتعلق بامل�ساحات واملحالت التي ي�شغلها
ذلك العميل يف املراكز التجارية املختلفة التابعة لل�شركة (ملزيد من التفا�صيل حول �أحكام عقود الإيجار اخلا�صة ب�أكرب  5عمالء رئي�سيني ،بح�سب
الإيرادات املتحققة من كل منهم ،يرجى مراجعة الق�سم « 2-5-13عقود الإيجار املربمة مع العمالء الرئي�سيني»).

82

يعطي اجلدول التايل نظرة عامة عن العمالء الرئي�سيني �أثناء الفرتات املالية التالية:
جدول  :28-4نطرة عامة عن العمالء الرئي�سيني
العميل الرئي�سي

املاركات الرئي�سية

�شركة فواز عبدالعزيز
احلكري و�شركاه

زارا ،ما�سيمو دوتي ،بري�شكا� ،ألدو،
كالرك�س ،جاب ،ال�سنزا ،ماجنو ،زارا هوم،
يو �أ�س بولو ،اك�سي�سورايز
�سنرت بوينت ،كوتن� ،ستيف مادن� ،سيتي
ماك�س
كالفن كالين� ،سكيت�شرز� ،أثليتك كو،
اجنلوت ،كروك�س ،ناتراليزر ،بي ات�س
بي �سي
�سيفورا ،ديور ،الكو�ست ،تومي ،وجوه،
لوك�سيتان ،غوايل� ،شواروف�سكي
مكياجي ،نعومي ،مهيار� ،إي �إل �سي ،ذي
بودي �شوب

�شركة الندمارك العربية
�شركة �أباريل للتجارة
املحدودة

�شركة الفاروق للمقاوالت
والتجارة
�شركة كمال عثمان
جمجوم للتجارة
املح�سن
�شركة عبد
�سباركيز ،فن تامي ،انرتتاينمنت �سيتي
احلكري لل�سياحة والتطوير
�شركة العزيزية بنده
بنده
املتحدة املحدودة
العبدالكرمي
�شركة
تريا نوفا ،رينا ،الكوت
التجارية
�سن اند �ساند �سبورت�س ،نايكي ،اندر ارمور،
�شركة �سن اند �ساند
فان�س ،متربالند
�سبورت�س
�شركة عبدال�صمد
عبدال�صمد القر�شي ،عود ميالنو
القر�شي للعود والعنرب
والعطور
املجموع

بدء
العالقة

) (%م�ساهمة املجموعة يف الإيرادات
فرتة الت�سعة
ال�سنة
ال�سنة
ال�سنة
�أ�شهر املنتهية
املالية
املالية
املالية
يف  31دي�سمرب
2018م
2017م
2016م
2018م

عدد املراكز
التجارية

2002م

%25.7

%23.2

%24.7

%23.4

19

2002م

%6.9

%6.5

%5.2

%5.1

15

2010م

%2.2

%2.5

%2.6

%2.7

16

2002م

%2.2

%2.4

%2.6

%2.7

19

2009م

%2.1

%2

%2.4

%2.4

9

2004م

%2

%2.2

%2.3

%2.2

14

2009م

%2.4

%2.2

%2.2

%2.2

18

2004م

%1.2

%1.4

%1.5

%1.8

18

2004م

%0.9

%1.1

%1.3

%1.5

16

2010م

%0.7

%1.1

%1.2

%1.3

2

-

%46.2

%44.8

%46.0

%45.4

-
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وقد بقي جممل م�ساهمة عمالء ال�شركة الرئي�سيني يف �إجمايل �إيراداتها ثابتا على مدى ال�سنوات املالية الثالث الأخرية واملنتهية بتاريخ  31مار�س
2016م و 31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م .وقد انخف�ضت م�ساهمة �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه يف �إجمايل �إيرادات ال�شركة ب�شكل
طفيف على مدى ذات الفرتات املالية نتيج ًة اخل�صومات املقدمة من قبل ال�شركة لها.
كبار امل�ست�أجرين
�إن كبار امل�ست�أجرين هم الذين ي�ست�أجرون وحمالت جتارية ذات م�ساحات تزيد عن  1.000مرت مربع �ضمن امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف �أي
مركز من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وتعترب الإدارة املحالت التجارية التابعة لكبار امل�ست�أجرين كمحرك رئي�سي لزيادة عدد الزائرين للمركز
التجاري .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغ عدد املحالت التجارية امل�ؤجرة لكبار امل�ست�أجرين �ضمن املراكز التجارية التابعة لل�شركة  69حمل جتاري
(والتي تزيد م�ساحة كل منها عن  1.000مرت مربع) .وجتدر اال�شارة الى �أن بع�ض من العمالء الرئي�سيني هم �أي�ض ًا من كبار امل�ست�أجرين يف جمموعة
املراكز التجارية التابعة لل�شركة .ويلعب كبار امل�ست�أجرين دور ًا مهما يف زيادة حركة الزائرين يف املراكز التجارية ،حيث يتم يف �أغالب الأحيان
ت�أجريهم مواقع وم�ساحات يف زوايا املراكز التجارية ل�ضمان مرور الزائرين على حمالت متعددة قبل الو�صول اليها .ويختلف �أنواع امل�ست�أجرين
الكبار� ،إال �أنهم عادة يقومون بت�شغيل حمالت كبرية ذات �أق�سام متعددة� ،أو حمالت مل�ستلزمات املنازل� ،أو هايربماركت �أو حمالت ملاركات �أزياء
كربى .يعتمد عدد كبار امل�ست�أجرين و�أن�شطتهم يف �أي مركز جتاري على فئة وموقع املركز املعني.
امل�ست�أجرين �شبه الكبار
وت�ضم هذه الفئة امل�ست�أجرون الذين يقومون با�ستئجار حمالت جتارية ذات م�ساحات تزيد عن  500وتقل عن  1.000مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري يف �أي مركز من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وي�شغل امل�ست�أجرون �شبه الكبار حمالت جتارية ذات م�ساحات ترتاوح بني املتو�سطة
والكبرية .وعادة ما تتمتع املحالت التابعة لهذه الفئة من امل�ست�أجرين بح�ضور متو�سط �ضمن املراكز التجارية ،كما �أن لهم �أي�ض ًا دور جيد يف جذب
الزائرين للمراكز التجارية التي يتواجدون فيها .وكما يف  31دي�سمرب  ،2018بلغ عدد املحالت التجارية امل�ؤجرة لفئة امل�ست�أجرين �شبه الكبار �ضمن
املراكز التجارية التابعة لل�شركة  218حمل جتاري .وقد ي�شغل امل�ست�أجرون �شبه الكبار حمالت جتارية تتواجد يف جميع املراكز التجارية التابعة
لل�شركة وت�شمل عدد من الأن�شطة.
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م�ست�أجرو املحالت التجارية العادية
�إن م�ست�أجري املحالت التجارية العادية هم الذين ي�ست�أجرون حمالت ت�شغل م�ساحة تقل عن  500مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف
�أي مركز من املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،بلغ عدد املحالت التجارية امل�ؤجرة لفئة م�ست�أجري املحالت التجارية العادية
�ضمن املراكز التجارية التابعة لل�شركة نحو  2.535حمل جتاري ،والتي ت�شمل املواقع امل�ؤجرة �ضمن منطقة املطاعم ملحالت الأطعمة وامل�شروبات ذات
عالمات جتارية عاملية و�إقليمية وحملية .ويف العادة ،تنح�صر �أعمال �أي م�ست�أجر من م�ست�أجري املحالت التجارية العادية �ضمن فئة معينة من حيث
طبيعة الن�شاط ،كما يتواجدون يف العادة حمالت جتارية �ضمن جميع فئات املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وت�شغل هذه الفئة من امل�ست�أجرين ق�سما
كبري ًا من امل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة .وي�ستفيد عادة م�ست�أجرو املحالت التجارية العادية من �إقبال
الزائرين على املحالت التجارية التابعة لكبار امل�ست�أجرين وللم�ست�أجرين �شبه الكبار .وجتدر اال�شارة الى �أن بع�ض من العمالء الرئي�سيني قد يكونون
من فئة م�ست�أجري املحالت التجارية العادية �ضمن بع�ض املراكز التجارية.
ويت�ضمن اجلدول التايل نظرة عامة على كبار امل�ست�أجرين وامل�ست�أجرين �شبه الكبار وم�ست�أجري املحالت التجارية العادية ،بح�سب امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري ومتو�سط الإيرادات من بدالت الإيجار (لكل مرت مربع) ،كما يف  31دي�سمرب 2018م:
جدول  :29-4نظرة عامة على كبار امل�ست�أجرين ،وامل�ست�أجرين �شبه الكبار وم�ست�أجري املحالت التجارية العادية ،ح�سب امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري ومتو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع ،كما يف  31دي�سمرب 2018م()1
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2

كبار امل�ست�أجرين
امل�ست�أجرين �شبه الكبار
م�ست�أجرو املحالت
التجارية العادية

3

جممل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
)مرت مربع(
) 31دي�سمرب 2018م(
365.108
200.187

متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة
)للت�أجري لكل م�ست�أجر(مرت مربع
) 31دي�سمرب 2018م(
5.291
918

686
1.824

366.283

144

3.290

متو�سط الإيرادات من بدالت
الإيجار لكل مرت مربع (31
دي�سمرب 2018م)

امل�صدر :ال�شركة
( )1وال يتطابق جمموع امل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري الواردة يف هذا اجلدول مع جمموع امل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري املتوفرة �ضمن املراكز التجارية التابعة
لل�شركة كما يف التاريخ املذكور يف اجلدول ،حيث �أن امل�ساحات ا الواردة يف هذا اجلدول تتعلق بامل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري امل�ؤجرة (وال ت�شمل امل�ساحات الإجمالية
القابلة للت�أجري غري امل�شغولة).

امل�ست�أجرون ذو العالقة وامل�ست�أجرون من الغري
وت�صنف ال�شركة �أي�ض ًا م�ست�أجريها �إما يف فئة امل�ست�أجرين ذوي العالقة (وهي اجلهات ذات عالقة بال�شركة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز
احلكري و�شركاه ،و�شركة الأطعمة والرتفيه) �أو يف فئة امل�ست�أجرين من الغري (وهي اجلهات التي ال �صلة لها بال�شركة) .ولل�سنة املالية املنتهية يف 31
مار�س 2018م ،بلغ املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  330.558مرت مربع للم�ست�أجرين ذوي العالقة و 668.103للم�ست�أجرين من
الغري ،وخالل الفرتة ذاتها بلغ �صايف الإرادات  467مليون ريال �سعودي من امل�ست�أجرين ذوي العالقة ،و 1.3مليار ريال �سعودي من امل�ست�أجرين من
الغري.
ويعطي اجلدول  ٣٠-4التايل نظرة عامة عن �صايف الإيرادات لكل مرت مربع م�ؤجر للم�ست�أجرين ذوي العالقة وامل�ست�أجرين من الغري وذلك منذ ال�سنة
املالية 2016م.
جدول  :30-4نظرة عامة عن �صايف الإيرادات
�صايف �إيرادات الإيجار لكل مرت مربع (ريال
�سعودي)

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م

امل�ست�أجرون ذو العالقة
امل�ست�أجرون من الغري

1.625
2.038

1.518
2.113

1.413
1.978

الأ�شهر الت�سعة
الأخرية لل�سنة
املالية 2018م
1.316
2.027

الأ�شهر الت�سعة
الأخرية لل�سنة
املالية 2019م
1.370
2.007

امل�صدر :ال�شركة

فئات امل�ست�أجرين الآخرين
�إ�ضافة لإيرادات ال�شركة من بدالت �إيجار امل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري ،تقوم ال�شركة بتح�صيل �إيرادات �أخرى ،منها الأك�شاك ومكائن
ال�صرف الآيل والفعاليات واملنا�سبات الرتويجية وا�ستغالل امل�ساحات ال�شاغرة بت�أجريها م�ؤقت ًا وعربات الطعام داخل املركز التجاري .وكما يف تاريخ
هذه الن�شرة ،بلغ عدد الأك�شاك �ضمن املراكز التجارية التابعة لل�شركة  860ك�شكا .وي�صنف امل�ست�أجرون الذين ي�ست�أجرون م�ساحات ال تدخل �ضمن
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ،كـ»م�ست�أجرين �آخرين».
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٤٤٤٤٤٤٤

�٤شروط الإيجار ،املدة و�آلية التجديد

�شروط عقود الإيجار
تربم ال�شركة يف العادة عقود �إيجار متو�سطة وطويلة الأجل مع م�ست�أجريها ،حيث ترتاوح مدد الإيجار مبوجب هذه العقود ب�شكل عام ما بني  3و5
�سنوات (وذلك ملعظم فئات امل�ست�أجرين ،با�ستثناء حمالت الهايربماركت واملحالت التجارية املتعددة الأق�سام ،والذين ترتاوح مدد عقود �إيجارهم
عاد ًة بني � 10إلى � 15سنة تقريب ًا) .وعادة ما يت�ضمن عقد الإيجار �شروطا ت�شمل ،من بني �أمور �أخرى:
�ཛشروط دفع الإيجار (تقوم ال�شركة عموما بتح�صيل الإيجار مقدم ًا) .ويكون متو�سط الإيجار امل�ستحق من امل�ست�أجر الواحد للمرت املربع وفق
ཛ
ما ورد يف اجلدول � 25-4أعاله.
ཛ

ཛتاريخ مبا�شرة امل�ست�أجر لعملياته يف املركز التجاري ذي ال�صلة.

ཛ

ཛالعقوبات نتيجة لتعليق عمليات امل�ست�أجر.

ཛ

�ཛأحكام زيادة الإيجارات ال�سنوية (وترد التفا�صيل �أخرى �أدناه).

ཛ

ཛمطالبة معظم امل�ست�أجرين من الغري بدفع وديعة �ضمان مببلغ  %10من �إجمايل قيمة الإيجار لل�سنة الأولى.

ཛ

ཛح�سومات على �شكل فرتات �إمهال تعاقدية ترتاوح بني ثالثة و�ستة �أ�شهر ،عندما يواجه امل�ست�أجرون �صعوبة �أو يتعذر عليهم دفع م�ستحقات
الإيجار وقتما يحني موعد ا�ستحقاقها.

�أحكام زيادة الإيجار
وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،كانت تت�ضمن ن�سبة  %90من عقود �إيجار ال�شركة مع م�ست�أجريها حكما يتم مبوجبه زيادة بدل االيجار خالل فرتة العقد.
وي�شتمل نحو  %90من عقود �إيجار ال�شركة مع م�ست�أجريها على �أحكام تت�ضمن زيادة بدالت االيجار على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة ( %5دون الأخذ بعني
االعتبار �سيا�سة ال�شركة املتعلقة مبنح اخل�صومات) ،وذلك فيما عدا عقود االيجار املربمة مع كبار امل�ست�أجرين والتي تت�ضمن �أحكاما لزياد ًة بدالت
االيجار بن�سبة  %10كل خم�س �سنوات) ،ينطبق على �إجمايل الإيجار امل�ستحق قبل �أي خ�صم .وتقوم ال�شركة بتحديد ن�سبة هذه الزيادات بالنظر �إلى
عدة اعتبارات ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،تقديرات ال�شركة مل�ستويات بدالت الإيجار يف ال�سوق و�أهمية املاركات التجارية للب�ضائع �أو اخلدمات
املقدمة من امل�ست�أجر وو�ضعه التناف�سي يف ال�سوق ،واملعدل ال�سائد لقيمة الزيادة ال�سنوية يف بدالت الإيجار ،والقوة التفاو�ضية لل�شركة وامل�ست�أجر.
كانت �آلية زيادة الإيجارات املذكورة �أعاله موجودة يف عقود �إيجار ال�شركة رغم تخفي�ضات �أ�سعار الإيجار الأخرية التي ترجع ب�شكل رئي�سي �إلى
عمليات �إعادة التفاو�ض على بع�ض عقود الإيجار يف ظل الظروف االقت�صادية الأكرث �صعوبة ،ومنح ال�شركة خ�صومات خا�صة للم�ست�أجرين على
�شكل فرتات �إمهال و � /أو تخفي�ض يف الإيجار .ومع ذلك ت�ستهدف ال�شركة الآن زيادة من � ٪2إلى  ٪4يف �إيجارات امل�ست�أجرين احلاليني يف مراكزها
التجارية تبع ّا لتح�سن الظروف االقت�صادية .تتوقع الإدارة �أن تكون زيادة الإيجارات للعقود املجددة �أعلى ،بالتحديد فيما يخ�ص عقود امل�ست�أجرين
ذوي الأداء الأف�ضل .وال�شركة على ثقة من �أن حتقيق الأهداف املن�شودة من املبادرات �ساعدها على و�ضع ا�سرتاتيجية مطورة و�إيجاد �أدوات ،مثل جمع
بيانات املبيعات ،وتزايد الإ�شغال ،واال�ستبدال امل�ستمر للم�ست�أجرين ذوي الأداء ال�ضعيف .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ميكن لل�شركة التخفيف من خماطر
عدم جتديد العقود بزيادة مدة عقود الإيجار لت�صبح فرتاتها �أطول من ثالث �إلى خم�س �سنوات ،وجعل فرتة التمديد ق�صرية الأمد ،لتوفري مزيد من
الوقت لل�شركة للتفاو�ض مع امل�ست�أجرين حول عقود الإيجار.
حتديد قيمة بدل الإيجار
يتم حتديد قيمة بدل الإيجار مبوجب بع�ض عقود الإيجار املربمة من قبل ال�شركة مع بع�ض م�ست�أجريها على �أنه املبلغ الأعلى من )1( :بدل الإيجار
الأ�سا�سي ،وهو عبارة عن قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد الأدنى لبدل الإيجار و( )2ن�سبة مئوية من مبيعات امل�ست�أجر ال�سنوية .وتعتمد ال�شركة
حاليا يف حتديد تلك املبيعات على القوائم املالية املراجعة للم�ست�أجرين .وتنوي ال�شركة تطوير نظم لتقنية املعلومات تتيح لها جمع البيانات التي
متكنها من حت�سني حت�صيل بدالت االيجار القائمة على حجم املبيعات.
�أحكام الإنهاء
ب�شكل عام ،يحق لل�شركة ب�صفتها املالك �إنهاء عقد الإيجار على الفور يف حالة )1( :عدم مبا�شرة امل�ست�أجر يف ت�شغيل امل�ساحات امل�ست�أجرة بحلول
معي� ،أو ( )2عدم دفعه م�ستحقات الإيجار� ،أو ( )3ا�ستخدام امل�ساحات امل�ست�أجرة لأغرا�ض غري املن�صو�ص عليها يف عقد الإيجار� .إ�ضاف ًة
تاريخ ّ
لذلك ،ين�ص عقد الإيجار النموذجي على �أنه �إذا ت�أخر �أحد امل�ست�أجرين يف مبا�شرة ت�شغيل امل�ساحات ملدة تزيد عن �شهر واحد ،ف�إنه يحق لل�شركة
املطالبة ب�سداد امل�ستحقات مبوجب العقد .وعادة ما يكون لل�شركة حق انهاء عقد االيجار يف حال عدم �سداد امل�ستحقات.
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�سيا�سة اخل�صومات
و�صارما لإدارة اخل�صومات� ،آخذ ًة بعني
نهجا منظ ًما
ً
قامت ال�شركة م�ؤخرا بتطبيق �سيا�سة جديدة تتعلق مبنح خ�صومات مل�ست�أجريها ،والتي تعتمد ً
ً
االعتبار ن�سبة مبيعات امل�ست�أجرين ومعدل كلفة الإ�شغال .وتن�ص ال�سيا�سة على تطبيق اخل�صومات بالن�سبة للم�ست�أجرين ا�ستنادا �إلى امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري يف جميع املراكز التجارية ،ويتحدد م�ستوى التخفي�ض (كن�سب ٍة مئوية من جممل الإيرادات الإيجارية) ح�سب جممل امل�ساحة
القابلة للت�أجري التي ي�ستخدمها امل�ست�أجر يف جميع املراكز التجارية ،ويط ّبق ذلك على (� )1إما القيمة الإيجارية الإجمالية واجبة الدفع من امل�ست�أجر
�أو ( )2وحدة جتارة التجزئة الفردية امل�ؤجرة للم�ست�أجر .وتط ّبق اخل�صومات على امل�ست�أجرين ملد ٍة ال تزيد عن � 12شهر ًا ،وبعد ذلك يعاد تقييم ن�سبة
اخل�صم املطبقة ح�سب التغيريات يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�ست�أجرة من قبل امل�ست�أجر �أو اية عوامل �أخرى ،كظروف ال�سوق.
كانت اخل�صومات التقديرية املقدمة لكل من امل�ست�أجرين من الغري وامل�ست�أجرين ذو ي العالقة �سبب َا النخفا�ض �صايف الإيرادات للمرت املربع الواحد
من ال�سنة املالية 2016م �إلى ال�سنة املالية 2018م .وقد قدمت ال�شركة هذه اخل�صومات للحفاظ على م�ستوى �أداء مراكزها التجارية يف ظل ظروف
ال�سوق ال�صعبة .وا�ستندت يف قراراها ملنح هذه اخل�صومات على عدة عوامل ،مبا يف ذلك جودة حمفظة امل�ست�أجر ذي ال�صلة وماركته التجارية وذلك
بهدف احلفاظ على امل�ست�أجرين الأ�سا�سيني جلذب زوار املراكز .و�شملت العوامل الأخرى حجم امل�ست�أجر و�إجمايل م�ساهمته يف حمفظة ال�شركة،
ف�ضال عن امل�ساهمة يف الت�أجري امل�سبق وجذب امل�ست�أجرين الآخرين �إلى مراكز ال�شركة التجارية.
و�شهدت فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ارتفاع ًا بن�سبة  ٪4يف �صايف �إيرادات الإيجار لكل مرت مربع للم�ست�أجرين ذوي العالقة ،يف
حني بقي �صايف �إيرادات الإيجار لكل مرت مربع للم�ست�أجرين من الغري ثابتًا ب�شكل هام�شي خالل نف�س الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م .وتهدف
الإدارة �إلى اعادة تطبيق �سيا�سة «عدم منح اخل�صومات» على املدى املتو�سط (�أي ما يعادل خم�س �سنوات) ،من خالل عدد من العوامل والتي ت�شمل،
من بني �أمور �أخرى ،رفع م�ستوى الإ�شغال من خالل ت�أجري الوحدات ال�شاغرة ب�أ�سعار خمف�ضة على املدى القريب ،مما يتوقع �أن ينتج عنه ارتفاع يف
عدد زوار املراكز التجارية (وزيادة القدرة التفاو�ضية مع امل�ست�أجرين) ،ومن خالل ا�ستعمال معلومات املبيعات للم�ست�أجرين عند جتديد عقودهم
لتحديد �أحقيتهم يف �أي خ�صومات م�ستقبلية بناء على �أدائهم املايل وتقلي�ص هذه اخل�صومات الإيجارية يف حالة فاقت املبيعات ما ي�ؤهلها ال�ستحقاق
اخل�صومات.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تثق الإدارة بقدرتها على حتقيق �أهداف هذه املبادرات مب�ساعدة ا�سرتاتيجيتها املح�سنة والأدوات كجمع بيانات املبيعات ،وزيادة
الإ�شغال ،وا�ستبدال امل�ست�أجرين ذوي الأداء ال�ضعيف يف جميع املراكز التجارية التابعة لل�شركة.
املجاين
فرتات الإيجار ّ
متنح ال�شركة عادة فرتات �إيجار جماين ترتاوح بني ثالثة و�ستة �أ�شهر للم�ست�أجرين يف املراكز التجارية اجلديدة قبيل افتتاحها ،وذلك خالل مرحلة
عموما �أخذ فرتات �سماح �أثناء
ما قبل الت�أجري .وال توجد عموما فرتة �سماح �إ�ضافية لتمديد عقد الإيجار �أو جتديده .ومع ذلك ،يحق للم�ست�أجرين ً
فرتات التجهيز ،والتي ميكن �أن ترتاوح بني �شهر و�ستة �أ�شهر تبع ّا مل�ساحة املحل التجاري الواحد .و�إذا ت�أثرت عمليات ت�شغيل امل�ست�أجر و � /أو �أن�شطته
ت�أثر ًا �شديد ًا جراء �أي انقطاع ،ف�إنه يتم منحه فرتة �إيجار جماين ترتاوح بني �شهر وثالثة �أ�شهر.
ملحة عن مدد انتهاء عقود الإيجار احلالية
يبلغ املتو�سط املرجح للفرتات املتبقية من مدد عقود الإيجار املربمة من قبل ال�شركة مع م�ست�أجري املحالت التجارية العادية � 1.71سنة ،كما يف 31
دي�سمرب 2018م .فيما يبلغ هذا املتو�سط � 3.36سنوات عند �شمول الفرتات املتبقية من مدد عقود الإيجار املربمة مع كبار امل�ست�أجرين وامل�ست�أجرين
�شبه الكبار .وعليه ،يبلغ املتو�سط العام للفرتات املتبقية � 2.81سنوات.
يلخ�ص اجلدول التايل الأعوام التي �ستنتهي فيها عقود الإيجار مق�سمة وفقا للم�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري ،كما يف  31دي�سمرب 2018م:
جدول  :31-4موعد انتهاء مدد عقود الإيجار
�سنة االنتهاء

امل�صدر :ال�شركة
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2018م
2019م
2020م
2021م
2022م
2023م
2024م
2025م
2026م
2027م وما بعد
املجموع

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي ت�شغلها
ال�شركة (م)2
301
308.114
247.309
89.230
86.942
61.119
75.088
43.195
37.471
65.771
1.014.540

الن�سبة من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�ست�أجرة (كما يف  31دي�سمرب 2018م)
%0.04
%42.79
%30.30
%8.89
%7.05
%3.95
%2.69
%1.08
%1.74
%1.48
%100

يلخ�ص اجلدول التايل الن�سبة املئوية من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة لل�شركة فيما يخ�ص انتهاء عقود الإيجار املقررة لعقود الإيجار
املعمول بها يف  31دي�سمرب 2018م للم�ست�أجرين ذوي العالقة وامل�ست�أجرين من الغري:
جدول  :32-4امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة لل�شركة فيما يخ�ص انتهاء عقود الإيجار للم�ست�أجرين ذوي العالقة
وامل�ست�أجرين من الغري
�سنة االنتهاء
2018م
2019م
2020م
2021م
2022م
2023م
2024م
2025م
2026م
2027م وما بعد
املجموع

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
للم�ست�أجرين ذوي العالقة
)كما يف  31دي�سمرب 2018م(
%0.07
%31.41
%33.56
%2.72
%12.61
%3.23
%1.97
%0.54
%0.87
%13.02
%100

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
للم�ست�أجرين من الغري
)كما يف  31دي�سمرب 2018م(
%0.01
%29.82
%19.57
%11.98
%6.46
%7.49
%10.24
%6.20
%5.17
%3.06
%100

امل�صدر :ال�شركة

ملحة عن جتديد عقود الإيجار
كما هو مبني يف اجلدول �أدناه ،قامت ال�شركة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م بتجديد  1.408عقد �إيجار كان من املفرت�ض �أن تنتهي
مدتها خالل نف�س ال�سنة املالية .يف ال�سنة املالية 2018م ،مت جتديد �أكرث من  ٪ 90من عقود الإيجار التي كان من املقرر �أن تنتهي �صالحيتها ،وتتما�شى
هذه الن�سبة مع معدل جتديد العقود الذي كانت قد قدّرته ال�شركة يف ال�سنة املالية 2017م.
جدول  :33-4عقود الإيجار املجددة
املعيار
عدد عقود الإيجار التي مت جتديدها
�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي مت جتديد عقودها
(باملرت املربع)

ال�سنة املالية 2016م
1.226

ال�سنة املالية 2017م
1.577

ال�سنة املالية 2018م
1.408

املجموع
4.211

177.213

208.367

174.057

559.637

امل�صدر :ال�شركة

٤ ٤٤٤٤٤منوذج تطوير امل�شاريع والإن�شاء
تخ�ضع جميع م�شاريع التطوير والإن�شاء للمراكز التجارية اجلديدة والتي تقوم بها ال�شركة لأعلى املعايري واملقايي�س ،مما ي�ضمن الإ�شراف امل�ستمر على
كافة مراحل تنفيذ هذه امل�شاريع ،مبا يتفق مع اال�سرتاتيجية العامة لل�شركة ،ومما يجعل من هذه امل�شاريع ا�ستثمارات ناجحة من الناحية االقت�صادية
بالن�سبة لل�شركة .ويت�ضمن منوذج ال�شركة يف تطوير م�شاريع املراكز التجارية اجلديدة خم�س ( )5مراحل .ويرتاوح متو�سط �إجمايل فرتة الت�سليم
يف هذه العملية بني �سنة واحدة و� 3سنوات .وتتم اال�ستفادة من خربة ال�شركة يف تطوير �أعمالها وم�شاريعها يف كل مرحلة من املراحل الواردة ادناه.
وقد قامت �شركة فواز احلكري العقارية بت�صميم وبناء  16مركزا من املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،علم ًا ب�أن �شركة فواز احلكري العقارية هي �شركة
مملوكة من قبل امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�شركة ،وبالتايل فهي طرف ذو عالقة بال�شركة .كما تعمل �شركة �إيكو املعمارية ،وهي �أي�ض ًا طرف ذو عالقة
بال�شركة ،مع �شركة فواز احلكري العقارية يف �إعداد الت�صاميم املعمارية للمراكز التجارية.
يعتمد متو�سط الزمن الالزم لت�سليم مركز جتاري جديد على حجم وت�صميم املركز التجاري اجلاري ت�شييده ،فمث ًال :ي�ستغرق ت�شييد مركز جتاري
�إقليمي ترتاوح م�ساحته االجمالية بني � 50ألف و� 60ألف مرت مربع ما بني � 9إلى � 20شهرا من مرحلة الت�صميم وحتى ت�سليم املركز التجاري .و�إ�ضافة
�إلى ذلك ،ف�إن متو�سط تكلفة ت�شييد �أي مركز جتاري ،يف �إطار املحفظة احلالية لل�شركة (دون تكاليف الأر�ض) ،ترتاوح بني  2.000ريال �سعودي و
 5.000ريال �سعودي لكل مرت مربع من امل�ساحة امل�شيدة اعتماد ًا على منط املركز التجاري ،و ُي�ستثنى من ذلك تكاليف الأر�ض والتي تتفاوت ب�شكل
كبري بني فئات املراكز التجارية على �أ�سا�س �سمات املكان و�سمات املوقع ومدى �إمكانية جذب الزوار .وكانت تكاليف الإن�شاء املرتتبة على ال�شركة عن
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املراكز التجارية التي مت �إجنازها مبكر ًا يف �سنوات الألفية الثانية يف امل�ستوى الأدنى من هذا النطاق يف حني كانت املراكز التجارية التي جرى ت�شغليها
م�ؤخرا �أقرب �إلى الفئة الأعلى من هذا النطاق .ومع التطور اجلاري ،تتوقع الإدارة �أن ترتاوح تكاليف الت�شييد (دون تكاليف الأر�ض) بني  5.000ريال
�سعودي و 6.500ريال �سعودي لكل مرت مربع اعتمادا على �سمات الت�صميم ونوعية العرو�ض يف املراكز التجارية املعنية.

٤٤٤٤٤٤٤

٤املرحلة الأولى :حتديد املوقع ودرا�سة اجلدوى

تنطوي املرحلة الأولى �أ�سا�س ًا على حتديد املوقع املحتمل و�إعداد درا�سة جدوى وامليزانية املتوقعة لتطوير املوقع املعني واعتمادها .ويتولى اعداد درا�سة
اجلدوى وامليزانية ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع بال�شركة ،فيما يقوم جمل�س الإدارة باعتمادها واملوافقة عليها.
و�أثناء هذه املرحلة ،تقوم ال�شركة بالتعاون مع م�ست�شار عقاري خارجي ب�إعداد درا�سة جدوى مبدئية فيما يتعلق بامل�شروع .ويتم حتديد الأ�سواق
واملناطق اجلغرافية امل�ستهدفة يف �إطار الأولويات اال�سرتاتيجية لل�شركة .تهدف درا�سة اجلدوى �إلى حتديد اخليارات املحتملة للم�شروع ومعايري
النجاح الأ�سا�سية .ويتم اعداد درا�سة دقيقة يف هذا ال�ش�أن ،ت�شمل الأمور التالية:
�ཛأبحاث ال�سوق املتعلقة باملوقع ،مع الرتكيز على الطبيعة ال�سكانية احلالية واملتوقعة ،و�أعداد العائالت ،و�أي مناف�سني حاليني ومتوقعني يف
ཛ
امل�ستقبل ،ومدى االقبال املتوقع للم�ست�أجرين ،و�أية عوامل بيئية �أو عوامل هامة �أخرى ت�ؤثر على املوقع املعني.
ཛ

ཛتقييم حركة الزائرين (بنا ًء على املوقع و�سهولة الو�صول �إليه).

ཛ

ཛالأمور املالية مثل التكلفة التقديرية للأر�ض و�أعمال الإن�شاء و�أعمال التطوير الأخرى.

و�أثناء هذه املرحلة ،يقوم ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع ب�إعداد موجز عن ت�صميم امل�شروع الذي مت مناق�شته واملوافقة عليه من قبل جمل�س الإدارة.
ويجري حتديث درا�سة اجلدوى يف كل مرحلة الحقة من مراحل امل�شروع.

٤٤٤٤٤٤٤

٤املرحلة الثانية :مرحلة ما قبل الت�صميم

�أثناء هذه املرحلة والتي تلي حتديد موقع ان�شاء املركز التجاري ،يقوم ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة ب�شراء
االر�ض او ا�ستئجارها مبوجب عقد ايجار طويل االمد .ومن ثم يقوم ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع ب�إعداد درا�سة فنية مف�صلة ،وتقييم درا�سة املوقع
والنتائج التي مت التو�صل �إليها ،و�إجراء درا�سة معمارية مبدئية ،واعداد ر�سومات وت�صاميم مبدئية للمركز اجلديد وفق ًا لالطار العام املعتمد
للم�شروع .ويقوم الق�سم بتطوير ومراجعة واعتماد الت�صاميم املبدئية .ثم يتم مراجعة موجز ت�صميم امل�شروع �إلى جانب املعايري العامة للت�صميم،
واملتطلبات الت�شغيلية ،والتخطيط املبدئي للم�ساحات .وجتري �أي�ض ًا عملية م�سح ميدانية للموقع ،و�إعداد قائمة باملوردين املف�ضلني ،ويتم �إعداد
موا�صفات مبدئية لعنا�صر الت�صميم الرئي�سية.
و�أثناء هذه املرحلة ،يتم �إعداد درا�سة جدوى تف�صيلية ،بهدف حتديد اخليارات املحتملة للم�شروع ومعايري النجاح الرئي�سة .ويجري تطوير درا�سة
اجلدوى على �شكل خطة جتارية ومالية ،تت�ضمن املزيد من املعايري التف�صيلية .وت�شمل تلك املعايري املردود والعائد املايل ،وتغطية التكاليف و�صايف
القيمة احلالية ،ويتم تطوير ذلك وحتليله على �أ�سا�س بع�ض النقاط املرجعية واالعتبارات املهمة .ويهدف ذلك الى تكوين فهم وا�ضح للآثار املالية
ومدى توفر املواد والعمالة واملخاطر املتعلقة بامل�شروع املقرتح .و�أثناء هذه املرحلة ،يقوم ممثلي بع�ض الأق�سام املتخ�ص�صة بال�شركة مثل ق�سم الت�أجري
وق�سم الت�سويق وق�سم ال�ش�ؤون املالية بتوفري الدعم املنا�سب لق�سم التطوير وادارة امل�شاريع من خالل تقدمي املعلومات واال�ست�شارات الالزمة يف هذه
املرحلة.
ويتم احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة على اخلطة التجارية واملالية .وبعد املوافقة على هذه اخلطة ،تقوم ال�شركة بالتن�سيق مع �شركة فواز
احلكري العقارية ب�ش�أن تقدمي عر�ض لت�صميم امل�شروع و�إن�شائه .ومل تتوا�صل ال�شركة حتى الآن مبقاولني �آخرين لبناء مراكز جتارية جديدة� .إال �أن
�شروط االتفاقيات الإطارية املوقعة مع �شركة فواز احلكري العقارية جتيز لل�شركة التعاقد مع مقاولني �آخرين لتطوير مراكز جتارية جديدة (ملزيد من
التفا�صيل عن ّاليات االتفاقيات الإطارية يرجى مراجعة الق�سم » 3-6-13االتفاقيات الإطارية«).
وي�شتمل العر�ض املقدم من �شركة فواز احلكري العقارية على تفا�صيل تغطي معايري الت�صميم واملتطلبات الت�شغيلية والتخطيط املبدئي للم�ساحات
واملوا�صفات املبدئية للم�شروع ،والتي تقدم �إلى ال�شركة م�صحوبة مع عقد الت�صميم واالن�شاء املقرتح ،ليتم املوافقة عليها من قبل من جمل�س الإدارة.
وتقوم ال�شركة مبراجعة عقد الت�صميم واالن�شاء مبا يف ذلك قيمة العقد وتكاليف امل�شروع الأخرى ،وذلك يف �ضوء �أحكام االتفاقية الإطارية املربمة
بني ال�شركة و�شركة فواز احلكري العقارية .وبعد اعتماد العقد ،يتم تر�سيته على �شركة فواز احلكري العقارية ،ومن ثم يتم التقدم يف امل�شروع �إلى
املرحلة التالية.
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٤٤٤٤٤٤٤

٤املرحلة الثالثة :مرحلة تطوير الت�صميم

�أثناء هذه املرحلة ،تقدم �شركة فواز احلكري العقارية ت�صاميم تف�صيلية مبدئية �إلى ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع بغر�ض اعتمادها ،بالإ�ضافة
الى املخططات املعمارية النهائية والوثائق املطلوب تقدميها الى البلدية املعنية بغر�ض احل�صول على رخ�صة البناء .وت�ستغرق كامل مرحلة تطوير
الت�صميم فرتة ترتاوح ما بني �شهرين و� 6أ�شهر .وتقدم �شركة فواز احلكري العقارية �أي�ض ًا خمططات مبدئية فيما يتعلق مب�ساحات الت�أجري لق�سم
الت�أجري يف ال�شركة بغر�ض مراجعتها .وبعد ذلك ،يقوم ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع ب�إعداد خطة الت�أجري املبدئية وتقدميها لق�سم الت�أجري يف
ال�شركة .ومن ثم يحدد ق�سم الت�أجري الر�سومات وامل�ساحات الإجمالية القابلة للت�أجري ،ويحدد ال�شرائح امل�ستهدفة لكل م�ساحة ،وميكن يف ذلك
الوقت �إعداد خطة ت�أجري مف�صلة من جانب ق�سم الت�أجري .ويتم حتديد االفرتا�ضات املالية (مبا يف ذلك االفرتا�ضات املتعلقة بالإيرادات ،والتكاليف،
والتمويل ،ومعدالت اخل�صومات) ب�شكل وا�ضح ،كما يتم مراجعتها وحتديثها يف كل مرحلة الحقة من امل�شروع .ثم يتم �إعداد خطة ت�أجري مبدئية،
ويجري تقدمي موجز لتطوير امل�شروع ي�شتمل على جميع البيانات ذات ال�صلة بامل�شروع �إلى جمل�س الإدارة بغر�ض املوافقة عليها .ويتم ال�سعي يف هذه
املرحلة �أي�ض ًا �إلى احل�صول على تعهدات من العمالء الرئي�سيني و�/أو كبار امل�ست�أجرين با�ستئجار م�ساحات �ضمن املركز التجاري اجلديد بعد اكتماله.
وتقوم ال�شركة اي�ض ًا بهذه املرحلة باالتفاق مع امل�ست�أجرين املحتملني (والذين ي�شملون م�ست�أجرين يف املراكز التجارية الأخرى لل�شركة) على مواقع
الت�أجري ،كما حت�صل ال�شركة على خطابات من ه�ؤالء امل�ست�أجرين املحتملني والتي ي�ؤكدون مبوجبها رغبتهم يف اال�ستئجار.
وبعد املوافقة على خطة الت�أجري املبدئية من قبل جمل�س االدارة ،تقوم �شركة فواز احلكري العقارية ب�إعداد خمططات �إن�شاء تف�صيلية ،ويقوم ق�سم
التطوير وادارة امل�شاريع باعتماد �أي خمططات نهائية تقدمها �شركة فواز احلكري العقارية ،مبا يف ذلك املواد التي �سيتم ا�ستخدامها واجلدول الزمني
اخلا�ص ب�أعمال الإن�شاء اخلا�صة بامل�شروع .ثم يقوم ق�سم الت�أجري ب�شكل م�ستقل بو�ضع خريطة للم�ساحات الإجمالية القابلة وغري القابلة للت�أجري،
وحتديد قائمة امل�ست�أجرين امل�ستهدفني بالن�سبة للم�ساحات التي مل يتم ت�أجريها بعد ،وحتديد مزيج امل�ست�أجرين يف املركز التجاري ب�شكل نهائي.
ي�سعى ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع �أي�ض ًا �إلى �ضمان املرونة الالزمة يف تكاليف والتزامات الإن�شاء ،بغر�ض تقلي�ص التكاليف املحتملة للخروج من
امل�شروع ،فيما لو كان هناك �أي تغري �سلبي كبري يف درا�سة اجلدوى اخلا�صة بامل�شروع .كما يتم ت�أكيد اخلطة التجارية واملالية القائمة ،وتعديل م�ؤ�شرات
اال�ستثمار �إذا لزم الأمر يف �ضوء �أي معلومات جديدة.

٤٤٤٤٤٤٤

٤املرحلة الرابعة :مرحلة الإن�شاء

�أثناء هذه املرحلة تقوم �شركة فواز احلكري العقارية ب�أعمال الإن�شاء طبق ًا للمخططات التف�صيلية التي مت �إعدادها ب�إ�شراف ق�سم التطوير وادارة
امل�شاريع ،والذي يراقب عن كثب طيلة هذه املرحلة تكاليف ومدة وخماطر الإن�شاء ،وي�سعى �إلى ت�سليم امل�شروع يف الوقت املحدد ويف حدود نطاق العمل
وامليزانية املتفق عليهما .و�أثناء هذه املرحلة ،ت�ستمر عملية ت�أجري وتخ�صي�ص امل�ساحات والت�أجري امل�سبق يف املركز التجاري مل�ست�أجرين حمددين .ويف
هذه املرحلة ،يتعني احل�صول على موافقة ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع فيما يتعلق بجميع االجراءات الرئي�سية خالل هذه املرحلة ،على �أن يرتاوح
متو�سط معدل الإ�شغال للمراكز التجارية لل�شركة خالل ال�سنة الأولى بني  70و .%75ويتم احالة �أي نتائج �سلبية تتعلق ب�أعمال الإن�شاء �أو بامل�شروع ،مثل
زيادة التكاليف عن امليزانية املعتمدة� ،إلى جمل�س الإدارة .و ُيعترب ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع بال�شركة م�س�ؤو ًال عن �إدارة �أعمال الإن�شاء وخدمات
اال�ست�شارات مع امل�ست�شارين واملقاولني من الغري ،وكذلك عن جميع �أعمال الإن�شاء يف املركز التجاري .ولق�سم التطوير وادارة امل�شاريع احلق باملوافقة
على تلك الأعمال �أو رف�ضها.
خالل هذه املرحلة ،يتم �أي�ضا جتهيز املركز التجاري اجلديد من خالل �إعداد املحالت التجارية اجلديدة ملبا�شرة �أعمالها يف �أماكن جديدة ،وفقا
للمعايري املحددة بالن�سبة للمركز التجاري املعني .وت�شمل عملية التجهيز على ت�سليم امل�ساحات/املحالت التجارية للم�ست�أجرين املعنيني ،وجميع
الوثائق ذات ال�صلة .ويقوم فريق التجهيز التابع لق�سم التطوير وادارة امل�شاريع مبتابعة جميع �أعمال التجهيز الداخلية من قبل امل�ست�أجرين ل�ضمان
جودتها ومطابقتها للت�صاميم .كما يحق لفريق التجهيز ،بعد مزاولة امل�ست�أجرين للن�شاط يف املحالت التجارية� ،أن يطلب �إجراء تعديالت �أو حت�سينات
على الواجهات الأمامية �أو الديكورات الداخلية ،يف حال مل ت�ستويف املعايري املطلوبة.
ويتولى ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع تن�سيق جميع �أن�شطة التجهيز الداخلي خالل هذه املرحلة ،مبا يتما�شى مع املعايري العامة التي يحددها فريق
التجهيز بال�شركة .ويتعني على امل�ست�أجر �أو من ميثله ا �أن يح�ضر �شخ�صيا �إلى املركز التجاري ال�ستالم املوقع امل�ست�أجر ر�سميا ،والتوقيع على �شهادة
ا�ستالم للموقع.
ويف نهاية هذه املرحلة ،يتم ت�سليم امل�شروع �إلى ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع (يرجى مراجعة املرحلة اخلام�سة « -الت�سليم» �أدناه) .وعند �إمتام �أي
م�شروع من قبل �شركة فواز احلكري العقارية ،تقوم ال�شركة ب�إجراء عدد من عمليات التقييم واالختبار يف تاريخ ت�سليم امل�شروع .ويقوم ق�سم التطوير
وادارة امل�شاريع بالإ�شراف على تلك العمليات واالختبارات.
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٤٤٤٤٤٤٤

٤املرحلة اخلام�سة  -الت�سليم

تتولى جلنة خمت�صة �إجراءات ت�سليم امل�شروع لل�شركة .وتت�ألف هذه اللجنة من ممثلني عن جميع الأق�سام املعنية ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال
احل�صر ،ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع وق�سم الت�شغيل .وي�شارك ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع لدى ال�شركة يف جميع مراحل االن�شاء املذكورة ،للت�أكد
من �أن الت�صميم يفي باملتطلبات الت�شغيلية.
ويتم اختبار وت�شغيل جميع الأنظمة واملعدات واملرافق طبق ًا خلطة �إدارة امل�شروع واملتطلبات النظامية قبل ت�سليم امل�شروع .ويقوم ق�سم التطوير وادارة
امل�شاريع بال�شركة بالتحقق والت�أكد من �أن الأنظمة واملعدات التي مت تركيبها مطابقة للت�صميم املعتمد وتفي باملعايري املعتمدة .وتتم مراجعة جميع
الوثائق املتعلقة بعمليات االختبار والت�شغيل واعتمادها من قبل جميع الأطراف املعنية ،مبا يف ذلك ق�سم العمليات التابع لل�شركة وال�شركات امل�ستقلة
املتخ�ص�صة بعمليات االختبار (�إن لزم ذلك)،وي�شكل ذلك جزءا من عملية ت�سليم امل�شروع و�إ�صدار �شهادات الت�سليم.
يقوم ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع بال�شركة بالتن�سيق مع �شركة فواز احلكري العقارية لت�صحيح �أي عيوب �أو نواق�ص يتم ر�صدها .وال تقوم ال�شركة
بت�سلم الأعمال من �شركة فواز احلكري العقارية �إال بعد االنتهاء من ا�ستكمال كافة تلك العيوب والنواق�ص وتقدمي جميع الوثائق املطلوبة طبق ًا لأحكام
عقد االن�شاء .وعلى �أثره يتم �إ�صدار �شهادة الت�سليم اخلا�صة بامل�شروع .و ُيعترب ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع بال�شركة م�س�ؤو ًال عن حفظ وثائق الت�سليم
ونقلها �إلى ق�سم العمليات ،وعلى الق�سم املذكور �أي�ض ًا الت�أكد من �أن �شركة فواز احلكري العقارية قد زودت ال�شركة بجميع املوافقات و� /أو الت�صاريح
ال�ضرورية التي ح�صلت عليها من ال�سلطات املحلية.
ويقوم ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع ،يف وقت ت�سليم امل�شروع ،ب�إدخال جميع بيانات املركز التجاري اجلديد يف نظام �إدارة العقارات اخلا�ص بال�شركة،
مبا يف ذلك عدد املحالت التجارية وم�ساحاتها ومواقعها .ويكون ق�سم املحافظ وادارة الأ�صول م�س�ؤو ًال عن حتديث تلك املعلومات من وقت لآخر �أثناء
الت�شغيل.
ت�ستمر عملية �إدارة التجهيز الداخلي يف املركز بعد انتهاء عملية البناء والت�سليم ،مبا يف ذلك تطوير حمالت جتارية جديدة و�إجراء تعديالت على
املحالت القائمة ،وا�ستبدال امل�ست�أجرين احلاليني ،وت�سليم املحالت للم�ست�أجرين اجلدد.

٤٤٤٤٤٤٤

٤جتديد املراكز التجارية القائمة

ومن وقت لآخر ،تقوم ال�شركة بتجديد املراكز التجارية اخلا�صة بها واجلاري ت�شغليها .وا�ستنادا �إلى االجتاهات التاريخية ،ف�إن متو�سط عمر املراكز
التجارية التابعة لل�شركة ،والتي �ستلزمها عمليات جتديد كربى ،عندما تكون على قيد الت�شغيل ملدة ترتاوح بني  8و� 10سنوات .و�سواء كانت �أم مل تكن
�أعمال التجديد مطلوبة ،ف�إن الأمر يعتمد على عدة عوامل ،مبا يف ذلك فيما �إذا كانت هناك مراكز جتارية جديدة قام بتطويرها مناف�سون ،وتت�صف
ب�أنها �أكرث حداثة وتلبي احتياجات ال�سوق احلالية ،وتوفر جتهيزات يف املراكز التجارية لأية �أعمال ت�شديد �أو تطوير .وتعتقد الإدارة �إن �أعمال الت�شييد
ال ت�ؤثر بوجه عام على جممل امل�ساحات قابلة الت�أجري املتاحة نظر ًا لأن املراكز التجارية تظل يف حالة ت�شغيل �أثناء �أعمال التجديد.
وتاريخي ًا ،فقد بلغت تكاليف �صيانة املراكز التجارية احلالية العائدة لل�شركة حوايل  %2من الإيرادات �سنويا ،ومت �إنفاق متو�سط مبالغ ترتاوح بني 60
مليون ريال �سعودي و 80مليون ريال �سعودي �سنوي ًا يف املجمل ،مبا يف ذلك �أعمال جتديد الإنارة.

�٤ ٤٤٤٤٤إدارة عمليات املراكز التجارية
٤٤٤٤٤٤٤

٤نظرة عامة

تقوم ال�شركة ب�إدارة العمليات الت�شغيلية يف مراكزها التجارية ب�شكل المركزي ،حيث ي�ضم كل من هذه املراكز فرق ت�شغيل خا�صة بها والتي تكون
م�س�ؤولة عن �إدارة الأعمال اليومية للمركز التجاري املعني .وتعامل ال�شركة كل مركز جتاري كوحدة م�ستقلة ،بحيث ت�ضم �إدارة كل مركز فرق خا�صة
بالأعمال املتعلقة الت�أجري و�إدارة الفعاليات والت�سويق وال�صحة وال�سالمة و�إدارة املرافق.
تقوم ال�شركة ب�أغلب �أعمال ت�شغيل مراكزها التجارية بنف�سها .كما تقوم ال�شركة باال�ستعانة مبزودي خدمات م�ستقلني فيما يتعلق ببع�ض الأعمال
(مبا يف ذلك �أعمال التنظيف والأمن) .وتعتقد الإدارة �أن اال�ستعانة مبزودي خدمات م�ستقلني يكون �ضروريا عندما يتعلق ذلك بتوفري خدمات ذات
طبيعة متخ�ص�صة.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تتولى فرق الت�شغيل يف كل مركز جتاري تابع لل�شركة م�س�ؤولية الأعمال املتعلقة باملبيعات وحت�صيل بدالت االيجار وت�أجري
امل�ساحات املتخ�ص�صة (وهي امل�ساحات الغري م�شمولة يف امل�ساحة القابلة للت�أجري ،مثل االك�شاك) ،بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف على الإدارة اليومية
للمركز املعني .كما ت�شمل م�س�ؤوليات تلك الفرق ،من �ضمن �أمور �أخرى ،حتديد ميزانية املركز التجاري واال�شراف على الأمور املالية والأمور الت�شغيلية
امل�ستمرة اخلا�صة باملركز املعني ب�شكل عام .و ُيعترب مدير كل مركز جتاري م�س�ؤو ًال عن و�ضع امليزانية الت�شغيلية للمركز التجاري ،وذلك بالتن�سيق عن
قرب مع �إدارة ال�شركة يف مقرها الرئي�س .كما ُيعترب كل مدير مركز م�س�ؤو ًال �أي�ض ًا عن �ضمان القيام ب�أعمال ال�صيانة للمركز التجاري وذلك من خالل
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القيام بعمليات الفح�ص واملعاينة ملرافق الركز التجاري ب�شكل منتظم ،وبالإ�شراف على املوظفني العاملني يف املركز التجاري وتطبيق جميع املعايري
والتعليمات ذات ال�صلة طبق ًا لل�سيا�سات والإجراءات املطبقة لدى ال�شركة.
و قامت �إدارة ال�شركة خالل ال�سنة املالية التي بد�أت يف � 1أبريل  2018بتطبيق برنامج حتفيزي جديد خا�ص مبدراء املراكز التجارية يهدف الى تعزيز
�أداء كل من مركز من املراكز التجارية التابعة لها .ووفقا لهذا الربنامج ،يتم قيا�س �أداء كل مركز كوحدة م�ستقلة وفقا لعدد من م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية .وت�شمل هذه امل�ؤ�شرات �أهداف تتعلق بالأداء املايل ،بالإ�ضافة �إلى �أهداف �أخرى ال تتعلق بالأداء املايل مثل جودة اخلدمة يف املركز التجاري
املعني وم�ستوى ر�ضا امل�ست�أجرين والزوار .وتبعا لذلك ،قد تقوم ال�شركة مبنح فرق الت�شغيل يف املراكز التجارية ومدراء تلك املراكز مكاف�أة مالية يف
حال ما �إذا مت ا�ستيفاء م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية املذكورة.
يف �أبريل 2017م ،قامت ال�شركة بتطبيق نظامها اجلديد لإدارة املمتلكات نظام «ياردي ( ،«)Yardiوالذي �أدخل �أف�ضل معايري و�سيا�سات و�إجراءات
�أنظمة �إدارة املمتلكات ،مما ي�سهل الإدارة الفعالة جلميع العقارات مع متكني ال�شركة من امل�شاركة ب�شكل �أف�ضل مع امل�ست�أجرين وخدمتهم .منذ
تطبيقه� ،ساهم نظام »ياردي ( «)Yardiب�أمتتة عملية االعرتاف ب�إيرادات الإيجار وتطبيق املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف
اململكة العربية ال�سعودية.

٤٤٤٤٤٤٤

٤الت�أجري والعالقات مع امل�ست�أجرين

يتولى مدير كل مركز جتاري �إدارة االت�صاالت اليومية واملناق�شات امل�ستمرة مع م�ست�أجري املركز التجاري املعني ،وذلك بالتن�سيق عن قرب مع �إدارة
ال�شركة يف مقرها الرئي�س� .إن فرق الت�شغيل يف كل مركز جتاري تعترب هي نقطة االت�صال الأولى بالن�سبة للم�ست�أجرين الذين �أبرموا عقود �إيجار
مع ال�شركة وللم�ست�أجرين املحتملني .وتقوم فرق الت�شغيل بانتظام بعقد اجتماعات مبا�شرة مع امل�ست�أجرين ،مبا يف ذلك اجتماعات مع كل م�ست�أجر
على حدة .كما تتعامل فرق الت�شغيل مع �أي طلبات ت�أتي عرب مكتب امل�ساعدة اخلا�ص مبركز االت�صال .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تخطط الإدارة لت�أ�سي�س
بوابة �إلكرتونية للم�ست�أجرين يف الن�صف الثاين من ال�سنة املالية 2020م ،و�سوف ي�شتمل ذلك ،من بني �أ�شياء �أخرى ،على قدرة امل�ست�أجرين من
ال�شركة على االطالع على جميع �أن�شطة الإيجار (مثل توقيع جتديدات عقود الإيجار والتعديالت املوقعة) ،ومراجعة الدفعات والتاريخ املايل ،واختيار
املتاجر الفارغة يف �إطار حمفظة املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ،واالطالع على وطلب امل�شاركة يف الأن�شطة ال�سوقية لل�شركة ،و�إر�سال تعليقات
لل�شركة حول اخلدمات التي تقدمها مل�ست�أجريها (ملزيد من التفا�صيل حول �أعمال الت�أجري والعالقة مع امل�ست�أجرين ،يرجى مراجعة الق�سم 3-8-4
«م�ست�أجري ال�شركة»).

٤٤٤٤٤٤٤

٤الت�سويق واملبيعات الإعالنية

يلعب فريق الت�سويق واملبيعات الإعالمية دور ًا هام ًا يف تر�سيخ �صورة ال�شركة وترويج مراكزها التجارية .ويتحقق ذلك من خالل العمل عن قرب مع
جميع �أ�صحاب امل�صالح املعنيني ،مبا يف ذلك املوردين وامل�ست�أجرين والزائرين لكل مركز جتاري على حدة .وتقوم ال�شركة با�ستخدام عدد من قنوات
التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صالح املعنيني ،وذلك بهدف جعل املراكز التجارية «الوجهة املف�ضلة» للم�ست�أجرين والزائرين على حد �سواء .وميكن هذا
اال�سلوب ال�شركة من احل�صول على معلومات حول تف�ضيالت الزائرين وم�شرتياتهم يف املراكز التجارية.
يركز فريق الت�سويق واملبيعات الإعالمية على تنظيم و�إدارة حمالت ت�سويقية داخل املراكز التجارية ،وتكون هذه احلمالت م�صممة جلذب الزائرين
وزيادة �إقبالهم على تلك املراكز .ويلعب هذا الفريق �أي�ض ًا دور ًا هام ًا جلعل املراكز التجارية لل�شركة كوجهات لق�ضاء �أوقات الفراغ والت�سلية ،مع
تنوع العرو�ض املقدمة للزائرين عرب املراكز التجارية املختلفة لل�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم ال�شركة ب�إ�سناد �أعمال الت�سويق الرقمي واالعالنات
الرقمية اخلا�صة بها ملزودي خدمة من الغري (فيما تتولى بنف�سها باقي العمليات الت�سويقية واملبيعات الإعالنية) .وتهدف ال�شركة من ذلك الى �إتاحة
جتربة ت�سوق عالية اجلودة وتوفري �سبل الت�سلية والت�سويق للعائالت .ويتم ترتيب املنا�سبات الرتفيهية بالتن�سيق مع فرق الت�شغيل يف املراكز التجارية،
حيث يتم تقدمي جمموعة متنوعة من الأن�شطة للزائرين .ومن املهم �إ�ضفاء طابع حملي على الفعاليات التي جتري يف كل مركز جتاري (وي�شمل ذلك،
على �سبيل املثال ،تقدمي فعاليات يف اليوم الوطني للمملكة) .وجتدر اال�شارة الى �أن �إدارة ال�شركة تبنت �إر�شادات عامة بخ�صو�ص الفعاليات املقامة
�ضمن املراكز التجارية والتي تهدف الى توحيد م�ستوى اخلدمات و�أ�سلوب تقدمي الفعاليات يف جميع املراكز التجارية التابعة لل�شركة .ومتا�شيا مع
ر�ؤية اململكة  ،2030من املتوقع �أن ت�صبح املراكز التجارية نقاط ًا للرتفيه ،ال�سيما مع �إطالق دور ال�سينما (يرجى االطالع على الق�سم « 3-9-4برامج
دور ال�سينما»).

٤٤٤٤٤٤٤

�٤ضمان اجلودة

يوجد لدى ال�شركة  3فرق ل�ضمان اجلودة تغطي املناطق الو�سطى وال�شرقية والغربية من اململكة .ويعمل كل فريق حتت الإ�شراف املبا�شر لنائب
الرئي�س للعمليات بال�شركة ،وتكون كل من هذه الفرق م�س�ؤولة عن الرقابة املنتظمة على الأمور املتعلقة بال�صحة وال�سالمة ومراجعة الوثائق يف املراكز
التجارية (الوثائق املتعلقة باملركز التجاري كعقود االيجار ،ورخ�ص املركز التجاري ،ووثائق الت�أمني اخلا�صة بامل�ست�أجرين) ،وكذلك �أعمال الرقابة
التي تتم خارج �ساعات العمل يف املراكز التجارية .ويقوم كل فريق من فرق �ضمان اجلودة ب�إعداد تقارير كل �أ�سبوعني وتقدميها ملدير املركز التجاري
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املعني .وتعزز هذا املنهجية من عمليات املراكز التجارية وتزيد من كفاءة �أعمال الرقابة �أثناء �ساعات العمل يف املراكز التجارية .وم�ؤخر ًا متت �إ�ضافة
قوائم مرجعية �إ�ضافية فيما يتعلق مبراقبة البيئة العامة لكل مركز جتاري (فيما يتعلق على �سبيل املثال بالأمن والنظافة) بعد �ساعات العمل .ويتوجب
على كل مركز جتاري الرد على التقرير ذي ال�صلة خالل (� )5أيام ،على �أن ي�شتمل الرد على الإجراءات املتخذة �أو املنوي اتخاذها ملعاجلة االمور
الواردة �ضمن التقرير .ويتم �إ�ضافة ذلك الرد الى التقرير ومتابعة االمور الواردة فيه.

٤٤٤٤٤٤٤

�٤إدارة املرافق

يقوم فريق �إدارة املرافق بالإ�شراف على �صيانة املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،ويجري ذلك من خالل عدد من الفنيني ،كالفنيني املتخ�ص�صني يف
�أعمال التكييف و�أعمال ال�سباكة و�أعمال البناء الب�سيطة ،بالإ�ضافة لفئات �أخرى من التخ�ص�صات .ويتم اال�ستعانة مبقاولني من الغري يف ما يتعلق
ببع�ض اخلدمات والأعمال الرئي�سية ،والتي ت�شمل �صيانة ال�سالمل الكهربائية وامل�صاعد واملما�شي املتحركة ونظم مكافحة احلرائق والإنذار �ضد
احلرائق والدوائر التلفزيونية املغلقة .وتعتني �إدارة املرافق بجميع مرافق املراكز التجارية .ويجري �إدارة خدمات املرافق من خالل مركز ات�صال
داخلي ميكن �إدارة ال�شركة من متابعة الأمور داخل املراكز التجارية والتعامل معها ب�شكل منا�سب .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مت تعيني �شركة اتقان
لإدارة املرافق كاملورد اخلارجي الوحيد خلدمات �إدارة املن�ش�آت ،وقد مت تف�صيل الأحكام الرئي�سية لهذا العقد يف الق�سم رقم ( 3-4-6-13ملزيد من
التفا�صيل عن �أ�سا�س العالقة مع ال�شركة يرجى مراجعة الق�سم �« 4-5-5سيا�سة التعامالت مع االطراف ذات العالقة»).

٤٤٤٤٤٤٤

٤خدمات ال�ضيوف

تقوم فرق خدمة ال�ضيوف اخلا�صة بال�شركة بتقدمي اخلدمات جلميع م�ست�أجري ال�شركة وزائريها .وت�شمل هذه اخلدمات تقدمي �أي معلومات قد يتم
عال جلميع
طلبها بخ�صو�ص �أي مركز جتاري .وتتلقى فرق خدمة ال�ضيوف التابعة لل�شركة دورات تدريبية منتظمة ل�ضمان تقدمي خدمات ذات م�ستوىً ٍ
الزائرين وامل�ست�أجرين.

٤٤٤٤٤٤٤

٤الأمن

تعهد ال�شركة بخدمات الأمن لطرف ذو عالقة بال�شركة وا�سمها �شركة ت�ضاري�س جند (وهي طرف ذو عالقة مملوكة بالكامل ل�سلمان عبدالعزيز
احلكري وهو ع�ضو يف جمل�س الإدارة) ،حيث �أنها امل�س�ؤولة عن الأمن يف جميع املراكز التجارية التابعة لل�شركة .ويتم حتديد الرتتيبات الأمنية وفقا
الحتياجات كل مركز جتاري ومتطلبات مراكز ال�شرطة يف املناطق التي تقع �ضمنها املراكز التجارية املعنية .وت�شمل اخلدمات الأمنية املقدمة من قبل
�شركة ت�ضاري�س جند خلدمات الأمن وال�سالمة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،توفري �أفراد حرا�سة على جميع مداخل املراكز التجارية ،وت�سيري دوريات
�أمنية داخل املراكز التجارية وخارجها (والتي ت�شمل دوريات راجلة �أو من با�ستخدام �سيارات) ،وكذلك توفري �أفراد للعمل داخل غرف املراقبة داخل
املراكز التجارية ،وي�شمل ذلك الدوائر التلفزيونية املغلقة ومراقبة نظم الإنذار .ويتم تقدمي تلك اخلدمات على مدار ال�ساعة طيلة �أيام اال�سبوع
يف كافة املراكز التجارية التابعة لل�شركة (ملزيد من التفا�صيل عن �أ�سا�س العالقة مع ال�شركة يرجى مراجعة الق�سم �«4-5-5سيا�سة التعامالت مع
االطراف ذات العالقة»).

٤٤٤٤٤٤٤

�٤أعمال النظافة

يتم �إ�سناد �أعمال النظافة اخلا�صة بال�شركة �إلى مزودي خدمة من الغري ،مبا فيهم �شركة ت�ضاري�س جند ،وهي طرف ذو عالقة بال�شركة .وال تغطي
خدمات النظافة التي يقدمها مزودي اخلدمة املذكورين �إال املناطق العامة امل�شرتكة يف كل مركز جتاري (ملزيد من التفا�صيل عن �أ�سا�س العالقة مع
ال�شركة يرجى مراجعة الق�سم �« 4-5-5سيا�سة التعامالت مع االطراف ذات العالقة»).

٤٤٤٤٤٤٤

٤ت�أجري م�ساحات متخ�ص�صة

تقوم ال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى ت�أجري املحالت التجارية ،ب�إدارة برنامج وا�سع يخت�ص با�ستغالل امل�ساحات املتخ�ص�صة بت�أجريها م�ؤقت ًا لعربات الطعام
والأك�شاك واملحالت التي تقام لفرتة م�ؤقتة .وتهدف ال�شركة من وراء ذلك الى تقدمي منتجات وخدمات �إ�ضافية يف املراكز التجارية من خالل توفري
ب�ضائع حملية ومتخ�ص�صة مكملة مل�ست�أجرين مل�ساحات �ضمن املناطق العامة امل�شرتكة داخل املراكز التجارية ،وكذلك تفعيل اال�ستفادة من تلك
امل�ساحات يف �أثناء العرو�ض املو�سمية .وتتولى فريق الت�شغيل يف كل مركز جتاري م�س�ؤولية تنظيم و�إدارة امل�ساحات املتخ�ص�صة التي تعتزم ت�أجريها.
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٤ ٤٤٤٤٤ملكية ال�شركة للعقارات
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تت�ضمن حمفظة العقارات الن�شطة التابعة لل�شركة  19مركزا جتاريا ومركز رئي�سي واحد وعقارا �آخر غري م�صنف يف فئة
املراكز التجارية �إال �أنه مد ّر للدخل (تو�سعة النخيل بالزا بالق�صيم) .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن لدى ال�شركة  3مراكز جتارية جديدة حتت التطوير،
بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض ،و 5مواقع مت اال�ستحواذ عليها (�إما من خالل حيازة �إيجارية �أو عن طريق
التملك) بغر�ض تطوير �أربعة مراكز جتارية( ،بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول بالريا�ض) (ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة
الق�سم « 9-4اخلطط امل�ستقبلية وفر�ص النمو») .ف�ض ًال على ذلك� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة بارك يف  4مار�س 2019م وهو جممع
جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .وت�ستثمر ال�شركة �أي�ض ًا يف بانوراما مول يف مدينة
الريا�ض بن�سبة ملكية  %25من �إجمايل احل�ص�ص ،يف حني ميلك �شركاء خمتلفون �آخرون ن�سبة الـ  %75املتبقية.
من �أ�صل املركز التجارية الت�سعة ع�شر التابعة لل�شركة ،هناك  11مركز جتاري يجري ت�شغيله على �أرا�ض م�ست�أجرة ،و 8مراكز جتارية جاري ت�شغيلها
على �أرا�ض مملوكة لل�شركة .فيما يتعلق باملراكز التجارية اجلاري ت�شغيلها على �أرا�ض م�ست�أجرة ،ت�سمح عقود الإيجار الرئي�سية لل�شركة ب�إن�شاء مراكز
جتارية على تلك االرا�ضي وت�شغيل تلك املراكز عند امتام �إن�شائها .وفيما عدا بوليفارد اجلامعة ،ال متنح �أي من عقود الإيجار الرئي�سية لل�شركة
حق التجديد التلقائي عند انتهاء املدة ،وال تت�ضمن �أي ن�ص يفيد بتعوي�ض امل�ست�أجر عن التح�سينات التي يكون قد �أدخلها على الأر�ض (�أي املراكز
التجارية) عند انتهاء �أو �إنهاء الإيجار .وخالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،بلغت تكلفة الإيجار لل�شركة  195مليون ريال �سعودي ،ما
ميثل  %9من �إجمايل �إيراداتها.
حتر�ص ال�شركة على احلوار امل�ستمر مع �أ�صحاب عقود الإيجار الرئي�سية بهدف متديد �أو جتديد تلك العقود يف املراكز التجارية طبق ًا لأحكام مواتية.
وتقوم الإدارة ب�شكل ن�شط وظاهر يف مفاو�ضات مع �أ�صحاب عقود الإيجار الرئي�سية ،كما تقوم بالبدء يف مفاو�ضات لتمديد تلك العقود خالل فرتة
من ما بني ثمان �إلى ع�شر �سنوات قبل انتهاء مدة الإيجار الرئي�سية ذات ال�صلة .وت�ستمر املفاو�ضات عاد ًة ل�سنة �أو �سنتني ،وتنطوي على مناق�شات
حول الأحكام الرئي�سية ،مبا يف ذلك مدة الإيجار وقيمة الإيجار ،وتهدف الإدارة �إلى االتفاق على متديدات طويلة لتلك العقود احلالية وعر�ض حوافز
لأ�صحاب عقود الإيجار الرئي�سية مثل قيم �إيجار مغرية .وتعتقد الإدارة �أن املراكز التجارية اخلا�ضعة لأحكام عقود الإيجار الرئي�سية التي مت متديدها
م�ؤخر ًا �سوف تتيح �إيرادات ملمو�سة على املدى البعيد و�سوف تعو�ض عن �أية زيادة يف قيمة الإيجار.
وتعتقد الإدارة �أن ال�شركة يف مركز تفاو�ضي قوي بخ�صو�ص �إدارة عملية متديد عقود الإيجار الرئي�سية ،من خالل عالقاتها الرا�سخة مع م�ست�أجريها،
وكذلك من خالل قدرتها على عر�ض قيمة �إيجار جذابة مقابل مدد �إيجار طويلة ب�شكل ملمو�س .والتمديد احلديث لعقد �إيجار عزيز مول ميثل جناح
ال�شركة يف هذه اال�سرتاتيجية .وكانت الإدارة قد با�شرت يف املفاو�ضات مع امل�ست�أجر يف تلك احلالة قبل ع�شر �سنوات من انتهاء مدة الإيجار ،وبعد
�سنة واحدة من املفاو�ضات ،جنحت ال�شركة يف متديد الإيجار الرئي�سي ،بتاريخ � 22أكتوبر 2017م ،ملدة ثالثني (� )30سنة �إ�ضافية .وف�ض ًال عن ذلك،
حيثما �أبرمت ال�شركة عقود �إيجار معينة تنتهي مدتها بعد انتهاء عقود الإيجار الرئي�سية لل�شركة ،تعتقد الإدارة �أن اخلطر حمدود من انتهاء فرتة
الإيجار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار الرئي�سي ،لأن ال�شركة تقوم عادة بتمديد عقد الإيجار الرئي�سي قبل انتهاء فرتة الإيجار (كما كان احلال مع
عزيز مول).
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جدول  :34-4عقود الإيجار الرئي�سية للمراكز التجارية واملواقع القائمة (مبا يف ذلك ،تلك التي ما زالت قيد التطوير)
املركز
التجاري
(القائم على مدة عقد الإيجار
الرئي�سي
عقد �إيجار
رئي�سي)

تاريخ البدء

22

تاريخ االنتهاء

املراكز التجارية احلالية
1

مول الظهران

� 20سنة هجرية

2

9
10

ال�سالم مول
(جدة)
عزيز مول
النخيل مول
(الريا�ض)
اليا�سمني مول
جوري مول
خري�ص مول
النخيل بالزا
(الق�صيم)
هيفاء مول
تاال مول

11

�سلمى مول

12

بوليفارد
اجلامعة

13

جدة بارك
املرحلة الأولى
من تو�سعة
النخيل مول
(الريا�ض)

3
4
5
6
7
8

عقد �إيجار رئي�سي �أ�سا�سي

1426/08/11هـ (املوافق 2005/9/15م)

1446/08/10هـ
(املوافق 2025/02/09م)

متديد عقد �إيجار رئي�سي

1427/10/18هـ
(املوافق 2006/11/10م)

1447/10/17هـ
(املوافق 2026/04/06م)

� 20سنة ميالدية

1433/09/13هـ (املوافق 2012/08/01م)

 1454/04/22هـ (املوافق 2032/07/30م)

� 30سنة هجرية

1439/02/01هـ (املوافق 2017/10/22م)

1469/01/29هـ (املوافق 2046/11/29م)

� 20سنة هجرية

1436/05/07هـ (املوافق 2015/02/26م)

1456/05/06هـ (املوافق 2034/07/23م)

� 20سنة هجرية
� 20سنة هجرية
� 20سنة هجرية

1436/09/15هـ (املوافق 2015/07/01م)
1437/01/01هـ (املوافق 2015/10/15م)
1423/06/01هـ (املوافق 2002/08/10م)

1456/09/14هـ (املوافق 2034/11/25م)
1456/12/30هـ (املوافق 2035/03/11م)
1443/05/30هـ (املوافق 2022/01/04م)

� 20سنة هجرية

1421/05/01هـ (املوافق 2000/08/01م)

1441/04/29هـ( .املوافق 2019/12/26م)

� 20سنة هجرية
� 15سنة ميالدية
� 9سنوات و� 5أ�شهر
هجرية

1434/01/01هـ (املوافق 2012/11/15م)
1435/07/01هـ (املوافق 2014/05/01م)

1453/12/29هـ (املوافق 2032/04/12م)
1450/12/16هـ (املوافق 2029/04/30م)

1434/08/05هـ (املوافق 2013/06/14م)

1443/08/05هـ (املوافق 2022/03/09م)23

املراكز التجارية والتو�سعات قيد التطوير �أو الإن�شاء
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� 30سنة (� 20سنة
م�ضاف ًا �إليها جتديد
تلقائي ملدة 10
�سنوات)
� 30سنة ميالدية

1437/10/27هـ (املوافق 2016/08/01م)

1468/09/27هـ (املوافق 2046/07/31م)

1441/10/12هـ (املوافق 2020/06/04م )

1472/09/13هـ (املوافق 2050/06/03م)24

� 20سنة هجرية

1439/12/21هـ (املوافق 2018/09/01م)

1459/12/30هـ (املوافق 2038/02/05م)

أرا�ض للتطوير يف امل�ستقبل
قطع � ٍ
15
16
17

املرحلة الثانية
من تو�سعة
النخيل مول
(الريا�ض)
موقع جند
موقع الزهره

� 20سنة هجرية

1439/12/21هـ (املوافق 2018/09/01م)

1459/12/30هـ (املوافق 2038/02/05م)

� 27سنة ميالدية
� 30سنة ميالدية

1436/05/17هـ (املوافق 2015/03/08م)
1438/11/10هـ (املوافق 2017/08/02م)

1464/03/14هـ (املوافق 2042/03/07م)
1469/10/08هـ (املوافق 2047/07/31م)

امل�صدر :ال�شركة
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ت�شمل تواريخ بد�أ �سريان العقود املذكورة يف هذا اجلدول على فرتات ال�سماح يف حال ن�صت عقود الإيجار على ذلك.

25

جدول � :35-4إيجارات الأرا�ضي التي تقوم عليها املراكز التجارية احلالية والتي قيد التطوير
ا�سم املركز التجاري

امل�ؤجر

مول الظهران (عقد
الإيجار الرئي�سي
الأ�سا�سي)

حممد الغامدي

مول الظهران (متديد
عقد الإيجار الرئي�سي)
ال�سالم مول
عزيز مول
النخيل مول (الريا�ض)
اليا�سمني مول
جوري مول
خري�ص مول
النخيل بالزا (الق�صيم)
هيفاء مول
تاال مول
�سلمى مول
بوليفارد اجلامعة
26

جدة بارك
املرحلة الأولى من تو�سعة
النخيل مول (الريا�ض)
املرحلة الثانية من تو�سعة
النخيل مول (الريا�ض)
موقع جند
موقع الزهرة
�إجمايل الدفعة

ال�سنة املالية 31
مار�س 2016م
(ريال �سعودي)

ال�سنة املالية 31
مار�س 2017م
(ريال �سعودي)

املراكز التجارية احلالية

الأمري متعب �آل �سعود
(وميثله املحامي �سلمان
امل�سعود)
الإمنائية لال�ستثمارات
والتطويرات العقارية
والأبراج
عبدالعزيز ابراهيم �آل
ابراهيم
الأمري متعب بن
عبدالعزيز �آل �سعود
الأمري متعب بن
عبدالعزيز �آل �سعود
الأمري متعب بن
عبدالعزيز �آل �سعود
جمموعة عبداللطيف
العي�سى
بلدية بريدة
الأمري متعب بن
عبدالعزيز �آل �سعود
الإمنائية لال�ستثمارات
والتطويرات العقارية
والأبراج
حممد الرا�شد (م�ؤجر
من الباطن)  /بلدية
حائل
جامعة امللك �سعود
حممد �صالح بن حمزة
�صرييف
الأمري متعب بن
عبدالعزيز �آل �سعود
الأمري متعب بن
عبدالعزيز �آل �سعود
عبداهلل بن عبدالعزيز
التويجري
ورثة الأمرية منرية بنت
عبدالعزيز
-

ال�سنة املالية  31الت�سعة �أ�شهر املنتهية
الإجمايل
يف  31دي�سمرب
مار�س 2018م
2018م (ريال
)ريال �سعودي(
(ريال �سعودي)
�سعودي)

-

23.000.000

16.000.000

11.000.000

50.000.000

21.914.303

-

-

21.207.150

43.121.453

53.400.000

53.400.000

47.720.000

22.027.500

176.547.500

10.692.000

10.692.000

10.850.895

14.160.440

46.395.335

9.224.436

27.673.313

18.448.875

-

55.346.624

-

-

32.000.000

-

32.000.000

-

-

15.000.000

-

15.000.000

-

-

-

-

0

280.000

280.000

-

-

560.000

9.000.000

18.000.000

18.000.000

27.000.000

72.000.000

10.500.000

21.000.000

21.000.000

10.500.000

63.000.000

6.100.000

3.390.673

3.390.673

-

12.881.346

املراكز التجارية والتو�سعات قيد التطوير �أو الإن�شاء
13.662.000
-

-

13.662.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

أرا�ض للتطوير يف امل�ستقبل
قطع � ٍ
-

-

-

-

0

-

31.000.000

-

-

31.000.000

-

-

94.000.000

-

94.000.000

121.110.739

188.435.986

290.072.443

105.895.090

227.005.829
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ي�شري عقد الإيجار �إلى خيار لتجديد مدة الإيجار ملدة � 10سنوات �أخرى.
23
24

يعتمد ذلك على ت�سليم العقار بعد � 6أ�شهر من تاريخ توقيع العقد.

25

ميثل هذا اجلدول دفعات الإيجار النقدية الفعلية التي قامت بها ال�شركة فيما يتعلق بعقود الإيجار الرئي�سية للفرتات املالية املذكورة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31
مار�س 2016م و2017م و2018م ولفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

26

�أبرمت ال�شركة اتفاقية الإيجار الرئي�سية جلدة بارك يف  4مار�س 2019م ونتيجة لذلك مل تقدم ال�شركة �أي دفعات للفرتات ذات ال�صلة يف هذا اجلدول.

(ملزيد من التفا�صيل حول �شروط عقود الإيجار الرئي�سية و�صكوك امللكية ،يرجى مراجعة الق�سم « 13املعلومات القانونية»).

٤ ٤٤٤٤٤نبذة عامة عن املراكز التجارية التابعة لل�شركة
قد يختلف عدد امل�ست�أجرين ومتو�سط معدالت الإ�شغال يف هذا الق�سم  7-8-4عن عدد امل�ست�أجرين يف تقرير التقييم العقاري ب�سبب املنهجيات
املختلفة املطبقة .وبالتحديد ،ميثل تقرير التقييم العقاري املركز كما يف تاريخ التقييم ( 31دي�سمرب 2018م) بينما يغطي التحليل التايل التغيريات
التي حدثت خالل الفرتة من  1يوليو 2017م حتى  31دي�سمرب 2018م.
وتتوقع الإدارة زيادة يف ن�سبة الإ�شغال لدى ال�شركة على املدى املتو�سط ،مع ا�ستهداف  %98من كامل املحفظة ،وهو �أمر ت�ؤيده م�ؤ�شرات ال�سوق
الأ�سا�سية التي من املتوقع �أن ت�سود يف ال�سوق .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تعتقد الإدارة �أن ت�أجري وحدات التجزئة الفارغة ب�سعر خمف�ض ا�ستنادا �إلى قيم
95

الإيجار املقدرة على املدى الق�صري ،ممزوجة مع حت�سني امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �إلى �أق�صى حد ممكن و�إعداد مبادرات مكثفة ،كل ذلك
�سوف ي�ساعد يف حتقيق ن�سبة الإ�شغال امل�ستهدفة.

٤املراكز التجارية الإقليمية الكبرية

٤٤٤٤٤٤٤
مول الظهران

مت افتتاح مول الظهران يف عام 2005م يف مدينة الدمام ،وتبلغ م�ساحته املبنية  220.550مرت مربع ،بالإ�ضافة �إلى مواقف لل�سيارات ت�ستوعب
� 4.591سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى مول الظهران ( )404م�ست�أجرا ي�شغلون جمتمعني ( )504حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية
قابلة للت�أجري قدرها  151.911مرت مربع .وكان متو�سط معدل الإ�شغال يف ال�سنة املالية 2018م  ،%93.0فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى
 13.120.841زائر.
ي�ستهدف مول الظهران الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية .ويعترب هذا املركز �أكرب مركز جتاري يف املنطقة ال�شرقية باململكة العربية ال�سعودية،
حيث يقدم عرو�ضا جاذبة ل�سكان املنطقة ال�شرقية .بف�ضل حجمه ،يقدم مول الظهران جمموعة �شاملة من ماركات املالب�س العاملية املتنوعة ،ومرافق
اال�ستجمام ،واملطاعم ،بالإ�ضافة الهايربماركت ،وحمالت جتارة الأثاث ،ومرافق ترفيهية ،والعديد من املحالت التجارية الكبرية التي تدعم وحتيي
ال�شركات العاملة يف قطاع التجزئة الأخرى يف املركز.
ويقع مول الظهران يف �شارع الظهران عند تقاطع الأمري في�صل بن فهد بالظهران .ومتتد املحالت التجارية يف مول الظهران على �أكرث من 3
كيلومرتات يف طابق واحد .وميكن الدخول �إلى مول الظهران عرب  13بوابة.
وي�شتمل ت�صميم املركز على نوافري خارجية ،كما تطل منطقة املطاعم باملركز على بحرية .ويتمتع املركز ب�أروقة داخلية وا�سعة ،ف�ض ًال عن �أ�سقف
مموجة �أنيقة مطلية باللونني الأبي�ض والأزرق.
ترد يف اجلدول �أدناه نبذة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف مول الظهران:
جدول  :36-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف مول الظهران
)الإيرادات الإيجارية) مليون ريال �سعودي

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1

املالب�س والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
الأطعمة وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

18.5
26.0
338.2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

251.7
86.5
338.2

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري ( 31دي�سمرب
2018م)

فئة امل�ست�أجر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

امل�صدر :ال�شركة
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187.6

%55.5

179.6

%52.9

%49.50

%41.9

%41.9

9.7
8.7
35.2
17.6
23.8

%2.9
%2.6
%10.4
%5.2
%7.0

4.3
9.0
38.2
17.0
30.0

%1.3
%2.7
%11.3
%5.0
%8.8

%2.10
%2.80
%12.30
%5.60
%10.50

%4.5
%12.0
%7.8
%13.6
%5.3

%4.5
%12.0
%7.8
%13.6
%5.3

2.5

%0.8

2.7

%0.8

%1.00

%0.4

%0.4

6.5

%1.9

6.5

%1.9

%2.10

%10.7

%10.7

2.0

%0.6

1.5

%0.4

%0.60

%0.3

%0.3

%5.70
%7.3
24.9
%5.5
%7.80
%7.6
25.7
%7.7
312.6
%100
339.6
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
253.9
%79.9
271.3
%74.4
58.7
%20.1
68.3
%25.6
312.6
%100
339.6
%100

%3.1
%0.3
%100

%3.1
%0.3
%100

%81.2
%18.8
%100

%69.9
%30.1
%100

ال�سالم مول (جدة)
مت افتتاح ال�سالم مول الواقع يف مدينة جدة يف عام 2012م ،وتبلغ م�ساحته املبنية  212.825مرت مربع ،بالإ�ضافة �إلى مواقف �سيارات ت�ستوعب
� 1.825سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى ال�سالم مول ( )330م�ست�أجرا ي�شغلون جمتمعني ( )372حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية
قابلة للت�أجري قدرها  111.599مرت مربع موزعة على ثالثة ( )3طوابق ،الأمر الذي يجعل ال�سالم مول �أحد �أكرب املراكز التجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية .وقد و�صل متو�سط معدل الإ�شغال يف ال�سنة املالية 2018م �إلى  ،%91.6فيما و�صل عدد زائريه �سنوي ًا �إلى .10.972.869
ي�ستهدف ال�سالم مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية ،ويتميز هذا املركز مبزيج من املرافق التجارية ومرافق اال�ستجمام العالية امل�ستوى.
ولدى املركز منطقة مطاعم مركزية موزعة على ثالثة ( )3طوابق ،و»بابل الند» ،منطقة ترفيهية كبرية يف و�سط املركز .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
ال�سالم مول ي�ضم من بني م�ست�أجريه معر�ض «�إيكيا» التجاري ،وهي �شركة عاملية رائدة يف ماركات اللوازم املنزلية وت�صنف باعتبارها �أحد كبار
امل�ست�أجرين يف املركز.
ويقع املركز عند تقاطع طريق الأمري ماجد وطريق امللك عبد اهلل يف حي ال�سليمانية يف منطقة الفيحاء بجدة ،ويتميز ال�سالم مول مبوقعه الهام الذي
يطل على �أحد الدوارات الرئي�سية يف املدينة ،وي�ضفي ذلك ح�ضور ًا مميز ًا للمركز داخل املدينة.
ومما مييز ت�صميم ال�سالم مول نافورة مركزية مو�ضوعة داخل قاعة موزعة على �أربعة طوابق توفر �إ�ضاءة طبيعية .ونظر ًا لكونه مركز ًا مثلث ال�شكل،
فهو يت�سم بت�صميم جذاب وفريد.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف ال�سالم مول:
جدول  :37-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف ال�سالم مول
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1

املالب�س والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

9.7
11.9
179.0

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

149.4
29.6
179.0

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري ( 31دي�سمرب
2018م)

فئة امل�ست�أجر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

113.0

%63.1

104.1

%56.0

86.0

%50.80

%41.2

3.6
11.4
5.8
13.8

%2.0
%0.0
%6.4
%3.2
%7.7

1.4
9.5
14.8
17.7

%0.7
%0.0
%5.1
%7.9
%9.5

2.3
13.2
15.8
19.0

%1.40
%0.00
%7.80
%9.30
%11.30

%3.9
%0.0
%4.5
%26.3
%5.3

1.7

%1.0

1.8

%0.9

1.6

%1.00

%0.4

5.8

%3.2

6.5

%3.5

6.5

%3.80

%14.3

2.2

%1.2

2.1

%1.1

()4.2

(%)2.50

%0.7

7.7
%5.7
10.7
%5.4
21.1
%9.5
17.6
%6.7
169.1
%100
186.1
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
153.5
%87.1
162.1
%83.5
15.6
%12.9
23.9
%16.5
169.1
%100
186.1
%100

%4.60
%12.50
%100

%2.8
%0.5
%100

%90.8
%9.2
%100

%82.1
%17.9
%100
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مول العرب (جدة)
يحتل مول العرب موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا بالقرب من مطار جدة ،وقد مت افتتاحه يف عام 2008م ،وجرى تغيريه ب�شكل ملحوظ يف عام 2016م ،ومتت
�إ�ضافة ق�سم «غراند مول» الذي ي�شمل ماركات �أزياء راقية .وتعترب الإدارة مول العرب �أحد املراكز التجارية املميزة لدى ال�شركة .تبلغ م�ساحة مول
العرب املبنية  247.848مرت مربع ،ويتوفر للمركز مواقف �سيارات ت�ستوعب � 2.053سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى املركز ()264
م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )334حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  100.697مرت مربع موزعة على �أربعة ( )4طوابق،
الأمر الذي يجعله واحد ًا من �أكرب املراكز التجارية يف مدينة جدة .وقد و�صل متو�سط معدل الإ�شغال يف ال�سنة املالية 2018م �إلى  ،%93.9وبلغ عدد
الزائرين �سنوي ًا .7.916.709
ي�ستهدف مول العرب الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية وهو يتميز بتنوع امل�ست�أجرين الذين ي�ضمون �شتى ماركات الأزياء العاملية الرائدة،
والعديد من املحالت التجارية الكبرية ،وهايربماركت ،وخيارات خمتلفة من املطاعم (مبا يف ذلك املطاعم الراقية واملطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة).
وي�ضم املركز �أي�ضا عددا من مرافق الرتفيه ،مبا يف ذلك منطقة �ألعاب داخلية ومنطقة لرتفيه الأطفال.
ويقع مول العرب على م�سافة  14كيلومرت �شمايل و�سط مدينة جدة ،قريب ًا من مطار جدة ،ويحده طريق املدينة من الغرب وطريق النزهة من ال�شمال.
ي�ستفيد مول العرب من �سهولة الو�صول �إليه ،ويجذب املركز زوار احلرمني ال�شريفني ،وي�ضم كذلك مواقف �سيارات مغطاة.
ويتميز مول العرب بالت�صميم الفريد ملنطقة «غراند مول» ،وهي منطقة وا�سعة ،ترتفع �إلى  3طوابق ،مع قاعة لال�ستقبال على �شكل بي�ضاوي ،والتي
ت�ضم عدد ًا من ماركات الأزياء الرائدة .ومما مييز املركز �أي�ض ًا املدخل �إلى حديقة املركز وت�صميم الإ�ضاءات الطبيعية والأ�سقف املموجة الأنيقة
املطلية باللون الأبي�ض.
ويلقي اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف مول العرب:
جدول  :38-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف مول العرب (جدة)
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع
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الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

فئة امل�ست�أجر
%56.6
135.6
%56.1
146.8
%5.6
13.4
%7.3
19.2
%5.8
13.8
%5.3
13.8
%8.5
20.3
%7.9
20.6
%3.3
7.9
%3.5
9.2
%9.0
21.5
%7.5
19.7
%0.6
1.4
%1.0
2.7
%1.2
2.9
%1.1
2.9
%0.6
1.5
%1.0
2.7
%6.3
15.1
%5.5
14.4
%2.6
6.3
%3.7
9.6
%100
239.7
%100
261.7
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%71.3
170.9
%67.9
177.6
%28.7
68.7
%32.1
84.1
%100
239.7
%100
261.7

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري (31
دي�سمرب 2018م)

131.3
14.8
13.1
28.5
7.9
21.6
1.4
2.9
1.1
15.0
12.1
249.7

%52.60
%5.90
%5.30
%11.40
%3.20
%8.60
%0.60
%1.20
%0.40
%6.00
%4.80
%100

%46.0
%7.9
%19.4
%7.5
%1.6
%4.7
%0.4
%7.2
%0.2
%4.9
%0.1
%100

179.3
70.4
249.7

%71.81
%28.19
%100

%53.0
%47.0
%100

٤٤٤٤٤٤٤

٤املراكز التجارية الإقليمية

عزيز مول
مت افتتاح عزيز مول يف عام 2005م يف مدينة جدة يف �شارع الأمري ماجد ،بحي الفي�صلية املكتظ �سكاني ًا ،وتبلغ م�ساحته املبنية  93.310مرت مربع،
وي�ضم مواقف �سيارات ت�ستوعب � 1.422سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى املركز ( )259م�ست�أجر ،ي�شغلون جمتمعني ( )281حمل جتاري
على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  68.340مرت مربع موزعة على طابقني .وقد و�صل متو�سط معدل الإ�شغال يف عام 2018م �إلى  ،%97.5وبلغ
عدد الزائرين �سنوي ًا .6.797.062
ي�ستهدف عزيز مول الزائرين من الطبقة الو�سطى ،ومن كبار م�ست�أجريه هايربماركت متواجد يف الطابق الأول ،وي�ضم املركز كذلك جمموعة متنوعة
من املاركات العاملية .ويت�ضمن املركز �أي�ض ًا على منطقة مطاعم يدعمها مركز ترفيه عائلي كبري (ي�شمل «بيلي بيز» و»�سبار كيز») وجمموعة متنوعة
من املقاهي.
يتمتع عزيز مول مبوقع مركزي موجها نحو منطقة املدينة الناب�ضة باحلياة نظرا ملوقعه على تقاطع طريق الأمري ماجد (الذي يبعد م�سافة ق�صرية
من مطار جدة) وطريق الإمام ال�شافعي.
وت�ضم الواجهات اخلارجية للمركز ت�صميم ًا فريد ًا خلطوط م�ستقيمة باللونني الأحمر والرمادي ،وتت�صل منطقة املطاعم ومنطقة الرتفيه برواق
متاجر الأزياء والهايربماركت .وي�ضم املركز �أي�ض ًا مواقف �سيارات مغطاة.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف عزيز مول:
جدول  :39-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف عزيز مول
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1.9
14.9
156.9

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

112.1
44.8
156.9

7
8
9
10
11

1
2

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية القابلة
للت�أجري ( 30دي�سمرب
2018م)

فئة امل�ست�أجر
88.4
4.0
5.4
10.5
1.6
23.1

%54.9
%2.5
%3.4
%6.6
%1.0
%14.5

73.2
4.5
5.3
11.5
1.2
21.0

%51.30
%3.10
%3.70
%8.10
%0.80
%14.70

%45.4
%6.7
%11.5
%4.4
%0.5
%7.1

1.3

%0.8

1.4

%0.9

1.5

%1.00

%0.3

6.3

%4.0

6.3

%3.9

6.3

%4.40

%23.0

0.5

%0.3

0.2

%0.1

0.8

%0.50

%0.2

1.7
15.8
142.8

%1.20
%11.10
%100

%0.9
%0.0
%100

%66.0
%34.0
%100

%66.0
%34.0
%100

93.1
6.3
5.0
8.2
1.7
17.8

%59.3
%4.0
%3.2
%5.2
%1.1
%11.3

%1.0
1.6
%1.2
%11.2
17.3
%9.5
%100
159.8
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
111.2
%77.3
123.5
%71.4
31.5
%22.7
36.3
%28.6
142.8
%100
159.8
%100
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النور مول
يقع النور مول يف حي ال�سلطانة يف املدينة املنورة ،وقد مت افتتاحه يف عام 2008م ،وتبلغ م�ساحته املبنية  93.917مرت مربع ،وي�ضم موقف لل�سيارات
ي�ستوعب � 1.070سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى املركز ( )233م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )270حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية
قابلة للت�أجري قدرها  64.760مرت مربع موزعة على طابقني .وقد و�صل متو�سط معدل الإ�شغال يف عام 2018م �إلى  ،%97.7مع عدد من الزائرين
�سنوي ًا و�صل �إلى .7.095.085
ي�ستهدف النور مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية ،ويعر�ض املركز ماركات جتارة التجزئة العاملية املتنوعة� ،إلى جانب جمموعة كبرية من
خيارات الرتفيه واملطاعم (مبا يف ذلك املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة كجزء من منطقة املطاعم) .وي�ضم املركز �أي�ض ًا منطقة «�سباركيز» العائلية
للرتفيه وهايربماركت.
ويقع املركز على م�سافة  3كيلومرتات �شمايل امل�سجد النبوي ،و  4كيلومرتات ون�صف الكيلو �شرقي من جامعة طيبة ،و  16كيلومرت جنوب غربي مطار
الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل .ويتمتع املركز مبوقع مميز حيث من ال�سهل الو�صول �إليه من خالل طريق امللك عبداهلل الفرعي� ،أو من امل�سجد
النبوي من خالل طريقني رئي�سيني هما :طريق عثمان ابن عفان وطريق �أبوبكر ال�صديق (�شارع ال�سلطانة) ،وهما قريبان جد ًا من املركز.
وبخالف املناطق الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية ،تتميز املدينة املنورة ببيئة معمارية �إ�سالمية تراثية ،ويقدم النور مول متايز ًا عن تلك اخللفية
الرتاثية بت�صميمه املعا�صر ،وي�ضم املركز �أي�ض ًا مالمح معمارية �أنيقة يف �شكل واجهة زجاجية مقو�سة ،الأمر الذي يجعل املركز نقطة مميزة يف
املدينة .وي�ضم املركز كذلك منطقة مطاعم بارتفاع  20مرت تتميز مبطل بانورامي على املدينة واحلرم النبوي ال�شريف.
ويلقي اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف النور مول:
جدول  :40-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف النور مول
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

2.1
9.1
132.8

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

95.0
37.7
132.8

7
8
9
10
11
1
2
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ال�سنة املالية 2016م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية القابلة
للت�أجري ( 31دي�سمرب
2018م)

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

%57.0
%3.7
%2.6
%7.4
%0.9
%11.5

66.1
5.5
3.4
10.4
1.5
12.8

%55.00
%4.60
%2.80
%8.70
%1.20
%10.70

%47.1
%11.1
%6.7
%7.2
%1.4
%5.8

2.0

%1.5

2.2

%1.7

2.2

%1.80

%0.5

4.2

%3.2

4.2

%3.2

4.2

%3.50

%18.8

1.4

%1.0

1.1

%0.9

0.7

%0.60

%0.1

%2.00
%9.00
%100

%1.3
%0.0
%100

%78.4
%21.6
%100

%72.5
%27.5
%100

82.8
6.5
3.4
8.7
0.6
12.0

فئة امل�ست�أجر
75.1
%62.4
4.9
%4.9
3.4
%2.5
9.8
%6.6
1.2
%0.5
15.1
%9.1

2.4
%3.3
4.4
%1.6
10.8
%7.8
10.3
%6.8
120.1
%100
131.7
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
94.2
%76.0
100.1
%71.6
25.9
%24.0
31.6
%28.4
120.1
%100
131.7
%100

النخيل مول (الريا�ض)
يقع النخيل مول يف مدينة الريا�ض ،وقد متت الإ�شادة به يف عام 2017م يف منتدى �أراب لوكجري وورلد ( )Arab Luxury World Forumاملتخ�ص�ص
يف جمال الرفاهية يف العامل العربي ،باعتباره �أف�ضل مركز جتاري للت�سوق وفقا لآراء امل�ستهلكني يف مدينة الريا�ض ،كما ح�صد عددا من اجلوائز من
املجل�س العاملي ملراكز الت�سوق .وقد مت افتتاحه يف عام 2014م ،وتبلغ م�ساحته املبنية  98.000مرت مربع ،ويتوفر له موقف �سيارات ي�ستوعب 1.473
�سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز ( )135م�ست�أجر ،وهم ي�شغلون جمتمعني ( )253حمل جتاري مب�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري ت�صل
�إلى  55.286مرت مربع على طابقني .وو�صل متو�سط معدل الإ�شغال يف ال�سنة املالية 2018م �إلى  ،%95.5وح�صل النخيل مول على �أكرب عدد من الزوار
يف الريا�ض وبلغ العدد ال�سنوي للزائرين  9.469.525زائر (با�ستثناء زوار الهايربماركت/ال�سوبرماركت) وفق ًا لتحليل �إدارة ال�شركة.
ي�ستهدف النخيل مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية ،ومن �أهم ماركاته العاملية «زارا» و«فريجن ميغا�ستورز» .وتوفر حمالته التجارية مزيج ًا
وا�سع ًا من املاركات العاملية ،وهناك منطقة مطاعم على طابقني ،بال�ضافة الى خيارات عديدة للمطاعم الراقية وذات الأ�سعار املعتدلة وم�ساحة
للرتفيه (مبا يف ذلك م�ساحة �ألعاب خفيفة مغطاة).
ويقع النخيل مول على تقاطع طريق عثمان بن عفان وطريق الإمام �سعود بن عبدالعزيز بن حممد يف مدينة الريا�ض .ويتوفر يف املركز �أي�ض ًا خدمات
ركن ال�سيارات ،وكذلك موقف �سيارات خارجي مواجه للبوابات الثالث الرئي�سية.
وتت�ضمن مالمح ت�صميم املركز على ت�صميم ُقطري متقاطع وعدة نوافري مياه داخلية وحديقة نخيل حماطة مبقاهي .وقد مت ت�صميم الإ�ضاءة
الداخلية من جمموعة من الألياف الب�صرية الأنيقة امل�ستخدمة على �أ�سقف البالزات البي�ضاوية الثالث للمركز .ويتيح ات�ساع �أروقة املركز للزائرين
فر�صة التمتع بتجربة ت�سوق مريحة .وتنعك�س على جمموعة املحالت التجارية باملركز عنا�صر ال�شعور بالراحة وو�ضوح الر�ؤية وال�شفافية.
ويلقي اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف النخيل مول:
جدول  :41-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف النخيل مول (الريا�ض)
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

7
8
9
10
11

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م
54.7
4.6
12.1
0.8
14.9
-

ال�سنة املالية 2017م

فئة امل�ست�أجر
93.7
%55.5
()1.0
%0.0
4.8
%4.7
12.6
%12.4
2.1
%0.8
17.9
%15.1
%0.0

-

ال�سنة املالية
2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة ( 31دي�سمرب
2018م)

%61.5
%0.6%3.2
%8.2
%1.4
%11.7

85.9
1.9
3.0
14.0
2.4
20.3

%56.8
%1.2
%2.0
%9.3
%1.6
%13.4

%61.3
%1.2
%9.5
%7.4
%1.6
%6.3

%0.0

-

%0.0

%0.1

2.9
6.5
14.2
151.1

%0.0
%1.9
%4.3
%9.4
%100

%0.0
%5.2
%5.6
%1.6
%100

102.0
49.1
151.1

%67.5
%32.5
%100

%37.2
%62.8
%100

%0.0
%0.0
%2.4
3.6
%0.9
0.9
%4.6
7.0
%6.7
6.6
%7.6
11.6
%4.0
3.9
%100
152.4
%100
98.6
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%63.8
97.3
%85.2
84.0
%36.2
55.2
%14.8
14.6
%100
152.4
%100
98.6
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اليا�سمني مول
يقع اليا�سمني مول يف �شمال �شرق مدينة جدة على طريق احلرمني ،وقد مت افتتاحه يف عام 2016م ،وتبلغ م�ساحته املبنية  101.672مرت مربع،
ويتوفر له موقف �سيارات ي�ستوعب � 2.351سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز ( )170م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )275حمل جتاري
على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  52.041مرت مربع على طابق واحد .وكان متو�سط معدل الإ�شغال يف ال�سنة املالية 2018م  ،%90.6وو�صل
العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  8.060.942زائر.
ي�ستهدف اليا�سمني مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية ،وي�ضم املركز جمموعة من املاركات العاملية بالإ�ضافة �إلى منطقة مطاعم (تت�ضمن
املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة) واملطاعم الراقية و�سوبرماركت .وي�ضم املركز �أي�ض ًا «بيلي بيز» وهي منطقة ترفيه و�ألعاب داخلية خفيفة وعدد من
املرافق الرتفيهية الأخرى.
ويقع اليا�سمني مول عند تقاطع طريق احلرمني ال�سريع (الطريق اخلام�س) و�شارع الأجاويد يف مدينة جدة ،وي�ستفيد املركز من ارتفاع حركة
الزائرين يف املنطقة .ومن ال�سمات الرئي�سية لت�صميم املركز التجاري جمموعة متنوعة من الأروقة التي ت�ؤدي �إلى املركز التجاري .وي�ضم املركز
كذلك نافورة مياه وحديقة النخيل مع عدد من املقاهي املحيطة به.
ويلقي اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف اليا�سمني مول:
جدول  :42-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف اليا�سمني مول
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

-

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

-

7
8
9
10
11
1
2
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الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية
2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري( 31دي�سمرب 2018م)

-

-

فئة امل�ست�أجر
22.8
1.7
4.3
0.6
16.3

%45.9
%3.5
%0.0
%8.6
%1.2
%32.8

68.6
0.9
4.1
9.3
3.1
20.5

%57.9
%0.8
%3.5
%7.8
%2.6
%17.3

%55.1
%6.0
%12.8
%6.1
%2.7
%9.0

-

-

-

%0.0

0.8

%0.7

%0.7

3.0
0.6
7.6
118.6

%2.6
%0.0
%0.5
%6.4
%100

%6.6
%0.2
%0.7
%0.0
%100

66.9
51.7
118.6

%56.4
%43.6
%100

%49.2
%50.8
%100

%3.5
1.7
%0.0
%2.2
1.1
%2.3
1.1
%100
49.8
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%100
49.8
%0
()0.1
%100
49.8
-

احلمراء مول
يقع احلمراء مول على طول طريق �سريع رئي�سي يف مدينة الريا�ض ،وقد مت افتتاحه عام 2016م وتبلغ م�ساحته املبنية  77.969مرتا مربعا ،مبا يف
ذلك مواقف �سيارات ت�ستوعب � 1.026سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى املركز التجاري ( )110م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )197حمل
جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  48.228مرت مربع ،على ثالثة طوابق .وقد بلغ متو�سط معدل الإ�شغال يف العام 2018م  %90فيما
و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  5.366.323زائر.
ي�ستهدف احلمراء مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية ،ويقدم جمموعة متنوعة من املاركات التجارية الرائدة ،بالإ�ضافة �إلى منطقة مطاعم
ت�ضم املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة ،ومنطقة ترفيهية «بيلي بيز» .ومن �أهم ماركاته زارا و�سنرتبوينت.
يقع احلمراء مول يف حي امللك في�صل على طريق امللك عبداهلل يف مدينة الريا�ض ،بالقرب من �أحد خطوط املرتو اجلديدة التي ما زالت قيد الإن�شاء.
و�سوف ي�ستفيد احلمراء مول من حمطة املرتو هذه حيث �أنها �ست�سهل الو�صول �إلى املركز التجاري .كما ي�ستفيد املركز التجاري من مواقف �سيارات
حتت الأر�ض.
يتميز احلمراء مول ببوابة م�صممة ح�سب ال�شكل الهند�سي التقليدي للـ «م�شربية» متواجدة يف احدى زواياه ،يتغري لونها ليال .كما �أن املدخل الزجاجي
امل�ؤدي �إلى البوابة  3ي�شتمل على �شا�شة عر�ض عمالقة ،وتعتزم ال�شركة تثبيت �شكل ثالثي الأبعاد يف ذلك املكان .وت�شمل امليزات الهامة الأخرى
للمركز نافورة مياه و�ساحة مركزية طولية.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف احلمراء مول:
جدول  :43-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف احلمراء مول
الرقم
الت�سل�سلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
فئة امل�ست�أجر

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

فئة امل�ست�أجر

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية القابلة
للت�أجري
( 31دي�سمرب
2018م)

املالب�س والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية
وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية
والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

-

-

12.3

%47.9

54.6

%54.9

%60.4

-

-

1.7
2.8
0.4

%6.7
%0.0
%10.9
%1.4

3.3
3.8
10.8
2.6

%3.3
%3.9
%10.8
%2.6

%8.2
%8.5
%7.4
%3.1

-

-

5.4

%21.1

12.6

%12.7

%6.7

-

-

-

%0.0

0.8

%0.8

%0.2

-

-

-

%0.0

-

%0.0

%0.0

-

-

-

%0.0

-

%0.0

%0.0

-

-

6.4
4.5
99.4

%6.4
%4.5
%100.0

%5.5
%0.0
%100

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

-

-

59.7
39.7
99.4

%60.0
%40.0
%100

%50.3
%49.7
%100

%10.2
2.6
%1.9
0.5
%100
25.8
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%100
25.8
%0.0
%100
25.8
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الأح�ساء مول
الأح�ساء مول هو املركز التجاري الرئي�سي الوحيد يف مدينة الهفوف ،املنطقة ال�شرقية .وقد مت افتتاحه عام 2010م .تبلغ م�ساحته املبنية 65.800
مرت مربع والتي ت�ضم مواقف �سيارات ت�ستوعب � 1.608سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري ( )142م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني
( )148حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  43.942مرت مربع ،على طابق واحد ،مما ي�س ّهل الدخول �إليه والتنقل فيه .وقد بلغ
متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %82.5فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  2.918.138زائر.
ي�ستهدف الأح�ساء مول الزائرين من الطبقة الو�سطى ،ويتميز بوجود «�أيكيا» من بني كبار م�ست�أجريه .كما ي�ضم املركز التجاري هايربماركت ومزيجا
وا�سعا من امل�ست�أجرين الذين يقدمون ماركات حملية وعاملية تخدم �شتى احتياجات الت�سوق .ولدى املركز التجاري منطقة ترفيهية ي�صل ارتفاعها �إلى
� 10أمتار ،بالإ�ضافة �إلى منطقة مطاعم ت�ضم املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة.
يقع الأح�ساء مول على م�شارف حي الأح�ساء يف جنوب غرب الهفوف ،وي�سهل ر�ؤيته والو�صول �إليه نظرا ملوقعه على طريق امللك عبداهلل .وبالقرب
من املركز التجاري منتزه امللك عبداهلل البيئي ،املتواجد على اجلانب الغربي من طريق امللك عبداهلل ،على بعد حوايل  450مرت �شما ًال .ويقع املركز
التجاري على بعد حوايل ثالثة كيلومرتات جنوب التقاطع مع طريق الريا�ض ،ويت�صل �أي�ضا ب�شارع العقري الذي ُيعد �أحد الطرق الرئي�سية امل�ؤدية �إلى
منطقة الدمام احل�ضارية.
يتميز الأح�ساء مول بنظام �إ�ضاءة خارجية حيوية .كما ولدى املركز التجاري �ساحة خ�ضراء بالقرب من املحالت التجارية.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف الأح�ساء مول:
جدول  :44-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف الأح�ساء مول
الرقم
الت�سل�سلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
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الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
فئة امل�ست�أجر

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

فئة امل�ست�أجر
27.4
%54.1
33.5
املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
1.0
%2.2
1.4
املحالت التجارية الكبرية
2.0
%4.8
3.0
الأن�شطة الرتفيهية
4.1
%7.4
4.6
امل�أكوالت وامل�شروبات
0.6
%0.7
0.4
الأثاث واللوازم املنزلية
6.6
%9.1
5.6
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
1.1
%2.0
1.2
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
3.6
%5.8
3.6
هايربماركت�/سوبرماركت
0.9
%2.5
1.6
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
2.4
%4.0
2.5
الريا�ضة واال�ستجمام
5.3
%7.4
4.6
الأك�شاك
55.2
%100
61.9
املجموع
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%79.9
44.1
%73.9
45.8
امل�ست�أجرون العاديون
%20.1
11.1
%26.1
16.2
امل�ست�أجرون ذو العالقة
%100
55.2
%100
61.9
املجموع
%49.8
%1.9
%3.6
%7.5
%1.1
%12.0
%2.0
%6.5
%1.6
%4.4
%9.6
%100

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية
القابلة للت�أجري
( 31دي�سمرب
2018م)

22.5
2.0
3.1
2.2
3.5
0.5
3.6
1.3
1.4
6.0
46.0

%48.8
%0.0
%4.4
%6.7
%4.8
%7.7
%1.0
%7.8
%2.8
%3.0
%13.0
100

%41.7
%2.1
%10.3
%3.5
%9.1
%4.2
%0.7
%23.6
%4.2
%0.4
%0.1
100

36.5
9.6
46.0

%79.2
%20.8
100.0

%66.3
%33.7
%100

�سالم مول
يقع �سالم مول يف جنوب غرب مدينة الريا�ض ،وقد مت افتتاحه عام 2005م وتبلغ م�ساحته املبنية  67.421مرت مربع وي�ضم مواقف �سيارات ت�ستوعب
� 1.040سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري ( )198م�ست�أجر ًا ي�شغلون جمتمعني ( )178وحدة من وحدات البيع بالتجزئة ،على
م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  47.192مرت مربع ،على طابقني .وقد بلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %95.6فيما و�صل العدد
ال�سنوي للزائرين �إلى  4.146.276زائر.
ي�ستهدف �سالم مول الزائرين من الطبقة الو�سطى واملنخف�ضة .وي�ضم املركز التجاري هايربماركت ُيعترب من �أبرز كبار امل�ست�أجرين ،بالإ�ضافة �إلى
العديد من املحالت التجارية الأخرى مثل «زارا» و»�سرتاديفاريو�س» ،وجمموعة كبرية من املقاهي ،ومنطقة املطاعم (ت�ضم املطاعم ذات الأ�سعار
املعتدلة) ومنطقة «�سباركيز» الرتفيهية للأطفال.
يقع �سالم مول على طريق الدائري الغربي الفرعي ،بالقرب من طريق حمزة بن عبداملطلب ،ويطل على وادي حنيفة .ويتمتع املركز التجاري �أي�ضا
مبواقف �سيارات مغطاة جزئيا.
تتميز منطقة املطاعم ومنطقة الرتفيه يف �سالم مول بت�صميم �أنيق مموج ،مع �إطاللة على وادي حنيفة.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف �سالم مول:
جدول  :45-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف �سالم مول
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

فئة امل�ست�أجر

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

ال�سنة املالية 2016م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية القابلة
للت�أجري
( 31دي�سمرب
2018م)

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

36.4
2.1
3.2
2.7
7.2

فئة امل�ست�أجر
38.0
%56.0
2.2
%2.9
3.3
%4.5
3.0
%3.7
0.6
%0.0
8.4
%9.9

%54.7
%3.2
%4.7
%4.3
%0.8
%12.1

31.9
2.7
1.5
3.8
()0.6
8.1

%52.2
%4.3
%2.5
%6.2
%1.0%13.3

%42.8
%7.1
%6.7
%3.7
%0.0
%4.6

1.2

1.1

%1.5

1.0

%1.7

%0.4

%8.1
5.6
%7.8
5.6
%0.7
0.5
%1.6
1.2
%0.9
0.6
%0.6
4.1
%9.0
6.3
%11.4
8.2
%100
69.5
%100
71.9
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%80.6
56.0
%76.7
55.2
%19.4
13.5
%23.3
16.8
%100
69.5
%100
71.9

5.6
0.6
0.4
6.1
61.1

%9.2
%0.9
%0.6
%10.1
%100

%34.2
%0.5
%0.0
%0.0
%100

51.0
10.1
61.1

%83.4
%16.6
%100

%72.9
%27.1
%100

%1.7
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جوري مول
يقع جوري مول �شرق مدينة الطائف ،وقد مت افتتاحه عام 2015م ،وتبلغ م�ساحته املبنية  92.663مرت مربع ت�شمل مواقف �سيارات ت�ستوعب 1.334
�سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري ( )141م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )208حمل جتاري ،على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري
قدرها  44.571مرت مربع ،على طابق واحد .وقد بلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %95.6فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى
 4.873.574زائر.
ي�ستهدف جوري مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية .ويقدم املركز جمموعة وا�سعة من املاركات التجارية ،مبا يف ذلك «غاب» و«كوت�ش»،
بالإ�ضافة �إلى عدد من املرافق الرتفيهية ،مبا يف ذلك منطقة «بيلي بيز» للألعاب اخلفيفة ،ومنطقة ترفيهية داخلية للأطفال .وت�شكل منطقة املطاعم
(التي ت�ضم املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة) ومنطقة الرتفيه املحيطة بها �إحدى �أن�شط املناطق يف املركز التجاري.
يقع جوري مول على طريق امللك خالد وطريق خالد بن الوليد يف منطقة القطبية على اجلانب ال�شرقي من الطائف ،وي�ستفيد من �إقبال �شديد
للزوار يف املنطقة .ومن ال�سمات الرئي�سية لت�صميم املركز التجاري جمموعة متنوعة من املداخل ذات ت�صميم فريد .وي�ضم املركز �أي�ضا نافورة مياه
وجمموعة متنوعة من الأن�شطة الرتفيهية واملحالت التجارية الأخرى.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف جوري مول:
جدول  :46-4نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف جوري مول
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع
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الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

فئة امل�ست�أجر
%54.9
49.0
%66.2
26.7
%3.1
2.7
%0.0
%4.0
3.5
%2.6
1.1
%5.8
5.2
%8.8
3.6
%0.7
0.6
%4.0
0.4
%16.3
14.5
%17.0
7.0
%1.3
1.1
%0.1
0.3
%0.0
%0.0
%0.5
0.4
%0.4
0.1
%4.3
3.8
%1.3
0.5
%9.2
8.2
%2.9
1.2
%100
89.1
%100
40.9
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%70.8
63.1
%94.8
38.8
%29.2
26.0
%5.2
2.1
%100
89.1
%100
40.9

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية
القابلة للت�أجري
( 31دي�سمرب
2018م)

44.2
3.6
3.6
9.0
1.1
17.0
0.7
0.5
3.3
9.7
92.6

%47.8
%3.9
%3.9
%9.7
%1.2
%18.3
%0.8
%0.0
%0.5
%3.5
%10.4
%100

%56.1
%12.1
%10.3
%6.7
%1.0
%10.7
%1.0
%0.0
%0.4
%1.7
%0.0
%100

66.5
26.1
92.6

%71.8
%28.2
%100.0

%50.6
%49.4
%100

خري�ص مول
مت افتتاح خري�ص مول يف العام 2004م ويقع يف اجلزء ال�شرقي من مدينة الريا�ض .تبلغ م�ساحته املبن ّية  60.230مرت ًا مربع ًا وي�ضم موقفا ي�ستوعب
� 917سيارة .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى املركز ( )170م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )154حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة
للت�أجري قدرها  37.957مرت ًا مربع ًا على طابقني .وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %96.7فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى
 3.430.305زائر ًا.
ي�ستهدف خري�ص مول الزائرين من الطبقة الو�سطى واملنخف�ضة .ويعترب مزيج امل�ست�أجرين فيه متنوع ًا ،بحيث يجمع ما بني ال�شركات العاملة يف
قطاع التجزئة املحلية واملاركات التجارية العاملية الرائدة يف املنطقة من �أجل تلبية احتياجات الت�سوق املختلفة .كما ي�ضم هايربماركت ومنطقة
مطاعم (ت�ضم املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة) وغريها من املرافق .وي�ضم خري�ص مول اي�ض ًا منطقة �ألعاب «بيلي بيز» للألعاب اخلفيفة.
و ُيعترب موقع خري�ص مول من �أهم ال�سمات التي متيزه عن �سواه ،حيث يقع و�سط حيني �سكنيني رئي�سيني ذوي كثافة �سكانية عالية ،مما يول ّد حركة
عالية من الزوار وم�ستوى �إقبال مرتفع .ويتخ ّلله ج�سر بارز (البوابة احلمراء) ي�صل بني املنطقة املخ�ص�صة للأزياء والهايربماركت ،وثالث قاعات
كربى مرتفعة ال�سقف موزعة على املركز التجاري لت�أمني مناطق مفتوحة للمنا�سبات والتجمعات.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف خري�ص مول:
جدول  :47-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف خري�ص مول
الرقم
الت�سل�سلي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

ن�سبة امل�ساحة
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
الإجمالية القابلة
للت�أجري
فئة امل�ست�أجر
ال�سنة املالية 2016م ال�سنة املالية 2017م ال�سنة املالية 2018م ( 31دي�سمرب
2018م)
فئة امل�ست�أجر
%34.7
%51.3
29.2
%54.8
35.4 %61.1 41.9
املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
املحالت التجارية الكبرية
%4.0
%2.5
1.4
%2.1
1.4
%2.1
1.4
الأن�شطة الرتفيهية
%2.9
%5.9
3.4
%5.4
3.4
%5.7
3.9
امل�أكوالت وامل�شروبات
%1.3
%2.1
1.2
%2.4
1.6
%1.8
1.2
الأثاث واللوازم املنزلية
%6.2
%13.8
7.8
%14.3
9.2
%13.6
9.3
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
%0.3
%1.3
0.8
%1.2
0.7
%1.0
0.7
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
%49.6
%13.3
7.6
%11.7
7.6
%11.1
7.6
هايربماركت�/سوبرماركت
%0.8
%2.3
1.3
%1.6
1.1
%2.1
1.4
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
الريا�ضة واال�ستجمام
%0.1
%7.5
4.2
%6.6
4.2
%1.5
1.0
الأك�شاك
%100.0
%100.0 56.9
%100
64.7
%100
68.5
املجموع
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%74.3
%73.0
41.5
%71.5
46.3 %64.9 44.5
امل�ست�أجرون العاديون
%25.7
%27.0
15.3
%28.5
18.4 %35.1 24.0
امل�ست�أجرون ذو العالقة
%100
%100.0 56.9
%100
64.7
%100
68.5
املجموع
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مكة مول
مت افتتاح مكة مول يف مكة املكرمة يف العام 2011م ،وتبلغ م�ساحته املبنية  56.720مرت ًا مربع ًا وي�ضم موقف �سيارات ي�ستوعب � 1.000سيارة .كما يف
 31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز ( )267م�ست�أجر ي�شغلون جمتمعني ( )289حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  36.292مرت ًا
مربع ًا موزعة على طابقني .وقد بلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %97.7فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  6.842.660زائر ًا.
ي�ستهدف مكة مول الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية .و ُيعترب مركز الت�سوق ال�شامل الوحيد يف مكة املكرمة ،حيث ي�ضم جمموعة متنوعة من
املاركات التجارية العاملية وهايربماركت ،ومنطقة مطاعم (ت�ضم املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة) ومنطقة «بيلي بيز» للألعاب اخلفيفة .ومن هذا
املنطلق ف�إنه ي�شكل وجهة جذابة ل�سكان مكة املكرمة وزوار احلرمني ال�شريفني على حد �سواء .كما ُيعترب مكة مول من الوجهات الرئي�سية للت�سوق
والأن�شطة الرتفيهية بالن�سبة للعديد من ال�سكان املحليني يف املدينة نظر ًا ملوقعه املالئم ،واملاركات التجارية الرائدة املتوفرة فيه ،والأن�شطة الرتفيهية
املتنوعة املتاحة للأ�سر.
يقع مكة مول يف حي اجلامعة الذي ُيعد من املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية يف مكة .ويقع على بعد حوالى كيلومرتين جنوب غرب منى و�سبعة
كيلومرتات جنوب �شرق امل�سجد احلرام .وهو مت�صل بطريق رئي�سي واحد ،ويقع مقابل طريق امللك عبد اهلل �إلى الغرب.
ويتخ ّلله �أي�ض ًا �ساحة مركزية مليئة ب�أ�شجار النخيل حماطة باملقاهي .ومن الت�صاميم امللفتة الأخرى الت�صميم الهند�سي النموذجي الذي يتخلله
مربعات بارزة على بوابات املداخل .كما ي�ضم ممر ّا مرتفع ال�سقف يتخلله م�صعد زجاجي ذات �إطاللة بانورامية ي�ؤدي �إلى منطقة الرتفيه ،ومنطقة
مطاعم التي تط ّل على طريق امللك عبداهلل.
يلقي اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف مكة مول:
جدول  :48-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف مكة مول
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

املالب�س والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع
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الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

فئة امل�ست�أجر
95.3
%68.3
100.9
%0.0
2.6
%1.8
2.6
9.1
%6.2
9.2
3.2
%1.9
2.9
16.9
%9.6
14.2
2.4
%0.8
1.1
2.5
%1.7
2.5
0.5
%0.5
0.8
1.2
%0.8
1.1
15.4
%8.4
12.5
149.1
%100
147.8
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%79.9
119.1
%74.5
110.1
%20.1
29.9
%25.5
37.7
%100
149.1
%100
147.8
%63.9
%0.0
%1.8
%6.1
%2.2
%11.4
%1.6
%1.7
%0.3
%0.8
%10.3
%100

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية
القابلة للت�أجري
( 31دي�سمرب
2018م)

84.1
2.6
9.2
2.9
20.5
2.2
2.7
0.4
1.8
15.0
141.5

%59.4
%0.0
%1.9
%6.5
%2.1
%14.5
%1.6
%1.9
%0.3
%1.3
%10.6
100

%67.3
%0.0
%7.3
%5.4
%2.2
%9.3
%1.0
%6.0
%0.2
%1.3
%0.0
100

117.3
24.3
141.5

%82.8
%17.2
100.0

%68.3
%31.7
%100

٤٤٤٤٤٤٤

٤املراكز التجارية املحلية

النخيل بالزا (الق�صيم)
افتتح النخيل بالزا �أبوابه يف العام 2004م ويتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي يف قلب مدينة بريدة يف منطقة الق�صيم .تبلغ م�ساحته املبنية  63.904مرت ًا
مربع ًا وي�ضم  536موقف ًا لركن ال�سيارات .وكما بتاريخ  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري ( )145م�ست�أجر ًا ي�شغلون جمتمعني ( )135حمل
جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  47.356مرت ًا مربع ًا ممتدة على طابق واحد .بلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م
 %96.3فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  4.389.460زائر.
ي�ستهدف النخيل بالزا (الق�صيم) الزائرين من الطبقة الو�سطى .ويوفر خيارات متعددة ترتاوح بني املحالت التجارية ،واملطاعم ،و�صو ًال �إلى املرافق
الرتفيهية (مثل مدينة «�سباركيز» الرتفيهية) ويعترب من الوجهات الرئي�سية التي تق�صدها الأ�سر يف منطقة الق�صيم .ويت�ضمن املركز مزيج من
املاركات التجارية املحلية والعاملية .ومن �أهم ماركاته «هايرب بنده» و»زارا».
يقع النخيل بالزا (الق�صيم) على تقاطع طريق امللك عبداهلل وطريق الأمري �سلطان يف مدينة بريدة .يت�ضمن املركز على واجهة متعددة الألوان
وثالث مداخل رئي�سية �أمامية .مع ت�صميم ب�سيط و�أنيق ،يتميز النخيل بالزا بلوحات بارزة مموجة حتدد بوابات الدخول .كما ميكن الو�صول لبع�ض
املحالت التجارية مبا�شرة من خارج املركز التجاري مما يعطي الزوار جتربة ت�سوق �شبيهة بتلك التي يوفرها الـ«بوليفارد».
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف النخيل بالزا (الق�صيم):
جدول  :49-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف النخيل بالزا
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1

امللبو�سات والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1.0
6.5
47.8

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

40.1
7.7
47.8

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية القابلة
للت�أجري
( 31دي�سمرب 2018م)

فئة امل�ست�أجر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

26.1

%55.3

25.4

%48.9

16.8

%39.7

%27.7

1.5
1.3
0.0
5.4

%0.0
%3.2
%2.8
%0.0
%11.4

4.1
1.4
0.7
7.3

%0.0
%7.9
%2.7
%1.4
%14.1

3.7
1.6
1.3
7.4

%0.0
%8.9
%3.8
%3.0
%17.4

%0.0
%29.1
%2.0
%1.4
%5.6

0.9

%1.9

0.8

%1.5

0.9

%2.1

%1.1

3.9

%8.2

3.9

%7.5

3.9

%9.1

%31.5

0.6

%1.3

0.3

%0.6

0.2

%0.4

%0.0

1.8
4.8
42.2

%4.2
%11.3
%100.0

%1.6
%0.0
%100.0

39.4
2.8
42.2

%93.3
%6.7
%100.0

%59.7
%40.3
%100

%3.5
1.8
%2.1
%11.8
6.1
%13.8
%100
51.9
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%88.1
45.7
%83.9
%11.9
6.2
%16.1
%100
51.9
%100
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هيفاء مول
مت افتتاح هيفاء مول يف العام 2011م يف مدينة جدة .وهو يتمي ّز مبوقعه اال�سرتاتيجي على تقاطع طريق املدينة مع �شارع فل�سطني .وقد ّمت �إن�شا�ؤه
على طابق واحد ،مما ي�س ّهل الدخول �إليه والتنقل فيه .تبلغ م�ساحته املبنية  50.161مرت ًا مربع ًا وي�ضم موقف �سيارات ي�ستوعب � 914سيارة .وكما
بتاريخ  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري ( )131م�ست�أجر ًا ي�شغلون جمتمعني ( )167حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها
 28.203مرت ًا مربع ًا .وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %93.9فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  4.580.545زائر ًا.
ي�ستهدف هيفاء مول الزائرين من الطبقة الو�سطى .وي�ضم ماركات جتارية رائدة يف جمال الأزياء ويتخلله مرافق ترفيهية (مبا يف ذلك منطقة
«بيلي بيز» الرتفيهية) و�ساحة مركزية حماطة ب�أ�شجار النخيل واملقاهي .كما ي�ضم �سوبرماركت ومنطقة مطاعم (تتوفر فيها املطاعم ذات الأ�سعار
املعتدلة).
مما يتيح له اال�ستفادة من حركة الزوار العالية يف املنطقة .يف
يقع هيفاء مول يف و�سط مدينة جدة على تقاطع طريق املدينة مع �شارع فل�سطنيّ ،
اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف هيفاء مول:
جدول  :50-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف هيفاء مول
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1

امللبو�سات والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات
املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1.5
7.0
90.6

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

53.4
37.1
90.6

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة
الإجمالية القابلة
للت�أجري
) 31دي�سمرب 2018م(

فئة امل�ست�أجر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
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60.3

%66.6

52.6

%62.2

33.6

%52.4

%62.7

2.4
2.2
5.5
1.3
9.9

%2.7
%2.4
%6.1
%1.4
%10.9

2.4
6.3
1.1
11.3

%0.0
%2.8
%7.6
%1.3
%13.4

1.3
2.2
5.2
1.1
11.0

%2.0
%3.4
%8.1
%1.7
%17.1

%1.7
%8.9
%5.2
%1.2
%11.4

0.5

%0.6

0.5

%0.6

0.2

%0.3

%0.0

-

%0.0

1.5

%1.7

2.0

%3.1

%7.4

-

%0.0

-

%0.0

-

%0.0

%0.0

1.4
6.2
64.1

%2.2
%9.6
%100.0

%1.5
%0.0
%100.0

43.3
20.8
64.1

%67.6
%32.4
%100.0

%40.8
%59.2
%100

%1.8
1.5
%1.6
%8.7
7.4
%7.7
%100
84.6
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%62.6
53.0
%59.0
%37.4
31.6
%41.0
%100
84.6
%100

تاال مول
قامت ال�شركة با�ستئجار و�إعادة تطوير تاال مول يف العام 2014م .يتميز تاال مول مبوقعه اال�سرتاتيجي يف قلب مدينة الريا�ض .وتبلغ م�ساحته املبنية
ي�ضم تاال مول  99م�ست�أجر ًا ي�شغلون جمتمعني  118حمل
 46.292مرت ًا مربع ًا مبا فيها  680موقف ًا لركن ال�سيارات .وكما بتاريخ  31دي�سمرب 2018مّ ،
جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  19.995مرت ًا مربع ًا موزعة على طابقني .وقد بلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م
 %90.3فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  4.905.295زائر ًا.
ي�ستهدف تاال مول الزائرين من الطبقة الو�سطى .ويقدم مزيج ًا متنوع ًا من املاركات التجارية العاملية واملحلية وجمموعة وا�سعة من املرافق .كما ي�ضم
منطقة مطاعم تتوفر فيها املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة ف�ض ًال عن مناطق ترفيه عائلية مثل «بيلي بيز» و«�سباركيز» و«�شوت �آي �إف �سي».
ي�ضم مواقف �سيارات مغطاة (حتت
يقع تاال مول على تقاطع طريق امللك عبد العزيز مع الدائري ال�شمايل (خمرج  ،)5مما ي�سهل الو�صول �إليه .كما ّ
�سطح الأر�ض) و ُيعترب من املعامل البارزة ملدينة الريا�ض ،حيث يطل على طريق الدائري ال�شمايل املزدحم .ويتميز باملربع ال�ضوئي الزجاجي الذي
يعد من �أبرز �سماته الت�صميمية.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف تاال مول:
جدول  :51-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف تاال مول
الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1

امللبو�سات والأحذية
والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية
والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة
للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1.5
4.2
31.7

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

28.1
3.6
31.7

ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري
( 31دي�سمرب 2018م)

فئة امل�ست�أجر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

11.1

%34.9

17.6

%45.2

17.0

%48.1

%63.0

3.0
4.0
0.5
7.3

%0.0
%9.4
%12.6
%1.6
%23.1

3.1
4.0
0.6
8.6

%0.0
%8.0
%10.4
%1.4
%21.9

3.0
3.3
1.0
7.4

%0.0
%8.5
%9.3
%2.8
%20.9

%0.0
%18.5
%5.5
%2.7
%9.4

0.2

%0.5

0.3

%0.7

0.3

%0.8

%0.1

-

%0.0

-

%0.0

-

%0.0

0

%0.0

()0.0

%0.0

0.0

%0.1

%0.3

0.8
2.6
35.4

%2.2
%7.3
%100.0

%0.5
%0.0
%100.0

%68.6
%31.4
%100.0

%30.2
%69.8
%100

%4.2
1.6
%4.6
%8.3
3.2
%13.2
%100
39.1
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
24.3
%77.5
30.3
%88.7
11.1
%22.5
8.8
%11.3
35.4
%100
39.1
%100

٢٧

%0.0
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اجلبيل مول
مت افتتاح اجلبيل مول يف العام 2015م ويقع بالقرب من ميدان دوال القريب وم�سجد اجلبيل .تبلغ م�ساحته املبن ّية  37.366مرت ًا مربع ًا ويتوفر فيه
 483موقف ًا لركن ال�سيارات .وكما بتاريخ  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم هذا املركز التجاري ( )62م�ست�أجر ًا ي�شغلون جمتمعني ( )104حمل جتاري على
م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  18.812مرت ًا مربع ًا على ثالثة طوابق .وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %92.7فيما و�صل
العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  1.325.802زائر ًا.
ي�ستهدف اجلبيل مول الزائرين من الطبقة الو�سطى .ويقدم جمموعة متنوعة من املاركات التجارية الرائدة يف جمال الأزياء ،و�سوبرماركت ،ومنطقة
مطاعم (تتوفر فيها املطاعم ذات الأ�سعار املعتدلة) ف�ض ًال عن مرافق ترفيهية منها مدينة «بيلي بيز» للألعاب.
يقع اجلبيل مول على التقاطع بني طريق املدينة املنورة وطريق امللك عبد العزيز يف مدينة اجلبيل ،وبالتايل ي�سهل الو�صول �إليه من الطرق الرئي�سية
للمدينة .وتتميز منطقة املطاعم يف الطابق الثاين فيه ب�إطاللتها على البحر.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف اجلبيل مول:
جدول  :52-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف اجلبيل مول
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

ال�سنة املالية
2016م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

امللبو�سات والأحذية والإك�س�سوارات 8.3
املحالت التجارية الكبرية
0.2
الأن�شطة الرتفيهية
3.3
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
3.8
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية 0.2
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
0.1
الأك�شاك
16.0
املجموع

1
2

13.5
2.6
16.0
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الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

ال�سنة املالية 2017م

فئة امل�ست�أجر
%54.7
18.4
%51.8
%0.0
%0.0
%0.5
0.2
%1.3
%15.2
5.1
%20.6
%1.4
0.5
%0.0
%22.9
7.7
%23.9
%0.4
0.1
%1.5
%2.0
0.7
%0.0
%0.0
%0.0
%1.1
0.4
%0.0
%1.8
0.6
%0.9
%100
33.7
%100
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%64.6
21.8
%84.0
%35.4
11.9
%16.0
%100
33.7
%100

ال�سنة املالية 2018م

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري
) 31دي�سمرب 2018م(

17.9
2.4
4.6
0.8
5.4
0.3
1.3
0.3
2.1
35.0

%51.1
%0.0
%6.9
%13.1
%2.3
%15.3
%0.9
%3.7
%0.0
%0.7
%5.9
%100.0

%55.4
%0.0
%10.1
%8.2
%2.0
%6.7
%0.3
%16.8
%0.0
%0.6
%0.0
%100.0

23.5
11.5
35.0

%67.2
%32.8
%100.0

%42.4
%57.6
%100

�سلمى مول
مت افتتاح �سلمى مول يف العام 2014م مقابل الغرفة التجارية يف مدينة حائل .وتبلغ م�ساحته املبنية  22.378مرت ًا مربع ًا وي�ضم  1.040موقف ًا لركن
ال�سيارات .كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري ( )61م�ست�أجر ًا ي�شغلون جمتمعني ( )78حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة
للت�أجري قدرها  15.583مرت ًا مربع ًا موزعة على طابقني .وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  % 99فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين
�إلى  1.593.208زائر ًا.
ي�ستهدف �سلمى مول الزائرين من الطبقة الو�سطى .وتعتقد الإدارة �أنه من الوجهات الرئي�سية يف جمال جتارة التجزئة والأن�شطة الرتفيهية يف
املنطقة ،حيث ي�ضم جمموعة متنوعة من املاركات التجارية املحلية والعاملية ،ف�ض ًال عن املقاهي ومنطقة املطاعم ،والهايربماركت ،ومدينة �ألعاب
«بيلي بيز» .تتوقع الإدارة �إ�ضافة منطقة طعام �إلى مزيج امل�ست�أجرين يف �سلمى مول على املدى املتو�سط.
يقع �سلمى مول على طريق امللك �سعود يف مدينة حائل ويعترب من الوجهات التي ي�سهل للزوار الو�صول �إليها .مت ت�صميم املبنى على �شكل �أنبوبي مغلف
ب�صفائح حمراء و�صفراء من الأملنيوم .ومت بناء باقي �أجزاء املبنى على �أ�شكال خطوط م�ستقيمة .وينق�سم �سلمى مول �إلى �أربع �أق�سام متقاربة يف�صل
بينها ممرات تقود �إلى مداخل للم�شاة.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف �سلمى مول:
جدول  :53-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف �سلمى مول
الرقم
الت�سل�سلي

فئة امل�ست�أجر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

امللبو�سات والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع

الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م ال�سنة املالية 2017م ال�سنة املالية 2018م
فئة امل�ست�أجر
5.0
%39.3
7.7
%27.6
3.1
%0.0
%0.0
1.3
%7.1
1.4
%8.7
1.0
1.8
%12.1
2.4
%14.2
1.6
%0.0
%0.0
4.4
%29.4
5.7
%22.9
2.5
0.3
%1.6
0.3
%2.6
0.3
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
0.2
%1.3
0.3
%1.1
0.1
1.1
%9.3
1.8
%22.9
2.5
14.3
%100
19.6
%100
11.1
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
10.7
%83.1
16.3
%90.1
10.0
3.6
%16.9
3.3
%9.9
1.1
14.3
%100
19.6
%100
11.1

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري
( 31دي�سمرب 2018م)

%35.3
%0.0
%9.4
%12.8
%0.0
%30.9
%2.2
%0.0
%0.0
%1.3
%8.0
%100.0

%73.9
%0.0
%13.5
%4.1
%0.0
%8.3
%0.1
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%100.0

%75.1
%24.9
%100.0

%19.5
%80.5
%100
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�صحارى بالزا
مت افتتاح �صحارى بالزا يف العام  2002يف حي امللك فهد مبدينة الريا�ض وهو املركز التجاري الأول لل�شركة (والذي مت نقله �إلى ال�شركة يف عام
2005م) .تبلغ م�ساحته املبنية  28.364مرت ًا مربع ًا وي�ضم  125موقف ًا لل�سيارات .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،ي�ضم املركز التجاري �إثنان وع�شرون
( )22م�ست�أجرين ي�شغلون جمتمعني ( )35حمل جتاري على م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  8.841مرت ًا مربع ًا موزعة على طابقني .وقد بلغ
متو�سط معدل الإ�شغال لل�سنة املالية 2018م  %40.4فيما و�صل العدد ال�سنوي للزائرين �إلى  730.000زائر ًا.
ي�ستهدف �صحارى بالزا الزائرين من الطبقة الو�سطى .وقد تطور املركز منذ افتتاحه يف العام 2002م لي�صبح وجهة متخ�ص�صة يف جمال الأزياء.
وتخطط ال�شركة لإعادة ترتيب امل�ساحة املتوفرة داخل املركز التجاري ال�ستقبال ماركات جتارية جديدة .من جانبها ،ترى الإدارة �أن املركز التجاري
ميتلك الإمكانية ليكون �إحدى الوجهات املواكبة لأ�سلوب احلياة الع�صرية الأكرث �شعبية يف مدينة الريا�ض .وتتوقع ال�شركة �أن تبلغ التكاليف املرتبطة
ب�إعادة الرتتيب من � 10.000.000إلى  15.000.000ريال �سعودي ،و�ستتم �إعادة الرتتيب يف نهاية عام 2019م .وير ّكز �صحارى بالزا حاليا على
املحالت التجارية املتخ�ص�صة يف جمال الأزياء .و�سيعتمد جناح اعادة ترتيب املركز على تركيزه اجلديد على املقاهي واملطاعم واملناطق الرتفيهية،
املدعومة مبحالت الألب�سة وغريها من املحالت التجارية.
ويتمتّع �صحارى بالزا ب�سهولة الو�صول �إليه .وميكن الو�صول �إليه من طريق امللك عبدالعزيز ومن طريق امللك عبداهلل ومن خالل �شوارع احلي
الداخلية من اجلهتني ال�شمالية وال�شمالية الغربية .ويتمتّع �أي�ض ًا بواجهة يناهز طولها  160مرت ًا على طريق امللك عبداهلل.
يتم ّيز املركز التجاري بت�صميمه الب�سيط والوا�ضح وتُعترب بوابة الدخول احلمراء املطلة على طريق امللك عبداهلل وقبته الزجاجية من �سماته الأ�سا�سية.
يف اجلدول �أدناه نظرة عامة على مزيج امل�ست�أجرين يف �صحارى بالزا:
جدول  :54-4ملحة عامة عن مزيج امل�ست�أجرين يف �صحارى بالزا
الرقم
الت�سل�سلي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

امللبو�سات والأحذية والإك�س�سوارات
املحالت التجارية الكبرية
الأن�شطة الرتفيهية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأثاث واللوازم املنزلية
العناية ال�صحية وال�شخ�صية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
هايربماركت�/سوبرماركت
املحالت التجارية املقدمة للخدمات
الريا�ضة واال�ستجمام
الأك�شاك
املجموع

1
2

امل�ست�أجرون العاديون
امل�ست�أجرون ذو العالقة
املجموع
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فئة امل�ست�أجر

الإيرادات الإيجارية (مليون ريال �سعودي)
ال�سنة املالية 2016م ال�سنة املالية 2017م ال�سنة املالية 2018م
فئة امل�ست�أجر
%91.8
7.1
%9.3
9.3
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.4
0.0
%0.0
%0.0
%2.4
0.2
%1.8
0.2
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
0.0
1.9
0.2
%1.9
0.2
%3.9
0.3
%3.9
0.4
%100
7.8
%100
10.1
امل�ست�أجرون العاديون وامل�ست�أجرون ذو العالقة
%28.7
2.2
%25.3
2.6
71.3
5.5
%74.7
7.6
%100
7.8
%100
10.1

ن�سبة امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري
( 31دي�سمرب 2018م)

4.0
0.0
0.1
0.2
4.4

%91.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%1.0
%0.0
%0.0
%0.0
%2.5
%5.4
%100

%93.8
%0.0
%4.5
%0.4
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%1.3
%0.0
%100

0.3
4.1
4.4

%6.6
%93.4
%100

%0.0
%100
%100

٤٤٤

٤اخلطط امل�ستقبلية وفر�ص النمو

٤ ٤٤٤٤٤املراكز التجارية قيد التطوير
من املرتقب كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،أن يتم االنتهاء من تطوير �أو بناء املراكز التجارية التالية �أو تو�سعات املراكز التجارية احلالية ،لكي ت�صبح قيد
الت�شغيل بحلول التواريخ املبينة فيما يلي .وا�ستنادًا �إلى العائد التاريخي للتكلفة بن�سبة  ٪30و  ٪18للعقارات امل�ؤجرة واململوكة ،على التوايل ،حددت
ال�شركة العائد امل�ستهدف املختلط للتكلفة بالن�سبة للمراكز التجارية الثالثة اجلديدة �أدناه بالإ�ضافة �إلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول بني
 ٪15و .٪20
بوليفارد اجلامعة ،الريا�ض
يقع بوليفارد اجلامعة يف قلب العا�صمة الريا�ض ومن املتوقع �أن يكون من �أكرب املراكز التجارية املفتوحة يف اململكة ،موفر ًا ل�سك ّان مدينة الريا�ض
جتربة خمتلفة وحم�سنة للت�سوق وتناول الطعام والرتفيه .ويحتل بوليفارد اجلامعة موقع ًا مميز ًا على طريق الأمري تركي الأول الذي يعترب من الطرق
الرئي�سية يف املدينة ،مبحاذاة جامعة امللك �سعود ،وهي �إحدى �أبرز اجلامعات يف مدينة الريا�ض ،ومبحاذاة الرائدة املدينة الرقمية ،وهي �إحدى
املجمعات الرئي�سية لل�شركات .وتهدف ال�شركة من خالل بوليفارد اجلامعة لعب دور قيادي يف عملية التطوير التجاري للمنطقة املحيطة ،عرب توفري
جمموعة متنوعة من املحالت التجارية� ،إلى جانب توفري م�ساحة عامة جذابة يتخ ّللها ممر للم�شاة بطول كيلومرت واحد .و�سوف حتتل املطاعم
واملقاهي الرائدة ق�سم مهم من امل�ساحة القابلة للت�أجري يف بوليفارد اجلامعة ،بالإ�ضافة الى دار �سينما ،و�صالة ريا�ضية ،وغريها من عرو�ض الت�سوق
والرتفيه الفريدة .و�سوف تكون جميع هذه املرافق مت�صلة ببع�ضها البع�ض من خالل �ساحة عامة بت�صميم مدرج روماين.
يبني اجلدول �أدناه معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن بوليفارد اجلامعة.
جدول  :55-4معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن بوليفارد اجلامعة
البند
املوقع
م�ساحة امل�شروع
�إجمايل امل�ساحة املبن ّية
�إجمايل امل�ساحة الإيجارية
�أر�ض مملوكة �أو م�ؤجرة
تاريخ املبا�شرة بامل�شروع
التاريخ املتو ّقع الكتمال الإن�شاءات
التاريخ املتو ّقع لبدء الت�شغيل
التكلفة الإجمالية للم�شروع (مبا يف ذلك تكلفة الأر�ض)
التكلفة الإجمالية للم�شروع (بدون تكلفة الأر�ض)
امل�صدر التمويلي
التكلفة املتكبدة كما يف  31دي�سمرب 2018م
التكلفة املتبقية لل�سنة املالية 2020م
ن�سبة امل�شروع املنجزة (الإن�شاءات الرئي�سية) كما يف  31دي�سمرب 2018م
الت�أجري امل�سبق كن�سبة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  31دي�سمرب 2018م
مقاول البناء
طرف ذو عالقة

ال�شرح
الريا�ض
 121.440مرت ًا مربع ًا
 71.471مرت ًا مربع ًا
 51.804مرت ًا مربع ًا
م�ؤجرة ملدة � 30سنة (� 20سنة بالإ�ضافة �إلى املدة املتجددة تلقائي ًا وهي � 10سنوات) اعتبار ًا
من  1اغ�سط�س 2016م
 1دي�سمرب 2016م
� 1سبتمرب 2019م
بحلول � 2سبتمرب 2019م
 253مليون ر�.س.
 253مليون ر�.س.
ت�سهيل متويلي
 168مليون ر�.س.
 47مليون ر�.س.
%80.9
%70
�شركة فواز احلكري العقارية
نعم
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النخيل مول (الدمام)
يف �أعقاب النجاح الذي حققه النخيل مول يف مدينة الريا�ض ،تعمل ال�شركة حالي ًا على تطوير مركز جتاري جديد يف مدينة الدمام حتت ا�سم «النخيل
مول» �أي�ض ًا يقع على طريق امللك الفهد امل�ؤدية �إلى مطار الدمام .ويت�ألف املركز التجاري من طابقني وي�شمل عدد ًا من املحالت التجارية ايل ت�ستهدف
الزائرين من الطبقة الو�سطى والعالية ،ف�ض ًال عن مقا ٍه ومطاعم ومرافق ترفيهية.
يبني اجلدول �أدناه معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن النخيل مول يف مدينة الدمام.
جدول  :56-4معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن النخيل مول يف مدينة الدمام
البند
املوقع
م�ساحة امل�شروع
�إجمايل امل�ساحة املبن ّية
�إجمايل امل�ساحة الإيجارية
�أر�ض مملوكة �أو م�ؤجرة
تاريخ املبا�شرة بامل�شروع
التاريخ املتو ّقع الكتمال الإن�شاءات
التاريخ املتو ّقع لبدء الت�شغيل
التكلفة الإجمالية للم�شروع (مبا يف ذلك تكلفة الأر�ض)
التكلفة الإجمالية للم�شروع (بدون تكلفة الأر�ض)
امل�صدر التمويلي
التكلفة املتكبدة كما يف  31دي�سمرب 2018م
التكلفة املتبقية لل�سنة املالية 2020م
ن�سبة امل�شروع املنجزة (الإن�شاءات الرئي�سية) كما يف  31دي�سمرب 2018م
الت�أجري امل�سبق كن�سبة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  31دي�سمرب 2018م
مقاول البناء
طرف ذو عالقة
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ال�شرح
الدمام
 131.238مرت ًا مربعاً
 88.480مرت ًا مربع ًا
 52.918مرت ًا مربع ًا
مملوكة
 1دي�سمرب 2016م
� 1سبتمرب 2019م
بحلول � 2سبتمرب 2019م
 520مليون ر�.س.
 310مليون ر�.س.
ت�سهيل متويلي
 207مليون ر�.س.
 54مليون ر�.س.
%61.1
%50
�شركة فواز احلكري العقارية
نعم

اخلليج مول
يقع اخلليج مول يف مدينة الريا�ض وقد �س ّمي بهذا اال�سم تيمن ًا با�سم ج�سر اخلليج .و�سوف يقدّم اخلليج مول جتربة جديدة ل�س ّكان و�سط و�شرق
الت�سوق والرتفيه .كما �أنه يحتل موقع ًا متميز ًا بالقرب من طريق مكة املكرمة من اجلنوب ،وطريق �صالح الدين الأيوبي من الغرب،
الريا�ض يف جمال ّ
ي�ضم �أماكن جلو�س داخلية وخارجية و�ساحات مندجمة مبناطق للمطاعم وامل�شروبات.
و�شارع علي عزت بيغوفيت�ش يف �شمال �شرق املدينة .و�سوف ّ
يبني اجلدول �أدناه معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن اخلليج مول.
جدول  :57-4معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن اخلليج مول
البند
املوقع
م�ساحة امل�شروع
�إجمايل امل�ساحة املبن ّية
�إجمايل امل�ساحة الإيجارية
�أر�ض مملوكة �أو م�ؤجرة
تاريخ املبا�شرة بامل�شروع
التاريخ املتو ّقع الكتمال الإن�شاءات
التاريخ املتو ّقع لبدء الت�شغيل
التكلفة الإجمالية للم�شروع (مبا يف ذلك تكلفة الأر�ض)
التكلفة الإجمالية للم�شروع (بدون تكلفة الأر�ض)
امل�صدر التمويلي
التكلفة املتكبدة كما يف  31دي�سمرب 2018م
التكلفة املتبقية لل�سنة املالية 2020م
ن�سبة امل�شروع املنجزة (الإن�شاءات الرئي�سية) كما يف  31دي�سمرب 2018م
الت�أجري امل�سبق كن�سبة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  31دي�سمرب 2018م
مقاول البناء
طرف ذو عالقة

ال�شرح
الريا�ض
 101.950مرت ًا مربع ًا
 89.651مرت ًا مربع ًا
 51.453مرت ًا مربع ًا
مملوكة
 1يونيو 2016م
 1دي�سمرب 2019م
بحلول  2دي�سمرب 2019م
 819مليون ر�.س.
 529مليون ر�.س.
ت�سهيل متويلي
 207مليون ر�.س.
 157مليون ر�.س.
%60.2
%50
�شركة فواز احلكري العقارية
نعم
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املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول
تهدف املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول (الريا�ض) �إلى زيادة منتجات التجزئة املعرو�ضة يف النخيل مول ،مبا يف ذلك تقدمي عالمات جتارية
جديدة ومطاعم غري فاخرة ودور �سينما .و�سيتم تو�صيل املرحلة الأولى من التو�سعة بالبوابة رقم  4يف النخيل مول من خالل ج�سر يف الطابق الأول
ي�ضم  12وحدة للبيع بالتجزئة لت�سهيل انتقال العمالء �إلى التو�سعة .وتت�ضمن التو�سعة � ً
أي�ضا منطقتني لوقوف ال�سيارات للدخول املبا�شر ،والذي
يت�ضمن ما جمموعه  859موقفا لل�سيارات .تتوقع ال�شركة البدء يف الت�أجري امل�سبق للنخيل مول (الريا�ض) ،تو�سعة املرحلة الأولى ،يف الأ�شهر القادمة،
مع �أغلبية من امل�ست�أجرين اجلدد على النخيل مول (الريا�ض).
�إن املرحلتني الأولى والثانية من تو�سعة النخيل مول (الريا�ض) خا�ضعتان التفاقيات ت�أجري �أر�ض �إ�ضافية ومنف�صلة للنخيل مول (الريا�ض) ،وتلك
االتفاقيات ت�ؤمن حيازة ملدة ع�شرين �سنة ،ومتتد كل منها حتى يناير 2038م ،يف حني �أن احليازة اجلارية احلالية للنخيل مول (الريا�ض) متتد حتى
يوليو 2034م ،ولدى ال�شركة جتربة مماثلة �سابقة لبناء �أعمال تو�سعة تتعلق مبول الظهران على قطعتي �أر�ض متجاورتني مع اتفاقيات �إيجار منف�صلة
وجداول انتهاء خمتلفة ،والذي مت االتفاق عليه �أنه �سيتم ا�ستبدال ذلك يف وقت الحق باتفاقية �إيجار واحدة مع امل�ؤجر .وقد ورد يف اجلدول �أدناه
معلومات �إ�ضافية تت�صل بتو�سعة النخيل مول بالريا�ض.
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جدول  :58-4معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن املرحلة الأولى تو�سعة النخيل مول
البند
املوقع
م�ساحة امل�شروع
�إجمايل امل�ساحة املبن ّية
�إجمايل امل�ساحة الإيجارية
�أر�ض مملوكة �أو م�ؤجرة
تاريخ املبا�شرة بامل�شروع
التاريخ املتو ّقع الكتمال الإن�شاءات
التاريخ املتو ّقع لبدء الت�شغيل
التكلفة الإجمالية للم�شروع (مبا يف ذلك تكلفة الأر�ض)
التكلفة الإجمالية للم�شروع (بدون تكلفة الأر�ض)
امل�صدر التمويلي
التكلفة املتكبدة كما يف  31دي�سمرب 2018م
التكلفة املتبقية لل�سنة املالية 2020م
ن�سبة امل�شروع املنجزة (الإن�شاءات الرئي�سية) كما يف  31دي�سمرب 2018م
الت�أجري امل�سبق كن�سبة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  31دي�سمرب 2018م
مقاول البناء
طرف ذو عالقة

امل�صدر :ال�شركة

ال�شرح
الريا�ض
 66.625مرت ًا مربع ًا
 28.249مرت ًا مربع ًا
 16.316مرت ًا مربع ًا
م�ؤجرة
 1دي�سمرب 2018
 1نوفمرب 2019م
بحلول  2نوفمرب 2019م
 191مليون ر�.س.
 191مليون ر�.س.
ت�سهيل متويلي
ال ينطبق (مل تبد�أ عملية البناء كما يف  31دي�سمرب 2018م)
 191مليون ر�.س.
%0
%0
�شركة فواز احلكري العقارية
نعم

ا�ستنادًا �إلى املراكز التجارية اجلديدة املذكورة �أعاله وتو�سعة املرحلة الأولى.
جدة بارك
�أبرمت ال�شركة يف  4مار�س 2019م اتفاقية �إيجار رئي�سية جلدة بارك (لكل من املبنى والأر�ض) ،وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا
من قبل مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .امل�شروع يقع يف موقع ا�سرتاتيجي ب�شارع التحلية يف قلب مدينة جدة ،حيث تتواجد ال�شرائح
ال�سكانية واالجتاهات الدميغرافية التي ت�ستهدفها ال�شركة ،علما ب�أن النفقات الر�أ�سمالية لل�شركة فيما يتعلق بجدة بارك تقت�صر على مبلغ  50مليون
ريال �سعودي فيما يتعلق بالتجهيزات .هذا و ُيعد جدة بارك مركزا جتاريا متميزا �سوف يتيح لل�شركة تعزيز مكانتها الريادية يف جدة وا�ستكمال
عرو�ضها احلالية و�أعمال التطوير اجلارية .ومن املتوقع �أن ت�شغل امل�ساحة املخ�ص�صة للم�أكوالت وامل�شروبات �أكرث من  ٪30من امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري يف جدة بارك ،و�أن ت�شتمل على خيارات متنوعة لتناول الطعام ،والتي �سيتم ا�ستكمالها من خالل جمموعة وا�سعة من خيارات الرتفيه،
مبا يف ذلك دور ال�سينما .على الرغم من �أن عملية الت�أجري امل�سبق مل تبد�أ بعد ،تتوقع ال�شركة �أن ي�شمل جدة بارك جمموعة جتار التجزئة من الفئات
املتو�سطة والعالية ،مبا يف ذلك «زارا» و»فريجني ميغا �ستورز» و»ما�سيمو دوتي» و»كوت�ش» .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تتوقع الإدارة �أن ي�ؤدي وجود «�إيكيا» �إلى
زيادة عدد الزوار للمركز التجاري.
جدول  :59-4املعلومات الإ�ضافية املتعلقة بجدة بارك

٢٨

البند
املوقع
م�ساحة امل�شروع
�إجمايل امل�ساحة املبن ّية
�إجمايل امل�ساحة الإيجارية
�أر�ض مملوكة �أو م�ؤجرة
قيمة الإيجار ال�سنوي الأر�ض واملبنى
مدة عقد الإيجار
التاريخ املتو ّقع الكتمال الإن�شاءات
التاريخ املتو ّقع لبدء الت�شغيل
ن�سبة امل�شروع املنجزة (الإن�شاءات الرئي�سية) كما يف  31دي�سمرب 2018م
طرف ذو عالقة

ال�شرح
جدة
 174.412مرت ًا مربعاً
 230.652مرت ًا مربع ًا
 128.740مرت مربع
م�ست�أجرة
٢٩

 90مليون ر�.س.
� 30سنة ميالدية (تبد�أ من تاريخ اكتمال االن�شاءات)
مار�س 2020م
�أبريل 2020م
%65
ال

امل�صدر :ال�شركة
قامت ال�شركة با�ستئجار جدة بارك يف حالة قريبة من االنتهاء ،علما ب�أن عقد الإيجار يبد�أ بعد انتهاء املالك من تطوير املركز ويتكبد املالك تكاليف التطوير وعليه
28
ف�إن ال�شركة ال متلك البيانات التالية فيما يتعلق بجدة بارك :تاريخ بدء امل�شروع؛ التكلفة الإجمالية للم�شروع (وتكلفة الأر�ض)؛ م�صدر التمويل؛ ن�سبة الإيجار امل�سبق كن�سبة مئوية
من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  31دي�سمرب 2018م؛ ومقاول البناء.
يزداد الإيجار ال�سنوي ب�شكل تدريجي من  90مليون ريال �سعودي يف ال�سنة الأولى وي�صل �إلى  175،000.000ريال �سعودي يف ال�سنة الثالثون (للمزيد من
٢٩
املعلومات ،يرجى مراجعة الق�سم « 4-1-5-13املراكز التجارية قيد الت�شييد»).
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٤ ٤٤٤٤٤الأرا�ضي امل�ستخدمة لأغرا�ض التطوير امل�ستقبلي
بالإ�ضافة �إلى املراكز التجارية قيد الإن�شاء ،قامت ال�شركة بتملك �أو ا�ستئجار خم�سة قطع �أر�ض لفرتة طويلة الأمد لأغرا�ض ا�ستخدامها لإن�شاء
مراكز جتارية جديدة �أو لتو�سعة املرحلة الثانية من م�شروع النخيل مول (الريا�ض) على املدى املتو�سط ،علما ب�أنه يتوقع �أن ت�صل امل�ساحة الإجمالية
الإ�ضافية والرتاكمية القابلة للت�أجري �إلى �أكرث من  355.000مرت مربع .وتتوقع ال�شركة الت�سليم التدريجي للمراكز التجارية اجلديدة التي تبنيها
على هذه الأرا�ضي اخلم�سة الإ�ضافية اعتبارا من عام 2021م ،مبا يف ذلك موقع مول العرب (الريا�ض) وموقع جوهرة (جدة) واملرحلة الثانية من
تو�سعة النخيل مول (الريا�ض) .وتكبدت ال�شركة حوايل  3.4مليار ريال �سعودي اعتبا ًرا من  31دي�سمرب 2018م فيما يتعلق با�ستثماراتها (مبا يف ذلك
الأرا�ضي) وتقدر �أن �إنفاقها الإ�ضايف �سي�صل �إلى  3.2مليار ريال �سعودي اعتبا ًرا من ال�سنة املالية 2020م .وا�ستنادًا �إلى العائد التاريخي للتكلفة
بن�سبة  ٪30و  ٪18للعقارات امل�ؤجرة واململوكة ،على التوايل ،حددت ال�شركة العائد امل�ستهدف املدموج للتكلفة لقطع الأر�ض اخلم�سة الإ�ضافية ب�أكرث
.٪20
تتوقع ال�شركة �أن يتم �إجناز وت�شغيل املراكز التجارية اجلديدة واملرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول (الريا�ض) على خم�سة قطع �أر�ض �إ�ضافية
(وفق ما مت و�صفه �أعاله) بحلول ال�سنة املالية 2023م .تقع قطع الأر�ض يف مواقع رئي�سية وا�سرتاتيجية داخل املدن الرئي�سية التي يعي�ش فيها �أ�صحاب
الدخل الفردي املرتفع ،وحتديدا يف مناطق ذات مناف�سة حمدودة تتميز بتوفر املوا�صالت والبنية التحتية .وقد �سبق �أن مت احل�صول على ت�صاريح
التخطيط �أو البناء ذات ال�صلة بالن�سبة لغالبية هذه امل�شاريع ،كما مت االنتهاء من درا�سات الت�صميم والهند�سة املعمارية وبد�أ العمل بعقود البناء
املوقعة .كما تتوقع الإدارة جتميع متويل اقرتا�ضي �إ�ضايف خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة تزامنا مع ت�سديد ال�شركة للدين اخلارجي احلايل مبوجب
ت�سهيالت �إعادة التمويل.
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جدة

الريا�ض

جدة

الريا�ض

الريا�ض

170.746

623.371

148.276

103.104

39.750

102.022

135.340

الن�صف الأول من
ال�سنة املالية 2022م
الن�صف الأول من
ال�سنة املالية 2023م
الن�صف الأول من
ال�سنة املالية 2023م

70.412

36.286

الن�صف الأول من
ال�سنة املالية 2022م
الن�صف الأول من
ال�سنة املالية 2021م

13.538

امل�ساحة
الإجمالية
القابلة للت�أجري
املتوقعة

تاريخ االفتتاح
املتوقع

مملوكة

مملوكة

م�ؤجر

م�ؤجر

م�ؤجر

�أر�ض مملوكة �أو
م�ؤجرة

ال بنطبق

ال بنطبق

1.785.000.000

856.472.845

143.100.000

مبلغ الإيجار

ال بنطبق

ال بنطبق

1455/07/29هـ
(املوافق
2033/10/23م)
2042/03/07م
(املوافق
 1464/03/14هـ)
2047/07/31م
(املوافق
 1469/10/08هـ)

ال بنطبق

ال بنطبق

1435/08/01هـ
(املوافق
2014/05/30م)
2015/03/08م
(املوافق
 1436/05/17هـ)
2017/8/1م
(املوافق
 1438/11/09هـ)

تاريخ بدء عقد
الإيجار

تاريخ انتهاء عقد
الإيجار

 1.067مليون ر�.س.

 1.770مليون ر�.س.

47.612.072

املرحلة ( 3تطوير
الت�صميم)

املرحلة ( 3تطوير
الت�صميم)

املرحلة ( 3تطوير
الت�صميم)
املرحلة ( 3تطوير
الت�صميم)

3.684.003

28.579.000

-

املرحلة ( 3تطوير
الت�صميم)

حالة امل�شروع
(املرحلة )5 - 1

291.598.332

غري متو ّفر

غري متو ّفر

غري متو ّفر

تكلفة الأر�ض
(القيمة
الدفرتية كما
يف  31دي�سمرب
2018م)

التكلفة املتكبدة
( 31دي�سمرب
2018م) (بدون
تكلفة الأر�ض)

فازت ال�شركة بعدّة جوائز منذ ت�أ�سي�سها ،مبا يف ذلك:

٤ ٤-٤٤ال�شهادات واجلوائز

و�سوف ت�شهد املرحلة الثانية من اخلطة �إدخال دور ال�سينما يف املراكز التجارية املتبقية على مدى ال�سنوات � 3إلى  5القادمة.

لقد �أدت �إعادة تنظيم امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ال�ستخدامها كدور �سينما �إلى خ�سارة على املدى الق�صري يف �إيرادات ال�شركة الناجتة عن بدالت �إيجار امل�ست�أجرين ال�سابقني ،مثل �شركة اجليل القادم املحدودة التي لن تدفع
�إيجارا لل�شركة مبوجب عقود الإيجار الأربعة املذكورة �أعاله �إلى �أن ت�صبح دور ال�سينما قابلة للت�شغيل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تكبدت ال�شركة تكاليف �إ�ضافية يف �إعادة تنظيم امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ذات ال�صلة (حيث كان
يتعني على بع�ض امل�ست�أجرين تغيري مواقعهم داخل املراكز التجارية املعنية) .ولي�س من املتوقع �أن يكون لهذه التغيريات �أي �أثر جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة وعلى نتائج عملياتها.

يف �شهر دي�سمرب 2017م� ،أعلنت اململكة �أنها �سرتفع احلظر املفرو�ض على دور ال�سينما ومت بالتايل افتتاح �أول دور �سينما جديدة يف اململكة يف �شهر �أبريل 2018م .لقد حددت ال�شركة  15مركزا جتاريا لها تعتزم �إدخال دور ال�سينما
فيها بحيث ي�ساوي املتو�سط املتوقع للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املخ�ص�صة لدور ال�سينما داخل كل مركز جتاري  4.600مرت مربع ،على �أن ي�شمل ذلك  13000مقعد و� 10شا�شات يف كل مركز جتاري .كما تعتزم ال�شركة
�إطالق دور �سينما يف �أربعة من مراكزها التجارية يف حلول عام 2019م .و�سيتم ت�أجري دور ال�سينما ل�شركة اجليل القادم املحدودة ،وهي طرف ذو عالقة بال�شركة ،مملوكة من قبل �أقارب امل�ساهمني امل�سيطرين (ملزيدٍ من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم �« 4-5-5سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة»).

٤ ٤٤٤٤٤برامج دور ال�سينما

امل�صدر :ال�شركة

اجلوهرة ،موقع جدة

مول العرب ،موقع
الريا�ض

موقع الزهرة

موقع جند

تو�سعة النخيل مول
الريا�ض  -املرحلة
الثانية

ا�سم الأر�ض

املوقع

م�ساحة امل�شروع

جدول � :60-4أرا�ضي التطوير امل�ستقبلي
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ཛ

ཛجائزة التميز ال�سعودي يف املجال ال�سياحي للعام 2018م :املقدمة للنخيل مول ك�أف�ضل جتربة ت�سوق /مركز جتاري؛

ཛ

ཛجائزة التميز ال�سعودي يف املجال ال�سياحي للعام 2018م :املقدمة لأف�ضل مدير مركز ت�سوق /مركز جتاري؛

ཛ

ཛاجلائزة الف�ضية �ضمن جوائز مراكز الت�سوق والتجزئة ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2016م :عن مبادرة «�شجرة احلياة»

ཛ

ཛاجلائزة الذهبية �ضمن جوائز مراكز الت�سوق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2015م :للنخيل مول (الريا�ض) باعتباره املركز
التجاري الأكرث ابتكار ًا عن فئة «الت�سويق عن طريق الإعالم اجلديد والتقنيات النا�شئة»؛

ཛ

ཛاجلائزة الف�ضية �ضمن جوائز مراكز الت�سوق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2015م :للنخيل مول ( الريا�ض) عن فئة
«الت�صميم والتطوير»؛

ཛ

ཛجائزة �ألربت �سو�سمان العاملية خلدمة املجتمع 2014م املقدمة ل�شركة املراكز العربية :لتعزيز م�شاركة املجتمع يف قطاع مراكز الت�سوق
وتقدير اجلهود اخلريية لقادة القطاع؛

ཛ

ཛجائزة الدعم املجتمعي �ضمن جوائز مراكز الت�سوق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2014م عن تعزيز م�شاركة املجتمع يف
القطاع وتقدير امل�ساعي اخلريية لقادة القطاع؛

ཛ

ཛجائزة التميز ال�سعودي يف املجال ال�سياحي للعام 2013م :املقدمة ملول الظهران ك�أف�ضل جتربة ت�سوق مميزة؛

ཛ

ཛجائزة الدعم املجتمعي �ضمن جوائز مراكز الت�سوق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2013م :عن مكافحة �سرطان الثدي؛

ཛ

ཛاجلائزة الف�ضية �ضمن جوائز مراكز الت�سوق ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للعام 2013م :عن املزيج الإيجاري يف ال�سالم مول؛

ཛ

ཛالرقم القيا�سي يف مو�سوعة غيني�س 2013م  -بيلي بيز مول الظهران� :أكرب منطقة �ألعاب للأطفال يف العامل ( 2.316.79مرت ًا مربع ًا) «بيلي
بيز» ،وهو مركز ترفيهي داخلي للأطفال؛

ཛ

ཛجوائز التميز ال�سياحي يف ال�سعودية 2012م-مول الظهران :ك�أف�ضل جتربة ت�سوق مميزة؛

ཛ

ཛاجلائزة الذهبية �ضمن جوائز املجل�س الدويل ملراكز الت�سوق للعام 2012م :عن الأعمال املوحدة لل�شركة التي ت�ستخدم جمموعة من التقنيات
النا�شئة لتعزيز و�إدارة ح�ضورها على ال�شبكة باعتبارها �أداة ت�سويقية ت�سهم يف حت�سني جتربة الزوار.

وهي مبادرة �سنوية يتم تنظيمها يف �شهر رم�ضان وت�س ّلط ال�ضوء على جهود املجتمع لتحقيق الأمل والتغيري يف حياة الأطفال اليتامى؛

٤ ٤-٤٤وظائف الإدارة واملوارد الب�شرية/الأق�سام
تزاول ال�شركة �أعمالها عن طريق عدة اق�سام على النحو التايل:

٤٤٤٤-٤٤ق�سم املحافظ وادارة الأ�صول
لق�سم املحافظ وادارة الأ�صول امل�س�ؤوليات التالية:
ཛهو الكيان املالك ملحفظة املراكز التجارية التابعة لل�شركة (العقارات قيد الت�شغيل) وهو م�س�ؤول عن حتقيق �أق�صى قيمة ممكنة من الأن�شطة
ཛ
التجارية والعقارات؛
ཛ

�ཛإعداد ا�سرتاتيجية �إدارة اال�صول والتطوير ،بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي وجمل�س الإدارة ف�ض ًال عن �ضمان التقيد با�سرتاتيجية ال�شركة؛

ཛ

ཛالإ�شراف على توحيد اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة ،وخطة عملها ال�سنوية ،وخطط العمل ال�سنوية للمراكز التجارية؛
ཛالعمل جنب ًا �إلى جنب مع الأق�سام الأخرى (الإيجار ،وال�ش�ؤون الرقمية والت�سويق ،والعمليات) يف �سبيل تنفيذ خطة العمل اخلا�صة باملراكز التجارية؛

ཛ

ཛقيادة اجلهود الرامية �إلى حتديد فر�ص حت�سني القيم على م�ستوى املحفظة ويف املراكز التجارية الفردية؛

ཛ

ཛتقدمي التو�صيات ب�ش�أن عمليات ال�شراء /البيع الكربى وتغيري ا�ستخدام الأ�صول؛

ཛ

�ཛضمان �أداء �أعمال الأق�سام ب�شكل ربع �سنوي؛ و

ཛ

ཛحتديد بيان املخاطر امل�ستهدف لل�شركة وفق ًا للإر�شادات التوجيهية ال�صادرة عن املجل�س ،و�ضمان مراقبة املخاطر التجارية والتخطيط
للتخفيف من حدتها ب�شكل م�ستمر.

ཛ
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٤٤٤٤-٤٤ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع
لق�سم التطوير وادارة امل�شاريع امل�س�ؤوليات التالية:
ཛالإ�شراف على دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�شغيل املراكز التجارية لكافة امل�شاريع من املرحلة الأولى حتى املرحلة الرابعة ،ولغاية الت�سليم؛
ཛ
ཛ

ཛالتن�سيق مع الأق�سام املعنية يف قيادة عملية �إعداد موجز الأعمال التطويرية (املرحلة الأولى من دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�شغيل املراكز
التجارية) ودرا�سة اجلدوى وخطة العمل املتعلقة بالأ�صول (املرحلة الثانية من دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�شغيل املراكز التجارية)؛

ཛ

ཛالتن�سيق مع املعنيني بالعمليات وال�ش�ؤون الإيجارية خالل مراحل التنفيذ (املرحلة الرابعة من دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�شغيل املراكز
التجارية) متهيد ًا لعملية الت�سليم؛

ཛ

ཛيف �صميم عمل هذا الق�سم �ضمان الفعالية يف ت�صميم ،وتخطيط ،وتنفيذ ،ومراقبة امل�شاريع عن طريق وحدات الت�صميم والت�سليم ،ومراقبة
مقاويل االن�شاءات والت�صميم ،ف�ض ًال عن �ضمان التقيد بامليزانية ،والأطر الزمنية ،ومعايري اجلودة ،ومعايري اال�ستدامة وال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،والأنظمة ،واحل�صول على ت�صاريح الأجهزة احلكومية والتنظيمية يف الوقت املنا�سب.

٤٤٤٤-٤٤ق�سم ال�ش�ؤون الإيجارية
لق�سم ال�ش�ؤون الإيجارية امل�س�ؤوليات التالية:
�ཛضمان �إمتام الت�أجري ال�شامل للمحالت التجارية ،مبا ي�ضمن حتقيق الأهداف الإيجارية على النحو املحدد يف خطط العمل العامة لل�شركة
ཛ
وخطط العمل اخلا�صة باملراكز؛
ཛ

�ཛضمان حتديد املواقع للم�ست�أجرين يف الوقت املنا�سب للتقليل من هدر الإيرادات؛

ཛ

ཛاحلفاظ على امل�ستوى امل�ستهدف ملعدالت الإ�شغال يف كافة املراكز التجارية؛

ཛ

�ཛإدارة العالقات مع امل�ست�أجرين؛

ཛ

�ཛإدارة ور�صد عقود الإيجار؛

ཛ

ཛالتن�سيق مع ق�سم الأ�صول وق�سم الت�سويق ب�ش�أن الأ�سعار والأهداف املحددة للإيرادات وحتديد مزيج امل�ست�أجرين؛

ཛ

ཛالتن�سيق مع ق�سم ال�ش�ؤون القانونية ب�ش�أن مناذج العقود و�شروط و�أحكام عقود الإيجار؛

ཛ

ཛالتن�سيق مع ق�سم ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن التحقق من املالءة االئتمانية للم�ست�أجرين؛ و

ཛ

�ཛإعداد ا�سرتاتيجية املبيعات الإعالنية وق�سم �أن�شطة املبيعات الإعالنية يف ال�شركة من الناحيتني املادية والرقمية؛

ཛ

ཛاحلفاظ على العالقات مع وكاالت املبيعات الإعالنية الرئي�سية وكبار امل�ست�أجرين؛

ཛ

ཛالتن�سيق مع ق�سم العمليات ب�ش�أن ت�سليم �أو �إخالء الوحدات القابلة للت�أجري.

٤٤٤٤-٤٤ق�سم ال�ش�ؤون الرقمية والت�سويق
لق�سم ال�ش�ؤون الرقمية والت�سويق امل�س�ؤوليات التالية:
ཛتطوير خطة العمل املتعلقة بال�ش�ؤون الرقمية والت�سويق وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،متا�شيا مع التوجيهات املتعلقة ب�إدارة الأداء والتخطيط
ཛ
اال�سرتاتيجي؛
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ཛ

�ཛإعداد امليزانية اخلا�صة بال�ش�ؤون الرقمية والت�سويق بالتن�سيق مع ق�سم ال�ش�ؤون املالية؛

ཛ

ཛالتخطيط والإ�شراف على تنفيذ ا�سرتاتيجيات ومبادرات الت�سويق وحتديد الهوية التجارية لل�شركة ومراكزها التجارية ،متا�شيا مع
ا�سرتاتيجية ال�شركة؛

ཛ

�ཛضمان تنفيذ البحوث املتعلقة باملعلومات ال�سوقية والأ�سعار وتقدمي مدخالت ذات �صلة طوال مرحلة التطوير؛

ཛ

�ཛضمان �إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجية متعلقة بال�ش�ؤون االبتكارية والرقمية لإطالق منتجات جديدة يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة ودعم
ت�سويقها؛

ཛ

ཛالإ�شراف على توزيع اخلدمات اجلديدة على املراكز التجارية التابعة لل�شركة ومراقبة �أدائها؛

ཛ

ཛو�ضع و�إدارة املعايري ال�شاملة لتجربة املت�سوقني؛

ཛ

ཛو�ضع ومراقبة تنفيذ اال�سرتاتيجيات ،واخلطط ،واملبادرات املتعلقة بتجربة املت�سوقني على م�ستوى املراكز التجارية؛

ཛ

�ཛضمان تنفيذ املبادرات الت�سويقية وبناء عالقات جيدة مع املنافذ الإعالمية ووكاالت الت�سويق ذات احل�ضور القوي حملي ًا.

٤٤٤٤-٤٤ق�سم العمليات
ملعلومات عن �إدارة عمليات ال�شركة ،يرجى مراجعة الق�سم �«( 4-8-5إدارة عمليات املراكز التجارية»)

٤٤٤٤-٤٤ق�سم ال�ش�ؤون املالية
لق�سم ال�ش�ؤون املالية امل�س�ؤوليات التالية:
ཛقيادة عملية و�ضع امليزانية و�ضمان تق ّيد �أق�سام ال�شركة بها؛
ཛ
ཛ

�ཛإدارة �أن�شطة تقييم الهيكلية املالية لل�شركة وحتديد هيكليات وخيارات التمويل وم�صادر ر�أ�س املال؛

ཛ

�ཛإدارة �أن�شطة تقييم االحتياجات املالية للم�شاريع وهيكلية التمويل وامل�صادر التمويلية املحتملة بالتن�سيق مع ق�سم التطوير وادارة امل�شاريع؛

ཛ

ཛتقدمي مدخالت �أ�سا�سية للجنة التطوير وجلنة �إدارة الأ�صول ب�ش�أن تعزيز عوائد امل�شاريع واملتطلبات التمويلية؛

ཛ

ཛالإ�شراف على و�ضع التوقعات املالية على �أ�سا�س اخلطط اال�سرتاتيجية وخطط العمل؛

ཛ

�ཛإدارة العالقة مع امل�صارف و�شركات الت�أمني والتفاو�ض ب�ش�أن �أ�سعار الفائدة و�شروط التمويل ووثائق الت�أمني؛

ཛ

�ཛإدارة كافة العالقات مع امل�ستثمرين بال�شركة.

٤٤٤٤-٤٤ق�سم تقنية املعلومات
لق�سم تقنية املعلومات امل�س�ؤوليات التالية:
�ཛضمان تطوير نظم وتطبيقات تقنية املعلومات الالزمة لتلبية احتياجات الأق�سام/الوحدات الأخرى واملراكز التجارية/امل�شاريع؛
ཛ
ཛ

�ཛضمان �صيانة �شبكات االت�صال على م�ستوى ال�شركة؛

ཛ

�ཛضمان تطوير بوابات االت�صال الإلكرتونية اخلا�صة بال�شركة؛

ཛ

�ཛإدارة العمليات ال�شاملة ل�شبكات ونظم ال�شركة؛

ཛ

�ཛضمان توفري الدعم عايل اجلودة لل�شبكة املحلية والأجهزة والتطبيقات الربجمية ملواجهة التحديات الأمنية الرقمية والإنرتنت ،كتهديدات
الأمن ال�سيرباين ،والفريو�سات والهجمات الأخرى (� )ransomwareأو الن�شر الغري مرغوب به �أو فقدان البيانات ال�سرية.

٤٤٤٤-٤٤اخلدمات امل�ساندة
ཛ

ཛيقوم ق�سم اخلدمات امل�ساندة ب�إدارة املوارد الب�شرية ،وامل�شرتيات ،و�ضبط الوثائق ،واملخزون ،والإدارة والت�أكد من م�ساهمتها يف حتقيق
الأهداف التجارية لل�شركة بكفاءة وفعالية .ولهذا الق�سم مركز ات�صال لدعم جميع الوظائف التي �سبق ذكرها �أعاله.

�٤ ٤٤٤٤٤-٤٤إدارة املوارد الب�شرية
ཛ

ཛلق�سم �إدارة املوارد الب�شرية امل�س�ؤوليات التالية:

ཛ

ཛا�ستحداث وتنفيذ ا�سرتاتيجيات تر ّكز على نزاهة ال�شركة فيما يخ�ص �إدارة املوارد الب�شرية والإدارة؛

ཛ

ཛو�ضع �سيا�سات و�إجراءات مرتبطة بالإدارة الفعالة للموارد الب�شرية والق�سم الإداري لل�شركة وتطويرها وا�ستخدامها ب�شكل فعال؛

ཛ

ཛالإ�شراف على حتديد وتقييم الهيكل التنظيمي لل�شركة واملهام الوظيفية؛

ཛ

ཛالإ�شراف على �إعداد ومراجعة الإطار العام للدرجات الوظيفية ،وهيكلية الرواتب ،والأجور ،واملنافع؛

ཛ

ཛتر�سيخ ثقافة الأداء والتمكني التي حتفز على حتقيق الأهداف الفردية والتجارية؛

ཛ

�ཛضمان الفعالية يف توظيف املوظفني وتنميتهم؛

ཛ

�ཛضمان توفري برامج تدريبية فعالة للوظائف الرئي�سية وجمع تعليقات امل�شاركني ب�ش�أنها.
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٤ ٤٤٤٤٤-٤٤امل�شرتيات
لق�سم امل�شرتيات امل�س�ؤوليات التالية:

ཛ

�ཛضمان تقدمي خدمات طرح العطاءات وعقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية وحماية امل�صالح املالية والقانونية لل�شركة؛

ཛ

ཛدعم كافة الأق�سام يف �شراء املواد ،واللوازم ،والتجهيزات ،واخلدمات ب�شروط تناف�سية عالية ،مع مراعاة معايري اجلودة وعن�صر الوقت؛

ཛ

�ཛضمان �إعداد وحتديث قائمة املوردين املنا�سبني ،بالتن�سيق مع الوحدة املعنية وتقييم املوردين ب�شكل دوري؛

ཛ

�ཛضمان �إدارة املوردين ب�شكل فعال و�صون مبادئ الإن�صاف دائم ًا .ويجب �أن يتحلى موظفو وحدة امل�شرتيات �أو �أي �شخ�ص معني بعملية ال�شراء
باحليطة واليقظة يف جميع املواقف التي ميكن �أن تُعترب غري مالئمة �أو مانعة للمناف�سة.

٤ ٤٤٤٤٤-٤٤حفظ الوثائق
لق�سم حفظ الوثائق امل�س�ؤوليات التالية:

ཛ

ཛالتخزين الآمن لكافة الوثائق و�إعداد ن�سخ احتياطية منها ب�شكل قيا�سي؛

ཛ

ཛالت�أكد من و�ضوح الن�سخ النهائية للوثائق.

٤ ٤٤٤٤٤-٤٤املخزون
لق�سم املخزون امل�س�ؤوليات التالية:

ཛ

�ཛضمان بقاء املخزون عند امل�ستوى املقبول وت�شغيل امل�ستودعات على النحو الأمثل؛ و

ཛ

ཛحتديد خمزون منتجات املراكز التجارية والتوجيهات اخلا�صة بامل�ستودعات التي من �ش�أنها التقليل قدر الإمكان من خطر النق�ص وتخفي�ض
التكاليف الكلية للمخزون وامل�ستودعات ب�أكرب قدر ممكن ،وذلك بالتن�سيق مع امل�ستخدمني النهائيني للمنتجات.

٤٤٤٤-٤٤ق�سم ال�ش�ؤون القانونية و�أمانة �سر جمل�س االدارة
لق�سم ال�ش�ؤون القانونية و�أمانة �سر جمل�س االدارة امل�س�ؤوليات التالية:

ཛ

ُ ཛيعترب املرجعية القانونية يف ال�شركة فيما يخ�ص ت�سوية النزاعات ،و�إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ال�سعودية ،و�إجراءات التحكيم ،وغريها
من �إجراءات ت�سوية النزاعات ذات ال�صلة بها؛

ཛ

ཛيتولى املراجعة وتقدمي الدعم وامل�شورة يف امل�سائل القانونية لدى الإعداد والتفاو�ض ب�ش�أن كافة العقود واالتفاقيات التي تنوي ال�شركة
�إبرامها؛

ཛ

ཛيقدم امل�شورة ب�ش�أن التف�سريات القانونية و�أي تغيريات يف النظام مما قد ي�ؤثر جوهري ًا على ال�شركة؛

ཛ

ཛيراجع كافة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة ل�ضمان �شفافيتها والإيفاء باملتطلبات التنظيمية ومتطلبات الإف�صاح للم�ستثمرين؛

ཛ

ཛي�شرف على �أن�شطة �أمني �سر جمل�س االدارة يف تنظيم اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة وجمع معلومات لرفع تقارير بها �إلى فريق
الإدارة وجمل�س الإدارة؛

ཛ

ཛيدير خدمات ونطاق خدمات امل�ست�شارين القانونيني؛

ཛ

ཛيقدم امل�شورة القانونية بناء على طلب ال�شركة ،والرئي�س التنفيذي ،والع�ضو املنتدب ،وجمل�س الإدارة.

٤ ٤-٤٤ا�ستمرارية الأعمال
مل يكن هناك �أي انقطاع �أو تعليق يف �أعمال ال�شركة �أو �أعمال �شركاتها التابعة من املمكن �أن ي�ؤثر �أو �أن يرتتب عليه ت�أثري جوهري يف �أو�ضاعها املالية
خالل االثني ع�شر (� )12شهر ًا ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة ،كما ال تعتزم ال�شركة �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة �أعمالها.
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٥.٥الهيكل التنظيمي لل�شركة وحوكمته
يعهد امل�ساهمون بال�شركة �إلى جمل�س الإدارة م�س�ؤولية التوجيه العام لل�شركة والإ�شراف عليها ومراقبتها ،كما يعهد جمل�س الإدارة �إلى الإدارة العليا
لل�شركة وخا�صة الع�ضو املنتدب م�س�ؤولية �إدارة الأعمال اليومية العامة لل�شركة .كما منح جمل�س الإدارة الع�ضو املنتدب �سلطة تفوي�ض بع�ض �أو جميع
�سلطاته �إلى الرئي�س التنفيذي.
يو�ضح املخطط �أدناه الهيكل التنظيمي لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال�شكل  :1-5هيكل ال�شركة التنظيمي
áeÉ©dG á«©ª÷G

÷¢ù∏éŸG ¿É
÷á©LGôŸG áæ

÷äÉë«°TÎdG áæ
äBÉaÉµŸGh

›∏IQGOE’G ¢ù

ÜóàæŸG ƒ°†©dG

IQGOG ôjóe
»∏NGódG ≥«bóàdG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ájò«ØæàdG IQGOE’G
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG ´É£≤d

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
äÉ«∏ª©dG ´É£≤d
äGQÉ≤©dG IQGOEG ´É£b ¢ù«FQ
QÉªãà°S’G á¶Øfih

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ

≥jƒ°ùàdG ´É£b ¢ù«FQ
á«ªbôdG äÉeóÿGh
´É£b ¢ù«FQ
IófÉ°ùŸG äÉeóÿG

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
ÒLCÉàdG ´É£≤d

ä’É°üJ’G ´É£b ¢ù«FQ
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤Jh

ôjƒ£àdG ´É£b ¢ù«FQ
™jQÉ°ûŸG IQGOGh
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جدول  :1-5هيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده
عدد الأ�سهم

قبل الطرح
القيمة اال�سمية
)ريال �سعودي(

ن�سبة امللكية
املبا�شرة

عدد الأ�سهم

فواز عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

�سلمان عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

عبداملجيد عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

�شركة الفريدة الأولى

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة الفريدة الثانية

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة الفريدة الثالثة

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة فا�س العقارية

231.400.000

2.314.000.000

%52

197.600.000

1.976.000.000

%41.6

�شركة �سعف العاملية

13.350.000

133.500.000

%3

11.400.000

114.000.000

%2.4

-

-

-

95.000.000

950.000.000

%20

445.000.000

4.450.000.000

%100

475.000.000

4.750.000.000

%100

ا�سم امل�ساهم

اجلمهور
املجموع

بعد الطرح
القيمة اال�سمية
)ريال �سعودي(

ن�سبة امللكية
املبا�شرة
%8
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٥٥٥

�٥أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س

٥ ٥٥٥٥٥ت�شكيل جمل�س الإدارة
ح�سب نظام ال�شركة الأ�سا�سي ،يت�ألف جمل�س الإدارة من ت�سعة (� )9أع�ضاء معينني من قبل اجلمعية العامة عن طريق الت�صويت الرتاكمي .ويعمل
نظام ال�شركات ولوائح حوكمة ال�شركات والنظام الأ�سا�سي ودليل حوكمة ال�شركة الداخلي على حتديد واجبات جمل�س الإدارة وم�س�ؤولياته .وتكون
مدة ع�ضوية كل ع�ضو منهم مبن فيهم رئي�س املجل�س ثالث (� )3سنوات كحد �أق�صى وا�ستثناء من عينت اجلمعية العامة للتحول �أول جمل�س �إدارة
ملدة خم�سة (� )5سنوات.
يف تاريخ هذه الن�شرة ،يت�ألف جمل�س الإدارة من �ستة (� )6أع�ضاء .تقوم ال�شركة حال ًيا بتحديد  3مر�شحني م�ؤهلني مللء املنا�صب املتبقية يف جمل�س
الإدارة .وت�سعى ال�شركة جاهدة �إلى �شغل املنا�صب الثالث ال�شاغرة يف جمل�س الإدارة من خالل فح�ص املر�شحني املميزين املحتملني والذين ُيرجح
ً
م�ستقل وف ًقا لالئحة حوكمة ال�شركات .وقد حددت ال�شركة
�أن ي�ضيفوا قيمة �إلى جمل�س الإدارة .تنوي ال�شركة �أن يكون �أحد �أع�ضاء املجل�س اجلدد
عددًا من املر�شحني املميزين وتتوقع �إكمال عملية املراجعة والتعيني يف �أعقاب عملية الطرح .كما �أن �أي قرار يتم اتخاذه ب�ش�أن املزيد من التعيينات
�سوف يعتمد ب�شكل رئي�سي على امل�ساهمة املرتقبة لأولئك املر�شحني يف جمل�س الإدارة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه لي�س لأع�ضاء املجل�س �أي عقود عمل
مع ال�شركة.
ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء املجل�س كما يف تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة:
جدول � :2-5أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
اال�سم

الرقم

املن�صب

اجلن�سية

ال�صفة

تاريخ التعيني

رئي�س جمل�س
االدارة
نائب رئي�س
جمل�س االدارة
والع�ضو املنتدب

ن�سب امللكية املبا�شرة
قبل الطرح

بعد الطرح

ن�سب امللكية غري املبا�شرة
قبل الطرح

بعد الطرح

�سعودي

ع�ضو غري
تنفيذي

2017/6/19م

%10

%8

30

%18.67

�سعودي

ع�ضو تنفيذي

2017/6/19م

%10

%8

31

%23.33

%18.67

�سعودي

ع�ضو م�ستقل

2017/6/19م

-

-

-

-

ع�ضو م�ستقل

2017/6/19م

-

-

-

-

2017/6/19م

-

-

-

-

2017/12/6م

-

-

-

-

.1

فواز عبدالعزيز فهد احلكري

.2

�سلمان عبدالعزيز فهد احلكري

.3

عبدالرحمن عبدالعزيز التويجري

ع�ضو

.4

حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف

ع�ضو

�سعودي

.5

كامل بديع القلم

ع�ضو

�أمريكي

ع�ضو غري
تنفيذي

.6

برينارد هيغينز

ع�ضو

بريطاين

ع�ضو م�ستقل

.7

�شاغر

ع�ضو

.8

�شاغر

ع�ضو

.9

�شاغر

ع�ضو

%23.33
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�إن �أمني �سر ال�شركة احلايل هو عبدالرحيم خالدين وال ميتلك �أي �أ�سهم يف ال�شركة.

٣٠ميتلك فواز عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية
التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )2ن�سبة ملكية قدرها  %33.4يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�ضة ،التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة التي بدورها متلك  %95من �أ�سهم
�شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل الأ�سهم يف �شركة الفريدة الأولى ،التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت عن امللكيات املرتبطة والتي ت�شمل ملكية متبادلة
( )Cross-Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
 ٣١ميتلك �سلمان عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %23.3قبل الطرح نتيجة لـ )1( :ن�سبة ملكية قدرها  %31.7من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة
فا�س العقارية ،التي متلك بدورها  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و(� )2أ�سهم بن�سبة  %33.4يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�ضة ،التي متلك  %3.5من �أ�سهم �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،التي متلك  %95من �أ�سهم
�شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )3كامل الأ�سهم يف �شركة الفريدة الثانية التي متلك  %5من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )4ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %5من �أ�سهم �شركة فا�س العقارية ،التي بدورها متلك  %52من �أ�سهم ال�شركة؛ و( )5ن�سبة ملكية قدرها  %31.7يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة،
التي متلك  %95من �أ�سهم �شركة �سعف العاملية ،التي بدورها متلك  %3من �أ�سهم ال�شركة ؛ و( )6بالإ�ضافة �إلى ن�سبة ملكية غري مبا�شرة قدرها  %0.41التي ن�ش�أت عن امللكيات املرتبطة التي ت�شمل ملكية متبادلة
( )Cross-Ownershipبني �شركة فا�س العقارية و�شركة �سعف العاملية.
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٥ ٥٥٥٥٥م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
تت�ضمن م�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني �سر املجل�س على التايل:

٥٥٥٥٥٥٥
ཛ

٥جمل�س الإدارة

ཛاعتماد التوجهات اال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سة لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها ،ومن ذلك:
	-و�ضع اال�سرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط العمل الرئي�سة و�سيا�سة �إدارة املخاطر.
	-حتديد الهيكل الر�أ�سمايل الأمثل لل�شركة وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها املالية و�إقرار امليزانيات ال�سنوية.
	-الإ�شراف على امل�صاريف الر�أ�سمالية لل�شركة ،ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
	-و�ضع �أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�شامل يف ال�شركة.
	-املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.

ཛ

ཛو�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها ،ومن ذلك:
	-و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة لكل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
وامل�ساهمني وي�شمل ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة ومرافقها ،و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص من
الأطراف ذات العالقة.
	-الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية املتبعة ،مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�صلة ب�إعداد التقارير املالية.
	-الت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر ،وذلك من خالل حتديد الت�صور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�شركة
وطرحها ب�شفافية.
	-املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية يف ال�شركة.

ཛ

ཛو�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة وحمددة للع�ضوية يف جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع التنفيذ بعد �إقرار اجلمعية العامة لها ،على
�أن ال تتعار�ض مع التعليمات ال�صادرة من اجلهات املعنية بهذا اخل�صو�ص.

ཛ

ཛو�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من �أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ويجب �أن تغطي هذه ال�سيا�سة بوجه خا�ص الآتي:
	�-آليات تعوي�ض �أ�صحاب امل�صالح يف حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود.
	�-آليات ت�سوية ال�شكاوى �أو اخلالفات التي قد تن�ش�أ بني ال�شركة و�أ�صحاب امل�صالح.
	�-آليات منا�سبة لإقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على �سرية املعلومات املتعلقة بهم.
	-قواعد ال�سلوك املهني للمديرين والعاملني يف ال�شركة بحيث تتوافق مع املعايري املهنية والأخالقية ال�سليمة ّ
وتنظم العالقة بينهم
وبني �أ�صحاب امل�صالح ،على �أن ي�ضع جمل�س الإدارة �آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
	-م�ساهمة ال�شركة االجتماعية.

ཛ

ཛو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن احرتام ال�شركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني.
	-تظل امل�س�ؤولية النهائية عن ال�شركة على املجل�س حتى و�إن �شكل جلان ًا �أو فو�ض جهات �أو �أفراد ًا �آخرين للقيام ببع�ض �أعماله ،وعلى
املجل�س جتنب �إ�صدار تفوي�ضات عامة �أو غري حمددة املدة.
	-يجب �أن ي�ؤدي جمل�س الإدارة مهماته مب�س�ؤولية وح�سن نية وجدية واهتمام ،و�أن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة
التنفيذية �أو �أي م�صدر موثوق �آخر كامل�ست�شارين وبيوت اخلربة.
	 -ميثل ع�ضو جمل�س الإدارة جميع امل�ساهمني ،وعليه �أن يلتزم بالقيام مبا يحقق م�صلحة ال�شركة عموم ًا ولي�س ما يحقق م�صالح
ال�شركة التي ميثلها �أو التي �صوتت على تعيينه يف جمل�س الإدارة.

ཛ

ཛم�س�ؤوليات املجل�س جتاه ال�شركات التابعة �أو الفرعية (يف حال وجدت)
	-و�ضع الأهداف املالية.
	-متابعة الأداء املايل.
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	-املوافقة على اال�ستثمارات الرئي�سة ح�سب جدول ال�صالحيات الذي حتدده ال�سيا�سات الداخلية للمجل�س.
	-تقييم �أداء جمال�س �إدارة ال�شركات التابعة �أو الفرعية و�أداء ع�ضويتها.
	�-سيظل جمل�س �إدارة ال�شركة حمتفظ ًا مب�س�ؤولياته جتاه ال�شركات التابعة �أو الفرعية فيما يتعلق بكافة القرارات اجلوهرية التي لها
�أثر قانوين �أو مايل على ال�شركة ،ول�ضمان ذلك يقوم جمل�س الإدارة بتطوير �سيا�سة ومعايري حمددة داخلية يحدد مبوجبها حدود
ال�صالحيات بني جمل�س ال�شركة وجمال�سه الفرعية و�آلية متابعتها وعر�ضها على الإدارة وت�شمل تعديل عقود ت�أ�سي�س ال�شركات
التابعة �أو الفرعية واملوافقة على امليزانيات والقوائم املالية واعتماد توزيع االرباح وغريها من القرارات.

٥٥٥٥٥٥٥

٥رئي�س جمل�س الإدارة

ين�صب حمور م�س�ؤولية رئي�س جمل�س الإدارة يف قيادة املجل�س وت�سهيل الإ�سهامات واملبادرات البناءة من قبل كل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�ضمان فاعلية
املجل�س يف �أداء وظائفه ككل عرب ممار�سة واجباته وم�س�ؤولياته.
وت�شمل امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية لرئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:
ཛو�ضع جدول �أعمال (�أجندة) منا�سب لالجتماع يخ�ص�ص الوقت الكايف لكل بند من بنود جدول الأعمال.
ཛ
ཛ

ཛالإدارة الفعالة لتدفق املعلومات بالقدر الكايف �إلى املجل�س من �أجل دعم �أجندة جدول الأعمال.

ཛ

�ཛإدارة مناق�شات املجل�س و�ضمان التو�صل �إلى النتائج /القرارات وفهمها بو�ضوح من قبل كل الأع�ضاء وت�سجيلها ب�شكل منا�سب.

ཛ

ཛال�سعي لتفعيل دور الأع�ضاء امل�ستقلني.

ཛ

ཛالت�صديق على قرارات املجل�س وامل�ستخرجات واملحا�ضر.

ཛ

ཛالت�أكد من �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة يدركون دورهم وم�س�ؤولياتهم.

ཛ

ཛالت�أكد من �أن اجتماعات املجل�س تنعقد ب�صفة ربع �سنوية على الأقل.

ཛ

ཛمقابلة املر�شحني اجلدد لع�ضوية املجال�س الذين مت تر�شيحهم من قبل جلنة املكاف�آت والرت�شيحات واالطالع على م�ؤهالتهم وخرباتهم.

ཛ

ཛعقد لقاءات ب�صفة دورية مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني دون ح�ضور �أي تنفيذي يف ال�شركة.

ت�شمل امل�س�ؤوليات الأخرى للرئي�س كونه املتحدث الر�سمي با�سم املجل�س� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يعترب الرئي�س حلقة الو�صل الرئي�سية بني الإدارة واملجل�س.
ومن مهام الرئي�س �أي�ضا �إدارة االجتماعات العامة ال�سنوية ولعب الدور الرئي�سي يف عالقة ال�شركة مع �أي من �أ�صحاب امل�صالح بال�شركة.

٥٥٥٥٥٥٥

٥الع�ضو املنتدب

يعترب الع�ضو املنتدب ممثال عن امل�ساهمني يف متابعة الأن�شطة اليومية لل�شركة ،والقيام بتوجيه الإدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل متريرها لهيئات
جمل�س الإدارة .وتتمثل �أهم م�س�ؤوليات الع�ضو املنتدب يف االتي:
ཛامل�صادقة على اخلطط اال�سرتاتيجية لل�شركة ،وخطط العمل ال�سنوية وتقارير الأداء متهيدا ملوافقة جمل�س الإدارة عليها.
ཛ
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ཛ

ཛاطالع جمل�س الإدارة على حالة ال�سوق واجتاهاته والأفكار واالبتكارات اجلديدة ،وال�ش�ؤون التنظيمية الداخلية التي قد يكون لها ت�أثري على
�أهداف ال�شركة و�أدائها.

ཛ

ཛمراجعة تقارير �أداء ن�شاط ال�شركة والتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي ل�سد �أي ثغرات.

ཛ

ཛتقدمي تقارير �شهرية �أو ربع �سنوية ملجل�س الإدارة وجلانه الفرعية.

ཛ

ཛتوفري امل�شورة ملجل�س الإدارة يف املو�ضوعات املتعلقة بالت�شغيل و�إعداد خطط التطوير املنا�سبة.

ཛ

ཛاملوافقة على التجاوزات ال�صغرية باملوازنة وامل�صادقة على التجاوزات الأكرب.

ཛ

ཛاملوافقة على التحويالت ال�صغرية يف املوازنة الكبرية يف املوازنة بني بنود امل�صاريف الت�شغيلية (من �/إلى) امل�صاريف الر�أ�سمالية،
وامل�صادقة على التحويالت الأكرب.

ཛ

ཛالتوقيع على اتفاقيات الأرا�ضي الغري ملزمة (مذاكرات التفاهم).

ཛ

ཛمراجعة وامل�صادقة على حالة العمل فيما يخ�ص امتالك الأرا�ضي قبل اعتمادها من م�ستوى �أعلى.

ཛ

ཛاملوافقة على م�شاريع التطوير ال�صغرية والتي ت�شتمل على الت�صميم والتنفيذ ومراجعة جميع اال�ستثمارات الكبرية وجميع حاالت التخارج
من اال�ستثمارات.

ཛ

ཛاملوافقة على االتفاقيات املالية ال�صغرية واملتو�سطة التي تنوي ال�شركة �أو �أحد م�شاريعها الدخول �أو التغيري يف االتفاقيات القائمة.

ཛ

ཛاملوافقة على فتح �أو �إقفال �أي ح�ساب لل�شركة لدى البنوك.

ཛ

ཛتعيني مدراء الإدارات التابعيني للرئي�س التنفيذي مبا�شر ًة (من امل�ستوى الثاين) ،واملوافقة على التغيريات يف الهيكل التنظيمي لل�شركة.

ཛ

ཛمراجعة هيكل املكاف�آت واالمتيازات لل�شركة ككل وم�ستويات الوظائف والرواتب.

ཛ

ཛالتكفل بالتعامالت الرئي�سية مع الإعالم وال�صحافة.

ཛ

ཛتعيني امل�ست�شار القانوين لل�شركة.

٥٥٥٥٥٥٥
ཛ

�٥أمني �سر املجل�س

ཛتنظيم اجتماعات املجل�س.
يكون �أمني �سر جمل�س الإدارة م�س�ؤوال عن تنظيم اجتماعات املجل�س .وعلى الرغم من �أن اجتماعات املجل�س من م�س�ؤولية الرئي�س ب�صورة
مطلقة ،ف�إن �أمني �سر جمل�س الإدارة يتعامل مع كل الأمور الإدارية والتنظيمية مثل:
	�-إعداد تقومي اجتماعات املجل�س.
	-م�ساعدة الرئي�س يف و�ضع جدول الأعمال.
	-و�ضع العرو�ض اخلا�صة بامل�سائل الإجرائية واجلوهرية التي تكون حمل املناق�شة.
	�-إعداد ملخ�صات منوذجية ملناق�شات قاعات اجتماعات املجل�س.
	�-إر�سال �إ�شعارات اجتماعات املجل�س �إلى كل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
	-توزيع اقرتاع الت�صويت على �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
	-جمع �آراء �أع�ضاء جمل�س الإدارة املكتوبة واملكتملة خ�صو�صا الذين مل يكونوا حا�ضرين ب�أنف�سهم يف االجتماع.
	�-إر�سال الآراء املكتوبة �إلى رئي�س املجل�س.
	�-إ�ضافة �إلى ذلك ،يجب على �أمني �سر جمل�س الإدارة �أن ي�ساعد يف �ضمان �إتباع �إجراءات اجتماع املجل�س ،وم�ساعدة رئي�س املجل�س
يف تدوين م�سودة حم�ضر اجتماعات املجل�س .ومن مهامه �أي�ضا تبليغ وتعريف الأع�ضاء الذين مت تعيينهم حديثا مبا يلي:
	�-إجراءات ال�شركة التي تنظم عمليات املجل�س.
	-الهيكل التنظيمي ومدراء ال�شركة.
	-الوثائق الداخلية لل�شركة.
	-قرارات االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية وقرارات املجل�س ال�صادرة.
	-املعلومات املطلوبة من الأع�ضاء للوفاء املنا�سب بواجباتهم.

ཛ

ཛمتكني املجل�س من الو�صول �إلى املعلومات:
يلعب �أمني �سر جمل�س الإدارة الدور الرئي�سي يف م�ساعدة الأع�ضاء يف احل�صول على املعلومات التي يحتاجونها يف �صنع القرار ال�سليم .ويوفر
�أمني �سر جمل�س الإدارة للأع�ضاء �إمكانيات الو�صول املنا�سب والكامل �إلى كل مما يلي:
	-حم�ضر اجتماعات املجل�س.
	-القرارات التي يعتمدها ويوافق عليها الع�ضو املنتدب
	-الوثائق ال�صادرة من الع�ضو املنتدب
	-حما�ضر االجتماعات والتقارير التي يعدها املراجع اخلارجي.
	-الوثائق املالية.
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ཛ

ཛالرتتيب لالجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.
يلعب �أمني �سر جمل�س الإدارة دورا هاما يف تنظيم االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية .وفيما يلي بع�ض الأدوار التي يلعبها يف هذا
اجلانب:
	�-إبالغ امل�ساهمني باالجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.
	�-ضمان �إعداد قائمة امل�ساهمني.
	-الرد على الأ�سئلة الإجرائية �أثناء االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية وحل اخلالفات ذات العالقة ب�إعداد و�إدارة االجتماع
ال�سنوي العام للجمعية العمومية.
	-تو�صيل تقرير نتائج االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية �إلى امل�ساهمني.
	�-ضمان االحتفاظ باملح�ضر اخلا�ص بنتائج الت�صويت وحم�ضر االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.
	�-ضمان االلتزام ب�إجراءات الت�سجيل لالجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.

ཛ

ཛم�ساعدة املجل�س والع�ضو املنتدب على الوفاء بالتزاماتهم من حيث الإف�صاح باملعلومات اجلوهرية على �أ�سا�س منا�سب �إلى م�ساهمي ال�شركة
وتداول.
	�-ضمان �أن ال�شركة تلتزم بالإجراءات والإف�صاح عن املعلومات ال�ضرورية.
	�-ضمان حفظ وثائق ال�شركة.
	-توثيق ن�سخ الوثائق قبل �إر�سالها �إلى امل�ساهمني.
	�-ضمان و�صول امل�ساهمني �إلى املعلومات بدون قيود وطبقا للقوانني ذات العالقة.

٥٥٥٥٥٥٥

٥الرئي�س التنفيذي

الرئي�س التنفيذي م�س�ؤول عن الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة ب�شكل عام ،وتطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شركة ،وتنفيذ خطط الأعمال ال�سنوية لل�شركة
املعتمدة من جمل�س الإدارة .كما يعمل كحلقة و�صل بني جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ،والإدارة التنفيذية لل�شركة.

٥ ٥٥٥٥٥ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س
نظرة عامة عن خربات وم�ؤهالت واملنا�صب احلالية وال�سابقة لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س.
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٥٥٥٥٥٥٥

٥فواز عبدالعزيز فهد احلكري

العمر:

� 54سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

رئي�س جمل�س االدارة

تاريخ التعيني:

التعيني كع�ضو جمل�س ادارة2017/6/19 :م.
التعيني كرئي�س جمل�س االدارة2017/6/19 :م.
ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد واملحا�سبة من جامعة لوفبورو يف اململكة املتحدة ،يف عام 1989م.
ཛ

امل�ؤهل العلمي:

ཛ
املنا�صب التنفيذية احلاليةཛ :

ཛحا�صل على �شهادة الدكتوراه الفخرية يف االقت�صاد واملحا�سبة من جامعة لوفبورو يف اململكة املتحدة ،يف عام 2008م.
ཛمدير يف م�ؤ�س�سة بلد الريا�ضة ،وهي م�ؤ�س�سة فردية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة منذ عام
1991م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه العقارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف اال�ستثمار العقاري واملقاوالت ،منذ عام 2002م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الفريدة العقارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
قطاع املقاوالت العامة ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع اال�ستثماري ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه للم�شاريع املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع ال�صيانة العقارية والت�شغيل ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س للإن�شاءات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمار العقاري واملقاوالت ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الفريدة لتقنية املعلومات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
تقنية املعلومات ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة البوارج العاملية للتطوير واال�ستثمار العقاري وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التطوير العقاري ،منذ عام .2008

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�أوالده القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع اال�ستثمار ،منذ عام 2012م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الفريدة الأولى العقارية ،وهي �شركة فردية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع العقاري ،منذ
عام 2017م.

الع�ضويات احلالية الأخرىཛ :

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية،
وتعمل يف التطوير العقاري ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة طب ال�سعودية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع متلك
و�إدارة امل�ست�شفيات ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة مراكز لال�ستثمار العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة �شركة اربيان فالكون ليميتد ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع
التطوير العقاري ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة �شركة فوك�س هو�سبيتالتي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف االمارات ،وتعمل يف قطاع ال�ضيافة،
منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة �شركة العزيزية بندة املتحدة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
التجارة ،منذ عام 2012م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة فا�س القاب�ضة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف �إيطاليا ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمارات العقارية،
منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة �شركة فا�س للتطوير العقاري ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمارات العقارية ،منذ عام 2016م.
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املنا�صب ال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

ཛ

ཛمدير �شركة الوحيدة للتجهيزات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
التجارة ،منذ عام 1998م حتى 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة وهبه التجارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
التجارة ،منذ عام 2003م حتى 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة جمموعة التجزئة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2006م حتى 2018م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع جتارة الأزياء ،منذ عام 2006م حتى عام 2017م.

ཛ

ཛمدير �شركة التجزئة املتقدمة الدولية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف قطاع
التجارة ،منذ عام 2010م حتى 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة الوحيدة للتجهيزات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف االمارات ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام
2011م حتى 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة انرتنا�شيونال فا�شن كون�سبت ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف االمارات ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2014م حتى 2018م.

�٥سلمان عبدالعزيز فهد احلكري

العمر:

� 51سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب.

تاريخ التعيني:

2017/6/19م

امل�ؤهل العلمي:

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1990م.

املنا�صب التنفيذية احلاليةཛ :
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ཛمدير يف م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند ،وهي م�ؤ�س�سة فردية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 1992م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الأطعمة والرتفيه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع الأطعمة والرتفيه،
منذ عام 2003م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة �أركان �سالم للعقارات واملقاوالت ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمار العقاري واملقاوالت ،منذ عام 2004م.

ཛ

ཛمدير مكتب �سلمان احلكري لال�ست�شارات الهند�سية ،وهو مكتب مهني م�ؤ�س�س يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويعمل يف قطاع اال�ست�شارات
الهند�سية ،منذ عام 2004م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة جممع العرب املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار
العقاري واملقاوالت ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمار التجاري ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الفريدة العقارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع املقاوالت
العامة ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س للإن�شاءات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار العقاري
واملقاوالت ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة جممع عزيز للتجارة املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمار العقاري واملقاوالت ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة جممع الظهران التجارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمار العقاري واملقاوالت ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة جممع النور التجارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمارات التجارية ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة مراكز الريا�ض املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمارات
التجارية ،منذ عام 2006م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه للم�شاريع العقارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع ادارة وتطوير العقار ،منذ عام 2006م.

املنا�صب التنفيذية احلاليةཛ :

ཛمدير يف �شركة الفريدة لتقنية املعلومات واالت�صاالت املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة جممع الريموك املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع ا�ستثمارات
جتارية ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س للفنادق القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة
الفندقية ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فر�ش املنزل املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2007م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمار العقاري ،منذ عام 2008م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل
يف قطاع اال�ستثمار العقاري ،منذ عام 2008م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س العقارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار
العقاري ،منذ عام 2008م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة �سعف العاملية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار
العقاري ،منذ عام 2008م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س للتجزئة واال�ستثمار التجاري املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل
يف قطاع ا�ستثمارات جتارية ،منذ عام 2008م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة منزيل املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار العقاري،
منذ عام 2008م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة ف�ضاء الأطفال ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2012م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة العاب بلي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 2012م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فنادق الريا�ض ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة الفندقية،
منذ عام 2012م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة �أزياء التجزئة التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمارات
التجارية ،منذ عام 2012م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة �سلمان عبد العزيز احلكري و�أوالده القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل
يف قطاع اال�ستثمارات التجارية ،منذ عام 2013م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س للطاقة التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمارات
ال�صناعية ،منذ عام 2013م.

ཛ

ཛمدير يف جممع عيون الرائد التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع املقاوالت،
منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فندق فا�س الأول التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
الفنادق ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فندق فا�س الثاين التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
الفنادق ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فندق فا�س الثالث التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
الفنادق ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فندق فا�س الرابع التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
الفنادق ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فندق فا�س اخلام�س التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
الفنادق ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة مراكز القهوة التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع جتارة املواد
الغذائية ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة جممع الإرث الرا�سخ التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
املقاوالت ،منذ عام 2014م.
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ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة جممع الدمام التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
املقاوالت ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة جممع احلمراء التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
ال�صيانة والت�شغيل ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة جممع اليا�سمني التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
ال�صيانة والت�شغيل ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة جممع امللز التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع ال�صيانة
والت�شغيل ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س ،وهي �شركة فردية ت�أ�س�ست يف ا�سبانيا ،وتعمل يف القطاع العقاري ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة املخبوزات العجيبة املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
جتارة املواد الغذائية ،منذ عام 2015م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة الفطائر الأولى املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف جتارة
املواد الغذائية ،منذ عام 2015م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة عيون الب�ساتني للتجارة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع ال�صيانة
والت�شغيل ،منذ عام 2015م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة ق�صر الكعكة املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع جتارة املواد
الغذائية ،منذ عام 2015م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الدجاج الأولى املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع جتارة املواد
الغذائية ،منذ عام 2015م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة �إ�سكان و�أكرث ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار العقاري،
منذ عام 2015م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة مذاق احلليب التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع جتارة
املواد الغذائية ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة املثلجات ال�سريعة التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع الأغذية،
منذ عام 2016م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الفطرية العربية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع الأغذية ،منذ عام
2016م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
قطاع التجارة ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فا�س املية للعقارات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار
العقاري ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة مراكز املركبات التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة،
منذ عام 2017م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة مهارة االلعاب املبتكرة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع الرتفيه،
منذ عام 2017م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة ابتكار الطاقة املتجددة لال�ستثمار ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
الطاقة ،منذ عام 2017م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة اتقان لإدارة املرافق ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع ت�سهيالت
االدارة ،منذ عام 2017م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة فا�س الأولى للتطوير واال�ستثمار العقاري ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل
يف قطاع التطوير العقاري ،منذ عام 2017م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة الفريدة الثانية العقارية ،وهي �شركة فردية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التطوير العقاري ،منذ عام
2017م.

ཛ

ཛمدير يف �شركة فا�س التقنية التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة
االلكرتونية ،منذ عام 2017م.

الع�ضويات احلالية الأخرى:
ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
التطوير العقاري ،منذ عام 2005م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فوك�س هو�سبيتاليتي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف االمارات ،وتعمل يف قطاع ال�ضيافة ،منذ
عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة طب ال�سعودية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع متلك و�إدارة
امل�ست�شفيات ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة مراكز لال�ستثمار العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف قطاع
التطوير العقاري ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة اربيان فالكون ليميتد ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع التطوير
العقاري ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س للطاقة املتجددة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف قطاع الطاقة،
منذ عام 2015م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة ايكو الهند�سية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع اال�ست�شارات
الهند�سية ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س القاب�ضة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف �إيطاليا ،وتعمل يف القطاع العقاري ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س للتطوير العقاري ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع اال�ستثمار
العقاري ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة جي اند ايه انرتنا�شونال كون�سالتانت ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف
قطاع اال�ست�شارات الهند�سية ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س �إنريجي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع الطاقة ،منذ عام
2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة الوحيدة للتجهيزات املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة،
منذ عام 1998م حتى عام 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة وهبه التجارية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2003م حتى عام 2018م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س �إدارة �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
جتارة الأزياء ،منذ عام 2006م حتى عام 2017م.

ཛ

ཛمدير �شركة جمموعة التجزئة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 2006م
حتى عام 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة التجزئة املتقدمة الدولية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2010م حتى عام 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة الوحيدة للتجهيزات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف االمارات ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 2011م حتى
عام 2018م.

ཛ

ཛمدير �شركة مالب�س اجليل التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ
عام 2012م حتى عام 2018م.

املنا�صب ال�سابقة:
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٥٥٥٥٥٥٥

٥عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل التويجري

العمر:

� 64سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

ع�ضو جمل�س ادارة

تاريخ التعيني:

2017/6/19م

امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1978م.

ཛحا�صل على �شهادة الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة والية �أيوا يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1985م.
ཛ
املنا�صب التنفيذية احلالية :مالك مكتب الدكتور عبد الرحمن التويجري لال�ست�شارات االقت�صادية ،وهو مكتب مهني ت�أ�س�س يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويعمل يف قطاع اال�ست�شارات،
منذ عام 2013م.
الع�ضويات احلالية الأخرى :ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة الهناف املتحدة التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
اال�ستثمارات ،منذ عام 2017م.
ཛمعيد يف ق�سم االقت�صاد يف جامعة امللك �سعود ،وهي جامعة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 1978م حتى عام 1984م.
املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :
�ཛأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم االقت�صاد يف جامعة امللك �سعود ،وهي جامعة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 1985م حتى
ཛ
عام 1988م.
ཛم�ست�شار اقت�صادي يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ،وهي هيئة حكومية خليجية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 1988م
ཛ
حتى عام 1990م.
ཛمدير مناوب يف �صندوق النقد الدويل ،وهي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية ،منذ عام 1991م حتى عام 1995م.
ཛ
ཛمدير تنفيذي وممثل اململكة العربية ال�سعودية يف �صندوق النقد الدويل ،وهي هيئة حكومية دولية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية ،منذ
ཛ
عام 1995م حتى عام 1999م.
ཛالأمني العام للمجل�س االقت�صادي الأعلى ،وهي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 1999م حتى عام 2009م.
ཛ
ཛع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو) ،وهي �شركة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
ཛ
البرتول ،منذ عام 2001م حتى عام 2013م.
ཛرئي�س جمل�س االدارة يف هيئة ال�سوق املالية ،وهي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع تنظيم وتطوير ال�سوق
ཛ
املالية ،منذ عام 2008م حتى عام 2013م.
ཛرئي�س جمل�س االدارة يف �شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
ཛ
قطاع اال�ستثمارات الر�أ�سمالية ،منذ عام 2015م حتى عام 2018م.

٥٥٥٥٥٥٥

٥حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف

العمر:

� 55سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

ع�ضو جمل�س ادارة

تاريخ التعيني:

2017/6/19م

امل�ؤهل العلمي:

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�صناعية من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1988م.

املنا�صب التنفيذية احلالية :الرئي�س التنفيذي يف �شركة جمموعة اخلريف ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع ال�صناعي والتجاري،
منذ عام 2016م.
الع�ضويات احلالية الأخرى:
ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة �أبناء عبداهلل �إبراهيم اخلريف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل
ཛ
يف القطاع اال�ستثمارات املالية ،منذ عام 1988م.
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ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة جمموعة اخلريف ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع ال�صناعة
والتجارة ،منذ عام 2007م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة اخلريف لتقنية املياه والطاقة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
قطاع املياه والطاقة ،منذ عام 2013م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة اخلريف التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع
التجاري ،منذ عام 2013م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة �صناعات اخلريف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
ال�صناعة ،منذ عام 2013م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة اخلريف للبرتول ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
البرتول ،منذ عام 2014م.

املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :

ཛالع�ضو املنتدب يف �شركة اخلريف لتقنية املياه والطاقة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف مملكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
قطاع املياه والطاقة ،منذ عام 2008م حتى عام .2013

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع
ال�صناعي ،منذ عام 2014م حتى عام 2018م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�سعودية لأنابيب ال�صلب ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع
ال�صناعي ،منذ عام 2013م حتى عام 2015م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الورق ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع
ال�صناعي ،منذ عام 2006م حتى عام 2014م.

الع�ضويات ال�سابقة الأخرى:

٥٥٥٥٥٥٥

٥كامل بديع القلم

العمر:

� 53سنة

اجلن�سية:

�أمريكي

املن�صب احلايل:

ع�ضو جمل�س ادارة

تاريخ التعيني:

2017/6/19م

امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية من جامعة نورث كارولينا يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1988م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية من جامعة نورث كارولينا يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1990م.

املنا�صب التنفيذية احلالية :م�ست�شار يف �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه العقارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع
التطوير العقاري ،منذ عام 2001م.
الع�ضويات احلالية الأخرىཛ :

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س للرتفيه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف كندا ،وتعمل يف قطاع الرتفيه ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري ،منذ عام 2015م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة �إ�سكان و�أكرث ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع العقاري،
منذ عام 2015م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة جي اند ايه العاملية لال�ست�شارات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع
الهند�سة ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة ايكو للتطوير ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �إيطاليا ،وتعمل يف قطاع الهند�سة ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة ايكو للهند�سة املعمارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع الهند�سة،
منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س القاب�ضة ،وهي �شركة ذات م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف �إيطاليا ،وتعمل يف القطاع العقارية ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة مراكز لال�ستثمار العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف جمهورية م�صر العربية ،وتعمل يف قطاع
التطوير العقاري ،منذ عام 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة ابتكار الطاقة املتجددة لال�ستثمار ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع الطاقة ،منذ عام 2017م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة �شركة فالكون للمجمعات التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف ايطاليا ،وتعمل يف التطوير العقاري،
منذ عام 2017م.

املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :

ཛمهند�س معماري يف مكتب الإدارة الفيدرايل للطرق ال�سريعة يف وزارة النقل الأمريكية ،وهي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،منذ عام 1988م حتى عام 2001م.

الع�ضويات ال�سابقة الأخرىཛ :

ཛع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أمالك العاملية لال�ستثمارات العقارية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ،وتعمل يف قطاع التطوير العقاري ،منذ عام
2012م حتى عام 2018م.
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٥٥٥٥٥٥٥

٥برينارد هيغينز

العمر:

� 58سنة

اجلن�سية:

بريطاين

املن�صب احلايل:

ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة املراجعة

تاريخ التعيني:

2017/12/06م

امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الريا�ضيات من جامعة غال�سكو يف اململكة املتحدة ،يف عام 1983م.

ཛ

ཛحا�صل على رتبة زميل من كلية االكتواريني يف جامعة غال�سكو يف اململكة املتحدة ،يف عام 1986م.

ཛ
املنا�صب التنفيذية احلاليةཛ :
ཛ

ཛبروف�سور زائر يف جامعة �ستارثكاليد ،وهي جامعة وطنية ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع التعليم ،منذ عام 2018م.

ཛ

ཛم�ست�شار ا�سرتاتيجي يف �شركة �سكوت�ش نا�شيونال انف�سمنت ،وهي منظمة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف القطاع امل�صريف،
منذ عام 2018م.
ཛع�ضو جمل�س ادارة يف املجل�س اال�ست�شاري للخدمات املالية ،وهي منظمة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع اال�ست�شارات
املالية ،منذ عام 2011م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س ادارة جمموعة بيوكلوو ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع الزراعة والطاقة ،منذ
عام 2014م.

ཛ

ཛع�ضو يف جمل�س ادارة غال�سكو اليف ،وهي منظمة خريية ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتقوم بتنظيم �أن�شطة ح�ضارية و�سياحية ،منذ عام
2017م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة يف املعار�ض الوطنية اال�سكتلندية ،وهي منظمة خريية حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع الفنون ،منذ
عام 2017م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة يف �سي�ستيما ا�سكتلندا ،وهي منظمة خريية حكومية ت�أ�س�ست يف ا�سكتلندا ،وتعمل يف قطاع دعم ال�شباب ،منذ عام 2018م.

ཛ

ཛرئي�س جمل�س ادارة يف �شركة كي واي �سي كي ار ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف ا�سرتاليا ،وتعمل يف قطاع التكنولوجيا ،منذ عام
2018م.

ཛ

ཛاملدير العام يف �شركة �ستاندرد اليف ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف القطاع الت�أمني ،منذ عام
1983م وحتى عام 1996م.

ཛ

ཛالرئي�س التنفيذي للخدمات امل�صرفية للأفراد يف �شركة امل�صرف امللكي اال�سكتلندي ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة،
وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ عام 1997م وحتى عام 2006م.

ཛ

ཛاملدير التنفيذي يف �شركة �أت�ش بي �أو �أ�س ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف القطاع امل�صريف،
منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.

ཛ

ཛالرئي�س التنفيذي يف �شركة م�صرف تي�سكو ،وهي �شركة م�ساهمة مدرجة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ عام
2008م وحتى عام 2018م.

الع�ضويات احلالية الأخرىཛ :

املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

٥عبدالرحيم خالدين

العمر:

� 38سنة

اجلن�سية:

جنوب افريقيا

املن�صب احلايل:

�أمني �سر جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني:

2018/09/16م

امل�ؤهل العلمي:

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف هند�سة الكمبيوتر والربجمة من جامعة �أ�س تيك هافاتيك ،يف جنوب �أفريقيا ،يف عام 2004م.

املنا�صب التنفيذية احلالية :ال يوجد
الع�ضويات احلالية الأخرى :ال يوجد
املنا�صب التنفيذية ال�سابقة :ال يوجد
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ཛحا�صل على رتبة زميل من املعهد القانوين للم�صرفيني يف ا�سكتلندا يف اململكة املتحدة ،يف عام 2003م.
ཛبروف�سور فخري يف كلية �إدنربة للأعمال يف جامعة هريوت وات ،وهي جامعة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع التعليم ،منذ
عام 2017م.

٥٥٥

٥جلان جمل�س الإدارة

يعنى جمل�س الإدارة بت�شكيل اللجان لتح�سني �إدارة ال�شركة ،حيث �أن لكل جلنة قواعد وا�ضحة حتدد �أدوارها و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها .كما وتعقد
اللجان اجتماعات دورية لغر�ض القيام بواجباتها.
فيما يلي ملخ�ص عن هيكل وم�س�ؤوليات والأع�ضاء احلاليني لكل جلنة دائمة:

٥ ٥٥٥٥٥جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تتمثل املهمة الأ�سا�سية للجنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف حتديد الأفراد امل�ؤهلني واملر�شحني ليكونوا �أع�ضاء مبجل�س الإدارة ،وكذلك م�ساعدة جمل�س
الإدارة يف و�ضع ميثاق �سليم وبناء ال�سيا�سات واالجراءات الالزمة لذلك .وي�شمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي متكنها من حتقيق
مهامها ،ومنها:
ཛحتديد الأع�ضاء امل�ؤهلني وتر�شيحهم لع�ضوية جمل�س الإدارة.
ཛ
ཛ

ཛاملراجعة ال�سنوية ملتطلبات ع�ضوية جمل�س الإدارة والتي تت�ضمن الإمكانيات ،اخلربة وتوفر الوقت لأن�شطة جمل�س الإدارة.

ཛ

ཛمراجعة هيكل جمل�س الإدارة واقرتاح التعديالت املطلوبة يف �ضوء م�صلحة ال�شركة.

ཛ

ཛحتديد نقاط القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح التعديالت املطلوبة يف �ضوء م�صلحة ال�شركة.

ཛ

ཛالرت�شيح ملنا�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة والع�ضو املنتدب وتر�شيح �أع�ضاء اللجنة العتمادهم من جمل�س الإدارة �أو اجلمعية العامة.

ཛ

ཛمراجعة �سيا�سات و�إجراءات املوافقة على جمل�س الإدارة قبل تطبيقها من خالل اجلمعية العامة.

ཛ

ཛمراقبة ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�ستقلني ومراقبة وجود �أي تعار�ض للم�صالح ب�صورة �سنوية.

ཛ

ཛمراجعة املواد التح�ضريية والدورات التدريبية لأع�ضاء جمل�س الإدارة اجلدد.

ཛ

ཛو�ضع �سيا�سات وا�ضحة فيما يخ�ص مكاف�آت املديرين وكبار التنفيذيني.

ཛ

ཛمراجعة واقرتاح خطط تويل الوظائف التنفيذية الرئي�سية.

ཛ

ཛمراجعة واعتماد هيكل املكاف�آت واالمتيازات لل�شركة ككل والذي يت�ضمن الدرجات الوظيفية ،هيكل الأجور واالمتيازات ،واملكاف�آت واحلوافز
املرتبطة بالأداء.

ཛ

ཛاملوافقة على التغيريات يف مكاف�أة الرئي�س التنفيذي ،والتو�صية بتغيري املكاف�آت لكل من الع�ضو املنتدب ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�أع�ضاء
جلان جمل�س الإدارة املختلفة.

ཛ

ཛاعتماد املكاف�آت غري االعتيادية (مكاف�آت التوظيف �أو الأداء) للرئي�س التنفيذي والوظائف العليا.

وتتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة ملدة ثالثة (� )3سنوات.
مع مراعاة ال�شروط الواجب توافرها يف �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،يعني جمل�س الإدارة �أع�ضاء اللجنة وذلك ملدة ثالث �سنوات .وعلى
جمل�س الإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام املناطة بها مبا يف ذلك �إطالع اللجنة ،وبدون �أي قيود ،على كافة البيانات
واملعلومات والتقارير وال�سجالت واملرا�سالت �أو غري ذلك من الأمور التي ترى اللجنة �أهمية االطالع عليها.
وقد مت تعيني الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1439/02/25هـ (املوافق 2017/11/14م).
جدول � :3-5أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

املن�صب

1

حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف

الرئي�س

2

ندمي م�صطفى حميد �أحمد �شاب�سوغ

ع�ضو

3

كامل بديع القلم

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف
يرجى مراجعة الق�سم  3-1-5للح�صول على تفا�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.
ندمي م�صطفى حميد �أحمد �شاب�سوغ
العمر:

� 54سنة

اجلن�سية:

بريطاين

املن�صب احلايل:

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

تاريخ التعيني:

2017/11/14م

امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة من جامعة لندن يف اململكة املتحدة ،يف عام 1987م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام يف اململكة املتحدة ،يف عام 1988م.

املنا�صب التنفيذية احلاليةཛ :

املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

ཛمدير عام يف �شركة م�سك العاملية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة االمارات العربية ،وتعمل يف قطاع الأغذية
وامل�شروبات ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛكبار م�ست�شاري رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة فواز احلكري ،وهي جمموعة من ال�شركات (من �ضمنها ال�شركة ،و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه ،و�شركة فواز احلكري العقارية ،و�شركة فا�س للطاقة التجارية ،وم�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند الأمنية وغريها من ال�شركات) مملوكة ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر من كل من فواز عبدالعزيز احلكري ،و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري ،منذ عام 2014م.

ཛ

ཛمدير عام يف �شركة برودفيو �سرتاتيجك بارترنز جيه �أل تي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة االمارات العربية ،وتعمل يف
قطاع ا�ست�شارات ا�سرتاتيجية ال�شركات ،منذ عام 2013م.

ཛ

ཛمدير تنفيذي يف �شركة مورغان �ستانلي العاملية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف دولة االمارات العربية ،وتعمل يف قطاع التمويل،
منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.

ཛ

ཛمدير عام يف �شركة بري �ستورنز العاملية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع التمويل ،منذ عام
2003م وحتى عام 2008م.

ཛ

ཛنائب الرئي�س يف �شركة كريديت �سوي�س فر�ست بو�سطن ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة املتحدة ،وتعمل يف قطاع
التمويل ،منذ عام 1997م وحتى عام 2003م.

ཛ

ཛم�شارك يف �شركة البنك العربي بي �أل �سي (لندن و�سنغافورة) ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف الأردن ،وتعمل يف القطاع امل�صريف،
منذ عام 1989م وحتى عام 1997م.

كامل بديع القلم
يرجى مراجعة الق�سم  3-1-5للح�صول على تفا�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات كامل بديع القلم وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.

٥ ٥٥٥٥٥جلنة املراجعة
�إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو �أحد امل�س�ؤوليات املناطة مبجل�س الإدارة ،وتتمثل املهمة الأ�سا�سية للجنة املراجعة يف التحقق من كفاية نظام
الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية ،وتقدمي �أي تو�صيات ملجل�س الإدارة من �ش�أنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق �أغرا�ض ال�شركة ويحمى م�صالح
امل�ساهمني وامل�ستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة .وتكون اللجنة م�س�ؤولة �أي�ضا عن مراجعة �سيا�سات �إدارة املخاطر والتقرير ال�سنوي للمخاطر
وخطط احلد من ت�أثري تلك املخاطر قبل العر�ض على جمل�س الإدارة ،كما تكون اللجنة م�س�ؤولة عن ت�أكيد االلتزام بقواعد وممار�سات حوكمة ال�شركة
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ودليل و�سيا�سة احلوكمة اخلا�ص بال�شركة .وي�شمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي متكنها من حتقيق
مهامها ،ومنها:
ཛالإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية.
ཛ

140

ཛ

ཛمراجعة وتقييم �إجراءات املراجعة الداخلية و�إبداء تو�صيات حت�سينها.

ཛ

ཛمراجعة تقارير املراجعة الداخلية والت�أكد من تطبيق الإجراءات التعديلية املطلوبة ومراجعة التقرير ال�سنوي قبل عر�ضه على جمل�س الإدارة
العتماده.

ཛ

ཛالتو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم والت�أكد من ا�ستقالليتهم.

ཛ

ཛالإ�شراف على عمل املحا�سبني القانونيني واملوافقة على �أي تغيري يف نطاق املراجعة اخلا�ص بهم.

ཛ

ཛمراجعة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء �أية مالحظات عليها.

ཛ

ཛمراجعة مالحظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.

ཛ

ཛمراجعة القوائم املالية الأولية وال�سنوية لل�شركة قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة.

ཛ

ཛمراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية ورفع تو�صيات حت�سينها ملجل�س الإدارة.

ཛ

ཛامل�صادقة  /املوافقة على تقرير املخاطر ال�سنوي ومقرتحات احلد منها قبل العر�ض على جمل�س الإدارة.

ཛ

ཛمراقبة وتقييم �سيا�سات �إدارة املخاطر.

ཛ

ཛمراقبة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية ،تطبيق القوانني والأنظمة اخلا�صة بالتقارير.

ཛ

ཛالت�أكد من تطبيق قواعد الإدراج وال�سيا�سات اخلا�صة بحوكمة ال�شركات.

ཛ

ཛامل�صادقة على دليل حوكمة ال�شركات الداخلي ،وال�سيا�سات ،ودليل تفوي�ض ال�صالحيات قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة العتمادها.

ཛ

ཛالت�أكد من و�صول املعلومات ب�شفافية و�سهولة للم�ساهمني.

ཛ

ཛالت�أكد من قيام جمل�س الإدارة واللجان الفرعية بوظائفهم املحددة م�سبقا طبقا لل�سيا�سات املو�ضوعة وطبقا للدور املطلوب منهم.

وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة (� )3أع�ضاء يتم تعيينهم من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة ملدة ثالثة (� )3سنوات.
مع مراعاة ال�شروط الواجب توافرها يف �أع�ضاء جلنة املراجعة ،ت�شكل جلنة املراجعة بقرار من اجلمعية العامة العادية لل�شركة وذلك ملدة ثالث
�سنوات .وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام املناطة بها مبا يف ذلك �إطالع اللجنة ،وبدون �أي قيود ،على
كافة البيانات واملعلومات والتقارير وال�سجالت واملرا�سالت �أو غري ذلك من الأمور التي ترى اللجنة �أهمية االطالع عليها.
وقد مت تعيني الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم يف جلنة املراجعة يف اجلمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ 1439/03/18هـ (املوافق 2017/12/06م).
جدول � :4-5أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

املن�صب

1

برينارد هيغينز

الرئي�س

2

ندمي م�صطفى حميد �أحمد �شاب�سوغ

ع�ضو

3

فهد ابراهيم عبداهلل اخلريف

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

فيما يلي نبذة موجزة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة:
برينارد هيغينز
يرجى مراجعة الق�سم  3-1-5للح�صول على تفا�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات برينارد هيغينز وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.
ندمي م�صطفى حميد �أحمد �شاب�سوغ
يرجى مراجعة الق�سم  1-2-5للح�صول على تفا�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات ندمي م�صطفى حميد �أحمد �شاب�سوغ وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية
وال�سابقة.
فهد ابراهيم عبداهلل اخلريف
العمر:

� 39سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني:

2017/12/06م
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امل�ؤهل العلمي:

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الإدارة املالية من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 2000م.

املنا�صب التنفيذية احلالية :م�ست�شار مايل و�إداري يف �شركة فهد ابراهيم اخلريف خلدمات اال�ست�شارات املالية واالدارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع اال�ست�شارات املالية واالدارية ،منذ عام 2017م.

الع�ضويات احلالية الأخرى :ع�ضو جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�سعودية للتمويل ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التمويل ،منذ عام
2017م.
ཛرئي�س �إدارة املخاطر يف �شركة مكني كابيتال ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التمويل ،منذ
املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :
عام 2015م وحتى عام 2017م.

٥٥٥

ཛ

ཛرئي�س �إدارة املخاطر يف ال�شركة ال�سعودية للتمويل ،منذ عام 2012م وحتى عام 2015م.

ཛ

ཛمدير متويل الت�صدير يف �شركة جمموعة اخلريف ،وهي ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع
ال�صناعي ،منذ عام 2008م وحتى عام 2011م.

ཛ

ཛمدير يف جمموعة �سامبا املالية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ عام 2004م
وحتى عام 2008م.

ཛ

ཛحما�سب �أول وحملل مايل يف �شركة جمموعة اخلريف ،منذ عام 2001م وحتى عام 2004م.

٥الإدارة العليا

٥ ٥٥٥٥٥ملحة عامة على الإدارة العليا
تت�ألف الإدارة العليا من �أع�ضاء م�ؤهلني من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني يتميزون بخربة دولية وحملية يف قطاع التطوير العقاري ،و�إدارة وت�شغيل
املجمعات التجارية .وتتمثل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للرئي�س التنفيذي يف �إدارة �أعمال ال�شركة والإ�شراف على �أداء ال�شركة مبا يتما�شى مع �أهداف
وتوجيهات جمل�س الإدارة وامل�ساهمني.
يت�ألف فريق الإدارة العليا لل�شركة حاليا من الع�ضو املنتدب ،الرئي�س التنفيذي ،نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون املالية ،نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع العمليات ،نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الت�أجري ،رئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية ،رئي�س قطاع اخلدمات امل�ساندة ،رئي�س قطاع املحافظ وادارة
الأ�صول ،رئي�س قطاع التطوير وادارة امل�شاريع ،رئي�س قطاع الت�سويق واخلدمات الرقمية ،مدير �إدارة التدقيق الداخلي ،رئي�س قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
جدول  :5-5تفا�صيل الإدارة العليا
اال�سم
.1

�سلمان عبدالعزيز فهد احلكري

الع�ضو املنتدب

.2

�أوليفيري نوغارو

الرئي�س التنفيذي

يناير 2019م

.3

ليونيل بون�سارد

.4

ماجد عاي�ض بطي اجلعيد

.5

خالد حممد �صالح ال�ضبيعي

فرن�سي

50

-

-

نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع ال�ش�ؤون املالية
نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع العمليات
نائب الرئي�س التنفيذي
لقطاع الت�أجري

يناير 2019م

بلجيكي

45

-

-

�سبتمرب 2013م

�سعودي

42

-

-

�سبتمرب 2014م

�سعودي

40

-

-

.6

جربي عبدالفتاح ح�سني معايل

رئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية

�سبتمرب 2006م

�أردين

48

-

-

.7

تركي �صالح احمد الزهراين

.8

برونو وهبة

يوليو 2018م

لبناين

34

-

-

.9

غ�سان �أحمد عبدالقادر �أبو مطري

دي�سمرب 2015م

�أردين

43

-

-

.10

�شاغر

-

-

-

-

-

.11

ناجي ح�سيب حممد فيا�ض

�أغ�سط�س 2017م

لبناين

54

-

-

.12

را�شد عبداهلل را�شد العثمان

رئي�س قطاع اخلدمات
امل�ساندة
رئي�س قطاع املحافظ
وادارة الأ�صول
رئي�س قطاع التطوير
وادارة امل�شاريع
رئي�س قطاع الت�سويق
واخلدمات الرقمية
مدير �إدارة التدقيق
الداخلي
رئي�س قطاع االت�صاالت
وتقنية املعلومات

�سبتمرب 2009م

�سعودي

42

-

-

يونيو 2016م

�سعودي

56

-

-

امل�صدر :ال�شركة
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املن�صب

اجلن�سية العمر عدد الأ�سهم اململوكة عدد الأ�سهم اململوكة
تاريخ التعيني يف
بعد الطرح
قبل الطرح
الوظيفة احلالية
املدير العام ال�سابق
38.000.000
44.500.000
51
2005ملل�شركة �سعودي
منذ عام

٥ ٥٥٥٥٥ال�سري الذاتية لكبار التنفيذيني
نورد �أدناه نظر ًة عامة على اخلربات ،وامل�ؤهالت ،واملنا�صب احلالية وال�سابقة لكل ع�ض ٍو يف الإدارة العليا:

٥٥٥٥٥٥٥

� ٥سلمان عبدالعزيز فهد احلكري

يرجى مراجعة الق�سم  3-1-5للح�صول على تفا�صيل �أكرث فيما يتعلق بخربات �سلمان عبدالعزيز فهد احلكري وم�ؤهالته ومنا�صبه احلالية وال�سابقة.

٥٥٥٥٥٥٥

�٥أوليفيري نوغارو

العمر:

� 50سنة

اجلن�سية:

فرن�سي

املن�صب احلايل:

الرئي�س التنفيذي

تاريخ التعيني:

2019/1/14م

امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف الإدارة الدولية من الكلية العالية للإدارة �آي �إ�س جي �إن�ستتيوت �سوبرييور دي ج�ستا�س�شيون
( )Institut Superieur de Gestionيف فر�سا يف عام 1991م.

ཛ
املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من �إي ا�س �سي بي �أوروبا ( )ESCP Europeيف باري�س ،فرن�سا ،عام 2001م.
ཛنائب مدير مركز الت�سوق يف یونیبیل-رود�آمكو ( ،)Unibail-Rodamcoوهي �شركة �أوروبية ت�أ�س�ست يف فرن�سا تعمل يف قطاع العقارات ،منذ
عام  2001وحتى 2002م.

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

ཛ

ཛمدير مركز الت�سوق يف یونیبیل-رود�آمكو منذ 2002م وحتى 2004م.

ཛ

ཛمدير مركز ت�سوق املنطقة يف یونیبیل-رود�آمكو منذ 2005م وحتى 2006م.

ཛ

ཛرئي�س �إدارة مركز الت�سوق يف یونیبیل-رود�آمكو منذ  2007وحتى 2008م.

ཛ

ཛرئي�س جمموعة العمليات يف یونیبیل-رود�آمكو منذ 2008م وحتى 2009م.

ཛ

ཛمدير العمليات يف �أوروبا الو�سطى يف یونیبیل-رود�آمكو منذ عام 2009م وحتى 2013م.

ཛ

ཛنائب رئي�س عمليات الت�شغيل يف یونیبیل-رود�آمكو يف �أملانيا � -إم �إف �أي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف �أملانيا وتعمل يف قطاع
العقارات التجارية ،منذ عام 2013م وحتى 2014م.

ཛ

ཛرئي�س عمليات الت�شغيل يف یونیبیل-رود�آمكو يف �أملانيا منذ عام 2014م وحتى 2015م.

ཛ

ཛنائب الرئي�س التنفيذي واملدير العام يف یونیبیل-رود�آمكو يف �أملانيا منذ  2015وحتى 2016م.

ཛ

ཛالرئي�س التنفيذي ل�شركة یونیبیل-رود�آمكو يف �أملانيا منذ 2016م وحتى 2017م.

ཛ

ཛالع�ضو املنتدب ل�شركة مورغان �ستانلي العقارية (الرئي�س التنفيذي ل�شركة كوبيك �آند بريز ( ،)Cubik and Brizوهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعمل يف القطاع العقاري ،منذ عام 2017م وحتى 2018م.

ཛ

ཛع�ضو يف اللجنة االدارية يف یونیبیل-رود�آمكو �أوروبا الو�سطى ،وهي �شركة �أوروبية ت�أ�س�ست يف فرن�سا تعمل يف قطاع العقارات ،منذ 2009م
وحتى 2012م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س �إدارة يف یونیبیل-رود�آمكو �أملانيا منذ 2014م وحتى 2017م.

ཛ

ཛع�ضو يف اللجنة التنفيذية يف یونیبیل-رود�آمكو منذ 2014م وحتى 2017م.

٥الدكتور ليونيل بون�سارد

العمر:

� 45سنة

اجلن�سية:

بلجيكي

املن�صب احلايل:

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون املالية

تاريخ التعيني:

2019/1/1م

143

امل�ؤهل العلمي:

املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

ཛ

ཛحا�صل على املاج�ستري يف العالقات الدولية من كلية كينجز يف لندن ،يف عام 1998م.

ཛ

ཛحا�صل على الدكتوراه يف االقت�صاد من جامعة اليدن يف هولندا ،يف عام 2004م.

ཛ

ཛرئي�س وحدة �أوروبا ال�شرقية بوزارة الدفاع البلجيكية ،وهي منظمة حكومية ت�أ�س�ست يف بلجيكا وتعمل يف قطاع الدفاع ،منذ عام 1998م وحتى
2003م.

ཛ

ཛرئي�س عمليات الت�شغيل ونائب مدير البحوث يف كلية الدفاع ( )NDCالتابعة ملنظمة حلف �شمال الأطل�سي (ناتو ،)NATO /وهي كلية ع�سكرية
دولية لبلدان منظمة حلف �شمال الأطل�سي التي �أن�شئت يف روما من خالل معاهدة �شمال الأطل�سي بتاريخ 1949م وتعمل يف قطاع العالقات
الدولية ،منذ عام 2004م وحتى 2006م.

ཛ

ཛرئي�س عمليات الت�شغيل ونائب مدير املكتب الإعالمي ملنظمة حلف �شمال الأطل�سي (ناتو ،)NATO/وهي منظمة دولية �أن�شئت يف مو�سكو من
خالل معاهدة �شمال الأطل�سي لعام 1949م وتعمل يف قطاع العالقات الدولية ،منذ عام 2006م وحتى 2008م.

ཛ

ཛاملراقب املايل ورئي�س عمليات الت�شغيل يف جمموعة بو�سطن اال�ست�شارية ( ،)BCGوهي �شركة ا�ست�شارية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة وتعمل يف
قطاع اال�ست�شارات الإدارية العاملية ،منذ عام 2008م وحتى 2012م.

ཛ

ཛاملراقب املايل ونائب الرئي�س التنفيذي ملعهد �سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا «�سكولتك» ( ،)Skoltechوهي منظمة غري ربحية ت�أ�س�ست يف
مو�سكو وتعمل يف قطاع التعليم ،منذ عام 2012م وحتى 2015م.

ཛ

ཛاملراقب الدويل للمجموعة يف جمموعة بو�سطن اال�ست�شارية ( ،)BCGوهي �شركة ا�ست�شارية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة وتعمل يف قطاع
اال�ست�شارات الإدارية العاملية ،منذ عام 2015م وحتى 2016م.

ཛ

ཛاملراقب املايل للمجموعة يف جمموعة الفي�صلية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل يف قطاع منتجات
الألبان وااللكرتونيات والرعاية ال�صحية والغذاء ،منذ عام 2016م وحتى 2018م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س �إدارة يف �أك�سنت�شر ال�سعودية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل يف قطاع
اال�ست�شارات ،منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة فارما الدولية ،وهي �شركة خا�صة ت�أ�س�ست يف الأردن وتعمل يف قطاع الرعاية ال�صحية ،منذ عام 2016م وحتى
عام 2018م.

ཛ

ཛرئي�س جلنة املراجعة يف �شركة ال�صايف دانون ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل يف قطاع الأغذية
وامل�شروبات ،منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

٥ماجد عاي�ض بطي اجلعيد

العمر:

� 42سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات

تاريخ التعيني:

�سبتمرب 2013م

امل�ؤهل العلمي:

144

ཛ

ཛحا�صل على البكالوريو�س يف اللغات من جامعة لوفان يف بروك�سل ،يف عام 1997م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف التجارة مع تركيز على الأعمال الدولية من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام
2000م.

ཛ

ཛح�ضر دورة التمويل للمديرين يف ان�سياد كلية العامل يف ادارة الأعمال يف فرن�سا ،يف عام 2015م.

ཛ

ཛح�ضر برنامج تطوير القيادة والإدارة يف كلية ان اي يو الدارة الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 2014م.

ཛ

ཛحا�صل على دبلوم �إدارة املن�ش�آت التجارية من بروبرتي كاون�سل يف دولة االمارات العربية املتحدة ،يف عام 2006م.

املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

�سبتمرب 2014م

امل�ؤهل العلمي:
املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

تاريخ التعيني:
امل�ؤهل العلمي:

ال يوجد

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الت�أجري

تاريخ التعيني:

املن�صب احلايل:

ཛ

ཛمدير العمليات يف �شركة با�سامح التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة،
منذ عام 2001م وحتى 2003م.

�سعودي

املن�صب احلايل:

اجلن�سية:

ཛ

ཛنائب مدير جممع جتاري يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ
عام 2003م وحتى 2005م.

� 40سنة

اجلن�سية:

العمر:

ཛ

ཛمدير جممع جتاري يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2005م وحتى 2010م.

٥خالد حممد �صالح ال�ضبيعي

العمر:

٥٥٥٥٥٥٥

ཛ

ཛمدير العمليات الإقليمية يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2010م وحتى 2013م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الآداب يف و�سائل االت�صال العامة من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة يف م�صر ،يف عام 2006م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة نظام املعلومات االدارية العامة من جامعة �سياتل با�سيفك يف الواليات املتحدة االمريكية ،يف عام 2001م.

ཛ

ཛمدير مبيعات و�سائل االعالم يف �شركة املراكز العربية ،منذ عام 2009م وحتى 2011م.

ཛ

ཛرئي�س الدائرة للمواد املنزلية الثقيلة يف �شركة جيان ال�سعودية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 2008م وحتى 2009م.

ཛ

ཛنائب مدير عام املتجر يف �شركة جيان ال�سعودية املحدودة منذ عام 2007م وحتى 2008م.

ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمل�س مراكز ت�سوق ال�شرق الأو�سط ،وهو جمل�س ت�أ�س�س يف الإمارات العربية املتحدة ويعمل يف جمال التجارة ،منذ عام 2014م
وحتى 2016م.

٥جربي عبدالفتاح ح�سني معايل
� 48سنة
�أردين
رئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية
�سبتمرب 2006م
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد واملحا�سبة من اجلامعة الأردنية يف االردن ،يف عام 1992م.
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املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

ཛ

ཛاملدير املايل يف �شركة بالنيت قروب ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الإمارات العربية املتحدة ،وتعمل يف قطاع الفنادق
وال�سياحة ،منذ عام 2002م وحتى 2012م.

ཛ

ཛم�شرف التدقيق اخلارجي يف بي دي �أوه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الأردن ،وتعمل يف قطاع التدقيق واال�ست�شارات ،منذ
عام 1996م وحتى 2002م.

ཛ

ཛحما�سب �أول يف جمموعة نقل ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف الأردن ،وتعمل يف قطاع ال�صناعة ،منذ عام 1992م وحتى
1996م.

ال يوجد

٥تركي �صالح احمد الزهراين

العمر:

� 42سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

رئي�س قطاع اخلدمات امل�ساندة

تاريخ التعيني:

�سبتمرب 2009م

امل�ؤهل العلمي:

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف عام 2012م.

املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

ཛ

ཛمدير املوارد الب�شرية يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2009م وحتى 2015م.

ཛ

ཛمدير املوارد الب�شرية يف �شركة جيان ال�سعودية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف
قطاع التجارة ،منذ عام 2007م وحتى 2009م.

ཛ

ཛمدير �إدارة �شركة العثيم القاب�ضة ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع التجاري والعقاري
وال�صناعي ،منذ عام 2006م وحتى 2007م.

ཛ

ཛمدير العالقات العامة واالدارة يف �شركة جيان ال�سعودية املحدودة ،منذ عام 2003م وحتى 2006م.

ཛ

ཛم�شرف اخلدمات امل�ساندة يف �شركة ال�شايع للوكاالت الدولية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع التجارة ،منذ عام 2000م وحتى 2003م.

ཛ

ཛرئي�س فريق العالقات العامة يف �شركة ر.م.د كويكفورم ال�سعودية املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع اخلر�سانة والتطوير العقاري ،منذ عام 1998م وحتى 2000م.

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥
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ཛ

ཛاملدير املايل يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2006م وحتى 2012م.

ال يوجد

٥برونو وهبة

العمر:

� 34سنة

اجلن�سية:

لبناين

املن�صب احلايل:

رئي�س قطاع املحافظ وادارة الأ�صول

تاريخ التعيني:

يوليو 2018م

امل�ؤهل العلمي:

املنا�صب التنفيذية ال�سابقة:

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥٥٥٥٥٥٥

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة برنامج تبادل ثقايف من مدر�سة هارفارد ال�صيفية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 2004م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف هند�سة املعلوماتية واالت�صاالت من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان ،يف عام 2006م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف علوم �إدارة الأعمال من مدر�سة لندن لالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية يف اململكة املتحدة ،يف عام 2007م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من املعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (ان�سياد) يف فرن�سا ،يف عام 2010م.

ཛ

ཛمدير يف �سرتاجتي �آند (املعروفة �سابق ًا ببوز �أند كومبني) ،وهي �شركة ا�ست�شارية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وتعمل يف القطاع
اال�ست�شاري ،منذ عام 2016م وحتى 2018م.

ཛ

ཛا�ست�شاري �أول يف �سرتاجتي �آند (املعروفة �سابق ًا ببوز �أند كومبني) ،منذ عام 2008م وحتى 2016م.

ཛ

ཛا�ست�شاري يف �شركة بوز �آلن هاملنت ،وهي �شركة ا�ست�شارية ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وتعمل يف القطاع اال�ست�شاري ،منذ عام
2007م وحتى 2008م.

ال يوجد

٥غ�سان �أحمد عبدالقادر �أبو مطري

العمر:

� 43سنة

اجلن�سية:

�أردين

املن�صب احلايل:

رئي�س قطاع التطوير وادارة امل�شاريع

تاريخ التعيني:

دي�سمرب 2015م

امل�ؤهل العلمي:

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف اجليولوجيا والعلوم البيئية من جامعة الريموك يف االردن ،يف عام 1997م.

املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :

ཛمدير جمموعة �سل�سلة التوريد يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري للعقارات ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وتعمل يف قطاع العقارات ،منذ عام 2002م وحتى 2015م.

ཛ

ཛمراقب اال�صول الثابتة يف �شركة جينرييل اليكرتيك  -فرع الأردن ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وتعمل
يف القطاع ال�صناعي ،خالل عام 2001م.

ཛ

ཛمدير العمليات يف �شركة جمموعة بن الدن ال�سعودية  -فرع الأردن ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف يف اململكة العربية ال�سعودية،
وتعمل يف قطاع املقاوالت والتطوير العقاري ،منذ عام  1997وحتى 2001م.

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

ال يوجد

٥ ٥-٥٥٥٥٥٥ناجي ح�سيب حممد فيا�ض
العمر:

� 54سنة

اجلن�سية:

لبناين

املن�صب احلايل:

مدير �إدارة التدقيق الداخلي

تاريخ التعيني:

�أغ�سط�س 2017م
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امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف ادارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان ،يف عام 1984م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف ادارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان ،يف عام 1988م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة دبلوم يف الدرا�سات العليا يف املحا�سبة العامة من جامعة ماكجيل يف كندا ،يف عام 1996م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة حما�سب جماز « »CAمن املعهد الكندي للمحا�سبني القانونيني يف كندا ،يف عام 1996م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة مدقق داخلي جماز « »CIAمن معهد املراجعني الداخليني يف الواليات املتحدة االمريكية ،يف عام 2003م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة مدقق نظم معلوماتية جماز « »CISAمن رابطة مراجعة ومراقبة نظم املعلومات يف الواليات املتحدة االمريكية ،يف عام
2005م.

ཛ
املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :

ཛحا�صل على �شهادة مدقق ادارة خماطر جماز « »CRMAمن معهد املراجعني الداخليني يف الواليات املتحدة االمريكية ،يف عام 2012م.
ཛاملدير املايل والقائم ب�أعمال رئي�س املخاطر يف ال�شركة العربية للت�أمني ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف لبنان ،وتعمل يف قطاع الت�أمني،
منذ عام 2007م وحتى 2017م.

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

ཛ

ཛمدير دائرة التدقيق الداخلي يف ال�شركة العربية للت�أمني ،منذ عام 2000م وحتى 2007م.

ཛ

ཛمدير التدقيق يف ديلويت وتو�ش يف كندا ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف كندا ،وتعمل يف قطاع اال�ست�شارات املحا�سبية ،منذ
عام 1994م وحتى 2000م.

ཛ

ཛمدير ادارة خطابات االئتمان يف م�صرف بريوت والريا�ض ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف لبنان ،وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ
عام 1984م وحتى 1991م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة مراجعة احل�سابات يف �شركة الت�أمني العربية التعاونية ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية وتعمل يف جمال الت�أمني ،منذ يونيو 2013م وحتى دي�سمرب 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الت�أمني العربية العاملية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ت�أ�س�ست يف مملكة البحرين وتعمل يف جمال الت�أمني ،منذ
دي�سمرب 2013م وحتى دي�سمرب 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة امل�شرق ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف جمهورية لبنان وتعمل يف جمال اال�ستثمار ،منذ يونيو
2013م وحتى دي�سمرب 2016م.

ཛ

ཛع�ضو جمل�س حمافظني يف جمعية املدققني الداخليني يف لبنان ،وهي جمعية مهنية ت�أ�س�ست يف جمهورية لبنان يف جمال غري الربحي ،منذ
يناير 2002م.

٥ ٥-٥٥٥٥٥٥را�شد عبداهلل را�شد العثمان
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العمر:

� 56سنة

اجلن�سية:

�سعودي

املن�صب احلايل:

رئي�س قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات

تاريخ التعيني:

يونيو 2016م

امل�ؤهل العلمي:

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من جامعة والية �أركان�سا�س يف الواليات املتحدة االمريكية ،يف عام 1988م.

ཛ

ཛحا�صل على �شهادة املاج�ستري يف علوم الكمبيوتر من جامعة والية �أركان�سا�س يف الواليات املتحدة االمريكية ،يف عام 1993م.

املنا�صب التنفيذية ال�سابقةཛ :

ཛرئي�س مكتب املعلومات يف بنك البالد ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ عام
2010م وحتى 2016م.

ཛ

ཛنائب الرئي�س الأول يف بنك الريا�ض ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ عام
2007م وحتى 2009م.

ཛ

ཛنائب الرئي�س الأول يف ق�سم تقنية املعلومات واملهند�س الرئي�سي ورئي�س ق�سم اخلدمات والرقابة يف بنك الريا�ض ،منذ عام 1999م وحتى
2006م.

ཛ

ཛمدير ق�سم التقنية مل�شروع �أالين�س يف بنك الريا�ض منذ عام 1998م وحتى 2003م.

ཛ

ཛمدير �أول يف وحدة الدعم الفني يف ق�سم اخلدمات الفنية يف البنك ال�سعودي الأمريكي (�سامبا) ،وهي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست يف
اململكة العربية ال�سعودية ،وتعمل يف القطاع امل�صريف ،منذ عام 1997م وحتى 1998م.

ཛ

ཛمدير �أول يف وحدة اخلدمات الأمنية يف ق�سم اجلودة والأمن يف البنك ال�سعودي الأمريكي (�سامبا) ،منذ عام 1995م وحتى 1996م.

ཛ

ཛمدير وحدة الرتحيل يف البنك ال�سعودي الأمريكي (�سامبا) ،منذ عام 1994م وحتى 1995م.

ཛ

ཛم�ساعد مدير اخلدمات التقنية يف ق�سم �إدارة اجلمارك الأوتوماتكية ال�سعودية ،وهي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ
عام 1993م وحتى 1994م.

ཛ

ཛم�ساعد يف خمترب الكمبيوتر يف جامعة والية �أركان�سا�س �أثناء درا�سة املاج�ستري منذ عام 1991م وحتى 1993م.

ཛ

ཛم�ساعد يف خمترب الكمبيوتر يف جامعة والية �أركان�سا�س �أثناء درا�سة البكالوريو�س منذ عام 1987م وحتى 1988م.

ཛ
ཛ

ཛمربمج تطبيقي يف اجلمارك ال�سعودية ،وهي هيئة حكومية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ،منذ عام 1986م وحتى 1987م.
ཛع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة منافع ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة قاب�ضة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل يف جمال التمويل
اجلماعي ،منذ فرباير 2019م.

الع�ضويات احلالية
وال�سابقة:

٥ ٥٥٥٥٥عقود العمل مع كبار التنفيذيني
�أبرمت ال�شركة عقود عمل مع كافة �أع�ضاء الإدارة العليا يف ال�شركة وتن�ص هذه العقود على رواتبهم ومكاف�آتهم وفق ًا مل�ؤهالتهم وخرباتهم .وتت�ضمن
هذه العقود عدد من املزايا مثل منح بدل �شهري للنقل �أو بدل �سكن �أو كالهما .وهذه العقود قابلة للتجديد وخا�ضعة لنظام العمل ال�سعودي.
ان�ضم �إلى ال�شركة يف 2019م �أوليفيري نوغارو الذي يتولى من�صب املدير التنفيذي .وقد مت �إبرام عقد عمل بينه وبني ال�شركة ،وفيما يلي ملخ�ص
واجبات وم�س�ؤوليات املدير التنفيذي:
ཛتطوير ومتابعة الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة ب�شكل عام.
ཛ
ཛ

ཛتطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شركة.

ཛ

ཛتنفيذ خطط الأعمال ال�سنوية لل�شركة املعتمدة من جمل�س الإدارة.

ཛ

ཛكما يعمل كحلقة و�صل بني جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ،وبني الإدارة التنفيذية لل�شركة.

يتولى جربي عبدالفتاح ح�سني معايل من�صب رئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية .وقد مت �إبرام عقد عمل بينه وبني ال�شركة ،وفيما يلي ملخ�ص واجبات
وم�س�ؤوليات رئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية:
ཛم�ساعدة القيادة العليا يف بلورة الأهداف ،ور�سم اخلطة اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات العامة وي�شارك يف القرارات التي تهم ال�شركة ككل.
ཛ
ཛ

ཛتقدمي االقرتاحات اخلا�صة بتطوير التنظيم املايل والهيكلي لل�شركة.

ཛ

�ཛإعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية لل�شركة.

ونورد �أدناه نبذة خمت�صرة عن عقود العمل املربمة مع �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة:
جدول  :6-5ملخ�ص عقود العمل املربمة مع �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة
الرقم
املت�سل�سل

املن�صب

تاريخ العقد

تاريخ انتهاء العقد

اال�سم

.1

�أوليفيري نوغارو

الرئي�س التنفيذي

2019/1/14م

�سنتني جتدد تلقائي ًا

.٢

ليونيل بون�سارد

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�ش�ؤون املالية

2019/1/1م

�سنة واحدة يجدد تلقائي ًا

.٣

ماجد عاي�ض بطي اجلعيد

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات

2003/7/5م

�سنتني جتدد تلقائي ًا
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نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الت�أجري

2009/9/1م

�سنتني جتدد تلقائي ًا

2006/9/19م

�سنتني جتدد تلقائي ًا
�سنتني جتدد تلقائي ًا

.٤

خالد حممد �صالح ال�ضبيعي

.٥

جربي عبدالفتاح ح�سني معايل

رئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية

.٦

تركي �صالح احمد الزهراين

رئي�س قطاع اخلدمات امل�ساندة

2009/9/1م

.٧

برونو وهبة

رئي�س قطاع املحافظ وادارة الأ�صول

2018/7/24م

�سنتني جتدد تلقائي ًا

.٨

غ�سان �أحمد عبدالقادر �أبو مطري

رئي�س قطاع التطوير وادارة امل�شاريع

2015/12/25م

�سنتني جتدد تلقائي ًا

.٩

ناجي ح�سيب حممد فيا�ض

مدير �إدارة التدقيق الداخلي

2017/8/7م

�سنتني جتدد تلقائي ًا

.10

را�شد عبداهلل را�شد العثمان

رئي�س قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات

2016/5/19م

�سنتني جتدد تلقائي ًا

امل�صدر :ال�شركة

٥٥٥

٥مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ال يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وال كبار التنفيذيني ،ب�سلطة الت�صويت على مكاف�آتهم �أو تعوي�ضاتهم .ويتم حتديد
�أتعاب كبار التنفيذيني من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
كما و�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وكبار التنفيذيني ال يتمتعون ب�أية �سلطة لالقرتا�ض من ال�شركة� ،أو الت�صويت على عقد �أو ترتيب تكون لهم فيه م�صلحة
هامة.
لن تدفع �أي مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنوات املنتهية  31مار�س 2016م و  31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م.
وكان �إجمايل املكاف�آت املدفوعة لكبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ورئي�س قطاع ال�ش�ؤون املالية  8.329.401ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية
بتاريخ  31مار�س 2016م ،و  11.665.199ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2017م ،و 19.872.260ريال �سعودي عن ال�سنة املنتهية
بتاريخ  31مار�س 2018م .وت�شتمل املكاف�آت على الرواتب وبدل ال�سكن واملوا�صالت غري ذلك من املزايا.
جدول  :7-5مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني
2016م

2017م

2018م

بالريال ال�سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

�صفر

�صفر

�صفر

جلنة املراجعة

�صفر

�صفر

�صفر

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

�صفر

�صفر

�صفر

كبار التنفيذيني ( 10موظفني)

8.329.401

11.665.199

19.872.260
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6.964.872

12.475.022

13.078.154

كبار التنفيذيني ( 5موظفني)
امل�صدر :ال�شركة

٥٥٥

٥حوكمة ال�شركة

٥ ٥٥٥٥٥نظرة عامة
أحكام معينة من نظام ال�شركات و�أف�ضل
وتتمثل امل�صادر الرئي�سية حلوكمة ال�شركة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية و� ٍ
ممار�سات حوكمة ال�شركات يف اململكة.
ينظم �إطار عمل حوكمة ال�شركات خمتلف العالقات بني جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني وامل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين من خالل
و�ضع قواعد و�إجراءات لت�سهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين وتعزيز قيم امل�صداقية والإن�صاف
والقدرة التناف�سية وال�شفافية يف �سلوك ال�شركة يف �سياق ال�سوق املالية وبيئة الأعمال.
�إن هذه الالئحة تقت�ضي الإف�صاح الوا�ضح وال�شفاف وت�ضمن بالتايل �أن يعمل جمل�س الإدارة مبا يحقق �أف�ضل م�صالح امل�ساهمني ويقدم �صورة وا�ضحة
وعادلة عن الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
 32مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل الذين تلقوا �أعلى املكاف�آت خالل هذه الفرتات.
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وتهدف �سيا�سة ال�شركة �إلى تبني معايري عالية حلوكمة ال�شركات ،وتط ّبق الئحة حوكمة ال�شركات على ال�شركة اعتبار ًا من تاريخ الت�سجيل .وعلى � َّأي
ب�شكل كامل بالئحة حوكمة ال�شركات اعتبار ًا من تاريخ
حال ،ف�إن ال�شركة تتقيد يف الوقت الراهن ب�أغلبية �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات ،و�سوق تتقيد ٍ
الت�سجيل .وترى ال�شركة �أن حر�صها على التق ُّيد بتلك الالئحة ي�شكل عام ًال هام ًا يف ا�ستمرار جناحها.

٥ ٥٥٥٥٥املتطلبات الرئي�سية حلوكمة ال�شركة
�إن املتطلبات الرئي�سية للحوكمة والتي تتق ّيد ،و�سوف تتق ّيد ،بها ال�شركة مب ّينة يف الئحة حوكمة ال�شركات ،ويغطي ذلك املجاالت الوا�سعة التالية:
ཛاحلقوق العامة للم�ساهمني (املواد من � 4إلى  ،)9و
ཛ
ཛ

ཛاحلقوق املتع ّلقة باجتماعات اجلمعية العامة (املواد من � 10إلى  ،)15و

ཛ

ཛجمل�س الإدارة :تكوين املجل�س وم�س�ؤولياته و�صالحياته و�إجراءاته والتدريب (املواد من � 16إلى  ،)41و

ཛ

ཛحاالت تعار�ض امل�صالح (املواد من � 42إلى  ،)49و

ཛ

ཛجلان ال�شركة (املواد من � 50إلى  ،)72و

ཛ

ཛال�ضوابط الداخلية ،ومرجعي احل�سابات اخلارجيني ،وتقارير و�سيا�سات ال�شركة ،و�أمور متنوعة �أخرى (املواد من � 73إلى .)98

٥ ٥٥٥٥٥نظام احلوكمة اخلا�ص بال�شركة واللوائح الداخلية
كجزء من حت�ضريات ال�شركة للطرح ،وافق جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1438/12/29هـ (املوافق 2017/9/20م) على نظام احلوكمة اخلا�ص
بال�شركة واللوائح الداخلية.
يت�ألف نظام احلوكمة اخلا�ص بال�شركة من اللوائح واملواثيق التالية:
�ཛسيا�سات و�إجراءات جمل�س الإدارة.
ཛ
ཛ

�ཛسيا�سة ت�ضارب م�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

ཛ

�ཛسيا�سات ومبادئ اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة.

ཛ

ཛاملراقبة والتقييم و�أعمال املراجعة الداخلية واخلارجية و�سيا�سات الرقابة الداخلية.

ཛ

�ཛسيا�سات اجلمعية العامة.

ཛ

�ཛسيا�سة توزيع الأرباح.

ཛ

�ཛسيا�سات التوا�صل مع امل�ساهمني.

ཛ

�ཛسيا�سات الإف�صاح وال�شفافية.

ཛ

ཛمهام جلنة املراجعة.

ཛ

ཛمهام جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.

ཛ

�ཛسيا�سة امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة.

�٥ ٥٥٥٥٥سيا�سة التعامالت مع االطراف ذات العالقة
تعتمد ال�شركة على عدد من العالقات املهمة مع الأطراف ذات العالقة كامل�ست�أجرين واملوردين خلدمات البناء وغريهم من مقدمي اخلدمات الذين
تعتربهم ال�شركة جهات �أ�سا�سية ل�ضمان �سري �أعمالها .ونظر ًا لأهمية تلك العالقات ،ولبيان �أحكام تعار�ض امل�صلحة امل�شمولة يف الئحة حوكمة
ال�شركات ونظام ال�شركات ،فقد تب ّنت ال�شركة ،بتاريخ 1440/01/06هـ (املوافق 2018/09/16م)� ،سيا�س ًة للمعامالت مع الأطراف ذات العالقة،
أ�سا�س من اال�ستقاللية واحلياد وطبق ًا للأحكام التجارية املعتادة .ويعتقد جمل�س الإدارة �أن هذه ال�سيا�سة لن
وذلك ل�ضمان �سري تلك العالقات على � ٍ
تقت�صر على م�ساعدة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها القانونية املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،بل �ستعزز �أي�ضا اعتماد �أف�ضل معايري
املمار�سات يف حوكمة ال�شركات وال�شفافية يف الأ�سلوب املعتمد لقيامها ب�أعمالها.
�إن �سيا�سة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتطلب من الإدارة القيام ب�صف ٍة دورية مبراجعة قائمة عالقات ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة،
وخ�ضوع املعامالت مع جميع الأطراف ذات العالقة لعملية مراجع ٍة داخلية من خالل الإدارة وفريق املراجعة الداخلي بال�شركة وجلنة املراجعة
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واملجل�س (على �أن يحق فقط «لأع�ضاء املجل�س من غري ذوي امل�صلحة» الت�صويت ،وهم �أولئك الأع�ضاء الذين ال تكون لهم �أية م�صلحة يف املعاملة
اجتماع للجمعية العمومية لل�شركة .ويتمثل امل�ساهمني
املعنية) ،وذلك قبل التو�صية باعتماد املعاملة من جانب �أغلبية امل�ساهمني غري ذوي امل�صلحة يف
ٍ
من غري ذوي امل�صلحة يف �أولئك امل�ساهمني الذين ال يكون من خاللهم لأي ع�ضو باملجل�س �أية م�صلحة يف املعاملة املعنية .ووفقا لنظام ال�شركات
والئحة حوكمة ال�شركات ،ال يجوز للم�ساهمني الت�صويت على القرارات املت�صلة باعتماد معامالت مع �أطراف ذات عالقة حيثما يكون لع�ضو جمل�س
الإدارة الذي ميثل ذلك امل�ساهم م�صلحة يف تلك املعاملة.
وتن�ص �سيا�سة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على �أن تربم ال�شركة «اتفاقيات �إطارية» لتنظيم العالقات مع بع�ض الأطراف ذات العالقة
ممن تعتربهم ال�شركة �أ�سا�سيني ل�سري �أعمالها (ملزيد من التفا�صيل عن ّاليات االتفاقيات الإطارية ،يرجى مراجعة الق�سم « 3-6-13االتفاقيات
الإطارية») .وتهدف االتفاقيات الإطارية �إلى و�ضع �إطار عام للعالقة بني الأطراف للت�أكد من �أن تتم املعامالت املربمة بني ال�شركة والطرف ذي
أطراف ذات عالقة �إذا كان من املرجح �أن تكون املعامالت مع الأطراف ذات
العالقة على �أ�سا�س جتاري بحت .ولن يتم �إبرام اتفاقيات �إطارية مع � ٍ
العالقة غري مادية و�/أو ذات قيم ٍة متدنية و�/أو جارية ب�شكل غري منتظم .ومع ذلك ،ف�سوف تخ�ضع جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة� ،سوا ٌء
متت �أم مل تتم مبوجب اتفاقية �إطارية ،لإجراءات املراجعة واالعتماد املو�صوفة �أعاله.
يخ�ضع �إبرام العقود واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة .وتعتقد ال�شركة �أن كافة معامالتها مع
الأطراف ذات العالقة قد �أبرمت وفقا لأ�س�س جتارية بحتة .وبالرغم من ذلك ،ف�إن بع�ض العقود املربمة مع �أطراف ذات عالقة تت�ضمن �أحكاما
و�شروطا ال تعترب ذات �أ�س�س جتارية بحتة .فعلى �سبيل املثال ،ال تت�ضمن عقود الإن�شاء املربمة مع �شركة فواز احلكري العقارية التزام هذه ال�شركة
(ب�صفتها مقاول امل�شروع) بتقدمي �ضمان مقابل للدفعة املقدمة والتي تدفع من قبل ال�شركة (والذي تبلغ قيمته يف العادة  %10من �إجمايل قيمة
العقد املعني) �أو �ضمان ح�سن التنفيذ (والذي تبلغ قيمته يف العادة  %10من �إجمايل قيمة العقد املعني)� ،إ�ضافة �إلى قيام ال�شركة بتقدمي خ�صومات
على بدالت الإيجار للم�ست�أجرين ذوي العالقة تتجاوز اخل�صومات املقدمة لغريهم من امل�ست�أجرين .وكما ذكر �أعاله ،وافق جمل�س �إدارة ال�شركة يف
1440/01/06هـ (املوافق 2018/09/16م) على �سيا�سة تتبعها ال�شركة للتعامالت مع االطراف ذات العالقة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ويف حالة �شركة
فواز احلكري العقارية ،و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه ،كونها الأطراف ذات العالقة التي تتعامل ال�شركة معها
الأكرث ،يتم التعامل معها وف ًقا للمبادئ املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الإطارية املعنية (ملزيدٍ من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �« 4-5-5سيا�سة
التعامالت مع االطراف ذات العالقة«).
فيما يلي ملخ�ص عن الأطراف ذات العالقة ممن تتعامل معهم ال�شركة وو�صف للعالقة القائمة معهم وت�أكيد عما �إذا كان �سيتم �إبرام اتفاقية �إطارية
معهم:
جدول  :8-5ملخ�ص عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة كما يف 2018/12/31م
كيان

تعترب �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
«عميال رئي�سيا» لل�شركة ،وهي متلك جمموعة
من العالمات التجارية العاملية الفاخرة يف
جمال الأزياء ،الأمر الذي يلعب دورا هاما
يف جذب امل�ست�أجرين الآخرين وزيادة �إقبال
امل�ستهلكني.
وت�شغل �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
عموما م�ساحة متثل � %25إلى  %30من املراكز
التجارية يف ال�شركة ،وغالبا ما ت�ضمن �إيجار
متاجرها من خالل الت�أجري امل�سبق لها خالل
مرحلة التطوير.

315.173.988

نعم

فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة فواز عبدالعزيز
احلكري و�شركاه

�شركة الأطعمة
والرتفيه
و�شركاتها التابعة

ت�ست�أجر �شركة الأطعمة والرتفيه م�ساحة
ملناطق الطعام والعديد من الأك�شاك يف
املراكز التجارية التابعة لل�شركة.

40.070.103

نعم

فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة الأطعمة والرتفيه
و�شركاتها التابعة

جمموعة
عبداملح�سن
احلكري لل�سياحة
والتنمية

ت�ست�أجر جمموعة عبداملح�سن احلكري
لل�سياحة والتنمية م�ساحة داخلية (مغطاة)
وخارجية ملراكز الرتفيه العائلي يف املراكز
التجارية التابعة لل�شركة.
تقوم �شركة �ألعاب بيلي با�ستئجار م�ساحات
مغطاة للألعاب الرتفيهية يف املراكز التجارية
التابعة لل�شركة.
ت�ست�أجر �شركة ف�ضاء الأطفال يف مول العرب
(جدة) مركزا للألعاب التفاعلية اخلا�صة
بالأطفال حتت ا�سم «كيدزينيا».

�شركة فواز
عبدالعزيز
احلكري و�شركاه

�شركة �ألعاب بيلي
�شركة ف�ضاء
الأطفال
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ا�سم املعاملة مع ال�شركة

القيمة الإجمالية هل مت �إبرام
اتفاقية
للمعاملة
�إطارية؟

الطرف ذو العالقة املالك يف ال�شركة

32.009.977

ال

11.702.169

ال

1.850.923

ال

جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية هي طرف ذو
عالقة بال�شركة ،مملوكة من قبل �أقارب امل�ساهمني امل�سيطرين
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة �ألعاب بيلي
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة ف�ضاء الأطفال

كيان

ا�سم املعاملة مع ال�شركة

القيمة الإجمالية هل مت �إبرام
اتفاقية
للمعاملة
�إطارية؟

الطرف ذو العالقة املالك يف ال�شركة

�شركة اجليل
القادم املحدودة

ت�ست�أجر �شركة اجليل القادم املحدودة �صاالت
لعر�ض الأفالم ال�سينمائية يف املراكز التجارية
التابعة لل�شركة.

2.300.813

ال

�شركة اجليل القادم املحدودة هي طرف ذو عالقة بال�شركة،
مملوكة من قبل �أقارب امل�ساهمني امل�سيطرين

�شركة مراكز
القهوة التجارية

ت�ست�أجر �شركة مراكز القهوة التجارية
م�ساحات ملناطق الطعام والأك�شاك يف العديد
من املراكز التجارية التابعة لل�شركة.

929.859

ال

فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة مراكز القهوة
التجارية

93.900

ال

فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف الأكادميية ال�سعودية العاملية

262.545.829

نعم

45.041.011

ال

-

ال

�شركة هاجن
املحدودة

تقدم �شركة هاجن خدمات ت�سويق الإنتاج
والطباعة لأغرا�ض خا�صة.

1.141.275

ال

�شركة اتقان
لإدارة املرافق

�إتقان هي املورد الوحيد خلدمات �إدارة
املن�ش�آت لل�شركة.

28.871.048

ال

الأكادميية
ال�سعودية العاملية
�شركة فواز
احلكري العقارية
م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س
جند الأمنية
�شركة فا�س
للطاقة

تُعد «الأكادميية ال�سعودية العاملية» �أحد كبار
امل�ست�أجرين يف ال�سالم مول (جدة) ،وهي
ت�ست�أجر م�ساحات لغر�ض تدريب موظفي
�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه.
تعتمد ال�شركة حاليا ب�صورة ح�صرية على
�شركة فواز احلكري العقارية لت�صميم وبناء
املراكز التجارية.
تقدم ت�ضاري�س جند خدمات �أمنية جلميع
املراكز التجارية التابعة لل�شركة.
تخطط �شركة فا�س للطاقة لتثبيت الألواح
ال�شم�سية على الأ�سطح ومواقف ال�سيارات
اخلا�صة بعدة مراكز جتارية لإنتاج وبيع
الكهرباء.

فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة فواز احلكري العقارية
�سلمان عبدالعزيز احلكري ،كع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هو
�أي�ض ًا مالك م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند الأمنية
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة فا�س للطاقة
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة هاجن املحدودة
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري ،ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة يف ال�شركة ،هم �أي�ض ًا م�ساهمني م�سيطرين
(ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) يف �شركة اتقان لإدارة املرافق

امل�صدر :ال�شركة

عدا جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتطوير و�شركة اجليل القادم املحدودة ،ف�إن كال من الأطراف ذات العالقة املدرجة يف اجلدول �أعاله
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مب�صلحة ملكية .وكل من
ت�شكل كيان ًا يتمتع فيه ع�ضو جمل�س �إدارة �أو �أكرث (الذين هم �أي�ضا من امل�ساهمني امل�سيطرين)ٍ ،
جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتطوير و�شركة اجليل القادم املحدودة هي كيان مملوك من قبل �أقارب امل�ساهمني امل�سيطرين .وبنا ًء على
ذلك ،تتعترب ال�شركة �أن املعامالت التي تتم مع هذه الأطراف ذات العالقة تخ�ضع ملتطلبات املادة  71من نظام ال�شركات (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى
مراجعة الق�سم « 5-5-5االمتثال ب�أحكام الئحة حوكمة ال�شركات»).
يرجى مراجعة الق�سم « 6-13املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة» لالطالع على ملخ�ص االتفاقيات املتعلقة باملعامالت املذكورة
�أعاله .ال يوجد يف الوقت احلايل اتفاقية ر�سمية مع �شركة هاجن املحدودة.

٥ ٥٥٥٥٥االمتثال ب�أحكام الئحة حوكمة ال�شركات
ب�شكل كامل ب�أحكام الئحة حوكمة ال�شركات اعتبار ًا من تاريخ
ال�شركة يف الوقت الراهن ملتزمة ب�أغلبية �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات ،و�سوف تلتزم ٍ
الت�سجيل.
وحتديد ًا ،ف�إن �أغلبية �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،والذي يتكون حالي ًا من �ستة (� )6أع�ضاء ،هم �أع�ضاء غري تنفيذيني ،ويوجد باملجل�س ثالثة
(� )3أع�ضاء م�ستقلني (املادة  .)16و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد تبنى امل�ساهمني طريقة ت�صويت تراكمي فيما يتعلق بتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
اجتماع اجلمعية التحويلية ،والذي ُع ِقد بتاريخ 1438/09/24هـ (املوافق  19يونيو 2017م) .وهذه الطريقة من الت�صويت تتيح لكل م�ساهم حقوق
ملر�شح واحد �أو �أن يق�سم حقوقه الت�صويتية فيما
ت�صويت تعادل عدد احل�ص�ص التي ميلكها .ويحق لكل م�ساهم ا�ستخدام جميع حقوقه الت�صويتية
ٍ
ٍ
بني مر�شحيه املختارين دون �أية ازدواجية يف الأ�صوات ،وهذه الطريقة تزيد من فر�ص م�ساهمي الأقلية الذين يعينون ممثليهم يف املجل�س من خالل
مر�شح واحد (املادة .)8
ممار�سة حقوق الت�صويت الرتاكمية املتاحة لهم ل�صالح
ٍ
ومبا يتفق مع �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات ،فقد قامت اجلمعية العامة العادية لل�شركة بتكوين جلنة املراجعة ،وهي تت�ألف من ثالثة (� )3أع�ضاء
غري تنفيذيني ،وذلك بتاريخ 1439/03/18هـ (املوافق  6دي�سمرب 2017م) ،وقام جمل�س الإدارة بتكوين جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتاريخ
1438/12/29هـ (املوافق � 20سبتمرب 2017م) .وقامت ال�شركة كذلك ب�إعداد لوائح جلانها حيث مت اعتمادها من املجل�س يف جل�سته املنعقدة بتاريخ
1438/12/29هـ (املوافق � 20سبتمرب 2017م) ،و�أو�صى املجل�س باعتماد تلك اللوائح من اجلمعية العامة العادية .وقامت اجلمعية العامة العادية
لل�شركة باعتماد لوائح اللجان يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 1439/03/18هـ (املوافق  6دي�سمرب 2017م) (املواد من � 50إلى  .)54و�سوف يتم �إعداد
حما�ضر جميع االجتماعات ومراجعتها واعتمادها من جمل�س الإدارة (املادة .)53
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بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أن�ش�أت الإدارة عددًا من جلان الإدارة للإ�شراف على وظائف معينة داخل ال�شركة وم�ساعدة املجل�س على �ضمان فعالية الإ�شراف
على ال�شركة وت�شغيلها ،من خالل عدة �إدارات خمتلفة كما هو مو�ضح يف الق�سم »( 11-4وظائف الإدارة واملوارد الب�شرية  /الأق�سام«) .ال تعد جلان
الإدارة جلان ر�سمية تابعة للمجل�س وت�شمل ما يلي )1( :جلنة الإدارة التنفيذية )2( ،جلنة التنمية )3( ،جلنة �إدارة الأ�صول )4( ،جلنة تقنية
املعلومات والتكنولوجيا )5( ،جلنة املناق�صات.
أحكام تتناول تعار�ض امل�صالح وامل�صالح املتناف�سة (املواد  71و 72و  73من نظام ال�شركات
وف�ض ًال عن ذلك ،فقد �أعدت ال�شركة �
ٍ
إجراءات للتق ُّيد ب� ٍ
واملادتان  44و 46من الئحة حوكمة ال�شركات) .و�سوف تتقيد ال�شركة مبتطلبات تلك الأحكام عند �سعيها للح�صول على موافقة اجلمعية العامة على
أطراف ذات عالقة« ،وذلك بعد الت�سجيل.
أطراف ذات عالقة على النحو الوارد يف الق�سم » 6-13املعامالت والعقود مع � ٍ
املعامالت مع � ٍ
وطبق ًا لأحكام الئحة حوكمة ال�شركات ،يحظر على كل ع�ضو مبجل�س الإدارة الت�صويت على �أيِّ قرا ٍر يتخذه املجل�س �أو تتخذه اجلمعية العامة بخ�صو�ص
معامالت وعقود يجري توقيعها حل�ساب ال�شركة ،وذلك �إذا كانت لذلك الع�ضو م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف تلك املعامالت �أو العقود (املادة 44
ٍ
متطلبات مماثلة تفيد ب�أنه ال يجوز لأي ع�ض ٍو باملجل�س ،دون ترخي�ص من اجلمعية العامة العادية� ،أن تكون
(ب) ( .))1وين�ص نظام ال�شركات على
ٍ
ً
عقود يجري تنظيمها حل�ساب ال�شركة .و�إن ع�ضو املجل�س ملز ٌم �أي�ضا ب�إبالغ جمل�س الإدارة
له �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أية
�صفقات �أو ٍ
ٍ
ب�أية م�صلحة �شخ�صية قد تكون له يف تلك املعامالت �أو العقود ،وال يجوز له امل�شاركة يف الت�صويت على القرارات املعتزم تبنيها يف هذا اخل�صو�ص
من جانب جمل�س الإدارة �أو جمعيات امل�ساهمني .ويجب على رئي�س جمل�س الإدارة �إبالغ اجلمعية العامة ب�أية معامالت وعقود تكون فيها �أية م�صلحة
�شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي ع�ض ٍو باملجل�س ،وعليه �أن يلحق بذلك تقرير ًا خا�ص ًا من مراجع احل�سابات اخلارجي لل�شركة (املادة .)71
مبفهوم وا�سع بحيث يلزم
ف�سرت ال�شركة متطلبات نظام ال�شركات
وطبق ًا ل�سيا�سة ال�شركة اخلا�صة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة ،فقد ّ
ٍ
احل�صول على موافقة اجلمعية العامة عند دخول � ّأي كيانٍ يتمتع فيه ع�ضو املجل�س مب�صلحة ملكية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف معامل ٍة مع ال�شركة.
مبفهوم وا�سع نطاق القيود على الت�صويت الواردة يف ٍّ
كل من نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات بحيث ُينع من
ف�سرت ال�شركة
وباملثل ،فقد ّ
ٍ
الت�صويت على قرار اعتماد املعاملة ذات ال�صلة لي�س فقط ع�ضو املجل�س املعني ،و�إمنا �أي�ض ًا � ُّأي م�ساهم ي�سيطر عليه ذلك الع�ضو� ،أو �أي من �أقارب
ذلك الع�ضو (على �سبيل املثال ،لن يحق لعبداملجيد عبدالعزيز احلكري ،وهو �شقيق فواز عبد العزيز احلكري و�سلمان عبد العزيز احلكري ،الت�صويت
على قرارات اعتماد املعامالت ذات ال�صلة) .لذا ،لن ُي�سمح لأي م�ساهم حايل بالت�صويت على القرارات اخلا�صة باملعامالت مع الأطراف ذات
العالقة يف اجلمعية العامة .كما و�سيتم طلب موافقة اجلمعية العامة يف اجتماعها الأول بعد االدراج (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 17
»تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج«).
أعمال قد تناف�س ال�شركة �أو �أي ًا من �أن�شطتها ،ف�إنه
وتن�ص الئحة حوكمة ال�شركات �أي�ض ًا على �أنه �إذا رغب �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف االنخراط يف � ٍ
يجب عليه �أن يخطر جمل�س �إدارة امل�شاريع التي ت�شكل �أعماله مناف�س ًة لها ،وعليه �أن ميتنع عن الت�صويت على القرارات ذات ال�صلة يف اجتماعات
جمل�س الإدارة واجلمعية العامة ،وعلى رئي�س املجل�س �إبالغ اجلمعية العامة العادية بالأعمال املناف�سة التي يعتزم ع�ضو املجل�س االنخراط فيها،
ويجب احل�صول على ترخي�ص من اجلمعية العامة لل�شركة قبل دخول ع�ضو املجل�س يف الن�شاط املناف�س (املادة  .)46وينطوي نظام ال�شركات على
ا�شرتاطات مماثلة (املادة .)72
ٍ

٥٥٥

٥تعار�ض امل�صالح

ال يتيح نظام ال�شركة ،وال �أية لوائح �أو �سيا�سات داخلية� ،أية �صالحيات متكن �أي ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة او الرئي�س التنفيذي من الت�صويت على �أيِّ
عقد �أو عر�ض يكون له فيه م�صلح ًة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وذلك طبق ًا لأحكام املادة ( )71من نظام ال�شركات .وتن�ص املادة املذكورة على وجوب
�أال يكون لأي ع�ض ٍو يف جمل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�صفقات والعقود التي جتري حل�ساب ال�شركة ،با�ستثناء �أن يكون ذلك
برتخي�ص من اجلمعية العامة العادية .وتن�ص تلك املادة �أي�ض ًا على �أنه على ذلك الع�ضو �أن يبلغ جمل�س الإدارة مب�صاحله ال�شخ�صية يف ال�صفقات
والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة ،من جانبه� ،إبالغ اجلمعية العامة يف اجتماعها بال�صفقات والعقود التي يكون فيها لأي
بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات ،ويجب
ع�ض ٍو باملجل�س م�صلحة �شخ�صية ،على �أن الك�شف عن الأمر على ذلك النحو يجب �أن يكون م�صحوب ًا
ٍ
�إثبات ذلك الك�شف يف حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة .وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة �أن ي�شارك يف الت�صويت على القرار املطروح للت�صويت عليه يف
هذا اخل�صو�ص .وبنا ًء على ما تقدم ذكره ،على �أع�ضاء جمل�س الإدارة التقيد مبا هو �آت:
ཛالتقيد ب�أحكام املواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام ال�شركات ،و�أحكام املادة ( )44و( )46من الئحة حوكمة ال�شركات.
ཛ
ཛاالمتناع عن الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بالعقود املربمة مع ال�شركة حيث يكون لع�ضو املجل�س م�صلحة مبا�شرة �أو غري
ཛ
مبا�شرة يف هذا العقد.
ཛعدم الدخول يف مناف�س ٍة مع �أن�شطة ال�شركة ،ما مل يكن ع�ضو املجل�س حا�ص ًال على ترخي�ص من اجلمعية العامة العادية ،ي�سمح له القيام
ཛ
بذلك.
ཛ
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أ�سا�س تناف�سي ،طبق ًا لن�ص �سيا�سة التعامالت مع االطراف ذات العالقة.
ཛوالدخول يف امل�ستقبل يف جميع ال�صفقات مع طرف ذو عالقة على � ٍ

وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل يكن �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو امل�ساهمني احلاليني طر ًفا يف �أي اتفاق �أو ترتيب �أو تفاهم
يخ�ضع مبوجبه لأي التزام مينعه من املناف�سة �أو �أي التزام مماثل فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة.
ينطوي اجلدول �أدناه على تفا�صيل بخ�صو�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،وبيان من ميلكون �أ�سهم ًا يف� ،أو ميثلون �شركات
منخرطة يف �أن�شطة مماثلة �أو مناف�سة.
جدول � :9-5أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�شاركون يف �شركات متار�س �أعما ًال �شبيهة �أو مناف�سة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�ضويتهم يف
جمل�س الإدارة �أو امل�ساهمة يف ر�أ�س املال
ال�شركة الأخرى ذات العالقة
بع�ض ٍو جمل�س الإدارة

من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف
ال�شركة ذات العالقة
ع�ضو جمل�س �إدارة
مالك
 /مدير

طبيعة عمل ال�شركة
ذات العالقة

هل تناف�س ال�شركة؟

فواز بن عبد العزيز بن فهد احلكري
�شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري -
جمهورية م�صر العربية

نعم

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه

نعم

ال

التجارة ومتلك و�إدارة
املجمعات التجارية

�شركة املراكز العربية  -الأردن

نعم

ال

�شركة مراكز لال�ستثمار العقاري  -م�صر

نعم

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية
متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

ال  -حيث ينح�صر ن�شاط �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري كما يف
تاريخ هذه الن�شرة يف جمهورية م�صر العربية .ولي�س ل�شركة املراكز امل�صرية
للتطوير العقاري �أية ن�شاط يف اململكة العربية ال�سعودية.
نعم  -حيث ميتلك الع�ضو ن�سبة  %6.19من �أ�سهم �شركة فواز عبد العزيز
احلكري و�شركاه ،والتي بدورها متتلك ح�صة تقدر بن�سبة  %16.66من �أ�سهم
�شركة الريا�ض جالريي مول مبدينة الريا�ض.
ال  -حيث لي�س ل�شركة املراكز العربية  -الأردن �أية ن�شاط يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ال  -حيث لي�س ل�شركة مراكز لال�ستثمار العقاري �أية ن�شاط يف اململكة
العربية ال�سعودية.

�سلمان بن عبد العزيز بن فهد احلكري
�شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري -
جمهورية م�صر العربية

نعم

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه

نعم

ال

التجارة ومتلك و�إدارة
املجمعات التجارية

�شركة املراكز العربية  -الأردن

نعم

ال

�شركة مراكز لال�ستثمار العقاري  -م�صر

نعم

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية
متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

ال  -حيث ينح�صر ن�شاط �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري كما يف
تاريخ هذه الن�شرة يف جمهورية م�صر العربية .ولي�س ل�شركة املراكز امل�صرية
للتطوير العقاري �أية ن�شاط يف اململكة العربية ال�سعودية.
نعم  -حيث ميتلك الع�ضو ن�سبة  %7من �أ�سهم �شركة فواز عبد العزيز احلكري
و�شركاه ،والتي بدورها متتلك ح�صة تقدر بن�سبة  %16.66من �أ�سهم �شركة
الريا�ض جالريي مول مبدينة الريا�ض.
ال  -حيث لي�س ل�شركة املراكز العربية  -الأردن �أية ن�شاط يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ال  -حيث لي�س ل�شركة مراكز لال�ستثمار العقاري �أية ن�شاط يف اململكة العربية
ال�سعودية.

كامل بديع القلم
�شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري

ال

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

�شركة فالكون للمجمعات التجارية -
�إيطاليا

ال

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

�شركة املراكز العربية  -الأردن

ال

ال

�شركة مراكز لال�ستثمار العقاري  -م�صر

ال

نعم

متلك و�إدارة املجمعات
التجارية
متلك و�إدارة املجمعات
التجارية

ال  -حيث ينح�صر ن�شاط �شركة املراكز امل�صرية للتطوير العقاري كما يف
تاريخ هذه الن�شرة يف جمهورية م�صر العربية .ولي�س ل�شركة املراكز امل�صرية
للتطوير العقاري �أية ن�شاط يف اململكة العربية ال�سعودية.
ال  -حيث ينح�صر ن�شاط �شركة فالكون للمجمعات التجارية كما يف تاريخ
هذه الن�شرة يف �إيطاليا .ولي�س ل�شركة فالكون للمجمعات التجارية �أية ن�شاط
يف اململكة العربية ال�سعودية.
ال  -حيث لي�س ل�شركة املراكز العربية  -الأردن �أية ن�شاط يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ال  -حيث لي�س ل�شركة مراكز لال�ستثمار العقاري �أية ن�شاط يف اململكة العربية
ال�سعودية.

امل�صدر :ال�شركة

مبفهوم وا�سع من قبل ال�شركة� ،سيتم طلب موافقة اجلمعية العامة على م�شاركة
وتطبيق ًا للمادة  46من الئحة حوكمة ال�شركات ،والتي مت تف�سريها
ٍ
�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة يف �شركات متار�س �أعما ًال �شبيهة �أو مناف�سة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�ضويتهم يف جمل�س ادارتها �أو امل�ساهمة يف ر�أ�س
مالها ،يف �أول اجتماع لها بعد االدراج (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 17تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج»).

٥٥٥

٥املوظفون

كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م ،كان لدى ال�شركة  401موظفا (من بينهم  %60.5من املواطنني ال�سعوديني) .وتظهر اجلداول الواردة �أدناه توزيع
املوظفني ح�سب القطاعات ،ون�سبة ال�سعودة.
ونورد �أدناه جدو ًال ي�شري �إلى عدد موظفي ال�شركة ،ح�سب القطاعات ،كما يف تاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م ،و  31دي�سمرب 2018م.
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جدول � :10-5أعداد املوظفني بال�شركة ح�سب القطاعات ،كما يف تاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م و  31دي�سمرب 2018م
الق�سم

 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
 31مار�س 2017م
 31مار�س 2016م
املوظفون املوظفون
املوظفون املوظفون
املوظفون املوظفون
املوظفون املوظفون
غري
ال�سعوديون غري الإجمايل
ال�سعوديون غري الإجمايل
ال�سعوديون غري الإجمايل
الإجمايل
ال�سعوديون ال�سعوديون
ال�سعوديون
ال�سعوديون
ال�سعوديون

التنفيذيني

1

1

0

4

3

1

1

1

0

0

0

0

قطاع تطوير امل�شاريع

18

0

18

43

1

42

21

1

20

25

3

22

قطاع الت�سويق

11

1

10

19

7

12

15

10

5

7

3

4

قطاع ال�ش�ؤون املالية

40

9

31

41

13

28

41

13

28

29

6

23

قطاع تقنية املعلومات

12

1

11

23

3

20

18

6

12

19

7

12

�إدارة التدقيق الداخلي

6

1

5

6

1

5

6

1

5

6

1

5

قطاع الت�أجري

43

23

20

41

22

19

30

15

15

50

32

18

قطاع ال�ش�ؤون القانونية

0

0

0

3

2

1

2

1

1

3

2

1

مكتب املدير العام

3

1

2

2

1

1

3

2

1

7

6

1

قطاع العمليات

225

143

82

265

181

84

224

167

57

201

164

37

قطاع املحافظ وادارة الأ�صول

1

1

0

4

1

3

3

1

2

4

1

3

قطاع اخلدمات امل�ساندة

44

8

36

50

10

40

37

5

32

48

17

31

مكتب ال�ش�ؤون احلكومية

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

0

1

33

266

4

262

294

1

293

0

0

0

0

0

0

االجمايل

670

193

477

798

245

550

403

224

179

400

242

158

ق�سم ال�صيانة
ال�سعودة

%29

%31

%56

%61

نطاقات

�أخ�ضر (متو�سط)

�أخ�ضر (متو�سط)

�أخ�ضر (متو�سط)

�أخ�ضر (متو�سط)

امل�صدر :ال�شركة

نورد �أدناه جدو ًال يبني عدد العاملني يف ال�شركات التابعة العاملة ،كما يف تاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م و 31دي�سمرب 2018م.
جدول  :11-5عدد العاملني يف ال�شركات التابعة العاملة ،كما يف تاريخ  31مار�س 2016م2017 ،م2018 ،م و 31دي�سمرب 2018م
ال�شركة التابعة

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2016م

 31دي�سمرب 2018م

 31مار�س 2018م

�سعودي غري الإجمايل �سعودي غري الإجمايل �سعودي غري الإجمايل �سعودي غري
�سعودي الإجمايل
�سعودي
�سعودي
�سعودي

�شركة مراكز الريا�ض

-

-

-

2

3

5

2

3

5

0

0

0

�شركة عيون الرائد التجارية

-

-

-

-

-

-

1

0

1

1

0

1

�شركة عيون الب�ساتني للتجارة

-

-

-

-

-

-

1

0

1

1

0

1

�شركة البوارج

-

-

-

-

-

-

1

0

1

1

0

1

�شركة املكارم
�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية
والتجارية

-

-

-

-

-

-

1

0

1

1

0

1

-

-

-

-

-

-

1

0

1

1

0

1

-

-

-

2

3

5

7

3

10

5

0

5

الإجمايل

امل�صدر :ال�شركة

 33يف �أغ�سط�س 2017م ،ا�ستعانت ال�شركة بخدمات �صيانة من �شركة فواز احلكري العقارية ،ونقلت عقود العمل جلميع موظفي ال�صيانة لديها �إلى �شركة فواز احلكري العقارية .ومت �إنهاء اتفاقية خدمات ال�صيانة هذه
يف فرباير 2018م ،ودخلت ال�شركة بعد ذلك يف اتفاقية خدمات ال�صيانة مع �شركة �إتقان لإدارة املرافق (وهي �شركة زميلة).
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٥٥٥

٥ال�سعودة

مت اعتماد برنامج ال�سعودة «نطاقات» مبوجب قرار معايل وزير العمل رقم  4040وتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/09/10م) ،وذلك بنا ًء على
قرار جمل�س الوزراء رقم  50وتاريخ 1415/05/21هـ (املوافق 1994/10/27م) ،وجرى تنفيذ برنامج «نطاقات» بتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق
2011/09/10م) وقد بد�أت وزارة العمل يف تطبيق برنامج «نطاقات» لت�شجيع امل�ؤ�س�سات على توظيف املواطنني ال�سعوديني .ومن خالل برنامج
«نطاقات» يتم تقييم �أداء �أية �شركة ا�ستناد ًا �إلى فئات حمددة (نطاقات)� ،أي :الفئة البالتينية ،والفئة اخل�ضراء (مق�سمة �إلى فئات فرعية� ،أي:
فئة منخف�ضة وفئة متو�سطة وفئة مرتفعة) ،والفئة ال�صفراء والفئة احلمراء .وتعترب ال�شركات التي تكون �ضمن الفئة البالتينية �أو الفئة اخل�ضراء
قد �أوفت مبتطلبات ال�سعودة ،وبالتايل يحق لها عدد من املزايا ،مثل :احل�صول على ت�أ�شريات العمل وجتديدها �أو بخالف ذلك تغيري مهن العاملني
و�ضع �أدنى من الفئة ال�صفراء �أو يف الفئة
الأجانب (با�ستثناء املهن املخ�ص�صة ح�صري ًا للمواطنني ال�سعوديني) .وفيما يتعلق بال�شركات التي تكون يف ٍ
احلمراء (بنا ًء على مدى عدم تقيدها باملتطلبات املحددة) ،ف�إنها تعترب قد خالفت متطلبات ال�سعودة ،وقد تخ�ضع لبع�ض الإجراءات اجلزائية ،مث ًال
احلد من قدرتها على جتديد ت�أ�شريات عمل املوظفني الأجانب �أو منع املوظفني الأجانب بالكامل من احل�صول �أو جتديد ت�أ�شريات العمل.
وملزيدٍ من التفا�صيل حول ت�صنيف ال�شركة و�شركاتها التابعة مبوجب برنامج «نطاقات» ،يرجى مراجعة اجلدول �» 10-5أعداد املوظفني بال�شركة
ح�سب القطاعات ،كما يف تاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م و  31دي�سمرب 2018م ».
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٦.٦مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�شركة املراكز العربية ونتائج الأعمال
٦٦٦

٦مقدمة

يحتوي ق�سم مناق�شة وحتليل الإدارة على عر�ض مراجعة حتليلية للأداء الت�شغيلي والو�ضع املايل لل�شركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س
2016م («ال�سنة املالية 2016م») و 31مار�س 2017م («ال�سنة املالية 2017م») و 31مار�س 2018م («ال�سنة املالية 2018م») ،لفرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م («الت�سعة �أ�شهر من ال�سنة املالية 2018م») ولفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م («الت�سعة �أ�شهر من
ال�سنة املالية 2019م») .ي�ستند هذا الق�سم �إلى القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،بالإ�ضافة
�إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة امل�ستقلة النظامية للفرتات من � 1أبريل 2017م الى � 27سبتمرب 2017م (التي متثل
اخر قوائم مالية موحدة نظامية لل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ومن � 28سبتمرب 2017م الى  31مار�س 2018م (التي متثل �أول قوائم مالية موحدة
نظامية لل�شركة امل�ساهمة ال�سعودية املقفلة) ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�شركة عن
ال�سنة املالية 2018م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي مت �إعدادها و مراجعتها من قبل «�إرن�ست ويونغ» (حما�سبون قانونيون) («�إرن�ست
ويونغ») وفق ًا ملعايري املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة عن ال�سنة املالية 2018م
(«قوائم ال�سنة املالية 2018م ( »)IFRSال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية) ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي مت �إعدادها ومراجعتها
من قبل من قبل «�إرن�ست ويونغ» وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSال�سارية اململكة العربية ال�سعودية وغريها من املعايري والت�صريحات
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( .)SOCPAو ي�ستند هذا الق�سم � ً
أي�ضا �إلى القوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة
الت�سعة �أ�شهر من ال�سنة املالية 2019م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها والتي مت �إعدادها و مراجعتها من قبل كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه
(حما�سبون قانونيون) وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية وغريها من املعايري والت�صريحات ال�صادرة
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( .)SOCPAومن اجلدير بالذكر ف�إنه مت عر�ض القوائم املالية املذكورة �أعاله يف ملحقات هذه الن�شرة.
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املالية 2018م وفق ًا للمبادىء املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ب�سبب حتويل ال�شركة
لو�ضعها القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مغلقة اعتبا ًرا من تاريخ � 28سبتمرب 2017م.
ومت ا�ستخراج البيانات املتعلقة بال�سنة املالية 2017م من القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص عن ال�سنة املالية 2018م (ب�إ�ستثناء
حيث ذكر عك�س ذلك) ،وفق ًا للمبادىء املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ،ومت ا�ستخراج البيانات املتعلقة بال�سنة املالية 2016م من القوائم املالية
املوحدة املراجعة لل�سنة املالية 2017م.
مت ا�ستخراج البيانات اخلا�صة بالفرتتني املنتهيتني بعد الأ�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2018م واال�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م من القوائم
املالية املوحدة االولية اخلا�صة مبدة الأ�شهر الت�سعة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  ،2018والتي جرى �إعدادها طبقا للمعايري املحا�سبية الدولية (،)IFRS
ال�سارية يف امللكة العربية ال�سعودية واملعايري والإعالنات الأخرى املعتمدة لدى الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني .وقد مت ا�ستخراج بع�ض البيانات
اخلا�صة بال�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م من القوائم املالية املوحدة االولية للأ�شهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م  ،وذك عن فرتة الأ�شهر
الت�سعة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م ،والتي مت �إعدادها طبق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية (الرجاء
اال�ستناد الى جدول « ٧٠-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م« يف الق�سم » 13-6امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س
2018م و 31دي�سمرب 2018م»).
يف جميع �أجزاء هذه الن�شرة ،وما مل يرد ن�ص خالفا لذلك )1( ،مت �إعداد وتقدمي املعلومات املالية لل�شركة ،عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31
مار�س 2016م و 2017م و 2018م ،طبق ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،و( )2مت �إعداد وتقدمي البيانات املالية ،عن
�أية فرتة مالية بعد  31مار�س 2018م ،طبق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية (.)IFRS
وجرت �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م .وقد مثلت �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي
املقيد على امل�ست�أجرين ال�سرتداد م�صاريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ست�أجرين .ومتت ت�سوية �إيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة
لها ،وجرى تقدميها ،على ذلك النحو ،مبوجب تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م .ولأغرا�ض التوافق واالت�ساق،
جرت �إعادة ت�صنيف مبلغ قدره  62.3مليون ريال �سعودي من �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�شرة  .ملزيد من
املعلومات حول املبلغ املعاد ت�صنيفها يف قوائم املالية لعام 2016م ،يرجى مراجعة حا�شية الق�سم « - ١-٦ملخ�ص املعلومات املالية« من هذه الن�شرة».
يتم ت�سجيلها �صافية ،بعد تخفي�ض امل�صاريف املتعلقة بها ،وذلك تبع َا لأخذ ال�شركة �شخ�صية الوكيل� .سابقا كان يتم
ولكن بع�ض ايرادات املرافق ّ
مقا�صة �إيرادات املرافق مقابل امل�صاريف املتعلقة بها ،ويتم عر�ضها حتت تكلفة الإيرادات (�سواء كان الرقم ايجابي �أو �سلبي) .على الرغم من ذلك،
قامت ال�شركة بف�صل �إيرادات هذه املرافق حيث:
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ཛ

ཛت�أخذ ال�شركة �صفة ال�شخ�صية الأ�سا�سية (يتم ت�سجيل �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات .فيما ت�سجل امل�صروفات املتعلقة بهذه االيرادات
حتت بند تكلفة الإيرادات).

ཛ

ཛت�أخذ ال�شركة �شخ�صية الوكيل (يتم تخفي�ض �إيرادات املرافق بقيمة امل�صاريف املتعلقة بها ويتم ت�سجيلها حتت بند الإيرادات).

ومتا�شي ًا مع ت�صنيف القوائم املالية املوحدة يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،فقد مت ت�صنيف بند �شطب ا�ستثمارات عقارية �ضمن كلفة
االيرادات (وذلك �ضمن جممل الربح) بد ًال من ت�صنيفها �ضمن تكاليف �أخرى (وذلك لي�س �ضمن جممل الربح) .وبالتايل ،فقد �أعيد ت�صنيف بند
�شطب ا�ستثمارات عقارية يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م وقدرها  8.4مليون ريال �سعودي الى كلفة االيرادات (�ضمن جممل الربح).
ملزيد من املعلومات حول املبلغ املعاد ت�صنيفها يف قوائم املالية لعام 2016م ،يرجى مراجعة حا�شية الق�سم « - 1.6ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه
الن�شرة.
ومتا�شي ًا �أي�ص ًا مع ت�صنيف القوائم املالية املوحدة يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،فقد مت �إعادة ت�صنيف  223.2مليون ريال �سعودي
يف  31مار�س 2016م من دفعات مقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -موجودات غري متداولة الى دفعات مقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -موجودات
متداولة .كما مت �إعادة ت�صنيف  249.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م من التكلفة املبا�شرة الأولية الى عقارات ا�ستثمارية .ملزيد من
املعلومات حول املبالغ املعاد ت�صنيفها يف قوائم املالية لعام 2016م ،يرجى مراجعة حا�شية الق�سم « - 1.6ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه الن�شرة.
ال متتلك �إرن�ست ويونغ ،وال �أي من �شركائها �أو موظفيها (وال �أي من �أقاربهم) �أي �أ�سهم �أو م�صالح من �أي نوع يف ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة
لها ،مما ي�ؤثر على ا�ستقالليتهم كما يف 6مار�س 2019م (تاريخ ا�صدار تقرير القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية 2018م املعدة وف ًقا للمعايري
املحا�سبية الدولية ( )IFRSال�سارية اململكة العربية ال�سعودية).
ال متتلك كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه (حما�سبون قانونيون) ،وال �أي من �شركائها �أو موظفيها (وال �أي من �أقاربهم) �أي �أ�سهم �أو م�صالح من �أي نوع
يف ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها ،مما ي�ؤثر عاى ا�ستقالليتهم كما يف تاريخ هذه الن�شرة .وقد قدم �إرن�ست ويونغ ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة،
مبوافقته اخلطية ،و مل يقم ب�سحب تلك املوافقة ،على اال�شارة يف هذه الن�شرة �إلى دوره ب�صفته كمراجع القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة
لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و  31مار�س 2017م ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�شركة عن ال�سنة املالية
2018م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،وقوائم ال�سنة املالية 2018م ( ،)IFRSوالقوائم املالية املوحدة امل�ستقلة النظامية للفرتات من � 1أبريل
2017م الى � 27سبتمرب 2017م ومن � 28سبتمرب 2017م الى  31مار�س 2018م .وقد قدم كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه (حما�سبون قانونيون) ،كما
يف تاريخ هذه الن�شرة ،مبوافقته اخلطية ،ومل يقم ب�سحب تلك املوافقة ،على اال�شارة يف هذه الن�شرة �إلى دوره ب�صفته كمراجع القوائم املالية املوحدة
لل�شركة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م.
قد يحتوي هذا الق�سم على بيانات تتعلق ب�آفاق ال�شركة امل�ستقبلية ،والتي تعك�س الآراء احلالية لإدارة ال�شركة وت�ستند �إلى خططها و�آفاقها ،والتي قد
ت�شمل خماطر و�شكوك حمتملة .قد يختلف الأداء الفعلي لل�شركة ب�شكل جوهري عن الأداء املتوقع يف هذه البيانات التطلعية ،نتيج ًة لعوامل خمتلفة،
مبا يف ذلك العوامل وال�شروط امل�ستقبلية التي متت مناق�شتها يف هذا الق�سم والحق ًا يف �أماكن �آخرى يف هذه الن�شرة ،ال �سيما تلك الواردة يف الق�سم
«( 2عوامل املخاطر»).
جتدر املالحظة �إلى �أن الأرقام الواردة يف هذا الق�سم مت تقريبها �إلى �أقرب مليون .ولهذا ف�أن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد يف اجلداول
مبا �أن مت تقريبها �إلى �أقرب �ألف.

٦٦٦

�٦إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�ش�أن القوائم املالية

يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن املعلومات املالية الواردة يف هذا الق�سم م�ستخرجة دون اي تغيري جوهري من القوائم املايل ،وب�شكل مت�سق معها.
ويق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة عن ال�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و2017م والقوائم املالية املوحدة
املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص عن ال�سنة املالية 2018م ،والقوائم املالية املوحدة امل�ستقلة النظامية للفرتات من � 1أبريل 2017م الى � 27سبتمرب
2017م ومن � 28سبتمرب 2017م الى  31مار�س 2018م ،قد ّمت اعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�صادرة
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( .)SOCPAويق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن القوائم املالية املوحدة املراجعة عن ال�سنة املالية 2018م
والقوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لل�شركة عن فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م قد ّمت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية
الدولية ( )IFRSال�سعودية.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة � 12شهر ًا على الأقل تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة اال�صدار.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل الأعوام املالية الثالث ال�سابقة لتاريخ تقدمي
طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية اخلا�ضعة لهذه الن�شرة وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�شرة.
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يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة ال تنوي �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاطها.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن عمليات ال�شركة مل تتوقف بطريقة ميكن �أن ت�ؤثر �أو �أثرت �سلب ًا على و�ضعها املايل خالل االثني ع�شر �شهر ًا املا�ضية.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه قد مت االف�صاح عن جميع احلقائق اجلوهرية املتعلقة بال�شركة و�أدائها املايل يف هذه الن�شرة ،و�أنه ال توجد �أي وقائع
�أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى �أن تكون �أي بيانات يف هذه الن�شرة م�ضللة.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س االدارة ب�أ ّنه لدى ال�شركة � 6شركات تابعة عاملة باال�ضافة الى � 12شركة �أخرى ،كان قد مت �أن�شائها يف ال�سابق لغر�ض ت�شغيل كل
مركز جتاري على حدى ك�شركة م�ستقلة .يف ال�سنة املالية 2018م قررت ال�شركة حتويل  17مركز جتاري واال�صول التابعة لها من ال�شركات التابعة ومت
االبقاء على مركزين جتاريني �ضمن احدى ال�شركات التابعة العاملة (�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية).
يقر �أع�ضاء جمل�س االدارة �أن لي�س لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة �أي ممتلكات مبا يف ذلك �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون
قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري على تقييم الو�ضع املايل.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة و�شركاتها التابعة مل تقدم �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي خالل ال�سنوات
الثالث ال�سابقة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية اخلا�ضعة لهذه الن�شرة فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ر�أ�س مال ال�شركة و�شركاتها التابعة ال تخ�ضع لأي عقد من عقود اخليار.
يق ّر اع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو موافق عليها و مل يتم ا�صدارها �أو قرو�ض لأجل �أو قرو�ض م�ضمونة برهن لدى
ال�شركة با�ستثناء ما هو مذكور يف الق�سم «1-4-7-6القرو�ض و ال�سلف » و« 4-13-6/4-7-6املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من
القرو�ض الطويلة الأمد» و« 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض» من هذه الن�شرة.يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه لي�س لدى ال�شركة اي قرو�ض �أو
مديونيات �أخرى مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية ،وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات ال�شراء الت�أجريي
�أو قرو�ض م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن با�ستثناء ما هو مذكور يف الأق�سام «1-4-7-6القرو�ض و ال�سلف» و 4-7-6و« 4-13-6املطلوبات غري
املتداولة مبا فيها الأجزاء املتداولة من القرو�ض الطويلة الأمد» و« 13-7الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض» من هذه الن�شرة.يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أنه ال توجد رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة و�شركاتها التابعة اعتبار ًا من تاريخ هذه الن�شرة با�ستثناء ما هو مذكور يف الأق�سام -7-6
« 1-4القرو�ض و ال�سلف» و  4-7-6و« 4-13-6املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأمد» و « 7-13الت�سهيالت
االئتمانية والقرو�ض» من هذه الن�شرة.يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ال توجد �أي �أ�صول ثابتة مهمة مزمع على �شرا�ؤها �أو ا�ستئجارها با�ستثناء ما هو
مذكور يف الق�سم«6مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�شركة املراكز العربية ونتائج الأعمال» والق�سم « 4ال�شركة» من هذه الن�شرة.

٦٦٦

٦ملخّ �ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

٦ ٦٦٦٦٦ملخّ �ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية)
(2016م2018-م)
٦٦٦٦٦٦٦

�٦أ�س�س الإعداد

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ونورد فيما يلي بيان ًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة:

٦٦٦٦٦٦٦

٦العرف املحا�سبي

تعد القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم �إظهارها بالقيمة العادلة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦ا�ستخدام التقديرات

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص ،وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر
على قيمة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة ،والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص ومبالغ
الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل الفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها .وبالرغم من �أن �إعداد هذه االفرتا�ضات والتقديرات مبني على
�أف�ضل املعلومات املتوفرة لدى الإدارة عن العمليات والأحداث اجلارية� ،إال �أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املدينون

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة .ويتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود دليل مو�ضوعي على عدم قدرة املجموعة على حت�صيل الأر�صدة
بالكامل .ت�شطب الأر�صدة عندما تعترب غري قابلة للتح�صيل .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
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٦٦٦٦٦٦٦

٦اال�ستثمارات

ال�شركة الزميلة هي من�ش�أة متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا هام ًا وال تعترب �شركة تابعة �أو م�شروع ًا م�شرتك ًا .يتم املحا�سبة عن ا�ستثمارات املجموعة يف
ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،ومبوجبها يقيد اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة يف قائمة املركز املايل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص
بالتكلفة املعدلة بالتغريات التي تطر�أ على ح�صة املجموعة يف �صايف موجودات ال�شركة الزميلة .تعك�س قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص
احل�صة يف نتائج �أعمال ال�شركات الزميلة .ويف حالة اثبات �أي تغيري مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية يف ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة ب�إثبات ح�صتها
يف �أي تغيري واالف�صاح عن ذلك� ،إذ يتطبق ذلك ،يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص .يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري
املحققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�شركات الزميلة بقدر ح�صتها يف ال�شركة الزميلة.
وبعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بالت�أكد فيما �إذا كان من ال�ضروري �إثبات خ�سارة انخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارها يف �شركاتها الزميلة.
وبتاريخ �إعداد كل قائمة مركز مايل ،تقوم املجموعة بالت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وقوع انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار يف �أي �شركة زميلة .ويف
حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض وذلك بالفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد لل�شركة الزميلة وتكلفة ال�شراء
واثبات املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص .يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركات الزميلة لنف�س الفرتة املالية لل�شركة الأم .وعند
ال�ضرورة ،يتم �إجراء الت�سويات الالزمة كي تتفق ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك املتبعة من قبل املجموعة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦اال�ستثمارات املتاحة للبيع

تظهر اال�ستثمارات امل�شرتاة بنية عدم االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو لأغرا�ض املتاجرة بالقيمة العادلة ،وتدرج �ضمن املوجودات غري
املتداولة ما مل يكن هناك نية بيعها يف ال�سنة املالية الالحقة .تقيد �أو حتمل التغريات يف القيمة العادلة على قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
املعدة لغر�ض خا�ص.
حتدد القيمة العادلة بالرجوع �إلى القيمة ال�سوقية يف حالة وجود �سوق مايل ن�شط �أو با�ستخدام طرق تقييم بديلة ،و�إال تعترب التكلفة مبثابة القيمة
العادلة.
ويف حالة بيع جزء من اال�ستثمارات املقتناة ،ف�إنه يتم املحا�سبة عنها على �أ�سا�س املتو�سط املرجح.

٦٦٦٦٦٦٦

٦اال�ستثمارات العقارية

تتكون اال�ستثمارات العقارية من املمتلكات املكتملة واملمتلكات حتت الإن�شاء و�إعادة التطوير املحتفظ بها لغر�ض حتقيق دخل �إيجارات �أو من �أجل
زيادة ر�أ�س املال �أو كالهما .يتم قيا�س اال�ستثمارات العقارية مبدئي ًا بتكلفة العقار املت�ضمنة تكاليف املعامالت .تت�ضمن تكاليف املعامالت م�صاريف
حتويل امللكية والأتعاب املهنية للخدمات القانونية وعموالت الت�أجري الأولية من �أجل و�ضع املمتلكات يف حالة جتعلها �صاحلة للت�شغيل .تت�ضمن القيمة
الدفرتية �أي�ض ًا تكلفة ا�ستبدال جزء من اال�ستثمارات العقارية احلالية بتاريخ تكبد التكلفة يف حالة الوفاء ب�شروط اثباتها .بعد الإثبات الأويل ،تظهر
اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض مرتاكم يف القيمة .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي وامل�شاريع حتت الإن�شاء.
ت�ستهلك تكلفة املمتلكات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص عند تكبدها .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية،
من قيمة �أو عمر الأ�صل املعني.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املمتلكات واملعدات

تقيد ،يف الأ�صل ،املمتلكات واملعدات بالتكلفة ،وتظهر بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي تراكم االنخفا�ض يف القيمة .ت�ستهلك التكلفة ناق�ص ًا
القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
ت�ستهلك حت�سينات املباين امل�ست�أجرة بطريقة الق�سط الثابت على العمر الإنتاجي للتح�سينات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أق�صر.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد ،ب�صورة جوهرية ،من قيمة �أو
عمر الأ�صل املعني.

٦٦٦٦٦٦٦

٦االنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املالية

تقوم املجموعة ب�إجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للت�أكد فيما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وقوع �أي خ�سارة ناجتة
عن االنخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه
اخل�سارة .ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة
املدرة للنقدية التي ينتمي �إليها ذلك الأ�صل.
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ويف احلاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل (�أو الوحدة املدرة للنقدية) ب�أقل من قيمته الدفرتية ،عندئذ تخف�ض القيمة الدفرتية
لذلك الأ�صل (�أو الوحدة املدرة للنقدية) �إلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها ،يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض كم�صروف فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة
ناق�صا تكاليف البيع والقيمة احلالية.
املعدة لغر�ض خا�ص .متثل القيمة القابلة لال�سرتداد القيمة العادلة الأعلى للأ�صل ً
و�إذا ما مت الحق ًا عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل (�أو الوحدة املدرة للنقدية) �إلى القيمة املعدلة
القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل (�أو الوحدة املدرة للنقدية) يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات
فور ًا يف قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦عقود الإيجار
٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦عقود الإيجار الت�شغيلية -املجموعة كم�ؤجر
�أبرمت املجموعة عقود �إيجار عقارية جتارية ملحفظة ا�ستثماراتها العقارية .قررت املجموعة ،ا�ستناد ًا �إلى تقييم �شروط و�أحكام االتفاقيات ،خا�صة
مدة �شروط عقد الإيجار واحلد الأدنى لدفعات الإيجار� ،أنها حتتفظ بكافة املخاطر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية هذه العقارات وبالتايل مت
اعتبارها كعقود �إيجار ت�شغيلية.
ت�ضاف التكاليف املبا�شرة الأولية املتكبدة �أثناء التفاو�ض والرتتيب لعقد الإيجار الت�شغيلي �إلى القيمة الدفرتية للأ�صل امل�ؤجر ،ويتم �إثباتها كم�صروف
طوال فرتة عقد االيجار وفق نف�س الأ�س�س امل�ستخدمة يف ايرادات االيجار .تدرج الإيجارات ال�شرطية ك�إيرادات يف ال�سنة التي يتم اكت�سابها فيها.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦عقود الإيجار  -املجموعة كم�ست�أجر
يتوقف ت�صنيف العقد فيما �إذا كانت الرتتيبات تعترب �إيجار �أو ت�شتمل على �إيجار ،على جوهر الرتتيبات عند ن�ش�أة العقد� ،سواء كان الوفاء بالرتتيبات
يتوقف على ا�ستخدام �أ�صل �أو موجودات حمددة �أو نقل حق اال�ستخدام حتى لو مل ين�ص �صراحة على ذلك احلق يف الرتتيبات.
يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلية التي تنقل ب�شكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية البند امل�ست�أجر �إلى املجموعة يف بداية عقد الإيجار
بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر� ،أو بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار� ،أيهما �أقل.
يتم جتزئة دفعات الإيجار بني تكاليف التمويل والنق�ص يف التزامات الإيجار وذلك للو�صول �إلى معدل عائد ثابت على الر�صيد املتبقي من االلتزام.
يتم حتميل تكاليف التمويل على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص عند ن�شوئها.
يتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلية .يتم حتميل الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية كم�صاريف على قائمة الدخل املوحدة
املعدة لغر�ض خا�ص على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار ،با�ستثناء مدفوعات الإيجار الطارئة التي يتم �صرفها عند ظهورها.
حتمل التكلفة املبا�شرة الأولية املتكبدة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص وفقا ل�شروط عقود الإيجار
املربمة على �أ�سا�س منتظم على مدى فرتة عقد الإيجار ،حيث تعترب هذه الطريقة �أكرث متثيال للإطار الزمني الذي يتم فيه االنتفاع باملوجودات
امل�ست�أجرة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦الدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمات امل�ستلمة� ،سوا ًء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦املخ�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات حالية على املجموعة ناجتة عن �أحداث �سابقة ،ومن املحتمل �أن تكون املجموعة ملزمة ب�سداد هذه
االلتزامات .تقا�س املخ�ص�صات وفق ًا لأف�ضل تقدير تراه الإدارة للم�صاريف املطلوبة للوفاء بهذا االلتزام بتاريخ �إعداد القوائم املالية ،وتخ�صم �إلى
القيمة احلالية لها حني يكون الأثر جوهري ًا.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦الإيرادات غري املكت�سبة
متثل الإيرادات غري املكت�سبة النقد امل�ستلم مقابل اخلدمات التي �سيتم تنفيذها �أو الب�ضاعة التي �سيتم ت�سليمها من قبل املجموعة يف امل�ستقبل .يف
نهاية كل فرتة حما�سبية ،يتم �إدخال القيود التعديلية لإثبات جزء من الإيرادات الذي مت احل�صول عليه خالل ال�سنة.
كما ت�شمل الإيرادات غري املكت�سبة على االيجارات املح�صلة مقدم ًا ب�ش�أن العقارات التي تبد�أ عقود ايجارها بعد نهاية ال�سنة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦القرو�ض
يتم اثبات القرو�ض ب�إجمايل املبالغ امل�ستلمة من قبل املجموعة.
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٦ ٦-٦٦٦٦٦٦الزكاة
تخ�ضع املجموعة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») يف اململكة العربية ال�سعودية .يجنب خم�ص�ص للزكاة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق.
وحت�سب الزكاة املحملة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي .يجري قيد �أية تعديالت ملخ�ص�ص الزكاة� ،إن وجدت ،عند ا�ستالم الربوط النهائية من الهيئة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص لتعوي�ضات نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني يف القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال
ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف اخلدمة.

�٦ ٦-٦٦٦٦٦٦إثبات الإيرادات
يتم اثبات االيرادات بالقدر الذي يحتمل �أن يتدفق عنه منافع اقت�صادية للمجموعة ،و�أنه ميكن قيا�س االيرادات ب�شكل موثوق به وذلك ب�صرف النظر
عن التاريخ الذي يتم فيه ال�سداد .يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض بعد الأخذ بعني االعتبار �شروط ال�سداد
املحددة تعاقديا وبعد ا�ستبعاد ال�ضرائب �أو الر�سوم .يتم �إظهار املبالغ املف�صح عنها ك�إيرادات بعد خ�صم املخ�ص�صات والتخفي�ضات .وقد تبني
للمجموعة �أنها تعمل ك�أ�صيل يف كافة ترتيبات االيرادات اخلا�صة بها (ما عدا م�صاريف اخلدمات املتعلقة باملنافع العامة للم�ستخدمني املفرطني -
كما هو مو�ضح الحقا يف هذا البند) لأنها اجلهة امللتزمة الرئي�سية ولديها املقدرة على حتديد الأ�سعار ،وتتعر�ض �أي�ض ًا ملخاطر االئتمان.
كما يجب الوفاء مبعايري الإثبات املو�ضحة �أدناه قبل �إثبات الإيرادات.

�٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦إيرادات الإيجار
تعترب املجموعة هي مبثابة امل�ؤجر يف عقود الإيجار الت�شغيلية .يتم املحا�سبة عن �إيرادات الإيجار النا�شئة عن عقود الإيجار الت�شغيلية لال�ستثمارات
العقارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار ويتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص ك�إيرادات نظر ًا
لطبيعتها الت�شغيلية ،با�ستثناء ايرادات الإيجارات ال�شرطية التي يتم �إثباتها عند ن�ش�أتها.
يتم �إثبات حوافز امل�ست�أجرين كتخفي�ض من �إيرادات الإيجار با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار� .إن مدة العقد هي الفرتة
غري القابلة للإلغاء من عقد الإيجار بالإ�ضافة �إلى �أي مدة ا�ضافية تتاح للم�ست�أجر كخيار لإكمال عقد الت�أجري ،حيث تكون الإدارة مت�أكدة وب�شكل
معقول عند ن�ش�أة عقد الإيجار ب�أن امل�ست�أجر �سيمار�س هذا اخليار.
يتم �إثبات املبالغ امل�ستلمة من امل�ست�أجرين لإنهاء عقود الإيجار �أو للتعوي�ض عن اخلراب يف قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص عند ن�شوئها.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦عوائد الإيجار
تقوم املجموعة ب�إثبات عوائد الإيجار على �أ�سا�س تقارير املبيعات املدققة املقدمة من امل�ست�أجرين .يف حالة عدم توفر التقارير املدققة ،تُعد الإدارة
تقديراتها اخلا�صة عن امل�ست�أجرين املحققني �أو املتخطني للمبيعات املتفق عليها يف عقود الإيجار بناء على �أدائهم ال�سابق.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦ر�سوم اخلدمات ور�سوم الإدارة وامل�صروفات الأخرى القابلة لال�سرتداد من امل�ست�أجرين
يتم �إثبات الإيرادات النا�شئة عن امل�صاريف املعاد حتميلها على امل�ست�أجرين خالل الفرتة التي ي�ستحق فيها التعوي�ض .تدرج ر�سوم اخلدمات والإدارة
املتعلقة ب�إ�صالح و�صيانة املباين واملبالغ امل�ستلمة الأخرى يف الإيرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة كجزء من تكلفة الإيرادات ،لأن الإدارة
تعترب ب�أن املجموعة تعمل ب�شكل رئي�سي ك�أ�صيل يف هذا ال�ش�أن.
يتم �إظهار ر�سوم اخلدمات املتعلقة باملنافع العامة اخلا�صة بامل�ستخدمني املفرطني يف اال�ستخدام بعد خ�صم التكاليف ذات العالقة وت�سجل كجزء من
«دخل العمولة على تقدمي املنافع العامة للم�ستخدمني املفرطني يف اال�ستخدام� ،صايف» �ضمن الإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة املبدئية لأن الإدارة
تعترب ب�أن املجموعة تعمل كوكيل يف هذا ال�ش�أن.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦توزيعات الأرباح
يتم �إثبات توزيعات الأرباح من اال�ستثمارات عند الإقرار ب�أحقية املجموعة ال�ستالمها.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦الإيرادات الأخرى
يتم �إثبات كافة الإيرادات الأخرى على �أ�سا�س اال�ستحقاق عند الإقرار ب�أحقية املجموعة الكت�سابها.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦تكاليف التمويل
تتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�شرة ب�إن�شاء �أ�صل ما وذلك عند �إمتام كافة الن�شاطات ال�ضرورية لإعداد الأ�صل امل�ؤهل للغر�ض الذي �أن�ش�أ من
�أجله ،وبعد ذلك ،حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص.
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٦ ٦-٦٦٦٦٦٦امل�صاريف
تتكون م�صاريف الدعاية والرتويج ب�شكل رئي�سي من التكاليف املتكبدة يف الرتويج للمجمعات واملراكز التجارية .ت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى
كم�صاريف عمومية و�إدارية.
ت�شمل امل�صاريف العمومية والإدارية التكاليف التي ال تعترب ب�شكل حمدد جزء ًا من تكلفة الإيرادات .يتم التوزيع بني امل�صاريف العمومية والإدارية
وتكلفة الإيرادات ،عند ال�ضرورة ،وفق �أ�س�س ثابتة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦املعلومات القطاعية
القطاع الت�شغيلي هو �أحد مكونات املجموعة:
ཛيقوم ب�أن�شطة جتارية ميكن �أن تكت�سب منها �إيرادات وتتكبد عنها م�صاريف.
ཛ
ཛ

ཛيتم حتليل نتائج العمليات با�ستمرار من قبل الإدارة من �أجل اتخاذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقومي الأداء.

ཛ

ཛتتوفر ب�ش�أنه معلومات مالية.

تعترب الإدارة عمليات املجموعة ككل قطاع ًا ت�شغيلي ًا واحد ًا لأن كافة ال�شركات التابعة تزاول ن�شاطات مماثلة.
القطاع اجلغرايف عبارة عن جمموعة من املوجودات والعمليات �أو املن�ش�آت التي تزاول �أن�شطة مدرة للإيرادات يف بيئة جغرافية معينة وتتعر�ض
ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك العاملة يف بيئات اقت�صادية �أخرى .تتم كافة عمليات املجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وبالتايل مت اعتماد قطاع
جغرايف واحد .لغر�ض التحليل يف هذه الن�شرة ،مت حتليل كل مركز جتاري على حدى من قبل االدارة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦املعامالت بالعمالت الأجنبية
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة حني �إجراء تلك املعامالت .وحتول �أر�صدة املوجودات
واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص وفقا لأ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة
الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص.

٦ ٦٦٦٦٦ملخّ �ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة بوا�سطة املجموعة عند �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوحدة:

٦٦٦٦٦٦٦
٦٦٦٦٦٦٦٦٦

�٦أ�س�س التوحيد
٦ال�شركات التابعة

تقوم املجموعة ب�إجراء �إعادة تقييم للت�أكد فيما �إذا كانت متار�س �سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها من عدمه وذلك عندما ت�شري احلقائق والظروف
�إلى وجود تغري يف عنا�صر ال�سيطرة .يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما حت�صل املجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة التابعة وتتوقف هذه ال�سيطرة
عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�شركة التابعة .ويتم �إدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بال�شركة التابعة التي مت
حيازتها �أو بيعها خالل ال�سنة يف القوائم املالية من تاريخ ح�صول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�شركة التابعة.
يتعلق الربح  /اخل�سارة وكل بند من بنود الدخل ال�شامل الآخر مب�ساهمي ال�شركة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى و�إن �أدى ذلك �إلى ر�صيد عجز يف
احل�ص�ص غري امل�سيطرة .وعند ال�ضرورة ،يتم اجراء ت�سويات على القوائم املالية لل�شركات التابعة كي تتما�شى �سيا�ساتها املحا�سبية مع تلك املتبعة
من قبل املجموعة .ويتم ا�ستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني �شركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�صروفات والتدفقات النقدية
املتعلقة باملعامالت فيما بني �أع�ضاء املجموعة بالكامل عند التوحيد.
مت عر�ض قائمة بال�شركات التابعة يف الإي�ضاح ( .)1كما يبني هذا الإي�ضاح بلد الت�أ�سي�س والأن�شطة الرئي�سية ون�سب امللكية.
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يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�صة امللكية ل�شركة تابعة ،مع عدم فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية� .إذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �شركة
تابعة ،ف�إنها:
ཛالتوقف عن �إثبات موجودات (مبا يف ذلك ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
ཛ
ཛ

ཛالتوقف عن �إثبات القيمة الدفرتية لأي ح�ص�ص غري م�سيطرة.

ཛ

ཛالتوقف عن �إثبات فروقات التحويل املرتاكمة امل�سجلة يف حقوق امللكية.

ཛ

�ཛإثبات القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.

ཛ

�ཛإثبات القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به.

ཛ

�ཛإثبات �أي فائ�ض �أو عجز يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة.

ཛ

�ཛإعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من البنود امل�سجلة �ساب ًقا يف الدخل ال�شامل االخر �إلى قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة �أو الأرباح املبقاة،
متى كان ذلك منا�سب ُا ،ومتى اقت�ضت ال�ضرورة �إذا قامت املجموعة ب�شكل مبا�شر ببيع املوجودات �أو املطلوبات ذات ال�صلة.

عندما تتوقف املجموعة عن توحيد �أو املحا�سبة عن اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة ب�سبب فقدان ال�سيطرة ،يعاد قيا�س �أي ح�صة حمتفظ بها يف
املن�ش�أة بالقيمة العادلة ،ويتم �إثبات التغري يف القيمة الدفرتية يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة .ت�صبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفرتية الأولية
لأغرا�ض املحا�سبة الحقا عن احل�صة املحتفظ بها ك�شركة زميلة �أو �أ�صل مايل� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أي مبالغ مثبتة �سابقا يف بنود الدخل ال�شامل
الآخر فيما يتعلق بتلك املن�ش�أة تتم املحا�سبة عنها كما لو �أن املجموعة قد قامت مبا�شرة با�ستبعاد املوجودات �أو املطلوبات ذات العالقة .وقد يعني هذا
�أن املبالغ التي مت �إثباتها �سابقا يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦احل�ص�ص غري امل�سيطرة

تظهر احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف نتائج وحقوق امللكية لل�شركات التابعة ب�شكل منف�صل يف قائمة املركز املايل املوحدة وقائمة الربح �أو اخل�سارة
املوحدة وقائمة الدخل ال�شامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦ال�شركات الزميلة

ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي متار�س عليها املجموعة ت�أثري ًا كبري ًا .والت�أثري اجلوهري هو القدرة على امل�شاركة يف قرارات ال�سيا�سات
املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها ولكنها دون التمتع ب�سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة على تلك ال�سيا�سات .تتم املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف
ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية بعد �إثباتها يف الأ�صل بالتكلفة.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦طريقة حقوق امللكية

يتم ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية عند املحا�سبة عن اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة .ومبوجب طريقة حقوق امللكية ،يتم �إثبات اال�ستثمارات يف الأ�صل
بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك لإثبات ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة امل�ستثمر فيها ملا بعد اال�ستحواذ يف قائمة الربح �أو اخل�سارة
املوحدة ،وح�صة املجموعة من احلركات يف بنود الدخل ال�شامل الآخر لل�شركة امل�ستثمر فيها يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة� ،إن وجدت.
يتم �إثبات توزيعات الأرباح امل�ستلمة �أو امل�ستحقة من ال�شركات الزميلة كتخفي�ض يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار.
ال تقوم املجموعة باالعرتاف ب�أي خ�سائر �إ�ضافية عندما ت�ساوي �أو تتجاوز ح�صة املجموعة يف �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق
امللكية ح�صتها يف املن�ش�أة مبا فيها ذلك �أي م�ستحقات �أخرى غري م�ضمونة �إال �إذا تكبدت التزامات �أو قامت بعمل دفعات نيابة عن املن�ش�أة.
حتذف الأرباح غري املحققة� ،إن وجدت ،عن املعامالت بني املجموعة و�شركتها الزميلة بقدر ح�صة املجموعة يف هذه ال�شركة .كذلك يتم ا�ستبعاد
اخل�سائر غري املحققة ما مل تقدِّ م العملية دلي ًال على وجود انخفا�ض يف قيمة الأ�صل املح َّول.
يتم �إدراج ال�شهرة� ،إن وجدت ،املتعلقة بال�شركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم �إطفا�ؤها �أو اختبارها ب�شكل فردي للت�أكد من وجود
انخفا�ض يف قيمتها.
يتم �إظهار �إجمايل ح�صة املجموعة يف ربح �أو خ�سارة ال�شركة الزميلة يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة خارج الربح الت�شغيلي.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد فيما �إذا كان من ال�ضروري �إثبات خ�سارة انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة.
وبتاريخ �إعداد كل قوائم مالية ،تقوم املجموعة بتحديد فيما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�ضت قيمته.
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض يف القيمة بالفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد لل�شركة الزميلة وقيمته
الدفرتية ،ثم تقوم ب�إثبات اخل�سارة كـ «ح�صة يف �أرباح �شركة زميلة» يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة.
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وعند فقدان الت�أثري الهام على ال�شركة الزميلة ،تقوم املجموعة بقيا�س و�إثبات �أي ا�ستثمار حمتفظ به بقيمته العادلة .يتم �إثبات �أي فرق بني القيمة
الدفرتية لل�شركة الزميلة عند فقدان الت�أثري الهام والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به واملتح�صالت من اال�ستبعاد يف قائمة الربح �أو اخل�سارة
املوحدة.
�إذا ما مت تخفي�ض ح�صة امللكية يف ال�شركة الزميلة ومازال هناك ت�أثري ًا هام ًا ،يتم �إعادة ت�صنيف ح�صة تنا�سبية فقط من املبالغ املثبتة �سابق ًا يف بنود
الدخل ال�شامل الآخر �إلى قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة ،ح�سبما هو مالئم.

٦٦٦٦٦٦٦
٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦العمالت الأجنبية
٦املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت� .أما املوجودات
واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت الأجنبية فيجري ترجمتها �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سوية وترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة .يتوقف حتويل البنود غري
النقدية على فيما �إذا مت �إثباتها بالتكلفة التاريخية �أو القيمة العادلة� .إن البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية يتم
حتويلها با�ستخدام �أ�سعار التحويل يف تاريخ املعاملة.وبالن�سبة للموجودات غري النقدية التي يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة �أجنبية يتم حتويلها
با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .يتم التعامل مع الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن حتويل البنود غري
النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة بنف�س طريقة اثبات االرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للبند (�أي �أن فروق التحويل للبنود
التي يتم اثبات الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة �أو قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦ت�صنيف املوجودات واملطلوبات �إلى متداولة/غري متداولة

تعر�ض املجموعة املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل املوحدة ا�ستنادًا �إلى ت�صنيفها �إلى بنود متداولة/غري متداولة .يكون الأ�صل متداو ًال
عندما:
ཛيكون من املتوقع حتققه �أو توجد نية لبيعه �أو ا�ستهالكه يف دورة ت�شغيل عادية.
ཛ
ཛ

ཛيكون حمتفظ ًا به ب�شكل �أ�سا�سي بغر�ض املتاجرة

ཛ

ཛيكون من املتوقع حتققه خالل اثني ع�شر �شهر ًا بعد فرتة التقرير املايل.

ཛ

ཛيكون يف �صورة نقد وما يف حكمه ما مل يكن مقيد ًا من التبادل �أو اال�ستخدام لت�سوية التزام لفرتة اثني ع�شر �شهر ًا على الأقل بعد فرتة
التقرير املايل.

يتم ت�صنيف جميع املوجودات الأخرى على �أنها غري متداولة.
يكون االلتزام متداو ًال عندما:
ཛيكون من املتوقع �سداده يف دورة الت�شغيل العادية.
ཛ
ཛ

ཛيكون حمتفظ ًا به ب�شكل �أ�سا�سي بغر�ض املتاجرة

ཛ

ཛيكون م�ستحق ال�سداد خالل اثني ع�شر �شهر ًا بعد فرتة التقرير املايل

ཛ

ཛيف حالة عدم وجود حق غري م�شروط بت�أجيل ت�سوية االلتزام لفرتة اثني ع�شر �شهر ًا على الأقل بعد فرتة التقرير املايل.

يتم ت�صنيف كافة املوجودات واملطلوبات الأخرى على �أنها غري متداولة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦قيا�س القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي �سيتم ا�ستالمها مقابل بيع �أ�صل ما �أو دفعها مقابل حتويل التزام ما �ضمن معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق
بتاريخ القيا�س .ي�ستند قيا�س القيمة العادلة �إلى افرتا�ض حدوث معاملة بيع الأ�صل �أو نقل االلتزام يف �إحدى احلاالت التالية:
ཛيف ال�سوق الرئي�سي للموجودات �أو املطلوبات �أو
ཛ
ཛ

ཛيف غري ال�سوق الرئي�سية� ،أي يف ال�سوق الأكرث مالءمة للأ�صل �أو االلتزام.

تقا�س القيمة العادلة لأ�صل �أو التزام با�ستخدام افرتا�ضات ي�ستعملها املتعاملون لت�سعري �أ�صل �أو التزام وذلك على فر�ضية �أن املتعاملني ي�سعون لأف�ضل
منفعة اقت�صادية.
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ت�ستخدم املجموعة طرق التقييم املالئمة يف ظل الظروف التي تكون فيها املعلومات الالزمة متاحة لقيا�س القيمة العادلة وتعظيم اال�ستفادة من
املدخالت القابلة للمالحظة وتقليل ا�ستخدام املدخالت غري القابلة للمالحظة.
يتم ت�صنيف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�س قيمها العادلة �أو مت الإف�صاح عنها يف القوائم املالية املوحدة �ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة
العادلة .ويتم الإف�صاح عن ذلك �أدناه ،ا�ستناد ًا �إلى �أقل م�ستوى من املدخالت التي تعترب مهمة لقيا�س القيمة العادلة ككل:
ཛامل�ستوى  :1الأ�سعار املتداولة (بدون تعديل) يف �أ�سواق ن�شطة للموجودات واملطلوبات املماثلة.
ཛ
ཛ

ཛامل�ستوى  :2قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام مدخالت بخالف الأ�سعار املتداولة املدرجة يف امل�ستوى الأول الذي ميكن مالحظته �إما ب�صورة
مبا�شرة �أو ب�صورة غري مبا�شرة.

ཛ

ཛامل�ستوى  :3قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام مدخالت �أقل يف امل�ستوي التي تعتمد على بيانات �سوقية غري قابلة للمالحظة.

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املعرتف بها يف القوائم املالية املوحدة على �أ�سا�س متكرر ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان التحويل قد حدث بني
امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي عن طريق �إعادة تقييم الت�صنيف (ا�ستناد ًا �إلى �أدنى م�ستوى من املدخالت الهامة �إلى قيا�س القيمة العادلة ككل) يف
نهاية فرتة التقرير.
لأغرا�ض �إف�صاحات القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س طبيعة وخ�صائ�ص وخماطر الأ�صل �أو االلتزام
وم�ستوى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادة كما هو مو�ضح �أعاله.

٦٦٦٦٦٦٦

٦االعرتاف بالإيرادات

ي�سري املعيار الدويل للتقرير املايل  15للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2018م .ا�ستحدث معيار الإيرادات اجلديد منوذج ًا مكون ًا
من خم�س خطوات قائم على املبادئ املحا�سبية ب�ش�أن االعرتاف بالإيرادات عند انتقال ال�سيطرة على الب�ضاعة �إلى �أو تقدمي اخلدمات للعميل.
تتمثل اخلم�س خطوات هذه يف الآتي :حتديد العقود املربمة مع العمالء ،وحتديد التزامات الأداء املن�صو�ص عليها يف العقد ،وحتديد �سعر املعاملة،
وتخ�صي�ص �سعر املعاملة ،واالعرتاف بالإيرادات عند ا�ستيفاء التزامات الأداء .كما يتطلب املعيار الدويل للتقرير املايل ( )15تقدمي �إف�صاحات
معززة ب�ش�أن الإيرادات وذلك مل�ساعدة امل�ستثمرين على �أن يفهموا ب�صورة �أف�ضل طبيعة ومبلغ وتوقيت الإيرادات وعدم الت�أكد منها ومن التدفقات
النقدية الناجتة من العقود املربمة مع العمالء ،وحت�سني �إمكانية مقارنة الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء .ي�سمح هذا املعيار بالتطبيق ب�أثر
رجعي بالكامل �أو باتباع منهج الأثر الرجعي املعدل.
يتم االعرتاف بالإيرادات بالقدر الذي يكون فيه من املحتمل تدفق منافع اقت�صادية للمجموعة وميكن قيا�س العائدات ب�صورة موثوق فيها بغ�ض النظر
عن موعد ال�سداد .يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو امل�ستحق مع الأخذ يف االعتبار �شروط ال�سداد املحددة تعاقدي ًا وبا�ستثناء
�أي ر�سوم �أو �أتعاب .يتم �إظهار املبالغ املف�صح عنها ك�إيرادات بعد خ�صم املخ�ص�صات التجارية والتخفي�ضات .وعليه ،لي�س هناك �أي ت�أثري جوهري
ناجت عن تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  15على االعرتاف بالإيرادات للمجموعة.
تتكون �إيرادات املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي من �إيرادات �إيجار من عقود الإيجار �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم  .17بالن�سبة لأنواع الإيرادات
الأخرى فينطبق عليها املعيار الدويل للتقرير املايل .15

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

�٦إيرادات الإيجار

تعترب املجموعة مبثابة امل�ؤجر يف خمتلف عقود الإيجار الت�شغيلي .تتم املحا�سبة عن �إيرادات الإيجار النا�شئة عن عقود الإيجار الت�شغيلية لال�ستثمارات
العقارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار ويتم �إدراجها يف قائمة الربح �أو اخل�سارة الأولية املوحدة ك�إيرادات نظر ًا لطبيعتها
الت�شغيلية ،با�ستثناء �إيرادات الإيجارات ال�شرطية التي يتم �إثباتها عند ن�شوئها .يتم االعرتاف بالإيرادات امل�ستحقة بقدر الإيرادات املحققة وغري
املطالب بها بعد.
يتم �إثبات حوافز امل�ست�أجرين كتخفي�ض من �إيرادات الإيجار با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار� .إن مدة العقد هي الفرتة
غري القابلة للإلغاء من عقد الإيجار بالإ�ضافة �إلى �أي مدة ا�ضافية تتاح للم�ست�أجر كخيار لإكمال عقد الت�أجري ،حيث تكون الإدارة مت�أكدة وب�شكل
معقول عند ن�ش�أة عقد الإيجار ب�أن امل�ست�أجر �سيمار�س هذا اخليار.
يتم �إثبات املبالغ امل�ستلمة من امل�ست�أجرين لإنهاء عقود الإيجار �أو للتعوي�ض عن التلف يف قائمة الربح �أو اخل�سارة الأولية املوحدة عند ن�شوئها.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦عوائد الإيجار

تقوم املجموعة ب�إثبات عوائد الإيجار على �أ�سا�س تقارير املبيعات املدققة املقدمة من امل�ست�أجرين .يف حالة عدم توفر التقارير املدققة ،تُعد الإدارة
تقديراتها اخلا�صة عن امل�ست�أجرين املحققني �أو املتخطني للمبيعات املتفق عليها يف عقود الإيجار بناء على �أدائهم ال�سابق.
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٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦ر�سوم اخلدمات ،ر�سوم الإدارة ،وامل�صاريف الأخرى القابلة لال�سرتداد من امل�ست�أجرين

يتم االعرتاف بالإيرادات النا�شئة عن امل�صاريف املعاد حتميلها على امل�ست�أجرين خالل الفرتة التي ي�ستحق فيها التعوي�ض .تدرج ر�سوم اخلدمات
والإدارة املتعلقة ب�إ�صالح و�صيانة املباين واملبالغ امل�ستلمة الأخرى يف الإيرادات ،بينما تدرج التكاليف ذات العالقة كجزء من تكلفة الإيرادات ،لأن
الإدارة تعترب ب�أن املجموعة تعمل كطرف �أ�صيل يف هذا ال�ش�أن.
يتم �إظهار ر�سوم اخلدمات املتعلقة باملنافع العامة اخلا�صة بامل�ستخدمني املفرطني يف اال�ستخدام بعد خ�صم التكاليف ذات العالقة وت�سجل كجزء من
«دخل العمولة على تقدمي املنافع العامة للم�ستخدمني املفرطني يف اال�ستخدام� ،صايف» �ضمن الإيرادات يف قائمة الدخل الأولية املوحدة لأن الإدارة
تعترب ب�أن املجموعة تعمل كوكيل يف هذا ال�ش�أن.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦طرف �أ�صيل �أم وكيل

قامت املجموعة بتقييم اتفاقياتها لتحديد ما �إذا كانت تعمل كطرف �أ�صيل وبالتايل تدرج �إيراداتها على �أ�سا�س �إجمايل� ،أم �أنها تعمل وكيل فتدرج
�إيراداتها على �أ�سا�س ال�صايف .يف هذا التقييم ،اخذت املجموعة بعني االعتبار ما �إذا كانت قد ح�صلت على ال�سيطرة على اخلدمات املحددة قبل �أن
يتم حتويلها �إلى العميل ،بالإ�ضافة �إلى م�ؤ�شرات �أخرى مثل الطرف امل�س�ؤول ب�شكل �أ�سا�سي عن الوفاء ،وخماطر املخزون وتقديرها يف حتديد ال�سعر.
انتهت املجموعة �إلى �أنها تعمل كطرف �أ�صيل يف جميع ترتيبات �إيراداتها (با�ستثناء ر�سوم اخلدمات املتعلقة باملرافق للم�ستخدمني املفرطني يف
اال�ستخدام  -كما هو مو�ضح يف الق�سم ال�سابق) حيث �أنها امللتزم الرئي�سي وتعمل مبوجب نطاق ت�سعري كما تتعر�ض ملخاطر االئتمان .مل يكن هناك
�أي تعديل ب�سبب هذا التغيري حيث �أن �سيا�سة املجموعة تتما�شى بالفعل مع متطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل .15

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦متطلبات العر�ض والإف�صاح

تف�صل املجموعة الإيرادات املثبتة من العقود مع العمالء �إلى فئات تو�ضح كيفية ت�أثر طبيعة الإيرادات والتدفقات
كمتطلب يف القوائم املالية املوحدةّ ،
النقدية ومبلغها وتوقيتها وعدم الت�أكد املتعلق بها بالعوامل االقت�صادية .راجع القوائم املالية املوحدة للإف�صاح عن الإيرادات التف�صيلية.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦دخل الفوائد

يتم االعرتاف بدخل الفوائد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .عندما تنخف�ض الذمم املدينة تقوم املجموعة بتخفي�ض القيمة الدفرتية لقيمتها
القابلة لال�سرتداد وهي التدفقات النقدية املقدرة خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي للأداة وت�ستمر يف �إلغاء اخل�صم ك�إيرادات فوائد .يتم
االعرتاف ب�إيرادات الفوائد على القرو�ض منخف�ضة القيمة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

�٦إيرادات توزيعات الأرباح

يتم �إثبات توزيعات الأرباح من اال�ستثمارات عند الإقرار ب�أحقية املجموعة ال�ستالمها.

٦٦٦٦٦٦٦٦٦

٦الإيرادات الأخرى

يتم �إثبات كافة الإيرادات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق عند الإقرار ب�أحقية املجموعة الكت�سابها.

٦٦٦٦٦٦٦

٦امل�صاريف

تتكون م�صاريف الدعاية والرتويج ب�شكل رئي�سي من التكاليف املتكبدة يف عمليات الرتويج والإعالنات للمجمعات واملراكز التجارية .ت�صنف كافة
امل�صاريف الأخرى كم�صاريف عمومية و�إدارية وتكلفة �إيرادات.
ت�شتمل امل�صاريف العمومية والإدارية على التكاليف التي ال تعترب ب�شكل حمدد جزء ًا من تكلفة الإيرادات والرتويج والإعالن .يتم التوزيع بني امل�صاريف
العمومية والإدارية وتكلفة الإيرادات ،عند ال�ضرورة ،وفق �أ�س�س ثابتة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦تكاليف االقرتا�ض

يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض التي تعود مبا�شرة علي اقتناء وان�شاء وانتاج موجودات م�ؤهلة والتي تتطلب فرتة زمنية هامة حتى تكون جاهزة
لال�ستخدام املحدد لها �أو بيعها �أو ر�سملتها كجزء من تكلفة الأ�صل .يتم ت�سجيل كافة تكاليف االقرتا�ض الأخرى كم�صروف خالل الفرتة التي تتكبد
فيها .تتكون تكاليف االقرتا�ض من التكاليف التمويلية والتكاليف الأخرى التي تتكبدها املن�ش�أة للح�صول على تلك القرو�ض.
حتت�سب الفائدة املر�سملة با�ستخدام املتو�سط املرجح لتكلفة االقرتا�ض للمجموعة بعد تعديلها للقرو�ض املرتبطة بالتطويرات املحددة .عندما ترتبط
ناق�صا �أي دخل ا�ستثماري ناجت عن ا�ستثمارها
القرو�ض بتطويرات حمددة ف�إن املبلغ الذي يتم ر�سملته هو �إجمايل الفائدة املتكبدة على تلك القرو�ض ً
امل�ؤقت .يتم ر�سملة الفائدة من بداية �أعمال التطوير حتى تاريخ االنتهاء الفعلي� ،أي عندما يتم االنتهاء من جميع �أعمال التطوير ب�شكل كبري .يتم
التوقف عن ر�سملة تكاليف االقرتا�ض �إذا كانت هناك فرتات توقف طويلة لن�شاط التطوير .يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض � ً
أي�ضا على تكلفة �شراء موقع
خ�صي�صا لإعادة التطوير ،ولكن فقط عندما تكون هناك �أن�شطة �ضرورية جارية لإعداد الأ�صل لإعادة التطوير.
عقار مت اقتنائه
ً
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٦٦٦٦٦٦٦

٦الزكاة

تخ�ضع املجموعة للزكاة و�ضريبة الدخل وذلك وفق ًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») .يتم تقدير خم�ص�ص الزكاة على �أ�سا�س الوعاء
الزكوي امل�ستقل للمجموعة ،على الرغم من تقدمي ال�شركة الأم القاب�ضة �إقرارات زكاة موحدة مبا يف ذلك ال�شركات التابعة اململوكة لها بالكامل
وتعديل خم�ص�ص الزكاة عند ا�ستالم الربط النهائي لإقرارات الزكاة املوحدة لل�شركة الأم القاب�ضة وال�شركات التابعة لها اململوكة بالكامل .يجرى
قيد �أية فروق يف الربوط عند اعتماد الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») على م�ستوى ال�شركة الأم القاب�ضة يف قائمة الربح
�أو اخل�سارة يف ال�سنة التي تعتمد فيها الهيئة الربط النهائي.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم واخل�سائر املرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت .ت�شتمل التكلفة على
التكاليف املتعلقة مبا�شرة ب�شراء هذه البنود .يتم قيد نفقات الإ�صالح وال�صيانة يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة يف الفرتة التي مت تكبدها فيه.
يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد من قيمة عمر املوجودات ذات ال�صلة �أو تعمل على متديده ب�صورة جوهرية .تطف�أ حت�سينات املباين امل�ست�أجرة
بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للتح�سينات �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أقل.
يتم احت�ساب اال�ستهالك من التاريخ الذي تكون فيه بنود املمتلكات واملعدات متاحة للغر�ض منها .يتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت
على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات كما يلي:
عدد ال�سنوات
�أدوات ومعدات
�أثاث وجتهيزات
�سيارات
حت�سينات على عقارات م�ست�أجرة

� 8 - 4سنوات
� 10 - 4سنوات
� 4سنوات
� 6 - 5سنوات
(العمر الإنتاجي �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أقل)

تتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق ا�ستهالك املمتلكات واملعدات �سنوي ًا ،ويتم تعديلها ب�أثر م�ستقبلي� ،إذا كان ذلك مالئم ًا ،بتاريخ
كل قائمة مركز مايل .ال يتم ا�ستهالك العقارات قيد الإن�شاء ،والتي لي�ست جاهزة للغر�ض املق�صود منها.
يتم التوقف عن �إثبات بنود املمتلكات املعدات عند اال�ستبعاد �أو عندما ال يكون من املتوقع منافع اقت�صادية م�ستقبلية .يتم �إدراج �أي �أرباح �أو خ�سائر
ناجتة عند التوقف عن �إثبات املوجودات (حمت�سبة كالفرق بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للموجودات) يف قائمة الربح �أو اخل�سارة
املوحدة يف الفرتة عند التوقف عن �إثبات الأ�صل.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات فورا �إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد يف حالة زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد
املقدرة لها.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦العقارات اال�ستثمارية
تتكون العقارات اال�ستثمارية من املمتلكات املكتملة واملمتلكات حتت االن�شاء �أو �إعادة التطوير املحتفظ بها لغر�ض حتقيق دخل �إيجار �أو من �أجل �إمناء
ر�أ�س املال �أو كالهما .ت�صنف املمتلكات امل�ؤجرة كا�ستثمارات عقارية يف حالة اقتنائها لتحقيق دخل �إيجار �أو �إمناء ر�أ�س املال �أو كالهما ،بد ًال من بيعها
خالل ال�سياق االعتيادي للأعمال �أو ا�ستخدامها لأغرا�ض �إدارية.
تقا�س العقارات اال�ستثمارية ،يف الأ�صل ،بالتكلفة �شاملة تكاليف املعامالت .تت�ضمن تكاليف املعامالت م�صاريف نقل امللكية والأتعاب املهنية للخدمات
القانونية وعموالت الت�أجري الأولية من �أجل و�ضع املمتلكات يف حالة جتعلها �صاحلة للت�شغيل .تت�ضمن القيمة الدفرتية تكلفة ا�ستبدال جزء من
اال�ستثمارات العقارية احلالية بتاريخ تكبد التكلفة يف حالة الوفاء ب�شروط �إثباتها.
وبعد الإثبات الأويل لها ،تظهر العقارات اال�ستثمارية بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي وامل�شاريع
حتت االن�شاء.
حتمل م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة على قائمة الربح �أو اخل�سارة الأولية املوحدة عند تكبدها .يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد من قيمة عمر
املوجودات ذات ال�صلة �أو تعمل على متديده ب�صورة جوهرية.
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عدد ال�سنوات
املباين :مكونات كهربائية
املباين :مكونات ميكانيكية
املباين� :أنظمة مكافحة احلريق
املباين :امل�صاعد
مباين
املباين املقامة على �أر�ض م�ست�أجرة :مكونات ميكانيكية
مبنى على �أر�ض م�ؤجرة

� 25سنة
� 15سنة
� 30سنة
� 20سنة
� 50سنة
� 25 - 15سنة
(العمر الإنتاجي �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أقل)
� 50 - 4سنة
(العمر الإنتاجي �أو فرتة الإيجار� ،أيهما �أقل)

يتم التحويل �إلى/من العقارات اال�ستثمارية فقط عند وجود تغري يف اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من العقارات اال�ستثمارية �إلى العقارات امل�شغولة
من قبل املالك ،تعترب التكلفة املفرت�ضة بخ�صو�ص املحا�سبة عن الفرتة الالحقة مبثابة القيمة العادلة بتاريخ تغري اال�ستخدام .و�إذا �أ�صبحت العقارات
امل�شغولة من قبل املالك عقارات ا�ستثمارية ،تقوم املجموعة باملحا�سبة عن هذه العقارات وفق ًا لل�سيا�سة املبينة مبوجب املمتلكات واملعدات حتى تاريخ
تغري اال�ستخدام.
يتم التوقف عن �إثبات العقارات اال�ستثمارية عند ا�ستبعادها �أو �سحبها ب�صورة دائمة من اال�ستخدام ،وعند عدم توقع �أية فوائد اقت�صادية م�ستقبلية
من ا�ستبعادها .يدرج الفرق بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للأ�صل يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة للفرتة التي يتم فيها
التوقف عن الإثبات.
تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل ب�إجراء تقييم لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن �أ�صل ما قد تنخف�ض قيمته .ويف حالة وجود هذا
امل�ؤ�شر �أو عند احلاجة الى �إجراء اختبار االنخفا�ض يف القيمة ال�سنوي للأ�صل ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل� .إن املبلغ
ناق�صا التكاليف حتى البيع �أو قيمته قيد اال�ستخدام �أيهما �أعلى ،ويتم
القابل لال�سرتداد للأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد ً
حتديد املبلغ القابل لال�سرتداد لكل �أ�صل على حدة �إال �إذا كان الأ�صل ال ينتج تدفقات نقدية م�ستقلة ب�شكل كبري عن التدفقات النقدية الناجتة من
املوجودات �أو جمموعات املوجودات الأخرى .عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�صل ما �أو وحدة �إنتاج النقد عن املبلغ القابل لال�سرتداد ،يعترب الأ�صل �أو
الوحدة املولدة للنقد قد انخف�ضت قيمته ويتم تخفي�ضه �إلى قيمته القابلة لال�سرتداد لوحدة �إنتاج النقد .عند تقييم القيمة قيد اال�ستخدام ،تخ�صم
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إلى قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�صم (قبل الزكاة) يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد
واملخاطر املحددة للأ�صل.
تقوم املجموعة باحت�ساب االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س املوازنات التف�صيلية والتوقعات والتي يتم �إعدادها ب�صورة منف�صلة لكل وحدة من الوحدات
املدرة للنقد باملجموعة التي خ�ص�صت �إليها املوجودات الفردية .تغطي هذه املوازنات والتوقعات بوجه عام فرتة خم�س �سنوات .وبالن�سبة للفرتات
الأطول ،يتم احت�ساب معدل النمو للمدى الطويل الأجل وتطبيقه على التدفقات النقدية امل�ستقبلية بعد فرتة املوازنة.
يتم الإعرتاف بخ�سائر انخفا�ض العمليات امل�ستمرة يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة يف فئات امل�صروفات هذه التي تتفق مع وظيفة الأ�صل
املنخف�ض.
وبالن�سبة للموجودات ،عدا املذكورة �أعاله ،يتم يف نهاية كل فرتة مالية� ،إجراء تقييم للت�أكد من وجود دليل على �أن خ�سائر االنخفا�ض املثبتة �سابق ًا مل
تعد موجودة �أو نق�صت .ويف حالة وجود هذا امل�ؤ�شر ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات �أو وحدات �إنتاج النقد .يتم رد خ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة التي مت االعرتاف بها �ساب ًقا فقط �إذا كان هناك تغيري يف االفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد للأ�صل منذ
االعرتاف ب�آخر خ�سارة انخفا�ض يف القيمة .يعترب رد القيد هذا حمدود ًا بحيث ال تزيد القيمة القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية للأ�صل التي
كان من املفرو�ض حتديدها ،بعد خ�صم اال�ستهالك ،فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض لذلك الأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم الإعرتاف بهذا
الرد يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦الأدوات املالية
اعتبار ًا من � 1أبريل 2018م ،قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  9الذي يحل حمل املتطلبات مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 39
«الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س» ،املتعلقة بت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية.
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نتيجة لتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  9طبقت املجموعة تعديالت تبعية على معيار املحا�سبة الدويل رقم « 1عر�ض الأدوات املالية» مما
يتطلب عر�ض االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية يف بند منف�صل يف قائمة الربح �أو اخل�سارة والدخل ال�شامل الآخر .كانت طريقة املجموعة يف
ال�سابق تتمثل يف �إدراج االنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة التجارية �ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية .وبالتايل� ،أعادت املجموعة ت�صنيف خ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة البالغة  87.7مليون ريال �سعودي املثبتة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم .39
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،طبقت املجموعة تعديالت الحقة على املعايري الدولية للتقرير املايل « 7الأدوات املالية :الإف�صاحات» التي تطبق على �إف�صاحات
�سنة 2018م لكنها مل تطبق ب�شكل عام على معلومات املقارنة
فيما يلي تفا�صيل ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة وطبيعة �أثر التغريات على ال�سيا�سات املحا�سبية ال�سابقة.
ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية
يحتفظ املعيار الدويل للتقرير املايل  9ب�شكل كبري باملتطلبات احلالية ملعيار املحا�سبة الدويل  39بغر�ض ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية� .إال �أنه
ي�ستبعد الت�صنيفات ال�سابقة التي وردت مبعيار املحا�سبة الدويل  39للموجودات املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،والقرو�ض وال�سلف
واملتاحة للبيع.
مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل  ،9وعند الإثبات الأويل ،يتم ت�صنيف الأ�صل املايل على �أنه مقا�س بـ :التكلفة املطف�أة؛ القيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر؛ �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر؛ �أو القيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة� .إن ت�صنيف املوجودات املالية
مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل  9يعتمد ب�صورة عامة على منوذج الأعمال الذي من خالله يتم �إدارة الأ�صل املايل وخ�صائ�ص تدفقاته النقدية
التعاقدية .ال يتم �أبد ًا تق�سيم امل�شتقات املت�ضمنة يف العقود التي تكون فيها املوجودات املالية هي امل�ضيف �ضمن نطاق املعيار ،وبد ًال عن ذلك ،يتم
تقييم كامل الأداة املختلطة بغر�ض ت�صنيفها.
يتم قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة �إذا ا�ستوفت كال ال�شرطني �أدناه وال يتم تخ�صي�صها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة:
ཛيتم االحتفاظ باملوجودات �ضمن منوذج الأعمال الذي يهدف �إلى االحتفاظ باملوجودات لتح�صيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
ཛ
ཛ

ཛتن�ش�أ فرتاتها التعاقدية يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية التي متثل فقط مدفوعات لأ�صل املبلغ والفائدة على �أ�صل املبلغ القائم.

عند الإثبات الأويل لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة ،يحق للمجموعة �أن تختار ب�شكل نهائي عر�ض
التغريات الالحقة يف القيمة العادلة لال�ستثمار �ضمن الدخل ال�شامل الآخر .يتم هذا اخليار على �أ�سا�س كل ا�ستثمار على حدة.
�إ نّ جميع املوجودات املالية غري امل�صنفة على �أنها مقا�سة بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ح�سب ما هو مو�ضح
�أعاله ،يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .وهذا يت�ضمن جميع املوجودات املالية امل�شتقة .وعند �إثبات الأويل ،يحق للمجموعة
�أن تخ�ص�ص ب�شكل نهائي املوجودات املالية التي بطريقة �أخرى ت�سويف متطلبات القيا�س بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،و�إذا قمت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق املحا�سبي الذي قد ين�ش�أ بطريقة
�أخرى �أو تخفي�ضه ب�شكل كبري.
يتم القيا�س املبدئي للأ�صل املايل (ما مل يكن ذمة مدينة جتارية دون عن�صر متويل جوهري مقا�س مبدئي ًا ب�سعر املعاملة) بالقيمة العادلة زائد ًا
تكاليف املعاملة التي تن�سب مبا�شرة �إلى اقتناءه ،بالن�سبة للبند غري امل�صنف بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
تطبق ال�سيا�سات املحا�سبية التالية على القيا�س الالحق للموجودات املالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة

يتم الحق ًا قيا�س هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم �إثبات �صايف املكا�سب واخل�سائر،
وت�شمل �أي فائدة �أو دخل توزيعات �أرباح� ،ضمن الربح �أو اخل�سارة.

املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة
التكلفة

يتم الحق ًا قيا�س هذه املوجودات بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفي�ض التكلفة
املطف�أة بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة .تثبت �إيرادات الفائدة و�أرباح وخ�سائر ال�صرف الأجنبي واالنخفا�ض
يف القيمة يف الربح �أو اخل�سارة .يتم �إثبات �أي ربح �أو خ�سارة �ضمن الربح �أو اخل�سارة.

اال�ستثمارات يف �سندات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر

يتم الحق ًا قيا�س هذه املوجودات بالقيمة العادلة .يتم اثبات توزيعات الأرباح ك�إيرادات يف الربح �أو اخل�سارة
�إال �إذا كانت توزيعات الأرباح متثل ب�شكل وا�ضح ا�سرتداد جلزء من تكلفة اال�ستثمار .يتم اثبات �صايف الأرباح
واخل�سائر الأخرى يف الدخل ال�شامل الآخر وال يتم �أبد ًا �إعادة ت�صنيفها �إلى الربح �أو اخل�سارة.

�صنفت املجموعة ا�ستثماراتها يف وحدات �صندوق م�شرتك بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة يحث �أن التدفقات النقدية التعاقدية ال تقت�صر
على املبلغ الأ�صلي والفوائد فقط.
يتم ت�صنيف املطلوبات املالية على �أنها مقا�سة بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .ت�صنف املطلوبات املالية بالقيمة
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العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �إذا كانت م�صنفة على �أنها مقتناة بغر�ض املتاجرة �أو كانت م�شتقة �أو خم�ص�صة كذلك عند الإثبات الأويل.
يتم قيا�س املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة بالقيمة العادلة ،ويتم �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر ال�صافية مبا فيها �أي
م�صروفات فوائد� ،ضمن الربح �أو اخل�سارة .يتم الحق ًا قيا�س املطلوبات املالية الأخرى بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم
�إثبات م�صروفات الفوائد ومكا�سب وخ�سائر ال�صرف الأجنبي �ضمن الربح �أو اخل�سارة .يتم اثبات �أي مكا�سب �أو خ�سائر عند التوقف عن االثبات
�ضمن الربح �أو اخل�سارة.
�إلغاء الإثبات
املوجودات املالية
تتوقف املجموعة عن �إثبات املوجودات املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو قيامها بتحويل حقوق حت�صيل
التدفقات النقدية التعاقدية يف املعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع خماطر ومكاف�آت ملكية املوجودات املالية �أو التي ال تقوم املجموعة من
خاللها بالتحويل اجلوهري �أو الإبقاء على جميع خماطر ومكاف�آت امللكية وال حتتفظ بال�سيطرة على املوجودات املالية.
تقوم املجموعة ب�إبرام معامالت يتم مبوجبها حتويل املوجودات التي مت �إثباتها يف قائمة املركز املايل اخلا�ص بها ،ولكنها حتتفظ �إما بجميع �أو معظم
خماطر ومنافع املوجودات املحولة .ويف هذه احلاالت ،يتم التوقف عن �إثبات املوجودات املحولة.
املطلوبات املالية
تقوم املجموعة بالتوقف عن �إثبات املطلوبات املالية عندما يتم الإعفاء من املطلوبات التعاقدية �أو �إلغاءها �أو انتهائها .كما تقوم املجموعة بالتوقف
عن �إثبات املطلوبات املالية عند تعديل �شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات املعدلة خمتلفة �إلى حد كبري ،ويف تلك احلالة يتم �إثبات
مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة ا�ستناد ًا �إلى ال�شروط املعدلة.
وعند التوقف عن �إثبات املطلوبات املالية ،ف�إن الفرق بني القيمة الدفرتية امل�سددة واملقابل املايل املدفوع (مبا يف ذلك �أي موجودات غري نقدية حمولة
�أو مطلوبات متحملة) يتم �إثباته �ضمن الربح �أو اخل�سارة.
املقا�صة
يتم �إجراء مقا�صة بني مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي حايل ملزم لدى
املجموعة ب�إجراء مقا�صة لتلك املبالغ وعندما تعتزم ال�شركة ت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو بيع املوجودات لت�سديد املطلوبات يف �آن واحد.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية
ﺗطﺑق املجموعة النهج املب�سط للمعيار الدويل للتقرير املايل  9وذلك لقيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة والذي ي�ستخدم خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية
املتوقعة على مدى العمر .وتطبق هذه الطريقة بهدف تقييم خم�ص�ص ما مقابل:
ཛاملوجودات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطف�أة؛ و
ཛ
ཛ

ཛاملوجودات التعاقدية

تقا�س خم�ص�صات اخل�سارة للذمم املدينة التجارية بعن�صر متويل جوهري �أو بدونه مببلغ يعادل اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر.
يتم قيا�س الأر�صدة البنكية التي من خاللها مل تزداد خماطر االئتمان ب�شكل كبري منذ الإثبات الأويل لها وفق ًا للخ�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى
� 12شهر ًا (مثل خماطر التعرث يف ال�سداد التي وقعت على مدى العمر املتوقع للأداة املالية).
عند حتديد ما �إذا كانت املخاطر االئتمانية لأ�صل مايل قد زادت ب�شكل كبري منذ الإثبات الأويل وعند تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ف�إن املجموعة
ت�ضع يف االعتبار املعلومات املعقولة والداعمة ذات العالقة واملتاحة دون تكلفة �أو جهد غري مربر .وي�شمل ذلك كال من املعلومات والتحليل الكمي
والنوعي ا�ستنادًا �إلى اخلربة ال�سابقة للمجموعة والتقييم االئتماين امل�ستنري ،مبا يف ذلك معلومات النظرة امل�ستقبلية.
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر هي اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع �أحداث التعرث يف ال�سداد على مدار العمر املتوقع
للأداة املالية.
�إن اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على مدى � 12شهر ًا متثل جز ًء من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن �أحداث التعرث يف ال�سداد والتي من
املحتمل حدوثها خالل � 12شهر ًا بعد تاريخ التقرير (�أو خالل فرتة �أق�صر �إذا كان عمر الأداة �أقل من � 12شه ًرا) .ويف جميع احلاالت ،ف�إن �أق�صى
فرتة ت�ؤخذ يف احل�سبان عند تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي �أق�صى فرتة تعاقدية تتعر�ض خاللها املجموعة ملخاطر االئتمان.
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منوذج اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
�إن اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح حمتمل للخ�سائر االئتمانية .يتم قيا�س اخل�سائر االئتمانية ب�أنها القيمة احلالية لكافة النق�ص يف
النقد (�أي الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة لل�شركة وفق ًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها).
املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية
وتعد املوجودات املالية «منخف�ضة القيمة االئتمانية» عندما يقع حدث �أو �أكرث ذو ت�أثري �ضار على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للموجودات املالية.
�إن الدليل على �أن املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية ي�شمل املعلومات التي ميكن مالحظتها كما يلي:
ཛال�صعوبات املالية الكبرية التي تواجه املقرت�ض �أو امل�صدر.
ཛ
ཛ

يوما.
ཛالإخالل بالعقد مثل التعرث �أو الت�أخر يف ال�سداد لفرتة تزيد عن ً 720

ཛ

�ཛأن يكون من املرجح دخول املقرت�ض يف مرحلة �إفال�س �أو �إعادة تنظيم مايل �أخرى.

ཛ

ཛاختفاء ال�سوق الن�شطة للأوراق املالية ب�سبب ال�صعوبات املالية.

يتم خ�صم خم�ص�صات اخل�سارة للأ�صل املايل املقا�س بالتكلفة املطف�أة من القيمة الدفرتية االجمالية للموجودات.
ال�شطب
يتم �شطب �إجمايل القيمة الدفرتية للموجودات املالية (�سواء جزئ ًيا �أو كل ًيا) �إلى املدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باال�سرتداد .وهذا هو احلال
ب�صفة عامة عندما تقرر املجموعة �أن املدين لي�س لديه موجودات �أو م�صادر دخل ميكن �أن تولد تدفقات نقدية كافية ل�سداد املبالغ اخلا�ضعة لل�شطب.
�إال �أن املوجودات املالية التي يتم �شطبها قد ال تزال تخ�ضع لأن�شطة الإنفاذ من �أجل االلتزام ب�إجراءات املجموعة نحو ا�سرتداد املبلغ امل�ستحقة.
مت الإف�صاح عن �أثر تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  9يف �إي�ضاح  34للقوائم املالية الأولية املوحدة والذي يعود �إلى املتطلبات اجلديدة لالنخفا�ض
يف القيمة و�إعادة ت�صنيف فئات القيا�س الأ�صلية وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل  39وكذلك فئات القيا�س اجلديدة وفق ًا للمعيار الدويل للتقرير املايل 9
لكل فئة من فئات الأدوات املالية اخلا�صة باملجموعة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يرتتب على املجموعة ،نتيجة حلدث �سابق ،التزام حايل قانوين �أو حكمي ميكن تقديره ب�صورة موثوقة ويكون من
املرجح �أن يلزم تدفق خارج للمنافع االقت�صادية لت�سوية االلتزام .ال يتم االعرتاف باملخ�ص�ص للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.
يتم قيا�س املخ�ص�ص بالقيمة احلالية وفق ًا لأف�ضل تقديرات الإدارة للقيمة احلالية للنفقات املطلوبة لت�سوية االلتزامات احلالية يف نهاية فرتة
التقرير� .إن معدل اخل�صم امل�ستخدم لتحديد القيمة احلالية هو معدل قبل الزكاة يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر التي
ينطوي عليها االلتزام .يتم االعرتاف بالزيادة يف املخ�ص�ص ب�سبب مرور الوقت كنفقات متويلية.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦منافع املوظفني
االلتزامات ق�صرية الأجل
�إن املطلوبات املتعلقة بالأجور والرواتب ،مبا يف ذلك املنافع غري النقدية والإجازات املرتاكمة وتذاكر ال�سفر وبدالت تعليم الأطفال ،املتوقع �سدادها
بالكامل خالل اثني ع�شر �شهرا بعد انتهاء الفرتة التي يقوم فيها املوظفني بتقدمي اخلدمات ذات العالقة ،يتم �إثباتها بخ�صو�ص خدمات املوظفني
حتى نهاية الفرتة املالية ،وتقا�س باملبالغ املتوقع دفعها عند ت�سوية املطلوبات .يتم عر�ض االلتزامات كالتزامات مزايا موظفني حالية يف قائمة املركز
املايل املوحد.
مكاف�أة نهاية اخلدمة
لدى املجموعة ،ب�شكل �أ�سا�سي ،مكاف�أة نهاية اخلدمة ،وهي م�ؤهلة العتبارها برامج منافع حمددة.
�إن املطلوبات املثبتة يف قائمة املركز املايل املوحدة متثل التزام املنافع املحددة بتاريخ �إعداد القوائم املالية.
يعاد قيا�س التزام املنافع املحددة ب�شكل دوري من قبل اكتواريني م�ستقلني با�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة املخططة .يتم حتديد القيمة احلالية
اللتزام املنافع املحددة بخ�صم التدفقات النقدية ال�صادرة امل�ستقبلية املقدرة با�ستخدام �أ�سعار العمولة ل�سندات ال�شركات عالية اجلودة امل�سجلة
بالعملة التي �ستدفع بها املنافع ،وتكون لها �شروط تقارب �شروط االلتزامات ذات العالقة .ويف حالة عدم وجود �سوق عميقة لهذه ال�سندات ،ت�ستخدم
�أ�سعار ال�سوق على ال�سندات احلكومية .يعتمد معدل اخل�صم على عوائد ال�سندات احلكومية باململكة العربية ال�سعودية.
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يتم احت�ساب �صايف تكلفة الفائدة بتطبيق معدل اخل�صم على �صايف ر�صيد التزام املنافع املحددة .ويتم �إدراج هذه التكلفة يف رواتب ومزايا املوظفني
الأخرى يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة.
يتم �إثبات �أرباح وخ�سائر �إعادة القيا�س الناجتة عن التغريات يف االفرتا�ضات االكتوارية يف الفرتة التي حتدث فيها يف بنود الدخل ال�شامل الآخر.
يتم �إثبات التغريات يف القيمة احلالية اللتزامات املنافع املحددة الناجتة عن تعديالت الربنامج �أو تقلي�ص الأيدي العاملة مبا�شرة يف قائمة الربح �أو
اخل�سارة املوحدة كتكاليف خدمة �سابقة.
ت�أخذ عملية التقييم االكتواري بعني االعتبار �أحكام نظام العمل ال�سعودي و�سيا�سة املجموعة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦توزيعات الأرباح
تقوم ال�شركة ب�إثبات االلتزامات املتعلقة بدفع توزيعات الأرباح للم�ساهمني يف ال�شركة الأم عند املوافقة على التوزيع و�أن التوزيع مل يعد يتوقف على
تقدير ال�شركة .وطبق ًا لنظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تتم املوافقة على توزيعات الأرباح عند امل�صادقة عليها من قبل امل�ساهمني .يتم
�إثبات املبلغ املقابل مبا�شرة �ضمن حقوق امللكية.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦عقود الإيجار
٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦املجموعة كم�ؤجر
�أبرمت املجموعة عقود �إيجار عقارية جتارية ملحفظة عقاراتها اال�ستثمارية .قررت املجموعة ،ا�ستناد ًا �إلى تقييم �شروط و�أحكام االتفاقيات ،خا�صة
مدة �شروط عقد الإيجار واحلد الأدنى لدفعات الإيجار ،ب�أنها حتتفظ باملخاطر واملنافع الهامة امل�صاحبة مللكية هذه العقارات وبالتايل مت اعتبارها
كعقود �إيجار ت�شغيلية.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦٦٦املجموعة كم�ست�أجر
�إن حتديد ما �إذا كان ترتيب معني يتمثل يف �أو يت�ضمن عقد �إيجار يعتمد على م�ضمون هذا الرتتيب يف تاريخ بدء العمل بالعقد .يتوقف ت�صنيف العقد
فيما �إذا كانت الرتتيبات تعترب �إيجار �أو تنطوي على �إيجار ،على جوهر الرتتيبات عند ن�ش�أة العقد� ،سواء كان الوفاء بالرتتيبات يتوقف على ا�ستخدام
�أ�صل �أو موجودات حمددة �أو نقل حق اال�ستخدام حتى لو مل ين�ص �صراحة على ذلك احلق يف الرتتيبات.
ت�صنف عقود الإيجار كعقود �إيجار ت�شغيلية .حتمل الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية كم�صروفات على قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة على
�أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي ،با�ستثناء دفعات الإيجار ال�شرطية التي تقيد كم�صروف عند ن�شوئها.
حتمل التكلفة املبا�شرة الأولية (التي متثل ب�شكل ا�سا�سي عموالت الت�أجري الأولية املدرجة �ضمن تكلفة العقارات اال�ستثمارية) املتكبدة مبوجب عقود
الإيجار الت�شغيلية على قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة يف �صورة ا�ستهالك على مدى العمر االنتاجي للعقارات اال�ستثمارية �أو فرتات عقود الإيجار
املربمة على �أ�سا�س منتظم� ،أيهما �أق�صر ،حيث تعترب هذه الطريقة �أكرث متثيال للإطار الزمني الذي يتم فيه االنتفاع باملوجودات امل�ست�أجرة.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦التقارير القطاعية
القطاع الت�شغيلي هو �أحد مكونات املجموعة الذي:
ཛيقوم ب�أن�شطة ميكن �أن تتحقق منها �إيرادات وتتكبد فيها م�صروفات.
ཛ
ཛ

ཛيتم حتليل نتائج العمليات با�ستمرار من قبل الإدارة من �أجل اتخاذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم الأداء.

ཛ

ཛتتوفر ب�ش�أنه معلومات مالية.

تعترب الإدارة عمليات املجموعة ككل قطاع ًا ت�شغيلي ًا واحد ًا لأن كافة ال�شركات التابعة تزاول ن�شاطات مماثلة.
القطاع اجلغرايف ،عبارة عن جمموعة من املوجودات والعمليات �أو املن�ش�آت التي تزاول �أن�شطة مولدة للإيرادات يف بيئة اقت�صادية معينة وتتعر�ض
ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك العاملة يف بيئات اقت�صادية �أخرى .تتم كافة عمليات املجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وبالتايل مت اعتماد قطاع
جغرايف واحد .لغر�ض التحليل يف هذه الن�شرة ،مت حتليل كل مركز جتاري على حدى من قبل االدارة.

174

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦الإيرادات غري املحققة
ت�شتمل الإيرادات غري املحققة على الإيجارات املح�صلة مقدم ًا ب�ش�أن العقارات التي تبد�أ عقود ايجارها بعد نهاية الفرتة املالية.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦املعايري ال�صادرة لكنها غري �سارية بعد
فيما يلي املعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول بعد حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية الأولية املوحدة للمجموعة .تعتزم املجموعة تطبيق
هذه املعايري� ،إذا انطبق ذلك ،عند �سريانها.
املعيار الدويل للتقرير املايل  :16عقود الإيجار
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيار ًا جديد ًا لإثبات عقود الإيجار ،ويحل هذا املعيار حمل:
ཛمعيار املحا�سبة الدويل  « - 17عقود الإيجار»
ཛ
ཛ

ཛتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل « - 4حتديد ما �إذا كان الرتتيب ينطوي على عقد �إيجار»

ཛ

ཛتف�سري جلنة التف�سريات الدولية « - 15عقود الت�أجري الت�شغيلي  -احلوافز»

ཛ

ཛتف�سري جلنة التف�سريات الدولية « -27تقييم جوهر املعامالت التي ت�أخذ ال�شكل القانوين لعقد الإيجار»

مبوجب معيار املحا�سبة الدويل ( ،)17كان يتعني على امل�ست�أجرين التمييز بني عقد الإيجار التمويلي (داخل قائمة املركز املايل) وعقد الإيجار
الت�شغيلي (خارج قائمة املركز املايل) .يتطلب املعيار الدويل للتقرير املايل ( )16الآن من امل�ست�أجرين �إثبات التزامات عقد الإيجار التي تعك�س
دفعات الإيجار امل�ستقبلية و «حق ا�ستخدام الأ�صل» لكافة عقود الإيجار .وقد �أدرج جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �إعفا ًء اختياري ًا ب�ش�أن بع�ض عقود
الإيجار ق�صرية الأجل وعقود الإيجار للموجودات منخف�ضة القيمة .وفقا للمعيار الدويل للتقرير املايل ( ،)16يعترب العقد عقد �إيجار �أو ينطوي على
عقد �إيجار �إذا كان العقد ينقل حق ال�سيطرة على ا�ستخدام �أ�صل حمدد لفرتة معينة مبقابل.
ي�سري املعيار ب�شكل �إلزامي على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2019م ،وي�سمح بالتطبيق املبكر له .تقوم الإدارة حالي ًا بدرا�سة �أثر هذا
املعيار على فرتات التقارير املالية امل�ستقبلية للمجموعة.
تتوقع الإدارة �أن يتم تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  16لل�سنة التي تبد�أ يف � 1أبريل 2019م .وت�شتمل تقديرات الإدارة للتغريات الرئي�سية الناجتة
عن املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية ،ا�ستناد ًا الى حمفظة الإيجار احلالية اخلا�صة بال�شركة (مبا فيها جدة بارك) ،على ما يلي:
�ཛإثبات حق ا�ستخدام الأ�صول (الناجت عن ر�سملة عقود الإيجار) ب�صايف قيمة حالية (ت�شمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية) ت�ساوي قيمتها
ཛ
التقديرية  6مليار ريال �سعودي.
ཛ

�ཛإثبات املطلوبات (الناجتة عن ر�سملة عقود الإيجار) ب�صايف قيمة حالية (ت�شمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية) ت�ساوي قيمتها التقديرية
 6مليار ريال �سعودي.

ཛ

ཛيبلغ متو�سط االنخفا�ض املقدر يف �صايف �أرباح ال�شركة نتيجة تطبيق املعيار  16خالل الفرتة التي تبد�أ من ال�سنة املالية 2020م �إلى ال�سنة
املالية 2024م ما يقارب  90مليون ريال �سعودي �سنوي ًا ،ويرجع هذا االنخفا�ض ب�سبب االعرتاف مب�صاريف ايجار اعلى يف الن�صف االول من
مدة عقود االيجار باملقارنة بطريقة الق�سط الثابت علم ًا ب�أن هذا الأثر هو غري نقدي (بنا ًء على تقديرات االدارة)؛

ཛ

ཛيبلغ متو�سط الفارق بني ما �سيتم حتميله بقائمة الدخل مبوجب املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية كم�صاريف تتعلق بااليجار
(تتمثل يف �إطفاء موجودات الإيجار املر�سملة  -حق ا�ستخدام الأ�صول  -والأعباء املالية املتعلقة باملطلوبات الإيجارية القائمة) واملدفوعات
الإيجارية النقدية خالل الفرتة التي تبد�أ من ال�سنة املالية 2020م �إلى ال�سنة املالية 2024م حوايل  160مليون ريال �سعودي �سنوي ًا (بناءا
على تقديرات االدارة).

ཛ

ཛوينطبق هذا على كل من ال�سنوات اخلم�س الأولى اعتبار ًا من تطبيق املعيار رقم  16من املعايري املحا�سبية الدولية.

٦٦٦

٦نظرة عامة

كما يف  31مار�س 2018م ،تعترب ال�شركة �أكرب مالك وم�شغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة
للت�أجري ،وذلك وفق ًا لدرا�سة ال�سوق .وتبلغ عدد املراكز التجارية التابعة لل�شركة والعاملة حاليا ت�سعة ع�شر ( )19مركز ًا جتاري ًا ،يف مواقع ا�سرتاتيجية
موزعة يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،والتي تخدم جميع فئات املجتمع .وكما يف  31دي�سمرب 2018م ،بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
للمراكز التجارية التابعة لل�شركة  1.079مليون مرت مربع ،والتي ت�ضم  4.100حمال جتاريا .كما بلغ متو�سط معدل �إ�شغال امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري يف جميع املراكز التجارية .%92.8وقد جتاوز عدد زوار املراكز التجارية التابعة لل�شركة  108.5مليون زائر يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ
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 31مار�س 2018م .وت�ش ّغل ال�شركة عدد ًا من �أبرز املراكز التجارية يف اململكة ،مبا يف ذلك مول العرب يف مدينة جدّة ومول الظهران ،اللذان يعتربان
من املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ،والنخيل مول يف مدينة الريا�ض ،والذي متت الإ�شادة به يف عام 2017م يف منتدى �أراب لوكجري وورلد
( )Arab Luxury World Forumاملتخ�ص�ص يف جمال الرفاهية يف العامل العربي ،باعتباره �أف�ضل مركز جتاري للت�سوق وفقا لآراء امل�ستهلكني
يف مدينة الريا�ض .وقد حققت ال�شركة �إجمايل �إيرادات بقيمة  1.914.5مليون ريال �سعودي (الرجاء اال�ستناد الى الق�سم  « 1-6-6قوائم الدخل
املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص» الذي يت�ضمن اعادة ت�صنيف لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م) و 2.123.8مليون ريال
�سعودي و 2.159.4مليون ريال �سعودي و 1.620.0مليون ريال �سعودي عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،والأ�شهر
الت�سعة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على التوايل .كما بلغت قيمة عقارات التقييم وفق ًا لتقرير التقييم العقاري املعد من قبل جيه �أل �أل كما يف 31
دي�سمرب 2018م  19.087.5مليون ريال �سعودي (ملزيد من التف�صيل ُيرجى االطالع على امللحق « 1تقرير التقييم العقاري املعد من قبل جيه �أل �أل»).
تعتقد الإدارة �أن �أحد امليزات التناف�سية الكبرية لنموذج عمل ال�شركة تتمثل يف العالقات الوثيقة واملمتدة لفرتة طويلة مع جمموعة رئي�سية من
الأطراف ذو العالقة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه .وعاد ًة ما تقوم �شركة فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه بالت�أجري امل�سبق ملا ن�سبته  %25-20من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف كل من املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�شركة .كما يوجد
لدى ال�شركة ،كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2018م 872 ،عقد �إيجار مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه بلغت القيمة االجمالية لهذه العقود
بقيمة  564.4مليون ريال �سعودي ،و 180عقد �إيجار مع �شركة الأطعمة والرتفيه بقيمة  25.1مليون ريال �سعودي .كما ت�ستفيد ال�شركة من عالقتها
اال�سرتاتيجية مع �شركة فواز احلكري العقارية� ،شركة مقاوالت م�صنفة فئة اولى ومعتمدة من قبل وزارة ال�صناعة وغرفة التجارة ،متخ�ص�صة يف
ت�صميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة ،كما �أنها طرف ذو عالقة بال�شركة .ت�شارك �شركة فواز احلكري العقارية يف العديد من امل�شاريع يف كل من
القطاعني العام واخلا�ص .وقد قامت �شركة فواز احلكري العقارية بت�صميم وبناء  16مركز ًا من املراكز التجارية التابعة لل�شركة ،باال�ضافة الى العمل
على املراكز التجارية قيد االن�شاء و الى امل�شاريع امل�ستقبلية مما �أك�سبها خربة كبرية يف هذا املجال .وتعتقد الإدارة �أن حجم �أعمال ال�شركة يك�سبها
مزايا ا�ضافية مبا يتعلق بالتفاو�ض وابرام عقود االيجار مع امل�ست�أجرين وتو�سيع �أعمالها معهم.
وتعتزم ال�شركة ،مع انتهاء الربع االخري من 2019م ،زيادة �إجمايل امل�ساحة القابلة للت�أجري يف مراكزها التجارية بنحو  172.500مرت ًا مربع ًا وذلك من
خالل �إكمال �أعمال بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة تقوم ال�شركة حاليا بتطويرها بالإ�ضافة �إلى تو�سيع النخيل مول يف الريا�ض املرحلة االولى .وقد
ُقيمت هذه املراكز التجارية الثالثة كما يف  31دي�سمرب 2018م ،مببلغ  2.382.0مليون ريال �سعودي بح�سب تقرير التقييم العقاري املعد من قبل «جيه
�أل �أل» وقد بلغ اجمايل �صايف القيمة الدفرتية  1.360.7مليون ريال يف  31دي�سمرب 2018م .ف�ض ًال على ذلك� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �إيجار رئي�سية
جلدة بارك يف  4مار�س 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري �إن�شا�ؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �شركة فواز احلكري العقارية .والتاريخ
املتوقع لبدء ت�شغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م .ومن املتوقع �أن ي�ضيف جدة بارك لل�شركة م�ساحة  128.740مرت مربع قابلة للت�أجري.
ف�ض ًال عن ذلك ،تنوي ال�شركة تطوير �أربعة مراكز جتارية جديدة (بالإ�ضافة �إلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�ض) على
املدى املتو�سط ،والتي من املتوقع �أن ت�ضيف �أكرث من  355.000مرت مربع �إلى امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للت�أجري املتوفرة لدى ال�شركة .كما يف
 31دي�سمرب 2018م ،كان لهذه املواقع اخلم�سة قيمة دفرتية جممعة (ت�شمل تكاليف الأرا�ضي والتكاليف الأخرى املتكبدة كما يف ذلك التاريخ) بقيمة
 3.859.6مليون ريال �سعودي ،ح�سب امليزانية العمومية املوحدة املراجعة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦ت�شمل املراكز التجارية التابعة لل�شركة على ثالثة فئات :املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ،املراكز
التجارية الإقليمية واملراكز التجارية املحلية.
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ཛ

ཛتت�ألف قائمة املراكز التجارية الإقليمية الكبرية من ثالث مراكز جتارية :مول الظهران يف مدينة الظهران ،مول العرب وال�سالم مول يف
مدينة جدة وا�ست�أثرت تلك الفئة على ن�سبة  %37.5من �إجمايل �إيرادات ال�شركة املراكز العربية يف ال�سنة املالية 2018م .ونظ ًرا حلجمها (و
الذي ي�شمل م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري تبلغ على الأقل  74.000مرت مربع) ،تقدم املراكز التجارية الإقليمية الكبرية يف العادة جمموعة
�أو�سع من فئات البيع بالتجزئة.

ཛ

ཛتت�ألف املراكز التجارية الإقليمية من  10مراكز جتارية ت�شمل النخيل مول (الريا�ض) ،عزيز مول (جدة) ،مكة مول (مكة) ،نور مول
(املدينة) ،اليا�سمني مول (جدة) ،احلمراء مول (ريا�ض) ،جوري مول (الطائف) ،ال�سالم مول (الريا�ض) ،خري�ص مول (الريا�ض)،
والأح�ساء مول (الهفوف) حيث ا�ست�أثرت على ن�سبة  %52.1من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف ال�سنة املالية 2018م� .شهدت فئة املراكز
التجارية الإقليمية ارتفاع يف الإيرادات بواقع  %10.0يف الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م وذلك نتيجة االرتفاع يف
متو�سط امل�ساحة امل�شغولة من  443.821مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  499.301مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2018م.

ཛ

ཛتت�ألف املراكز التجارية املحلية من  6مراكز جتارية من بينها هيفاء مول (جدة) ،النخيل بالزا (الق�صيم) ،تاال مول (الريا�ض) ،اجلبيل
مول (اجلبيل)� ،سلمى مول (حائل) ،و�صحارى بالزا (الريا�ض) ،وا�ست�أثرت على ن�سبة  %10.1من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف ال�سنة املالية
2018م .وتراجعت الإيرادات املحققة من املراكز التجارية املحلية بن�سبة  %16.2من  259.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 217.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويعود ذلك يف الأ�سا�س �إلى الرتاجع يف متو�سط الإيرادات باملرت املربع من  2.169ريال
�سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  1.740ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦

٦العوامل الرئي�سية امل�ؤثرة يف عمليات ال�شركة

فيما يلي مناق�شة لأبرز العوامل التي �أثرت� ،أو التي من املتوقع �أن ت�ؤثر ،على نتائج عمليات ال�شركة.
التو�سع يف حمفظة املراكز التجارية
فتح مراكز جتارية جديدة ميثل عام ًال �أولي ًا م�ؤثر ًا يف منو �إيرادات ال�شركة يف الفرتات قيد املراجعة (ال�سنة املالية 2016م الى ال�سنة املالية 2018م)،
ومن املتوقع �أن ي�ستمر ذلك يف ت�أثريه على نتائج عمليات ال�شركة وتطورها .وقد قامت ال�شركة بفتح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2016م
(اجلبيل مول وجوري مول) ،ب�إجمايل م�ساحة قابلة للت�أجري قدرها  69.148مرت مربع ،ومركزين جتاريني �آخرين جديدين يف ال�سنة املالية 2017م
(يا�سمني مول واحلمراء مول) ب�إجمايل م�ساحة قابلة للت�أجري قدرها  108.220مرت مربع .ولدى ال�شركة �أي�ض ُا برنامج تطوير ثالث مراكز جتارية
جديدة قيد الإن�شاء بوليفارد اجلامعة والنخيل مول  -دمام (املتوقع �أن يتم افتتاحهما يف �سبتمرب 2019م) ،اخلليج مول (املتوقع افتتاحه يف دي�سمرب
2019م)  .وقد �ساعد هذا التو�سع يف الإ�سهام بزيادة يف �إيرادات ال�شركة مبعدل منو �سنوي بلغ  ،%6.2من  1.914.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2016م �إلى  2.159.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
و�إلى جانب امل�ساهمة يف منو �إيرادات ال�شركة يف الفرتات قيد املراجعة ،فقد �أدى التو�سع �أي�ض ًا �إلى تزايد تكلفة الإيرادات وامل�صاريف ،مبا يف ذلك
ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية .وارتفعت تكلفة الإيرادات مبعدل منو �سنوي بلغ  %9.2من  444.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 530.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب زيادة م�صاريف الإيجار والتكاليف الرئي�سية (تكاليف املرافق العامة
والأمن والنظافة وال�صيانة والعاملني) ،الأمر الذي ن�ش�أ �إلى حدٍ كبري عن فتح املراكز التجارية اجلديدة .وباملثل ،فقد ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك
اال�ستثمارات العقارية مبعدل منو �سنوي بلغ  %21.7من  180.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  267.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2018م ،وقد نتج ذلك جزئي ًا عن منو العقارات امل�شمولة يف حمفظة العقارات اال�ستثمارية اخلا�صة بال�شركة (املراكز التجارية التي مت افتتاحها
يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م متثل  %16.5من �إجمايل امل�ساحة القابلة للت�أجري للمجموعة ،كما هو احلال بتاريخ  31دي�سمرب 2018م
مقارن ًة بن�سبة  %7.0من �إجمايل امل�ساحة القابلة للت�أجري اخلا�صة باملجموعة ،كما يف تاريخ  31مار�س 2016م).
وفيما يت�صل بعمليات فتح املراكز التجارية اجلديدة ،ف�إن ال�شركة تتكبد �أي�ض ًا م�صاريف ر�أ�سمالية ملمو�سة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة
الق�سم »امل�صاريف الر�أ�سمالية والتمويل« �أدناه).
العوامل االقت�صادية امل�ؤثرة يف اململكة العربية ال�سعودية

تقع جميع املراكز التجارية لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ونتيج ًة لذلك ،ف�إن عمليات ال�شركة تت�أثر ،و�سوف تظل تت�أثر� ،إلى حدٍ بعيد بالتطورات
وبوجه خا�ص ،ت�أثري تلك التطورات على
ب�شكل �أكرث عمومية،
ٍ
املالية و�/أو االقت�صادية و�/أو ال�سيا�سية يف� ،أو فيما مي�س ،اململكة العربية ال�سعوديةٍ ،
الطلب على وحدات بيع التجزئة يف املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة� ،إلى جانب �أ�سعار الإيجار التي تتفق عليها ال�شركة مع امل�ست�أجرين .وت�ؤدي
بوجه عام �إلى انخفا�ض معدالت الإنفاق لدى امل�ستهلكني ،وقد �أدى ذلك يف ال�سابق ،وقد ي�ؤدي يف امل�ستقبل� ،إلى
الظروف االقت�صادية الأكرث ب�ساطة ٍ
�سعي امل�ست�أجرين من ال�شركة �إلى التفاو�ض جمدد ًا على �أحكام الإيجارات التي �أبرموها.
وعلى مدى عام 2018م ويف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،واجه االقت�صاد الكلي ظروفا �صعبة مما �أثر يف �سوق التجزئة باململكة
وبوجه خا�ص امل�ست�أجرين العاملني
انخفا�ض يف منو الإيرادات بالن�سبة لبع�ض امل�ست�أجرين من ال�شركة،
العربية ال�سعودية ،الأمر الذي �أدى بدوره �إلى
ٍ
ٍ
يف جمال الأزياء واملو�ضة واملالب�س اجلاهزة ،وقد �شمل ذلك �شركة احلكري لأزياء التجزئة (وهي �أكرب م�ست�أجر من ال�شركة ،وكانت قد ا�ست�أجرت
تراجع
 %32.6من �إجمايل امل�ساحات القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ،كما يف  31دي�سمرب 2018م) ،حيث عانت هذه ال�شركة من
ٍ
يف الإيرادات يف ال�سنة املالية 2018م و يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،مقارن ًة بال�سنة املالية 2017م .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،فقد
عانت ال�شركة �أثناء ال�سنة املالية 2018م ويف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م من م�صاعب يف حت�صيل الإيجارات من م�ست�أجريها،
وقد �أدى ذلك ،من بني �أ�شياءٍ �أخرى� ،إلى زياد ٍة يف اخل�صومات الإيجارية املمنوحة للم�ست�أجرين من ال�شركة ،وعدم �أو الت�أخر يف �سداد امل�ست�أجرين
للإيجارات امل�ستحقة لل�شركة .يرجى مراجعة «اخل�صومات» و «�أحكام».
اخل�صومات
متنح ال�شركة خ�صومات للم�ست�أجرين بنا ًء على عوامل خمتلفة .ويف �أغلب الأحوال يتم عر�ض اخل�صومات �أثناء فرتة الإعداد ملركز جتاري جديد،
وتعر�ض تلك اخل�صومات �أ�سا�س ًا على امل�ست�أجرين الذين يكونون قد وقعوا �أثناء مرحلة الإن�شاء والتزموا با�ستئجار م�ساحة لتجارة التجزئة اعتبار ًا
من تاريخ افتتاح املركز �أو الذين ت�أثروا ب�أعمال الإن�شاء امل�ؤقتة يف املركز التجاري فيما قد ي�ؤثر على �أعداد الزائرين .و�أثناء املدة قيد املراجعة،
�سماح تعاقدية يف بداية عقود الت�أجري للم�ست�أجرين،
عر�ضت ال�شركة على م�ست�أجريها ثالثة �أمناط من اخل�صومات )1( :خ�صومات تتعلق مبدة ٍ
ً
و( )2خ�صومات تعر�ض على م�ست�أجرين ي�شكلون �أطراف ًا ذوي عالقة يف املراكز التجارية اجلديدة (ممن يكونون قد وقعوا م�سبقا) لتعوي�ضهم
أطراف ذات عالقة لفتح حمالت يف املراكز التجارية اجلديدة بالنظر
عن الت�أخريات يف افتتاح املراكز التجارية تلك و�/أو جلذب م�ست�أجرين من � ٍ
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لالنطباع الإيجابي الذي ي�شكله وجودهم يف جذب م�ست�أجرين �آخرين للمراكز التجارية تلك ،و( )3خ�صومات يكون قد مت عر�ضها على ٍّ
كل من
الأطراف ذات العالقة وامل�ست�أجرين من الغري يف ال�سنة املالية 2018م�( ،أ�سا�س ًا مل�ست�أجرين ي�شكلون �أطراف ًا ذوي عالقة) ،بالنظر لظروف ال�سوق
ال�سائدة يف الوقت املعني ولأهمية عالمات الأطراف ذات العالقة على عدد الزائرين للمراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة.
�إن الرتاجع يف الإنفاق فيما يت�صل بتجارة التجزئة يف املا�ضي قد �أدى بالإدارة �إلى زيادة معدّل اخل�صومات املمنوحة مل�ست�أجري ال�شركة على �أ�سا�س
كل حال ٍة على حدة� ،أخذ ًا يف االعتبار مبيعات امل�ست�أجر ،وامل�ساحة التي ي�شغلها ،وحجم حمفظة امل�ست�أجر مع ال�شركة ،وقد كان للزيادة يف اخل�صومات
املمنوحة �أثر �سلبي على الأداء املايل لل�شركة .وارتفع �إجمايل اخل�صومات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %51.6من  146.6مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2016م �إلى  337.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .وارتفعت اخل�صومات (با�ستثناء الأك�شاك وامل�ستودعات) كن�سب ٍة مئوية
من جممل �إيرادات الأطراف ذات العالقة من  %20.1يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %32.0يف ال�سنة املالية 2018م ،على مدى ذات املدة ،وارتفعت
مبعدل �أقل من  %2.6يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %7.7يف ال�سنة
اخل�صومات كن�سب ٍة مئوية من جممل الإيرادات االيجارية من امل�ست�أجرين من الغري
ٍ
املالية 2018م .ونتيج ًة لذلك ،فقد تراجع متو�سط الإيرادات الإيجارية بالريال ال�سعودي لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة  %2.2من
 2.043ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.955ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن قدرة ال�شركة على عر�ض خ�صومات هي قدر ٌة حمدودة ،وحتى �إذا مت عر�ضها ،فقد ال تكفي لت�شجيع امل�ست�أجرين لتجديد
أحكام مواتية� ،أو جتديدها على الإطالق .ونتيج ًة لذلك ،ف�سوف حتتاج ال�شركة �إلى �إيجاد م�ست�أجرين بدالء منا�سبني ،و�أية �إيجارات
�إيجاراتهم طبق ًا ل ٍ
أحكام ال تخدم م�صالح ال�شركة كما كان احلال بالن�سبة لأحكام الإيجارات التي انتهت
جديدة يتم �إبرامها مع �أولئك امل�ست�أجرين قد تكون طبق ًا ل ٍ
�صالحيتها .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ف�إن فقدان م�ست�أجرين معينني قد ي�ؤثر �سلب ًا على قدرة ال�شركة على االرتقاء مب�ستوى مزيج امل�ست�أجرين يف املراكز
التجارية اخلا�صة بها.
وقد و�ضعت الإدارة �سيا�سة تخفي�ض جديدة �سرى مفعولها يف �شهر �أبريل 2018م ،وهي تن�ص على ما يلي:
ཛبالن�سبة للعمالء الذين ي�شغلون �أكرث من  %20من �إجمايل امل�ساحة الكلية القابلة للت�أجري يف املركز التجاري :يقت�صر التخفي�ض على  %15لكل
ཛ
عميل و  %30لكل حمل ،على �أال يتجاوز ذلك  %15من �إجمايل قيمة الإيجار الأ�سا�سية لكامل امل�ساحة امل�ست�أجرة ،و
ཛ

ཛبالن�سبة للعمالء الذين ي�شغلون ما بني  %20-10من �إجمايل امل�ساحة الكلية القابلة للت�أجري يف املركز التجاري :يقت�صر التخفي�ض على ن�سبة
 %5لكل عميل و  %15لكل حمل ،على �أال يتجاوز ذلك  %5من �إجمايل قيمة الإيجار الأ�سا�سية لكامل امل�ساحة امل�ست�أجرة ،و

ཛ

ཛبالن�سبة للعمالء الذين ي�شغلون �أقل من  %10من �إجمايل امل�ساحة الكلية القابلة للت�أجري يف املركز التجاري :يقت�صر التخفي�ض على  %2.5لكل
عميل و %10لكل حمل ،على �أال يتجاوز ذلك  %2.5من �إجمايل قيمة الإيجار الأ�سا�سية لكامل امل�ساحة امل�ست�أجرة.

وتفيد �سيا�سة التخفي�ض �أي�ض ًا ب�أنه ميكن ال�سماح با�ستثناءات يف الن�سب املئوية للتخفي�ض بالن�سبة للعمالء لأ�سباب جوهرية ح�سب تقدير الإدارة.
خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ويف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م انخف�ضت اخل�صومات املمنوحة
الى امل�ستاجرين ذي العالقة كن�سبة من اجمايل ايرادات االيجار من  %36.4الى  %18.2على التوايل .وقد انخف�ضت اخل�صومات املمنوحة الى
امل�ستاجرين من الغري من  %5.3الى .%4.9على الرغم من �أن ال�شركة قد اعتمدت �سيا�سة اخل�صمومات يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م ،فقد لوحظ العديد من اال�ستثناءات لهذه ال�سيا�سة ،ب�شكل �أ�سا�سي فيما يتعلق مب�ست�أجرين ذي العالقة حيث جتاوزت اخل�صومات حد الـ ٪15
ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة .ال تزال �سيا�سة اخل�صم يف طور التنفيذ و�ستتوافق اخل�صومات مع �إر�شادات ال�سيا�سة يف فرتة الأ�شهر الثالثة الأخرية من
ال�سنة املالية 2019م.
معدالت الإ�شغال
�إن معدالت الإ�شغال للمراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الدخل الإيجاري لل�شركة ،وحتتاج ال�شركة لال�ستمرار يف ت�أجري
م�ساحات يف املراكز التجارية اخلا�صة بها .وتت�أثر قدرة ال�شركة على �إيجاد م�ست�أجرين للمراكز التجارية اخلا�صة بها بعوامل اقت�صادية ت�شمل
التوازن بني العر�ض والطلب يف �سوق عقارات الت�أجري لتجارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتناف�سية �أ�سعار الإيجار ،وتكاليف الت�شغيل،
واملوقع ،واحلالة ،واملالمح املميزة للمراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة مقارنة بالعقارات املناف�سة باململكة العربية ال�سعودية ،ومعدل الزائرين الذين
يكون مبقدور املراكز التجارية لل�شركة جذبهم ،وكذلك مدى جاذبية اململكة العربية ال�سعودية لعالمات مبيعات التجزئة العاملية .وقد قامت ال�شركة
يف املا�ضي بتطبيق ،وقد تختار يف امل�ستقبل تطبيق ،تعديالت �إيجارية وخ�صومات لالحتفاظ ب ـ و�/أو وجذب م�ست�أجرين معينني لأجل احلفاظ على
معدالت الإ�شغال( .يرجى االطالع على »خ�صومات« �أعاله).
وحتتاج ال�شركة �أي�ض ًا لإعادة ت�أجري امل�ساحات طبق ًا لأحكام مواتية اقت�صاديا لدى انق�ضاء تلك الإيجارات .يف الربع الأخري من ال�سنة املالية 2019م
(من  1يناير 2019م �إلى  31مار�س 2019م) مت جتديد  713عقد �إيجار من �أ�صل  4.100عقد �إيجار خا�ص باملحالت يف املراكز التجارية (وميثل
ذلك  %17.4من �إجمايل عقود الإيجارات) كان من املفرت�ض انتهائهم قبل  31مار�س 2019م ،ومن املفرت�ض انتهاء �صالحية  2.047عقد �إيجار يف
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ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2020م (وميثل ذلك  %49.9من �إجمايل عقود الإيجارات) ،و 715عقد �إيجار يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س
2021م (وميثل ذلك  %17.4من �إجمايل عقود الإيجارات) ،و 422عقد �إيجار يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2022م (وميثل ذلك %10.3
من �إجمايل عقود الإيجارات).
ومل تن�ص �أي من عقود الإيجار تلك على �أحكام تتعلق بتجديد تلقائي .وبناء عليه ،قد وافقت ال�شركة على �أحكام عقود جديدة مع م�ست�أجرين حاليني،
لدى انتهاء عقود الإيجار اخلا�صة بهم ،وذلك لالحتفاظ ب�أولئك امل�ست�أجرين .وعلى �أي حال ،ف�إن قدرة امل�ست�أجرين على جتديد تلك الإيجارات
يحكمها جزئيا م�ستوى الإنفاق لدى م�ستهلك جتارة التجزئة ،ومدى جاذبية املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة ،الأمر الذي قد يختلف من �سنة
لأخرى .وت�شمل العوامل التي ت�ؤثر على الإنفاق يف جتارة التجزئة ثقة العميل ،ومنو الدخل الفعلي للأ�سر ،ومعدالت الفائدة ،وال�ضرائب املبا�شرة وغري
املبا�شرة (مبا يف ذلك �ضريبة القيمة امل�ضافة) ،والتغريات ال�سكانية يف املدن التي تعمل فيها ال�شركة ،بالإ�ضافة لعوامل �أخرى .وقد بلغ معدل التجديد
لدى ال�شركة  %92.8خالل ال�سنة املالية 2018م.
املخ�ص�صات االحتياطية
بد�أت ال�شركة يف التحوط ب�ش�أن الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها يف ال�سنة املالية 2016م ،وذلك على �أ�سا�س كل حالة على حدة .ويف �شهر يونيو
2017م ،و�ضعت ال�شركة �سيا�سة للمخ�ص�صات االحتياطية والتي تر�صد احتياطيا حمددا مقابل كامل ر�صيد احل�سابات اخلا�ضعة لنزاعات ،وخمططا
نظاميا (عام ًا) للم�ست�أجرين الرئي�سيني والعاديني .وبنا ًء عليه ،فقد بلغت املخ�ص�صات االحتياطية املر�صودة يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية
2017م ،على �أ�سا�س كل حالة على حدة (مع قيدها كم�صاريف عامة و�إدارية) 26.2 ،مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و  22.9مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م.
غريت ال�شركة �سيا�سة تقدير املخ�ص�صات ،بدءا من ال�سنة املالية 2018م ،مع تخ�صي�ص احتياطي نظامي يقوم على ِقدم الذمم املدينة وخم�ص�ص
حمدد للأر�صدة مو�ضع النزاعات وامل�ؤدية �إلى زيادة يف خ�سائر االنخفا�ض/خم�ص�ص الذمم املدينة من  48.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2017م الى  138.6مليون يف  31مار�س 2018م.
ويف شهر يوليو من عام 2014م ،أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية النسخة النهائية من معايري التقارير املالية الدولية  -9الوثائق املالية ،وهي ترسي
ملدد سنوية بدءا من أو بعد  1يناير 2018م.

بداء من  1ابريل 2018م بدات ال�شركة بتطبيق منوذج خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ( ) ECLيف دفرت خ�سائر االنخفا�ض/خم�ص�ص الذمم
املدينة التجاري وفقا ملتطلبات املعايري الدولية العداد التقارير املالية ( .)9و قد نتج عن ذلك اجمايل خم�ص�صات بقيمة  154.2مليون ريال �سعودي
يف  31دي�سمرب 2018م مقارنة بي  138.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م.
امل�صاريف الر�أ�سمالية والتمويل
تقوم ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي بتمويل م�صاريفها الر�أ�سمالية الكربى (مثل اال�ستحواذ على عقارات ا�ستثمارية وبناء مراكز جتارية جديدة) من خالل
قرو�ض وت�سهيالت ائتمانية .وقد �أدى النمو يف عمليات ال�شركة ،مبا يف ذلك افتتاح �أربعة مراكز جتارية جديدة وتطوير مراكز جتارية �أخرى �أثناء
املدد قيد املراجعة� ،إلى ن�شوء م�صاريف ر�أ�سمالية قدرها  2.491.7مليون ريال �سعودي و  2.605.1مليون ريال �سعودي و  2.573.3مليون ريال
�سعودي يف ال�سنوات املالية 2016م و 2017م و 2018م ،على التوايل و 2.420.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .وعلى مدى ذات املدد ،ارتفعت قرو�ض ال�شركة طويلة الأجل (مبا يف ذلك اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل) غري امل�سددة من
 4.405.2مليون ريال �سعودي ،كما يف  31مار�س 2016م ،لت�صبح  5.858.1مليون ريال �سعودي ،كما يف  31مار�س 2017م ،و  5.810.6مليون ريال
�سعودي كما يف  31مار�س 2018م و 6.550.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م .وعليه ،فقد ارتفعت م�صاريف التمويل من 105.8
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م لت�صبح  179.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م و  288.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م و 361.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
وبتاريخ � 26أبريل 2018م� ،أمتت ال�شركة �إعادة متويل ت�سهيل الدين احلايل اخلا�ص بها من خالل ت�سهيل جديد مببلغ  7.2مليار ريال �سعودي ،وا�شتمل
ت�سهيل الدين اجلديد على ق�سمني :مت ا�ستخدام الق�سم الأول منه مببلغ  5.955مليار ريال �سعودي لإعادة متويل ت�سهيالت الدين غري امل�سددة ،وجاري
�إتاحة ق�سم ثان جمموعه  1.25مليار ريال �سعودي لل�شركة (�شريطة التقيد ب�شروط معينة) ،وذلك لتمويل برنامج التطوير ملراكز جتارية جديدة.
و�إلى احلد الذي تعجز فيه ال�شركة عن التقيد بال�شروط امللحقة لتوفري الق�سم الثاين من الت�سهيل ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على برنامج التطوير لدى
ال�شركة ،وبالتايل ف�سوف ي�ؤثر على منوها يف امل�ستقبل وقد يعر�ض ال�شركة كذلك لبع�ض االلتزامات .وقد جرى ربط الفائدة اخلا�صة بهذه القرو�ض
بال�سعر املعرو�ض بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية («�سايبور») ،وهو �سعر يومي مرجعي ،تن�شره هيئة النقد العربية ال�سعودية (�ساما) ،ا�ستنادا
�إلى متو�سط معدالت الفائدة التي تعر�ض بها البنوك ال�سعودية �إقرا�ض مبالغ غري م�ضمونه لبنوك �أخرى بالريال ال�سعودي يف ال�سوق املايل باجلملة
(�أو ال�سعر ال�سائد بني البنوك) .و�إذا ارتفع �سعر «�سايبور» يف امل�ستقبل ،ف�سوف تزيد �أي�ضا تكلفة التمويل على ال�شركة ،الأمر الذي �سوف ي�ؤثر �سلبا
على �أدائها املايل (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض»).
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٦٦٦

٦نتائج العمليات (يف ال�سنوات املالية 2016م2018-م)

 ٦ ٦٦٦٦٦قوائم الدخل املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص
جدول  :1-6قوائم الدخل املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م
و2018م
�ألف ريال �سعودي
الإيرادات*
تكلفة الإيرادات
�إ�ستهالك عقارات ا�ستثمارية
�شطب ا�ستثمارات عقارية**
جممل الربح
دعاية وترويج
عمومية و�إدارية
�إجمايل امل�صاريف
الدخل من العمليات الرئي�سية
احل�صة يف �صايف دخل �شركة زميلة
�أعباء مالية
�إيرادات �أخرى� ،صايف
الدخل قبل الزكاة
الزكاة
�صايف دخل ال�سنة
�صايف دخل ال�سنة املتعلق بـ:
م�ساهمني بال�شركة الأم
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�صايف دخل ال�سنة

ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املالية
2017م  -ال�سنة
املالية 2018م
%1.7
()%2.3
%20.7
ال ينطبق
%3.7
()%29.7
%67.5
%57.1
()%4.7
%9.4
%61.2
%3.6
()%16.5
%20.4
()%17.6

معدل منو �سنوي
مركب ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م
%6.2
%9.2
%21.7
ال ينطبق
%3.1
()%25.0
%39.1
%31.6
()%1.7
%5.6
%65.2
%8.3
()%11.2
()%0.5
()%11.5

ال�سنة املالية
2016م
مراجعة

ال�سنة املالية
2017م
مراجعة

1.914.500
()444.733
()180.543
()8.443
1.280.781
()23.899
()137.380
()161.280
1.119.502
8.648
()105.800
10.613
1.032.963
()32.999
***999.964

2.123.774
()543.226
()221.582
()45.942
1.313.023
()19.123
()158.637
()177.760
1.135.263
8.822
()179.121
12.026
976.989
()27.154
949.835

ال�سنة املالية
2018م
مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص
2.159.410
()530.729
()267.494
1.361.187
()13.444
()265.741
()279.185
1.082.001
9.651
()288.661
12.454
815.446
()32.684
782.762

%10.9
%22.1
%22.7
%444.1
%2.5
()%20.0
%15.5
%10.2
%1.4
%2.0
%69.3
%13.3
()%5.4
()%17.7
()%5.0

()%17.3
()%34.3
()%17.6

()%11.4
()%20.6
()%11.5

***981.125
***18.839
999.964

931.731
18.104
949.835

770.873
11.888
782.762

()%5.0
()%3.9
()%5.0

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م وفق ًا ملعايري املبادئ
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية  ،معلومات ال�شركة
* وجرت �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م .وقد مثلت �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ست�أجرين
ال�سرتداد م�صاريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ست�أجرين .ومتت ت�سوية �إيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها ،وجرى تقدميها ،على ذلك النحو ،مبوجب
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م .ولأغرا�ض التوافق واالت�ساق ،جرت �إعادة ت�صنيف مبلغ قدره  62.3مليون ريال �سعودي من �إيرادات
املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�شرة.راجع جدول اعادة الت�صنيف يف الق�سم « - ١-٦ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه الن�شرة
** متا�شيا مع �أ�سا�س الت�صنيفات يف  31مار�س  2018م مت �إعادة ت�صنيف �شطب العقارات اال�ستثمارية كتكلفة مبا�شرة (وبالتايل جزء من �إجمايل الربح) بد ًال من التكاليف
الغري مبا�شرة .لأغرا�ض التنا�سق ،مت �إعادة ت�صنيف  8.4مليون ريال �سعودي من العقارات اال�ستثمارية امل�شطوبة كتكلفة مبا�شرة للعام املايل  2016يف هذه الن�شرة( .ملزيد
من املعلومات راجع جدول اعادة الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية).
*** عر�ضت يف هذه الن�شرة متا�شيا مع القوائم املالية املوحدة ومعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م.

جدول  :2-6امل�ؤ�شرات الرئي�سية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة
املالية
2017م
 ال�سنةاملالية
2018م

معدل منو �سنوي
مركب ال�سنة
املالية 2016م
 ال�سنة املالية2018م

كن�سبة مئوية من الإيرادات
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�إجمايل الأرباح

%66.9

%61.8

%63.0

()%5.1

()%1.2

()%3.9

امل�صاريف العمومية والإدارية

%7.2

%7.5

%12.3

%0.3

%4.8

%5.1

الدخل الت�شغيلي

%58.5

%53.5

%50.1

()%5.0

()%3.4

()%8.4

�صايف دخل ال�سنة

%52.2

%44.7

%36.2

()%7.5

()%8.5

()%16.0

عدد املراكز التجارية
�إجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري
(مرت مربع)
�إجمايل امل�ساحات الإيجارية امل�شغولة يف نهاية ال�سنة
(مرت مربع)
ن�سبة الإ�شغال يف نهاية ال�سنة (مرت مربع)
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة (مرت
مربع)
متو�سط معدل الإ�شغال ال�سنوي*

ال�سنة
املالية
2017م
 ال�سنةاملالية
2018م
%0.0

%5.7

965.191

1.069.914

1.074.530

%10.8

%0.4

%5.5

900.503

971.429

994.990

%7.9

%2.4

%5.1

%93.3

%90.8

%92.6

()%2.5

%1.8

()%0.7

873.029

938.482

1.002.063

%7.5

%6.8

%7.1

%90.5

%87.7

%93.3

()%2.8

%5.6

%2.8

متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي**

%92.4

%91.0

%85.8

()%1.4

()%5.2

()%6.6

�صايف الأموال من العمليات (�ألف ريال �سعودي)***

1.182.974

1.220.141

1.070.524

%3.1

()%12.3

()%4.9

�صايف الدخل املتكرر (�ألف ريال �سعودي)

1.025.532

1.012.669

742.953

()%1.3

()%26.6

()%14.9

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

17

19

19

%11.8

معدل منو �سنوي
مركب ال�سنة
املالية 2016م
 ال�سنة املالية2018م

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* با�ستثناء الأك�شاك وامل�ستودعات
** متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي (�صايف الإيرادات الإيجارية�+إيرادات اخلدمات ) �/إجمايل الإيرادات الإيجارية) يقي�س اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين
*** الرجاء الإطالع على اجلدول �أدناه:

جدول � :1-2-6صايف االموال من العمليات يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م

ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل منو �سنوي
مركب ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م

�صايف دخل ال�سنة املتعلق
بـم�ساهمني بال�شركة الأم

981.125

931.731

770.873

()%5.0

()%17.3

()%11.4

�إ�ستهالك عقارات ا�ستثمارية

180.543

221.582

267.494

%22.7

%20.7

%21.7

�إ�ستهالك ممتلكات ومعدات

12.863

20.886

30.525

%62.4

%46.2

%54.0

�شطب ا�ستثمارات عقارية

8.443

45.942

-

%444.1

الينطبق

الينطبق

خ�سارة من بيع �أرا�ضي

-

-

1.632

الينطبق

الينطبق

الينطبق

�صايف الأموال من العمليات

1.182.974

1.220.141

1.070.524

%3.1

()%12.3

()%4.9

امل�صدر :معلومات ال�شركة

ارتفعت �إيرادات ال�شركة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %6.2من  1.914.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.159.4مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،جراء افتتاح  3مراكز جتارية جديدة تابعة لل�شركة يف عام 2016م مقابل اقفال مركز واحد خالل نف�س ال�سنة،
باال�ضافة الى افتتاح مركزان يف ال�سنة املالية 2017م ،وجراء منو عمليات املراكز التجارية الأخرى التابعة لل�شركة واالرتفاع يف �أ�سعار الإيجارات
عند جتديد عقود �إيجار امل�ست�أجرين يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة يف نف�س الفرتة .غري �أن النمو يف الإيرادات يف نف�س الفرتة قابله ارتفاع يف
تكلفة الإيرادات (حيث �أن ثالثة من املراكز التجارية اجلديدة التي مت افتتاحها يف نف�س الفرتة تتواجد على �أرا�ض م�ست�أجرة من قبل ال�شركة مما
�أ�سفرت عن زيادة �شاملة يف تكاليف الإيجار لل�شركة) و ارتفاع يف م�صاريف الإ�ستهالك .كما ارتفعت امل�صاريف االدارية والعمومية خالل هذه الفرتة
ب�سبب بدء ال�شركة يف ر�صد خم�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها (امل�ستحقات التي تيقنت ال�شركة �أنه من غري املحتمل حت�صيلها) من ال�سنة
املالية 2016م ف�صاعدا ،و ب�سبب بدء ال�شركة يف برنامج تو�سعة �شمل حتديث البنى التحتية لنظام �إدارة املعلومات و�شمل توظيف الكوادر الالزمة
لدعم النمو املتوقع يف عمليات ال�شركة .انخف�ض هام�ش �صايف الدخل لل�شركة من  %52.2يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %36.2يف ال�سنة املالية 2018م
ب�سبب )1( :ارتفاع التكاليف املالية نتيجة �إثبات م�صاريف التكاليف املالية التي متت ر�سملتها يف ال�سابق حتت بند العقارات اال�ستثمارية (جراء
التعليق امل�ؤقت لبع�ض م�شاريع ال�شركة من قبل الإدارة) ،بالإ�ضافة لزيادة ا�ستخدام الديون يف نف�س الفرتة لتمويل �إن�شاء املراكز التجارية اجلديدة
و(� )2شطب بع�ض م�شاريع التطوير التي كانت يف مراحلها الأولية حيث قامت ال�شركة ب�إعادة تقييم برنامج التطوير اخلا�ص بها وبالتايل قامت
ال�شركة ب�إيقاف امل�شاريع التي ال تتما�شى مع املعايري اال�ستثمارية لدى ال�شركة.
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نظرة عامة :مقارنة الأداء املايل يف ال�سنة املالية 2017م مقابل ال�سنة املالية 2016م
ཛارتفعت الإيرادات بن�سبة  %10.9من  1.914.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.123.8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة
ཛ
املالية 2017م و ذلك يعود ب�شكل �أ�سا�سي للزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري من  873.029مرت مربع يف ال�سنة
املالية 2016م �إلى  938.482مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م و الذي يعود �إلى ( )1افتتاح مركزين جديدين (اليا�سمني مول يف فرباير
2016م وحمراء مول يف يوليو 2015م) و( )2االرتفاع يف عمليات املراكز التجارية التي مت �إفتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م (جوري مول يف
يوليو 2015م ومركز اجلبيل للت�سوق يف يوليو 2015م) ،و( )3زيادة �أ�سعار الإيجارات املحملة على امل�ست�أجرين عند جتديد عقود الإيجار
اخلا�صة بهم؛ يقابل ذلك الزيادة اجلزئية يف اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين والتي ارتفعت من  146.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2016م �إلى  193.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .وقد مت منح معظم هذه اخل�صومات مل�ست�أجرين ذوي العالقة بالنظر
للظروف ال�سائدة يف ال�سوق يف ذلك الوقت ،ولأهمية العالمات التجارية اخلا�صة بالأطراف ذات العالقة على عدد الزائرين للمراكز
التجارية اخلا�صة بال�شركة( .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع �إلى ق�سم اخل�صومات حتت البند  - 6.6.2الإيرادات ح�سب النوع).
ཛ

ཛارتفعت تكلفة الإيرادات بن�سبة  %22.1من  444.7مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2016م �إلى  543.2مليون ريال �سعودي خالل
ال�سنة املالية 2017م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف م�صاريف الإيجار بعد افتتاح مركزين جديدين م�صحوب ًة بتحمل ال�شركة
ب�أثر م�صاريف �سنة كاملة من بدالت الإيجار بالن�سبة للمراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م �إلى جانب الزيادة امل�ستمرة
يف التكاليف املتعلقة مب�صاريف الأمن والتنظيف.

ཛ

ཛارتفعت م�صاريف اال�ستهالك للعقارات اال�ستثمارية بن�سبة  %22.7من  180.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 221.6
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى افتتاح مراكز جتارية جديدة يف نف�س الفرتة �إلى جانب �أثر
م�صاريف �سنة كاملة من ا�ستهالك املراكز التجارية التي كان قد مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م.

ཛ

ཛارتبط �شطب العقارات اال�ستثمارية بامل�صاريف التي تكبدتها ال�شركة فيما يخ�ص درا�سات الت�صميم واجلدوى املت�صلة بتطوير املراكز
التجارية وم�شاريع التح�سني املنفذة على بع�ض املواقع القائمة التي قررت الإدارة �إيقافها يف وقت الحق .بلغت قيمة �شطب العقارات
اال�ستثمارية  8.4مليون ريال �سعودي و 45.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنتني املاليتني 2016م 2017م على التوايل ،وت�ألفت من م�شاريع
قيد الإن�شاء ومن عقارات ا�ستثمارية التي تتعلق ب�صورة رئي�سية )1( :التح�سينات على املباين امل�ست�أجرة يف عزيز مول ( 1.0مليون ريال
�سعودي ( والدمام مول ( 7.4مليون ريال �سعودي) يف ال�سنة املالية 2016م ،و( )2مول العرب ( 17.4مليون ريال �سعودي) ،والنخيل مول
الريا�ض ( 5.7مليون ريال �سعودي) ،حمراء مول ( 2.9مليون ريال �سعودي) ،جوري مول ( 5.4مليون ريال �سعودي)� ،سالم مول  -جده
( 3.2مليون ريال �سعودي) ،مول الظهران ( 2.7مليون ريال �سعودي) ،واليا�سمني مول ( 5.9مليون ريال �سعودي) يف ال�سنة املالية 2017م.

ཛ

ཛارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية بن�سبة  %15.5من  137.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  158.6مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م ب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب الزيادة امل�ستمرة يف عدد املوظفني من  210موظف يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  279موظف يف
ال�سنة املالية 2017م نتيجة لتنفيذ الهيكل التنظيمي اجلديد الذي مت و�ضعه يف ال�سنة املالية 2016م.

ارتفعت الأعباء املالية بن�سبة  %69.3من  105.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  179.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
أ�سا�سا �إلى م�صاريف االأعباء املالية امل�ستحقة التي متت ر�سملتها يف ال�سابق حتت بند العقارات اال�ستثمارية حيث مت تعليق بع�ض امل�شاريع
ويرجع ذلك � ً
م�ؤقتًا من قبل الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى االرتفاع يف القرو�ض من �أجل �شراء الأرا�ضي ومتويل �إن�شاء املراكز التجارية اجلديدة.
نظرة عامة :مقارنة الأداء املايل يف ال�سنة املالية 2018م مقابل ال�سنة املالية 2017م
ཛارتفعت الإيرادات بن�سبة  %1.7من  2.123.8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م �إلى  2.159.4مليون ريال �سعودي خالل
ཛ
ال�سنة املالية 2018م وجاءت هذه الزيادة نتيجة االرتفاع يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية امل�شغولة القابلة للت�أجري من  938.482مرت
مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  1.002.063مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة النمو يف عمليات املراكز التجارية التي مت افتتاحها
يف عام 2017م والتي قابلها زيادة يف اﻟﺧ�ﺻوﻣﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ للم�ست�أجرين واﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت ﻣن  193.9مليون ريال ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى
 337.1مليون ريال ﻲﻓ ال�سنة اﻟﻣﺎﻟية 2018م .وقد مت منح معظم هذه اخل�صومات مل�ست�أجرين ذوي العالقة بالنظر للظروف ال�سائدة يف
ال�سوق يف ذلك الوقت و�أهمية العالمات التجارية اخلا�صة بالأطراف ذات العالقة على عدد الزائرين للمراكز التجارية العائدة لل�شركة.
(ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم « 2-6-6الإيرادات ح�سب النوع»).
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ཛ

ཛانخف�ضت تكلفة الإيرادات بواقع  %2.3من  543.2مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م �إلى  530.7مليون ريال �سعودي خالل
أ�سا�سا �إلى انخفا�ض م�صاريف الإيجار بواقع  14.6مليون ريال �سعودي بني العامني املاليني 2017م
ال�سنة املالية 2018م ،ويرجع ذلك � ً
أ�سا�سا �إلى التعديل الذي �أدخل على م�صاريف الإيجار يف ال�سنة املالية 2017م فيما يتعلق باليا�سمني مول (ملزيد من
و2018م ،ويرجع ذلك � ً
التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم » 1-9-6-6م�صاريف الإيجار«)� ،إلى جانب انخفا�ض م�صاريف الأمن خالل نف�س الفرتة.

ཛ

ཛارتفعت م�صاريف اال�ستهالك اخلا�صة بالعقارات اال�ستثمارية بن�سبة  %20.7من  221.6مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م
�إلى  267.5مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2018م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى �أثر �سنة كاملة من م�صاريف ا�ستهالك املراكز
التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2017م (اليا�سمني مول واحلمراء مول) �إلى جانب االرتفاع يف اال�ستهالك باملراكز التجارية
احلالية ب�سبب �أعمال الرتميم (التح�سينات على العقارات امل�ست�أجرة) التي متت خالل نف�س الفرتة.

ཛ

ཛارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية بن�سبة  %67.5من  158.6مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م �إلى  265.7مليون ريال
أ�سا�سا �إلى ( )1االرتفاع يف رواتب املوظفني والفوائد الأخرى من  74.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
يف ال�سنة املالية 2018م ،ويرجع ذلك � ً
املالية 2017م �إلى  91.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،بالإ�ضافة �إلى ( )2تغري �سيا�سة ال�شركة لتقدير املخ�ص�صات ال�سنة
املالية 2018م والتي ت�شمل ر�صد خم�ص�ص مبني على تقادم الذمم املدينة وخم�ص�ص حمدد للأر�صدة املتنازع عليها مما �أدى �إلى االرتفاع
يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  71.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

ཛ

ཛارتفعت الأعباء املالية بن�سبة  %61.2من  179.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  288.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
أ�سا�سا (� )1إلى االرتفاع يف القرو�ض التي مت احل�صول عليها لأغرا�ض �شراء الأرا�ضي ومتويل �إن�شاء املراكز التجارية
2018م ويرجع ذلك � ً
اجلديدة .بالإ�ضافة �إلى ( )2حتميل الأعباء املالية املتعلقة باملراكز التجارية قيد االن�شاء التي مت تعليقها م�ؤقتًا من قبل الإدارة� ،ضمن قوائم
الدخل ،علم ًا �إن كان قد مت ر�سملتها يف الفرتات ال�سابقة.

٦ ٦٦٦٦٦الإيرادات ح�سب النوع
جدول  :3-6الإيرادات ح�سب النوع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2018م

الإيرادات الإيجارية
1.702.624

1.884.814

2.023.789

%10.7

%7.4

%9.0

�إجمايل الإيرادات الإيجارية

227.424

261.406

272.056

%14.9

%4.1

%9.4

جمموع اجمايل الإيرادات الإيجارية

1.930.048

2.146.220

2.295.845

%11.2

%7.0

%9.1

�إجمايل اخل�صومات

()146.591

()193.922

()337.116

%32.3

%73.8

%51.6

�صايف الإيرادات الإيجارية

1.783.456

1.952.298

1.958.730

%9.5

%0.3

%4.8

�إيرادات املرافق*

62.287

84.772

98.365

%36.1

%16.0

%25.7

املبيعات الإعالمية

61.407

52.180

61.245

()%15.0

%17.4

()%0.1

�إيرادات �إيجارية �أخرى

7.350

34.524

41.070

%369.7

%19.0

%136.4

�إجمايل الإيرادات

1.914.500

2.123.774

2.159.410

%10.9

%1.7

%6.2

�إيرادات اخلدمات

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
17

19

19

%11.8

%0.0

%5.7

عدد املراكز التجارية

3.581

3.964

4.068

%10.7

%2.6

%6.6

595

733

866

%23.2

%18.1

%20.6

873.029

938.482

1.002.063

%7.5

%6.8

%7.1

�إجمايل الإيرادات الإيجارية باملرت املربع

2.211

2.287

2.291

%3.4

%0.2

%1.8

�صايف الإيرادات الإيجارية باملرت املربع

2.043

2.080

1.955

%1.8

()%6.0

()%2.2

ن�سبة �إجمايل اخل�صومات من جمموع اجمايل
الإيرادات الإيجارية

%7.6

%9.0

%14.7

%1.4

%5.7

%7.1

عدد املتاجر بنهاية العام
عدد الأك�شاك بنهاية العام**
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة

* وجرت �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م .وقد مثلت �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ست�أجرين
ال�سرتداد م�صاريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ست�أجرين .ومتت ت�سوية �إيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها ،وجرى تقدميها ،على ذلك النحو ،مبوجب
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م .ولأغرا�ض التوافق واالت�ساق ،جرت �إعادة ت�صنيف مبلغ قدره  62.3مليون ريال �سعودي من �إيرادات
املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�شرة.راجع جدول اعادة الت�صنيف يف الق�سم « - ١-٦ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه الن�شرة
** الأك�شاك غري م�شمولة يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية وهي م�شمولة يف عدد وحدات بيع التجزئة املوجودة بنهاية العام امل�صدر :معلومات ال�شركة

ت�شمل �إيرادات ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي من ت�أجري م�ساحات للبيع بالتجزئة مل�ست�أجرين يف املراكز التجارية العائدة لل�شركة .وكما يف  31مار�س 2018م،
كانت ال�شركة تقوم بت�شغيل  19مركزً ا جتار ًيا يف  10مدن رئي�سية يف جميع �أنحاء اململكة بالإ�ضافة �إلى عقارات �أخرى ت�شمل تو�سعة النخيل بالزا يف
الق�صيم �إلى جانب مركز العليا للبيع بالتجزئة وم�ساحات لت�أجري املكاتب يف مدينة الريا�ض .وت�شتمل �إيرادات ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على �إيرادات
الت�أجري من م�ساحات يف املراكز التجارية اخلا�صة بها ،واملبالغ املح�صلة من امل�ست�أجرين فيما يتعلق بدفع ر�سوم اخلدمة والإيرادات النا�شئة عن
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ت�أجري م�ساحات �إعالنية داخل املراكز التجارية اخلا�صة بها� .أما يف الفرتات املالية القادمة ،تتوقع ال�شركة تقدمي �إف�صاح �إ�ضايف عن الإيرادات
بح�سب النوع� ،إما من خالل البيانات املالية �أو من خالل ن�شرات حتليلية ،التي ميكن �أن تق�سم �إجمايل الإيرادات �إلى �صايف �إيرادات الإيجار املبيعات
الإعالمية و�إيرادات املرافق و�إيرادات �إيجارية �أخرى.

٦٦٦٦٦٦٦

�٦إجمايل الإيرادات الإيجارية

�إجمايل الإيرادات الإيجارية هي ر�سوم/بدالت �إيجار �سنوية يتم قيدها على امل�ست�أجرين مبوجب �أحكام عقود الإيجار .ويتم حتديد بدالت الإيجار
الأ�سا�سية بوجه عام ا�ستنادا �إلى ( )1مكان ونوع وموقع املركز التجاري ،و( )2مكان ومدى بروز املتجر داخل املركز التجاري ،و( )3ن�شاط املتجر
و�شريحة التجارة بالتجزئة التي ي�صنف �ضمنها ،و( )4حجم املتجر ،و( )5املاركة التجارية التي ميثلها امل�ست�أجر وقدرته على جذب الزائرين ،و()6
العالقة مع امل�ست�أجر يف ظل م�ساحة وعدد املتاجر التي ي�ست�أجرها �ضمن حمفظة املراكز التجارية لل�شركة .وتخ�ضع �أ�سعار بدالت الإيجارات بوجه عام
لزيادات مرحلية يتم التفاو�ض عليها مع كل م�ست�أجر على حدة.
يف ال�سنة املالية 2014م ،بد�أت ال�شركة يف تطبيق حت�صيل بدالت الإيجار على �أ�سا�س حجم املبيعات بالن�سبة لبع�ض امل�ست�أجرين املحددين ،حيث يطلب
من امل�ست�أجرين �إما ت�سديد بدالت الإيجار الأ�سا�سية �أو ت�سديد ن�سبة مئوية يتفق عليها من املبيعات ال�سنوية للم�ست�أجر� ،أيهما �أعلى .وتقوم ال�شركة
عموما ب�إقرار الدخل من بدالت الإيجار على �أ�سا�س حجم املبيعات ا�ستنادا �إلى تقارير �أرقام املبيعات املراجعة التي يقدمها امل�ست�أجر .وتراوحت
الن�سبة املئوية التي حتدد مبلغ بدالت الإيجار على �أ�سا�س حجم املبيعات بني  %3و %10من �إجمايل الإيرادات الإيجارية يف ال�سنة املالية 2018م،
ويعتمد ذلك على �شريحة البيع بالتجزئة التي ي�صنف بها امل�ست�أجر ،واملركز التجاري امل�ست�أجرة فيه الوحدة ،وعلى اعتبارات �أخرى .وكانت بدالت
الإيجار على �أ�سا�س حجم املبيعات متثل  %1.5و %0.7و %0.6من �إجمايل الإيرادات الإيجارية يف ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على
التوايل .وتخطط الإدارة للقيام تدريجيا بتو�سيع نطاق حت�صيل بدالت الإيجار على �أ�سا�س حجم املبيعات يف جميع املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة.
وقد ارتفعت �إجمايل الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %9.0من  1.702.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 2.023.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
وقد ارتفع �إجمايل الإيرادات الإيجارية بواقع  %10.7من  1.702.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.884.8مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م وكان ذلك ناجتا عن العوامل التالية:
ཛزيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة يف املراكز التجارية من  873.029مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 938.482
ཛ
مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب �إفتتاح ملركزين جتاريني جديدين (اليا�سمني مول يف فرباير 2016م واحلمراء مول يف �شهر اكتوبر
2016م) مت �إ�ضافتهما �إلى حمفظة ال�شركة و�ساهمت مببلغ  75.5مليون ريال �سعودي يف منو الإيرادات يف ال�سنة املالية .2017
ཛ

ཛتطور عمليات املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف �أواخر ال�سنة املالية 2015م و خالل ال�سنة املالية 2016م التي ت�ضمنت النخيل مول
(والذي �ساهم ب�إ�ضافة  53.9مليون ريال �سعودي) ،جوري مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  48.2مليون ريال �سعودي) اجلبيل مول (والذي
�ساهم ب�إ�ضافة  17.6مليون ريال �سعودي).

ارتفع �إجمايل الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %7.4من  1.884.8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م �إلى  2.023.8مليون ريال �سعودي
خالل ال�سنة املالية 2018م نتيجة االرتفاع يف متو�سط �إجمايل امل�ساحة امل�شغولة القابلة للت�أجري من  938.482مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 1.002.063مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م ب�شكل رئي�سي نتيجة تطور عمليات مركزي الت�سوق الذين مت �إفتتاحهما يف ال�سنة املالية 2017م ،وهما
اليا�سمني مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  68.3مليون ريال �سعودي) واحلمراء مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  70.7مليون ريال �سعودي).

٦٦٦٦٦٦٦

٦اخل�صومات

متنح ال�شركة خ�صومات للم�ست�أجرين ا�ستنادا �إلى عوامل خمتلفة (يرجى مراجعة الق�سم » 5-6العوامل الرئي�سية امل�ؤثرة يف عمليات ال�شركة« ملزيد
من التفا�صيل) .وقد ارتفع �إجمايل اخل�صومات مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %51.6من  146.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 337.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
وارتفعت اخل�صومات بواقع  %32.3من  146.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  193.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
وذلك نتيجة اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ذوي العالقة بقيمة  167مليون ريال �سعودي نظ ًرا لظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت و�أهمية
العالمات التجارية التابعة للأطراف ذات العالقة يف جذب الزائرين �إلى املراكز التجارية اخلا�صة بال�شركة .كما ارتفعت اخل�صومات كن�سبة مئوية
من �إجمايل �إيرادات الإيجار من  %8.7يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %10.3يف ال�سنة املالية 2017م.
ارتفعت اخل�صومات بن�سبة  %73.8من  193.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  337.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م
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مدفوعة يف املقام الأول بخ�صومات �إ�ضافية خا�صة للم�ست�أجرين ذوي العالقة بقيمة  221.4مليون ريال �سعودي وامل�ست�أجرين من الغري بقيمة 115.8
مليون ريال يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة يف ال�سنة املالية 2018م .على هذا النحو ،ارتفعت اخل�صومات كن�سبة مئوية من جمموع �إيرادات الإيجار
من  %9.0يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  %14.7يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

�٦إيرادات اخلدمات

ت�شمل �إيرادات اخلدمات ب�شكل �أ�سا�سي ر�سوم �إدارة وت�شغيل خدمات املراكز التجارية التي يتم حت�صيلها من فئات معينة من امل�ست�أجرين ،وتتح�صل
هذه الر�سوم من امل�ست�أجرين بالإ�ضافة �إلى املبالغ الأخرى املح�صلة منهم والتي ت�شمل بدالت الإيجار الأ�سا�سية وبدالت الإيجار على �أ�سا�س حجم
املبيعات .والهدف من �إيرادات اخلدمات يتمثل �أ�سا�سا يف ا�سرتداد م�صاريف املناطق امل�شرتكة يف املراكز التجارية واملتعلقة بال�صيانة العامة
والإ�صالحات والت�أمني والإ�ضاءة والنظافة .وتُ�صنف �إيرادات اخلدمات �ضمن الإيرادات الإيجارية ،وال يتم ت�ضمينها يف التكاليف الفعلية (الظاهرة
�ضمن تكلفة الإيرادات).
ارتفعت �إيرادات اخلدمات مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %9.4من  227.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  272.1مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
ارتفعت �إيرادات اخلدمات بن�سبة  %14.9من  227.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  261.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م مبا يتفق مع االرتفاع يف �إجمايل الإيرادات الإيجارية ،وكان ذلك نا ً
جتا عن ارتفاع عدد املراكز التجارية من  17مركز جتاري يف ال�سنة املالية
2016م �إلى  19مركز جتاري يف ال�سنة املالية 2017م وارتفاع امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  873.029مرت مربع �إلى  938.482مرت
مربع خالل الفرتة ذاتها .وقد ثبتت �إيرادات اخلدمات ب�شكل عام كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات حيث ارتفعت ن�سبة الإيرادات الإجمالية ب�شكل
طفيف من  %13.4كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات االيجارية يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %13.9كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات االيجارية
يف ال�سنة املالية 2017م.
ارتفعت �إيرادات اخلدمات بن�سبة  %4.1من  261.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  272.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م مبا يتفق مع االرتفاع يف �إجمايل الإيرادات الإيجارية خالل الفرتة نف�سها ،واالرتفاع يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من
 938.482مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  1.002.063مرت مربع يف ال�سنة املالية  .2018وحافظت �إيرادات اخلدمات ن�سبي ًا كن�سبة مئوية من
�إجمايل الإيرادات االيجارية؛ فقد انخف�ضت ب�شكل طفيف من  %13.9يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  %13.4يف ال�سنة املالية .2018

٦٦٦٦٦٦٦

�٦إيرادات املرافق

متثل �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع من قبل امل�ست�أجرين مقابل ر�سوم املاء والكهرباء .مت ت�صفية �إيرادات املرافق مقابل م�صروفاتها
وبالتايل مت عر�ضها �ضمن بند تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية 2016م .وجتدر اال�شارة الى �أن قد مت �إعادة ت�صنيف �إيرادات
املرافق الح ًقا �إلى بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية 2018م ولفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمري 2018م .ولغر�ض
التو�ضيح والتنا�سقّ ،مت عر�ض �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف ال�سنة املالية 2016م يف هذا الق�سم من الن�شرة.
ارتفعت �إيرادات املرافق بن�سبة  %36.1من  62.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  84.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى افتتاح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م (وهما اليا�سمني مول واحلمراء مول) .يف ال�سنة املالية
2018م ،ارتفعت �إيرادات املرافق بن�سبة  %16.0من  84.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  98.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م نتيجة االرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة (من  938.482مرت مربع يف 2017م �إلى  1.002.063مرت مربع يف
2018م) واملدفوعة ب�شكل رئي�سي كنتيجة ا�ضافة مركزي الت�سوق اللذين مت افتتاحهما يف ال�سنة املالية 2017م :اليا�سمني مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة
 4.5مليون ريال �سعودي) واحلمراء مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  5.4مليون ريال �سعودي).

٦٦٦٦٦٦٦

٦املبيعات الإعالمية

تتمثل املبيعات الإعالمية يف �أن�شطة ترويجية وت�سويقية والتي ت�شمل �إعالنات الالفتات والفعاليات اخلا�صة التي جتري يف املراكز التجارية العائدة
لل�شركة .وقد تعاقدت ال�شركة مع �شركة �إعالن خارجية للقيام بالأن�شطة الإعالمية الرئي�سية اخلا�صة باملراكز التجارية خالل الفرتة ما بني ال�سنة
املالية 2016م �إلى نهاية ال�سنة املالية 2017م ومع ذلك ،بد ًءا من ال�سنة املالية 2018م قررت ال�شركة القيام بن�شاط �إدارة املبيعات الإعالمية من داخل
ال�شركة ،وبنا ًء عليه ،مت �إنهاء العقد مع �شركة الإعالنات اخلارجية.
ﺍﻧﺨﻔ�ﻀﺖ املبيعات الإعالمية ﺑ�ﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ من  61.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ  61.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية
2018م .انخف�ضت املبيعات الإعالمية بواقع  %15.0من  61.4مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�سنة املالية 2016م �إلى  52.2مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ
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املالية 2017م وب�سبب �إنخفا�ض دﺧل املبيعات الإعالمية ﻣن �شركة الإعالنات اخلارجية من  37.2مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2016م �إلى
 31.9مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م.
ارتفعت املبيعات الإعالمية بواقع  %17.4من  52.2مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م �إلى  61.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م بعد توقيع عقد ملرة واحدة مع وكالة من الأطراف ذات العالقة (�شركة فواز احلكري للتجارة) بقيمة  20مليون ريال �سعودي يف �أكتوبر 2017م.

٦٦٦٦٦٦٦

�٦إيرادات �إيجارية �أخرى

ت�شتمل الإيرادات الإيجارية الأخرى على بنود دخل رئي�سية (متثل عموالت مدفوعة من م�ست�أجرين ال�ستئجار متاجر جديدة يف
مواقع رئي�سية وحمددة يف املراكز التجارية) ،ودفعات من م�ست�أجرين تتع ّلق بغرامات �إنهاء مبكر للعقود ،والدخل من النظام
احلا�سب لعدد زائرين املراكز التجارية (ويتم حتميل هذه اخلدمة على امل�ست�أجرين على �أ�سا�س �سنوي كجزء من عقودهم).
وا�شتملت بنود الإيرادات الإيجارية الأخرى �أي�ضا على ت�سوية مقابل الفروقات الناجتة عن حتويل العقود القائمة على التقومي الهجري �إلى التقومي
امليالدي .وقد و�صلت مبالغ الت�سوية تلك �إلى مبلغ �سلبي قدره  3.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م .يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية
 ،2018مت تقليل التدخل اليدوي لإجراءات الرقابة يف الإيرادات الإيجارية �إلى حد كبري وبالتايل مل ت�سجل �أي تعديالت .ارتفعت الإيرادات الإيجارية
الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته  %136.4وذلك من  7.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  41.1مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2018م بعد االرتفاع يف الغرامات املفرو�ضة على امل�ست�أجرين فيما يتعلق بـ�إنهاء مبكر للعقود وخروقات �أخرى لبنود العقود.

٦ ٦٦٦٦٦الإيرادات ح�سب املراكز التجارية
جدول  :4-6الإيرادات ح�سب املراكز التجارية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م*
�ألف ريال �سعودي
مول الظهران
مول العرب ،جدة
ال�سالم مول  -جدة
النخيل مول  -الريا�ض
عزيز مول
مكة مول
النور مول
هيفاء مول
ال�سالم مول  -الريا�ض
خري�ص مول
االح�ساء مول
النخيل بالزا
تاال مول
�سلمى مول
عقارات �أخرى
�صحارى بالزا
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�سنة
نوع امللكية االفتتاح
م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة
م�ست�أجر
من الغري
م�ست�أجر
من الغري
م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة
مملوك
من قبل
ال�شركة
م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة
م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة
م�ست�أجر
من الغري
م�ست�أجر
من الغري
م�ست�أجر
من الغري
م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة

ال�سنة املالية
2016م

2005

364.162

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2018م
2016م  -ال�سنة 2017م  -ال�سنة ال�سنة املالية
2017م
معدةلغر�ضخا�ص املالية 2017م املالية 2018م 2016م-ال�سنة
املالية 2018م
()%2.9
()%6.5
%0.9
343.644
367.424

2008

283.939

262.648

276.260

()%7.5

%5.2

()%1.4

2012

200.719

202.684

190.049

%1.0

()%6.2

()%2.7

2014

99.373

169.595

167.915

%70.7

()%1.0

%30.0

2005

170.901

172.974

155.778

%1.2

()%9.9

()%4.5

2011

155.559

159.194

153.156

%2.3

()%3.8

()%0.8

2008

140.811

142.072

132.264

%0.9

()%6.9

()%3.1

2011

99.919

92.927

71.843

()%7.0

()%22.7

()%15.2

2005

78.678

73.483

65.696

()%6.6

()%10.6

()%8.6

2002

74.564

68.708

61.699

()%7.9

()%10.2

()%9.0

2010

67.291

61.145

53.055

()%9.1

()%13.2

()%11.2

2004

48.260

51.297

41.812

%6.3

()%18.5

()%6.9

2014

32.623

45.239

41.554

%38.7

()%8.1

%12.9

2014

11.903

23.952

18.470

%101.2

()%22.9

%24.6

ال ينطبق

7.735

7.235

5.769

()%6.5

()%20.3

()%13.6

2002

11.182

9.132

5.142

()%18.3

()%43.7

()%32.2

�ألف ريال �سعودي
�إجمايل �إيرادات املراكز
التجارية املفتوحة قبل
2016م
جوري مول
اجلبيل مول
فناتري مول
�إجمايل �إيرادات املراكز
التجارية املفتوحة يف ال�سنة
املالية 2016م
اليا�سمني مول
احلمراء مول
�إجمايل �إيرادات املراكز
التجارية املفتوحة يف ال�سنة
املالية 2017م
�إجمايل الإيرادات**

�سنة
نوع امللكية االفتتاح

م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة
م�ست�أجر
من الغري

م�ست�أجر
من الغري
مملوك
من قبل
ال�شركة

ال�سنة املالية
2016م

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2018م
2016م  -ال�سنة 2017م  -ال�سنة ال�سنة املالية
2017م
2018م
املالية
2017م
املالية
معدةلغر�ضخا�ص
2016م-ال�سنة
املالية 2018م

1.847.619

1.909.709

1.784.106

%3.4

()%6.6

()%1.7

2015

37.975

96.808

101.973

%154.9

%5.3

%63.9

2015

14.197

37.401

38.947

%163.4

%4.1

%65.6

2015

14.709

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

66.881

134.209

140.920

%100.7

%5.0

%45.2

2016م

-

52.931

127.338

ال ينطبق

%140.6

%0.0

2016م

-

26.925

107.046

ال ينطبق

%297.6

%0.0

-

79.856

234.384

ال ينطبق

%193.5

%0.0

1.914.500

2.123.774

2.159.410

%10.9

%1.7

%6.2

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
قبل ال�سنة املالية 2016م
3.324

3.372

3.300

%1.4

()%2.1

()%0.4

عدد املتاجر
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�شغولة
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
(ريال �سعودي/مرت مربع)
الإ�شغال بنهاية العام

831.802

839.389

838.445

%0.9

()%0.1

%0.4

2.221

2.275

2.128

%2.4

()%6.5

()%2.1

%94.0

%94.3

%92.4

%0.3

()%1.9

()%1.6

%92.6

%94.1

%93.5

%1.5

()%0.6

%0.9

%94.0

%91.7

%84.8

()%2.3

()%6.9

()%9.2

257

310

322

%20.6

%3.9

%11.9

41.227

58.081

65.483

%40.9

%12.7

%26.0

1.622

2.311

2.152

%42.5

()%6.9

%15.2

%84.5

%91.2

%94.1

%6.7

%2.9

%9.6

متو�سط معدل الإ�شغال ال�سنوي
متو�سط معدل الكفاءة
ال�سنوي***
املراكز التجارية املفتوحة يف
ال�سنة املالية 2017م
عدد املتاجر
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�شغولة
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
(ريال �سعودي/مرت مربع)
الإ�شغال بنهاية العام

%61.5

%83.9

%94.7

%22.4

%10.8

%33.2

%65.5

%88.0

%80.0

%22.5

()%8.0

%14.5

-

282

446

ال ينطبق

%58.2

ال ينطبق

-

41.012

98.135

ال ينطبق

%139.3

ال ينطبق

ال ينطبق

1.947

2.388

ال ينطبق

%22.7

ال ينطبق

ال ينطبق

%61.6

%93.0

ال ينطبق

%31.4

ال ينطبق

متو�سط معدل الإ�شغال ال�سنوي

ال ينطبق

%37.8

%90.3

ال ينطبق

%52.5

ال ينطبق

متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي

ال ينطبق

%80.3

%93.5

ال ينطبق

%13.2

ال ينطبق

متو�سط معدل الإ�شغال ال�سنوي
متو�سط معدل الكفاءة
ال�سنوي***
املراكز التجارية املفتوحة يف
ال�سنة املالية 2016م
عدد املتاجر
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�شغولة
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
(ريال �سعودي/مرت مربع)
الإ�شغال بنهاية العام
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* مت �إعتماد هذا التق�سيم لتحليل االيرادات بح�سب املراكز التجارية خالل ال�سنوات قيد الدرا�سة (ال�سنة املالية 2016م ،ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م) وذلك
بهدف اظهار النمو يف االيرادات لكل �سنة على حدى (حتليل املثل باملثل)
** وجرت �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م .وقد مثلت �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على
امل�ست�أجرين ال�سرتداد م�صاريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ست�أجرين .ومتت ت�سوية �إيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها ،وجرى تقدميها ،على ذلك النحو،
مبوجب تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م .ولأغرا�ض التوافق واالت�ساق ،جرت �إعادة ت�صنيف مبلغ قدره  62.3مليون ريال �سعودي من
�إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�شرة.راجع جدول اعادة الت�صنيف يف الق�سم « - ١-٦ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه الن�شرة
*** يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة (والذي يتم احت�سابه من خالل �صايف الإيرادات الإيجارية مق�سوم ًا على �إجمايل الإيرادات الإيجارية) لقيا�س اخل�صومات املمنوحة
للم�ست�أجرين

وقد ارتفع �إجمايل الإيرادات مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %6.2وذلك من  1.914.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 2.159.4
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .ويف ال�سنة املالية  ،2017ارتفعت الإيرادات الإجمالية بن�سبة  %10.9من  1.914.5مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.123.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة:
ཛالتطور يف عمليات ثالثة مراكز جتارية افتتحت يف ال�سنة املالية 2015م (النخيل مول  -الريا�ض ،تاال مول و�سلمى مول) .وحققت املراكز
ཛ
التجارية هذه ارتفاع يف الإيرادات بن�سبة  %65.9يف ال�سنة املالية 2017م من  143.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 238.8
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .نتج النمو يف الإيرادات ب�شكل رئي�سي عن انخفا�ض اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ذوي
العالقة يف ال�سنة املالية 2016م لتعوي�ضهم عن الت�أخري يف فتح هذه املراكز التجارية؛ و
ཛ

ཛافتتاح مركزين جتاريني جديدين خالل ال�سنة املالية 2017م (اليا�سمني مول واحلمراء مول) وقد حقق �إيرادات بلغت  79.9مليون ريال
�سعودي خالل العام .بلغ متو�سط م�ستوى الإ�شغال لهذه املراكز اجلديدة  %37.8يف ال�سنة املالية 2017م مع متو�سط معدل كفاءة قدره
%80.3؛ و

ཛ

ཛت�أثري �سنة كاملة من عمليات الت�شغيل يف مركزين جتاريني افتُتحا يف ال�سنة املالية 2016م (جوري مول واجلبيل مول) ،حيث ارتفع �إجمايل
�إيراداتهما بن�سبة  %157.2من  52.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  134.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م.
مدفوعا � ً
أي�ضا بالزيادة يف متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي من  %65.5يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %88.0يف
وكان هذا النمو يف الإيرادات
ً
ال�سنة املالية 2017م نتيجة انخفا�ض اخل�صومات التي مت منحها لبع�ض امل�ست�أجرين يف ال�سنة الأولى من العمليات (ال�سنة املالية 2016م).

ويف ال�سنة املالية  ،2018ارتفعت الإيرادات الإجمالية بن�سبة  %1.7من  2.123.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  2.159.4مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة:
ཛالزيادة يف عمليات املراكز التجارية التي افتتحت يف ال�سنة املالية 2016م (جوري مول واجلبيل مول) .ارتفعت الإيرادات املت�أتية من املراكز
ཛ
التجارية هذه بن�سبة  %5.0يف ال�سنة املالية 2018م من  134.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  140.9مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2018م؛ و
ཛ

ཛت�أثري عمليات الت�شغيل يف �سنة كاملة يف مركزين جتاريني افتُتحا يف ال�سنة املالية 2017م (اليا�سمني مول واحلمراء مول) ،حيث ارتفع
�إجمايل �إيراداتهما بن�سبة  %193.5من  79.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  234.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م .وقد نتج هذا النمو يف الإيرادات �أي�ض ًا عن الزيادة يف متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي من  %80.3يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 %93.5يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة انخفا�ض اخل�صومات التي مت منحها لبع�ض امل�ست�أجرين يف ال�سنة الأولى من العمليات (ال�سنة املالية
2017م) ؛ و

ཛ

ཛالزيادة يف �إيرادات ال�سنة املالية 2018م للأ�سباب املذكورة �أعاله قد غطت جز ًءا من انخفا�ض الإيرادات احلادث يف املراكز التجارية
التي مت افتتاحها قبل ال�سنة املالية 2016م بواقع  %6.6من  1.909.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  1.784.1مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة االنخفا�ض يف متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي من  % 91.7يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 84.8
 %يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة للخ�صومات املعرو�ضة يف املقام االول على امل�ست�أجرين ذوي العالقة يف ال�سنة املالية 2018م .حيث منحت
ال�شركة هذه اخل�صومات يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م بالنظر لظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت ولطبيعة العالقة
اخلا�صة بني ال�شركة وامل�ست�أجرين ذوي العالقة ،حيث كان امل�ست�أجرون من الأطراف ذات عالقة ي�شغلون  %33.0من متو�سط �إجمايل
امل�ساحة القابلة للت�أجري امل�شغولة يف ال�سنة املالية 2018م من خالل عالمات جتارية رئي�سية ت�شكل عام ًال رئي�سي ًا يف جذب الزائرين �إلى
املراكز التجارية العائدة لل�شركة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�سنة املالية 2016م

مت ت�شغيل  16مركزً ا جتار ًيا �ضمن حمفظة ال�شركة بالإ�ضافة �إلى العقارات الأخرى (متت مناق�شتها حتت الق�سم  - 3-6-6الإيرادات ح�سب النوع)
قبل حلول ال�سنة املالية 2016م.
و�ضمن املراكز التجارية التي افتتحت قبل ال�سنة املالية 2016م ،كان مول الظهران ومول العرب  -جدة ومول �سالم  -جدة ،النخيل  -الريا�ض و عزيز
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مول �أكرب امل�ساهمني يف �إجمايل �إيرادات ال�شركة خالل الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م وبلغت �إيرادات هذه املراكز التجارية
 1.119.1مليون ريال و 1.175.3مليون ريال و 1.133.6مليون ريال يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م على
التوايل متثل  ،%58.5و %55.3و %52.5من �إجمايل �إيرادات ال�شركة.
يقع مكة مول ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2011م ،على �أر�ض مملوكة لل�شركة .وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  37.439مرت مربع.
كان لدى مكة مول  286و 291و 294متجر ًا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،على التوايل و�سجل متو�سط معدل �إ�شغال بلغ  %98.4خالل نف�س
الفرتة .ارتفعت �إيرادات املركز بواقع  %2.3من  155.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  159.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
مدفوعا بالت�أثري بعقود الإيجار اجلديدة التي �أبرمت ب�أ�سعار �أعلى يف ال�سنة املالية 2017م ،يقابلها جزئيا زيادة يف اخل�صومات املقدمة
2017م
ً
للم�ست�أجرين ذوي العالقة خالل الفرتة نف�سها.
ويف ال�سنة املالية 2018م ،اﻧﺧﻔ�ض �إﺟﻣﺎﻲﻟ الإيرادات ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %3.8ﻣن  159.2مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى  153.2مليون ريال
�ﺳﻌودي ﻲﻓ ال�سنة اﻟﻣﺎﻟية 2018م ويعزى ذلك ﻲﻓ اﻟﻣﻘﺎم ا�ﻷ ول �إلى اخل�صومات اﻟﻣﻘدﻣﺔ للم�ست�أجرين ﻲﻓ ظل ظروف اﻟ�ﺳوق ال�سائدة ﻲﻓ ذﻟك اﻟوﻗت.
يقع هيفا مول ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2011م ،يف مدينة جدة ومت بنا�ؤه على �أر�ض م�ست�أجرة .وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري
 32.846مرت مربع .كان لدى هيفا مول  176و 179و 174متجر ًا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،على التوايل ومتو�سط معدل �إ�شغال بلغ
 %93.1خالل نف�س الفرتة .انخف�ضت �إيرادات هيفا مول بن�سبة  %7.0من  99.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  92.9مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين ذوي العالقة نظر ًا لظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت
على الرغم من ت�أجري بع�ض امل�ساحة غري امل�شغولة داخل املركز التجاري �إلى �سوبرماركت ،ومت حتويل ما تبقى من امل�ساحة غري امل�شغولة �إلى منطقة
�ألعاب مغلقة .ويف ال�سنة املالية  ،2018انخف�ض �إجمايل الإيرادات بن�سبة  %22.7من  92.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 71.8
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب الزيادة الإ�ضافية يف اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين مببلغ  11.4مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة
�إلى ا�ستبدال عقود امل�ست�أجرين الذين انتهت عقودهم ب�آخرين مقابل �أ�سعار �أقل ب�سبب ظروف ال�سوق ال�سائدة.
يقع ال�سالم مول  -ريا�ض ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2005م ،على �أر�ض مملوكة لل�شركة .وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري 49.909
مرت مربع .كان لدى ال�سالم مول  186و 180و177متجر ًا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،مما �أدى �إلى انخفا�ض معدل �إ�شغال الذي بلغ
 %98.4و %98.9و %95.6يف كل من تلك الفرتات على التوايل .انخف�ضت الإيرادات بن�سبة  %6.6من  78.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2016م �إلى  73.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب الإنخفا�ض يف عدد امل�ست�أجرين ،بالإ�ضافة الى اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين
يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة .يف ال�سنة املالية 2018م ،انخف�ض �إجمايل الإيرادات بن�سبة  %10.6من  73.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م �إلى  65.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب االنخفا�ض يف متو�سط معدل الإ�شغال من  %98.9يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 %95.6يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة االنخفا�ض يف عدد املحالت� ،إلى جانب الزيادة الإ�ضافية يف اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين مببلغ 5.8
مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى ا�ستبدال عقود امل�ست�أجرين الذين ا�ستبدلت عقودهم ب�آخرين مقابل �أ�سعار �أقل ب�سبب ظروف ال�سوق ال�سائدة.
يقع خري�ص مول ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2002م ،يف مدينة الريا�ض ومت بنا�ؤه على �أر�ض م�ست�أجرة .تبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري
 41.256مرت مربع .كان لدى خري�ص مول  171و 168و 159متجر ًا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،مما �أدى �إلى انخفا�ض معدل �إ�شغال من
 %98.6يف 2016م �إلى  %98.0و  %96.7يف 2017م و2018م على التوايل .وانخف�ض �إجمايل �إيرادات خري�ص مول بن�سبة  %7.9من  74.6مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  68.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة للخ�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين .وﻲﻓ اﻟ�سنة
اﻟﻣﺎﻟية 2018م ،اﻧﺧﻔ�ﺿت الإيرادات الإيجارية ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %10.2ﻣن  68.7مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى  61.7مليون ريال �سعودي
ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ﺑ�ﺳﺑب االنخفا�ض يف متو�سط معدل الإ�شغال من  %98.0يف 2017م ايل  %96.7يف 2018م ب�سبب االنخفا�ض يف عدد املحالت
التجارية� ،إلى جانب الزيادة الإ�ضافية ﻲﻓ اخل�صومات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ للم�ست�أجرين.
يقع الأح�ساء مول ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2010م ،يف مدينة الأح�ساء ،ومت بنا�ؤه على �أر�ض متلكها ال�شركة .وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة
القابلة للت�أجري  51.535مرت مربع .كان لدى �أح�ساء مول  171و 165و156متجر ًا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،مما �أدى �إلى انخفا�ض
متو�سط معدل �إ�شغال من  %89.1يف 2016م �إلى %85.3و%82.5يف 2017م و2018م على التوايل .االنخفا�ض يف الإ�شغال خالل ال�سنة املالية 2017م
نتج ب�شكل رئي�سي عن �إنهاء اتفاقية الت�أجري ملتجر كبري يف نهاية ال�سنة املالية 2016م .اعتبا ًرا من  31مار�س  ،2017كانت امل�ساحة ال تزال يف طور
الت�أجري مل�ست�أجر �آخر .انخف�ض �إجمايل �إيرادات الأح�ساء مول بن�سبة  %9.1من  67.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  61.1مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة للخ�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ذوي العالقة خالل ال�سنة املالية 2017م وخروج امل�ست�أجر من املركز
التجاري .كما انخف�ضت الإيرادات الإيجارية يف ال�سنة املالية 2018م بن�سبة  %13.2من  61.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 53.1
مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�ض متو�سط معدل الإ�شغال خالل نف�س الفرتة مت�شيا مع االنخفا�ض يف عدد املحالت التجارية� ،إلى جانب الزيادة
الإ�ضافية يف اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة.
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يقع النخيل بالزا ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2004م ،يف مدينة الق�صيم ،ومت بنا�ؤه على �أر�ض متلكها ال�شركة .تبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة
للت�أجري  34.145مرت مربع .كان لدى النخيل بالزا  150و 143و 132متجر ًا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،على التوايل و�سجل معدل �إ�شغال
بلغ  %88.7 ،%87.2و %96.3يف كل من تلك الفرتات على التوايل .الزيادة يف متو�سط معدل الإ�شغال خالل هذه الفرتة ،على الرغم من االنخفا�ض
يف عدد املحالت التجارية يرجع �إلى �أن املتاجر امل�ضافة خالل هذه الفرتة كانت �أكرب من املتاجر املزالة خالل نف�س الفرتة .ارتفع �إجمايل الإيرادات
مدفوعا ب�شكل �أ�سا�سي
بن�سبة  %6.3من  48.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  51.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م،
ً
بعقود الإيجار اجلديدة املربمة ب�أ�سعار �إيجارية �أعلى .ويف ال�سنة املالية 2018م ،انخف�ض جمموع الإيرادات الإيجارية بن�سبة  ،%18.5من  51.3مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  41.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة الزيادة يف اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين يف
ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة.
تبلغ م�ساحة تاال مول ،الذي بد�أ عملياته يف عام  2014م 22.702 ،مرتًا مرب ًعا .ويف  31مار�س 2018م ،يوجد لدى تاال مول  113م�ست�أج ًرا .ارتفع
�إجمايل �إيرادات تاال مول من  32.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  45.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،ويرجع ذلك
يف الأ�سا�س �إلى انخفا�ض اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين يف ال�سنة املالية 2017م مببلغ  9.9مليون ريال �سعودي مقارنة بال�سنة املالية 2016م
كما مت تقدمي خ�صومات ا�ستثنائية للم�ست�أجرين يف 2016م لتعوي�ض املحالت التجارية للت�أخري يف افتتاح املركز التجاري .ويف ال�سنة املالية 2018م،
انخف�ضت الإيرادات الإيجارية من  45.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  41.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب
اخل�صومات الإ�ضافية املقدمة للم�ست�أجرين (مببلغ  3.1مليون ريال �سعودي).
يقع �سلمى مول ،الذي بد�أ عملياته يف 2014م ،يف حائل على �أر�ض م�ست�أجرة .وهو عبارة عن مركز جتاري من طابق واحد تبلغ م�ساحته الإجمالية
القابلة للت�أجري املتاحة  16.948مرت مربع .كان لدى �سلمى مول  91و 91و 82وحدة بيع بالتجزئة يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م على التوايل،
وقد ارتفع معدل الإ�شغال من  %94.6يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %94.9و %99.0يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م على التوايل.
الزيادة يف متو�سط معدل الإ�شغال خالل نف�س الفرتة  ،على الرغم من االنخفا�ض يف عدد املحالت التجارية يرجع �إلى �أن املتاجر امل�ضافة خالل هذه
الفرتة كانت �أكرب من املتاجر املزالة خالل الفرتة نف�سها .ارتفع �إجمايل �إيرادات �سلمى مول بن�سبة  %101.2من  11.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
أ�سا�سا �إلى انخفا�ض اخل�صومات التي مت منحها ب�شكل ا�ستثنائي
املالية 2016م �إلى  24.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،ويرجع ذلك � ً
يف ال�سنة املالية 2016م كما مت تقدمي خ�صومات ا�ستثنائية للم�ست�أجرين يف 2016م لتعوي�ض املحالت التجارية للت�أخري يف افتتاح املركز التجاري يف
ال�سنة املالية 2015م .وﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية  ،2018اﻧﺧﻔ�ض �إجمايل الإيرادات ﻣن  24.0مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى  18.5مليون ريال
�سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س للزيادة ﻲﻓ اخل�صومات اﻟﻣﻘدﻣﺔ للم�ست�أجرين ﻲﻓ ظل ظروف اﻟ�ﺳوق.
يقع �صحارى بالزا ،الذي بد�أ عملياته يف عام 2002م ،يف مدينة الريا�ض وهو مبني على �أر�ض مملوكة لل�شركة .وهو عبارة عن مركز جتاري �صغري
احلجم ن�سب ًيا مع �إجمايل م�ساحة قابلة لال�ستئجار متاحة تبلغ  12.222مرتًا مرب ًعا .كان لدى �صحارى بالزا  41و 29و 27متج ًرا يف  31مار�س 2016م
و2017م و2018م على التوايل .متو�سط معدل الإ�شغال �صحارى بالزا انخف�ضت من  %83.5و  %79.7يف 2016م و2017م ،على التوايل �إلى %40.4
يف 2018م علي �أ�سا�س انعكا�س �أعمال البناء التي جتري يف حميط املركز التجاري .اﻧﺨﻔ�ﺾ �إﺟﻤﺎﻲﻟ ا�ﻹﻳﺮادات ﻣﻦ  11.2ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل �ﺳﻌﻮدي ﻲﻓ
اﻟ�سنة املالية 2016م �إﻟﻰ  9.1ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل �ﺳﻌﻮدي ﻲﻓ اﻟ�ﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ2017م ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ �أ�ﺳﺎ� ًﺳﺎ �إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎ�ض امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري على
ً
انخفا�ضا �آخر يف ال�سنة املالية 2018م ،من
مدار نف�س الفرتة ،ﺑﺎ�ﻹ �ﺿﺎﻓﺔ �إﻟﻰ زﻳﺎدة اخل�صومات اﻤﻟﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤ�ﺴﺘ�ﺄﺟﺮﻳﻦ .كما �شهد �إجمايل الإيرادات
 9.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  5.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ب�سبب منح خ�صومات �إ�ضافية للم�ست�أجرين
و�إنخفا�ض يف متو�سط معدل الإ�شغال ال�سنوي يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م

يقع جوري مول ،الذي بد�أ عملياته يف يوليو 2015م ،يف الطائف وهو م�شيد على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة .وت�صل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
باملركز �إلى  48.172مرتًا مرب ًعا مبتو�سط معدل �إ�شغال ارتفع من  %63.8يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %90.2و %95.6يف ال�سنة املالية 2017م
وال�سنة املالية 2018م .كان لدى جوري مول  170و 201و 215متج ًرا يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م على التوايل .ارتفع �إجمايل الإيرادات
بن�سبة  %154.9من  38.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  96.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية  ،2017نتيجة الزيادة يف متو�سط
معدالت الإ�شغال خالل الفرتة نف�سها .ارتفع �إجمايل الإيرادات يف ال�سنة املالية 2018م من  96.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 102.0مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة الإ�ضافية يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة حيث ارتفعت ن�سبة الإ�شغال من %90.2
�إلى  %95.6خالل نف�س الفرتة.
يقع اجلبيل مول ،الذي بد�أ عملياته يوليو من ال�سنة املالية 2015م ،يف اجلبيل وهو م�شيد على قطعة �أر�ض مملوكة لل�شركة .وت�صل امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري باملركز �إلى  20.976مرتًا مرب ًعا ،مع زيادة معدل الإ�شغال ال�سنوي من  %55.8و %69.6يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م
�إلى  % 92.7يف ال�سنة املالية 2018م .وكان للجبيل مول  93و107و 107وحدة بيع بالتجزئة يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،على التوايل.
ارتفعت الإيرادات التي حققها املركز التجاري بن�سبة  %163.4من  14.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  37.4مليون ريال �سعودي
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يف ال�سنة املالية 2017م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة حيث ارتفعت ن�سبة الإ�شغال من
 %55.8يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %69.5يف ال�سنة املالية  .2017يف ال�سنة املالية 2018م ،ارتفع �إجمايل الإيرادات من  37.4مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  38.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري امل�شغولة حيث ارتفعت ن�سبة الإ�شغال من  %69.6يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  %92.7يف ال�سنة املالية  ،2018ويقابل ذلك جزئيا زيادة
يف اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين.
وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية لت�أجري فناتري مول يف اجلبيل يف ال�سنة املالية 2016م ،لكنها قررت �إنهاء االتفاقية يف وقت الحق من ذلك العام نتيجة
لعمليات التجديد ال�شاملة التي كان ال بد من تنفيذها يف املركز التجاري ولكون ال�شركة قد افتتحت اجلبيل مول يف العام نف�سه يف نف�س املدينة .حقق
فناتري مول �إيرادات بلغت  14.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2016م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2017م

بد�أ اليا�سمني مول عملياته يف فرباير من ال�سنة املالية 2017م .ويقع يف مدينة جدة وم�شيد على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة .تبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة
للت�أجري  54.752مرت مربع .ارتفع �إجمايل الإيرادات من  52.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  127.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2018م ب�شكل رئي�سي نتيج ًة لت�أثري ال�سنة الكاملة حيث ارتفع متو�سط امل�ساحة امل�شغولة على مدار ال�سنة مما رفع متو�سط معدل الإ�شغال من
� %36.1إلى  %90.6خالل نف�س الفرتة.
بد�أ احلمراء مول عملياته يف اكتوبر من ال�سنة املالية 2017م .ويقع يف مدينة الريا�ض على قطعة �أر�ض مملوكة لل�شركة .تبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة
للت�أجري  53.932مرت مربع .ارتفع �إجمايل الإيرادات من  26.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  107.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2018م ب�شكل رئي�سي نتيج ًة لت�أثري ال�سنة الكاملة حيث ارتفع متو�سط امل�ساحة امل�شغولة على مدار ال�سنة مما رفع متو�سط معدل الإ�شغال من
� %39.5إلى  %90.0خالل نف�س الفرتة.

�٦ ٦٦٦٦٦أكرب  5مراكز جتارية من حيث الإيرادات
٦٦٦٦٦٦٦

٦مول الظهران

افتتح مول الظهران �أبوابه يف العام 2005م يف مدينة اخلرب وقد ّمت ت�شييده على �أر�ض م�ست�أجرة ذات م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها 160.612
�ضم املركز  504متج ًرا مبا ي�شمل  104ك�شك ًا يف الأق�سام امل�شرتكة فيه.
مرتًا مرب ًعا .يف  31مار�س 2018مّ ،
جدول  :5-6مول الظهران  -الإيرادات ح�سب النوع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
ال�سنة
املالية
2016م

ال�سنة
املالية
2017م

ال�سنة
املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة
املالية
2016م
 ال�سنةاملالية
2017م

ال�سنة
املالية
2017م
 ال�سنةاملالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي
املركب
ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2018م

�صايف الإيرادات الإيجارية (ما عدا �إيرادات اخلدمات)

293.771

293.915

269.144

%0.0

()%8.4

()%4.3

�إيرادات اخلدمات

44.464

45.663

43.481

%2.7

()%4.8

()%1.1

338.235

339.577

312.625

%0.4

()%7.9

()%3.9

�إيرادات املرافق

12.067

12.765

12.544

%5.8

()%1.7

%2.0

املبيعات الإعالمية

12.120

7.704

7.578

()%36.4

()%1.6

()%20.9

�إيرادات �إيجارية �أخرى

1.740

7.378

10.897

%324.0

%47.7

%150.3

�إجمايل الإيرادات

364.162

367.424

343.644

%0.9

()%6.5

()%2.9

�ألف ريال �سعودي

�صايف الإيرادات الإيجارية

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املتاجر بنهاية العام

494

510

504

%3.2

()%1.2

%1.0

عدد الأك�شاك بنهاية العام

91

95

104

%4.4

%9.5

%6.9

�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بنهاية العام

156.770

155.327

160.612

()%0.9

%3.4

%1.2

امل�ساحة الإجمالية امل�شغولة القابلة للت�أجري باملتو�سط املرجح

150.311

149.746

149.331

()%0.4

()%0.3

()%0.3

%95.9

%95.8

%93.0

()%0.1

()%2.8

()%2.9

املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال ال�سنوي
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معدل الإ�شغال بنهاية العام

%96.6

%95.8

%91.2

()%0.8

()%4.6

()%5.4

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت مربع)

2.423

2.454

2.301

%1.3

()%6.2

()%2.6

متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

%98.2

%92.9

%86.5

()%5.3

()%6.4

()%11.7

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة (والذي يتم احت�سابه من خالل �صايف الإيرادات الإيجارية باال�ضافة الى ايرادات اخلدمات مق�سوم ًا على �إجمايل الإيرادات الإيجارية)
لقيا�س اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين

�ضم
�شكل مول الظهران  ،%19.0و %17.3و %15.9من �إجمايل �إيرادات ال�شركة خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018م على التوايل .وقد ّ
املول  ،494و 510و 504وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018م على التوايل .ويعترب �أكرب مركز جتاري �ضمن ال�شركة
بح�سب م�ساحته املبن ّية الإجمالية (تناهز  220.550مرت ًا مربع ًا) وبح�سب امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري فيه ( 160.612مرت ًا مربع ًا) .انخف�ض
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري بحوايل  1.443مرت ًا مربع ًا ما بني 2016م و2017م كما مت �إ�ضافة مناطق م�شرتكة �إ�ضافية لل�سماح ملزيد من
امل�ساحة العامة لأحداث حمددة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ارتفع امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف حوايل  5.285مرت ًا مربع ًا ما بني 2017م و2018م
ب�سبب �إعادة ت�شكيل املنطقة امل�شرتكة لتو�سعة هوم �سنرت ( 2.480مرت ًا مربع ًا) و�سنرتبوينت ( 2.129مرت ًا مربع ًا).بلغ متو�سط معدل الإ�شغال
ال�سنوي يف مول الظهران  %95.9و %95.8و %93.0خالل ال�سنة املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل� ،إلى جانب معدل كفاءة قدره %98.2
و %92.9و %86.5خالل نف�س الفرتة .وبلغ معدل الإقبال التقديري ملول الظهران  13.1مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.
ارتفع �إجمايل �إيرادات مبركز الظهران بن�سبة  %0.9فقط من  364.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  367.4مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2017م نتيجة الرتفاع الإيجارات ال�سنوية التي مت تعوي�ضها من خالل خ�صومات مقدمة للم�ست�أجرين ذوي العالقة (كما هو مو�ضح يف
ق�سم اخل�صومات يف  - 3-6-6الإيرادات ح�سب النوع).
انخف�ض �صايف دخل الإيجارات ملول الظهران بواقع  %7.9من  339.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  312.6مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2018م نتيجة الزيادة يف اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين خالل ال�سنة املالية 2018م.
متثل �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ست�أجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء .ارتفعت �إيرادات املرافق ملول الظهران بن�سبة %5.8
من  12.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  12.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ويف ال�سنة املالية 2018م ،انخف�ضت
�إيرادات املرافق بن�سبة  %1.7من  12.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  12.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة
الإنخفا�ض يف املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال ال�سنوي يف عام 2018م.
تتكون املبيعات الإعالمية ب�شكل �أ�سا�سي من مبيعات الفتات �صغرية يف املركز التجاري بالإ�ضافة �إلى تعميد الأن�شطة الإعالنية الرئي�سية ل�شركة فادن
ميديا .انخف�ضت املبيعات الإعالمية بن�سبة  %20.9من  12.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  7.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2018م ب�شكل �أ�سا�سي تطبيق ًا للإنفاق العام املحدود على الإعالن ب�سبب التباط�ؤ ال�سائد يف ال�سوق.
بلغت الإيرادات الإيجارية الأخرى  1.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و 7.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م و�شملت ب�شكل
�أ�سا�سي املداخيل النقدية الرئي�سية املت�أتية من امل�ست�أجرين اجلدد .ارتفعت الإيرادات الإيجارية الأخرى �إلى  10.9مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة
املالية 2018م ،ويرجع ذلك �أ�سا�سا �إلى الزيادة يف الدخل من الغرامات املتعلقة ب�إنهاء عقود امل�ست�أجرين قبل تاريخ العقد.

٦٦٦٦٦٦٦

٦مول العرب

يقع مول العرب يف مدينة جدة و ّمت ت�شييده على �أر�ض مملوكة لل�شركة .وقد ا�ست ّهل �أن�شطته التجارية يف العام 2008م وتبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة
للت�أجري فيه  105.524مرت ًا مربع ًا كما يف ال�سنة املالية 2018م .وقد �ضم املركز  337متج ًرا يف  31مار�س 2018م و  54ك�شك ًا يف الأق�سام امل�شرتكة فيه.

جدول  :6-6مول العرب  -الإيرادات ح�سب النوع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
ال�سنة
املالية
2016م

ال�سنة
املالية
2017م

ال�سنة
املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2018م

�صايف الإيرادات الإيجارية (ما عدا �إيرادات اخلدمات)

227.990

207.537

216.213

()%9.0

%4.2

()%2.6

�إيرادات اخلدمات

33.717

32.126

33.512

()%4.7

%4.3

()%0.3

�صايف الإيرادات الإيجارية

261.707

239.663

249.725

()%8.4

%4.2

()%2.3

�ألف ريال �سعودي
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ال�سنة
املالية
2016م

ال�سنة
املالية
2017م

ال�سنة
املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2018م

�إيرادات املرافق

9.851

10.986

12.131

%11.5

%10.4

%11.0

املبيعات الإعالمية

7.511

7.084

8.888

()%5.7

%25.5

%8.8

�إيرادات �إيجارية �أخرى

4.871

4.915

5.516

%0.9

%12.2

%6.4

�إجمايل الإيرادات

283.939

262.648

276.260

()%7.5

%5.2

()%1.4

�ألف ريال �سعودي

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املتاجر بنهاية العام

281

305

337

%8.5

%10.5

%9.5

عدد الأك�شاك بنهاية العام

27

40

54

%48.1

%35.0

%41.4

�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بنهاية العام

108.438

105.562

105.524

()%2.7

%0.0

()%1.4

امل�ساحة الإجمالية امل�شغولة القابلة للت�أجري باملتو�سط املرجح

94.569

94.736

99.054

%0.2

%4.6

%2.3

املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال ال�سنوي

%87.2

%89.7

%93.9

%2.5

%4.2

%6.7

معدل الإ�شغال بنهاية العام

%86.7

%91.8

%95.1

%5.1

%3.3

%8.4

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت مربع)

3.002

2.772

2.789

()%7.7

%0.6

()%3.6

متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

%98.6

%89.9

%84.9

()%8.7

()%5.0

()%13.7

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة (والذي يتم احت�سابه من خالل �صايف الإيرادات الإيجارية مق�سوم ًا على �إجمايل الإيرادات الإيجارية) لقيا�س اخل�صومات املمنوحة
للم�ست�أجرين

�ضم
�شكل مول العرب  ،%14.8و %12.4و 12.8من �إجمايل �إيرادات ال�شركة خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018م على التوايل .وقد ّ
املول  ،281و 305و 337وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018على التوايل .ويعترب مول العرب من �أكرب املراكز التجارية
يف مدينة جدة ،حيث تبلغ م�ساحته املبن ّية الإجمالية ما يناهز  247.848مرت ًا مربع ًا وتعادل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري فيه  105.524مرت ًا
مربع ًا� .إجمايل معدل الإ�شغال املتوفر انخف�ض من  108.438مرت ًا مربع ًا يف 2016م الى  105.524مرت ًا مربع ًا يف 2018م ب�سبب التو�سع يف منطقة
قاعة الطعام على ح�ساب العديد من املحالت التجارية ،بالإ�ضافة �إلى التغيريات يف املدخل الرئي�سي للمول .وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال به  %87.2يف
ال�سنة املالية 2016م ،و %89.7يف ال�سنة املالية 2017م ،و %93.9يف ال�سنة املالية 2018م ،مقابل معدل كفاءة قدره  ،%98.6و %89.9و %84.9على
التوايل خالل الفرتة نف�سها .وبلغ معدل الإقبال التقديري ملول العرب  7.9مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.
وانخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية ملول العرب بن�سبة  %8.4من  261.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  239.7مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م .ويعزى هذا االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي �إلى اخل�صومات املمنوحة �إلى امل�ست�أجرين ذوي العالقة يف ال�سنة املالية 2017م يف ظل
الظروف ال�سائدة يف ال�سوق �آنذاك و�أهمية العالمات التجارية للأطراف ذي العالقة يف رفع م�ستوى الإقبال �إلى مول العرب.
�شهد جمموع الإيرادات الإيجارية ملول العرب بعد ذلك ارتفاع ًا ن�سبته  %4.2من  239.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 249.7
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وتعزى هذه الزيادة �أ�سا�س ًا لزيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من � %89.7إلى
 %93.9خالل الفرتة نف�سها.
متثل �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ست�أجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء .ارتفعت �إيرادات املرافق ملول العرب بن�سبة %11.5
من  9.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  11.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .يف ال�سنة املالية 2018م ،ارتفعت �إيرادات
املرافق بن�سبة  %10.4من  11.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  12.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،وذلك نتيج ًة
للزيادة يف ر�سوم املرافق التي ّمت �إ�سرتدادها من امل�ست�أجرين.
ا�شتملت املبيعات الإعالمية على الإيرادات من العقد املربم مع وكالة �إعالنات خارجية .وتراجعت املبيعات الإعالمية من  7.5مليون ريال �سعودي
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يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  7.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب التباط�ؤ العام يف ال�سوق ،مما ح ّد من �إنفاق امل�ست�أجرين على
الأن�شطة الإعالنية .ارتفعت املبيعات الإعالمية من  7.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  8.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م نتيجة اال�ستعانة مب�صادر خارجية للأن�شطة الإعالنية الرئي�سية للمول مقابل ر�سوم �سنوية للعقد وكذلك الزيادة يف مبيعات الو�سائط الأخرى
التي تديرها �إدارة الإعالنات الداخلية.
وبلغت الإيرادات الإيجارية الأخرى  4.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م وارتبطت ب�شكل �أ�سا�سي بالفروقات الناجتة عن حتويل العقود من
التقومي الهجري �إلى التقومي امليالدي .وحافظت الإيرادات الإيجارية الأخرى على ا�ستقرارها عند  4.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
املح�صلة من امل�ست�أجرين اجلدد .ارتفعت الإيرادات الإيجارية الأخرى بعد ذلك من  5.5مليون
وت�ألفت يف �أغلبها من املداخيل النقدية الرئي�سية
ّ
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة الزيادة يف الدخل من الغرامات وانخفا�ض تكلفة كامريات مراقبة �إقبال الزبائن وهو ما قابله انخفا�ض
يف الدخل الرئي�سي.

٦٦٦٦٦٦٦

٦ال�سالم مول  -جدة

يقع ال�سالم مول يف مدينة جدة وهو مبنى م�ست�أجر من قبل ال�شركة .افتتح �أبوابه يف العام 2012م وتبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري فيه
ي�ضم  368متجر ًا يف  31مار�س 2018م مبا ي�شمل  85ك�شك ًا يف املنطقة امل�شرتكة فيه.
 122.322مرت ًا مربع ًا .ال�سالم مول ّ
جدول  :7-6ال�سالم مول  -الإيرادات ح�سب النوع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
�صايف الإيرادات الإيجارية (ما عدا �إيرادات اخلدمات)
�إيرادات اخلدمات
�صايف الإيرادات الإيجارية
�إيرادات املرافق
املبيعات الإعالمية
�إيرادات �إيجارية �أخرى
�إجمايل الإيرادات
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املتاجر بنهاية العام
عدد الأك�شاك بنهاية العام
�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بنهاية العام
املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال ال�سنوي
معدل الإ�شغال بنهاية العام
الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت مربع)
متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

معدل النمو
ال�سنة
املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
2018م
ال�سنة املالية ال�سنة املالية
2016م
معدة لغر�ض ال�سنة املالية 2017م  -ال�سنة ال�سنة املالية
2017م
2016م
2018م
املالية
2016م  -ال�سنة
2017م
خا�ص
املالية 2018م
()%3.1
()%9.7
%3.9
146.489
162.261
156.133
()%0.6
()%5.1
%4.1
22.577
23.790
22.857
()%2.8
()%9.1
%3.9
169.066
186.051
178.990
%3.1
%4.8
%1.3
12.091
11.533
11.385
()%16.3
%102.9
()%65.4
5.942
2.928
8.474
%25.6
%35.8
%16.1
2.950
2.172
1.870
()%2.7
()%6.2
%1.0
190.049
202.684
200.719
370
65
118.641
97.270
%82.0
%97.1

394
85
120.134
111.214
%92.6
%93.3

368
85
122.322
112.071
%91.6
%90.1

%6.5
%30.8
%1.3
%14.3
%10.6
()%3.8

()%6.6
%0.0
%1.8
%0.8
()%1.0
()%3.2

()%0.3
%14.4
%1.5
%7.3
%9.6
()%7.0

2.064

1.822

1.696

()%11.7

()%6.9

()%9.4

%97.0

%94.1

%88.0

()%2.9

()%6.1

()%9.0

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة (والذي يتم احت�سابه من خالل �صايف الإيرادات الإيجارية مق�سوم ًا على �إجمايل الإيرادات الإيجارية) لقيا�س اخل�صومات املمنوحة
للم�ست�أجرين

�ضم املول
�شكل ال�سالم مول  %10.5و %9.5و %8.8من �إجمايل �إيرادات ال�شركة خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل .وقد ّ
 370و 394و 368وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018على التوايل ،وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال به  %82.0و%92.6
و %91.6خالل الفرتة ذاتها مقابل معدل كفاءة بواقع  %97.0و %94.1و %88.0خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018على التوايل .وبلغ
معدل الإقبال التقديري لل�سالم مول  11.0مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية لل�سالم مول بن�سبة  %3.9من  179.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  186.1مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م وذلك ب�سبب زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  97.270مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  111.214مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م (وي�أتي ذلك نتيجة الأثر املرتتب خالل �سنة كاملة عن افتتاح متجر �أيكيا يف �أواخر ال�سنة املالية
2016م) .انخف�ضت الإيرادات بالن�سبة للمتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة يف ال�سنة املالية 2017م من  2.064ريا ًال
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�سعودي ًا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.822ريا ًال �سعودي ًا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م .وقد نتج ذلك االنخفا�ض عن)1( :
ت�أجري م�ساحة لأحد كبار امل�ست�أجرين ب�أ�سعار �إيجار �أدنى؛ و( )2اخل�صومات املقدمة �إلى امل�ست�أجرين ذوي العالقة .وقد اﻧﺧﻔ�ض جمموع الإيرادات
الإيجارية ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %9.1ﻣن  186.1مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى  169.1مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ﺑ�ﺳﺑب زيادة
اخل�صومات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ للم�ست�أجرين.
متثل �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع من م�ست�أجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء .ارتفعت �إيرادات املرافق من ال�سالم مول بواقع
 %1.3من  11.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  11.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .ويف ال�سنة املالية 2018م ،ارتفعت
�إيرادات املرافق بن�سبة  %4.8من  11.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  12.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وذلك
نتيج ًة للزيادة يف ر�سوم املرافق التي ّمت �إ�سرتدادها من امل�ست�أجرين.
تراجعت املبيعات الإعالمية بواقع  %65.4من  8.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
وذلك ب�سبب انخفا�ض ا�ستخدام امل�ساحات الإعالنية يف املول .وقد مت جتديد العقد (املوقع من قبل ال�شركة عن جميع مراكز التجارية) املربم مع
وكالة الإعالنات يف ال�سنة املالية 2018م ليقت�صر على الإعالنات املنفذة عرب و�سائل الإعالم الرقمية .وبالتايل ،ارتفعت املبيعات الإعالمية يف ال�سنة
املالية 2018م من  %2.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  5.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
بلغت الإيرادات الإيجارية الأخرى  1.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و 2.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،و 3.0مليون
املح�صلة من امل�ست�أجرين اجلدد بالإ�ضافة �إلى دخل
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وارتبطت ب�شكل �أ�سا�سي باملداخيل النقدية الرئي�سية
ّ
كامريات ت�صوير الزائرين والدخل الناجت عن �أعمال ال�صيانة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦النخيل مول

يقع النخيل مول يف مدينة الريا�ض وهو م�شيد على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة .فتح �أبوابه يف عام 2014م وي�ضم م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري تبلغ
�ضم املول  240متجر ًا يف  31مار�س 2018م مبا ي�شمل  35ك�شك ًا يف املنطقة امل�شرتكة فيه.
 55.343مرت مربعّ .
جدول  :8 -6النخيل مول  -الإيرادات ح�سب النوع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2018م معدة 2016م  -ال�سنة 2017م  -ال�سنة ال�سنة املالية
2017م
2018م
املالية
2017م
املالية
خا�ص
لغر�ض
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م

�صايف الإيرادات الإيجارية (ما عدا �إيرادات اخلدمات)

84.671

131.518

130.192

%55.3

()%1.0

%24.0

�إيرادات اخلدمات

13.886

20.909

20.925

%50.6

%0.1

%22.8

�صايف الإيرادات الإيجارية

98.557

152.427

151.117

%54.7

()%0.9

%23.8

�إيرادات املرافق

3.303

8.085

8.307

%144.8

%2.7

%58.6

املبيعات الإعالمية

2.970

5.046

4.627

%69.9

()%8.3

%24.8

�إيرادات �إيجارية �أخرى

()5.457

4.037

3.864

ال ينطبق

()%4.3

ال ينطبق

�إجمايل الإيرادات

99.373

169.595

167.915

%70.7

()%1.0

%30.0
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238

240

%4.8

%0.8

%2.8

عدد الأك�شاك بنهاية العام

15

30

35

%100.0

%16.7

%52.8

�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بنهاية العام

55.553

58.607

55.343

%5.5

()%5.6

()%0.2

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة

51.271

53.898

52.843

%5.1

()%2.0

%1.5

املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال ال�سنوي

%92.3

%92.0

%95.5

()%0.3

%3.5

%3.2

معدل الإ�شغال بنهاية العام

%92.8

%91.4

%96.2

()%1.4

%4.8

%3.4

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت مربع)

1.938

3.147

3.178

%62.4

%1.0

%28.1

متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

%62.6

%88.2

%83.9

%25.6

()%4.3

%21.3

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة (والذي يتم احت�سابه من خالل �صايف الإيرادات الإيجارية مق�سوم ًا على �إجمايل الإيرادات الإيجارية) لقيا�س اخل�صومات املمنوحة
للم�ست�أجرين
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�ضم املول
�شكل النخيل مول  %5.2و %7.8 %8.0من �إجمايل �إيرادات ال�شركة خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018م على التوايل .وقد ّ
 227و 238و 240متج ًرا خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل ،وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال به  %92.3و %92.0و %95.5خالل
الفرتة ذاتها مقابل معدل كفاءة بواقع  %62.6و %88.2و %83.9خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل .الزيادة يف متو�سط
معدل الإ�شغال من  %92.3و  %92.0يف 2016م و2017م الى  %95.5يف 2018م ترجع �أ�سا�سا �إلى االنخفا�ض يف �إجمايل معدل امل�ساحة القابلة
للت�أجري خالل نف�س الفرتة ،حيث عدلت ال�شركة عن خطة ت�أجري طابق امليزانني يف النخيل مول .وبلغ معدل الإقبال التقديري للنخيل مول  9.5مليون
زائر خالل ال�سنة املالية 2017م.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية للمركز التجاري بن�سبة  %54.7من  98.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  152.4مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م بعد �أن ارتفع متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة وارتفاع معدل الكفاءة (من  %62.6يف ال�سنة املالية
2016م �إلى  %88.2يف ال�سنة املالية 2017م) وذلك بف�ضل قيام ال�شركة مبنح العديد من امل�ست�أجرين خ�صومات �أكرب يف ال�سنة املالية 2016م وذلك
ً
تعوي�ضا لهم عن الت�أخري يف افتتاح املول .وقد اﻧﺧﻔ�ض جمموع الإيرادات الإيجارية بعد ذلك ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %0.9ﻣن  152.4مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ
املالية 2017م �إلى  151.1مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ﺑ�ﺳﺑب الزيادة يف اخل�صومات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ للم�ست�أجرين .الزيادة يف الإيرادات
لكل متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  3.147مليون ريال �سعودي لكل مرت ًا مربع ًا يف 2017م �إلى  3.178مليون ريال �سعودي
لكل مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م يرجع �أ�سا�سا �إلى انخفا�ض يف املتو�سط معدل الإ�شغال امل�شغولة من  53.898مرت ًا مربع ًا يف �إلى  52.843مرت ًا
مربع ًا يف نف�س الفرتة.
متثل �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ست�أجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء .ارتفعت �إيرادات املرافق من النخيل مول بواقع
 %144.8من  3.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  8.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .ويف ال�سنة املالية 2018م ،ارتفعت
�إيرادات املرافق بن�سبة  %2.7من  8.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  8.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
ارتفعت املبيعات الإعالمية بواقع  %69.9من  3.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  5.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
ً
انخفا�ضا بواقع  %8.3من  5.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 4.6
وذلك ب�سبب زيادة العمليات يف املول� .شهدت املبيعات الإعالمية
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،وذلك ب�سبب اقت�صار نطاق العقد اجلديد املربم مع وكالة الإعالنات على الإعالن عرب و�سائل الإعالم
الرقمية فقط.
ح�صلة من امل�ست�أجرين نظري منحهم حق ا�ستئجار بع�ض املواقع الرئي�سية
ا�شتملت الإيرادات الإيجارية الأخرى على ( )1املداخيل الرئي�سية املُ َّ
بالإ�ضافة �إلى ( )2دخل ناجت عن تركيب كامريات احت�ساب �أعداد الزائرين والدخل الناجت عن �أعمال ال�صيانة ( )3ودخل الغرامات املح�صلة من
امل�ست�أجرين يف حالة �إنهاء العقود قبل �أوانها .ارتفعت الإيرادات الإيجارية الأخرى من عجز بقيمة  5.5مليون ريال �سعودي يف عام 2016م �إلى 4.0
مليون ريال �سعودي يف عام 2017م و 3.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م حيث �شهدت ال�سنة املالية 2016م فرو ًقا نتيجة التحول من
التقومي الهجري �إلى التقومي امليالدي مما ادى الى تعديل �سلبي بقيمة  5.7مليون ريال �سعودي.

٦٦٦٦٦٦٦

٦عزيز مول

يقع عزيز مول يف مدينة جدة وهو م�شيد على قطعة �أر�ض م�ست�أجرة .افتتح املول �أبوابه يف العام 2006م وتبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة للت�أجري
�ضم املول  286متجر ًا يف  31مار�س 2018م مبا ي�شمل  70ك�شك ًا يف الأق�سام امل�شرتكة فيه.
 72.010مرت ًا مربع ًاّ .
جدول  :9-6عزيز مول  -الإيرادات ح�سب النوع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
�صايف الإيرادات الإيجارية (ما عدا �إيرادات اخلدمات)

137.406

139.852

124.587

%1.8

()%10.9

()%4.8

�إيرادات اخلدمات

19.510

19.962

18.193

%2.3

()%8.9

()%3.4

156.916

159.814

142.780

%1.8

()%10.7

()%4.6

�إيرادات املرافق

3.889

4.234

4.737

%8.9

%11.9

%10.4

املبيعات الإعالمية

5.821

4.863

4.693

()%16.5

()%3.5

()%10.2

�إيرادات �إيجارية �أخرى

4.275

4.062

3.568

()%5.0

()%12.2

()%8.7

�إجمايل الإيرادات

170.901

172.973

155.778

%1.2

()%9.9

()%4.5

�صايف الإيرادات الإيجارية
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ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

معدل النمو
ال�سنة
املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
2018م
2017م -
2016م -
معدة لغر�ض ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية
2018م 2016م  -ال�سنة
2017م
خا�ص
املالية 2018م

�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

معدل النمو
ال�سنة
املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
2018م
2017م -
2016م -
معدة لغر�ض ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية
2018م 2016م  -ال�سنة
2017م
خا�ص
املالية 2018م

عدد املتاجر بنهاية العام

288

295

286

%2.4

()%3.1

()%0.3

عدد الأك�شاك بنهاية العام

62

66

70

%6.5

%6.1

%6.3

�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بنهاية العام

71.944

72.263

72.010

%0.4

()%0.4

%0.0

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة

71.168

71.244

70.232

%0.1

()%1.4

()%0.7

املتو�سط املرجح ملعدل الإ�شغال ال�سنوي

%98.9

%98.6

%97.5

()%0.3

()%1.1

()%1.4

معدل الإ�شغال بنهاية العام

%99.1

%98.4

%96.4

()%0.7

()%2.0

()%2.7

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت مربع)

2.401

2.428

2.218

%1.1

()%8.6

()%3.9

متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

%99.0

%92.4

%85.0

()%6.6

()%7.4

()%14.0

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة (والذي يتم احت�سابه من خالل �صايف الإيرادات الإيجارية مق�سوم ًا على �إجمايل الإيرادات الإيجارية) لقيا�س اخل�صومات املمنوحة
للم�ست�أجرين

�ضم املول 288
�شكل عزيز مول  %8.9و %7.2 %8.1من �إجمايل �إيرادات ال�شركة خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل .وقد ّ
و 295و 286وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018على التوايل ،وبلغ متو�سط معدل الإ�شغال به  %98.9و %98.6و%97.5
خالل الفرتة ذاتها مقابل معدل كفاءة بواقع  %99.0و %92.4و %85.0خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018م على التوايل .وبلغ معدل
الإقبال التقديري لعزيز مول  6.8مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %1.8فقط من  156.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  159.8مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2017م نتيجة الرتفاع الإيجارات ال�سنوية الذي قابله منح خ�صومات للم�ست�أجرين ذوي العالقة (كما هو مو�ضح يف ق�سم اخل�صومات يف
 - 3-6-6الإيرادات ح�سب النوع) .وقد اﻧﺧﻔ�ض جمموع الإيرادات الإيجارية بعد ذلك ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %10.7ﻣن  159.8مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية
2017م �إلى  142.8مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ﺑ�ﺳﺑب الزيادة يف اخل�صومات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ للم�ست�أجرين.
متثل �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ست�أجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء .ارتفعت �إيرادات املرافق من عزيز مول بواقع %8.9
من  3.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  4.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .ويف ال�سنة املالية 2018م ،ارتفعت �إيرادات
املرافق بن�سبة  %11.9من  4.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  4.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وذلك نتيج ًة للزيادة
يف ر�سوم املرافق التي ّمت �إ�سرتدادها من امل�ست�أجرين.
باعت ال�شركة احلقوق الإعالنية يف عزيز مول مبقت�ضى عقد مربم لوكالة �إعالنات خارجية .تراجعت املبيعات الإعالمية بواقع  %16.5يف ال�سنة
املالية 2017م من  5.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  4.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م وذلك ب�سبب اخل�صومات
ً
انخفا�ضا �آخر يف ال�سنة املالية 2018م ،من  4.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 4.7
املمنوحة للوكالة .كما �شهدت املبيعات الإعالمية
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى تقلي�ص ن�شاط وكالة الإعالنات ليقت�صر على الإعالن عرب و�سائل الإعالم
الرقمية فقط.
ح�صلة من امل�ست�أجرين لقاء منحهم حق ا�ستئجار بع�ض املواقع الرئي�سية بالإ�ضافة �إلى
ت�ألفت الإيرادات الإيجارية الأخرى من املداخيل الرئي�سية املُ َّ
دخل كامريات ت�صوير الزائرين والدخل الناجت عن �أعمال ال�صيانة ودخل الغرامات املح�صلة من امل�ست�أجرين يف حالة �إنهاء العقود قبل �أوانها.

�٦ ٦٦٦٦٦أكرب  5عمالء من حيث الإيرادات
جدول  :10-6الإيرادات بح�سب العمالء الرئي�سيني لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ا�سم العميل

عدد
املتاجر

الإيرادات
الإيجارية
(�ألف ريال
�سعودي)

ن�سبة
مئوية من
الإجمايل

عدد
املتاجر

الإيرادات
الإيجارية
(�ألف ريال
�سعودي)

ن�سبة
مئوية من
الإجمايل

عدد
املتاجر

الإيرادات
الإيجارية
(�ألف ريال
�سعودي)

فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه و�شركاتها التابعة*

881

458.355

%25.7

1.138

453.595

%23.2

1.117

483.751

التغري يف الإيرادات الإيجارية

ن�سبة ال�سنة املالية
2016م -
مئوية
ال�سنة املالية
من
2017م
الإجمايل
%24.7

()%1.0

ال�سنة املالية معدل النمو
2017م  -ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م2018-م
2018م
%6.6

%2.7
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ال�سنة املالية 2016م

ال�سنة املالية 2017م

ال�سنة املالية 2018م

ا�سم العميل

عدد
املتاجر

الإيرادات
الإيجارية
(�ألف ريال
�سعودي)

ن�سبة
مئوية من
الإجمايل

عدد
املتاجر

الإيرادات
الإيجارية
(�ألف ريال
�سعودي)

ن�سبة
مئوية من
الإجمايل

عدد
املتاجر

الإيرادات
الإيجارية
(�ألف ريال
�سعودي)

التغري يف الإيرادات الإيجارية

ن�سبة ال�سنة املالية
2016م -
مئوية
ال�سنة املالية
من
2017م
الإجمايل

ال�سنة املالية معدل النمو
2017م  -ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م2018-م
2018م

�شركة الندمارك العربية

83

123.037

%6.9

95

127.446

%6.5

81

101.872

%5.2

%3.6

()%20.1

()%9.0

�شركة �أباريل التجارية

58

39.325

%2.2

74

46.294

%2.4

81

50.890

%2.6

%17.7

%9.9

%13.8

�شركة الفاروق للمقاوالت
والتجارة
�شركة كمال عثمان جمجوم
للتجارة

64

39.849

%2.2

74

49.193

%2.5

70

50.806

%2.6

%23.4

%3.3

%12.9

77

36.690

%2.1

89

46.243

%2.4

81

47.761

%2.4

%26.0

%3.3

%14.1

%39.1

1.470

722.771

%37.0

1.430

735.080

%37.5

%3.7

%1.7

%2.7

جمموع �أكرب  5عمالء

697.256 1.163

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* امل�ست�أجرين من الأطراف ذات العالقة هي فواز احلكري و�شركاه  ،وهم يت�ألفون من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق  ،و�شركة الأغذية والرتفيه التجارية املحدودة  ،وجمموعة
عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية  ،من بني �آخرين

بلغت الإيرادات الإيجارية املت�أتية من �أكرب خم�سة م�ست�أجرين  697.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م ،و 722.8مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2017م و 735.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م� ،أي ما ن�سبته  ،%39.1و ،%37.0و %37.5من جمموع الإيرادات الإيجارية
على التوايل خالل نف�س الفرتة .ا�ست�أجر �أول خم�سة عمالء لل�شركة  1.163متجر ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 1.470متجر ًا يف ال�سنة املالية 2017م،
و 1.430متجر ًا يف ال�سنة املالية 2018م ،وبالتايل بلغ املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة  392.052مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و416.651
مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،و 469.122مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م �أي ما ن�سبته  ،%44.9و ،%44.4و %46.8من �إجمايل املتو�سط
املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة لل�شركة على التوايل يف نف�س الفرتة.
ا�ست�أجرت �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة لها  ،881و ،1.138و 1.117متجر ًا خالل ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م،
و2018م على التوايل و�شغلت بالتايل متو�سط م�ساحة �إجمالية قابلة للت�أجري قدرها  277.216مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 284.894مرت ًا
مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،و 331.963مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م (�أي ما ي�شكل  ،%31.8و ،%30.4و %33.1من �إجمايل املتو�سط املرجح
للم�ساحة امل�شغولة لل�شركة يف ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م ،و2018م على التوايل) .انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية املح ّققة من �شركة فواز
عبدالعزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة بن�سبة  %1.0من  458.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  453.6مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م .يعود ذلك �إلى الزيادة يف اخل�صومات املقدمة �إلى امل�ست�أجرين ذوي العالقة يف ال�سنة املالية 2017م حيث ارتفعت كن�سبة
مئوية من الإيرادات من  %19.9يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %26.9يف ال�سنة املالية 2017م (على النحو املو�ضح يف ق�سم اخل�صومات9-6-6
املح�صلة من امل�ست�أجرين ذوي العالقة وامل�ست�أجرين من غري الأطراف ذات العالقة) .وارتفع بعد ذلك �صايف الإيرادات الإيجارية املحققة
الإيرادات َّ
من �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركاتها التابعة بن�سبة  %6.6لي�صل �إلى  483.8مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2018م ،ويعزى
ذلك �إلى الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  284.894مرتًا مرب ًعا �إلى  331.963مرتًا مرب ًعا وهو ما قابله
زيادة جزئية �أخرى يف اخل�صومات اخلا�صة املمنوحة للم�ست�أجرين ذوي العالقة من  167.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 220.3
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م (على النحو املو�ضح يف ق�سم اخل�صومات  - 9-6-6الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من
غري ذات العالقة).
ا�ست�أجرت �شركة الندمارك العربية  83متجر ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 95متجر ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،و 81متجر ًا يف ال�سنة املالية 2018م ،حيث
بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة  81.472مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 93.173مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م،
و 94.097مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م �أي ما ن�سبته  %9.3من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة لل�شركة
خالل ال�سنة املالية 2016م ،و %9.9يف ال�سنة املالية 2017م ،و %9.4يف ال�سنة املالية 2018م .وارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية املت�أتية من �شركة
الندمارك العربية بواقع  %3.6من  123.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  127.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م .وتنتج
تلك الزيادة عن ارتفاع املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة بعد افتتاح مركزين جتاريني جديدين (احلمرا مول واليا�سمني
مول) يف ال�سنة املالية 2017م .تراجعت الإيرادات الإيجارية بعد ذلك بواقع  %20.1من  127.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 101.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،و ُيعزى ذلك الرتاجع �إلى زيادة اخل�صومات من  1.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
�إلى  17.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،بالإ�ضافة �إلى تراجع �إيرادات ن�سبة املبيعات من  14.9مليون ريال �سعودي �إلى  6.6مليون
ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها ب�سبب انخفا�ض ن�شاط املبيعات خالل الفرتة قيد الدرا�سة.
ا�ست�أجرت �شركة �أباريل للتجارة املحدودة  58متجر ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 74متجر ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،و 81متجر ًا يف ال�سنة املالية
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2018م ،حيث بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة  11.455مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 12.964مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة
املالية 2017م ،و 15.448مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م �أي ما ن�سبته  %1.3و %1.4و %1.5من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري امل�شغولة لل�شركة خالل ال�سنة املالية 2016م ،وال�سنة املالية 2017م ،وال�سنة املالية 2018م على التوايل .ارتفع �صايف الإيرادات
الإيجارية املحقق من �شركة �أباريل التجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %13.8على مدار الفرتة املا�ضية ،من  39.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2016م �إلى  50.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .وتُعزى هذه الزيادة يف الأ�سا�س �إلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري امل�شغولة من  11.455مرتًا مرب ًعا �إلى  15.448مرتًا مرب ًعا خالل الفرتة ذاتها وذلك �سبب افتتاح اليا�سمني مول (و الذي �ساهم
ب�إ�ضافة 1.520مرتًا مرب ًعا) واحلمراء مول (و الذي �ساهم ب�إ�ضافة 1.135مرتًا مربع ًا) يف ال�سنة املالية 2017م بالإ�ضافة �إلى تو�سعة م�ساحة مول
الظهران (و الذي �ساهم ب�إ�ضافة 1.659مرتًا مربع ًا).
ا�ست�أجرت �شركة الفاروق للمقاوالت والتجارة  64متجر ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و  74متجر ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،و 70متجر ًا يف ال�سنة املالية
2018م ،بحيث بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة  11.409مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م 13.489 ،مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة
املالية 2017م ،و 14.543مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م �أي ما ن�سبته  %1.3من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة لل�شركة خالل ال�سنة املالية 2016م ،وما ن�سبته  %1.4يف ال�سنة املالية 2017م و وما ن�سبته  %1.5يف ال�سنة املالية 2018م .ارتفع �صايف
الإيرادات الإيجارية املحققة من �شركة الفاروق للمقاوالت والتجارة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %12.9من  39.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2016م �إلى  50.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .ويعزى ذلك االرتفاع �إلى زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
من  11.409مرتًا مرب ًعا �إلى  14.543مرتًا مرب ًعا خالل الفرتة ذاتها ،وذلك بف�ضل تو�سيع مول العرب (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  853مرتًا مرب ًعا) و
افتتاح احلمراء مول (و الذي �ساهم ب�إ�ضافة  896مرتًا مرب ًعا) واليا�سمني مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  752مرتًا مرب ًعا) يف ال�سنة املالية 2017م.
ا�ست�أجرت �شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة  77متجر ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و  89متجر ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،و 81متجر ًا يف ال�سنة املالية
2018م ،بحيث بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة  10.500مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م ،و 12.131مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة
املالية 2017م ،و 13.071مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م �أي ما ن�سبته  %1.2من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة لل�شركة خالل ال�سنة املالية 2016م ،وما ن�سبته  %1.3يف ال�سنة املالية 2017م ويف ال�سنة املالية 2018م .ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية
املحققة من �شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %14.1من  36.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 47.8
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .ويعزى ذلك االرتفاع �إلى زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  10.500مرتًا
مرب ًعا �إلى  13.071مرتًا مرب ًعا خالل الفرتة ذاتها وذلك بف�ضل افتتاح اليا�سمني مول (و الذي �ساهم ب�إ�ضافة  852مرتًا مرب ًعا) واحلمراء مول (و
الذي �ساهم ب�إ�ضافة  723مرتًا مرب ًعا) يف ال�سنة املالية 2017م وتو�سيع م�ساحة مول العرب (و الذي �ساهم ب�إ�ضافة  184مرتًا مرب ًعا) والنور مول (و
الذي �ساهم ب�إ�ضافة  167مرتًا مرب ًعا).

٦ ٦٦٦٦٦الإيرادات الإيجارية بح�سب فئات امل�ست�أجرين
جدول  :11-6الإيرادات بح�سب فئات امل�ست�أجرين لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م

امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

1.053.177

1.071.480

1.027.720

%1.7

()%4.1

()%1.2

منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية

175.900

243.955

253.088

%38.7

%3.7

%20.0

امل�أكوالت وامل�شروبات

137.089

153.444

179.960

%11.9

%17.3

%14.6

الريا�ضة واال�ستجمام

62.350

81.231

69.733

%30.3

()%14.2

%5.8

الأن�شطة الرتفيهية

54.932

60.305

65.411

%9.8

%8.5

%9.1

الأثاث واملنزل

42.867

54.921

62.956

%28.1

%14.6

%21.2

هايربماركت�/سوبر ماركت

49.004

54.752

56.082

%11.7

%2.4

%7.0

املتاجر الكبرية

51.082

51.148

47.480

%0.1

()%7.2

()%3.6

�ألف ريال �سعودي
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ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م

الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

16.816

17.758

18.575

%5.6

%4.6

%5.1

املتاجر املقدمة للخدمات

15.788

13.445

7.678

()%14.8

()%42.9

()%30.3

1.659.005

1.802.439

1.788.683

%8.6

()%0.8

%3.8

الإيرادات الإيجارية من الأك�شاك

124.451

149.859

170.047

%20.4

%13.5

%16.9

جمموع الإيرادات الإيجارية

1.783.456

1.952.298

1.958.730

%9.5

%0.3

%4.8

�ألف ريال �سعودي

جمموع الإيرادات الإيجارية من املتاجر

كن�سبة مئوية من جمموع الإيرادات الإيجارية
امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

%59.1

%54.9

%52.5

()%4.2

()%2.4

()%6.6

منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية

%9.9

%12.5

%12.9

%2.6

%0.4

%3.0

امل�أكوالت وامل�شروبات

%7.7

%7.9

%9.2

%0.2

%1.3

%1.5

الريا�ضة واال�ستجمام

%3.5

%4.2

%3.6

%0.7

()%0.6

%0.1

الأن�شطة الرتفيهية

%3.1

%3.1

%3.3

%0.0

%0.2

%0.2

الأثاث واملنزل

%2.4

%2.8

%3.2

%0.4

%0.4

%0.8

هايربماركت�/سوبر ماركت

%2.7

%2.8

%2.9

%0.1

%0.1

%0.2

املتاجر الكبرية

%2.9

%2.6

%2.4

()%0.3

()%0.2

()%0.5

الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

%0.9

%0.9

%0.9

%0.0

%0.0

%0.0

املتاجر املقدمة للخدمات

%0.9

%0.7

%0.4

()%0.2

()%0.3

()%0.5

الأك�شاك

%7.0

%7.7

%8.7

%0.7

%1.0

%1.7

متو�سط امل�ساحة امل�شغولة (باملرت املربع)
امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

446.579

476.291

491.751

%6.7

%3.2

%4.9

منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية

45.538

54.849

61.451

%20.4

%12.0

%16.2

امل�أكوالت وامل�شروبات

45.692

46.943

53.933

%2.7

%14.9

%8.6

الريا�ضة واال�ستجمام

28.358

33.144

28.293

%16.9

()%14.6

()%0.1

الأن�شطة الرتفيهية

84.184

87.322

98.922

%3.7

%13.3

%8.4

الأثاث واملنزل

29.620

48.071

59.530

%62.3

%23.8

%41.8

هايربماركت�/سوبر ماركت

129.887

134.064

138.319

%3.2

%3.2

%3.2

املتاجر الكبرية

46.960

41.346

54.054

()%12.0

%30.7

%7.3

الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

4.968

5.361

4.814

%7.9

()%10.2

()%1.6

الإيرادات بالن�سبة ملتو�سط امل�ساحة
امل�شغولة (ر�.س/.مرت مربع)
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ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م

امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

2.358

2.250

2.090

()%4.6

()%7.1

()%5.9

منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية

3.863

4.448

4.119

%15.1

()%7.4

%3.3

امل�أكوالت وامل�شروبات

3.000

3.269

3.337

%9.0

%2.1

%5.5

الريا�ضة واال�ستجمام

2.199

2.451

2.465

%11.5

%0.6

%5.9

653

691

661

%5.8

()%4.3

%0.6

1.447

1.142

1.058

()%21.1

()%7.4

()%14.5

377

408

405

%8.2

()%0.7

%3.6

املتاجر الكبرية

1.088

1.237

878

%13.7

()%29.0

()%10.2

الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

3.385

3.312

3.859

()%2.2

%16.5

%6.8

�ألف ريال �سعودي

الأن�شطة الرتفيهية
الأثاث واملنزل
هايربماركت�/سوبر ماركت

امل�صدر :معلومات ال�شركة

ت�سعى املراكز العربية �إلى زيادة �إيراداتها لأق�صى حد ممكن ،من خالل زيادة معدالت الإ�شغال واال�ستفادة �إلى �أق�صى حد من مزيج امل�ست�أجرين.
و�ش ّكلت امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات الفئة الأكرب للم�ست�أجرين ،حيث ا�ستحوذت على ن�سبة  %52.5من جمموع الإيرادات الإيجارية خالل
ال�سنة املالية 2018م ،وتلتها منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية ( )%12.9وامل�أكوالت وامل�شروبات (.)%9.2

٦٦٦٦٦٦٦

٦امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

�شمل امل�ست�أجرون امل�شمولون بفئة «امللبو�سات ،والأحذية ،والأك�س�سوارات» عالمات جتارية دولية متعددة مثل على �سبيل املثال زارا ،ونيو لوك ،ومارك�س
�أند �سبن�سر ،و�أف �أند �أف ،و�أل �سي واي كيكي ،رد تاغ وغريها .وارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية من  1.053.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2016م �إلى  1.071.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،ويعزى االرتفاع �إلى الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة من  446.579مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  476.291مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة افتتاح مراكز جتارية جديدة
خالل تلك الفرتة .ويف ال�سنة املالية 2018م ،على الرغم من الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة �إلى 491.751
مرتًا مرب ًعا ،انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية �إلى  1.027.7مليون ريال �سعودي ب�سبب الرتاجع يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع من 2.250
ً
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى ً 2.090
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م.
بالرغم من ارتفاع الإيجارات ال�سنوية انخف�ض متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %5.9خالل الفرتة املا�ضية ،من 2.358
ً
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى ً 2.090
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م وذلك جراء اخل�صومات املمنوحة
للم�ست�أجرين .وبنا ًء عليه انخف�ضت الإيرادات املح�صلة من العمالء امل�شمولني �ضمن فئة امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات كن�سبة مئوية من �إجمايل
الإيرادات من  %59.1يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %52.5يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية

وت�ضم العالمات التجارية الرئي�سية
ت�شمل فئة «منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية» ب�شكل �أ�سا�سي ال�صيدليات ومتاجر م�ستح�ضرات التجميل.
ّ
امل�شمولة بهذه الفئة العربية للعود� ،سيفورا ،وجوه ،مغربي وغريها.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %20.0خالل الفرتة املا�ضية ،من  175.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  253.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،وذلك ب�سبب الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة مبعدل
منو �سنوي مركب بلغ  %16.2من  45.538مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  61.451مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح مراكز
جتارية جديدة وافتتاح متاجر من فئة العناية ال�صحية وال�شخ�صية يف عدد من هذه املراكز التجارية .نتيجة الزيادة يف �صايف �إيرادات الإيجار ،ارتفع
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متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته  ،%3.3من  3.863ريال �سعودي للمرت املربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 4.119
ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م.
نتيج ًة لذلك ارتفعت الإيرادات املح�صلة من العمالء امل�شمولني �ضمن منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات من
 %9.9يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %12.9يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦امل�أكوالت وامل�شروبات

يت�ألف امل�ست�أجرون امل�صنفون �ضمن فئة «امل�أكوالت وامل�شروبات» ب�شكل �أ�سا�سي من مطاعم ،ومتاجر يف مناطق الطعام ،ومقاه مثل بول كافيه ،و�سيميت
�ساري ،وكو�ستا كوفيه ،من بني متاجر �أخرى.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %14.6على مدار الفرتة املا�ضية من  137.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  180.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة مبعدل منو �سنوي مركب
بلغ  %8.6من  45.692مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  53.933مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب افتتاح مراكز جتارية جديدة،
بالإ�ضافة �إلى الزيادة ال�سنوية يف بدالت الإيجار ،مما �أدى �إلى ارتفاع متو�سط الإيرادات للمرت املربع الواحد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %5.5من
 3.000ريال �سعودي للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  3.337ريا ًال �سعودي ًا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م .على هذا
النحو ،بلغت الإيرادات من امل�أكوالت وامل�شروبات كن�سبة من �إجمايل الإيرادات  % 7.7يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  % 9.2يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦الريا�ضة واال�ستجمام

�ضم امل�ست�أجرون امل�شمولون بفئة «الريا�ضة واال�ستجمام» جتار الألب�سة الريا�ضية والألعاب ،من بني ّ
جتار جتزئة �آخرين .وت�ألفت متاجر منتجات
ّ
الريا�ضة واال�ستجمام ب�شكل �أ�سا�سي من �صان �أند �ساند �سبورت�س ،هامليز� ،سبورت�س دايركت� ،أثليتيك كو وغريها.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %5.8من  62.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  81.2مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،ويعزى ذلك االرتفاع �إلى الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة بواقع  %16.9من
 28.358مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  33.144مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م.ويف ال�سنة املالية 2018م ،انخف�ض �صايف الإيرادات
الإيجارية �إلى  69.7مليون ريال �سعودي ،وقد نتج ذلك االنخفا�ض يف الأ�سا�س عن تراجع املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
بواقع  %14.6من  33.144مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  28.293مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2018م ،نتيجة �إنتهاء عقود بع�ض امل�ست�أجرين
التي مل تتجدد نظر ًا لظروف ال�سوق ال�سائدة .وﻣﻊ ذﻟك ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺗو�ﺳط الإيرادات لكل ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو �ﺳﻧوي ن�سبته  %5.9ﻣن ً 2.199
ريال
�سعود ًيا ﻟﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2016م �إلى ً 2.465
ريال �سعود ًيا ﻟﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦الأن�شطة الرتفيهية

ُيعترب امل�ست�أجرون امل�شمولون بفئة «الأن�شطة الرتفيهية» من كبار امل�ست�أجرين ،وبالتايل ف�إن متو�سط الإيرادات للمرت املربع الواحد املت�أتية من �أولئك
امل�ست�أجرين �أدنى ب�شكل ملحوظ من تلك املت�أتية من امل�ست�أجرين الآخرين .يف الواقع ،بلغ متو�سط الإيرادات ً 653
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة
املالية 2016م وارتفع مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته � %0.6إلى ً 661
و�ضم امل�ست�أجرون امل�شمولون
ريال �سعود ًيا للمرت املربع يف ال�سنة املالية 2018م ّ .
بتلك الفئة ب�شكل �أ�سا�سي �سباركيز� ،إنرتتينمنت �سيتي ،بيلي بيز وغريها .ارتفعت �إيرادات فئة الأن�شطة الرتفيهية بعدل منو �سنوي مركب بلغ %9.1
من  54.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  65.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى افتتاح
�ضم امل�ست�أجرون امل�شمولون بتلك الفئة ب�شكل �أ�سا�سي �سباركيز ،كيدزينيا ،بيلي بيز وغريها.
مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017مّ .

٦٦٦٦٦٦٦

٦الأثاث واملنزل

ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %21.2خالل الفرتة املا�ضية ،من  42.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 63.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ويعزى ذلك االرتفاع �إلى الزيادة يف متو�سط للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة مبعدل
منو �سنوي مركب بلغ  %41.8من  29.620مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  59.530مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح مراكز
جتارية جديدة يف تلك الفرتة.
وبالرغم من ارتفاع بدالت الإيجار ال�سنوية ،انخف�ض متو�سط الإيرادات للمرت املربع الواحد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %14.5من ً 1.447
ريال
�سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى ً 1.058
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م ،نتج ذلك عن تدين بدل �إيجار ايكيا يف
املتو�سط للمرت امل ّربع و قد �أثر هذا االنخفا�ض على مدى �سنة كاملة.
ال�سالم مول �إلى معدّل �أقل من املعدل ّ
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٦٦٦٦٦٦٦

٦هايربماركت�/سوبر ماركت

�شمل امل�ست�أجرون امل�شمولون بفئة «الهايربماركت وال�سوبرماركت» باندا هايربماركت ،مانويل ودانوب هايربماركت.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %7.0خالل الفرتة املا�ضية ،من  49.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  56.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ويعزى ذلك االرتفاع �إلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة
مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %3.2من  129.887مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  138.319مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح
مراكز جتارية جديدة يف تلك الفرتة بالإ�ضافة �إلى افتتاح مانويل �سوبرماركت يف ثالثة مراكز جتارية يف ال�سنة املالية  .2017نتيجة الزيادة يف �صايف
�إيرادات الإيجار ،ارتفع متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع يف الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته
 %3.6من  377ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  405ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م

٦٦٦٦٦٦٦

٦املتاجر الكبرية

ت� ّ
ألف امل�ست�أجرون امل�شمولون بفئة «املتاجر الكبرية» ب�شكل �أ�سا�سي من �سنرت بوينت ،دبنهامز ،ومارك�س �أند �سبن�سر.
بالرغم من ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لفئة املتاجر الكبرية من ً 1.088
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 1.237
ً
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م� ،شهد �صايف الإيرادات الإيجارية ا�ستقرا ًرا ن�سب ًيا عند  51.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2016م وال�سنة املالية 2017م ويعزى ذلك �إلى انخفا�ض متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة بن�سبة  %12.0من  46.960مرتًا مرب ًعا
يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  41.346مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة �إعادة ت�صنيف متجر مارك�س �أند �سبن�سر �ضمن فئة امللبو�سات،
والأحذية ،والأك�س�سوارات يف ال�سنة املالية 2017م.
وانخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية بواقع  %7.2من  51.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  47.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م ،ويرجع االنخفا�ض �إلى الرتاجع يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع من ً 1.237
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع واحد يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
ً 878
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة اخل�صومات املمنوحة خالل هذه الفرتة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

�شمل امل�ست�أجرون امل�شمولون بفئة «الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية» �أك�سيوم تلكوم� ،أحمد عبد الواحد ،عبد الغني ،وفريجن موبايل وغريها.
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %5.1خالل الفرتة املا�ضية ،من  16.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 18.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ويرجع هذا االرتفاع �إلى الزيادة يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب بلغ
 %6.8من ً 3.385
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى ً 3.859
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة �إ�ضافة
م�ست�أجرين جدد خالل هذه الفرتة مبعدالت �إيجارية �أعلى.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦املتاجر املقدمة للخدمات
ت�شمل هذه الفئة م�ست�أجرين يقدمون خدمات خا�صة مثل اخلدمات البنكية والتدريب واجلمال وغريها من اخلدمات.
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %30.3خالل الفرتة املا�ضية من  15.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  7.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى االنخفا�ض يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع من  1.946ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.011ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وذلك نتيجة للخ�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين بالإ�ضافة �إلى
االنخفا�ض يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  8.113مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  7.594مرتًا مرب ًعا
يف ال�سنة املالية 2018م.

٦ ٦-٦٦٦٦٦٦الأك�شاك
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %16.9خالل الفرتة املا�ضية ،من  124.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  170.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،نتيجة افتتاح مراكز جتارية جديدة يف ال�سنة املالية 2017م.
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٦ ٦٦٦٦٦الإيرادات بح�سب فئات املراكز التجارية
جدول � :12-6إجمايل الإيرادات بح�سب فئات املراكز التجارية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

848.820
املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
825.152
املراكز التجارية الإقليمية
218.084
املراكز التجارية املحلية
22.444
عقارات �أخرى
1.914.500
�إجمايل الإيرادات*
متو�سط امل�ساحة الإجمالية الإيجارية امل�شغولة (مرت مربع)
342.712
املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
392.400
املراكز التجارية الإقليمية
115.647
املراكز التجارية املحلية
22.270
�أخرى
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة (ر� .س .لكل مرت مربع)
2.477
املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
2.103
املراكز التجارية الإقليمية
1.886
املراكز التجارية املحلية
1.008
�أخرى

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
2017م -
2016م -
2018م
ال�سنة املالية 2017م
ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنة املالية
خا�ص
لغر�ض
معدة
2016م  -ال�سنة
2018م
2017م
املالية 2018م
()%2.3
()%2.7
()%1.9
809.953
832.756
%16.8
%10.0
%24.1
1.125.921
1.023.835
()%0.1
()%16.2
%19.2
217.768
259.948
()%49.3
()%20.3
()%67.8
5.769
7.235
%6.2
%1.7
%10.9
2.159.410
2.123.774
355.696
443.821
119.849
19.115

360.455
499.301
125.168
17.139

%3.8
%13.1
%3.6
()%14.2

%1.3
%12.5
%4.4
()%10.3

%2.6
%12.8
%4.0
()%12.3

2.341
2.307
2.169
378

2.247
2.255
1.740
337

()%5.5
%9.7
%15.0
()%62.5

()%4.0
()%2.3
()%19.8
()%10.8

()%4.8
%3.6
()%3.9
()%42.2

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* وجرت �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م .وقد مثلت �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ست�أجرين
ال�سرتداد م�صاريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ست�أجرين .ومتت ت�سوية �إيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها ،وجرى تقدميها ،على ذلك النحو ،مبوجب
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م .ولأغرا�ض التوافق واالت�ساق ،جرت �إعادة ت�صنيف مبلغ قدره  62.3مليون ريال �سعودي من �إيرادات
املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�شرة.راجع جدول اعادة الت�صنيف يف الق�سم « - ١-٦ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه الن�شرة .

يع ّرف املجل�س الدويل للمراكز التجارية «املراكز التجارية الإقليمية الكبرية» على �أنها املراكز التي تزيد م�ساحتها الإجمالية القابلة للت�أجري عن
 74.000مرت مربع؛ «املراكز التجارية الإقليمية» املراكز التي ترتاوح م�ساحتها الإجمالية القابلة للت�أجري ما بني  37.000و 74.000مرت مربع� ،أ ّما«
املراكز التجارية املحلية» فهي املراكز التي ترتاوح م�ساحتها الإجمالية القابلة للت�أجري ما بني  11.600و 37.000مرت مربع.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املراكز التجارية الإقليمية الكبرية

�شملت املراكز التجارية الإقليمية الكبرية مول الظهران ومول العرب وال�سالم مول يف مدينة جدة .وانخف�ضت الإيرادات املح�صلة من املراكز التجارية
الإقليمية الكبرية بواقع  %1.9من  848.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  832.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،وذلك
بالرغم من الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  342.712مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  355.696مرت ًا
مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ذوي العالقة.
ً
انخفا�ضا �آخر بن�سبة  %2.7من  832.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
كما �شهدت الإيرادات املت�أتية من املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
2017م �إلى  810.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،على الرغم من االرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من
 355.696مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  360.455مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م ،ويعزى ذلك يف الأ�سا�س �إلى االنخفا�ض يف الإيرادات
ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من ً 2.341
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى ً 2.247
ريال �سعود ًيا
يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ذوي العالقة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املراكز التجارية الإقليمية

�شملت املراكز التجارية الإقليمية على النخيل مول يف مدينة الريا�ض ،عزيز مول ،مكة مول ،النور مول ،اليا�سمني مول ،احلمراء مول ،جوري مول،
ال�سالم مول يف مدينة الريا�ض ،خري�ص مول ،والأح�ساء مول .وارتفعت الإيرادات املح ّققة من املراكز التجارية الإقليمية بن�سبة  %24.1من 825.2
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.023.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م بعد �أن ارتفع متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�شغولة من  392.400مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  443.821مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة ت�أثري عام كامل من عمليات
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جوري مول والنخيل مول يف مدينة الريا�ض ف�ض ًال عن افتتاح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م (يا�سمني مول وحمراء مول) ،يقابلها
جزئيا زيادة يف اخل�صومات املقدمة يف الغالب �إلى امل�ست�أجرين ذوي العالقة خالل نف�س الفرتة� .أن م�ساهمة املراكز التجارية الإقليمية يف حتقيق
الإيرادات الإجمالية لل�شركة ارتفعت من  %43.1يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %48.2يف ال�سنة املالية 2017م.
ارتفعت الإيرادات املح ّققة من املراكز التجارية الإقليمية بن�سبة  %10.0من  1.023.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 1.125.9
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى تراجع الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�شغولة من ً 2.307
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى ً 2.255
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك
ب�سبب الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  443.821مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  499.301مرتًا مرب ًعا
يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة ت�أثري عام كامل من عمليات اليا�سمني مول واحلمراء مول ،يقابلها جزئيا زيادة يف اخل�صومات املقدمة يف الغالب �إلى
امل�ست�أجرين خالل نف�س الفرتة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املراكز التجارية املحلية

ا�شتملت املراكز التجارية املحلية على هيفاء مول ،النخيل بالزا ،تاال مول ،اجلبيل مول ،و�سلمى مول و�صحارة بالزا .ارتفعت الإيرادات املح ّققة من
املراكز التجارية املحلية بن�سبة  %19.2من  218.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  259.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م ،نتيجة االرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  115.647مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  119.849مرت ًا
مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م ،ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى االرتفاع يف الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من
ً 1.886
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى ً 2.169
ريال �سعود ًيا يف ال�سنة املالية 2017م ،و يرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى مول
جبيل الذي بد�أ عملياته يف ال�سنة املالية 2016م .وقد �أدى ذلك �إلى زيادة م�ساهمة املراكز التجارية املحلية يف حتقيق �إجمايل �إيرادات ال�شركة من
 %11.4يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %12.2يف ال�سنة املالية 2017م.
انخف�ضت الإيرادات املح ّققة من املراكز التجارية املحلية بن�سبة  %16.2من  259.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  217.8مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،على الرغم من االرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  119.849مرت ًا مربع ًا يف
ال�سنة املالية 2017م �إلى  126.168مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2018م ،ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى االنخفا�ض يف الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة
الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من ً 2.169
ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م �إلى ً 1.740
ريال �سعود ًيا يف ال�سنة املالية 2018م
نتيجة اخل�صومات املمنوحة خالل الفرتة ذاتها.

٦٦٦٦٦٦٦

٦املمتلكات الأخرى

ا�شتملت املمتلكات الأخرى يف الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م على تو�سعة النخيل بالزا يف الق�صيم (ح�سب هيكل امللكية
اخلا�ص مبركز النخيل بالزا (الق�صيم) ،ف�إن ال�شركة ت�ستفيد من ن�صف �إيرادات املركز التجاري بينما ت�ستفيد من كامل �إيرادات تو�سعة النخيل
بالزا (الق�صيم) بح�سب االتفاقية مع �شركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية) و مركز العليا للبيع بالتجزئة والفناتري مول (مت �إغالقه
بنهاية ال�سنة املالية 2016م) باال�ضافة �إلى ف�سحة مكاتب م�ؤجرة يف مدينة الريا�ض .انخف�ضت الإيرادات املت�أتية من املمتلكات الأخرى بن�سبة %67.8
من  22.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  7.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب تراجع عملياتها �أثناء ال�سنة املالية
2016م.
انخف�ضت الإيرادات املت�أتية من املمتلكات الأخرى من  7.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  5.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م نتيجة انخفا�ض متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  19.115مرت ًا مربع ًا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  17.139مرت ًا مربع ًا
يف ال�سنة املالية 2018م.
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٦ ٦٦٦٦٦الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذات العالقة
جدول  :13-6الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذات العالقة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م
و2018م

�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة
املالية
2016م
 ال�سنةاملالية
2017م

ال�سنة
املالية
2017م
 ال�سنةاملالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي
املركب
ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2018م

�إجمايل الإيرادات الإيجارية للمتاجر
الإيرادات الإيجارية  -امل�ست�أجرون ذو العالقة

563.716

609.655

687.386

%8.1

%12.7

%10.4

الإيرادات الإيجارية  -امل�ست�أجرين من الغري

1.240.931

1.385.834

1.432.320

%11.7

%3.4

%7.4

اخل�صومات
اخل�صومات  -امل�ست�أجرون ذو العالقة

()113.462

()166.353

()220.306

%46.6

%32.4

%39.3

اخل�صومات  -امل�ست�أجرون من الغري

()32.181

()26.397

()110.717

()%18.0

%319.4

%85.5

�صايف الإيرادات الإيجارية للمتاجر*

1.659.004

1.802.739

1.788.683

%8.7

()%0.8

%3.8

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة (مرت) -
الأطراف ذات العالقة

277.050

292.096

330.558

%5.4

%13.2

%9.2

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة (باملرت
املربع) -الطرف ذي العالقة كن�سبة مئوية من جمموع املتو�سط املرجح
للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة

%31.7

%31.1

%33.0

()%0.6

%1.9

%1.3

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة (مرت) -
امل�ست�أجر من الغري

592.979

643.295

668.103

%8.5

%3.9

%6.1

�إجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -الطرف ذو العالقة
(ريال �سعودي/مرت مربع)

2.035

2.087

2.079

%2.6

()%0.4

%1.1

�إجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -امل�ست�أجر من الغري
(ريال �سعودي/مرت مربع)

2.093

2.154

2.144

%2.9

()%0.5

%1.2

�صايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -الطرف ذو عالقة
(ريال �سعودي/مرت مربع)

1.625

1.518

1.413

()%6.6

()%6.9

()%6.8

�صايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -امل�ست�أجر من الغري
(ريال �سعودي/مرت مربع)

2.038

2.113

1.978

%3.7

()%6.4

()%1.5

متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لكل متجر  -الطرف ذو
العالقة
(مرت مربع/متجر)

309

299

321

()%3.2

%7.4

%1.9

متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لكل متجر  -امل�ست�أجر من
الغري
(مرت مربع/متجر)

284

286

308

%0.7

%7.7

%4.1

* ال ي�شمل التحليل �أعاله الإيرادات الإيجارية املت�أتية من الأك�شاك وامل�ستودعات ،مبا �أنها غري م�شمولة بامل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري.
امل�صدر :معلومات ال�شركة

� ّأجرت ال�شركة  ،%31.7و ،%31.1و %33.0من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة اخلا�صة باملراكز التجارية يف
ال�سنوات املالية 2016م ،و2017م ،و2018م على التوايل �إلى م�ست�أجرين ذوي العالقة ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات
التابعة لها .وتُعترب �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة لها من �أكرب �أ�صحاب االمتيازات يف اململكة� ،إذ ميلكون امتيازات على ما
يزيد عن  116عالمة جتارية .و�شمل امل�ست�أجرون الآخرون من الأطراف ذات العالقة مثل فود �آند �إنرتتينمنت ،بيلي بيز وكيدزانيا.
ارتفع املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة بالن�سبة للم�ست�أجرين على ال�سواء خالل الفرتة املرتاوحة بني ال�سنة املالية 2016م
وال�سنة املالية 2018م .وذلك ب�سبب افتتاح مراكز جتارية جديدة .ولكن ارتفعت ن�سبة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة للم�ست�أجرين ذوي
العالقة من  %31.7يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  %33.0يف ال�سنة املالية 2018م .وذلك ب�سبب افتتاح مراكز جتارية جديدة خالل الفرتة املمتدّة من
ال�سنة املالية 2016م �إلى ال�سنة املالية 2018م ً
ف�ضل عن �أهمية العالمات التجارية اخلا�صة بالأطراف ذات العالقة يف زيادة الإقبال على املراكز
التجارية التابعة لل�شركة وجذب م�ست�أجرين �آخرين.
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ارتفع �إجمايل الإيرادات الإيجارية للم�ست�أجرين ذوي العالقة مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %10.4يف الفرتة املرتاوحة بني ال�سنة املالية 2016م �إلى
ال�سنة املالية 2018م من  563.7مليون ريال �سعودي �إلى  687.4مليون ريال �سعودي ،و يرجع ذلك االرتفاع �إلى الزيادة يف امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري امل�شغولة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %9.2من  277.050مرتًا مرب ًعا �إلى  330.558مرتًا مرب ًعا نتيجة افتتاح �أربعة مراكز جتارية جديدة
ارتفاعا طفي ًفا يف الفرتة ما بني ال�سنة
خالل الفرتة ذاتها� .شهد �إجمايل الإيرادات الإيجارية للمرت املربع الواحد بالن�سبة للم�ست�أجرين ذوي العالقة
ً
املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م (من ً 2.035
ً
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.079ريال �سعود ًيا لكل مرت مربع
لل�سنة املالية 2018م) ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى الزيادة ال�سنوية يف قيمة عقود الإيجار التي قابلها ب�شكل جزئي التعاقد مع م�ست�أجرين جدد من
الأطراف ذات العالقة ب�أ�سعار �أقل نظر ًا لأو�ضاع ال�سوق.
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية للمرت املربع الواحد بالن�سبة للم�ست�أجرين ذوي العالقة من ً 1.625
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة
املالية 2016م �إلى ً 1.413
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م ،ب�سبب الزيادة يف اخل�صومات املمنوحة خالل تلك الفرتة من
 113.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  220.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .واخل�صومات كن�سبة مئوية من �إجمايل
الإيرادات بالن�سبة للأطراف ذي العالقة ارتفعت من � %20.1إلى  %32.0خالل الفرتة ذاتها .وكانت اخل�صومات املقدّمة من ال�شركة مبثابة و�سيلة
للتعوي�ض عن الت�أخريات يف افتتاح املراكز التجارية اجلديدة و�أعمال الت�شييد والبناء اجلارية يف بع�ض املراكز التجارية (مما �أ ّثر على حركة الزوار)
ف�ض ًال عن اخل�صومات اخلا�صة (يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م) نظر ًا لظروف ال�سوق و ت�أثريها على قطاع البيع بالتجزئة .وعزّز
م�ستوى اخل�صومات املقدمة يف نف�س الفرتة �أهمية امل�ست�أجرين ذوي العالقة بالن�سبة لل�شركة من حيث ا�ستئجار ف�سحة جتارة التجزئة يف املراكز
التجارية وقوة عالماتهم التجارية و�أثرهم الإيجابي يف تعزيز م�ستوى الإقبال وبالتايل يف تكثيف م�ست�أجرين جدد.
ارتفع جمموع الإيرادات الإيجارية للم�ست�أجرين من الغري مبعدل منو �سنوي مركب  %7.4من  1.240.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م
�إلى  1.432.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة زيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة من  592.979مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة
املالية 2016م �إلى  668.103مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2018م بعد افتتاح �أربعة مراكز جتارية جديدة خالل تلك الفرتة بالإ�ضافة �إلى زيادة �أ�سعار
الإيجار الإجمالية للمرت املربع الواحد من ً 2.093
ريال �سعود ًيا يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.144مرتًا مرب ًعا يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك
�إلى الزيادة الت�صاعدية يف �أ�سعار الإيجار.
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية للمرت املربع الواحد بالن�سبة للم�ست�أجرين من الغري من ً 2.038
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية
2016م �إلى ً 1.978
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م ،و يرجع ذلك االنخفا�ض يف الأ�سا�س �إلى الزيادة يف اخل�صومات
املمنوحة للم�ست�أجرين من الغري خالل الفرتة ذاتها من  32.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  110.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2018م .و اخل�صومات كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات املح�صلة من امل�ست�أجرين من الغري ارتفعت من  %2.6يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 %7.7يف ال�سنة املالية 2018م يف ظل ظروف ال�سوق.

٦ ٦٦٦٦٦تكلفة الإيرادات
جدول  :14-6تكلفة الإيرادات لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
٢٠١٧م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض خا�ص

ال�سنة املالية 2016م
 ال�سنة املالية2017م

ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م

م�صاريف الإيجار

183.536

209.598

194.976

%14.2

()%7.0

%3.1

م�صاريف املرافق العامة*

82.209

107.768

108.569

%31.1

%0.7

%14.9

اخلدمات الأمنية

61.781

89.440

84.765

%44.8

()%5.2

%17.1

خدمات التنظيف

64.914

74.676

74.897

%15.0

%0.3

%7.4

م�صاريف الت�صليح وال�صيانة

34.287

32.785

39.780

()%4.4

%21.3

%7.7

تكاليف املوظفني

18.006

28.959

27.742

%60.8

()%4.2

%24.1

املجموع

444.733

543.226

530.729

%22.1

()%2.3

%9.2

عدد العمالة يف نهاية ال�سنة

142

217

181

%52.8

()%16.6

%12.9

تكلفة الإيرادات لإجمايل
امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري املتوفرة
(ريال �سعودي/مرت مربع)
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ال�سنة املالية
2017م -
ال�سنة املالية
2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م
()%2.4
%8.9

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
٢٠١٧م

ال�سنة املالية
2018م
معدة لغر�ض خا�ص

ال�سنة املالية 2016م
 ال�سنة املالية2017م

م�صاريف الإيجار

190.2

195.9

181.0

%3.0

()%7.6

م�صاريف اخلدمات العامة

85.2

100.7

101.0

%18.2

%0.3

اخلدمات الأمنية

64.0

83.6

78.9

%30.6

()%5.6

%11.0

خدمات التنظيف

67.3

69.8

69.7

%3.7

()%0.1

%1.8

الت�صليح وال�صيانة

35.5

30.6

37.0

()%13.8

%20.9

%2.1

تكاليف املوظفني

18.7

27.1

25.8

%44.9

()%4.8

%17.5

املجموع

460.8

507.7

493.9

%10.2

()%2.7

%3.5

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* وجرت �إعادة ت�صنيف �إيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م .وقد مثلت �إيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ست�أجرين
ال�سرتداد م�صاريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ست�أجرين .ومتت ت�سوية �إيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها ،وجرى تقدميها ،على ذلك النحو ،مبوجب
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م .ولأغرا�ض التوافق واالت�ساق ،جرت �إعادة ت�صنيف مبلغ قدره  62.3مليون ريال �سعودي من �إيرادات
املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�شرة.راجع جدول اعادة الت�صنيف يف الق�سم « - ١-٦ملخ�ص املعلومات املالية» من هذه الن�شرة.

ت�ألفت تكلفة الإيرادات من م�صاريف الإيجار ،م�صاريف املرافق العامة ،م�صاريف اخلدمات الأمنية ،م�صاريف خدمات التنظيف ،م�صاريف
الت�صليح وال�صيانة وتكاليف املوظفني.
ارتفعت تكلفة الإيرادات من  444.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  530.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م مبعدل منو
�سنوي مركب بلغ  ،%9.2ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى ( )1زيادة م�صاريف الإيجار بعد افتتاح مراكز جتارية جديدة يف ال�سنة املالية 2017م بالإ�ضافة
�إلى ت�أثري عام كامل من عمليات املراكزالتجارية التي فتحت �أبوابها يف ال�سنة املالية 2016م )2(،الزيادة يف التكاليف الإ�ضافية املتكبدة جراء افتتاح
مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م و ( )3الزيادة يف التكاليف الإ�ضافية املتكبدة من املراكز التجارية القائمة وعلى وجه اخل�صو�ص
م�صاريف اخلدمات الأمنية والتكاليف املتعلقة باملتطلبات احلكومية اجلديدة لتح�سني الإجراءات الأمنية يف املركز التجاري بالإ�ضافة �إلى �إعتماد
رواتب �أعلى حل ّرا�س الأمن بالإ�ضافة �إلى زيادة تكاليف املوظفني بعد زيادة عدد العمالة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦م�صاريف الإيجار

بالإ�ضافة �إلى بناء مراكز جتارية على �أرا�ض مملوكة لها ،تقوم ال�شركة �أي�ض ًا بت�أجري �أرا�ض لأمد طويل لتطوير املراكز التجارية عليها .ف�ض ًال عن
ذلك ،ت�ؤجر ال�شركة �أي�ض ًا ،وب�شكل انتقائي ،مراكز جتارية مطورة على �أ�سا�س طويل الأمد بعد �إجراء التعديالت الت�صميمية والتح�سينات الالزمة.
�إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتوفرة يف املراكز التجارية امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة قد و�صلت �إلى  676.027مرت مربع يف  31مار�س
2018م� ،أي ما ن�سبته  %62.9من �إجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لل�شركة التي تبلغ  1.074.530مرت مربع يف  31مار�س 2018م .وترتبط
م�صاريف الإيجار �إلى حد كبري بر�سوم ت�أجري الأرا�ضي واملباين فيما يخ�ص املراكز التجارية واملراكز التجارية التابعة لل�شركة.
وارتفعت م�صاريف الإيجار مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %3.1خالل الفرتة املا�ضية من  183.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى
 195.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
ارتفعت م�صاريف الإيجار بن�سبة  %14.2من  183.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  209.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى العقارات امل�ست�أجرة حدي ًثا لت�أ�سي�س يا�سمني مول بتكلفة اجمالية قدرها  29.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2017م ،وهو ما قابله انخفا�ض جزئي يف تكاليف الإيجار التي ّمت تك ّبدها ملرة واحدة فقط و املتع ّلقة بالفناتري مول.
انخف�ضت تكلفة الإيجار بن�سبة  %7.0من  209.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  195.0مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية
2018م و ذلك ب�سبب ( )1انخفا�ض تكلفة �إيجار يا�سمني مول ،حيث كانت تكلفة الإيجار امل�سجلة يف ال�سنة املالية 2017م �أعلى من املعدل التعاقدي
ال�سنوي املطلوب للفرتات ال�سابقة ،و ( )2انخفا�ض تكلفة �إيجار مركز العليا لأن الإدارة �أوقفت عمليات املول لت�صنيفه حتت فئة املمتلكات الأخرى.
ﺍﻧﺨﻔ�ض متو�سط تكلفة الإيجار للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة للمراكز التجارية امل�ؤجرة مبعدل ﻤﻧﻮ �ﺳﻨﻮﻱ مركب بلغ  %2.4من 190.2
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ ً 181.0
ً
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م.
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٦٦٦٦٦٦٦

٦م�صاريف اخلدمات العامة

تتكون م�صاريف اخلدمات العامة من ر�سوم املياه والكهرباء .ارتفعت م�صاريف اخلدمات العامة ﻤﺑﻌﺪﻝ ﻤﻧﻮ �ﺳﻨﻮﻱ مركب قدره  %14.9من 82.2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ  108.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2018م .بلغ معدل ا�سرتداد تكاليف اخلدمات العامة)
ن�سبة م�صاريف اخلدمات العامة التي تكبدتها ال�شركة التي يتم ا�سرتدادها من امل�ست�أجرين ك�إيرادات اخلدمات  -حيث ت�أخذ ال�شركة �صفة ال�شخ�صية
الأ�سا�سية و�صفة الوكيل (ما ن�سبته  %75.8و %78.7و %90.6على التوايل على مدار ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م .وترجع الزيادة يف
معدل ا�سرتداد تكاليف اخلدمات العامة �إلى زيادة املعدل (للمرت املربع الواحد) بالن�سبة للعقود املوقعة حدي ًثا ومراجعة الأ�سعار بالن�سبة للم�ست�أجرين
القائمني عند جتديد عقودهم.
ارتفعت م�صاريف اخلدمات العامة ب�شكل كبري من  82.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  107.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م بعد تخفي�ض الدعم احلكومي يف ال�سنة املالية 2016م وافتتاح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م.
ارتفاعا بواقع  %0.7من
ويف ال�سنة املالية 2018م ،حافظت م�صاريف اخلدمات العامة على ا�ستقرارها مقارنة بال�سنة املالية 2017م ،حيث �شهدت
ً
 107.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  108.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م .وقد جاء ذلك نتيجة زيادة يف م�صاريف
احلمراء مول الذي عمل بكامل طاقته يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦م�صاريف اخلدمات الأمنية

ّمت �إ�سناد اخلدمات الأمنية �إلى طرف ذو عالقة »ت�ضاري�س جند للأمن» (وهي ع�ضو يف جمموعة فواز احلكري دون �أن تكون �شركة تابعة) .ارتفعت
م�صاريف اخلدمات الأمنية ﻤﺑﻌﺪﻝ ﻤﻧﻮ �ﺳﻨﻮﻱ مركب قدره  %17.1من  61.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ  84.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
�ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2018م.
ارتفعت م�صاريف اخلدمات الأمنية بن�سبة  %44.8من  61.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  89.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية2017م بعد ( )1افتتاح يا�سمني مول واحلمراء مول يف ال�سنة املالية 2017م ،و( )2ت�أثري عام كامل من عمليات جوري مول واجلبيل مول يف
ال�سنة املالية  ،2016و( )3زيادة يف عدد احلرا�س املطلوبني يف كل مركز جتاري يف �أعقاب الأنظمة الأمنية الإ�ضافية التي �أقرتها ال�سلطات البلدية
واحلكومية.
انخف�ضت م�صاريف اخلدمات الأمنية بن�سبة  %5.2من  89.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  84.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2018م� ،إذ ّمت تعديل الأنظمة احلكومية مما �أدى �إلى انخفا�ض عدد حرا�س الأمن املطلوبني.
ونتيجة لذلك ،تق ّلب متو�سط م�صاريف اخلدمات الأمنية للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة خالل ال�سنة املالية  ،2016وال�سنة املالية 2017م
وال�سنة املالية 2018م ،حيث ارتفع من ً 64.0
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  83.6ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة
املالية  ،2017ثم انخف�ض لي�صل �إلى ً 78.9
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦م�صاريف خدمات التنظيف

يتم �إ�سناد خدمات التنظيف ملقدمي خدمات خارجيني .ارتفعت م�صاريف خدمات التنظيف مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %7.4من  64.9مليون
ّ
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  74.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة جتديد عقود خدمات تنظيف مع جهات خارجية
مبعدالت �أعلى ،بالإ�ضافة �إلى ( )1افتتاح مراكز جتارية يف ال�سنة املالية 2017م (يا�سمني مول وحمراء مول) واﻟﺗﻲ �ساهمت ﺑﻣﺑﻟﻎ  6.4مليون ريال
�سعودي و 5.2مليون ريال �سعودي على اﻟﺗواﻲﻟ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2018م و( )2افتتاح مراكز جتارية جديدة يف ال�سنة املالية 2016م (جوري مول وجبيل
مول) وت�أثري �سنة كاملة لعمليات ت�شغيل جوري مول وجبيل مول التي �ساهمت مببلغ  4.0مليون ريال �سعودي و 2.3مليون ريال �سعودي على التوايل
يف ال�سنة املالية 2018م.
ارتفع متو�سط م�صاريف خدمات التنظيف ح�سب امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %1.8من  67.3ريال �سعودي
لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  69.7ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة ملعدالت التفاو�ض اجلديدة وفتح مراكز
جتارية جديدة يف نف�س الفرتة.
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٦٦٦٦٦٦٦

٦م�صاريف الت�صليح وال�صيانة

ارتبطت م�صاريف الت�صليح وال�صيانة بالأعمال الكهربائية وخدمات التدبري املقدمة يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة .ارتفعت م�صاريف الت�صليح
وال�صيانة ﻤﺑﻌﺪﻝ ﻤﻧﻮ �ﺳﻨﻮﻱ مركب قدره  %7.7من  34.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ  39.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية
2018م.
انخف�ضت م�صاريف الت�صليح وال�صيانة بن�سبة  %4.4من  34.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  32.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2017م نتيجة عك�س املخ�ص�صات التي ّمت اعتمادها يف ال�سنة املالية 2016م والبالغ قيمتها  1.0مليون ريال �سعودي طبق ًا للفواتري التي ّمت
ا�ستالمها يف ال�سنة املالية 2017م املتعلقة بالفرتة ال�سابقة.
وقد ارتفعت م�صاريف الت�صليح وال�صيانة ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %21.3ﻣن  32.8مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى  39.8مليون ريال �سعودي ﻲﻓ
اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ب�سبب اﻟت�أثري الذي دام لعام كامل خالل اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م من املراكز التجارية التي فتحت يف ال�سنة املالية 2017م (يا�سمني
مول وحمراء مول).
تتق ّلب متو�سط م�صاريف خدمات الت�صليح وال�صيانة للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة خالل ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م
وال�سنة املالية 2018م ،حيث انخف�ض من ً 35.5
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  30.6ريال �سعودي لكل مرت مربع يف
ال�سنة املالية 2017م ،ثم ارتفع لت�صل �إلى ً 37.0
ريال �سعود ًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م .الزيادة الإجمالية خالل تلك الفرتة نتج
عن زيادة متطلبات الت�صليح وال�صيانة يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة التي مت افتتاحها قبل عام 2010م والتي تتمتع ب�إقبال كبري ن�سب ًيا (مثل
مول الظهران ،مول العرب ،وهيفاء مول وغريها).

٦٦٦٦٦٦٦

٦تكاليف املوظفني

ارتبطت تكاليف املوظفني ب�أجور موظفي �إدارة املراكز التجارية وموظفي خدمة العمالء يف كل مركز جتاري .ارتفعت تكاليف املوظفني ﻤﺑﻌﺪﻝ ﻤﻧﻮ
�ﺳﻨﻮﻱ مركب قدره  %24.1من  18.0ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ  27.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2018م.
ارتفعت تكاليف املوظفني بن�سبة  %60.8من  18.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  29.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م،
نتيجة ( )1الزيادة يف عدد املوظفني من  142يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  217يف ال�سنة املالية 2017م بعد افتتاح مركزين جديدين يف ال�سنة املالية
2017م (اليا�سمني مول واحلمراء مول) )2( ،ت�أثري �سنة كاملة للمراكز التجارية التي افتتحت يف ال�سنة املالية 2016م ،و( )3معدل الأجور اجلديد
الذي ّمت اعتماده يف جميع �أق�سام ال�شركة.
انخف�ضت تكاليف املوظفني بن�سبة  %4.2من  29.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  27.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م
نتيجة انخفا�ض عدد املوظفني من  217موظ ًفا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  181موظ ًفا يف ال�سنة املالية 2018م.

٦٦-٦٦٦٦ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية
جدول  :15-6م�صاريف ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م
مراجعة

ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية

180.543

ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
2018م
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
لغر�ض
2017م مراجعة مراجعة معدة
املالية 2017م
خا�ص
221.582

267.494

%22.7

معدل النمو ال�سنوي
املركب
ال�سنة املالية
2017م  -ال�سنة
ال�سنة املالية
املالية 2018م
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م
%20.7

%21.7

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

ارتبطت م�صاريف اال�ستهالك ب�إطفاء التكاليف الناجتة من تطوير املمتلكات على مدى عمرها الإنتاجي التقديري والذي هو مبثابة فرتة ا�ستخدامها
�أو مدة ت�أجريها (�إذ وجد) �أيهما �أق�صر .ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %21.7من  180.5مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2016م �إلى  267.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويعود ذلك �أ�سا�س ًا �إلى )1( :افتتاح مراكز جتارية جديدة خالل ال�سنة
املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م؛ ( )2ت�أثري عام كامل للم�صاريف املتعلقة باملراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنوات ال�سابقة؛ و(� )3أعمال
التجديد (التح�سينات على املباين امل�سـت�أجرة) على املراكز التجارية خالل الفرتة ذاتها.
بلغ متو�سط م�صاريف اال�ستهالك للمركز التجاري الواحد  10.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م ،و 11.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2017م ،و 14.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
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٦٦-٦٦٦٦م�صاريف الدعاية والإعالن
جدول  :16-6م�صاريف الدعاية والإعالن لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م
مراجعة

م�صاريف الدعاية والإعالن

23.899

ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
2018م
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة
2017م مراجعة مراجعة معدة لغر�ض املالية 2017م
خا�ص
13.444

19.123

()%20.0

معدل النمو ال�سنوي
املركب
ال�سنة املالية
2017م  -ال�سنة
ال�سنة املالية
املالية 2018م
2016م  -ال�سنة
املالية 2018م
()%29.7

()%25.0

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

تتعلٌّق م�صاريف الدعاية والإعالن ب�شكل �أ�سا�سي بالر�سوم املدفوعة لوكاالت الإعالن للرتويج للمراكز التجارية التابعة لل�شركة� ،إلى جانب املبادرات
الإعالنية املحددة املتعلقة باملراكز التجارية اجلديدة .انخف�ضت م�صاريف الدعاية والإعالن ﻤﺑﻌﺪﻝ ﻤﻧﻮ �ﺳﻨﻮﻱ مركب قدره  %25.0من  23.9ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2016م �ﺇﻟﻰ  13.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2018م.
انخف�ضت م�صاريف الدعاية والإعالن بن�سبة  %20.0من  23.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  19.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة
املالية 2017م نتيجة القرار الذي اتخذته الإدارة لرت�شيد �أن�شطة الدعاية والإعالن نظر ًا لظروف ال�سوق يف ذلك الوقت.
انخف�ضت م�صاريف الدعاية والإعالن خالل العام التايل بن�سبة  %29.7من  19.1مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م �إلى  13.4مليون
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2018م يف ظل التباط�ؤ يف الظروف الإقت�صادية ب�شكل ،عام مما �أدى �إلى انخفا�ض الإنفاق على الإعالنات والأن�شطة
الرتويجية� .ﺷﻣل �إجمايل م�صاريف الدعاية والإعالن ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م يف الأ�سا�س �أﺣدا ًثا ت�سويقية ﺑﻣﺑﻟﻎ  6.2مليون ريال �ﺳﻌودي ،وﻣواد
�إعالنية ﺑﻣﺑﻟﻎ  3.7مليون ريال �ﺳﻌودي ،وغريها من امل�صاريف.

٦٦-٦٦٦٦امل�صاريف العمومية والإدارية
جدول � :17-6إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

معدل النمو ال�سنوي
ال�سنة املالية 2018م
املركب
ال�سنة املالية 2016م ال�سنة املالية 2017م
2017م -
2016م -
مراجعة معدة لغر�ض ال�سنة املالية 2017م ال�سنة املالية 2018م ال�سنة املالية 2016م
مراجعة
مراجعة
خا�ص
 ال�سنة املالية2018م

خم�ص�ص الذمم املدينة
امل�شكوك يف حت�صيلها
رواتب املوظفني واملنافع
الأخرى
اال�ستهالك
رخ�صة االت�صاالت
والربامج
الأتعاب املهنية

26.164

22.931

94.814

()%12.4

%313.5

%90.4

50.486

74.369

91.702

%47.3

%23.3

%34.8

12.863

20.886

30.525

%62.4

%46.2

%54.0

736

1.341

11.810

%82.2

%780.7

%300.6

35.990

25.933

10.421

()%27.9

()%59.8

()%46.2

الت�أمني

5.740

7.026

7.989

%22.4

%13.7

%18.0

امل�صاريف احلكومية

2.590

1.739

6.682

()%32.9

%284.2

%60.6

م�صاريف الإيجار

-

1.645

3.403

ال ينطبق

%106.9

ال ينطبق

�شطب الذمم املدينة

-

-

1.562

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

�أخرى

2.811

2.768

6.832

()%1.5

%146.8

%55.9

�إجمايل امل�صاريف
العمومية والإدارية

137.380

158.637

265.741

%15.5

%67.5

%39.1

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م

عدد العمالة بنهاية ال�سنة
متو�سط الرواتب لكل موظف
(�سنوي) (بالريال ال�سعودي)
كن�سبة مئوية من الإيرادات
خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك
يف حت�صيلها

ال�سنة املالية
2017م

معدل النمو ال�سنوي
املركب
ال�سنة املالية
2017م
2016م -
2018م -ال�سنة املالية 2016م
2018مخا�ص ال�سنة املالية 2017م ال�سنة املالية
 ال�سنة املاليةمعدة لغر�ض
2018م
()%2.9
()%29.0
%32.9
198

210

279

20.034

22.213

38.595

%10.9

%73.7

%38.8

%1.4

%1.1

%4.4

()%0.3

%3.3

%3.0
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رواتب املوظفني واملنافع الأخرى
اال�ستهالك
رخ�صة االت�صاالت والربامج
الأتعاب املهنية
الت�أمني
الإجمايل

امل�صدر معلومات ال�شركة

%2.6
%0.7
%0.0
%1.9
%0.3
%7.2

%3.5
%1.0
%0.1
%1.2
%0.3
%7.5

%4.2
%1.4
%0.5
%0.5
%0.4
%12.3

%0.9
%0.3
%0.1
()%0.7
%0.0
%0.3

%0.7
%0.4
%0.4
()%0.7
%0.1
%4.8

%1.6
%0.7
%0.5
()%1.4
%0.1
%5.1

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها
ارتفع خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %90.4خالل الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية
2018م من  26.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  94.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
املخ�ص�صات التي ّمت ر�صدها ك ًال على حدا،
بد�أت ال�شركة بر�صد املخ�ص�صات على الديون امل�شكوك يف حت�صيلها يف ال�سنة املالية 2016م .تتع ّلق هذه ّ
بالذمم املدينة الكبرية التي فات موعد ا�ستحقاقها والبالغة  26.2مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2016م و 22.9مليون ريال ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية
2017م على التوايل.
وﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م ،ﺗم تغري �سيا�سة ال�شركة لتقدير خم�ص�صات الذمم املدينة (راﺟﻊ ﻗ�ﺳم مدينون� ،صايف  )2-1-7-6على �أ�ﺳﺎ�س تقادم
خم�ص�صات الديون امل�شكوك ﻲﻓ حت�صيلها ﻣن  22.9مليون ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2017م �إلى  94.8مليون
اﻟذﻣم املدينة ،ﻣﻣﺎ �أدى �إلى ز يادة ّ
ريال �سعودي ﻲﻓ اﻟ�ﺳﻧﺔ املالية 2018م.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦رواتب املوظفني واملنافع الأخرى
ارتبطت رواتب املوظفني واملنافع الأخرى ب�أجور املوظفني الإداريني وغريهم من املوظفني غري الت�شغيليني (الإيجار ،املحا�سبة ،املراجعة الداخلية،
املوارد الب�شرية ،والإدارات الأخرى) .وارتفعت رواتب املوظفني واملنافع الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %34.8من  50.5مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  91.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
كما ارتفعت رواتب املوظفني واملنافع الأخرى بن�سبة  %47.3من  50.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  74.4مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2017م� ،إثر الزيادة يف عدد املوظفني من  210يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  279يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة موا�صلة تطبيق الهيكل
التنظيمي اجلديد الذي مت تطويره بالت�شاور مع �شركة ا�ست�شارات �إدارية يف �سبيل تعزيز العمليات احلالية لل�شركة.
على الرغم من انخفا�ض عدد املوظفني من  279موظ ًفا يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  198يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب �إقالة املوظفني تطبيق ًا
ال�سرتاتيجية ال�ستغالل �أمثل للتكاليف نظر ًا لأو�ضاع ال�سوق ،فقد ارتفع جمموع رواتب املوظفني واملنافع الأخرى ب�شكل �إ�ضايف بن�سبة  %23.3من
 74.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  91.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،ب�سبب زيادة متو�سط الراتب ال�شهري لكل
موظف من  22.213ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  38.595ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م� ،إثر تطبيق نظام الرواتب املعدل ونظام
الت�صنيف على �أ�سا�س الدرا�سة التي �أجرتها �شركة خارجية ،وهي �شركة ا�ست�شارية للموارد الب�شرية ،يقابله جزئيا انخفا�ض عدد املوظفني الذي حدث
يف نهاية ال�سنة املالية 2018م (خالل �شهري فرباير ومار�س 2018م) ،مما �أدى �إلى احلد الأدنى من ت�أثري توفري التكاليف يف ال�سنة املالية 2018م.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦اال�ستهالك
ارتبط م�صروف اال�ستهالك بالأدوات ،واملعدات ،والأثاث والرتكيبات ،واملركبات ،واملوجودات الثابتة الأخرى التابعة للمركز الرئي�سي لل�شركة.
ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %54.0من  12.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  30.5مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،نتيجة النمو يف عمليات ال�شركة.
نتج هذا النمو ب�صورة رئي�سية عن الزيادة يف امللكية واملعدات من  60.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  135.8مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2018م ،ب�سبب الإ�ضافات يف الأدوات ،املعدات ،الأثاث والرتكيبات البالغ جمموعها  95.3مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦م�صاريف االت�صاالت
تتعلق م�صاريف االت�صاالت ب�شكل �أ�سا�سي مب�صاريف الهاتف ،اجلوال ،الربيد ،والإنرتنت .وارتفعت م�صاريف االت�صاالت من  0.7مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  11.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م بعد التح ّول �إلى نظام معلوماتية متقدم والذي يتطلب ا�شرتاك
�سنوي وهذا ي�ستوجب تو ّفر �إنرتنت عايل ال�سرعة بكلفة باهظة.
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٦ ٦٦٦-٦٦٦٦الأتعاب املهنية
ارتبطت الأتعاب املهنية بالر�سوم امل�سددة للم�ست�شارين واال�ست�شاريني الذين مت تعيينهم مل�ساعدة ال�شركة فيما يخ�ص ا�سرتاتيجية التو�سعة ،وتقدمي
امل�شورة ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بحوكمة ال�شركة .وترقية البنى التحتية لنظام املعلوماتية الإدارية على م�ستوى املنظمة ككل ،وتقدمي امل�شورة القانونية
لل�شركة ب�ش�أن م�سائل خمتلفة �أخرى .انخف�ضت الأتعاب املهنية ﻤﺑﻌﺪﻝ ﻤﻧﻮ �ﺳﻨﻮﻱ مركب قدره  %46.2من  36.0ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية
2016م �ﺇﻟﻰ  10.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ �ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻲﻓ ال�سنة املالية 2018م.
ت�ألفت الأتعاب امل�سددة للم�ست�شارين تاريخيا من ( )1اال�ست�شارات الإ�سرتاتيجية املتعلقة بتخطيط الأعمال واخلدمات اال�ست�شارية الإدارية
والإ�سرتاتيجية )2( ،اال�ست�شارات الت�شغيلية املرتبطة با�ست�شارات تتع ّلق باملراكز التجارية وكيفية بنائها وبالر�سوم القانونية والتقييمات لأغرا�ض
الداخلية ،و( )3اال�ست�شارات املالية املتعلقة بخدمات العناية الواجبة املالية وال�ضريبية.
ويرجع االنخفا�ض الذي �شهدته الفرتة املمتدة بني ال�سنتني املاليتني 2016م و2018م �إلى �إمتام عدة مراحل من خدمات اال�ست�شارات الإدارية خالل
هذه الفرتة ،حيث انخف�ضت الأتعاب امل�سددة للم�ست�شارين الإ�سرتاتيجيني من  21.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 1.0مليون ريال
�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦الت�أمني
ارتبطت م�صاريف الت�أمني بت�أمني املمتلكات واملركبات ف�ض ًال عن الت�أمني �ضد الإرهاب .وارتفعت م�صاريف الت�أمني مبعدل منو �سنوي مركب قدره
 %18.0من  5.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  8.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح �أربعة مراكز جتارية
جديدة خالل تلك الفرتة.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦امل�صاريف احلكومية
ارتبطت امل�صاريف احلكومية بالر�سوم امل�سددة �إلى امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ،ور�سوم البلدية ،ور�سوم الغرفة التجارية ،والر�سوم املتعلقة
بتجديد الإقامات ونقل الكفاالت .وارتفعت امل�صاريف احلكومية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %60.6من  2.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2016م �إلى  6.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب زيادة الغرامات نتيجة الت�أخر يف �سداد مدفوعات �ضريبة القيمة امل�ضافة و�شراء
رخ�صة للوحات �إعالنات يف مول الظهران.
انخف�ضت امل�صاريف احلكومية من  2.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،ب�سبب
ارتفاع التكاليف املدفوعة يف ال�سنة املالية 2016م املتع ّلق بنقل كفاالت املوظفني من الأطراف الأخرى ذي العالقة �إلى �شركة املراكز العربية.
ارتفعت امل�صاريف احلكومية من  1.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  6.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب زيادة
الغرامات نتيجة الت�أخر يف �سداد مدفوعات �ضريبة القيمة امل�ضافة و�شراء رخ�صة للوحات �إعالنات يف مول الظهران.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦م�صاريف الإيجار
ارتبطت م�صاريف الإيجار ب�سداد بدالت الإيجار للمكاتب اجلديدة لل�شركة .بلغت م�صاريف الإيجار مبلغ  1.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م فيما يتعلق باملكاتب امل�ؤجرة حديث ًا يف مدينة الريا�ض بقيمة �إيجار �سنوية تبلغ  3.5مليون ريال �سعودي �سنوي ًا .بلغت م�صاريف الإيجار يف
ال�سنة املالية 2018م مبلغ  3.4مليون ريال �سعودي نتيجة ت�أثري عام كامل لكلفة املكاتب امل�ؤجرة.

٦ ٦٦٦-٦٦٦٦امل�صاريف الأخرى
جدول  :18-6تفا�صيل امل�صاريف الأخرى لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
املوا�صالت وال�سفر
اخل�سارة(/الربح) نتيجة ا�ستبعادات
الطباعة والقرطا�سية
متفرقات
املجموع

امل�صدر :معلومات الإدارة

ال�سنة املالية
2016م
1.037
741
1.033
2.811

ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
2018م
-2016ال�سنة
2017م
ومعدةلغر�ضخا�ص املالية 2017
%59.5
2.665
1.654
ال ينطبق
1.463
()%3.0
687
719
()%61.9
2.017
394
()%1.5
6.832
2.768

ال�سنة املالية
-2017ال�سنة
املالية 2018
%61.1
ال ينطبق
()%4.5
%411.9
%146.8

معدل النمو ال�سنوي املركب
2016م -
ال�سنة املالية 2018م
%60.3
ال ينطبق
()%3.7
%39.7
%55.9
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�٦٦-٦٦٦٦صايف الدخل
جدول � :19-6صايف الدخل لل�سنوات املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ال�سنة املالية
2016م
مراجعة

ال�سنة املالية
2018م
ال�سنة املالية
2017م مراجعة مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
2017م -
ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
2016م -
2018م
ال�سنة املالية
2018م

الدخل من العمليات الت�شغيلية

1.119.502

1.135.263

1.082.001

%1.4

()%4.7

()%1.7

احل�صة من �صايف دخل ال�شركة الزميلة

8.648

8.822

9.651

%2.0

%9.4

%5.6

التكاليف املالية

()105.800

()179.121

()288.661

%69.3

%61.2

%65.2

�صاف �آخر
دخل ٍ

10.613

12.026

12.454

%13.3

%3.6

%8.3

الدخل قبل الزكاة

1.032.963

976.989

815.446

()%5.4

()%16.5

()%11.2

الزكاة

()32.999

()27.154

()32.684

()%17.7

%20.4

()%0.5

�صايف الدخل ال�سنة*

999.964

949.835

782.762

()%5.0

()%17.6

()%11.5

�صايف دخل ال�سنة املتعلق ب:
م�ساهمني بال�شركة الأم

*981.125

931.731

770.873

()%5.0

()%17.3

()%11.4

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

*18.839
999.964

18.104

11.888

()%3.9

()%34.3

()%20.6

949.835

782.762

()%5.0

()%17.6

()%11.5

�صايف الدخل

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م
* عر�ضت يف هذه الن�شرة متا�شيا مع القوائم املالية املوحدة ومعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م.

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
هام�ش �صايف الدخل ال�سنة

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

ال�سنة املالية
2018م
ومعدة لغر�ض
خا�ص

ال�سنة املالية
2016م -
ال�سنة املالية
2017م

%52.2

%44.7

%36.2

()%7.5

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
2017م -
ال�سنة املالية
ال�سنة املالية
2016م -
2018م
ال�سنة املالية
2018م
()%8.5

()%16.0

امل�صدر :معلومات ال�شركة

ارتبطت احل�صة من �صايف دخل ال�شركة الزميلة بواقع  %25م�ساهمة يف �شركة �أ�سواق امل�ستقبل للتجارة وهي اجلهة املالكة النهائية لبانوراما مول.
وقد بلغت هذه احل�صة  8.6مليون ريال �سعودي و 8.8مليون ريال �سعودي و 9.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م
على التوايل.
ت�ألفت التكاليف املالية ب�شكل �أ�سا�سي من ( )1الفائدة على قر�ض بقيمة  2.0مليار ريال �سعودي يتعلق ببناء مول العرب ب�سعر متويل يبلغ  %3.0على
�أن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ يناير 2024م )2( ،قر�ض طويل الأجل بقيمة  1.6مليار ريال �سعودي بكلفة متويلية على �أ�سا�س �سعر ال�سايبور زائد
 ،%3.0على �أن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ �أبريل 2025م )3( ،قر�ض طويل الأجل بقيمة  5.6مليار ريال �سعودي بكلفة متويلية على �أ�سا�س �سعر
ال�سايبور ملدة � 6أ�شهر زائد  % 2.0على �أن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ �أبريل 2026م .جرت ر�سملة التكاليف املالية املتعلقة بالت�سهيالت املقدّمة
لتطوير املراكز التجارية يف مدينة الريا�ض وجدة كجزء من تكاليف البناء يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م ،مع ذلك ،غري �أ ّنه ّمت حتميل هذه
التكاليف املالية يف ال�سنة املالية 2018م بنا ًء على قرار الإدارة وقف تنفيذ بناء هذين امل�شروعني م�ؤقتًا يف انتظار ظروف ال�سوق م�ؤاتية.
ارتفعت التكاليف املالية من  105.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  179.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،نتيجة
الزيادة الكبرية يف ر�صيد قرو�ض ال�شركة امل�ستحقة (  3.9مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م) �إلى جانب الزيادة يف �أ�سعار ال�سايبور .ترجع
الزيادة يف التكاليف املالية من  179.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  288.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م �إلى تكلفة
التكاليف املالية املرتبطة مبرافق جوهرة جدة ومول العرب  -الريا�ض التي مت ر�سملتها (يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م) وفق ًا لقرار االدارة
ب�إيقاف بناء هذه امل�شاريع يف ال�سنة املالية 2018م ب�صورة م�ؤقتة.
�شمل �صايف املداخيل الأخرى يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م ب�صورة رئي�سية الأرباح املوزعة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع البالغة  8.9مليون
ريال �سعودي و 5.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م على التوايل ،بالإ�ضافة �إلى الإيرادات اال�ستثنائية ( 2.2مليون ريال
�سعودي) يف ال�سنة املالية 2017م.
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�شمل �صايف املداخيل الأخرى يف ال�سنة املالية 2018م ب�صورة �أ�سا�سية �إعادة �إدراج مطلوبات بقيمة  16.1مليون ريال �سعودي متثل مبالغ حم�صلة غري
م�سجلة (�إيرادات غري حمققة) يف الفرتة املمتدة بني ال�سنتني املاليتني 2007م و2009م عل ًما �أنها مل تتوافق مع ح�سابات امل�ست�أجرين ذي العالقة.
�شملت املداخيل الأخرى يف ال�سنة املالية 2018م � ً
أي�ضا الأرباح املوزعة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع ( 5.7مليون ريال �سعودي) ،وتُقيد �ضمن خ�سائر
االنخفا�ض يف قيمة ال�سلف املقدمة �إلى املوردين ( 7.8مليون ريال �سعودي) واخل�سارة املتكبدة من بيع الأرا�ضي ( 1.6مليون ريال �سعودي).
بلغت ن�سبة امل�صالح غري القابلة لل�سيطرة  18.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و 18.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م
و 11.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،وهي ترتبط ب�شكل رئي�سي بح�صة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية ( %50من
امللكية) يف �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (�أي النخيل بالزا).

�٦٦-٦٦٦٦صايف الدخل املتكرر
جدول � :20-6صايف الدخل املتكرر كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
ربح الفرتة العائد �إلى مالكي ال�شركة*

تعديالت على الإيرادات
م�شاريع ملغاة**
�أتعاب مهنية ا�ستثنائية
�شطب العقارات اال�ستثمارية
�إعادة �إدراج مطلوبات
نفقات الإيجار اال�ستثنائية
نفقات الت�صليح وال�صيانة اال�ستثنائية
�صاف �آخر ا�ستثنائي
دخل ٍ
�أتعاب خدمات قانونية ا�ستثنائية
�صايف الدخل املتكرر

ال�سنة املالية
2016م

ال�سنة املالية
2017م

981.125
()4.679
()5.471
33.757
()8.443
1.000
2.000
1.025.532

931.731
()2.167
24.013
()45.942
13.150
1.012.669

معدل النمو
ال�سنة املالية ال�سنة املالية ال�سنوي املركب
ال�سنة املالية
2016م  -ال�سنة 2017م  -ال�سنة ال�سنة املالية
2018م
املالية 2017م املالية 2018م 2016م  -ال�سنة
املالية 2018م
()%11.4
()%17.3
()%5.0
770.873
%17.5
%539.3
()%146.3
()13.853
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
()%63.8
()%81.6
()%28.9
4.425
ال ينطبق
ال ينطبق
%444.1
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
()16.093
ال ينطبق
()%190.2
ال ينطبق
()11.866
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
9.467
ال ينطبق
ال ينطبق
(ال ينطبق
()%14.9
()%26.6
()%1.3
742.953

امل�صدر :معلوملت ال�شركة
*يف جدول اعاله ،مت ا�ستخراج �صايف الدخل من القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف
 31مار�س 2018م وفق ًا ملعايري املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية
**هذا املبلغ يرتبط بفناتري مول الذي اغلق يف ال�سنة 2016م.

�شمل حتليل ال�صايف الدخل املتكرر �أعاله ،تعديالت كافة االيرادات و امل�صاريف اال�ستثنائية على �صايف الدخل جالل الفرتة .و�شملت التعديالت؛ ()1
تعديالت على االيرادات نتيجة �إيرادات �إ�ستثنائية ،و�إيرادات من م�شاريع ملغاة )2( ،تعديالت متعلقة ب�أثر امل�شاريع امللغات على �صايف الدخل)3( ،
تعديالت متعلقة بحذف النفقات اال�ستثنائية (نفقات قانونية� ،شطب امل�شاريع حتت الإن�شاء� ،إيجارات ،م�صاريف �صيانة وغريها).

٦٦٦

٦امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م

جدول  :21-6امليزانيات العمومية املراجعة كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2016م
مراجعة

 31مار�س 2017م
مراجعة

 31مار�س 2018م
مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص

 31مار�س
2016م
 31مار�س -
2017م

 31مار�س
2017م
  31مار�س2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
 31مار�س
2016م 31 -
مار�س 2018م

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

242.834

158.218

80.351

()%34.8

()%49.2

()%42.5

مدينون� ،صايف

169.568

233.779

246.733

%37.9

%5.5

%20.6

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

160.244

172.253

238.579

%7.5

%38.5

%22.0

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة
�أخرى

104.164

85.555

53.901

()%17.9

()%37.0

()%28.1

دفعات مقدمة ملقاول  -جهة ذات عالقة*

223.221

180.687

274.508

()%19.1

%51.9

%10.9
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 31مار�س 2016م
مراجعة

 31مار�س 2017م
مراجعة

 31مار�س 2018م
مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص

 31مار�س
2016م
 31مار�س -
2017م

 31مار�س
2017م
  31مار�س2018م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
 31مار�س
2016م 31 -
مار�س 2018م

اجمايل املوجودات املتداولة

900.031

830.492

894.072

()%7.7

%7.7

()%0.3

دفعات مقدمة ملقاول ،جهة ذات عالقة  -جزء غري
متداول*

420.722

11.963

80.692

()%97.2

%574.5

()%56.2

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

364.445

214.445

200.323

()%41.2

()%6.6

()%25.9

ايجار مدفوع مقدما

176.654

162.337

175.999

()%8.1

%8.4

()%0.2

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

36.197

35.018

39.669

()%3.3

%13.3

%4.7

ا�ستثمارات متاحة للبيع

234.454

232.170

128.476

()%1.0

()%44.7

()%26.0

ا�ستثمارات عقارية**

8.101.789

10.298.993

10.225.699

%27.1

()%0.7

%12.3

60.887

120.746

135.826

%98.3

%12.5

%49.4

اجمايل املوجودات غري املتداولة

9.395.148

11.075.673

10.986.685

%17.9

()%0.8

%8.1

اجمايل املوجودات

10.295.178

11.906.164

11.880.757

%15.6

()%0.2

%7.4

�ألف ريال �سعودي

ممتلكات ومعدات

املطلوبات املتداولة
جزء متداول من قرو�ض طويلة الأمد

351.000

66.000

433.000

()%81.2

%556.1

%11.1

دائنون

227.507

245.864

276.725

%8.1

%12.6

%10.3

مبالغ م�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة

321.482

226.100

221.620

()%29.7

()%2.0

()%17.0

�إيرادات غري مكت�سبة

446.117

325.347

277.252

()%27.1

()%14.8

()%21.2

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات متداولة �أخرى

119.370

224.778

215.416

%88.3

()%4.2

%34.3

زكاة م�ستحقة

88.493

117.354

146.560

%32.6

%24.9

%28.7

1.553.969

1.205.443

1.570.573

()%22.4

%30.3

%0.5

اجمايل املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة

4.054.241

5.792.132

5.377.626

%42.9

()%7.2

%15.2

قرو�ض طويلة الأجل

20.939

26.843

25.158

%28.2

()%6.3

%9.6

اجمايل املطلوبات غري املتداولة

4.075.180

5.818.975

5.402.785

%42.8

()%7.2

%15.1

اجمايل املطلوبات

5.629.148

7.024.417

6.973.357

%24.8

()%0.7

%11.3

تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني

حقوق امللكية
حقوق امل�ساهمني
4.450.000

4.450.000

4.450.000

%0.0

%0.0

%0.0

ر�أ�س املال
احتياطي نظامي

200.479

293.652

370.739

%46.5

%26.3

%36.0

�أرباح مبقاة

13.166

136.724

84.510

%938.5

()%38.2

%153.4

(خ�سائر) �أرباح غري حمققة عن �إعادة تقومي
ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.671

335

()24

()%80.0

()%107.2

ال ينطبق

اجمايل حقوق امل�ساهمني

4.665.316

4.880.711

4.905.226

%4.6

%0.5

%2.5

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

714

1.036

2.174

%45.1

%109.8

%74.5

اجمايل حقوق امللكية

4.666.030

4.881.747

4.907.400

%4.6

%0.5

%2.6

اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

10.295.178

11.906.164

11.880.757

%15.6

()%0.2

%7.4

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة
*مت اعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة ملقاول  -جهة ذات عالقة يف  31مار�س 2016م (البالغة  643.9مليون ريال �سعودي) الى جزء متداول ( 223.2مليون ريال �سعودي)
و جزء غري متداول ( 420.7مليون ريال �سعودي) كي تتما�شى مع الت�صنيف املعتمد يف  31مار�س 2018م و  31مار�س 2017م( . .ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة
الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية)
**مت ت�سجيل تكاليف مبا�شرة متعلقة بعقود االيجار الت�شغلية ( 249.8مليون ريال �سعودي) �ضمن اال�ستثمارات العقارية يف  31مار�س 2016م كي تتما�شي مع الت�صنيف
وطريقة العر�ض املعتمدة يف  31مار�س 2018م (ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية)
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 ٦ ٦٦٦٦٦املوجودات املتداولة
جدول  :22-6املوجودات املتداولة كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م
مراجعة
242.834

 31مار�س 2017م
مراجعة
158.218

80.351

مدينون� ،صايف

169.568

233.779

246.733

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

160.244

172.253

238.579

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى

104.164

85.555

53.901

دفعات مقدمة ملقاول  -جهة ذات عالقة*

223.221

180.687

274.508

اجمايل املوجودات املتداولة

900.031

830.492

894.072

�ألف ريال �سعودي
نقد و�أر�صدة لدى البنوك

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة
* مت اعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة ملقاول  -جهة ذات عالقة يف  31مار�س 2016م (البالغة  643.9مليون ريال �سعودي) الى جزء متداول ( 223.2مليون ريال �سعودي)
و جزء غري متداول ( 420.7مليون ريال �سعودي) كي تتما�شى مع الت�صنيف املعتمد يف  31مار�س 2018م و  31مار�س 2017م( . .ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة
الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية)

٦٦٦٦٦٦٦

٦نقد و�أر�صدة لدى البنوك

جدول  :23-6نقد و�أر�صدة لدى البنوك كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
النقد يف البنوك
النقد بال�صندوق
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
241.932
902
242.834

 31مار�س 2017م
مراجعة
157.403
814
158.218

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص
79.509
842
80.351

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

تهدف ال�سيا�سة النقدية لل�شركة الى �ضمان احلفاظ على امل�ستوى الأمثل لل�سيولة لتلبية االحتياجات الت�شغيلية.
انخف�ض النقد والأر�صدة لدى البنوك من  242.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  158.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
ب�سبب ارتفاع �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية من عجز بلغ  793.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى عجز
ب�شكل رئي�سي نتيج ًة للإ�ضافات التي طالت العقارات اال�ستثمارية .وقد مت التعوي�ض
بلغ  2.270.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،وذلك ٍ
عن ذلك جزئي ًا بارتفاع املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية من عجز بقيمة  278.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى 1.093.9
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب ا�ستخدام ت�سهيل متويلي جديد ل�شراء �ست قطع �أر�ضي ،وارتفاع يف النقد من العمليات الت�شغلية من
 984.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م الى  1.092.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م.
انخف�ض النقد والأر�صدة لدى البنوك ب�شكل �إ�ضايف من  158.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  80.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ب�سبب انخفا�ض �صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية من فائ�ض  1.093.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م الى عجز بقيمة
 786.5مليون ريال �سعودي ،مقابل االنخفا�ض يف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية من عجز  2.270.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2017م �إلى عجز  535.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م( .يرجى مراجعة بند ق�سم قوائم التدفقات النقدية  ،)8-6باال�ضافة الى ارتفاع
يف النقد من العمليات الت�شغلية من  1.092.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م الى  1.244.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م.

٦٦٦٦٦٦٦

٦مدينون� ،صايف

مدينون� ،صايف جدول :24-6مدينون� ،صايف كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
حتّى  30يوم ًا
 90-31يوم ًا
 180-91يوم ًا
�أكرث من  180يوم ًا
�إجمايل الذمم املدينة
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
�صايف الذمم املدينة

 31مار�س 2016م

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2018م

63.141
13.988
24.308
94.295
195.732
()26.164
169.568

47.872
27.503
62.115
144.705
282.195
()48.416
233.779

55.500
40.764
82.019
207.067
385.350
()138.617
246.733

امل�صدر:معلومات ال�شركة
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ارتبطت الذمم املدينة ب�أر�صدة بدالت �إيجار من م�ست�أجرين خارجيني مل يتم حت�صيلها مقدّم ًا مبوجب عقود الإيجار .ووفق عقود الإيجار والعادات
العرفية ،يتم ا�ستالم بدالت الإيجار بالإجمال مقدّم ًا على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .الذمم املدينة من م�ست�أجرين ذي عالقة يتم تقدميها حتت الق�سم
 3-1-7-6مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة .يف حني مل يبلغ �إجمايل ر�صيد الذمم املدينة �سوى  %9.5و %12.0و %12.6من �إجمايل الإيرادات
االيجار ّية يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م على التوايل ،ارتفعت الذمم املدينة من  169.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى
 246.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م.
ارتفعت الذمم املدينة من  169.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  233.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،نتيجة �إ�ضافة مراكز
جتارية جديدة خالل ال�سنة املالية 2017م ،وزيادة العمليات يف املراكز التجارية التي افتتحت يف ال�سنة املالية 2016م .ارتفعت الذمم املدينة ب�شكل
�إ�ضايف من  233.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  246.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ب�سبب الت�أخريات يف الدفع من قبل
بع�ض امل�ست�أجرين بدليل زيادة �أر�صدة الذمم املدينة امل�ستحقة لأكرث من  180يوم من  144.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى 207.1
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م.
�شملت الذمم املدينة الأر�صدة املا�ضية املتوجبة الدفع وامل�ستحقة يف نهاية الفرتة التي �أعدت القوائم املالية فيها ،والتي مل تعرتف ال�شركة �أي
خم�ص�ص لها حتت بند الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها لأنّ هذه املبالغ ما زالت تُعترب قابلة لال�سرتداد .وال متلك ال�شركة �أي �ضمانة �أو �أداة
�أخرى لتح�سني م�ستوى االئتمان فيما يتعلق بهذه الأر�صدة ،كما �أنها ال متلك �أي حق قانوين يف عمل مقا�صة يف مقابل �أي مبالغ متوجبة الدفع من قبل
ال�شركة للطرف املقابل.
ارتفع خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من  26.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  48.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م
حيث قامت االدارة بزيادة املخ�ص�ص لبع�ض االر�صدة امل�شكوك يف حت�صيلها خالل هذه الفرتة.
جدول  :25-6خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م
مراجعة

 31مار�س 2017م
مراجعة

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص

يف بداية ال�سنة

-

26.164

48.416

خم�ص�ص ال�سنة
ّ

26.164

22.931

94.814

الديون امل�شطوبة

-

()679

()4.614

يف نهاية ال�سنة

26.164

48.416

138.617

�ألف ريال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

 31مار�س 2018م غريت ال�شركة الطريقة التي ت�ستخدمها لتقدير املخ�ص�صات ،وتن�ص الطريقة املعتمدة حديثا على ( )1مراجعة تقادم الذمم
املدينة امل�ستحقة على �أ�سا�س �شهري )2( ،و�ضع خم�ص�ص منتظم للم�ست�أجرين العاديني وامل�ست�أجرين الرئي�سيني ُيح�سب جلميع الذمم املدينة
املتقادمة ح�سب الأ�سعار املحددة م�سب ًقا ( )3ر�صد خم�ص�صات تغطي جميع الأر�صدة املتنازع عليها مع امل�ست�أجرين من فئة «احل�ساب حتت النزاع».
بنا ًء عليه ،ارتفع خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من  48.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  138.6مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2018م .و�شمل ذلك عمليات �شطب مببلغ  0.7مليون ريال �سعودي و  4.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2017م
و 31مار�س 2018م على التوايل.

٦٦٦٦٦٦٦

٦مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة  -جزء متداول

جدول  :26-6مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة  -جزء متداول كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق
الذمم املدينة لبدالت �إيجار املتاجر*
�شركة ت�ضاري�س جند خلدمات الأمن
وال�سالمة
�أطراف �أخرى
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
50.000
89.514

 31مار�س 2017م
مراجعة
150.000
18.395

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص
150.000
87.334

15.600
5.130
160.244

3.314
545
172.253

1.245
238.579

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة
* راجع اجلدول ٢٧-6
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بلغ اجلزء املتداول من امل�ستحقات من اجلهات ذات العالقة  238.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ( 172.3مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م و 160.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م) .وقد نتجح الر�صيد امل�ستحقّ
ب�شكل رئي�سي عن بيع العقارات لل�شركات التابعة،
ٍ
بالإ�ضافة �إلى الذمم املدينة واملدفوعات املقدّمة يف ال�سياق العادي للأعمال.
لقد مثل اجلزء املتداول من الر�صيد امل�ستحق من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق والذي بلغ  50.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م ،و150
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م و 31مار�س 2018م ،اجلزء املتداول من املبلغ امل�ستحقّ من بيع �أر�ض يف مدينة الريا�ض ل�شركة فا�س القاب�ضة
للفنادق يف ال�سنة املالية 2016م� .أما ارتفاع اجلزء املتداول يف  31مار�س 2017م فيعود �سببه �إلى �إعادة ت�صنيف مبلغ  150.0مليون ريال �سعودي من
اجلزء الغري املتداول مبوجب عقد البيع الأ�سا�سي .ومل يتغري هذا املبلغ يف  31مار�س 2018م ،نتيجة تو�صل ال�شركة �إلى اتفاق مع �شركة فا�س القاب�ضة
للفنادق لإعادة جدولة �شروط الدفع الى مار�س 2020م ( 150.0مليون ريال �سعودي) ومار�س 2021م ( 200.3مليون ريال �سعودي).
�شملت الذمم املدينة لبدالت �إيجار املتاجر املبالغ امل�ستحقة من ال�شركات التابعة ملجموعة �شركة فواز عبد العزيز احلكري التي بلغت  87.7مليون
ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م (�شركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة مببلغ  34.0مليون ريال �سعودي� ،شركة جمموعة عبد املح�سن احلكري
لل�سياحة والتنمية مببلغ  22.9مليون ريال �سعودي ،و �شركة فواز احلكري للتجارة مببلغ  20.5مليون ريال �سعودي وغريها)  .وقد انخف�ضت الذمم
املدينة لبدالت �إيجار املتاجر من  89.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  18.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،بعد حت�صيل
الأر�صدة امل�ستحقة من ال�شركات التابعة ملجموعة �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة .ونتجت الزيادة يف الذمم املدينة عن
بدالت �إيجار املتاجر التي و�صلت �إلى  87.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى الأر�صدة املرتاكمة من �شركة الأطعمة والرتفيه التجارية
املحدودة و�شركة فا�س للتجارة وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية و�شركة �ألعاب بيلي املحدودة .لل�شركة بدالت �إيجار مدفوعة مقدم ًا
من م�ست�أجري الأطراف ذات العالقة ت�ساوي  200.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م (يرجى مراجعة امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة
حتت البند  -3-7-6املطلوبات املتداولة با�ستثناء القرو�ض).
م ّثل الر�صيد مع �شركة ت�ضاري�س جند خلدمات الأمن وال�سالمة الدفعات املقدّمة التي مت ت�سديدها لل�شركة مقابل توفري اخلدمات الأمنية للمراكز
التجارية التابعة لل�شركة.
بلغت االر�صدة الأخرى  1.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م و�أغلبها مرتبطة بالأر�صدة امل�ستحقة من م�صممي الديكور.
جدول  :27-6الذمم املدينة لبدالت �إيجار املتاجر كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
�شركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة
�شركة جمموعة عبداملح�سن احلكري
لل�سياحة والتنمية
�شركة فواز احلكري للتجارة
�شركة �ألعاب بيلي املحدودة
�شركة مراكز القهوة التجارية
�شركة ف�ضاء الأطفال املحدودة
�شركة ن�سك للم�شاريع التجارية
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
24.266

 31مار�س 2017م
مراجعة
8.546

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
34.042

10.473

5.183

22.909

20.655
3.709
30.410
89.514

4.665
18.395

20.500
8.047
1.253
510
74
87.334

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

�إنخف�ض املبلغ امل�ستحق من �شركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة من  24.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى مبلغ  8.5مليون ريال
�سعودي يف  31مار�س 2017م نتيجة الدفعات ايل متت ت�سديدها من قبل �شركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة من خالل �شركة فا�س القاب�ضة
ال�سعودية خالل الفرتة .كما ارتفع املبلغ امل�ستحق من �شركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة من  8.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
�إلى  34.0مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م تعود ب�شكل رئي�سي �إلى التاخر يف ت�سديد دفعات االيجار امل�ستحقة من ال�شركة.
�إنخف�ض املبلغ امل�ستحق من �شركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية من مبلغ  10.5مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2016م �إلى
مبلغ  5.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،نتيجة ت�سديدات املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتة .كما ارتفع املبلغ امل�ستحق من �شركة جمموعة عبد
املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية من  5.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م� ،إلى مبلغ  22.9مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م
التاخر يف ت�سديد دفعات االيجار امل�ستحقة من ال�شركة.
�إرتفع املبلغ امل�ستحق من �شركة فواز احلكري للتجارة �إلى مبلغ  20.5مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م و الذي ميثل مبيعات �إعالمية يف
املراكز التجارية التابعة ل�شركة املراكز العربية .علما بانه قد مت �سداد كامل املبلغ خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
�إنخف�ضت املبالغ امل�ستحقة من �شركة �ألعاب بيلي املحدودة و�شركة ف�ضاء الأطفال املحدودة من مبلغ  20.7مليون ريال �سعودي ومبلغ  30.4مليون
ريال �سعودي ،على التوايل ،كما يف  31مار�س 2016م �إلى ال�شيء يف  31مار�س 2017م نتيجة الدفعات ايل متت ت�سديدها من قبل �شركة �ألعاب بيلي
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املحدودة و�شركة ف�ضاء الأطفال املحدودة من خالل �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية .كما ارتفع الر�صيد �إلى مبلغ  8.0مليون ريال �سعودي ومبلغ 0.5
مليون ريال �سعودي ،على التوايل ،كما يف  31مار�س 2018م ب�سبب التاخر يف ت�سديد دفعات االيجار امل�ستحقة.
ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من �شركة مراكز القهوة التجارية من مبلغ  3.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م الى  4.7مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م ب�سبب التاخر يف ت�سديد دفعات االيجار امل�ستحقة .يف  31مار�س 2018م ،املبالغ امل�ستحقة من �شركة مراكز القهوة التجارية انخف�ضت
الى  1.3مليون ريال �سعودي نتيجة ت�سديدات املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتة.
املبالغ امل�ستحقة من �شركة ف�ضاء الأطفال املحدودة بلغت  30.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م مت حت�صيلها بالكامل يف  31مار�س 2017م
مما �أدى الى ر�صيد �صفر يف  31مار�س 2017م .يف  31مار�س 2018م ،املبالغ امل�ستحقة من �شركة ف�ضاء الأطفال املحدودة بلغت  0.5مليون ريال
�سعودي ب�سبب التاخر يف ت�سديد دفعات االيجار امل�ستحقة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى

جدول  :28-6م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة �أخرى كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
الدفعات املقدمة للمو ّردين
بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا  -املتداولة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
خطابات �ضمان
م�ستحقات املوظفني
موجودات متداولة �أخرى*
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
72.870
22.798
4.823
3.673
104.164

 31مار�س 2017م
مراجعة
60.643
8.235
5.144
5.400
5.740
392
85.555

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص
34.374
2.192
7.530
5.900
3.230
675
53.901

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة
*موجودات متداولة �أخرى ت�شمل النفقات املدفوعة مقدم ًا

بلغت امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة الأخرى  53.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وتت�ألف من ال�سلف املقدمة للموردين
( 34.4مليون ريال �سعودي) ،بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا ( 2.2مليون ريال �سعودي) ،م�ستحقات املوظفني ( 3.2مليون ريال �سعودي) واملوجودات
املتداولة الأخرى (ت�شمل امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا وخطابات ال�ضمان وغريها) ( 14.1مليون ريال �سعودي).
ب�شكل رئي�سي بال�سلف املتعلقة ب�أعمال حت�سني املباين
ارتبطت الدفعات املقدمة للموردين ( 34.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م) ٍ
امل�ست�أجرة ،و�شراء الأجهزة (مولدات الكهرباء ،كامريات ر�صد الإقبال ،وكامريات املراقبة الأمنية) والدفعات امل�سدّدة لأعمال ال�صيانة املنجزة يف
املراكز التجارية.
ب�شكل
انخف�ضت ال�سلف للموردين من  72.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  60.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،ويعود ذلك ٍ
رئي�سي �إلى افتتاح مركزين جتاريني جديدين هما اليا�سمني مول واحلمراء مول خالل ال�سنة املالية 2016م (اللذين كانا �سابق ًا قيد الإن�شاء) ور�سملة
التكاليف اخلا�صة بها.
انخف�ضت ال�سلف املقدمة للموردين من  60.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  34.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م نتيجة
االنتهاء من الأعمال يف خمتلف املراكز التجارية.
ب�شكل رئي�سي مب�صاريف �إيجار املراكز التجارية ال�شغالة املبنية على الأرا�ضي امل�ست�أجرة .وبلغ
ارتبطت بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا  -متداولة ٍ
متو�سط املدة املتبقية من عقود �إيجار الأرا�ضي املرتبطة باملراكز التجارية احلالية � 9.4سنوات يف  31مار�س 2018م ،مع العلم �أنّ مدة االيجار املتبقية
لأربعة عقود منها (من �أ�صل  )14ترتاوح بني  2و� 4سنوات.
انخف�ضت بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا  -متداولة من  22.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  8.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
ب�شكل رئي�سي نتيجة ا�ستهالك بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا والت�أخريات يف دفع ر�سوم ا�ستئجار الأرا�ضي (يرجى مراجعة امل�ستحقات
2017م ،وذلك ٍ
يف الق�سم  :1-3-7-6دائنون).
انخف�ضت بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا  -متداولة من  8.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  2.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ،نتيجة ا�ستهالك بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا والت�أخريات يف دفع ر�سوم ا�ستئجار الأرا�ضي (يرجى مراجعة الذمم الدائنة حتت الق�سم
.)1-3-7-6
م ّثلت م�ستحقات املوظفني ال�سلف املمنوحة للموظفني وفق �سيا�سات ال�شركة .وقد ارتفعت م�ستحقات املوظفني من  4.8مليون ريال �سعودي يف 31
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مار�س 2016م �إلى  5.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،نتيجة ارتفاع عدد املوظفني من  670موظف يف  31مار�س 2016م �إلى 798موظف
يف  31مار�س 2017م.
وقد انخف�ضت م�ستحقات املوظفني من  5.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  3.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،نتيجة
انخفا�ض عدد املوظفني من  798موظف يف  31مار�س 2017م �إلى  403موظف يف  31مار�س 2018م.
ب�شكل رئي�سي الأر�صدة املرتبطة بالدفعات املقدّمة لر�سوم
بلغت املوجودات املتداولة الأخرى  0.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وقد �شملت ٍ
الت�أمني ور�سوم البلديات والكامريات الأمنية.

٦ ٦٦٦٦٦املوجودات غري املتداولة
جدول  :29-6املوجودات غري املتداولة كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
دفعات مقدمة ملقاول ،جهة ذات عالقة  -جزء غري متداول*
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
ايجار مدفوع مقدما
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات عقارية**
ممتلكات ومعدات
اجمايل املوجودات غري املتداولة

 31مار�س 2016م
مراجعة
420.722
364.445
176.654
36.197
234.454
8.101.789
60.887
9.395.148

 31مار�س 2017م
مراجعة
11.963
214.445
162.337
35.018
232.170
10.298.993
120.746
11.075.673

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
80.692
200.323
175.999
39.669
128.476
10.225.699
135.826
10.986.685

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة
* مت اعادة ت�صنيف الدفعات املقدمة ملقاول  -جهة ذات عالقة يف  31مار�س 2016م (البالغة  643.9مليون ريال �سعودي) الى جزء متداول ( 223.2مليون ريال �سعودي)
و جزء غري متداول ( 420.7مليون ريال �سعودي) كي تتما�شى مع الت�صنيف املعتمد يف  31مار�س 2018م و  31مار�س 2017م( . .ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة
الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية)
**مت ت�سجيل تكاليف مبا�شرة متعلقة بعقود االيجار الت�شغلية ( 249.8مليون ريال �سعودي) �ضمن اال�ستثمارات العقارية يف  31مار�س 2016م كي تتما�شي مع الت�صنيف
املعتمد يف  31مار�س 2018م (ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية)

٦٦٦٦٦٦٦

٦دفعات مقدمة ملقاول ،جهة ذات عالقة  -جزء غري متداول

جرى �إ�سناد كل العقود املرتبطة ببناء املراكز التجارية خالل الفرتة اجلاري مراجعتها ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية التي تُعترب طرف ًا ذا
عالقة ،من دون تنظيم �أي مناق�صة ر�سمية .وترى الإدارة �أنّ منح العقود ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية يتيح لل�شركة فر�صة اال�ستفادة من
املعرفة واخلربة اللتني بنتهما �شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية على مدى ال�سنوات لتلبية احتياجات ال�شركة املت�صلة بت�صميم وبناء مراكزها
التجارية ،ومينحها �أي�ض ًا مرونة لإجراء �أي تعديالت على الت�صميم ،يف حال دعت احلاجة �إلى ذلك .وقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود املتداولة 3.4
مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م .العقود املتداولة مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية تتعلق بامل�شاريع (املراكز التجارية) قيد الإن�شاء
حال ًيا والتي من املتوقع �أن ت�صبح قيد الت�شغيل خالل عام واحد ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع �أخرى متوقع تنفيذها على �أن ت�صبح جاهزة للعمل يف غ�ضون
ثالث �إلى خم�س �سنوات (راجع ق�سم العقارات اال�ستثمارية) .وعادة ت�سدد ال�شركة ن�سبة  %10من قيمة العقد مقدم ًا ،والحق ًا تدفع ما تبقى من قيمة
العقد على ا�سا�س �شهري.
انخف�ضت ال�سلف من  420.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  12.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،ب�سبب انتهاء بناء
اليا�سمني مول واحلمراء مول ،بالإ�ضافة �إلى �إجناز حت�سينات املباين امل�ست�أجرة يف املراكز التجارية احلالية.
ارتفعت ال�سلف من  12.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  80.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وهي متعلقة باملدفوعات التي
قدمتها ال�شركة لبناء العديد من املراكز التجارية �إلى جانب الت�أخر يف �إ�صدار الفواتري املرتبطة ب�شكل رئي�سي ب�أعمال البناء اجلارية يف اخلليج مول
والنخيل مول دمام و بوليفارد اجلامعة.
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٦٦٦٦٦٦٦

٦مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة  -جزء غري املتداول

جدول  :30-6مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق
جنمة املدائن العقارية
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
350.323
14.122
364.445

 31مار�س 2017م
مراجعة
200.323
14.122
214.445

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة لغر�ض
خا�ص
200.323
200.323

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

بلغ اجلزء غري املتداول من املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات عالقة  200.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ( 214.4مليون ريال �سعودي
أرا�ض يف مدينة
يف  31مار�س 2017م و 364.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م) وهو يتعلق باجلزء غري املتداول من الذمم املدينة من بيع � ٍ
الريا�ض ل�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق .بلغ اجلزء غري املتداول من املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات عالقة  200.3مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2018م ( 214.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م و 364.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م) وهو يتعلق باجلزء غري املتداول
أرا�ض يف مدينة الريا�ض ل�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق (راجع  3-1-7-6مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة ملراجعة
من الذمم املدينة من بيع � ٍ
اجلزء املتداول من املبالغ امل�ستحقة من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق) .يف ال�سنة املالية 2018م ،تعدل العقد البيع الأ�سا�سي مع �شركة فا�س القاب�ضة
للفنادق ،لإعادة جدولة �شروط الدفع اجلزء املتداول الى مار�س 2019م ( 150.0مليون ريال �سعودي) واجلزء الغري متداول اللى مار�س 2020م
( 200.3مليون ريال �سعودي).
انخف�ضت املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة من  364.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  214.4مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م بعد حتويل مبلغ  150مليون ريال �سعودي م�ستحق من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق �إلى اجلزء املتداول يف ال�سنة املالية 2017م ،علم ًا
�أنه من املتوقع حت�صيل هذا املبلغ يف ال�سنة املالية 2019م ،مبوجب عقد البيع الأ�سا�سي .ومن املتوقع ت�سديد الر�صيد املتبقي والبالغ  200.3مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2020م.
انخف�ضت امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة بعد ذلك من  214.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  200.3مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2018م ،نتيجة ت�سديد الر�صيد امل�ستحق من �شركة جنمة املدائن العقارية عرب �شركة فا�س ال�سعودية.

٦٦٦٦٦٦٦

٦ايجار مدفوع مقدما  -جزء غري متداول

ب�شكل رئي�سي ببدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا واملتعلقة باملمتلكات قيد التطوير.
يرتبط اجلزء غري املتداول من بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا ٍ
انخف�ضت بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا من  176.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  162.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م
نتيجة لإيقاف م�شروع الدمام بارك مول الذي بلغ ر�صيد بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا اخلا�صة به 12.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م.
ارتفعت بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا من  162.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  176.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م و
ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف الدفعات املقدّمة ذات ال�صلة مب�شروع مول العرب  -الريا�ض.
يرجع ذلك ٍ

٦٦٦٦٦٦٦

٦ا�ستثمار يف �شركة زميلة

ميثل اال�ستثمار يف �شركة زميلة ا�ستثمار ًا بن�سبة  %25يف ر�أ�سمال �شركة �أ�سواق امل�ستقبل للتجارة وهي �شركة عقارية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية
ال�سعودية وهي م�شغل بانوراما مول.
انخف�ض اال�ستثمار يف �شركة �أ�سواق امل�ستقبل للتجارة مببلغ  1.2مليون ريال �سعودي من  36.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى 35.0
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م نتيج ًة لتوزيع �أرباح الأ�سهم البالغة  10.0مليون ريال ،والتي مت التعوي�ض اجلزئي عنها بح�صة يف �صايف
الدخل بلغت  8.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م.
ارتفع اال�ستثمار بعد ذلك من  35.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  39.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،نتيج ًة للزيادة
املحققة من احل�صة يف �صايف الدخل البالغة  9.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وقد مت التعوي�ض اجلزئي عنها بتوزيع �أرباح قدرها 5.0
مليون ريال �سعودي.
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٦٦٦٦٦٦٦

٦ا�ستثمارات متاحة للبيع

جدول  :31-6ا�ستثمارات متاحة للبيع كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
�شركة �أمالك العاملية للتمويل العقاري
ينبع للخدمات العقارية
�شركة خما�سية طابة املحدودة
�صندوق املدينة الرقمية
�أكوان العقارية
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
121.500
53.384
50.000
8.671
899
234.454

 31مار�س 2017م
مراجعة
121.500
53.334
50.000
7.335
232.170

 31مار�س 2018م
121.500
6.976
128.476

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

ُ�سجل اال�ستثمارات التي يتم �شرا�ؤها دون �أي رغبة يف االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو نية يف التداول بها ،وفقا لقيمتها العادلة وتُدرج �ضمن
ت ّ
املوجودات غري املتداولة .وتُقيد �أي تغيريات يف القيمة العادلة يف القوائم املوحدة للتغيريات يف حقوق امللكية .ويتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إلى
القيمة ال�سوقية يف حال وجود �سوق ن�شط ومفتوح �أو با�ستخدام �أ�ساليب التقييم البديلة .وا ّال ،تُ�سجل اال�ستثمارات بالتكلفة.
بلغت ا�ستثمارات ال�شركة املتاحة للبيع  128.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ( 232.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م و234.5
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م) وت�أ ّلفت مما يلي:
�ཛشركة �أمالك العاملية للتمويل العقاري (ت�ضمنت قيمة اال�ستثمار عالوة وقدرها  45.0مليون ريال �سعودي) :ا�ستثمار غري مبا�شر من قبل
ཛ
�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري و�شركة املكارم العاملية للتنمية العقارية بن�سبة  %8.5يف ر�أ�سمال �شركة �أمالك العاملية
للتمويل العقاري.
ཛ

ཛينبع للخدمات العقارية :ملكية قطعة �أر�ض كبرية يف ينبع .بلغت م�ساهمة ال�شركة الأ�صلية ل�شراء هذه الأر�ض  73مليون ريال �سعودي مت
الحق �إلى  53.4مليون ريال �سعودي بعد بيع بع�ض القطع .خالل ال�سنة املالية 2018م ،مت حتويل اال�ستثمار بالقيمة الدفرتية
خف�ضها يف ٍ
وقت ٍ
�إلى �شركة فا�س ال�سعودية.

ཛ

�ཛشركة خما�سيات طيبة املحدودة (املعروفة م�سبق ًا بت�سمية �شركة اخلما�سية يرثب)� :إن �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية هي املالك القانوين
ل %7.14من ر�أ�سمال �شركة خما�سيات طيبة املحدودة وقد تنازلت عنها �إلى �شركة فا�س ال�سعودية. .

ཛ

�ཛصندوق املدينة الرقمية :متلك ال�شركة ن�سبة  %0.25يف �صندوق املدينة الرقمية الذي ي�ستثمر يف �شراء قطع �أرا�ضي وتطويرها .مي ّثل
اال�ستثمار وحدات مت �شرا�ؤها مقابل  6.8مليون ريال �سعودي ( 68وحدة مقابل  100.000ريال �سعودي كل واحدة) .بلغت القيمة ال�سوقية
لال�ستثمار  7.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وفق ك�شف احل�ساب ال�صادر عن مدير ال�صندوق .انخف�ض اال�ستثمار من 8.7
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  7.3مليون ريال �سعودي و 7.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م و2018م نتيج ًة
للخ�سائر غري املحققة على �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي بلغت  1.3مليون ريال �سعودي و 0.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنتني
املاليتني 2017م و2018م على التوايل.

ཛ

�ཛأكوان العقارية :كانت �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية متتلك ن�سبة  %4.5من ر�أ�سمال �أكوان العقارية وقد تنازلت عنها ل�صالح ال�شركة .مت
حتويل اال�ستثمار �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية يف ال�سنة املالية 2017م.

ཛ

ཛانخف�ضت اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  234.5مليون ريال �سعودي و 232.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م و2017م على التوايل
�إلى  128.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ب�سبب حتويل ا�ستثمارات ينبع للخدمات العقارية ( 53.4مليون ريال �سعودي) و�شركة
خما�سية طابة املحدودة ( 50.0مليون ريال �سعودي) �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية ب�صايف قيمتها الدفرتية.

٦٦٦٦٦٦٦

٦ا�ستثمارات عقارية

جدول  :32-6ا�ستثمارات عقارية كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2018م

�ألف ريال �سعودي

3.473.601

4.889.210

4.771.814

املباين

1.462.091

2.259.300

2.172.882

املباين املقامة على ارا�ضي م�ست�أجرة

1.711.824

2.057.066

1.904.985

1.204.473

882.302

1.167.038

249.800

211.115

208.980

10.298.993

10.225.699

الأرا�ضي

امل�شاريع حتت التنفيذ
التكلفة املبا�شرة الأولية *
املجموع

7.851.989

امل�صدر :معلومات ال�شركة والقوائم املالية املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م
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*مت ت�سجيل تكاليف مبا�شرة متعلقة بعقود االيجار الت�شغيلية ( 249.8مليون ريال �سعودي) �ضمن اال�ستثمارات العقارية يف  31مار�س 2016م كي تتما�شي مع الت�صنيف املعتمد
يف  31مار�س 2018م (ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة الت�صنيف يف ق�سم ملخ�ص املعلومات املالية)

يتمثل النموذج التجاري لل�شركة يف تطوير املراكز التجارية على قطع الأرا�ضي التي متتلكها �أو ت�ؤجرها على �أ�سا�س طويل الأجل .يف بع�ض احلاالت
املحدودة ،قامت ال�شركة � ً
أي�ضا بت�أجري مراكز ت�سوق مت جتديدها بعد ذلك وف ًقا ملتطلبات ال�شركة .يرجى الرجوع �إلى الأق�سام «( 1-5-13عقود
الإيجار الرئي�سية») للح�صول على معلومات حول العقارات اململوكة و�/أو امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة .متتلك ال�شركة جميع التجهيزات وغريها من
املعدات يف املراكز التجارية اخلا�صة بها .ومع ذلك ،ت�ست�أجر ال�شركة بع�ض الأ�صول ،مثل الأرا�ضي واملباين من خالل عقود الإيجار الت�شغيلي (ملدة
ترتاوح بني  5و� 28سنة من بداية العقد).
ﻟدى ال�شركة  3ﻣراكز ﺗﺣت التطوير واﻟﺗﻲ �ستتكبد فيها ﻧﻔﻘﺎت ر�أ�س اﻟﻣﺎل (ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذﻟك ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎﻲﻧ� ،ﺷراء اﻟﻣﻌدات ،ا�ﻷﺛﺎث والرتتيبات) ﺧﻼل ال�سنة
املالية 2019م وال�سنة املالية 2020م .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،خططت ال�شركة لتطوير  5مراكز ت�سويق �أخرى يف ال�سنوات الثالث �إلى اخلم�س املقبلة
على قطع الأرا�ضي التي متلكها �أو التي ا�ست�أجرتها بالفعل (و من املتوقع �أن تبد�أ �أعمال البناء لبع�ض هذه املراكز يف ال�سنة املالية 2020م) .تت�ضمن
امل�صاريف الر�أ�سمالية كلفة املواد والعمالة وتكاليف العقود والت�أمني وتكاليف التمويل املتكبدة خالل فرتة الإن�شاء.
تُقيد العقارات اال�ستثمارية بالتكلفة ناق�ص اال�ستهالك املرتاكم .ويتم احت�ساب ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية (با�ستثناء الأرا�ضي) على �أ�سا�س
الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها �أو ح�سب فرتة الإيجار ،االق�صر بينهما (�إذا كان قابل للتطبيق).
ب�شكل رئي�سي الأرا�ضي ( 4.771.8مليون ريال �سعودي)،
بلغت العقارات اال�ستثمارية  10.225.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،وهي ت�شمل ٍ
املباين ( 2.172.9مليون ريال �سعودي) ،املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة ( 1.905.0مليون ريال �سعودي) ،وامل�شاريع قيد الإن�شاء ( 1.167.0مليون
ريال �سعودي).
ت�ألفت االرا�ضي العقارية والتي بلغت  4.771.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م من  14قطعة �أر�ض يف �أنحاء اململكة على ال�شكل التايل:
جدول  :33-6القيمة الدفرتية للأرا�ضي كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
عيون الرائد (مول العرب  -الريا�ض)
عيون الب�ساتني (جوهرة جدة)
ق�صيم مول
مول اخلليج
احلمراء مول
�سالم مول  -الريا�ض
مطار الدمام (النخيل مول دمام)
العزيزية مول  -مكة (مكة مول)
مول العرب  -جدة
دمام مول
�صحارى بالزا
النور مول
�أبها مول
اجلبيل مول
االح�ساء مول
عزيز مول
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
1.770.440
1.067.163
178.228
141.115
117.395
75.240
68.120
32.500
20.700
2.700
3.473.601

 31مار�س 2017م
مراجعة
1.770.440
1.067.163
350.000
290.209
256.100
250.000
210.000
178.228
141.115
117.395
75.240
68.120
62.000
32.500
20.700
4.889.210

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
1.770.440
1.067.163
350.000
290.209
256.100
250.000
210.000
178.228
141.115
75.240
68.120
62.000
32.500
20.700
4.771.814

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س
2018م ،معلومات ال�شركة
ཛكما يف  31مار�س 2018م ،ت�ألفت الأرا�ضي العقارية املتعلقة باملراكز التجارية الت�شغيلية من  8قطع �أر�ض ترتبط ب�صورة رئي�سية باحلمراء
ཛ
مول ( 256.1مليون ريال �سعودي) ال�سالم مول  -الريا�ض ( 250.0مليون ريال �سعودي) مكة مول ( 178.2مليون ريال �سعودي) مول
العرب -جدة ( 141.1مليون ريال �سعودي) وغريها،
كما يف  31مار�س 2018م ،بلغت قيمة الأرا�ضي العقارية املتعلقة باملراكز التجارية التي �سيتم تطويرها يف امل�ستقبل  3.7مليار ريال �سعودي ،وتت�ألف
تلك االرا�ضي من  6قطع من الأرا�ضي ،مبا يف ذلك ( )1قطعتي �أر�ض مت�صلتني مبراكز جتارية قيد التطوير (اخلليج والنخيل مول الدمام) ،بالإ�ضافة
الى  )2قطعتي �أر�ض ملراكز قيد التطوير التي مت �إيقاف العمل بها م�ؤقت ًا (مول العرب  -الريا�ض ( 1.8مليار ريال �سعودي) ،جوهرة جدة ( 1.1مليار
ريال �سعودي) ،و  )3قطعتي �أر�ض �سيتم تطويرها يف امل�ستقبل (�أر�ض يف الق�صيم و�أر�ض يف �أبها).
ارتفعت االرا�ضي العقارية لل�شركة من  3.473.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  4.889.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
بعد �شراء ال�شركة �ستة قطع �أر�ض من �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية بقيمة  1.418.3مليون ريال �سعودي .مت متويل �شراء الأرا�ضي من ت�سهيل
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ائتماين طويل الأمد مت احل�صول عليه يف ال�سنة املالية 2017م( .يرجى مراجعة القرو�ض وال�سلف حتت البند  6.7.4املطلوبات غري املتداولة مبا
فيها اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأمد).
انخف�ضت االرا�ضي العقارية من  4.889.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  4.771.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،و يرجع
ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إلى نقل ملكية �أر�ض الدمام مول التي بلغ �صايف قيمتها الدفرتية  117.4مليون ريال �سعودي �إلى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،
حيث قررت الإدارة �إيقاف امل�شروع.
ت�ألفت املباين البالغة قيمتها  2.172.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م من املراكز التجارية التابعة لل�شركة واملبنية على الأرا�ضي اململوكة
لل�شركة .ارتبطت مباين ال�شركة ب�شكل رئي�سي مبول العرب  -جدة ( 873.8مليون ريال �سعودي) حمراء مول ( 391.1مليون ريال �سعودي) نور مول
( 240.3مليون ريال �سعودي) مكة مول (188.0مليون ريال �سعودي) وغريها.
ارتفع �صايف القيمة الدفرتية للمباين من  1.462.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  2.259.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
ب�شكل رئي�سي �إلى اعادة ت�صنيف احلمراء مول من امل�شاريع قيد الإن�شاء يف ال�سنة املالية 2017م ،بالإ�ضافة �إلى التح�سينات التي �أجريت
ويرجع ذلك ٍ
على مول العرب يف مدينة جدة ،وقد مت التعوي�ض عنها جزئ ًيا با�ستهالك العقارات اال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2017م.
انخف�ض �صايف القيمة الدفرتية للمباين من  2.259.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  2.172.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ،يرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2018م.
بلغت قيمة املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة  1.905.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،وارتبطت باملراكز التجارية التابعة لل�شركة واملبنية
على الأرا�ضي امل�ست�أجرة .وارتبطت املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة ب�شكل رئي�سي باليا�سمني مول ( 397.4مليون ريال �سعودي) ،النخيل مول -
الريا�ض ( 388.3مليون ريال �سعودي) ،مول الظهران ( 345.5مليون ريال �سعودي) ،جوري مول ( 310.1مليون ريال �سعودي) وغريها.
ارتفعت املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة من  1.711.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  2.057.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
ب�شكل رئي�سي �إلى اعادة ت�صنيف اليا�سمني مول من امل�شاريع قيد الإن�شاء يف ال�سنة املالية 2017م ،وقد مت التعوي�ض عنها جزئ ًيا
2017م ،و يرجع ذلك ٍ
با�ستهالك العقارات اال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2017م.
انخف�ضت املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة من  2.057.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  1.905.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2018م.
يتم اعادة ت�صنيف التكاليف املرتبطة بامل�شاريع قيد الإن�شاء �إلى املباين واملباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة لدى �إجناز امل�شاريع .ت�شمل امل�صاريف
املدرجة كجزءٍ من تكلفة البناء تكاليف املواد اليد العاملة ،الهند�سة والعقد ،الت�أمني ،بدل الإيجار ،وتكاليف التمويل التي مت تكبدها خالل فرتة البناء.
بلغت امل�شاريع قيد الإن�شاء  1.167.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وت�ألفت من  9مراكز جتارية قيد التطوير ،بالإ�ضافة الى م�شاريع
�أخرى .من املتوقع ت�شغيل اربعة مراكز جتارية قيد التطوير خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2020م ،يف حني من املتوقع ت�شغيل املراكز
اخلم�سة الأخرى خالل ال�سنوات الثالث القادمة.
انخف�ضت قيمة امل�شاريع قيد الإن�شاء من  1.204.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  882.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
جراء ما يلي )1( :اعادة ت�صنيف املباين واملباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة املتعلقة بافتتاح اليا�سمني مول واحلمراء مول ،و( )2نقل كلفة �أعمال
الت�صميم املنجزة للم�شاريع التي مت وقفها �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية ،وقدرها  123.1مليون ريال �سعودي .وقد مت التعوي�ض جزئي ًا عن
اعادات الت�صنيف هذه عن طريق زيادات بلغت قيمتها 672.5مليون ريال ،تت�صل ببناء  3مراكز جتارية جديدة بالإ�ضافة الى �أعمال الت�صميم
املنجزة للمراكز التجارية التي يجري النظر يف تطويرها يف م�ستقب ًال.
ارتفعت امل�شاريع قيد الإن�شاء من  882.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  1.167.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،نتيج ًة
لأعمال البناء الإ�ضافية يف ال�سنة املالية 2018م املتعلقة باخلليج مول ،النخيل مول وبوليفارد اجلامعة.
�شملت التكلفة املبا�شرة الأولية لعقود الإيجار الت�شغيلية الر�سوم املدفوعة للو�سطاء واملتعلقة بعقود �إيجار الأرا�ضي التي �أبرمتها ال�شركة .ويتم حتديد
معدالت العمولة خالل املفاو�ضات اخلا�صة ب�إيجار الأرا�ضي بني الو�سيط وال�شركة.
انخف�ضت التكلفة املبا�شرة الأولية لعقود الإيجار الت�شغيلية من  249.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  211.1مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م ،ب�سبب نقل بع�ض امل�شاريع قيد الإن�شاء �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية يف ال�سنة املالية 2017م ،علم ًا �أن الإدارة قررت وقف امل�شاريع
ذات العالقة .ومبوجب ذلك ،مت �أي�ض ًا نقل التكلفة املبا�شرة الأولية لعقود الإيجار الت�شغيلية عن هذه امل�شاريع �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية.
انخف�ضت التكلفة املبا�شرة الأولية لعقود الإيجار الت�شغيلية من  211.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  209.0مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2018م ،نتيجة كلفة اال�ستهالك على العقارات اال�ستثمارية ،نظ ًرا لعدم �إ�ضافة �أي م�شاريع جديدة خالل العام.
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٦٦٦٦٦٦٦

٦ممتلكات ومعدات

جدول  :34-6ممتلكات ومعدات كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
الأدوات واملعدات
الأثاث والرتكيبات
التح�سينات على املباين امل�سـت�أجرة
املركبات
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
30.115
30.214
558

 31مار�س 2017م
مراجعة
55.935
40.609
23.846
355

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
72.016
40.466
23.158
185

60.887

120.746

135.826

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

بلغت قيمة املمتلكات واملعدات  135.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وت�ألفت من الأدوات واملعدات ( 72.0مليون ريال �سعودي) ،الأثاث
والرتكيبات ( 40.5مليون ريال �سعودي) ،التح�سينات على املباين امل�ست�أجرة ( 23.2مليون ريال �سعودي) ،واملركبات ( 0.2مليون ريال �سعودي).
بلغت الأدوات واملعدات  72.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وقد ت�ألفت من �أجهزة احلا�سوب واملعلوماتية ،والإنارة ،والإلكرتونيات ومعدات
�أخرى .ارتفع �صايف القيمة الدفرتية للأدوات واملعدات من  30.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  55.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2017م ،نتيجة �شراء معدات تبلغ قيمتها  36.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م املتعلقة مبول الظهران .ارتفع �صايف القيمة الدفرتية
للأدوات واملعدات من  55.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  72.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،ب�سبب �شراء معدات تبلغ
قيمتها  30.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م خا�صة فيما يتعلق مبول العرب نتيجة تركيب �إنارة و�أنظمة كامريات مراقبة �أمنية وغريها
من �أجهزة احلا�سوب.
ارتفع �صايف القيمة الدفرتية للأثاث والرتكيبات من  30.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  40.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2017م ،وذلك ب�سبب �شراء اثاث وتركيبات قيمتها  18.8تتعلق بافتتاح مراكز جتارية جديدة خالل الفرتة وا�ستبدال البع�ض الآخر يف املراكز
التجارية احلالية .وقد ا�ستق ّر �صايف القيمة الدفرتية للأثاث والرتكيبات ثابتًا ب�صورة ن�سبية عند  40.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م،
ب�سبب �شراء اثاث وتركيبات بقيمة  9.3مليون ريال �سعودي يتم التعوي�ض عنها با�ستهالك  9.4مليون ريال �سعودي.
ارتبطت حت�سينات املباين امل�ست�أجرة بالتكاليف التي مت تكبدها لت�أهيل مبنى املكتب الرئي�سي الذي مت ا�ستئجاره يف ال�سنة املالية 2017م.
يرتبط �صايف القيمة الدفرتية للمركبات باملركبات امل�ستخدمة لنقل املوظفني.
ناق�صا منها اال�ستهالك املرتاكم .وتتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية
تُ�سجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ً
امل�شمولة يف بند املمتلكات واملعدات .وتُثبت كل امل�صروفات الأخرى يف قائمة الدخل لدى تكبدهاُ .يح�سب اال�ستهالك على مدى الفرتة الإنتاجية
املقدرة للموجودات املعنية با�ستخدام �أ�سلوب الق�سط الثابت.
جدول  :35-6معدالت اال�ستهالك
املعدل
%25 - %12.5

معدل اال�ستهالك ()%
الأدوات واملعدات

%25 - %10

الأثاث والرتكيبات

العمر االقت�صادي �أو مدة الإيجار� ،أيهما �أق�صر

التح�سينات على املباين امل�سـت�أجرة

%25

املركبات

امل�صدر :معلومات ال�شركة

٦ ٦٦٦٦٦املطلوبات املتداولة با�ستثناء القرو�ض
جدول  :36-6املطلوبات املتداولة با�ستثناء القرو�ض كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
دائنون
مبالغ م�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة
�إيرادات غري مكت�سبة
مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات متداولة �أخرى
زكاة م�ستحقة
اجمايل املطلوبات املتداولة

 31مار�س 2016م
مراجعة
227.507
321.482
446.117
119.370
88.493
1.202.969

 31مار�س 2017م
مراجعة
245.864
226.100
325.347
224.778
117.354
1.139.443

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
276.725
221.620
277.252
215.416
146.560
1.137.573

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة
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٦٦٦٦٦٦٦

٦دائنون

جدول  :37-6دائنون كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2018م معدة لغر�ض خا�ص

�ألف ريال �سعودي
ا�ستئجار الأرا�ضي

112.245

113.833

118.619

ال�صيانة

32.155

56.258

79.259

الإمداد بالطاقة

44.097

43.438

41.652

التنظيف

22.845

24.084

28.486

الأتعاب املهنية

10.233

5.807

5.153

مطلوبات متداولة �أخرى

5.932

2.445

3.557

227.507

245.864

276.725

املجموع

امل�صدر :معلومات ال�شركة

ب�شكل رئي�سي من الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي البالغة 118.7
بلغت الذمم الدائنة  276.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،وت�ألفت ٍ
مليون ريال �سعودي ،الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة البالغة  79.3مليون ريال �سعودي ،الذمم الدائنة ملوردي الطاقة البالغة  41.7مليون ريال
�سعودي ،والذمم الدائنة ملوردي التنظيف البالغة  28.5مليون ريال �سعودي.
ارتفعت الذمم الدائنة من  227.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  245.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،نتيج ًة الرتفاع
الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة من  32.2مليون ريال �سعودي �إلى  56.3مليون ريال �سعودي.
ب�شكل �إ�ضايف من  245.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  276.7مليون ريال �سعودي كم يف  31مار�س 2018م،
ارتفعت الذمم الدائنة ٍ
نتيج ًة لزيادة الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة � ً
أي�ضا من  56.3مليون ريال �سعودي �إلى  79.3مليون ريال �سعودي.
م ّثلت الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي دفعات بدالت الإيجار امل�ستحقة ملالكي الأرا�ضي املتعلقة باملراكز التجارية املبنية على الأرا�ضي امل�ست�أجرة.
تتم هذه الدفعات عاد ًة على �أ�سا�س �سنوي خالل الأيام الت�سعني الأولى من تاريخ بدء العقد .يف  31مار�س 2018م ،بلغت الذمم الدائنة ال�ستئجار
ب�شكل رئي�سي بهيفاء مول ،جوري مول ،مول الظهران ،تاال مول وغريها.
الأرا�ضي  118.7مليون ريال �سعودي وارتبطت ٍ
ارتفعت الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي من  112.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  113.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
ب�سبب ( )1انتهاء فرتة ال�سماح مبوجب عقود الإيجار اخلا�صة باليا�سمني مول )2( ،زيادة يف املبالغ امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجار اخلا�صة بجوري
مول .وقد مت التعوي�ض جزئي ًا عن الزيادة بانخفا�ض الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي املرتبطة مبول الظهران من  44.9مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2016م �إلى  15.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،وانخفا�ض الذمم الدائنة ال�ستئجار �أرا�ضي املراكز الأخرى (ابن خلدون بالزا
التي مت اقفالها) من  7.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى �صفر يف  31مار�س 2017م.
ارتفعت الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي بعد ذلك من  113.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  118.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ب�سبب الت�أخري يف �سداد املبالغ امل�ستحقة فيما يتعلق بخري�ص مول ( 11.3مليون ريال �سعودي) مول الظهران ( 8.3مليون ريال �سعودي)
وال�سالم مول يف مدينة جدة ( 4.6مليون ريال �سعودي) وغريها.
م ّثلت الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة الدفعات امل�ستحقة ملوردي خدمات ال�صيانة املقدمة للمراكز التجارية التابعة لل�شركة .بلغت الذمم الدائنة
ب�شكل رئي�سي ب�أعمال الإن�شاء وال�صيانة يف خمتلف املراكز التجارية ،مبا
ملوردي ال�صيانة  79.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وارتبطت ٍ
يف ذلك �صيانة املباين ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وامل�صاعد وغريها من خدمات ال�صيانة الالزمة للعمليات اليومية .ال�سبب الرئي�سي
وراء الزيادة من  32.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  56.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م و 79.3مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2018م هو الت�أخر يف �سداد املبالغ امل�ستحقة نتيجة زيادة عدد املراكز التجارية يف نف�س الفرتة ( 4مراكز جتارية �إ�ضافية :جوري وجبيل
يف 2017م ،حمرا و يا�سمني يف 2018م).
مثلت الذمم الدائنة ملوردي الطاقة الدفعات امل�ستحقة ملوردي الكهرباء ومولدات الطاقة .بلغت الذمم الدائنة ملوردي الطاقة  41.7مليون ريال
�سعودي يف  31مار�س 2018م.
ارتفعت الذمم الدائنة ملوردي التنظيف من  22.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  24.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
ب�سبب ارتفاع عدد املراكز التجارية والعقود اجلديدة املربمة مع املوردين .ارتفعت الذمم الدائنة ملوردي التنظيف من  24.1مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2017م �إلى  28.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ب�سبب زيادة الذمم الدائنة ملجموعة �أفرا�س ( 4.9مليون ريال �سعودي) ،وقد
مت التعوي�ض عنها بانخفا�ض الذمم الدائنة للم�ساك ( 1.6مليون ريال �سعودي).
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مثلت الذمم الدائنة للأتعاب املهنية الدفعات امل�ستحقة ملد ّققي ال�شركة وم�ست�شاريها القانونيني وم�ست�شاريها اال�سرتاتيجيني واملاليني وم�ست�شاري
تكنولوجيا املعلومات وغريهم .بلغت الذمم الدائنة للأتعاب املهنية  5.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م.
ب�شكل رئي�سي من الذمم الدائنة مل�صلحة ال�ضرائب املتعلقة
بلغ ر�صيد الذمم الدائنة الأخرى  3.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وت�ألف ٍ
ب�سداد �ضريبة القيمة امل�ضافة املت�أخرة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦مبالغ م�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة

جدول  :38-6مبالغ م�ستحقة �إلى جهات ذات عالقة كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه
وال�شركات التابعة
�شركة ن�سك للم�شاريع التجارية ذ.م.م.
�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية
�شركة ت�ضاري�س جند للأمن
�إتقان لإدارة املن�ش�آت
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
197.297

 31مار�س 2017م
مراجعة
209.502

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
200.288

55.503
68.682
321.482

13.530
3.068
226.100

15.627
4.456
1.249
221.620

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية املوحدة التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

بلغت امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة  221.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ( 321.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م و226.1
ب�شكل رئي�سي من دخل الإيجار امل�ستلم مقدم ًا من امل�ست�أجرين ذوي العالقة (�شركة فواز عبد
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م) وت�ألفت ٍ
العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة ،)بالإ�ضافة �إلى الر�صيد امل�ستحق ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية ،و�شركة ت�ضاري�س جند للأمن ،و�شركة
�إتقان لإدارة املن�ش�آت.
مثلت الأر�صدة امل�ستحقة ل�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة ،دخل الإيجار امل�ستلم مقدم ًا من ال�شركات التابعة لل�شركة ،والتي
مت توحيدها مبعظمها حتت �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة لها .ارتفعت الأر�صدة امل�ستحقة من  197.3مليون ريال �سعودي
يف  31مار�س 2016م �إلى  209.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م بعد افتتاح مركزين جتاريني جديدين (احلمراء مول واليا�سمني مول) يف
ال�سنة املالية 2017م .انخف�ضت الأر�صدة امل�ستحقة �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة بن�سبة �ضئيلة من  209.5مليون ريال
�سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  200.3مليون ريال �سعودي  31مار�س 2018م نتيج ًة لإثبات الإيرادات الإيجارية ،التي مت التعوي�ض عنها جزئ ًيا
مقدما يف ال�سنة املالية 2018م.
باملبالغ الإ�ضافية امل�ستلمة ً
انخف�ض الر�صيد امل�ستحق ل�شركة ن�سك للم�شاريع التجارية ذ.م.م من  55.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  13.5مليون ريال �سعودي
ب�شكل رئي�سي عن دفع بدالت �إيجار عن �سنة واحدة مقدم ًا ،باملقارنة عن دفع
يف  31مار�س 2017م .وقد نتج الر�صيد الأعلى يف  31مار�س 2016م ٍ
بدالت �إيجار عن ثالثة �أ�شهر مقدم ًا يف  31مار�س 2017م .وكان الر�صيد امل�ستحق ل�شركة ن�سك للم�شاريع التجارية ذ.م.م �صفر يف  31مار�س 2018م.
جدول  :39-6حركة ح�سابات �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية كما يف 31مار�س 2016م  31-مار�س 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2018م

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أرباح الأ�سهم املعلن عنها ،والدائنة للم�ساهمني عرب �شركة
فا�س القاب�ضة
حتويل الأر�صدة

68.682

3.068

715.000

746.000

()148.652

-

()205.509

()136.106

()230.000

()374.000

-

()103.334

()196.453

()120.000

3.068

15.627

اال�ستثمارات املنقولة
�أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني عرب �شركة فا�س
القاب�ضة
اال�ستثمارات املعدة للبيع التي مت نقلها
حتويالت �أخرى
الر�صيد يف  31مار�س

امل�صدر :معلومات ال�شركة

انخف�ض الر�صيد امل�ستحق ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية من  68.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  3.1مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م� .أعلنت ال�شركة �أن�صبة �أرباح بقيمة  715.0مليون ريال �سعودي للم�ساهمني عرب �شركة فا�س القاب�ضة ،مت ت�سديدها من خالل )1
حتويل العقارات اال�ستثمارية البالغة  205.5مليون ريال �سعودي )2 ،ت�سديد الأر�صدة بالنيابة عن �شركة فا�س القاب�ضة وقدرها  148.7مليون ريال
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�سعودي )3 ،ت�سديد �أرباح الأ�سهم املوزعة بقيمة  230.0مليون ريال �سعودي و )4حتويالت �أخرى تت�ألف ب�شكل ا�سا�سي من ت�سوية �أر�صدة م�ستحقة من
�أطراف ذات عالقة مت حتويلها ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ( 196.0مليون ريال �سعودي).
ارتفع الر�صيد امل�ستحق ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية بعد ذلك من  3.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  15.6مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2018م� .أعلنت ال�شركة �أن�صبة �أرباح بقيمة  746.0مليون ريال �سعودي للم�ساهمني عرب �شركة فا�س القاب�ضة ،مت ت�سديدها من خالل )1
حتويل العقارات اال�ستثمارية البالغة  136مليون ريال �سعودي )2 ،ت�سديد الأر�صدة بالنيابة عن �شركة فا�س والبالغة  103.3مليون ريال �سعودي)3 ،
ت�سديد �أرباح الأ�سهم املدفوعة والبالغة  374مليون ريال �سعودي ،و )4حتويالت �أخرى ملوردين �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية نيابة عن �شركة فا�س
القاب�ضة ال�سعودية والبالغة  120مليون ريال �سعودي ( تت�ضمن ب�شكل �أ�سا�سي ت�سوية �أر�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة مت حتويلها ا�شركة فا�س
ال�سعودية القاب�ضة ( 86.6مليون ريال �سعودي).

٦٦٦٦٦٦٦

�٦إيرادات غري مكت�سبة

ب�شكل رئي�سي ب�إيرادات الإيجار التي مت ا�ستالمها مقدم ًا من
بلغت الإيرادات غري املحققة  277.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،وارتبطت ٍ
امل�ست�أجرين عرب املراكز التجارية التابعة لل�شركة .ويتم عادة ا�ستالم بدالت الإيجار مقدم ًا على �أ�سا�س ن�صف �سنوي.
انخف�ض دخل الإيجار امل�ستلم مقدم ًا من  446.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  325.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م،
ب�شكل رئي�سي نتيجة انخفا�ض الإيرادات غري املحققة املرتبطة بالإيجار امل�ستلم من امل�ست�أجرين عن املراكز التجارية التي كانت قيد التطوير
وذلك ٍ
(احلمراء مول واليا�سمني مول) يف ال�سنة املالية 2016م وبد�أت عملياتها يف ال�سنة املالية 2017م.
انخف�ض دخل الإيجار الذي مت ا�ستالمه مقدم ًا من  325.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  277.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
مقدما املتعلقة باحلمراء مول ب�سبب الت�أخر يف �إثبات الإيرادات يف ال�سنة املالية 2018م ،حيث �أنه مل يتم
2018م ،نتيجة انخفا�ض املبالغ املدفوعة ً
ً
�إم�ضاء العقود اجلديدة مع امل�ست�أجرين (الذين ي�شغلون املراكز التجارية) نظرا لإ�ستمرار املفوا�ضات ب�ش�أن الأ�سعار.

٦٦٦٦٦٦٦

٦مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات متداولة �أخرى

جدول  :40-6مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات متداولة �أخرى كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م
مراجعة
70.238

 31مار�س 2017م
مراجعة
94.979

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
102.905

-

-

45.584

م�صاريف م�ستحقة

10.329

6.990

21.616

�أعباء مالية م�ستحقة

23.262

97.757

21.420

م�ستحقات املوظفني

13.067

17.765

21.118

�أخرى

2.474

7.287

2.772

119.370

224.778

215.416

�ألف ريال �سعودي
ت�أمينات من امل�ست�أجرين
مدخالت �ضريبة القيمة امل�ضافة� ،صايف

املجموع

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

ب�شكل رئي�سي من ودائع �ضمان امل�ست�أجرين
بلغت امل�ستحقات واملطلوبات املتداولة الأخرى  215.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وت�ألفت ٍ
( 102.9مليون ريال �سعودي)� ،ضريبة القيمة امل�ضافة على املنتجات ( 45.6مليون ريال �سعودي) وامل�صاريف امل�ستحقة ( 21.6مليون ريال �سعودي).
ت�ستلم ال�شركة ت�أمينات من بع�ض فئات امل�ست�أجرين من �أجل تغطية �أي فواتري غري م�سددة و�أي �أ�ضرار تلحق باملمتلكات (يف حال وجودها) .ح�صل
ارتفاع يف ت�أمينات من  70.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  95.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م نتيجة افتتاح مركزين
جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م (اليا�سمني مول واحلمراء مول) .وت�أتي الزيادة يف ودائع ال�ضمان من  95.0مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م �إلى  102.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م نتيجة زيادة عدد امل�ست�أجرين خالل نف�س الفرتة.
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة امل�ستحقة الدفع تتعلق بفر�ض �ضريبة بن�سبة  %5اعتبا ًرا من يناير 2018م ،وقد بلغت  45.6مليون ريال �سعودي يف
 31مار�س 2018م وهو ما ميثل الر�صيد امل�ستحق عن الربع الأول من عام 2018م .بلغت �أر�صدة �ضريبة على القيمة امل�ضافة املتعلقة بال�سلف التي
ّمت ت�سديدها قبل  31دي�سمرب 2017م واملتعلقة بفرتة 2018م 9.7 ،مليون ريال �سعودي .ومت الإبالغ عن هذه الأر�صدة ومتت معاجلتها من خالل
الت�صريحات ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة الف�صلية.
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ب�شكل رئي�سي من تكاليف املرافق امل�ستحقة ( 9.2مليون ريال
بلغت امل�صاريف امل�ستحقة  21.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،وت�ألفت ٍ
�سعودي) والأتعاب املهنية امل�ستحقة ( 5.1مليون ريال �سعودي) ،وغريها .انخف�ضت امل�صاريف امل�ستحقة من  10.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2016م �إلى  7.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،ب�سبب �إنخفا�ض يف م�صاريف املرافق امل�ستحقة .ارتفعت امل�صاريف امل�ستحقة بعد ذلك من
 7.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  21.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،نتيجة �إرتفاع �إيجارات م�ستحقة� ،صيانة م�ستحقة
واملرافق امل�ستحقة وم�صاريف االيجار ،ال�صيانة واملرافق امل�ستحقة.
بلغت �أعباء املالية امل�ستحقة  21.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وارتبطت بر�سوم التمويل املتعلقة بت�سهيالت ال�شركة االئتمانية .ارتفعت
م�صاريف التكاليف املالية امل�ستحقة من  23.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  97.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،نتيجة
ارتفاع ر�صيد القر�ض امل�ستحق يف  31مار�س 2017م .ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�ض التكاليف املالية امل�ستحقة من  97.8مليون ريال �سعودي يف 31
مار�س 2017م �إلى  21.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،نتيجة تغيري فرتات ت�سديد احدى الت�سهيالت االئتمانية ،لت�صبح �شهرية بدل
ن�صف �سنوية.
ب�شكل رئي�سي ببدالت �إجازات وتذاكر �سفر موظفني م�ستحقة
بلغت م�ستحقات املوظفني  21.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،وارتبطت ٍ
التي يتم تقديرها من قبل الإدارة كن�سبة مئوية من الراتب الأ�سا�سي .ارتفعت منافع املوظفني من  13.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م
�إلى  17.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م نتيج ٍة لتوظيف العديد من املوظفني على م�ستوى الإدارة العليا .ارتفعت م�ستحقات املوظفني من
 17.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  21.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م نتيجة الزيادة يف رواتب املوظفني واملنافع الأخرى.
بلغت امل�صاريف امل�ستحقة الأخرى  2.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م و�شملت ر�سوم مدفوعة لل�شركات اال�ست�شارية.

٦٦٦٦٦٦٦

٦خم�ص�ص الزكاة

جدول  :41-6خم�ص�ص الزكاة كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م
مراجعة
53.462

 31مار�س 2017م
مراجعة
88.493

 31مار�س 2018م مراجعة
ومعدة لغر�ض خا�ص
117.354

خم�ص�ص ال�سنة
ّ

32.999

27.154

32.684

تعديل عن ال�سنوات ال�سابقة

4.032

1.968

-

املبلغ املدفوع خالل ال�سنة

()2.000

()261

()3.478

الر�صيد يف  31دي�سمرب

88.493

117.354

146.560

�ألف ريال �سعودي
الر�صيد يف بداية ال�سنة
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لدى ال�شركة ملفات زكاة تعود من تاريخ ت�أ�سي�سها حتى ال�سنة املنتهية يف  31مار�س 2006م مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد ح�صلت على �شهادات
الزكاة اخلا�صة بها .مت االنتهاء من تقييمات الزكاة حتى نهاية ال�سنة املنتهية يف  31مار�س 2006م.
موحد عن املجموعة منذ 2007م مبوجب القرار رقم 1005
قدمت �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية الت�صاريح الزكوية اخلا�صة بال�شركة على �أ�سا�س ّ
ال�صادر عن وزارة املالية .ويف فرباير 2015م ،ا�ستلمت �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية خطاب ًا من الهيئة العامة للزكاة والدخل لإلغاء املوافقة على
تقدمي الإقرارات الزكوية املوحدة عن كل ال�سنوات اعتبار ًا من 2007م .لكن يف �شهر دي�سمرب 2015م ،ح�صلت �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية على
الفتوى رقم  37001836من املفتي العام باململكة باملوافقة على قيامها بتقدمي الت�صاريح الزكوية املوحدة ،ومت �إر�سال ن�سخة من الفتوى �إلى الهيئة
الحق الفتوى من خالل مذكرة داخلية بتاريخ مار�س 2016م .بنا ًء ،ت�ستمر �شركة
العامة للزكاة والدخل .و�أقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل يف ٍ
وقت ٍ
فا�س القاب�ضة ال�سعودية بتقدمي الت�صاريح الزكوية املوحدة عن �شركات املجموعة ،مبا فيها �شركة املراكز التجارية املحدودة.
يف  31مار�س 2018م ،لقد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدرا�سة جميع ال�سنوات املالية وقد ا�صدرت الربط النهائي عن جميع ال�سنوات حتى
ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م ،كما تقوم حالي ًا بدرا�سة ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م .يرجى مراجعة الق�سم - 3-13-6
زكاة م�ستحقة.
خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م ،بلغت املخ�ص�صات امل�سجلة للزكاة  33.0مليون ريال �سعودي و 27.2مليون ريال �سعودي و32.7
مليون ريال �سعودي على التوايل.
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٦ ٦٦٦٦٦املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأمد
جدول  :42-6املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأمد كما يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأمد
القرو�ض الطويلة الأمد
مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني
جمموع املطلوبات غري املتداولة مبا
فيها اجلزء املتداول من القرو�ض
الطويلة الأمد

 31مار�س 2016م
مراجعة
351.000

 31مار�س 2017م
مراجعة
66.000

433.000

4.054.241

5.792.132

5.377.626

20.939

26.843

25.158

4.426.180

5.884.975

5.835.784

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة لغر�ض
خا�ص
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٦٦٦٦٦٦٦

٦القرو�ض وال�سلف

جدول  :43-6القرو�ض وال�سلف كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأمد
اجلزء الغري متداول من القرو�ض الطويلة
الأمد
املجموع

 31مار�س 2016م
مراجعة
351.000

 31مار�س 2017م
مراجعة
66.000

433.000

4.054.241

5.792.132

5.377.626

4.405.241

5.858.132

5.810.626

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة لغر�ض
خا�ص
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بلغت القرو�ض وال�سلف (مبا يف ذلك اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة اللأجل)  5.810.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،من بينها
 5.377.6مليون ريال �سعودي غري متداول ،و 433.0مليون ريال �سعودي م�ستحق الدفع يف غ�ضون �سنة واحدة.
مت ا�ستخدام القرو�ض الطويلة الأمد من �أجل متويل متطلبات الإنفاق الر�أ�سمايل املتعلقة ب�شراء الأر�ضي وبناء وتطوير املراكز التجارية.
ارتفع ر�صيد القرو�ض الطويلة الأمد من  4.4مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  5.9مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م ،ب�سبب ت�سهيل
جديد بقيمة  5.5مليار ريال �سعودي مت احل�صول عليه يف 2017م ،وقد مت ا�ستخدام  3.9مليار ريال �سعودي منه لت�سديد ت�سهيل ائتماين �سابق (ر�صيد
 2.3مليار ريال �سعودي) و�شراء �ست قطع �أر�ض (يرجى مراجعة الق�سم  6-2-7-6اال�ستثمارات العقارية).
انخف�ض ر�صيد القرو�ض الطويلة الأمد انخفا�ض ًا طفيف ًا من  5.9مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  5.8مليار ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ،نتيج ًة ل�سداد مبلغ قدره  66.0مليون ريال �سعودي خالل العام.
�أبرمت ال�شركة يف  18مار�س 2018م اتفاقية مع جمموعة �سامبا املالية وم�صرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني لإعادة متويل
جميع ت�سهيالت الديون القائمة و�إعادة هيكلتها ملزيد من التفا�صيل ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم »( 20-1-2خماطر مرتبطة ب�أعمال جتديد و�إعادة
تطوير املراكز التجارية احلالية لل�شركة«) والق�سم »( 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض«) من هذه الن�شرة.

٦٦٦٦٦٦٦

٦مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

�شملت املطلوبات غري املتداولة خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة الذي يتم احت�سابه ح�سب قانون العمل ال�سعودي .ارتفعت مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني
من  20.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  25.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،نتيج ًة لقرار الإدارة الذي يفيد منح زيادات
للموظفني خالل عام 2015م وت�أثريه على الفرتة الالحقة الذي امتد على مدار �سنة كاملة.

٦ ٦٦٦٦٦حقوق امل�ساهمني
جدول  :44-6حقوق امل�ساهمني كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
�ألف ريال �سعودي
ر�أ�س املال
االحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة
الربح (واخل�سائر) غري املحقق على �إعادة
تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع
احل�صة غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امل�ساهمني

 31مار�س 2016م
مراجعة
4.450.000
200.479
13.166

 31مار�س 2017م
مراجعة
4.450.000
293.652
136.724

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة لغر�ض
خا�ص
4.450.000
370.739
84.510

1.671

335

()24

714
4.666.030

1.036
4.881.747

2.174
4.907.400
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ارتفعت حقوق امل�ساهمني من  4.666.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  4.907.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م؛ �أي زيادة
مببلغ  241.4مليون ريال �سعودي نتيج ًة لزيادة الأرباح املحتجزة واالحتياطي النظامي ،جراء �صايف دخل ال�شركة يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة
املالية 2018م .بلغ ر�أ�سمال ال�شركة يف  31مار�س 2018م  4.450.0مليون ريال �سعودي ،عبارة عن  445مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم
الواحد.
بلغ �صايف الدخل خالل ال�سنة املالية 2017م  931.7مليون ريال �سعودي ،ومت حتويل  93.2مليون ريال �سعودي منه �إلى االحتياطي النظامي .ان
االرتفاع يف الأرباح املبقاة نتيجة �أرباح ال�سنة املالية 2017م ،وقد قابلها توزيع �أرباح قدرها  715.0مليون ريال �سعودي.
بلغ �صايف الدخل خالل ال�سنة املالية 2018م  770.9مليون ريال �سعودي ،ومت حتويل  77.1مليون ريال �سعودي منه �إلى االحتياطي النظامي .وقد مت
التعوي�ض عن الزيادة يف الأرباح املحتجزة نتيج ًة للدخل الناجت يف ال�سنة املالية 2018م بتوزيع االرباح بقيمة  746.0مليون ريال �سعودي.
وقد قامت ال�شركة ،مبوجب نظام ال�شركات ال�سعودي و قوانني ال�شركة ،بتكوين احتياطي نظامي من خالل تخ�صي�ص  %10من �صايف دخلها لذلك
االحتياطي� ،إلى حني بلوغ االحتياطي ن�سبة  %30من قيمة ر�أ�س املال .هذا االحتياطي غري متوفرا لتوزيع الأرباح.
جدول  :45-6توزيع الأرباح لل�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

�صايف الدخل

�أرباح الأ�سهم املعلن عنها

معدل توزيع الأرباح

 31مار�س 2016م

999.964

902.673

%90.3

�أرباح الأ�سهم املدفوعة
نقد ًا خالل ال�سنة
-

�أرباح الأ�سهم املدفوعة
عيني ًا خالل ال�سنة
902.673

 31مار�س 2017م

949.835

733.500

%77.2

230.000

503.500

 31مار�س 2018م

782.762

756.750

%96.7

374.000

382.750
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دفعت ال�شركة �أرباح ًا نقدية وعينية خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م (بح�سب ما يظهره اجلدول �أعاله) .وقد مت دفع الأرباح العينية
عن طريق نقل ملكية قطعة ار�ض.
يف ال�سنة املالية 2016م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  902.7مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  )%90.3مت ت�سديدها من خالل
نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية بقيمة  516.0مليون ريال �سعودي باال�ضافة الى حتويالت للر�صيد امل�ستحق من متاجر الأطراف ذات العالقة �إلى �شركة
فا�س القاب�ضة ال�سعودية (يرجى مراجعة امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة).
يف ال�سنة املالية 2017م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  733.5مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  )%77.2مت ت�سديد 230.0
مليون ريال �سعودي منها نقد ًا ،يف حني مت ت�سديد املبلغ املتبقي البالغ  485.0مليون ريال �سعودي مقابل م�ستحقات ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية
(حتت امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة) ،و 18.5مليون ريال �سعودي متعلقة باالرباح املوزعة للح�صة الغري م�سيطرة يف �شركة الق�صيم للم�شاريع
الرتفيهية والتجارية.
يف ال�سنة املالية 2018م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  756.8مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  ،)%96.7مت ت�سديد 374.0
مليون ريال �سعودي منها نقدً ا ،يف حني مت ت�سديد املبلغ املتبقي البالغ  372.0مليون ريال �سعودي مقابل م�ستحقات ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية
(حتت امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة) ،و 10.8مليون ريال �سعودي متعلقة باالرباح املوزعة للح�صة الغري م�سيطرة يف �شركة الق�صيم للم�شاريع
الرتفيهية والتجارية.

٦ ٦٦٦٦٦االلتزامات املحتملة
٦٦٦٦٦٦٦

٦التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية

جدول  :46-6التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2018م

�ألف ريال �سعودي

404.192

285.746

286.321

من �سنة �إلى خم�س �سنوات

2.309.824

1.401.743

1.353.059

�أكرث من خم�س �سنوات

10.285.168

5.652.813

4.783.678

املجموع

12.999.185

7.340.302

6.423.059

�أقل من �سنة واحدة

امل�صدر:معلومات ال�شركة
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م ّثلت دفعات عقود الإيجار الت�شغيلية بدالت الإيجار امل�ستحقة عن الأرا�ضي امل�ست�أجرة لغر�ض بناء مراكز جتارية بالإ�ضافة �إلى ت�أجري مراكز جتارية
(على غرار تاال مول و�سالم مول).
تثبت الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية كم�صاريف حتت تكلفة الإيرادات خالل ال�سنة وقد بلغت  194.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م ( 212.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م و 161.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م).

٦٦٦٦٦٦٦

٦التزامات امل�صاريف الر�أ�سمالية

لل�شركة التزامات ر�أ�سمالية مرتبطة مب�شاريع قيد الإن�شاء بلغت  2.573.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م مقارنة مع  2.605.1مليون ريال
�سعودي يف  31مار�س 2017م.
ارتبطت امل�صاريف الر�أ�سمالية بالتحديثات الهيكلية التي �أجريت يف املمتلكات احلالية وبناء مراكز جتارية جديدة.
يبني اجلدول �أدناه امل�صاريف الر�أ�سمالية.
جدول  :47-6التزامات امل�صاريف الر�أ�سمالية كما يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م
مراجعة
64.790

 31مار�س 2017م
مراجعة
1.249

31.362

التطويرات اجلديدة

2.426.944

2.603.889

2.541.940

جمموع امل�صاريف الر�أ�سمالية

2.491.734

2.605.139

2.573.303

�ألف ريال �سعودي
املحفظة احلالية

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

بلغت امل�صاريف الر�أ�سمالية املرتبطة باملحفظة احلالية  64.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م ،وت�ألفت من التح�سينات على املباين امل�ست�أجرة
التي �أجريت يف مول العرب .بلغت امل�صاريف الر�أ�سمالية املرتبطة باملحفظة احلالية  1.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م و  31.4مليون
ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م.
ب�شكل رئي�سي ببناء مول
بلغت امل�صاريف الر�أ�سمالية املرتبطة بامل�شاريع اجلديدة  2.541.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م وارتبطت ٍ
العرب الذي يجري �إن�شاءه يف مدينة الريا�ض ( 724.5مليون ريال �سعودي) وجوهرة جدة قيد الإن�شاء ( 547.0مليون ريال �سعودي) و�أر�ض الزهرة
( 354.7مليون ريال �سعودي).

٦ ٦٦٦٦٦معامالت طرف ذي عالقة
جدول  :48-6معامالت طرف ذي عالقة يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م ،و2017م ،و2018م
 31مار�س 2016م
مراجعة
870.000

 31مار�س 2017م
مراجعة
485.000

372.000

-

230.000

374.000

�أعمال البناء املدرجة يف م�شاريع قيد لإن�شاء
�أرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب
طرف ذي عالقة
الأرا�ضي التي مت احل�صول عليها من ال�شركة
الأم القاب�ضة
الإيرادات الإيجارية �صايف من اخل�صومات

592.818

1.170.307

255.140

-

-

10.750

-

1.418.309

-

459.204

453.205

530.115

�إيرادات املتاجر املقدمة للخدمات

60.527

89.393

88.509

-

150.000

218.486

()915.905

()193.081

()20.860

-

()949

()103.334

-

-

115.764

-

()14.317

-

-

-

77.658

-

-

19.934

()437

-

-

�ألف ريال �سعودي
�أرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب
امل�ساهمني
�أرباح الأ�سهم املدفوعة نقدا

خ�صومات الإيجار
نقل ا�ستثمارات عقارية ل�شركة الأم القاب�ضة
ا�ستثمارات متاحة للبيع مت حتويلها �إلى
ال�شركة الأم القاب�ضة
بيع الأرا�ضي امل�سددة من خالل ال�شركة الأم
القاب�ضة
بدالت الإيجار املدفوعة مقد ّما ح ّولت �إلى
ال�شركة الأم القاب�ضة
ت�سوية الأر�صدة من خالل الأطراف الأخرى
ذو عالقة
دفع �إلى املوردين نيابة عن ال�شركة الأم
القاب�ضة
حتويل املعدات

 31مار�س 2018م مراجعة ومعدة
لغر�ض خا�ص

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م ،معلومات ال�شركة

ت�ضمنت املعامالت مع �أطراف ذات عالقة على :توزيع الأرباح على امل�ساهمني من خالل �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة� ،أعمال بناء ملراكز جتارية
عرب �شركة فواز احلكري العقارية� ،شراء وبيع �أرا�ضي وعقارات لغر�ض بناء مراكز جتارية� ،إيرادات �إيجارية من �شركات التابعة ل�شركة فواز عبد
العزيزاحلكري ،وب�ألإ�ضافة الى �إ�ستخدام �شركات ذي عالقة لأعمال �أمن وتنظيف يف املراكز التجارية.
233

كما هو مقدم يف التحليل �أدناه ،فقد قامت ال�شركة ب�إ�ستبعاد بع�ض اال�ستثمارات وامل�شاريع بالتزامن مع حت�ضري ال�شركة للطرح الأويل .فقد قامت
ال�شركة ب�إ�ستبعاد امل�شاريع التي ال تتما�شى مع ا�سرتاتيجية النمو ل�شركة املراكز العربية ،والرتكيز على ت�شغيل املراكز التجارية اال�سا�سية .وبالتلي،
قامت ال�شركة ببيع هذه امل�شاريع املدرجة �أدناه وبع�ض اال�ستثمارات االخرى.
ت�ضمنت الأرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب امل�ساهمني ،توزيع الأرباح لل�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م ل�شركاء �شركة املراكز العربية
عرب �شركة فا�س ال�سعودية والتي بلغت  870.0مليون ريال �سعودي 485.0 ،مليون ريال �سعودي و  372.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م،
و 2017م و 2018م ،على التوايل.
كما بلغت �أرباح الأ�سهم املدفوعة نقدا ل�شركاء �شركة املراكز العربية  230.0مليون ريال �سعودي و  374.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م
و 2018م ،على التوايل.
ميثل مبلغ �أعمال البناء املدرجة يف م�شاريع قيد لإن�شاء املبالغ املدفوعة مقدم ًا لقاء التكاليف لبناء املراكز التجارية التي يتم ان�شائها عرب �شركة فواز
احلكري العقارية .وقد بلغت املبالغ املدفوعة مقدم ًا ل�شركة فواز احلكري العقارية  592.8مليون ريال �سعودي 1.170.3 ،مليون ريال �سعودي و 255.1
مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م ،و 2017م و 2018م ،على التوايل.
ت�ضمنت �أرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب طرف ذي عالقة ،والتي بلغت  10.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،ح�صة جمموعة عبد
املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية يف ارباح اال�سهم امل�سددة ( )%50من ملكية يف �شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (�أي النخيل بالزا).
الأرا�ضي التي مت احل�صول عليها من ال�شركة الأم القاب�ضة يف  31مار�س 2017م ،ت�ضمنت �إ�ستحواز ال�شركة على � 6أرا�ضي ا�ستحوذت من �شركة فا�س
ال�سعودية القاب�ضة بتكلفة اجمالية تبلغ  1.418.3مليون ريال �سعودي ،وهي� :سالم مول  -الريا�ض ،احلمراء مول ،مول اخلليج ،نخيل مول  -الدمام،
�أر�ض الق�صيم� ،أبهاء مول.
الإيرادات الإيجارية �صايف من اخل�صومات ،متثل قيمة املبالغ االيجارات من امل�ست�أجرين ذي العالقة وقدرها  459.2مليون ريال �سعودي453.2 ،
مليون ريال �سعودي و  530.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م 2017.م و2018م ،على التوايل.
�إيرادات املتاجر املقدمة للخدمات متثل الإيرادات من االطراف ذات عالقة املتعلقة ب�إيرادات املرافق مقابل ر�سوم املاء والكهرباء ،وقد بلغت 60.5
مليون ريال �سعودي 89.4 ،مليون ريال �سعودي ،و 88.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م ،2017 ،و2018م على التوايل.
خ�صومات الإيجار متثل اخل�صومات التي مت تقدميها الى امل�ست�أجرين ذي العالقة ،وقد بلغت  150.0مليون ريال �سعودي ،و 218.5مليون ريال
�سعودي يف  31مار�س  2017و2018م على التوايل.
ت�ضمن نقل  /بيع ا�ستثمارات عقارية لل�شركة عمليات بيع  /حتويل لعقارات الى ال�شركة الأم القاب�ضة ،بقيمتها الدفرتية ،مبلغ  915.9مليون ريال
�سعودي ،مبلغ  193.1مليون ريال �سعودي ،ومبلغ  20.9مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2016م و  31مار�س 2017م و  31مار�س 2018م ،على
التوايل ،على ال�شكل التايل:
ཛيف  31مار�س 2016م ،قد باعت �شركة املراكز العربية الى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة �أر�ض يف الريا�ض ( 400.0مليون ريال �سعودي)،
ཛ
�أر�ض الق�صيم ( 364.9مليون ريال �سعودي) ،ب�ألإ�ضافة الى م�شاريع �أخرى ملغاة بلغت قيمتها  151.0مليون ريال �سعودي (م�شروع �شارع
املالز ،مول الدمام ال�ساحلي� ،أر�ض الق�صيم� ،سالم مول الريا�ض  -التو�سعة ،م�شروع جتديد �سلما مول).
ཛ

ཛيف  31مار�س 2017م ،قد حولت �شركة املراكز العربية الى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة م�صاريف الت�صميم االولية املرتبطة بامل�شاريع
التي مت �إيقافها؛ بولفارد الدمام ( 41.1مليون ريال �سعودي) ،مول املطار  -جده ( 39.2مليون ريال �سعودي) ،دمام بارك مول (26.0
مليون ريال �سعودي) ،مول املالز ( 25.5مليون ريال �سعودي)� ،أبها مول ( 18.2مليون ريال �سعودي) ،مول خليج الدمام ( 14.0مليون ريال
�سعودي) ،مول املينا ( 8.4مليون ريال �سعودي) ،مول الدمام ( 8.3مليون ريال �سعودي) وغريها

ཛ

ཛيف  31مار�س 2018م ،قد حولت �شركة املراكز العربية الى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة مبنى ال�ضباب ( 4.9مليون ريال �سعودي) ،
وم�شروع بولفارد الظهران ( 14.4مليون ريال �سعودي) و املريكاتو ( 1.5مليون ريال �سعودي).

بلغت اال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مت حتويلها �إلى ال�شركة الأم القاب�ضة  0.9مليون ريال �سعودي و  103.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م
و 2018م ،على التوايل .وقد ت�ضمنت هذه العمليات يف عام 2018م ،بيع ا�ستثمارات بالقيمة الدفرتية ل�شركة �سعودي فا�س القاب�ضة يف �شركة ينبع
العقارية ( 53.3مليون ريال �سعودي) و�شركة خما�سية طيبة ( 50.0مليون ريال �سعودي).
متثل بيع الأرا�ضي امل�سددة من خالل ال�شركة الأم القاب�ضة بيع �أر�ض يف الدمام ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة يف عام 2018م ،بقيمة  115.8مليون
ريال �سعودي (مقابل قيمة دفرتية قدرها  117.4مليون ريال �سعودي).
تت�ضمن بدالت الإيجار املدفوعة مقد ّما ح ّولت �إلى ال�شركة الأم القاب�ضة بدالت الإيجاراملتعلقة بالدمام بارك مول وقدرها  14.3مليون ريال �سعودي،
وقد مت حتويلها الى �شركة فا�س القاب�ضة يف عام 2017م.
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بلغت ت�سوية الأر�صدة من خالل الأطراف الأخرى ذو عالقة مبلغ  77.7مليون ريال �سعودي يف عام 2018م ،نتيجة ت�سديد بدالت االيجار لبع�ض
امل�ست�أجرين ذات عالقة (�شركة االطعمة والرتفيه التجارية املحدودة� ،شركة �ألعاب بيلي املحدودة� ،شركة مراكز القهوة التجارية� ،شركة ف�ضاء
االطفال املحدودة ،ومبلغ  42.0مليون ريال �سعودي ومبلغ  13.1مليون ريال �سعودي ومبلغ  5.1مليون ريال �سعودي ومبلغ  3.5مليون ريال �سعودي،
على التوايل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�سوية الر�صيد امل�ستحق من اال�ستثمار املتاح للبيع (�شركة ينبع العقارية) مبلغ  14.1مليون ريال �سعودي.
بلغت الدفوعات �إلى املوردين نيابة عن ال�شركة الأم القاب�ضة ،مبلغ وقدره  19.9مليون ريال �سعودي يف عام 2018م.

٦٦٦

 ٦قوائم التدفقات النقدية

جدول  :49 -6قوائم التدفقات النقدية املوحدة لل�سنوات املالية 2016م ،و2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
الأن�شطة الت�شغيلية
الدخل قبل الزكاة

2016م
مراجعة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة ومعدة لغر�ض خا�ص

1.032.963

976.989

815.446

231.586
180.543
26.164
12.863
3.280
()8.648
8.443
5.404

488.006
179.121
221.582
22.931
20.886
6.365
()8.822
45.942
-

672.443
288.661
267.494
94.814
30.525
7.835
5.663
1.632
1.562
()9.651
()16.093
-

3.536

-

-

()57.772

()87.142

()109.331

()309.003

()232.077

()199.476

50.091

18.609

10.156

94.774
108.444

18.357
()120.771

32.447
()33.587

()13.319

30.913

66.975

التعديالت
اعباء مالية
ا�ستهالك ا�ستثمارية عقارية
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
انخفا�ض قيمة دفعات مقدمة للموردين
خم�ص�ص تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفني
خ�سارة من بيع �أرا�ضي
ذمم مدينة م�شطوبة
احل�صة يف �صايف دخل �شركة زميلة
عك�س قيد التزامات مل تعد م�ستحقة
�شطب ا�ستثمارات عقارية
اطفاء تكاليف التمويل
اطفاء التكاليف املبا�شرة االولية عقود االيجار
الت�شغلية
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات
الت�شغيلية:
مدينون
مبالغ م�ستحقة من�/إلى جهات ذات عالقة،
�صايف
م�صاريف مدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة
الأخرى
دائنون
الإيرادات غري مكت�سبة
مبالغ م�ستحقة الدفع واملطلوبات املتداولة
الأخرى
بدالت الإيجار املدفوعة مقدماً

()150.151

-

-

املبالغ النقدية الناجتة معن العمليات
تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
زكاة مدفوعة

987.612
()878
()2.000

1.092.885
()461
()261

1.255.073
()7.348
()3.478

�صايف النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ضافات ال�ستثمارات عقارية
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة زميلة
دفعات املقدمة ملقاول  -جهة ذات عالقة
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
املتح�صالت من القرو�ض الطويلة الأمد

984.733

1.092.163

1.244.247

()701.401
()41.442
20.000
()71.095

()2.651.196
()80.745
10.000
451.292

()332.456
()45.604
5.000
()162.549

()793.939

()2.270.649

()535.610

900.000

3.886.000

-
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�ألف ريال �سعودي
الذمم الدائنة الطويلة الأمد امل�سددة خالل
مدة القرو�ض طويلة الأمد
�أعباء مالية مدفوعة
تكاليف املعامالت
قرو�ض طويلة الأجل م�سددة
امل�صالح غري املهيمنة
توزيعات ارباح مدفوعة
�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف)
الأن�شطة التمويلية
�صايف النق�ص يف النقد والأر�صدة لدى
البنوك
النقد واالر�صدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة
الأر�صدة النقدية والأر�صدة لدى
البنوك يف نهاية ال�سنة

2016م
مراجعة

2017م
مراجعة

2018م
مراجعة ومعدة لغر�ض خا�ص

()900.000

-

-

()16.000
()229.500
()32.673
-

()91.697
()103.652
()2.349.000
()17.782
()230.000

()346.504
()66.000
()374.000

()278.173

1.093.869

()786.504

()87.378

()84.617

()77.867

330.212

242.834

158.218

242.834

158.218

80.351

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م

انخف�ضت الأر�صدة النقدية والأر�صدة لدى البنوك من  242.8مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2016م �إلى  158.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2017م ،ب�سبب زيادة املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية من  793.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  2.270.6مليون
ب�شكل رئي�سي .وقد مت التعوي�ض عن ذلك جزئي ًا
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ،وذلك نتيج ًة للإ�ضافات التي طالت العقارات اال�ستثمارية ٍ
عجز بقيمة  278.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.093.9مليون ريال �سعودي
بزيادة يف املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية من ٍ
يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب ا�ستخدام قر�ض جديد لت�سديد قر�ض م�ستحق قدمي ول�شراء �ست قطع �أر�ض.
انخف�ضت الأر�صدة النقدية والأر�صدة لدى البنوك من  158.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2017م �إلى  80.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ،ب�سبب انخفا�ض املبالغ النقدية الناجتة عن الأن�شطة التمويلية عن  1.093.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى النقدية
امل�ستخدمة يف �أن�شطة التمويل بقيمة  786.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م،حيث مل يتم ا�ستخدام ت�سهيالت ديون �إ�ضافية خالل العام.
وقد مت التعوي�ض عن ذلك جزئي ًا بزيادة يف املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من  1.092.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى
 1.244.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،بالإ�ضافة �إلى خف�ض املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية من  2.270.6مليون
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى  535.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
ارتفع �صايف املبالغ النقدية الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية من  984.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م �إلى  1.092.2مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م ،وذلك جراء الدفعات امل�سددة للأطراف ذي العالقة ( 232.1مليون ريال �سعودي) يف ال�سنة املالية 2017م املرتبطة يف
املقام الأول بتوزيع الأ�سهم املعلن عنها والتي بلغت  485.0مليون ريال �سعودي (من �أ�صل جمموع الأرباح املعلن عنها البالغ  715.0مليون ريال
�سعودي) ،واملعو�ض عنها بتحويل العقارات اال�ستثمارية �إلى الأطراف ذات العالقة ( 193.1مليون ريال �سعودي).
ارتفع �صايف املبالغ النقدية الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية ب�شكل �إ�ضايف من  1.092.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م �إلى 1.244.2
ب�شكل رئي�سي جراء الدفعات امل�سددة للأطراف ذي العالقة والبالغة  199.5مليون ريال �سعودي
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ،وذلك ٍ
وت�سديد �أرباح الأ�سهم التي بلغت  374.0مليون ريال �سعودي ،ف�ض ًال عن حتويل عقارات ا�ستثمارية �إلى �أطراف ذات عالقة بقيمة  115.8مليون ريال
�سعودي وا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة  103.3مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها.

٦ ٦٦٦٦٦املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية
ب�شكل رئي�سي ببناء
بلغ �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية  793.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م وارتبطت ٍ
اليا�سمني مول وحمراء مول.
ب�شكل رئي�سي ب�ست قطع
بلغ �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية  2.270.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م وارتبط ٍ
�أر�ض مت �شرا�ؤها يف ال�سنة املالية 2017م ( 1.4مليار ريال �سعودي) ،و�أعمال البناء التي مت تنفيذها يف املراكز التجارية احلالية ( 497.8مليون ريال
�سعودي) و�أعمال البناء على املمتلكات التي كانت قيد التطوير ( 418.5مليون ريال �سعودي).
ب�شكل رئي�سي بالإ�ضافات
بلغ �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية  535.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وارتبطت ٍ
التي طالت العقارات اال�ستثمارية يف اخلليج مول و بوليفارد اجلامعة ،بقيمة �إجمالية قدرها  171.8مليون ريال �سعودي و 77.7مليون ريال �سعودي
على التوايل.
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٦ ٦٦٦٦٦املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية (امل�ستخدمة يف التمويل)
ب�شكل رئي�سي ب�إعادة ت�سديد
بلغ �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية  278.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م وارتبط ٍ
مبلغ  229.5مليون ريال �سعودي من قرو�ض طويلة الأمد .ال�شركة قد ح�صلت يف ال�سنة املالية 2016م على ت�سهيل ائتماين طويل الأمد بقيمة 1.6
مليار ريال �سعودي لبناء مركز جتاري يف مدينة جدة ،وقد مت ا�ستخدام  900.0مليون ريال �سعودي من هذا املبلغ لت�سديد ذمة مدينة طويلة الأمد
فيما تتعلق ب�شراء �أر�ض لهذا امل�شروع.
ب�شكل رئي�سي با�ستخدام 3.886.0
بلغ �صايف املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية  1.093.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م وقد ارتبط ٍ
مليون ريال �سعودي من ت�سهيل ائتماين جديد لت�سديد ر�صيد قر�ض �سابق و�شراء �ست قطع �أر�ض.
يف ال�سنة املالية 2016م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  902.7مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  )%90.3مت ت�سديدها من خالل
نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية بقيمة  516.0مليون ريال �سعودي باال�ضافة الى حتويالت �أر�صدة مدينة خا�صة ب�أطراف ذو عالقة �إلى �شركة فا�س
القاب�ضة ال�سعودية (يرجى مراجعة امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة).
يف ال�سنة املالية 2017م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  733.5مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  )%77.2منها  715.0مليون
ريال �سعودي متعلقة بامل�ساهمني ،مت ت�سديد  230.0مليون ريال �سعودي منها نقد ًا ،يف حني مت حتويل  485.0مليون ريال �سعودي �إلى ح�ساب �شركة
فا�س القاب�ضة ال�سعودية (حتت امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة) للتعوي�ض عن الأر�صدة امل�ستحق ،و( 18.5 )2مليون ريال �سعودي متعلقة باحل�صة
الغري م�سيطرة.
ب�شكل رئي�سي بالر�سوم التمويلية
بلغ �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية  786.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وارتبط ٍ
املتعلقة بتو�سع عدد من املراكز التجارية املختلفة ( 346.5مليون ريال �سعودي) ،والتي ارتفعت نظ ًرا الرتفاع �سعر ال�سايبور من  %1.5يف ال�سنة املالية
2017م �إلى  %2.0يف ال�سنة املالية 2018م ت�سديد القر�ض املتع ّلق مبول العرب ( 66.0مليون ريال �سعودي).
يف ال�سنة املالية 2018م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  756.8مليون ريال �سعودي منها ( 746.0 )1مليون ريال �سعودي متعلقة بامل�ساهمني ،وقد
مت ت�سديد  374.0مليون ريال �سعودي منها نقد ًا ،يف حني مت حتويل مبلغ  372.0مليون ريال �سعودي �إلى ح�سابات �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية
للتعوي�ض عن الأر�صدة امل�ستحقة ،و( 10.8 )2مليون ريال �سعودي متعلقة باحل�صة الغري م�سيطرة.

٦٦٦

٦االلتزامات والتعهدات التعاقدية

ُيلخ�ص اجلدول �أدناه ا�ستحقاقات االلتزامات املالية لل�شركة على �أ�سا�س املدفوعات التعاقدية الغري خم�صومة ا:
جدول  :50-6ا�ستحقاقات االلتزامات املالية لل�شركة على �أ�سا�س املدفوعات التعاقدية يف  31مار�س 2018م
اال�ستحقاقات التعاقدية لاللتزامات
املالية كما يف
) 31مار�س 2018م (�ألف ريال �سعودي

من �سنتني �إلى
� 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

من � 6أ�شهر حتى من �سنة واحدة
�أقل من
�إلى �سنتني
� 12شهر ًا
� 6أ�شهر \

الذمم والأر�صدة الدائنة الأخرى

276.725

-

-

-

-

276.725

امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة

221.620

-

-

-

-

221.620

�إيداع �ضمان امل�ست�أجرين

102.905

-

-

-

-

102.905

القرو�ض الطويلة الأمد

307.196

403.468

926.391

3.959.273

1.547.743

7.144.072

املجموع

908.446

403.468

926.391

3.959.273

1.547.743

7.745.322

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

جدول  :51-6ا�ستحقاقات االلتزامات املالية لل�شركة على �أ�سا�س املدفوعات التعاقدية الغري خم�صومة يف  31مار�س 2017م
اال�ستحقاقات التعاقدية
لاللتزامات املالية كما يف
 31مار�س 2017م (�ألف ريال
)�سعودي

�أقل من � 6أ�شهر

من � 6أ�شهر حتى
� 12شهر ًا

من �سنة واحدة
�إلى �سنتني

من �سنتني �إلى 5
�سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

الذمم والأر�صدة الدائنة الأخرى

245.864

-

-

-

-

245.864

امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة

226.100

-

-

-

-

226.100

�إيداع �ضمان امل�ست�أجرين

94.979

-

-

-

-

94.979

القرو�ض الطويلة الأمد

144.600

184.466

562.381

2.452.964

4.280.323

7.624.733

املجموع

711.543

184.466

562.381

2.452.964

4.280.323

8.191.676

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة يف  31مار�س 2017م واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
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جدول  :52-6ا�ستحقاقات االلتزامات املالية لل�شركة على �أ�سا�س املدفوعات التعاقدية الغري خم�صومة يف  31مار�س 2016م
اال�ستحقاقات التعاقدية
لاللتزامات املالية كما يف
 31مار�س 2016م
)�ألف ريال �سعودي(

من �سنة واحد
ة �إلى �سنتني

من �سنتني �إلى
� 5سنوات

�أكرث من
� 5سنوات

املجموع

الذمم والأر�صدة الدائنة الأخرى

227.507

-

-

-

-

227.507

امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة

321.482

-

-

-

-

321.482

�إيداع �ضمان امل�ست�أجرين

70.238

-

-

-

-

70.238

القرو�ض الطويلة الأمد

213.535

287.547

1.167.327

2.515.706

1.503.473

5.687.587

املجموع

832.762

287.547

1.167.327

2.515.706

1.503.473

6.306.814

�أقل من � 6أ�شهر من � 6أ�شهر حتى 12
�شهر ًا

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة يف  31مار�س 2017م واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

٦ ٦-٦٦ت�سوية ما بني املعايرياملحا�سبية الدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بخ�صو�ص ال�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م
٦٦٦٦-٦٦امليزانيات العمومية
يبني اجلدول التايل �إعداد امليزانيات العمومية لل�شركة وف ًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عن يف 31
مار�س 2018م:
جدول � :53-6إعداد امليزانيات العمومية لل�شركة وف ًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف
ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م
ال�سنة 2018م
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الهيئة ال�سعودية املعايري املحا�سبية
الدولية
للمحا�سبني
القانونيني
�ألف ريال(
)�سعودي
)�ألف ريال �سعودي(

الفرق
)�ألف ريال �سعودي(

التو�ضيح

الإيرادات امل�ستحقة
(اجلزء املتداول والغري
متداول)

-

98.954

98.954

يرجع الفرق �إلى �إ�ستهالك عقود الإيجار وفقًا للمعايري
املحا�سبية الدولية (والتي ت�شمل زيادات مرحلية يف بدالت
الإيجار) با�ستخدام �أ�سلوب الق�سط الثابت ،الذي نتج عنه
وجود �إيرادات م�ستحقة متثل الإيرادات املكت�سبة التي
�سيتم ا�ستهالكها تدريج ًيا على مدار ما تبقى من مدة عقد
الإيجار لدى امل�ست�أجر .ت�ألفت الإيرادات امل�ستحقة من اجلزء
املتداول البالغ  33مليون ريال �سعودي وغري املتداول البالغ
 66.0مليون ريال �سعودي.

العقارات اال�ستثمارية

10.225.699

10.781.870

556.170

يكمن الفرق ب�شكل �أ�سا�سي فيما يتعلق باال�ستهالك يف ()1
الأثر ال�سلبي لتطبيق مفهوم جتزئة الأ�صول الذي ي�ضع
الأ�صول الهامة يف فئة منف�صلة ويطفئها على مدى عمرها
الإنتاجي ،وي�ستهلك قيمة الإيجار املر�سمل البالغ 24.9
مليون ريال �سعودي )2( ،الزيادة الناجتة عن �إطفاء عقود
الإيجار على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت ،بخالف �شروط
العقد التي ت�شمل ر�سملة فرتة الإيجار املجانية بقيمة 578.8
مليون ريال �سعودي.

املمتلكات واملعدات

135.826

136.828

1.001

يرجع الفرق �إلى �إ�ستهالك عقود الإيجار ب�أ�سلوب الق�سط
الثابت مقابل مدد العقود مبا يف ذلك ر�سملة فرتة الإعفاء
من الإيجار.

بدالت الإيجار امل�ستحقة
(اجلزء املتداول والغري
متداول)

-

635.990

635.990

ميثل الر�صيد ت�أثري �إ�ستهالك عقود الإيجار ب�أ�سلوب الق�سط
الثابت مقابل مدد العقود ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف
اململكة العربية ال�سعودية باال�ضافة ر�سملة فرتة الإعفاء من
الإيجار  .ت�ألفت بدالت الإيجار امل�ستحقة من اجلزء املتداول
البالغ  11.3مليون ريال �سعودي وغري املتداول البالغ 624.7
مليون ريال �سعودي.

القرو�ض الطويلة الأجل
(اجلزء املتداول والغري
املتداول)

5.810.626

5.828.029

17.403

ميثل الفرق ر�سملة تكاليف معامالت القرو�ض بالن�سبة
للقرو�ض املح�صلة مل�شاريع التمويل قيد الإن�شاء والتي يتم
ح�سابها على �أ�سا�س طريقة الفائدة الفعالة .ت�ألفت القرو�ض
الطويلة الأجل من اجلزء املتداول البالغ  433.0مليون ريال
�سعودي وغري املتداول البالغ  5.395.0مليون ريال �سعودي.

مكاف�أة نهاية اخلدمة
للموظفني

25.158

30.338

5.180

يرجع الفرق ب�صورة �أ�سا�سية �إلى التقييم االكتواري اخلارجي
ملكاف�آت نهاية خدمة املوظفني وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم  19الذي يتناول جميع فرتات اخلدمة امل�ستقبلية املتوقعة
للموظفني والعالوات على الرواتب ومعدالت اخل�صم.

البند

الهيئة ال�سعودية املعايري املحا�سبية
الدولية
للمحا�سبني
القانونيني
�ألف ريال(
)�سعودي
)�ألف ريال �سعودي(

الفرق
)�ألف ريال �سعودي(

التو�ضيح

الأرباح املحتجزة

84.510

77.572

()6.938

مت تعديل التغيريات الناجتة عن �إعداد التقارير وفقًا
للمعايري املحا�سبية الدولية حتت بند الأرباح املحتجزة يف
القوائم املالية لعام 2018م املُعدّة لأغرا�ض خا�صة.

االحتياطيات الأخرى

()24

2.759

2.783

ميثل هذا الفرق �إعادة قيا�س اخل�سائر االكتوارية �إلى
قائمة الدخل ال�شامل الأخر مبا يتما�شى مع متطلبات معيار
املحا�سبة الدويل رقم .19

حقوق امللكية
غري امل�سيطرة

2.174

3.882

1.708

متثل الت�أثري الناجت عن التغيريات وفقًا للمعايري املحا�سبية
الدولية على النخيل بالزا و�سلمى مول والتي متلكها �شركة
املراكز العربية بن�سبة .%50

البند

ال�سنة 2018م

1.312.251

املجموع
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٦٦٦٦-٦٦قائمة الدخل
يبني اجلدول التايل �إعداد قائمة الدخل لل�شركة وف ًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عن ال�سنة املالية
املنتهية يف  31مار�س 2018م:
جدول � :54-6إعداد قائمة الدخل لل�شركة وف ًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف ال�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م
ال�سنة املالية
2018م

البند

املعايري املحا�سبية
الهيئة ال�سعودية
الدولية
للمحا�سبني القانونيني
(�ألف ريال �سعودي) (�ألف ريال �سعودي)

الفرق (�ألف
ريال �سعودي)

الإيرادات

2.159.410

2.160.507

1.097

تكلفة الإيرادات

530.729

527.035

()3.694

ا�ستهالك
العقارات
اال�ستثمارية

276.494

268.366

872

امل�صاريف
العمومية والإدارية

265.741

268.865

3.124

ر�سوم التمويل

288.661

295.358

6.697

حقوق امللكية غري
امل�سيطرة
املجموع

11.888

11.843

()45
8.051
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التو�ضيح
ميثل الفرق الإيرادات الإ�ضافية التي ينبغي �إثباتها بعد �إ�ستهالك �إيرادات الإيجار با�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية ت�صل �إلى  1.1مليون ريال �سعودي.
وفيما م�ضى (قبل تنفيذ املعايري الدولية للتقارير املالية) ،مت الإقرار ب�إيرادات الإيجار وفقا
ل�شروط العقد (على �سبيل املثال ،مل تكن �صفقات الإيجار والفرتات املعفاة من الإيجار م�سواة
بطريقة الق�سط الثابت).
ميثل الفرق البالغ  3.7مليون ريا ًال �سعودي ًا �إ�ستهالك م�صاريف الإيجار با�ستخدام طريقة
الق�سط الثابت.
�إن الفرق املعرو�ض يتعلق ب�شكل �أ�سا�سي مبا يلي )1( :املعايري املحا�سبية الدولية الذي ين�ص
على �إ�ستهالك عقود الإيجار با�ستخدام طريقة ح�ساب اخلط امل�ستقيم والتي �أدت �إلى زيادة
يف ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية مبقدار  13.5مليون ريال �سعودي ( )2مكونات فئات
الأ�صول �ضمن فئات كبرية واﻟﻌﻣر ا�ﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑها وﻗدره 12.6مليون ريال �سعودي.
ميثل الفرق �أثر �إ�ستهالك م�صاريف الإيجار با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت والتي بلغت
 0.8مليون ريال �سعودي والتغيري املرتبط بالتقييم االكتواري لنهاية خدمة املوظف وفق ًا
ملقت�ضيات معيار املحا�سبة الدويل  19مبا يتما�شى مع التقييم االكتواري اخلارجي ،وهو ما
ميثل  2.4مليون ريال �سعودي.
يتعلق اﻟﻔرق ﺑﻣﺗطﻠب اﻟﻣﻌﺎيير الدولية �ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرير المالية بتح�صيل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻘرو�ض ﺑﺎ�ﺳﺗﺧدام طريقة ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻣﻣﺎ يزيد ﻣن اﻟﺗﻐيرات المالية ﺑﻣﻘدار 6.7
ﻣﻟيون ريال �سعودي.
ح�سابات ت�سوية احل�صة غري امل�سيطرة لأثر التغيريات يف املعايري املحا�سبية الدولية على النخيل
بالزا و�سلمى مول والتي متلكها ال�شركة بن�سبة .%05

٦٦٦٦-٦٦قائمة الدخل ال�شامل
يبني اجلدول التايل �إعداد قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة وف ًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عن ال�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م:
جدول � :55-6إعداد قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة وف ًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف
 31مار�س 2018م
ال�سنة املالية

البند

الهيئة
ال�سعودية
للمحا�سبني
القانونيني
(�ألف ريال
�سعودي)

املعايري
املحا�سبية
الدولية
(�ألف ريال
�سعودي)

الفرق
(�ألف ريال
�سعودي)

التو�ضيح

2018م

�إعادة تقييم
التزامات مزايا
ما بعد التوظيف

-

2.196

2.196

ميثل هذا الفرق �إعادة قيا�س اخل�سائر الأكتوارية �إلى قائمة الدخل ال�شامل الأخر مبا يتما�شى مع متطلبات معيار
املحا�سبة الدويل رقم .19
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٦٦٦٦-٦٦قائمة التدفقات النقدية
مل يكن هناك ت�أثري كبري على التدفقات النقدية لل�سنوات املنتهية يف  31مار�س 2018م و 2017م بعد التحول �إلى املعايري الدولية للتقارير املالية كما
مت اعتماده يف ال�سعودية.

�٦ ٦-٦٦إف�صاحات ب�ش�أن خماطر ال�سوق
٦٦٦٦-٦٦خماطر ال�سوق
خماطر ال�سوق هي خماطر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق ،مثل �أ�سعار العمالت و�أ�سعار الفائدة التي �ست�ؤثر على دخل املجموعة �أو قيمة �أ�صولها من
الأدوات املالية .تهدف �إدارة خماطر ال�سوق �إلى �إدارة �أ�سباب التعر�ض ملخاطر ال�سوق وتنظيمها �ضمن حدود مقبولة ،مع احلد من تلك الأ�سباب.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦خماطر ن�سبة العمولة
خماطر ن�سبة العمولة هي خماطر تتعلق بتقلب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف معدالت العموالت يف ال�سوق .وكما يف  31مار�س 2018م و31
مار�س 2017م و� 1أبريل 2016م ،مل يكن لدى ال�شركة موجودات كبرية وطويلة الأمد تنطوي على عموالت ،بل كان لديها التزامات منطوية على
عموالت .تدير ال�شركة تعر�ضها ملخاطر �أ�سعار العمولة عن طريق املراقبة امل�س مترة للحركات يف �أ�سعار العموالت.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية املجموعة للتغيري املحتمل ب�شكل معقول ،مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة ،يف دخل املجموعة قبل الزكاة (من خالل
الت�أثري على االقرتا�ض ب�سعر فائدة متغري):
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
الربح/اخل�سارة من خالل قائمة الدخل املوحدة املراجعة
الديون ب�سعر فائدة متغري:
�سايبور  100 +نقطة �أ�سا�س
�سايبور  100 -نقطة �أ�سا�س

2018م
ريال �سعودي

2017م
ريال �سعودي

()59.796.244
59.796.244

()38.860.000
38.860.000
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٦ ٦٦٦٦٦-٦٦خماطر العقارات
حددت ال�شركة املخاطر التالية املرتبطة باملحفظة العقارية:
ཛقد تزيد تكلفة برامج التطوير �إذا كان هناك ت�أخري يف �إجراءات التخطيط .ت�ستخدم ال�شركة امل�ست�شارين الذين هم خرباء يف تلبية متطلبات
ཛ
التخطيط املحددة يف موقع الربنامج من �أجل تقليل املخاطر التي قد تن�ش�أ عن �إجراءات التخطيط.
ཛ

ཛقد ي�صبح �أي م�ست�أجر رئي�سي مع�س ًرا ويت�سبب يف خ�سارة كبرية يف �إيرادات الإيجار وانخفا�ض يف قيمة املمتلكات املرتبطة به .للحد من هذه
املخاطر ،تقوم ال�شركة مبراجعة الو�ضع املايل جلميع امل�ست�أجرين املحتملني وتقرر امل�ستوى املنا�سب لل�ضمان �إما عن طريق الإيداعات �أو
ال�ضمانات الإيجارية.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦خماطر العملة
مل يكن لدى ال�شركة �أي �أ�صول �أو التزامات مالية مقومة بعملة �أجنبية يف تاريخ التقرير كانت معر�ضة لتذبذب العملة الأجنبية .ونتيجة لذلك ،مل ُيقدم
�أي حتليل يتعلق باحل�سا�سية للعملة الأجنبية.

٦٦٦٦-٦٦خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماته مبوجب �أداة مالية �أو عقد ،مما ي�ؤدي �إلى خ�سارة مالية .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر
ائتمانية من �أن�شطة الت�أجري ،مبا يف ذلك الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية.
مقدما .يتم تقييم اجلودة االئتمانية للم�ست�أجر على �أ�سا�س بطاقة تقييم
تتم �إدارة خماطر االئتمان من خالل مطالبة امل�ست�أجرين بدفع الإيجار ً
ائتمانية وا�سعة النطاق عند �إبرام عقد الإيجار .يتم ر�صد الذمم املدينة امل�ستحقة على املوظفني ب�شكل منتظم .تتمثل �أعلى خماطر االئتمان يف تاريخ
التقرير هو القيمة الدفرتية لكل �صنف من الأ�صول املالية.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦الذمم املدينة
يتم تقييم امل�ست�أجرين وف ًقا ملعايري ال�شركة قبل الدخول يف ترتيبات الت�أجري.
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٦ ٦٦٦٦٦-٦٦امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة
يتم �إجراء حتليل انخفا�ض القيمة يف تاريخ كل تقرير على حدة للأطراف الرئي�سية ذي العالقة .احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان يف تاريخ
التقرير هو القيمة الدفرتية للمبلغ امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة .ال حتتفظ ال�شركة ب�أي رهن ك�ضمان .يتم �إجراء هذا التقييم يف كل �سنة مالية
من خالل فح�ص الو�ضع املايل للأطراف ذي العالقة وال�سوق الذي تعمل فيه الأطراف ذات العالقة .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘييم اﻟﻣﺧﺎطر فيما يتﻌﻟق
ﺑﺎﻟﻣ�ﺳﺗﺣق ﻣن �أطراف ذي ﻋﻼﻗﺔ حيث �إن �أغلبية ب�سيطة من ا�ﻷ طراف ذي العالقة مملوكني من نف�س ال�شركاء.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦خماطر االئتمان املتعلقة بالأدوات املالية والإيداعات النقدية
يتم �إدارة خماطر االئتمان من الأر�صدة املودعة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية من قبل خزينة ال�شركة الأم القاب�ضة وف ًقا ل�سيا�سة ال�شركة .يتم و�ضع
النقد ب�شكل رئي�سي لدى البنوك الوطنية ذات الت�صنيفات االئتمانية اجليدة .ال تعترب ال�شركة نف�سها معر�ضة لرتكيز خماطر االئتمان فيما يتعلق
بالبنوك ب�سبب خلفيتها املالية القوية.

٦٦٦٦-٦٦خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة ال�شركة ل�صعوبة يف الوفاء بااللتزامات املرتبطة بالتزاماتها املالية التي يتم ت�سويتها عن طريق ت�سليم النقد �أو
الأ�صل املايل الآخر .يتمثل نهج ال�شركة ﻲﻓ �إدارة اﻟ�ﺳيوﻟﺔ ﻲﻓ �ﺿﻣﺎن �أن ﺗكون ﻟديها دا ً
ﺋﻣﺎ �ﺳيوﻟﺔ كافية ﻟت�سوية التزاماتها ﻋﻧد ا�ﺳﺗﺣﻘﺎقها ،يف الأحوال
العادية واحلرجة ،دون تكبد ﺧ�ﺳﺎﺋر ﻏير ﻣﻘﺑوﻟﺔ �أو ﻣﺧﺎطرة ت�ضرر �ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .تعتقد الإدارة �أن ال�شركة مل تتعر�ض ملخاطر كبرية فيما يتعلق
بال�سيولة وحتتفظ بخطوط ائتمان خمتلفة .عند �إجراء مقارنة دقيقة بني االلتزامات املالية املدرجة �ضمن املطلوبات املتداولة (با�ستثناء املبالغ
امل�ستحقة للأطراف ذي العالقة حيث ميكن ت�أجيلها خالل حالة �أزمة ال�سيولة) مع وجود الأ�صول املالية التي ت�شكل جز ًءا من الأ�صول احلالية ،يبدو
�أنه ال يوجد �أي �شكوك جوهرية يف �صايف الطلوبات املتداولة لل�شركة.
لتلخي�ص قائمة ا�ستحقاق االلتزامات املالية للمجموعة ،يرجى الرجوع �إلى ق�سم االلتزامات والتعهدات التعاقدية حتت البند .6-9

٦٦٦٦-٦٦خماطر �أ�سعار حقوق امللكية
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم الناجتة عن ا�ستثمارات الأ�سهم .يف نهاية الفرتة امل�شمولة بالتقرير ،يتم االحتفاظ مبعظم ا�ستثمارات الأ�سهم
يف ال�شركة لأغرا�ض �إ�سرتاتيجية ولي�ست لأغرا�ض التداول .ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗداول هذه اﻻ�ﺳﺗﺛﻣﺎرات بفاعلية .بلغ تعر�ض ا�ستثمارات الأ�سهم
املدرجة  7.0مليون ريال ( 31مار�س 2017م  7.3 :مليون ريال و� 1أبريل 2016م  8.7 :مليون ريال �سعودي(� .إن االنخفا�ض بن�سبة  %15يف القيمة
ال�سوقية ميكن �أن يكون له ت�أثري  1.0مليون ريال �سعودي ( 31مار�س2017م 1.1 :مليون ريال �سعودي) على �إجمايل الدخل ال�شامل �أو حقوق
امل�ساهمني املن�سوبة للمجموعة ،ويعتمد ذلك على اذا ما كان االنخفا�ض ذو اهمية او لفرتات طويلة� .إن الزيادة بن�سبة  %15يف قيمة ا�ستثمارات
الأ�سهم املدرجة قد ت�ؤثر على احلقوق امللكية ،ولكن لن يكون لها ت�أثري على الدخل.

٦ ٦-٦٦نتائج العمليات لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
٦٦٦٦-٦٦قوائم الدخل
جدول  :56-6قوائم الدخل لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
الإيرادات
تكاليف الإيرادات
ا�ستهالك عقارات ا�ستثمارية
جممل الأرباح
م�صاريف دعاية وترويج
م�صروفات عمومية و�إدارية
خ�سائر الإنخفا�ض قيمة الذمم املدينة
ايرادات االخرى
م�صروفات اخرى
ربح الت�شغيل
احل�صة يف ارباح �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
تكلفة متولية
الربح قبل الزكاة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م مراجعة
1.600.717
()401.539
()203.893
995.285
()10.654
()121.775
()87.683
19.851
()9.467
785.557
9.651
()222.481
572.727

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف 2017 31م-فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م
دي�سمرب 2018م
1.619.986
()405.564
()191.149
1.023.272
()4.947
()125.064
()53.202
6.843
()6.337
840.565
8.117
()361.806
486.875

%1.2
%1.0
()%6.3
%2.8
()%53.6
%2.7
()%39.3
()%65.5
()%33.1
%7.0
()%15.9
%62.6
()%15.0
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�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف 2017 31م-فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م
دي�سمرب 2018م

الزكاة
ربح الفرتة

()25.442
547.285

61.788
548.663

()%342.9
%0.3

ربح الفرتة العائد �إلى:
مالكي ال�شركة
احل�صة غري امل�سيطرة
ربح الفرتة

537.619
9.666
547.285

538.400
10.263
548.663

%0.1
%6.2
%0.3

امل�صدر :املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها
من القوائم املالية الأولية املوحدة لل�شركة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م واملعدة ح�سب املعاير الدولية االعداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية
ال�سعودية

امل�ؤ�شرات الرئي�سية يف لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب
2017م
كن�سبة مئوية من الإيرادات
جممل الأرباح
م�صروفات عمومية و�إدارية
ربح الت�شغيل
ربح الفرتة
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املراكز التجارية يف نهاية الفرتة
�إجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري (مرت مربع)
�إجمايل امل�ساحات الإيجارية امل�شغولة يف نهاية الفرتة (مرت مربع)
متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع (ريال �سعودي لكل مرت مربع)*
ن�سبة الإ�شغال يف نهاية الفرتة (مرت مربع)
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة (مرت مربع)
متو�سط ن�سبة الإ�شغال خالل الفرتة
متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**
�صايف الأموال من العمليات (�ألف ريال �سعودي)***
�صايف الدخل املتكرر (�ألف ريال �سعودي)

فرتة الت�سعة �أ�شهر فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
دي�سمرب 2018م

%62.2
%7.6
%49.1
%34.2

%63.2
%7.7
%51.9
%33.9

19
1.079.327
1.001.342
1.959
%92.8
997.772
%92.4
%85.0
762.736
549.358

19
1.078.821
1.014.540
1.961
%94.2
1.001.606
%92.8
%91.6
804.057
623.678

امل�صدر :معلومات ال�شركة
*احتُ�سبت املعدالت على �أ�سا�س �سنوي بغر�ض املقارنة بينها.
** يقي�س متو�سط معدل الكفاءة (�صايف الإيرادات الإيجارية�/إجمايل الإيرادات الإيجارية) اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين.
***الرجاء الإطالع على اجلدول �أدناه

متغري
%1.0
%0.1
%2.8
()%0.3
متغري /جزء يف الألف
()%0.0
%1.3
%0.1
%1.4
%0.4
%0.4
%6.6
%5.4
%13.5

جدول � 1-56-6صايف االموال من العمليات
�ألف ريال �سعودي
�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة العائد �إلى مالكي ال�شركة
�إ�ستهالك عقارات ا�ستثمارية
�إ�ستهالك املمتلكات واملعدات
رد خم�ص�ص
�شطب تكاليف معدات غري مطف�أة
�صايف الأموال من العمليات

فرتة الت�سعة �أ�شهر فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 31
املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م
دي�سمرب 2017م
مراجعة
مراجعة
538.400
537.619
191.149
203.893
24.479
21.224
()75.142
125.171
804.057
762.736

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م
%0.2
()%6.3
%15.3
الينطبق
الينطبق
%5.4

امل�صدر :معلومات ال�شركة

نظرة عامة مقارنة الأداء املايل يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،مقابل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م:

ཛ
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ཛبقيت �إجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري الى حد كبري دون تغري مع انخفا�ض طفيف من  1.079.327مرت مربع يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  1.078.821مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وذلك ب�شكل
رئي�سي نتيجة قرار بتوقيف مراكز �أخرى عن العمل (مركز العليا للبيع بالتجزئة الذي مت ارجاعه للمالكني ومبنى ال�ضباب الذي مت بيعه

ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  4.797مرت مربع يف �إجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري) ،مقابل
�إرتفاع هذه امل�ساحة يف مول العرب  -جدة (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  3.661مرت مربع) ،ب�سبب ا�ستحداث م�ساحات جديدة لل�سينما يف املركز
التجاري.
ཛ

ཛارتفع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  997.772مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م
�إلى  1.001.606مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،خا�صة يف اليا�سمني مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة 7.237
مرت مربع يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة) ،النخيل مول  -الريا�ض (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  2.722مرت مربع يف
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة) ،اجلبيل مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  2.590مرت مربع يف املتو�سط املرجح لإجمايل
امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة) ،مقابل الإنخفا�ض يف مركز العليا للبيع بالتجزئة ومبنى ال�ضباب (واللذان �ساهما بانخفا�ض يبلغ  4.674مرت
مربع يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة) ،وهيفاء مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.950مرت مربع يف املتو�سط
املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة) .نتيج ًة لذلك ،ارتفع متو�سط ن�سبة الإ�شغال من  ٪92.4يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م �إلى  %92.8يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

ཛ

ཛارتفعت الإيرادات بن�سبة  %1.2من  1.600.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  1.620.0مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة
الإيجارية امل�شغولة بن�سبة  ،٪0.4بالإ�ضافة الى ارتفاع �صايف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع من  1.959ريال �سعودي لكل مرت
مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  1.961ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م .يف �ضوء �سيا�سة اخل�صمومات اجلديدة التي مت اعتمادها خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م  ،قامت
ال�شركة بخف�ض قيمة العقود لبع�ض امل�ست�أجرين من الأطراف ذي العالقة (مما �ساهم بانخفا�ض يف �إجمايل �إيرادات االيجار بن�سبة ٪6.5
(بقيمة  97.4مليون ريال �سعودي) ويف نف�س الوقت� ،إنخف�ضت اخل�صومات بن�سبة ( %48.0بقيمة  124.4مليون ريال �سعودي) من 259.1
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  134.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م .فقد انخف�ضت اخل�صومات للم�ستاجرين ذي العالقة بن�سبة  %61.1من  196.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  76.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،اما للم�ستاجرين
من الغري فقد انخف�ضت اخل�صومات بن�سبة  %6.8من  62.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م
الى  58.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� .ساهم كل هذا بارتفاع معدل الكفائة من  %85.0الى
 %91.6خالل هذه الفرتة.

ཛ

ཛارتفعت تكاليف الإيرادات بن�سبة  ،٪1.0من  401.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى 405.6
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وقد نتج هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي عن زيادة نفقات الإيجار بن�سبة
( ٪18.7مببلغ  27.0مليون ريال �سعودي) ،يتعلق معظمها بعزيز مول نتيجة �إبرام عقد �إيجار جديد بقيمة �أعلى وعمر انتاجي اطول (مدة
الإيجار حتى عام 2046م) .وقوبل ذلك جزئي ًا ب�إنخفا�ض م�صاريف اخلدمات الأمنية بن�سبة ( %22.0مببلغ  12.7مليون ريال �سعودي)،
وم�صاريف خدمات التنظيف بن�سبة ( %21.3مببلغ  11.9مليون ريال �سعودي) خالل الفرتة كجزء من مبادرة ال�شركة لال�ستعمال الأمثل
للنفقات (ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع �إلى ق�سم »تكاليف الإيرادات« .)7-12-6

ཛ

ཛانخف�ضت نفقات اال�ستهالك املتع ّلقة بالعقارات اال�ستثمارية بن�سبة  ٪6.3من  203.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م �إلى  191.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .يرتبط هذا االنخفا�ض ب�شكل
رئي�سي ( )1بعزيز مول ،ب�سبب عقد الإيجار اجلديد الذي �أدى �إلى زيادة مدة الإيجار حتى عام 2046م ،مما �أدى �إلى زيادة العمر الإنتاجي
على فرتة �أطول� .إلى جانب (� )2إنخفا�ض يف نفقات اال�ستهالك املتعلقة بجوري مول بقيمة  2.2مليون ريال �سعودي بني فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة زيادة العمر الإنتاجي لبع�ض موجودات املركز
خالل الفرتة .

ཛ

ཛانخف�ضت نفقات الدعاية والرتويج بن�سبة  ٪53.6من  10.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى
 4.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى انخفا�ض النفقات الت�سويقية
والإ�شارات املتعلقة باملراكز التجارية ،بقيمة  3.0مليون ريال �سعودي و  1.9مليون ريال �سعودي ،على التوايل ،خالل الفرتة نف�سها.

ཛ

ཛارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية بن�سبة  %2.7من  121.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
�إلى  125.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ( )1ارتفاع يف
امل�صاريف احلكومية بقيمة  21.6مليون ريال �سعودي من  3.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
الى  24.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة غرامات مالية بقيمة  22.4مليون ريال �سعودي
متعلقة بالت�أخر بت�سوية �ضرائب القيمة امل�ضافة .قابل ذلك انخفا�ض تكاليف املوظفني بن�سبة  %33.0من  68.2مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  45.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،مبوجب
خف�ض عدد املوظفني من  297يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  221يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .وي�أتي هذا االنخفا�ض يف �سياق خطة ال�شركة لال�ستعمال الأمثل للنفقات (ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع �إلى ق�سم امل�صاريف
العمومية والإدارية .)10-12-6
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ཛ

ཛت�شمل التكلفة التمولية الر�سوم املتعلقة بت�سهيالت القر�ض الثالثة ال�سابقة ( )iقر�ض لبناء مول العرب ،مبعدل متويل قدره
 )ii( ،%3.0+قر�ض طويل الأجل بتكلفة متويل  ،%3.0+ SIBORو( )iiiقر�ض طويل الأجل بتكلفة متويل � 6أ�شهر  ،%2.0+ SIBORوالتي
متت �إعادة هيكلتها يف ت�سهيالت مالية جديدة يف  31دي�سمرب 2018م ،بتكلفة متويل  %2.5 + SIBORمن  222.5مليون ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  361.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
مما ي�شكل ارتفاع بن�سبة  ،%62.6نتيجة (� )1شطب م�صاريف املعامالت الغري املطف�أة املتعلقة بات�سهيالت التمويل القدمية وقدرها 125.2
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ومتثل �شطب م�صاريف املعامالت املتعلقة بت�سهيالت التمويل
اجلديدة التي مت اطفائها من تاريخ انفاق القر�ض القدمي ( )2الزيادة يف م�صاريف العموالت على ت�سهيالت املرابحة الطويلة الأجل بن�سبة
 %8.4من  204.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  222.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة لإعادة هيكلة ت�سهيالت ديون ال�شركة (راجع البند  - 13-6املدة قرو�ض طويلة الأجل) .وت�شمل
امل�صاريف املالية اي�ضا ( )3تكاليف اطفاء املعامالت التي بلغت  14.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م ،و تتعلق بر�سوم ترتب الت�سهيالت املالية اجلديدة  .بالإ�ضافة �إلى الر�سوم املالية املتعلقة بت�سهيالت التمويل ملول العرب  -الريا�ض
وجوهرة جدة مول ،حيث مت تعليق هذه امل�شاريع م�ؤقتًا تبعا لقرار االدارة يف �ضوء االو�ضاع االقت�صادية .وفقا للإدارة ،من املقرر ا�ستئناف
البناء يف امل�ستقبل القريب.
SIBOR

٦٦٦٦-٦٦الإيرادات ح�سب النوع
جدول  :57-6الإيرادات ح�سب النوع لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
الإيرادات الإيجارية
�إجمايل الإيرادات الإيجارية
ر�سوم اخلدمات
جمموع اجمايل االيرادات الإيجارية
�إجمايل اخل�صومات
�صايف الإيرادات الإيجارية
�إيرادات املرافق
املبيعات الإعالمية
�إيرادات �إيجارية �أخرى
�إجمايل الإيرادات
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
عدد املراكز التجارية يف نهاية الفرتة
عدد املتاجر يف نهاية الفرتة
عدد الأك�شاك يف نهاية الفرتة*
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة (مرت مربع)
�إجمايل الإيرادات الإيجارية باملرت املربع**
�صايف الإيرادات الإيجارية باملرت املربع **
ن�سبة �إجمايل اخل�صومات على جمموع �إجمايل الإيرادات الإيجارية

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر
فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب املنتهية يف  31دي�سمرب دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
2018م
2017م
1.493.604
231.478
1.725.082
()259.103
1.465.979
73.523
31.549
29.666
1.600.717

1.396.213
211.803
1.608.016
()134.691
1.473.324
75.853
45.851
24.958
1.619.986

()%6.5
()%8.5
()%6.8
()%48.0
%0.5
%3.2
%45.3
()%15.9
%1.2

19
3.307
862
997.772
2.305
1.959
%15.0

19
3.240
860
1.001.606
2.141
1.961
%8.4

%0.0
()%2.0
()%0.2
%0.4
()%7.1
%0.1
()%6.6

امل�صدر :معلومات ال�شركة
*الأك�شاك وامل�ستودعات غري م�شمولة يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري يف املراكز التجارية وهي غري م�شمولة يف عدد وحدات بيع التجزئة املوجودة يف نهاية الفرتة
** احتُ�سبت املعدالت على �أ�سا�س �سنوي بغر�ض املقارنة بينها.

�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦إجمايل الإيرادات الإيجارية
انخف�ض �إجمايل الإيرادات الإيجارية ﺒﻨ�ﺴﺒﺔ  %6.5خالل املدة قيد الدرا�سة ﻤﻥ  1.493.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م �إلى  1.396.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي الى انخفا�ض
متو�سط �إجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %7.1من  2.305ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م �إلى  2.141ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على خلفية انخفا�ض قيمة االيجار ال�سنوي لبع�ض
امل�ست�أجرين يف حماولة للحد من اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ،كي تتما�شى مع �سيا�سة ال�شركة للخ�صومات .فقد قامت ال�شركة باعادة التفاو�ض
على �أ�سعار العقود اجلديدة  ،ب�شكل �أ�سا�سي مع امل�ست�أجرين من الأطراف ذي العالقة (ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع الى ق�سم »اخل�صومات«
.)2-2-12-6
ﺑﻟﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎ�ض ﻲﻓ القائمة ال�سنوية للإيجار  132.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويتعلق االنخفا�ض ب�شكل
اخلا�صة للم�ست�أجرين من
�أ�سا�سي بامل�ست�أجرين ذي عالقة (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  149.7ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل �ﺳﻌﻮدي) يف حني ارتفعت القيمة ال�سنوية
ّ
الغري مببلغ  16.8مليون ريال �سعودي.
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٦ ٦٦٦٦٦-٦٦اخل�صومات
�أقرت ال�شركة �سيا�سة اخل�صومات اجلديدة ،خالل ال�سنة املالية 2018م ،و�سيتم تطبيقها تدريجي ًا خالل ال�سنة .فقد منحت اخل�صومات للم�ست�أجرين
خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،مبوجب قرار �إدارة �شركة املراكز العربية التي اخذت بعني االعتبار ظروف ال�سوق التي كانت
�سائدة.
انخف�ضت اخل�صومات بن�سبة  ٪48.0من  259.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  134.7مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة �إنخفا�ض يف اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين ذي عالقة ،من
 196.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  76.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م يف �ضوء ت�سوية قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ست�أجرين ذي عالقة (م�شار �إليها �أعاله) ،بالإ�ضافة الى انخفا�ض يف اخل�صومات
املمنوحة للم�ست�أجرين من الغري من  62.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،الى  58.1مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
وبالتايل ،انخف�ضت ن�سبة اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين على جمموع �إجمايل الإيرادات الإيجارية ،من  %15.0يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م ،الى  %8.4يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .فقد انخف�ضت ن�سبة �إجمايل اخل�صومات على جمموع �إجمايل
الإيرادات الإيجارية للم�ست�أجرين ذي عالقة ،من  %36.4يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،الى  %18.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،والتي جتاوزت ن�سبة  %15املحددة يف �سيا�سة اخل�صومات املتفق عليها .فيما انخف�ضت ن�سبة �إجمايل اخل�صومات على
جمموع �إجمايل الإيرادات الإيجارية للم�ست�أجرين الآخرين ،من  %5.3الى  %4.9خالل الفرتة ذاتها .يف  31دي�سمرب 2018م ،كانت ال�سيا�سة يف طور
التنفيذ ،ومن املتوقع ان تتوافق التخفي�ضات املمنوحة مع �إر�شادات ال�سيا�سة يف فرتة الأ�شهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية 2019م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦م�صاريف اخلدمات
انخف�ضت ر�سوم اخلدمات خالل املدة قيد الدرا�سة بن�سبة  ،%8.5من  231.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م �إلى  211.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة �إنخفا�ض �إجمايل الإيرادات الإيجارية خالل
هذه الفرتة على خلفية انخفا�ض قيمة العقود ال�سنوية لعدد من امل�ست�أجرين ذات عالقة .وظلت ر�سوم اخلدمات ثابتة ن�سبي ًا كن�سبة مئوية من �إجمايل
الإيرادات التي انخف�ضت ب�شكل طفيف ،من  %15.5يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  %15.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2018م.

�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦إيرادات املرافق
ارتفعت �إيرادات املرافق بن�سبة  ٪3.2من  73.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  75.9مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وقد حت ّققت �أعلى ن�سبة من الزيادات يف الأح�ساء مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة � 851ألف
ريال �سعودي) ،والنور مول (والذي �ساهم بزيادة  679الف ريال �سعودي) ،واحلمراء مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة � 604ألف ريال �سعودي) ،واليا�سمني
مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة � 536ألف ريال �سعودي).

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦املبيعات الإعالمية
ارتفعت املبيعات الإعالمية ،بن�سبة  ٪45.3من  31.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  45.9مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك �أ�سا�س ًا للعقود احلديثة مع وكاالت �إعالمية للت�سويق الرقمي املتعلقة يف
النخيل مول (الريا�ض) ،مول الظهران ،مول العرب  -جدة.

�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦إيرادات �إيجارية �أخرى
�شكلت الإيرادات الإيجارية الأخرى ،بنود دخل رئي�سية (متثل عموالت مدفوعة من م�ست�أجرين ال�ستئجار متاجر جديدة يف مواقع رئي�سية وحمددة
يف املراكز التجارية) ،ودفعات من م�ست�أجرين تتع ّلق بغرامات �إنهاء مبكر للعقود التي ت�شمل املداخيل النقدية الرئي�سية واملدفوعات امل�ستحقة من
امل�ست�أجرين املتع ّلقة بغرامات الإنهاء املبكر ،ودخل كامريات ت�صوير الزائرين .انخف�ضت الإيرادات الإيجارية الأخرى ،بن�سبة  ٪15.9من 29.7
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  25.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي� ،إلى انخفا�ض يف املداخيل النقدية الرئي�سية من  19.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م ،الى  14.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،حتديدا يف مول الظهران (الذي �ساهم
بانخفا�ض يبلغ  2.9مليون ريال �سعودي) ،عزيز مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  963الف ريال �سعودي) ،والنور مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ
 373الف ريال �سعودي).
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٦٦٦٦-٦٦الإيرادات بح�سب املراكز التجارية
جدول  :58-6الإيرادات بح�سب املراكز التجارية ملدّ ة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م*
�ألف ريال �سعودي
مول الظهران
مول العرب  -جدة
النخيل مول  -الريا�ض
ال�سالم مول  -جدة
مكة مول
عزيز مول
النور مول
هيفاء مول
�سالم مول  -الريا�ض
خري�ص مول
االح�ساء مول
النخيل بالزا
تاال مول
�سلمى مول
عقارات �أخرى
�صحارى بالزا
�إجمايل ايرادات املراكز التجارية التي مت افتتاحها
قبل ال�سنة املالية 2016م
جوري مول
اجلبيل مول
�إجمايل ايرادات املراكز التجارية التي مت افتتاحها
يف ال�سنة املالية 2016م
اليا�سمني مول
احلمراء مول
�إجمايل ايرادات املراكز التجارية التي مت افتتاحها
يف ال�سنة املالية 2017م
املقر الرئي�سي
�إجمايل الإيرادات*
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�سنة
املالية 2016م
عدد املتاجر
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية
امل�شغولة (مرت مربع)
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت
مربع)
ن�سبة الإ�شغال يف نهاية الفرتة
متو�سط ن�سبة الإ�شغال خالل الفرتة
متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**
املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية
2016م
عدد املتاجر
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية
امل�شغولة (مرت مربع)
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت
مربع)
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فرتة الت�سعة �أ�شهر
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
دي�سمرب فرتة الت�سعة �أ�شهر
نوع امللكية �سنة االفتتاح املنتهية يف 31
املنتهية يف 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م
دي�سمرب
31
2017م
2018م
م�ست�أجر من
%2.0
256.844
251.763
2005م
الغري
من
مملوك
%1.8
207.339
203.757
2008م
قبل ال�شركة
م�ست�أجر من
%16.5
142.874
122.595
2014م
الغري
من
م�ست�أجر
()%4.0
139.471
145.330
2012م
الغري
مملوك من
%3.1
118.327
114.794
2011م
قبل ال�شركة
م�ست�أجر من
()%0.8
115.721
116.605
2005م
الغري
مملوك من
%5.2
100.713
95.729
2008م
قبل ال�شركة
من
م�ست�أجر
()%14.1
49.032
57.073
2011م
الغري
مملوك من
%12.3
52.534
46.787
2005م
قبل ال�شركة
م�ست�أجر من
()%6.7
42.613
45.651
2002م
الغري
من
مملوك
%0.2
38.924
38.858
2010م
قبل ال�شركة
م�ست�أجر من
()%1.0
33.569
33.917
2004م
الغري
من
م�ست�أجر
()%9.3
28.812
31.766
2014م
الغري
م�ست�أجر من
()%17.2
12.009
14.510
2014م
الغري
من
م�ست�أجر
()%49.4
2.634
5.207
ال ينطبق
الغري
مملوك من
()%87.1
392
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�ألف ريال �سعودي
ن�سبة الإ�شغال يف نهاية الفرتة
متو�سط ن�سبة الإ�شغال خالل الفرتة
متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**
املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية
2017م
عدد املتاجر
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية
امل�شغولة (مرت مربع)
الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية
القابلة للت�أجري امل�شغولة (ريال �سعودي/مرت
مربع)
ن�سبة الإ�شغال يف نهاية الفرتة
متو�سط ن�سبة الإ�شغال خالل الفرتة
متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**

فرتة الت�سعة �أ�شهر
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
دي�سمرب فرتة الت�سعة �أ�شهر
نوع امللكية �سنة االفتتاح املنتهية يف 31
املنتهية يف 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
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%5.7
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()%4.1

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* �إعتماد هذا التق�سيم لتحليل االيرادات بح�سب املراكز التجارية ،باال�ضافة �إلى حتليل االيرادات بح�سب حتليل املثل باملثل
** يقي�س متو�سط معدل الكفاءة (�صايف الإيرادات الإيجارية�/إجمايل الإيرادات الإيجارية) اخل�صومات املمنوحة للم�ست�أجرين.
*** هذه الأرقام مقدمة على �أ�سا�س �سنوي (يف كل حالة تق�سم الأرقام املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر على  9وت�ضاعف بعد ذلك بعامل  12للو�صول �إلى االرقام ال�سنوية).

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�سنة املالية 2016م
متثل املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�سنة املالية 2016م ٪83.5 ،من امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري لل�شركة اعتبا ًرا من 31
دي�سمرب 2018م ،وت�شمل املركزين التجاريني الرئي�سيني التابعني لل�شركة ،مول الظهران ومول العرب  -جدة.
ارتفعت �إجمايل �إيرادات هذه املحفظة ،بن�سبة  ٪1.1من  1.327.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى
 1.341.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع
خالل املدة قيد الدرا�سة  2.095ريال �سعودي لكل مرت مربع �إلى  2.135ريال �سعودي لكل مرت مربع .وياتي االرتفاع يف متو�سط الإيرادات الإيجارية
لكل مرت مربع خالل هذه الفرتة نتيجة تطبيق �سيا�سة اخل�صومات اجلديدة ،دفع ذلك ال�شركة الى تعديل قيمة االجور ال�سنوية لعدد من امل�ستاجرين
باال�ضافة الى خف�ض اخل�صومات املمنوحة.مما ادى الى ارتفاع معدل الكفاءة من  %84.4يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى
 %92.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
بد�أت ن�شاطات مول الظهران يف عام 2005م ،وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  160.612مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
�ضم مول الظهران 511 ،متج ًرا يف فرتة الت�سعة
 31دي�سمرب 2017م ،و 160.647مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد ّ
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 504متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغت  ٪93.7يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و ٪94.6يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .هذا وارتفعت الإيرادات الإجمالية مبول
الظهران ،بن�سبة  ٪2.0من  251.8مليون ريال �سعودي ،يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  256.8مليون ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة %2.1من  2.033ريال �سعودي لكل
مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  2.076ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .وياتي ذالك نتيجة جهود ال�شركة خلف�ض اخل�صومات املمنوحة و حت�سني �صايف االيرادات االيجارية لكل مرت مربع وذلك باال�ضافة الى ارتفاع
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  150.515مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  151.911مرت
مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
�أما مول العرب  -جدة الذي بد�أ العمل به عام 2008م ،فقد زادت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري من  105.524مرت مربع الى 109.185
�ضم مول
مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب2018م ،على التوايل .وقد ّ
العرب  -جدة 337 ،متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 334متج ًرا و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م،
و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغت  %93.3يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و %92.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .هذا وقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية ملول العرب  -جدة ،بن�سبة  %1.8من  203.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م �إلى  207.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية �إرتفاع معدل الكفاءة من %84.4
الى  %91.2خالل املدة قيد الدرا�سة بالتزامن مع �إنخفا�ض اخل�صومات املمنوحة لعدد من امل�ست�أجرين .وقابل ذلك جزئي ًا �إنخفا�ض يف القيمة
ال�سنوية للإيجار لعدد من امل�ست�أجرين ذي عالقة .بالإ�ضافة لذلك� ،إرتفع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  98.506مرت مربع
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،الى  100.697مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
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النخيل مول  -ريا�ض الذي بدا العمل به عام 2014م ،وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  55.343مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
�ضم النخيل مول 247 ،متج ًرا يف فرتة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 55.707مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد ّ
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 253متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغت  %95.0يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و %99.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .هذا وارتفعت الإيرادات الإجمالية
مبول النخيل  -ريا�ض ،بن�سبة  ٪16.5من  122.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  142.9مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،يرجع ذلك بالأ�سا�س الرتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %8.5لكل مرت مربع
من  2.812ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  3.052ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018مباال�ضافة الى ارتفاع املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  52.563مرت مربع الى 55.286
مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وي�أتي التح�سن يف متو�سط
االيرادات االيجارية لكل مرت مربع نتيجة جهود ال�شركة خلف�ض اخل�صومات املمنوحة للم�ستاجرين بالرغم من تخفي�ض قيم عدد من االيجارات
للم�ستاجرين ذي العالقة.
بد�أت ن�شاطات ال�سالم مول  -جدة يف عام 2012م ،وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري 122.322مرت مربع و 121.363مرت مربع يف
�ضم ال�سالم مول  -جدة،
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على التوايل .وقد ّ
 386متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 372متج ًرا يف يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة
�إ�شغال بلغت  %91.8يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و ٪92.0يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وانخف�ضت
الإيرادات الإجمالية لل�سالم مول  -جدة بن�سبة  %4.0من  145.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى
 139.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى انخفا�ض متو�سط الإيرادات الإيجارية
لكل مرت مربع بن�سبة  ،%3.3من  1.556ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  1.505ريال �سعودي
لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة النخفا�ض يف قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ست�أجرين (يرجى الرجوع
�إلى بند  2-12-6لإيرادات ح�سب النوع( باال�ضافة الى ا�ستبدال عدد من امل�ستاجرين املنتهية �صالحية عقودهم مب�ستاجرين جدد مبعدالت اقل.
قابل ذلك� ،إرتفاع يف معدل الكفاءة من  %88.8يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  %91.5يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م .بالإ�ضافة �إلى الإنخفا�ض يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  112.243مرت مربع �إلى  111.599مرت
مربع خالل الفرتة .ويرجع ذالك با�سا�س الى الغاء عالمة جتارية �ضمن فئة امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ 229
مرت مربع).
بد�أت ن�شاطات مكة مول يف عام 2011م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  37.439مرت مربع و  37.545مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم مكة مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م  294متجرا و  289متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت  %97.5و  %96.7مربع
يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .ارتفعت االيرادات االيجارية
بن�سبة  %3.1من  114.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  118.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية االرتفاع يف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %2.7من  3.911ريال �سعودي لكل
مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  4.017ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .ويعود ذلك باال�سا�س الى ارتفاع معدل الكفائة من  %87.5يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  %94.9يف فرتة الت�سعة
ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد قابلها �إنخفا�ض يف ن�سبة �إ�شغال من  %97.5الى  %96.7خالل نف�س الفرتة ،نتيجة انخفا�ض املتو�سط
املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  36.485مرتمربع الى  36.292مرت مربع خالل الفرتة ذاتها.
بد�أت ن�شاطات عزيز مول يف عام 2005م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  72.010مرت مربع و  72.153مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم عزيز مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م  291متجرا و  281متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت  %97.9و  %94.7مربع
يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .انخف�ضت االيرادات االيجارية
بن�سبة  %0.8من  116.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  115.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية االنخفا�ض يف ن�سبة اال�شغال من  %97.9يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى
 %94.7يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة النخفا�ض املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�شغولة من 70.488
مرت مربع الى  68.340مرت خالل الفرتة ذاتها .قابل ذلك جزئيا ارتفاع يف متو�سط االيرادات االيجارية بن�سبة  %3.0من  2.035ريال �سعودي للمرت
املربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  2.095ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة
الرتفاع معدل الكفائة  %85.1من  %93.4خالل هذه املدة.
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النور مول الذي بد�أ العمل فيه عام 2008م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  66.966مرت مربع و  67.110مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم النور مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م  256متجرا و 270متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ارتفعت االيرادات االجمالية بن�سبة  %5.2من
 95.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  100.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م ،على خلفية االرتفاع يف متو�سط االيرادات االيجارية بن�سبة  %6.5من  1.792ريال �سعودي للمرت املربع الى  1.908ريال �سعودي
للمرت املربع خالل هذه الفرتة .ويعزى ذلك الى االرتفاع يف معدل الكفاءة من  %85.1الى  %93.4خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل مع انخفا�ض النخفا�ض املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�شغولة
من  65.443مرت مربع الى  64.760مرت مربع يف هذه الفرتة.
هيفاء مول الذي بد�أ العمل فيه عام 2011م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  32.846مرت مربع و  32.946مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم هيفاء مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م  182متجرا و 167متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت  %94.8و  %85.6مربع
يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .انخف�ضت االيرادات االجمالية
بن�سبة  %14.1من  57.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  49.0مليون ريال يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م و يرجع ذلك با�سا�س الى ( )1االنخفا�ض يف متو�سط االيرادات االيجارية بن�سبة  %5.6من  2.215ريال �سعودي لكل
مرت مربع الى  2.091ريال �سعودي لكل مرت مربع خالل هذه الفرتة نتيجة انخفا�ض قيمة العقود للم�ست�أجرين احلاليني.باال�ضافة الى ( )2االنخفا�ض
يف ن�سبة اال�شغال من  %94.8يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  %85.6يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
بالتزامن مع انخفا�ض النخفا�ض املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�شغولة من  31.153مرت مربع الى  28.203مرت مربع خالل هذه
الفرتة ،نتيجة انتهاء عقود بع�ض امل�ست�أجرين خالل الفرتة.
�سالم مول  -الريا�ض الذي بدا العمل فيه يف 2005م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  49.909مرت مربع و  49.926مرت مربع يف فرتة
الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم �سالم مول  -الريا�ض يف فرتة
الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م  183متجرا و 178متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت
 %95.6و  %94.5مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .ارتفعت
االيرادات االجمالية بن�سبة  %12.3من  46.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  52.5مليون ريال يف
فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و يرجع ذلك اال�سا�س الى االرتفاع يف متو�سط االيرادات االيجارية بن�سبة  %10.6من  1.234ريال
�سعودي لكل مرت مربع الى  1.366ريال �سعودي لكل مرت مربع خالل هذه الفرتة ،و ياتي االرتفاع يف متو�سط االيرادات يف نتيجة االرتفاع يف معدل
الكفائة من  %84.9الى  %93.2خالل هذه الفرتة ،وقد قابلها االنخفا�ض يف ن�سبة اال�شغال من  %95.6يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م الى  %94.5يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
خري�ص مول ،الذي بدا العمل فيه 2002م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  41.256مرت مربع و 41.372مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم اخلري�ص مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م  166متجرا و 154متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت  %97.1و %91.7
مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .انخف�ضت االيرادات
االجمالية بن�سبة  %6.7من  45.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  42.6مليون ريال يف فرتة الت�سعة
ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ب�سبب االنخفا�ض يف ن�سبة اال�شغال من  %97.1يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى %91.7
يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .بالتزامن مع االنخفا�ض يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة من 40.062
مرت مربع الى  37.957مرت مربع خالل الفرتة ذاتها نتيجة انتهاء عقود بع�ض امل�ست�أجرين خالل الفرتة.
االح�ساء مول الذي بدا العمل فيه 2010م  ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  51.535مرت مربع و 51.979مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم االح�ساء مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م  163متجرا و 148متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وبقيت االيرادات االجمالية م�ستقرة ن�سبيا
على  38.9مليون ريال �سعودي مع ارتفاع طفيف بن�سبة  %0.2يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م ب�سبب االرتفاع يف االيرادات االخرى ،و املبيعات االعالنية وقابل ذلك انخفا�ض يف متو�سط االيرادات االيجارية بن�سبة %5.6
من  1.078ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  1.017ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م نتيجة انتهاء عقود بع�ض امل�ست�أجرين خالل الفرتة.
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النخيل بالزا الذي بدا العمل فيه 2004م  ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  34.145مرت مربع و 34.468مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم النخيل بالزا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م  144متجرا و 134متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م وبلغت ن�سبة اال�شغال  %95.7و  %94.1يف
فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وانخف�ضت االيرادات االجمالية
بن�سبة  %1.0من  33.9مليون يال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  33.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م يف �ضوء االنخفا�ض يف االيرادات االخرى واملبيعات االعالنية .قابل ذلك جزئيا االرتفاع يف معدل الكفاءة من %86.9
الى  %92.5خالل الفرتة ذاتها.
تاال مول  -الذي بدا العمل فيه 2014م وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  22.702مرت مربع و 22.711مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم تاال مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م  117متجرا و 118متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت  %91.3و  %88.0مربع يف فرتة
الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .انخف�ضت االيرادات االجمالية بن�سبة
 %9.3من  31.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  28.8مليون ريال يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م .نتيجة ( )1االنخفا�ض يف ن�سبة اال�شغال من  %91.3يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  %88.0يف فرتة
الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ب�سبب انتهاء عقود مع بع�ض امل�ست�أجرين بالتزامن مع االنخفا�ض يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة
الإيجارية امل�شغولة من  20.735مرت مربع الى 19.995مرت مربع خالل الفرتة ذاتها )2( .باال�ضافة الى انخفا�ض متو�سط االيرادات االيجارية بن�سبة
 %5.3من  1.761ريال �سعودي لكل مرت مربع الى  1.667ريال �سعودي لكل مرت مربع خالل الفرتة ذاتها.
�سلمى مول ،الذي بدا العمل فيه 2014م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري  16.948مرت مربع و 16.952مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم �سلمى مول يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م  88متجرا و 78متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�سجل ن�سبة ا�شغال بلغت  %99.5و  %91.9مربع
يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .انخف�ضت االيرادات االجمالية
بن�سبة  %17.2من  14.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  12.0مليون ريال يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة االنخفا�ض يف متو�سط االيرادات االيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %14.7من  925ريال �سعودي لكل مرت مربع الى 789
ريال �سعودي لكل مرت مربع نتيجة االنخفا�ض يف ن�سبة اال�شغال من  %99.5الى  %91.9يف �ضوء االنخفا�ض يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة
الإيجارية من  16.863مرت مربع الى  15.583مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م على التوايل ،نتيجة انتهاء بع�ض العقود خالل الفرتة.
انخف�ضت االيرادات االيجارية يف العقارات اخرى (مبا فيها تو�سيعة نخيل بالزا ،مركز العليا ومبنى ال�ضباب) بن�سبة  %49.4من  5.2مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  2.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة
توقف العمليات يف مركز العليا يف يناير 2018م ومبنى ال�ضباب يف �سيبتمرب 2017م.
�صحارى بالزا والذي بدا العمل فبه 2002م ،وبلغت امل�ساحة االجمالية القابلة للتاجري 122.22مرت مربع و 12.223مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل .وقد �ضم �صحارى بالزى يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م  37متجرا و 35متجرا يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وبلغت ن�سبة اال�شغال  %55.0يف فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و  %72.3يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وانخف�ضت االيرادات االجمالية بن�سبة  %87.1من
 3.0مليون ريال �سعودي الى  392الف ريال �سعودي ،نتيجة تغيري كل العقود يف �صحارى بالزا ،على �أ�سا�س ن�سبة من املبيعات.
انخف�ض املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�شغولة املتع ّلقة بهذه املحفظة بن�سبة  ،٪0.8من  844.925مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  837.954مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و كان ذلك نتيجة �إنخفا�ض متو�سط
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري امل�شغولة يف هيفاء مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.950مرت مربع) ،وعزيز مول (والذي �ساهم بانخفا�ض
يبلغ  2.148مرت مربع) ،وخري�ص مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.105مرت مربع) ،والعقارات الأخرى (والتي �ساهم بانخفا�ض يبلغ 4.674
مرت مربع) نتيجة لتوقف العمليات يف مركز العليا ومبنى ال�ضباب.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م
بد�أ ت�شغيل كل من جوري مول واجلبيل مول يف ال�سنة املالية 2016م ،وقد بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  63.383مرت مربع يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وهو ما ميثل  ٪6.3من متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري لل�شركة.
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بد�أت ن�شاطات جوري مول يف عام 2015م ،وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  48.172مرتمربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
�ضم جوري مول 217 ،متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2017م و 48.122مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد ّ
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 208متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغت  %94.5يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و %92.6يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وعلى الرغم من انخفا�ض ن�سبة اال�شغال ،فقد
ارتفعت الإيرادات الإجمالية جلوري مول بن�سبة  %4.1من  72.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى 75.0
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي� ،إلى ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل
مرت مربع بن�سبة  %6.5من  1.938ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  2.064ريال �سعودي لكل
مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وي�أتي التح�سن يف متو�سط االيرادات االيجارية لكل مرت مربع نتيجة جهود ال�شركة
خلف�ض اخل�صومات املمنوحة للم�ستاجرين بالرغم من تخفي�ض قيم عدد من االيجارات للم�ستاجرين ذي العالقة.
�أما اجلبيل مول ،فقد بد�أت ن�شاطاته يف عام 2015م وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  20.976مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
�ضم اجلبيل مول 113 ،متج ًرا يف فرتة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 20.908مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد ّ
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 104متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغت %77.3
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و %90.0يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وعلى الرغم من ارتفاع ن�سبة
اال�شغال خالل هذه املدة فقد �إنخف�ضت الإيرادات الإجمالية للجبيل مول ،بن�سبة  %19.5من  30.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  24.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.ويرجع ذلك النخفا�ض الإيرادات الإيجارية
لكل مرت مربع بن�سبة  %31.4من  2.301ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  1.578ريال �سعودي
لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية االنخفا�ض يف قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ست�أجرين (راجع
البند  2-12-6االيرادات ح�سب النوع) االنخفا�ض امللحوظ يف ايرادات االيجار من عالمة جتارية واحدة (م�ست�أجر من الغري) الذي �ساهم بانخفا�ض
يبلغ  1.1مليون ريال �سعودي (وقابل ذلك جزئيا) �إرتفاع يف معدل الكفاءة من � %79.5إلى  %81.4خالل الفرتة قيد الدرا�سة حيث خف�ضت االدارة
قيمة اخل�صومات املمنوحة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2017م
بد�أ كل من اليا�سمني مول واحلمراء مول ن�شاطه يف ال�سنة املالية 2017م ،مب�ساحة �إجمالية م�شغولة بلغت  100.269مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ما ميثل  %10.0من متو�سط امل�ساحة الإجمالية امل�شغولة لل�شركة.
�أ ّما اليا�سمني مول ،فقد بد�أ العمل به يف عام 2016م ،وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  54.752مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
�ضم اليا�سمني مول  247متج ًرا يف فرتة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 54.634مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد ّ
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 275متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغت  %81.8يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و %95.3يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و�شهد �إجمايل �إيرادات اليا�سمني
مول ارتفاع ًا ن�سبته  %0.7من  97.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  98.5مليون ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة ارتفاع متو�سط امل�ساحة الإجمالية امل�شغولة من  44.805مرت مربع �إلى  52.041مرت مر ّبع،
خالل هذه الفرتة .قابل ذلك ،انخفا�ض بن�سبة  %15.4من  2.740ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
�إلى  2.318ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،بالتزامن مع انخفا�ض معدل الكفاءة من  %92.9الى
 %89.8خالل املدة قيد الدرا�سة ب�سبب ارتفاع اخل�صومات للم�ست�أجرين ذي عالقة.
�أما حمراء مول ،فقد بد�أ ن�شاطاته يف عام 2016م ،وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للت�أجري  53.932مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
�ضم احلمراء مول  184متج ًرا يف فرتة
يف  31دي�سمرب 2017م ،و 53.951مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد ّ
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 197متج ًرا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،و�سجل ن�سبة �إ�شغال بلغ  %85.9يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و %89.4يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ارتفعت الإيرادات الإجمالية يف
احلمراء مول ،بن�سبة  %9.8من  73.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  80.2مليون ريال �سعودي يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع ذلك �إلى ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %1.8من  1.953ريال
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  1.987ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2018م ،بالتزامن مع �إرتفاع ن�سبة الإ�شغال من  %85.9يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى و %89.4يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
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�٦٦٦٦-٦٦أكرب  5عمالء من حيث الإيرادات
جدول  :59-6الإيرادات الإيجارية لأكرب  5عمالء لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م

ا�سم العميل

فواز احلكري و�شركاه *
�شركة الندمارك العربية
جمموعة الفاروق
�شركة اباريل للتجارة املحدودة
�شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
جمموع �أكرب  5عمالء

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م مراجعة فرتة الت�سعة
 31دي�سمرب 2017م
�أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب
2017م-فرتة
الإيرادات
املتو�سط
الإيرادات
املتو�سط املرجح الإيجارية ن�سبة مئوية عدد املرجح امل�ساحة الإيجارية ن�سبة مئوية من الت�سعة �أ�شهر
عدد املتاجر امل�ساحة
املنتهية يف 31
الإجمايل
امل�شغولة (�ألف ريال من الإجمايل املتاجر امل�شغولة (مرت (�ألف ريال
(مرت مربع)
دي�سمرب 2018م
�سعودي)
مربع)
�سعودي)
1.154
83
73
90
95
1.495

335.541
92.199
14.839
15.249
12.987
470.815

343.810
66.971
40.556
38.501
38.009
527.847

%23.5
%4.6
%2.8
%2.6
%2.6
%36.0

1.071
77
78
91
81
1.398

326.327
91.688
15.061
16.172
11.841
461.089

345.163
75.797
40.065
39.728
34.751
535.504

%23.4
%5.1
%2.7
%2.7
%2.4
%36.3

%0.4
%13.2
()%1.2
%3.2
()%8.6
%1.5

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* امل�ست�أجرين من الأطراف ذات العالقة هي فواز احلكري و�شركاه  ،وهم يت�ألفون من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق  ،و�شركة الأغذية والرتفيه التجارية املحدودة  ،وجمموعة
عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية  ،من بني �آخرين

بلغت الإيرادات الإيجارية املح ّققة من خالل �أكرب خم�سة م�ست�أجرين  527.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م
و 535.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ن�سبته  %36.0و %36.3من جمموع الإيرادات الإيجارية
خالل الفرتة قيد الدرا�سة .ا�ست�أجر �أكرب خم�سة عمالء لل�شركة  1.495متجر يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 1.398متجرا
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وبالتايل ،بلغ املتو�سط املرجح امل�ساحة امل�شغولة  470.815مرتًا مرب ًعا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 461.089مرتًا مرب ًعا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ن�سبته  %47.2و %46.0على
التوايل ،من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة لل�شركة.
ا�ست�أجرت �شركة فواز احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة لها  1.154و 1.071متجر ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على التوايل ،و�شغلت بالتايل متو�سط م�ساحة �إجمالية م�شغولة قدرها  335.541مرت ًا مربع ًا يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و 326.327مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ي�شكل %33.6
و %32.6من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة لل�شركة ،على التوايل خالل مدة الدرا�سة  .بقي �صايف الإيرادات املح ّققة من �شركة فواز
احلكري و�شركاه وال�شركات التابعة م�ستقر ن�سبيا مع ارتفاع طفيف بن�سبة  %0.4من  343.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م� ،إلى  345.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع ذلك �إلى ارتفاع متو�سط الإيرادات
الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة ( %3.2من  1.366ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  1.410ريال
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م) ،على خلفية انخفا�ض اخل�صومات املقدمة �إلى امل�ست�أجرين حيث بد�أت
ال�شركة باعتماد �سيا�سة اخل�صومات اجلديدة.
ا�ست�أجرت �شركة الندمارك العربية  83و 77متجر ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م ،على التوايل ،و�شغلت متو�سط م�ساحة �إجمالية قدرها  92.199مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و91.688
مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ي�شكل  %9.2من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة لل�شركة خالل
هذه الفرتة .وارتفع �صايف الإيرادات املح ّققة من �شركة الندمارك العربية بن�سبة  %13.2من  67.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  75.8مليون ريال �سعودية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ونتج ذلك ب�شكل رئي�سي عن ارتفاع
متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع (من  968ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى 1.102
ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م على خلفية انخفا�ض اخل�صومات املقدمة ل�شركة الندمارك العربية
بن�سبة  %76.0من  13.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  3.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
ا�ست�أجرت جمموعة الفاروق  73و 78متجر ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م على التوايل .و�شغلت بالتايل متو�سط م�ساحة اجمالية وقدرها  14.839مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
و 15.061مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ي�شكل  %1.5من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة
لل�شركة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .انخف�ض �صايف الإيرادات من
للمجموعة بن�سبة  %1.2من  40.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  40.1مليون ريال �سعودي يف فرتة
252

الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية انخفا�ض متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة ( %2.7من  3.644ريال
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  3.547ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م) ب�سبب ارتفاع اخل�صومات املقدمة ملجموعة الفاروق من  1.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م �إلى  2.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
ا�ست�أجرت �شركة �أباريل للتجارة املحدودة  90و 91متجر ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م على التوايل .و�شغلت بالتايل متو�سط م�ساحة قدرها  15.249مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
و 16.172مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ي�شكل  %1.5و %1.6من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة
لل�شركة خالل نف�س الفرتة ،على التوايل .ارتفعت �صايف الإيرادات املت�أتية من �شركة اباريل للتجارة املحدودة بن�سبة  %3.2من  38.5مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  39.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م،
نتيجة ارتفاع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  .%6.1ويرجع هذا االرتفاع الى تو�سعة عالمة جتارية واحدة يف مول الظهران (الذي
�ساهم بزيادة  998مرت مربع).
ا�ست�أجرت �شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة  95و 81متجر ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م على التوايل .و�شغلت بالتايل متو�سط م�ساحة قدرها  12.987مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
و 11.841مرت ًا مربع ًا يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،أي ما ي�شكل  %1.3و %1.2من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة
ً
انخفا�ضا ن�سبته  ،%8.6من 38.0
لل�شركة ،خالل نف�س الفرتة ،على التوايل .و�شهد �صايف الإيرادات الإيجارية ل�شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  34.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م .ويعود هذا االنخفا�ض الى االنخفا�ض يف متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  %8.8يف الفرتة ذاتها.

٦٦٦٦-٦٦الإيرادات الإيجارية بح�سب فئات امل�ست�أجرين
جدول  :60-6الإيرادات الإيجارية بح�سب فئات امل�ست�أجرين لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات
منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأن�شطة الرتفيهية
الأثاث ومو�ضة املنزل
الريا�ضة واال�ستجمام
هايربماركت�/سوبر ماركت
املتاجر الكبرية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
اخلدمات
جمموع الإيرادات الإيجارية من املتاجر
الإيرادات الإيجارية من الأك�شاك وامل�ستودعات
�إجمايل �صايف الإيرادات الإيجارية
كن�سبة مئوية من جمموع الإيرادات الإيجارية
امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات
منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأن�شطة الرتفيهية
الأثاث ومو�ضة املنزل
الريا�ضة واال�ستجمام
هايربماركت�/سوبر ماركت
املتاجر الكبرية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
اخلدمات
الأك�شاك وامل�ستودعات
متو�سط امل�ساحة امل�شغولة (باملرت املربع)
امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات
منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأن�شطة الرتفيهية
الأثاث ومو�ضة املنزل

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
 31دي�سمرب 2018م
يف  31دي�سمرب 2017م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
%1.9
767.780
753.110
%1.4
198.926
196.156
%4.9
141.942
135.265
()%10.0
49.465
54.968
%0.2
46.924
46.819
()%7.4
46.664
50.397
()%0.4
43.260
43.453
%14.0
31.997
28.066
()%14.2
12.766
14.880
()%21.9
9.212
11.797
%1.1
1.348.937
1.334.910
()%5.1
124.388
131.069
%0.5
1.473.324
1.465.980
متغري
%0.7
%52.1
%51.4
%0.1
%13.5
%13.4
%0.4
%9.6
%9.2
()%0.3
%3.4
%3.7
%0.0
%3.2
%3.2
()%0.2
%3.2
%3.4
()%0.1
%2.9
%3.0
%0.3
%2.2
%1.9
()%0.1
%0.9
%1.0
()%0.2
%0.6
%0.8
()%0.5
%8.4
%8.9
متغري
()%1.8
484.049
492.784
%5.4
63.647
60.403
%9.1
57.975
53.136
%4.7
106.924
102.132
%8.6
64.444
59.326
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�ألف ريال �سعودي
الريا�ضة واال�ستجمام
هايربماركت�/سوبر ماركت
املتاجر الكبرية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
اخلدمات
الإيرادات بالن�سبة ملتو�سط امل�ساحة امل�شغولة (ر�.س/.مرت مربع)*
امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات
منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأن�شطة الرتفيهية
الأثاث ومو�ضة املنزل
الريا�ضة واال�ستجمام
هايربماركت�/سوبر ماركت
املتاجر الكبرية
الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
اخلدمات

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* احتُ�سبت املعدالت على �أ�سا�س �سنوي بغر�ض املقارنة بينها.

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
 31دي�سمرب 2018م
يف  31دي�سمرب 2017م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
()%21.3
23.251
29.540
%5.0
138.574
131.962
()%6.2
48.726
51.925
()%15.2
4.398
5.187
()%15.4
7.439
8.795
2.038
4.330
3.394
718
1.052
2.275
439
721
3.825
1.788

2.115
4.167
3.264
617
971
2.676
416
876
3.870
1.651

%3.8
()%3.8
()%3.8
()%14.1
()%7.7
%17.6
()%5.2
%21.5
%1.2
()%7.7

�ش ّكلت «امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات» الفئة الأكرب للم�ست�أجرين ،حيث ا�ستحوذت على ن�سبة  %52.1من جمموع الإيرادات الإيجارية يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،تلتها منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية ( )%13.5وامل�أكوالت وامل�شروبات (.)%9.6

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %1.9من  735.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى 767.8
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ب�سبب االرتفاع يف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ %3.8
من  2.038ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  2.115ريال �سعودي لكل مرت مربع يف يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وذلك نتيجة انخفا�ض يف �إجمايل اخل�صومات املقدمة ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %52.9من  212.3مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  100.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وقد قابل
ذلك انخفا�ض يف اجمايل امل�ساحة امل�شغولة ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %1.8من  492.784مرت مربع الى  484.049مرت مربع يف الفرتة ذاتها ،وعلى وجه اخل�صو�ص
يف العقارات االخرى (التي �ساهمت بانخفا�ض يبلغ  2.296مرت مربع) ،عزيز مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.138مرت مربع) ،وخري�ص مول
(الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.756مرت مربع).
نتيج ًة لذلك ،ارتفعت الإيرادات املح�صلة من العمالء �ضمن فئة امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات ،من %51.4
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  %52.1يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة  ٪1.4من  196.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  198.9مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة الزيادة يف �إجمايل متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  ٪5.4من  60.403مرت
مربع �إلى  63.647مرت مربع يف الفرتة ذاتها؛ وعلى وجه اخل�صو�ص يف مول العرب  -جدة (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  1.015مرت مربع) واليا�سمني مول
(والذي �ساهم ب�إ�ضافة  969مرت مربع) .وقد قابل ذلك انخفا�ض متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع ﺑﻧ�ﺳﺑﺔ  %3.8من  4.330ريال �سعودي
لكل مرت مربع �إلى  4.167ريال �سعودي لكل مرت مربع يف الفرتات املعنية.
وبقيت الإيرادات املح�صلة من عمالء منتجات العناية ال�صحية وال�شخ�صية م�ستقرة كن�سبة من �إجمايل الإيرادات بن�سبة  %13.4يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،و %13.5يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦امل�أكوالت وامل�شروبات
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %4.9من  135.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى 141.9
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على الرغم من االنخفا�ض متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع
بن�سبة  %3.8من  3.394ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  3.264ريال �سعودي لكل مرت مربع يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر يف املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي الى الزيادة يف �إجمايل متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  ٪9.1من
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 53.136مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  57.975مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
نتيج ًة لذلك ،ارتفعت ن�سبيا الإيرادات املح�صلة من العمالء �ضمن فئة امل�أكوالت و امل�شروبات كن�سبة مئوية من �إجمايل الإيرادات من  9.2%يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  %9.6يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦الأن�شطة الرتفيهية
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %10.0من  55.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى 49.5
أ�سا�سا �إلى انخفا�ض متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود ذلك � ً
بن�سبة  ٪14.1من  718ريال �سعودي للمرت املربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  617ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة النخفا�ض قيمة عقود االيجار ال�سنوية لعدد من امل�ستاجرين اال�سا�سني مما ادى الى لإنخفا�ض
�صايف الإيرادات يف اجلبيل مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.1مليون ريال �سعودي) ،واحلمراء مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ � 920ألف ريال
�سعودي) ،باال�ضافة الى �إنخفا�ض قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ست�أجرين (التي �ساهمت بانخفا�ض يبلغ  6.2مليون ريال �سعودي) (راجع البند
 2-12-6االيرادات ح�سب النوع) .يقابل ذلك ارتفاع يف متو�سط امل�ساحة امل�شغولة من  102.132مرت مربع الى  106.924مرت مربع خالل هذه الفرتة
نتيجة للتجهيزم�ساحة دور �سينما يف مول العرب  -جدة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦الأثاث ومو�ضة املنزل
ا�ستق ّر �صايف الإيرادات الإيجارية ن�سب ًيا عند  46.9مليون ريال �سعودي على مدار الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2018م .ارتفع املتو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  ٪8.6من  59.326مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م،
�إلى  64.444مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة م�ستاجرجديد يف ظهران مول (الذي �ساهم بزيادة تبلغ 5.170
مرت مربع) .وقد قابل هذا االرتفاع� ،إنخفا�ض متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  ٪7.7من  1.052ريال �سعودي لكل مرت املربع يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  971ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ب�سبب
االنخفا�ض يف قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ست�أجرين.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦الريا�ضة واال�ستجمام
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة  %7.4من  50.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  46.7مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة النخفا�ض متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  %21.3من  29.540مرتًا مرب ًعا
�إلى  23.251يف الفرتة ذاتها ب�سبب �إغالق عدة متاجر يف ظهران مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.454مرت مربع) ،وجوري مول (الذي �ساهم
بانخفا�ض يبلغ  1.092مرت مربع).

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦هايربماركت�/سوبر ماركت
ا�ستق ّر �صايف الإيرادات الإيجارية ن�سب ّي ًا عند  43.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،مع الزيادة يف املتو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  %5.0من  131.962مرت مربع �إلى  138.574مرت مربع خالل الفرتة
عينها نتيجة افتتاح متاجر جديدة يف اليا�سمني مول (الذي �ساهم بزيادة تبلغ  3.460مرتمربع) ،واجلبيل مول (الذي �ساهم بزيادة تبلغ 3.152
مرت مربع) .وقد قابل هذا االرتفاع انخفا�ض مبتو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  ٪5.2من  439ريال �سعودي لكل مرت املربع يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  416ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦املتاجر الكبرية
ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية لهذا البند بن�سبة  ٪14.0من 28.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى
 32.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على الرغم من انخفا�ض متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة %6.2
من  51.925مرت مربع الى  48.726مرت مربع خالل هذه املدة (نتيجة الغاء عدد من العقود) .ويرجع ارتفاع جممل الإيرادات االيجارية الى ارتفاع
متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %21.5من  721ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م
�إلى  876ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ب�سبب خف�ض ال�شركة �إجمايل اخل�صومات بن�سبة %55.3
من � 10.6إلى  4.7مليون �سعودي خالل هذه املدة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية لهذا البند بن�سبة  %14.2من  14.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى
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 12.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة تراجع متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  %15.2من 5.187
مرت ًا مربع ًا �إلى  4.398مرت ًا مربع ًا خالل هذه املدة .ويرجع ذلك بالأ�سا�س الى احلمراء مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  246مرت مربع) ،و الظهران
مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  103مرت مربع) .وقابل ذلك ،زيادة يف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %1.2من  3.825ريال
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  3.870ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م ،نتيجة النخفا�ض اخل�صومات املمنوحة لعدد من امل�ست�أجرين.

٦ ٦-٦٦٦٦-٦٦اخلدمات
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية لهذا البند بن�سبة  %21.9من  11.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31يف دي�سمرب 2017م
�إلى  9.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ونتج ذلك يف املقام الأول عن تراجع متو�سط امل�ساحة امل�شغولة
بن�سبة  %15.4من  8.795مرت ًا مربع ًا �إلى  7.439مرت ًا مربع ًا خالل هذه املدة ،ب�سبب وقف ت�شغيل مبنى ال�ضباب (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ 2.378
مرت مربع) ،باال�ضافة الى �إنخفا�ض متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع بن�سبة  %7.7من  1.788ريال �سعودي لكل مرت يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2017م �إلى  1.651ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦-٦٦٦٦-٦٦الأك�شاك وامل�ستودعات
انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية من الأك�شاك وامل�ستودعات بن�سبة  %5.1من  131.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م �إلى  124.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويرجع ذلك �إلى االنخفا�ض يف �صايف الإيرادات
يف ال�سالم مول  -جدة (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  8.6مليون ريال �سعودي).

 ٦٦٦٦-٦٦الإيرادات املح�صلة من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذي العالقة
جدول  :61-6الإيرادات ح�سب النوع لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
�إجمايل الإيرادات الإيجارية للمتاجر
الإيرادات الإيجارية  -امل�ست�أجرون ذوي العالقة
الإيرادات الإيجارية  -امل�ست�أجرون من الغري
اخل�صومات
اخل�صومات  -امل�ست�أجرون ذوي العالقة
اخل�صومات  -امل�ست�أجرون من الغري
�صايف الإيرادات الإيجارية للمتاجر*
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة (مرت) -الأطراف ذوو العالقة
املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة (باملرت املربع)  -الطرف ذي العالقة كن�سبة مئوية من جمموع املتو�سط املرجح للم�ساحة
امل�شغولة
املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة (مرت مربع) -امل�ست�أجر من الغري
�إجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -الطرف ذو العالقة (ريال �سعودي/مرت مربع)
�إجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -امل�ست�أجر من الغري (ريال �سعودي/مرت مربع)

فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م

فرتة الت�سعة فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة
يف  31دي�سمرب الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م
2018م

526.059
1.065.118

410.526
1.070.507

()%22.0
%0.5

()196.134
()60.133
1.334.910

()76.353
()55.743
1.348.937

()%61.1
()%7.3
%1.1

334.223

325.123

()%2.7

%33.5

%32.5

()%1.0

660.968
2.099
2.149

674.304
1.684
2.117

%2.0
()%19.8
()%1.5

�صايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -الطرف ذو العالقة (ريال �سعودي/مرت مربع)

1.316

1.370

%4.1

�صايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع  -امل�ست�أجر من الغري (ريال �سعودي/مرت مربع)

2.027

2.007

()%1.0

* ال ي�شمل التحليل �أعاله الإيرادات الإيجارية املت�أتية من الأك�شاك وامل�ستودعات ،مبا �أنها غري م�شمولة بامل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
امل�صدر :معلومات ال�شركة

ا�ست�أجر امل�ست�أجرون ذو العالقة ما ن�سبته  %33.5و %32.5من �إجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�شغولة لل�شركة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على التوايل ،مبا يف ذلك �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
و�شركاتها التابعة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦امل�ست�أجرون ذو العالقة
انخف�ض �إجمايل الإيرادات الإيجارية املت�أتية من م�ست�أجري الأطراف ذات العالقة بن�سبة  %22.0من  526.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  410.5مليون ريال �سعودية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة النخفا�ض اجمايل
الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة  %19.8من  2.099ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى
 1.684ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وكان ذلك نتيجة ،النخفا�ض قيمة العقود ال�سنوية للعديد من
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امل�ست�أجرين (راجع البند  2-12-6الإيرادات ح�سب النوع) وانخفا�ض متو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  ٪2.7للم�ست�أجرين ذي العالقة من 334.223
مرت مربع �إلى  325.123مرت مربع نتيجة لتوقف العمليات يف مركز العليا للبيع بالتجزئة ومبنى ال�ضباب (اللذان �ساهما بانخفا�ض يبلغ  4.674مرت
مربع) باال�ضافة لالنخفا�ض يف امل�ساحة امل�شغولة يف الظهران مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.607مرت مربع) ،مول العرب – جدة (الذي �ساهم
بانخفا�ض يبلغ 1.158مرت مربع) ،وهيفاء مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.026مرت مربع) وقابل ذلك ارتفاع يف امل�ساحة امل�شغولة يف بع�ض
املراكز التجارية الأخرى ب�صايف م�ساحة  365مرت مربع.
وانخف�ضت اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين من الأطراف ذات ال�صلة بن�سبة  ٪61.1من  196.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  76.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،لتعادل االنخفا�ض يف قيمة العقود
االيجارية (يرجى الرجوع �إلى البند  2-12-6الإيرادات ح�سب النوع) .ويرجع ذلك بالأ�سا�س �إلى انخفا�ض اخل�صومات يف مول العرب  -جدة (والذي
�ساهم بانخفا�ض يبلغ  17.7مليون ريال �سعودي) ومول الظهران (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  20.1مليون ريال �سعودي) والنخيل مول  -الريا�ض
(والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  15.2مليون ريال �سعودي) .وتتوزع اخل�صومات املقدمة للم�ست�أجرين من الأطراف ذات ال�صلة والبالغ قدرها 76.4
مليون ريال �سعودي على جميع جتارية وترتكز يف مول العرب  -جدة ( 9.2مليون ريال �سعودي) ،مول الظهران ( 8.1مليون ريال �سعودي) والنخيل
مول  -الريا�ض ( 7.9مليون ريال �سعودي) ،وغريها.
وتبع ًا لذلك ،ارتفع �صايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع من م�ست�أجري الأطراف ذات العالقة بن�سبة  %4.1من  1.316ريال �سعودي لكل مرت مربع
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  1.370ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦امل�ست�أجرون من الغري
بقي �إجمايل الإيرادات الإيجارية من امل�ست�أجرين من الغري م�ستقر ن�سبيا مع ارتفاع ب�سيط بن�سبة  ٪0.5من  1.065.1مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  1.070.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود ذلك
الرتفاع يف الأ�سا�س �إلى ارتفاع املتو�سط امل�ساحة امل�شغولة بن�سبة  %2.0من  660.968مرت مربع الى  674.304مرت مربع خالل هذه الفرتة ،وا�ستبدال
عدد من امل�ست�أجرين ب�سعر �أقل .نتيجة لذلك ،انخف�ض �صايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع من امل�ست�أجر من الغري بن�سبة  %1.5من  2.149ريال
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  2.117ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م.
�شهد �صايف الإيرادات الإيجارية من امل�ست�أجرين من الغري ارتفاع طفيف بن�سبة  %1.0من  1.005.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2017م الى  1.014.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود هذا االرتفاع بالأ�سا�س �إلى
( )1االرتفاع يف �إجمايل الإيرادات االيجارية )2( ،وانخفا�ض بقيمة اخل�صومات املمنوحة امل�ست�أجرين من الغري بن�سبة  %7.3من  60.1مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  55.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م،
خا�صة يف مول الظهران (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.5مليون ريال �سعودي) واليا�سمني مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.1مليون ريال
�سعودي).
اما �صايف الإيرادات االيجارية لكل مرت مربع من امل�ست�أجرين من الغري ،فقد انخف�ض بن�سبة  %1.0من  2.027ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  2.007ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦٦٦٦-٦٦تكاليف الإيرادات
جدول  :62-6تكاليف الإيرادات لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

م�صاريف الإيجار

144.481

171.440

%18.7

م�صاريف خدمات

93.069

90.007

()%3.3

م�صروفات امن

57.566

44.886

()%22.0

نظافة

56.024

44.091

()%21.3

�صيانة وا�صالح

29.730

32.315

%8.7
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�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

رواتب موظفني و مزايا اخرى
املجموع

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

20.669

22.825

%10.4

401.539

405.564

%1.0

امل�صدر :املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�شركة و املعدة ح�سب املعاير الدولية االعداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
2018م
دي�سمرب
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

عدد العمالة يف نهاية الفرتة
تكاليف الإيرادات لإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري املتوفرة (ريال �سعودي/مرت مربع)*
نفقات الإيجار

180

174

()%3.3

178

212

%19.1

نفقات املرافق

115

111

()%3.5

نفقات اخلدمات الأمنية

71

55

()%22.5

نفقات خدمات التنظيف

69

54

()%21.7

نفقات الت�صليح وال�صيانة

37

40

%8.1

تكاليف املوظفني

26

28

%7.7

496

500

%0.8

املجموع
* احتُ�سبت املعدالت على �أ�سا�س �سنوي لأغرا�ض املقارنة بينها
امل�صدر :معلومات ال�شركة.

ارتفعت تكاليف الإيرادات بن�سبة  ٪1.0من  401.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  405.6مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي� ،إلى الزيادة يف نفقات الإيجار بقيمة  27.0مليون ريال
�سعودي ،وهو ما قابله جزئ ًيا انخفا�ض نفقات اخلدمات الأمنية (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  12.7مليون ريال �سعودي) ،ونفقات خدمات التنظيف
(والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  11.9مليون ريال �سعودي).

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦م�صاريف االيجار
ارتفعت م�صاريف بن�سبة  ٪18.7من  144.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  171.4مليون ريال �سعودي
يف يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي� ،إلى زيادة م�صاريف �إيجار عزيز مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة
 32.1مليون ريال �سعودي) ،نتيجة لـ ( )1اتفاقية الإيجار اجلديدة املوقعة مع عزيز مول يف نوفمرب 2017م ،بقيمة �سنوية �أعلى وقدرها  38مليون
ريال �سعودي (مقارنة مببلغ  11.6مليون ريال �سابق ًا) ،حتى عام 2046م (بد ًال من عام 2028م) ،بالإ�ضافة �إلى ( )2ت�سجيل ر�سوم �إيجار �إ�ستثنائية،
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م من �أجل ت�صحيح الإيجار الغري امل�سجل لعزيز مول خالل الفرتات ال�سابقة (بنا ًء على �سعر العقد
اجلديد).
وبالتايل ،ارتفع متو�سط م�صاريف لكل مرت مربع بن�سبة  ٪19.1من  178ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م� ،إلى  212ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦م�صاريف خدمات
انخف�ضت م�صاريف اخلدمات بن�سبة  ٪3.3من  93.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  90.0مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وذلك ب�شكل عام ب�سبب تركيب نظام �إ�ضاءة  LEDيف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م مما �أدى �إلى توفري الطاقة وانخفا�ض التكلفة.
يعود �سبب االنخفا�ض يف م�صاريف اخلدمات ب�شكل رئي�سي �إلى ال�سالم مول  -جدة (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.8مليون ريال �سعودي) ،و�سلمى
مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.0مليون ريال �سعودي) ،والنخيل مول  -الريا�ض (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ � 954ألف ريال �سعودي) ،يقابله
جزئيا يف ذلك ،ارتفاع يف نفقات اخلدمات العامة �إلى مول الظهران (والذي �ساهم با�ضافة  3.8مليون ريال �سعودي).
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ونتيجة لذلك ،ﺍﻧﺨﻔ�ضت م�صاريف اخلدمات للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بن�سبة  %3.5من  115ريال �سعودي لكل مرتمربع يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،ﺇﻟﻰ  111ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
ارتفع معدل ا�سرتداد تكاليف اخلدمات العامة) ن�سبة م�صاريف اخلدمات العامة التي تكبدتها ال�شركة التي يتم ا�سرتدادها من امل�ست�أجرين ك�إيرادات
اخلدمات ) من  %79.0يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،ﺇﻟﻰ  %84.3يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م،
وذلك نتيجة الزيادة يف املعدل (للمرت املربع الواحد) بالن�سبة للعقود املوقعة حدي ًثا ومراجعة الأ�سعار بالن�سبة للم�ست�أجرين القائمني عند جتديد
عقودهم.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦م�صروفات �أمن
انخف�ضت م�صروفات االمن بن�سبة  ٪22.0من  57.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  44.9مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،خا�صة يف اليا�سمني مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.4مليون ريال �سعودي)،
وال�سالم مول -جدة (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.3مليون ريال �سعودي) ،والنخيل مول  -الريا�ض (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.3مليون
ريال �سعودي) ،وعزيز مول (الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.0مليون ريال �سعودي) .وي�أتي هذا االنخفا�ض بالتزامن مع تخفي�ض عدد حرا�س الأمن
من  906حار�س يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  600حار�س يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،بالإ�ضافة
�إلى انخفا�ض تكلفة حرا�س الأمن من فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،وحتى فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
وقد ارتفع عدد حرا�س الأمن ب�شكل ا�ستثنائي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ب�سبب فر�ض احلكومة زيادة عدد حرا�س الأمن
يف مراكز الت�سوق.
ونتيجة لذلك ،انخف�ض متو�سط م�صروفات االمن للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بن�سبة  %22.5من  71ريال �سعودي لكل مرت مربع يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  55ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦نظافة
انخف�ضت نفقات خدمات التنظيف ،التي متثل اخلدمات املقدمة من الأطراف اخلارجية ،بن�سبة  ٪21.3من  56.0مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  44.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويرتبط ذلك ب�شكل
�أ�سا�سي بال�سالم مول  -جدة (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  2.3مليون ريال �سعودي) ،واليا�سمني مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.7مليون
ريال �سعودي)  .والنخيل مول  -الريا�ض (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  1.1مليون ريال �سعودي) ومول احلمراء (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ 1.0
مليون ريال �سعودي).
يعود �سبب االنخفا�ض يف خدمات التنظيف �إلى العقد املعدل مع �شركة املقدمة خلدمات التنظيف لتقليل عدد املوظفني (عمال النظافة وامل�شرفني)
من  1239يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  693يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وبرغم من ذلك ظل
معدل الأجور م�ستق ًرا مما �ساهم باحلفاظ على م�ستوى النظافة املطلوب.
ونتيجة لذلك ،انخف�ض متو�سط نفقات خدمات التنظيف للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بن�سبة  %21.7من  69ريال �سعودي لكل مرت
مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  54ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦صيانة و ا�صالح
ارتفعت نفقات �صيانة و اال�صالح بن�سبة  ٪8.7من  29.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  32.3مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إلى �صيانة نظام مكافحة احلريق ح�سب متطلبات الدفاع
املدين ،واعادة طالء بع�ض املراكز التجارية.
وقد تركزت الزيادة يف نفقات الت�صليح وال�صيانة يف اليا�سمني مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة � 700ألف ريال �سعودي) ،وخري�ص مول (والذي �ساهم
ب�إ�ضافة � 572ألف ريال �سعودي) ،وعزيز مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة � 489ألف ريال �سعودي).
ونتيجة لذلك ،ارتفع متو�سط نفقات الت�صليح وال�صيانة للم�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املتاحة بن�سبة  %8.1من  37ريال �سعودي لكل مرت مربع
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  40ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦رواتب موظفني و مزايا اخرى
ارتفعت تكاليف رواتب املوظفني بن�سبة  ٪10.4من  20.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  22.8مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31يف دي�سمرب 2018م ،على الرغم من انخفا�ض عدد املوظفني من � 180إلى  174موظف خالل الفرتة
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ذاتها .ولقد لوحظ ارتفاع يف متو�سط التكلفة ال�شهرية لكل موظف بن�سبة  ٪14.2من  12.759ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م �إلى  14.575ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وياتي هذا االرتفاع يف �ضوء القرار مبراجعة وتعديل
رواتب املوظفني لت�شمل االرتفاع يف تكاليف املعي�شة.

٦٦٦٦-٦٦ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية
جدول  :63-6ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

203.893

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

191.149

()%6.3

امل�صدر :املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�شركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية االعداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية

انخف�ض ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية بن�سبة  ٪6.3من  203.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى
 191.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وارتبط االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي بعزيز مول (والذي �ساهم بخف�ض
 10.0مليون ريال �سعودي) ،حيث اتفقت الإدارة على �إبرام عقد �إيجار �أر�ض جديد مع عزيز مول حتى �سنة 2046م ،باملقارنة باالتفاق على العقد
ال�سابق (�سنة 2028م) .وبالتايل ،مت ت�سجيل �إنخفا�ض �إ�ستهالك العقارات اال�ستثمارية املتعلقة بعزيز مول يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م على �أ�سا�س �شروط العقد اجلديدة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ارتبط االنخفا�ض �أي�ض ًا بجوري مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ 2.2
مليون ريال �سعودي) ،ب�سبب �إعادة ت�صنيف فئة �أ�صول ممتلكاته اال�ستثمارية �إلى »البناء على الأرا�ضي امل�ست�أجرة« ،والتي مددت العمر الإنتاجي
للأ�صول (من � 4إلى � 18سنة) .على هذا النحو� ،سيتم ا�ستهالك قيمة العقارات اال�ستثمارية ال�صافية يف عزيز مول وجوري مول على املدى اطول ،مما
�أدى �إلى انخفا�ض يف تكاليف ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦٦٦٦-٦٦الدعاية والرتويج
جدول  :64-6نفقات الدعاية والرتويج لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

الدعاية

5.291

3.200

()%39.5

الرتويج

5.363

1.747

()%67.4

10.654

4.947

()%53.6

املجموع

امل�صدر :املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�شركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية االعداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية.

انخف�ضت نفقات الدعاية والرتويج بن�سبة  %53.6من  10.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  4.9مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى انخفا�ض نفقات الرتويج بقيمة  3.0مليون ريال
�سعودي خالل مدة الدرا�سة بالإ�ضافة النخفا�ض نفقات الالفتات بقيمة  1.9مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها .وكان هذا االنخفا�ض نتيجة
خلطة ال�شركة الت�سويقية لتقليل نفقات الدعاية والرتويج كجزء من ا�سرتاجتية ال�شركة ال�ستعمال االمثل للنفقات� .إلى جانب ذلك ُيعزى ارتفاع نفقات
الت�سويق خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى تكاليف ا�ستثنائية تكبدتها ال�شركة فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م ،وقدرها  1.2مليون ريال �سعودي حيث رعت ال�شركة مهرجان الريا�ض للت�سوق والرتفيه.

٦امل�صاريف العمومية والإدارية

٦-٦٦-٦٦

جدول  :65-6امل�صاريف العمومية والإدارية لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
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فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

تكاليف املوظفني

68.222

45.733

()%33.0

النفقات الحكومية

3.190

24.766

%676.4

اال�ستهالك

21.224

24.479

%15.3

�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

نفقات االت�صاالت

10.212

9.210

()%9.8

الأتعاب املهنية

5.600

7.981

%42.5

نفقات الت�أمني

5.806

6.346

%9.3

نفقات الإيجار

2.879

3.106

%7.9

411

195

()%52.6

4.232

3.249

()%23.2

121.775

125.064

%2.7

297

221

()%25.6

25.523

22.993

()%9.9

ال�صيانة
�أخرى
املجموع
عدد العمالة يف نهاية الفرتة
متو�سط الراتب ال�شهري لكل موظف

امل�صدر :املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�شركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية االعداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م

عدد العمالة يف نهاية الفرتة
متو�سط الراتب ال�شهري لكل موظف

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

297

221

()%25.6

25.523

22.993

()%9.9

كن�سبة مئوية من الإيرادات
تكاليف املوظفني

%4.3

%2.8

()%1.5

النفقات احلكومية

%0.2

%1.5

%1.3

اال�ستهالك

%1.3

%1.5

%0.2

نفقات االت�صاالت

%0.6

%0.6

%0.0

الأتعاب املهنية

%0.3

%0.5

%0.2

%6.7

%6.9

%0.2

املجموع
امل�صدر :معلومات ال�شركة

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦تكاليف املوظفني
انخف�ضت تكاليف املوظفني بن�سبة  %33.0من  68.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  45.7مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،بالتزامن مع االنخفا�ض يف عدد املوظفني من � 297إلى  221خالل هذه املدة .متا�شي ًا
مع خطة ال�شركة لال�ستخدمل االمثل للنفقات واال�ستعانة ب�شركات خارجية يف بع�ض الوظائف.

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦النفقات احلكومية
ارتفعت النفقات احلكومية من  3.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  24.8مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على خلفية غرامات بقيمة  22.4مليون ريال �سعودي ،نتيجة الت�أخر يف �سداد مدفوعات �ضريبة القيمة
امل�ضافة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦اال�ستهالك
ارتفعت م�صاريف اال�ستهالك للممتلكات واملعدات بن�سبة  ٪15.3من  21.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م
�إلى  24.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،بالتزامن مع الزيادة يف العقارات واملعدات خالل املدة قيد
الدرا�سة على خلفية الإ�ضافات التي طالت الأدوات واملعدات (والتي �ساهمت ب�إ�ضافة  3.9مليون ريال �سعودي) ،والأثاث والرتكيبات (والتي �ساهمت
ب�إ�ضافة  3.9مليون ريال �سعودي).
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٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦نفقات االت�صاالت
انخف�ضت نفقات االت�صال بن�سبة بلغت  %9.8من  10.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م الى  9.2مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وتتعلق هذه النفقات ب�شكل �أ�سا�سي بتنفيذ نظام .Yardi

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦الأتعاب املهنية
ارتفعت الر�سوم املهنية بن�سبة  %42.5من  5.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  8.0مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .وذلك نتيجة الزيادة يف للخدمات اال�ست�شارية القانونية بقيمة  2.0مليون ريال �سعودي خالل
الفرتة.

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦نفقات الت�أمني
ارتفعت م�صروفات الت�أمني بن�سبة  %9.3من  5.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  6.3مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .و يرجع ذالك ب�شكل ا�سا�سي الى خ�صم  ٪7.5على اق�ساط الت�أمني امل�ستلمة يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و التي مل تكن موجودة يف  31دي�سمرب 2018م.

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦نفقات الإيجار
بلغت م�صروفات الإيجار  2.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 3.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،تتعلق هذه النفقات باملكاتب امل�ؤجرة يف الريا�ض (منطقة النخيل) بقيمة �إيجار �سنوية تبلغ  3.5مليون ريال
�سعودي .يعود �سبب انخفا�ض للإيجار يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى خ�صم نقدي ا�ستثنائي قدره � 200ألف ريال �سعودي
لت�سوية املدفوعات يف وقت مبكر.

٦ ٦٦٦-٦٦-٦٦النفقات الأخرى
جدول  :66-6النفقات الأخرى لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
2018م
دي�سمرب
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م

ال�سفر واملوا�صالت

2.376

1.517

()%36.2

القرطا�سية املكتبية

674

333

()%50.6

-

234

ال ينطبق

خدمات التنظيف

370

217

()%41.4

الأمن

129

155

%20.2

�أخرى

683

793

%16.1

4.232

3.249

()%23.2

هاتف

املجموع
امل�صدر :معلومات ال�شركة

٦ربح الفرتة

٦-٦٦-٦٦

جدول � :67-6صايف الدخل ملدّ ة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي

الدخل من العمليات الت�شغيلية
(قبل االيرادات وامل�صروفات االخرى)
ح�صة يف �صايف الدخل اخلا�ص ب�شركة زميلة
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فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

775.173

840.060

%8.4

9.651

8.117

()%15.9

التكاليف التمويلية

()222.481

()361.806

%62.6

االيرادات االخرى

19.851

6.843

()%65.5

م�صروفات اخرى

()9.467

()6.337

()%33.1

�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
مراجعةيف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

الدخل قبل الزكاة

572.727

486.875

()%15.0

الزكاة

()25.442

61.788

()%342.9

ربح الفرتة

547.285

548.663

%0.3

ربح الفرتة العائد �إلى:
مالكي ال�شركة
احل�صة غري امل�سيطرة
ربح الفرتة

537.619

538.400

%0.1

9.666

10.263

%6.2

547.285

548.663

%0.3

امل�صدر :املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها
من القوائم املالية الأولية املوحدة لل�شركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية االعداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية
كن�سبة مئوية من االيرادات

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
2018م
دي�سمرب
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
ربح الت�شغيل

%49.1

%51.9

%2.8

ربح الفرتة

%34.2

%33.9

()%0.3

امل�صدر :معلومات ال�شركة

ارتبطت احل�صة من �صايف دخل ال�شركة الزميلة باال�ستثمار يف �شركة عقارية ،وتت�ألف تلك احل�صة من ا�ستثمار بواقع  ٪25يف �شركة �أ�سواق امل�ستقبل
للتجارة وهي اجلهة املالكة لبانوراما مول .وقد بلغ هذا مبلغ  9.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و8.1
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،متا�شي ًا مع �صايف الدخل امل�ستثمر فيه وتوزيعات الأرباح على �أ�سا�س طريقة
ح�ساب حقوق امللكية لال�ستثمارات (بني  ٪20و  ٪50من امللكية).
ارتفعت التكلفة التمويلية بن�سبة  ٪62.6من  222.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  361.8مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة ( )1ارتفاع الر�سوم املالية املتعلقة بت�سهيالت مرابحة الطويلة الأجل بن�سبة
 %8.4من  204.8مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى  222.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة القرو�ض الإ�سالمية امل�شرتكة اجلديدة ( 7.2مليار ريال �سعودي) التي ح�صلت عليها �شركة املراكز العربية
لإعادة متويل جميع الت�سهيالت التمويلية ال�سابقة� )2( ،شطب تكلفة املعاملة غري املطف�أة اال�ستثنائية بقيمة  125.2مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،التي متثل ر�سوم ترتيبات الت�سهيالت التمويلية القدمية .وقد قابل ذلك ،انخفا�ض يف تكاليف اطفاء
املعامالت بن�سبة  %17.3من  17.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م )املتعلقة بر�سوم ترتيبات القرو�ض
الثالثة ال�سابقة) الى  14.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م )املتعلقة بر�سوم ترتيبات ت�سهيالت التمويل
اجلديدة) (الرجاء الرجوع �إلى بند  4-13-6املطلوبات غري املتداولة).
بلغت االيرادات االخرى  19.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وتت�ألف من )1( :عك�س يف املطلوبات (بقيمة
 14.1مليون ريال �سعودي) التي متثل املبالغ التي ال ميكن تعقبه (الإيرادات غري امل�ستحقة) الغري مطابقة للم�ست�أجرين ذي العالقة بالإ�ضافة �إلى
( )2توزيعات �أرباح من اال�ستثمارات املتاحة للبيع ( 5.7مليون ريال �سعودي) .وقد بلغت االيرادات االخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م  6.8مليون ريال �سعودي وتت�ألف من �إيرادات ﺗوزيعات ا�ﻷ رﺑﺎح ﻣن اﻻ�ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ للبيع ( 5.7مليون ريال �سعودي) تتعلق،
ب�شكل �أ�سا�سي باال�ستثمارات يف �شركة املكارم لال�ستثمار ( 3.8مليون ريال �سعودي) ويف �شركة البوارج لال�ستثمار ( 1.9مليون ريال �سعودي).
بلغت امل�صروفات االخرى  9.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وتتعلق ،ب�شكل �أ�سا�سي من عمليات �شطب
ال�سلف املقدمة للمو ّردين ( 7.8مليون ريال �سعودي) .وقد بلغت امل�صروفات االخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م  6.3مليون
ريال �سعودي تتعلق ،ب�شكل �أ�سا�سي ب�شطب ال�سلف املقدمة للمو ّردين ( 6.1مليون ريال �سعودي) والتي كانت م�ستحقة لأكرث من عامني.
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يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،مت احت�ساب وت�سجيل خم�ص�صات الزكاة ( 25.4-مليون ريال �سعودي) على �أ�سا�س قاعدة
الزكاة الفردية لل�شركة .يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م قامت �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة بتخ�صي�ص مبلغ  8.8مليون ريال
�سعودي ميثل ح�صة �شركة املراكز العربية يف التزام الزكاة لل�سنوات من 2007م �إلى 2016م .علما بانه لدى �شركة خم�ص�ص زكاة بقيمة  83.9مليون
ريال �سعودي لل�سنوات من 2007م �إلى 2016م .وعليه ،قامت ال�شركة بت�سجيل الأثر املرتتب من الربط النهائي امل�ستلم يف قائمة الربح �أو اخل�سارة
وقد �أ�سفر ذلك عن ت�سوية ا�ستثنائية �إيجابية ل�شركة املراكز العربية وقدرها  75.1مليون ريال �سعودي (دخل ا�ستثنائي) .بلغ التقدير النهائي
املخ�ص�ص ل�شركة املراكز العربية  8.8مليون ريال �سعودي (من ا�صل  56.5مليون ريال �سعودي املخ�ص�صة ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة) ،وقد
بلغت خم�ص�صات الزكاة ل�شركة املراكز العربية  83.9مليون ريال �سعودي.
بلغت ن�سبة احل�صة غري امل�سيطرة  9.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و 10.3مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وترتبط ب�شكل رئي�سي بح�صة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية ( ٪50من امللكية) يف
�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية (�أي النخيل بالزا).

�٦صايف الدخل املتكرر

٦-٦٦-٦٦

جدول � :68-6صايف الدخل املتكرر كما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م
�ألف ريال �سعودي

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2017م

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م-فرتة الت�سعة �أ�شهر
دي�سمرب 2018م
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

ربح الفرتة العائد �إلى مالكي ال�شركة *

537.619

538.400

%0.1

تعديالت على الإيرادات

()15.653

()9.671

()%38.2

م�صاريف ا�ستثنائية

6.130

161.495

%2.534.5

خ�سائر ا�ستثنائية نتيجة �إنخفا�ض قيمة الذمم املدينة

9.467

6.069

()%35.9

()14.067

-

ال ينطبق

ت�سوية ا�ستثنائية يف ر�صيد الزكاة

-

()75.142

ال ينطبق

ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية

()2.527

2.527

()%200.0

تعديل دائم يف نفقات خدمات التنظيف

11.912

-

ال ينطبق

تعديل دائم يف نفقات خدمات االمن

12.659

-

ال ينطبق

تعديل دائم يف تكاليف املوظفني

3.818

-

ال ينطبق

549.358

623.678

%13.5

عك�س ا�ستثنائي يف املطلوبات

�صايف الدخل املتكرر

*يف جدول اعاله ،مت ا�ستخراج �صايف الدخل يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م من القوائم املالية الأولية
املوحدة لل�شركة واملعدة وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
امل�صدر :معلومات ال�شركة

�شمل حتليل ال�صايف الدخل املتكرر �أعاله ،تعديالت كافة االيرادات وامل�صاريف اال�ستثنائية على �صايف الدخل جالل الفرتة .و�شملت التعديالت؛ ()1
تعديالت على االيرادات نتيجة �إيرادات �إ�ستثنائية ،و�إيرادات من م�شاريع ملغاة )2( ،تعديالت متعلقة بحذف م�صاريف �إيجارات ،م�صاريف مهنية،
م�صاريف ت�سويق ،و التكاليف املالية اال�ستثنائية )3( ،خ�سائر ا�ستثنائية نتيجة عمليات �شطب ا�ستثنائية لذمم مدينة وعك�س ا�ستثنائي يف املطلوبات،
( )4ارباح ا�ستثنائية يف الزكاة نتيجة الت�سوية مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل ،بالإ�ضافة الى ( )5تعديالت على فرتات �سابقة نتيجة تغيري دائم يف
تكلفة التنظيف ،خدمات االمن ويف كلفة املوظفني.
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٦ ٦-٦٦امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
جدول  :69-6امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
مراجعة*

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

 31مار�س 2018م 31 -
دي�سمرب 2018م

املوجودات
موجودات متداولة
النقد وما يف حكمه

80.351

153.227

%90.7

ذمم مدينة

246.733

311.861

%26.4

مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات العالقة

238.579

362.159

%51.8

دفعات مقدمة ملقاول طرف ذي عالقة

274.508

610.179

%122.3

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى

119.092

118.007

()%0.9

�إيرادات م�ستحقة (ايجار)

32.985

30.834

()%6.5

992.248

1.586.267

%59.9

الدفعات املقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -غري متداولة

80.692

64.793

()%19.7

مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة

200.323

200.323

%0.0

ايجار مدفوع مقدما  -اجلزء غري املتداول

48.518

-

()%100.0

الإيرادات امل�ستحقة (ايجار)  -اجلزء غري متداول

65.969

61.668

()%6.5

اال�ستثمار يف �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية

39.669

38.786

()%2.2

اال�ستثمارات الأخرى

128.476

108.709

()%15.4

عقارات ا�ستثمارية

10.781.870

10.776.045

()%0.1

ممتلكات ومعدات

136.828

120.371

()%12.0

اجمايل املوجودات غري املتداولة

11.482.344

11.370.695

()%1.0

اجمايل املوجودات

12.474.592

12.956.962

%3.9

اجمايل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة

276.725

194.909

()%29.6

اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأجل

433.000

488.173

%12.7

مبالغ م�ستحقة للأطراف ذات العالقة

221.620

19.716

()%91.1

�إيرادات غري حمققة

277.252

359.265

%29.6

قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة

11.301

13.467

%19.2

م�ستحقات ومطلوبات متداولة �أخرى

162.540

335.414

%106.4

زكاة م�ستحقة

146.560

75.947

()%48.2

اجمايل مطلوبات املتداولة

1.528.998

1.486.890

()%2.8

مطلوبات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل

5.395.029

6.062.592

%12.4

مطلوبات غري متداولة �أخرى

54.914

40.583

()%26.1

قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة-جزء غري املتداول

560.360

506.030

()%9.7

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

30.338

26.999

()%11.0

اجمايل املطلوبات غري املتداولة

6.040.642

6.636.205

%9.9

اجمايل املطلوبات

7.569.640

8.123.095

%7.3

حقوق امللكية
265

 31مار�س 2018م
مراجعة*

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

 31مار�س 2018م 31 -
دي�سمرب 2018م

4.450.000

4.450.000

%0.0

احتياطي النظامي

370.739

370.739

%0.0

�أرباح مبقاة

77.572

11.002

()%85.8

االحتياطيات الأخرى

2.759

()13.727

()%597.5

4.901.071

4.818.014

()%1.7

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

3.882

15.854

%308.4

اجمايل حقوق امللكية

4.904.953

4.833.867

()%1.4

12.474.592
اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

12.956.962

%3.9

�ألف ريال �سعودي

ر�أ�س املال

حقوق امللكية العائدة ملالكي ال�شركة

*لقد مت اعادة ت�صنيف بع�ض االرقام للمقارنة لتتما�شى مع طريقة العر�ض لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م كما هو مبني يف اجلدول ٧٠-٦

يف هذه الن�شرة  ،مت�شيا مع �أ�سا�س الت�صنيفات يف  31دي�سمرب2018م  ،مت �إعادة ت�صنيف بع�ض املبالغ يف  31مار�س 2018م .يو�ضح اجلدول التايل
مطابقة الأرقام املعاد ت�صنيفها الواردة يف هذه الن�شرة مع الأرقام الواردة يف البيانات املالية لل�شركة لل�سنة املالية2018م والتي �أعدت وف ًقا ملعايري
التقارير املالية الدولية يف اململكة العربية ال�سعودية:
جدول :70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
ح�سب القوائم املالية*

اعادة الت�صنيف

 31دي�سمرب 2018م
املعاد ت�صنيفها**

املوجودات
موجودات متداولة
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق 1

80.351

80.351

ذمم مدينة

246.733

246.733

مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات العالقة

238.579

238.579

دفعات مقدمة ملقاول طرف ذي عالقة

274.508

274.508

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى

53.901

�إيرادات م�ستحقة 2

32.985

اجمايل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

927.057

65.191

119.092
32.985

65.191

992.248

الدفعات املقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -غري متداولة

80.692

80.692

مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة

200.323

200.323

ايجار مدفوع مقدما 3

175.999

الإيرادات امل�ستحقة  -اجلزء غري متداول 4

65.969

65.969

اال�ستثمار يف �شركة زميلة 5

39.669

39.669

�إ�ستثمارات متاحة للبيع 6

128.476

128.476

عقارات ا�ستثمارية

10.781.870

10.781.870

ممتلكات ومعدات

136.828

136.828

()127.481

48.518

اجمايل املوجودات غري املتداولة

11.609.826

()127.481

11.482.344

اجمايل املوجودات

12.536.883

()62.290

12.474.592

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
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276.725

276.725

�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
ح�سب القوائم املالية*

اعادة الت�صنيف

 31دي�سمرب 2018م
املعاد ت�صنيفها**

اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأجل

433.000

433.000

مبالغ م�ستحقة للأطراف ذات العالقة

221.620

221.620

�إيرادات غري حمققة

277.252

277.252

قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة

11.301

11.301

م�ستحقات ومطلوبات متداولة �أخرى

215.416

زكاة م�ستحقة

146.560

()52.876

162.540
146.560

اجمايل مطلوبات املتداولة

1.581.874

مطلوبات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل

5.395.029

مطلوبات غري متداولة �أخرى

()52.876

1.528.998
5.395.029

-

54.914

54.914

قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة  -جزء غري املتداول

624.689

()64.329

560.360

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

30.338

30.338

اجمايل املطلوبات غري املتداولة

6.050.056

()9.414

6.040.642

اجمايل املطلوبات

7.631.930

()62.290

7.569.640

حقوق امللكية
ر�أ�س املال

4.450.000

4.450.000

احتياطي النظامي

370.739

370.739

�أرباح مبقاة

77.572

77.572

االحتياطيات الأخرى

2.759

2.759

4.901.071

4.901.071

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

3.882

3.882

اجمايل حقوق امللكية

4.904.953

4.904.953

حقوق امللكية العائدة ملالكي ال�شركة

()62.290

12.474.592

12.474.592

اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
*القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018م
**القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
 1مت عر�ضها «النقد وما يف حكمه» يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
 2مت عر�ضها «�إيرادات م�ستحقة (ايجار)» يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
 3مت عر�ضها «ايجار مدفوع مقدما  -اجلزء غري املتداول» يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
 4مت عر�ضها «الإيرادات امل�ستحقة (ايجار)  -اجلزء غري متداول» يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
 5مت عر�ضها «اال�ستثمار يف �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية» يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
 6مت عر�ضها «اال�ستثمارات الأخرى» يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

٦٦٦٦-٦٦املوجودات املتداولة
جدول  :71-6املوجودات املتداولة  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة*

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

النقد وما يف حكمه

80.351

153.227

الذمم املدينة

246.733

311.861

دفعات مقدمة ملقاول طرف ذو عالقة  -اجلزء املتداول

274.508

610.179

مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات العالقة  -اجلزء املتداول

238.579

362.159

مدفوعات مقدمة وموجودات مقدمة اخرى

119.092

118.007

�ألف ريال �سعودي
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�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
مراجعة*

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

32.985

30.834

992.248

1.586.267

ايرادات م�ستحقة (ايجار)
جمموع املوجودات املتداولة

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
لغر�ض اعادة الت�صنيف يف  31مار�س 2018م ،الرجاء اال�ستناد الى جدول « 70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م»

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦النقد وما يف حكمه
جدول  :72-6النقد وما يف حكمه كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
مراجعة

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

79.509

152.320

842

907

80.351

153.227

النقد
ما يعادل النقد
املجموع
امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

ارتفعت الأر�صدة النقد وما يعادله من  80.4مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  153.2مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2018م ،نظ ًرا لزيادة ال�سيولة الناجتة عن الأن�شطة التمويلية من عجز قدره  558.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م� ،إلى فائ�ض قدره  413.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع هذا االرتفاع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى
القر�ض الإ�سالمي امل�شرتك اجلديد الذي ح�صلت عليه ال�شركة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،والبالغ  7.2مليار ريال �سعودي
ال�ستبدال القرو�ض الثالثة ال�سابقة البالغة  5.8مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م .يف  31دي�سمرب 2018م ،كان ل�شركة املراكز العربية �أموال
نقدية حمتجزة بقيمة  67.9مليون ريال �سعودي مبا يتوافق مع متطلبات القر�ض الإ�سالمي امل�شرتك اجلديد.

�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦صايف الذمم املدينة
جدول � :73-6صايف الذمم املدينة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م

 31دي�سمرب 2018م

�ألف ريال �سعودي

حتّى90يوم ًا

112.142

99.864

180 - 91يوم ًا

68.136

78.072

 270 - 181يوم ًا

48.345

79.260

 360 - 271يوم ًا

41.137

35.485

�أكرث من  360يوم ًا

115.590

173.402

�إجمايل الذمم املدينة

385.350

466.082

خ�سائر االنخفا�ض/خم�ص�ص الذمم املدينة

()138.617

()154.221

�صايف الذمم املدينة

246.733

311.861

امل�صدر :معلومات ال�شركة

مل ميثل ر�صيد الذمم املدينة (با�ستثناء الذمم املدينة اخلا�صة بامل�ستاجرين من �أطراف ذو عالقة) �سوى  ٪11.4و ٪14.4من �إجمايل الإيرادات
ال�سنة/الفرتة املنتهية يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م( ،على �أ�سا�س �سنوي) على التوايل .ارتفع �صايف الذمم املدينة من  246.7مليون
ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م� ،إلى  311.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ب�سبب الت�أخري يف حت�صيل املبالغ من امل�ست�أجرين
خالل الفرتة .ويظهر ذلك من خالل الزيادة يف الذمم املدينة امل�ستحقة لأكرث من  360يوم ًا من  115.6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م
�إلى  173.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م (علم ًا ب�أن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها املتعلقه بهذا املبلغ بلغ  115.0مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م).
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جدول  :74-6خ�سائر االنخفا�ض/خم�ص�ص الذمم املدينة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

48.416

138.617

-

()36.762

خم�ص�ص ال�سنة /الفرتة
ّ

94.814

53.202

الديون امل�شطوبة

()4.614

()837

يف نهاية الفرتة

138.617

154.221

�ألف ريال �سعودي

يف بداية الفرتة
�أثر اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية 9

امل�صدر :امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

بلغ خ�سائر االنخفا�ض/خم�ص�ص الذمم املدينة  154.2مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،ح�سب منوذج اخل�سارة اال�ستثنائي وف ًقا
للمعايرياملحا�سبية الدولية ( )IFRS9ووفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
(« .)»SOCPAعلى هذا النحو ،انخف�ضت ن�سبة تغطية املخ�ص�صات من  ٪36.0يف  31مار�س 2018م �إلى  ٪33.1يف  31دي�سمرب 2018م.
يف � 1أبريل 2018م ،وعلى �أثر اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية  ،9بلغ التعديل على خ�سائر االنخفا�ض/خم�ص�ص الذمم املدينة  36.8مليون
ريال �سعودي ،وقد ّمت ت�سجيله �ضمن الأرباح املحتجزة يف ح�سابات حقوق امللكية ،بح�سب تعليمات املعايري املحا�سبية الدولية ( ،)IFRS9ووفق ًا للمعايري
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة خالل ال�سنة الأولى من تطبيقها.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات العالقة
جدول  :75-6مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات العالقة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 1مار�س 2018م
مراجعة

 1دي�سمرب 2018م
مراجعة

الذمم املدينة لبدالت �إيجار املتاجر*

87.694

186.001

�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق  -متداولة

150.000

150.000

�شركة ت�ضاري�س جند

-

15.721

�شركة فا�س تكنوجل�ست ترادينغ

-

8.031

�شركة �إيكو دزين كون�سلتانت

885

2.406

جمموع اجلزء املتداول

238.579

362.159

�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق  -غري متداولة

200.323

200.323

438.902

562.482

�ألف ريال �سعودي

املجموع

* ت�شمل الذمم املدينة لبدالت �إيجار املتاجر لأطراف ذات عالقة �شركة االطعمة والرتفيه التجارية املحدودة� ،شركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية� ،شركة
�ألعاب بيلي املحدودة� ،شركة ن�سك التجارية املحدودة� ،شركة بوابة الغذاء� ،شركة ف�ضاء االطفال املحدودة� ،شركة مراكز القهوة التجارية� ،شركة اجليل القادم� ،شركة املهارات
املبتكرة لاللعاب� ،شركة فا�س التجارية
امل�صدر :معلومات ال�شركة ،امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

بلغ اجلزء املتداول من امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة  362.2مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ( 238.6مليون ريال �سعودي كما
يف  31مار�س 2018م) ،عل ًما ب�أنه يرتبط ب�صفة رئي�سية مبا يلي ( )1الذمم املدينة من الأطراف ذات العالقة الأخرى يف �سياق الأعمال العادية
(الإيرادات الإيجارية) ( 186.0مليون ريال �سعودي) ( )2الأر�صدة امل�ستحقة من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق ( 150.0مليون ريال �سعودي)
املتعلقة ببيع �أر�ض يف الريا�ض يف ال�سنة املالية 2016م؛ و( )3املبالغ امل�ستحقة القب�ض من �شركة ت�ضاري�س جند للأمن ( 15.7مليون ريال �سعودي)،
وتت�ألف من دفعة م�سبقة مببلغ  12.7مليون ريال �سعودي للخدمات الأمنية )4( .االر�صدة امل�ستحقة من �شركة فا�س تكنوجل�ست ترادينغ ( 8.0مليون
ريال �سعودي) تتالف من دفعات مقدمة ب�ش�أن درا�سات حول التجارة على املن�صات االلكرتونية )5( .االر�صدة امل�ستحقة من �شركة �إيكو ديزاين
كون�سلتانت وتت�ألف من دفعة مقدمة مببلغ  2.4مليون ريال �سعودي مقابل خدمات ت�صميم يف ملراكز التجارية قيد االن�شاء وامل�ستقبلية.
ارتبطت م�ستحقات الإيجار ب�شكل رئي�سي باملبالغ امل�ستحقة من امل�ست�أجرين ذات العالقة .ارتفعت م�ستحقات الإيجار من  87.7مليون ريال �سعودي
كما يف  31مار�س 2018م� ،إلى  186.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م .ويرجع ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى الفواتري اجلديدة ال�صادرة يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م� ،إلى جانب ت�أخر يف حت�صيل الأر�صدة امل�ستحقة خالل الفرتة.
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بقي اجلزء املتداول واجلزء غري املتداول من الذمم املدينة امل�ستحقة من �شركة فا�س القاب�ضة للفنادق م�ستق ًرا بقيمة  150.0مليون ريال �سعودي،
و 200.3مليون ريال �سعودي ،يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م ،على التوايل .ت�شكل الذمم املدينة امل�ستحقة من �شركة فا�س القاب�ضة
للفنادق ،مبالغ م�ستحقة من �شركة املراكز العربية مقابل �أر�ض يف الريا�ض التي مت بيعها ل�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق يف ال�سنة املالية 2016م .وفق ًا
لعقد البيع ،يجب حت�صيل  150.0مليون ريال �سعودي من الر�صيد يف ال�سنة املالية 2018م ،بينما يجب حت�صيل مبلغ  200.3مليون ريال �سعودي
بالكامل يف ال�سنة املالية 2019م .يف فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،مت متديد جدول املدفوعات لأر�ض يف الريا�ض �إلى مار�س
2020م ( 150.0مليون ريال �سعودي) ،و مار�س 2021م ( 200.3مليون ريال �سعودي).
بلغ اجلزء غري املتداول من املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة  200.3مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م،
عل ًما ب�أنه ارتبط باجلزء غري املتداول من الذمم املدينة من بيع �أر�ض يف الريا�ض ل�شركة فا�س القاب�ضة للفنادق.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦دفعات مقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة
جدول  :76-6دفعات مقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
مراجعة

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

الدفعات املقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -متداولة

274.508

610.179

الدفعات املقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -غري متداولة

80.692

64.793

املجموع

355.200

674.972

امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

بلغ �إجمايل قيمة العقود املربمة مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية  3.4مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م.
ارتفعت الدفعات املقدمة ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية املتداولة من  274.5مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى 610.2
مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك �إلى املبالغ املدفوعة مقابل بناء اخلليج مول ،بوليفارد اجلامعة والنخيل مول الدمام خالل
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
انخف�ضت الدفعات املقدمة ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية غري متداولة من  80.7مليون ريال �سعودي الى  64.8مليون نتيجة حتويلها الى
دفعات متداولة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى
جدول  :77-6مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة �أخرى كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

مقدما  -املتداولة
بدالت الإيجار املدفوعة ً

67.383

75.131

ال�سلف املقدمة للمو ّردين

34.374

27.978

النفقات املدفوعة م�سب ًقا

8.205

9.468

م�ستحقات املوظفني

3.230

4.929

خطاب ال�ضمان

5.900

500

119.092

118.007

�ألف ريال �سعودي

املجموع
امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

بلغت الدفعات املقدّمة واملوجودات املتداولة الأخرى 118.0 ،مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،وقد ت�أ ّلفت من بدالت الإيجار املدفوعة
مقدما  75.1مليون ريال �سعودي ،ال�سلف املقدمة للموردين  28.0مليون ريال �سعودي ،والنفقات املدفوعة م�سب ًقا ( 9.5مليون ريال �سعودي)،
ً
وم�ستحقات املوظفني ( 4.9مليون ريال �سعودي) وخطاب ال�ضمان (� 500ألف ريال �سعودي).
بلغ ر�صيد بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا  -اجلزء املتداول  75.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،وارتبط ب�صفة رئي�سية مب�شروع
زهرة مول ( 27.6مليون ريال �سعودي) مقابل � 7أ�شهر من الإيجار ،و م�شروع بوليفارد اجلامعة ( 15.9مليون ريال �سعودي) مقابل � 7أ�شهر من
الإيجار ،وجوري مول ( 10.2مليون ريال �سعودي) مقابل � 8أ�شهر من الإيجار.
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وبلغت ال�سلف املقدمة للموردين  28.0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،وتتعلق ب�شكل �أ�سا�سي بالتطورات املتعلقة ب�أعمال حت�سني العقارات
امل�ست�أجرة ،و�شراء املعدات (مبا يف ذالك على �سبيل املثال ال احل�صر مولدات الطاقة ،و�آالت الأقدام ،والكامريات الأمنية) والتطوير العام للمراكز
التجارية.
ارتفعت النفقات املدفوعة م�سب ًقا من  8.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م� ،إلى  9.5مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م؛ يرجع
ذلك ب�سبب �أ�سا�سي الى ( )iارتفاع قيمة الدفعة املقدمة من املواد اال�ستهالكية الكهربائية مببلغ  2.5مليون ريال �سعودي ب�سبب �شراء م�صابيح
 LEDاجلديدة التي �سيتم تخ�صي�صها للمراكز التجارية ( )iiوارتفاع يف قيمة الدفعة املقدمة لتطبيق النظام ور�سوم اال�شرتاك مببلغ � 235ألف ريال
�سعودي ،وقد قابل ذالك انخفا�ض النفقات الت�أمني املدفوع م�سب ًقا بواقع � 865ألف ريال �سعودي.
بلغت م�ستحقات املوظفني  4.9مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،مقارنة مب�ستحقات املوظفني البالغة  3.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م ،وكانت مرتبطة بال�سلف املقدمة للموظفني وف ًقا لل�سيا�سة الداخلية لل�شركة.
انخف�ضت قيمة خطاب ال�ضمان من  5.9مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م� ،إلى � 500ألف ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ب�سبب
�إلغاء خطاب ال�ضمان مع بنك البالد ال�صادر ل�صالح مالكي �أرا�ضي خري�ص مول.

�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦إيرادات م�ستحقة (ايجار)
جدول � :78-6إيرادات م�ستحقة (ايجار) كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م
مراجعة

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة

�إيرادات م�ستحقة  -متداولة

32.985

30.834

�إيرادات م�ستحقة  -غري متداولة

65.969

61.668

املجموع

98.954

92.502

امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

متثل الإيرادات امل�ستحقة ،الأثر الناجم عن الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لإيرادات الإيجار مبا يتما�شى مع املبادئ التوجيهية ملعايري
املحا�سبة الدولية .وبالتايل ،ت�شكل الإيرادات امل�ستحقة املبالغ املتعاقدة للم�ست�أجرين ،مع ت�أثري الزيادات ال�سنوية على فرتات الإيجار وفرتات ال�سماح
املمنوحة للم�ست�أجرين مبوجب �إيرادات م�ستحقة ،لت�سجيل الإيرادات على طريقة الق�سط الثابت لإيرادات الإيجار �ضمن فرتة العقود مع امل�ست�أجرين.
انخف�ضت الإيرادات امل�ستحقة ،من  99.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  92.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود
ذلك ب�صورة رئي�سية �إلى ا�ستحقاق الإيرادات امل�ستحقة من خالل مول العرب ( 2.3مليون ريال �سعودي) ،النخيل مول ( 1.6مليون ريال �سعودي)،
مول الظهران ( 1.3مليون ريال �سعودي) ،مقابل ارتفاع يف احلمراء مول ( 2.0مليون ريال �سعودي) ويا�سمني مول ( 0.9مليون ريال �سعودي) نتيجة
عقود جديدة  /جتديد عقود خالل الفرتة.

٦٦٦٦-٦٦موجودات غري متداولة
جدول  :79-6موجودات غري املتداولة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
الدفعات املقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة  -غري متداولة**
مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة***
ايجار مدفوع مقدما  -اجلزء غري املتداول
الإيرادات امل�ستحقة (ايجار)  -اجلزء غري متداول****
اال�ستثمار يف �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
اال�ستثمارات الأخرى
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومعدات
اجمايل املوجودات غري املتداولة

 31مار�س 2018م
مراجعة*
80.692
200.323
48.518
65.969
39.669
128.476
10.781.870
136.828
11.482.344

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
64.793
200.323
61.668
38.786
108.709
10.776.045
120.372
11.370.695

امل�صدر :امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
* لغر�ض اعادة الت�صنيف يف  31مار�س 2018م ،الرجاء اال�ستناد الى جدول  « 70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م»
** مت حتليلها �ضمن الق�سم » 1-13-6دفعات مقدمة ملقاول طرف ذو عالقة«
*** مت حتليلها �ضمن الق�سم » 1-13-6مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات العالقة«
**** مت حتليلها �ضمن الق�سم » 1-13-6ايرادات م�ستحقة (ايجار)«
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٦ ٦٦٦٦٦-٦٦ايجار مدفوع مقدما  -جزء غري املتداول
جدول  :80-6يجار مدفوع مقدما -اجلزء غري املتداول يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
م�شروع زهرة مول
م�شروع بوليفارد اجلامعة
م�شروع القلم مول
املجموع

 31مار�س 2018م*

 31دي�سمرب 2018م

15.710
9.133
23.675
48.518

-

امل�صدر :معلومات ال�شركة
* لغر�ض اعادة الت�صنيف يف  31مار�س 2018م ،الرجاء اال�ستناد الى جدول  « 70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م»

�إنّ جميع عقود �إيجار الأر�ض تت�ص على ان يكون الدفع �سنويا مقدما (با�ستثناء خري�ص مول) وفقا التفاقية ت�أجري الأرا�ضي .كان ال�سبب الرئي�سي
وراء انخفا�ض بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا  -اجلزء الغري متداول (وتتعلق بامل�شاريع قيد التطوير) .من  48.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س
2018م �إلى �صفر يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة حتويل بدالت الإيجار املدفوعة مقدم ًا اخلا�ص بقلم مول ( 23.7مليون ريال �سعودي) �إلى �شركة
فا�س القاب�ضة ،حيث قررت الإدارة �إيقاف امل�شروع (يرجى الرجوع �إلى البند  2.2.2العقارات اال�ستثمارية) ،بالإ�ضافة �إلى اطفاء م�صاريف الإيجار
املتعلقة بزهرة مول و بوليفارد اجلامعة ،خالل الفرتة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦اال�ستثمار يف �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
انخف�ض اال�ستثمار يف ال�شركة امل�ستثمر فيها (�أ�سواق امل�ستقبل) بواقع � 883ألف ريال �سعودي من  39.7مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م،
�إلى  38.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة لتوزيع �أرباح الأ�سهم من ال�شركة امل�ستثمر فيها خالل الفرتة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦اال�ستثمارات الأخرى
جدول  :81-6اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
ا�ستثمارات ب�شركات عقارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر

 31مار�س 2018م
مراجعة
121.500

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
102.000

6.976

6.709

128.476

108.709

ا�ستثمارات ب�صندوق عقاري بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
املجموع

امل�صدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

تتعلق ا�ستثمارات ب�شركات عقارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر ب�إ�ستثمار ال�شركة ب�شركة �أمالك العاملية للتمويل العقاري (بن�سبة
ماكية  .)%8.5تتعلق ا�ستثمارات ب�صندوق عقاري بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ب�إ�ستثمار ال�شركة بال�صندوق املدينة الرقمية (بن�سبة
ملكية .)%0.25
انخف�ضت اال�ستثمارات االخرى من  128.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م� ،إلى  108.7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م،
ب�سبب انخفا�ض القيمة ال�سوقية لال�ستثمار يف �شركة �أمالك الدولية للتمويل العقاري (بن�سبة ملكية  )%8.5و�صندوق املدينة الرقمية (بن�سبة ملكية
 )%0.25خالل الفرتة ،نتيجة اعتماد معايري املحا�سبية الدولية ( )9 IFRSالول مرة خالل هذه الفرتة.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦عقارات ا�ستثمارية
جدول  :82-6عقارات ا�ستثمارية كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
الأرا�ضي
املباين
املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة
امل�شاريع قيد الإن�شاء
فرتة الإعفاء من الإيجار املر�سلمة
التكلفة املبا�شرة الأولية
املجموع

 31مار�س 2018م

 31دي�سمرب 2018م

4.771.814
2.188.514
1.865.571
1.168.864
578.126
208.981
10.781.870

4.771.814
2.130.720
1.760.356
1.371.993
585.651
155.512
10.776.045

امل�صدر :معلومات ال�شركة

ب�شكل رئي�سي الأرا�ضي ( 4.771.8مليون
بلغت العقارات اال�ستثمارية  10.776.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،وهي ت�شمل ٍ
ريال �سعودي) ،واملباين ( 2.130.7مليون ريال �سعودي) ،واملباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة ( 1.760.4مليون ريال �سعودي) ،وامل�شاريع قيد الإن�شاء
( 1.372.0مليون ريال �سعودي).
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ت�ألفت ممتلكات الأرا�ضي التي بلغت  4.771.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،من  14قطعة �أر�ض يف �أنحاء اململكة على ال�شكل التايل:
( 8 )1قطع �أر�ض مبنية عليها املراكز التجارية احلالية ب�إجمايل القيمة الدفرتية ال�صافية تبلغ  1.022.0مليون ريال �سعودي.
( 6 )2قطع �أرا�ضي للمراكز التجارية قيد الإن�شاء او مت تخ�صي�صها لالن�شاء يف امل�ستقبل ب�إجمايل القيمة الدفرتية ال�صافية تبلغ  3.749.8مليون
ريال �سعودي.
انخف�ضت القيمة الدفرتية للمباين من  2.188.5مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  2.130.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2018م .ت�شمل مباين ال�شركة يف  31دي�سمرب 2018م ،مول العرب  -جدة ( 848.1مليون ريال �سعودي) ومول حمرا ( 387.0مليون ريال �سعودي)
ونور مول ( 233.6مليون ريال �سعودي) ومكة مول ( 184.3مليون ريال �سعودي) واالح�ساء مول ( 164.3مليون ريال �سعودي) وجبيل مول (148.0
مليون ريال �سعودي).
انخف�ضت املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة من  1.865.6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  1.760.4مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى ا�ستهالك العقارات اال�ستثمارية خالل الفرتة .وارتبطت املباين على الأرا�ضي امل�ست�أجرة ب�شكل رئي�سي
باليا�سمني مول ( 378.0مليون ريال �سعودي) والنخيل مول  -الريا�ض (  366.9مليون ريال �سعودي) ومول الظهران ( 305.5مليون ريال �سعودي)
وجوري مول (  300.3مليون ريال �سعودي).
ارتفعت امل�شاريع قيد الإن�شاء من  1.168.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  1.372.0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة
الزيادة يف تكلفة امل�شاريع قيد الإن�شاء ؛ واملتعلقة بالنخيل مول دمام (الذي �ساهم ب�إ�ضافة تبلغ  98.3مليون ريال �سعودي) ،وبولفارد اجلامعة (الذي
�ساهم ب�إ�ضافة تبلغ  105.2مليون ريال �سعودي) ،مول اخلليج )الذي �ساهم ب�إ�ضافة تبلغ  49.9مليون ريال �سعودي) .يف املقابل ،انخف�ضت امل�شاريع
قيد الإن�شاء ب�صورة جزئية مببلغ  32.0مليون ريال �سعودي نتيجة نقل ملكية م�شروع قلم مول �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية ،حيث قررت ان ال
مت�ضي بامل�شروع.
�إرتفعت قيمة فرتة الإعفاء من الإيجارات املر�سملة التي ت�شمل ر�سملة بدالت الإيجار اخلا�صة باملراكز قيد الت�شغيل ف�ض ًال عن املمتلكات قيد الإن�شاء
من  578.1مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  585.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى
زيادة فرتة الإعفاء من الإيجارات املر�سملة للم�شاريع امل�ستقبلية مثل �أر�ض الزهرة (والذي �ساهم ب�إ�ضافة تبلغ  42.0مليون ريال �سعودي) وجند
مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة تبلغ  23.9مليون ريال �سعودي) ،وامل�شاريع قيد االن�شاء مثل بوليفارد اجلامعة (والذي �ساهم ب�إ�ضافة تبلغ  27.3مليون
ريال �سعودي) ،يقابلها ب�صورة جزئية نقل ملكية م�شروع قلم مول �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  90.5مليون
ريال �سعودي).
متثل التكلفة املبا�شرة الأولية لعقود الإيجار الت�شغيلية ر�سوم و�ساطة وعموالت مدفوعة لو�سطاء طرف ثالث بني امل�ؤجر وامل�ست�أجر .يتم حتديد �أ�سعار
العمولة خالل املفاو�ضات التي تتم بني الو�سيط وال�شركة مبعدل حوايل  ٪ 2.5من �إجمايل قيمة العقد .انخف�ضت التكلفة املبا�شرة الأولية من 209.0
مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  155.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م بعد نقل ملكية قلم مول �إلى �شركة فا�س
القاب�ضة ال�سعودية الذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  51.9مليون ريال �سعودي خالل الفرتة.
تنوي ال�شركة �صرف  0.45مليار ريال �سعودي على النفقات اال�ستثمارية للمراكز التجارية التي �سيتم افتتاحها يف ال�سنة املالية 2020م .كما �أن من
املتوقع �أن تبلغ النفقات الر�أ�سمالية للفرتة املتو�سطة الأجل  3.0مليار ريال �سعودي ،و�سوف يتم انفاقها ابتدا من ال�سنة املالية 2020م.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦ممتلكات ومعدات
جدول  :83-6ممتلكات ومعدات كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
األدوات والمعدات
األثاث والتركيبات
التحسينات على المباني المسـتأجرة
المركبات
المجموع

 31مار�س 2018م
مراجعة
72.016
40.466
24.160
185
136.828

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
63.839
37.804
18.608
121
120.372

بلغت املمتلكات واملعدات  120.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م وت�ألفت من الأدوات واملعدات ( 63.8مليون ريال �سعودي) ،والأثاث
والرتكيبات ( 37.8مليون ريال �سعودي) ،والتح�سينات على املباين امل�ست�أجرة ( 18.6مليون ريال �سعودي) ،واملركبات (� 12١ألف ريال �سعودي).
انخف�ض �صايف القيمة الدفرتية للأدوات واملعدات من  72.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  63.8مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
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2018م نظر ًا ال�ستهالك الأدوات واملعدات ( 12.1مليون ريال �سعودي) ،وقد مت التعوي�ض عنه جزئي ًا بالإ�ضافات البالغة  3.9مليون ريال �سعودي.
انخف�ض �صايف القيمة الدفرتية للأثاث والرتكيبات من  40.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  37.8مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
2018م نتيجة اال�ستهالك ( 6.6مليون ريال �سعودي) ،وقد قابله ب�صور جزئية �إ�ضافات يبلغ قدرها  3.9مليون ريال �سعودي ،وذلك املتع ّلق ب�صورة
رئي�سية باملقر الرئي�سي امل�ؤجر حدي ًثا.
انخف�ض �صايف القيمة الدفرتية للتح�سينات على املباين امل�ست�أجرة من  24.2مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  18.6مليون ريال �سعودي
يف  31دي�سمرب 2018م ب�سبب اال�ستهالك خالل الفرتة ( 5.6مليون ريال �سعودي).

٦٦٦٦-٦٦املطلوبات املتداولة با�ستثناء اجلزء املتداول من القرو�ض
جدول  :84-6املطلوبات املتداولة با�ستثناء اجلزء املتداول من القرو�ض كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة*
276.725
221.620
277.252
11.301
162.540
146.560
1.095.998

�ألف ريال �سعودي
ذمم دائنة
مبالغ م�ستحقة للأطراف ذات العالقة
�إيرادات غري حمققة
قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة
م�ستحقات ومطلوبات متداولة �أخرى
زكاة م�ستحقة
املجموع

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
194.909
19.716
359.265
13.467
335.414
75.947
998.718

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م الذمم الدائنة
* لغر�ض اعادة الت�صنيف يف  31مار�س 2018م ،الرجاء اال�ستناد الى جدول  « 70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م»

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦ذمم دائنة
جدول  :85-6ذمم دائنة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
ال�صيانة
الإمداد بالطاقة
ا�ستئجار الأرا�ضي
التنظيف
الأتعاب املهنية
�أخرى
املجموع

 31مار�س 2018م

 31دي�سمرب 2018م

79.324
41.641
118.619
28.486
5.153
3.502
276.725

62.401
52.934
43.771
25.529
7.828
2.446
194.909

امل�صدر :معلومات ال�شركة

بلغت الذمم الدائنة  194.9مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،وت�ألفت من الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة البالغة  62.4مليون ريال �سعودي
والذمم الدائنة ملوردي الطاقة البالغة  52.9مليون ريال �سعودي والذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي البالغة  43.8مليون ريال �سعودي ،والذمم الدائنة
ملوردي التنظيف البالغة  25.5مليون ريال �سعودي ،والذمم الدائنة املتعلقة بالأتعاب املهنية البالغة  7.8مليون ريال �سعودي ،وذمم دائنة �أخرى
وقدرها  2.4مليون ريال �سعودي.
ب�شكل رئي�سي ب�أعمال الإن�شاء وال�صيانة اجلارية
بلغت الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة  62.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م وارتبطت ٍ
يف خمتلف املراكز التجارية ،مبا يف ذلك �صيانة املباين ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وامل�صاعد وغريها من خدمات ال�صيانة الالزمة
للعمليات اليومية .انخف�ضت الذمم الدائنة ملوردي ال�صيانة من  79.3مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  62.4مليون ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب 2018م بعد �سداد بع�ض الأر�صدة خالل الفرتة نتيجة االتفاق مع موردي ال�صيانة على تخ�صي�ص مبلغ  10.0مليون ريال �سعودي
�شهريا بدء من الربع الثالث من ال�سنة املالية 2019م.
ارتفعت الذمم الدائنة ملوردي الطاقة من  41.6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  52.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2018م ،فيما يتعلق مبول العرب ،مول الظهران� ،سالم مول  -جدة ،من بني �آخرين .يف  31دي�سمرب 2018م ارتبطت الذمم الدائنة ملوردي الطاقة،
ب�شكل �أ�سا�سي ب�شركة خارجية تقوم على توريد مولدات الطاقة اخلا�صة باملراكز التجارية و�شركة الكهرباء ال�سعودية.
انخف�ضت الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي من  118.6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  43.8مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صورة �أ�سا�سية �إلى املدفوعات اخلا�صة بهيفاء مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  27.7مليون ريال �سعودي) ومول
الظهران (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  23.7مليون ريال �سعودي) وجوري مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  23.1مليون ريال �سعودي) وخري�س
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مول (والذي �ساهم بانخفا�ض يبلغ  5.4مليون ريال �سعودي) .ارتبطت الذمم الدائنة ال�ستئجار الأرا�ضي كما يف  31دي�سمرب 2018م ب�صفة رئي�سية
بخري�س مول ( 10.8مليون ريال �سعودي) وتو�سيع مول العرب  -جدة ( 9.9مليون ريال �سعودي) ،و�سلمى حائل ( 3.5مليون ريال �سعودي) وعزيز
مول ( 6.5مليون ريال �سعودي).
انخف�ضت الذمم الدائنة ملوردي التنظيف من  28.5مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م �إلى  25.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2018م بعد �سداد بع�ض الأر�صدة خالل الفرتة.
ارتبطت الأتعاب املهنية بخدمات الأطراف اخلارجية التي تقدم الدرا�سات القانونية واال�ست�شارية واملراجعة والدرا�سات ال�سوقية وغريها من
اخلدمات املهنية الأخرى .بلغت الأتعاب املهنية  7.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م وارتبطت ب�صفة رئي�سية باملبالغ امل�ستحقة ل�شركة
معنية بتقدمي ا�ست�شارات ا�سرتاتيجية وذلك مقابل اخلدمات التي تقدمها.
وبلغت ر�صيد الذمم الدائنة الأخرى  2.4مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م ،وارتبطت بنفقات املوظفني امل�ستحقة مثل بدل املعي�شة
اليومية ،وم�صاريف الت�أمني،و الفنادق وغريها.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦مبالغ م�ستحقة للأطراف ذات العالقة
جدول  :86-6مبالغ م�ستحقة للأطراف ذات العالقة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
�إتقان لإدارة املن�ش�آت
�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية
فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
�شركة ت�ضاري�س جند
املجموع

امل�صدر : :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
13.094
6.621
19.716

 31مار�س 2018م
مراجعة
1.249
15.627
200.288
4.456
221.620

بلغت امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة  19.7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،وت�ألفت بالأر�صدة الأخرى امل�ستحقة ل�شركة �إتقان لإدارة
املن�ش�آت وخدمات التنظيف ( 13.1مليون ريال �سعودي) و�أر�صدة امل�ستحقة ل�شركة ﻓﺎ�س اﻟﻘﺎﺑ�ﺿﺔ اا�سعودية ( 6.6مليون ريال �سعودي).
انخف�ضت الأر�صدة امل�ستحقة للأطراف ذي العالقة من  221.6مليون ريال �سعودي كما يف  31مار�س 2018م� ،إلى  19.7مليون ريال �سعودي يف 31
دي�سمرب 2018م ،نتيجة للتعديل �شروط الدفع (من  6ا�شهر مقدما الى  3ا�شهرمقدما) املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة املقدمة من �شركة فواز عبدالعزيز
احلكري و�شركاه التي انخف�ضت من  200.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى ال�شيء يف  31دي�سمرب 2018م.
جدول  :87-6حركة ح�سابات �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية ( 31مار�س 2018م 31 -دي�سمرب 2018م)
�ألف ريال �سعودي
الر�صيد امل�ستحق ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية يف 31مار�س 2018م
الدفعات املقدمةلتوزيع االرباح
العقارات اال�ستثمارية املنقولة
الإيرادات االيجارية
ايجار مقدم منقول ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية (املتعلق بقلم مول)
مبالغ م�ستحقة من �شركات ذات عالقة مت ت�سديدها عن طريق �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية
الأتعاب املهنية
توزيعات ارباح
حتويل الزكاة امل�ستحقة �إلى ال�شركة الأم القاب�ضة
�أخرى
الر�صيد امل�ستحق ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية يف  31دي�سمرب 2018م

 31مار�س 2018م  31 -دي�سمرب 2018م
()15.627
494.332
83.867
11.758
23.375
20.500
22.575
()640.000
()8.825
1.423
()6.621

امل�صدر :معلومات ال�شركة

انخف�ض ر�صيد �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية من  15.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  6.6مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
2018م� .أعلنت ال�شركة توزع �أرباح بقيمة  640.0مليون ريال �سعودي مت ت�سجيلها �ضمن ح�ساب �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية حل�ساب امل�ساهمني يف
�شركة املراكز العربية وقد مت ت�سويتها من خالل ( )1نقل ممتلكات ا�ستثمارية مببلغ  83.9مليون ريال )2(،الدفعات املقدمةلتوزيع االرباح 494.3
مليون ريال �سعودي نقدا و( )3مدفوعات قدمتها �شركة املراكز العربية بالنيابة عن �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية مببلغ  22.6ريال �سعودي .مليون
لت�سوية الر�سوم املهنية املختلفة ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية.
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�٦ ٦٦٦٦٦-٦٦إيرادات غري حمققة
ب�شكل رئي�سي مبا يلي )1(:بدالت الإيجار واملنافع املح�صلة
بلغت الإيرادات غري املحققة  359.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،وارتبطت ٍ
مقدما من امل�ست�أجرين من الغري يف خمتلف املراكز التجارية )2( ،املبالغ املدفوعة مقدما مقابل اخلدمات الإعالمية وخدمات الت�سويق يف امل�ستقبل،
ً
( )3املبالغ املدفوعة مقدما لرتكيب �أجهزة ر�صد الإقبال يف املتاجر.
ارتفعت الإيرادات غري املحققة من  277.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  359.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،نتيجة
بدالت االيجار املدفوعة مقدما من امل�ستاجرين من الغري يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م (حيث ت�ستلم ال�شركة عادة دفعات
االيجار املدفوعة مقدما على ا�سا�س ن�صف �سنوي).

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة
جدول  :88-6قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة
11.301
560.360
571.661

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
13.467
506.030
519.497

�ألف ريال �سعودي
بدالت الإيجار امل�ستحقة  -متداولة
بدالت الإيجار امل�ستحقة  -غري متداولة
املجموع

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

�إر�شادات املعايري املحا�سبية الدولية تن�ص على �أن �إطفاء م�صاريف الإيجار ينبغي �أن يتم على �أ�سا�س الق�سط الثابت بينما االعرتاف مب�صاريف
الإيجار يعتمد على �شروط العقد حيث ال يتم �إطفاء �صفقات الإيجار والفرتات املعفاة من االيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺧﻼل
ﻓﺮﺘة ا�ﻹﻳﺠﺎر اﺨﻟﺎﻲﻟ ﻣﻦ ﺑﻌ�ﺾ ﻋﻘﻮد �إﻳﺠﺎر ا�ﻷ را�ﺿﻲ ،كانت ال�شركة ﺗ�ﺴﺘﻜﻤﻞ بع�ض �أﻧ�ﺸﻄﺔ ا�ﻹﻧ�ﺸﺎءات وتعني ﻋﻠﻴﻬﺎ ر�سملة الإيجارات املرتاكمة خالل
فرتة الإن�شاء.
كان ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�ض بدالت الإيجار امل�ستحقة من  571.7مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  519.5مليون ريال �سعودي
يف  31دي�سمرب 2018م هو �شطب مبلغ قدره  90.5مليون ريال �سعودي املتع ّلق بقلم مول (مقابل فرتة الإعفاء من الإيجار املر�سملة يف �إطار العقارات
اال�ستثمارية) ،حيث مت نقل ملكية العقار �إلى �شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية (يرجى الرجوع �إلى البند  4-2-12-6العقارات اال�ستثمارية).قابل ذلك
جزئيا ،زيادات من العقود اجلديدة املتعلقة ب�شكل رئي�سي بوليفارد اجلامعة (الذي �ساهم بزيادة تبلغ  15.8مليون ريال �سعودي) وعزيز مول (والذي
�ساهم بزيادة تبلغ  14.8مليون).
م�ستحقات ومطلوبات متداولة �أخرى
جدول  :89-6م�ستحقات ومطلوبات متداولة الأخرى كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
�ضريبة القيمة امل�ضافة
الر�سوم املالية امل�ستحقة
النفقات امل�ستحقة
ودائع ال�ضمان اخلا�صة باملتاجر
م�ستحقات املوظفني
املجموع

 31مار�س 2018م
مراجعة
45.584
21.420
26.427
47.991
21.118
162.540

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
93.276
84.137
76.965
66.894
14.143
335.414

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
* لغر�ض اعادة الت�صنيف يف  31مار�س 2018م ،الرجاء اال�ستناد الى جدول  « 70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م»

�إرتفعت �ضريبة القيمة امل�ضافة من  45.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  93.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م وم ّثلت ()1
الر�صيد امل�ستحق للت�سعة �أ�شهر (�أبريل 2018م -دي�سمرب 2018م) حيث كان هنالك تاخري يف ت�سوية ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة يف الوقت املنا�سب،
و( )2العقوبات التي فر�ضتها هيئة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ،والتي بلغت  22.4مليون ريال �سعودي ،نتيجة الت�أخر يف �سداد �أر�صدة �ضريبة القيمة
امل�ضافة ال�شهرية ،ومتثل  ٪5لكل �شهر من الر�صيد الغري املدفوع.
ارتفعت الر�سوم املالية امل�ستحقة من  21.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  84.1مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود
ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى تكاليف التمويل امل�ستحقة اخلا�صة بقر�ض �شركة املراكز العربية اجلديد البالغ  7.2مليار ريال �سعودي ( 304.7مليون ريال
�سعودي غري م�ستخدم يف  31دي�سمرب 2018م) ،الذي يدفع �سنوي ًا يف �شهري �أكتوبر و�أبريل.
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ارتفاعا من  26.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م� ،إلى  77.0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود
�شهدت النفقات امل�ستحقة
ً
ذلك ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة بدالت الإيجار امل�ستحقة بواقع  31.0مليون ريال �سعودي ،معظمها من جند مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  23.4مليون
ريال �سعودي) ،من تو�سعة النخيل مول (والذي �ساهم ب�إ�ضافة  7.0مليون ريال �سعودي) ،بالإ�ضافة �إلى زيادة تكاليف ال�صيانة امل�ستحقة (والذي
�ساهم ب�إ�ضافة  7.6مليون ريال �سعودي) ،وتكاليف املرافق امل�ستحقة (والذي �ساهم بزيادة تبلغ  7.5مليون ريال �سعودي) ،وخم�ص�ص املقابل
م�صاريف �أمنية ( والتي �ساهمت ب�إ�ضافة  4.5مليون ريال �سعودي) خالل الفرتة.
قد بلغت ودائع ال�ضمان والتي متثل الأر�صدة امل�ستلمة من امل�ست�أجرين من الغري والبالغة ب�صفة عامة �إلى حد �أق�صى  ٪10من قيمة عقد الإيجار
ال�سنوي ككفالة �ضمان لدى �شركة املراكز العربية اخلا�صة باملتاجر 48.0 ،مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م و 66.9مليون ريال �سعودي يف 31
دي�سمرب 2018م ويعود �سبب الزيادة الى التحويالت من اجلزء الغري متداول لودائع ال�ضمان العائدة للعقود التي �سوف تنتهي خالل � 12شهر �أو �أقل.
انخف�ضت م�ستحقات املوظفني من  21.1مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م الى  14.1مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ب�سبب �إنهاء
عقود عمل بع�ض املوظفني.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦زكاة م�ستحقة
جدول  :90-6زكاة م�ستحقة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
الر�صيد يف بداية ال�سنة/الفرتة
املخ�ص�ص
عك�س
ّ
خم�ص�ص ال�سنة /الفرتة
ّ
املبلغ املدفوع خالل ال�سنة  /الفرتة
حتويل لطرف ذو عالقة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

امل�صدر :قوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

 31مار�س 2018م
مراجعة
117.354
32.684
()3.478
146.560

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
146.560
()75.142
13.354
()8.825
75.947

انخف�ض خم�ص�ص الزكاة من  146.6مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  75.9مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م .ويعود ذلك
بالأ�سا�س الى عك�س فائ�ض املخ�ص�ص بقيمة  75.1مليون ريال �سعودي .وقد مت تقدمي اقرارات زكوية املجتمعة لل�سنوات من 2007م الى 2016م الى
الهيئة العامة للزكاة و الدخل وفقا خلطاب موافقة الهيئة .قد ادى ذلك الى تخ�صي�ص ال�شركة مببلغ  8.8مليون ريال �سعودي .وحملت �شركة املراكز
العربية يف مار�س 2018م خم�ص�ص زكاة بقيمة  83.9مليون ريال �سعودي .نتيجة لذلك مت ادراج دخل بقيمة  75.1مليون ريال �سعودي يف قوائم
الدخل خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.

٦٦٦٦-٦٦املطلوبات غري املتداولة مبا فيها الأجزاء املتداولة من القرو�ض الطويلة الأمد
جدول  :91-6املطلوبات غري املتداولة مبا فيها الأجزاء املتداولة من القرو�ض الطويلة الأمد كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب
2018م
�ألف ريال �سعودي
اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأجل
قرو�ض طويلة الأجل
مطلوبات غري متداولة �أخرى
قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة -جزء غري املتداول**
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
املجموع

 31مار�س 2018م
مراجعة*
433.000
5.395.029
54.914
560.360
30.338
6.473.641

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
488.173
6.062.592
40.583
506.030
26.999
7.124.377

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
* لغر�ض اعادة الت�صنيف يف  31مار�س 2018م ،الرجاء اال�ستناد الى جدول  « 70-6اعادة ت�صنيف امليزانيات العمومية كما يف  31مار�س 2018م»
** ترتبط بودائع ال�ضمان اخلا�صة باملتاجرالغري متداولة

يعود االنخفا�ض يف قيمة ايجارات عقد االيجار امل�ستحقة-جزء غري املتداول من  560.4مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م الى  506.0مليون
ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م الى حتويل ملكية القلم مول الى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة.
مطلوبات غري متداولة �أخرى  -جزء غري متداولة ترتبط بودائع ال�ضمان اخلا�صة باملتاجر التي متثل الأر�صدة امل�ستلمة من امل�ست�أجرين من الغري
والبالغة ب�صفة عامة �إلى حد �أق�صى  ٪10من قيمة عقد الإيجار ال�سنوي ككفالة �ضمان لدى �شركة املراكز العربية اخلا�صة باملتاجر .املطلوبات الغري
متداولة الأخرى  -جزء غري متداول بلغت  54.9مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م و 40.6مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018مويعود
�سبب االنخفا�ض الى ت�صنيف الفارق كجزء متداول لودائع ال�ضمان العائدة للعقود والتي �سوف تنتهي خالل � 12شهر �أو �أقل.
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٦ ٦٦٦٦٦-٦٦القرو�ض وال�سلف
جدول  :92-6القرو�ض وال�سلف كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة
433.000
5.395.029
5.828.029

�ألف ريال �سعودي
اجلزء املتداول من القرو�ض الطويلة الأجل
قرو�ض الطويلة الأجل
املجموع

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
488.173
6.062.592
6.550.765

امل�صدر :قوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

ارتفعت القرو�ض وال�سلف (مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�ض طويلة الأجل) من  5.828.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م� ،إلى
 6.550.8مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م ،حيث ح�صلت ال�شركة على ت�سهيل التمويل �إ�سالمي جممع جديد بقيمة  7.2مليار ريال �سعودي
(�إجمايل الر�صيد املتاح) ت�ستخدم يف �شريحتني لت�سوية الت�سهيالت امل�ستحقة يف  31مار�س 2018م ومتويل امل�شاريع قيد الإن�شاء يف الوقت احلايل.
جدول  :93-6قرو�ض طويلة االجل ح�سب املركز كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي

 31مار�س 2018م

 31دي�سمرب 2018م

1.169.000
900.000
3.886.000
5.955.000
()126.971
5.828.029

6.628.101
6.628.101
()77.336
6.550.765

�شركة عيون الرائد (مول العرب)
�شركة عيون الب�ساتني (جوهرة جدة مول)
�شركة مراكز الريا�ض
�شركة املراكز العربية
جمموع القرو�ض الإجمالية
ناق�ص :تكاليف املعاملة غري املطف�أة
�صايف القرو�ض وال�سلف

امل�صدر :معلومات ال�شركة

جدول  :94-6قرو�ض طويلة االجل كما يف  31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال
�سعودي
قرو�ض
م�شرتكة

القرو�ض القائمة يف 31
دي�سمرب 2018م
الر�صيد
امل�ستحق
6.550.765

مبالغ ال�سداد امل�ستحقة يف  31دي�سمرب 2018م

قيمة
خطوط
االئتمان

2019م

2020م

2021م

2022م

2023م

2024م

2025م

2026م

2027م

2028م

2029م

7.205.000

)272.173

()510.617

()621.820

()683.540

()707.400

()740.700

()779.330

()825.850

()879.230

()940.930

()243.410

امل�صدر :معلومات ال�شركة

جدول  :95-6تفا�صيل القرو�ض طويلة االجل كما يف  31دي�سمرب 2018م
الر�صيد امل�ستحق يف 31دي�سمرب 2018م
البنك

قرو�ض م�شرتكة

قيمة خطوط
االئتمان (بالألف الر�صيد امل�ستحق
ريال �سعودي)

7.205.000

امل�صدر :معلومات ال�شركة
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6.550.765

هام�ش الربح

SIBOR

�ستة ا�شهر %2.5 +

الغر�ض

التعهدات الرئي�سية

الق�سم االول :بلغت جممل الت�سهيالت املعطاة
�ضمن الق�سم االول مبلغ وقدره  5.955مليون ريال
�سعودي ،على ال�شكل التايل:
 لإعادة متويل القرو�ض ال�سابقة املمنوحة ،وقدرها 3.886مليون ريال �سعودي ،لإن�شاء مراكز جتارية
يف اململكة.
 لإعادة متويل القرو�ض ال�سابقة املمنوحة ،وقدرها 1.169مليون ريال �سعودي ،املمنوح �سابق ًا ل�شركة
جممع عيون الرائد.
 لإعادة متويل القرو�ض ال�سابقة املمنوحة ،وقدرها 900مليون ريال �سعودي ،املمنوح �سابق ًا ل�شركة
عيون الب�ساتني.
 الق�سم الثاين :بلغت جممل الت�سهيالت املعطاة�ضمن الق�سم الثاين مبلغ وقدره  1.250مليون ريال
�سعودي ،على ال�شكل التايل :مبلغ  450مليون ليتم
ا�ستخدامها لأغرا�ض ال�شركة.
 مبلغ  800مليون ريال �سعودي لأغرا�ض �شراء�أرا�ضي �أو �إن�شاء مراكز جتارية �أو ل�شراء مراكز
جتارية م�ست�أجرة �أو تو�سعة مراكز جتارية قائمة.

ال تتجاوز جمموع ن�سبة القرو�ض على قيمة الأرا�ضي
.%60ال تقل ن�سبة تغطية خدمة الديون يف نهاية كل
�ستة �أ�شهر عن  1.2مره.
ال تتجاوز ن�سبة الديون على ن�سبة حقوق امللكية
 2.0:1يف ال�شركات الكافلة يف نهاية كل �ستة �أ�شهر.
ال تقل التح�صيالت النقدية من امل�ست�أجرين يف نهاية
كل �سنة عن  1.85مليار ريال �سعودي يف ال�سنتني
الأولى والثانية و عن  2.05مليار ريال �سعودي يف كل
�سنة متتالية.

٦ ٦٦٦٦٦-٦٦مكاف�آت نهاية خدمة املوظفني
متنح ال�شركة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها �آخذة بعني الإعتبار مبتطلبات نظام العمل ال�سعودي من خالل التزام منافع حمددة غري املمولة ،وت�ستند
املكاف�آت التي تقدم يف �إطار هذه اخلطة ب�صفة رئي�سية �إلى عدد �سنوات اخلدمة وتعوي�ض املوظفني .ي�ستند خم�ص�ص نهاية اخلدمة على املرتبات
والعالوات النهائية املقدمة للموظفني و�سنوات خدمتهم الرتاكمية يف تاريخ �إنهاء اخلدمة.
يتم احت�ساب املكاف�آت املحددة غري املمولة ب�شكل دوري من قبل خرباء اكتواريني م�ؤهلني با�ستخدام طريقة تقدير املبالغ امل�ستحقة ح�سب الوحدة .يتم
تقييد �إعادة قيا�س مبالغ الأرباح واخل�سائر االكتوارية �ضمن االحتياطيات الأخرى.
انخف�ضت مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني من  30.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى  27.0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م،
نتيجة انخفا�ض عدد املوظفني خالل الفرتة.
جدول  :96-6حركة التزام املنافع املحددة كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
الر�صيد االفتتاحي
تكلفة نهاية احلالية
تكلفة فوائد
اجمايل املبلغ املثبت يف قائمة الربح �أو اخل�سارة املوحدة
اعادة قيا�س
مكا�سب(/خ�سائر) التغريات يف االفرتا�ضات املالية
مكا�سب مبنية على ا�سا�س اخلربة
املبلغ املثبت يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
منافع مدفوعة خالل الفرتة  /ال�سنة
الر�صيد اخلتامي

 31مار�س 2018م
مراجعة
31.852
6.569
830
7.399

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
30.388
3.579
1.051
4.630

()394
()1.802
()2.196
()6.717
30.338

()1.279
()1.711
()2.990
()4.979
26.999

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

٦٦٦٦-٦٦حقوق امل�ساهمني
جدول  :97-6حقوق امل�ساهمني كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2018م
مراجعة
4.450.000
370.739
77.572
2.759
3.882
4.904.953

�ألف ريال �سعودي
ر�أ�س املال
االحتياطي النظامي
الأرباح املبقاة
االحتياطيات الأخرى
احل�صة غري امل�سيطرة
جمموع حقوق امل�ساهمني

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
4.450.000
370.739
11.002
()13.727
15.854
4.833.867

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

انخف�ض جممع حقوق امل�ساهمني من  4.905.0مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م الى  4.833.9مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك باال�سا�س
الى االنخفا�ض يف االرباح املبقاة من  77.6مليون ريال �سعودي الى  11.0مليون ريال �سعودي و االحتياطات االخرى من  2.8مليون ريال �سعودي الى
عجز بقيمة  13.7مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها .وي�أتي هذا االنخفا�ض يف الأرباح املبقاة نتيجة �إعالن توزيع ارباح خالل فرتة الت�سعة ا�شهر
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وقدرها  640.0مليون ريال �سعودي .وقد قابل ذلك جزئيا زيادة الأرباح املبقاة نتيجة �صايف ربح الفرتة العائد �إلى
مالكي ال�شركة بقيمة  538.4مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
جدول  :98-6توزيع الأرباح كما يف  31دي�سمرب 2017م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال
�سعودي

ربح الفرتة

 31دي�سمرب 2017م

547.285

 31دي�سمرب 2018م

548.663

�أرباح
الأ�سهم
املعلن عنها
526.000

معدل توزيع
الأرباح

�أرباح الأ�سهم املدفوعة نقد ًا خالل الفرتة

�أرباح الأ�سهم املدفوعة عيني ًا خالل الفرتة

%96.1

196.386

329.614

640.000

%116.6

-

640.000

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م

دفعت ال�شركة �أرباح ًا نقدية وعينية كما يف  31دي�سمرب 2017م و 31دي�سمرب 2018م (بح�سب ما يظهره اجلدول �أعاله) .وقد مت دفع الأرباح العينية
عن طريق ت�سويتها من خالل ح�ساب ال�شركة الأم القاب�ضة.
كما يف  31دي�سمرب 2017م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  526.0مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  ،)%96.1مت ت�سديد 196.4
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مليون ريال �سعودي منها نقد ًا ،مبلغ  223.5مليون ريال �سعودي من خالل نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية وا�ستثمارات متاحة للبيع ،يف حني مت ت�سديد
املبلغ املتبقي البالغ  106.1مليون ريال �سعودي مقابل م�ستحقات ل�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية.
كما يف  31دي�سمرب 2018م� ،أعلنت ال�شركة عن �أرباح بقيمة  640.0مليون ريال �سعودي (مثلت معدل توزيع �أرباح بن�سبة  ،)%116.6مت ت�سديدها من
خالل نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية بقيمة  83.9مليون ريال �سعودي باال�ضافة الى حتويالت مببلغ  556.1مليون ريال �سعودي للر�صيد امل�ستحق من
�شركة فا�س القاب�ضة ال�سعودية (يرجى مراجعة امل�ستحقات للأطراف ذي العالقة يف الق�سم  » 7-13-6معامالت طرف ذي عالقة »).

٦٦٦٦-٦٦االلتزامات املحتملة
التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية
جدول  :99-6التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
�أقل من �سنة واحدة
من �سنة �إلى خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات
املجموع

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
333.003
1.358.783
5.497.351
7.189.137

 31مار�س 2018م
مراجعة
244.959
1.303.327
4.770.208
6.318.494

امل�صدر :القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
ارتفعت التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية من  6.318.5مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى 7.189.1مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى جتديد عقد عزيز مول بتكلفة �أعلى من �سابقها مع مد تاريخ انتهائه حتى عام 2046م.
التزامات النفقات الر�أ�سمالية
بلغت التزامات النفقات الر�أ�سمالية املتعلقة بامل�شاريع قيد الإن�شاء والتطويرات اجلديدة  2.420.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2018م،
مقارنة بالتزامات النفقات الر�أ�سمالية البالغة  2.573.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م يعود االنخفا�ض الى الفواتري التي مل يتم ت�سديدها
و التي تتعلق بامل�شاريع قيد االن�شاء.
يبني اجلدول �أدناه النفقات الر�أ�سمالية خالل املدة قيد الدرا�سة:
جدول  :100-6التزامات النفقات الر�أ�سمالية كما يف  31مار�س 2018م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
املحفظة احلالية (امل�شاريع قيد االن�شاء والتطويرات اجلديدة)
خطابات ال�ضمان
جمموع النفقات الر�أ�سمالية

 31مار�س 2018م

 31دي�سمرب 2018م

2.573.303
5.900
2.579.203

2.420.296
500
2.420.796

امل�صدر :معلومات ال�شركة

انخف�ضت خطابات ال�ضمان من  5.9مليون ريال �سعوي يف  31مار�س 2018م الى  0.5مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2018م نتيجة انتهاء مدة
ال�ضمان البنكي املتعلق بخري�ص مول (بقيمة  5.4مليون ريال �سعودي).

٦٦٦٦-٦٦معامالت طرف ذي عالقة
جدول  :101-6معامالت طرف ذي عالقة كما يف  31دي�سمرب 2017م و 31دي�سمرب 2018م
�ألف ريال �سعودي
حتويل م�شروع حتت االن�شاء مع االيجار املدفوع مقدم ًا وااليجارات امل�ستحقة الى ال�شركة االم القاب�ضة
املحول من م�ستحقات الزكاة الى ال�شركة االم القاب�ضة
توزيعات �أرباح متت ت�سويتها من خالل ح�ساب امل�ساهمني
توزيعات �أرباح مدفوعة
حتويل ا�ستثمارات متاحة للبيع �إلى ال�شركة الأم القاب�ضة
حتويل �أر�صدة من خالل �أطراف ذات عالقة �أخرى
دفعات للموريدين نيابة عن ال�شركة االم القاب�ضة
حتويل عقارات �إ�ستثمارية
بيع �أرا�ضي مت ت�سويته من خالل ح�ساب ال�شركة الأم القاب�ضة
�أعمال �إن�شائية مدرجة �ضمن امل�شاريع حتت التنفيذ
�إيرادات �إيجار
م�صروفات خدمات
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 31دي�سمرب 2017م
مراجعة
()329.614
()196.386
()103.334
77.658
()4.381
115.764
275.008
375.569
62.483

 31دي�سمرب 2018م
مراجعة
107.242
()8.825
()640.000
20.500
8.700
()83.867
262.546
408.683
45.041

ت�ضمنت املعامالت مع �أطراف ذات عالقة على :توزيع الأرباح على امل�ساهمني من خالل �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة� ،أعمال بناء ملراكز جتارية
عرب �شركة فواز احلكري العقارية� ،شراء وبيع �أرا�ضي وعقارات لغر�ض بناء مراكز جتارية� ،إيرادات �إيجارية من �شركات تابعة ل�شركة فواز عبد
العزيزاحلكري ،وب�ألإ�ضافة الى �إ�ستخدام �شركات ذات عالقة لأعمال �أمن ونظافة يف املراكز التجارية.
كما هو مقدم يف التحليل �أدناه ،فقد قامت ال�شركة ب�إ�ستبعاد بع�ض اال�ستثمارات وامل�شاريع بالتزامن مع حت�ضري ال�شركة للطرح الأويل .فقد قامت
ال�شركة ب�إ�ستبعاد امل�شاريع التي ال تتما�شى مع ا�سرتاتيجية النمو ل�شركة املراكز العربية ،والرتكيز على ت�شغيل املراكز التجارية اال�سا�سية .وبالتايل،
قامت ال�شركة ببيع هذه امل�شاريع املدرجة �أدناه وبع�ض اال�ستثمارات االخرى.
ت�ضمن حتويل م�شروع حتت االن�شاء مع االيجار املدفوع مقدم ًا وااليجارات امل�ستحقة الى ال�شركة االم القاب�ضة عملية حتويل لعقار الى ال�شركة الأم
القاب�ضة ،بالقيمة الدفرتية� ،إلى �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،حيث قررت ال�شركة ا�ستبعاد امل�شروع (راجع الق�سم  4-2-13-6عقارات �إ�ستثمارية
والق�سم  1-2-13-6ايجار مدفوع مقدما  -جزء غري املتداول).
ت�ضمن املحول من م�ستحقات الزكاة الى ال�شركة االم القاب�ضة ،ح�صة ال�شركة من الزكاة لل�سنوات من 2007م الى 2016م مببلغ  8.8مليون ريال
�سعودي.
ت�ضمنت توزيعات �أرباح متت ت�سويتها من خالل ح�ساب امل�ساهمني ،توزيع الأرباح لفرتتا الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و  31دي�سمرب
2018م ل�شركاء �شركة املراكز العربية عرب �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة والتي بلغت  326.6مليون ريال �سعودي ،و  640.0مليون ريال �سعودي،
على التوايل.
كما بلغت �أرباح الأ�سهم املدفوعة نقدا ل�شركاء �شركة املراكز العربية  196.4مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2017م.
بلغت اال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مت حتويلها �إلى ال�شركة الأم القاب�ضة  103.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2017م .ومتثل هذه العمليات
حتويل ا�ستثمارات بالقيمة الدفرتية يف �شركة ينبع العقارية ( 53.3مليون ريال �سعودي) و�شركة خما�سية طيبة ( 50.0مليون ريال �سعودي).
بلغت الأر�صدة املحولة من خالل �أطراف ذات عالقة �أخرى مبلغ  77.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2017م و
 20.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وذلك عن ت�سديد بدالت االيجار لبع�ض امل�ست�أجرين ذوي العالقة
(�شركة االطعمة والرتفيه التجارية املحدودة� ،شركة �ألعاب بيلي املحدودة� ،شركة مراكز القهوة التجارية� ،شركة ف�ضاء االطفال املحدودة ،و�شركة
فا�س التجارية).
بلغت الدفعات �إلى املوردين نيابة عن ال�شركة الأم القاب�ضة ،مبلغ وقدره  8.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
ت�ضمن حتويل عقارات �إ�ستثمارية عمليات حتويل لعقارات الى ال�شركة الأم القاب�ضة ،بقيمتها الدفرتية ،مبلغ  4.4مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،ومبلغ  83.9مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،على ال�شكل التايل:
يف  31ديسمرب 2017م ،قد حولت رشكة املراكز العربية اىل رشكة فاس السعودية القابضة مبنى الضباب.
يف  31ديسمرب 2018م ،قد حولت الرشكة مرشوع القلم مول إىل رشكة فاس السعودية القابضة.

متثل بيع الأرا�ضي امل�سددة من خالل ال�شركة الأم القاب�ضة بيع �أر�ض يف الدمام ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف 31
دي�سمرب 2018م ،بقيمة  115.8مليون ريال �سعودي (مقابل قيمة دفرتية قدرها  117.4مليون ريال �سعودي).
ميثل مبلغ الأعمال الإن�شائية املدرجة �ضمن امل�شاريع حتت التنفيذ املبالغ املدفوعة مقدم ًا لقاء التكاليف لبناء املراكز التجارية التي يتم ان�شائها عرب
�شركة فواز احلكري العقارية .وقد بلغت املبالغ املدفوعة مقدم ًا ل�شركة فواز احلكري العقارية  275.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية
يف  31دي�سمرب 2017م ،ومبلغ  262.5مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
�إيرادات الإيجار (�صايف من اخل�صومات) ،متثل قيمة مبالغ االيجارات من امل�ست�أجرين ذوي العالقة وقدرها  375.6مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،ومبلغ  408.7مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر النتهية يف  31دي�سمرب 2018م.
م�صروفات خدمات متثل التكاليف املتعلقة بخدمات االمن والنظافة يف املراكز التجارية والتي مت تزويدها عرب اطراف ذات عالقة.
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٦ ٦-٦٦قوائم التدفقات النقدية
جدول  :102-6قوائم التدفقات النقدية ملدة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م و2018م
�ألف ريال �سعودي
التدفقات النقدبة من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل الزكاة
التعديالت على املعامالت غري النقدية
التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ا�ستهالك عقارات ا�ستثمارية
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
احل�صة يف �أرباح �شركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية
تكلفة متويلية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
االنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة
تغري القيمة العادلة ال�ستثمارات �أخرى
انخفا�ض يف قيمة الدفعات املقدمة للموردين
خ�سارة من بيع �أرا�ضي
رد مطلوبات مل تعد م�ستحقة
التغريات يف ر�أ�س املال العامل
ذمم مدينة
مبالغ م�ستحقة من اطراق ذات عالقة� ،صايف
مدفوعات مقدمة و موجودات متداولة اخرى
ذمم دائنة
ايرادات م�ستحقة
قيمة ايجارات عقدالإيجار امل�ستحقة
ايرادات غري حمققة
م�ستحقات ومطلوبات متداولة اخرى
النقد الناجتمن االن�شطة الت�شغلية
مكافة نهاية اخلدمة املدفوعة املوظفني
زكاة مدفوعة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ضافات لعقارات ا�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة زميلة
دفعات مقدمة ملقاول  -طرف ذو عالقة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
�سداد نفقات متويلية
متح�صالت من قرو�ض طويلة االجل
�سداد تكاليف معاملة
امل�سدد من قرو�ض طويلة االجل
توزيعات ارباح مدفوعة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة(/النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2017م مراجعة

فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب 2018م
مراجعة

572.727
527.785

486.875
633.486

203.893
21.224
()9.651
222.481
6.756
87.683
7.835
1.632
()14.067

191.149
24.479
()8.117
361.806
4.630
53.202
267
6.069
-

()100.571
()326.583
690
13.980
1.354
78.767
88.921
()55.449
801.623
()758
()1.672
799.193

()81.568
()867.067
()26.706
()81.817
6.452
7.984
82.013
43.430
203.083
()4.979
198.104

()310.864
()36.191
5.000
()40.801
()382.856

()219.479
()8.023
9.000
()319.772
()538.274

()296.177
()66.000
()196.386
()558.563
()142.226
158.218
15.991

()168.361
6.900.274
()91.693
()6.227.173
413.047
72.876
80.351
153.227
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ارتفعت الأر�صدة النقدية وامل�صرفية من  16.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى  153.2مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،نظ ًرا لزيادة ال�سيولة الناجتة عن الأن�شطة التمويلية من عجز قدره  558.6مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى فائ�ض قدره  413.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م .ويرجع هذا االرتفاع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى الت�سهيل التمويل الإ�سالمي املجمع اجلديد الذي ح�صلت عليه ال�شركة يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وقد قابل ذلك جزئ ًيا انخفا�ض يف املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من فائ�ض قدره  799.2مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م� ،إلى فائ�ض قدره  198.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 31
دي�سمرب 2018م.
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املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�إنخف�ض �صايف املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من  799.2مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى فائ�ض
قدره  198.1مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى التغريات ال�سلبية التي طالت
ر�أ�س املال العامل املتع ّلق ب�أر�صدة الأطراف ذاي العالقة ،حيث انخف�ضت مدفوعات الإيجار امل�ستلمة م�سبق ًا من فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه من
 200.3مليون ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م �إلى ال �شيء يف  31دي�سمرب 2018م حيث كان ا�ستالم الدفعات من امل�ست�أجرين الداخليني �أبط�أ خالل
هذه الفرتة ،مما �شكل �ضغط على املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية .باال�ضافة لذالك فقد قامت ال�شركة بتقدم دفعة مالية ل�شركة فا�س ال�سعودية
القاب�ضة و التي مت ت�سويتها وفق ارباح اال�سهم التي اقرتها ال�شركة.
املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية
ارتفع �صايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية من عجز  382.9مليون ريال �سعودي كما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017م
�إلى عجز  538.3مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى الدفعات املقدمة �إلى �شركة
فواز احلكري العقارية (الطرف ذي ال�صلة) املتع ّلق ببناء اخلليج مول ،بوليفارد اجلامعة والنخيل مول الدمام.
املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية (امل�ستخدمة يف التمويل)
ارتفع �صايف املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية من عجز  558.6مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م �إلى
فائ�ض  413.0مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،ويعود ذلك ب�صفة رئي�سية �إلى الت�سهيالت الإ�سالمية املجمع
اجلديدة التي ح�صلت عليها ال�شركة خالل الربع االول من ال�سنة املالية 2018 3م ،املتع ّلق ب�إعادة متويل ديون ال�شركة ،حيث �أن الت�سهيالت الثالثة
ال�سابقة البالغة  5.8مليار ريال �سعودي يف  31مار�س 2018م ،مت دجمها يف ت�سهيل جديدة بقيمة  7.2مليار ريال �سعودي.
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�٧.٧سيا�سة توزيع الأرباح
مبوجب املادة  110من نظام ال�شركات ،تثبت لكل م�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بالأ�سهم ،والتي ت�شمل على وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول
على ن�صيب من الأرباح املقرر توزيعها .ويتولى جمل�س الإدارة التو�صية بتوزيع �أية �أرباح قبل �إقرارها من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة.
وال تلتزم ال�شركة بالإعالن عن �أي �أرباح ،ويعتمد �أي قرار بتوزيع �أرباح على عدد من العوامل من بينها� ،أرباح ال�شركة ال�سابقة واملتوقعة والتدفقات
النقدية ،والتمويل ومتطلبات ر�أ�س املال ،ومعطيات ال�سوق والعوامل االقت�صادية ب�شكل عام ،والزكاة ،ف�ض ًال عن االعتبارات القانونية والنظامية
الأخرى.
كما يخ�ضع توزيع الأرباح للقيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة .و�سيتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي.
توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية ،والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:
.أيجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور %30
من ر�أ�س املال املدفوع.
.بللجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة.
.جللجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر الإمكان
على امل�ساهمني .وللجمعية املذكورة كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون
قائم من هذه امل�ؤ�س�سات.
.ديجوز بعد ذلك للجمعية العامة العادية ان توزع من الباقي دفعة �أولى للم�ساهمني ال تزيد عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
.همع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة الواحدة والع�شرين ( )21من هذا النظام ،واملادة (ال�ساد�سة وال�سبعون) من نظام ال�شركات يخ�ص�ص
بعد ما تقدم ن�سبة ال تزيد عن خم�سة باملائة  %5من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد
اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو.
.وويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو ترحل لل�سنوات التالية على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة.
.زيجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4من هذه املادة وفق ًا للقواعد املنظمة
لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
وفيما يلي ملخ�ص بالأرباح التي قامت ال�شركة بالإعالن عنها وتوزيعها منذ بداية 2016م:
جدول  :1-7الأرباح املعلنة واملوزعة يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م ،وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
 31دي�سمرب 2018م (املبالغ بالريال ال�سعودي)
 31مار�س 2016م

 31مار�س 2017م

 31مار�س 2018م

 31دي�سمرب 2018م

ريال �سعودي (مليون)

التوزيعات املعلنة عن العام

902.70

733.50

756.80

640.0

التوزيعات املدفوعة خالل العام

902.70

733.50

756.80

640.0

التوزيعات املدفوعة نقد ًا

�صفر

230

374

�صفر

التوزيعات املدفوعة عين ًا*

902.70

503.50

382.80

640.0

�صايف الدخل

**1.000

949.80

782.80

548.7

%0.0

%24.2

%47.8

%0.0

%90.3

%77.2

%96.7

%116.6

توزيع �أرباح نقدية
ن�سبة توزيع الأرباح***
امل�صدر :ال�شركة

* ملزيد من املعلومات ،الرجاء الرجوع لالق�سام « 5-7-6حقوق امل�ساهمني» و « 5-13-6حقوق امل�ساهمني» من الق�سم « 6مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�شركة املراكز العربية ونتائج الأعمال»
** مت �إ�ستخراج هذه املعلومات املالية من القوائم املالية لل�سنة املالية 2017م.
*** مت ح�ساب هذه الن�سبة عن طريق ق�سمة التوزيعات املدفوعة النقدية والعينية على �صايف الدخل.
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٨.٨ا�ستخدام متح�صالت الطرح
تقدر جمموع متح�صالت الطرح بحوايل  2.47مليار ريال �سعودي� ،سي�ستخدم منها مبلغ يقدر بحوايل  180مليون ريال �سعودي لت�سوية جميع
امل�صاريف املتعلقة بالطرح وي�شمل ذلك �أتعاب امل�ست�شارين املاليني ،ومدير االكتتاب ،ومتعهدي التغطية ،ومدير اال�ستقرار ال�سعري وامل�ست�شارين
القانونني ،واملحا�سبني ،واجلهات امل�ستلمة ،وم�ست�شار درا�سة ال�سوق ،وامل�ست�شارين الآخرين ،وكذلك �أتعاب الت�سويق والطباعة والتوزيع ،والأتعاب
وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح� .سيتم توزيع م�صاريف الطرح على امل�ساهمني البائعني وال�شركة على �أ�سا�س تنا�سبي.
�سوف يتم توزيع �صايف متح�صالت الطرح البالغة حوايل  2.29مليار ريال �سعودي على النحو الآتي� )1( :سوف يتم توزيع  1.57مليار ريال
�سعودي على امل�ساهمني البائعني وفق ًا لن�سبة ملكية كل منهم يف �أ�سهم البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح ،و(� )2سوف يتم توزيع ما يقارب
 1.000.000.000ريال �سعودي على ال�شركة ويتم ا�ستخدام هذا املبلغ�( :أ) لتخفي�ض املديونية امل�ستحقة على ال�شركة مبوجب �أحكام اتفاقيات �إعادة
التمويل بقيمة حوايل  500مليون ريال �سعودي ،و(ب) ال�ستيفاء مبالغ ال�سداد املقررة وفقا جلدول زمني متفق عليه والتي تبلغ �أي�ضا حوايل  500مليون
ريال �سعودي ،خالل �سنة واحدة من الطرح .و�سيتم دفع هذا املبلغ على دفعتني حيث �ستكون الدفعة الأولى يف الربع الثالث من ال�سنة املالية 2020م،
و�ستكون الدفعة الثانية يف الربع الأول من ال�سنة املالية 2021م.
�إذا كانت متح�صالت الطرح التي �سيجري �سدادها لل�شركة �أقل من املبلغ الالزم خلف�ض املديونية مبقدار املبالغ املبينة �أعاله ،ف�سوف يتم متويل
العجز من خالل املوارد الداخلية لل�شركة .و�إذا زادت متح�صالت الطرح عن املبالغ الالزمة خلف�ض املديونية املبينة �أعاله ،ف�سوف ت�ستخدم للأغرا�ض
العامة لل�شركة.
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٩.٩ر�سملة ر�أ�س مال ال�شركة واملديونية
ميتلك امل�ساهمون البائعون جميع �أ�سهم ال�شركة قبل الطرح .وبعد ا�ستكمال عملية الطرح� ،سيمتلك امل�ساهمون البائعون ما ن�سبته ثمانون باملائة
( )%80من �أ�سهم ال�شركة.
يو�ضح اجلدول التايل ر�سملة ال�شركة كما تظهر يف القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و2017م و2018م،
والقوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م .علم ًا ب�أنه يجب قراءة اجلدول التايل مع القوائم املالية
املعنية ،مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها والواردة يف الق�سم« 21لقوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها».
جدول : 1-9ر�سملة ر�أ�س مال ال�شركة واملديونية
)�ألف ريال �سعودي(

اجلزء احلايل من القرو�ض طويلة الأجل

 31 34دي�سمرب 2018م
 31مار�س 2016م  31مار�س 2017م
35
 31مار�س 2018م
مراجعة
مراجعة
مراجعة

351.000

66.000

433.000

488.173

القرو�ض طويلة الأجل

4.054.240

5.792.132

5.377.626

6.062.592

اجمايل القرو�ض

4.405.240

5.858.132

5.810.626

6.550.765

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
4.450.000

4.450.000

4.450.000

4.450.000

ر�أ�س املال
احتياطي نظامي

200.479

293.652

370.739

370.739

�أرباح مبقاه
�أرباح غري حمققة من �إعادة تقييم
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

13.166

136.724

84.510

11.002

1.671

335

()24

()13.727

4.665.316

4.880.711

4.905.226

4.818.014

�إجمايل الر�سملة (�إجمايل القرو�ض � +إجمايل حقوق امل�ساهمني)

9.070.557

10.738.843

10.715.852

11.368.779

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل � /إجمايل الر�سملة

%3.9

%0.6

%4.0

%4.3

اجمايل القرو�ض � /إجمايل الر�سملة

%48.6

%54.6

%54.2

%57.6

وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ما يلي:
.أال يخ�ضع �أي من �أ�سهم ال�شركة لأي حقوق خيار.
.بلي�س لدى ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �أي �أدوات دين كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
.ج�أن ر�صيد ال�شركة وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية املتوقعة لر�أ�س املال العامل والنفقات الر�أ�سمالية ملدة اثني ع�شر
(� )12شهر ًا على الأقل بعد تاريخ هذه الن�شرة.

 34ومت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف اجلدول �أعاله لل�سنة املالية 2016م من القوائم املالية املراجعة ل�سنة 2017م ،واملعلومات املالية لل�سنوات املالية 2017م و2018م من القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،والتي مت �إعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ()SOCPA
 35مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة �أعاله لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،من القوائم املالية الأولية واملوحدة لل�شركة املراجعة واملعدة
ح�سب املعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية .وهناك بع�ض االختالفات الهامة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري املحا�سبية
الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ،وبالتايل ال يجوز املقارنة بني الفرتات املعرو�ضة مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة والفرتات املعرو�ضة مبوجب املبادئ املحا�سبية
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
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�١٠١٠إفادة اخلرباء
قدم جميع امل�ست�شارين الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات من (ط) �إلى (ك) موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى
ن�شر �إفاداتهم يف هذه الن�شرة ،ومل يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة ،كما �أن جميع امل�ست�شارين والعاملني لديهم من �ضمن فريق
العمل القائم على تقدمي خدمات لل�شركة �أو �أقاربهم ال ميلكون �أي �أ�سهم يف ال�شركة ولي�س لأي منهم م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي من
�شركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�شرة مبا قد ي�ؤثر على ا�ستقاللهم.
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١١١١الإقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:
1.1الإ�صدار ال يخالف الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية ال�سعودية.
2.2ال يخ ّل الإ�صدار ب� ٍ ّأي من العقود �أو االتفاقيات التي يكون امل�صدر طرف ًا فيها.
3.3مت الإف�صاح عن جميع املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بامل�صدر يف ن�شرة الإ�صدار.
4.4بخالف ما ورد يف الق�سم  11-13من هذه الن�شرة ،امل�صدر و�شركاته التابعة لي�سوا خا�ضعني لأي دعاوى �أو �إجراءات قانونية قد ت�ؤثر مبفردها
�أو مبجملها جوهري ًا يف �أعمال امل�صدر �أو �شركاته التابعة �أو يف و�ضعهم املايل.
5.5بخالف ما ورد يف الق�سم  11-13من هذه الن�شرة� ،أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر لي�سوا خا�ضعني لأي دعاوى �أو �إجراءات قانونية قد ت�ؤثر
مبفردها �أو مبجملها جوهري ًا يف �أعمال امل�صدر �أو �شركاته التابعة �أو يف و�ضعهم املايل.
6.6لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم �أية م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو يف �شركاتها التابعة� ،أو يف
�أدوات دين ال�شركة �أو �شركاتها التابعة ،وال يجوز لل�شركة و�شركاتها التابعة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أن
ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم ،با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم �« 1-5أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني املجل�س» والق�سم « 3-5الإدارة العليا»
والق�سم « 6-5تعار�ض امل�صالح».
7.7با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم  1-5و 3-5لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أمني �سر املجل�س �أو �أي �شخ�ص من �أقربائهم
�أو التابعني لهم �أي م�صلحة يف �أي عقود �أو ترتيبات قائمة �سوا ًء خطية �أو �شفهية �أو عقود �أو ترتيبات قيد الدرا�سة �أو مزمع �إبرامها مع ال�شركة
و�شركاتها التابعة.
8.8با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم « 6-5تعار�ض امل�صالح» ،ال يوجد هناك �أي تعار�ض يف امل�صالح متعلق ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
بخ�صو�ص العقود �أو املعامالت املُربمة مع ال�شركة و�شركاتها التابعة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
9.9بخالف ما ذكر يف الق�سم « 7-4ملحة عامة على امل�ساهمني» والق�سم « 6-5تعار�ض امل�صالح» من هذه الن�شرة ،لي�س لهم �أو لأي من �أقربائهم
�أو تابعيهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
1010توجد لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من �أجل �إعداد القوائم املالية املرحلية وال�سنوية املوحدة وفق ًا للمعايري
املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ويف املواعيد املحددة مبوجب قواعد طرح الأوراق املالية
وااللتزامات امل�ستمرة .كما توجد لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة من �أجل �إعداد جميع التقارير املالية الأخرى،
وجميع التقارير غري املالية ،ح�سب ما تقت�ضيه قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة ويف املواعيد املحددة يف هذه القواعد.
�1111إن لدى ال�شركة  -منفرد ًة �أو بامل�شاركة مع �شركاتها التابعة  -ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة اثني ع�شر (� )12شهر ًا على الأقل تلي مبا�شرة تاريخ
ن�شر هذه الن�شرة.
1212با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم «( 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض») ،مل ت�صدر ال�شركة و�شركاتها التابعة �أية �أدوات دين� ،أو
حت�صل على �أية قرو�ض �آجلة �أو �أية قرو�ض �أو ديون م�ستحقة (مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من البنوك ،وااللتزامات املالية قيد القبول،
واعتمادات القبول �أو التزامات ال�شراء).
1313لي�ست هناك نية يف �إجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة �أو �شركاتها التابعة .مل يحدث �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو �شركاتها
التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل لل�شركة خالل فرتة االثني ع�شر (� )12شهر ًا الأخرية.
1414مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ()3
ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
1515مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
�1616أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت
التعار�ض املحتملة والتي ت�شمل �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة .بالإ�ضافة
�إلى الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�شغيلية والـت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر املحتملة وفق ًا ملتطلبات املادة
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( )22من الئحة حكومة ال�شركات .كما يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة و�شركاتها التابعة.
�1717إن القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�شركة عن ال�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م و2017م والقوائم املالية املوحدة املراجعة
املعدة لغر�ض خا�ص عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،والقوائم املالية النظامية املراجعة للفرتات من � 1أبريل 2017م �إلى 27
�سبتمرب 2017م ومن � 28سبتمرب 2017م �إلى  31مار�س 2018م ،قد ّمت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية .ويق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن القوائم املالية املوحدة عن ال�سنة املالية 2018م والقوائم املالية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2018م قد ّمت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة� .إن املعلومات
املالية الواردة يف هذه الن�شرة م�ستخرجة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املذكورة ومبا يتما�شى معها.
1818لن ي�شرتك �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي يف الت�صويت على القرارات املتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لهم فيها م�صلحة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
1919ال يوجد حالي ًا �أي اعرتا�ض �أو خالف مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.
�2020أنهم قد و�ضعوا �إجراءات و�ضوابط ونظم من �ش�أنها �أن متكن ال�شركة من ا�ستيفاء متطلبات الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ،ومن
�ضمنها نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة وقواعد الإدراج.
2121با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم «( 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض») ،ال يوجد �أي �ضمان �أو رهن �أو عبء مايل على �أي من
�أ�صول ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
2222كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،لي�س هنالك �أي برامج �أ�سهم ملوظفي ال�شركة من �ش�أنها �أن ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة ،ولي�س هنالك
�أي ترتيبات �أخرى م�شابهة قائمة.
2323ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال
برتخي�ص من اجلمعية العامة.
2424يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إخطار املجل�س عن م�صاحلهم ال�شخ�صية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب
ال�شركة على �أن ي�سجل ذلك يف حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة.
2525كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،لي�ست هناك �أية �سيا�سات بحث وتطوير معتمدة لدى ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
2626ال يوجد �أي حق خيار على �أ�سهم ال�شركة �أو �أ�سهم �شركاتها التابعة.
�2727أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
2828مل يكن �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو كبار التنفيذيني �أو �أمني �سر جمل�س الإدارة معينني يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف يف �أي �شركة
�أعلنت �إفال�سها �أو �إع�سارها يف ال�سنوات اخلم�س ( )5التي �سبقت تاريخ هذه الن�شرة.
2929لي�س لديهم �أي حق يخولهم االقرتا�ض من ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام ال�شركات واملادة ( )46من الئحة حوكمة
ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة كما يلي:
�3030أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة �سوف تتم على �أ�سا�س جتاري و�سيتم الت�صويت على جميع الأعمال والعقود مع الأطراف ذات
العالقة يف اجتماعات جمل�س الإدارة  -ويف حال تطلب النظام ذلك  -اجلمعية العامة لل�شركة مع امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة عن الت�صويت
على القرارات املتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة والتي يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فيها �سواء يف جمل�س
الإدارة �أو اجلمعية العامة.
3131با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف اجلدول �«( 9-5أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين ي�شاركون يف �شركات متار�س �أعما ًال �شبيهة �أو مناف�سة لأعمال
ال�شركة عن طريق ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة �أو امل�ساهمة يف ر�أ�س املال») ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مل ي�شارك �أي من اع�ضاء جمل�س
الإدارة يف �أي �أن�شطة مماثلة �أو مناف�سة لل�شركة �أو �شركاتها التابعة ،ويتعهد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بااللتزام بهذا املتطلب النظامي م�ستقب ًال.
3232ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �أو �أن ت�ضمن ال�شركة �أي قر�ض يح�صل
عليه �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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�إ�ضافة �إلى الإقرارات امل�شار اليها �أعاله ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي مبا يلي:
3333لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي احلق بالت�صويت على الأتعاب واملكاف�آت املمنوحة لهم.
كما يقر جمل�س الإدارة ما يلي:
�3434أن �أنظمة الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات كافية ومالئمة.
�3535أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة والتي مت احل�صول عليها من �أطراف �أخرى ،مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�صول عليها من
تقرير درا�سة ال�سوق التي �أعدها م�ست�شار درا�سة ال�سوق ميكن االعتماد عليها وال يوجد �أي �سبب يدعو ال�شركة لالعتقاد ب�أن تلك املعلومات
غري دقيقة ب�شكل جوهري.
�3636أنه مت الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام التي ميكن �أن ت�ؤثر على قرارت امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف �أ�سهم ال�شركة.
�3737أنه لي�س لدى ال�شركة حاليا نية لتوقيع �أية عقود جديدة مع �أطراف ذات عالقة با�ستثناء جتديد العقود مع الأطراف ذات العالقة التي مت
�إبرامها �سابق ًا وامل�شار �إليها يف هذه الن�شرة .ويف حال رغبت ال�شركة يف امل�ستقبل بتوقيع عقود جديدة مع �أطراف ذات عالقة ،ف�سوف تلتزم
ال�شركة باملواد ( ،)71و( ،)72و( ،)73و( ،)74و( )75من نظام ال�شركات واملادة ( )46من الئحة حوكمة ال�شركات.
3838كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،إن امل�ساهمني الذين تظهر �أ�سمائهم يف ال�صفحة (هـ هـ )من هذه الن�شرة هم املالك القانونيون للأ�سهم .ويقر
جمل�س الإدارة ب�أن هيكل امللكية يف ال�شركة متوافق مع نظام اال�ستثمار الأجنبي.
�3939أن جميع الزيادات التي طر�أت على ر�أ�س مال ال�شركة تتطابق مع الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة.
�إقرارات �إ�ضافية:
4040ال متلك ال�شركة و�شركاتها التابعة �أي �أوراق مالية (تعاقدية �أو غري ذلك) �أو �أي �أ�صول عر�ضة للتقلبات ،مما قد ي�ؤثر �سلبا وب�شكل جوهري
على امليزانية العمومية.
4141با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم « 2عوامل املخاطرة» والق�سم «( 5-6العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على عمليات ال�شركة») ،لي�ست
ال�شركة و�شركاتها التابعة على دراية ب�أي معلومات تتعلق ب�أي �سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى
�أثرت �أو ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري (مبا�شر �أو غري مبا�شر) على عملياتها وعمليات �شركاتها التابعة.
4242با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم « 2عوامل املخاطرة» والق�سم «( 5-6العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على عمليات ال�شركة») ،لي�ست
ال�شركة على دراية ب�أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها ت�أثري على �أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة �أو
و�ضعها املايل.
�4343إن املعلومات الإح�صائية امل�ستخدمة يف الق�سم «( 3ملحة عامة على ال�سوق») والتي مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية متثل �أحدث
املعلومات املتاحة من م�صدرها املعني.
�4444إن وثائق الت�أمني اخلا�صة بال�شركة و�شركاتها التابعة توفر غطاء ت�أميني بحدود كافية ملمار�سة ال�شركة و�شركاتها التابعة لأعمالها ،وتقوم
ال�شركة و�شركاتها التابعة بتجديد وثائق وعقود الت�أمني ب�شكل دوري ل�ضمان وجود تغطية ت�أمينية ب�شكل م�ستمر .كما قامت ال�شركة و�شركاتها
التابعة باتخاذ الإجراءات الأمنية املنا�سبة ح�سب املمار�سات املعمول بها يف القطاع.
4545مت الإف�صاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تراها ال�شركة مهمة �أو جوهرية �أو التي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرارات امل�ستثمرين باال�ستثمار
يف �أ�سهم الطرح ،وال يوجد هناك �أي عقود �أو اتفاقيات جوهرية �أخرى مل يتم الإف�صاح عنها.
�4646سيتم توزيع م�صاريف الطرح على امل�ساهمني البائعني وال�شركة على �أ�سا�س تنا�سبي ،مبا يف ذلك �أتعاب امل�ست�شار املايل واملتعهد بتغطية
الطرح وامل�ست�شارين القانونيني واملحا�سبني القانونيني وا�ست�شاري ال�سوق ،وم�ست�شار درا�سة ال�سوق ،وامل�ست�شارين الآخرين ،بالإ�ضافة �إلى
م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات ال�صلة بعملية الطرح.
4747جميع موظفي ال�شركة حتت رعايتها.
4848با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم «( 2عوامل املخاطرة») ،وعلى ح�سب علمهم واعتقادهم� ،إنه ال يوجد �أي خماطر جوهرية �أخرى من
املمكن �أن ت�ؤثر على قرار امل�ستثمرين املحتملني يف اال�ستثمار يف �أ�سهم الطرح.
4949كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن ال�شركة و�شركاتها التابعة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�سا�سية املطلوبة ملمار�سة �أن�شطتها
با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم «( 14-1-2خماطر تتعلق بالت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات ال�ضرورية ملمار�سة ال�شركة لأعمالها»)
ويف الق�سم »( 4-13املوافقات والرتاخي�ص وال�شهادات احلكومية »).
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5050با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم «( 11-13التقا�ضي») ،ف�إن ال�شركة و�شركاتها التابعة لي�سوا �أطراف ًا يف �أي نزاعات �أو دعاوى �أو
ق�ضايا �أو �إجراءات حتقيق قائمة ميكن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على عمليات ال�شركة �أو مركزها املايل.
5151مل حت�صل ال�شركة و�شركاتها التابعة على �أية قرو�ض �آجلة �أو �أية قرو�ض �أو ديون جوهرية م�ستحقة (مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف
من البنوك ،وااللتزامات املالية قيد القبول ،واعتمادات القبول �أو التزامات ال�شراء)( .با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم 7-13
«الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض».
5252مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة من البيانات املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31مار�س 2016م و 31مار�س
2017م و 31مار�س 2018م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وبا�ستثناء املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها
هذه الن�شرة عر�ضة للتقريب ،مل يتم �إجراء �أية تعديالت جوهرية عليها.
لقيود يف �إجراءات الدين اجلارية تعتمد على �ضمانات امل�ساهمني
5353با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�سم »( 23-1-2تعر�ض ال�شركة ٍ
احلالية«) والق�سم «( 7-13الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض») ،مت احل�صول على جميع املوافقات الالزمة من املقر�ضني لتقدمي  %20من
�أ�سهم ال�شركة لكي تكون ال�شركة �شركة م�ساهمة عامة
5454تلتزم ال�شركة بجميع ال�شروط والأحكام مبوجب االتفاقيات مع املقر�ضني املانحني للقرو�ض والت�سهيالت والتمويل.
وبالإ�ضافة �إلى ما ذكر �أعاله ،ي�ؤكد جمل�س الإدارة �أنه ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة �أو �شركاتها
التابعة �أو �أن ت�ضمن ال�شركة �أي قر�ض يح�صل عليه �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
يتعهد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالآتي:
5555ت�سجيل جميع قرارات املجل�س ومداوالته يف �شكل حم�ضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
5656الإف�صاح عن تفا�صيل �أية معامالت مع الأطراف ذات العالقة ح�سب متطلبات نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات.
5757االلتزام ب�أحكام املواد  71و 72و 73من نظام ال�شركات والف�صل ال�ساد�س من الباب الثالث من الئحة حوكمة ال�شركات.
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١٢١٢نظرة عامة على النظام واللوائح العقارية يف اململكة العربية ال�سعودية
١ ١١١٢الت�شريعات الرئي�سية احلاكمة لتملك و�إيجار العقار
١١١١١١٢ال�شريعة الإ�سالمية
ب�شكل �أ�سا�سي لل�شريعة الإ�سالمية ،وهي نظا ٌم �شامل وكامل يرعى ،من بني �أ�شياءٍ
يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية ،يخ�ضع نظام العقار ٍ
�أخرى ،جميع اجلوانب التجارية والتعاقدية.
و�إلى احلد الذي ال يكون هناك فيه تعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية ،هناك ت�شريعات حمددة بالن�سبة لأمو ٍر مثل نزع امللكية ،والإيجارات احلكومية،
والأرا�ضي الف�ضاء ،ومتلك الأجانب للعقار ،وبيع العقارات على اخلارطة ،وامل�شاركة بالوقت ،وتخطيط املدن.
عدد من القواعد املطبقة على الإيجارات .وعلى �سبيل املثال ،يتم ت�صنيف الإيجا ٍر باعتباره دين ًا ،ويتبلور ذلك الدين
وتنطوي ال�شريعة الإ�سالمية على ٍ
ً
وي�ستحق بالكامل لدى توقيع عقد الإيجار .وعلى �أي حال ،للطرفني احلرية يف جدولة دفع ذلك الدين واالتفاق على جدول لدفع الإيجار مثال .وال تطبق
يف اململكة العربية ال�سعودية عقوبات على الت�أخري يف �سداد قيمة الإيجار ،با�ستثناء ويف حدود ما يتعلق بخ�سارة مبا�شرة وفعلية.

١١١١١١٢نظام الت�سجيل العيني للعقار
نظام ر�سمي لت�سجيل الأرا�ضي يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد انطوت تلك
يف �شهر ابريل من عام 2002م� ،صدرت �أنظمة ولوائح جديدة لو�ضع ٍ
الأنظمة واللوائح اجلديدة على ت�سجيل وعدم جواز نق�ض امللكيات املطلقة للأرا�ضي وكذلك ت�سجيل حقوق الإيجار على الأرا�ضي .وقد �أتت تلك
الأنظمة على النحو التايل:
ཛنظام الت�سجيل العيني للعقار («نظام الت�سجيل العيني للعقار») ،و
ཛ
ཛ

ཛالالئحة التنفيذية لنظام الت�سجيل العيني للعقار («الئحة الت�سجيل العيني للعقار»).

ومل تطبق تلك الأنظمة �إال يف خمطط اخلري ،وهي منطقة خارج الريا�ض ،ويف حرميالء ،وهي مدينة يف املنطقة الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية،
بنا ًء على قرا ٍر �صادر عن وزير العدل ال�سابق يف �شهر �أغ�سط�س من عام 2008م .ومل تنفذ الإجراءات التي تتناول ت�سجيل امللكية على النحو الوارد يف
تلك الأنظمة يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية ،ويف الوقت الراهن ال ت�سري خارج املنطقتني املذكورتني �أعاله.
و�إلى حني الوقت الذي تنفذ فيه تلك الأنظمة يف جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية ،ويتم ت�أ�سي�س �سجل مركزي للأرا�ضي:
ت�سجيل ر�سمي ،و
ཛيجوز نقل ملكية العقار دون
ཛ
ٍ
ཛ

نقل مللكية �أر�ض �إال يف مكتب كاتب العدل اخلا�ص باملنطقة التي تقع فيها الأر�ض املعنية .وعلى �سبيل املثال ،يعترب مكتب
ཛال يجوز ت�سجيل �أي ٍ
كاتب العدل يف مدينة جدة هو امل�س�ؤول عن قيد عمليات نقل ملكية الأرا�ضي يف مدينة جدة.

�صك ي�صدر عن مكتب كاتب العدل املخت�ص .وت�صف �صكوك امللكية الأر�ض ،وذلك فقط
ب�شكل عام قيد �إثبات امللكية املطلقة لأية �أر�ض يف ٍ
ويتم ٍ
ً
ر�سم بياين ي�صور حدود و�/أو مكان الأر�ض املعنية يف �إطار الأرا�ضي املجاورة .و�إ�ضافة �إلى ذلك،
با�ستخدام الكلمات ،وال ي�شتمل ذلك �أية خريطة �أو ٍ
حتتفظ البلديات املحلية بخرائط م�سح ر�سمية تعرف بكلمة «كروكي» ،وهي حتدد جميع قطع الأرا�ضي يف �إطار املنطقة .وي�ستخدم الكروكي غالباً
لإثبات فيما �إذا كانت الأر�ض املو�صوفة يف �صك امللكية تطابق الأر�ض الفعلية املحددة يف خريطة امل�سح الر�سمية.
أرا�ض مركزي يف اململكة العربية ال�سعودية ،فلي�ست هناك �أية ملكية مطلقة �أو غري قابلة للنق�ض .وبد ًال عن ذلك ،فهناك �إثباتات
ويف ظل غياب �سجل � ٍ
نقل مللكية العقار دون حاج ٍة
للملكية و�أف�ضل �إثبات هو �صك امللكية ال�صادر عن كاتب العدل .و�إذا �أخذنا يف االعتبار �أن النظام ال�سعودي ي�سمح بعمليات ٍ
�إلى ت�سجيل ر�سمي ،ف�إن البينة الوحيدة القاطعة والتي تثبت امللكية هي حك ٌم ي�صدر عن حمكمة ،كما هو احلال يف تاريخ �صدور ذلك احلكم فقط.

 ١١١١١١٢نظام متلك الأجانب للعقار
�صدر هذا النظام مبوجب املر�سوم امللكي رقم م ،15/وتاريخ 1421/04/17هـ (املوافق 2000/07/19م) ،وهو ينظم ا�ستحواذ الأجانب ،من غري
مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،على العقار يف اململكة العربية ال�سعودية .ويقر النظام جمموعتني مميزتني من املواطنني الأجانب:
ཛمواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،أو ال�شركات التي تتخذ حم ًال خمتار ًا لها يف دول ٍة ع�ضو يف جمل�س التعاون اخلليجي ،وتكون مملوك ًة
ཛ
ب�شكل كامل ملواطنني من دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و
ٍ
ཛالأجانب من �أية جن�سية �أخرى ،وال�شركات التي تتخذ حم ًال خمتار ًا لها خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وال�شركات اململوكة لأجانب من
ཛ
�أية جن�سية �أخرى.
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١ ١١١١١١١٢مواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي
يجوز ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي (�أي� :سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وقطر) وال�شركات يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،اململوكة ملكية كاملة ملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم  ،22وتاريخ 1432/04/03هـ
(2011/03/08م) («املر�سوم امللكي لعام  ،)»1432متلُّك وا�ستئجار العقار يف اململكة العربية ال�سعودية على ذات الأ�سا�س وبذات احلقوق املتاحة
ملواطني اململكة العربية ال�سعودية ،ويخ�ضع ذلك للقيود التالية:
ཛيجب تطوير الأر�ض� ،أو االنتفاع بها ،خالل �أربع (� )4سنوات من تاريخ ت�سجيل العقار با�سم امل�شرتي (مع جواز متديد مدة ال�سنوات الأربعة).
ཛ
ཛ

ཛيجب عدم الت�صرف يف الأر�ض ملدة �أربع (� )4سنوات من تاريخ الت�سجيل با�سم امل�شرتي� ،أو �إلى حني االنتفاع من الأر�ض �أو تطويرها �أو
البناء عليها� ،أيها يحدث �أو ًال (وميكن منح تفوي�ض للت�صرف يف الأر�ض قبل ذلك) .يرجى مالحظة �أنه بالن�سبة للعقار املبني ،مثل ّ
الفيلت
�أو ال�شقق �أو املكاتب �إلخ ،ميكن الت�صرف بها يف �أي وقت.

ཛ

ཛمازالت ملكية العقار يف مكة املكرمة واملدينة املنورة مق�صورة على املواطنني ال�سعوديني فقط.

�إن املر�سوم امللكي لعام  1432يحل حمل ويلغي الأنظمة ال�سابقة حول هذه امل�س�ألة ،ويو�ضح موقف مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي وقدرتهم على
�شراء العقار يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو �سا ٍر ونافذ يف الوقت الراهن لدى كتّاب العدل يف اململكة العربية ال�سعودية.

١ ١١١١١١١٢الأجانب
هناك قيو ٌد بارزة مط ّبقة يف اململكة العربية ال�سعودية على متلك و�إيجار الأجانب للأرا�ضي.
وال ميكن لل�شركات والأفراد الأجانب متلُّك �أو تطوير الأرا�ضي يف اململكة العربية ال�سعودية �إال يف الظروف املحدودة التالية:
ཛمع مراعاة �صدور �إذنٍ من وزارة الداخلية ،ال ي�سمح للأفراد املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية بتملُّك العقار �إال لأغرا�ض �إقامتهم
ཛ
اخلا�صة ،و
ཛ

أعمال يف اململكة العربية ال�سعودية ،بتملُّك العقار كجزءٍ من �أعمالهم يف اململكة
ཛي�سمح لل�شركات الأجنبية ،التي حتمل تراخي�ص ملمار�سة � ٍ
العربية ال�سعودية ،ولإيواء العاملني يف م�شاريعهم ،و

ཛ

ترخي�ص للقيام بذلك ،و(� )2أن تتجاوز قيمة
ཛي�سمح لل�شركات الأجنبية باال�ستثمار يف العقار وتطويره� ،شريطة� )1( :أن يح�صلوا �أو ًال على
ٍ
التطوير  30مليون ريال �سعودي ،و(� )3أن يتم ا�ستكمال التطوير خالل خم�س (� )5سنوات من اال�ستحواذ على الأرا�ضي التي �سوف ي�ش ّيد
عليها التطوير ،و

ཛ

ཛمع مراعاة املعاملة باملثل ،يجوز للبعثات الدبلوما�سية الأجنبية متلُّك الأرا�ضي ملقارهم الر�سمية ول�سكن موظفيهم ،و

ཛ

منظمات دولية و�إقليمية.
ཛت�سمح وزارة اخلارجية �أي�ض ًا مبلكية الأرا�ضي من قبل
ٍ

١ ١١١١١١١٢احلظر العام على اال�ستثمار يف العقارات يف مكة املكرمة واملدينة املنورة («احلظر العقاري«)
جرى بيان احلظر العقاري يف نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره (املر�سوم امللكي رقم م ،15/وتاريخ 1421/04/17هـ) («نظام العقار»).
وتن�ص املادة  5من نظام العقار على �أن ال يجوز لغري ال�سعودي ب�أي طريق غري املرياث اكت�ساب حق امللكية �أو حق الإرتفاق �أو الإنتفاع على عقار واقع
داخل حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة .وبالرغم من عدم و�ضوح الأمر يف نظام العقار ،يطبق احلظر العقاري على العقارات اململوكة �أو
ب�شكل مبا�شر).
ب�شكل مبا�شر (من قبل �شرك ٍة �أو فرد)� ،أو غري مبا�شر (من قبل
ٍ
�شريك يف �شركة متلك م�صلحة عقارية ٍ
امل�ست�أجرة ٍ

١ ١١١١١١١٢تعريف م�صطلح «غري �سعودي»
ب�شكل حمدد على النحو الآتي:
�أزال قرار جمل�س الوزراء رقم  ،494وتاريخ 1439/09/14هـّ � ،أي
غمو�ض �سابق وع ّرف م�صطلح «غري �سعودي» ٍ
ٍ
ཛال�شخ�ص ذو ال�صفة الطبيعية الذي ال يحمل اجلن�سية ال�سعودية ،و
ཛ
ཛ

�ཛأية �شركة غري �سعودية ،و

ཛ

�شخ�ص طبيعي �أو معنوي ال يحمل اجلن�سية
ب�شكل م�شرتك� ،أو مملوكة جزئي ًا �أو ك ّلي ًا ،بوا�سطة
�ཛأية �شركة �سعودية م�ؤ�س�سة� ،أو م�ؤ�س�سة ٍ
ٍ
ال�سعودية ،و

ཛ

ཛالأ�شخا�ص �أو الفئات التي يقرر جمل�س الوزراء� ،أو رئي�س جمل�س الوزراء� ،إدراجها �ضمن هذه الفئة.
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عدد من اال�ستثناءات من التعريف ،وتلك اال�ستثناءات ت�شكل
وقد �أو�ضح قرار جمل�س الوزراء ما ي�شكله م�صطلح «غري �سعودي» ون�ص كذلك على ٍ
حال
تو�ضيح ًا لبع�ض نقاط الغمو�ض التي �أربكت يف ال�سابق البنوك ال�سعودية وال�شركات املدرجة لدى «تداول» ،ولكنها ال تو�سع نطاق حقوق امللكية ب�أي ٍ
ل�شخ�ص طبيعي �أو معنوي،
ب�شكل م�شرتك� ،أو مملوكة جزئي ًا �أو كلي ًا
من الأحوال .وتتمثل اال�ستثناءات اخلا�صة ب�أية �شركة �سعودية م�ؤ�س�سة� ،أو م�ؤ�س�سة ٍ
ٍ
ال يحمل اجلن�سية ال�سعودية ،فيما هو �آت:
ཛالبنوك و�شركات التمويل العقاري املرخ�ص لها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي� ،شريطة �أن يكون الغر�ض من امللكية هو منح متويل ملن
ཛ
يحمل اجلن�سية ال�سعودية ،ويتيح ذلك للبنوك ال�سعودية التي فيها ن�سبة من امللكية الأجنبية� ،أن ترهن �أو �أن متلك �ضمان ًا يف عقا ٍر يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة ،و
مكتب
ཛ
ཛي�سمح للبنوك و�شركات التمويل العقاري ،املرخ�ص لها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،بتملُّك العقار ال�ستخدامه كمق ٍّر رئي�سي �أو ٍ
فرعي� ،أو �إذا كانت امللكية العقارية �ضرورية لل�شركة لال�ستمرار يف �أداء �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا لأية قواعد �صادرة يف هذا
اخل�صو�ص عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و
كمكتب
ཛال�شركات املدرجة التي لي�س من �أغرا�ضها التعامل مع العقارات� ،شريطة �أن تكون امللكية بغر�ض ا�ستخدام العقار كمق ٍّر رئي�سي� ،أو
ཛ
ٍ
لفرعها� ،أو �إذا كان ذلك �ضروري ًا لل�شركة لال�ستمرار يف �أداء �أن�شطتها التجارية ،و�شريطة �أال ي�ستخدم كامل العقار �إال لذلك الغر�ض طبق ًا
للقواعد اخلا�صة بهيئة ال�سوق املالية ،و
ཛما يحدده جمل�س الوزراء وفق �ضوابط ي�ضعها لهذا الغر�ض.
ཛ

١ ١١١١١١١٢العقوبات
كما ورد يف املر�سوم امللكي رقم م ،62/وتاريخ 1427/09/25هـ ،تتمثل العقوبات الناجتة عن الإخالل باحلظر العقاري بالتايل:
�شخ�ص «غري �سعودي» يخل باحلظر العقاري اجلزاء التايل:
ཛيط ّبق على � ُّأي
ཛ
ٍ
�أ.

ཛ

مزاد علني ويق ّيد على �سبيل اجلزاء ر�س ٌم بواقع  %10من القيمة الأ�صلية للعقار يف وقت البيع ،و
يتم بيع العقار يف ٍ

ب .يتم قيد خ�صم بواقع  %35من القيمة الأ�صلية الإجمالية املدفوعة للبائع (مبا يف ذلك تكاليف البناء) ،وذلك على �سبيل اجلزاء،
ويعطى املبلغ املتبقي لل�شخ�ص «غري ال�سعودي» ،مامل يكن ذلك املبلغ املتبقي �أعلى من املبلغ املدفوع �أ�ص ًال مقابل العقار ،ويف تلك
احلالة ،يتم �إيداع املبلغ الزائد يف ح�ساب احلكومة على �سبيل اجلزاء.
ཛغري مطلوب من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ت�سديد الر�سم البالغ  %10واملذكور �أعاله.

١ ١١١١١١١٢تعميم هيئة ال�سوق املالية وتطبيق احلظر العقاري على ال�شركات املدرجة
بتاريخ 2016/08/10م� ،أ�صدرت هيئة ال�سوق املالية تعميم ًا جلميع الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بعنوان «امللكية الأجنبية يف ال�شركات املدرجة التي
عقارات تقع �ضمن حدود مكة املكرمة واملدينة املنورة
ت�ستثمر يف
كن�شاط رئي�سي لهم» («تعميم هيئة ال�سوق املالية»).
ٍ
ٍ
ويفيد تعميم هيئة ال�سوق املالية �أنه من املحظور على «غري ال�سعوديني» اال�ستحواذ على �أوراقٍ مالية يف ال�شركات املدرجة التالية:
�ཛشركة مكة للإن�شاء والتطوير ،و�شركة طيبة القاب�ضة ،و�شركة جبل عمر للتطوير ،ومدينة املعرفة االقت�صادية (وي�شار �إليهم جمتمعني
ཛ
مب�صطلح «ال�شركات املحظورة») ،و
ཛ

تعليمات حمددة �صادرة عن �سلطات �إ�شرافية ذات �صلة ترعى تلك
ཛجميع ال�شركات املحظور على «غري ال�سعوديني» اال�ستثمار فيها بنا ًء على
ٍ
ال�شركات.

ويو�ضح تعميم هيئة ال�سوق املالية �أن ال�شركاء احلاليني يف ال�شركات املحظورة لي�سوا ملزمني بالتنازل عن �أ�سهمهم و�إمنا يحظر عليهم زيادة ح�صتهم
من تلك الأ�سهم .وي�سمح كذلك لل�شركاء احلاليني باملحافظة على ما ميلكونه من �أ�سهم يف الوقت الراهن من خالل امل�شاركة يف �إ�صدارات الأ�سهم.

١ ١١١٢الت�شريعات العقارية الأخرى ذات ال�صلة
 ١١١١١١٢نظام البيع على اخلارطة
يرعى النظام اخلا�ص ببيع الوحدات العقارية على اخلارطة (الذي �صدر يف �شهر يناير من عام 2010م) ،مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  73وتاريخ
وحدات عقارية يف
1430/03/12هـ ،على البيع على اخلارطة (»النظام«) .وطبق ًا لأحكام النظام ،ف�إن املطورين الذين يرغبون يف ت�سويق �أو بيع
ٍ
عدد من املتطلبات الأخرى
م�شروع تطوير عقاري ،على اخلارطة ،بحاجة للح�صول �أو ًال على
ترخي�ص من مركز «وايف» لدى وزارة الإ�سكان .ومن بني ٍ
ٍ
بنك �سعودي (�إلى جانب
(مثل تفا�صيل امل�شروع ،واخلربة ال�سابقة ،واملالءة املالية� ،إلخ) ،هناك
متطلب �أ�سا�سي يتمثل يف ت�أ�سي�س ح�ساب �ضمان لدى ٍ
ٌ
مف�صلة ب�ش�أن ا�ستخدام وت�شغيل ح�سابات ال�ضمان التي يكون قد
اتفاقية �ضمان فيما بني املط ّور والبنك �صاحب ح�ساب ال�ضمان) ،وهناك �
ٍ
إر�شادات ّ
مت �إ�صدارها وجاري تنفيذها.
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ترتيبات تعاقدية غري عادلة و� ُّأي غ�ش ،ل�ضمان اال�ستقرار املايل
وقد جرى ا�صدار هذا النظام حلماية م�شرتي الوحدات العقارية يف مواجهة �أية
ٍ
للمطورين العقاريني يف ال�سوق ال�سعودي وللت�أكد من �شفافية ممار�ساتهم التجارية .وين�ص النظام على ت�أ�سي�س جلنة لرتخي�ص املطورين العقاريني
وتنظيم �أن�شطتهم ،خا�صة فيما يخ�ص البيع على اخلارطة املتعلقة بالوحدات العقارية على جميع �أنواعها.

�١١١١١١٢أنظمة ملكية الوحدات العقارية وفرزها
يجري ترتيب نظام ملكية الوحدات العقارية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل النظامني التاليني:
ཛنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها («نظام الوحدات العقارية») ،و
ཛ
ཛالالئحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها (»الئحة نظام الوحدات العقارية»).
ཛ
وكل من نظام الوحدات العقارية والئحة نظام الوحدات العقارية �ساري املفعول ونافذ.

 ١١١١١١٢نظام الرهن العقاري
�صدر نظام الرهن القاري امل�سجل («نظام رهن العقارات») مبوجب مر�سوم ملكي بتاريخ � 24أغ�سط�س 2012م ،وجرى ن�شره يف اجلريدة الر�سمية
بتاريخ  31اغ�سط�س 2012م ،و�أ�صبح نافذ ًا و�ساري املفعول بتاريخ  29نوفمرب 2012م .ويرعى نظام الرهن العقاري ت�سجيل الرهونات وحقوق
والتزامات الراهن واملرتهن ،وكذلك �إجراءات التنفيذ على الرهن وانهائه .وقد بد�أ تنفيذ نظام الرهن العقاري يف �سنة 2018م وهو �ساري املفعول يف
الوقت الراهن .وتقوم مكاتب كتاب العدل بتنفيذ نظام الرهن العقاري يف جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية.

١ ١١١١١١١٢متطلبات الرهن
كي يكون الرهن �صحيح ًا ،يجب �أن يكون �إن�شا�ؤه مقابل مديونية قد ت�شتمل على دين عار�ض �أو م�ستقبلي �أو حمتمل .ويطبق الرهن على الدين املثبت
يف عقد الرهن .ويجب �أن يبني عقد الرهن مبلغ الدين الذي مت بخ�صو�صه منح ذلك الرهن� ،أو احلد الأق�صى ملبلغ الدين .ويجب �أن تكون املمتلكات
املرهونة حمددة وقائمة (�أو موجودة ب�شكل ملمو�س) ،و�أن ت�شكل �أ�ص ًال ميكن بيعه ب�شكل منف�صل يف مزاد علني و�أن يكون ذلك الأ�صل وا�ضح ًا
ومو�صوف ًا يف عقد الرهن.

١ ١١١١١١١٢ت�سجيل الرهن
كما هو احلال يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،يفرق نظام الرهن العقاري بني )1( :رهن مفرو�ض على قطعة �أر�ض ،ويكون خا�ضع ًا لنظام الت�سجيل
العيني للعقار ،وهي حالي ًا مل تطبق �إال يف خمطط اخلري ،وهي منطقة خارج الريا�ض ،ويف حرميالء ،وهي مدينة يف املنطقة الو�سطى باململكة العربية
ال�سعودية؛ و( )2الرهن املفرو�ض على قطعة �أر�ض ،والذي ال يخ�ضع لنظام الت�سجيل العيني للعقار ،والذي ي�شمل معظم الأرا�ضي يف اململكة العربية
ال�سعودية .وت�سجل الرهونات يف ال�شريحة الأخرية عن طريق مالحظة تدون على �صك امللكية ذي ال�صلة وال�صادر �إما عن حمكمة �أو عن كاتب عدل
(يرجى االطالع على املادة  2-1من نظام الرهن العقاري) .وال ي�سري الرهن يف مواجهة الغري �إلى �أن يكون قد مت ت�سجيله بالطريقة املبينة �أعاله،
�إال �أن حقوق �أي طرف ثالث ،يتمتع مب�صلحة يف الأر�ض قبل ت�سجيل الرهن ،ال تت�أثر ب�سبب الرهن (يرجى االطالع على املادتني  3-1و 21من نظام
الرهن العقاري).

١ ١١١١١١١٢ت�سجيل الرهن عملي ًا
حتى عام  ،2017كانت البنوك التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية تعني �شركة فرعية �أو طرف ثالث كوكيل �أو م�ؤمتن لال�ستحواذ على العقار با�سمها،
من �أجل �ضمان الرهن على العقار املعني .وقد تطورت هذه املمار�سة اخلا�صة بنقل وت�سجيل (افراغ) امللكية القانونية يف عقار ل�صالح بنك (من خالل
�شركته الفرعية �أو وكيله �أو الأمني املت�صرف عنه) نتيجة لرف�ض كتاب العدل تاريخي ًا ت�سجيل الرهونات العقارية بخ�صو�ص ال�صفقات �أو املعامالت
البنكية .وقد �صدرت تعليمات للبنوك التجارية ،من جانب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،من خالل تعميم بتاريخ  22مايو 2017م ،للتوقف فور ًا عن
املمار�سة املنوه عنها �أعاله واحل�صول بد ًال عن ذلك على وت�سجيل رهونات عقارية ر�سمية («ت�سجيل الرهن اجلديد») .و�إ�ضافة الى ذلك ،ان البنوك
التجارية ملزمة �أي�ض ًا ب�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إذا رف�ض �أي كاتب عدل «ت�سجيل» رهن عقاري .وتقوم جميع مكاتب كتاب العدل بت�سجيل
الرهونات العقارية بالت�أ�شري بوجود رهن على �صك امللكية ،وت�سمى �صكوك امللكية تلك «�صك رهن ومتلك عقار» .والفرق الوحيد الآخر بني �صكوك
امللكية ذات الت�أ�شري بوجود رهن و�صكوك امللكية التي ال حتمل ت�أ�شري ًا هو �أن ال�صكوك الأولى حتتوي على فقرة �إ�ضافية تفيد ما يلي:
�ཛأن الأر�ض قد مت رهنها ،مبا فيها من مباين قائمة او م�ستقبلية ،وذلك ل�صالح بنك (يتم ت�سميته) ك�ضمان ل�سداد مبلغ (يتم حتديدها) ،و
ཛ
ཛ

ཛيف حالة عدم الدفع ،يجوز للراهن بيع املمتلكات بال�سعر ال�سائد للوفاء بالتزامات املرتهنني ،ويظل املرتهن م�س�ؤو ًال عن �أي عجز.

للبنوك التجارية ثالث (� )3سنوات ،اعتبارا من تاريخ تعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( 22مايو 2017م) ،للتقيد مبتطلبات التعميم .و�سوف
ينطوي التقيد على �إعادة نقل امللكية القانونية جلميع العقارات ،التي مت �إفراغها لل�شركات الفرعية و�/أو الوكالء و�/أو امل�ؤمتنني للبنوك التجارية،
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للمالك الفعليني لتلك العقارات (�أي :املقرت�ضني مبوجب الت�سهيالت املالية) ،بعد ت�سجيل الرهن على �صك ملكية العقارات املرهونة ل�صالح البنوك
التجارية .وبالتايل ،يحظر على البنوك التجارية الدخول يف �أي �إفراغ جديد ،وعليها تبني عملية ت�سجيل الرهن اجلديد ،حتت طائلة التعر�ض لغرامات
كبرية.
ويقوم كتّاب العدل يف مكة املكرمة واملدينة املنورة بت�سجيل الرهونات على �صكوك امللكية ،يف ٍّ
كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ل�صالح البنوك
امل�سجلة واملرخ�ص لها من جانب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف اململكة العربية ال�سعودية ب�صرف النظر ع ّما �إذا كانت �أم مل تكن تلك
التجارية ّ
البنوك التجارية مملوك ًة بالكامل ملواطنني �سعوديني .ويف �شهر مار�س من عام 2018م� ،أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعميم ًا �آخر مرفق ًا
يبي املتطلبات الإجرائية لتنظيم رهن .وقد مت �إ�صدار تعميم وزارة العدل يف �شهر مار�س
بتعميم �آخر �صادر يف �شهر مار�س 2018م عن وزارة العدل ّ
2018م جلميع املحاكم وكتّاب العدل ،وفر�ضت املتطلبات الإجرائية املب ّينة يف ذلك التعميم �أن يكون املرتهن بنك ًا �أو �شركة مالية مرخ�ص ًا لها ،و�أن
ويبي
يكون لدى ذلك البنك �أو تلك ال�شركة ترخي�ص �سا ٍر �صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يجيز له �أو لها ممار�سة عمليات متويل عقاريّ .
ذلك التعميم �أي�ض ًا ا�شرتاط ًا �آخر هام ًا وهو وجوب �أن يتلقى كاتب العدل خطاب ًا من اللجنة ال�شرعية التابعة للممول ي�ؤكد �أن التمويل متفق مع �أحكام
متويل تقليدي).
رهن لأجل ٍ
ال�شريعة (�أي :لن يكون من املمكن تنظيم ٍ
ويف الوقت الراهن ،هناك ٌ
�شرط م�سبق لت�سجيل �أي رهن مبوجب عملية ت�سجيل الرهونات اجلديدة ،وهو وجوب �أن يكون �صك امللكية املعني يف �صور ٍة
�إلكرتونية لأن ال�شكل اجلديد للرهن ال ميكن ت�سجيله على �صكوك امللكية القدمية ّ
املنظمة بخط اليد.

١ ١١١١١١١٢فر�ض عدة رهونات على ذات املمتلكات
معي ،وحمددة ح�سب تاريخ الت�أ�شري بالرهن على �صك امللكية �أو تاريخ
ب�شكل ّ
يجوز رهن ملكية واحدة ٍ
لعدد من املرتهنني طاملا كانت �أولوياتهم مرتبة ٍ
مرتهن �آخر.
ت�سجيل الرهن .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يجوز لأي مرتهن التجاوز عن �أولويته بخ�صو�ص املمتلكات املرهونة ل�صالح
ٍ

 ١١١١١١٢نظام الو�سطاء العقاريني
يجري تنظيم الو�ساطة العقارية يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل النظامني التاليني:
ཛنظام املكاتب العقارية ،ال�صادر بتاريخ 1398/03/07هـ (املوافق 1978/02/14م) ،و
ཛ
ཛالالئحة التنفيذية للمكاتب العقارية ،ال�صادرة بتاريخ 1398/05/16هـ (املوافق  1978/04/23م).
ཛ
ويت�ضمن نظام املكاتب العقارية القواعد الرئي�سية التالية:
ال ي�سمح للمكتب العقاري ببيع� ،أو التو�سط يف بيع� ،أية ممتلكات ،ما مل تكن يف حيازته �صو ٌر عن �صكوك امللكية.
مكتب عقاري بتلقي عمولة تزيد عن  %2.5من قيمة املمتلكات املباعة ،كما وال يجوز له تلقي  %2.5كعمولة �إيجار عن �سنة كاملة ،حتى
ال ي�سمح لأي ٍ
ولو كانت مدة العقد �أطول �أو قابلة للتجديد.
�إن خمالفة القواعد الواردة �أعاله من جانب املكاتب العقارية تعر�ضها لعقوب ٍة تتمثل يف )1( :غرامة ال تتجاوز خم�سة وع�شرين �ألف ريال �سعودي� ،أو
(� )2إقفال املكتب ملد ٍة معينة ال تتجاوز �سنة واحدة� ،أو (� )3إلغاء دائم للرتخي�ص املمنوح للمكتب.
قد قام جمل�س الوزراء م�ؤخر ًا باملوافقة على ال�سماح باال�ستثمار الأجنبي يف جمال خدمات الو�ساطة العقارية� .سابقا ،هذا النوع من اال�ستثمار كان
متاحا فقط لل�سعوديني وال�شركات ال�سعودية كليا .مل تطبق الهيئة العامة لال�ستثمار هذا النظام حتى االن وهي يف �صدد حت�ضري التفا�صيل للمتطلبات
الالزمة و�آلية الرتخي�ص.

١ ١١١٢ال�سلطات العقارية
 ١١١١١١٢مكتب كاتب العدل
تفر�ض الالئحة التنفيذية ملكاتب كتّاب العدل ،ال�صادرة بتاريخ 1425/05/17هـ (املوافق 2004/07/05م) ،واجبني رئي�سيني على كتّاب العدل،
الأول هو توثيق العقود والإقرارات القانونية و�إ�صدار �صكوك فيما يتعلق فيها .والواجب الثاين املفرو�ض على كتّاب العدل هو الت�أكد من هوية و�أهلية
طرف متعاقد ومتنازل ومقدم �إقرار و�شاهد.
�أي ٍ
ويف املدن الكربى ،مثل مكة املكرمة والريا�ض وجدة ،ينق�سم كتّاب العدل �إلى فئتني من املكاتب ،ولكل فئة منهما م�س�ؤوليات حمددة:
ཛالفئة الأولى من مكاتب كتّاب العدل معنية بالعقارات ،وي�شمل ذلك عمليات النقل والت�سجيل والتنازالت عن املمتلكات العقارية والرهونات
ཛ
و�إ�صدار �صكوك امللكية ،و
ཛالفئة الثانية من مكاتب كتّاب العدل معنية بعقود ت�أ�سي�س ال�شركات والوكاالت و�إنهاء الوكاالت والتنازالت عن املبالغ املالية �أو املمتلكات
ཛ
بخالف العقارات.
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 ١١١١١١٢وزارة الإ�سكان
عدد من
تنظم وزارة الإ�سكان برامج الإ�سكان االجتماعي وبرامج التدريب للمقاولني واملكاتب اال�ست�شارية .و�إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،ت�سيطر الوزارة على ٍ
املبادرات ،مبا يف ذلك:
ཛمركز �إمتام :مركز خدمات املطورين العقاريني (يرجى االطالع على الق�سم � 1-4-12أدناه).
ཛ
ཛ

ཛخدمات �إيجار :وهو ينظم العالقة بني �أطراف عملية الإيجار (امل�ست�أجر وامل�ؤجر والو�سيط العقاري) ،ويتطلب ت�سجيل عقود الإيجار للعقارات
ال�سكنية والتجارية من خالل بوابة �إلكرتونية ،وف ًقا لقرار جمل�س الوزراء رقم  292وتاريخ 1438/5/16هـ ،الذي ي�شرتط � ً
أي�ضا على جميع
الهيئات الق�ضائية تطبيق ذلك الت�سجيل ،عند النظر يف �أي دعاوى تتعلق بعقود الإيجار بعد تاريخ التعميم ال�صادر من وزارة العدل بتاريخ
1440/5/4هـ (املوافق  10يناير 2019م).

ཛ

ཛمركز وايف :منظم املبيعات خارج املخططات.

ཛ

ཛالأرا�ضي البي�ضاء :منظم �ضريبة الأرا�ضي البي�ضاء.

 ١١١١١١٢وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية
ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم �أ ،266/ال�صادر بتاريخ 1395/10/08هـ .وتتولى هذه الوزارة التخطيط العمراين جلميع املدن باململكة العربية
ال�سعودية ،وينطوي كل ذلك ،مبا فيه املحافظة على �شكل ونظافة املدن و�إقامة احلدائق ،على احلقول واملنتزهات.
وت�ؤدي الوزارة خمتلف م�س�ؤولياتها من خالل الأمانات والبلديات التي تنظم الوزارة �أعمالها .ويتمثل ق�س ٌم هام من مهام الأمانات يف �إ�صدار ت�صاريح
البناء ،و�شهادات �إمتام البناء ال�صادرة عن الأمانات ،و�أعمال تراخي�ص الت�شغيل (مبا يف ذلك تراخي�ص ت�شغيل مراكز الت�سوق).

١ ١١١٢ال�سلطات الأخرى ذات ال�صلة
 ١١١١١١٢مركز الإمتام (مركز خدمة املطورين العقاريني)
مركز واحد لتي�سري عملية
ي�شكل مركز الإمتام جه ًة لإمتام كافة الإجراءات املتعلقة بالتطوير العقاري ،وهو ي�ضم جمموعة من املكاتب احلكومية يف ٍ
احل�صول على الرتخي�ص الالزم (وي�شمل ذلك وزارة العدل ووزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ووزارة الإ�سكان) .وهذا املركز مياثل مراكز الهيئة العامة
�سقف
لال�ستثمار باململكة ،التي تخدم امل�ستثمرين الأجانب ،حيث يكون مبقدور امل�ستثمرين الأجانب التوا�صل مع جميع اجلهات احلكومية املعنية حتت ٍ
واحد.

 ١١١١١١٢الدفاع املدين
م�سح للجوانب الكهربائية
يعترب الدفاع املدين م�س�ؤو ًال نظام ًا عن �إ�صدار �شهاد ٍة بالتق ُّيد مبعايري الدفاع املدين املطبقة ،ويقوم الدفاع املدين بعمليات ٍ
وامليكانيكية وال�سالمة العامة للممتلكات امل�ش ّيدة اجلديدة ،وذلك للت�أكد من تقيدها باملتطلبات ال�سارية .وكجزءٍ من عمليات امل�سح التي يجريها
الدفاع املدين ،ف�إن هذا الأخري �سيقوم مبراجعة املخططات والر�سومات اخلا�صة باملمتلكات امل�شيدة اجلديدة ،و�سوف يقوم بزيارة املوقع لالطالع
على معدات ال�سالمة من احلرائق وجتهيزات حاالت الطوارئ .و�إذا ارت�أى الدفاع املدين ب�أنه قد مت ا�ستكمال الأعمال بامل�ستويات املطلوبة ،ف�سوف
ي�صدر خطاب ًا للأمانة املعنية م�ؤكد ًا مبوجبه الوفاء بجميع متطلبات الدفاع املدين .ويتم ذلك عاد ًة قبل �صدور �شهادات �إمتام (�أعمال البناء) التي
ت�صدرها البلدية ،وذلك ل�ضمان �أن عملية البناء قد متت طبق ًا ملتطلبات الدفاع املدين املت�صلة باملباين ،وقبل �إ�صدار ترخي�ص مزاولة ن�شاط ل�ضمان
الوفاء مبتطلبات الدفاع املدين ذات ال�صلة .وهناك �أي�ض ًا متطلبات �سنوية م�ستمرة للتق ُّيد ،وكذلك معاينات يلزم �إجرا�ؤها لتجديد ترخي�ص مزاولة
الن�شاط ال�سنوي.

١ ١١١٢نزاعات الإيجار
اخت�صا�ص للبت يف الق�ضايا اخلا�صة بعقود الإيجار� ،شريطة �أال تتجاوز املطالبة مبلغ ًا قدره  20.000ريال �سعودي.
تتمتع املحاكم امل�ستعجلة ب�سلطة
ٍ
بوجه خا�ص عن النظر يف
وتتمتع املحاكم العامة ب�سلطة اخت�صا�ص يف الق�ضايا التي تتجاوز �سلطة اخت�صا�ص املحاكم امل�ستعجلة ،وهي م�س�ؤولة ٍ
الق�ضايا التي تنطوي على عقارات.

١ ١١١٢الت�صاريح واملوافقات الرئي�سية اخلا�صة مبراكز الت�سوق
١١١١١١٢الت�صاريح والرتاخي�ص
هناك العديد من الت�صاريح وال�شهادات النظامية الالزمة لت�شييد وت�شغيل مراكز الت�سوق يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتتمثل الت�صاريح وال�شهادات
الرئي�سية فيما هو �آت:
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ཛ

تعديالت جوهرية
ཛت�صريح البناء  -ويجيز ذلك بناء مركز ت�سوق طبق ًا ملخططات البناء املعمارية املعتمدة من جانب الأمانة املخت�صة .و�أية
ٍ
تعديل لت�صريح البناء.
مقرتحة يف ت�صميم مركز الت�سوق البد �أو ًال من اعتمادها من الأمانة املخت�صة ،وبعد ذلك يتم ت�ضمينها يف ٍ

ཛ

�ཛشهادات �إمتام (البناء) ال�صادرة عن الأمانة  -وتفيد تلك ال�شهادات �أن بناء املركز قد جرى طبق ًا للر�سومات الهند�سية املعتمدة �أ�ص ًال من
كتابي منه بتقيد املبنى
الأمانة املخت�صة .وقبل �إ�صدار هذه ال�شهادة ،تقوم الأمانة املخت�صة بالت�شاور مع الدفاع املدين للح�صول على ت�أكيدٍ
ٍّ
مبتطلبات ال�سالمة من احلرائق.

ཛ

أغرا�ض جتارية ،وي�صدر ذلك الرتخي�ص �سنوي ًا .وقبل
ཛترخي�ص مزاولة ن�شاط جتاري  -ويجيز ذلك ملالك مركز الت�سوق ت�شغيل املركز ل ٍ
كتابي منه بتقيد املبنى مبتطلبات ال�سالمة من احلرائق.
�إ�صدار هذه ال�شهادة ،تقوم البلدية بالت�شاور مع الدفاع املدين للح�صول على ت�أكيدٍ ٍّ

وتن�ص �شروط الرتخي�ص ملراكز الت�سوق ،كما جرى بيانها من جانب وزارة ال�ش�ؤون البلدية باململكة العربية ال�سعودية (والتي تتبعها خمتلف الأمانات
والبلديات) ،على عدم جواز ت�شغيل مراكز الت�سوق دون احل�صول على ترخي�ص الت�شغيل ال�ضروري من البلدية املعنية .ويعترب ا�شرتاط احل�صول
ب�سيط من مراكز الت�سوق (تقع �أ�سا�س ًا يف مدينة الريا�ض) التي لديها ترخي�ص
على ترخي�ص
عدد ٍ
ت�شغيل ا�شرتاط ًا حديث ًا للغاية ،ولي�س هناك �سوى ٍ
ٍ
�سماح مل�شغلي مراكز الت�سوق للح�صول على هذا الرتخي�ص .ولي�س من الوا�ضح متى �ستبد�أ الأمانات يف تنفيذ
الت�شغيل املنوه عنه ،وت�سمح الأمانة بفرتة ٍ
وفر�ض جزاءات على مراكز الت�سوق لعدم ح�صولها على تراخي�ص الت�شغيل.

١١١١١١٢عملية االعتماد
اعتماد �أثناء فرتة تطوير وت�شغيل �أي مركز ت�سوق ،الأمر الذي يتبعه احل�صول على الت�صاريح
فيما يلي موجز للمراحل الأ�سا�سية لعملية احل�صول على
ٍ
وال�شهادات الرئي�سية املو�صوفة يف الق�سم � 1-6-12أعاله:

١ ١١١١١١١٢مراجعة التخطيط/االعتماد
قبل البدء يف �أعمال الت�شييد ،يجب تقدمي الر�سومات املعمارية والر�سومات اخلا�صة بالدفاع املدين وال�سالمة العامة (كما جرى تعريفها �أدناه)،
واخلا�صة مبركز الت�سوق اجلديد ،يجب تقدميها للأمانة املعنية لغر�ض املراجعة .وتتم مراجعة ر�سومات الدفاع املدين من خالل تكليف مكتب
ا�ست�شاري معتمد من مديرية الدفاع املدين للقيام بذلك.

١ ١١١١١١١٢ت�صريح الت�شييد
لدى احل�صول على اعتماد املخططات املعمارية اخلا�صة لأي مركز ت�سوق من جانب املكتب املعني لدى البلدية ،يتم �إ�صدار ت�صريح ت�شييدٍ ملالك
الأر�ض ،حيث يجيز ذلك الت�صريح للمالك ال�سري يف �أعمال ت�شييد مركز الت�سوق املقرتح طبق ًا للمخططات املعمارية املعتمدة.

١ ١١١١١١١٢تعيني م�ست�شار دفاع مدين
م�سح للر�سومات اخلا�صة بالدفاع املدين
�أثناء ت�شييد مركز الت�سوق ،يتطلب من املالك تعيني مكتب ا�ست�شاري ل�ش�ؤون الدفاع املدين للقيام بعملية ٍ
وال�سالمة العامة مبركز الت�سوق ،وذلك للت�أكد من تق ُّيدها مبتطلبات الدفاع املدين اجلارية .ويعترب م�ست�شار �ش�ؤون الدفاع املدين ممث ًال عن الدفاع
املدين ،وهو م�س�ؤول نظام ًا عن ال�شهادة بتق ُّيد املبنى مبعايري الدفاع املدين املط ّبقة.
ولدى تعيينه ،يقوم م�ست�شار الدفاع املدين باحل�صول على ن�سخ ٍة من «ر�سومات املباين كما هي م�شيدة» اخلا�صة مبركز الت�سوق ،وي�ؤدي �إجراءات
و�صف عام لهيكل املبنى ،و( )2تقرير اختبار،
تقرير فني ي�شتمل علىٍ )1( :
االختبار اخلا�صة ببنود ال�صحة وال�سالمة للدفاع املدين ،ويقوم ب�إعداد ٍ
و( )3تتابع �أعمال الت�شغيل ،و( )4ر�سومات املباين كما هي م�ش ّيدة ،و( )5الوثائق الفنية اخلا�صة باملعدات.
ويجري بعد ذلك تقدمي ر�سومات ال�صحة وال�سالمة املحدثة («ر�سومات ال�صحة وال�سالمة») �إلى مكتب املعاجلة لدى الدفاع املدين للمراجعة
واالعتماد.

١ ١١١١١١١٢املراجعة من جانب الدفاع املدين
يقوم مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين مبراجعة التقرير الفني املعد من جانب الدفاع املدين ،والذي يقدمه م�ست�شار الدفاع املدين واملعد لت�أكيد فيما
�إذا كان املبنى يتقيد مبعايري الدفاع املدين ال�سارية ،وفق ما يكون قد مت تطويرها من وقت تقدمي ر�سومات ال�صحة وال�سالمة اخلا�صة مبركز الت�سوق
ذي ال�صلة� ،أثناء مرحلة «مراجعة التخطيط/االعتماد» املو�صوفة �أعاله.

١ ١١١١١١١٢االعتماد من الدفاع املدين
لدى قيام املالك بتنفيذ جميع الأعمال الإ�ضافية املطلوبة من جانب الدفاع املدين ،يقوم ممثل عن مكتب املعاجلة لدى الدفاع املدين بزيارة مركز
الت�سوق ذي ال�صلة وذلك لإجراء معاين ٍة نهائية للأعمال.
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و�إذا ت�شكلت قناعة لدى املمثل ب�أن الأعمال قد جرى �إمتامها ح�سب املعايري الالزمة ،يقوم عندئذٍ مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين بتقدمي �إ�شعا ٍر
للأمانة ي�ؤكد �أنه قد مت الوفاء بجميع متطلبات الدفاع املدين.
و�إلى احلد الذي يبدو فيه جلي ًا من املخططات املقدمة �أن مركز الت�سوق ال يتقيد بجميع معايري الدفاع املدين ال�سارية ،يقوم مكتب املعاجلة التابع
توجيهات لتنفيذ الأعمال الإ�ضافية ال�ضرورية و�صو ًال للتق ُّيد التام بتلك املعايري.
للدفاع املدين ،يف تلك احلالة ،ب�إ�صدار
ٍ
معاينات منتظمة لرقابة ومتابعة
توجيهات لأعمال دفاع مدين �إ�ضافية ،يقوم ممثلون من مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين ب�إجراء
ويف �أعقاب �صدور
ٍ
ٍ
التقدُّم باجتاه التقيد باملتطلبات واملعايري الالزمة.

�١ ١١١١١١١٢شهادة �إمتام املبنى ال�صادرة عن الأمانة
لدى �إمتام ت�شييد مركز الت�سوق ،يقوم مكتب املعاجلة التابع للبلدية بعملية معاينة مركز الت�سوق و»خمططات املباين كما هي م�شيدة» ،وذلك للتثبت
من ت�شييد مركز الت�سوق طبق ًا ملخططات البناء التي كان قد مت اعتمادها يف وقت �صدور ت�صريح البناء.
ويف بع�ض املناطق يتم ا�صدار �شهادات امتام البناء بدون الرجوع للدفاع املدين كون املبنى مت ت�شييده ح�سب الر�سومات املعمارية املعتمدة كما يتبع
يف املنطقة الغربية.

�١ ١١١١١١١٢إ�صدار تراخي�ص املتاجرة للم�ست�أجرين
أعمال �إ�ضافية جوهرية من جانب الدفاع املدين بعد �إمتام �أعمال البناء ،للوفاء باملعايري املط ّبقة ،فقد مت �إبالغ املالك ب�أن
نظر ًا لأن من امل�ألوف طلب � ٍ
الأمانة م�ستعدة لإ�صدار تراخي�ص ملزاولة �أن�شطة جتارية للم�ست�أجرين (بالرغم من عدم �صدور �شهادة الأمانة) �إذا قام املالك بتعيني م�ست�شار دفاع
مدين ،وت�شكلت لدى ذلك امل�ست�شار قناعة ب�أن املالك ملتز ٌم مب�س�ألة التقيد مبتطلبات الدفاع املدين.

�١ ١١١١١١١٢إ�صدار ترخي�ص املتاجرة ملركز الت�سوق
خطاب للأمانة ي�ؤكد التقيد بجميع معايري
لدى ت�سلُّم املالك ل�شهادة �إمتام (البناء) من الأمانة ،وقيام مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين ب�إ�صدار
ٍ
الدفاع املدين ال�سارية ،تقوم البلدية املعنية ب�إ�صدار ترخي�ص ملزاولة ن�شاط جتاري ملكتب �إدارة مركز الت�سوق ذي ال�صلة.
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١٣١٣املعلومات القانونية
١ ١١١٣ال�شركة
�شركة املراكز العربية هي �شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010209177وتاريخ 1426/04/07هـ (املوافق 2005/05/15م)،
والقرار الوزاري رقم ق 322/وتاريخ 1438/10/15هـ (املوافق 2017/07/09م) .ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف حي النخيل ،طريق الدائري
ال�شمايل ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .ويبلغ ر�أ�س مالها احلايل �أربعة مليار و�أربعمائة وخم�سني مليون ( )4.450.000.000ريال �سعودي،
مق�سم �إلى �أربعمائة وخم�سة و�أربعني مليون (� )445.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة ( )10ريال �سعودي لل�سهم
الواحد .و�سريتفع ر�أ�س مال ال�شركة بعد الطرح �إلى  4.750.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 475،000،000سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت
�سعودية لكل �سهم .ويتمثل الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة يف تطوير وت�شغيل و�إدارة املراكز التجارية واملجمعات التجارية وال�سكنية (ملزيد من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم «( 1-4نظرة عامة على ال�شركة و�أن�شطتها التجارية»).

١ ١١١٣هيكل ملكية الأ�سهم
يو�ضح اجلدول التايل هيكل امل�ساهمني يف ال�شركة قبل الطرح وبعده:
جدول  :1-13هيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده
ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

قبل الطرح
القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

بعد الطرح
القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

فواز عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

�سلمان عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

عبداملجيد عبدالعزيز احلكري

44.500.000

445.000.000

%10

38.000.000

380.000.000

%8

�شركة الفريدة الأولى

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة الفريدة الثانية

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة الفريدة الثالثة

22.250.000

222.500.000

%5

19.000.000

190.000.000

%4

�شركة فا�س العقارية

231.400.000

2.314.000.000

%52

197.600.000

1.976.000.000

%41.6

�شركة �سعف العاملية

13.350.000

133.500.000

%3

11.400.000

114.000.000

%2.4

اجلمهور

-

-

-

95.000.000

950.000.000

%20

املجموع

445.000.000

4.450.000.000

%100

475.000.000

4.750.000.000

%100
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مت تو�ضيح التفا�صيل املتعلقة مبلكية كل واحد من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف الق�سم«( 7-4ملحة عامة عن امل�ساهمني»).

١ ١١١٣ال�شركات التابعة
متلك ال�شركة ح�ص�ص ًا مبا�شرة وغري مبا�شرة يف ال�شركات التابعة التالية:
جدول  :2-13ال�شركات التابعة التي متلك ال�شركة ح�ص�ص ًا فيها
الرقم

ا�سم ال�شركة التابعة

دولة الت�أ�سي�س

1

�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية
والتجارية
�شركة البوارج العاملية للتنمية
واال�ستثمار العقاري
�شركة املكارم العاملية للتنمية
العقارية

اململكة العربية ال�سعودية

%50

%0

متلك �شركة جمموعة عبداملح�سن
احلكري لل�سياحة والتنمية ن�سبة %50

اململكة العربية ال�سعودية

%95

%5

ال يوجد

اململكة العربية ال�سعودية

%95

%5

ال يوجد

4

�شركة عيون الب�ساتني للتجارة

اململكة العربية ال�سعودية

%95

%5

ال يوجد

5

�شركة جممع عيون الرائد التجارية

اململكة العربية ال�سعودية

%95

%5

ال يوجد

6

�شركة مراكز الريا�ض املحدودة

اململكة العربية ال�سعودية

%95

%5

ال يوجد

2
3
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ن�سبة امللكية املبا�شرة ( )%ن�سبة امللكية غري املبا�شرة ()%

باقي ح�ص�ص امللكية

جدول  :3-13ا�ستثمارات ال�شركة
الرقم

ا�سم ال�شركة التابعة

دولة الت�أ�سي�س

ن�سبة امللكية املبا�شرة ()%

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة ()%

1

�شركة �أ�سواق امل�ستقبل للتجارة

اململكة العربية ال�سعودية

%25

-

2

�شركة �أمالك العاملية للتمويل العقاري

اململكة العربية ال�سعودية

-

 %5.67( %8.5من خالل �شركة املكارم
العاملية للتنمية العقارية و %2.83من خالل
�شركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار
العقاري)
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١ ١١١٣املوافقات والرتاخي�ص وال�شهادات احلكومية
ح�صلت ال�شركة (مبا يف ذلك فروعها) على عدة تراخي�ص و�شهادات نظامية وت�شغيلية من اجلهات املخت�صة ،ويتم جتديد تلك الرتاخي�ص وال�شهادات
ب�صفة دورية .ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة ح�صلت على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة ملزاولة �أعمالها .وتو�ضح اجلداول �أدناه
الرتاخي�ص وال�شهادات احلالية التي ح�صلت عليها ال�شركة �أو �شركاتها التابعة:
جدول  :4-13تفا�صيل �شهادات ال�سجل التجاري التي ح�صلت عليها ال�شركة
ال�شركة

املوقع

اال�سم

الكيان القانوين

ال�سجل التجاري

تاريخ الت�سجيل

تاريخ االنتهاء

ال�شركة

الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
مكة املكرمة ،اململكة
العربية ال�سعودية
الأح�ساء ،اململكة العربية
ال�سعودية
اخلرب ،اململكة العربية
ال�سعودية
بريدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
املدينة املنورة ،اململكة
العربية ال�سعودية
اجلبيل ،اململكة العربية
ال�سعودية
الطائف ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
حائل ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
الدمام ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

مقر ال�شركة الرئي�سي

�شركة م�ساهمة

1010209177

مول العرب

فرع

4030275606

مكة مول

فرع

4031087238

الأح�ساء مول

فرع

2250059194

الظهران مول

فرع

2051058932

النخيل بالزا (الق�صيم)

فرع

1131054368

اليا�سمني مول

فرع

4030297403

ال�سالم مول (جدة)

فرع

4030297423

النور مول

فرع

4650074313

اجلبيل مول

فرع

2055026262

جوري مول

فرع

4032229004

�صحارى مول

فرع

1010612764

تاال مول

فرع

1010612754

ال�سالم مول

فرع

1010612763

خري�ص مول

فرع

1010612762

النخيل مول

فرع

1010612753

�سلمى مول

فرع

3350140589

بوليفارد اجلامعة

فرع

1010613196

احلمراء مول

فرع

1010613197

عزيز مول

فرع

4030297778

هيفاء مول

فرع

4030309185

النخيل مول (الدمام)

فرع

2050118705

اخلليج مول

فرع

1010471935

1426/04/07هـ
(املوافق 2005/05/15م)
1435/11/01هـ
(املوافق 2014/08/27م)
1435/11/01هـ
(املوافق 2014/08/27م)
1435/12/18هـ
(املوافق 2014/10/12م)
1435/12/18هـ
(املوافق 2014/10/12م)
1435/12/18هـ
(املوافق 2014/10/12م)
1439/02/12هـ
(املوافق 2017/11/01م)
1439/02/13هـ
(املوافق 2017/11/02م)
1435/11/01هـ
(املوافق 2014/08/27م)
1439/02/12هـ
(املوافق 2017/11/01م)
1439/11/09هـ
(املوافق 2018/07/22م)
1439/02/13هـ
(املوافق 2017/11/02م)
1439/02/12هـ
(املوافق 2017/11/01م)
1439/02/13هـ
(املوافق 2017/11/02م)
1439/02/13هـ
(املوافق 2017/11/02م)
1439/02/12هـ
(املوافق 2017/11/01م)
1440/01/02هـ
(املوافق 2018/09/12م)
1439/03/03هـ
(املوافق 2017/11/21م)
1439/03/03هـ
(املوافق 2017/11/21م)
1439/03/03هـ
(املوافق 2017/11/21م)
1440/01/02هـ
(املوافق 2018/09/12م)
1440/02/01هـ
(املوافق 2018/10/10م)
1440/02/01هـ
(املوافق 2018/10/10م)

1443/04/07هـ
(املوافق 2021/11/12م)
1443/11/01هـ
(املوافق 2022/05/31م)
1444/11/01هـ
(املوافق 2023/05/21م)
1443/12/18هـ
(املوافق 2022/07/17م)
1443/12/18هـ
(املوافق 2022/07/17م)
1443/12/18هـ
(املوافق 2022/07/17م)
1444/02/12هـ
(املوافق 2022/09/08م)
1444/02/13هـ
(املوافق 2022/09/09م)
1443/11/01هـ
(املوافق 2022/05/31م)
1444/02/12هـ
(املوافق 2022/09/08م)
1444/11/09هـ
(املوافق 2023/05/29م)
1444/02/13هـ
(املوافق 2022/09/09م)
1444/02/12هـ
(املوافق 2022/09/08م)
1444/02/13هـ
(املوافق 2022/09/09م)
1444/02/13هـ
(املوافق 2022/09/09م)
1444/02/12هـ
(املوافق 2022/09/08م)
1445/01/02هـ
(املوافق 2023/07/20م)
1444/03/03هـ
(املوافق 2022/09/29م)
1444/03/03هـ
(املوافق 2022/09/29م)
1444/03/03هـ
(املوافق 2022/09/29م)
1445/01/02هـ
(املوافق 2023/07/20م)
1445/02/01هـ
(املوافق 2023/08/17م)
1445/02/01هـ
(املوافق 2023/08/17م)

ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
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جدول  :5-13تفا�صيل �شهادات ال�سجل التجاري التي ح�صلت عليها ال�شركات التابعة
ال�شركة

املوقع

الكيان القانوين

ال�سجل التجاري

تاريخ الت�سجيل

تاريخ االنتهاء

�شركة الق�صيم للم�شاريع
الرتفيهية والتجارية
�شركة البوارج العاملية للتنمية
واال�ستثمار العقاري
�شركة املكارم العاملية للتنمية
العقارية

بريدة ،الق�صيم اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

1131017545

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

1010245774

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

1010245770

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

1010431098

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

1010413282

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

1010223393

1423/10/19هـ
(املوافق 2002/12/23م)
1429/02/30هـ
(املوافق 2008/03/08م)
1429/02/30هـ
(املوافق 2008/03/08م)
1436/05/18هـ
(املوافق 2015/03/09م)
1435/07/07هـ
(املوافق 2014/03/19م)
1427/08/25هـ
(املوافق 2006/09/18م)

1441/10/18هـ
(املوافق 2020/06/10م)
1444/02/30هـ
(املوافق 2022/09/26م)
1444/01/07هـ
(املوافق 2022/08/05م)
1441/05/18هـ
(املوافق 2020/01/13م)
1442/07/07هـ
(املوافق 2021/02/19م)
1442/05/29هـ
(املوافق 2021/01/13م)

�شركة عيون الب�ساتني للتجارة
�شركة جممع عيون الرائد
التجارية
�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
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جدول  :6-13تفا�صيل �شهادات الع�ضويات يف الغرف التجارية التي ح�صلت عليها ال�شركة وال�شركات التابعة
ال�شركة

اجلهة امل�صدرة

رقم الرتخي�ص

.1

ال�شركة

101000156606

.2

.4

�شركة الق�صيم للم�شاريع
الرتفيهية والتجارية
�شركة البوارج العاملية للتنمية
واال�ستثمار العقاري
�شركة املكارم العاملية للتنمية
العقارية

.5

�شركة عيون الب�ساتني للتجارة

.6

�شركة جممع عيون الرائد
التجارية
�شركة مراكز الريا�ض
املحدودة

الغرفة التجارية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية
الغرفة التجارية بربيدة،
اململكة العربية ال�سعودية
الغرفة التجارية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية
الغرفة التجارية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية
الغرفة التجارية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية
الغرفة التجارية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية
الغرفة التجارية بالريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية

.3

.7

601001120959
101000195879
101000195878
101000415486
101000071252
101000170877

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية
�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية
�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية
�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية
�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية
�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية
�شهادة ع�ضوية يف الغرفة
التجارية

1426/04/8هـ (املوافق
2005/05/16م)
1439/12/24هـ (املوافق
2018/09/4م)
1439/03/05هـ (املوافق
2017/11/23م)
1439/03/05هـ (املوافق
2017/11/23م)
1438/10/22هـ (املوافق
2017/07/16م)
1435/07/07هـ (املوافق
2014/05/06م)
1427/08/25هـ (املوافق
2006/09/18م)

1441/04/07هـ (املوافق
2019/12/04م)
1441/10/18هـ (املوافق
2020/06/10م)
1444/02/30هـ (املوافق
2022/09/26م)
1444/01/07هـ (املوافق
2022/08/05م)
1441/05/18هـ (املوافق
2020/01/13م)
1442/07/07هـ (املوافق
2021/02/19م)
1442/05/29هـ (املوافق
2021/01/13م)
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جدول  :7-13تفا�صيل الرتاخي�ص التجارية التي ح�صلت عليها ال�شركة
املول

اجلهة امل�صدرة

الغر�ض

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
.1

مول الظهران

.2

ال�سالم مول (جدة)

.3

مول العرب (جدة)

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
ال�شرقية ،بلدية الظهران
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة ،بلدية اجلامعة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة ،بلدية املطار

41630

رخ�صة جتارية .مكتب
اداري.

1440/2/29هـ

1440/11/23هـ

748022

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/02/09هـ

1441/02/09هـ

40011645221

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/16هـ

1441/01/16هـ

املراكز التجارية الإقليمية
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.4

عزيز مول

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة ،بلدية املطار

744241

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/02/06هـ

1441/02/06هـ

.5

النور مول

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
املدينة املنورة ،بلدية العيون

40021710541

مكاتب لتوفري خدمات
الو�ساطة يف الت�سويق والبيع
وال�شراء وت�أجري و�إدارة
العقارات

1439/03/25هـ

1441/03/24هـ

.6

النخيل مول (الريا�ض)

40011610985

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/09هـ

1441/01/09هـ

.7

اليا�سمني مول (جدة)

743672

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/02/06هـ

1441/02/06هـ

.8

احلمراء مول

40011587082

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/09هـ

1441/01/09هـ

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية العليا
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة ،بلدية برميان
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية الرو�ضة

املول
.9

الأح�ساء مول

.10

�سالم مول (الريا�ض)

.11

جوري مول

.12

خري�ص مول

.13

مكة مول

.14

النخيل بالزا (الق�صيم)

.15

هيفاء مول

.16

تاال مول

.17

اجلبيل مول (اجلبيل)

.18

�سلمى مول

.19

�صحارى بالزا (الريا�ض)

اجلهة امل�صدرة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة الأح�ساء،
بلدية الهفوف
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية منار
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة الطائف،
بلدية �شرق الطائف الفرعية
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية الرو�ضة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة العا�صمة
املقد�سة ،بلدية العزيزية
الفرعية

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

3909480791

رخ�صة جتارية خلدمات
�صيانة املباين ولتنفيذ عقود
وت�شغيل و�صيانة املباين.

1438/11/15هـ

1440/11/14هـ

40011635078

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/15هـ

1441/01/15هـ

745511

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/02/08هـ

1441/02/08هـ

40011674805

رخ�صة جتارية خلدمات
�صيانة املباين ولتنفيذ عقود
وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/08هـ

1441/01/08هـ

40011580912

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/06هـ

1441/01/06هـ

املراكز التجارية املحلية
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
الق�صيم
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة ،بلدية ال�شرقية
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية �شمال
الريا�ض
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة املنطقة
ال�شرقية ،بلدية حمافظة
اجلبيل
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
حائل ،بلدية و�سط املدينة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية العليا

40011655851

رخ�صة جتارية خلدمات
�صيانة املباين ولتنفيذ عقود
وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/19هـ

1441/01/19هـ

727326

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/17هـ

1441/01/17هـ

40011635077

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/15هـ

1441/01/15هـ

421085

رخ�صة حمل� .إدارة وت�شغيل
وت�أجري املراكز التجارية

1438/11/13هـ

1441/11/12هـ

40011647595

رخ�صة حمل� .إدارة مكتب
�إدارة حمالت جتارية

1440/01/15هـ

1441/01/15هـ

40011635079

رخ�صة مكتب جتارية ،لتنفيذ
عقود وت�شغيل و�صيانة املباين

1440/01/15هـ

1441/01/15هـ

ممتلكات �أخرى

تو�سعة النخيل بالزا
.20
(الق�صيم)*
امل�صدر :ال�شركة

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
الق�صيم

40011655851

رخ�صة فتح حمل� .أن�شطة
ادارة العقارات مقابل عمولة

1440/1/19هـ

1441/1/19هـ

* تو�سعة النخيل بالزا (الق�صيم) والنخيل بالزا (الق�صيم) خا�ضعني للرتخي�ص التجاري عينه.

جدول  :8-13تفا�صيل تراخي�ص البناء التي ح�صلت عليها ال�شركة
اجلهة امل�صدرة

املول  /املوقع

ا�سم املالك

.1

بوليفارد اجلامعة (الريا�ض)

جامعة امللك �سعود

.2

النخيل مول (الدمام)

البنك العربي الوطني

.3

اخلليج مول

�شركة البالد العقارية
املحدودة

.4

املرحلة الأولى من تو�سعة
النخيل مول (الريا�ض)

الأمري متعب بن عبدالعزيز
�آل �سعود

.5

املرحلة الثانية من تو�سعة
النخيل مول (الريا�ض)

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

مراكز جتارية قيد الإن�شاء �أو التو�سعة �أو التطوير
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة املنطقة
ال�شرقية ،بلدية غرب الدمام
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض

1438/3676

1438/03/21هـ

1441/03/21هـ

0/1437/353200

1437/09/1هـ

�صالح ملدة ثالث (� )3سنوات

1435/2330

1438/01/25هـ

1441/2/14هـ

1434/9552

1437/09/03هـ

1440/09/03هـ

�أرا�ضي للتنمية امل�ستقبلية  -مواقع لتو�سيع مراكز الت�سوق القائمة
-

-

-

-

-
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ا�سم املالك

اجلهة امل�صدرة

املول  /املوقع
.6

36

موقع جند

عبداهلل عبدالعزيز
عبداملح�سن التويجري

.7

موقع الزهرة

ورثة الأمرية منرية بنت
عبدالعزيز بن م�ساعد
�آل �سعود

.8

موقع العرب مول ،الريا�ض

�شركة �سامبا العقارية

.9

موقع اجلوهرة

البنك العربي الوطني

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض
وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة حمافظة
جدة

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

1436/18534

1436/12/03هـ

1439/12/03هـ1

3700166609

1438/10/22هـ

1441/10/21هـ

3700155650

1437/08/04هـ

1440/07/28هـ

3500126053

1437/10/16هـ

1440/10/15هـ

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :9-13تفا�صيل �شهادات �إمتام (البناء) من الأمانة التي ح�صلت عليها ال�شركة
املول

اجلهة امل�صدرة

ا�سم املالك

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
.1

مول الظهران (الدمام)

-

-

-

-

-

.2

ال�سالم مول (جدة)

-

-

-

-

-

.3

مول العرب (جدة)

-

-

-

-

-

املراكز التجارية الإقليمية
.4

عزيز مول

-

-

-

-

-

.5

النور مول

-

-

-

-

-

.6

النخيل مول (الريا�ض)

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية العليا

الأمري متعب بن عبدالعزيز
�آل �سعود

688/1436

�شهادتني �إمتام (البناء)
من الأمانة حتت رقم �شهادة
واحدة )1( :تو�صيل �شبكة
الكهرباء )2( ،تو�صيل �شبكة
املياه.

1436/01/25هـ

.7

اليا�سمني مول

-

-

-

-

-

.8

احلمراء مول

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية الرو�ضة

�شركة البالد العقارية
املحدودة

3157/1438

.9

الأح�ساء مول

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة الأح�ساء

�سلمان عبدالعزيز فهد
احلكري

266

�شهادة �إمتام (البناء) من
الأمانة :طلب من مدير
اخلدمات الكهربائية يف
خري�ص ب�إجراء التو�صيالت
املطلوبة.
موافقة لتو�صيالت الكهرباء
تعطى بعد حتقق متطلبات
ال�سالمة.

1438/7/12هـ

1431/3/14هـ

.10

�سالم مول (الريا�ض)

-

-

-

-

-

.11

جوري مول

-

-

-

-

-

.12

خري�ص مول

-

-

-

-

-

.13

مكة مول (مكة املكرمة)

�أمانة العا�صمة املقد�سة،
بلدية العزيزية

�سلمان وفواز عبداملجيد
احلكري

20481

�شهادة �إمتام (البناء) من
الأمانة

1434/01/18هـ

.14

النخيل بالزا (الق�صيم)

املراكز التجارية املحلية

.15

36

304

هيفاء مول2

٣٧

-

-

-

-

-

ق�سم تراخي�ص �أعمال
الت�شييد يف �أمانة جدة

الأمري متعب بن عبدالعزيز
�آل �سعود

-

�شهادة �إمتام (البناء) من
الأمانة املتعلقة بال�صك رقم
 420205026721بتاريخ
2017/02/21م

-

مل يتم جتديد هذا الرتخي�ص.

املول

اجلهة امل�صدرة

ا�سم املالك

رقم الرتخي�ص

.16

تاال مول

وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،أمانة منطقة
الريا�ض ،بلدية �شمال
الريا�ض

عبدامللك عبداهلل بابطني

43/23794

.17

اجلبيل مول

وزارة الداخلية ،املديرية
العامة للدفاع املدين
بال�شرقية ،حمافظة اجلبيل،
�إدارة الأمن وال�سالمة

فواز عبدالعزيز فهد احلكري

DFA/968/10/504

الغر�ض
�شهادة �إمتام (البناء) من
الأمانة املتعلقة بال�صك
رقم  4/2018بتاريخ
1423/11/09هـ
تو�صيل �إمدادات الطاقة
الكهربائية �إلى اجلبيل مول
بعد االنتهاء من اخلطوات
والإجراءات ذات ال�صلة من
قبل بلدية اجلبيل.

تاريخ الإ�صدار
1426/10/10هـ

1436/8/6هـ

.18

�سلمى مول

-

-

-

-

-

.19

�صحارى بالزا

-

-

-

-

-

.20

تو�سعة النخيل بالزا
(الق�صيم)

-

-

ممتلكات �أخرى
-

-

-

امل�صدر :ال�شركة

١ ١١١٣االتفاقيات اجلوهرية
با�ستثناء ما يتم تعريفه �أدناه ،حتمل امل�صطلحات يف الق�سم رقم «( 5-13االتفاقيات اجلوهرية») والق�سم رقم «( 6-13املعامالت والعقود مع
الأطراف ذات العالقة«) املعنى املقرر لها يف هذه االتفاقيات.

١١١١١١٣عقود الإيجار الرئي�سية
يف تاريخ هذه الن�شرة� ،أبرمت ال�شركة �سبعة ع�شر ( )17عقد �إيجار رئي�سي مع م�ؤجرين خمتلفني ،مبا يف ذلك احدى ع�شر ( )11عقد �إيجار رئي�سي
ملراكز جتارية قائمة (علم ًا �أن تو�سعة النخيل بالزا (الق�صيم) والنخيل بالزا (الق�صيم) خا�ضعتني لعقد �إيجار رئي�سي واحد) وخم�سة ( )5عقود
�إيجار رئي�سية ملراكز جتارية قيد الإن�شاء و�/أو التو�سعة �أو مواقع مقرتح تطويرها (مع العلم ب�أن هناك عقدي �إيجار رئي�سيني للمراحل الأولى والثانية
لتو�سعة النخيل مول (الريا�ض)) وعقد �إيجار رئي�سي ّاخر جلدة بارك ،وهو حالي ًا على قيد الإن�شاء بوا�سطة مقاول غري �شركة فواز احلكري العقارية.
وتو�ضح اجلدوال �أدناه ملخ�ص ًا عن �أحكام عقود الإيجار الرئي�سية التي �أبرمتها ال�شركة فيما يتعلق مبراكزها التجارية.

١ ١١١١١١١٣املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
الظهران مول (الظهران)
املوقع

الظهران

عقد الإيجار الرئي�سي :حممد الغامدي ب�صفته «امل�ؤجر» وال�شركة ب�صفتها «امل�ست�أجر» ،ومن خالل تنازل من فواز عبدالعزيز احلكري (م�ست�أجر �سابق) مل�صلحة ال�شركة
(م�ست�أجر جديد).
الأطراف
عقد �إيجار التو�سعة� :سمو الأمري متعب �آل �سعود (من خالل الوكيل املفو�ض� ،سلمان امل�سعود) ب�صفته «امل�ؤجر» وال�شركة ب�صفتها «امل�ست�أجر» ،ومن خالل تنازل من فواز
عبدالعزيز احلكري (م�ست�أجر �سابق) مل�صلحة ال�شركة (م�ست�أجر جديد).
عقد الإيجار الرئي�سي220.000 :
امل�ساحة (مرت مربع)
عقد �إيجار التو�سعة141.318 :
عقد الإيجار الرئي�سي :مدة عقد الإيجار الرئي�سي هي ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ من 1426/08/11هـ (املوافق � 15سبتمرب 2005م) وتنتهي يف 1446/08/10هـ
(املوافق  9فرباير 2025م).
املدة
عقد �إيجار التو�سعة :مدة عقد �إيجار التو�سعة هي ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ من 1427/10/18هـ (املوافق  10نوفمرب 2006م) وتنتهي يف 1447/10/17هـ (املوافق
 6ابريل 2026م).
عقد الإيجار الرئي�سي :يبلغ �إجمايل بدل الإيجار ال�سنوي للعقار  11.000.000ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني ( )30يوم ًا من بداية كل �سنة �إيجاريه.
بدل الإيجار
عقد �إيجار التو�سعة :يبلغ �إجمايل بدل الإيجار ال�سنوي للعقار  10.603.575ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني ( )30يوم ًا من بداية كل �سنة �إيجاريه.
يجوز للم�ؤجر �إنهاء الإيجار دون �إ�شعار ومتلك املباين امل�شيدة على العقار يف حالة �إخالل امل�ست�أجر ب� ٍأي من �أحكام جميع عقود الإيجار ،مبا يف ذلك عدم البدء يف امل�شروع
الإنهاء
�أو عدم �سداد بدل الإيجار �أو الت�أخر يف �سداد بدل الإيجار ملدة تزيد عن ثالثة (� )3أ�شهر اعتبا ًرا من تاريخ اال�ستحقاق ذي ال�صلة.
التنازل/الت�أجري من الباطن/تغيري يجوز للم�ست�أجر ت�أجري املباين امل�شيدة على الأر�ض من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي طرف ثالث .وال يجوز للم�ست�أجر التنازل عن عقود الإيجار ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي طرف
ثالث ما مل يتم ذلك التنازل بعد �إمتام امل�شروع �أو احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤجر.
امللكية
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقود الإيجار �أو �إنها�ؤها ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
التجديد

37

ال يتم جتديد العقود تلقائي ًا.

�صدرت �شهادة �إمتام البناء التابعة لهيفاء مول �إلكرتوني ًا ،وبالتايل ال تت�ضمن رقم �أو تاريخ �إ�صدار.
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ال�سالم مول (جدة)
املوقع

جدة

الأطراف

�شركة الإمنائية للتطوير العقاري وال�سياحي ب�صفتها «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».

امل�ساحة (مرت مربع)

 131.000متر مربع

املدة

ع�شرين (� )20سنة ميالدية تبد�أ يف 1433/09/13هـ (املوافق � 1أغ�سط�س 2012م) وتنتهي يف 1454/04/22هـ (املوافق  30يوليو 2032م).

يكون بدل عقد الإيجار على النحو التايل:
فيما يتعلق بال�سنوات اخلم�س ( )5الأولى من عقد الإيجار :يجب �سداد بدل �إيجار �سنوي قدره  53.400.000ريال �سعودي ،وي�ستثنى من ذلك �أنه:
يف ال�سنة الأولى :يجب �سداد مبلغ قدره  35.652.261ريال �سعودي فقط ال غري حيث مت تخفي�ض بدل الإيجار ال�سنوي وفق ًا لفرتة ال�سماح البالغة التي تبلغ مدتها ثالثة
(� )3أ�شهر وجرت خ�صومات ل�سداد م�ستحقات �أطراف ثالثة.
يف ال�سنة الثانية :يجب �سداد مبلغ قدره  31.088.205ريال �سعودي على ق�سطني كما هو حمدد يف عقد الإيجار ،وقد مت تخفي�ض ذلك املبلغ فيما بعد حيث متت مقا�صة
بدل الإيجار
بدل �إيجار �سابق مت ا�ستالمه من امل�ست�أجر مقابل هذا املبلغ.
ال�سنوات اخلم�س ( )5التالية :بدل �إيجار �سنوي قدره  58.740.000ريال �سعودي.
ال�سنوات اخلم�س ( )5التالية :بدل �إيجار �سنوي قدره  64.614.000ريال �سعودي.
ال�سنوات اخلم�س ( )5التالية :بدل �إيجار �سنوي قدره  75.000.000ريال �سعودي.
يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار بعد تقدميه �إ�شعار ًا للم�ست�أجر برغبته يف �إنهاء عقد الإيجار �إذا �أخفق امل�ست�أجر عن �سداد �أي بدل �إيجار.
ال يجوز لأي من الطرفني �إنهاء العقد �أثناء ال�سنوات اخلم�س ( )5الأولى من عقد الإيجار .وبعد ذلك ،يجوز للم�ست�أجر الإنهاء من خالل تزويد امل�ؤجر ب�إ�شعار مدته �سنة
الإنهاء
واحدة ( )1قبل نهاية ال�سنة املعنية .ويعترب عقد الإيجار ملزم ًا للم�ؤجر طيلة املدة بكاملها ،ولذلك فال يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار يف �أي وقت (مبا يف ذلك بعد
انتهاء ال�سنوات اخلم�س ( )5الأولى من عقد الإيجار).
يجوز للم�ست�أجر التنازل عن عقد الإيجار �إذا كان ذلك لإحدى �شركاته الزميلة �أو ل�شركة �ضمن جمموعته ،وذلك بتزويد امل�ؤجر ب�إ�شعار كتابي م�سبق بالتنازل ،على �أن
التنازل/الت�أجري من الباطن/
ي�شمل ذلك تفا�صيل كافية عن املتنازل له وكيفية التوا�صل معه وقبوله التقيد ب�أحكام الإيجار .و�إذا كان التنازل لأي كيان �آخر ،ف�سوف يلزم احل�صول على موافقة كتابية
تغيري امللكية
م�سبقة من امل�ؤجر.
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو �إنها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا ،ويلزم احل�صول على موافقة امل�ؤجر على التجديد قبل �سنة واحدة ( )1على الأقل من انتهاء مدة العقد.

١ ١١١١١١١٣املراكز التجارية الإقليمية
عزيز مول (جدة)
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املوقع

جدة

الأطراف

عبدالعزيز ابراهيم �آل ابراهيم ب�صفته «امل�ؤجر» وال�شركة ب�صفتها «امل�ست�أجر».

امل�ساحة (مرت مربع)

89.100

املدة

ثالثني (� )30سنة هجرية تبد�أ يف 1439/02/01هـ (املوافق  22اكتوبر 2017م) وتنتهي يف 1469/01/29هـ (املوافق  29نوفمرب 2046م).

عزيز مول (جدة)
يدفع الإيجار مقدم ًا على دفعتني مت�ساويتني خالل � 6أ�شهر على النحو التايل:

بدل الإيجار

التزامات امل�ؤجر
التزامات امل�ست�أجر
الإنهاء
الت�أجري من الباطن

�سنة
الإيجار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

تاريخ دفع الدفعة الأولى

تاريخ دفع الدفعة الثانية

بدل الإيجار لكل �سنة

1439/02/01هـ
1440/02/01هـ
1441/02/01هـ
1442/02/01هـ
1443/02/01هـ
1444/02/01هـ
1445/02/01هـ
1446/02/01هـ
1447/02/01هـ
1448/02/01هـ
1449/02/01هـ
1450/02/01هـ
1451/02/01هـ
1452/02/01هـ
1453/02/01هـ
1454/02/01هـ
1455/02/01هـ
1456/02/01هـ
1457/02/01هـ
1458/02/01هـ
1459/02/01هـ
1460/02/01هـ
1461/02/01هـ
1462/02/01هـ
1463/02/01هـ
1464/02/01هـ
1465/02/01هـ
1466/02/01هـ
1467/02/01هـ
1468/02/01هـ

1439/08/01هـ
1440/08/01هـ
1441/08/01هـ
1442/08/01هـ
1443/08/01هـ
1444/08/01هـ
1445/08/01هـ
1446/08/01هـ
1447/08/01هـ
1448/08/01هـ
1449/08/01هـ
1450/08/01هـ
1451/08/01هـ
1452/08/01هـ
1453/08/01هـ
1454/08/01هـ
1455/08/01هـ
1456/08/01هـ
1457/08/01هـ
1458/08/01هـ
1459/08/01هـ
1460/08/01هـ
1461/08/01هـ
1462/08/01هـ
1463/08/01هـ
1464/08/01هـ
1465/08/01هـ
1466/08/01هـ
1467/08/01هـ
1468/08/01هـ

 24.852.440ريال �سعودي
 24.852.440ريال �سعودي
 24.852.440ريال �سعودي
 27.776.011ريال �سعودي
 27.776.011ريال �سعودي
 27.776.011ريال �سعودي
 30.699.802ريال �سعودي
 30.699.802ريال �سعودي
 30.699.802ريال �سعودي
 32.161.697ريال �سعودي
 32.161.697ريال �سعودي
 32.161.697ريال �سعودي
 35.085.488ريال �سعودي
 35.085.488ريال �سعودي
 35.085.488ريال �سعودي
 38.009.278ريال �سعودي
 38.009.278ريال �سعودي
 38.009.278ريال �سعودي
 40.933.069ريال �سعودي
 40.933.069ريال �سعودي
 40.933.069ريال �سعودي
 43.856.859ريال �سعودي
 43.856.859ريال �سعودي
 43.856.859ريال �سعودي
 46.780.650ريال �سعودي
 46.780.650ريال �سعودي
 46.780.650ريال �سعودي
 49.704.411ريال �سعودي
 49.704.411ريال �سعودي
 49.704.411ريال �سعودي

ال يحق للم�ؤجر �أن مينع امل�ست�أجر من التمتع بالعقار امل�ؤجر.
يجب على امل�ؤجر �أن يقوم بتعيني امل�ست�أجر كوكيل عنه و�إعطاءه �صالحية التقدمي على الهيئات احلكومية والأطراف الأخرى واملتابعة معها يف كل ما يتعلق بالعقار امل�ؤجر.
ويجوز للم�ست�أجر �أن يفو�ض الغري بهذه ال�صالحية.
يحظر على امل�ؤجر حتميل �أي �أعباء على العني امل�ؤجرة ب�أي طريقة �أو لأي �سبب ،با�ستثناء التنازل عن الإيجار لغر�ض التمويل وفق ًا لأحكام هذا العقد.
يجب على امل�ست�أجر دفع تكلفة تو�صيل املرافق وتكلفة اال�ستهالك للعقار امل�ؤجر.
يجب على امل�ست�أجر احل�صول على املوافقة من امل�ؤجر يف حال تغيري اال�ستخدام للعقار امل�ؤجر بالكامل.
يجوز للم�ست�أجر �إنهاء هذا العقد يف �أي وقت بعد انتهاء الـ � 10سنوات الأولى من مدة العقد عن طريق �إ�شعار امل�ؤجر قبل �سنتني من انتهاء العقد.
يجب على امل�ست�أجر عند انتهاء العقد �أن يدفع قيمة بدل االيجار حتى نهاية �سنة الإيجار احلالية و�أن يقوم ب�إعادة العقار على �أن يكون خايل من �أي عقود ت�أجري من
الباطن ،مامل يوافق امل�ؤجر على تبديل امل�ست�أجر يف العقد.
يحق للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن حيث ال تزيد مدة الإيجار عن مدة هذا العقد.

يحق للم�ست�أجر التنازل عن هذا العقد ل�شركاته التابعة كما يحق له ا�ستخدام العقار للح�صول على متويالت البنوك �أو القيام برهن العقار ملدة ال تزيد عن مدة هذا
العقد.
حقوق التنازل
ويجوز للم�ؤجر التنازل عن العقار �أو العقد خالل مدة العقد �إلى البنوك �أو �شركات التمويل على �أن ال ي�ؤثر ذلك على متتع امل�ست�أجر بالعقار وعلى �أن يدخل الطرف املمول
يف اتفاقية حلماية حقوق امل�ست�أجر.
يف حال قام امل�ؤجر ب�إنهاء هذا العقد ب�سبب تخلف امل�ست�أجر عن الدفع ،ت�صبح �أي تعديالت قام بها امل�ست�أجر على العقار امل�ؤجر خالل مدة العقد مملوكة للم�ؤجر وال يحق
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه للم�ست�أجر املطالبة ب�أي تعوي�ض.
يف حالة اال�ستمالك مع تعوي�ض ،يحق للم�ست�أجر التعوي�ض املدفوع على املباين املتواجدة على العقار امل�ؤجر ويحق للم�ؤجر التعوي�ض املدفوع على الأر�ض.
الت�أمني

يجب على امل�ست�أجر ت�أمني املركز التجاري خالل مدة الإيجار.

التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.
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النخيل مول (الريا�ض)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار

الريا�ض
�سمو الأمري متعب �آل �سعود ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
119.025
مدة عقد الإيجار هي ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ يف 1436/05/07هـ (املوافق  26فرباير 2015م) وتنتهي يف 1456/05/06هـ (املوافق  23يوليو 2034م).
بدل الإيجار ال�سنوي للعقار هو  18.448.875ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني ( )30يوم ًا من بداية كل �سنة �إيجاريه.

يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار دون �إ�شعار م�سبق �إذا �أخل امل�ست�أجر ب�أحكام عقد الإيجار ك�أن ال يبد�أ يف �أعمال ت�شييد امل�شروع� ،أو يتخلف عن �سداد بدل الإيجار �أو ي�ؤخر
الإنهاء
�سداده ملدة تتجاوز ثالثة (� )3أ�شهر اعتبار ًا من تاريخ ا�ستحقاقه.
يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي طرف ثالث �شريطة �أال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد ،و�أال ي�شكل ذلك انتهاك ًا حلقوق
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية
امل�ؤجر.
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.

التجديد

اليا�سمني مول (جدة)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار

جدة
�سمو الأمري متعب عبدالعزيز �آل �سعود ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
158.356.1
ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ يف 1436/09/15هـ (املوافق  1يوليو 2015م)� ،أو لدى اكتمال �أعمال الت�شييد� ،أيهما �أقرب ،وتنتهي يف 1456/09/14هـ (املوافق 25
نوفمرب 2034م) �أو التاريخ ع�شرين (� )20سنة هجرية من تاريخ اكتمال �أعمال الت�شييد.
مت حتديد بدل الإيجار ال�سنوي مببلغ  16.000.000ريال �سعودي يتم �سداده خالل �أول ثالثني ( )30يوم ًا من كل �سنة.

يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار دون �سابق �إ�شعار �أو �إنذار �إذا ارتكب امل�ست�أجر �إخال ًال وا�ستمر ذلك الإخالل ملدة تتجاوز ثالثة (� )3أ�شهر ،وي�صبح امل�ؤجر مالك ًا لكامل
العقارات امل�شيدة دون تقدمي �أي تعوي�ض للم�ست�أجر .ويتم تعوي�ض امل�ؤجر عن �أية خ�سائر قد يتكبدها نتيجة للتق�صري من جانب امل�ست�أجر.
و�إن امل�ست�أجر مطالب ب�إ�شعار امل�ؤجر برغبته يف الإنهاء مبوجب �إ�شعار مدته �ستة (� )6أ�شهر قبل نهاية ال�سنة الإيجاريه ذات ال�صلة ،وعليه �أن ي�سدد كامل بدل الإيجار
الإنهاء
الذي كان �س ُي�ستحق بطريقة �أخرى عن باقي ال�سنة ذات ال�صلة التي مت فيها �إنهاء الإيجار.
ويجوز لأي من الطرفني �إنهاء الإيجار يف حالة حدوث واقعة قوة قاهرة ت�ستمر ملدة تتجاوز �ستة (� )6أ�شهر متتالية.
يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي طرف ثالث �شريطة �أال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد ،و�أال ي�شكل ذلك انتهاك ًا حلقوق
التنازل/الت�أجري من الباطن/
امل�ؤجر.
تغيري امللكية
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .و�إن امل�ست�أجر مطالب
بالوفاء بجميع التزاماته املالية م�ستحقة الدفع يف وقت الإنهاء .وال يحق للم�ست�أجر احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.

جوري مول (الطائف)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار

الطائف
�سمو الأمري متعب عبدالعزيز �آل �سعود ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
258.692.56
ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ من 1437/01/01هـ (املوافق  15اكتوبر 2015م) وتنتهي يف 1456/12/30هـ (املوافق  11مار�س 2035م).
مت حتديد بدل الإيجار ال�سنوي مببلغ  15.000.000ريال �سعودي يجري �سداده خالل �أول �شهرين ( )2من تاريخ ا�ستحقاقه.

يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار دون �إ�شعار �أو �إنذار �إذا �أخل امل�ست�أجر ب�أحكام الإيجار ،وا�ستمر ذلك الإخالل ملدة تتجاوز ثالثة (� )3أ�شهر ،وي�صبح امل�ؤجر مالك ًا لكامل
العقار امل�شيد دون �أن يقدم للم�ست�أجر �أي تعوي�ض عن ذلك .ويتم تعوي�ض امل�ؤجر عن �أية خ�سائر قد يتكبدها نتيجة لذلك الإخالل من جانب امل�ست�أجر .ويجوز للم�ست�أجر
الإنهاء
�إنهاء الإيجار خالل مدة �ستة (� )6أ�شهر اعتبار ًا من �إبرام الإيجار.
يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي طرف ثالث �شريطة �أال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد ،و�أال ي�شكل ذلك انتهاك ًا حلقوق
التنازل/الت�أجري من الباطن/
امل�ؤجر.
تغيري امللكية
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .و�إن امل�ست�أجر مطالب
بالوفاء بجميع التزاماته املالية م�ستحقة الدفع يف وقت الإنهاء .وال يحق للم�ست�أجر احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
التجديد
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ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.

خري�ص مول (الريا�ض)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة

الريا�ض
وقف عبداللطيف العي�سى املحدودة ب�صفتها «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
م�ساحة �إجمالية قدرها  62.407.75مرت مربع ،تنطوي على ( )1م�ساحة قدرها  31.232.75مبوجب �صك امللكية رقم  ،57416/13و( )2م�ساحة قدرها 31.175
مبوجب �صك امللكية رقم .226633/9
ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ من تاريخ الإيجار وهو 1423/06/01هـ (املوافق � 10أغ�سط�س 2002م) وتنتهي يف 1443/05/30هـ (املوافق  4يناير 2022م).

مت حتديد �إجمايل بدل الإيجار مببلغ  108.000.000ريال �سعودي ،مع ا�ستحقاق �سداد الق�سط الأول يف تاريخ �إبرام الإيجار ووجوب �سداد املبلغ املتبقي على ت�سعة ع�شر
بدل الإيجار
( )19ق�سط ًا مت�ساوي ًا يف اليوم الأخري من كل �سنة تالية.
يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار ومتلك الأر�ض وجميع املباين امل�شيدة عليها ،دون �سداد �أي تعوي�ض للم�ست�أجر يف حالة �إخالل امل�ست�أجر ب�أي من �أحكام عقد الإيجار،
وعدم ت�صحيح ذلك الإخالل خالل املدة املحددة لذلك.
الإنهاء
ويف تلك احلالة ،يجب على امل�ست�أجر �أن ي�سلم الأر�ض وجميع املباين امل�شيدة عليها للم�ؤجر خالل �ستني ( )60يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ الإ�شعار الكتابي املقدم من امل�ؤجر
برغبته يف �إنهاء عقد الإيجار.
يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي طرف ثالث �شريطة �أال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد ،و�أال ي�شكل ذلك انتهاك ًا حلقوق
التنازل/الت�أجري من الباطن/
امل�ؤجر.
تغيري امللكية
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.

التجديد

١ ١١١١١١١٣املراكز التجارية املحلية
النخيل بالزا (الق�صيم)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار
الإنهاء

بريدة
بلدية بريدة ب�صفتها «امل�ؤجر» و�شركة الق�صيم للرتفيه وامل�شاريع التجارية ب�صفتها «امل�ست�أجر»
148.317.34
ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ بعد �سنة واحدة من �إبرام الإيجار ،بتاريخ 1421/05/01هـ (املوافق  1اغ�سط�س 2000م) وتنتهي يف 1441/04/29هـ( .املوافق  26دي�سمرب
2019م).
مت حتديد بدل الإيجار ال�سنوي مببلغ  280.000ريال �سعودي يتم �سداده خالل �أول خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من بدء ال�سنة الإيجاريه ذات ال�صلة.
ཛ ཛيجوز للم�ؤجر� ،أثناء املرحلة الت�شغيلية للمركز التجاري� ،إنهاء عقد الإيجار يف � ٍأي من احلاالت التالية:
�ཛ ཛإذا مل ي�سدد امل�ست�أجر �أي مبلغ من مبالغ بدل الإيجار امل�ستحقة ملدة ثالثني ( )30يوم ًا بعد تاريخ اال�ستحقاق ذي ال�صلة ،دون �أي عذر مقبول لدى امل�ؤجر.
�ཛ ཛإذا �أخل امل�ست�أجر ب�أي من �أحكام عقد الإيجار.
�ཛ ཛإذا �أخل امل�ست�أجر عن القيام مب�س�ؤولياته مبوجب عقد الإيجار.
�ཛ ཛإذا �أخل امل�ست�أجر يف ت�شغيل العني امل�ؤجرة.

التنازل/الت�أجري من
امللكيةالباطن /ال يجوز للم�ست�أجر التنازل عن العقار �أو ت�أجريه من الباطن دون موافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤجر.
تغيري
يف حالة م�صادرة العقار من جانب امل�ؤجر ،يتم �إنهاء عقد الإيجار وتعوي�ض امل�ست�أجر.
التعوي�ض عند انتهاء العقد
وعند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه يف ظل �أية ظروف �أخرى ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .وال
�أو إنهاؤه
يحق للم�ست�أجر احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
يجوز لأي من الطرفني جتديد عقد الإيجار من خالل تزويد الطرف الآخر ب�إ�شعار قبل انتهاء عقد الإيجار.
التجديد

هيفاء مول (جدة)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار

جدة
�سمو الأمري متعب بن عبدالعزيز �آل �سعود ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
90.931.02
عرشين ( )20سنة هجرية تبدأ من 1434/01/01هـ (املوافق  15نوفمرب 2012م) وتنتهي يف 1453/12/29هـ (املوافق  12ابريل 2032م).
تم تحديد بدل اإليجار السنوي مببلغ  18.000.000ريال سعودي ،يتم سداده خالل الثالثني ( )30يوماً األوىل من كل سنة.
ཛ

الإنهاء

التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

ཛ
ཛ
ཛ
ཛ

ཛيجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار يف حالة �إخالل امل�ست�أجر ب�أي من �أحكام عقد الإيجار و�شروطه ،مثل التخلف عن �سداد بدل الإيجار ملدة تتجاوز ثالثة (� )3أ�شهر.
ويف حال �إخالل امل�ست�أجر ب�أحكام عقد الإيجار و�شروطه يجوز للم�ؤجر ما يلي:
�ཛإنهاء عقد الإيجار دون �أي �إ�شعار �أو �إنذار ،ودون �أن يكون مطالب ًا بدفع تعوي�ض للم�ست�أجر.
ཛمتلك جميع املباين امل�شيدة على العقار.
ཛطلب تعوي�ض عن �أية خ�سائر يكون قد تكبدها.
ཛويجوز للم�ست�أجر �إنهاء عقد الإيجار خالل ال�ستة (� )6أ�شهر اعتبار ًا من تاريخ �إبرام عقد الإيجار �إذا عجز عن احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح ال�ضرورية لأي
�سبب خارج عن �سيطرته .ولدى ح�صول امل�ست�أجر على الرتاخي�ص والت�صاريح املعنية� ،أو لدى انتهاء مدة ال�ستة �أ�شهر ( ،)6ي�صبح الإيجار ملزم ًا على امل�ست�أجر.

يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار �أو ت�أجريه من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا� ،شريطة �أال تتجاوز املدة مدة هذا الإيجار ،و�أال ي�شكل ذلك انتهاك ًا حلقوق امل�ؤجر.

التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .و�إن امل�ست�أجر مطالب
بالوفاء بجميع التزاماته املالية م�ستحقة الدفع يف وقت الإنهاء .وال يحق للم�ست�أجر احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.
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تاال مول (الريا�ض)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار

الإنهاء
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

الريا�ض
�شركة الإمنائية للتطوير العقاري وال�سياحي ب�صفتها «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
11.022
خم�سة ع�شر (� )15سنة ميالدية تبد�أ يف 1435/07/01هـ (املوافق  1مايو 2014م) وتنتهي يف 1450/12/16هـ (املوافق  30ابريل 2029م).
مت حتديد بدل الإيجار ال�سنوي مببلغ قدره  21.000.000ريال �سعودي واجب الدفع على �أربعة �أق�ساط مت�ساوية كل ثالثة (� )3أ�شهر.
يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا �أخل امل�ست�أجر ب�أي من �أحكام عقد الإيجار و�شروطه ،وال يقم بت�صحيح ذلك الإخالل بعد تلقيه �إ�شعار ًا كتابي ًا خالل مدة ثالثني ( )30يوم ًا.
�إذا مت �إ�شهار �إفال�س امل�ست�أجر �أو جرت ت�صفيته �أو �إذا خ�ضع حلرا�سة ق�ضائية �أو و�صاية �أو لأي �أمر ق�ضائي �آخر ذي �أثر مماثل.
يجوز للم�ست�أجر �إنهاء عقد الإيجار يف حالة حدوث قوة قاهرة حتول دون ا�ستخدام امل�ست�أجر للعقار ،وا�ستمرت تلك القوة القاهرة ملدة تزيد عن ثالثني ( )30يوم ًا،
�شريطة �أال يكون امل�ست�أجر هو املت�سبب يف تلك القوة القاهرة.
يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا� ،شريطة �إلزام امل�ست�أجر من الباطن بالتقيد ب�أحكام عقد الإيجار .وال يجوز �أن ميتد �أي ت�أجري من الباطن فيما
يتجاوز مدة هذا العقد ،وعلى امل�ست�أجر �أن يعو�ض امل�ؤجر عن �أية خ�سائر قد تنتج عن ذلك.

التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه ال يوجد �أي ن�ص �صريح يف عقد الإيجار فيما يتعلق بالتعوي�ض عن التعديالت التي يقوم بها امل�ست�أجر على العقار ،مبا يف ذلك املباين امل�شيدة على الأر�ض.
التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا .ويجوز لأي من الطرفني طلب جتديد العقد ،على �أن يتم اعتماد طلب التجديد من الطرف الآخر خالل مدة �شهرين ( )2على الأقل
قبل تاريخ انتهاء عقد الإيجار.

�سلمى مول (حائل)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة

بدل الإيجار

حائل
عقد �إيجار من الباطن مربم مع حممد ر�شيد جابر الر�شيد ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة الق�صيم للم�شاريع الرتفيهية والتجارية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
ال يوجد ن�ص �صريح يف عقد الإيجار يو�ضح م�ساحة العني امل�ؤجرة.
ت�سع (� )9سنوات وخم�سة (� )5أ�شهر هجرية تبد�أ من تاريخ �إبرام عقد الإيجار وهو 1434/08/05هـ (املوافق  14يونيو 2013م) وتنتهي يف 1443/08/05هـ (املوافق 9
مار�س 2022م) 3ومت منح امل�ست�أجر بفرتة �إيجار جمانية مدتها خم�سة (� )5أ�شهر.
امل�ست�أجر مطالب بت�سديد بدل الإيجار امل�ستحق مبوجب عقد الإيجار الرئي�سي املربم بني بلدية حائل ب�صفتها امل�ؤجر («امل�ؤجر الرئي�سي») وامل�ؤجر ب�صفته امل�ست�أجر بتاريخ
1422/11/12هـ («عقد الإيجار الرئي�سي») ،على النحو التايل:
السنة األوىل:

 1.800.000ريال سعودي

السنة الثانية:

 2.500.000ريال سعودي

السنة الثالثة:

 2.500.000ريال سعودي

السنة الرابعة

 3.200.000ريال سعودي

السنة الخامسة:

 3.200.000ريال سعودي

السنة السادسة:

 3.800.000ريال سعودي

السنة السابعة:

 3.800.000ريال سعودي

السنة الثامنة:

 4.000.000ريال سعودي

 4.200.000ريال سعودي
السنة التاسعة:
مت �سداد بدل �إيجار ال�سنة الأولى بعد ا�ستالم املوافقة الكتابية من امل�ؤجر الرئي�سي على الإيجار من الباطن.
وعند �أي جتديد ملدة العقد ،ي�صل بدل الإيجار للخم�س �سنوات الأولى �إلى  %45من �صايف الأرباح ،وي�صل بدل الإيجار للخم�س �سنوات التالية �إلى  %50من �صايف الأرباح.
مت �سداد الدفعة الأولى من بدل الإيجار عن ال�سنة الأولى بعد احل�صول على موافق ٍة كتابية من امل�ؤجر الرئي�سي على الإيجار من الباطن للم�ست�أجر ،وفق متطلبات عقد
الإيجار الرئي�سي .ويتم �سداد بدل الإيجار يف بداية كل �سنة يف ال�سنوات التالية.
و�أيُّ جتديدٍ للإيجار يتطلب جتديد ًا لعقد الإيجار الرئي�سي .وفيما يتعلق ب�أية مدة جمددة ،يتم �سداد بدل الإيجار كن�سب ٍة مئوية تزيد �أثناء ال�سنوات اخلم�س ( )5التالية.
وي�سدد ن�صف املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقد الإيجار للم�ؤجر الرئي�سي والن�صف الآخر ي�سدد للم�ؤجر.
ويتحمل امل�ست�أجر وامل�ؤجر بالت�ساوي فيما بينهما �أية دفعات واجبة �أو م�ستحقة الدفع ل�صالح الأمانة .وعلى امل�ست�أجر �أن ي�سدد مبلغ ًا قدره ت�سعمائة �ألف ( )900.000ريال
�سعودي بالنيابة عن امل�ؤجر للأمانة ويتم خ�صم املبلغ من دفعات بدل الإيجار امل�ستقبلية.
وفيما يتعلق بدفعات بدل الإيجار امل�سددة من جانب امل�ست�أجرين احلاليني للم�ؤجر ،ف�إذا قرر ه�ؤالء امل�ست�أجرون اال�ستمرار يف �شغل العقار ،ف�سوف تخ�صم �أية بدالت
�إيجار ي�سددونها ،ويحتفظ بها امل�ؤجر ،من دفعات بدل الإيجار امل�ستقبلية امل�ستحقة من امل�ست�أجرين للم�ؤجر.
الإنهاء
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

ال يجوز لأي من امل�ؤجر �أو امل�ست�أجر �إنهاء عقد الإيجار.
يجوز للم�ست�أجر �أن يقوم بت�أجري كامل الوحدات التجارية الواقعة يف �إطار املبنى من الباطن وبتجديد العني امل�ؤجرة� ،إذا لزم الأمر ،دون موافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤجر.

التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�شيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
احل�صول على �أي تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
التجديد
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يجوز جتديد عقد الإيجار ،ويتوقف ذلك على موافقة امل�ؤجر الرئي�سي.

١ ١١١١١١١٣املراكز التجارية قيد الت�شييد
بوليفارد اجلامعة (الريا�ض)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)

الريا�ض
�شركة وادي الريا�ض ب�صفتها «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
121.440

مدة االتفاقية ثالثني (� )30سنة (ع�شرون (� )20سنة م�ضاف ًا �إليها جتديد تلقائي ملدة ع�شر (� )10سنوات) تبد�أ يف 1437/10/27هـ (املوافق � 1أغ�سط�س 2016م)
املدة
وتنتهي يف 1468/09/27هـ (املوافق  31يوليو 2046م).
مت حتديد بدل الإيجار ال�سنوي مببلغ مائتان وخم�سة وع�شرون ( )225ريال �سعودي لكل مرت مربع ،ويجب �سداده على النحو التايل )1( :ت�سدد ن�سبة خم�سني باملائة
( )%50من بدل الإيجار ال�سنوي خالل ثالثني ( )30يوم ًا اعتبار ًا من اليوم الأول لل�شهر الأول من ال�سنة الإيجاريه )2( ،وت�سدد اخلم�سني باملائة ( )%50املتبقية من بدل
الإيجار ال�سنوي خالل ثالثني ( )30يوم ًا اعتبار ًا من اليوم الأول يف ال�شهر ال�سابع من ال�سنة الإيجاريه ،با�ستثناء بدل �إيجار ال�سنة امليالدية 2018م والتي مت �سدادها
خالل �أربعة �أق�ساط مببلغ  6.831.000ريال �سعودي يف التواريخ التالية2015/12/15 :م ،و2016/07/01م ،و2017/01/01م ،و2017/07/01م.
بدل الإيجار
يخ�ضع بدل الإيجار �إلى زيادة بن�سبة  %10كل � 5سنوات ،تبد�أ من ال�سنة الثامنة ،نظر ًا �إلى �أن ال�سنتني الأولتني تعتربان فرتة �سماح جمانية� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يدفع
امل�ست�أجر ن�سبة  %6من الإيرادات ال�سنوية �إلى امل�ؤجر.
يجب على امل�ست�أجر تقدمي �ضمان من البنك غري م�شروط بقيمة  30.000.000ريال �سعودي ك�ضمان لأداء امل�ست�أجر اللتزاماته.
كتابي م�سبق مدته �سبعة (� )7أيام قبل حدوث �أيٍّ من املالب�سات التالية )1( :عدم الوفاء بال�شروط امل�سبقة
يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار من خالل تقدمي �إ�شعا ٍر ٍّ
لتاريخ االغالق �أو التنازل عنها من قبل امل�ؤجر بحلول تاريخ االغالق املحدد؛ ( )2ا�ستالم امل�ست�أجر امر من املحكمة ب�إ�شهار افال�سه �أو بالبدء ب�إجراءات ت�صفيته؛ ()3
ارتكاب امل�ست�أجر اخالال �أو خط ْا جوهريا بخ�صو�ص اداء �أي من التزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛ ( )4حل امل�ست�أجر �أو توقفه عن امتالك ال�صالحية �أو التفوي�ض لأداء
التزاماته مبوجب هذه االتفاقية� ،أو �أية اتفاقية �أخرى تتعلق بالتطوير يكون طرفا فيها؛ ( )5بدء �أي اجراء حلل امل�ست�أجر و�/أو ت�صفيته با�ستثناء ما يكون لأغرا�ض
الدمج؛ ( )6عدم حتقق تاريخ االجناز خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ االجناز املحدد؛ ( )7عدم قيام امل�ست�أجر بتقدمي م�ستندات الت�صميم الى امل�ؤجر بحلول التاريخ الذي
ي�صادف بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ التوقيع؛ و (� )8أي جهد �أو حماولة من جانب امل�ست�أجر (�أو �أي وكيل �أو ممثل للم�ست�أجر) للت�أثري على امل�ؤجر �أو على �أي من م�س�ؤوليه �أو
الإنهاء
ممثليه �أو موظفيه �أو م�ست�شاريه يف �أي وقت وب�أي �شكل بخ�صو�ص �أية م�س�ألة تتعلق بالتطوير .ويف حالة الإنهاء من جانب امل�ؤجر ،فعلى امل�ست�أجر �أن يعيد للم�ؤجر ال�سيطرة
الت�شغيلية على �أعمال التطوير .يعد عدم االلتزام باجلدول الزمني لأعمال التطوير خمالفة جوهرية قد ت�ؤدي �إلى �إنهاء العقد.
ويجوز للم�ست�أجر �إنهاء عقد الإيجار �إذا وقعت �أيٌّ من املالب�سات التالية )1( :عدم الوفاء بال�شروط امل�سبقة لتاريخ االغالق �أو التنازل عنها من قبل امل�ست�أجر بحلول تاريخ
االغالق املحدد؛ ( )2ارتكاب امل�ؤجر اخالل جوهري بخ�صو�ص اداء �أي من التزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛ ( )3وقوع حدث م�صادرة وا�ستمراره ملدة �ستة �أ�شهر على
الأقل من تاريخ توجيه امل�ست�أجر ا�شعار به �إلى امل�ؤجر؛ و ( )4رف�ض ال�ساطة املخت�صة �إ�صدار املوافقات املطلوبة للتطوير على �أن ال يكون رف�ضها ب�سبب تق�صري �أو �إهمال
امل�ست�أجر .ويف حالة الإنهاء من جانب امل�ست�أجر ،فعلى امل�ست�أجر �أن يعيد للم�ؤجر ال�سيطرة الت�شغيلية على �أعمال التطوير.
طرف ثالث دون احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من امل�ست�أجر .ويجوز للم�ست�أجر ت�أجري
يجوز للم�ؤجر التنازل عن عقد الإيجار �أو �أيٍّ من التزاماته �أو حقوقه لأي ٍ
أطراف �أخرى من �أجل تطوير العقار �أو ت�صميمه �أو ت�شييده �أو ت�شغيله �أو �صيانته.
العني امل�ؤجرة من الباطن
ل�شركات تابعة له �أو لأية � ٍ
ٍ
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية
�شخ�ص �آخر دون موافق ٍة
وجتدر الإ�شارة �أنه ال يجوز لأيٍّ من ال�شركاء يف امل�ست�أجر� ،أثناء مدة عقد الإيجار ،التنازل �أو نقل �أيٍّ من �أ�سهمهم لأيٍّ من �شركاتهم التابعة �أو �أي
ٍ
كتابي ٍة م�سبقة من امل�ؤجر.
يجب على امل�ست�أجر تقدمي �ضمان ت�سليم بقيمة  60.000.000ريال �سعودي قبل انتهاء مدة االيجار الإجمالية ب�ستة �أ�شهر ،ويكون هذا ال�ضمان �ساري املفعول ملدة 765
يوم ًا.
التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه يجوز للم�ؤجر �أن يطلب تعوي�ض ًا من امل�ست�أجر عن �أية خ�سائر يتكبدها نتيج ًة لظروف �أو �أ�سباب �إنهاء االتفاقية.
ويجوز للم�ست�أجر �أن يطلب تعوي�ض ًا من امل�ؤجر عن �أية خ�سائر يتكبدها نتيج ًة لظروف �أو �أ�سباب �إنهاء االتفاقية.
التجديد

�إن العقد قابل للتجديد تلقائي ًا ملدة ع�شر (� )10سنوات.

ي�شري عقد الإيجار �إلى خيار لتجديد مدة الإيجار ملدة � 10سنوات �أخرى.
النخيل مول (تو�سعة الريا�ض)
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار
الإنهاء
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

الريا�ض
�سمو الأمري متعب �آل �سعود ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
التو�سعة الأولى66.625 :
التو�سعة الثانية39.750 :
مدد �إيجارات التو�سعة هي ع�شرين (� )20سنة هجرية تبد�أ من 1439/12/21هـ (املوافق � 1سبتمرب 2018م) وتنتهي يف 1459/12/30هـ (املوافق  5فرباير 2038م).
التو�سعة الأولى� :إجمايل بدل الإيجار ال�سنوي هو  13.325.000ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني ( )30يوم ًا من بداية كل �سنة �إيجاريه.
التو�سعة الثانية� :إجمايل بدل الإيجار ال�سنوي هو  7.155.000ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني ( )30يوم ًا من بداية كل �سنة �إيجاريه.
يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقود الإيجار دون �إ�شعار يف حالة �إخالل امل�ست�أجر ب�أيٍّ من �أحكام عقود الإيجار ،مثل عدم البدء يف �أعمال ت�شييد امل�شروع �أو عدم �سداد بدل الإيجار
�أو ت�أخري �سداده ملد ٍة تزيد عن ثالثة (� )3أ�شهر اعتبار ًا من تاريخ ا�ستحقاقه.
طرف ثالث ،دون موافقة امل�ؤجر.
يجوز للم�ست�أجر ت�أجري العقار من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي ٍ

التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقود الإيجار �أو انها�ؤها ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�ش ّيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
تعوي�ض مقابل �أيٍّ من التعديالت التي قام بها.
احل�صول على
ٍ
التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.
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جدة بارك
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة

بدل الإيجار

الإنهاء
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

جدة
حممد �صالح بن حمزة �صرييف ب�صفته «امل�ؤجر» و�شركة املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».
140،996
ثالثني (� )30سنة ميالدية تبد�أ يف 1441/10/12هـ (املوافق  4يونيو 2020م) وتنتهي يف 1472/09/13هـ (املوافق  3يونيو 2050م).4
تكون �آخر ع�شر �سنوات من مدة الإيجار ملزمة للم�ؤجر واختيارية للم�ست�أجر على النحو التايل )1( :يف حالة رغبة امل�ست�أجر بتمديد العقد قبل انتهاء ال�سنة الع�شرين
ب�سنة فيكون التمديد الزم ًا بحقه ملدة خم�س �سنوات و( )2يف حالة رغبة امل�ست�أجر التمديد قبل انتهاء العام اخلام�س والع�شرين ب�سنة فتكون مدة اخلم�س �سنوات التالية
الزمة يف حقه.
ال�سنة الأولى والثانية 90،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة الثالثة والرابعة 100،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة 110،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة الثامنة والتا�سعة 120،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة العا�شرة واحلادية ع�شر والثانية ع�شر 130،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة الثالثة ع�شر والرابعة ع�شر واخلام�سة ع�شر وال�ساد�سة ع�شر 140،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة ال�سابعة ع�شر والثامنة ع�شر والتا�سعة ع�شر والع�شرون 150،000،000 :ريال �سعودي.
ال�سنة احلادية والع�شرون والثانية والع�شرون والثالثة والع�شرون والرابعة والع�شرون واخلام�سة والع�شرون 160،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة ال�ساد�سة والع�شرون وال�سابعة والع�شرون والثامنة والع�شرون والتا�سعة والع�شرون والثالثون 175،000،000 :ريال �سعودي عن كل �سنة.
�أن قيمة الإيجار املذكور اعاله ال ت�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة التي �سيلتزم امل�ست�أجر ب�سدادها مع �أي �ضرائب �أو ر�سوم �أخرى تفر�ضها الدولة م�ستقب ًال طوال مدة
الإيجار ،بخالف �ضريبة العقارية �إذا مت فر�ضها فيتحملها امل�ؤجر مع �أية �ضرائب �أخرى تتعلق ب�أ�صل العقار ال منفعته.
قام بع�ض امل�ست�أجرين بالتوقيع بالفعل على عقود الإيجار ،وقاموا بدفع مبلغ الإيجار مقدم ًا �إلى امل�ؤجر للمتاجر يف املجمع مببلغ وقدره  3،092،987ريال �سعودي� .سيتم
خ�صم هذه املبالغ من مبلغ الإيجار لل�سنة الثانية من مدة الإيجار.
ال�سنة الأولى %25 :خالل �شهرين من تاريخ التوقيع %25 ،عند الت�سليم %25 ،عند بداية ال�سنة الأولى من مدة الإيجار بعد فرتة ال�سماح %25 ،بعد � 3أ�شهر من بداية مدة
الإيجار.
وللباقي ال�سنوات :ت�سدد مبلغ الإيجار على �أربع دفعات �سنوية مت�ساوية بواقع دفعة بنهاية كل ثالثة �أ�شهر من بداية كل �سنة �إيجارية حتى انتهاء العقد.
ال ينتهي عقد الإيجار بوفاة �أحد الطرفني �أو البيع لأ�صل العقار �أو بالت�صفية �أو الإفال�س.
يلتزم امل�ست�أجر بعدم التنازل عن هذا العقد ل�صالح الغري �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من قبل امل�ؤجر.
للم�ست�أجر حق الت�أجري من الباطن على الغري جزئي ًا على �أال تزيد مدة �أي عقد �إيجار من الباطن عن مدة العقد الأ�صلي بني طريف هذا العقد .لي�س من حق امل�ست�أجر
ت�أجري من الباطن �أي جزء من ال�سطح ومواقف ال�سيارات �إال مبوافقة خطية من امل�ؤجر.
ال توجد قيود على تغيري ملكية العقار.

التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند �إنهاء �أو انتهاء عقد الإيجار ،يتم ت�سليم العقار �إلى املالك بكامل جتهيزاتها وكل من اللإ�ضافات والزيادات والتح�سينات للعقار.
التجديد

ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.

يعتمد ذلك على ت�سليم العقار بعد � 6أ�شهر من تاريخ توقيع العقد.

أرا�ض للتطوير يف امل�ستقبل
ٍ �١ ١١١١١١١٣
موقع جند
املوقع
الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة
بدل الإيجار

الريا�ض
عبداهلل عبدالعزيز عبداملح�سن التويجري ب�صفته «امل�ؤجر» و»�شركة املراكز العربية» ب�صفتها «امل�ست�أجر».
103.104.38
مدة الإيجار �سبعة وع�شرون (� )27سنة ميالدية تبد�أ يف 1436/05/17هـ (املوافق  8مار�س 2015م) وتنتهي يف 1464/03/14هـ (املوافق  7مار�س 2042م).
�إجمايل بدل الإيجار ملدة الإيجار هو  856.472.845ريال �سعودي واجب الدفع على ت�سع ٍة وع�شرين ( )29ق�سط ًا طبق ًا جلدول �سداد بدالت الإيجار امللحق بالإيجار.
أ�سا�س �سنوي وفق ما
ويجب دفع الق�سط الأول عند التوقيع ،وبعد ذلك يتم �سداد الق�سط الثاين بعد �ستة (� )6أ�شهر من التوقيع ،ويتم �سداد الأق�ساط املتبقية على � ٍ
هو حمدد يف جدول دفعات بدل الإيجار .و�إ�ضاف ًة لبدل الإيجار ،وهو واجب الدفع بوجهٍ عام عن كل �سنة �إيجاريه عند بداية ال�سنة التالية ،فعلى امل�ست�أجر �أن ي�سدد
امل�صروفات الفرعية مثل ا�ستهالك املياه والكهرباء واالت�صاالت .ويتعهد امل�ست�أجر �أي�ض ًا بالقيام بجميع �أعمال ال�صيانة.

الإنهاء

يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقد الإيجار يف حال عدم قيام امل�ست�أجر ب�سداد بدل الإيجار نتيج ًة لإع�ساره.

التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

طرف ثالث دون موافقة امل�ؤجر.
يحق للم�ست�أجر �أن ي�ؤجر املبنى من الباطن ،كلي ًا �أو جزئي ًا ،لأي ٍ

التعوي�ض عند انتهاء العقد �أو �إنها�ؤه عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار للم�ؤجر مع جميع التعديالت التي طر�أت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين امل�ش ّيدة على الأر�ض .وال يحق للم�ست�أجر
تعوي�ض مقابل �أي من التعديالت التي قام بها.
احل�صول على
ٍ
التجديد
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ال يتم جتديد عقد الإيجار تلقائي ًا.

موقع الزهرة
جدة

املوقع

ورثة الأمرية منرية بنت عبدالعزيز بن م�ساعد �آل جلوي �آل �سعود (خالد ،وفهد ،وفي�صل ،وتركي ،ونوف ،والبندري ،وجواهر ،ولطيفة ،ولولوة) ب�صفتهم «امل�ؤجر» و�شركة
املراكز العربية ب�صفتها «امل�ست�أجر».

الأطراف
امل�ساحة (مرت مربع)
املدة

 148.267.43مرت مربع (بعد تخ�صي�ص  13.000مرت مربع لبناء م�سجد وموقف �سيارات من امل�ساحة املتفق عليها �أ�ص ًال وقدرها  161.276.43مرت مربع).
ثالثني (� )30سنة ميالدية تبد�أ يف 1438/11/10هـ (املوافق � 2أغ�سط�س 2017م) وتنتهي يف 1469/10/08هـ (املوافق  31يوليو 2047م).
مت حتديد �إجمايل بدل الإيجار مببلغ  1.785.000.000ريال �سعودي واجب الدفع طبق ًا للجدول التايل:

بدل الإيجار

عن املدة من  1أغسطس 2017م حتى  31يوليو
2022م

تم سداد دفعة مقدّمة لدى إبرام العقد بتاريخ 1
أغسطس 2015م مببلغ قدره  94.000.000ريال
سعودي

عن املدة من  1أغسطس 2022م حتى  31يوليو
2027م

 52.000.000ريال سعودي

عن املدة من  1أغسطس 2027م حتى  31يوليو
2032م

 57.000.000ريال سعودي

عن املدة من  1أغسطس 2032م حتى  31يوليو
2037م

 62.000.000ريال سعودي

عن املدة من  1أغسطس 2037م حتى  31يوليو
2042م

 67.000.000ريال سعودي

عن املدة من  1أغسطس 2042م حتى  31يوليو
2047م

 72.000.000ريال سعودي

وباستثناء الدفعة األوىل ،تسدد باقي الدفعات عىل قسطني سنويني ،مع استحقاق القسط األول واجب الدفع
بتاريخ  1أغسطس والقسط الثاين واجب الدفع بعد ستة ( )6أشهر من القسط األول.

اإلنهاء

التنازل/التأجري من الباطن/تغيري
امللكية
التعويض عند انتهاء العقد أو
إنهاؤه

يجوز للمؤجر إنهاء عقد اإليجار يف الحاالت التالية:
•إذا تنازل املستأجر عن كامل العقار أو أي جزء منه أو أجره من الباطن ألي ٍ
طرف ثالث (باستثناء أي رشكة تابعة أو أحد األشخاص املدرجني مبوجب املادة 9
( )9من عقد اإليجار) دون الحصول عىل موافق ٍة كتابي ٍة مسبقة من املؤجر.
طرف ثالث ونتيج ًة لذلك تعرض املؤجر ألية إجر ٍ
•إذا تنازل املستأجر عن كامل العقار أو أي جزء منه أو أجره من الباطن ألي ٍ
اءات قانونية أو نظامية وترتبت
عليه أعباء مالية.
تبي أن السلطات املختصة لن تصدر له الرتاخيص املطلوبة للمرشوع املعتزم تنفيذه.
ويجوز أيضاً للمستأجر إنهاء عقد اإليجار أثناء السنة األوىل إذا ّ
يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن كامل العقار أو أي جزء منه ،رشيطة أال يكون املؤجر مسؤوالً قانونياً أو مالياً عن أية التز ٍ
امات مرتتبة عىل ذلك تجاه املستأجرين
من الباطن .وال يجوز للمستأجر التنازل عن اإليجار ألي ٍ
طرف ثالث دون الحصول عىل موافق ٍة كتابي ٍة من املؤجر .ويجوز للمستأجر أن يتنازل عن اإليجار ألي من
أطرافه ذات الصلة أو ألي كيانٍ ميلكه أو لصالح ف ّواز عبدالعزيز الحكري أو سلامن عبدالعزيز الحكري أو عبداملجيد عبدالعزيز الحكري أو خلفائهم القانونيني.
عند انتهاء عقد اإليجار أو انهاؤه ،يتم تسليم العقار للمؤجر ،خالل مد ٍة أقصاها ستون ( )60يوماً ،مع جميع التعديالت التي طرأت عليه ،مبا يف ذلك جميع املباين
املشيّدة عىل األرض .وال يحق للمستأجر الحصول عىل تعويض مقابل أي من التعديالت التي قام بها .كام يجب عىل املستأجر التأكد من إخالء األرض خالية ونظيف ًة
من أية التزامات تجاه الغري.
ال يتم تجديد عقد اإليجار تلقائياً.

التجديد

١ ١١١١١١١٣العقارات الأخرى
تو�سعة النخيل بالزا (الق�صيم)
يرجى مراجعة عقد �إيجار النخيل بالزا الرئي�سي املو�ضح �أعاله� .إن تو�سعة النخيل بالزا (الق�صيم) والنخيل بالزا (الق�صيم) خا�ضعني لعقد �إيجار رئي�سي واحد

١١١١١١٣عقود الإيجار املربمة مع العمالء الرئي�سيني
يوجد لدى ال�شركة واحد وثالثون ( )31عمي ًال رئي�سي ًا ،كما تاريخ هذه الن�شرة ،الذين يقومون با�ستئجار عدد من املتاجر الواقعة يف املراكز التجارية
التابعة لل�شركة .و�شكلت متح�صالت عقود الإيجار التي مت احل�صول عليها من ه�ؤالء العمالء الرئي�سيني حوايل خم�سة و�ستني باملائة ( )%56.6من
�إجمايل �إيرادات ال�سنة عن ال�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م.
وبالرغم من �أنه ال يوجد منوذج موحد لعقود الإيجار اخلا�صة ب�أغلبية ه�ؤالء العمالء الرئي�سيني� ،إال �أن معظم ال�شروط والأحكام العامة لتلك العقود
مت�شابه ًة �إلى حدٍ كبري بالن�سبة جلميع املتاجر التي ي�شغلها العمالء الرئي�سيون يف خمتلف املراكز التجارية التابعة لل�شركة.
تو�ضح اجلداول �أدناه ملخ�ص ًا عن ال�شروط والأحكام الواردة يف عدد من مناذج عقود الإيجار التي قام �أكرب خم�س ( )5عمالء رئي�سيني ب�إبرامها.
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�شركة ف ّواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه («امل�ست�أجر»)
املادة
مدة الإيجار
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

ملخ�ص الن�ص
ترتاوح مدد عقود الإيجار من �سنة واحدة (� )1إلى خم�س (� )5سنوات.
ت�شغيل متاجر عامة ومتاجر لبيع املالب�س للبالغني والأطفال ،والكماليات ،والأحذية ،واحلقائب ،والعطور ،و�أدوات التجميل.
يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�ض.
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،وتفر�ض بع�ض عقود الإيجار على امل�ست�أجرين دفع غرامة عن كل ٍ

غرامات تعليق العمل

يوم يعلق فيه العمل �أثناء مدة الإيجار.
تتيح عقود الإيجار لل�شركة حق فر�ض ٍ
ر�سم على امل�ست�أجر عن كل ٍ

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على جميع الرتاخي�ص املطلوبة للعقار .وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أنه يف حالة عدم ح�صول امل�ست�أجر على تلك الرتاخي�ص،
ف�إنه يجوز لل�شركة �إما متديد املدة املحددة للح�صول على تلك الرتاخي�ص �أو �إنهاء عقد الإيجار.

بدل الإيجار

تت�ضمن عقود االيجار ت�صاعد يف بدل الإيجار ال�سنوي.

وديعة ال�ضمان

ال يلزم بوجهٍ عام تقدمي وديعة �ضمان مبوجب عقود الإيجار.

تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت

ال ي�شتمل بدل الإيجار واجب ال�سداد على �أية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ش�أ عن زيادة اال�ستهالك.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن م�صاريف املرافق املرتتبة على العقار امل�ؤجر.
يتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن ال�صيانة ،وال يجوز للم�ست�أجر �إجراء �أية تعديالت يف العقار امل�ؤجر دون موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة.
ويتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن تركيب و�صيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار امل�ؤجر.

ال�ضرائب

يتحمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �أية �ضرائب �أو ر�سوم يتم فر�ضها على العقار امل�ؤجر تكون م�ستحق ًة يف الوقت الراهن �أو ت�صبح م�ستحق ًة يف امل�ستقبل.

الت�سليم

حم�ضر يوقعه الطرفان �أو ممثل مف ّو�ض بالتوقيع بالنيابة عنهما .و�إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم العقار ،فقد
عند انتهاء الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار مبوجب
ٍ
ر�سم على �أ�سا�س بدل الإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
يتعر�ض ل�سداد ٍ
ً
يعترب امل�ست�أجر م�س�ؤوال عن معاجلة �أية �شكاوى تقدُّمها العقارات املجاورة �ضد امل�ست�أجر .ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤوال عن جميع الأ�ضرار التي حتدث للعقار �أو لأية مناطق
جماورة� ،إذا قام بتخزين �أية مواد �ضارة �أو خطرية �أو غري نظامية �أو قام با�ستخدامها.
وال تعترب ال�شركة م�س�ؤولة عن �أية �أ�ضرار تن�ش�أ نتيج ًة لف�صل الطاقة الكهربائية �أو املياه �أو ُّ
تعطل وحدات التكييف فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو عن
حدث مفاجئ.
�أية واقعة قوة قاهرة �أو �أيّ ٍ
وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أن ال�شركة لي�ست م�س�ؤول ًة عن �أية حوادث �أو �إ�صابات قد حتدث للم�ست�أجر �أو موظفيه �أو مقاوليه.
املو�صلة للعقار امل�ؤجر يف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف الوفاء ب�أية دفعة مطلوبة ،وال يحق للم�ست�أجر يف هذه احلالة رف�ض ال�سداد ا�ستناد ًا �إلى
يحق لل�شركة ف�صل اخلدمات ّ
ف�صل اخلدمات.
ويف بع�ض عقود الإيجار ،يحق لل�شركة �أن تطالب
بتعوي�ض عن خ�سائرها فيما �إذا كان مطلوب ًا منها اتخاذ �أيّ �إجراءٍ للح�صول على �أية دفعة م�ستحق ًة لها من امل�ست�أجر.
ٍ
مبلغ قدره مائتا �ألف ( )200.000ريال �سعودي� ،إال �أنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية �أن ي�صل التعوي�ض واجب ال�سداد �إلى مبالغ
ويقت�صر التعوي�ض واجب ال�سداد عاد ًة على ٍ
كامل اخل�سائر املتكبدة.
ويحق لل�شركة اال�ستيالء على جميع العنا�صر املوجودة يف العقار امل�ؤجر وبيعها يف حالة تق�صري امل�ست�أجر يف �سداد �أية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذي ال�صلة.

امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد

الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

�أحكام الإنهاء املعتادة

�أحكام التجديد املعتادة

مطالب بالت�أمني على العقار امل�ؤجر وملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر.
امل�ست�أجر
ٌ
على امل�ست�أجر التق ُّيد ب�إر�شادات امل�ست�أجرين و�أية قواعد ومعايري تقوم بو�ضعها �إدارة املركز التجاري املعني.
معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو �أيّ كيانٍ �آخر حتدده م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ويف بع�ض عقود الإيجار ،يجب على امل�ست�أجر �أن يقدم
ٍ
ويف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف �إجراء �أعمال الإ�صالح� ،أو �إخفاقه يف التق ُّيد مبعايري �سالمة مع ّينة ،يجوز لل�شركة دخول العقار واتخاذ الإجراء العالجي الالزم �أثناء
�ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر ال�شروع يف �أعمال التجهيز �إلى �أن يكون قد قدّم لل�شركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم
ال�شركة باعتمادها.
يلزم احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة ب�ش�أن �أيّ ت�أج ٍري من الباطن �أو تنازل يقوم امل�ست�أجر ب�إبرامه فيما يتعلق بالعقار امل�ؤجر.
ويظل عقد الإيجار �ساري ًا يف حالة دخول امل�ست�أجر طور الت�صفية ،ويف تلك احلالة يتم تقلي�ص املدة املتبقية من الإيجار �إلى �سنة واحدة �إذا كانت املدة املتبقية تتجاوز
ال�سنة.
يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
تاريخ معني ،ويف تلك احلالة يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء الإيجار على الفور ،وحت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة من
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف بدء ت�شغيل العني امل�ؤجرة بحلول ٍ
امل�ست�أجر مبوجب الإيجار يف ذلك الوقت.
ت�أخر امل�ست�أجر يف بدء الت�شغيل ملد ٍة تتجاوز �شهر ًا واحد ًا ( ،)1ف�إنه يحق لل�شركة �إنهاء الإيجار وطلب �سداد املبالغ امل�ستحقة مبوجب ذلك الإيجار.
�إذا مل يبد�أ امل�ست�أجر يف ا�ستخدام العقار للغر�ض املحدد يف الإيجار.
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف ت�سديد بدل �إيجار.
ال يتم التجديد تلقائي ًا.

�شركة الند مارك العربية («امل�ست�أجر»)
املادة
مدة الإيجار
الغر�ض
تاريخ االفتتاح
غرامات تعليق العمل
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ملخ�ص الن�ص
ترتاوح مدد عقود الإيجار من ثالث (� )3سنوات �إلى ع�شر (� )10سنوات.
ت�شغيل متاجر �أق�سام عامة ،ومتاجر لبيع املالب�س والأحذية والكماليات والهدايا و�أدوات التجميل ومنتجات اجلمال.
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،وتفر�ض بع�ض عقود الإيجار على امل�ست�أجرين �سداد غرامة عن كل يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�ض.
يوم يعلق فيه العمل �أثناء مدة الإيجار.
تتيح عقود الإيجار لل�شركة حق فر�ض ٍ
ر�سم على امل�ست�أجر عن كل ٍ

�شركة الند مارك العربية («امل�ست�أجر»)
املادة
الرتاخي�ص والت�صاريح
بدل الإيجار
وديعة ال�ضمان
تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت

ملخ�ص الن�ص
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على جميع الرتاخي�ص املطلوبة للعقار ،و�إذا �أخفق ،يف بع�ض عقود الإيجار على �أنه يف حالة عدم ح�صول امل�ست�أجر على تلك
الرتاخي�ص ،ف�إنه يجوز لل�شركة �إما متديد املدة املحددة للح�صول على تلك الرتاخي�ص �أو �إنهاء عقد الإيجار.
يف احلاالت التي يتم فيها ح�ساب بدل الإيجار على �أ�سا�س �إيرادات املبيعات املتحققة ،تن�ص بع�ض عقود الإيجار على متتع ال�شركة بحق �إنهاء الإيجار �إذا كانت الإيرادات
املتحققة دون مبلغ بدل الإيجار املتفق عليه بالن�سبة ملد ٍة حمددة .ويتم االتفاق �أحيان ًا على زياد ٍة بن�سب ٍة مئوية معينة يف مبلغ بدل الإيجار امل�ستحق مبوجب عقد الإيجار.
ال يلزم بوجهٍ عام تقدمي وديعة �ضمان مبوجب عقود الإيجار.
ال ي�شتمل بدل الإيجار واجب ال�سداد على �أية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ش�أ عن زيادة اال�ستهالك.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن م�صاريف املرافق املرتتبة على العقار امل�ؤجر.
يتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن ال�صيانة ،وال يجوز للم�ست�أجر �إجراء �أية تعديالت يف العقار امل�ؤجر دون موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة.
ويتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن تركيب و�صيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار امل�ؤجر.

ال�ضرائب

يتحمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �أية �ضرائب �أو ر�سوم يتم فر�ضها على العقار امل�ؤجر تكون م�ستحق ًة يف الوقت الراهن �أو قد ت�صبح م�ستحق ًة يف امل�ستقبل.

الت�سليم

حم�ضر يوقعه الطرفان �أو ممثل مف ّو�ض بالتوقيع بالنيابة عنهما .و�إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم العقار ،فقد
عند انتهاء الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار مبوجب
ٍ
ر�سم على �أ�سا�س بدل الإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
يتعر�ض ل�سداد ٍ
يعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة �أية �شكاوى تقدُّمها العقارات املجاورة �ضد امل�ست�أجر .ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال �أي�ضا عن جميع الأ�ضرار التي حتدث للعقار �أو لأية
مناطق جماورة �إذا قام بتخزين �أية مواد �ضارة �أو خطرية �أو غري نظامية �أو قام با�ستخدامها.
وال تعترب ال�شركة م�س�ؤولة عن �أية �أ�ضرار تن�ش�أ نتيج ًة لف�صل الطاقة الكهربائية �أو املياه �أو ُّ
تعطل وحدات التكييف ،فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو عن
حدث مفاجئ.
�أية واقعة قوة قاهرة �أو �أيّ ٍ
وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أن ال�شركة لي�ست م�س�ؤول ًة عن �أية حوادث �أو �إ�صابات قد حتدث للم�ست�أجر �أو موظفيه �أو مقاوليه.
املو�صلة للعقار امل�ؤجر يف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف الوفاء ب�أية دفعة مطلوبة ،وال يحق له يف هذه احلالة رف�ض ال�سداد ا�ستناد ًا �إلى ف�صل
يحق لل�شركة ف�صل اخلدمات ّ
اخلدمات على ذلك النحو.
تعوي�ض عن خ�سائرها فيما �إذا كان مطلوب ًا منها اتخاذ �أيّ �إجراءٍ للح�صول على �أية دفعة
وعموم ًا ،ف�إن عقود الإيجار الأحدث عهد ًا تتيح لل�شركة حق احل�صول على
ٍ
مبلغ قدره مائتا �ألف ( )200.000ريال
م�ستحق ًة لها من امل�ست�أجر .ويف احلاالت التي يتم فيها ت�ضمني ٍ
ن�ص يف هذا ال�ش�أن ،يقت�صر �أحيان ًا التعوي�ض واجب ال�سداد على ٍ
�سعودي.
ويحق لل�شركة اال�ستيالء على جميع العنا�صر املوجودة يف العقار امل�ؤجر وبيعها يف حالة تق�صري امل�ست�أجر يف �سداد �أية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذي ال�صلة.
مطالب بالت�أمني على العقار امل�ؤجر وعلى ملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر .ويف بع�ض عقود الإيجار الأقدم ،ال يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال �إال عن �أية حرائق تلحق
امل�ست�أجر
ٌ
بالعقارات املجاورة.
ٍ
على امل�ست�أجر التق ُّيد ب�إر�شادات امل�ست�أجرين و�أية قواعد ومعايري تقوم بو�ضعها �إدارة املركز التجاري املعني.
معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو لأيّ كيانٍ �آخر حتدده م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ويف بع�ض عقود الإيجارُ ،يطلب من امل�ست�أجر �أن يقدم
ٍ
ويف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف �إجراء �أعمال الإ�صالح� ،أو �إخفاقه يف التق ُّيد مبعايري �سالمة مع ّينة ،يجوز لل�شركة دخول العقار واتخاذ الإجراء العالجي الالزم �أثناء
�ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر ال�شروع يف �أعمال التجهيز �إلى �أن يكون قد قدّم لل�شركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم
ال�شركة باعتمادها .وعلى �أيِّ حال ،ال تن�ص عقود الإيجار �صراحة على �أي �إجراءات اعتماد مبا ي�ستوجب على امل�ست�أجر طلب اعتماد ال�شركة بعد �إمتام الأعمال.
يلزم احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة ب�ش�أن �أيُّ ت�أج ٍري من الباطن �أو تنازل يقوم امل�ست�أجر ب�إبرامه فيما يتعلق بالعقار امل�ؤجر.
خلف واحد ،ف�إنه ال يجوز لهم تف�صيل حقوقهم والتزاماتهم مبوجب
يف حالة ت�صفية امل�ست�أجر ،يظل عقد الإيجار ملزم ًا خللفائه يف امللكية .و�إذا كان هناك �أكرث من ٍ
الإيجار فيما بينهم من خالل تق�سيم العقار امل�ؤجر .ويف بع�ض عقود الإيجار ،ال ي�ؤدي �إفال�س امل�ست�أجر �أو ت�صفيته �إلى �إنهاء الإيجار و�إمنا يقل�ص مدة الإيجار �إلى �سن ٍة
واحدة �إذا كانت املدة املتبقية تتجاوز ال�سنة .ويتطلب �أيُّ تنازلٍ �أو ت�أج ٍري من الباطن للعقار امل�ؤجر احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة.
يجوز لل�شركة بوج ٍه عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف بدء ت�شغيل العني امل�ؤجرة خالل مدة حمددة ،وهي �شه ُر واحد ( )1عادةً،
إزعاج �أو ع ّر�ض ال�سالمة �أو املمتلكات العامة للخطر� ،أو زاول �أعما ًال تتنافى مع الأخالقيات العامة �أو تتعار�ض مع املبادئ العامة ال�سائدة
�إذا ت�سبب امل�ست�أجر يف �إحداث � ٍ
إزعاج من �أي نوع.
يف اململكة العربية ال�سعودية� ،أو �أهدر املرافق العامة� ،أو ت�سبب بوجهٍ عام يف �أي � ٍ
�إذا مل يبد�أ امل�ست�أجر يف ا�ستخدام العقار للأغرا�ض املحددة يف عقد الإيجار.
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف ت�سديد �أي بدل �إيجار.

امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد

الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

�أحكام الإنهاء املعتادة

�أحكام التجديد املعتادة

ال يتم التجديد تلقائي ًا.

�شركة �أباريل للتجارة املحدودة («امل�ست�أجر»)
املادة
مدة الإيجار
الغر�ض
تاريخ االفتتاح
غرامات تعليق العمل
الرتاخي�ص والت�صاريح
بدل الإيجار
وديعة ال�ضمان

ملخ�ص الن�ص
ترتاوح مدد عقود الإيجار من �سنتني (� )2إلى خم�س (� )5سنوات.
متاجر لبيع املالب�س والأحذية والعطور و�أدوات التجميل واحلقائب واملنتجات اجللدية.
مطالب بدفع غرامة عن كل يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد يف الإيجار.
امل�ست�أجر
ٌ
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،ويحق لل�شركة �أن تفر�ض غرام ًة عن كل يوم يعلق فيه امل�ست�أجر العمل �أثناء مدة الإيجار.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على جميع الرتاخي�ص املطلوبة للعقار .وتن�ص معظم عقود الإيجار على �أنه يف حالة عدم ح�صول امل�ست�أجر على تلك الرتاخي�ص،
ف�إنه يجوز لل�شركة �إما متديد املدة املحددة للح�صول على تلك الرتاخي�ص �أو �إنهاء عقد الإيجار.
ً
يجوز �أن يكون بدل الإيجار �إما ثابت ًا �أو حم�سوب ًا بالإحالة �إلى �إيرادات املبيعات التي يحققها امل�ست�أجر .ويتم عموما االتفاق على زيادة �سنوية لبدل الإيجار بن�سبة مئوية
املح�صلة ،ف�إن بع�ض عقود الإيجار تتيح لل�شركة حق �إنهاء الإيجار �إذا كان الإيراد
معينة .ويف احلاالت التي يتم فيها ح�ساب بدل الإيجار بالإحالة لإيرادات املبيعات
ّ
املح�صل �أقل من مبلغ بدل الإيجار املتفق عليه بالن�سبة لتلك املدة املحددة.
ّ
يلزم عاد ًة تقدمي وديعة �ضمان.
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�شركة �أباريل للتجارة املحدودة («امل�ست�أجر»)
املادة
تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت

ملخ�ص الن�ص
ال ي�شمل بدل الإيجار الذي يلزم �سداده �أية زيادة يف تكاليف اخلدمة فيما ين�ش�أ عن زيادة اال�ستهالك.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن م�صاريف املرافق املرتتبة على العقار امل�ؤجر.
يتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �أعمال ال�صيانة ،وال يجوز للم�ست�أجر �إجراء �أية تعديالت يف العقار امل�ؤجر دون موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة.
ويتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن تركيب و�صيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار امل�ؤجر.

ال�ضرائب

يتحمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �أية �ضرائب �أو ر�سوم يتم فر�ضها على العقار امل�ؤجر تكون م�ستحق ًة يف الوقت الراهن �أو قد تكون م�ستحق ًة يف امل�ستقبل.

الت�سليم

حم�ضر يوقعه الطرفان �أو ممثل مف ّو�ض بالتوقيع بالنيابة عنهما .و�إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم العقار ،فقد
عند انتهاء الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار مبوجب
ٍ
ر�سم على �أ�سا�س بدل الإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
يتعر�ض ل�سداد ٍ
يعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة �أية �شكاوى تقدُّمها العقارات املجاورة �ضد امل�ست�أجر.
و ُيعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن جميع الأ�ضرار التي حتدث للعقار �أو لأية مناطق جماورة� ،إذا قام بتخزين �أية مواد �ضارة �أو خطرية �أو غري نظامية �أو قام با�ستخدامها.
وال تعترب ال�شركة م�س�ؤولة عن �أية �أ�ضرار تن�ش�أ نتيج ًة لف�صل الطاقة الكهربائية �أو املياه �أو ُّ
تعطل وحدات التكييف فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو عن
حدث مفاجئ.
�أية واقعة قوة قاهرة �أو �أي ٍ
وتن�ص معظم عقود الإيجار على �أن ال�شركة لي�ست م�س�ؤولة عن �أية حوادث �أو �إ�صابات قد حتدث للم�ست�أجر �أو موظفيه �أو مقاوليه.
املو�صلة للعقار امل�ؤجر يف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف الوفاء ب�أية دفعة مطلوبة ،وال يحق للم�ست�أجر يف هذه احلالة رف�ض ال�سداد ا�ستناد ًا �إلى
يحق لل�شركة ف�صل اخلدمات ّ
ف�صل اخلدمات.
ويحق لل�شركة �أن تطالب بتعوي�ض عن خ�سائرها فيما �إذا كان مطلوب ًا منها اتخاذ �أيّ �إجراءٍ للح�صول على �أية دفعة م�ستحقة لها من امل�ست�أجر .ويقت�صر التعوي�ض واجب
مبلغ قدره مائتا �ألف ( )200.000ريال �سعودي� ،إال �أنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية �أن ي�صل التعوي�ض واجب ال�سداد �إلى مبالغ كامل اخل�سائر املتكبدة.
ال�سداد عاد ًة على ٍ
ويحق لل�شركة اال�ستيالء على جميع العنا�صر املوجودة يف العقار امل�ؤجر وبيعها يف حالة تق�صري امل�ست�أجر يف �سداد �أية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذي ال�صلة.

امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة

�إمتام الأعمال
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية
�أحكام الإنهاء املعتادة
�أحكام التجديد املعتادة

مطالب بالت�أمني على العقار امل�ؤجر وملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر.
امل�ست�أجر
ٌ
على امل�ست�أجر التق ُّيد ب�إر�شادات امل�ست�أجرين و�أية قواعد ومعايري تقوم بو�ضعها �إدارة املركز التجاري املعني.
معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو �أي كيانٍ �آخر حتدده م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ويف بع�ض عقود الإيجار ،يجب على امل�ست�أجر �أن يقدم
ٍ
ويف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف �إجراء �أعمال الإ�صالح� ،أو �إخفاقه يف التق ُّيد مبعايري �سالمة مع ّينة ،يجوز لل�شركة دخول العقار واتخاذ الإجراء العالجي الالزم �أثناء
�ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر ال�شروع يف �أعمال التجهيز �إلى �أن يكون قد قدّم لل�شركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم
ال�شركة باعتمادها .وعلى �أيِّ حال ،مل ين�ص �أي عقد �إيجار �صراحة على �أي �إجراءات اعتماد مبا ي�ستوجب على ال�شركة �إ�صدار �شهادة �إمتام بعد �إمتام الأعمال ،قبل �أن
يقوم امل�ست�أجر بت�شغيل العقار امل�ؤجر.
يلزم احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة ب�ش�أن �أيّ ت�أج ٍري من الباطن �أو تنازل يقوم امل�ست�أجر ب�إبرامه فيما يتعلق بالعقار امل�ؤجر.
ويلزم احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة يف حالة �أيّ تغي ٍري يف ملكية امل�ست�أجر .ويف حالة ت�صفية امل�ست�أجر ،يتم تقلي�ص املدة �إلى �سنة واحدة �إذا كانت املدة
املتبقية تتجاوز ال�سنة.
يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف بدء الت�شغيل يف العني امل�ؤجرة له ،ويتم عاد ًة و�ضع حد زمني مدّته �شهر واحد (.)1
�إذا مل يبد�أ امل�ست�أجر يف ا�ستخدام العقار للأغرا�ض املحددة يف عقد الإيجار.
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف ت�سديد �أي بدل �إيجار.
ال يتم التجديد تلقائي ًا.

�شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة («امل�ست�أجر»)
املادة
مدة الإيجار
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

ترتاوح مدد عقود الإيجار من �سنتني (� )2إلى خم�س (� )5سنوات.
متاجر لبيع �أدوات التجميل والعطور والبنود الهامة للرجال والن�ساء واملنتجات الطبيعية للعناية بالب�شرة ومنتجات التجميل والهدايا والبنود التعليمية للأطفال.
يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�ض.
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،وتفر�ض بع�ض عقود الإيجار على امل�ست�أجرين دفع غرامة عن كل ٍ

غرامات تعليق العمل

يحق لل�شركة �أن تفر�ض غرام ًة عن كل يوم يوقف فيه امل�ست�أجر الت�شغيل ب�صف ٍة م�ؤقتة �أثناء مدة الإيجار.

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤوال عن احل�صول على جميع الرتاخي�ص املطلوبة للعقار ،وتن�ص معظم عقود الإيجار على �أنه �إذا �أخفق امل�ست�أجر يف احل�صول على تلك الرتاخي�ص،
ف�إنه يجوز لل�شركة �إما متديد املدة املحددة للح�صول على تلك الرتاخي�ص �أو �إنهاء عقد الإيجار.
يكون بدل الإيجار ثابتا عموم ًا وجتري زيادته �سنوي ًا بن�سب ٍة مئوي ٍة معينة ،ومع ذلك ،ففي عقود الإيجار الأحدث يتم ح�ساب بدل الإيجار بالإحالة �إلى �إيرادات املبيعات التي
يحققها امل�ست�أجر .ويف احلاالت التي يتم فيها ح�ساب بدل الإيجار بالإحالة �إلى �إيرادات املبيعات املحققة ،يحق لل�شركة �إنهاء عقد الإيجار �إذا كان املبلغ الناجت �أقل من
بدل الإيجار املتفق عليه .ويتم االتفاق على زياد ٍة مبلغ بدل الإيجار امل�ستحق مبوجب الإيجار بن�سب ٍة مئوي ٍة معينة.

بدل الإيجار
وديعة ال�ضمان
تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت
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ملخ�ص الن�ص

يلزم عاد ًة تقدمي وديعة �ضمان با�ستثناء بع�ض عقود الإيجار.
ال ي�شتمل بدل الإيجار واجب ال�سداد على �أية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ش�أ عن زيادة اال�ستهالك.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن م�صاريف املرافق املرتتبة على العقار امل�ؤجر.
يتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن ال�صيانة ،وال يجوز للم�ست�أجر �إجراء �أية تعديالت يف العقار امل�ؤجر دون موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة.
ويتح ّمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن تركيب و�صيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار امل�ؤجر.

ال�ضرائب

يتحمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �أية �ضرائب �أو ر�سوم يتم فر�ضها على العقار امل�ؤجر ،فيما يكون م�ستحق ًا يف الوقت الراهن �أو قد ي�ستحق يف امل�ستقبل.

الت�سليم

حم�ضر يوقعه الطرفان �أو ممثل مف ّو�ض بالتوقيع بالنيابة عنهما .و�إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم العقار ،فقد
عند انتهاء الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار مبوجب
ٍ
ر�سم على �أ�سا�س بدل الإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
يتعر�ض ل�سداد ٍ

�شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة («امل�ست�أجر»)
املادة
امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد

الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة

�إمتام الأعمال
التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

�أحكام الإنهاء املعتادة

�أحكام التجديد املعتادة

ملخ�ص الن�ص
يعترب امل�ست�أجر م�س�ؤوال عن معاجلة �أية �شكاوى تقدُّم من مالك العقارات املجاورة �ضد امل�ست�أجر .ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال �أي�ضا عن جميع الأ�ضرار التي حتدث للعقار �أو
ب�أية مناطق جماورة �إذا قام بتخزين �أو ا�ستخدام �أية مواد �ضارة �أو خطرة �أو غري نظامية.
وال تعترب ال�شركة م�س�ؤولة عن �أية �أ�ضرار تن�ش�أ نتيج ًة لف�صل الطاقة الكهربائية �أو املياه �أو ُّ
تعطل وحدات التكييف ،فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو عن
حدث مفاجئ.
�أية واقعة قوة قاهرة �أو �أيُّ ٍ
وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أن ال�شركة لي�ست م�س�ؤول ًة عن �أية حوادث �أو �إ�صابات قد حتدث للم�ست�أجر �أو موظفيه �أو مقاوليه.
املو�صلة للعقار امل�ؤجر يف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف الوفاء ب�أية دفعة مطلوبة ،وال يحق للم�ست�أجر يف هذه احلالة رف�ض ال�سداد ا�ستناد ًا �إلى
يحق لل�شركة ف�صل اخلدمات ّ
ف�صل اخلدمات.
بتعوي�ض عن خ�سائرها فيما �إذا كان مطلوب ًا منها اتخاذ �أيّ �إجراءٍ للح�صول على �أية دفعة م�ستحق ًة لها من امل�ست�أجر.
يف بع�ض عقود الإيجار ،يحق لل�شركة �أن تطالب
ٍ
مبلغ قدره مائتا �ألف ( )200.000ريال �سعودي� ،إال �أنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية �أن ي�صل التعوي�ض واجب ال�سداد �إلى مبالغ
ويقت�صر التعوي�ض واجب ال�سداد عاد ًة على ٍ
كامل اخل�سائر املتكبدة.
ويحق لل�شركة اال�ستيالء على جميع العنا�صر املوجودة يف العقار امل�ؤجر وبيعها يف حالة تق�صري امل�ست�أجر يف �سداد �أية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذي ال�صلة.
مطالب بالت�أمني على العقار امل�ؤجر وملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر .ويف بع�ض عقود الإيجار القدمية ،ال يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال �إال عن �إجراءاته بخ�صو�ص
امل�ست�أجر
ٌ
�أية حرائق يت�سبب فيها هو �أو يت�سبب فيها �أيٌّ من ممثليه �أو وكالئه �أو موظفيه.
على امل�ست�أجر التق ُّيد ب�إر�شادات امل�ست�أجرين و�أية قواعد ومعايري تقوم بو�ضعها �إدارة املركز التجاري املعني.
معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو �أيّ كيانٍ �آخر حتدده م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ويف بع�ض عقود الإيجار ،يجب على امل�ست�أجر �أن يقدم
ٍ
ويف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف �إجراء �أعمال الإ�صالح� ،أو �إخفاقه يف التق ُّيد مبعايري �سالمة مع ّينة ،يجوز لل�شركة دخول العقار واتخاذ الإجراء العالجي الالزم �أثناء
�ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر ال�شروع يف �أعمال التجهيز �إلى �أن يكون قد قدّم لل�شركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم
ال�شركة باعتمادها ..وين�ص عقد �إيجار واحد �صراحة على وجوب اتباع �إجراءات االعتماد مبا ي�ستوجب على ال�شركة �إ�صدار �شهادة �إمتام مبجرد اكتمال الأعمال ،قبل �أن
يقوم امل�ست�أجر بت�شغيل العقار امل�ؤجر.
يلزم احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة ب�ش�أن �أيُّ عقد ت�أج ٍري من الباطن �أو تنازل يقوم امل�ست�أجر ب�إبرامه فيما يتعلق بالعقار امل�ؤجر.
ويف حالة �أيّ بيع �أو نقل مللكية امل�ست�أجر ،ف�إن عليه احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة .وتن�ص عقود الإيجار اجلديدة عموم ًا على �أنه يف حالة دخول امل�ست�أجر
مرحلة الت�صفية ،ف�إنه يتم تقلي�ص املدة الإيجارية �إلى �سنة واحدة �إذا كانت املدة املتبقية تتجاوز �سنة واحدة .وتن�ص عقود الإيجار القدمية عموم ًا على �أنه يف حالة
ت�صفية امل�ست�أجر ،ي�ستمر الإيجار ،وال يجوز للخلفاء تق�سيم حقوقهم والتزاماتهم مبوجب الإيجار فيما بينهم من خالل تق�سيم العقار امل�ؤجر.
يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا �أخفق امل�ست�أجر يف بدء ت�شغيل العني امل�ؤجرة له .ويتم عاد ًة و�ضع حد زمني مدّته �شهر واحد ( .)1وهناك نوعان من عقود الإيجار ال ي�ضعان حد ًا زمني ًا ويتيحان
لل�شركة حق املبادرة على الفور بالإنهاء ،فيما ين�ص �أحد عقود الإيجار على و�ضع حد زمني مدته خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا،
�إذا مل يقم امل�ست�أجر با�ستخدام العقار للأغرا�ض املحددة يف عقد الإيجار،
يف حالة عقود الإيجار اجلديدة� ،إذا �أخفق امل�ست�أجر يف ت�سديد �أي بدل �إيجار .وين�ص اثنان فقط من عقود الإيجار القدمية �صراح ًة على ذلك احلق.
ال يتم التجديد تلقائي ًا.

�شركة العزيزية بنده املتحدة («امل�ست�أجر»)
املادة
مدة الإيجار
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

ملخ�ص الن�ص
ترتاوح مدد عقود الإيجار من ع�شر (� )10سنوات �إلى خم�س ع�شرة (� )15سنة.
ت�شغيل هايربماركت
مل يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقود الإيجار

غرامات تعليق العمل

على ال�شركة تعوي�ض امل�ست�أجر يف حالة �أيّ خط�أ �أو �إهمال من جانب ال�شركة ي�ؤدي �إلى توقف امل�ست�أجر عن العمل م�ؤقت ًا.

الرتاخي�ص والت�صاريح

ال تنطوي عقود الإيجار على �أية ن�صو�ص ب�ش�أن الرتاخي�ص �أو الت�صاريح.

بدل الإيجار

يزيد بدل الإيجار تلقائي ًا بواقع  %10من بدل الإيجار كل خم�س (� )5سنوات اعتبار ًا من بدء الإيجار.

وديعة ال�ضمان

ال يلزم بوجهٍ عام تقدمي وديعة �ضمان مبوجب عقود الإيجار.

تكاليف اخلدمات

يتحمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �سداد تكاليف �أية مرافق و�/أو خدمات.

ال�صيانة

على ال�شركة �إجراء �أعمال ال�صيانة اخلا�صة باملركز التجاري ،مبا يف ذلك ال�صيانة البنائية للمباين و�صيانة املناطق واملرافق امل�شرتكة.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤوال عن �صيانة القطاع الداخلي من املتجر.
ربدات.
ويتحمل امل�ست�أجر �أي�ض ًا تكاليف �صيانة امل ّ

ال�ضرائب

ق�سم منه.
تعهد امل�ست�أجر ب�أن ي�سدد جميع الر�سوم وال�ضرائب وامل�صاريف احلكومية واملحلية التي يتم فر�ضها �أو تكون م�ستحقة على العقار امل�ؤجر �أو �أي ٍ

الت�سليم

عند انتهاء عقود الإيجار �أو انها�ؤها قبل موعدها ،يجب على امل�ست�أجر ت�سليم العقار يف حال ٍة جيدة.

امل�س�ؤولية

�إذا حلق دمار باملركز التجاري املعني� ،أو تعر�ض لأ�ضرار ،ومل تتم �إعادة بنائه �أو ترميمه خالل �سنة واحدة ( )1من تاريخ ذلك الدمار �أو ال�ضرر ،يجوز لأيٌّ من الطرفني
�إنهاء عقود الإيجار بتقدمي �إ�شعا ٍر للطرف الآخر ال تقل مدته عن ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ الإنهاء.
يف حالة حدوث �أي خط�أ �أو �إهمال من جانب ال�شركة قد ي�ؤدي �إلى ا�ضطرار امل�ست�أجر �إلى �إيقاف �أن�شطته التجارية م�ؤقت ًا �أو �إلى �إقفال حمله ،على ال�شركة تعوي�ض
امل�ست�أجر بالكامل عن جميع اخل�سائر وااللتزامات الناجتة عن �إيقاف �أن�شطة امل�ست�أجر التجارية ب�صف ٍة م�ؤقتة.

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
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املادة
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الت�أمني

على ال�شركة الت�أمني على املركز التجاري ،مبا يف ذلك �أبنيته ،يف مواجهة (� )1أية خ�سائر �أو �أ�ضرار ،و ( )2فقدان بدل الإيجار امل�ستحق ملدة ثالث (� )3سنوات ،و ()3
امل�س�ؤولية العامة.
وعلى امل�ست�أجر �أن يتدبر ت�أمين ًا طيلة مدة الإيجار فيما يتعلق بـ ( )1امل�س�ؤولية جتاه الغري (بقيم ٍة ال تقل عن  5.000.000ريال �سعودي) ،و ( )2البنود الثابتة
والرتكيبات ،و ( )3حاالت تعطل الأعمال.

لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال

التنازل/الت�أجري من الباطن/
تغيري امللكية

�أحكام الإنهاء املعتادة

�أحكام التجديد املعتادة

على امل�ست�أجر التقيد بت�شغيل و�إدارة املتاجر طبق ًا للمعايري العاملية لت�شغيل و�إدارة الهايربماركت.
ال ينطبق.
ال يجوز لل�شركة ت�أجري �أو اعتماد التنازل عن �أي �إيجار ،وال �أن تقوم بالت�أجري من الباطن فيما يتعلق ب�أي حملٍ يف املركز التجاري ذي ال�صلة ،والذي يكون متخ�ص�ص ًا
يف مبيعات التجزئة لبنود الأطعمة �أو متاجر البقالة �أو املخابز .وال ي�سري هذا التقييد على الت�أجري �أو الت�أجري من الباطن للمقاهي واملطاعم واملخابز ذات املاركات
املعروفة.
ويجوز للم�ست�أجر �أن ي�ؤجر و�/أو ي�ؤجر من الباطن ،دون موافق ٍة م�سبقة من ال�شركة� ،أية م�ساحة �ضمن العقار امل�ؤجر لأ�صحاب االمتياز الذين يبيعون البنود املعتادة ملتاجر
البقالة (مبعزلٍ عن الكحوليات �أو ال�سجائر �أو البنود املحظورة) ،ب�شرط �أن تكون تلك امل�ساحة امل�ؤجرة (بالن�سبة جلميع �أ�صحاب االمتياز مع ًا) يف حدود � %10أو دون
�إجمايل م�ساحة العقار امل�ؤجر.
وقد �ضمنت ال�شركة �أنها �سوف حتتفظ ،طيلة مدد عقود الإيجار ،بحقوق امللكية �أو املنفعة على كامل الأر�ض/العقار امل�ؤجر .وبالتايل� ،إذا مت ا�ستخدام ملكيتها للعني
امل�ؤجرة ك�ضمانٍ مل�صلحة �أيُّ مقر�ض ،ف�إن ذلك املقر�ض لن يكون مبقدوره �إنهاء عقد الإيجار املعني� ،أو اال�ستفادة من العقار امل�ؤجر طيلة مدة الإيجار.
يجوز لل�شركة بوج ٍه عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا مل ي�سدد امل�ست�أجر بدل الإيجار امل�ستحق،
أطراف بالتزاماته طبق ًا لأحكام عقود الإيجار،
�إذا �أخ ّل �أيُّ من ال ٍ
�إذا مت تعيني م�ؤمتن قانوين �أو ق�ضائي على �أيٍّ من الأطراف،
�إذا �أقدم امل�ؤجر على تقلي�ص �إجمايل امل�ساحة امل�ؤجرة للم�ست�أجرين الآخرين يف املركز التجاري �إلى ما يقل عن  %50من �إجمايل امل�ساحة امل�ؤجرة من املركز التجاري عند
تاريخ بداية الإيجار،
�إذا �أ�صدرت �أية �سلطة حكومية �أو جهة م�س�ؤولة �أيُّ قرا ٍر ب�أخذ �أو �إزالة املركز التجاري ب�أكمله �أو جزء منه.
ال يتم التجديد تلقائي ًا.

١١١١١١٣عقود �إيجار دور ال�سينما
جدول  :10-13تفا�صيل عقود �إيجار دور ال�سينما املربمة من جانب ال�شركة
تاريخ العقد

قطعة الأر�ض

م�ساحة الأر�ض (م)2

املركز التجاري

1439/12/30هـ
(املوافق � 10سبتمرب 2018م)

قطعة الأر�ض رقم  CIM17يف
النخيل مول (الريا�ض)

10.185

عقد �إيجار �سينما بوليفارد اجلامعة

1439/09/06هـ
(املوافق  22مايو 2018م)

قطعة الأر�ض رقم  CIM18يف
بوليفارد اجلامعة

9.000

عقد �إيجار �سينما مول الظهران

1439/12/30هـ
(املوافق � 10سبتمرب 2018م)

قطعة الأر�ض رقم  EA8يف مول
الظهران

5.714

1439/12/30هـ
(املوافق � 10سبتمرب 2018م)

قطعة الأر�ض رقم  ATF04يف مول
العرب (جدة)

6.397

عقد �إيجار �سينما النخيل مول
(الريا�ض)

عقد �إيجار �سينما مول العرب
(جدة)

�آلية بدالت الإيجار
مبلغ قدره  8.148.000ريال �سعودي �سنوي ًا �أو
 %8من مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات
اخلم�س الأولى� ،أيهما �أعلى ،و 8.962.800ريال
�سعودي �سنوي ًا �أو  %8من مردودات البيع ال�سنوية
عن ال�سنوات اخلم�س الأخرية� ،أيهما �أعلى.
 7.200.000ريال �سعودي �سنوي ًا �أو  %8من
مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات اخلم�س
الأولى� ،أيهما �أعلى ،و 7.920.000ريال �سعودي
�سنويا �أو  %8من مردودات البيع ال�سنوية عن
ال�سنوات اخلم�س الأخرية� ،أيهما �أعلى.
 4.571.200ريال �سعودي �سنويا �أو  %8من
مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات اخلم�س
الأولى� ،أيهما �أعلى ،و 5.028.320ريال �سعودي
�سنويا �أو  %8من مردودات البيع ال�سنوية عن
ال�سنوات اخلم�س الأخرية� ،أيهما �أعلى.
 5.117.600ريال �سعودي �سنوي ًا �أو  %8من
مردودات البيع ال�سنوية لل�سنوات اخلم�س الأولى،
�أيهما �أعلى ،و 5.629.360ريال �سعودي �سنوي ًا
�أو  %8من مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات
اخلم�س الأخرية� ،أيهما �أعلى.

امل�صدر :ال�شركة

جدول  :11-13موجز عقود �إيجار دور ال�سينما (الأحكام العامة)
عقد �إيجار دار ال�سينما
الأطراف
املدة
التجديد
اال�ستخدام امل�سموح به
ت�سديد بدل الإيجار
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�شركة املراكز العربية املحدودة ب�صفتها »امل�ؤجر« و�شركة اجليل القادم املحدودة ،ب�صفتها »امل�ست�أجر«.
� 10سنوات تبد�أ من تاريخ افتتاح ال�سينما.
تنتهي الإيجارات عند انتهاء مدتها .واذا مل يكن امل�ست�أجر عازم ًا على جتديد الإيجار ،ف�إن عليه �إبالغ امل�ؤجر قبل �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ االنتهاء .و�إذا �أخفق امل�ست�أجر
يف �إ�شعار امل�ؤجر ،فال تتجدد الإيجارات تلقائي ًا و�إمنا جتري على �أ�سا�س يومي �إلى �أن يتو�صل الطرفان �إلى اتفاق.
على امل�ست�أجر ا�ستخدام العني امل�ؤجرة لت�شغيل �سينما .وال يجوز للم�ست�أجر ا�ستخدام العني امل�ؤجرة لأية �أن�شطة �أخرى دون موافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤجر.
يتم �سداد بدالت الإيجار ال�سنوية على ق�سطني مت�ساويني مقدم ًا ،وال ي�شمل الق�سطان ال�ضرائب وتكاليف ا�ستهالك املرافق العامة.
يجب ت�سديد بدالت الإيجار مبوجب �شيك �أو حوالة بنكية تر�سل على احل�ساب البنكي للم�ؤجر.

عقد �إيجار دار ال�سينما

التزامات امل�ست�أجر

التنازل والت�أجري من الباطن
الت�أمني
الإنهاء من جانب امل�ؤجر
الإنهاء من جانب امل�ست�أجر
ت�سليم العني امل�ؤجرة
تعليقات

ال يجوز للم�ست�أجر �إيقاف ت�شغيل ال�سينما دون موافقة من امل�ؤجر .ويجب على امل�ست�أجر �أن يدفع غرامة قدرها  20.000ريال �سعودي عن كل يوم يتم فيه �إغالق ال�سينما
دون موافقة من امل�ؤجر.
ال يجوز للم�ست�أجر �إدخال �أية تغيريات على العني امل�ؤجرة دون موافقة من امل�ؤجر.
يعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على �أي ترخي�ص �أو ت�صريح الزم لت�شغيل ال�سينما ،و�إن �إخفاق امل�ست�أجر يف القيام بذلك ال ي�ؤثر على �سداد بدالت الإيجار.
عند انتهاء �أو �إنهاء عقود الإيجار ،على امل�ست�أجر �إخالء العني امل�ؤجرة.
على امل�ست�أجر �أن يقوم برتكيب و�صيانة وحدات تكييف هواء ونظم ملكافحة احلرائق والإنذار يف العني امل�ؤجرة.
على امل�ست�أجر التقيد بلوائح املراكز التجارية ،مبا يف ذلك �ساعات الت�شغيل.
على امل�ست�أجر ،على تكلفته اخلا�صة� ،إجراء جميع �أعمال ال�صيانة ال�ضرورية للعني امل�ؤجرة.
على امل�ست�أجر �أن ي�سدد تكاليف ا�ستهالك املرافق العامة.
ال يجوز للم�ست�أجر التنازل عن العني امل�ؤجرة �أو ت�أجريها من الباطن دون موافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤجر.
على امل�ست�أجر ترتيب ت�أمني على العني امل�ؤجرة يف مواجهة جميع املخاطر ،على �أن يكون ذلك من خالل وثائق ت�أمني تتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
يجوز للم�ؤجر �إنهاء عقود الإيجار عند حدوث �أي من الوقائع الآتية:
�إلغاء �أو �سحب الرتخي�ص املمنوح للم�ست�أجر لت�شغيل ال�سينما� ،أو
تق�صري امل�ست�أجر يف ت�سديد بدالت الإيجار� ،أو
�إخالل امل�ست�أجر بلوائح املراكز التجارية.
ال ينطبق
عند انتهاء �أو �إنهاء الإيجار ،على امل�ست�أجر �أن ي�سلم العني امل�ؤجرة نظيفة وخالية من �أية عيوب �أو �أ�ضرار.
ال ت�شتمل الإيجارات على ن�ص بخ�صو�ص �ضريبة القيمة امل�ضافة.

١١١١١١٣عقد �إيجار املركز الرئي�سي لل�شركة
عقد �إيجار املركز الرئي�سي
الأطراف
املدة
الغر�ض
عقود الإيجار ،والرخ�ص،
والت�صاريح

بدل الإيجار

�شركة املراكز العربية («امل�ست�أجر») و�شركة الإن�شائيون املتطورون («املالك»)
خم�س (� )5سنوات هجرية اعتبار ًا من 1438/1/1هـ (املوافق 2016/10/2م)
مكاتب �إدارية
يتعي على امل�ست�أجر ا�ستخراج كافة الرخ�ص والت�صاريح على نفقته اخلا�صة.
ّ
تبلغ القيمة الإجمالية لبدل الإيجار  19.447.020.00ريا ًال �سعودي ًا وتدفع على خم�سة �أق�ساط .وتوزّع دفعات الإيجار على ال�شكل التايل:
قيمة القسط
3.520.000.00

تاريخ استحقاق القسط
1438/9/10هـ

املبلغ املخصوم (حواىل )%9
320.000.00

3.696.000.00

1439/1/1هـ

336.000.00

3.880.000.00

1440/1/1هـ

352.000.00

4.074.400.00

1441/1/1هـ

370.000.00

4.276.620.00

1442/1/1هـ

387.000.00

مجموع املبالغ املخصومة:
املجموع19.447.020.00 :
1.765.000.00
تكون �أق�ساط الإيجار خا�ضعة للخ�صومات يف حال مت �سداد الق�سط ذي ال�صلة (من خالل حتويل بنكي �إلى ح�ساب املالك) قبل ما ال يقل عن يوم واحد من حلول تاريخ
ا�ستحقاقه.
وديعة ال�ضمان

ال يوجد وديعة �ضمان م�ستحقة ال�سداد.

تكاليف اخلدمة

ني على امل�ست�أجر �صيانة امل�أجور وحت ّمل تكاليف كافة خدمات املرافق العامة فيه.
ال توجد �أي تكاليف خدمة واجبة ال�سداد .ويتع ّ

ال�صيانة

يتعي على امل�ست�أجر �صيانة امل�أجور ،واملرافق العامة ،واملناطق امللحقة .وال يجوز للم�ست�أجر �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون �أن يكون ح�صل �أو ًال على موافقة
ّ
املالك.

ال�ضرائب

ال يوجد ن�ص �صريح يف عقد الإيجار فيما يتعلق بال�ضرائب

ت�سليم امل�أجور
الت�أمني

لدى انتهاء مدة عقد الإيجار ،يحتفظ املالك بحق مطالبة امل�ست�أجر ب�إعادة امل�أجور �إلى حالته الأ�صلية.
ويف حال ترك امل�ست�أجر امل�أجور لأي �سبب كان قبل تاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار ،يكون ملزم ًا ب�سداد كامل قيمة الإيجار امل�ستحقة ،وال يحق له احل�صول على �أي تعوي�ض
عن بدل الإيجار امل�سدد مقدم ًا.
ال يوجد ن�ص �صريح يف عقد الإيجار فيما يتعلق بالت�أمني.

�أحكام ف�سخ عقد الإيجار النموذجية ال يجوز ت�أجري امل�أجور �أو التنازل عنه للغري من دون احل�صول �أو ًال على موافقة املالك� .إن الإخالل بهذا احلكم ي�ؤدي �إلى الإنهاء التلقائي لعقد الإيجار.
حقوق التنازل/الت�أجري من
ال يوجد ن�ص �صريح يف عقد الإيجار فيما يتعلق بتغيري امللكية.
الباطن/التغيري يف امللكية
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عقد �إيجار املركز الرئي�سي
الأحكام النموذجية لف�سخ العقود
التجديد

يف حال ت�أجري امل�أجور من الباطن �أو التنازل عنه للغري من دون موافقة املالك.
يف حال بيع امل�أجور �أو العقار ،يبقى عقد الإيجار �ساري ًا �إلى حني حلول تاريخ انتهاء مدته املتفق عليه.
ني على املالك تزويد امل�ست�أجر بعقد �إيجار جديد يعترب مقبو ًال من
ينتهي عقد الإيجار يف تاريخ انتهاء مدته �إذا �أ�شعر املالك امل�ست�أجر بعدم رغبته يف جتديده .و�إ ّال ،يتع ّ
امل�ست�أجر يف حال عدم �إبداء امل�ست�أجر بعدم موافقته للمالك يف غ�ضون ثالثة (� )3أيام.

١ ١١١٣املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة
١١١١١١٣عقود الإيجار مع الأطراف ذات العالقة
�١ ١١١١١١١٣شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
يرجى مراجعة موجز عقود �إيجار امل�ست�أجرين الرئي�سيني ل�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه يف الق�سم »( 2-5-13عقود �إيجار العمالء
الرئي�سيني«).

١ ١١١١١١١٣الأكادميية العاملية ال�سعودية للتدريب
الأكادميية العاملية ال�سعودية للتدريب («امل�ست�أجر»)
البند
املدة
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

خم�س (� )5سنوات
ت�شغيل من�ش�أة تدريبية للقوى العاملة والتوظيف
يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�ض.
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،ويجب على امل�ست�أجر دفع غرامة عن كل ٍ

غرامات تعليق العمل

يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة الإيجار.
يجوز لل�شركة �أن تفر�ض غرامة على امل�ست�أجر عن كل يوم ّ

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على كافة الرخ�ص الالزمة للم�أجور .وين�ص عقد الإيجار على �أنه يف حال عجز امل�ست�أجر عن ا�ستخراج الرخ�ص الالزمة ،يبقى عقد
الإيجار �ساري ًا وتطبق الغرامات على حاالت التخلف عن بدء ت�شغيل الأعمال بعد تاريخ االفتتاح املحدد.

بدل الإيجار

يكون بدل الإيجار ثابت ًا طوال مدة الإيجار وال يخ�ضع للزيادة ال�سنوية.

وديعة ال�ضمان

ال يوجد ن�ص �صريح يف عقد الإيجار فيما يتعلق بوجوب تقدمي وديعة �ضمان.

تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت
ال�ضرائب
الت�سليم

امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال
التنازل  /الت�أجري من الباطن /
التغيري يف امللكية
�أحكام الإنهاء املعتادة
�أحكام التجديد املعتادة

320

امللخ�ص

ال ي�شمل بدل الإيجار امل�ستحق �أي زيادة يف تكاليف اخلدمة الناجتة عن زيادة اال�ستهالك.
يتح ّمل امل�ست�أجر تكاليف خدمات املرافق العامة امل�ستهلكة يف امل�أجور.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن �أعمال ال�صيانة وال يجوز له �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون احل�صول �أو ًال على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن تركيب و�صيانة مكيفات الهواء ونظم ال�سالمة من احلرائق داخل امل�أجور.
يتحمل امل�ست�أجر �أي �ضرائب مفرو�ضة على امل�أجور تكون �أو قد ت�صبح واجبة ال�سداد.
عند انتهاء عقد الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم امل�أجور مبوجب حم�ضر ت�سليم مو ّقع من الطرفني �أو من املمثل املفو�ض عنهما .ويف حال ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم امل�أجور،
يكون ملزم ًا ب�سداد ر�سم يعادل ثالثة �أ�ضعاف قيمة بدل الإيجار املتفق عليه �سابق ًا عن كل يوم ب�شكل تنا�سبي.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة ال�شكاوى ال�صادرة بحقه من املمتلكات املجاورة .ويكون �س�ؤو ًال عن كافة اال�ضرار التي تلحق بامل�أجور �أو �أي مناطق جماورة يف حال
تخزينه �أو ا�ستخدامه لأي مواد �ضارة� ،أو خطرية ،او غري �شرعية.
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي ،او املياه� ،أو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو نتيجة اي ظرف
قوة قاهرة �أو حدث مفاجئ.
وال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي حوادث �أو �إ�صابات قد تلحق بامل�ست�أجر �أو املوظفني �أو املقاولني التابعني له.
يجوز لل�شركة وقف �إمدادات اخلدمات املقدمة للم�أجور يف حال تخلف امل�ست�أجر عن �سداد اي دفعة واجبة ال�سداد وال يحق للم�ست�أجر رف�ض �إمتام الدفع نتيج ًة لوقف
اخلدمات.
يحقّ لل�شركة احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ �إجراءات لتح�صيل �أي دفعة م�ستحقة ال�سداد من قبل امل�ست�أجر .ويكون التعوي�ض
امل�ستحق �إما معادال ملجموعة اخل�سائر املتكبدة من ال�شركة �أو حمدودة بقيمة  200.000ريال �سعودي.
يحقّ لل�شركة و�ضع اليد وبيع كافة املوجودات داخل امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذات ال�صلة.
يكون امل�ست�أجر ملزم ًا بت�أمني امل�أجور واملوجودات داخله �ضد جميع املخاطر .ويكون م�س�ؤو ًال عن ت�صرفاته بالن�سبة لأي حرائق ناجتة عنه �أو �أي من املمثلني� ،أو الوكالء� ،أو
املوظفني التابعني له.
يتعي على امل�ست�أجر التقيد بكافة الإر�شادات والقواعد واملعايري ال�صادرة عن �إدارة املركز التجاري ذي ال�صلة.
ّ
ويتوجب عليه تقدمي معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو �أي جهة �أخرى حتددها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ّ
يف حال مل يقم امل�ست�أجر ب�أي �أعمال ت�صليح �أو مل ميتثل للمعايري املحددة ل�ضمان �سالمة املبنى �أو عمالئه ،يجوز لل�شركة يف تلك احلالة الدخول �إلى امل�أجور واتخاذ
التدابري الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر املبا�شرة ب�أعمال جتهيز امل�أجور �إ ّال حلني �أن يقدم لل�شركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور ،واملكيفات الهوائية ،ونظم ال�سالمة من احلرائق ،واخلطط
الكهربائية العتمادها من قبل ال�شركة.
يت ّعني على امل�ست�أجر احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة قبل �أن يتمكن من ت�أجري امل�أجور من الباطن �أو التنازل عنه للغري.
يتعي عليه احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يف حال بيع �أو نقل ملكية امل�ست�أجرّ ،
يف حال دخل امل�ست�أجر يف طور الت�صفية ،يتم تخفي�ض مدة الإيجار �إلى �سنة واحدة يف حال كانت املدة املتبقية تتعدى ال�سنة.
يجوز لل�شركة بوج ٍه عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا مل يبا�شر امل�ست�أجر بالعمليات الت�شغيلية يف امل�أجور بحلول التاريخ املحدد؛
�إذا مل ي�ستخدم امل�ست�أجر امل�أجور للأغرا�ض املحددة له يف عقد الإيجار؛ و
�إذا عجز امل�ست�أجر عن �سداد بدل الإيجار.
ال يتم التجديد تلقائي ًا.

�١ ١١١١١١١٣شركة الأطعمة والرتفيه
�شركة الأطعمة والرتفيه («امل�ست�أجر»)
البند
مدة الإيجار
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

امللخ�ص
من �سنة واحدة (� )1إلى ثالث (� )3سنوات.
ت�شغيل متاجر لبيع الأطعمة وتقدمي امل�شروبات الباردة وال�ساخنة.
يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�ض.
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،وتفر�ض بع�ض عقود الإيجار على امل�ست�أجرين دفع غرامة عن كل ٍ

غرامات تعليق العمل

يوم يعلق فيه العمليات �أثناء مدة الإيجار.
تتيح عقود الإيجار لل�شركة حق فر�ض ٍ
ر�سم على امل�ست�أجر عن كل ٍ

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على كافة الرخ�ص الالزمة للم�أجور .تن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أنه يف حال عجز امل�ست�أجر عن ا�ستخراج الرخ�ص الالزمة،
يجوز لل�شركة �إما متديد مهلة احل�صول على الرخ�ص �أو ف�سخ عقد الإيجار.

بدل الإيجار

يكون بدل الإيجار ثابت ًا عادةً .ولكن يتم �أحيان ًا االتفاق على زيادة قيمة الإيجار امل�ستحقة مبوجب عقد الإيجار بن�سبة حمددة.

وديعة ال�ضمان

ال يلزم بوجهٍ عام تقدمي وديعة �ضمان مبوجب عقود الإيجار.

تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت

ال ي�شتمل بدل الإيجار واجب ال�سداد على �أية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ش�أ عن زيادة اال�ستهالك.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن م�صاريف املرافق املرتتبة على العقار امل�ؤجر.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن �أعمال ال�صيانة وال يجوز له �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون احل�صول �أو ًال على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن تركيب و�صيانة مكيفات الهواء و�أنظمة ال�سالمة من احلرائق داخل امل�أجور.

ال�ضرائب

يتحمل امل�ست�أجر امل�س�ؤولية عن �أية �ضرائب �أو ر�سوم يتم فر�ضها على العقار امل�ؤجر تكون م�ستحق ًة يف الوقت الراهن �أو ت�صبح م�ستحق ًة يف امل�ستقبل.

الت�سليم

حم�ضر يوقعه الطرفان �أو ممثل مف ّو�ض بالتوقيع بالنيابة عنهما .و�إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم العقار ،فقد
عند انتهاء الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار مبوجب
ٍ
ر�سم على �أ�سا�س بدل الإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
يتعر�ض ل�سداد ٍ
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة �أي �شكاوى �صادرة بحقه من املمتلكات املجاورة .ويكون م�س�ؤو ًال �أي�ض ًا عن كافة الأ�ضرار التي تلحق بامل�أجور �أو �أي مناطق جماورة له يف
حال تخزينه �أو ا�ستخدامه �أي مواد �ضارة� ،أو خطرية� ،أو غري �شرعية.
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي� ،أو املياه� ،أو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو نتيجة �أي ظرف
قوة قاهرة �أو حدث مفاجئ.
تن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أن ال�شركة لي�ست م�س�ؤولة عن �أي حوادث �أو �إ�صابات قد تلحق بامل�ست�أجر �أو املوظفني �أو املقاولني التابعني له.
يحق لل�شركة ف�صل اخلدمات املو�صلة للعقار امل�ؤجر يف حالة �إخفاق امل�ست�أجر يف الوفاء ب�أية دفعة واجبة ال�سداد ،وال يحق للم�ست�أجر يف هذه احلالة رف�ض ال�سداد ا�ستناد ًا
�إلى ف�صل اخلدمات.
متنح بع�ض عقود الإيجار لل�شركة حق احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ �إجراءات لتح�صيل �أي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ست�أجر.
ويكون التعوي�ض امل�ستحق مبوجب بع�ض العقود حمدود ًا عاد ًة  200.000ريال �سعودي مع بع�ض اال�ستثناءات التي يكون مبوجبها مبلغ التعوي�ض امل�ستحق معاد ًال لكامل قيمة
اخل�سائر املتكبدة.
يحقّ لل�شركة و�ضع اليد وبيع كافة املوجودات داخل امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذات ال�صلة.

امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد

الت�أمني

لوائح ال�صحة وال�سالمة

�إمتام الأعمال
التنازل  /الت�أجري من الباطن /
تغيري امللكية
�أحكام الإنهاء املعتادة
�أحكام التجديد املعتادة

يكون امل�ست�أجر ملزم ًا بت�أمني امل�أجور واملوجودات داخله �ضد جميع املخاطر.
يتعي على امل�ست�أجر التقيد بكافة الإر�شادات والقواعد واملعايري ال�صادرة عن �إدارة املركز التجاري ذات ال�صلة.
ّ
يتوجب على امل�ست�أجر تقدمي معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو �أي جهة �أخرى حتددها م�ؤ�س�سة النقد العربي
وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أنه ّ
ال�سعودي.
يف حال عجز امل�ست�أجر عن �إمتام �أي �أعمال ت�صليح �أو عن االمتثال لبع�ض معايري ال�سالمة ،يجوز لل�شركة يف تلك احلالة الدخول �إلى امل�أجور واتخاذ التدابري الت�صحيحية
الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر املبا�شرة ب�أعمال جتهيز امل�أجور �إ ّال حلني �أن يقدم لل�شركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور ،واملكيفات الهوائية ،ونظم ال�سالمة من احلرائق ،واخلطط
الكهربائية العتمادها من قبل ال�شركة.
يلزم احل�صول على موافق ٍة كتابي ٍة م�سبقة من ال�شركة ب�ش�أن �أيّ ت�أج ٍري من الباطن �أو تنازل يقوم امل�ست�أجر ب�إبرامه فيما يتعلق بالعقار امل�ؤجر.
ويظل عقد الإيجار �ساري ًا يف حالة دخول امل�ست�أجر طور الت�صفية ،ويف تلك احلالة يتم تقلي�ص املدة املتبقية من الإيجار �إلى �سنة واحدة �إذا كانت املدة املتبقية تتجاوز
ال�سنة.
يجوز لل�شركة بوج ٍه عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
يف حال ت�أخر امل�ست�أجر يف ا�ستهالل العمليات لفرتة تتعدى ال�شهر الواحد ،يحق لل�شركة ف�سخ عقد الإيجار واملطالبة بتح�صيل �أموالها امل�ستحقة مبوجبه.
�إذا مل ي�ستخدم امل�ست�أجر امل�أجور للأغرا�ض املحددة له يف عقد الإيجار.
�إذا عجز امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة �إيجار.
ال يتم التجديد تلقائي ًا.
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�١ ١١١١١١١٣شركة مراكز القهوة التجارية
�شركة مراكز القهوة التجارية («امل�ست�أجر»)
البند
املدة

من �سنة واحدة (� )1إلى ثالث (� )3سنوات

الغر�ض

ت�شغيل املقاهي

تاريخ االفتتاح

يوم يخفق فيه يف بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�ض.
يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار ،وتفر�ض بع�ض عقود الإيجار على امل�ست�أجرين دفع غرامة عن كل ٍ

غرامات تعليق العمل

متنح عقود الإيجار ال�شركة حق فر�ض ر�سم على امل�ست�أجر عن كل يوم يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة الإيجار.

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على كافة الرخ�ص الالزمة للم�أجور .وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أنه يف حال عجز امل�ست�أجر عن ا�ستخراج الرخ�ص الالزمة،
يجوز لل�شركة �إما متديد مهلة احل�صول على الرخ�ص �أو ف�سخ عقد الإيجار.

بدل الإيجار

يكون بدل الإيجار ثابت ًا عادةً .ولكن يتم �أحيان ًا االتفاق على زيادة قيمة الإيجار امل�ستحقة مبوجب عقد الإيجار بن�سبة حمددة.

وديعة ال�ضمان

ال يلزم بوجهٍ عام تقدمي وديعة �ضمان مبوجب عقود الإيجار.

تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت

ال ي�شتمل بدل الإيجار واجب ال�سداد على �أية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ش�أ عن زيادة اال�ستهالك.
ويعترب امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن م�صاريف املرافق املرتتبة على العقار امل�ؤجر.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن �أعمال ال�صيانة وال يجوز له �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون احل�صول �أو ًال على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن تركيب و�صيانة مكيفات الهواء و�أنظمة ال�سالمة من احلرائق داخل امل�أجور.

ال�ضرائب

يتحمل امل�ست�أجر �أي �ضرائب مفرو�ضة على امل�أجور تكون �أو قد ت�صبح واجبة ال�سداد.

الت�سليم

حم�ضر يوقعه الطرفان �أو ممثل مف ّو�ض بالتوقيع بالنيابة عنهما .و�إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم العقار ،فقد
عند انتهاء الإيجار �أو انها�ؤه ،يتم ت�سليم العقار مبوجب
ٍ
ر�سم على �أ�سا�س بدل الإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
يتعر�ض ل�سداد ٍ
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة �أي �شكاوى �صادرة بحقه من املمتلكات املجاورة .ويكون م�س�ؤو ًال عن كافة اال�ضرار التي تلحق بامل�أجور �أو باملناطق املجاورة له يف حال
تخزينه �أو ا�ستخدامه �أي مواد �ضارة� ،أو خطرية� ،أو غري �شرعية.
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي ،او املياه� ،أو املكيفات الهوائية ب�سبب عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو ب�سبب �أي ظرف
قوة قاهرة �أو حدث مفاجئ.
تن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أن ال�شركة غري م�س�ؤولة عن �أي حوادث �أو �إ�صابات قد تلحق بامل�ست�أجر �أو باملوظفني �أو املقاولني التابعني له.
ّ
يجوز لل�شركة وقف �إمداد اخلدمات املقدمة للم�أجور يف حال تخلف امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة م�ستحقة وال يحق للم�ست�أجر رف�ض �إمتام الدفع نتيجة لوقف اخلدمات.
متنح بع�ض عقود الإيجار لل�شركة حق احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ �إجراءات لتح�صيل �أي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ست�أجر.
يحقّ لل�شركة و�ضع اليد وبيع كافة املوجودات داخل امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذات ال�صلة.

امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حالة تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
الت�أمني

لوائح ال�صحة وال�سالمة

�إمتام الأعمال
التنازل  /الت�أجري من الباطن /
التغيري يف امللكية
�أحكام الإنهاء املعتادة
�أحكام التجديد املعتادة
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امللخ�ص

يكون امل�ست�أجر ملزم ًا بت�أمني امل�أجور واملوجودات داخله �ضد جميع املخاطر.
يتعي على امل�ست�أجر التقيد بكافة الإر�شادات والقواعد واملعايري ال�صادرة عن �إدارة املركز التجاري ذات ال�صلة.
ّ
يتوجب على امل�ست�أجر تقدمي معلومات لل�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �أو �أي جهة �أخرى حتددها م�ؤ�س�سة النقد العربي
وتن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أنه ّ
ال�سعودي.
يف حال عجز امل�ست�أجر عن �إمتام �أي �أعمال ت�صليح �أو عن االمتثال لأي من معايري ال�سالمة ،يجوز لل�شركة يف تلك احلالة الدخول �إلى امل�أجور واتخاذ التدابري
الت�صحيحية الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.
ّ
ال يجوز للم�ست�أجر املبا�شرة ب�أعمال جتهيز امل�أجور �إال حلني �أن يقدم لل�شركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور ،واملكيفات الهوائية ،ونظم ال�سالمة من احلرائق ،واخلطط
الكهربائية العتمادها من قبل ال�شركة.
يت ّعني على امل�ست�أجر احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة قبل �أن يتمكن من ت�أجري امل�أجور من الباطن �أو التنازل عنه للغري.
يف حال دخل امل�ست�أجر يف حالة ت�صفية ،يبقى عقد الإيجار �ساري ًا ولكن يتم تخفي�ض مدة الإيجار املتبقية �إلى �سنة واحدة يف حال كانت املدة املتبقية تتعدى ال�سنة.
يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
يف حال ت�أخر امل�ست�أجر يف ا�ستهالل العمليات لفرتة تتعدى ال�شهر الواحد ،يحق لل�شركة ف�سخ عقد الإيجار واملطالبة بتح�صيل �أموالها امل�ستحقة مبوجبه؛
�إذا مل ي�ستخدم امل�ست�أجر امل�أجور للأغرا�ض املحددة له يف عقد الإيجار؛ و
�إذا عجز امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة �إيجار.
ال جتدّد عقود الإيجار تلقائي ًا.

�١ ١١١١١١١٣شركة ف�ضاء الأطفال
�شركة ف�ضاء الأطفال («امل�ست�أجر»)
البند
املدة
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

امللخ�ص
ع�شر (� )10سنوات هجرية
بيع �ألعاب تعليمية حتمل ماركة «كيدزينيا»
يتعي على امل�ست�أجر مبوجبه �سداد غرامة عن كل يوم يتخ ّلف فيه عن بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد.
يرد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار الذي ّ

غرامات تعليق العمل

يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة الإيجار.
متنح عقود الإيجار ال�شركة حق فر�ض ر�سم على امل�ست�أجر عن كل يوم ّ

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على كافة الرخ�ص الالزمة للم�أجور.

بدل الإيجار

يكون على �شكل بدل �إيجار ثابت �أو ن�سبة مئوية من املبيعات (يتم االتفاق عليها) �أيهما �أعلى .وي�شمل بدل الإيجار ر�سوم اخلدمة.
يخ�ضع بدل الإيجار الثابت لزيادة ن�سبتها  %15لل�سنة ال�ساد�سة ،وال�سابعة ،والثامنة ،والتا�سعة والعا�شرة من مدة الإيجار.

وديعة ال�ضمان

ال ين�ص عقد الإيجار على وجوب تقدمي وديعة �ضمان.

تكاليف اخلدمة
ال�صيانة  /التعديالت
ال�ضرائب
الت�سليم
امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حال تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال
التنازل  /الت�أجري من الباطن /
التغيري يف امللكية

�إن تكاليف اخلدمة م�شمولة ببدل الإيجار ولكن ال ي�شمل بدل الإيجار تكاليف ا�ستخدام خدمات املرافق العامة �أو �أي �ضرائب �أو ر�سوم (حالية �أو م�ستقبلية) مفرو�ضة
على امل�أجور.
يجوز لل�شركة اي�ض ًا فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على امل�ست�أجر يف حال زيادة تعريفات خدمات املرافق العامة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن �أعمال ال�صيانة وال يجوز له �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون احل�صول �أو ًال على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن تركيب و�صيانة مكيفات الهواء و�أجهزة ال�سالمة من احلرائق داخل امل�أجور.
يتحمل امل�ست�أجر �أي �ضرائب مفرو�ضة على امل�أجور تكون �أو قد ت�صبح واجبة ال�سداد.
وي�ضم كافة التجهيزات الثابتة.
يتم ت�سليم امل�أجور مبوجب حم�ضر ت�سليم مو ّقع من الطرفني يف نهاية مدة عقد الإيجار �أو عند ف�سخه ويجب �أن يكون خالي ًا من اي عيوب
ّ
ّ
ويف حال ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم امل�أجور ،يكون ملزم ًا ب�سداد ر�سم باالرتكاز على ثالثة �أ�ضعاف بدل الإيجار املتفق عليه �سابق ًا عن كل يوم ت�أخري.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة �أي �شكاوى �صادرة بحقه من املمتلكات املجاورة .ويكون م�س�ؤو ًال عن كافة اال�ضرار التي تلحق بامل�أجور �أو ب�أي مناطق جماورة له يف حال
تخزينه �أي مواد �ضارة� ،أو خطرية ،او غري �شرعية.
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي� ،أو املياه� ،أو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو نتيجة �أي ظرف قوة
قاهرة �أو حدث مفاجئ.
يجوز لل�شركة التوقف عن �إمداد امل�أجور بالكهرباء واملياه ومنع نقل الب�ضائع من و�إلى امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �إمتام �أي دفعة الزمة.
يحقّ لل�شركة �أن حت�صل على تعوي�ض عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ �إجراءات لتح�صيل �أي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ست�أجر .ويكون التعوي�ض واجب
ال�سداد حمدود َا  200.000ريال �سعودي
يحقّ لل�شركة و�ضع اليد وبيع كافة املوجودات داخل امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذات ال�صلة.
يكون امل�ست�أجر ملزم ًا بت�أمني امل�أجور واملوجودات داخله �ضد جميع املخاطر.
يتعي على امل�ست�أجر التقيد بكافة الإر�شادات والقواعد واملعايري ال�صادرة عن �إدارة املركز التجاري ذات ال�صلة.
ّ
يف حال عجز امل�ست�أجر عن �إمتام �أي �أعمال ت�صليح �أو عن االمتثال لأي من معايري ال�سالمة ،يجوز لل�شركة يف تلك احلالة الدخول �إلى امل�أجور واتخاذ التدابري
الت�صحيحية الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر املبا�شرة ب�أعمال جتهيز امل�أجور �إ ّال حلني �أن يقدّم لل�شركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور ،واملكيفات الهوائية ،ونظم ال�سالمة من احلرائق ،واخلطط
الكهربائية العتمادها من قبل ال�شركة.
يت ّعني على امل�ست�أجر احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة قبل �أن يتمكن من ت�أجري امل�أجور من الباطن �أو التنازل عنه للغري.

�أحكام الإنهاء املعتادة

يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا مل يبا�شر امل�ست�أجر بالعمليات الت�شغيلية يف امل�أجور بحلول التاريخ املحدد؛
�إذا فقد امل�ست�أجر حقوقه يف ا�ستخدام عالمة «كيدزينيا» التجارية؛
�إذا مل ي�ستخدم امل�ست�أجر امل�أجور للأغرا�ض املحددة له يف عقد الإيجار؛ و
�إذا انتهك الأحكام الواردة يف عقد الإيجار ومل يعالج االنتهاك بعد تلقيه �إ�شعار مدته خم�سة �أيام.

�أحكام التجديد املعتادة

يتم جتديد العقد تلقائي ًا ما مل يقم �أي طرف بتبليغ الطرف الآخر بعدم رغبته يف جتديده.
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�١ ١١١١١١١٣شركة �ألعاب بيلي
�شركة �ألعاب بيلي («امل�ست�أجر»)
البند
املدة
الغر�ض
تاريخ االفتتاح

ع�شر (� )10سنوات ميالدية.
مركز �ألعاب للأطفال يحمل العالمة التجارية «بيلي بيز».
يتعي على امل�ست�أجر مبوجبه �سداد غرامة عن كل يوم يتخ ّلف فيه عن بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد .ال تفر�ض بع�ض
يرد تاريخ االفتتاح يف عقد الإيجار الذي ّ
عقود الإيجار الغرامات على حاالت الت�أخر يف االفتتاح.

غرامات تعليق العمل

متنح عقود الإيجار ال�شركة حق فر�ض ر�سم على امل�ست�أجر عن كل يوم يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة الإيجار.

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على كافة الرخ�ص الالزمة للم�أجور.

بدل الإيجار

بدل �إيجار ثابت �شامل لر�سوم اخلدمة ،ويجوز �أن يخ�ضع لزيادة ترتاوح ن�سبتها بني  %5و %15يف بع�ض عقود الإيجار .ويف عقود الإيجار احلديثة ،يتم عاد ًة احت�ساب بدل
الإيجار كن�سبة معادلة لـ  %8من الإيرادات .ولدى احت�ساب بدل الإيجار باالرتكاز على �إيرادات املبيعات يحقّ لل�شركة ف�سخ عقد الإيجار �إذا كان املبلغ املو ّلد �أقل من قيمة
بدل الإيجار املتفق عليه.

وديعة ال�ضمان

ال ين�ص عقد الإيجار على وجوب تقدمي وديعة �ضمان.

تكاليف اخلدمات
ال�صيانة  /التعديالت
ال�ضرائب
الت�سليم
امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حال تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال
التنازل  /الت�أجري من الباطن /
التغيري يف امللكية
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امللخ�ص

�إن تكاليف اخلدمة م�شمولة ببدل الإيجار ولكن ال ي�شمل بدل الإيجار تكاليف ا�ستخدام املرافق العامة �أو �أي �ضرائب �أو ر�سوم (حالية �أو م�ستقبلية) مفرو�ضة على امل�أجور.
يجوز لل�شركة �أي�ض ًا فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على امل�ست�أجر يف حال زيادة تعريفات خدمات املرافق العامة.
ً
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن �أعمال ال�صيانة وال يجوز له �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون احل�صول �أوال على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن تركيب و�صيانة مكيفات الهواء و�أجهزة ال�سالمة من احلرائق داخل امل�أجور.
يتحمل امل�ست�أجر �أي �ضرائب مفرو�ضة على امل�أجور تكون �أو قد ت�صبح واجبة ال�سداد.
وي�ضم كافة التجهيزات الثابتة.
يتم ت�سليم امل�أجور مبوجب حم�ضر ت�سليم مو ّقع من الطرفني يف نهاية مدة عقد الإيجار �أو عند ف�سخه ويجب �أن يكون خالي ًا من اي عيوب
ّ
ّ
ويف حال ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم امل�أجور ،يكون ملزم ًا ب�سداد ر�سم باالرتكاز على ثالثة �أ�ضعاف بدل الإيجار املتفق عليه �سابق ًا عن كل يوم ت�أخري.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن معاجلة �أي �شكاوى �صادرة بحقه من املمتلكات املجاورة .ويكون م�س�ؤو ًال �أي�ض ًا عن كافة الأ�ضرار التي تلحق بامل�أجور �أو باملناطق املجاورة له يف
حال تخزينه �أو ا�ستخدامه �أي مواد �ضارة� ،أو خطرية� ،أو غري �شرعية.
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي ،او املياه� ،أو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو نتيجة �أي ظرف قوة
قاهرة �أو حدث مفاجئ.
يجوز لل�شركة التوقف عن �إمداد امل�أجور بالكهرباء واملياه ومنع نقل الب�ضائع من و�إلى امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة الزمة.
يحقّ لل�شركة احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ �إجراءات لتح�صيل �أي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ست�أجر .ويكون التعوي�ض امل�ستحق
حمدود ًا ب  200.000ريال �سعودي
يحقّ لل�شركة و�ضع اليد وبيع كافة املوجودات داخل امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذات ال�صلة.
يكون امل�ست�أجر ملزم ًا بت�أمني امل�أجور واملوجودات داخله �ضد جميع املخاطر.
يتعي على امل�ست�أجر التق ّيد بكافة الإر�شادات والقواعد واملعايري ال�صادرة عن �إدارة املركز التجاري ذات ال�صلة.
ّ
يف حال عجز امل�ست�أجر عن �إمتام اي �أعمال ت�صليح �أو عن االمتثال لأي من معايري ال�سالمة ،يجوز لل�شركة يف تلك احلالة الدخول �إلى امل�أجور واتخاذ التدابري
الت�صحيحية الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر املبا�شرة ب�أعمال جتهيز امل�أجور �إ ّال حلني �أن يقدّم لل�شركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور ،واملكيفات الهوائية ،ونظم ال�سالمة من احلرائق ،واخلطط
الكهربائية العتمادها من قبل ال�شركة.
يت ّعني على امل�ست�أجر احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة قبل �أن يتمكن من ت�أجري امل�أجور من الباطن �أو التنازل عنه للغري.

�أحكام الإنهاء املعتادة

يجوز لل�شركة بوجهٍ عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا مل يبا�شر امل�ست�أجر بالعمليات الت�شغيلية يف امل�أجور بحلول التاريخ املحدد.
�إذا فقد امل�ست�أجر حقه يف ا�ستخدام عالمة «بيلي بيز» التجارية.
�إذا مل ي�ستخدم امل�ست�أجر امل�أجور للأغرا�ض املحددة له يف عقد الإيجار.
�إذا انتهك الأحكام الواردة يف عقد الإيجار ومل يعالج االنتهاك بعد تلقيه �إ�شعار مدته خم�سة ايام.

�أحكام التجديد املعتادة

ال جتدّد عقود الإيجار تلقائي ًا.

�١ ١١١١١١١٣شركة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية
�شركة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية («امل�ست�أجر»)
امللخ�ص

البند
املدة

من خم�س (� )5إلى ع�شر (� )10سنوات هجرية.

الهدف

مدينة �ألعاب� -أن�شطة ترفيهية حتمل ا�سم العالمة التجارية «�سباركيز»

تاريخ االفتتاح
الغرامات املفرو�ضة على تعليق
العمليات

ويتعي على امل�ست�أجر مبوجبه �سداد غرامة عن كل يوم يتخ ّلف فيه عن بدء الت�شغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد.
يف معظم عقود الإيجار ،يرد تاريخ االفتتاح يف العقد ّ
يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة الإيجار.
متنح عقود الإيجار ال�شركة حق فر�ض ر�سم على امل�ست�أجر عن كل يوم ّ

الرتاخي�ص والت�صاريح

يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن احل�صول على كافة الرخ�ص الالزمة للم�أجور.
تن�ص بع�ض عقود الإيجار على �أنه يف حال عجز امل�ست�أجر عن ا�ستخراج الرخ�ص الالزمة ،يجوز لل�شركة �إما متديد مهلة احل�صول على الرخ�ص �أو ف�سخ عقد الإيجار.

بدل الإيجار

يف بع�ض عقود الإيجار ،يتم حتديد بدل الإيجار على �أ�سا�س ثابت ،ويجوز زيادته بن�سبة ترتاوح بني  %5و .%10ويف بع�ض عقود الإيجار الأخرى ،يتم احت�ساب بدل الإيجار
على �أنه بدل �إيجار ذات قيمة ثابتة �أو قيمة ترتاوح ن�سبتها بني  12و %15من املبيعات �أيهما �أعلى .ي�شمل بدل الإيجار ر�سوم اخلدمة.

وديعة ال�ضمان

ال ين�ص عقد الإيجار على وجوب تقدمي وديعة �ضمان.

تكاليف اخلدمة
ال�صيانة
ال�ضرائب
الت�سليم
امل�س�ؤولية

التعوي�ض يف حال تعليق العمل �أو
عدم ال�سداد
الت�أمني
لوائح ال�صحة وال�سالمة
�إمتام الأعمال
التنازل  /الت�أجري من الباطن /
التغيري يف امللكية

�إن ر�سوم اخلدمة م�شمولة �ضمن بدل الإيجار .ولكن ال ي�شمل بدل الإيجار تكاليف ا�ستخدام خدمات املرافق العامة �أو �أي �ضرائب �أو ر�سوم (حالية �أو م�ستقبلية) مفرو�ضة
على امل�أجور.
يجوز لل�شركة اي�ض ًا فر�ض ر�سوم �إ�ضافية على امل�ست�أجر يف حال زيادة تعريفات خدمات املرافق العامة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن �أعمال ال�صيانة وال يجوز له �إحداث �أي تعديالت على امل�أجور من دون احل�صول �أو ًال على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن تركيب و�صيانة مكيفات الهواء و�أجهزة ال�سالمة من احلرائق داخل امل�أجور.
يتحمل امل�ست�أجر �أي �ضرائب مفرو�ضة على امل�أجور تكون �أو قد ت�صبح واجبة ال�سداد.
وي�ضم كافة التجهيزات الثابتة.
يتم ت�سليم امل�أجور مبوجب حم�ضر ت�سليم مو ّقع من الطرفني يف نهاية مدة عقد الإيجار �أو عند ف�سخه ويجب �أن يكون خالي ًا من �أي عيوب
ّ
ّ
ويف حال ت�أخر امل�ست�أجر يف ت�سليم امل�أجور ،يكون ملزم ًا ب�سداد ر�سم باالرتكاز على ثالثة �أ�ضعاف بدل الإيجار املتفق عليه �سابق ًا عن كل يوم ت�أخري.
يكون امل�ست�أجر م�س�ؤو ًال عن ت�سوية �أي �شكاوى �صادرة بحقه من املمتلكات املجاورة .ويكون م�س�ؤو ًال عن كافة الأ�ضرار التي تلحق بامل�أجور �أو باملناطق املجاورة له يف حال
تخزينه �أو ا�ستخدامه �أي مواد �ضارة� ،أو خطرية� ،أو غري �شرعية.
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي� ،أو املياه� ،أو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ست�أجر لبدل الإيجار� ،أو نتيجة �أي ظرف قوة
قاهرة �أو حدث مفاجئ.
يجوز لل�شركة التوقف عن �إمداد امل�أجور بالكهرباء واملياه ومنع نقل الب�ضائع من و�إلى امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد �أي دفعة الزمة.
يحقّ لل�شركة احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ �إجراءات لتح�صيل �أي دفعة م�ستحقة ال�سداد من قبل امل�ست�أجر .يكون التعوي�ض
امل�ستحق حمدود ًا ب ( ) 200.000ريال �سعودي.
يحقّ لل�شركة و�ضع اليد وبيع كافة املوجودات داخل امل�أجور يف حال تخ ّلف امل�ست�أجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد الإيجار ذات ال�صلة.
يكون امل�ست�أجر ملزم ًا بت�أمني امل�أجور واملوجودات داخله �ضد جميع املخاطر.
يتعي على امل�ست�أجر التق ّيد بكافة الإر�شادات والقواعد واملعايري ال�صادرة عن �إدارة املركز التجارية ذات ال�صلة.
ّ
يف حال عجز امل�ست�أجر عن �إمتام اي �أعمال ت�صليح �أو عن االمتثال لبع�ض معايري ال�سالمة ،يجوز لل�شركة يف تلك احلالة الدخول �إلى امل�أجور واتخاذ التدابري الت�صحيحية
الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.
ال يجوز للم�ست�أجر املبا�شرة ب�أعمال جتهيز امل�أجور �إ ّال حلني �أن يقدّم لل�شركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور ،واملكيفات الهوائية ،ونظم ال�سالمة من احلرائق ،واخلطط
الكهربائية العتمادها من قبل ال�شركة.
يت ّعني على امل�ست�أجر احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�شركة قبل �أن يتمكن من ت�أجري امل�أجور من الباطن �أو التنازل عنه للغري.

�أحكام الإنهاء املعتادة

يجوز لل�شركة بوج ٍه عام �إنهاء عقود الإيجار يف احلاالت التالية:
�إذا مل يبا�شر امل�ست�أجر بالعمليات الت�شغيلية يف امل�أجور بحلول التاريخ املحدد؛
�إذا فقد امل�ست�أجر حقوقه يف ا�ستخدام عالمة «�سباركيز « التجارية؛
�إذا مل ي�ستخدم امل�ست�أجر امل�أجور للأغرا�ض املحددة له يف عقد الإيجار؛ و
�إذا انتهك الأحكام الواردة يف عقد الإيجار ومل يعالج االنتهاك بعد تلقيه �إ�شعار مدته خم�سة �أيام.

�أحكام التجديد املعتادة

ال جتدّد عقود الإيجار تلقائي ًا.
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١١١١١١٣

عقود البناء

١ ١١١١١١١٣املوالت قيد االن�شاء
بناء بوليفارد اجلامعة (الريا�ض)
تاريخ �إبرام العقد
�صاحب العمل

 1يونيو 2016م
�شركة املراكز العربية

املقاول

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 253.452.737ريال �سعودي

تاريخ بدء الأعمال

 1يونيو 2016م �أو اعتبار ًا من تاريخ ا�ستالم الدفعة املقدّمة� ،أيهما ي�أتي الحقا

تاريخ �إجناز الأعمال

� 1سبتمرب 2019م

متديدات العقد
�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري
�شروط �ضمان الأداء
النظام املعمول به
اللغة الر�سمية
الإنهاء

�شروط رئي�سية �أخرى

املالحق

يخ�ضع الوقت املخ�ص�ص لإمتام الأعمال للتمديد يف حالة وجود عملٍ �إ�ضايف �أو حدوث واقعة قوة قاهرة.
بالن�سبة لأول خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة لن�صف متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و
بالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامات الت�أخري  %10من قيمة العقد.
احتجاز ن�سبة  %5من كل دفعة ت�سدد للمقاول ،يتم الإفراج عنها عند �إ�صدار �شهادة القبول النهائي.
اململكة العربية ال�سعودية
الإجنليزية
يجوز �إنهاء العقد مبوجب �إ�شعا ٍر كتابي من �صاحب العمل يف حالة اندالع حرب.
مببلغ يتجاوز حد جممل الأ�ضرار
وف�ض ًال عن ذلك ،يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف احلاالت التالية� )1( :إذا �أ�صبح املقاول مدين ًا ل�صاحب العمل ٍ
املقطوعة� ،أو (� )2إذا تخ َّلى املقاول عن الأعمال� ،أو (� )3إذا �أخفق املقاول يف املبادرة ب�أداء الأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�صحيح الإخفاق
خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تلقي �إ�شعا ٍر بذلك� ،أو (� )4إذا تعر�ض املقاول لواقعة �إع�سار� ،أو (� )5إذا ارتكب املقاول �إخال ًال جوهري ًا.
ويحق للمقاول �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف �أيٍّ من احلالتني التاليتني� )1( :إذا تعر�ض �صاحب العمل لواقعة �إع�سارٍ� ،أو (� )2إذا �أخفق �صاحب العمل يف ت�سديد �أية دفعة
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني ( )90يوم ًا.
يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
يتم ت�سديد  %10من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقدّمة (هذه الدفعة غري م�ضمونة مبوجب �أي �ضمان)
ّ
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل تاريخ �إجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد حافز يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر الواحد،
على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من املبلغ الإجمايل للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
الت�أمينات :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض املهني لتغطية االلتزامات الت�صميمية.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
يف حال ن�ش�أ �أي خالف ،مهما كانت طبيعته ،فيما يتعلق بالعقد �أو بتنفيذ الأعمال ،تقت�ضي ال�شروط العامة من املقاول تقدمي تقرير �إلى �صاحب العمل الذي يكون م�س�ؤو ًال
عن اتخاذ �أي قرار بهذا اخل�صو�ص .ويف حال عدم اقتناع املقاول بالقرار ال�صادر عن �صاحب العمل ،يجوز له املطالبة ب�إحالة امل�س�ألة �إلى التحكيم خالل  60يوم ًا
(يتعار�ض ذلك مع ال�شروط اخلا�صة التي تن�ص على وجوب �إحالة النزاعات �إلى املحاكم ال�سعودية (ديوان املظامل) .ولكن ين�ص العقد على �أن ال�شروط العامة ت�سود يف
مواجهة ال�شروط اخلا�صة).
ཛ ཛتت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛ ཛامللحق رقم  1بتاريخ  1مار�س 2017م.
ཛ ཛامللحق رقم  2بتاريخ � 16أغ�سط�س 2017م.
ཛ ཛامللحق رقم  3بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ ཛامللحق رقم  4بتاريخ  13نوفمرب 2017م.
ཛ ཛامللحق رقم  5بتاريخ  1يوليو 2018م.
ཛ ཛامللحق رقم  6بتاريخ � 4أبريل 2019م.
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد و�أحكام الإنهاء املذكورة �أعاله.

بناء النخيل مول (الدمام)
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تاريخ �إبرام العقد

 5مايو 2015م

العميل

�شركة املراكز العربية

اال�ست�شاري

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 309.680.000ريال �سعودي

تاريخ بدء الأعمال

 5مايو 2015م �أو من تاريخ ا�ستالم الدفعة املقدّمة �أيهما ي�أتي الحقا

تاريخ �إجناز الأعمال

� 1سبتمرب 2019م

متديدات العقد

ميكن متديد املدة املخ�ص�صة لإمتام الأعمال ب�سبب واقعة قوة قاهرة �أو �أيُّ ت�أخ ٍري ين�سب ل�صاحب العمل �أو موظفيه �أو �أيُّ متديدٍ مينحه �صاحب العمل ح�سب تقديره.

�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري

بالن�سبة لأول خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة لن�صف متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و
بالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامات الت�أخري  %10من قيمة العقد.

حدود التعوي�ض

احتجاز ن�سبة  %5من كل دفعة ت�سدد للمقاول ،يتم الإفراج عنها عند �إ�صدار �شهادة القبول النهائي.

النظام املعمول به

اململكة العربية ال�سعودية

اللغة

الإجنليزية

الإنهاء

�أحكام رئي�سية �أخرى

املالحق

يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان املقاول )1( :يدين ل�صاحب العمل مببلغ مايل يتجاوز احلد الأق�صى لإجمايل الأ�ضرار املقطوعة؛ ( )2قد تخلى عن
الأعمال؛ ( )3عاجز عن تنفيذ الأعمال يف الوقت املنا�سب وعلى وجه ال�سرعة وال ي�صحح �أي تق�صري منه خالل  30يوما من تلقيه �إ�شعارا بذلك؛ ( )4يعاين من حادث
�إع�سار؛ و (� )5إذا ارتكب املقاول خرقا جوهريا.
ويحق للمقاول �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان �صاحب العمل ( )1يعاين من حادث �إع�سار؛ و ( )2مل ي�سدد له دفعة متفقا عليها ملدة  90يوما.
ي�ضمن املقاول الأعمال ملدة �سنة واحدة من تاريخ القبول الأويل حتى تاريخ القبول النهائي.
يدفع املقاول دفعة مقدمة بن�سبة  %10من قيمة العقد (وال تكون هذه الدفعة م�ضمونة مبوجب �ضمان).
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل تاريخ �إجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد حافز يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر الواحد،
على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من املبلغ الإجمايل للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
الت�أمينات :ال توجد �إ�شارة �إلى الت�أمني املهني لتغطية �أي م�س�ؤولية عن الت�صميم.
على املقاول �أن ينفذ الأعمال ويكون م�س�ؤوال عن ت�صميمها.
حتال النزاعات يف مرحلة �أولى �إلى املقاول و�إلى املهند�س نيابة عن �صاحب وعليهما مناق�شة هذا النزاع وبذل كل اجلهود املعقولة لت�سويته .و�إذا مل يتم التو�صل �إلى اتفاق
خالل  15يوما ،يحال النزاع �إلى رئي�س �صاحب العمل واملقاول للتو�صل �إلى اتفاق خالل  30يوما .و�إذا مل يتم التو�صل �إلى اتفاق ،ميكن �إحالة النزاع �إلى ديوان املظامل.
ويجوز �أي�ضا �إحالة النزاع �إلى خبري فني� ،إن كان ذلك مطلوبا مبوجب العقد� ،أو باالتفاق بني الطرفني.
تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛامللحق رقم  1بتاريخ  16يونيو 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  2بتاريخ  30يناير 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  3بتاريخ � 16أغ�سط�س 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  4بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  5بتاريخ  1يوليو 2018م.
ཛ
ཛامللحق رقم  6بتاريخ � 4أبريل 2019م.
ཛ
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات الت�أخري وتخ�صي�ص حوافز مقابل الإمتام املبكر املذكورة �أعاله.

بناء اخلليج مول (الريا�ض)
تاريخ �إبرام العقد
�صاحب العمل

 1يونيو 2016م
�شركة املراكز العربية

املقاول

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 528.522.544ريال �سعودي

تاريخ بدء الأعمال

يف  1يونيو 2016م �أو من تاريخ ا�ستالم الدفعة املقدّمة �أيهما ي�أتي الحقا

تاريخ �إجناز الأعمال

 1دي�سمرب 2019م

متديدات العقد
�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري
�شروط �ضمان الأداء
النظام املعمول به

متدد املدة املخ�ص�صة لإمتام الأعمال ب�سبب �أية �أعمال �إ�ضافية �أو واقعة قوة قاهرة.
بالن�سبة لأول خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة لن�صف متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و
وبالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامات الت�أخري  %10من قيمة العقد.
ال يوجد
اململكة العربية ال�سعودية

اللغة

الإجنليزية

الإنهاء

يجوز �إنهاء العقد مبوجب �إ�شعا ٍر كتابي من �صاحب العمل يف حالة اندالع حرب.
مببلغ يتجاوز حد جممل الأ�ضرار
وف�ض ًال عن ذلك ،يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف احلاالت التالية� )1( :إذا �أ�صبح املقاول مدين ًا ل�صاحب العمل ٍ
املقطوعة� ،أو (� )2إذا تخ َّلى املقاول عن الأعمال� ،أو (� )3إذا �أخفق املقاول يف املبادرة ب�أداء الأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�صحيح الإخفاق
خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تلقي �إ�شعا ٍر بذلك� ،أو (� )4إذا تعر�ض املقاول لواقعة �إع�سار� ،أو (� )5إذا ارتكب املقاول �إخال ًال جوهري ًا.
ويحق للمقاول �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف �أيٍّ من احلالتني التاليتني� )1( :إذا تعر�ض �صاحب العمل لواقعة �إع�سارٍ� ،أو (� )2إذا �أخفق �صاحب العمل يف ت�سديد �أية دفعة
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني ( )90يوم ًا.
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�أحكام رئي�سية �أخرى

املالحق

يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد لإجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد مبلغ يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر
الواحد ،على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من القيمة الإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
الت�أمني :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض عن الأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�صمم.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
يف حال ن�ش�أ �أي خالف مهما كانت طبيعته فيما يتعلق بالعقد �أو بتنفيذ الأعمال ،تقت�ضي ال�شروط العامة من املقاول تقدمي تقرير �إلى �صاحب العمل الذي يكون م�س�ؤو ًال
عن اتخاذ �أي قرار بهذا اخل�صو�ص .ويف حال عدم اقتناع املقاول بقرار �صاحب العمل ،يجوز له املطالبة ب�إحالة امل�س�ألة �إلى التحكيم خالل  60يوم ًا( .يتعار�ض ذلك مع
ال�شروط اخلا�صة التي تن�ص على وجوب �إحالة النزاعات �إلى املحاكم ال�سعودية (ديوان املظامل) .ولكن ين�ص العقد على �أنه ي�ؤخذ بال�شروط العامة يف حال تعار�ضت مع
ال�شروط اخلا�صة).
تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛامللحق رقم  1بتاريخ � 16أغ�سط�س 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  2بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  3بتاريخ  13نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  4بتاريخ  27مايو 2018م.
ཛ
ཛامللحق رقم  5بتاريخ � 4أبريل 2019م.
ཛ
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد و�أحكام الإنهاء املذكورة �أعاله.

بناء تو�سعة النخيل مول (الريا�ض)
تاريخ �إبرام العقد
�صاحب العمل

 15يوليو 2018م
�شركة املراكز العربية

املقاول

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 191.000.000ريال �سعودي

مدّة العقد

� 6شهر ًا (يجوز متديدها ب�سبب �أي حالة قوة قاهرة� ،أو �أي ت�أخريات تعود �إلى �صاحب العمل �أو املوظفني التابعني له� ،أو �أي متديد يجيزه �صاحب العمل وفق تقديره).

تاريخ بدء الأعمال
تاريخ �إجناز الأعمال

بناء على املادة ( )1-3من الوثيقة الرئي�سية ،تبد�أ مدة العمل بعد ت�سليم املوقع يف تاريخ  1مايو 2019م �أو عند ا�ستالم الدفعة املقدمة� ،أيهما ي�أتي الحق ًا .تن�ص املادة 1
(و) من الأحكام العامة �أنه يق�صد بتاريخ بدء العمل التاريخ الذي ي�سلم به املقاول �إ�شعار �صادر من �صاحب العمل �أو املهند�س ببدء العمل ويف حال وجود تعار�ض ،ف�إنه
على الأغلب� ،ست�سود املادة ( )1-3من الوثيقة الرئي�سية.
 1نوفمرب 2019م (بافرتا�ض بدء الأعمال بتاريخ  1مايو 2019م)

بالن�سبة لأول خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لـ� 8/1أ�ضعاف متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية التي �سيتم ت�سليمها؛
�شروط فر�ض الغرامات/غرامات بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة ل� 4/1أ�ضعاف متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية التي �سيتم ت�سليمها؛ و
بالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة ما يعادل ن�صف التكلفة اليومية املتو�سطة للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
الت�أخري
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامات الت�أخري  %10من قيمة العقد (تخ�ضع ملا هو �أدناه).

�شروط �ضمان الأداء
النظام املعمول به
اللغة

احتجاز ن�سبة  %5من كل دفعة ت�سدد للمقاول ،يتم الإفراج عنها عند انتهاء فرتة امل�س�ؤولية عن العيوب.
اململكة العربية ال�سعودية
الإجنليزية

يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان املقاول ( )1يدين ل�صاحب العمل مببلغ تزيد قيمته عن احلد الأق�صى ملجموع التعوي�ضات املقطوعة( %10من تكلفة
ي�صحح ذلك التق�صري خالل  30يوم ًا من ا�ستالم
العمل املتبقية)؛ �أو ( )2قد تخ ّلى عن الأعمال؛ �أو ( )3عجز عن ا�ستكمال الأعمال يف الوقت املطلوب وب�شكل �سريع ومل ّ
الإنهاء
�إ�شعار بذلك؛ �أو ( )4قد �أ�صبح يف حالة �إفال�س؛ �أو (� )5إذا ارتكب �أي اخالل جوهري بالعقد ومل يقم ب�إ�صالحه خالل  45يوم من ا�ستالم الإ�شعار.
يجوز للمقاول �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان �صاحب العمل ( )1يخ�ضع لإجراءات �إع�سار؛ و( )2قد تخ ّلف عن �سداد �أي دفعة متفق عليها ملدة  90يوم ًا.
يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
يتم ت�سديد  %10من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقد ّمة (هذه الدفعة غري م�ضمونة مبوجب �أي �ضمان)
ّ
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن �أي عيوب خفية ملدة ع�شر �سنوات اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
بوال�ص الت�أمني :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض عن الأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�صمم .ومبا �أن املقاول غري ملزم بت�أمني الأعمال ،فمن املمكن �أن يتوجب تفعيل
تعليقات �أخرى/مالحظات �أ�سا�سية هذا الت�أمني من قبل �صاحب العمل.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
تتم �إحالة �أي نزاع �أو ًال �إلى املهند�س الذي ينوب عن �صاحب العمل واملقاول الذين يتوجب عليهما مناق�شة امل�س�ألة وبذل كافة اجلهود املعقولة للتو�صل �إلى ت�سوية .ويف حال
عدم التو�صل �إلى ت�سوية خالل  15يوم ًا ،يحال النزاع �إلى ر�ؤ�ساء جمل�س الإدارة لدى �صاحب العمل واملقاول للبت فيه خالل  30يوم ًا .ويف حال عدم التو�صل �إلى ت�سوية،
يجوز �إحالة النزاع �إلى ديوان املظامل .كما يجوز �إحالة النزاع �إلى خبري فني عند وجوب ذلك مبقت�ضى العقد �أو مبوافقة الطرفني.
تن�ص املادة ( )7من الوثيقة الرئي�سية �أن غرامات الـت�أخري تكون مبقدار ن�سبة  %10من قيمة العقد .وتن�ص املادة ( )53من الأحكام العامة �أن غرامات الـت�أخري تكون
مبقدار ن�سبة  %10من قيمة تكلفة العمل املتبقية .وبناء على الأولوية املتفق علها يف املادة  2من الأحكام العامة ،من الأرجح �أن ي�سود مقدار ن�سبة  %10من قيمة العقد.

املالحق
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تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التي طر�أتفي امللحق رقم  1بتاريخ � 4أبريل 2019م ،واملتعلقة مبدة العقد وقيمته.

�١ ١١١١١١١٣أر�ض للتنمية امل�ستقبلية
بناء موقع جند
تاريخ �إبرام العقد
�صاحب العمل

 4مايو 2015م
�شركة املراكز العربية

املقاول

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 166.440.400ريال �سعودي

مدّ ة العقد

� 10شهر ًا (يجوز متديدها ب�سبب �أي حالة قوة قاهرة� ،أو �أي ت�أخريات تعود �إلى �صاحب العمل �أو املوظفني التابعني له� ،أو �أي متديد يجيزه �صاحب العمل وفق تقديره).

تاريخ بدء الأعمال

يف تاريخ  1يونيو 2019م

تاريخ �إجناز الأعمال

� 1أبريل 2020م

�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري
�شروط �ضمان الأداء
النظام املعمول به
اللغة
الإنهاء

�أحكام رئي�سية �أخرى

املالحق

بالن�سبة لأول خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة خلم�سة وع�شرين باملائة من معدل التكلفة اليومية للأعمال املتبقية؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة خلم�سني باملائة من معدل التكلفة اليومية للأعمال املتبقية؛ و
بالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،يعادل املبلغ اليومي كامل معدل التكلفة اليومية للأعمال املتبقية.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامات الت�أخري  %10من قيمة العقد
احتجاز ن�سبة  %5من كل دفعة ت�سدد للمقاول ،يتم الإفراج عنها عند �إ�صدار �شهادة القبول النهائي.
اململكة العربية ال�سعودية
الإجنليزية
يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان املقاول ( )1يدين ل�صاحب العمل مببلغ تزيد قيمته عن احلد الأق�صى ملجموع التعوي�ضات املقطوعة؛ �أو ( )2قد
ي�صحح ذلك التق�صري خالل  30يوم ًا من ا�ستالم �إ�شعار بذلك؛ �أو ( )4قد
تخ ّلى عن الأعمال؛ �أو ( )3عجز عن ا�ستكمال الأعمال يف الوقت املطلوب وب�شكل �سريع ومل ّ
�أ�صبح يف حالة �إفال�س؛ �أو (� )5إذا ارتكب �أي �إخالل جوهري بالعقد.
يجوز للمقاول �إنهاء العقد فور ًا �إذا كان �صاحب العمل ( )1يخ�ضع لإجراءات �إفال�س؛ و( )2قد عجز عن �سداد �أي دفعة متفق عليها ملدة  90يوم ًا.
يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
يتم ت�سديد  %10من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقدّمة (هذه الدفعة غري م�ضمونة مبوجب �أي �ضمان).
ّ
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن �أي عيوب خفية ملدة ع�شر �سنوات اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل.
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد لإجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد مبلغ يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر
الواحد ،على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من القيمة الإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
بوال�ص الت�أمني :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض عن الأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�صمم.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
تتم �إحالة �أي نزاع �أو ًال �إلى املهند�س الذي ينوب عن �صاحب العمل واملقاول اللذين يتوجب عليهما مناق�شة امل�س�ألة وبذل كافة اجلهود املعقول للتو�صل �إلى ت�سوية .ويف حال
عدم التو�صل �إلى ت�سوية خالل  15يوم ًا ،يحال النزاع �إلى ر�ؤ�ساء جمل�س الإدارة لدى �صاحب العمل واملقاول للبت فيه خالل  30يوم ًا .ويف حال عدم التو�صل �إلى ت�سوية،
يجوز �إحالة النزاع �إلى ديوان املظامل .كما يجوز كذلك �إحالة النزاع �إلى خبري فني عند وجوب ذلك مبقت�ضى العقد �أو مبوافقة الطرفني.
تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛامللحق رقم  1بتاريخ  31مايو 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  2بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  3بتاريخ � 4أبريل 2019م.
ཛ
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات الت�أخري وتخ�صي�ص حوافز مقابل الإمتام املبكر املذكورة �أعاله.

بناء موقع الزهرة
تاريخ �إبرام العقد
�صاحب العمل

 20يونيو 2016م
�شركة املراكز العربية

املقاول

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 616.322.340ريال �سعودي

مدّ ة العقد

� 18شهر ًا (يجوز متديدها ب�سبب �أي �أعمال �إ�ضافية �أو �أحداث قوة قاهرة)

تاريخ بدء الأعمال

يف تاريخ � 5أكتوبر 2019م

تاريخ �إجناز الأعمال

� 4أبريل 2021م

�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري

بالن�سبة لأول فرتة خم�سة ع�شر يوماً من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا الثانية ،تكون الغرامة معادلة لن�صف متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و
وبالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة التكلفة اليومية املتو�سطة للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامة الت�أخري  %10من قيمة العقد.
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�شروط �ضمان الأداء
النظام املعمول به
اللغة
الإنهاء

�أحكام رئي�سية �أخرى

املالحق

احتجاز ن�سبة  %5من كل دفعة ت�سدد للمقاول ،يتم الإفراج عنها عند �إ�صدار �شهادة القبول النهائي.
اململكة العربية ال�سعودية
الإجنليزية
يجوز �إنهاء العقد مبوجب �إ�شعا ٍر كتابي من �صاحب العمل يف حالة اندالع حرب.
مببلغ يتجاوز حد جممل الأ�ضرار
وف�ض ًال عن ذلك ،يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف احلاالت التالية� )1( :إذا �أ�صبح املقاول مدين ًا ل�صاحب العمل ٍ
املقطوعة� ،أو (� )2إذا تخ َّلى املقاول عن الأعمال� ،أو (� )3إذا �أخفق املقاول يف املبادرة ب�أداء الأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�صحيح الإخفاق
خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تلقي �إ�شعا ٍر بذلك� ،أو (� )4إذا تعر�ض املقاول لواقعة �إع�سار� ،أو (� )5إذا ارتكب املقاول �إخال ًال جوهري ًا.
ويحق للمقاول �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف �أيٍّ من احلالتني التاليتني� )1( :إذا تعر�ض �صاحب العمل لواقعة �إع�سارٍ� ،أو (� )2إذا �أخفق �صاحب العمل يف ت�سديد �أية دفعة
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني ( )90يوم ًا.
يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
يتم ت�سديد  %10من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقدّمة (هذه الدفعة غري م�ضمونة مبوجب �أي �ضمان).
ّ
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل تاريخ �إجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد حافز يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر الواحد،
على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من القيمة الإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
بوال�ص الت�أمني :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض عن الأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�صمم.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
يف حال ن�ش�أ �أي خالف مهما كانت طبيعته فيما يتعلق بالعقد �أو بتنفيذ الأعمال ،تقت�ضي ال�شروط العامة من املقاول تقدمي تقرير �إلى �صاحب العمل الذي يكون م�س�ؤو ًال
عن اتخاذ �أي قرار بهذا اخل�صو�ص .ويف حال عدم اقتناع املقاول بقرار �صاحب العمل ،يجوز له املطالبة ب�إحالة امل�س�ألة �إلى التحكيم خالل  60يوم ًا( .يتعار�ض ذلك مع
ال�شروط اخلا�صة التي تن�ص على وجوب �إحالة النزاعات �إلى املحاكم ال�سعودية (ديوان املظامل) .ولكن ين�ص العقد على �أنه ي�ؤخذ بال�شروط العامة يف حال تعار�ضت مع
ال�شروط اخلا�صة).
تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛامللحق رقم  1بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  2بتاريخ  13نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  3بتاريخ � 4أبريل 2019م.
ཛ
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد و�أحكام الإنهاء املذكورة �أعاله.

بناء موقع مول العرب
تاريخ �إبرام العقد
رقم العقد
�صاحب العمل
املقاول

غري مو�ضح
ال�شركة
�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد

 1.483.751.100ريال �سعودي

مدّ ة العقد

� 24شهر ًا (يجوز متديدها ب�سبب �أي �أحداث قوة قاهرة �أو �أي �أعمال �إ�ضافية يطلبها �صاحب العمل)

تاريخ بدء الأعمال
املقرر لإجناز
التاريخ ّ
الأعمال/تاريخ �إجناز
الأعمال
�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري
�شروط �ضمان الأداء
النظام املعمول به
اللغة
الإنهاء

تعليقات �أخرى/مالحظات
�أ�سا�سية
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 19يناير 2014م

يف تاريخ  8يوليو 2020م
 7يوليو 2022م
بالن�سبة لأول فرتة خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لـ  %12.5من متو�سط التكلفة اليومية للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة خلم�سة وع�شرين باملائة من معدل التكلفة اليومية للأعمال املتبقية؛ و
بالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة ما يعادل ن�صف التكلفة اليومية املتو�سطة للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامة الت�أخري  %10من قيمة العقد.
ال ينطبق
اململكة العربية ال�سعودية
الإجنليزية
يجوز �إنهاء العقد مبوجب �إ�شعا ٍر كتابي من �صاحب العمل يف حالة اندالع حرب.
مببلغ يتجاوز حد جممل الأ�ضرار
وف�ض ًال عن ذلك ،يحق ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف احلاالت التالية� )1( :إذا �أ�صبح املقاول مدين ًا ل�صاحب العمل ٍ
املقطوعة� ،أو (� )2إذا تخ َّلى املقاول عن الأعمال� ،أو (� )3إذا �أخفق املقاول يف املبادرة ب�أداء الأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�صحيح الإخفاق
خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تلقي �إ�شعا ٍر بذلك� ،أو (� )4إذا تعر�ض املقاول لواقعة �إع�سار� ،أو (� )5إذا ارتكب املقاول �إخال ًال جوهري ًا.
ويحق للمقاول �إنهاء العقد ب� ٍأثر فوري يف �أيٍّ من احلالتني التاليتني� )1( :إذا تعر�ض �صاحب العمل لواقعة �إع�سارٍ� ،أو (� )2إذا �أخفق �صاحب العمل يف ت�سديد �أية دفعة
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني ( )90يوم ًا.
يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
يتم ت�سديد  %10من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقدّمة (هذه الدفعة غري م�ضمونة مبوجب �أي �ضمان)
ّ
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد لإجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد مبلغ يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر
الواحد ،على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من القيمة الإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
الت�أمينات :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض عن الأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�صمم.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
مناق�شات فيما بني �صاحب العمل واملهند�س واملقاول .و�إذا تع ّذر حل
نزاع من �أي نوع ،فيجب اال�ستمرار يف العمل دون توقف ،ويتم حل النزاعات من خالل
ٍ
�إذا ن�ش�أ �أيُّ ٍ
النزاع ،ف�إنه يجوز لأي طرف اللجوء �إلى ديوان املظامل.

املالحق

تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛامللحق رقم  1بتاريخ  31مايو 2016م.
ཛ
ཛامللحق رقم  2بتاريخ � 21سبتمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  3بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  4بتاريخ  13نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  5بتاريخ � 4أبريل 2019م.
ཛ
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات الت�أخري وتخ�صي�ص حوافز مقابل الإمتام املبكر املذكورة �أعاله.

بناء موقع اجلوهرة
تاريخ �إبرام العقد

 15مار�س 2015م

�صاحب العمل

�شركة املراكز العربية

املقاول

�شركة فواز احلكري العقارية

قيمة العقد (كما هي حمددة
يف العقد)

 1.059.887.100ريال �سعودي

مدّ ة العقد

� 22شهر ًا (يجوز متديدها ب�سبب �أي حالة قوة قاهرة� ،أو �أي ت�أخريات تعزى �إلى �صاحب العمل �أو املوظفني التابعني له� ،أو �أي متديد يجيزه �صاحب العمل وفق تقديره).

تاريخ بدء الأعمال

يف تاريخ  10يونيو 2020م

تاريخ �إجناز الأعمال

� 9أبريل 2022م

�شروط فر�ض الغرامات/
غرامات الت�أخري

بالن�سبة لأول خم�سة ع�شر يوم ًا من الت�أخري ،تكون الغرامة معادلة لـ  %12.5باملائة من معدل التكلفة اليومية للأعمال املتبقية؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�شر يوم ًا التالية ،تكون الغرامة معادلة خلم�سة وع�شرين باملائة من معدل التكلفة اليومية للأعمال املتبقية؛ و
بالن�سبة للت�أخريات التي تتعدّى  30يوم ًا ،ت�ساوي الغرامة ما يعادل ن�صف التكلفة اليومية املتو�سطة للأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب �أال تتجاوز القيمة الإجمالية لغرامة الت�أخري  %10من قيمة العقد

�شروط �ضمان الأداء

احتجاز ن�سبة  %5من كل دفعة ت�سدد للمقاول ،يتم الإفراج عنها عند �إ�صدار �شهادة القبول النهائي.

النظام املعمول به

اململكة العربية ال�سعودية

اللغة

الإجنليزية

الإنهاء

يجوز ل�صاحب العمل �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان املقاول ( )1يدين ل�صاحب العمل مببلغ تزيد قيمته عن احلد الأق�صى ملجموع التعوي�ضات املقطوعة؛ �أو ( )2قد
ي�صحح ذلك التق�صري خالل  30يوم ًا من ا�ستالم �إ�شعار بذلك؛ �أو ( )4قد
تخ ّلى عن الأعمال؛ �أو ( )3عجز عن ا�ستكمال الأعمال يف الوقت املطلوب وب�شكل �سريع ومل ّ
�أ�صبح يف حالة �إع�سار؛ �أو (� )5إذا ارتكب �أي �إخالل جوهري بالعقد.
يجوز للمقاول �إنهاء العقد ب�أثر فوري �إذا كان �صاحب العمل ( )1يخ�ضع لإجراءات �إفال�س؛ و( )2قد عجز عن �سداد �أي دفعة متفق عليها ملدة  90يوم ًا.

�أحكام رئي�سية �أخرى

يتعي على املقاول �أن يكفل الأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
ّ
يتم ت�سديد دفعة مقدّمة للمقاول ت�ساوي  %10من قيمة العقد (هذه الدفعة غري م�ضمونة مبوجب �أي �ضمان)
ّ
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن �أي عيوب خفية ملدة ع�شر �سنوات اعتبار ًا من تاريخ القبول الأويل.
�إذا �أجنز املقاول امل�شروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد لإجناز العقد ،يكون �صاحب العمل ملزم ًا بت�سديد مبلغ يعادل  %2من املبلغ الإجمايل للعقد عن ال�شهر
الواحد ،على �أن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة  %5من القيمة الإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�شروع �ضد حاالت التدمري اجلزئي �أو الكلي النا�شئة عن �أي عيوب يف التنفيذ ملدة � 10سنوات اعتبار ًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
بوال�ص الت�أمني :مل يذكر العقد ت�أمني التعوي�ض عن الأخطاء املهنية لتغطية التزامات ال�صمم.
يكون املقاول م�س�ؤو ًال عن تنفيذ وت�صميم الأعمال.
تتم �إحالة �أي نزاع �أو ًال �إلى املهند�س الذي ينوب عن �صاحب العمل واملقاول اللذين يتوجب عليهما مناق�شة امل�س�ألة وبذل كافة اجلهود املعقولة للتو�صل �إلى ت�سوية .ويف حال
عدم التو�صل �إلى ت�سوية خالل  15يوم ًا ،يحال النزاع �إلى ر�ؤ�ساء جمل�س الإدارة لدى �صاحب العمل واملقاول للبت فيه خالل  30يوم ًا .ويف حال عدم التو�صل �إلى ت�سوية،
يجوز �إحالة النزاع �إلى ديوان املظامل .كما يجوز كذلك �إحالة النزاع �إلى خبري فني عند وجوب ذلك مبقت�ضى العقد �أو مبوافقة الطرفني.

املالحق

تت�ضمن �أحكام العقد املذكورة �أعاله على التعديالت التالية:
ཛامللحق رقم  1بتاريخ  31مايو 2016م.
ཛ
ཛامللحق رقم  2بتاريخ  9نوفمرب 2017م.
ཛ
ཛامللحق رقم  3بتاريخ � 4أبريل 2019م.
ཛ
وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات الت�أخري وتخ�صي�ص حوافز مقابل الإمتام املبكر املذكورة �أعاله.
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١١١١١١٣االتفاقيات الإطارية
١ ١١١١١١١٣اتفاقية الإيجار الإطارية مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه
�أبرمت ال�شركة بتاريخ  16دي�سمرب 2018م اتفاقية �إطارية («اتفاقية الإيجار الإطارية») مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه .وحتدّد االتفاقية
املذكورة الإطار العام للعالقة بني الأطراف ،مبا ي�ضمن �إبرام جميع اتفاقيات �إيجار املتاجر بني ال�شركة و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه على
�أ�س�س جتارية بحتة.
على وجه اخل�صو�ص ،ت�شمل اتفاقية الإيجار الإطارية ما يلي:
ཛجمموعة متفق عليها من «املبادئ املتعلقة بت�سعري بدل الإيجار» والتي ميكن اتباعها لتحديد بدل الإيجار لأي متجر موجود يف �أي من املراكز
ཛ
التجارية.
ཛ

ཛمعايري حمددة ومتفق عليها لكل �شرط رئي�سي من عقود الإيجار ،مبا يف ذلك الإيجار الت�صاعدي وفرتات الإيجار املجانية واالمتيازات
القائمة على امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري .على وجه اخل�صو�ص ،تتيح هذه املعايري املتفق عليها منح خ�صومات معينة على عقود الإيجار
على �أ�سا�س �سيا�سة اخل�صومات املعتمدة من ال�شركة.

ཛ

ཛمنوذج متفق عليه لـ»عقد �إيجار منوذجي» يتم ا�ستخدامه فيما يتعلق بعقود الإيجار اجلديدة التي يتم �إبرامها بعد توقيع اتفاقية الإيجار
الإطارية.

يتفق الطرفان على تن�سيق جهودهم الت�سويقية ل�صالح كل من املراكز التجارية التابعة لل�شركة والتي ي�ست�أجر فيها فواز عبدالعزيز احلكري وللعالمات
التجارية اململوكة لفواز عبدالعزيز احلكري داخل تلك املراكز� ،شريطة �أن يتحمل كل طرف م�صاريفه اخلا�صة.
مدة هذه االتفاقية �سبع (� )7سنوات من تاريخ التوقيع ،ويجوز �إنها�ؤها من قبل �أي من الطرفني �إذا كان الطرف الآخر مق�صرا يف �أي من التزاماته
اجلوهرية (دون �أن يعمد �إلى ت�صحيح ذلك التق�صري خالل  30يوما من ا�ستالمه �إ�شعارا ب�ش�أن ذلك) �أو يف حال دخول الطرف الآخر يف حالة �إع�سار.

١ ١١١١١١١٣اتفاقية الإيجار الإطارية مع �شركة الأطعمة والرتفيه
�أبرمت ال�شركة بتاريخ  13دي�سمرب 2018م اتفاقية �إطارية («اتفاقية الإيجار الإطارية») مع �شركة الأطعمة والرتفيه .وحتدّد االتفاقية املذكورة الإطار
العام للعالقة بني الأطراف ،مبا ي�ضمن �إبرام كافة عقود �إيجار املتاجر بني ال�شركة و�شركة الأطعمة والرتفيه على �أ�س�س جتارية بحتة.
وعلى وجه التحديد ،ت�شمل اتفاقية الإيجار الإطارية:
ཛجمموعة متفق عليها من «املبادئ املتعلقة ب�أ�سعار الإيجار» والتي ميكن مراعاتها لتحديد قيمة بدل الإيجار لأي ف�سحة متوفرة داخل املراكز
ཛ
التجارية.
ཛ

ཛمعايري حمددة ومتفق عليها لكل �شرط رئي�سي من �شروط عقود الإيجار ،مبا يف ذلك ارتفاع قيمة بدل الإيجار ،وفرتات الإيجار املجانية،
واالمتيازات القائمة على امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري .وعلى وجه التحديد ،تتيح تلك املعايري املتفق عليها منح خ�صومات مع ّينة على
بدل الإيجار ،متا�شيا مع �سيا�سة اخل�صومات املعتمدة لدى ال�شركة؛ و

ཛ

»ཛمنوذج متفق عليه لـ«عقد �إيجار منوذجي« يتم ا�ستخدامه يف عقود الإيجار اجلديدة املربمة بعد توقيع اتفاقية الإيجار الإطارية.

يتفق الأطراف على تن�سيق جهودهم الت�سويقية مبا ي�ؤول مل�صلحة كافة املراكز التجارية التابعة لل�شركة التي ت�ست�أجر فيها �شركة االطعمة والرتفيه،
�شريطة �أن يتحمل كل طرف تكاليفه اخلا�صة.
�إن مدة االتفاقية هي �سبع (� )7سنوات تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ توقيعها ،ويجوز �إنها�ؤها من جانب �أي طرف يف حال انتهاك الطرف الآخر لأي التزام
تتم معاجلته يف غ�ضون  30يوم ًا من تاريخ تلقي �إ�شعار ب�ش�أنه) �أو يف حال دخول الطرف الآخر يف حالة �إع�سار.
جوهري (مل ّ

١ ١١١١١١١٣اتفاقية البناء الإطارية مع �شركة فواز احلكري العقارية
�أبرمت ال�شركة بتاريخ  13دي�سمرب 2018م اتفاقية �إطارية («اتفاقية البناء الإطارية») مع �شركة فواز احلكري العقارية .وحتدّد االتفاقية املذكورة
الإطار العام للعالقة بني الأطراف ،مبا ي�ضمن �إبرام جميع اتفاقيات عقود البناء اخلا�صة بتطوير املراكز التجارية اجلديدة بني ال�شركة و�شركة فواز
احلكري العقارية على �أ�س�س جتارية بحتة.
وتنطبق بنود اتفاقية البناء الإطارية على عقود البناء التي يتم �إبرامها بعد توقيع اتفاقية البناء الإطارية («عقود البناء اجلديدة»).
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على وجه اخل�صو�ص ،ف�إن اتفاقية البناء الإطارية:
ཛت�شمل معايري متفق عليها لكل �شرط رئي�سي من عقود البناء اجلديدة ،ومن �ضمن ذلك �ضمانات املقاول ،وخطر تخ�صي�ص العقود ،وت�سعري
ཛ
املبلغ الإجمايل ،واالختالفات يف النطاق ،والتعوي�ضات املقطوعة ،والقيود املفرو�ضة على امل�س�ؤولية؛ و
ཛ

ཛتن�ص على �أن ينطوي نطاق اخلدمة مبوجب كل عقد بناء جديد على عقد ت�صميم وعقد بناء و�أن تتبع الأعمال ت�سل�سال متفقا عليه ،مما
ي�شمل تعيني ا�ست�شاري تكاليف م�ستقل ملراجعة �سعر العقد والت�أكد من �أنه مالئم لل�سعر املعياري ال�سائد يف ال�سوق.

واعتبارا من تاريخ اتفاقية البناء الإطارية ،ال يكون �أي من الطرفني ملزما بالتعامل ح�صريا مع الطرف الآخر ،حيث يجوز لل�شركة تعيني مقاولني
�آخرين لتطوير املراكز التجارية اجلديدة ،وال يحظر على �شركة فواز احلكري العقارية تنفيذ م�شاريع لبناء مراكز جتارية ل�صالح عمالء �آخرين.
مدة هذه االتفاقية �سبع (� )7سنوات من تاريخ التوقيع ،ويجوز �إنها�ؤها من قبل �أي من الطرفني �إذا كان الطرف الآخر مق�صرا يف �أي من التزاماته
اجلوهرية (دون �أن يعمد �إلى ت�صحيح ذلك التق�صري خالل  30يوما من ا�ستالمه �إ�شعارا ب�ش�أن ذلك) �أو يف حال دخول الطرف الآخر يف حالة �إع�سار.

١١١١١١٣العقود الأخرى
١ ١١١١١١١٣عقد م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند للحرا�سات الأمنية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات �أمنية مدنية مع م�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند للحرا�سات الأمنية («الطرف الثاين») بتاريخ 2017/04/01م .وقد حدّدت
مدة االتفاقية ب�سنتني ميالديتني ُتدّد تلقائي ًا بالر�ضا املتبادل بني الطرفني.
يتعي على الطرف الثاين تقدمي اخلدمات الأمنية املدنية يف املراكز التجارية ،من خالل توفري ح ّرا�س �أمن ،وحار�سات
وعم ًال ب�أحكام هذه االتفاقيةّ ،
�أمن ،وم�س�ؤولني عن مناوبات العمل ،وم�شرفني ،ومركبات �أمن ،وح ّرا�س �شخ�صيني.
ف�ض ًال عن ذلك ،يقدّم الطرف الثاين خدمات دوريات يف �أرجاء املراكز التجارية ،ويكون الطرف الثاين م�س�ؤو ًال عن جتهيز مركبات ،و�إمدادها
بالوقود ،و�صيانتها ،و�إدارتها لهذه الغاية.
وعم ًال ب�أحكام هذه االتفاقية ،تقوم ال�شركة ب�إ�صدار �أوامر �شراء مل�ؤ�س�سة ت�ضاري�س جند للحرا�سات الأمنية لتوفري خدمات �أمنية مدنية لكل من املراكز
التجارية الـت�سعة ع�شر التابعة لها ،واملبنى الرئي�سي� .إن مدة كل من هذه الأوامر ال�شراء �سنتني ،تبد�أ يف � 1أبريل 2017م .والقيمة الإجمالية لهذه
الأوامر ال�شراء  87.5مليون ريال �سعودي �سنو ًيا.

١ ١١١١١١١٣عقد �إيجار �شركة فا�س للطاقة
الطرفان
امل�ساحة (م)2
مدة الإيجار
الغر�ض
امل�ساحة امل�ؤجرة
بدل الإيجار
تاريخ بدء الإيجار
مبلغ الت�أمني

�شركة املراكز العربية ب�صفتها «املالك» و�شركة فا�س للطاقة املتجددة ب�صفتها «امل�ست�أجر»
غري حمددة
� 25سنة ابتداء من 2018/01/01م
تركيب �ألواح �شم�سية يف الف�سحات املحددة يف امللحق  1من عقد الإيجار والواقعة على ال�سطوح ومواقف ال�سيارات التابعة للمراكز التجارية و�إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية
بوا�سطة تلك الألواح («الف�سحات امل�ؤجرة»).
وال يجوز للم�ست�أجر تغيري وجهة ا�ستعمال امل�أجور دون احل�صول عل موافقة م�سبقة من املالك.
تتكون امل�ساحة امل�ؤجرة من �سطوح ومواقف ال�سيارات التابعة للمراكز التجارية.
 150.000ريال �سعودي للخم�س �سنوات الأولى.
ويتم زيادة بدل الإيجار بن�سبة  %10كل خم�س �سنوات من مدة الإيجار
يتم دفع الإيجار على دفعتني �سنويا مقدما .ي�صبح ق�سط الإيجار الأول م�ستحق ال�سداد عند توقيع االتفاقية ،ويتوجب �سداد الدفعات الأخرى قبل  30يوم ًا من تاريخ
ا�ستحقاق مبالغ الإيجار هذه.
يبد�أ �سداد بدل الإيجار لدى االنتهاء من تركيب وت�شغيل �أول «حمطة» للألواح ال�شم�سية �أو خالل � 3سنوات من تاريخ توقيعها� ،أيهما �أ�سبق.
 %10من قيمة الإيجار ال�سنوي ،يدف عند التوقيع
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الإنهاء

يجوز لأي طرف ف�سخ االتفاقية يف حال عدم �إن�شاء وت�شغيل �أي «حمطة» للألواح ال�شم�سية خالل � 3سنوات من تاريخ 1439/02/18هـ (املوافق 2017/11/07م) ،من
خالل تقدمي �إ�شعار خطي للطرف الآخر .وال يكون �أي طرف م�س�ؤو ًال عن �سداد �أي تعوي�ض للطرف الآخر يف مثل هذه احلاالت.
يجوز للمالك ف�سخ االتفاقية يف حال:
ཛعدم امتثال امل�ست�أجر لأي من القواعد واللوائح التنظيمية املطبقة يف املراكز التجارية وعجزه عن معاجلة ذلك االنتهاك بعد تلقيه �إ�شعارا خطيا مدته ع�شرة �أيام
ཛ
من املالك؛
ཛقيام امل�ست�أجر ب�إن�شاء �أي مبان �أو مرافق يف الف�سحات امل�ؤجرة من دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من املالك؛
ཛ
ཛعدم دفع امل�ست�أجر لأي ر�سوم مرتتبة على ا�ستخدامه لأي مرافق عامة قد و ّفرها املالك له مبا�شرةً؛
ཛ
�ཛأ�صبح امل�ست�أجر مفل�س ًا �أو دخل يف مرحلة الت�صفية ،بقدر ما مينعه ذلك عن الوفاء بالتزاماته املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الإيجار؛
ཛ
ཛمل يتمكن امل�ست�أجر من احل�صول على الت�صاريح الالزمة ملزاولة �أن�شطته �أو يف حال تغريت �أن�شطة امل�ست�أجر؛
ཛ
ཛمل يتمكن امل�ست�أجر من احلفاظ على الت�صاريح والرتاخي�ص الالزمة طوال مدة الإيجار� ،أو يف حالة �إبطال �أو تعليق �أي من تلك الت�صاريح �أو الرتاخي�ص وعدم
ཛ
ردها �إلى و�ضعها ال�صالح �ضمن املهلة املحددة من قبل املالك؛
ཛمل يتم ّكن امل�ست�أجر من دفع بدل الإيجار �أو �أي مبلغ م�ستحق عليه (مبا يف ذلك ال�ضريبة) خالل (� )10أيام من تاريخ اال�ستحقاق.
ཛ

حقوق التنازل  /الت�أجري من
الباطن  /التغيري يف مركز
ال�سيطرة

ال يجوز للم�ست�أجر التنازل عن الف�سحات امل�ؤجرة �أو �أي �أك�شاك �أو ف�سحات �إعالنية فيها� ،أو الت�شارك يف ا�ستخدامها� ،أو ت�أجريها من الباطن كاملة �أو جزء منها دون
احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة للمالك.
ويتوجب احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من املالك قبل التمكن من التنازل عن عقد الإيجار مل�صلحة الغري .ويتعني على ممثل املتنازل له (املالك اجلديد) توقيع
اتفاقية الإيجار نف�سها يف حالة التنازل عن عقد الإيجار مل�صلحة الغري.
يجوز للمالك التنازل عن عقد االيجار ل�صالح �أي طرف ثالث �أو م�شاركته امللكية �أو ت�أجريه من الباطن.

التجديد

يتعي على امل�ست�أجر تبليغ املالك برغبته يف جتديد االتفاقية قبل �ستة �أ�شهر من انتهاء مدتها .ويف حال موافقة املالك ،يتم الدخول باتفاقية جديدة تت�ضمن �شروط
ّ
جديدة.

١ ١١١١١١١٣عقد ال�صيانة مع �شركة اتقان لإدارة املرافق
الطرفان

عقد ال�صيانة بني �شركة املراكز العربية (»ال�شركة«) و�شركة اتقان لإدارة املرافق (»الطرف الثاين«)

املدة

� 3سنوات تبد�أ يف  12دي�سمرب 2017م

الغر�ض

يقوم الطرف الثاين بتقدمي خدمات �إدارة املرافق (با�ستثناء خدمات �إدارة الأمن والتنظيف) للمناطق امل�شرتكة واملرافق امل�شرتكة يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة.

الر�سوم

ال�شروط العامة

تدفع ال�شركة ر�سما نهائيا ي�شمل جميع التزامات الطرف الثاين ،وتكاليف معاجلة العيوب ،والتكاليف املرتبطة بتعليمات ال�شركة ،و�أي اختالفات معقولة يف ال�شروط مما
ميكن توقعه ب�شكل معقول ،والتكاليف املرتبطة بالت�أخر �أو التعطل ،و�أي م�شكالت �أخرى قد يواجهها الطرف الثاين.
تعترب الر�سوم املدفوعة �شاملة جلميع التكاليف وامل�صاريف وامل�ستهلكات والنفقات العامة والعموالت وال�ضرائب والر�سوم والت�أمينات والأتعاب والأرباح.
تُفر�ض عقوبة على الطرف الثاين عن �أي �إخفاق يف االمتثال مل�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية اخلا�صة به.
ཛتُعترب اخلدمات غري �شاملة ب�شكل عام.
ཛ
ཛيتم تقييم امل�شروع با�ستخدام م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية التي ت�ستند �إلى اتفاقية م�ستوى اخلدمة املتفق عليه.
ཛ
ཛيلتزم الطرف الثاين بفرتة م�س�ؤولية عن العيوب تبد�أ من تاريخ �شهادة اال�ستالم (التي تثبت قبول ال�شركة للمعدات والأنظمة) وت�ستمر ملدة اثني ع�شر ()12
ཛ
�شهر ًا.
ُ ཛيحظر على الطرف الثاين تغيري �أي من موظفيه الأ�سا�سيني وعليه �ضمان م�شاركتهم امل�ستمرة.
ཛ
ཛيوافق الطرف الثاين على توظيف املوظفني احلاليني لل�شركة مبوجب عقود عمل جديدة.
ཛ
ཛيجوز لل�شركة حذف �أي جزء من اخلدمات و�إ�سناد بع�ض هذه اخلدمات جلهات خارجية.
ཛ
ཛيجوز لل�شركة ممار�سة حقها يف مقا�صة �أي مبالغ م�ستحقة لها من الطرف الثاين مبوجب �أي اتفاق بني الطرفني عن طريق �إخطار الطرف الثاين و�إعطائه خم�سة
ཛ
(� )5أيام للرد.
ال يتحمل �أي طرف امل�س�ؤولية عن اخل�سارة التبعية �سواء كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
وال يتحمل الطرفان امل�س�ؤولية عن الت�أخري الناجم عن �أحداث القوة القاهرة ،ب�شرط �إخطار الطرف الآخر بها خالل خم�سة (� )5أيام من علم الطرف املعني.

حدود امل�س�ؤولية
ཛ

الإنهاء

ཛ
ཛ
ཛ
ཛ
ཛ

حقوق التنازل

ཛيجوز لل�شركة �إنهاء االتفاقية مبوجب �إ�شعار خطي تر�سله �إلى الطرف الثاين قبل ( )90يوما دون �سبب م�شروع� ،أو لغر�ض تي�سري �أمور ال�شركة� ،أو دون احلاجة
�إلى �أمر من املحكمة.
ཛتنتهي االتفاقية ،يف �أي حال ،عندما ينتهي الطرف الثاين من تقدمي اخلدمات مبا ير�ضي ال�شركة ب�شكل معقول.
ཛلل�شركة احلق يف �إنهاء االتفاقية فو ًرا �إذا قام الطرف الثاين بخرق �أي بند �أو �شرط من االتفاقية ،دون �إمكانية الت�صحيح� ،أو يف حالة خرق قابل للت�صحيح� ،إذا
يوما من الإ�شعار املكتوب املر�سل من ال�شركة ب�ش�أن ذلك اخلرق.
�أخفق الطرف الثاين يف اتخاذ اخلطوات املعقولة لت�صحيح اخلرق املذكور خالل (ً )30
ཛلل�شركة احلق يف �إنهاء االتفاقية �إذا قام الطرف الثاين بخرق االتفاقية يف منا�سبتني �أو �أكرث خالل فرتة �ستة �أ�شهر.
يوما ،على �أن يتم ت�سليم �إ�شعار خطي بذلك للطرف
ཛيجوز لأي من الطرفني �إنهاء االتفاقية يف حالة ا�ستمرار �أي حدث من �أحداث القوة القاهرة ملدة تزيد عن ً 60
يوما من الإنهاء املق�صود.
يوما (ً )21
الآخر قبل ً 21
يوما متتاليا.
ཛيجوز للطرف الثاين �إنهاء االتفاقية �إذا قامت ال�شركة بتعليق اخلدمات لفرتة تزيد عن ت�سعني (ً )90
يجب على الطرف الثاين احل�صول على موافقة ال�شركة على �أي ترتيب ب�ش�أن تعاقد من الباطن �أو تنازل �أو غري ذلك .ولل�شركة حق نقل حقوقها والتزاماتها �أو التنازل
عنها مبوجب االتفاقية.

على الطرف الثاين ت�أكيد ما يلي:
ཛعلى حد علمه وبعد اال�ستف�سار� ،أنه لي�س لدى �أي من موظفيه �أي م�صلحة يف �أي كيان يناف�س ال�شركة �أو ال�شركات التابعة؛ و
عدم املناف�سة  /الأطراف ذات ཛ
العالقة
�ཛأنه لي�س من بني موظفيه �أو �أفراد �أ�سرهم من مت توظيفه من جانب ال�شركة �أو ال�شركات التابعة ،با�ستثناء ما �سبق الإف�صاح عنه يف بيان االلتزام.
ཛ

النظام الواجب التطبيق
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تخ�ضع االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية .تتم ت�سوية املنازعات بطريقة ودية ،و�إن تعذر ذلك ،ف ُيحال النزاع �إلى املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري.

١ ١١١٣الت�سهيالت االئتمانية والقرو�ض
بتاريخ � 26أبريل 2018م� ،أبرمت ال�شركة ت�سهيل متويل �إ�سالمي م�شرتك م�ضمون لتنفيذ عملية �إعادة التمويل مع ممولني معينني («املمولني«) .وقد
جرت هيكلة اتفاقيات اعادة التمويل على النحو التايل:
ཛاتفاقية مرابحة مببلغ حوايل  1.433.350.000ريال �سعودي (»ت�سهيل املرابحة«) ،و
ཛ
ཛاتفاقية �إجارة مببلغ حوايل  5.771.500.000ريال �سعودي (»ت�سهيل الإجارة«)،
ཛ
(وي�شار �إليهما مع ًا بعبارة «اتفاقيات اعادة التمويل«).
وكان �إجمايل املبلغ امل�سحوب من جانب ال�شركة مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل ،كما يف  31دي�سمرب 2018م 6.900 ،مليون ريال �سعودي وقد مت
ا�ستخدام مبلغ قدره  5.995مليون ريال �سعودي من ذلك املبلغ ل�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة وغري املدفوعة مبوجب ترتيبات ت�سهيل الدين املربمة
فيما بني كل من �شركة مراكز الريا�ض املحدودة و�شركة جممع عيون الرائد التجارية و�شركة عيون الب�ساتني للتجارة ،وبالتايل مت �إنهاء كل من هذه
الرتتيبات .مت دفع مبلغ قدره  450مليون ريال �سعودي من هذه املتح�صالت ،ل�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة كدفعة مقدمة على الأرباح املوزعة لل�سنة
املالية املنتهية يف  31مار�س  .2019وكما يف  30يونيو  ،2018كانت �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة قد �سددت  357مليون ريال �سعودي من خالل دفعة
قدرها  180مليون ريال �سعودي مقابل الأرباح املعلنة عن الفرتة من � 1أبريل � 2018إلى  30يونيو  2018ومبلغ نقدي قدره  177مليون ريال �سعودي.
وكما يف  31دي�سمرب ٢٠١٨م ،قامت ال�شركة بت�سوية ﻣﺑﻟﻎ قدره  ٩٣مليون ريال �سعودي حل�ساب فا�س ال�سعودية القاب�ضة مبقا�صة  460مليون ريال
�سعودي يف مقابل عوائد ال�شركة عن الفرتة من  1يوليو 2018م �إلى  31دي�سمرب 2018م ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت ا�ستخدام  495مليون ريال �سعودي
من العائدات لتمويل متطلبات الإنفاق الر�أ�سمايل للمراكز التجارية قيد الإن�شاء حالي ًا واعتبار ًا من  ٣١دي�سمري ٢٠١٨م ،ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ غري اﻟﻣ�ﺳﺣوﺑﺔ
مبوجب اتفاقيات �إعادة التمويل  ٣٠٥مليون ريال �ﺳﻌودي.
وتخ�ضع كل من اتفاقيات اعادة التمويل لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،ويجب ت�سوية �أية نزاعات تن�ش�أ عنها من خالل جلنة ت�سوية املنازعات
امل�صرفية امل�ؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية ،واللجنة اال�ستئنافية للمنازعات واملخالفات امل�صرفية ،ويف كل حالة يجري العمل حتت رعاية م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي و�أي كيان خلف لها.
وت�شتمل اتفاقيات اعادة التمويل على ن�صو�ص حتظر �إحداث �أية تغيريات يف هيكلة ملكية ال�شركة دون موافقة كتابية م�سبقة من جميع جهات التمويل،
بخالف تلك التغيريات التي جتري كنتيجة مبا�شرة لعملية الطرح ،على �أنه (�أ) قبل �إمتام الطرح ،يجب تقدمي �إ�شعار جلهات التمويل ب�أية تغيريات
متوقعة يف ملكية الأ�سهم بال�شركة ويف �إدارتها العليا كنتيجة مرتتبة على عملية الطرح ،و(ب) بعد �إمتام الطرح ،يجب �أن تت�أكد ال�شركة من �أن ميلك
كل من ال�ضامنني ال�شخ�صيني و�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،يف جميع الأوقات (ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر) ،ن�سبة ( )%51من ر�أ�س مال
ال�شركة.
وقد قدمت ال�شركة الإ�شعار املطلوب تقدميه مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل ،قبل الطرح ،وقامت بهيكلة الطرح بطريقة ت�ضمن �أن ال�ضامنني
ال�شخ�صيني و�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة (ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر) �سوف ي�ستمرون جمتمعني يف متلك ( )%51من �أ�سهم ال�شركة بعد
�إمتام عملية الطرح .ومل ترتكب ال�شركة �أي �إخالل ب�أحكام �إعادة التمويل ،كما هو احلال يف تاريخ هذه الن�شرة.
وعلى الرغم من وجود هياكل متويل �إ�إ�سالمي خمتلفة� ،إال �أن عدد ًا من الأحكام التجارية الرئي�سية (مبا يف ذلك التعهدات وال�ضمانات والعهود
الإيجابية وال�سلبية ووقائع التق�صري) ،يف كل من ت�سهيل املرابحة وت�سهيل الإجارة ،هي مت�شابهة �إلى حد كبري .ونورد �أدناه ملخ�ص ًا ينطوي على املالمح
الرئي�سية لكل من اتفاقيات اعادة التمويل� ،إلى جانب ملخ�ص للأحكام الرئي�سية امل�شرتكة لهذين النوعني من الت�سهيالت.
مل ت�شرتط البنوك من ال�شركة احل�صول على �أي موافقات لتغري امللكية والطرح.

١١١١١١٣ت�سهيل املرابحة
يلخ�ص اجلدول التايل بع�ض ًا من املعلومات الرئي�سية لت�سهيل املرابحة:
جدول  :12-13ملخ�ص ت�سهيل املرابحة
نوع التمويل
الأطراف
التاريخ
�إعادة �سداد مبلغ التمويل
الأ�صلي

اتفاقية مرابحة ال�سلع (�أي :ترتيب ل�شراء وبيع �سلع ينتج عنها التزام بالدفع امل�ؤجل  /الديون امل�ستحقة على ال�شركة جلهات التمويل مقابل قيام ال�شركة ب�شراء ال�سلع
املعنية من جهات التمويل ،وت�سديد مبلغ نقدي لل�شركة من بيع تلك ال�سلع امل�شرتاة).
ال�شركة وجمموعة �سامبا املالية (ب�صفتها وكيل اال�ستثمار بالنيابة عن اجلهات املمولة للمرابحة).
� 26أبريل 2018م
�أق�ساط ن�صف �سنوية تبد�أ بعد �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ الت�سوية اخلا�ص ب�صفقة املرابحة الأولى ،ودفعة �سداد الق�سط النهائي بعد مائة وع�شرون (� )120شهر ًا.

املبلغ

 1.433.470.000ريال �سعودي

املدة

� 10سنوات
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(أ) بخصوص الرشيحة (أ) من تسهيل املرابحة املخصص إلعادة متويل مول العرب (جدة) ،واألحساء مول ،والنور مول ،والحمراء مول ،وصحارى بالزا ،والنخيل مول
(الدمام) ،ومول العرب (موقع الرياض).
(ب) بخصوص الرشيحة (ب) من تسهيل املرابحة:
-

مبلغ أقصاه  450.000.000ريال سعودي يتم استخدامه (أ) إما بكامله إلعادة سداد مديونية معينة مستحقة عىل رشكة فاس السعوديةالقابضة (وتسدد تلك الدفعة مبارشة ملقدمي ذلك الدين)( ،ب) ت ُستخدم ضمن مبلغ ال يتجاوز  300.000.000ريال سعودي إلعادة سداد
مديونية معينة مستحقة عىل رشكة فاس السعودية القابضة (وتسدد تلك الدفعة مبارشة ملقدمي ذلك الدين ،مببلغ ال يتجاوز 150.000.000
ريال سعودي لتغطية احتياجات السيولة للرشكة ،و/أو

-

مبلغ أقصاه  550.000.000ريال سعودي يخصص لتمويل برنامج الرشكة لتطوير النخيل مول (الدمام) ،وبوليفارد الجامعة والخليج مول،و/أو

-

مبلغ أقصاه  250.000.000ريال سعودي لتمويل برنامج تطوير املراكز التجارية الخاص بالرشكة (فقط املصاريف الرأساملية وأعامل ترميموتوسعة املراكز التجارية املوجودة حالياً وأعامل تجهيزات مراكز التسلية والرتفيه يف أية مراكز تسوق موجودة).

الغر�ض

١١١١١١٣ت�سهيل الإجارة
يلخ�ص اجلدول التايل بع�ض ًا من املعلومات الرئي�سية لت�سهيل الإجارة:
جدول  :13-13ملخ�ص ت�سهيل الإجارة

نوع التمويل

الأطراف
التاريخ
�إعادة �سداد مبلغ التمويل
الأ�صلي

ال�شركة وجمموعة �سامبا املالية (ب�صفتها وكيل ا�ستثمار الإجارة).
� 26أبريل 2018م
مع مراعاة مدة كل اتفاقية �إيجار� ،أق�ساط �إيجارية ثابتة ن�صف �سنوية تبد�أ بعد � 6أ�شهر من تاريخ بداية كل اتفاقية �إيجار.

املبلغ

 5.771.530.000ريال �سعودي

املدة

� 10سنوات

الإنهاء
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اتفاقية ت�سهيل الإجارة التي وافقت مبوجبها جمموعة �سامبا املالية (كوكيل مل�شاركني خمتلفني يف ت�سهيل الإجارة) على �أن ت�شرتي من ال�شركة ،من وقت لآخر ،طبق ًا
التفاقيات ال�شراء املتعلقة بعقارات معينة مملوكة لل�شركة (»العقارات امل�ضمونة«) ،وبعد ذلك �إعادة ت�أجري العقارات امل�ضمونة لل�شركة .وتتمثل العقارات امل�ضمونة فيما هو
�آت:
�1.1أر�ض �أبها
2.2الأح�ساء مول
3.3النور مول
4.4مكة مول
5.5النخيل مول (الدمام)
6.6احلمراء مول
7.7اجلبيل مول
8.8اخلليج مول
9.9مول العرب (جدة)
�1010أر�ض الق�صيم
�1111صحارى بالزا
�1212سالم مول (الريا�ض)
1313مول العرب (موقع الريا�ض)
1414موقع اجلوهرة
يف نهاية مدة ت�سهيل الإجارة ،تعهدت جمموعة �سامبا املالية ب�أن تعيد �إلى ال�شركة العقارات امل�ضمونة امل�ؤجرة يف ذلك الوقت ،مقابل �سداد املبلغ النهائي مبوجب �شريحة
ت�سهيل الإجارة ذات ال�صلة.
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مت نقل العقارات امل�ضمونة التالية من ال�شركة �إلى جمموعة �سامبا املالية:
1.1مول العرب (جدة)
2.2الأح�ساء مول
3.3النور مول
4.4احلمراء مول
�5.5صحارى بالزا
6.6النخيل مول (الدمام)
7.7مول العرب (موقع الريا�ض)
�8.8أر�ض الق�صيم
9.9موقع اجلوهرة
1010اخلليج مول.
وفيما يتعلق بالعقارات امل�ضمونة غري املنقولة يف الوقت الراهن �إلى جمموعة �سامبا املالية مبوجب ت�سهيل الإجارة ،ف�إن العقارات امل�ضمونة تلك قد يتم نقلها الحق ًا �إلى
جمموعة �سامبا املالية يف حالة �إجراء عمليات �سحب �أخرى مبوجب ت�سهيل الإجارة� ،أو وفق ما يكون الزم ًا بخالف ذلك مبوجب �أحكام �إعادة التمويل.

يتم �إنهاء كل �شريحة من ت�سهيل الإجارة ،كلي ًا �أو جزئي ًا وب�شكل تلقائي ،يف حالة حدوث دمار كلي �أو جزئي للأ�صول امل�ؤجرة املعنية مبوجب تلك ال�شريحة ،وت�صبح عندئذ
جميع مبالغ الإجارة بخ�صو�ص ال�شريحة ذات ال�صلة من الأ�صول امل�ؤجرة ،حتى تاريخ ذلك ال�ضمان ،م�ستحقة وواجبة ال�سداد .وي�ؤدي �أي�ض ًا �أي �إنهاء على ذلك النحو �إلى
التق�صري املتقاطع يف ت�سهيل املرابحة.

الغر�ض

(أ) بخ�صو�ص ال�شريحة (�أ) من ت�سهيل الإجارة ،يتم تخ�صي�ص املبالغ لإعادة متويل مول العرب (جدة) ،والأح�ساء مول ،والنور مول ،واحلمراء مول ،و�صحارى بالزا،
والنخيل مول (الدمام) ،ومول العرب (موقع الريا�ض).
(ب) فيما يتعلق بال�شريحة (ب) من ت�سهيل الإجارة:
يتم ا�ستخدام مبلغ �أق�صاه  450.000.000ريال �سعودي (�أ) �إما لإعادة ال�سداد الكامل ملديونية معينة م�ستحقة على �شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة (وت�سدد تلك الدفعة
مبا�شرة ملقدمي ذلك الدين) �أو (ب) يتم ا�ستخدامها �ضمن مبلغ ال يتجاوز  300.000.000ريال �سعودي لإعادة �سداد مديونية معينة م�ستحقة على �شركة فا�س ال�سعودية
القاب�ضة (وت�سدد تلك الدفعة ملقدمي ذلك الدين) ،مببلغ ال يزيد عن  150.000.000ريال �سعودي تخ�ص�ص لتغطية احتياجات ال�سيولة لل�شركة ،و�/أو
مبلغ �أق�صاه  550.000.000ريال �سعودي يخ�ص�ص لتمويل برنامج ال�شركة لتطوير النخيل مول (الدمام) ،وبوليفارد اجلامعة ،واخلليج مول ،و�/أو
مبلغ �أق�صاه  250.000.000ريال �سعودي لتمويل برنامج ال�شركة لتطوير املراكز التجارية (فقط امل�صاريف الر�أ�سمالية و�أعمال ترميم وتو�سعة املراكز التجارية املوجودة
حالي ًا و�أعمال جتهيزات مراكز الت�سلية والرتفيه يف �أية مراكز ت�سوق موجودة).

١١١١١١٣الأحكام امل�شرتكة املطبقة على ت�سهيل املرابحة وت�سهيل الإجارة
يلخ�ص اجلدول التايل بع�ض ًا من الأحكام الرئي�سية امل�شرتكة بني ت�سهيل الإجارة وت�سهيل املرابحة:
جدول  :14-13ملخ�ص الأحكام الرئي�سية امل�شرتكة بني ت�سهيل الإجارة وت�سهيل املرابحة
ال�ضمان امل�شرتك

�ضمانات من كل من ال�شركات ال�ضامنة وكل من ال�ضامنني ال�شخ�صيني.
التنازل عن بدالت االيجار مبوجب اتفاقيات �إيجار قائمة معينة تكون ال�شركة هي امل�ؤجر فيها.
التنازل عن الت�أمينات اخلا�صة بال�شركة
رهن احل�سابات

دفع الأرباح/بدالت الإيجار

يتم �سدادها على �أ�سا�س ن�صف �سنوي

�أرباح املرابحة/بدالت
الإيجار املتغرية

التعهدات ال�سلبية

ال�سداد امل�سبق الإلزامي

ال�شروط الالحقة
تغيري ال�سيطرة

املواثيق املالية

وقائع التق�صري

بنا ًء على ال�سعر املعرو�ض بني بنوك الريا�ض فيما يتعلق بالودائع بالريال ال�سعودي وهام�ش بواقع � %2.5سنوي ًا .و�إذا �أخفقت ال�شركة يف �سداد دفعات الأق�ساط الإ�ضافية
امل�ستحقة يف كل تاريخ من تواريخ الأق�ساط مبوجب ت�سهيل �إعادة التمويل ذي ال�صلة ،وا�ستمرت دفعة الإ�ستهالك الإ�ضافية املفقودة تلك م�ستحقة الدفع ،ف�إن مكون
هام�ش الدفعة اخلا�صة بربح املرابحة  /بدل الإيجار املتغري �سوف يزداد مبقدار  %0.25حتى ي�صل �إلى حد �أق�صى قدره � %3.0سنوي ًا .وعند قيام ال�شركة ب�سداد دفعة
الإ�ستهالك الإ�ضافية املت�أخرة ،ينخف�ض الهام�ش املت�صاعد مبقدار � %0.25إلى �أن ي�صل �إلى الهام�ش الأ�صلي وقدره � %2.5سنوي ًا� ،شريطة �أال تكون هناك �أية دفعة
�إهالك �إ�ضافية م�ستحقة وغري مدفوعة.
تنطوي كل من اتفاقيات اعادة التمويل ،مع ا�ستثناءات حمددة م�سموح بها ،على قيود م�شرتكة مفرو�ضة على قدرة ال�شركة على (من بني �أمور �أخرى)� )1( :إجراء
�أية عمليات اندماج �أو انف�صال �أو دمج �أو �إعادة هيكلة ،و(� )2إحداث تغري جوهري يف الطبيعة العامة لأعمالها ،و( )3اال�ستحواذ على �أية �شركة �أو اال�ستحواذ على �أية
�أ�سهم �أو �أوراق مالية �أو م�شاريع �أو �أ�صول �أو تعهدات ،و(� )4إعطاء قرو�ض �أو منح �أي ائتمان �أو �إعطاء �أي �ضمان �أو تعوي�ض ،و( )5تكبد �أو �إن�شاء �أو ال�سماح بوجود �أية
مديونية مالية ،و(� )6إن�شاء �أو ال�سماح بوجود �أي �ضمان (مبا يف ذلك �أي �شبه �ضمان) على �أية عقارات متلكها ال�شركة �أو ت�ست�أجرها ،و( )7الت�صرف يف �أي من تلك
العقارات ،و(� )8إعالن �أو �إعطاء �أو �سداد �أية عائدات �أو ر�سوم �أو �أتعاب �أو �أية توزيعات نقدية �أخرى (�أو فائدة على �أية عائدات �أو �أتعاب �أو ر�سوم �أو �أية توزيعات �أخرى
غري مدفوعة نقد ًا) ب�ش�أن �أو بخ�صو�ص ر�أ�سمالها� ،أو �إعادة �سداد �أو توزيع �أية عائدات �أو احتياطي �أ�سا�سي على �أ�سهم ،ويف كل حالة ،نقدي ًا� ،أو ا�سرتداد �أو �إعادة �شراء
�أو �إبطال �أو �إعادة �سداد �أي جزء من ر�أ�سمالها �أو تقرير القيام بذلك ،ويف كل حالة ،ب�شكل نقدي ،ما مل يتم الوفاء (يف حالة ( )8فقط) ب�شروط توزيع معينة ،وي�شمل
ذلك �شرط �إجراء التوزيع من املردودات النقدية املتبقية املوجودة يف احل�ساب النقدي املتبقي ،طبق ًا التفاقية ح�سابات مربمة من جانب ال�شركة بخ�صو�ص عملية �إعادة
التمويل.
بعد �إمتام الطرح� ،إما�( :أ) على ال�شركة �أن تخ�ص�ص مبلغ ًا قدره  500.000.000ريال �سعودي من متح�صالت الطرح لدفع بدالت الإيجار الثابتة امل�ستحقة وبدالت
الإيجار الثابتة الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت الإجارة ،وعليها �أن تخ�ص�ص مبلغ ًا قدره  500.000.000ريال �سعودي من متح�صالت الطرح لت�سديد املبالغ الآجلة
امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة� ،أو (ب) على ال�شركات ال�ضامنة �أن ي�ضمنوا ا�ستخدام متح�صالت الطرح املنوه عنها �أعاله ،يف كل حالة ،لدفع بدالت الإيجار الثابتة
امل�ستحقة والقيمة الثابتة الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت الإجارة ،والدفعات الآجلة غري املدفوعة امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة ،وفق ما يكون منطبق ًا.
بعد �إمتام �أي طرح خا�ص معتمد� ،إما�( :أ) على ال�شركة ا�ستخدام املبلغ الأدنى ما بني 500.000.000 :ريال �سعودي من متح�صالت الطرح اخلا�ص املعتمد ،وكامل
متح�صالت الطرح اخلا�ص املعتمد ،لت�سديد بدالت الإيجار الثابتة امل�ستحقة وبدالت الإيجار الثابتة الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت الإجارة ،وعليها تخ�صي�ص املبلغ
الأدنى ما بني 500.000.000 :ريال �سعودي من متح�صالت العر�ض اخلا�ص املعتمد ،و�إجمايل متح�صالت العر�ض اخلا�ص املعتمد لت�سديد الدفعات الآجلة غري املدفوعة
وامل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة� ،أو (ب) على ال�شركات ال�ضامنة �أن ت�ضمن تخ�صي�ص متح�صالت الطرح اخلا�ص املعتمد املنوه عنها �أعاله ،يف كل حالة ،لت�سديد
بدالت الإيجار الثابتة امل�ستحقة وبدالت الإيجار الثابتة الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت الإجارة والدفعات الآجلة امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة ،وفق ما تكون
احلالة.
�إن ال�شركة مطالبة بت�سليم وثائق وبينات معينة ك�شروط الحقة .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،يتمثل ال�شرط الوحيد الالحق املتبقي يف توفري بينة تثبت �أن ملكية مكة مول
قد مت نقلها �إلى ا�سم وكيل ال�ضمان بخ�صو�ص اتفاقيات اعادة التمويل ،وذلك يف وقت ال يتجاوز التاريخ الذي ي�صادف مرور اثني ع�شر (� )12شهر ًا من �أول ا�ستخدام
مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل.
�إن �إخفاق ال�شركة يف الوفاء بال�شرط الالحق املنوه عنه �أعاله بحلول الوقت املحدد ،ي�شكل واقعة تق�صري فورية تخول ممويل ال�شركة حق �إلغاء اتفاقيات اعادة التمويل
و�إعالن ا�ستحقاق ووجوب دفع جميع املبالغ غري املدفوعة مبوجب تلك الت�سهيالت على الفور ،والتنفيذ على الكفاالت وال�ضمانات.
م�سموح ب�إحداث تغيريات يف ملكية ال�شركة ب�شكل مبا�شر نتيجة للطرح� ،شريطة �أن ت�ضمن ال�شركة �أن ميتلك ال�ضامنون ال�شخ�صيون و�شركة فا�س ال�سعودية القاب�ضة ،يف
�أعقاب عملية الطرح ،يف جميع الأوقات (ب�شكل مبا�شر و�/أو غري مبا�شر) ،واحد ًا وخم�سني باملائة ( )%51من ر�أ�سمال ال�شركة.
1.1املحافظة على ن�سبة القرو�ض �إلى القيمة (�أي :الن�سبة املئوية لإجمايل املبالغ امل�ستحقة مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل �إلى قيمة العقارات امل�ضمونة ل�صالح
جهات التمويل) يف حدود ال تتجاوز ( ،)%60و
2.2الت�أكد من �أن تكون ن�سبة:
التح�صيالت النقدية لل�شركة املودعة يف ح�ساب املبالغ املح�صلة (�صافية من �ضريبة القيمة امل�ضافة) خالل فرتة االختبار مطروح ًا منها ( )1املبالغ
(�أ)
املدفوعة ل�سداد �أية ر�سوم وتكاليف وم�صاريف غري مدفوعة وم�ستحقة لأي دائن م�ضمون مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل و( )2املبالغ املودعة يف ح�ساب م�صاريف ت�شغيل
ال�شركة بخ�صو�ص فرتة االختبار تلك (طبق ًا التفاقية احل�سابات)� ،إلى
دفعات جميع املبالغ الأ�صلية والأرباح اخلا�صة باملديونية املالية املرتتبة على ال�شركة� ،إ�ضافة �إلى دفعات ال�شركة مبوجب �أية عمليات للخزانة ،ويف كل
(ب)
حالة ،فيما يكون منطبق ًا �أثناء فرتة االختبار املعنية،
ال تقل عن 1.2:1.0
3.3الت�أكد من �أن تكون ن�سبة ال�شركة للأرباح قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك و�إطفاء الدين �إلى دفعات جميع املبالغ الأ�صلية والأرباح ،بخ�صو�ص املديونية املالية،
م�ضاف ًا �إلى ذلك دفعات ال�شركة مبوجب �أية معامالت للخزانة ،ويف كل حالة فيما يكون مطبق ًا �أثناء فرتة االختبار تلك ،ال تقل عن .1.2:1.0
4.4الت�أكد من �أن تكون ن�سبة �إجمايل خ�صوم ال�شركة �إلى �صايف القيمة امللمو�سة لل�شركة ال تزيد عن .1.5:1.0
5.5الت�أكد من:
(�أ)	�إيداع حت�صيالت نقدية مببلغ ال يقل عن  1.850.000.000ريال �سعودي يف ح�ساب حت�صيالت ال�شركة �سنوي ًا �أثناء �أول �سنتني ( )2بعد تاريخ الت�سوية،
و
(ب)	�إيداع حت�صيالت نقدية مببلغ ال يقل عن  2.050.000.000ريال �سعودي يف ح�ساب حت�صيالت ال�شركة �سنوي ًا �أثناء كل �سنة تالية �إلى حني الوفاء
الكامل بجميع االلتزامات مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل.
تنطوي كل من اتفاقيات اعادة التمويل على وقائع تق�صري م�شرتكة معينة ،مع فرتات �سماح حمددة وحدود الأهمية املادية.
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١١١١١١٣ال�ضمانات
مبوجب �أحكام �ضمانات ال�شركات ،يتوجب على كل �شركة �ضامنة �أن تت�أكد �أال تقل ن�سبة �أرباحها قبل الفوائد وال�ضريبة واال�ستهالك و�إطفاء الدين
�إلى دفعات جميع املبالغ الأ�صلية والأرباح ،بخ�صو�ص املديونية املالية ،م�ضاف ًا �إليها الدفعات مبوجب �أي من معامالت اخلزانة ،يف كل حالة ،فيما يكون
مطبق ًا �أثناء مدة االختبار ،عن .1.2:1.0
وتنتهي �ضمانات ال�شركات وال�ضمانات ال�شخ�صية:
لدى �إمتام الطرح� ،أو
ཛ
ཛ
ཛ

ཛحدوث طرح خا�ص معتمد� ،أي الواقعتني حتدث �أو ًال،

على �أنه يف كل حالة يجب هيكلة �أو �إعادة متويل جميع االلتزامات مبوجب اتفاقية اعادة التمويل على �أ�سا�س املرابحة ،وب�صيغة مقبولة جلهات التمويل،
و�شريطة �أال تكون قد حدثت واقعة تق�صري وما زالت قائمة.

١ ١١١٣الت�أمني
حتتفظ ال�شركة بوثائق ت�أمني تغطي خمتلف �أنواع املخاطر التي قد تتعر�ض لها .ويو�ضح اجلدول التايل التفا�صيل الرئي�سية لوثائق الت�أمني التي حتتفظ
بها ال�شركة وال�شركات التابعة:
جدول  :15-13تفا�صيل وثائق الت�أمني
ال�شركة

نوع التغطية الت�أمينية
00001/2019/14102/102/P
/وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية االمانة
/00004/2019/14202/102/P
/وثيقة الت�أمني على امل�س�ؤولية ال�شاملة
00003/2019/14101/102/P
/وثيقة الت�أمني على النقد
00005/2019/12106/102/P
/وثيقة الت�أمني على املمتلكات

ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة
ال�شركة

00004/2019/12106/102/P
/وثيقة الت�أمني على االرهاب

ال�شركة

�شركة الت�أمني

مدة ال�سريان

احلد الأق�صى للتغطية الت�أمينية

الإمناء طوكيو مارين

من 2019/2/15م �إلى 2020/2/14م

 901.600ريال �سعودي

الإمناء طوكيو مارين

من 2019/2/15م �إلى 2020/2/14م

 200.000.000ريال �سعودي

الإمناء طوكيو مارين

من 2019/2/15م �إلى 2020/2/14م

 10.939.200ريال �سعودي

الإمناء طوكيو مارين

من 2019/2/15م �إلى 2020/2/14م

 12.067.423.869ريال �سعودي

الإمناء طوكيو مارين

من 2019/2/15م �إلى 2020/2/14م

 12.067.423.869ريال �سعودي (حد
امل�س�ؤولية مببلغ  150.000.000دوالر
�أمريكي)

امل�صدر :ال�شركة

١ ١١١٣العقارات
متتلك ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية العقارات التالية:
جدول  :16-13العقارات التي متتلكها ال�شركة
تاريخ ال�صك

املول

رقم ال�صك

.1

مول العرب (جدة)

820212014012

1438/10/23هـ

امل�ساحة (مرت القيمة الدفرتية
(الف ريال
مربع)
�سعودي)

املالك

املالك ح�سب
ال�صك

الرهن

املراكز التجارية الإقليمية الكبرية

�سامبا العقارية

مت الرهن مل�صلحة
�سامبا العقارية
طبق ًا لأحكام �إعادة
التمويل

.2

النور مول (املدينة
املنورة)

2/4/123

1426/10/14هـ

84.096.68

302.720

ال�شركة

عبدالرحمن �سعد
ابراهيم ال�سدحان
(ع�ضو جمل�س
�إدارة �سامبا
�سابق) نيابة عن
جمموعة �سامبا
املالية طبقا لإعالن
ت�سمية املر�شح
الذي �صدر بتاريخ
2018/04/29م
ل�صالح جمموعة
�سامبا املالية

جمموعة �سامبا
املالية

.3

احلمراء مول
(الريا�ض)

210105043686

1437/08/08هـ

75.705.26

643.178

ال�شركة

�سامبا العقارية

مت الرهن مل�صلحة
�سامبا العقارية
طبق ًا لأحكام �إعادة
التمويل

135.000

1.005.363

ال�شركة

املراكز التجارية الإقليمية
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امل�ساحة (مرت القيمة الدفرتية
(الف ريال
مربع)
�سعودي)

املول

رقم ال�صك

تاريخ ال�صك

.4

الأح�ساء مول
(الهفوف)

330809006613

1437/04/24هـ

162.616.50

.5

�سالم مول (الريا�ض)

13/87328

1426/12/16هـ

171.464.08

(�أ) 320112000244

1433/09/06هـ

(�أ) 47.004.45

.6

مكة مول (مكة
املكرمة)
(ب)
220112000245

املالك

املالك ح�سب
ال�صك

186.563

ال�شركة

�سامبا العقارية

395.449

ال�شركة مبوجب
عقد �شراء
تاريخ � 29أبريل
2018م بني �شركة
مراكز الريا�ض
(بائع) وال�شركة
(م�شرتي)

بنك الريا�ض

ال�شركة
362.709

1433/09/06هـ

(ب)
18.500

ال�شركة

�شركة تنوير
العقارية كممثل عن
ال�شركة مبوجب
اتفاقية خمال�صة
تاريخ  22نوفمرب
2018م بني
ال�شركة ،و�شركة
مراكز الريا�ض
وبنك االمناء
�شركة تنوير
العقارية كممثل عن
ال�شركة مبوجب
اتفاقية خمال�صة
تاريخ  22نوفمرب
2018م بني
ال�شركة ،و�شركة
مراكز الريا�ض
وبنك االمناء

املراكز التجارية املحلية

.7

اجلبيل مول (اجلبيل)

332403004081

1439/11/20هـ

25.871.00

180.475

ال�شركة

�شركة املراكز
العربية

.8

�صحارى بالزا
(الريا�ض)

13/54529

1423/02/15هـ

12.540.00

99.489

ال�شركة

جمموعة �سامبا
املالية

.9

النخيل مول (الدمام)
(ب)
330103019365

.10

اخلليج مول
(الريا�ض)

الرهن
مت الرهن مل�صلحة
�سامبا العقارية
طبق ًا لأحكام �إعادة
التمويل
ال تخ�ضع حالي ًا
لرهن عقاري .علم ًا
ب�أن هذا العقار
يعترب من العقارات
القابلة للرهن
حتت اتفاقية
الت�سهيالت ،مما
يعني احتمالية
رهنه للح�صول على
متويل ا�ضايف.
مت الرهن مل�صلحة
�شركة تنوير
العقارية بالنيابة
عن ال�شركة

مت الرهن مل�صلحة
�شركة تنوير
العقارية بالنيابة
عن ال�شركة

ال تخ�ضع حالي ًا
لرهن عقاري .علم ًا
ب�أن هذا العقار
يعترب من العقارات
القابلة للرهن
حتت اتفاقية
الت�سهيالت ،مما
يعني احتمالية
رهنه للح�صول على
متويل ا�ضايف.
مت الرهن مل�صلحة
جمموعة �سامبا
املالية طبقا لأحكام
�إعادة التمويل

موالت قيد االن�شاء
(�أ) 830103019366

1438/03/12هـ

(�أ) 42.832.44

ال�شركة

جمموعة �سامبا
العقارية

427.394
1438/03/12هـ

(ب) 100.177

510105043685

1437/08/08هـ

101.949.72

633.324

ال�شركة

جمموعة �سامبا
العقارية

ال�شركة

جمموعة �سامبا
العقارية

مت الرهن مل�صلحة
جمموعة �سامبا
العقارية طبقا
لأحكام �إعادة
التمويل
مت الرهن مل�صلحة
جمموعة �سامبا
العقارية طبقا
لأحكام �إعادة
التمويل
مت الرهن مل�صلحة
جمموعة �سامبا
العقارية طبقا
لأحكام �إعادة
التمويل

مواقع لتطوير مراكز ت�سوق جديدة خمطط لها
.11

مول العرب،
موقع
الريا�ض

410105043863

1437/8/12هـ

623.371.41

2.196.809

ال�شركة

جمموعة �سامبا
العقارية

مت الرهن مل�صلحة
جمموعة �سامبا
العقارية طبقا
لأحكام �إعادة
التمويل.
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رقم ال�صك

تاريخ ال�صك

املول

.12

موقع
اجلوهرة

320219012935

1437/06/7هـ

امل�ساحة (مرت القيمة الدفرتية
(الف ريال
مربع)
�سعودي)

170.746

املالك

ال�شركة

1.196.873

املالك ح�سب
ال�صك

الرهن

البنك العربي
الوطني نيابة عن
جمموعة �سامبا
مت الرهن مل�صلحة
املالية طبقا لإعالن
البنك العربي
ت�سمية املر�شح
الوطني نيابة عن
من ال�شريحة
جمموعة �سامبا
(ب) بتاريخ
املالية طبقا لأحكام
2018/04/29م
�إعادة التمويل
ل�صالح جمموعة
�سامبا املالية

الأرا�ضي ال�شاغرة التي لي�ست لها خطط تنمية حالية
.13

�أر�ض
الق�صيم

362507007015

1437/08/15هـ

1.579.675.42

350.040

ال�شركة

جمموعة �سامبا
العقارية

.14

�أر�ض �أبها

371405005762

1438/10/24هـ

53.885.70

62.000

ال�شركة

�شركة مراكز
الريا�ض

مت الرهن مل�صلحة
جمموعة �سامبا
العقارية طبقا
لأحكام �إعادة
التمويل
ال تخ�ضع حالي ًا
لرهن عقاري .علم ًا
ب�أن هذا العقار
يعترب من العقارات
القابلة للرهن
حتت اتفاقية
الت�سهيالت ،مما
يعني احتمالية
رهنه للح�صول على
متويل ا�ضايف.

امل�صدر :ال�شركة

١ ١٣١١٣امللكية الفكرية
١١١٣١١٣

١العالمات التجارية

�سجلت ال�شركة و�شركاتها التابعة عدد ًا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمات جتارية خا�صة ب�أعمالهم ،وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،مت
ت�سجيل عالمة «املراكز العربية» التجارية وبع�ض العالمات التجارية الأخرى امل�ستمدة منها .ال�شركة و�شركاتها التابعة الرئي�سية يعتمدون على هذه
العالمات التجارية يف جناح �أعمالهم ودعم و�ضعهم التناف�سي يف ال�سوق ،لذا ف�إن عدم مقدرة ال�شركة �أو �شركاتها التابعة على حماية عالماتها
التجارية �أو ا�ضطرار �أي منهم �إلى اتخاذ �إجراء قانوين للحفاظ على العالمة التجارية �سي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على مقدرتهم على ا�ستعمالها مما
�سي�ؤثر على �سري �أعمالهم ونتائج عمليات ال�شركة.
ويو�ضح اجلدول التايل التفا�صيل الرئي�سية جلميع العالمات التجارية امل�سجلة التابعة ل�شركة املراكز العربية يف اململكة العربية ال�سعودية .وت�ستخدم
ال�شركة حال ًيا عدد من هذه العالمات التجارية ،ويتم التخطيط ال�ستخدام البع�ض منها يف امل�ستقبل.
جدول  :17-13تفا�صيل العالمات التجارية امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية
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الرشكة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة العالمة

.1

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1438004376

1448/02/21هـ
(املوافق
2026/08/04م)

36

.2

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1436011442

1446/05/25هـ
(املوافق
2024/11/27م)

36

.3

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1436019866

1446/09/17هـ
(املوافق
2025/03/17م)

36

الشعار

الرشكة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة العالمة

.4

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1435001084

1445/01/17هـ
(املوافق
2023/08/04م)

36

.5

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437004051

1447/02/20هـ
(املوافق
2025/08/14م)

36

.6

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1436019474

1446/09/11هـ
(املوافق
2025/03/11م)

36

.7

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1436019475

1446/09/11هـ
(املوافق
2025/03/11م)

36

.8

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1438007248

1448/03/27هـ
(املوافق
2026/09/09م)

36

.9

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1438007249

1448/03/27هـ
(املوافق
2026/09/09م)

36

.10

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437005617

1447/03/09هـ
(املوافق
2025/09/01م)

36

.11

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1438004253

1448/02/21هـ
(املوافق
2026/08/04م)

36

.12

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437013890

1447/10/10هـ
(املوافق
2026/03/29م)

30

.13

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437013888

1447/10/10هـ
(املوافق
2026/03/29م)

36

الشعار

341

342

الرشكة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة العالمة

.14

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437013889

1447/10/10هـ
(املوافق
2026/03/29م)

43

.15

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437013891

1447/10/10هـ
(املوافق
2026/03/29م)

25

.16

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437001748

1447/01/21هـ
(املوافق
2025/07/16م)

36

.17

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437020009

1447/09/07هـ
(املوافق
2026/02/24م)

36

.18

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437019479

1447/08/23هـ
(املوافق
2026/02/11م)

36

.19

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437020010

1447/09/07هـ
(املوافق
2026/02/24م)

43

.20

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1438000233

1448/01/03هـ
(املوافق
2026/06/18م)

43

.21

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1437019478

1447/08/23هـ
(املوافق
2026/02/11م)

36

.22

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1435011052

1445/06/13هـ
(املوافق
2023/12/26م)

36

الشعار

الرشكة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة العالمة

.23

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1399/25

1443/02/30هـ
(املوافق
2021/10/08م)

36

.24

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

142406411

1444/10/28هـ
(املوافق
2023/05/18م)

36

.25

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

143100765

1441/01/19هـ
(املوافق
2019/09/18م)

36

.26

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

143110615

1441/11/01هـ
(املوافق
2020/06/22م)

41

.27

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

143000190

1450/01/07هـ
(املوافق
2028/05/31م)

35

.28

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1438021641

1448/09/21هـ
(املوافق
2027/02/28م)

36

.29

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439008972

1449/04/15هـ
(املوافق
2027/09/16م)

36

.30

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439014764

1449/06/26هـ
(املوافق
2027/11/25م)

36

.31

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439003868

1449/02/15هـ
(املوافق
2027/07/19م)

36

الشعار

343

الرشكة

بلد التسجيل

رقم العالمة التجارية

تاريخ االنتهاء

فئة العالمة

32

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439027756

1449/12/18هـ
(املوافق
2028/05/13م)

36

33

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439027755

1449/12/18هـ
(املوافق
2028/05/13م)

25

34

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439027753

1449/12/18هـ
(املوافق
2028/05/13م)

36

35

الرشكة

اململكة العربية
السعودية

1439027752

1449/12/18هـ
(املوافق
2028/05/13م)

36

امل�صدر :ال�شركة

١١١٣١١٣

١حقوق امللكية الفكرية الأخرى

�سجلت ال�شركة عدة نطاقات �إنرتنت با�سمها .ويو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل نطاقات الإنرتنت امل�سجلة با�سم ال�شركة:

344

الشعار

: تفا�صيل �أ�سماء نطاقات الإنرتنت:18-13جدول 

345

تاريخ االنتهاء

ا�سم نطاق الإنرتنت

م2019/12/18

www.arabiancentres.com

م2027/01/03

www.acclmalls.com

م2020/05/13

www.alehsamall.com

م2023/10/14

www.aljamaaboulevard.com

م2020/09/28

www.aljubailmall.com

م2020/09/04

www.almalazmall.com

م2023/10/04

www.alminamall.com

م2020/09/25

www.alnakheelmallriyadh.com

م2019/04/09

www.alnoormall.com

م2019/08/03

www.alsalaammall.com

م2020/09/28

www.altaifmall.com

م2019/04/09

www.alyasminmall.com

م2021/03/02

www.arriyadhmall.com

م2021/01/17

www.azizmall.com

م2021/05/19

www.azizmalljeddah.com

م2020/09/28

www.dammammall.com

م2023/10/07

www.dammammena.com

م2020/10/04

www.dammampark.com

م2020/09/02

www.dammamshopping.com

م2020/10/01

www.dhahranblvd.com

م2020/10/01

www.dhahranboulevard.com

م2020/04/09

www.dhahranmall.com

م2020/09/02

www.dhahranshopping.com

م2020/09/25

www.dollani.org

م2021/05/28

www.haifaamalljeddah.com

م2023/10/01

www.jannatdhahran.com

م2023/10/01

www.jannatjeddah.com

م2023/10/01

www.jannatkhobar.com

م2023/10/01

www.jannatriyadh.com

تاريخ االنتهاء

ا�سم نطاق الإنرتنت

م2021/08/28

www.jawharatarriyadh.com

م2020/10/07

www.jawharatjeddah.com

م2020/09/02

www.jeddahshoppingcity.com

م2020/09/28

www.jourymall.com

م2020/06/03

www.khaleejmallriyadh.com

م2022/04/09

www.khuraismall.com

م2020/09/02

www.madinashoppingcity.com

م2021/05/08

www.makkamall.com

م2020/09/04

www.malazmall.com

م2020/09/23

www.mall-of-arabia.com

م2021/05/13

www.mallofarabiadhahran.com

م2021/05/13

www.mallofarabiariyadh.com

م2021/03/02

www.mallofriyadh.com

م2021/02/10

www.mallofsaudi.info

م2021/02/10

www.mallofsaudi.net

م2020/10/10

www.mallofsaudia.com

م2021/02/10

www.mallofsaudis.com

م2020/08/28

www.muzdalifamall.com

م2020/09/23

www.mymallofarabia.com

م2021/05/24

www.najdmall.com

م2021/05/08

www.nakheelmall.com

م2020/04/09

www.nakheelplaza.com

م2020/10/04

www.princesultanoasis.com

م2020/09/02

www.riyadhshoppingcity.com

م2021/03/02

www.riyadmall.com

م2021/05/02

www.saharaplaza.com

م2020/05/08

www.salaammall.com

م2020/07/30

www.salaammalljeddah.com

م2020/12/19

www.salbokh.com
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ا�سم نطاق الإنرتنت

تاريخ االنتهاء

www.salboukh.com

2020/12/19م

www.salboukhmall.com

2020/09/28م

www.salmamall.com

2023/11/24م

www.tajarriyadh.com

2021/02/07م

www.tajjeddah.com

2021/02/07م

www.talahmall.com

2020/12/02م

www.talamall.com

2020/12/02م

www.thejeddahmall.com

2023/10/11م

www.turkimall.com
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2020/10/04م

www.yasminmall.com

2020/09/25م

www.zahramall.com

2020/08/28م

امل�صدر :ال�شركة

١ ١٣١١٣التقا�ضي
لي�ست هناك �أي نزاعات ق�ضائية �أو ق�ضايا �أو �شكاوى فعلية �أو حمتملة �أو �إجراءات حتقيق قائمة من املمكن �أن يكون لها ،جمتمعة �أو منفردة ،ت�أثري
جوهري على ال�شركة و�شركاتها التابعة ،كما مل ي�صل �إلى علم ال�شركة وجود �أي نزاعات ق�ضائية جوهرية منظورة حالي ًا �أو حمتملة �أو حقائق ميكن
�أن ين�ش�أ عنها ،جمتمعة �أو منفردة ،خطر حمدق متعلق بنزاع جوهري.

١ ١٣١١٣ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
١١١٣١١٣

١ا�سم ال�شركة

ا�سم ال�شركة هو «�شركة املراكز العربية» (�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة).

١١١٣١١٣

�١أغرا�ض ال�شركة

تقوم ال�شركة مبزاولة وتنفيذ الأغرا�ض التالية:
�ཛشراء الأرا�ضي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع �أو الت�أجري ل�صالح ال�شركة.
ཛ
ཛ

�ཛأعمال املقاوالت العامة للمباين وي�شمل ذلك �إن�شاء و�إ�صالح وهدم وترميم و�صيانة و�أعمال احلفر وذلك للمباين العامة واملباين ال�سكنية
واملباين التجارية واملن�ش�آت التعليمية واملن�ش�آت الرتفيهية واملن�ش�آت ال�صحية.

ཛ

�ཛصيانة وت�شغيل و�إدارة املراكز التجارية واملجمعات التجارية وال�سكنية.

ཛ

ཛادارة وت�شغيل وتطوير الأرا�ضي واملجمعات والأحياء ال�سكنية.

ཛ

�ཛإقامة املباين ال�سكنية والقيام ب�أعمال ال�صيانة والت�شغيل لها.

ཛ

ཛالدعاية واالعالن والدعاية الرقمية.

ومتار�س ال�شركة ان�شطتها وفق االنظمة املتبعة وبعد احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات املخت�صة �إن وجدت.

١١١٣١١٣

١امل�شاركة والتملك يف ال�شركات

يجوز لل�شركة �إن�شاء �شركات مبفردها ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو )م�ساهمة مقفلة ب�شرط �أال يقل ر�أ�س املال عن خم�سة ( )5مليون ريال �سعودي( ،كما
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يجوز لها �أن متتلك الأ�سهم واحل�ص�ص يف �شركات �أخرى قائمة �أو تندمج معها ولها حق اال�شرتاك مع الغري يف ت�أ�سي�س ال�شركات امل�ساهمة �أو ذات
امل�س�ؤولية املحدودة و�أي �شركات �أخرى وذلك بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ش�أن .كما يجوز لل�شركة �أن تت�صرف يف هذه
الأ�سهم �أو احل�ص�ص على �أال ي�شمل ذلك الو�ساطة يف تداولها.

١١١٣١١٣

١املركز الرئي�سي لل�شركة

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،ويجوز �أن ين�ش�أ لها فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة �أو خارجها
بقرار من جمل�س الإدارة.

١١١٣١١٣

١مدة ال�شركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ قيد ال�شركة بال�سجل التجاري ك�شركة م�ساهمة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار
من ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

١١١٣١١٣

١ر�أ�س املال

حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ  4.450.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 445.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10ريال �سعودي
وجميعها �أ�سهم عادية عينية.

١١١٣١١٣

١االكتتاب يف الأ�سهم

اكتتب امل�ؤ�س�سون يف جميع �أ�سهم ر�أ�س املال البالغة � 445.000.000سهم وقيمتها  4.450.000.000ريال �سعودي ويقر ال�شركاء ب�أنه �سبق الوفاء
بكامل ر�أ�س مال ال�شركة قبل التحول.

١١١٣١١٣

١الأ�سهم املمتازة

يجوز للجمعية العامة غري العادية لل�شركة طبق ًا للأ�س�س التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة �أن ت�صدر �أ�سهم ًا ممتازة �أو �أن تقرر �شراءها �أو حتويل �أ�سهم
عادية �إلى �أ�سهم ممتازة �أو حتويل الأ�سهم املمتازة �إلى عادية وال تعطي الأ�سهم املمتازة احلق يف الت�صويت يف اجلمعيات العامة للم�ساهمني وترتب
هذه الأ�سهم لأ�صحابها احلق يف احل�صول على ن�سبة �أكرث من �أ�صحاب الأ�سهم العادية من الأرباح ال�صافية لل�شركة بعد جتنيب االحتياطي النظامي.

١١١٣١١٣

١بيع الأ�سهم الغري م�ستوفاة القيمة

يلتزم امل�ساهم بدفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك ،و�إذا تخلف عن الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق ،جاز ملجل�س الإدارة بعد �إبالغه بخطاب م�سجل
بيع ال�سهم يف املزاد العلني وفق ًا لل�ضوابط التي حتددها اجلهة املخت�صة.
وت�ستويف ال�شركة من ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي �إلى �صاحب ال�سهم ،ف�إذا مل تف ح�صيلة البيع هذه املبالغ ،جاز لل�شركة �أن ت�ستويف
الباقي من جميع �أموال امل�ساهم.
ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف عن الدفع �إلى يوم البيع دفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضاف ًا �إليها امل�صروفات التي �أنفقتها ال�شركة يف هذا ال�ش�أن.
وتلغي ال�شركة ال�سهم املبيع وفق ًا لأحكام هذه املادة ،وتعطي امل�شرتي �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وت�ؤ�شر يف �سجل الأ�سهم بوقوع البيع مع
بيان ا�سم املالك اجلديد.

١٣١١٣١١٣

�١إ�صدار الأ�سهم

تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق
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القيمة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني .وال يجوز توزيعها ك�أرباح على امل�ساهمني .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه
�أ�شخا�ص عديدين وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن
عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

١٣١١٣١١٣

١تداول الأ�سهم

ال يجوز تداول الأ�سهم التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون �إال بعد ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهرا من تاريخ �صدور
قرار املوافقة على حتول ال�شركة .وي�ؤ�شر على �صكوك هذه الأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة واملدة التي مينع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خالل مدة احلظر نقل ملكية الأ�سهم وفقا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة
وفاته �إلى الغري �أو يف حالة التنفيذ على �أموال امل�ؤ�س�س املع�سر �أو املفل�س ،على �أن تكون �أولوية امتالك تلك الأ�سهم للم�ؤ�س�سني الآخرين.
وت�سري �أحكام هذه املادة على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء مدة احلظر.
ويجوز لل�شركة ان ت�شرتي ا�سهمها او ترهنها وفق ًا ل�ضوابط اجلهة املخت�صة وال يكون للأ�سهم التي ت�شرتيها ال�شركة ا�صوات يف جمعية امل�ساهمني.

١٣١١٣١١٣

�١سجل امل�ساهمني

تتداول �أ�سهم ال�شركة بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده �أو تتعاقد على �إعداده ال�شركة ،الذي يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم
وحمال �إقامتهم و�أرقام الأ�سهم والقدر املدفوع منها ،وي�ؤ�شر بهذا القيد على الأ�سهم .وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من
تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور.

١٣١١٣١١٣

١زيادة ر�أ�س املال

ཛ

ཛللجمعية العامة غري العادية �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال قد دفع كام ًال .وال ي�شرتط �أن يكون ر�أ�س املال قد
دفع ب�أكمله �إذا كان اجلزء غري املدفوع من ر�أ�س املال يعود �إلى �أ�سهم �صدرت مقابل حتويل �أدوات دين �أو �صكوك متويلية �إلى �أ�سهم ومل تنته
بعد املدة املقررة لتحويلها �إلى �أ�سهم.

ཛ

ཛللجمعية العامة غري العادية يف جميع الأحوال �أن تخ�ص�ص الأ�سهم امل�صدرة عند زيادة ر�أ�س املال �أو جزء ًا منها للعاملني يف ال�شركة
وال�شركات التابعة �أو بع�ضها� ،أو �أي من ذلك .وال يجوز للم�ساهمني ممار�سة حق الأولوية عند �إ�صدار ال�شركة للأ�سهم املخ�ص�صة للعاملني.

ཛ

ཛللم�ساهم املالك للأ�سهم وقت �صدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال الأولوية يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة
التي ت�صدر مقابل ح�ص�ص نقدية ،ويبلغ ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية �أو ب�إبالغهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س
املال و�شروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

ཛ

ཛيحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق الأولوية للم�ساهمني يف االكتتاب بزيادة ر�أ�س املال مقابل ح�ص�ص نقدية �أو �إعطاء الأولوية
لغري امل�ساهمني يف احلاالت التي تراها منا�سبة مل�صلحة ال�شركة.

ཛ

ཛيحق للم�ساهم بيع حق الأولوية �أو التنازل عنه خالل املدة من وقت �صدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال �إلى �آخر يوم
لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق ،وفق َا لل�ضوابط التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.

ཛ

ཛمع مراعاة ما ورد يف الفقرة (� )4أعاله ،توزع الأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بن�سبة ما ميلكونه من حقوق
�أولوية من �إجمايل حقوق الأولوية الناجتة من زيادة ر�أ�س املال ،ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويوزع
الباقي من الأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا �أكرث من ن�صيبهم ،بن�سبة ما ميلكونه من حقوق �أولوية من �إجمايل حقوق
الأولوية الناجتة من زيادة ر�أ�س املال ،ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما تبقى من الأ�سهم على
الغري ،ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العادية �أو ين�ص نظام ال�سوق املالية على غري ذلك.

١٣١١٣١١٣

١تخفي�ض ر�أ�س املال

للجمعية العامة غري العادية �أن تقرر تخفي�ض ر�أ�س املال �إذا زاد على حاجة ال�شركة �أو �إذا منيت بخ�سائر .ويجوز يف احلالة الأخرية وحدها تخفي�ض
ر�أ�س املال �إلى ما دون احلد املن�صو�ص عليه يف املادة الرابعة واخلم�سني ( )54من نظام ال�شركات .وال ي�صدر قرار التخفي�ض �إال بعد تالوة تقرير
خا�ص يعده مراجع احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات.
و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار
التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املنطقة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد
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املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

١٣١١٣١١٣

�١إدارة ال�شركة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ت�سعة (� )9أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ال تزيد عن ثالث (� )3سنوات،
وا�ستثناء من ذلك يجوز للجمعية العامة للتحول تعيني �أول جمل�س �إدارة ملدة خم�سة (� )5سنوات.

١٣١١٣١١٣

١انتهاء ع�ضوية املجل�س

تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو بانتهاء �صالحية الع�ضو لها وفقا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية
يف كل وقت عزل جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو بع�ضهم وذلك دون الإخالل بحق الع�ضو املعزول جتاه ال�شركة باملطالبة بالتعوي�ض �إذا وقع العزل
ل�سبب غري مقبول �أو يف وقت غري منا�سب ولع�ضو جمل�س الإدارة �أن يعتزل ب�شرط �أن يكون ذلك يف وقت منا�سب و�إال كان م�س�ؤوال قبل ال�شركة عما
يرتتب على االعتزال من �أ�ضرار.

١٣١١٣١١٣

١املركز ال�شاغر يف املجل�س

�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة كان للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا م�ؤقت ًا يف املركز ال�شاغر يختاره املجل�س من بني اال�شخا�ص الذين تر�شحهم
جلنة الرت�شيحات ،على �أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية ويجب �أن تبلغ بذلك الوزارة خالل خم�سة (� )5أيام عمل من تاريخ التعيني و�أن
يعر�ض التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه .و�إذا مل تتوافر ال�شروط الالزمة النعقاد جمل�س الإدارة
ب�سبب نق�ص عدد �أع�ضائه عن احلد الأدنى املن�صو�ص عليه يف نظام ال�شركات �أو هذا النظام ،وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل
�ستني يوما النتخاب العدد الالزم من الأع�ضاء.

١٣١١٣١١٣

�١صالحيات جمل�س الإدارة

مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة مبا يحقق �أغرا�ضها .وملجل�س الإدارة على
�سبيل املثال ال احل�صر ال�صالحيات التالية:
1.1الدخول يف املناق�صات واملزايدات وتر�سية العطاءات ومنها  -على �سبيل املثال ال احل�صر -وثائق البيع والإيجار والت�أجري والتمثيل والإقرارات
والرهن وغريها و�إجراء التعامالت نيابة عن ال�شركة.
2.2التوقيع على اتفاقيات القرو�ض مبا يف ذلك القرو�ض التي يزيد �أجلها عن مدة ثالث (� )3سنوات ،و�إ�صدار كفالة التزامات الآخرين ومنح كافة
ال�ضمانات لل�شركات التابعة وال�شركات الزميلة وللغري والتعوي�ضات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة.
3.3القب�ض والت�سديد والإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة وال�صلح والتنازل والإنكار وطلب اليمني وردها وال�شفعة وقبول
الأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�شركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ و�إخراج حجج اال�ستحكام وطلب تعديل
ال�صكوك ومدتها.
4.4امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركات وفتح فروع لل�شركة وحق التوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س
ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها ال�شركة �أو تكون ال�شركة �شريكا فيها مع كافة تعديالت عقود ت�أ�سي�س تلك ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريكا فيها
ومالحقها وجميع قرارات ال�شركاء يف تلك ال�شركات مبا يف ذلك القرارات اخلا�صة برفع وخف�ض ر�أ�س املال والتنازل عن احل�ص�ص و�شرائها
توقيع وتوثيق قرارات ال�شركاء بالتعديل ومالحق التعديل وعقود ت�أ�سي�س ال�شركات �أمام كاتب العدل وتوقيع قرارات و�إ�شعارات تعيني وعزل
املدراء والتوقيع لدى �إدارة ال�شركات بوزارة التجارة واال�ستثمار وعمل التعديالت والتغيريات والإ�ضافة واحلذف وا�ستخراج وجتديد ال�سجالت
التجارية وا�ستالمها و�شطبها وتغيري �أ�سماء ال�شركات ومنح القرو�ض لل�شركات التابعة و�ضمان قرو�ضها.
5.5التوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت والأوراق املالية
والتنازل عن الأولوية يف �سداد ديون ال�شركة و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة.
�6.6إفراغ ال�صكوك عن ال�شركة لدى كتاب العدل وقبوله وحتديد الثمن والإقرار بقب�ضه ب�أي �صورة واال�ستئجار والت�أجري و�إزالة �شيوع العقارات
وتخ�صي�صها وق�سمتها ،وا�ستالم امل�ستندات و�صكوك التمليك وتقدمي طلبات ا�ستخراج �صور عنها �أو تهمي�شها �أو ت�صحيحها وت�صحيح وتعديل
ذرع وحدود العقارات والأرا�ضي و�ضم ما ت�ضمنته ال�صكوك يف �صك واحد �أو �أكرث واحل�صول على �صكوك جديدة والتوقيع على ال�صكوك
ال�شرعية وا�ستالمها وتعديل احلدود والأطوال وامل�ساحة و�أرقام القطع واملخططات وال�صكوك وتواريخها والقيام نيابة عن ال�شركة ب�شراء
الأرا�ضي والعقارات وغريها من املمتلكات املنقولة وغري املنقولة ،امللمو�سة وغري امللمو�سة ،الالزمة لتحقيق �أغرا�ض ال�شركة وبيع الأرا�ضي
والعقارات واملمتلكات املنقولة وغري املنقولة ،امللمو�سة وغري امللمو�سة.
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7.7القيام بكافة العمليات امل�صرفية والبنكية داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،فتح احل�سابات البنكية وت�شغيلها مبا
يف ذلك الإيداع وال�سحب وقفل احل�سابات و�سحب الأر�صدة وت�صفيتها ،و�إ�صدار و�صرف وخ�صم ال�شيكات وال�سندات لأمر والكمبياالت وكافة
الأوراق التجارية ،واال�ستثمار يف الأوراق املالية وابرام االتفاقيات مع اال�شخا�ص املرخ�ص لهم وطلب �إ�صدار ال�ضمانات البنكية وفتح االعتمادات
امل�ستندية نيابة عن ال�شركة ،والدخول يف االتفاقيات املالية بكافة �أنواعها كاملقاي�ضات الدولية والتحوط وجميع العمليات املتعلقة بها فيما يتعلق
بكافة �أعمال ال�شركة وتعاقداتها.
8.8تعيني املحامني واملراجعني واملوظفني والعمال وعزلهم وطلب الت�أ�شريات وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد
مرتباتهم وا�ستخراج االقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها.
9.9ترتيب وعقد القرو�ض مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي والبنوك التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات التمويل وم�ؤ�س�سات متويل
ال�صادرات و�أي جهات ائتمانية �أخرى ،داخل �أو خارج اململكة العربية ال�سعودية ،مهما بلغت قيمتها �أو مدتها مبا يف ذلك القرو�ض والت�سهيالت
االئتمانية التي تتجاوز مدتها ثالث �سنوات ،وي�شمل ذلك التفاو�ض واملوافقة و�إبرام جميع االتفاقيات وامل�ستندات ذات العالقة.
1010تقدمي كافة �أنواع ال�ضمانات والكفاالت والتعهدات مبا يف ذلك ،دون ح�صر ،الرهن والتنازل عن �أ�صول وموجودات ال�شركة ل�ضمان قرو�ض
والتزامات وديون ال�شركة �أو ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريك ًا �أو م�ساهم ًا فيها ،وللمجل�س يف �سبيل ذلك ،دون ح�صر ،تقييد �صرف الأرباح
وااللتزام باالحتفاظ مبلكية الأ�سهم التي متتلكها ال�شركة يف ال�شركات الأخرى التي تكون ال�شركة �شريك ًا �أو م�ساهم ًا فيها لأي مدة كانت وفق ًا
ملتطلبات التمويل.
1111اعتماد الأنظمة الداخلية واملالية والإدارية والفنية لل�شركة و�سيا�ساتها و�إجراءاتها اخلا�صة باملوظفني وتفوي�ض املدراء التنفيذيني يف ال�شركة
للتوقيع نيابة عنها وفق ًا للأنظمة وال�ضوابط التي و�ضعها املجل�س واعتماد خطط عمل ال�شركة وت�شغيلها و�إقرار ميزانيتها ال�سنوية.
�1212إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
.أ�أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة من ن�شوء الدين كحد �أدنى.
.ب�أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد لكل عام للمدين الواحد.
.ج�إبراء املدينني حق مطلق ملجل�س الإدارة ال يجوز التفوي�ض فيه.
1313ت�شكيل اللجان (من �أع�ضاء جمل�س الإدارة او من غريهم) املنا�سبة لأعمال ال�شركة وحلاجتها وتخويل هذه اللجان ما يراه املجل�س مالئم ًا من
ال�صالحيات والتن�سيق بني هذه اللجان وذلك بهدف �سرعة البت يف الأمور التي تعر�ض عليها.
1414وللمجل�س يف حدود اخت�صا�صه �أن يوكل �أو يفو�ض واحد �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل معني �أو �أعمال معينة �أو بع�ض �أو كل
�صالحياته و�إلغاء هذا التفوي�ض �أو التوكيل كلي ًا �أو جزئي ًا و�إعطائهم حق تفوي�ض الغري.

١٣١١٣١١٣

١مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

حتدد اجلمعية العامة مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س االدارة وذلك يف حدود ما ين�ص عليه نظام ال�شركات ولوائحه ،ويجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة
�إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت وبدل م�صروفات وغري ذلك من
املزايا ،و�أن ي�شتمل كذلك على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم عاملني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أية �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارات و�أن
ي�شتمل �أي�ضا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة.

١٣١١٣١١٣

�١صالحيات الرئي�س والنائب والع�ضو املنتدب و�أمني ال�سر

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س ويجوز له �أن يعني ع�ضو ًا منتدب ًا ،وال يجوز اجلمع بني من�صب رئي�س جمل�س الإدارة و�أي
من�صب تنفيذي بال�شركة .ويقوم جمل�س الإدارة بتحديد �سلطات و�صالحيات الع�ضو املنتدب يف حال تعيينه.
ويكون لرئي�س املجل�س ال�صالحيات التالية:
.أالدعوة الجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعيات العامة لل�شركة.
.بتر�ؤ�س و�إدارة اجتماع جمل�س الإدارة واجلمعيات العامة لل�شركة.
.جيكون �صوته مرجح ًا يف حالة ت�ساوي الأ�صوات يف جمل�س الإدارة.
.دمتثيل ال�شركة يف املحافل الر�سمية والإعالمية.
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.همتثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة و�أمام املحاكم ال�شرعية على اختالف درجاتها و�أنواعها والهيئات
الق�ضائية وديوان املظامل وهيئة ال�سوق املالية ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية وجلان الأوراق التجارية وكافة
اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والأمانات والبلديات
والهيئات اخلا�صة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها.
.أاملرافعة واملدافعة واملطالبة واملخا�صمة وال�صلح والإقرار والإنكار والإبراء واملداعاة واملخا�صمة وقبول الأحكام واالعرتا�ض عليها والطعن
يف ال�شهود والتمييز وتقدمي الدعاوي والعرائ�ض واملذكرات �سواء كانت ال�شركة مدعية �أو مدعى عليها وذلك لدى �أي جهة كانت ب�شان �أي حق كان يف
�أي ق�ضية تقام منها �أو �ضدها �أمام �أي حمكمة ويف �أي جهة والتنازل والطعن وتنفيذ الأحكام وقبولها وردها واالعرتا�ض عليها ونفيها وطلب متييزها
وتقدمي اللوائح االعرتا�ضية و�إنهاء كافة الإجراءات ال�شرعية والإدارية املتعلقة بذلك وا�ستالم ال�صكوك والأحكام والنتائج والعرائ�ض وتعيني �أو عزل
املحامني واملحكمني القانونيني وال�شرعيني واخلرباء املاليني و�صرف �أتعابهم والتوثيق والتوقيع على كافة عقود ت�أ�سي�س ال�شركات ب�أنواعها ومالحق
التعديل �سواء ب�شراء احل�ص�ص �أو بيعها وقب�ض الثمن وقبول احل�ص�ص املتنازل عنها داخل وخارج اململكة ودخول �شريك او خروجه والتعديل يف ر�أ�س
املال بزيادته �أو تخفي�ضه و�إ�ضافة �أو �شطب �أو تعديل الأغرا�ض وتعيني املدراء التنفيذيني وحتديد �أتعابهم و�صالحياتهم وكافة �أعمال ال�شركة الإدارية
وال�شرعية والقانونية النظامية والتوقيع �أمام كاتب العدل واملحاكم ال�شرعية ب�أنواعها ومراجعة وزارة التجارة وال�سجل التجاري وطلب تعديل ال�سجالت
ومراجعة كافة الدوائر احلكومية ذات العالقة وامل�ؤ�س�سات وال�شركات والأفراد و�أي جهات �أخرى فيما يتعلق بجميع املعامالت والتوقيع ومراجعة الهيئة
العامة لال�ستثمار و�إدارة الرتاخي�ص ومراكز اخلدمة ال�شاملة ووزارة التجارة و�إ�صدار الرتاخي�ص وال�سجالت وال�شهادات (ال�صناعية/اخلدمية/
التجارية) الالزمة وتعديلها وتقدمي كافة امل�ستندات املطلوبة وت�سديد الر�سوم و�إجراء التعديالت الالزمة عنها والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم
ال�شركة وال�سحب والإيداع من والى البنوك الداخلية واخلارجية وحتريك احل�سابات و�صرف وا�ستالم املبالغ النقدية وال�شيكات و�صرف املكاف�آت
والتربعات �أيا كانت وملن ي�شاء وا�ستالم و�إ�صدار �أوامر الدفع ودفاتر ال�شيكات وتوقيعها وتظهريها والأوراق املالية وتوقيع االعتمادات واحلواالت على
ح�سابات ال�شركة و�إ�صدار ال�شيكات و�صرفها والت�سهيالت البنكية وتوقيع العقود اخلا�صة بذلك و�إ�صدار ال�ضمانات والكفاالت املالية ل�صالح الغري
نيابة عن ال�شركة يف جميع البنوك وقب�ض القرو�ض وت�سديد الأق�ساط واال�ستالم والت�سليم وا�ستخراج ال�سجالت التجارية و�إدارتها وجتديدها وت�سجيل
العالمات والأ�سماء التجارية ومتابعتها والإعالن يف ال�صحف الر�سمية ب�أنواعها وموقع وزارة التجارة واال�ستثمار وت�سديد الر�سوم واملبالغ امل�ستحقة
وتوقيع عقود البيع وعقود رهن العقارات و�أ�صول و�أموال ال�شركة للح�صول على قرو�ض وت�سهيالت مالية ل�صاحلها واال�سترياد والت�صدير والكمبياالت
وكافة �أنواع العقود و�إمتامها وف�سخها وتعيني املدراء واملوظفني وحتديد �صالحياتهم وعزلهم وا�ستخراج الرتاخي�ص وال�سجالت التجارية ومتابعتها.
.ب�شراء الأ�صول ال�ستخدامات ال�شركة وال�شركات التابعة لها والت�صرف بالبيع يف حالة عدم احلاجة لها.
.جفتح احل�سابات لدى البنوك داخل وخارج اململكة والتوقيع عليها ،وتفوي�ض بع�ض موظفي ال�شركة يف التوقيع على املعامالت امل�صرفية ،مبا يحقق
م�صلحة ال�شركة وحتقيق الرقابة املالية على �أموالها واتخاذ القرارات مبنح ت�سهيالت ائتمانية للعمالء ومنح اخل�صومات التي تتفق مع �سيا�سات
ال�شركة ،وتفوي�ضهم برفع الق�ضايا على مديني ال�شركة املتعرثين عن الدفع.
.د�شراء الأرا�ضي والعقارات واالفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم والتوقيع بال�شراء �أو البيع و�إنهاء �إجراءاتها النظامية وال�شرعية �أمام كتاب العدل
وكافة اجلهات الر�سمية مع حق تفوي�ض الغري يف ذلك والتوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شارك فيها ال�شركة �أو ت�ؤ�س�سها �أو ت�ستثمر فيها
داخل وخارج اململكة والتوقيع على قرارات ال�شركاء بتعديل تلك العقود �أمام كتاب العدل يف وزارة التجارة واال�ستثمار والهيئة العامة لال�ستثمار
والغرف التجارية واجلهات الر�سمية خارج وداخل اململكة والتوقيع على كافة الوثائق وامل�ستندات ذات العالقة.
.هتعيني وعزل ممثلي وموظفي ال�شركة ووكالئها ومفو�ضيها وم�ست�شاريها القانونيني.
ولرئي�س املجل�س بقرار مكتوب ان يفو�ض بع�ض �صالحياته الى غريه من اع�ضاء املجل�س او من الغري يف مبا�شرة عمل او اعمال حمددة.
يعني جمل�س الإدارة رئي�س ًا تنفيذيا لل�شركة مبوجب قرار يتم فيه حتديد �سلطاته و�صالحياته ومهامه ،ويجوز للمجل�س �إنهاء تعيينه يف �أي وقت مبوجب
قرار موجه لل�شركة وللمدير املعني.
ويعني جمل�س الإدارة �أمني �سر للمجل�س �سواء من بني �أع�ضائه �أو من الغري ويحدد مهامه ومكاف�أته ومدة تعيينه .ويخت�ص �أمني �سر املجل�س بت�سجيل
حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة وتدوين القرارات ال�صادرة عن هذه االجتماعات وحفظها يف �سجل خا�ص واالحتفاظ بذلك ال�سجل وحتديثه
والقيام ب�أية مهام يوكلها �إليه جمل�س الإدارة.
وال تزيد مدة رئي�س املجل�س ونائب رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب و�أمني ال�سر� ،إذا كان ع�ضو جمل�س �إدارة ،على مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س
ويجوز �إعادة انتخابهم وللمجل�س يف �أي وقت �أن يعزلهم �أو �أي ًا منهم دون �إخالل بحق من عزل يف التعوي�ض �إذا وقع العزل ل�سبب غري م�شروع �أو يف
وقت غري منا�سب.
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وتكون املكاف�أة التي يح�صل عليها كل منهم ،بالإ�ضافة �إلى املكاف�أة املقررة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،كما حتددها اجلمعية العامة العادية لل�شركة وذلك
يف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أي �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات �أخرى مكملة له.

١٣١١٣١١٣

١اجتماعات جمل�س الإدارة

يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�س جمل�س الإدارة مرتني يف ال�سنة على الأقل بدعوة من رئي�سه ،وتكون الدعوة كتابية ،ويجوز �أن ت�سلم باليد �أو
تر�سل بالفاك�س �أو بالربيد الإلكرتوين �أو بالربيد امل�سجل وذلك قبل �أ�سبوعني على الأقل من التاريخ املحدد لالجتماع ،ما مل يتفق �أع�ضاء املجل�س على
خالف ذلك .ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو املجل�س �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك اثنان من �أع�ضاء املجل�س.

١٣١١٣١١٣

١ن�صاب االجتماعات والقرارات

ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره �أغلبية الأع�ضاء على الأقل ،ب�شرط �أال يقل عدد احلا�ضرين عن � 5أع�ضاء .يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة
�أن ينيب عنه غريه من الأع�ضاء يف ح�ضور اجتماعات املجل�س طبقا لل�ضوابط التالية:
1.1ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو يف جمل�س الإدارة يف ح�ضور ذات االجتماع؛
�2.2أن تكون الإنابة كتابية؛
3.3ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
ويجوز عقد اجتماعات جمل�س الإدارة عرب الهاتف �أو �أي و�سيلة ات�صال �إلكرتونية �أخرى ت�سمح جلميع الأع�ضاء احلا�ضرين �سماع جميع احلا�ضرين
الآخرين .ما مل يتم الإخطار بغري ذلك.
وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني فيه وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س اجلل�سة.
يحق ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�ضها على جميع الأع�ضاء متفرقني ما مل يطلب �أحد الأع�ضاء كتابة اجتماع املجل�س
تال له.
للمداولة فيها .وت�صدر هذه القرارات �إذا �أقرتها الأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س .وتعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع ٍ

١٣١١٣١١٣

١مداوالت املجل�س

تثبت مداوالت جمل�س الإدارة وقراراته يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلا�ضرون و�أمني ال�سر وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل
خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س و�أمني ال�سر.

١٣١١٣١١٣

١اجلمعية العامة

لكل مكتتب �أيا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية التحولية لل�شركة ،ولكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعيات العامة للم�ساهمني ،وله حق توكيل الغري
من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو عاملي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.

١٣١١٣١١٣

١اخت�صا�صات اجلمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل
يف ال�سنة خالل الأ�شهر ال�ستة ( )6التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

١٣١١٣١١٣

١اخت�صا�صات اجلمعية العامة غري العادية

تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�س با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور
الداخلة �أ�صال يف اخت�صا�صات اجلمعية العامة العادية وذلك بال�شروط والأو�ضاع نف�سها املقررة للجمعية العامة العادية.

١٣١١٣١١٣

١دعوة اجلمعيات

تنعقد اجلمعيات العامة �أو اخلا�صة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة ،وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب
ذلك مراجع احل�سابات �أو جلنة املراجعة �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون ( )%5من ر�أ�س املال على الأقل .ويجوز ملراجع احل�سابات دعوة اجلمعية
لالنعقاد �إذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية خالل ثالثني ( )30يوم ًا من تاريخ طلب مراجع احل�سابات.
وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف �صحيفة يومية توزع يف مركز ال�شركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وع�شرين ( )21يوم على
الأقل .ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور �إلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة .وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال
�إلى الوزارة وذلك خالل املدة املحددة للن�شر.

١٣١١٣١١٣

�١سجل ح�ضور اجلمعيات

ي�سجل امل�ساهمون الذين يرغبون يف ح�ضور اجلمعية العامة �أو اخلا�صة �أ�سمائهم يف مركز ال�شركة الرئي�س قبل الوقت املحدد النعقاد اجلمعية.
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١٣١١٣١١٣

١ن�صاب اجلمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم
لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول ما
يفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع ،ويف حال مل تت�ضمن الدعوة ذلك توجه الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية
لالجتماع ال�سابق ،وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف الق�سم » 27-12-13دعوة اجلمعيات«.
ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

١٣١١٣١١٣

١ن�صاب اجلمعية العامة غري العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع الأول يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول ما يفيد
الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع .ويف حال مل تت�ضمن الدعوة ذلك توجه الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ  ،يعقد بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف
الق�سم « 27-12-13دعوة اجلمعيات».
ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة اجتماع ثالث ينعقد بالأو�ضاع نف�سها واملن�صو�ص عليها يف الق�سم « 27-12-13دعوة
اجلمعيات» ،ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�صة.

١٣١١٣١١٣

١الت�صويت يف اجلمعيات

لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحولية ،ولكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة .ويجب ا�ستخدام الت�صويت الرتاكمي
يف انتخاب جمل�س الإدارة.

١٣١١٣١١٣

١قرارات اجلمعيات

ت�صدر قرارات اجلمعية العامة للتحول بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها وت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة
يف االجتماع كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س
املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�س �أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون
القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

١٣١١٣١١٣

�١إدارة اجلمعية العامة

لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراجع احل�سابات.
ويجيب جمل�س الإدارة �أو مراجع احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على
�س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

١٣١١٣١١٣

١رئا�سة اجلمعيات و�إعداد املحا�ضر

ير�أ�س اجتماعات اجلمعيات العامة للم�ساهمني رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه عند غيابه �أو من ينتدبه جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه لذلك يف حال
غياب رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه.
ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن عدد امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات
املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع .وتدون املحا�ضر
ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�أمني �سرها وجامع الأ�صوات.

١٣١١٣١١٣

١ت�شكيل جلنة املراجعة

ت�شكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة من ثالثة (� )3أع�ضاء من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذين �سواء من امل�ساهمني �أو غريهم
ويحدد يف القرار مهام اللجنة و�ضوابط عملها ومكاف�آت �أع�ضائها.

١٣١١٣١١٣

١ن�صاب جلنة املراجعة

ي�شرتط ل�صحة اجتماع جلنة املراجعة ح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،وت�صدر قراراتها ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
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الذي �صوت معه رئي�س اللجنة.

١٣١١٣١١٣

١اخت�صا�صات جلنة املراجعة

تخت�ص جلنة املراجعة باملراقبة على �أعمال ال�شركة ،ولها يف �سبيل ذلك حق االطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب �أي �إي�ضاح �أو بيان من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية ،ويجوز لها �أن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�شركة لالنعقاد �إذا �أعاق جمل�س الإدارة عملها �أو
تعر�ضت ال�شركة لأ�ضرار �أو خ�سائر ج�سيمة.

١٣١١٣١١٣

١تقارير جلنة املراجعة

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�شركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات ،و�إبداء مرئيات حيالها �إن وجدت ،وعليها
كذلك �إعداد تقرير عن ر�أيها يف �ش�أن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�شركة وعما قامت به من �أعمال �أخرى تدخل يف نطاق اخت�صا�صها.
وعلى جمل�س الإدارة �أن يودع ن�سخ ًا كفاية من هذا التقرير يف مركز ال�شركة الرئي�س قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بواحد وع�شرين ( )21يوم على
الأقل لتزويد كل من رغب من امل�ساهمني بن�سخة منه .ويتلى التقرير �أثناء انعقاد اجلمعية.

١٣١١٣١١٣

١تعيني مراجع احل�سابات

يكون لل�شركة مراجع ح�سابات �أو �أكرث من بني مراجعي احل�سابات املرخ�ص لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة �سنوي ًا
وحتدد مكاف�أته ومدة عمله ويجوز للجمعية �أي�ض ًا يف كل وقت تغيريه مع عدم الإخالل بحقه يف التعوي�ض �إذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب �أو ل�سبب
غري م�شروع.

١٣١١٣١١٣

�١صالحيات مراجع احل�سابات

ملراجع احل�سابات يف �أي وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق ،وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة
احل�صول عليها ليتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله.
وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ميكنه من �أداء واجبه ،و�إذا �صادف مراجع احل�سابات �صعوبة يف هذا ال�ش�أن �أثبت ذلك يف تقرير يقدم �إلى جمل�س
الإدارة .ف�إن مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات ،وجب عليه �أن يطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف الأمر.

١٣١١٣١١٣

١ال�سنة املالية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول �شهر �أبريل وتنتهي يف  31مار�س من كل عام ميالدي ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة بعد التحول من تاريخ
قيد ال�شركة بال�سجل التجاري وتنتهي يف نهاية مار�س من العام امليالدي التايل.

١٣١١٣١١٣

١الوثائق املالية

1.1يجب على جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية لل�شركة �أن يعد القوائم املالية لل�شركة وتقرير ًا عن ن�شاطها ومركزها املايل عن ال�سنة املنق�ضية،
وي�ض ّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع الأرباح .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراجع احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد
اجلمعية العامة بخم�سة و�أربعني ( )45يوم ًا على الأقل.
2.2يجب �أن يوقع رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ورئي�سها التنفيذي ومديرها املايل الوثائق امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة ،وتودع ن�سخ منها
يف مركز ال�شركة الرئي�س حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بواحد وع�شرين ( )21يوم على الأقل.
3.3على رئي�س جمل�س الإدارة �أن يزود امل�ساهمني بالقوائم املالية لل�شركة ،وتقرير جمل�س الإدارة ،وتقرير مراجع احل�سابات ،ما مل تن�شر يف جريدة
يومية توزع يف مركز ال�شركة الرئي�س .وعليه �أي�ض ًا �أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الوزارة والهيئة ،وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية بخم�سة
ع�شر ( )15يوم ًا على الأقل.

١٣١١٣١١٣

١توزيع الأرباح

توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية ،والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:
1.1يجنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ثالثون
باملائة ( )%30من ر�أ�س املال املدفوع.
2.2للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة.
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3.3للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع �أرباح ثابتة قدر الإمكان
على امل�ساهمني .وللجمعية املذكورة كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائم
من هذه امل�ؤ�س�سات.
4.4يجوز بعد ذلك للجمعية العامة العادية ان توزع من الباقي دفعة �أولى للم�ساهمني ال تزيد عن ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
5.5مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة ع�شرين ( )21من هذا النظام ،واملادة (ال�ساد�سة وال�سبعون) من نظام ال�شركات يخ�ص�ص بعد ما تقدم
ن�سبة ال تزيد عن خم�سة باملائة ( )%5من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد اجلل�سات التي
يح�ضرها الع�ضو.
6.6ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو ترحل لل�سنوات التالية على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة.
7.7يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح مرحلية  -ب�شكل ربع �سنوي �أو ن�صف �سنوي  -تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ()4
من هذه املادة وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.

١٣١١٣١١٣

١ا�ستحقاق الأرباح

ي�ستحق امل�ساهم ح�صته يف الأرباح وفق ًا لقرار اجلمعية العامة ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ويبني القرار تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون �أحقية
الأرباح ملالكي الأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

١٣١١٣١١٣

١توزيع الأرباح للأ�سهم املمتازة

�1.1إذا مل توزع �أرباح عن �أي �سنة مالية ،ف�إنه ال يجوز توزيع �أرباح عن ال�سنوات التالية �إال بعد دفع الن�سبة املحددة وفق ًا حلكم املادة الرابعة ع�شر
بعد املائة ( )114من نظام ال�شركات لأ�صحاب الأ�سهم املمتازة عن هذه ال�سنة.
�2.2إذا ف�شلت ال�شركة يف دفع الن�سبة املحددة وفق ًا حلكم املادة الرابعة ع�شر بعد املائة ( )114من نظام ال�شركات من الأرباح مدة ثالث ()3
�سنوات متتالية ،ف�إنه يجوز للجمعية اخلا�صة لأ�صحاب هذه الأ�سهم ،املنعقدة طبق ًا لأحكام املادة التا�سعة والثمانني ( )89من نظام ال�شركات،
�أن تقرر �إما ح�ضورهم اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة وامل�شاركة يف الت�صويت� ،أو تعيني ممثلني عنهم يف جمل�س الإدارة مبا يتنا�سب مع
قيمة �أ�سهمهم يف ر�أ�س املال ،وذلك �إلى �أن تتمكن ال�شركة من دفع كل �أرباح الأولوية املخ�ص�صة لأ�صحاب هذه الأ�سهم عن ال�سنوات ال�سابقة.

١٣١١٣١١٣

١خ�سائر ال�شركة

�1.1إذا بلغت خ�سائر ال�شركة امل�ساهمة ن�صف ر�أ�س املال املدفوع ،يف �أي وقت خالل ال�سنة املالية ،وجب على �أي م�س�ؤول يف ال�شركة �أو مراجع
احل�سابات فور علمه بذلك �إبالغ رئي�س جمل�س الإدارة ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �إبالغ �أع�ضاء املجل�س فور ًا بذلك ،وعلى جمل�س الإدارة خالل
خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل خم�سة و�أربعني ( )45يوم ًا من تاريخ علمه باخل�سائر؛
لتقرر �إما زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �أو تخفي�ضه وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات وذلك �إلى احلد الذي تنخف�ض معه ن�سبة اخل�سائر �إلى ما دون ن�صف
ر�أ�س املال املدفوع� ،أو حل ال�شركة قبل الأجل املحدد يف هذا النظام.
2.2وتعد ال�شركة منق�ضية بقوة نظام ال�شركات �إذا مل تتجمع اجلمعية العامة خالل املدة املحددة يف الفقرة ( )1من هذه املادة� ،أو �إذا اجتمعت
وتعذر عليها �إ�صدار قرار يف املو�ضوع� ،أو �إذا قررت زيادة ر�أ�س املال وفق الأو�ضاع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة ر�أ�س مال
خالل ت�سعني ( )90يوم ًا من �صدور قرار اجلمعية بالزيادة.

١٣١١٣١١٣

١املنازعات

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به
ب�شرط �أن يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.

١٣١١٣١١٣

١الت�صفية

تدخل ال�شركة مبجرد انق�ضائها دور الت�صفية وحتتفظ بال�شخ�صية االعتبارية بالقدر الالزم للت�صفية وي�صدر قرار الت�صفية االختيارية من اجلمعية
العامة غري العادية ويجب �أن ي�شتمل قرار الت�صفية على تعيني امل�صفي وحتديد �سلطاته و�أتعابه والقيود املفرو�ضة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة
للت�صفية ويجب �أال تتجاوز مدة الت�صفية االختيارية خم�س (� )5سنوات وال يجوز متديدها لأكرث من ذلك �إال ب�أمر ق�ضائي وتنتهي �سلطة جمل�س �إدارة
ال�شركة بحلها ومع ذلك يظل ه�ؤالء قائمني على �إدارة ال�شركة ويعدون بالن�سبة �إلى الغري يف حكم امل�صفني �إلى �أن يعني امل�صفي وتبقى جمعيات
امل�ساهمني قائمة خالل مدة الت�صفية ويقت�صر دورها على ممار�سة اخت�صا�صاتها التي ال تتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي.
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١ ١٣١١٣و�صف الأ�سهم
١١١٣١١٣

١ر�أ�س مال ال�شركة

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة اال�سمي وامل�صدر  4.450.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 445.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها
 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وجميعها �أ�سهم عينية عادية.

١١١٣١١٣

١الأ�سهم

تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر بدون قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية ي�ضاف فرق
القيمة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني .وال يجوز توزيعها ك�أرباح على امل�ساهمني .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه
�أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن
عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم.

١١١٣١١٣

�١إعادة �شراء الأ�سهم

يجوز لل�شركة �أن ت�شرتي �أ�سهمها �أو ترهنها وفق ًا ل�ضوابط اجلهة املخت�صة وال يكون للأ�سهم التي ت�شرتيها ال�شركة �أ�صوات يف جمعية امل�ساهمني.

١١١٣١١٣

١حقوق حملة الأ�سهم العادية

مبوجب املادة ( )110من نظام ال�شركات ،تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من
الأرباح املقرر توزيعها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية وحق ح�ضور اجلمعيات العامة واال�شرتاك يف مداوالتها
والت�صويت على قراراتها ،وحق الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى
امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي.
ولكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤال غري
مقنع احتكم �إلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

١١١٣١١٣

١اجلمعيات العامة

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل
يف ال�سنة خالل الأ�شهر ال�ستة ( )6التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�س بالدرجة امل�سموح بها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة �أ�صال يف
اخت�صا�صات اجلمعية العامة العادية وذلك بال�شروط والأو�ضاع نف�سها املقررة للجمعية العامة العادية.
تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة العادية يف �صحيفة يومية توزع يف مركز ال�شركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وع�شرين ()21
يوم على الأقل .وتر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى ال�سلطات املخت�صة خالل املدة املحددة للن�شر .ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة
العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50من ر�أ�س املال على الأقل و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم لعقد هذا االجتماع
يف االجتماع الأول ،يجب الدعوة �إلى عقد اجتماع ثان بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد
االجتماع الأول ما يفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع� ،أو �إمكانية عقد اجتماع ثانٍ  ،خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق،
وذلك بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها لالجتماع الأول .ويف جميع الأحوال يكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه .ال يكون
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان ُيعقد بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول ،ب�شرط �أن تت�ضمن الدعوة لعقد االجتماع الأول
ما يفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع� ،أو �إمكانية عقد اجتماع ثانٍ  ،خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق .ويكون االجتماع
الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل .و�إذا مل يتوفر الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين ،وجهت الدعوة �إلى
عقد اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�صة .ير�أ�س اجتماعات اجلمعيات العامة
للم�ساهمني رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه عند غيابه .ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضمن عدد امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم
التي يف حيازتهم وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي
دارت يف االجتماع .وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�أمني �سرها وجامع الأ�صوات.
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١١١٣١١٣

١حقوق الت�صويت

لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية العامة التحولية �أيا كان عدد �أ�سهمه ،ولكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة .يجوز
للم�ساهم �أن ينيب عنه �شخ�صا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة نيابة عنه .ويكون لكل
مكتتب �صوت واحد عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحولية ،ويكون لكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة .ويجب ا�ستخدام الت�صويت
الرتاكمي يف انتخاب جمل�س الإدارةُ .وت�سب الأ�صوات يف اجتماعات اجلمعية العامة على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع .وال ت�صدر
قرارات اجلمعية العامة �إال �إذا كانت حتظى ب�أغلبية الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو
�إطالة مدة ال�شركة �أو حل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو �إدماج ال�شركة يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال
�إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

١١١٣١١٣

١مدة ال�شركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ قيد ال�شركة يف ال�سجل التجاري ك�شركة م�ساهمة ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار
ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.

١١١٣١١٣

١حل ال�شركة وت�صفيتها

عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة ،طريقة الت�صفية وتعيني
م�صفي �أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة
�إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

١١١٣١١٣

١تغيري حقوق امل�ساهمني

�إن حقوق امل�ساهمني املتعلقة باحل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ،واحلق يف احل�صول على ن�صيب من فائ�ض موجودات ال�شركة
عند الت�صفية ،وحق ح�ضور اجلمعيات العامة ،واال�شرتاك يف مداوالتها ،والت�صويت على قراراتها وحق الت�صرف يف الأ�سهم وحق طلب االطالع على
دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة (وذلك
بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي) م�ستمدة من نظام ال�شركات وبالتايل ال يكن تغيريها.
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١٤١٤التعهد بتغطية الطرح
قامت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون ومتعهدي التغطية (�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار ،و�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية و�شركة الأهلي
املالية) ب�إبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح («اتفاقية التعهد بالتغطية») وافق مبوجبها متعهدي التغطية على التعهد بتغطية كامل �أ�سهم الطرح
البالغة � 95.000.000سهم ،مع مراعاة بع�ض ال�شروط والأحكام الواردة يف اتفاقية التعهد بالتغطية ،وفيما يلي �أ�سماء وعناوين متعهدي التغطية:

١ ١١١٤متعهدي التغطية
�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار
مبنى برج اململكة الدور ال�ساد�س ع�شر
طريق العروبة ،حي العليا
�ص.ب220007 .
الريا�ض 11311
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد8001245599 :
هاتف+966 11 414 9888 :
فاك�س+966 11 211 7799 :
املوقع الإلكرتوينwww.sambacapital.com :
الربيد الإلكرتوينCustomerCare@sambacapital.com :

متعهدي التغطية

�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية
مبنى برج الرا�شد الدور العا�شر
طريق امللك �سعود
�ص.ب66633 .
الريا�ض 11586
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 7000 :
فاك�س+966 11 218 7003 :
املوقع الإلكرتوينwww.morganstanleysaudiarabia.com :
الربيد الإلكرتوينlneqsy@morganstanley.com :
�شركة الأهلي املالية
املبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري
طريق امللك �سعود
�ص.ب ،22216 :الريا�ض 11495
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 874 7106 :
فاك�س+966 12 606 2693 :
موقع �إلكرتوينwww.alahlicapital.com :
الربيد الإلكرتوينncbc.cm@alahlicapital.com :

وفيما يلي البنود الرئي�سية التي ا�شتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

١ ١١١٤ملخ�ص اتفاقية التعهد بالتغطية
وفق ًا ل�شروط و�أحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
()1

يتعهد امل�ساهمون البائعون ملتعهدي التغطية على قيامهم بالآتي يف �أول يوم عمل يلي تاريخ �صدور موافقة الهيئة على تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح:
�أ.

بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للم�ؤ�س�سات املكتتبة التي �شاركت يف بناء �سجل الأوامر والتي قدمت طلبات مت قبولها من مديري �سجل
اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،وبالنيابة وبعد موافقة امل�ست�شارين املاليني ،وبالتن�سيق مع ال�شركة.

359

()2

ب.

بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد الذين قدموا طلبات االكتتاب االلكرتونية والتي مت قبولها من قبل اجلهات امل�ستلمة.

جـ.

بيع وتخ�صي�ص �أ�سهم الطرح التي مل يتم �شرا�ؤها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف الطرح �إلى متعهدي التغطية
(�أو كما قد يوجهها متعهدي التغطية).

يتعهد متعهدي التغطية لل�شركة وللم�ساهمني البائعني ب�شراء �أي �أ�سهم طرح مل يتم االكتتاب فيها من قبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات
املكتتبة كنتيجة لعملية الطرح ،وفق ًا ملا هو وارد �أدناه:

جدول  :1-14الأ�سهم املتعهد بتغطيتها
عدد �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

ن�سبة �أ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتها

متعهدي التغطية

�شركة �سامبا للأ�صول و�إدارة اال�ستثمار

53.650.000

%56.5

�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية

10.000.000

%10.5

�شركة الأهلي املالية

31.350.000

%33.0

95.000.000

%100.0

املجموع

امل�صدر :ال�شركة
تعهدت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون بااللتزام بكافة ب�أحكام و�شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.
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١٥١٥تكاليف التعهد بالتغطية
�سوف يدفع امل�ساهمون البائعون وال�شركة �إلى متعهدي التغطية ،على ا�سا�س يتنا�سب مع �أ�سهم الطرح املباعة �أو ال�صادرة (�أيهما ينطبق) يف الطرح،
�أتعاب التعهد بالتغطية بناء على �إجمايل قيمة الطرح ،وامل�صاريف والتكاليف اخلا�صة بالطرح.
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١٦١٦امل�صاريف
امل�صاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح تقدر بحوايل  180مليون ريال �سعودي ،وت�شمل هذه امل�صاريف �أتعاب امل�ست�شارين املاليني ،و�أتعاب متعهدي
التغطية ،ومدير االكتتاب ،ومديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،وامل�ست�شارين القانونيني لل�شركة ،و�إرن�ست ويونغ وكي بي ام جي ،واجلهات امل�ستلمة،
وم�ست�شار درا�سة ال�سوق� ،إ�ضاف ًة �إلى �أتعاب وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات العالقة ،و�سيتم توزيع م�صاريف
الطرح على امل�ساهمني البائعني وال�شركة على ا�سا�س يتنا�سب مع �أ�سهم الطرح املباعة �أو ال�صادرة (�أيهما ينطبق) يف الطرح.

362

١٧١٧تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج
تعهدت ال�شركة ب�أن تقوم ،بعد الإدراج ،مبا هو �آت:
.أتعبئة النموذج ( 8بخ�صو�ص التقيد بالئحة حوكمة ال�شركات) .و�إذا �أخفقت ال�شركة يف الوفاء ب�أيٍّ من املتطلبات املبينة يف الئحة حوكمة
ال�شركات ،فعلى ال�شركة �أن تقدم املربرات ذات العالقة.
.ب�إبالغ هيئة ال�سوق املالية بتاريخ �أول اجتماع للجمعية العامة بعد الإدراج ،بحيث ميكن لأي ممثل ح�ضور االجتماع.
.جالتقيد بجميع الن�صو�ص الإلزامية املبينة يف الئحة حوكمة ال�شركات ،بعد الإدراج مبا�شر ًة.
.دعر�ض تعامالت الأطراف ذات العالقة القائمة حالي ًا املوجزة يف الق�سم «( 6-13املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة») على
اجلمعية العامة ،خالل �أول اجتماع لها بعد االدراج ،ويتم ا�ستبعاد �أي طرف ذات عالقة من الت�صويت على هذه التعامالت.
.هعر�ض م�شاركات �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة يف �شركات متار�س �أعما ًال �شبيهة �أو مناف�سة لأعمال ال�شركة ،التي مت تلخي�صها يف الق�سم
«( 6-5تعار�ض امل�صالح») على اجلمعية العامة ،خالل �أول اجتماع لها بعد االدراج ،ويتم ا�ستبعاد �أي طرف ذات عالقة من الت�صويت على
هذه امل�شاركات.
.وتعديل املادة  19من نظام ال�شركة الأ�سا�سي ،لتن�ص على �أنه �ستقوم ال�شركة بتبليغ الوزارة وهيئة ال�سوق املالية بتعيني ع�ضو م�ؤقت لتغطية
مركز �شاغر يف املجل�س ،وذلك خالل خم�سة (� )5أيام عمل من تاريخ التعيني.
.زتعديل املادة  31من نظام ال�شركة الأ�سا�سي لتن�ص على �أنه �ستقوم ال�شركة ب�إر�سال �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الوزارة وهيئة
ال�سوق املالية خالل املدة املحددة للن�شر.
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١٨١٨الإعفاءات
تقدمت ال�شركة �إلى الهيئة بطلب الإعفاء من متطلبات الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (ب) من املادة ال�سابعة من قواعد الإدراج ،والتي ت�شرتط �أن
ال تقل ملكية اجلمهور من فئة الأ�سهم مو�ضوع الطلب عن  % 30عند الإدراج.
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�١٩١٩شروط و�أحكام االكتتاب
مت تقدمي طلب الت�سجيل وطرح الأ�سهم �إلى الهيئة وتقدمي طلب �إدراج الأ�سهم يف تداول وفق ًا ملتطلبات قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة
وقواعد الإدراج .يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب (�أو طلب االكتتاب
االلكرتوين) ،حيث يعترب تقدمي طلب االكتتاب لأي من مدير الإكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة مبثابة �إقرار بالقبول ب�شروط و�أحكام االكتتاب املذكورة
واملوافقة عليها.

١ ١١١٩االكتتاب يف �أ�سهم الطرح
تتكون عملية الطرح من � 95.000.000أ�سهم طرح بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ب�سعر طرح
يبلغ  ٢٦ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،املطروحة للم�ستثمرين الأفراد .ومتثل �أ�سهم الطرح ما ن�سبته ع�شرين باملائة ( )%20من ر�أ�س مال ال�شركة بعد
االكتتاب .ويبلغ �إجمايل قيمة الطرح  2.47مليار ريال �سعودي .علم ًا ب�أن الطرح على املكتتبني الأفراد و�إدراج �أ�سهم ال�شركة بعد ذلك ،منوط بنجاح
تغطية امل�ؤ�س�سات املكتتبة بـما يعادل مائة باملائة ( )%100من �أ�سهم الطرح .و�سيتم �إلغاء الطرح يف حال مل يتم تغطية الطرح خالل هذه الفرتة .كما
يجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد املوافقة على هذه الن�شرة وقبل ت�سجيل وقبول الأ�سهم للإدراج يف ال�سوق املالية يف حال حدوث تغيري جوهري من
�ش�أنه الت�أثري ب�شكل �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة.
ويقت�صر الطرح على �شريحتني من امل�ستثمرين ،هما:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة
وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي يحق لها امل�شاركة يف بناء �سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء �سجل الأوامر (ملزيد من التفا�صيل،
يرجى مراجعة الق�سم« 1التعريفات وامل�صطلحات») ،ويبلغ عدد �أ�سهم الطرح التي �سيتم تخ�صي�صها ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة 95.000.000
�سهم عادي متثل مائة باملائة ( )%100من �إجمايل عدد �أ�سهم الطرح .علم ًا ب�أنه يف حال وجود طلب كايف من قبل املكتتبني الأفراد ،يحق ملديري �سجل
اكتتاب امل�ؤ�س�سات تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة حتى � 85.500.000سهم عادي ،متثل  %90من �إجمايل �أ�سهم
الطرح.
ال�شريحة (ب) :املكتتبون الأفراد
وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث
يجوز لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها ،وت�شمل �أي�ض ًا امل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية الطبيعية ،ويعد الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته ،و�إذا
ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق نظام اململكة بحق مقدم الطلب ،ويف حال مت االكتتاب مرتني ،يعترب االكتتاب الثاين الغي ًا ويتم �أخذ االكتتاب
الأول فقط باالعتبار .و�سيخ�ص�ص كحد �أق�صى � 9.500.000سهم متثل ( )%10من �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد ،ويف حال عدم اكتتاب الأفراد
بكامل الأ�سهم املخ�ص�صة لهم ،فيحق ملديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ،بعد احل�صول على موافقة الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتبني
الأفراد لتتنا�سب مع عدد �أ�سهم الطرح التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

١ ١١١٩بناء �سجل الأوامر للم�ؤ�س�سات املكتتبة
ཛ
ཛ

ཛ
ཛ

�ཛسيتم حتديد النطاق ال�سعري لغاية بناء �سجل الأوامر و�إتاحته لكل امل�ؤ�س�سات املكتتبة من قبل امل�ست�شارين املاليني وبالتن�سيق مع ال�شركة.
ཛيجب على امل�ؤ�س�سات املكتتبة تقدمي طلبات امل�شاركة يف بناء �سجل الأوامر من خالل ملء ا�ستمارة الطلب ،ويجوز للم�ؤ�س�سات املكتتبة تغيري
طلباتها �أو �إلغائها يف �أي وقت خالل مدة بناء �سجل الأوامر ،على �أن يكون تغيري تلك الطلبات من خالل تقدمي ا�ستمارة طلب معدلة �أو
ا�ستمارة طلب �إحلاقية (حيثما ينطبق) ،وذلك قبل عملية حتديد �سعر الطرح .ويجب �أال يقل عدد �أ�سهم الطرح التي يكتتب فيها كل من
امل�ؤ�س�سات املكتتبة عن � 100.000سهم وال يزيد عن � 23.749.999سهم ،وفيما يتعلق بال�صناديق العامة فقط ،مبا ال يتجاوز احلد الأق�صى
لكل �صندوق عام م�شارك والذي يتم حتديده وفق ًا لتعليمات بناء �سجل الأوامر .ويجب �أن يكون عدد الأ�سهم املطلوبة قابلة للتخ�صي�ص.
و�سيقوم مدير االكتتاب ب�إخطار امل�ؤ�س�سات املكتتبة بخ�صو�ص �سعر الطرح وعدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة مبدئي ًا لهم .ويجب �أن تبد�أ عملية
اكتتاب امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء فرتة الطرح التي ت�شمل كذلك املكتتبني الأفراد وذلك وفق ًا ل�شروط وتعليمات االكتتاب املف�صلة يف مناذج
طلبات االكتتاب.
ཛبعد �إكمال عملية بناء �سجل الأوامر للم�ؤ�س�سات املكتتبة� ،سيقوم مدير �سجل االكتتاب (بالنيابة عن امل�ست�شارين املاليني) بالإعالن عن ن�سبة
التغطية من قبل امل�ؤ�س�سات املكتتبة.
�ཛسيكون ملدير �سجل االكتتاب وال�شركة �صالحية حتديد �سعر الطرح وفق ًا لقوى العر�ض والطلب على �أن ال يزيد عن ال�سعر املحدد يف اتفاقية
تعهد التغطية ب�شرط �أن يكون �سعر االكتتاب وفق ًا لوحدات تغري ال�سعر املطبقة من تداول.
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١ ١١١٩االكتتاب من قبل امل�ستثمرين الأفراد
ཛ

ཛيجب على كل من املكتتبني الأفراد االكتتاب بعدد �أ�سهم ال تقل عن ع�شر (� )10أ�سهم طرح كحد �أدنى ،وال تزيد عن � 23.749.999سهم طرح
كحد �أق�صى .وال ي�سمح بتغيري �أو �سحب طلب االكتتاب بعد ت�سليمه.

١ ١١١٩مناذج طلبات االكتتاب
ب�إمكان املكتتبني الأفراد الذين ا�شرتكوا يف �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف
الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدّم كل هذه اخلدمات �أو بع�ضها لعمالئها �شريطة �أن:
ཛيكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات.
ཛ
ཛ

ཛال يكون قد طر�أ �أي تغيري على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا.

ان توقيع املكتتب الفرد على طلب االكتتاب ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني وال�شركة واملكتتب مقدم الطلب.
وب�إمكان املكتتبني احل�صول على ن�سخة من هذه الن�شرة من املوقع االلكرتوين التابع لل�شركة وللهيئة:
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+966 11 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com:
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب 3555
جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع االلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االلكرتوينcontactus@alahli.com :

�ستبد�أ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم طلبات االكتتاب من خالل قنواتها االلكرتونية بدء ًا من ال�ساعة  ٠٠:٠٠وحتى ال�ساعة  ٢٣:٥٩من ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ
(املوافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩م).
ينبغي على املكتتب حتديد عدد الأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف طلب االكتتاب االلكرتوين ،بحيث يكون �إجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�صل
�ضرب عدد �أ�سهم الطرح املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر الطرح البالغ  ٢٦ريال �سعودي لل�سهم.
لن يقبل االكتتاب ب�أقل من ع�شر (� )10أ�سهم �أو بك�سور الأ�سهم .من قبل املكتتبني الأفراد و�أي اكتتاب يف الأ�سهم فوق ذلك ،يجب �أن يكون مب�ضاعفات
هذا الرقم ،فيما يكون احلد الأق�صى لالكتتاب (� )٢٣٫٧٤٩٫٩٩٩سهم ًا من �أ�سهم الطرح.
يوافق كل متقدم بطلب االكتتاب االلكرتوين يف الأ�سهم املحددة الذي قدمه على �شرائها مببلغ يعادل عدد �أ�سهم الطرح املتقدم بطلبها م�ضروب ًا ب�سعر
الطرح البالغ  ٢٦ريال �سعودي لل�سهم .ويعترب كل مكتتب �أنه قد متلك عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة له عند حتقق ال�شروط التالية:
�أ.

تقدمي طلب االكتتاب االلكرتوين �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب.

ب.

ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى اجلهة امل�ستلمة.

يجب �أن يتم دفع �إجمايل قيمة �أ�سهم الطرح بالكامل لدى اجلهات امل�ستلمة (�أو من خالل القنوات الإلكرتونية املنا�سبة) من خالل اخل�صم من ح�ساب
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب االكتتاب.
�إذا كانت �أية ا�ستمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا ،ويقر املكتتب الفرد
مبوافقته على �أي عدد من الأ�سهم يتم تخ�صي�صها له� ،إال �إذا جتاوز عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له عدد الأ�سهم التي تقدم باالكتتاب لها.
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 ١ ١١١٩التخ�صي�ص ورد الفائ�ض
�سيقوم مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة بفتح و�إدارة ح�ساب �أمانة ،ويجب على مدير االكتتاب وكل جهة م�ستلمة �أن تودع املبالغ التي قامت بتح�صيلها
من املكتتبني الأفراد يف ح�ساب الأمانة املذكور.
�سوف يخطر مديري �سجل االكتتاب امل�ؤ�س�سات املكتتبة بالعدد النهائي لعدد الأ�سهم املخ�ص�صة .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى
امل�ؤ�س�سات املكتتبة دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات و�سيتم �إيداعها يف ح�ساب املكتتب .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض
يف موعد �أق�صاه ١٤٤٠/٠٩/٠٩هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م) (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة ال�صفحة (ث) «التواريخ املهمة و�إجراءات
االكتتاب» والق�سم �« 19شروط و�أحكام االكتتاب») .وينبغي على املكتتب التوا�صل مع مدير االكتتاب �أو اجلهة امل�ستلمة التي قدم منوذج طلب االكتتاب
(�أو طلب االكتتاب االلكرتوين) لديه يف حال الرغبة يف احل�صول على تفا�صيل �إ�ضافية.

١١١١١١٩تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للم�ؤ�س�سات املكتتبة
يحدد تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات املكتتبة من قبل مديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات (كما يرونه منا�سب ًا) بعد اكتمال تخ�صي�ص �أ�سهم
الطرح للمكتتبني الأفراد ،وبالنيابة عن ،وكما يحدده امل�ست�شارين املاليني ،بالتن�سيق مع ال�شركة� ،شريطة �أن ال يقل عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سات املكتتبة مبدئي ًا عن � 95.000.000سهم متثل  %100من �أ�سهم الطرح ،كما يجب �أن ال يقل التخ�صي�ص النهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة عن
� 85.500.000أ�سهم طرح والتي متثل  %90من �أ�سهم الطرح.

١١١١١١٩تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد
�سيتم تخ�صي�ص � 9.500.000أ�سهم طرح كحد �أعلى ،والتي متثل ( )%10من �أ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد� .إن احلد الأدنى للتخ�صي�ص لكل مكتتب
فرد هو ع�شرة (� )10أ�سهم كحد �أدنى ،واحلد الأعلى للتخ�صي�ص لكل مكتتب فرد هو � 23.749.999أ�سهم طرح .و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من
�أ�سهم الطرح (�إن وجدت) ،على �أ�سا�س تنا�سبي .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد  950.000مكتتب فرد ،فال ميكن �ضمان تخ�صي�ص احلد الأدنى
البالغ ع�شرة (� )10أ�سهم لكل مكتتب .ويف حال جتاوز عدد املكتتبني الأفراد  950.000مكتتب ف�سوف يتم التخ�صي�ص وفق ًا ملا يحدده مدير االكتتاب،
و�سوف يتم �إعادة الفائ�ض �إن وجد بدون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.

١ ١١١٩اال�ستقرار ال�سعري والتخ�صي�ص الإ�ضايف
فيما يتعلق بالطرح ،ف�إنه يجوز ل�شركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية ،ب�صفته مدير اال�ستقرار ال�سعري (ولكن دون �أن يكون ملزم بذلك) ،و�إلى
احلد الذي ت�سمح به التعليمات اخلا�صة بتنظيم �آلية اال�ستقرار ال�سعري للطروحات الأولية ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية ،تخ�صي�ص عدد من
الأ�سهم الإ�ضافية وتنفيذ عمليات ل�ضمان اال�ستقرار ال�سعري ،لغر�ض دعم ال�سعر ال�سوقي للأ�سهم بحيث يكون على م�ستوى �سعري يعادل �سعر الطرح
�أو �أعلى .ولي�س مدير اال�ستقرار ال�سعري مطالبا ب�إبرام مثل هذه العمليات ،و�سيتم تنفيذ هذه العمليات يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) خالل
�أوقات التداول واملزاد وذلك خالل فرتة تبد�أ من تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية وتنتهي يف موعد ال يتجاوز  30يوما تقومييا بعد ذلك.
ومع ذلك ،لن يتوجب على مدير اال�ستقرار ال�سعري القيام ب�أي عمليات ا�ستقرار �سعري ،ولي�س هناك ما ي�ضمن �إجراء عمليات اال�ستقرار ال�سعري.
ويجوز توقيف �أي عمليات ا�ستقرار �سعري ،يف حالة املبا�شرة بها ،يف �أي وقت ودون �إ�شعار م�سبق .وفيما عدا ما يقت�ضيه النظام �أو اللوائح ،ينوي مدير
اال�ستقرار ال�سعري الإف�صاح عن �أي تخ�صي�ص للأ�سهم الإ�ضافية و� /أو عمليات اال�ستقرار ال�سعري يتم �إجرا�ؤها فيما يتعلق بالطرح ،وفقا ملا تلزم به
التعليمات اخلا�صة بتنظيم �آلية اال�ستقرار ال�سعري ال�صادرة عن الهيئة.
لأغرا�ض ال�سماح ملدير اال�ستقرار ال�سعري بتغطية عمليات البيع على املك�شوف الناجتة عن �أي تخ�صي�ص �إ�ضايف ،و�سيقوم امل�ساهم املعني بالتخ�صي�ص
الإ�ضايف مبنح خيار ملدير اال�ستقرار ال�سعري («خيار التخ�صي�ص الإ�ضايف») ،والذي يجوز مبوجبه ملدير اال�ستقرار ال�سعري �شراء ما ي�صل �إلى �أربعة
ع�شر مليون ومائتني وخم�سني �ألف (� )14.250.000سهم كحد �أق�صى (تعادل خم�سة ع�شر باملائة ( ))%١٥من الأ�سهم الإ�ضافية �ضمن �إجمايل عدد
الأ�سهم امل�شمولة يف الطرح�«( ،أ�سهم التخ�صي�ص الإ�ضايف») ب�سعر الطرحُ .ويار�س خيار التخ�صي�ص الإ�ضايف ،كل ًيا �أو جزئ ًيا ،بنا ًء على �إخطار من
مدير اال�ستقرار ال�سعري ،خالل فرتات التداول واملزاد (يف اليوم الثالثني� ،أو قبله ،من بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية) .وتكون �أي �أ�سهم �إ�ضافية
يجري تخ�صي�صها وفقا خليار التخ�صي�ص الإ�ضايف م�ساوية من جميع النواحي للأ�سهم ،مبا يف ذلك فيما تخوله من �أرباح وتوزيعات �أخرى معلنة
�أو مقدمة �أو مدفوعة على �أ�سا�س الأ�سهم ،ويتم �شرا�ؤها بنف�س ال�شروط التي تُباع بها �أ�سهم الطرح ،و�سوف ت�شكل فئة واحدة مع الأ�سهم الأخرى.

١ ١١١٩اتفاقية �إقرا�ض الأ�سهم
فيما يتعلق بالرتتيبات املبينة يف الق�سم «( 4-19اال�ستقرار ال�سعري والتخ�صي�ص الإ�ضايف») �أعاله� ،أبرم مدير اال�ستقرار ال�سعري اتفاقية لإقرا�ض
الأ�سهم مع امل�ساهم املقر�ض ،والتي �سيتمكن مبوجبها مدير اال�ستقرار ال�سعري من االقرتا�ض من امل�ساهم املقر�ض وب�صورة جمانية �أ�سهما حديثة
الإدراج والتي متثل ن�سبة  %15من �إجمايل عدد �أ�سهم الطرح ،وذلك لل�سماح ملدير اال�ستقرار ال�سعري يف وقت الإدراج ،بت�سوية �أي تخ�صي�ص �إ�ضايف
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يتعلق بالطرح� ،إن وجد .و�إذا اقرت�ض مدير اال�ستقرار ال�سعري �أي �أ�سهم وف ًقا التفاقية �إقرا�ض الأ�سهم ،ف�سوف يتوجب عليه �إعادة اوراق مالية �أو
مقابل مايل مكافئة �إلى امل�ساهم املقر�ض بعد انتهاء فرتة اال�ستقرار ال�سعري.

١ ١١١٩احلاالت التي يجوز فيها تعليق الإدراج �أو �إلغائه
�١١١١١١٩صالحية تعليق �أو �إلغاء الإدراج
�أ.

يجوز للهيئة تعليق تداول الأ�سهم �أو �إلغاء الإدراج يف �أي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف �أي من احلاالت الأتية:
�1.1إذا ر�أت �ضرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.
�2.2إذا �أخفقت ال�شركة �إخفاقا تراه الهيئة جوهريا يف االلتزام بنظام ال�سوق املالية �أو لوائحه التنفيذية �أو قواعد ال�سوق.
�3.3إذا مل ت�سدد ال�شركة �أي مقابل مايل م�ستحق للهيئة �أو ال�سوق �أو �أي غرامات م�ستحقة للهيئة يف مواعيدها.
�4.4إذا ر�أت �أن ال�شركة �أو �أعمالها �أو م�ستوى عملياتها �أو �أ�صولها مل تعد منا�سبة ال�ستمرار �إدراج الأ�سهم يف ال�سوق.
5.5عند الإعالن عن ا�ستحواذ عك�سي ال يت�ضمن معلومات كافية ب�ش�أن ال�صفقة املقرتحة .ويف حال �أعلن امل�صدر عن معلومات كافية
تتعلق بالكيان امل�ستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد �إعالن امل�صدر ،ب�أنه �ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول ال�صفقة املقرتحة
لال�ستحواذ العك�سي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول يف هذه املرحلة.
6.6عند ت�سرب معلومات عن ال�صفقة املقرتحة لال�ستحواذ العك�سي ،ويتعذر على امل�صدر تقييم و�ضعه املايل بدقة ويتعذر �إبالغ ال�سوق
وفق ًا لذلك.

ب.

يخ�ضع رفع تعليق التداول املفرو�ض مبوجب الفقرة (�أ) املذكورة �أعاله لالعتبارات التالية:
1.1معاجلة الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ب�شكل كاف ،وعدم وجود �ضرورة ال�ستمرار التعليق حماية للم�ستثمرين.
�2.2أن رفع التعليق من املرجح عدم ت�أثريه يف الن�شاط العادي لل�سوق.
3.3التزام ال�شركة ب�أي �شروط �أخرى تراها الهيئة.

جـ.

تعلق ال�سوق تداول الأوراق املالية للم�صدر يف �أي من احلاالت الأتية:
1.1عند عدم التزام امل�صدر باملواعيد املحددة للإف�صاح عن معلوماته املالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح الأوراق املالية
وااللتزامات امل�ستمرة �إلى حني الإف�صاح عنها.
2.2عند ت�ضمن تقرير مراجع احل�سابات على القوائم املالية للم�صدر ر�أي معار�ض �أو امتناع عن �إبداء الر�أي �إلى حني �إزالة الر�أي
املعار�ض �أو االمتناع عن �إبداء الر�أي.
�3.3إذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف البابني الثاين والثامن من قواعد الإدراج بعد م�ضي املهلة التي حتددها ال�سوق للم�صدر
لت�صحيح �أو�ضاعه ما مل توافق الهيئة على خالف ذلك.
4.4عند �صدور قرار عن اجلمعية العامة غري العادية للم�صدر بتخفي�ض ر�أ�س ماله وذلك ليومي التداول التاليني ل�صدور القرار.

د.

ترفع ال�سوق التعليق امل�شار �إليه يف الفقرات الفرعية ( )1و( )2و( )3من الفقرة (ج) من هذه املادة ،بعد م�ضي جل�سة تداول واحدة تلي
انتفاء �سبب التعليق.

هـ.

يجوز لل�سوق يف �أي وقت �أن تقرتح على الهيئة تعليق تداول �أي �أوراق مالية مدرجة �أو �إلغاء �إدراجها اذا ر�أت من املرجح حدوث �أي من احلاالت
الواردة يف الفقرة (�أ).

و.

يجب على امل�صدر الذي علق تداول �أوراقه املالية اال�ستمرار يف االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد ال�سوق

ز�	.إذا ا�ستمر تعليق تداول الأوراق املالية مدة � 6أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر �إجراءات منا�سبة لت�صحيح ذلك التعليق فيجوز للهيئة �إلغاء
�إدراج الأوراق املالية للم�صدر
حـ.
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عند �إكمال ال�شركة لعملية ا�ستحواذ عك�سي ،يلغى �إدراج �أ�سهم امل�صدر .و�إذا رغب امل�صدر يف �إعادة �إدراج �أ�سهمه ،فعليه تقدمي طلب جديد
لإدراج �أ�سهمه وفقا لقواعد الإدراج وا�ستيفاء املتطلبات ذات العالقة املن�صو�ص عليها يف قواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات امل�ستمرة.

ط	.ال تخل هذه البنود بتعليق التداول �أو �إلغاء الإدراج الناجت عن خ�سائر ال�شركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد ال�سوق ذات العالقة.

١١١١١١٩الإلغاء االختياري للإدراج
�أ	.ال يجوز مل�صدر �أدرجت �أوراقه املالية يف ال�سوق �إلغاء الإدراج �إال مبوافقة م�سبقة من الهيئة .وللح�صول على موافقة الهيئة ،يجب على امل�صدر
تقدمي طلب الإلغاء �إلى الهيئة مع تقدمي �إ�شعار متزامن لل�سوق بذلك ،و�أن ي�شمل الطلب املعلومات الآتية:
1.1الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء.
2.2ن�سخة من الإف�صاح امل�شار �إليه يف الفقرة (د) �أدناه.
3.3ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى امل�ساهمني� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي
�إجراء �آخر يتخذه امل�صدر.
املعيني وفق ًا لقواعد طرح الأوراق املالية وااللتزامات
�4.4أ�سماء ومعلومات االت�صال اخلا�صة بامل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين
ً
امل�ستمرة.
ب.

يجوز للهيئة -بنا ًء على تقديرها  -قبول طلب الإلغاء �أو رف�ضه.

جـ.

يجب على امل�صدر احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على �إلغاء الإدراج بعد ح�صوله على موافقة الهيئة.

د.

عند �إلغاء الإدراج بنا ًء على طلب امل�صدر ،يجب على امل�صدر �أن يف�صح للجمهور عن ذلك يف �أقرب وقت ممكن .ويجب �أن يت�ضمن الإف�صاح
على الأقل �سبب الإلغاء وطبيعة احلدث الذي �أدى �إليه ومدى ت�أثريه يف ن�شاطات امل�صدر.

١١١١١١٩التعليق امل�ؤقت للتداول
�أ.

يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق امل�ؤقت للتداول عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�صاح عنه فور ًا مبوجب نظام ال�سوق املالية �أو
لوائحه التنفيذية �أو قواعد ال�سوق وال ي�ستطيع امل�صدر ت�أمني �سريته حتى نهاية فرتة التداول .وتقوم ال�سوق بتعليق تداول الأوراق املالية لذلك
امل�صدر فور تلقيها للطلب.

ب.

عندما يتم تعليق م�ؤقت للتداول بناء على طلب امل�صدر يجب على امل�صدر �أن يعلن يف �أقرب وقت ممكن �سبب تعليق التداول واملدة املتوقعة
للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق الذي ي�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر.

جـ.

يجوز للهيئة �أنً تعلق التداول م�ؤقتا من دون طلب من امل�صدر عندما يكون لديها معلومات �أو تكون هناك ظروف قد ت�ؤثر يف ن�شاطات امل�صدر
وترى �أن تلك الظروف رمبا ت�ؤثر يف ن�شاط ال�سوق �أو تخل بحماية امل�ستثمرين .ويجب على امل�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه املالية للتعليق امل�ؤقت
للتداول اال�ستمرار يف االلتزام بنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد ال�سوق.

د.

لل�سوق �أن تقرتح على الهيئة ممار�سة �صاحليتها وفق الفقرة (ج) املذكورة �أعاله �إذا تبني لها معلومات �أو ظروف قد ت�ؤثر يف ن�شاطات ال�شركة
ومن املحتمل �أن ت�ؤثر يف ن�شاط ال�سوق �أو يف حماية امل�ستثمرين.

هـ.

يرفع التعليق امل�ؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإف�صاح امل�شار �إليه يف الفقرة (ج) �أعاله ،ما مل تر الهيئة �أو ال�سوق خالف ذلك.

١١١١١١٩رفع التعليق
يخ�ضع رفع تعليق التداول لالعتبارات الآتية:
�أ	.معاجلة الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ب�شكل كاف ،وعدم وجود �ضرورة ال�ستمرار التعليق حماية للم�ستثمرين.
ب	.ب�أن رفع التعليق من املرجح عدم ت�أثريه يف الن�شاط العادي لل�سوق.
جـ.

التزام امل�صدر ب�أي �شروط �أخرى تراها الهيئة.

إجراءات منا�سبة لت�صحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة �إلغاء �إدراج
و�إذا ا�ستمر تعليق تداول الأوراق املالية مدة �ستة �أ�شهر من دون �أن يتخذ امل�صدر �
ٍ
الأوراق املالية للم�صدر.
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١١١١١١٩ت�سجيل و�إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها
ي�شرتط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقدمي امل�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.

١ ١١١٩املوافقات والقرارات التي �سيتم مبوجبها طرح الأ�سهم وادراجها
تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح �أ�سهم الطرح مبوجبها فيما يلي:
�أ.

قرار جمل�س �إدارة ال�شركة بالتو�صية بطرح الأ�سهم لالكتتاب العام.

ب.

موافقة الهيئة على الطرح بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م).

جـ.

موافقة تداول على ادراج �أ�سهم ال�شركة ال�صادرة يف تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م).

د.

قرار امل�ساهمون البائعون باملوافقة على بيع الأ�سهم املباعة خالل الطرح.

هـ

موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة وعر�ض الأ�سهم اجلديدة خالل الطرح.

١ ١٩١١٩فرتة احلظر
يحظر على كبار امل�ساهمني املذكورين يف ال�صفحة (ع) من هذه الن�شرة الت�صرف يف �أ�سهمهم مدة �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة
يف ال�سوق ،ويجوز لهم الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة دون احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة.

� ١ ١٩١١٩إقرارات املكتتبني
بتعبئة منوذج طلب االكتتاب (�أو طلب االكتتاب االلكرتوين) وتقدميه ،ف�إن املكتتب:
�أ.

يوافق على اكتتابه يف عدد الأ�سهم املذكور يف طلب االكتتاب الذي قدمه.

ب.

يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.

جـ.

يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعلى كافة تعليمات و�أحكام الطرح وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ومنوذج طلب االكتتاب
وطلب االكتتاب االلكرتوين ،ويكتتب يف الأ�سهم بناء على ذلك.

د.

يعلن �أنه مل ي�سبق له التقدم بطلب االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة و�أن لل�شركة احلق يف رف�ض �أي من �أو جميع طلباته يف حالة تكرار طلب
االكتتاب.

هـ.

يقبل عدد �أ�سهم الطرح املخ�ص�صة له (يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد �أق�صى) مبوجب طلب االكتتاب.

و.

يتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقدميه ملدير االكتتاب �أو للجهة امل�ستلمة.

�١ ١٩١١٩سجل الأ�سهم وترتيبات التعامل
حتتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمني يحتوي على �أ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم والأ�سهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه
الأ�سهم.

١ ١٩١١٩ال�سوق املالية ال�سعودية
بد�أ تداول الأ�سهم يف اململكة ب�شكل �إلكرتوين كامل عام 1990م وقد مت ت�أ�سي�س نظام تداول �سنة 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق املالية .ويتم
التعامل بالأ�سهم عرب نظام «تداول» من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها ،ويتم التداول كل يوم
عمل من �أيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة العا�شرة (� )10صباح ًا وحتى ال�ساعة الثالثة ( )3ع�صر ًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل
�أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة التا�سعة والن�صف (� )9:30صباح ًا
وحتى ال�ساعة العا�شرة (� )10صباح ًا .ويتم تغيري �أوقات التداول يف �شهر رم�ضان املبارك كما يتم الإعالن عنه عن طريق تداول .وتتم ال�صفقات من
خالل عملية مطابقة �أوامر �آلية .وكل �أمر �صالح يتم انتاجه وفق ًا مل�ستوى ال�سعر ،وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق (الأوامر التي و�ضعت بناء على �أف�ضل
�سعر) �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة ال�سعر (الأوامر التي و�ضعت ب�سعر حمدد) مع االخذ باالعتبار �أنه يف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم
تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال ،ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع «تداول» على الإنرتنت
والرابط الإلكرتوين ملعلومات «تداول» الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويرتز ،تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل
يومني عمل (� ،)T+2أي �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم بعد يومني عمل من تنفيذ ال�صفقة.
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تلتزم ال�شركات املدرجة بالإف�صاح عن كافة القرارات واملعلومات اجلوهرية الهامة للم�ستثمرين من خالل تداول ،وتتولى تداول م�س�ؤولية مراقبة
ال�سوق ب�صفته م�شغ ًال للآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سيابية عمليات التداول يف الأ�سهم.

١ ١٩١١٩تداول �أ�سهم ال�شركة
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لتلك الأ�سهم ،واعالن تداول عن تاريخ بدء تداول �أ�سهم ال�شركة .وتعترب التواريخ والأوقات
املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة الهيئة .و�سوف ي�سمح ملواطني اململكة واملقيمني
فيها الذين يحملون �إقامة نظامية ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ولل�شركات والبنوك و�صناديق اال�ستثمار ال�سعودية واخلليجية بالتداول يف
الأ�سهم بعد تداولها يف ال�سوق .و�سيكون ب�إمكان امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل التداول يف �أ�سهم ال�شركة ح�سب القواعد املنظمة لال�ستثمار امل�ؤ�س�سات املالية
الأجنبية امل�ؤهلة يف الأ�سهم املدرجة .كما يحق للمكتتبني الأجانب اال�ستثمار ب�شكل غري مبا�شر للح�صول على املنافع االقت�صادية للأ�سهم من خالل
الدخول يف اتفاقيات مبادلة ( )SWAPالقيام باال�ستحواذ على املنافع االقت�صادية للأ�سهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات املبادلة مع الأ�شخا�ص
املرخ�ص لهم وب�شراء الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية والتداول فيها ل�صالح امل�ستثمرين الأجانب .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب اتفاقيات املبادلة،
يعترب الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم هم املالك النظاميني للأ�سهم.
وال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات امل�ؤ�س�سات املكتتبة يف تداول وبعد ت�سجيل ال�شركة و�إدراج �أ�سهمها
يف ال�سوق املالية ،و ُيحظر التداول يف �أ�سهم ال�شركة حظر ًا تام ًا قبل التداول الر�سمي ،وتتحمل امل�ؤ�س�سات املكتتبة التي تتعامل يف تلك الأن�شطة امل�س�ؤولية
الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أو امل�ساهمون البائعون �أية م�س�ؤولية قانونية فيما يتعلق يف ذلك.

�١ ١٩١١٩أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطراف االكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي الو�صايا
ومديري الرتكات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو تفوي�ض �أي منها من قبل الأطراف
يف االكتتاب دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
مت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال وجود �أي اختالف بني الن�صني العربي والإجنليزي ،ف�إن الن�ص العربي هو الذي
�سيتم اعتماده وتطبيقه.
و ُيحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم الطرح لأي �شخ�ص يف �أي دولة �أخرى غري اململكة ،با�ستثناء فئة امل�ؤ�س�سات املكتتبة الأجنبية على �أن
يتم مراعاة الأنظمة والتعليمات املنظمة لذلك .وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شارين املاليني ومدير االكتتاب ومتعهدي التغطية من جميع
م�ستلمي هذه الن�شرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق ب�أ�سهم الطرح وبيعها ومراعاة التقيد بها.
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٢٠٢٠امل�ستندات املتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة يف طريق الدائري ال�شمايل ،حي النخيل ،اململكة العربية ال�سعودية ،وذلك بني
ال�ساعة التا�سعة (� )9صباح ًا حتى ال�ساعة اخلام�سة ( )5ع�صر ًا ابتداء من ١٤٤٠/٠٨/١١هـ (املوافق ٢٠١٩/٠٤/١٦م) حتى ١٤٤٠/٠٩/٠٤هـ
(املوافق ٢٠١٩/٠٥/٠٩م) ،على �أال تقل تلك الفرتة عن ع�شرين ( )20يوما قبل نهاية فرتة الطرح:
�أ�	.إعالن موافقة الهيئة على الطرح.
ب .قرار امل�ساهمون البائعون باملوافقة على بيع الأ�سهم املباعة خالل الطرح.
جـ .موافقة اجلمعية العامة لل�شركة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة وعر�ض الأ�سهم اجلديدة خالل الطرح.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
د.
هـ .عقد ت�أ�سي�س ال�شركة والتعديالت الواردة عليه.
�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة وم�ستندات الت�أ�سي�س الأخرى.
و.
القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة
ز.
النظامية للفرتات من � 1أبريل 2017م �إلى � 27سبتمرب 2017م ومن � 28سبتمرب 2017م �إلى  31مار�س 2018م ،والقوائم املالية املوحدة املعدة
لغر�ض خا�ص لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،وكل منها مت �إعداده وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة
العربية ال�سعودية؛ والقوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س من ال�سنة املالية 2018م والقوائم املالية املوحدة املراجعة
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م ،وكل منهل معد وفقا للمعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية.
املوافقات اخلطية من قبل كل من:
حـ.
1.1امل�ست�شارين املاليني ومدير االكتتاب ومديري �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهدي التغطية على �إدراج �أ�سمائهم و�شعارهم �ضمن ن�شرة
الإ�صدار هذه.
�2.2إرن�ست ويونغ على �إدراج ا�سمه و�شعاره يف هذه الن�شرة كمراجع ح�سابات ال�شركة للقوائم املالية النظامية املوحدة املراجعة لل�سنوات
املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتات من � 1أبريل 2017م �إلى
� 27سبتمرب 2017م ومن � 28سبتمرب 2017م �إلى  31مار�س 2018م ،والقوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املالية
املنتهية يف  31مار�س 2018م ،ومت �إعداد كل منها وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية؛ والقوائم
املالية املوحدة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2018م ،والتي مت �إعدادها وفقا للمعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة
العربية ال�سعودية.
3.3كي بي �إم جي على �إدراج ا�سمه و�شعاره كمراجع القوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب
2018م� ،ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه ،ون�شر تقرير كي بي �إم جي.
4.4م�ست�شار العناية املهنية الالزمة املايل (براي�س وترهاو�س كوبرز) على �إدراج ا�سمه و�شعاره و�إفاداته� ،إن وجدت� ،ضمن ن�شرة
الإ�صدار هذه.
5.5م�ست�شار درا�سة ال�سوق ومقيم العقار اخلارجي (جيه �أل �أل) على �إدراج ا�سمه و�شعاره و�إفاداته �ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه.
6.6امل�ست�شار القانوين (عبد العزيز العجالن و�شركاه) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار هذه.
7.7بيكر اند مكنزي ال ال بي على �إدراج ا�سمه و�شعاره يف هذه الن�شرة.
ط .العقود واالتفاقيات امل�صرح بها يف ق�سم «( 6-13املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة») التي يكون ع�ضو جمل�س االدارة �أو املدير
التنفيذي �أو �أحد �أقربائهم مهتما بها لتحقيق �أعمال ال�شركة.
تقرير التقييم العقاري املعد من قبل جيه �أل �أل.
ي.
ك .تقرير تقييم جدة بارك املعد من قبل جيه �أل �أل.
اتفاقية التعهد بالتغطية.
ل.
درا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�شار درا�سة ال�سوق.
م.
م�ستند يو�ضح الآلية التي مت اال�ستناد عليها للتو�صل �إلى النطاق ال�سعري امل�ستخدم يف عملية بناء �سجل الأوامر.
ن.
�س .م�ستند يلخ�ص بع�ض التوقعات امل�ستقبلية للبنود املالية لل�شركة
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٢١٢١القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها
يحتوي هذا الق�سم على:
.١

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2016م ،و2017م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها،
كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

.٢

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من � 1أبريل 2017م الى � 27سبتمرب 2017م (التي متثل اخر قوائم مالية موحدة نظامية
لل�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

.٣

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من � 28سبتمرب 2017م الى  31مار�س 2018م (التي متثل �أول قوائم مالية موحدة نظامية
لل�شركة امل�ساهمة ال�سعودية املقفلة) ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

.٤

القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م ،بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات
املرفقة بها ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة ،والتي مت �إعدادها ومراجعتها من قبل «�إرن�ست ويونغ»،كما ورد يف تقريرهم
املرفق يف هذه الن�شرة.

.٥

القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م («قوائم ال�سنة املالية 2018م (،)»)IFRS
بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي مت �إعدادها وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية
ال�سعودية والتي متت مراجعتها من قبل «�إرن�ست ويونغ» ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

.٦

القوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م («الت�سعة �أ�شهر من ال�سنة املالية 2019م»)،
بالإ�ضافة �إلى الإي�ضاحات املرفقة بها والتي مت �إعدادها وف ًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ( )IFRSعلى النحو املعتمد يف اململكة العربية
ال�سعودية ومراجعتها من قبل كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه (حما�سبون قانونيون) ،كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة.

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ص لل�سنة املنتهية بتاريخ  31مار�س 2018م وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف
اململكة وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( )SOCPAب�سبب حتويل ال�شركة لو�ضعها القانوين من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
�إلى �شركة م�ساهمة مغلقة اعتبا ًرا من تاريخ � 28سبتمرب 2017م.
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)

القوائم املالية
املوحدة وتقرير
مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2016

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣ دو دة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
اﻟ ﻔ ﮭ ر س
ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

٢

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٣

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

2

ﺻﻔﺣﺔ

٥-٤
٦
٣٢-٧

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦

اﻟﻣوﺟو دات
اﻟﻣوﺟو دات اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟو دات اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟو دات ﻏﯾر اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود إﯾﺟ ﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟو دات ﻏﯾر اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟو دات

إﯾﺿ ﺎح

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٤
٥
٦
٧

٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
٢٠٥٫٧٤١٫٨٧٠
٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩
١٥٣٫٤٣٢٫٠٥١
١٫١٢٦٫٦٩٧٫١١١

٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤
١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥
٩٠٫٨٤٤٫٠٣٣
١٥٤٫٢٥٤٫١٨٦
٧١٣٫٢٧٠٫٤٨٨

٨

٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦
١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠
٢٤٩٫٧٩٩٫٩١٨
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦
٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢
٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨
٩٫٢٥٣٫٩٢٣٫٣٨٠
١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١

٥٧٢٫٨٤٧٫٤٧١
٤٩٫٨٧٧٫٣٦٨
١٣٥٫١١٩٫٤٣٨
٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩
٢٣٥٫٧٠١٫١٥٥
٨٫٣٤٣٫٨٥٨٫٤٢٢
٣٢٫٧٤٤٫٨٨٩
٩٫٤١٧٫٦٩٧٫٩٧٢
١٠٫١٣٠٫٩٦٨٫٤٦٠

٩
١٠
١١
١٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺻ ﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛ ﺎة
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ذﻣم داﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗ داوﻟﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١٣

٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٦٫٧٧٥٫٠٦٨
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
٤٨٢٫٢٩١٫٠٦٥
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
١٫٦٣٩٫٤١٠٫٧٧٦

٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
١٣٢٫٧٣٢٫٣٩٦
٢٤٧٫٠١٤٫٩١٦
٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨
١٣٢٫٦٨٨٫٧٥٢
٥٣٫٤٦١٫٦١٨
١٫١٣٣٫٠٧٠٫٨٤٠

١٣
١٧

٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣
٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤
٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧
٥٫٧١٤٫٥٩٠٫٣٧٣

٣٫٥٠٩٫٣٧٤٫٢١١
٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٨٫٥٣٧٫٢٠٧
٤٫٤٢٧٫٩١١٫٤١٨
٥٫٥٦٠٫٩٨٢٫٢٥٨

٦
١٤
١٥
١٦

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
رأس اﻟﻣ ﺎل
اﺣﺗﯾ ﺎطﻲ ﻧظ ﺎﻣﻲ
أرﺑ ﺎح ﻣﺑﻘ ﺎة
أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن إﻋ ﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء

١٨
١٩
١٠

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
١٫٦٧١٫٤٦٥
٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٢٫٣٦٦٫٣٨٤
١٥٣٫٦٢٥
٢٫٩١٨٫٢٨٤
٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣

٧١٣٫٨٤٩
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١

١٤٫٥٤٧٫٩٠٩
٤٫٥٦٩٫٩٨٦٫٢٠٢
١٠٫١٣٠٫٩٦٨٫٤٦٠

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
إﯾﺿ ﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
دﻋ ﺎﯾﺔ وﺗﺳوﯾق
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف

 ٦و ١٤
١١

٢٢
٢٣

اﻟ دﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥
)(٣٨٢٫٤٤٦٫٠٣١
)(١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١
١٫٢٨٩٫٢٢٤٫٨٢٣
)(٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢
)(١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥
)(١٦١٫٢٧٩٫٦٣٧

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
١٫٦٣٨٫٥٩٥٫٤٤٨
)(٢٦٨٫١٦٧٫٤٥٤
)(١٤٥٫٦٦٦٫٤٨١
١٫٢٢٤٫٧٦١٫٥١٣
)(٨٫٥٣١٫١٠٠
)(٥٨٫١١٠٫٨٣١
)(٦٦٫٦٤١٫٩٣١

١٫١٢٧٫٩٤٥٫١٨٦

١٫١٥٨٫١١٩٫٥٨٢

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺷطب ﺗﻛ ﻟﯾﺎف ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء ﻣﻠﻐ ﺎة
أﻋﺑ ﺎء ﻣ ﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى ،ﺻ ﻓﺎﻲ
اﻟ دﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٩
١١
٢٤
٢٥

٨٫٦٤٧٫٦٦١
)(٨٫٤٤٣٫٠٩٤
)(١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦
١٠٫٦١٣٫٢٦٤
١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١

١٠٫٦٠٧٫٨٦٠
)(١٠٫٠٩٣٫٧٣٣
)(١١٣٫١٥٧٫٠٠٣
٤٠٫٨٢١٫٦٥٩
١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥

اﻟزﻛ ﺎة
اﻟ دﺧل ﻗﺑل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

١٦

)(٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨
٩٩٩٫٩٦٣٫٦٤٣

)(٥٣٫٤٦١٫٦١٨
١٫٠٣٢٫٨٣٦٫٧٤٧

)(١٨٫٨٣٨٫٨٤٨

)(١٤٫١٧٢٫٩٠٨

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥

١٫٠١٨٫٦٦٣٫٨٣٩

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
إﯾﺿ ﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛ ﺎة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﻛ ﺎﺳب ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
إطﻔ ءﺎ ﺗﻛ ﻟﺎﯾف اﻟﻣﻌ ﻣﺎﻼت
إطﻔ ﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﺷطب ﺗﻛ ﻟﺎﯾف ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء ﻣﻠﻐ ﺎة
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭ ﺎ
ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ :
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑ
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن  /إﻟﻰ ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻ ﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
داﺋﻧون
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺻ ﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛ ﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﺿﺎﻓﺎت ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣ رﺎ اﺿ ﻓﺎﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌ ﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة ﻣن ﺧﻼل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌ ﻣﺎﻼت
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة
ﺣﻘوق اﻻﻗﻠﯾﺔ
داﻟﻣﺳﺗﺧ دم ﻓﻲ( ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘ )

٢٠١٦
دي
﷼ ﺳﻌو
١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١

١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥

١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١
١٢٫٨٦٣٫١٢٤
)(٨٫٦٤٧٫٦٦١
٥٫٤٠٣٫٨٤٤
٣٫٥٣٦٫٤١٠
٨٫٤٤٣٫٠٩٤
٣٫٢٨٠٫٠٦٠
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

١٤٥٫٦٦٦٫٤٨١
٧٫٨٠٣٫٣٥٧
)(٨٫٣١٥٫٦٤٤
)(١٠٫٦٠٧٫٨٦٠
٥٫٣٨٩٫٤٨٤
١٠٫٠٩٣٫٧٣٣
٤٫٦٤٨٫١٦٢
-

)(٩٣٫٩٤٥٫٩٣٢
)(٣٠٩٫٠٠٣٫٤٥٩
٨٢٢٫١٣٥
١٤٤٫٠٤٢٫٦٧٢
١٤٤٫٦١٧٫٩٠٧
)(١٣٫٣١٨٫٧٨٧
)(١٥٠٫١٥١٫١٣٢
٩٨٧٫٦١١٫٦٩٤
)(٨٧٨٫٣٧٣
)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٩٨٤٫٧٣٣٫٣٢١

)(٥٠٫٦٦٥٫٨٠٢
٧٥٠٫٥٣٦٫٩٤٦
)(٢٠٫٥٧٠٫٠٧٤
٢٦٫٠٢٦٫٥٣١
٨٤٫٦٨٤٫٨٨٧
٤٧٫٩٧٧٫٦٧٢
)(٤٩٫٨٧٧٫٣٦٨
٢٫٠٢٩٫٠٨٨٫٨٧٠
)(١٢٨٫٤٨٥
٢٫٠٢٨٫٩٦٠٫٣٨٥

 ١١و ١٧

)(٦٠٦٫٥٥٩٫٠٦٩
)(٩٤٫٨٤١٫٨٩٠
)(٤١٫٤٤٢٫١٥٢
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٧١٫٠٩٥٫٤٣٥
)(٧٩٣٫٩٣٨٫٥٤٦

)(٢٫٩٩٣٫٨٢١٫٤٣٥
)(١٣٥٫١١٩٫٤٣٨
)(٥٧٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٣٫٥٣٨٫٥٠٤
)(٩٫٧٠٧٫٤٣٠
١٦٫٢٥٠٫٠٠٠
١٨٫٥٨٢٫٤٣٧
٢٦٫٠٩٢٫٢٣٢
)(٣٫١٤٨٫٢٦٢٫١٣٨

١٣
١٧
١٣
١٣

٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨
)(٢٧٨٫١٧٢٫٩٠٨

١٫٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٤٤٫٣٢٧٫٠٥٠
)(٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠
)(١٢٫١٨٩٫٢٦٠
١٫٠٨٣٫٩٨٣٫٦٩٠

١١
١٢
٢٥
٩
)-١٣أ(
١١
٥

١٦

٩
١٢
٩

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘ د واﻷرﺻ دة ﻟ دى اﻟﺑﻧوك
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘ د واﻷرﺻ دة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘ دﯾﺔ
 ٦و ٢١
ارﺑ ﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭ ﺎ ﻋن طرﯾق ﺣﺳ ﺎب اﻟﺷرﻛ ﺎء
)ﺧﺳ ﺎﺋر( أرﺑ ﺎح  /ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧ ﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋ ﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات
١٠
ﻣﺗ ﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
 ٦و ١١
ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ  /ﻣن ﺟﮭ
٦
ﺗﺣوﯾل زﻛ ﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
٢٠
رأس ﻣﺎل اﺿﺎﻓﻲ ﺳﺎھم ﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺎء
١٨
رﺳﻣﻠﺔ أرﺑ ﺎح ﻣﺑﻘ ﺎة
١٧
ذﻣم داﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

)(٨٧٫٣٧٨٫١٣٣
٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
)(٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢
-

)(٣٥٫٣١٨٫٠٦٣
٣٦٥٫٥٣٠٫٣٢٧
٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤
٢٫٩١٨٫٢٨٤
٥٨٩٫٧٢١٫٦٨٤
)(١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧
٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥
٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥
٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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──────────
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
══════════

٤٫٤٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
──────────
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٨٫١١٢٫٤٨٠
─────────
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
═════════

─────────
١٠٢٫٣٦٦٫٣٨٤

اﻻﺣ ﯾﺗﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
─────────
٥٠٠٫٠٠٠
١٠١٫٨٦٦٫٣٨٤
-

٦

──────────
═══════════

١٫٣٣٤٫٠٩١٫٥٩٩
)(٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥
──────────
-

ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﺷرﻛﺎء
﷼ ﺳﻌودي
──────────
٩٢٣٫٠٩٢٫٢٢٦
-

٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥
)(٩٨٫١١٢٫٤٨٠
)(٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
──────────
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
═══════════

)(٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥
──────────
١٥٣٫٦٢٥

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
﷼ ﺳﻌودي
──────────
١٫٢٧٥٫١٧٢٫٣٤٥
١٫٠١٨٫٦٦٣٫٨٣٩
)(١٠١٫٨٦٦٫٣٨٤
-

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾ ﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎر س ٢٠١٦

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣ ﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٦و (٢١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح(١٠

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣ ﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻣﺳﺎھﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎء )إﯾﺿﺎح  ١٨و
(٢٠
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل )إﯾﺿﺎح (١٨
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح(١٠

رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي
──────────
١٫٠٠٠٫٠٠٠
-

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎر س٢٠١٦

)(١٫٢٤٦٫٨١٩
─────────
١٫٦٧١٫٤٦٥
═════════

٢٫٩١٨٫٢٨٤
─────────
٢٫٩١٨٫٢٨٤

ارﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻋن اﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم
اﺳ ﺛﺗﻣﺎرات ﻣ ﺎﺗﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ
﷼ ﺳﻌودي
─────────
-

٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥
)(٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
──────────
٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
══════════

١٫٣٣٤٫٠٩١٫٥٩٩
٢٫٩١٨٫٢٨٤
──────────
٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق
اﻟﺷرﻛﺎء
﷼ ﺳﻌودي
──────────
٢٫١٩٩٫٧٦٤٫٥٧١
١٫٠١٨٫٦٦٣٫٨٣٩
-

١٨٫٨٣٨٫٨٤٨
)(٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨
─────────
٧١٣٫٨٤٩
═════════

─────────
١٤٫٥٤٧٫٩٠٩

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة
﷼ ﺳﻌودي
─────────
١٢٫٥٦٤٫٢٦١
١٤٫١٧٢٫٩٠٨
)(١٢٫١٨٩٫٢٦٠

٩٩٩٫٩٦٣٫٦٤٣
)(٩٠٢٫٦٧٢٫٩٠٨
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
──────────
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
═══════════

١٫٣٣٤٫٠٩١٫٥٩٩
٢٫٩١٨٫٢٨٤
──────────
٤٫٥٦٩٫٩٨٦٫٢٠٢

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
──────────
٢٫٢١٢٫٣٢٨٫٨٣٢
١٫٠٣٢٫٨٣٦٫٧٤٧
)(١٢٫١٨٩٫٢٦٠
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 - ١اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة ) "اﻟﺷرﻛﺔ" أو "اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم" ( ،ﺷرﻛﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٢٦ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٥ﻣﺎﯾو .(٢٠٠٥
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷراء اﻷراﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭـﺎ
وﺗطوﯾرھﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﮭدم واﻟﺗرﻣﯾم
واﻟﺣﻔر وأﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷﻐﯾل وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم وإدارة
وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛـﯾﺔ ٪

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟ ﺗﺎﺑﻌﺔ*
ﺷرﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾـﺔ و اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻷﺻـﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﺑـد
اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟظﮭران اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾرﻣوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوارج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟدﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟﻣﺗﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟراﺳﺦ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

٢٠١٦
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة**
اﻟﻣﺑﺎﺷرة
٪٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

٢٠١٥
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة**
اﻟﻣﺑﺎﺷرة
٪٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
-

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
-

* إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
**إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٢أﺳس اﻟ وﺗﺣﯾد
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ،واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻣـذﻛورة ﻓـﻲ اﻹﯾﺿـﺎح
رﻗم ) .(١وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ،اﺳﺗﺛﻣﺎرا ً طوﯾل اﻷﺟل ﯾﺗﻛـون
ﻣن ﺣﺻﺔ ﺗزﯾد ﻋن  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ اﻟﺗﺻوﯾت و  /أو ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﯾطرة ﻋﻣﻠﯾـﺔ .ﯾـﺗم ﺗوﺣﯾـد اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾطرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت وﻟﺣﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳـﯾطرة .ﯾـﺗم إﻋـداد اﻟﻘـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻧﻔس اﻟﻔﺗـرة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﺣﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـﺎرة وﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟـودات ﻏﯾـر اﻟﻣﻣﻠوﻛـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ،وﯾـﺗم
إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣﻘـوق
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻧـورد ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﺑﯾﺎﻧـﺎ ً ﻷھـم
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ:
اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﺳ ﺗﺧدام اﻟ ﺗﻘدﯾرات
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ،واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن إﻋداد ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ اﻹدارة
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات.
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺑﻧد اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
اﻟﻣدﯾﻧون
ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺗﺣﺻﯾل اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺗﺷطب اﻷرﺻدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل .ﺗﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
اﻻﺳ ﺛﺗﻣﺎرات

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣـﺎ ً وﻻ ﺗﻌﺗﺑـر ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـﺔ أو ﻣﺷـروﻋﺎ ً ﻣﺷـﺗرﻛﺎ ً .ﯾـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن
اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻘﯾد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠـﺔ .ﺗﻌﻛـس
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت أي ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾﯾر واﻻﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك ،إذ ﯾﺗطﺑق ذﻟك ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺣذف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠـﺔ ﺑﻘـدر ﺣﺻـﺗﮭﺎ ﻓـﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ
ﻓﻲ ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗـوع اﻧﺧﻔـﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔـﺎض وذﻟـك ﺑـﺎﻟﻔرق
ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷراء واﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎ ت
اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳـوﯾﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻛـﻲ ﺗﺗﻔـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣـﻊ ﺗﻠـك
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗظﮭر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗراة ﺑﻧﯾﺔ ﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق أو ﻷﻏـراض اﻟﻣﺗـﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ،وﺗـدرج ﺿـﻣن
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ .ﺗﻘﯾد أو ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط أو ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾﯾم ﺑدﯾﻠـﺔ ،وإﻻ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐـرض ﺗﺣﻘﯾـق دﺧـل
إﯾﺟﺎرات أو ﻣن أﺟل زﯾﺎدة رأس اﻟﻣﺎل أو ﻛﻼھﻣﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ ﻣﺑـدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت.
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣوﯾل واﻷﺗﻌـﺎب اﻟﻣﮭﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ وﻋﻣـوﻻت اﻟﺗـﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل وﺿـﻊ
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﺳـﺗﺑدال ﺟـزء ﻣـن اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻛﺑد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷروط اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ .ﺑﻌد اﻹﺛﺑـﺎت اﻷوﻟـﻲ ،ﺗظﮭـر اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎ اﻻﺳـﺗﮭﻼك
اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء .ﺗﺳـﺗﮭﻠك ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت اﻷﺧـرى ﺑطرﯾﻘـﺔ
اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣـر
اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻟﻣﻣ ﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘﯾد ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗظﮭر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺳﺗﮭﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات.
ﺗطﻔﺄ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾـد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾـﺔ ،ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ أو
ﻋﻣر اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛـﺎن ھﻧـﺎك دﻟﯾـل ﻣوﺿـوﻋﻲ ﻋﻠـﻰ
وﻗوع أي ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻟذﻟك اﻷﺻل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ھذه اﻟﺧﺳﺎرة .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك اﻷﺻل.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﺻروف ﻓورا ً ﻓﻲ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻل ﻧﺎﻗ ً
وإذا ﻣﺎ ﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻸﺻـل )أو اﻟوﺣـدة اﻟﻣـدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾـﺔ( إﻟـﻰ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎدﺗﮭـﺎ ﻋـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﻣﻔﺗـرض
ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾـﺔ( ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﯾـﺗم إﺛﺑـﺎت
ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓورا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋﻘـود إﯾﺟـﺎر ﻋﻘﺎرﯾـﺔ ﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻣﺣﻔظـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ .ﻗـررت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ،اﺳـﺗﻧﺎدا ً ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﺷـروط
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣدة ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
ھذه اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﺗﺿﺎف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر ،وﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر .ﺗدرج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻧد ﻧﺷﺄة اﻟﻌﻘد ،ﺳـواء ﻛـﺎن
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل أو ﻣوﺟودات ﻣﺣددة أو ﻧﻘل ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟـك اﻟﺣـق
ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت.
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣؤﺟر ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
ﯾﺗم ﺗﺟزﺋﺔ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر وذﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌـدل ﻋﺎﺋـد ﺛﺎﺑـت ﻋﻠـﻰ اﻟرﺻـﯾد
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧرى ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺻرﻓﮭﺎ
ﻋﻧد ظﮭورھﺎ.
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل اﻟﻣوﺣـدة وﻓﻘـﺎ ﻟﺷـروط ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر
اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻺطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾـﮫ اﻻﻧﺗﻔـﺎع
ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة.
اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ،ﺳواًء ﻗدﻣت أم ﻟم ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوردﯾن.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳـﺎﺑﻘﺔ ،وﻣـن اﻟﻣﺣﺗﻣـل أن ﺗﻛـون اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺳداد ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﺗراه اﻹدارة ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﮭذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺎرﯾﺦ
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺧﺻم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻷﺛر ﺟوھرﯾﺎ ً.
اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻘود اﯾﺟﺎرھﺎ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
اﻟ ﻘ ر و ض
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟـدﺧل ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﺗﺣﺳـب اﻟزﻛـﺎة ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﺑـدأ
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﺗﺣﺳب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺟري ﻗﯾد أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ،إن وﺟدت ،ﻋﻧـد اﺳـﺗﻼم
اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل .
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل
اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻣﺿﺎھﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓق ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺻورة ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ،
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وﻗت اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﺗﻌﺎﻗدًﯾﺎ .إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﯾرادات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾرادات ،وﻟﮭﺎ
ﺿﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر و ﻣﻌرﺿﺔ أﯾ ً
ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ﻗﺑل إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات:

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾـﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ ﻋـن إﯾـرادات اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر
اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣـدى ﻓﺗـرة اﻹﯾﺟـﺎر وﯾـﺗم إدراﺟﮭـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟـدﺧل اﻟﻣوﺣـدة
ﻛﺈﯾرادات ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷـرة
اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻛﻣﺻروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳس اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ) ﺗ ﺗﻣﺔ(

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر  -ﺗﺗﻣﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣواﻓز اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣـدى ﻓﺗـرة ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر .إن ﻣـدة
اﻟﻌﻘد ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدة اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻛﺧﯾﺎر ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺣﯾث
ﺗﻛون اﻹدارة ﻣﺗﺄﻛدة وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﻧﺷﺄة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧراب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.

ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن .ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗـوﻓر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،ﺗ ُﻌد اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ
أداﺋﮭم اﻟﺳﺎﺑق.

رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت ،رﺳوم اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌوﯾض .ﺗدرج رﺳـوم
اﻟﺧـدﻣﺎت واﻹدارة و اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ اﻷﺧـرى ﻓـﻲ ﺻـﺎﻓﻲ إﯾـرادات اﻹﯾﺟـﺎر ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ذات اﻟﺻـﻠﺔ ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑـر ﺑـﺄن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﻣﺗﻌﮭد ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺻل ﻣـﺎ وذﻟـك ﻋﻧـد إﺗﻣـﺎم ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻹﻋـداد اﻷﺻـل اﻟﻣؤھـل
ﻟﻠﻐرض اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﮫ ،وﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺗﺗﻛون ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳـﻲ ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑـدة ﻓـﻲ اﻹﻋﻼﻧـﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣﻌـﺎت واﻟﻣراﻛـز اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻹﯾـرادات وﻓﻘـﺎ ً ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻓق أﺳس ﺛﺎﺑﺗﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق.
ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﺑﺎﻟﺷروط
وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﮭﺎ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺎﺛـل أو ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗـدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻋواﻣل ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣوﺛـوق ﺑﮭـﺎ
ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﺣﯾن إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت .وﺗﺣـول
أرﺻدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣـدة
وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺗدرج اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾـر اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺗﺳـدﯾدات أو ﺗﺣوﯾـل
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
 -٤اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤
٩٠١٫٩٢٧
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١

٣٢٩٫٣٨٣٫٤٩٨
٨٢٨٫٧٦٦
٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤

 -٥اﻟﻣدﯾﻧون
ﺗﺗﻛون اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻ
أن اﻹدارة ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻗﺑل ﻗﺑوﻟﮫ ووﺿﻊ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟـذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻣﻌظـم ھـذه
اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت.
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١٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٥اﻟﻣدﯾﻧون ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٦ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺧﻔض أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻘﯾﻣـﺔ  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧﷼ ﺳـﻌودي ) :٢٠١٥ﻻ ﺷـﻲء( .ﻛﺎﻧـت
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
-

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺟﻧب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٣
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

-

٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

-

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٠٥٫٧٤١٫٨٧٠ ٢٠١٦
١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥ ٢٠١٥

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد
وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٨٦٫٣٠٧٫٨٥٢
٤٤٫٤٧٢٫٣٢٣

ﻟﻐﺎﯾﺔ  ٣٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
────────
١٣٫٠٠٧٫١٣٤
٤١٫٢١٥٫٤٧٧

ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
٩٠ – ٣١
 ١٨٠ – ٩١ﯾوﻣﺎ ً
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
──────── ────────
٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢
١٣٫٩٨٨٫٣١١
٢٫٥٤٢٫٦٨٩
١٧٫٦٠٥٫٥٨٥

أﻛﺛر ﻣن  ١٨٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
────────
٦٨٫١٣٠٫٥١١
٣٢٫١٢٣٫٩٣١

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ،ﺗﺷﺗﻣل أرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗـرة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ،وﻟـم ﯾﺟﻧـب ﻣﺧﺻـص ﻟﻠـدﯾون
اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ،ﻷﻧﮭـﺎ ﻻﺗـزال ﺗﻌﺗﺑـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـﯾل .ﻻ ﺗﻘـوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺿـﻣﺎﻧﺎت أو
ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻷرﺻدة وﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف
اﻵﺧر.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻐرض إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠـﻰ
اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو أن ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻌﻛـس ،أو أن ﺗﺧﺿـﻊ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻣﺷﺗرك .ﻗد ﺗﻛون اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓراد أو ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى.
ﺗم ﺣذف اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح.

١٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺗﻌﺎﻣﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗ ُﻌﺗﻣد ﺷروط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻹدارة ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎء )اﯾﺿﺎح (٢١
أﻋﻣﺎل اﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺗﺣوﯾل زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (١٦

٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢
٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٩٢٫٨١٨٫١٥٧
٤٥٩٫٢٠٤٫٣٦٩
٦٠٫٥٢٧٫٣٩٩
-

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٥٨٩٫٧٢١٫٦٨٤
١٫٠٠٩٫٧١٦٫٣٤٠
٤٣٥٫١٧١٫٦٠٧
٣٩٫٦٠٤٫٣٩٠
١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧

ﺗم ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،إﺳﻧﺎد ﻋﻘود إﻧﺷﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ وھﻲ ،ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾـر وﺷـرﻛﺎه
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  ٣٫٤ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي )  ٢٫٩ : ٢٠١٥ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳـﻌودي ( ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك أواﻣـر اﻟﺗﻐﯾﯾـر )إﯾﺿـﺎح  .(٨إن
ﻋﻣﻠﯾﺔ إرﺳﺎء اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم وﺗرﺷﯾﺢ ﻋطﺎءات.
أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷرﺻدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:
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 (١ﻣﺳ ﺗﺣق ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ:

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺷرﻛﺔ ﻓﺿﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ أﻟﻌﺎب ﺑﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد ﻟﻸﻣن
ﻧﺟﻣﺔ اﻟﻣداﺋن ﻟﻠﻌﻘﺎرات
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘﮭوة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
أﺧرى

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

١٦

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٤٠٠٫٣٢٢٫٥٦٩
٣٠٫٤١٠٫٤١٣
٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧
٢٠٫٦٥٥٫١٦٥
١٥٫٥٩٩٫٨٨٨
١٤٫١٢٢٫٤٧٧
١٠٫٤٧٣٫٤٣٩
٣٫٧٠٩٫٤٠١
٣٫٠٦٤٫١٥٨
٢٫٠٦٥٫٩٦٢
٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
١٧٫٥٩٩٫٨٥٨
٦٫٦٣٦٫٤٣٨
١٧٫٥١٤٫٤٩١
١٤٫١٢٢٫٤٧٧
١٤٫٥٣٨٫٨١٢
٢٫٥٢٥٫٠٥٧
٣٫٠٦٤٫١٥٨
١٢٫٩٠٢٫٩١٩
١٫٩٣٩٫٨٢٣
٩٠٫٨٤٤٫٠٣٣

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 (٢ﻣﺳ ﺗﺣق إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ :
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨
٦٨٫٦٨١٫٨٠٩
٥٥٫٥٠٣٫١٤١
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨

٢٤١٫٤١٣٫٩٨٦
٥٫٦٠٠٫٩٣٠
٢٤٧٫٠١٤٫٩١٦

) أ ( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
) ب ( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﯾرادات اﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.

ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ .ﻟم ﺗﺳﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـذﻣم اﻟﻣدﯾﻧـﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻧﺔ.
إن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ھﻲ ﺑﺎﺳم ﻣﻧﺷﺂت ذات ﻋﻼﻗـﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ١١و .(٢٧
-٧

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
أﺧرى

-٨

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦
٧٢٫٠٦٦٫٦٢٠
٤٫٨٢٣٫٠٦٣
٣٫٦٧٢٫٥٦٢
١٥٣٫٤٣٢٫٠٥١

٨٨٫٣٢٣٫٤٧١
٥٥٫٥٢٢٫٥٤٨
٣٫٦٩٦٫٧٠٣
٦٫٧١١٫٤٦٤
١٥٤٫٢٥٤٫١٨٦

اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول
ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷـرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ )ﺟﮭـﺔ ﻣﻧﺗﺳـﺑﺔ( ﻣﻘﺎﺑـل
إﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳﺑﺔ اﻛﺗﻣﺎﻟﮭﺎ .ﯾﺑﻠﻎ اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ ﻓـواز ﻋﺑـداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾـر
وﺷرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  ٣٫٤ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي ) ٢٫٩ :٢٠١٥ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳﻌودي( ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أواﻣر اﻟﺗﻐﯾﯾر )إﯾﺿﺎح .(٦

١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
-٩

اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأﺳﻣﺎل ﺷرﻛﺔ أﺳواق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺟﺎرة؛ ﺷرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﻛﺎﻧـت
ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

٢٠١٦
٢٠١٥

اﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻷرﺑﺎح
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
───── ──────── ─────── ──────── ─────── ───────
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ٨٫٦٤٧٫٦٦١ ٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩
٪٢٥
٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩ ١٣٫٥٣٨٫٥٠٤ (١٦٫٢٥٠٫٠٠٠) ١٠٫٦٠٧٫٨٦٠
٣٩٫٦٥٢٫٨٦٥
٪٢٥

 -١٠اﻻﺳ ﺛﺗﻣﺎرات اﻟﻣ ﺎﺗﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١
٨٫٦٧١٫٤٦٥
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(٢
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١
٩٫٩١٨٫٢٨٤
٢٣٥٫٧٠١٫١٥٥

) (١اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري )اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷـرﻛﺔ أﻣـﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗطوﯾر و اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري( )ا(
ﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة )اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﯾﺛرب( )ج(
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )د(

١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٨٫٦٦٧
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٨٫٦٦٧
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١

)أ ( إن اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻧﺳـﺑﺗﮫ ) ٪٨٫٥اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷـرﻛﺔ أﻣـﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ
ﻟﻠﺗطوﯾر و اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري( ﻣﻣﻠوك ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ .دﻓﻌـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺑﻠﻐـﺎ ً
ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
)ب( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ(.
)ج( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺑﻧﺳﺑﺔ ) ٪٧٫١٤اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ﯾﺛرب( .إن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳم
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١٠اﻻﺳ ﺛﺗﻣﺎرات اﻟﻣ ﺎﺗﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
)د ( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤٫٥ﺗم ﺷراؤه ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس
اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋﻧﮫ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .إن اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﻣﺛل اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع ﻓﻲ
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .ﻻ ﺗزال اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ وﻗدره  ٢٫٦٩٦٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ):٢٠١٥
 ٢٫٦٩٦٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي( ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أﺳﮭم ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
) (٢اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣـدة ،ﻗﯾﻣـﺔ ﻛـل وﺣـدة  ١٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳﻌودي( ﺗم ﺷراؤھﺎ ب  ٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر  ٨٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر
 ٣١)٢٠١٥ﻣﺎرس  ٩٫٩ :٢٠١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة ﻏﯾـر ﻣﺣﻘﻘـﺔ ﻗـدرھﺎ  ١٫٢ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي )ارﺑـﺎح
ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
إن ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
)ﺧﺳﺎرة( رﺑﺢ ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

١٩

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٧٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٩١٨٫٢٨٤
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
١٫٦٧١٫٤٦٥
٨٫٦٧١٫٤٦٥

٢٫٩١٨٫٢٨٤
٢٫٩١٨٫٢٨٤
٩٫٩١٨٫٢٨٤
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اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
٤٫٢٣٨٫٥٠٥٫٥٩٢

٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
٤٫٢٣٨٫٥٠٥٫٥٩٢
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٧٦٤٫٩٠٥٫٠٢٢) (٦
ﻣﺣول إﻟﻰ
ﻣﺣول ﻣنﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
ﺷطب
ﺗﺣوﯾﻼت
٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄ ﺟرة

١٫٦٠٥٫١٦٥٫٦٢١

١٫٦٩٤٫٨٦٠٫٧٧٣

٤٦٦٫٩٨٠٫٧١٥
٤٩٫٥٨٩٫٦٣٩
٥١٦٫٥٧٠٫٣٥٤

٢٫٠٧٢٫١٤٦٫٣٣٦
١٣٩٫٢٨٤٫٧٩١
٢٫٢١١٫٤٣١٫١٢٧

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٢٠

١٫٢٦٢٫٨٥٣٫٧٣٩

١٫٤٧٩٫٠٥٥٫١٤٤

٤٧٠٫٧٤٧٫٣١٦
١٣٠٫٩٥٣٫١٩٢
٦٠١٫٧٠٠٫٥٠٨

١٫٧٣٣٫٦٠١٫٠٥٥
٢٠٫٢٠٣٫٥٦٠
٣٢٦٫٩٥١٫٠٣٧
٢٫٠٨٠٫٧٥٥٫٦٥٢

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄ ﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

 ٣٣ﺳﻧﺔ
ﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾ ﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ ارت اﻟﻌﻘﺎ رﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷ رﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
رس ٢٠١٦
 ٣١ﻣﺎ

١٫٢٣٧٫٣٣٣٫٤٧٠

١٫٢٠٤٫٤٧٢٫٧٠٥

-

١٫٢٣٧٫٣٣٣٫٤٧٠
٥٩٢٫٨١٨٫١٥٧
)(١٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٨٫٤٤٣٫٠٩٤
)(٤٦٦٫٢٣٥٫٨٢٨
١٫٢٠٤٫٤٧٢٫٧٠٥

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي

٨٫٣٤٣٫٨٥٨٫٤٢٢

٧٩٢٫٠٦١٫٥٥٠
١٤٥٫٦٦٦٫٤٨١
٩٣٧٫٧٢٨٫٠٣١

٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢

٩٣٧٫٧٢٨٫٠٣١
١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١
١٫١١٨٫٢٧٠٫٨٦٢

٩٫٢٨١٫٥٨٦٫٤٥٣
٦١٣٫٠٢١٫٧١٧
)(٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢
)(٨٫٤٤٣٫٠٩٤
٨٫٩٧٠٫٢٦٠٫٠٥٤

٤٫٨٠٧٫٣٩٨٫٢٨٣
٣٫٨٩٤٫٥٦٠٫٢١٩
)(١٧٥٫١٨٣٫٣٣٨
٧٦٤٫٩٠٥٫٠٢٢
)(١٠٫٠٩٣٫٧٣٣
٩٫٢٨١٫٥٨٦٫٤٥٣

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣ ﺟﻣوع
٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – أراﺿﻲ
اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﻣول – ﻣﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ﻟاﻌرب – ﺟدة
ﻟاﯾﺎض
ﺻﺣﺎري ﺑﻼز ا– ر
ﻣﺟﻣﻊ ﻟاﻧور
اﺑﯾل
أرض ﻟﺟ
ﻣﺟﻣﻊ ھﻔوف اﻷﺣﺳﺎء

ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ /ﻟاﺷرﻛﺎء

ﺻﻛوك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى ﻟاﺑﻧك
ﻧﻌم/ﻻ

ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

أراﺿﻲ
أرض ﻋﯾون اﻟر اﺋد
أرض ﻋﯾون ﻟﺑاﺳﺎﺗﯾن
اﻣﺎم
أرض ﻟد
أرض ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز – اﻟﻣوﻟد
أرض طرﯾق ﻟاﻣﻠك ﻓﮭد*
أرض ﻟﻘاﺻﯾم*

١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠
٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢

ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﺷرﻛﺎء
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻻ
ﻻ
ﻧﻌم

١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١٠
٢٫٧٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨
٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

ﻣﺟﻣوع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸر اﺿﻲ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠
٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢
١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١٠
٢٫٧٠٠٫٠٠٠
٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٦٤٫٩٠٥٫٠٢٢
٣٫٧٢٢٫٦٠٢٫٦٨٠
٤٫٢٣٨٫٥٠٥٫٥٩٢

)*( ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٢ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ ١٤٣٧ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٦ﺗﺤﻮﯾﻞ أرض
اﻟﻘﺼﯿﻢ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ( ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ذﻟـﻚ ،ﻗـﺮر اﻟﺸـﺮﻛﺎء
ﺑﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﻊ أرض طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓـﺎس اﻟﻘﺎﺑﻀـﺔ ﻟﻠﻔﻨـﺎدق )ﺷـﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﺴـﺒﺔ( ﺑﻘﯿﻤـﺔ  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳﻌﻮدي )اﯾﻀﺎح .(٦
إن ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗطﻊاﻷراﺿﻲاﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ  ٣١ﻣـﺎرس  ٢٠١٦و اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭـﺎ  ٣٫٤٧٠٫٩ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي ):٢٠١٥
 ٣٫٨٣٥٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ( ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح .(١٣
اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭـﺎ  ٢٫٧ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي ) ٢٫٧ : ٢٠١٥ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي( ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳـم
ا ﺿ ـﻲ
اﻷر
إن ﺻـﻛوك ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﻗط ـﻊ
اﻟﺷرﻛﺎء ،اﻟﻠذﯾن ﺗﻧﺎزﻟو ا ﻋﻧﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ات ﻋﻼﻗـﺔ أﺧـرى
إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر اﻷر اﺿﻲ ﻟاﻣﺳﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑـﺎﻧﻲ ﻟاﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳـم ﺷـرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺳـﺑﺔ وﺟﮭـﺎت ذ
)إﯾﺿﺎح .(٦
ﺗﺗﺿﻣناﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣر اﺣل اﻛﺗﻣﺎﻟﮭﺎ .ﺗم إﺳﻧﺎد ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎءات واﻟﺗﺻﻣﯾم ﻟﮭذه
ﻟاﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻓو از ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ) ﯾاﺿﺎح .(٦
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٦ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٨٣٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٦٫١٧ :٢٠١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻟﺑﻧﺎء
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت ﻟﺗاﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح .(١٣
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٦ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٦٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٠٫٧٤ :٢٠١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣطﻔﺄة
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ) ﯾاﺿﺎح .(١ – ١٣

٢١
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 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 ٣١ﻣﺎر س ٢٠١٦

اﻻﺳﺗﮭﻼك
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢٣
ﻣﺣول إﻟﻰﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺣول إﻟﻰﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﻣﻔروﺷﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات

١٣٫٢٢٥٫١٣٩

٢٩٫٩٦٩٫٥٧١

٣٤٫٦٦٣٫٢٤٥
٧٫٣٣٣٫٧٧١
)(٤٨٫٣١٦
٤١٫٩٤٨٫٧٠٠

٤٧٫٨٨٨٫٣٨٤
٢٤٫٥٠٨٫٨٠٢
)(٤٧٨٫٩١٥
٧١٫٩١٨٫٢٧١

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

 ٨ – ٤ﺳﻧوات
 ١٠ – ٤ﺳﻧوات
 ٤ﺳﻧوات

اﻷﺛﺎث واﻟﻣﻔروﺷﺎت
﷼ ﺳﻌودي

١٩٫٥٠١٫٧٩٢

٣٠٫٢١٣٫٩٣٧

٢١٫٦١٧٫٩٤٤
٥٫٤٩٢٫٠٢٥
)(٦٠
٢٧٫١٠٩٫٩٠٩

٤١٫١١٩٫٧٣٦
١٦٫٢١٠٫٨٥٠
)(٦٫٧٤٠
٥٧٫٣٢٣٫٨٤٦

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎ ﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -١٢اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎر س٢٠١٦

١٧٫٩٥٨

٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨

٥٨٫٧٤٩٫٥٤٣
١٢٫٨٦٣٫١٢٤
)(٤٨٫٣٧٦
٧١٫٥٦٤٫٢٩١

٥٠٫٩٤٦٫١٨٦
٧٫٨٠٣٫٣٥٧
٥٨٫٧٤٩٫٥٤٣

٣٢٫٧٤٤٫٨٨٩

٧٠٣٫١٣٠

٢٫٤٦٨٫٣٥٤
٣٧٫٣٢٨
٢٫٥٠٥٫٦٨٢

٢٫٤٨٦٫٣١٢
٧٢٢٫٥٠٠
٣٫٢٠٨٫٨١٢

٩١٫٤٩٤٫٤٣٢
٤١٫٤٤٢٫١٥٢
)(٤٨٥٫٦٥٥
١٣٢٫٤٥٠٫٩٢٩

٨١٫٧٨٧٫٠٠٢
٩٫٧٠٧٫٤٣٠
٩١٫٤٩٤٫٤٣٢

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣ ﺟﻣوع
٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﺟدﯾد ) أ(
اﻟﻣﺳدد

٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧
٤٫٤٠٥٫٢٤٠٫٧٠٣
)(٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح ب ١-ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩
١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١١٫٨٦٦٫٤٩٢
٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧

إن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﺎﻧت ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺗﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ – اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣـت اﻟﺗﻧﻔﯾـذ )اﯾﺿـﺎح
٦٫٤٦٢٫٦٤٨
(١١
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢٤
٥٫٤٠٣٫٨٤٤
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
١١٫٨٦٦٫٤٩٢
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠
١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٦٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠
٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩
٣٫٧٣٨٫٨٧٤٫٢١١
)(٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
٣٫٥٠٩٫٣٧٤٫٢١١
٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٣٦٫٤٢٧٫٠٠٧
٤٤٫٣٢٧٫٠٥٠
)(٦٫١٢٨٫٢٦٨
٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩
٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٧٣٨٫٧٨٤
٥٫٣٨٩٫٤٨٤
٦٫١٢٨٫٢٦٨
٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٦٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٩١٩٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠

ﺣﺼﻠ اﺖﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ "ﺳﺎﯾﺒﻮر" ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن
اﻟﺷرﻛﺎء.

٢٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
أ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن – ﺟدة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣـن ﺑﻧـك ﻣﺣﻠـﻲ اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧـﮫ ﻣﺑﻠـﻎ
 ٩٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ زاﺋد "ﺳﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳﻌﺎر ﻋﻣـوﻻت ﻣﺗﻔـق
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟـﺎر ووﺛـﺎﺋق ﺗـﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣـن إﯾـرادات اﻹﯾﺟـﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑـﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت
ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ وﺳﯾﺑد أ ﺳدادأﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث
ﺳﻧوات ﻣن ﺷﮭر ﻣﺎﯾو  .٢٠١٨ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳط ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣق ﺳداد اﻟﻘﺳط
اﻷول ﻓﻲ ﺷﮭر ﻣﺎﯾو  ،٢٠١٨أﻣﺎ اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳﺗﺣق ﺳداده ﻓﻲ ﺷﮭر أﺑرﯾل  .٢٠٢٥ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﻣﺎﯾو .٢٠١٥
ب( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ب (١-

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب  -اﻟرﯾﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٩٧٠ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣـنأﺣـد اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ،
اﺳﺗﺧدم ﻣﻧﮫ  ١٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺧﻼل  .٢٠١٥ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ زاﺋـد "ﺳـﺎﯾﺑور" ﺣﺗـﻰ اﻻﻧﺗﮭـﺎء ﻣـن
اﻟﻣﺟﻣﻊ  ،وﻧﺳب أﺧرى ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،وﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن إﯾرادات
اﻹﯾﺟﺎر و أراﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠـﻰأﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ
ﺳدادأﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٧ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠـﻰ  ١٤ﻗﺳـط
ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣق ﺳداد اﻟﻘﺳط اﻷول ﻓﻲ ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو  ،٢٠١٧أﻣﺎ اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳﺗﺣق ﺳداده ﻓﻲ
ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٤ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤

ب (٢-

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٧٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ .ﯾﺣﻣـل اﻟﻘـرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺳـﻧوًﯾﺎ
وﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ
وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳط ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ،ﺣﯾث اﺳﺗﺣق ﺳداد اﻟﻘﺳط اﻷول ﻓﻲ
ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳﺗﺣق ﺳداده ﻓﻲ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳـﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٣

ب (٣-

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٩٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣنأﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘـرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ وﻓﻘـﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ "ﺳﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺗﻔـق ﻋﻠﯾﮭـﺎ ﺳـﻧوﯾﺎ .إن اﻟﻘـرض
ﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺔ
وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳط ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ،ﺣﯾث اﺳﺗﺣق ﺳداد اﻟﻘﺳط اﻷول ﻓﻲ
ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر  ، ٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳﺗﺣق ﺳداده ﻓﻲ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٣
ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﻀﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ
داﺋﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻘﺮوض وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺔ أي ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﮭـﺪات ﻓـﻲ أي
وﻗﺖ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٦ﺗﻣت رﺳـﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠـﻎ ﻗـدره  ٨٣٫٥ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي )٦٫١٧ :٢٠١٥ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي(
ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح .(١١
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١٤اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد إﯾرادات ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن.
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن

٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨
١٫٩٩٦٫٨٣١٫٥٩٢
٢٫٣٣٤٫٥٠٤٫٧٥٠
)(١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥
٤٨٢٫٢٩١٫٠٦٥

إﯾرادات ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٢٥٢٫٩٨٨٫٢٧١
١٫٧٢٣٫٢٨٠٫٣٣٥
١٫٩٧٦٫٢٦٨٫٦٠٦
)(١٫٦٣٨٫٥٩٥٫٤٤٨
٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨

 -١٥اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳ ﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﺧرى

٧٠٫٢٣٨٫٤١٣
٢٣٫٢٦٢٫١٢٥
١٣٫٠٦٦٫٥٢٦
١٠٫٣٢٩٫١٩٦
٢٫٤٧٣٫٧٠٥
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٥٦٫٧٠٢٫٣٣٦
٣٥٫٠٤٣٫١٥٣
١٤٫٢٨٤٫٢١٣
٢٢٫١٧٦٫٣٦٨
٤٫٤٨٢٫٦٨٢
١٣٢٫٦٨٨٫٧٥٢

 -١٦اﻟزﻛﺎة
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛـﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠـﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ وﻗـدرھﺎ  ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨﷼ ﺳـﻌودي ﻣـن ﻣﺧﺻـص اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ) ٥٣٫٤٦١٫٦١٨ :٢٠١٥﷼
ﺳﻌودي(
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣
١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١
٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧
)(١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٢٫١٩٩٫٧٦٤٫٥٧١
١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥
٤٫٤٢٧٫٩١١٫٤١٨
)(٩٫٤١٧٫٦٩٧٫٩٧٢

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﮭذا اﻟﻌﺎم.

٢٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١٦اﻟزﻛﺎة ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺟﻧب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
ﺗﻌدﯾﻼت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
﷼ ﺳﻌودي
 ¤٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨
٤٫٠٣٢٫٤٤٤
)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
¤
٣٥٫٠٣١٫٣٢٢

٢٠١٦

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
¤﷼ ﺳﻌودي
٥٣٫٤٦١٫٦١٨
٥٣٫٤٦١٫٦١٨

٢٠١٥
اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﺳﻌودي
٥٣٫٤٦١٫٦١٨
٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨
٤٫٠٣٢٫٤٤٤
)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠

اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﺳﻌودي
١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧
٥٣٫٤٦١٫٦١٨
)(١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧
٥٣٫٤٦١٫٦١٨

اﻟﻣوﻗف اﻟزﻛوي
ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟـدﺧل )"اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ"( ﻣﻧـذ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯾﺳـﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾـﺔ  ٣١ﻣـﺎرس ،٢٠٠٦
واﺳﺗﻠﻣت ﺷﮭﺎدة اﻟزﻛﺎة.
واﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٠٧ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓـﺎس اﻟﺳـﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ( ﺑﺈﻋـداد وﺗﻘـدﯾم
اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة
واﻟدﺧل وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺧطﺎب ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم وﻋﺎء ﻣوﺣد .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٢٠١٤إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرار اﻟزﻛـوي
ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰأﺳﺎس ﻣوﺣد ،ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب وﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻋﻠـﻰأﺳـﺎس اﻟوﻋـﺎء
اﻟزﻛوي اﻟﻔردي  /اﻟدﺧل اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺣﯾث اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھـ )اﻟﻣواﻓـق  ٢٤ﻓﺑراﯾـر  (٢٠١٥ﺧطـﺎب ﻣـن اﻟﮭﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺗطﺎﻟﺑﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣده ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٤اﻋﺗرﺿت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب وﻻﯾزال
اﻻﻋﺗراض ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٦
 -١٧اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺷراء رأض ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ وﻗدره  ١٫٠٦٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺧﻼل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾـﮫ ﻣـن ﺑﻧـك
ﻣﺣﻠﻲ )إﯾﺿﺎح  ١١و .(١٣
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٢٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -١٨رأس اﻟﻣﺎل
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٢ﻓﺑراﯾر  ،(٢٠١٥واﻓق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ دﺧول ﺷرﻛﺎء ﺟدد وزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل
اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﻣﻠﯾــون ﷼ ﺳــﻌودي إﻟــﻰ  ٤٫٤٥٠ﻣﻠﯾــون ﷼ ﺳــﻌودي ﻣــن ﺧــﻼل رﺳــﻣﻠﺔ ﺣﺳــﺎب ﻣﺳــﺎھﻣﺔ اﻟﺷــرﻛﺎء اﻟﺑــﺎﻟﻎ
 ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥﷼ ﺳـﻌودي ﻛﻣ ـﺎ ﻓ ـﻲ  ٢٨ﻓﺑراﯾ ـر ) ٢٠١٥إﯾﺿ ـﺎح  (٢٠واﻷرﺑ ـﺎح اﻟﻣﺑﻘ ـﺎة اﻟﺑﺎﻟﻐ ـﺔ  ٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥﷼
ﺳﻌودي .ﺗم إﺗﻣﺎم اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘرار ﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ  ٣١ﻣـﺎرس  .٢٠١٥ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﺑﯾـﺎن ﺑﺄﺳـﻣﺎء
اﻟﺷرﻛﺎء وﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٦و :٢٠١٥
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

ﻋد د

اﻟﻣﺑﻠﻎ

٪

اﻟﺣﺻص

﷼ ﺳﻌودي

اﺳم اﻟﺷرﯾك
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

٥٢

٢٫٣١٤٫٠٠٠

٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة

٣

١٣٣٫٥٠٠

١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠

اﻟﺳﯾد ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر

١٥

٦٦٧٫٥٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

اﻟﺳﯾد ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر

١٥

٦٦٧٫٥٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

د .ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر

١٥

٦٦٧٫٥٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

١٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 -١٩اﻻﺣ ﯾﺗﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠ﻣن
أس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻛﺄرﺑﺎح.
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٥٠ﻣن ر
 -٢٠ﺣﺳﺎب ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎء
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٢ﻓﺑراﯾر  ،(٢٠١٥واﻓق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوﯾـل رﺻـﯾد ﺣﺳـﺎب ﻣﺳـﺎھﻣﺔ
أﺳـﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺔ .ﻋﻠﯾـﮫ ﺗـم ﺗﺣوﯾـل
اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺑﺎﻟﻎ  ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٨ﻓﺑراﯾر  ٢٠١٥ﻛﺟـزء ﻣـن زﯾـﺎدة ر
أس اﻟﻣﺎل ﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ  ٣١ﻣﺎرس ) ٢٠١٥إﯾﺿﺎح .(١٨
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻰ ر
 -٢١ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٢ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٧ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٦ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻘﯿﻤﺔ ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
﷼ ﺳﻌﻮدي ) :٢٠١٥ﻻ ﺷﻲء( وﺗﺤﻮﯾﻠﮫ اﻟﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎء.

٢٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٢٢ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟ ﺗﺳوﯾق
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٥٫٦٩٩٫٦٤٥
٨٫١٩٩٫٧٧٧
٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢

دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﺗﺳوﯾق

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٤٫٧٣٤٫٣٤٢
٣٫٧٩٦٫٧٥٨
٨٫٥٣١٫١٠٠

 -٢٣اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٥٠٫٤٨٦٫١٦٤
٣٥٫٩٨٩٫٦٣٨
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧
١٢٫٨٦٣٫١٢٤
٥٫٧٤٠٫٢٣٢
٢٫٥٨٩٫٧٦٨
٣٫٥٤٧٫٢٢٢
١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥

رواﺗب ﻣوظﻔﯾن وﻣزاﯾﺎأﺧرى
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ) إﯾﺿﺎح (٥
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٢
ﺗﺄﻣﯾن
رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ
أﺧرى

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٣٥٫١٥٥٫٨١٢
٤٫٩٣٩٫٠٣٢
٧٫٨٠٣٫٣٥٧
٤٫٤٨١٫٠٢٨
٢٫٥١٤٫١٨١
٣٫٢١٧٫٤٢١
٥٨٫١١٠٫٨٣١

 -٢٤اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٠٠٫٠٢٦٫٩٧٥
٥٫٤٠٣٫٨٤٤
٣٦٩٫٦٧٧
١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت )إﯾﺿﺎح  -١٣أ(
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
١٠٦٫٢١٥٫٤١٦
٥٫٣٨٩٫٤٨٤
١٫٥٥٢٫١٠٣
١١٣٫١٥٧٫٠٠٣

 -٢٥اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗرداد دﻓﻌﺎت ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗدﻣت ﻓواﺗﯾرھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮭﺎأﺣد اﻟداﺋﻧﯾن
ﻣﻛﺎﺳب ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﺑﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺻﺎﻓﻲ
أﺧرى
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٢٨

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٨٫٩٢٥٫٠٠٠

٢٦٨٫٤٢١

١٫٦٨٨٫٢٦٤
١٠٫٦١٣٫٢٦٤

٢٢٫٦٣٩٫٣٣٧
١٣٫٥٣٨٫٥٠٠
٨٫٣١٥٫٦٤٤
)(٣٫٩٤٠٫٢٤٣
٤٠٫٨٢١٫٦٥٩

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٢٦اﻟ ﺗﻌﮭدات واﻻﻟ ﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣ ﺗﻣﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﮭم )إﯾﺿﺎح (١٠
ﺷﮭﺎدة ﺿﻣﺎن

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي

٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧

١٫٧٥٠٫٥٩٣٫٨٩١

٢٫٦٩٦٫٠٠٠
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

٢٫٦٩٦٫٠٠٠
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

 -٢٧اﻻﻟ ﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
إن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣
٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧
١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠
١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٤١١٫٦٨٦٫١٤٣
١٫٧٩١٫٥٦٥٫٥٧٠
٦٫٨١٥٫١٣٠٫٦١٣
٩٫٠١٨٫٣٨٢٫٣٢٦

إن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدﻣت ﺗﻧﺎز ً
ﻻ ﻋن ھذه اﻟﻌﻘود ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦
ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻟﻐـرض إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺑـﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭـﺎ ﺑﻐـرض
ﺗﺄﺟﯾرھﺎ .ﺗﺗراوح ﻓﺗرة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﺳﻧﺔ .
إن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻋﻼه ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ٧٦٨ﻣﻠﯾـون ﷼
ﺳﻌودي ) ٨١٠ : ٢٠١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ( .ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣق ﺧـﻼل اﻻﺛﻧـﻲ ﻋﺷـر ﺷـﮭرا ً اﻟﻘﺎدﻣـﺔ  ٤٢ﻣﻠﯾـون ﷼ ﺳـﻌودي
) ٤٢ : ٢٠١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺑﻠﻐت اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﺿﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ  ١٦١٫٣٤٣٫٩٧١﷼
ﺳﻌودي )  ١١٣٫٤٨٢٫٦٢٣ : ٢٠١٥﷼ ﺳﻌودي ( .
 -٢٨اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداد ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن أطراف راﻏﺑﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك وﺑﺷـروط ﺗﻌﺎﻣـل
ﻋﺎدل .ﺗﺗﺿﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى
اﻟﺑﻧوك واﻟﻣدﯾﻧﯾن واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدًﻣﺎ واﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى واﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ زﻣﯾﻠـﺔ
واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض واﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﻣﺳـﺗﺣق إﻟـﻰ ﺟﮭـﺎت ذات
ﻋﻼﻗﺔ واﻟداﺋﻧﯾن.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٢٩إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض .اﻟﻐـرض اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻣـن اﻟﻘـروض ھـو ﻟﺗﻣوﯾـل ﺷـراء وﺗطـوﯾر ﻣﺣﻔظـﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﺻدة ﻣدﯾﻧون وداﺋﻧون وﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرات( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑـﺎت ﻓـﻲأﺳـﻌﺎر اﻟﻌﻣـﻼت اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ
اﻟﺳوق .ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ھﺎﻣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ،ﻟﻛن ﻟدﯾﮭﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻣﺎرس  .٢٠١٦ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎر
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
• أﻧﻣﺎط ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر ﻗد ﺗزداد إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط .ﺗﺳـﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺳﺗﺷـﺎرﯾن ذوي ﺧﺑـرة
ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣنأﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط.
• ﻗد ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺄﺟر رﺋﯾﺳﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺳر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﺧﺳﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ
ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟوﺿـﻊ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﯾن ،وﺗﻘـرر ﻣﺳـﺗوى
اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت إﯾﺟﺎر أو ﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋ ﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻘﺎﺑل أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻋﻣﯾل ﻣﻣﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻛﺑـد ﺧﺳـﺎﺋر
ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ.
ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺑدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ﻣﻘدًﻣﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌـرض ﻟﻣﺧـﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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٣٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٢٩إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋ ﺗﻣﺎن ) ﺗ ﺗﻣﺔ(

ذﻣم اﻟﻣﺳ ﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎرات.

اﻟﻣﺳ ﺗﺣق ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠـﻰأﺳـﺎس ﻓـردي ﻟﻠﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ .ﯾﻣﺛـل اﻟﺣـد
اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ )إﯾﺿـﺎح  .(٦ﻻ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺿﻣﺎﻧﺎت .ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻓﺣـص اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ
وﻓﺣص اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﺣق ﻣـن اﻟﺟﮭـﺎت ذات
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺎء.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣـن ﻗﺑـل إدارة اﻟﺧزﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾـﺔ وﻓﻘـﺎ ً

ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد ﺑﺷﻛلأﺳﺎﺳﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾـﺔ ذات ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣـﺎﻧﻲ ﺟﯾـد .ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻧﻔﺳـﮭﺎ ﻣﻌرﺿـﺔ
ﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﯾﻊأﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲأﺳـﻌﺎر ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ .ﺗﻘـوم
اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲأﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗدﯾر أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك.
 -٣٠اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟ ﺗﺄﻛد ﻣن اﻟ ﺗﻘدﯾرات
اﻧﺧﻔﺎض اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻣن أرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ
اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣده .أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗـﺄﺧرة اﻟﺳـداد ،ﻓﺎﻧـﮫ ﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾرھﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺣﺳب طول ﻣدة اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺻدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن  ٢٣١٫٩٠٥٫٩٣٧﷼ ﺳﻌودي ) ١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥ :٢٠١٥﷼
ﺳﻌودي( ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧﷼ ﺳﻌودي ) :٢٠١٥ﻻ ﺷﻲء( ﻛﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ .ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑـﺎﻟﻔرق
ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  -ﺗ ﺗﻣﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
 -٣٠اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات ) ﺗ ﺗﻣﺔ(
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧ ﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳ ﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣ ﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض اﺣﺗﺳـﺎب اﻻﺳـﺗﮭﻼك.
ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل واﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘـوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻷﻋﻣـﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ
ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺳﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻗﺳط اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 -٣١اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ،ﺣﺻﻠت ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة )ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻣنأﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ "ﺳﺎﯾﺑور" زاﺋدا ً اﻟﮭﺎﻣش اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻧوﯾﺎ ً وھو
ﻣﺿﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٧ﻗﺳط ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ﺑﺷﻛل ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻣن اﻛﺗوﺑر . ٢٠١٦
 -٣٢أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
أﻋﯾد ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
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٣٢

�شركة املراكز العربية املحدودة و�شركاتها التابعة
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)

القوائم املالية
املوحدة وتقرير
مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2017

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
اﻟ ﻔ ﮭ ر س

ﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

٢-١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

٣

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻗ ﺋﺎﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

2

٦-٥
٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻣدﯾﻧون ،ﺻ ﻓﺎﻲ
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٤
٥
٦
٧

١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥
٦٤٩٫٨٠٤٫٣٢٣

٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥
١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣
١٠٤٫١٦٣٫٦١٨
٦٧٦٫٨٠٩٫٨٣٧

٨
٦

١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧
١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠
٢١١٫١١٥٫٠٧٢
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١
١٠٫٠٨٧٫٨٧٧٫٨٥٠
١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩
١١٫٢٥٦٫٣٥٩٫٩٧٩
١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢

٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦
٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦
١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠
٢٤٩٫٧٩٩٫٩١٨
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦
٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢
٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨
٩٫٦١٨٫٣٦٨٫٤٢٦
١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣

إﯾﺿ ﺎح

٩
١٠
١١
١٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺻ ﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛ ﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١٣

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١
١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢

٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
١٫٥٥٣٫٩٦٨٫٥٤٨

١٣

٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤
٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦
٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠
٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢

٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣
٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤
٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧
٥٫٦٢٩٫١٤٨٫١٤٥

٦
١٤
١٥
١٦

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
رأس اﻟﻣ ﺎل
اﺣﺗﯾ ﺎطﻲ ﻧظ ﺎﻣﻲ
أرﺑ ﺎح ﻣﺑﻘ ﺎة
أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن إﻋ ﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

١٧
١٨
١٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤
٣٣٥٫٣١٧
٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
١٫٦٧١٫٤٦٥
٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩

١٫٠٣٥٫٨٨٨
٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢

٧١٣٫٨٤٩
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
إﯾﺿ ﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
دﻋ ﺎﯾﺔ وﺗﺳوﯾق
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺻﺎرﯾف

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٦و١٤

٢٫٠٣٩٫٠٠٢٫٣٢٠
)(٤٦١٫٧٨٠٫٩٦٩
)(٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠
١٫٣٥٨٫٩٦٥٫٨٤١

١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥
)(٣٨٢٫٤٤٦٫٠٣١
)(١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١
١٫٢٨٩٫٢٢٤٫٨٢٣

٢٠
٢١

)(١٩٫١٢٢٫٩١٠
)(١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١
)(١٧٧٫٧٦٠٫٣٠١

)(٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢
)(١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥
)(١٦١٫٢٧٩٫٦٣٧

١١

اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

١٫١٨١٫٢٠٥٫٥٤٠

١٫١٢٧٫٩٤٥٫١٨٦

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
أﻋﺑ ﺎء ﻣ ﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٩
١١
٢٢
٢٣

٨٫٨٢١٫٥٠٧
)(٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢
)(١٧٩٫١٢١٫١٣٦
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧
٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦

٨٫٦٤٧٫٦٦١
)(٨٫٤٤٣٫٠٩٤
)(١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦
١٠٫٦١٣٫٢٦٤
١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١

اﻟزﻛ ﺎة
اﻟدﺧل ﻗﺑل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

١٦

)(٢٧٫١٥٤٫٤٢٣
٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣

)(٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨
٩٩٩٫٩٦٣٫٦٤٣

)(١٨٫١٠٣٫٩٠٢

)(١٨٫٨٣٨٫٨٤٨

٩٣١٫٧٣١٫٠٧١

٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
إﯾﺿ ﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛ ﺎة وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
إطﻔ ﺎء ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
إطﻔ ﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭ ﺎ
ﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑ
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺳﺗﺣق ﻣن  /إﻟﻰ ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻ ﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
داﺋﻧون
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺻ ﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
ﺎت
اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾ
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛ ﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﺿﺎﻓﺎت ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌ ﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة ﻣن ﺧﻼل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﻛ ﻟﺎﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺗوزﯾﻌ ﺎت أرﺑ ﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن )اﻟﻣﺳﺗ ﺧدم ﻓﻲ( اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦

١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١

٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠
٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩
)(٨٫٨٢١٫٥٠٧
١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
٣٫٣٢٦٫٩١٢
٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢
٦٫٣٦٤٫٥٢٦
٢٢٫٩٣١٫٣٩٢

١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١
١٢٫٨٦٣٫١٢٤
)(٨٫٦٤٧٫٦٦١
٥٫٤٠٣٫٨٤٤
٣٫٥٣٦٫٤١٠
٨٫٤٤٣٫٠٩٤
٣٫٢٨٠٫٠٦٠
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

)(٨٧٫١٤١٫٩٨٢
)(٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢
١٨٫٦٠٨٫٩٦٣
١٨٫٣٥٧٫٤٧٧
)(١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢
١٠٥٫٤٠٨٫٢٠٤
١٫٠٠١٫١٨٧٫٥٦٢
)(٤٦٠٫٧٢٤
)(٢٦١٫٠٧٨
١٫٠٠٠٫٤٦٥٫٧٦٠

)(٥٧٫٧٧٢٫١٣٧
)(٣٠٩٫٠٠٣٫٤٥٩
٥٠٫٠٩٠٫٥٦٨
)(١٥٠٫١٥١٫١٣٢
٩٤٫٧٧٤٫٢٣٩
١٠٨٫٤٤٤٫١١٢
)(١٣٫٣١٨٫٧٨٧
٩٨٧٫٦١١٫٦٩٤
)(٨٧٨٫٣٧٣
)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٩٨٤٫٧٣٣٫٣٢١

١١

)(٢٫٦١٩٫٢٧٢٫٣١٥
)(٣١٫٩٢٣٫٤٧٣
)(٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣
)(٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥

)(٦٠٦٫٥٥٩٫٠٦٩
)(٩٤٫٨٤١٫٨٩٠
)(٤١٫٤٤٢٫١٥٢
٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٧١٫٠٩٥٫٤٣٥
)(٧٩٣٫٩٣٨٫٥٤٦

١٣

٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٧٫٧٨١٫٨٦٣
)(٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫١٨٥٫٥٦٦٫٥٦٢

٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨
)(٢٧٨٫١٧٢٫٩٠٨

١١
١٢
٩
١-١٣
١١
٥

١٦

١٢
٩

١٣
١٣

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٥

5

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
إﯾﺿ ﺎح
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
 ٦و١٩
ﺗوزﯾﻌ ﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎء
ﺧﺳ ﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧ ﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋ ﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ١٠
 ٦و١١
ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﺳﺗﺛﻣ ﺎرات ﻋﻘ ﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﮭ
٦
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٦
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٦
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭ ﺋﺎﯾﺔ
١١
رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
)(٨٤٫٦١٦٫٥٤٣
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

)(٨٧٫٣٧٨٫١٣٣
٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١

٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
)(١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧
)(٦٧٫٢٨١٫٤٠٧
)(٩٤٨٫٦٦٧
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
)(٦٫٦١٤٫٢٤٢

٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
)(٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢
)(٦٫٤٦٢٫٦٤٨

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٦
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٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎر س٢٠١٧

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

٧

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ارﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻋن اﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎر س٢٠١٧
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق
اﺳﺗ ﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﺷرﻛﺎء
ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
رأس اﻟﻣﺎل
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼م ﺳﻌودي
ي
د
و
ﻌ
ﺳ
﷼
ي
د
و
ﻌ
ﺳ
﷼
﷼ ﺳﻌودي
────────── ────────── ارﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ
────────── ──────────
────────── ──────────
──────────
ﻋن اﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم
٤٫٥٦٩٫٩٨٦٫٢٠٢
١٤٫٥٤٧٫٩٠٩ ٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣
٢٫٩١٨٫٢٨٤
١٥٣٫٦٢٥
١٠٢٫٣٦٦٫٣٨٤
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥
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و
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ر
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٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﺷرﻛﺎء
ﻟﻠﺑﯾﻊاﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻻﺣﺗﯾﺎ -طﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ر-أس اﻟﻣﺎل
)(٩٨٫١١٢٫٤٨٠
٩٨٫١١٢٫٤٨٠
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
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ﻌ
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ﻌ
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)
(٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨
)
(٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)
(٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٦و(١٩
──────────
──────────
──────────
──────────
──────────
──────────
──────────
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
(١٫٢٤٦٫٨١٩
)
٢٠١٥ﺿﺎح(١٠
سﺳﻧﺔ )إﯾ
ﻼﺎلر اﻟ
٤٫٥٦٩٫٩٨٦٫٢٠٢
١٤٫٥٤٧٫٩٠٩
٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣
٢٫٩١٨٫٢٨٤
١٥٣٫٦٢٥
١٠٢٫٣٦٦٫٣٨٤
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟرﺻﯾﺎﻓدﻲﻛ اﻣﻟﺎﺣﻓرﻲﻛﺔ٣١ﺧ ﻣ
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────────── ────────── ────────── ──────────
──────────
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ﺗ
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ﻻ
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ﻟ
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ﻣ
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
٧١٣٫٨٤٩
٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
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ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 - ١اﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )"اﻟﺷـرﻛﺔ" أو "اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم"( ،ﺷـرﻛﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٢٦ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٥ﻣﺎﯾو .(٢٠٠٥
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ وﺷـرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )وﯾﺷـﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑـــــ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷـراء اﻷراﺿـﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺗطوﯾرھﺎ واﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺷـرﻛﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳـﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺷـﻣل ذﻟك اﻟﮭدم واﻟﺗرﻣﯾم
واﻟﺣﻔر وأﻋﻣﺎل اﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺻـﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷـﻐﯾل وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳـﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم وإدارة
وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ*
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾرﻣوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوارج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟﻣﺗﯾن ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷ ـرﻛﺔ اﻟﻘﺻ ـﯾم ﻟﻠﻣﺷ ـﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷﺻ ـﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﺑد
اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
ﺷرﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟظﮭران اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟدﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟراﺳﺦ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛـﯾﺔ ٪
٢٠١٦
٢٠١٧
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة**
اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة**
اﻟﻣﺑﺎﺷرة
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

* إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
**إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٢أﺳس اﻟﺗوﺣﯾد
ﺗﺗﺿــﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم وﺷــرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻹﯾﺿــﺎح رﻗم
) .(١وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ،اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ً طوﯾل اﻷﺟل ﯾﺗﻛون ﻣن
ﺣﺻـﺔ ﺗزﯾد ﻋن  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ اﻟﺗﺻـوﯾت و  /أو ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳـﯾطرة ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳـﯾطرة اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷـرﻛﺎت وﻟﺣﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳـﯾطرة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻷم ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳــ ـﯾطرة اﻟﺣﺻــ ـﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــ ـﺎرة وﺻــ ـﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﺗم
إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣﻘوق
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔاﻟﮭﺎﻣ ﺔ
ﺗم إﻋـداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة وﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ .وﻧورد ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾـﺎﻧـﺎ ً ﻷھم
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ:
اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿــﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳــﺟﻠﺔ ،واﻹﻓﺻــﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،إﺿــﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻــــﺎرﯾف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن إﻋداد ھذه اﻻﻓﺗراﺿــــﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻹدارة
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات.
اﻟﻣدﯾﻧون
ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﺻﯾل اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺗﺷطب اﻷرﺻدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل .ﺗﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔاﻟﮭﺎﻣ ﺔ )ﺗﺗﻣ (ﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷـ ـﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷـ ـروﻋﺎ ً ﻣﺷـ ـﺗرﻛﺎ ً .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـﺑﺔ ﻋن
اﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻘﯾد اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺻـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻـــﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .ﺗﻌﻛس
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﺣﺻـﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت أي ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠـﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﺣﺻــــﺗﮭـﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾﯾر واﻻﻓﺻــــﺎح ﻋن ذﻟـك ،إذ ﯾﺗطﺑق ذﻟـك ،ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺣذف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﻘدر ﺣﺻـﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿـروري إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ
ﺷـــرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿـــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي ﺷـ ـرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳـ ـﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺗرداد ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷـ ـراء واﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺎت
اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم .وﻋﻧد اﻟﺿـرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳـوﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻔق اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗظﮭر اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷـــﺗراة ﺑﻧﯾﺔ ﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳـــﺗﺣﻘﺎق أو ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج ﺿـــﻣن
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗـداوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧـﺎك ﻧﯾـﺔ ﺑﯾﻌﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﺳــــﻧـﺔ اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ .ﺗﻘﯾـد أو ﺗﺣﻣـل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳــوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷــط أو ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾﯾم ﺑدﯾﻠﺔ ،وإﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔاﻟﮭﺎﻣ ﺔ)ﺗﺗﻣ (ﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣت اﻹﻧﺷــــﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق دﺧل
إﯾﺟـﺎرات أو ﻣن أﺟـل زﯾـﺎدة رأس اﻟﻣـﺎل أو ﻛﻼھﻣـﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾـﺎس اﻻﺳــــﺗﺛﻣـﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ ﻣﺑـدﺋﯾـﺎ ً ﺑـﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت.
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣوﯾل واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻ ـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷ ـﻐﯾل .ﺗﺗﺿ ـﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﯾﺿ ـﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳ ـﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﻻﺳ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻛﺑد
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷـ ـروط اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ .ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗظﮭر اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـ ـﺎ اﻻﺳـ ـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳـﺗﮭﻼك اﻷراﺿـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷـﺎء .ﺗﺳـﺗﮭﻠك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر
اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘﯾد ،ﻓﻲ اﻷﺻـل ،اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗظﮭر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎ ً اﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺳـﺗﮭﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠ ﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات.
ﺗطﻔﺄ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر
اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟ ﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿـوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع
أي ﺧﺳـــﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟذﻟك
اﻷﺻـل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ھذه اﻟﺧﺳـﺎرة .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻـل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك اﻷﺻل.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد ﻟﻸﺻــل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﺻـروف ﻓورا ً ﻓﻲ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻل ﻧﺎﻗ ً
وإذا ﻣﺎ ﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓورا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ اﺔﻟﮭﺎﻣ ﺔ)ﺗﺗﻣ (ﺔ
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﺳـﺗﻧﺎدا ً ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷـروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت،
ﺧﺎﺻ ـﺔ ﻣدة ﺷـروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻ ـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه اﻟﻌﻘﺎرات
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﺗﺿ ـﺎف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻ ـل اﻟﻣؤﺟر ،وﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻ ـروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳـس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر .ﺗدرج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷـرطﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻ ـﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﺗﺷ ـﺗﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻧد ﻧﺷ ـﺄة اﻟﻌﻘد ،ﺳ ـواء ﻛﺎن
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﺧدام أﺻـل أو ﻣوﺟودات ﻣﺣددة أو ﻧﻘل ﺣق اﻻﺳـﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻧص ﺻـراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت.
ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﺑﺷـﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣؤﺟر ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
ﯾﺗم ﺗﺟزﺋـﺔ دﻓﻌـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر ﺑﯾن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر وذﻟـك ﻟﻠوﺻــــول إﻟﻰ ﻣﻌـدل ﻋـﺎﺋـد ﺛـﺎﺑـت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻــــﯾد
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻـﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧرى ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺻـرﻓﮭﺎ
ﻋﻧد ظﮭورھﺎ.
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﺷـروط ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻺطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة.
اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺿ ـﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳ ـﺗﻠﻣﺔ ،ﺳ ـواًء ﻗدﻣت أم ﻟم ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوردﯾن.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔاﻟﮭﺎﻣ ﺔ)ﺗﺗﻣ (ﺔ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻـﺻـﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳـﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻠزﻣﺔ
ﺑﺳــداد ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿــل ﺗﻘدﯾر ﺗراه اﻹدارة ﻟﻠﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﮭذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺧﺻم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻷﺛر ﺟوھرﯾﺎ ً.
اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳـﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻘود اﯾﺟﺎرھﺎ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
اﻟ ﻘ ر و ض
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
ﺗﺧﺿــﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ .ﺗﺣﺳــب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق.
ﺗﺣﺳـب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺟري ﻗﯾد أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﺧﺻـص اﻟزﻛﺎة ،إن وﺟدت ،ﻋﻧد اﺳـﺗﻼم اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ
ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل.
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾ ﺔ اﻟﺧدﻣ ﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻣﺿﺎھﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓق ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺻورة ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ،ﺑﻐض
اﻟﻧظر ﻋن وﻗت اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻗدًﯾﺎ.
إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﯾرادات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾرادات ،وﻟﮭﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر
ﺿﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
وﻣﻌرﺿﺔ أﯾ ً
ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ﻗﺑل إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات:

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺑﻣﺛـﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﺗﺷــــﻐﯾﻠﯾـﺔ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ ﻋن إﯾرادات اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻧـﺎﺷــــﺋـﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر
اﻟﺗﺷــ ـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳــ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳــ ـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳــ ـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﻛﺈﯾرادات ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﺳ ـﺗﺛﻧﺎء اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷ ـرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻧﺷ ـﺄﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة
اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ ﻛﻣﺻ ـروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳـس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر.
١٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔاﻟﮭﺎﻣ ﺔ)ﺗﺗﻣ (ﺔ
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣ ﺔ(

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر  -ﺗﺗﻣﺔ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣواﻓز اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣدة اﻟﻌﻘد
ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدة اﺿ ـﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳ ـﺗﺄﺟر ﻛﺧﯾﺎر ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻛون
اﻹدارة ﻣﺗﺄﻛدة وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﻧﺷﺄة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧراب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.

ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﻋواﺋـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣـدﻗﻘـﺔ اﻟﻣﻘـدﻣـﺔ ﻣن اﻟﻣﺳــــﺗـﺄﺟرﯾن .ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗوﻓر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،ﺗ ُﻌد اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻋن اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
أداﺋﮭم اﻟﺳﺎﺑق.

رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت ،رﺳوم اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳـﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌوﯾض .ﺗدرج رﺳـوم
اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺻـﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﺻـﻠﺔ ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﻣﺗﻌﮭد ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺻل ﻣﺎ وذﻟك ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل اﻟﻣؤھل ﻟﻠﻐرض
اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﮫ ،وﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺗﺗﻛون ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗﺻﻧف
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
ﺗﺷــﻣل اﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺷــﻛل ﻣﺣدد ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻓق أﺳس ﺛﺎﺑﺗﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾ ﺔاﻟﮭﺎﻣ ﺔ)ﺗﺗﻣ (ﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻧﺷطﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق.
ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻـوﻣﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﺑﻧود ﻣﺷـﺎﺑﮭﺔ ﺑﺎﻟﺷـروط
وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﮭﺎ.
ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳـﮭم ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ،ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣﺎﺛل أو ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘـدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻــــوﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ وﻋواﻣل ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺑﻣﺛـﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ
ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳـﻌودي وﻓﻘﺎ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺻ ـرف اﻟﺳـﺎﺋدة ﺣﯾن إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺣول
أرﺻ ـدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ـﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳ ـﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
وﻓﻘﺎ ﻷﺳ ـﻌﺎر اﻟﺻ ـرف اﻟﺳ ـﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺗدرج اﻟﻣﻛﺎﺳ ـب واﻟﺧﺳ ـﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺳ ـدﯾدات أو ﺗﺣوﯾل
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
 -٤اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠
٨١٤٫٤٩٨
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤
٩٠١٫٩٢٧
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١

 -٥اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺗﻛون اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻ
أن اﻹدارة ﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻗﺑل ﻗﺑوﻟﮫ ووﺿـﻊ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻـﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻ ـول ﻋﻠﻰ ﺿ ـﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷـﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌظم ھذه
اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت.

١٥

15

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٥اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺗﻣ ﺔ(
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧اﻧﺧﻔﺿـت أرﺻـدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻹﺳـﻣﯾﺔ  ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩﷼ ﺳـﻌودي )٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ :٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي( .ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺟﻧب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٢١
ﺷطب
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
-

٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
)(٦٧٨٫٩٨٠

٢٦٫١٦٤٫٠٦٧
-

٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

٢٠١٧
٢٠١٦

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد
وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤
٥٠٫١٣٤٫٠٥٧

ﻟﻐﺎﯾﺔ  ٣٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
────────
١٥٫٥٢٢٫٠١١
١٣٫٠٠٧٫١٣٤

ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
٩٠ – ٣١
 ١٨٠ – ٩١ﯾوﻣﺎ ً أﻛﺛر ﻣن  ١٨٠ﯾوﻣﺎ ً
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
──────── ──────── ────────
٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤
٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦
٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠
٦٨٫١٣٠٫٥١١
٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢
١٣٫٩٨٨٫٣١١

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺷــﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ،ﺗﺷــﺗﻣل أرﺻــدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳــداد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻــص ﻟﻠدﯾون
اﻟﻣﺷـــﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـــﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻻﺗزال ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـــﯾل .ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﻰ ﺿـــﻣﺎﻧﺎت أو
ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻷرﺻـدة وﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳـوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف
اﻵﺧر.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ
ﻟﻐرض إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳــــﯾطرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺷ ـﻛل ﻣﺑﺎﺷ ـر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷ ـر أو أن ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻌﻛس ،أو أن ﺗﺧﺿ ـﻊ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻣﺷﺗرك .ﻗد ﺗﻛون اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓراد أو ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى.
ﺗم ﺣذف اﻷرﺻـدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم وﺷـرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿـﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ )ﺗﺗﻣ (ﺔ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﺗﻌﺎﻣﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗ ُﻌﺗﻣد ﺷروط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻹدارة ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎء )اﯾﺿﺎح (١٩
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﻘدًا ﻟﻠﺷرﻛﺎء
أﻋﻣﺎل اﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
اﯾرادات ﺧدﻣﺎت
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷرة أوﻟﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺣول اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣﻌدات ﻟﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧
٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩
١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠
٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣
٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧
)(٦٧٫٢٨١٫٤٠٧
)(٩٤٨٫٦٦٧
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
-

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢
٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٩٢٫٨١٨٫١٥٧
٤٥٩٫٢٠٤٫٣٦٩
٦٠٫٥٢٧٫٣٩٩
)(٤٣٧٫٢٧٩

ﺗم ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷـرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ،إﺳـﻧﺎد ﻋﻘود إﻧﺷـﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳـﺑﺔ وھﻲ ،ﺷـرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷـرﻛﺎه
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻗدرھﺎ  ٢٫٨ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳـﻌودي ) ٣٫٤ :٢٠١٦ﻣﻠﯾﺎر ﷼ ﺳـﻌودي( ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أواﻣر اﻟﺗﻐﯾﯾر )إﯾﺿـﺎح  .(٨إن ﻋﻣﻠﯾﺔ
إرﺳﺎء اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم وﺗرﺷﯾﺢ ﻋطﺎءات.
أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷرﺻدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:
 (١ﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ:

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧
١٠٫٤٧٣٫٤٣٩
٣٫٧٠٩٫٤٠١
١٥٫٥٩٩٫٨٨٨
٣٠٫٤١٠٫٤١٣
٢٠٫٦٥٥٫١٦٥
٣٫٠٦٤٫١٥٨
٢٫٠٦٥٫٩٦٢
١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣
٣٥٠٫٣٢٢٫٥٦٩
١٤٫١٢٢٫٤٧٧
٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦

اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺷرﻛﺔ اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘﮭوة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد ﻟﻸﻣن
ﺷرﻛﺔ ﻓﺿﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ أﻟﻌﺎب ﺑﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
أﺧرى

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٥٤٦٫٤٥٠
٥٫١٨٣٫٣٨٨
٤٫٦٦٤٫٩١٨
٣٫٣١٤٫٠٤٤
٥٤٤٫٦١٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
١٤٫١٢٢٫٤٧٧
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧

ﻣﺗداول

ﻏﯾر ﻣﺗداول

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﻧﺟﻣﺔ اﻟﻣداﺋن ﻟﻠﻌﻘﺎرات
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 (٢ﻣﺳﺗﺣق إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

طﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩
١٣٫٥٣٠٫٠١٠
٣٫٠٦٨٫٢٤٣
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨
٥٥٫٥٠٣٫١٤١
٦٨٫٦٨١٫٨٠٩
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨

)أ( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
)ب( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ،ﺻﺎﻓﻲ اﯾرادات اﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.

ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ
إن اﻷرﺻــدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳــﻧﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺿــﻣﺎﻧﺎت ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﮭﺎ ﻧﻘدًا .ﻟم ﺗﺳــﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﺳـﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻘد أن ھذه اﻷرﺻـدة ﺳـﯾﺗم
ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ھﻲ ﺑﺎﺳـم ﻣﻧﺷـﺂت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ١١و.(٢٥
 -٧اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٦٠٫٦٤٣٫٤١٣
١٣٫٦٣٥٫١١٩
٥٫٧٤٠٫٠٠٧
٥٫٥٣٦٫١١٦
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
أﺧرى

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦
٢٢٫٧٩٨٫١٨٧
٤٫٨٢٣٫٠٦٣
٣٫٦٧٢٫٥٦٢
١٠٤٫١٦٣٫٦١٨

 -٨اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭ ﺔ ذات ﻋﻼﻗ ﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷـ ـرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷـ ـرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳـ ـﺑﺔ( ﻣﻘﺎﺑل
إﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻧﺳﺑﺔ اﻛﺗﻣﺎﻟﮭﺎ )إﯾﺿﺎح .(٦
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١٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٩اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛ ﺔ زﻣﯾﻠ ﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأﺳـﻣﺎل ﺷـرﻛﺔ أﺳـواق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺟﺎرة؛ ﺷـرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﻛﺎﻧت
ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

٢٠١٧
٢٠١٦

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻷرﺑﺎح
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
──────── ──────── ──────── ────────
)(١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٪٢٥
)(٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٦٤٧٫٦٦١
٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩
٪٢٥

اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠

 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(٢

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤
٧٫٣٣٥٫٣١٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١

٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١
٨٫٦٧١٫٤٦٥
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦

) (١اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤

ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري )ا(
ﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة )ج(
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )د(

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٨٫٦٦٧
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١

)أ( إن اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺳـﺑﺗﮫ  ٪٨٫٥ﻣﻣﻠوك ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ .دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻼﺳـﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﺷـﺗﻣل
ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
)ب( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ(.
)ج( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪٧٫١٤إن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ
ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.

١٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌ ﺔ
)ﺷرﻛ ﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )ﺗﺗﻣ (ﺔ
)د( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( .ﻟﻘد ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﺑﮭذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
) (٢اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ
)ھـ( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻـ ـﻧدوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳـ ـﺑﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣدة ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺣدة  ١٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳـﻌودي( ﺗم ﺷـراؤھﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر  ٧٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر
 ٣١) ٢٠١٦دﯾﺳـﻣﺑر  ٨٫٧ :٢٠١٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي( .ﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻗدرھﺎ  ١٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ):٢٠١٥
 ١٫٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
إن ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
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١٫٦٧١٫٤٦٥
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
٣٣٥٫٣١٧
٧٫٣٣٥٫٣١٧

٢٠

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٧٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩١٨٫٢٨٤
)(١٫٢٤٦٫٨١٩
١٫٦٧١٫٤٦٥
٨٫٦٧١٫٤٦٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷ رﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
رس ٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎ

 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺟرة
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄ

 ٣٣ﺳﻧﺔ
ﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎ

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄ ﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي

٢٫١٧٣٫٧٣٠٫١٠٤
٨٫١١٣٫١٠٠
)(٢٩٫٠٣١٫٩٥١
٦٣٧٫٨٦٨٫٥٧٢
٢٫٧٩٠٫٦٧٩٫٨٢٥

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺷطوﺑﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺣول إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٫٧٠٠٫٠٠٠) (٦
ﻣﺷطوﺑﺎت
ﺗﺣوﯾﻼت
٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
٢٫١١٨٫٤٥٦٫٦٧٦
٢٩٫١٥٧٫٥٩٨
)(٢٩٫٧٨٧٫٧٨١
٧٣١٫٥٠٨٫٩٥٦
٢٫٨٤٩٫٣٣٥٫٤٤٩

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

١٫٢٠٤٫٤٧٢٫٧٠٥
١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩
)(١٢٣٫٠٩٩٫٩٢٧
)(١٫٣٦٩٫٣٧٧٫٥٢٨
٨٨٢٫٣٠٢٫٠٥٩

٤٦١٫٩٠٥٫٤٧٠
٧٦٫٣٨٣٫٠٧٦
)(٦٫٩٠٨٫٧٤٦
٥٣١٫٣٧٩٫٨٠٠
٢٫٢٥٩٫٣٠٠٫٠٢٥
١٫٧١١٫٨٢٤٫٦٣٤

-

٦٥٦٫٣٦٥٫٣٩٣
١٤١٫٨٧٢٫٤٣٤
)(٥٫٩٦٨٫٥٢٤
٧٩٢٫٢٦٩٫٣٠٣
٢٫٠٥٧٫٠٦٦٫١٤٦
١٫٤٦٢٫٠٩١٫٢٨٣

٨٨٢٫٣٠٢٫٠٥٩
١٫٢٠٤٫٤٧٢٫٧٠٥

٢١

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٨٫٩٧٠٫٢٦٠٫٠٥٥
٢٫٦٢٥٫٨٨٦٫٥٥٧
)(١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧
)(٥٨٫٨١٩٫٧٣٢
١١٫٤١١٫٥٢٦٫٩٥٣

١٫١١٨٫٢٧٠٫٨٦٣
٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠
)(١٢٫٨٧٧٫٢٧٠
١٫٣٢٣٫٦٤٩٫١٠٣

اﻟﻣ ﺟﻣوع
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٩٫٢٨١٫٥٨٦٫٤٥٤
٦١٣٫٠٢١٫٧١٧
)(٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢
)(٨٫٤٤٣٫٠٩٤
٨٫٩٧٠٫٢٦٠٫٠٥٥

٩٣٧٫٧٢٨٫٠٣٢
١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١
١٫١١٨٫٢٧٠٫٨٦٣

١٠٫٠٨٧٫٨٧٧٫٨٥٠
٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس:

اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – أراﺿﻲ
اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﻣول – ﻣﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب – ﺟدة
ﺎض
ﺻﺣ ﺎري ﺑﻼزا – اﻟرﯾ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور
أرض اﻟﺟﺑﯾل
ﻣﺟﻣﻊ ھﻔوف اﻷﺣﺳ ﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ارﻛ ﺎن ﺳﻼم )**(
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣرا )**(

ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ/اﻟﺷرﻛ ﺎء

ﺻﻛوك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك
ﻧﻌم/ﻻ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠

أراﺿﻲ
أرض ﻋﯾون اﻟراﺋد
أرض ﻋﯾون اﻟﺑﺳ ﺗﯾﺎن
أرض اﻟدﻣ ﺎم
أرض ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز – اﻟﻣوﻟد )*(
أرض ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺧﻠﯾﺞ )**(
ﻣط ﺎر اﻟدﻣ ﺎم )**(
أرض اﻟﻘﺻﯾم )**(
أرض أﺑﮭ ﺎ )**(

١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠
٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠
١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢

٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺷرﻛ ﺎء
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻻ
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١٠
٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠
٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨
٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١٠
٢٫٧٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨
٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

ﻣﺟﻣوع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠

)*( ﻗﺮر اﻟﺸـﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢رﺟﺐ ١٤٣٨ھــــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣٠ﻣﺎرس  (٢٠١٧ﺗﺤﻮﯾﻞ أرض ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺰﯾﺰ  -اﻟﻤﻮﻟﺪ
إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ( ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
)**( ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﺸــ ـﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٨ﺟﻤﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٧ھــــــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٧اﺑﺮﯾﻞ  (٢٠١٦ﺷــ ـﺮاء ﺗﻠﻚ
اﻷراﺿـﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ ﺷـﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀـﺔ )اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ( ﺗﻤﺎﺷـﯿﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق ﺗﺴـﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ  ٦أﺑﺮﯾﻞ ) ٢٠١٦اﯾﻀﺎ ح – ١٣أ ).((١
إن ﺻـــﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗطﻊ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس  ٢٠١٧واﻟﺑ ﺎﻟﻐﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ  ٤٫٤٤٩٫٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي ):٢٠١٦
 ٣٫٤٧٠٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح .(١٣
إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر اﻷراﺿــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳــم ﺷــرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺳــﺑﺔ وﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
)إﯾﺿ ﺎح .(٦
ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس  ،٢٠١٧ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١١٢٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٨٣٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻟﺑﻧ ﺎء
ﻣﺷ ﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿ ﺎح .(١٣
ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس  ،٢٠١٧ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٦٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٦٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣطﻔﺄة
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﯾﺿﺎح .(١ – ١٣
٢٢
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎر س٢٠١٧

 -١٢اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻷﺛﺎث واﻟﻣﻔروﺷﺎت
﷼ ﺳﻌودي
٥٧٫٢٩٧٫٦٤٩
١٨٫٧٩٩٫٧٠٠
٧٦٫٠٩٧٫٣٤٩

٢٧٫٠٨٣٫٧١٢
٨٫٤٠٤٫١٩٨
٣٥٫٤٨٧٫٩١٠

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي
٧١٫٧٤٣٫٢٧٧
٣٦٫٦٧٨٫٢٨١
)(٣٩٨٫١٣٢
١٠٨٫٠٢٣٫٤٢٦

٤١٫٦٢٨٫٤٦٢
١٠٫٨٥٧٫٧٦٣
)(٣٩٨٫١٣٢
٥٢٫٠٨٨٫٠٩٣

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻣﺣول إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
اﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢١
ﻣﺣول إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
اﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
 ٣١ﻣﺎر س ٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﻣﻔروﺷﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﺄﺟرة

٣٫٤١٠٫٠٠٣
٤٢٫٧٦٧
٣٩٨٫١٣٢
٣٫٨٥٠٫٩٠٢

٢٫٨٥٢٫١١٧
٢٤٥٫٣٨٥
٣٩٨٫١٣٢
٣٫٤٩٥٫٦٣٤

٥٥٫٩٣٥٫٣٣٣
٣٠٫١١٤٫٨١٥

 ٨ – ٤ﺳﻧوات
 ١٠ – ٤ﺳﻧوات
 ٤ﺳﻧوات
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل

٢٥٫٢٢٤٫٦١٢
٢٥٫٢٢٤٫٦١٢

١٫٣٧٨٫١٨٣
١٫٣٧٨٫١٨٣

٤٠٫٦٠٩٫٤٣٩
٣٠٫٢١٣٫٩٣٧

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٣٢٫٤٥٠٫٩٢٩
٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠
٢١٣٫١٩٦٫٢٨٩

٧١٫٥٦٤٫٢٩١
٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩
٩٢٫٤٤٩٫٨٢٠

٣٥٥٫٢٦٨
٥٥٧٫٨٨٦

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﺟﻣوع
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٩١٫٤٩٤٫٤٣٢
٤١٫٤٤٢٫١٥٢
)(٤٨٥٫٦٥٥
١٣٢٫٤٥٠٫٩٢٩

٥٨٫٧٤٩٫٥٤٣
١٢٫٨٦٣٫١٢٤
)(٤٨٫٣٧٦
٧١٫٥٦٤٫٢٩١

١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩

٢٣٫٨٤٦٫٤٢٩
٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﺟدﯾد )أ(
اﻟﻣﺳدد

٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦
٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤
)(٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧
٤٫٤٠٥٫٢٤٠٫٧٠٣
)(٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠
١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺣﺼـﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳـﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴـﺎط ﻧﺼـﻒ ﺳـﻨﻮﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت
ﺗﺨﻀـﻊ ﻷﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ "ﺳـﺎﯾﺒﻮر" ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت
ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح  ١أدﻧﺎه(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
) (١إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﺎﻧت ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧
١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(١٩٫٥٤٢٫٧٢٦
١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦

٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩
١٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١١٫٨٦٦٫٤٩٢
٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

رﺳﻣﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ – اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﯾﺿﺎح (١١
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢٢
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٤
24

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٦٫٦١٤٫٢٤٢
١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
١٩٫٥٤٢٫٧٢٦

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٦٫٤٦٢٫٦٤٨
٥٫٤٠٣٫٨٤٤
١١٫٨٦٦٫٤٩٢

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣﺔ(
أ( ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ (١-ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل  ،٢٠١٦ﻗﺎﻣت ﺷـ ـرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة )ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﺗﺳـ ـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٥٫٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣﻊ ﻋـدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻐرض ﺑﻧـﺎء ﻣﺟﻣﻌـﺎت ﺗﺟـﺎرﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣـﺎرس ،٢٠١٧
ﻗﺎﻣت اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﺑﺎﺳ ـﺗﺧدام  ٣٫٨٩٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳ ـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳ ـﻧوﯾﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳــ ـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وﻣﺿــ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــ ـل ﻣن
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٧ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي
ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺷﮭر اﺑرﯾل .٢٠١٨
ب( ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ب (١-ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﺑﺳـﺎﺗﯾن – ﺟدة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ
 ٩٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي ﻓﻲ اﻟﺳ ـﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿ ـﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳ ـﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳ ـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش رﺑﺢ
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت
ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ وﺳﯾﺑدأ ﺳداد أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث
ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  .٢٠١٨ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد
اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  ٢٠١٨وﯾﺳـﺗﺣق آﺧر ﻗﺳـط ﻓﻲ أﺑرﯾل  .٢٠٢٥ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﺑﺗداَء ﻣن
ﻣﺎﯾو .٢٠١٥
ب  (٢-ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﻟﺑﻧـﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﻌرب  -اﻟرﯾـﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٧٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ،
اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ  ١٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﺧﻼل  .٢٠١٥ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ ،واﻟﻧﺳـب
اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،وﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ
وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ وﺳﯾﺑدأ ﺳداد أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة
ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٧ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث
ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  ،٢٠١٧أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٤ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤
ب  (٣-ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٧٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﻧوًﯾﺎ وﻣﺿﻣون
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن
اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر
 ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر
دﯾﺳــﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳــدﯾد اﻟﺗﺳــﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗﺳــﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل
) ٢٠١٦اﯾﺿﺎح  ١٣أ.(١-
ب  (٤-ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ .ﯾﺣﻣـل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛـﺎﺑﺗـﺔ وﻓﻘـﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺳـﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ "ﺳـﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳـﻧوﯾﺎ .إن اﻟﻘرض
ﻣﺿــﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿــﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺷــﺧﺻــﯾﺔ
وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ
ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷــﮭر دﯾﺳــﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳــدﯾد اﻟﺗﺳــﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗﺳــﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل ) ٢٠١٦اﯾﺿﺎح  ١٣أ.(١-
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺘﺗﻀـﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ،ﻣﻦ ﺿـﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻀـﻤﻨﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﺑﻀـﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﺸـﺮﻛﺔ داﺋﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻘﺮوض وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﮭﺪات ﻓﻲ أي وﻗﺖ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﺘﺴـﻮﯾﺔ
أوﺿﺎﻋﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻘﺮﺿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗﻣت رﺳـﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١١٢٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ) ٨٣٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل
ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح .(١١
 -١٤اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ً
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد إﯾرادات ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن.
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن

٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠
١٫٩١٨٫٢٣١٫٧٠٨
٢٫٣٦٤٫٣٤٨٫٩٧٨
)(٢٫٠٣٩٫٠٠٢٫٣٢٠
٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨

إﯾرادات ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨
١٫٩٦٠٫٦٥٧٫٧٩٧
٢٫٢٩٨٫٣٣٠٫٩٥٥
)(١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥
٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠

 -١٥اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﺧرى

٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥
٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧
١٧٫٧٦٥٫١٦٦
٦٫٩٨٩٫٥٥٧
٧٫٢٨٧٫٣١٤
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٢٣٫٢٦٢٫١٢٥
٧٠٫٢٣٨٫٤١٣
١٣٫٠٦٦٫٥٢٦
١٠٫٣٢٩٫١٩٦
٢٫٤٧٣٫٧٠٥
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥

 -١٦اﻟزﻛﺎة
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳـــﻧﺔ وﻗدرھﺎ  ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣﷼ ﺳـــﻌودي ﻣن ﻣﺧﺻـــص اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨ :٢٠١٦﷼
ﺳﻌودي(
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﮭذا اﻟﻌﺎم.
٢٦
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٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٤٫٦٦٣٫٦٤٤٫٨٠٤
١٫٠٢١٫٣٢٢٫٨٤٨
٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥١
)(١١٫٠٨٧٫٠٦٥٫٧١٩

٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣
١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١
٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧
)(١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١٦اﻟزﻛﺎة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺳوﯾﺎت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ
﷼ ﺳﻌودي
¤
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٫٩١٣٫٢١٣
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
¤
٨٦٫٧٨٧

٢٠١٧
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
¤﷼ ﺳﻌودي
٨٦٫٤٩٢٫٩٤٠
٢٧٫١٥٤٫٤٢٣
٣٫٩١٣٫٢١٣
)(٣٢٫٤٤٤
)(٢٦١٫٠٧٨
١١٧٫٢٦٧٫٠٥٤

اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﺳﻌودي
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
٢٧٫١٥٤٫٤٢٣
١٫٩٦٧٫٥٥٦
)(٢٦١٫٠٧٨
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١

٢٠١٦
اﻟﻣﺟﻣوع
﷼ ﺳﻌودي
٥٣٫٤٦١٫٦١٨
٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨
٤٫٠٣٢٫٤٤٤
)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠

اﻟﻣوﻗف اﻟزﻛوي
ﻗدﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
 ،٢٠٠٦واﺳﺗﻠﻣت ﺷﮭﺎدات اﻟزﻛﺎة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻧوات .ﺗم اﺗﻣﺎم اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠٠٦
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٠٧ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات
اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﮭـﺎ وﻟﻠﺷــــرﻛﺎت اﻟﺗـﺎﺑﻌـﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭـﺎ ﺑﺎﻟﻛـﺎﻣل ﺑﻣـﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷــــرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺣـدودة إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋـﺔ وذﻟك وﻓﻘـﺎ ً ﻟﺧطﺎب
ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﮭﯾﺋـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘـدﯾم وﻋـﺎء ﻣوﺣـد .وﺑـﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﻘـدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة ﻟﻠﺳــــﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾـﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣـﺎرس  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ
 ٢٠١٥إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرار اﻟزﻛوي ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣوﺣد،
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب وﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻔردي /اﻟدﺧل اﻟﻣﻌدل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھــ )اﻟﻣواﻓق  ٢٤ﻓﺑراﯾر  (٢٠١٥ﺧطﺎب ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل
ﺗطﺎﻟﺑﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣده ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﺳ ـﻧوات ﻣن  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٦اﻋﺗرﺿ ـت اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب وﻻﯾزال اﻻﻋﺗراض ﻗﯾد
اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -١٧رأس اﻟﻣﺎل
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھـ ـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٢ﻓﺑراﯾر  ،(٢٠١٥واﻓق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ دﺧول ﺷرﻛﺎء ﺟدد وزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎل
اﻟﺷــــرﻛـﺔ ﻣن ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي إﻟﻰ  ٤٫٤٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾـل ﺣﺳـــ ـﺎب ﻣﺳـــ ـﺎھﻣـﺔ اﻟﺷــــرﻛـﺎء اﻟﺑـﺎﻟﻎ
 ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥﷼ ﺳـــﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٨ﻓﺑراﯾر  ٢٠١٥واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥﷼ ﺳـــﻌودي .ﺗم إﺗﻣﺎم
اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘرار ﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳــ ـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٥ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳــ ـﻣﺎء اﻟﺷــ ـرﻛﺎء
وﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و:٢٠١٦
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
٪

اﺳم اﻟﺷرﯾك

٥٢
٣
١٥
١٥
١٥
١٠٠

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﺳﯾد ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟﺳﯾد ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
د .ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر

ﻋد د
اﻟﺣﺻص
٢٫٣١٤٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠
٤٫٤٥٠٫٠٠٠

اﻟﻣﺑﻠﻎ
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 -١٨اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷ ـرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ ـﻌودﯾﺔ وﻋﻘد ﺗﺄﺳ ـﯾس اﻟﺷ ـرﻛﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﺑﻧﺳ ـﺑﺔ  ٪١٠ﻣن
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻛﺄرﺑﺎح.
 -١٩ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  (٢٠١٦وﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢رﺟﺐ  ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٣٠
ﻣﺎرس  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻘﯿﻤﺔ  ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٦﷼ ﺳﻌﻮدي(.ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ
 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٦ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ اﻟﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﺸﺮﻛﺎء.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٢٠ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾق
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٠٫٥٢٣٫٣٨٨
٨٫٥٩٩٫٥٢٢
١٩٫١٢٢٫٩١٠

دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﺗروﯾﺞ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٥٫٦٩٩٫٦٤٥
٨٫١٩٩٫٧٧٧
٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢

 -٢١اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

رواﺗب ﻣوظﻔﯾن وﻣزاﯾﺎ أﺧرى
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )إﯾﺿﺎح (٥
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٢
ﺗﺄﻣﯾن
رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ
اﯾﺟﺎر اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾﺳﻲ
اﺗﺻﺎﻻت واﻧﺗرﻧت
أﺧرى

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢
٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨
٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩
٧٫٠٢٦٫٣٩٦
١٫٧٣٨٫٨٠٦
١٫٦٤٥٫٠٧٠
١٫٣٤٠٫٨٥١
٢٫٧٦٨٫٠٤٧
١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١

٥٠٫٤٨٦٫١٦٤
٣٥٫٩٨٩٫٦٣٨
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧
١٢٫٨٦٣٫١٢٤
٥٫٧٤٠٫٢٣٢
٢٫٥٨٩٫٧٦٨
٧٣٥٫٩٨٨
٢٫٨١١٫٢٣٤
١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥

 -٢٢اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨
١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
١٦٨٫٠٦٤
١٧٩٫١٢١٫١٣٦

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت )إﯾﺿﺎح (١ - ١٣
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٠٠٫٠٢٦٫٩٧٥
٥٫٤٠٣٫٨٤٤
٣٦٩٫٦٧٧
١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦

 -٢٣اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٥٫٧٣٧٫٥٠٠
٢٫١٥٢٫٦١٧
٤٫١٣٥٫٨٣٠
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗذاﻛر ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
أﺧرى

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٨٫٩٢٥٫٠٠٠
١٫٦٨٨٫٢٦٤
١٠٫٦١٣٫٢٦٤
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٢٤اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﮭم )إﯾﺿﺎح (١٠
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨

٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧

٥٫٤٠٠٫٠٠٠

٢٫٦٩٦٫٠٠٠
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

 -٢٥اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
إن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠
١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥
٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤
٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣
٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧
١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠
١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠

إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدﻣت ﺗﻧﺎز ً
ﻻ ﻋن ھذه اﻟﻌﻘود ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦
ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳ ـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﻋن أراﺿ ـﻲ ﻣﺳ ـﺗﺄﺟرة ﻟﻐرض إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض
ﺗﺄﺟﯾرھﺎ .ﺗﺗراوح ﻓﺗرة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﺳﻧﺔ.
إن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻋﻼه ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ﻻ ﺷﻲء )٧٦٨ :٢٠١٦
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺑﻠﻐت اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـ ـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻـ ـﺎرﯾف ﺿـ ـﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟﺳـ ـﻧﺔ  ٢١٢ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) ١٦١ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
 -٢٦اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﺗﺑﺎدل ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳــ ـداد ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن أطراف راﻏﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟك وﺑﺷــ ـروط ﺗﻌﺎﻣل
ﻋـﺎدل .ﺗﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧـﺎﺻـــ ـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣن
اﻷرﺻـدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣدﯾﻧﯾن وﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ.
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.

٣٠
30

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض .اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻣن اﻟﻘروض ھو ﻟﺗﻣوﯾل ﺷــــراء وﺗطوﯾر ﻣﺣﻔظﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﺻدة ﻣدﯾﻧون وداﺋﻧون وﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرات( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳــ ـﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳــ ـﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺳــ ـﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﺳـوق .ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ھﺎﻣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ،ﻟﻛن ﻟدﯾﮭﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻣﺎرس  .٢٠١٧ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎر
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
• أﻧﻣﺎط ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر ﻗد ﺗزداد إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ذوي ﺧﺑرة ﻓﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط.
• ﻗد ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺄﺟر رﺋﯾﺳـﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺳـر ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺑب ﺧﺳـﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿــــﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ،وﺗﻘرر ﻣﺳــــﺗوى
اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت إﯾﺟﺎر أو ﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛـل ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻋـدم ﻣﻘـدرة اﻟطرف اﻟﻣﻘـﺎﺑـل ﻋﻠﻰ اﻟوﻓـﺎء ﺑـﺎﻟﺗزاﻣـﺎﺗـﮫ ﻣﻘـﺎﺑـل أداة ﻣـﺎﻟﯾـﺔ أو ﻋﻘـد ﻋﻣﯾـل ﻣﻣـﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑـد ﺧﺳــــﺎﺋر
ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳــﺳــﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳــ ـﺗﺄﺟرﯾن ﺑدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ﻣﻘدًﻣﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳــ ـﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ
أﺳــ ـﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻــ ـﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳــ ـﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻــ ـﻰ
ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

ذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎرات.

اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ.

ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح
 .(٦ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺿـﻣﺎﻧﺎت .ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﻓﺣص اﻟﺳــــوق اﻟـذي ﺗﻌﻣـل ﻓﯾـﮫ ھـذه اﻟﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑـﺎﻟﻣﺳــــﺗﺣق ﻣن اﻟﺟﮭـﺎت ذات
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺎء.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻷرﺻــدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳــﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿــﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً

ﻟﺳ ـﯾﺎﺳ ـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد ﺑﺷ ـﻛل أﺳ ـﺎﺳ ـﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻ ـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد .ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳ ـﮭﺎ ﻣﻌرﺿ ـﺔ
ﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﻣﺛـل ﻣﺧـﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﻧـﺎﺗﺟـﺔ ﻋن ﺗـذﺑـذب ﻗﯾﻣـﺔ أداة ﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳــــﻌـﺎر ﺻــــرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗدﯾر أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك.
 -٢٨اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻ ـﯾل ﻣن أرﺻ ـدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻ ـﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺑﺎﻟﻧﺳ ـﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﮭـﺎﻣـﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ھـذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﻟﻛـل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣـده .أﻣـﺎ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ھـﺎﻣـﺔ ﺑﻣﻔردھـﺎ وﻟﻛﻧﮭـﺎ ﻣﺗـﺄﺧرة اﻟﺳـــ ـداد ،ﻓـﺎﻧـﮫ ﯾﺗم ﺗﻘـدﯾرھـﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺣﺳب طول ﻣدة اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺻــدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن  ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤﷼ ﺳــﻌودي ) ١٩٥٫٧٣٢٫١٤٢ :٢٠١٦﷼
ﺳـﻌودي( ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩﷼ ﺳـﻌودي ) ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ :٢٠١٦﷼ ﺳـﻌودي( ﻛﻣﺧﺻ ـص دﯾون ﻣﺷـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻ ـﯾﻠﮭﺎ.
ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 -٢٨اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض اﺣﺗﺳــﺎب اﻻﺳــﺗﮭﻼك.
ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـ ـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻـ ـل واﻻﺳـ ـﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺳﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻗﺳط اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 -٢٩أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم أﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺑوﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)

القوائم املالية
املوحدة وتقرير
مراجع احل�سابات
للفرتة املنتهية يف � 27سبتمرب 2017

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدود ة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
اﻟ ﻔ ﮭ ر س

ﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

٢-١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

٣

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

2

٦-٥
٧
٣٣ - ٨

1

2

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدود (ة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول ،ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول ،ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

إﯾﺿﺎح

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٤
٥
٦
٨
٧

٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨
٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦
١٩٠،٤٢٦،٨٣٨
٥٧،٠٦٩،٣٦٨
٧٢،٩٣٦،٢٦٣
٨١٤٫٥٩٣٫٠٧٣

١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥
١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥
٨٣٠٫٤٩١٫٥٦٨

٨
٦

٨٠،٦٤٢،١١٦
٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
١٧٥،٩٩٩،٠٠٠
٣٨،٣٣٥،٩٤٨
١٢٨،٥٧٩،٥٠٣
١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤
١٣٢،٥٧٧،٠٤١
١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢
١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥

١١٫٩٦٣٫٣٧٨
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧
١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١
١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢
١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩
١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤
١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢

٩
١٠
١١
١٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١٣

٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠
٢٧٠،٥١٢،٧١١
٢٤٠،٧٣٢،١٠٠
٢٩٥،٧٥٢،٦٥١
٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢
١٣٢،٩٢٩،١٩٨
١،٤٠٦،٢٩٩،١٠٢

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١
١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢

١٣

٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢
٢٨،٩٣٦،٢٦٥
٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧
٧،٠٧٠،٢٣٢،٤٩٩

٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤
٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦
٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠
٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢

٦
١٤
١٥
١٦

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

١٧
١٨

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩
١٧،٣١٢،٤٧٢

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤

١٠

٧٩،٥٠٣
٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤

٣٣٥٫٣١٧
٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢

٨،٥٦٤،٧٤٢
٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦
١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥

١٫٠٣٥٫٨٨٨
٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدود ة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ة
ﻟﻠﻔﺗر ةاﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

إﯾﺿﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف

١١
١١

٢٠
٢١

اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﻟﻠﻔﺗر ة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١،١٧٠،٤٠٤،٦٩٧
)(٢٧٥،٤٠١،٦٣٤
)(١٣٣،٤١٣،٩٢٩
٧٦١،٥٨٩،١٣٤
)(٧،٦٨٣،٤٣٩
)(١٥١،٣١٣،٨٦٣
)(١٥٨،٩٩٧،٣٠٢
٦٠٢،٥٩١،٨٣٢

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢،١٢٣،٧٧٣،٨٩٢
)(٥٤٣،٢٢٥،٦٢٩
)(٢٢١،٥٨٢،٤٢٢
)(٤٥،٩٤٢،٤٦٢
١،٣١٣،٠٢٣،٣٧٩
)(١٩٫١٢٢٫٩١٠
)(١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١
)(١٧٧٫٧٦٠٫٣٠١
١١٣٥٫٢٦٣٫٠٧٨

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎ ة

٩
٢٢
٢٣

٨،٣١٧،٥٥٤
)(١٤٤،٠٣٦،٩١١
٩،٦٦٩،٠٩٢
٤٧٦،٥٤١،٥٦٧

٨٫٨٢١٫٥٠٧
)(١٧٩٫١٢١٫١٣٦
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧
٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦

اﻟزﻛﺎة

١٦

)(١٧،٢٤٧،٦٣٧

)(٢٧٫١٥٤٫٤٢٣

٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠

٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗر /ة اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑـ:
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٤٥١،٧٦٥،٠٧٦

٩٣١،٧٣١،٠٧١

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٧،٥٢٨،٨٥٤

١٨،١٠٣،٩٠٢

٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠

٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدود (ة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗر ة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺧﺳﺎرة ﺑﯾﻊ أرض
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﻋﻛس إﻟﺗزاﻣﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

ﻟﻠﻔﺗر ة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٤٧٦،٥٤١،٥٦٧

٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦

١٤٤،٠٣٦،٩١١
١٣٣،٤١٣،٩٢٩
٧٣،١٣١،٦٥٨
١٤،٤١٥،٨٨٥
٧،٨٣٥،٣٥٤
٢،٧٩٢،٨٥٨
١،٦٣١،٥٨٦
١،٥٦٢،٢٦١
)(٨،٣١٧،٥٥٤
)(١٤،٠٦٧،٤١٨
٨٣٢،٩٧٧،٠٣٧

١٧٩،١٢١،١٣٦
٢٢١،٥٨٢،٤٢٢
٢٢،٩٣١،٣٩٢
٢٠،٨٨٥،٥٢٩
٦،٣٦٤،٥٢٦
)(٨،٨٢١،٥٠٧
٤٥،٩٤٢،٤٦٢
١،٤٦٤،٩٩٥،٣٥٦

)(٨٤،٥٤٠،٠٩٠
)(٩٥،٠٣٥،٩٥٨
)(٨،٨٧٨،٩٦٢
٢٤،٦٤٨،٥٩٩
)(١٥،٥٢٦،٥٨٩
٢٠،٥٧٢،٢٦٨
٦٧٤،٢١٦،٣٠٥

)(٨٧٫١٤١٫٩٨٢
)(٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢
١٨٫٦٠٨٫٩٦٣
١٨٫٣٥٧٫٤٧٧
)(١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢
٣٠٫٩١٢٫٩٥٤
١٫٠٩٢٫٨٨٤٫٩٦٤

)(٦٩٩،٢٨٩
)(١،٦٧٢،٢٨٠

)(٤٦٠٫٧٢٤
)(٢٦١٫٠٧٨

٦٧١،٨٤٤،٧٣٦

١٫٠٩٢٫١٦٣٫١٦٢

)(٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨
)(٢٦،٢٤٦،٤٥٧
٥،٠٠٠،٠٠٣
٥٤،٩٣٩،١٣٩

)(٢٫٦٥١٫١٩٥٫٧٨٨
)(٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

)(٢٣٦،٩٩١،٠٥٣

)(٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

)(١٤٦،١٤٩،٦٢٨
)(١٩٦،٣٨٥،٨٧٥
-

)(٩١٫٦٩٧٫٤٠٢
)(٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٧٫٧٨١٫٨٦٣

)(٣٤٢،٥٣٥،٥٠٣

١٫٠٩٣٫٨٦٩٫١٦٠

٢٢
١١
٥
١٢
٢٣
٢٣
٥
٩
٢٣
١١

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن  /إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
داﺋﻧون
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

١٦

اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﺿﺎﻓﺎت إﻟﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ

١١
١٢
٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

١٣
١٣
١٣

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدود (ة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗر ة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

إﯾﺿﺎح
ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة )اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻد ة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻد ةﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ

٤

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
 ٦و١٩
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎء
٦
ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٦
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب
٦
ﺟﮭﺔ أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ١٠
 ٦و١١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٦
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺣول اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
١١
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺳﻣﻠﺔ

ﻟﻠﻔﺗر ة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٩٢،٣١٨،١٨٠
١٥٨،٢١٧،٥٨٨
٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨

)(٨٤٫٦١٦٫٥٤٣
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

٣٢٩،٦١٤،١٢٥
١١٥،٧٦٣،٦٢٥
)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤

٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٩٤٨٫٦٦٧

٧٧،٦٥٧،٨٧٢
)(٢٥٥،٨١٤
)(٤،٨٩٩،٠٧٦
-

)(١٫٣٣٦٫١٤٨
)(١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
)(٦٫٦١٤٫٢٤٢

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٦
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ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣ ﺋﺳوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ارﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن
اﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳ ﺛﺗﻣﺎرات
ﻣ ﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻻﺣ ﯾﺗﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء
﷼ ﺳﻌودي
──────────

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة
﷼ ﺳﻌودي
──────────
٧١٣٫٨٤٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
──────────
١٨٫١٠٣٫٩٠٢ﯾر
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏ
اﻟ-ﻣﺳﯾطرة

٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
إﺟﻣﺎﻟﻲ-ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء

٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣
إﺟﻣﺎﻟﻲ -ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ر-أس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي
-

──────────
──────────
──────────
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
١٫٦٧١٫٤٦٥ﻘﺔ ﻋن
ارﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘ
٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
اﻋﺎدة ﺗﻘ-وﯾم اﺳ ﺛﺗﻣﺎرات
ﻣ-ﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
) اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
٩٣٫١٧٣٫١٠٧ﻣﻲ
اﻻﺣ ﯾﺗﺎطﻲ اﻟﻧظﺎ
(٩٣٫١٧٣٫١٠٧
﷼ ﺳﻌودي
) ﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
-

──────────
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
──────────

) ﷼ ﺳﻌودي
(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

──────────
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
──────────

──────────
٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
(
١٫٣٣٦٫١٤٨
)
٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
──────────

٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢
)(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥١٫٧٦٥٫٠٧٦

)(٢٥٥،٨١٤
──────────

──────────

١٫٠٣٥٫٨٨٨
(١٨٫٥٠٠٫٠٠٠
) ٧٫٥٢٨٫٨٥٤

) ﷼ ﺳﻌودي
(١٨٫٥٠٠٫٠٠٠
──────────
١٫٦٧١٫٤٦٥
(١٫٣٣٦٫١٤٨
)
──────────

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
- -

)(٢٥٥،٨١٤
──────────

٧٩،٥٠٣
══════════

٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤
══════════

٨٫٥٦٤٫٧٤٢
══════════

)(٢٥٥،٨١٤
──────────

٤٫٨١٤٫٧٨٥٫١٩٦
══════════

٤٥٩٫٢٩٣٫٩٣٠
٤٫٨١٤٫٧٨٥٫١٩٦
══════════
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠

٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
)(٧٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٥٩٫٢٩٣٫٩٣٠

) ﷼ ﺳﻌودي
(٧٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
──────────
٧١٨٫١٣٧
٧١٣٫٨٤٩
١٨٫١٠٣٫٩٠٢
──────────

) (٤٥٫١٧٦٫٥٠٨-

──────────
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
──────────

──────────
٧١٨٫١٣٧
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
(
١٫٣٣٦٫١٤٨
)
٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣
──────────

) (٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠-
──────────
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤
──────────

٩٣٫١٧٣٫١٠٧
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
- -

 -(١٫٣٣٦٫١٤٨
)
──────────
)(٢٥٥،٨١٤
٣٣٥٫٣١٧
──────────

٤٥٫١٧٦٫٥٠٨
 - - -──────────
──────────
────────── ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
──────────
٣٣٨٫٨٢٨٫٤٧٩
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥٫١٧٦٫٥٠٨
══════════
══════════
٤٥١٫٧٦٥٫٠٧٦
١٧٫٣١٢٫٤٧٢
)(٤٥٫١٧٦٫٥٠٨
══════════
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠

)(٩٣٫١٧٣٫١٠٧
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤
)(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥١٫٧٦٥٫٠٧٦

٧٩،٥٠٣
══════════
-

──────────

──────────

──────────

١٧٫٣١٢٫٤٧٢
══════════

٧

٣٣٥٫٣١٧
- -

٧١٨٫١٣٧
(١٫٣٣٦٫١٤٨
(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
) )
──────────
)(٢٥٥،٨١٤
٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
──────────

٧١٨٫١٣٧
(١٫٣٣٦٫١٤٨
 -(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
) )
──────────
──────────
)(٢٥٥،٨١٤
────────── ١٫٠٣٥٫٨٨٨
٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢
──────────
٧٫٥٢٨٫٨٥٤
٤٥١٫٧٦٥٫٠٧٦
٨٫٥٦٤٫٧٤٢
٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤
══════════
══════════
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠

──────────

رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣ ﺋﺳوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣ ﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٦و(١٩

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

ﺻﺎﯾﻓدﻲﻛ اﻣﻟﺎﺣﻓرﻲﻛﺔ ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦
ﺿﺎح (١٠
ﯾ
إ
)
ﺔ
ﻧ
ﺳ
ﻟ
ا
ل
ﻼ
ﺧ
اﻟرﺻ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺣاﻟول إﻟﻰ اﻻﺣ ﺗﯾﺎطﻲ
٣١اﻟﻧﻣﺎظﺎرﻣسﻲ ٢٠١٧
ﻲ
ﻓ
ﺎ
ﻣ
ﻛ
د
ﯾ
ﺻ
ر
ﺿﺎح  ٦و(١٩
ﺻﻌﺎﺎﻓت
ﺗوزﯾ
ﻲ أدرﺧﺑﺎلحاﻟ)ﻔاﺗﯾرة

ﻲﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﺣﻣرﺣﻛوﺔلﻓ إﻲﻟﻰﺣﻘاوﻻقﺣ ﺗاﯾﻟﺎﻣﻠطﻛﯾ
ﻲ
ﻣ
ﺎ
ظ
ﻧ
ﻟ
ا
ح((١٠
ﺿﺎ١٩
ﺳﺎﻧﺔح )إ٦ﯾ و
ﺻﺎﺗﻓوﻲزﯾاﻟﻌﺎﺣترﻛأﺔرﺑﺎﺧحﻼ )لاﯾاﻟﺿ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ ﺗرة )إﯾﺿﺎح (١٠
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﺻاﺎﻟﻓرﻲﺻدﯾﺧدلﻛ اﻣﻟﺎﻔﺗﻓرة
ﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣ ﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٦و(١٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ ﺗرة )إﯾﺿﺎح (١٠

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
══════════

٣٣٨٫٨٢٨٫٤٧٩
══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءا ً ﻻ ﯾ ﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ً

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 - ١اﻟﻧﺷﺎطﺎ ت
ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )"اﻟﺷـرﻛﺔ" أو "اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم"( ،ﺷـرﻛﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٢٦ھــــ )اﻟﻣواﻓق  ١٥ﻣﺎﯾو  .(٢٠٠٥إن
ﻣوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻧﺧﯾل ص ب  ،٣٤١٩٠٤اﻟرﯾﺎض  ،١١٣٣٣اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿـﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ
)اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳـــﺑﺗﻣﺑر  .(٢٠١٧ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﺗﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل  ٢٠١٧إﻟﻰ  ٢٧ﺳـــﺑﺗﻣﺑر
 ،٢٠١٧وﺗﻌﺗﺑر آﺧر ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة .ﺗم ﺗﺿﻣﯾن أرﻗﺎم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘط.
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )وﯾﺷـﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑــــ ـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷـراء اﻷراﺿـﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ واﺳــﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳــﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺷــﻣل ذﻟك اﻟﮭدم
واﻟﺗرﻣﯾم واﻟﺣﻔر وأﻋﻣﺎل اﻟﺻـــﯾﺎﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷـــﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺻـــﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷـــﻐﯾل وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳـــﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق
واﻟﻣطﺎﻋم وإدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧و  ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٧
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )(١
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوارج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن ﻟﻠﺗﺟﺎرة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾرﻣوك اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟﻣﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟظﮭران اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟدﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟراﺳﺦ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛـﯾﺔ ٪
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة )(٢
اﻟﻣﺑﺎﺷرة
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥

 .١إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 .٢إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 .٣ﺧﻼل اﻟﺳــﻧوات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﻣﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،وإظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﮭﺎ .ﻟﻛن طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﺷـرﻛﺎء ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١أﺑرﯾل  ،٢٠١٧اﺳـﺗﻌﺎدت اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھذه اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١أﺑرﯾل .٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٢أﺳس اﻟﺗوﺣﯾد
ﺗﺗﺿـﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻹﯾﺿـﺎح رﻗم
) .(١وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ،اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ً طوﯾل اﻷﺟل ﯾﺗﻛون ﻣن
ﺣﺻـﺔ ﺗزﯾد ﻋن  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ اﻟﺗﺻـوﯾت و  /أو ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳـﯾطرة ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳـﯾطرة اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷـرﻛﺎت وﻟﺣﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳـﯾطرة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ .ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳــ ـﯾطرة اﻟﺣﺻــ ـﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــ ـﺎرة وﺻــ ـﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﺗم
إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣﻘوق
اﻟﺷرﻛﺎء.
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم إﻋـداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة وﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ .وﻧورد ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾـﺎﻧـﺎ ً ﻷھم
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ:
اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرا ت
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿــﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣﺳــــﺟﻠـﺔ ،واﻹﻓﺻــــﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة ،وﻣﺑـﺎﻟﻎ
اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻــﺎرﯾف ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻋدت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷــﺄﻧﮭﺎ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ھذه اﻻﻓﺗراﺿــﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
أﻓﺿل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات.
اﻟﻣدﯾﻧون
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة .وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل
اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺗﺷطب اﻷرﺻدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل .ﺗﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرا ت

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷـ ـﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷـ ـروﻋﺎ ً ﻣﺷـ ـﺗرﻛﺎ ً .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـﺑﺔ ﻋن
اﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻘﯾد اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺻـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻـــﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .ﺗﻌﻛس
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﺣﺻـﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت أي ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠـﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﺣﺻــــﺗﮭـﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾﯾر واﻻﻓﺻــــﺎح ﻋن ذﻟـك ،إذ ﯾﺗطﺑق ذﻟـك ،ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺣذف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﻘدر ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿـروري إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ
ﺷـــرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿـــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي ﺷـ ـرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳـ ـﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺗرداد ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷـ ـراء واﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺎت
اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم .وﻋﻧد اﻟﺿـرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳـوﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻔق اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗظﮭر اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷـــﺗراة ﺑﻧﯾﺔ ﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳـــﺗﺣﻘﺎق أو ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج ﺿـــﻣن
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗـداوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧـﺎك ﻧﯾـﺔ ﺑﯾﻌﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ .ﺗﻘﯾـد أو ﺗﺣﻣـل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳــوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷــط أو ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾﯾم ﺑدﯾﻠﺔ ،وإﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣت اﻹﻧﺷــــﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق دﺧل
إﯾﺟـﺎرات أو ﻣن أﺟـل زﯾـﺎدة رأس اﻟﻣـﺎل أو ﻛﻼھﻣـﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾـﺎس اﻻﺳــــﺗﺛﻣـﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ ﻣﺑـدﺋﯾـﺎ ً ﺑـﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت.
ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺻــﺎرﯾف ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل وﺿــﻊ
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻛﺑد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷـروط اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ .ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗظﮭر اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎ اﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳـﺗﮭﻼك اﻷراﺿـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ .ﺗﺳـﺗﮭﻠك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن
ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻷﺻ ـل ،اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗظﮭر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻ ـﺎ ً اﻻﺳ ـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺳ ـﺗﮭﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات.
ﺗﺳﺗﮭﻠك ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر
اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع
أي ﺧﺳـــﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟذﻟك
اﻷﺻـل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ھذه اﻟﺧﺳـﺎرة .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻـل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك اﻷﺻل.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد ﻟﻸﺻــل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﺻـروف ﻓورا ً ﻓﻲ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻل ﻧﺎﻗ ً
وإذا ﻣﺎ ﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳ ـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻ ـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳ ـﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳ ـﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓورا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﺳـﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷـروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت،
ﺧﺎﺻ ـﺔ ﻣدة ﺷـروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻ ـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه اﻟﻌﻘﺎرات
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﺗﺿ ـﺎف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻ ـل اﻟﻣؤﺟر ،وﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻ ـروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳـس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر .ﺗدرج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷـرطﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻ ـﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﺗﺷ ـﺗﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻧد ﻧﺷ ـﺄة اﻟﻌﻘد ،ﺳ ـواء ﻛﺎن
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﺧدام أﺻـل أو ﻣوﺟودات ﻣﺣددة أو ﻧﻘل ﺣق اﻻﺳـﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻧص ﺻـراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت.
ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﺑﺷـﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣؤﺟر ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
ﯾﺗم ﺗﺟزﺋـﺔ دﻓﻌـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر ﺑﯾن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر وذﻟـك ﻟﻠوﺻــــول إﻟﻰ ﻣﻌـدل ﻋـﺎﺋـد ﺛـﺎﺑـت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻــــﯾد
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻـﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧرى ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ
ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻧد ظﮭورھﺎ.
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﺷـروط ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻺطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة.
اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺿ ـﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳ ـﺗﻠﻣﺔ ،ﺳ ـواًء ﻗدﻣت أم ﻟم ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوردﯾن.

12

١٢

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎ ت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻـﺻـﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳـﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻠزﻣﺔ
ﺑﺳــداد ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿــل ﺗﻘدﯾر ﺗراه اﻹدارة ﻟﻠﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﮭذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺧﺻم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻷﺛر ﺟوھرﯾﺎ ً.
اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳـﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻻﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻘود اﯾﺟﺎرھﺎ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة.
اﻟ ﻘ ر و ض
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﻠزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗﺣﺳب اﻟزﻛﺎة وﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺟري ﻗﯾد أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ،إن وﺟدت ،ﻋﻧد اﺳﺗﻼم
اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ.
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻣﺿﺎھﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﺗدﻓق ﻋﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻻﯾرادات ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ وذﻟك
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑض ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷروط اﻟﺳداد اﻟﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ وﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم .ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت .وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ )ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن – ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺟزء( ﻷﻧﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة
ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ،وﺗﺗﻌرض أﯾﺿﺎ ً ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺛﺑﺎت اﻟﻣﺣددة اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه ﻗﺑل اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات:

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻛﺈﯾرادات ﻧظرا ً
ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣواﻓز اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣدة اﻟﻌﻘد
ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدة اﺿ ـﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳ ـﺗﺄﺟر ﻛﺧﯾﺎر ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻛون
اﻹدارة ﻣﺗﺄﻛدة وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﻧﺷﺄة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧراب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.

ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﻋواﺋـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣـدﻗﻘـﺔ اﻟﻣﻘـدﻣـﺔ ﻣن اﻟﻣﺳــــﺗـﺄﺟرﯾن .ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗوﻓر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،ﺗ ُﻌد اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻋن اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
أداﺋﮭم اﻟﺳﺎﺑق.

رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت ورﺳوم اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳـﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌوﯾض .ﺗدرج رﺳـوم
اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻹﯾرادات ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدرج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺟزء
ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
ﯾﺗم إظﮭﺎر رﺳ ـوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳ ـﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﻻﺳ ـﺗﺧدام ﺑﻌد ﺧﺻ ـم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﺗﺳـﺟل ﻛﺟزء ﻣن "دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﺧدام ،ﺻـﺎﻓﻲ" ﺿـﻣن اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﻛوﻛﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺻل ﻣﺎ وذﻟك ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل اﻟﻣؤھل ﻟﻠﻐرض
اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﮫ ،وﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺗﺗﻛون ﻣﺻـــﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺞ ﺑﺷـــﻛل رﺋﯾﺳـــﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗﺻـــﻧف ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
ﺗﺷـﻣل اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷـرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺷـﻛل ﻣﺣدد ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات.
ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻓق أﺳس ﺛﺎﺑﺗﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳـﻌودي وﻓﻘﺎ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺻ ـرف اﻟﺳـﺎﺋدة ﺣﯾن إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺣول
أرﺻـ ـدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳـ ـﻌودي ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ
ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺻـرف اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺗدرج اﻟﻣﻛﺎﺳـب واﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺳـدﯾدات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
 -٤اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٤٩٫٦٣٩٫٩٥٤
٨٩٥٫٨١٤
٢٥٠٫٥٣٥٫٧٦٨

١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠
٨١٤٫٤٩٨
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

 -٥اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺗﻛون اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻ أن اﻹدارة ﺗﻘوم
ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻗﺑل ﻗﺑوﻟﮫ ووﺿ ـﻊ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳ ـﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻ ـﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷـﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺑدون
ﺿﻣﺎﻧﺎت.

١٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٥اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٢٧ﺳـﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٧اﻧﺧﻔﺿـت أرﺻـدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻹﺳـﻣﯾﺔ  ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٧
 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩﷼ ﺳﻌودي( .ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

٢٦٫١٦٤٫٠٦٧

ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٢١
ﺷطب

٧٣٫١٣١٫٦٥٨
-

٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
)(٦٧٨٫٩٨٠

١٢١٫٥٤٨٫١٣٧

٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺷـطب ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻗدرھﺎ  ١٫٥٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷـﻲء( )إﯾﺿـﺎح
.(٢١
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣﺻ ـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳ ـﺗﺄﺟرﯾن وﺻ ـﻧﻔﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ـﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻛـل ﻣﻧﮭم .وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ واﻟﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻷﻋﻣـﺎر ﻛل ﻓﺋـﺔ ﻣن ﻓﺋـﺎت اﻟذﻣم اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ ،ﺟﻧﺑـت اﻹدارة ﻣﺧﺻــــص ﻟﻠـدﯾون
اﻟﻣﺷـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـﯾﻠﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳـﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧وﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .وﻟو ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺻـص
اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧٣٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ:

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
───────
٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد
وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
﷼ ﺳﻌودي
──────
٥٧،٧١٨،٣٧٥
٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤

ﺣﺗﻰ  ٣٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
───────
١٥،٥٢٢،٠١١
١٥٫٥٢٢٫٠١١

ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
٩٠ – ٣١
 ١٨٠ – ٩١ﯾوﻣﺎ ً
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
────────
────────
٤٦،٢٨٧،٥٥٦
٢٧،٨٠٧،٩٠٠
٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦
٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠

أﻛﺛر ﻣن ١٨٠
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
───────
٩٦،٢٨٨،٩٩٤
٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺷــﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ،ﺗﺷــﺗﻣل أرﺻــدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳــداد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻــص ﻟﻠدﯾون
اﻟﻣﺷـــﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـــﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻻﺗزال ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـــﯾل .ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﻰ ﺿـــﻣﺎﻧﺎت أو
ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻷرﺻـدة وﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳـوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف
اﻵﺧر.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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١٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ
ﻟﻐرض إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳــــﯾطرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺷ ـﻛل ﻣﺑﺎﺷ ـر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷ ـر أو أن ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻌﻛس ،أو أن ﺗﺧﺿ ـﻊ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻣﺷﺗرك .ﻗد ﺗﻛون اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓرادا أو ﻣﻧﺷﺂت.
ﺗم ﺣذف اﻷرﺻــدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿــﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة /اﻟﺳــﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗ ُﻌﺗﻣد ﺷــروط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻹدارة ﺧﻼل دورة
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ .إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎء )اﯾﺿﺎح (١٩
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﻘدًا إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎء
أﻋﻣﺎل اﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ،ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﺧﺻوﻣﺎت
اﯾرادات ﺧدﻣﺎت
ﺧﺻوﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٠
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺣول اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ أرﺻدة ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﻣدﻓوﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻣوردﯾن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١

٤،٨٩٩،٠٧٦
٣٢٩،٦١٤،١٢٥
١٩٦،٣٨٥،٨٧٥
٢٣٠،٦١٥،٢٢٦
٣٧١،٠٣٣،٢٩٠
٣٩،٠٣٩،٦٢٢
٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠
)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤
٧٧،٦٥٧،٨٧٢
١٦،٩٥١،٥٦٤
١١٥،٧٦٣،٦٢٥

١٩٣،٠٨١،٣٣٤
٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠
٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠
١،١٧٠،٣٠٦،٨٠٩
١،٤١٨،٣٠٩،٠٥٠
٤٥٣،٢٠٥،٣٣٣
٨٩،٣٩٢،٨٠٧
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٩٤٨،٦٦٧
)(١٤،٣١٦،٥٠٠
-

ﺗم ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷـرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ،إﺳـﻧﺎد ﻋﻘود إﻧﺷـﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳـﺑﺔ وھﻲ ،ﺷـرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷـرﻛﺎه
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح  .(٨إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إرﺳﺎء اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷرﺻدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ:
 (١ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎ ت ذا ت ﻋﻼﻗﺔ:
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
إﺳم اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﺗداول

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد ﻟﻸﻣن
ﺷرﻛﺔ اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘﮭوة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
أﺧرى

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٧،٠٤٧،٨١٩
١٢،٥١٥،١٣٤
٨٦٣،٨٨٥
١٩٠،٤٢٦،٨٣٨

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫١٨٣٫٣٨٨
٣٫٣١٤٫٠٤٤
٨٫٥٤٦٫٤٥٠
٤٫٦٦٤٫٩١٨
٥٤٤٫٦١٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﻧﺟﻣﺔ اﻟﻣداﺋن ﻟﻠﻌﻘﺎرات

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
١٤٫١٢٢٫٤٧٧
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧

ﻏﯾر ﻣﺗداول

 (٢ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎ ت ذا ت ﻋﻼﻗﺔ:
إﺳم اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺗﻲ إن إس ﻧﺟد ﻟﻠﺣراﺳﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺗﻲ إن إس ﻧﺟد ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

 ( ٣دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول )إﯾﺿﺎح :(٨
إﺳم اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺗداول
ﻏﯾر ﻣﺗداول

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٣٠٫٢٦٣٫٨٤٠
٥٫٠٧١٫١٣٥
٢٫١٧٣٫٢٤٧
١٫٦٢٢٫٣٤٨
١٫٦٠١٫٥٣٠
٢٤٠٫٧٣٢٫١٠٠
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٥٧٫٠٦٩٫٣٦٨
٨٠٫٦٤٢٫١١٦
١٣٧٫٧١١٫٤٨٤

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩
١٣٫٥٣٠٫٠١٠
٣٫٠٦٨٫٢٤٣
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥
١١٫٩٦٣٫٣٧٨
١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣

)أ( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
)ب( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﯾرادات اﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.

ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻــدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳــﻧﺔ ﺑدون ﺑﺿــﻣﺎﻧﺎت ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﮭﺎ ﻧﻘدًا .ﻟم ﺗﺳــﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﻓﺗرة  /ﺳـﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻘد أن ھذه اﻷرﺻـدة
ﺳﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ھﻲ ﺑﺎﺳـم ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ١١و.(٢٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٧اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
أﺧرى

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٣٧،٠٣٨،٧٤٤
١٠،٩٢٦،٤٠٢
٥،٥١٦،٠٢٨
٥،٤٠٠،٠٠٠
١٤،٠٥٥،٠٨٩
٧٢٫٩٣٦٫٢٦٣

٦٠٫٦٤٣٫٤١٣
٨٫٢٣٥٫١١٩
٥٫٧٤٠٫٠٠٧
٥٫٤٠٠٫٠٠٠
٥٫٥٣٦٫١١٦
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥

ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗـﺎﻣـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺧﻔض دﻓﻌـﺎت ﻣﻘـدﻣـﺔ ﻟﻣوردﯾن ﻗـدرھـﺎ  ٧٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ) ٣١ﻣـﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷــــﻲء(
)إﯾﺿﺎح .(٢٣
 -٨اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذا ت ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷـــرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷـــرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﻧﺷـــﺎء ﻣﺟﻣﻌﺎت
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣراﺣل اﻛﺗﻣﺎﻟﮭﺎ )إﯾﺿﺎح .(٦
 -٩اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأﺳـﻣﺎل ﺷـرﻛﺔ أﺳـواق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺟﺎرة؛ ﺷـرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗزاول ﺑﺷـﻛل رﺋﯾﺳـﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﺻ ـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ وﺷـراء اﻷراﺿ ـﻲ وﺗﺷـﯾﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ .ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟدﺧل
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
──────── ──────── ──────── ──────── ────────
)٣٨،٣٣٥،٩٤٨ (٥،٠٠٠،٠٠٣
٨،٣١٧،٥٥٤ ٣٥،٠١٨،٣٩٧
٪٢٥
)٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٨٢١٫٥٠٧
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٪٢٥

 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(٢

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٧٫٠٧٩٫٥٠٣
١٢٨٫٥٧٩٫٥٠٣

٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤
٧٫٣٣٥٫٣١٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١

) (١اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ:

ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري )أ(
ﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة )ج(
١٩

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠

١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤
19

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذا ت ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )ﺗﺗﻣﺔ(
)أ( إن اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺳـﺑﺗﮫ  ٪٨٫٥ﻣﻣﻠوك ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ .دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻼﺳـﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﺷـﺗﻣل
ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
)ب( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٩٫٧٧ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﺳﺎھﻣﺔ( .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ
إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦
)ج( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪٧٫١٤إن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس
اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١أﺑرﯾل  ،٢٠١٧اﺳﺗﻌﺎدت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦
)د( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﯾﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرا ً ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤٫٥ﺗم ﺷراؤه ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،واﻟذي ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل
ﻋﻧﮫ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

) (٢اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ:
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻـ ـﻧدوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳـ ـﺑﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣدة ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺣدة  ١٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳـﻌودي( ﺗم ﺷـراؤھﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر  ٧٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳـﺑﺗﻣﺑر
 ٣١) ٢٠١٧ﻣﺎرس  ٧٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي( .ﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـــﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻗدرھﺎ  ٠٫٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي ﺧﻼل
اﻟﻔﺗرة ) ٣١ﻣﺎرس  ١٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
إن ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم:

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٣٥٫٣١٧
)(٢٥٥٫٨١٤

١٫٦٧١٫٤٦٥
)(١٫٣٣٦٫١٤٨

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

٧٩٫٥٠٣

٣٣٥٫٣١٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

٧٫٠٧٩٫٥٠٣

٧٫٣٣٥٫٣١٧

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة /اﻟﺳﻧﺔ
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ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١١٫٦٢٩٫٥٠٥٫٣٤٨
٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨
)(١١٧،٣٩٥،٢١١
)(٣٧،٨٥٠،٩٩٦
١١٫٧٤٤٫٩٤٢٫٨٧٩

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي
١٫٠٥٩٫٠٥٦٫٠١٦
٢٥٤٫٧٣٧٫١٥٨
١٫٣١٣٫٧٩٣٫١٧٤

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ة
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٨٩٠٫٥٥٩٫٨٨٧
١٣٫٢٣٨٫٣٧٨
)(٣٧٫٨٥٠٫٩٩٦
٢٫٨٦٥٫٩٤٧٫٢٦٩

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٧٩٠٫٦٧٩٫٨٢٥
٢٫٧٠٨٫٢٠٢
٢٫٧٩٣٫٣٨٨٫٠٢٧

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠
)(١١٧٫٣٩٥٫٢١١
٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩

-

-

٩٫٢٢٣٫٥٩٦٫٣٨٤
٢٫٦٥٧٫٨١٠٫٠٣٠
)(١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤
)(٥٨٫٨١٩٫٧٣٢
١١٫٦٢٩٫٥٠٥٫٣٤٨

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدر ﻟةﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ٣٣ﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ة

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
ﻣﺷطوﺑﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
ﻣﺷطوﺑﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة /اﻟﺳﻧﺔ
٥٣١٫٣٧٩٫٨٠٠
٤٥٫٥٣٤٫٠٨٣
٥٧٦٫٩١٣٫٨٨٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

-

٧٩٩٫١٣٢٫٦٢٦
٨٧٫٨٧٩٫٨٤٦
)(٣٢٫٩٥١٫٩٢٠
٨٥٤٫٠٦٠٫٥٥٢

٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

-

٢٫٢١٦٫٤٧٤٫١٤٤
٢٫٢٥٩٫٣٠٠٫٠٢٥

١٠٫٣١٣٫٩٦٨٫٤٤٤

١٫٣٣٠٫٥١٢٫٤٢٦
١٣٣٫٤١٣٫٩٢٩
)(٣٢٫٩٥١٫٩٢٠
١٫٤٣٠٫٩٧٤٫٤٣٥

٢٫٠١١٫٨٨٦٫٧١٧
٢٫٠٩١٫٤٢٧٫٢٦١

١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢

١٫١٢١٫٨٠٧٫٢٧٤
٢٢١٫٥٨٢٫٤٢٢
)(١٢٫٨٧٧٫٢٧٠
١٫٣٣٠٫٥١٢٫٤٢٦

١٫٣١٣٫٧٩٣٫١٧٤
١٫٠٥٩٫٠٥٦٫٠١٦

إن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻗﯾد اﻻﻧﺷﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ أراﺿـﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٧٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي إﻟﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳـوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳـﺎب اﻟﺷـرﻛﺎء ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٥٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي )إﯾﺿـﺎح  ،(٦وﻧﺗﺞ

ﻋن ذﻟك ﺧﺳﺎر ةﻣن ﺑﯾﻊ اﻷراﺿﻲ ﻗدرھﺎ  ١٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )إﯾﺿﺎح .(٢٣

٢١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣ دة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟاﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ:

اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – أراﺿﻲ
اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﻣول – ﻣﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ﻟاﻌرب – ﺟدة
ﻟاﯾﺎض
ﺻﺣﺎري ﺑﻼز ا– ر
ﻣﺟﻣﻊ ﻟاﻧور
اﺑﯾل
أرض ﻟﺟ
ﻣﺟﻣﻊ ھﻔوف اﻷﺣﺳﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ارﻛﺎن ﺳﻼم )*(
ﻣﺟﻣﻊ ﻟاﺣﻣر اء )*(

ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ /ﻟاﺷرﻛﺎء

ﺻﻛوك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى ﻟاﺑﻧك
ﻧﻌم/ﻻ

ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

أراﺿﻲ
أرض ﻋﯾون اﻟر اﺋد
أرض ﻋﯾون ﻟﺑاﺳﺎﺗﯾن
اﻣﺎم
أرض ﻟد
أرض ﻣﺟﻣﻊ ﻟاﺧﻠﯾﺞ )*(
ﻣطﺎر ﻟادﻣﺎم )*(
أرض ﻟﻘاﺻﯾم )*(
أرض أﺑﮭﺎ )*(

١٧٨،٢٢٧،٦٦٥
١٤١،١١٥،١٠٢
٧٥،٢٤٠،٠٠٠
٦٨،١٢٠،٠٠٠
٣٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٠،٧٠٠،١٤٥
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٦،١٠٠،٠٠٠
١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢

ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟاﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧
١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠
٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠
٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٦٢،٠٠٠،٠٠٠
٣٫٧٤٩٫٨١١٫٤٩٧
٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩

ا ﺿﻲ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲاﻟﻘﯾماﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸر

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠
٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠
١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢
١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١١
٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠
٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨
٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

)*( ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﺸـﺮﻛﺎء ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪﻓﻲ  ٢٨ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ ١٤٣٧ھــــ ـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٧اﺑﺮﯾﻞ  (٢٠١٦ﺷـﺮاء
ﺗﻠﻚ اﻷراﺿــ ـﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﺸــ ـﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴــ ـﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ٦أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٦
)اﯾﻀﺎح (١– ١٣
إن ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح .(١٣
إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر اﻷر اﺿــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳــم ﺷــرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺳــﺑﺔ وﺟﮭﺎت ذ ات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
)إﯾﺿﺎح .(٦
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٧ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ١١٢٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت ﻟﺗاﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح .(١٣
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٧ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ٦٫٦ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣطﻔﺄة
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت ﻟﺗاﻧﻔﯾذ ) ﯾاﺿﺎح .(١ – ١٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

 -١٢اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٣٫٨٥٠٫٩٠٢
٣٫٨٥٠٫٩٠٢

٣٫٤٩٥٫٦٣٤
٩٩٫٦٨٢
٣٫٥٩٥٫٣١٦

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎ ت
﷼ ﺳﻌودي
٧٦٫٠٩٧٫٣٤٩
٧٫٥٢٦٫٩٠٩
٨٣٫٦٢٤٫٢٥٨

٣٥٫٤٨٧٫٩١٠
٤٫٦٣٣٫٣٦٤
٤٠٫١٢١٫٢٧٤

٤٣٫٥٠٢٫٩٨٤

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي
١٠٨٫٠٢٣٫٤٢٦
١٧٫٨٩٢٫٤٩٧
١٢٥٫٩١٥٫٩٢٣

٥٢٫٠٨٨٫٠٩٣
٦٫٩٦١٫٥١٩
٥٩٫٠٤٩٫٦١٢

٦٦٫٨٦٦٫٣١١
٥٥٫٩٣٥٫٣٣٣

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎ ت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢١
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎ ت
اﻟﺳﯾﺎرا ت
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎ ت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎ ت ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي
٢٥٫٢٢٤٫٦١٢
٨٢٧٫٠٥١
٢٦٫٠٥١٫٦٦٣

١٫٣٧٨٫١٨٣
٢٫٧٢١٫٣٢٠
٤٫٠٩٩٫٥٠٣

٢٥٥٫٥٨٦

٤٠٫٦٠٩٫٤٣٩

 ٨ – ٤ﺳﻧوا ت
 ١٠ – ٤ﺳﻧوا ت
 ٤ﺳﻧوا ت
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢١٣٫١٩٦٫٢٨٩
٢٦٫٢٤٦٫٤٥٧
٢٣٩٫٤٤٢٫٧٤٦

٩٢٫٤٤٩٫٨٢٠
١٤٫٤١٥٫٨٨٥
١٠٦٫٨٦٥٫٧٠٥

٢١٫٩٥٢٫١٦٠

٣٥٥٫٢٦٨

اﻟﺳﯾﺎرا ت
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٣٢٫٤٥٠٫٩٢٩
٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠
٢١٣٫١٩٦٫٢٨٩

٧١٫٥٦٤٫٢٩١
٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩
٩٢٫٤٤٩٫٨٢٠

١٣٢٫٥٧٧٫٠٤١

٢٣٫٨٤٦٫٤٢٩

١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٥٤٫٠٠٢٫٨٦٨
٥٫٨٦٦٫٩٩٧٫١٣٢

٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦
٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

)(٢٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٦٣٤٫٩٩٧٫١٣٢

)(٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٥٤٦٫٧٥٠٫٠٠٠
٢٫٢٤٢٫٢٥٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﺟدﯾد
اﻟﻣﺳدد

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

ﺣﺼـﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳـﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴـﺎط ﻧﺼـﻒ ﺳـﻨﻮﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼ ت
ﺗﺨﻀـﻊ ﻷﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻ ﺛتﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ "ﺳـﺎﯾﺒﻮر" ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻ تﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼ ت
ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح  ١أدﻧﺎه(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
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ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦
)(٨٫٨٦٥٫٢٧٨
١٥٤٫٠٠٢٫٨٦٨

٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧
١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(١٩٫٥٤٢٫٧٢٦
١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣﺔ(
) (١إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢٢
رﺳﻣﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ – اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﯾﺿﺎح (١١
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٨٫٨٦٥٫٢٧٨
٨٫٨٦٥٫٢٧٨

١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
٦٫٦١٤٫٢٤٢
١٩٫٥٤٢٫٧٢٦

ﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض أو ﺳداد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
(١

ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل  ،٢٠١٦ﻗﺎﻣت ﺷـرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة )ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﺗﺳـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٥٫٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣﻊ ﻋـدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻐرض ﺑﻧـﺎء ﻣﺟﻣﻌـﺎت ﺗﺟـﺎرﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳــــﺑﺗﻣﺑر
 ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام  ٣٫٨٩٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ .ﯾﺣﻣل ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـ ـﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳـ ـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وﻣﺿـ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق
ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺳـدد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﻋﻠﻰ
 ١٧ﻗﺳط ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺷﮭر اﺑرﯾل .٢٠١٨

(٢

ﺗﺳـﮭﯾل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﺑﺳـﺎﺗﯾن – ﺟدة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ اﺳـﺗﺧدم
ﻣﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳـﺎﯾﺑور" زاﺋد
ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وﻣﺿـ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـ ـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿــﻲ
وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ ﺳـداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد
ﻓﺗرة ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  .٢٠١٨ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻ ـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر
ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  ٢٠١٨وﯾﺳـﺗﺣق آﺧر ﻗﺳـط ﻓﻲ أﺑرﯾل  .٢٠٢٥ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﺑﺗداَء ﻣن ﻣﺎﯾو .٢٠١٥

(٣

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﻌرب  -اﻟرﯾﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٩٧٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،
اﺳـــﺗﺧدم ﻣﻧﮫ  ١٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي ﺧﻼل  .٢٠١٥ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـــﻧوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ،
واﻟﻧﺳــ ـب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،وﻣﺿــ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــ ـل ﻣن إﯾرادات
اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ
ﺳـداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٧ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻـف
ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  ،٢٠١٧أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر
ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٤ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤

(٤

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٧٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ .ﯾﺣﻣـل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺳــــﻧوًﯾﺎ
وﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ
وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ
ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳـدﯾد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل .٢٠١٦
٢٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
-١٣

اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣﺔ(
(٥

ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ .ﯾﺣﻣـل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛـﺎﺑﺗـﺔ وﻓﻘـﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺳــﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ "ﺳــﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳــﻧوﯾﺎ .إن
اﻟﻘرض ﻣﺿ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻ ـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿ ـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿ ـﻣﺎﻧﺎت
ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط
اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس
ﻧﺻ ـف ﺳ ـﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷ ـﮭر دﯾﺳ ـﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳ ـدﯾد اﻟﺗﺳ ـﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد
ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل .٢٠١٦

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎ تاﻟﺘﺴﮭﯿﻼ أتﻋﻼه ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ،ﺗﻌﮭﺪا تﺑﻀﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺋﻤﺎ ً
ﺑـﺎﻟﺘـﺄﻛـﺪ ﺑـﺄﻧﮭـﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻌﮭـﺪا تاﻟﻤﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻓﻲ ھـﺬه اﻻﺗﻔـﺎﻗﯿـﺎ ت .إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣـﺔ ﺑﺘﻌﮭـﺪا تاﻟﻘﺮوض ﻛﻤـﺎ ﻓﻲ ﻧﮭـﺎﯾـﺔ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳ ـﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٧ﺗﻣت رﺳ ـﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ وﻗدره ﻻ ﺷ ـﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ١١٢٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل
ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح .(١١
 -١٤اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﻗﯾود ﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ.
-١٥

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
أﺧرى

-١٦

٩٧،٨٢٩،٥٨٩
٨٦،٧٧٩،٣٨٠
٢٤،٠٠١،٤٧٠
٢٠،٨٤٩،٨٩٤
٤،٩١٢،١٠٩
٢٣٤٫٣٧٢٫٤٤٢

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧
٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥
٦٫٩٨٩٫٥٥٧
١٧٫٧٦٥٫١٦٦
٧٫٢٨٧٫٣١٤
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩

اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳـﻧﺔ وﻗدرھﺎ  ١٧٫٢٤٧٫٦٣٧﷼ ﺳـﻌودي )اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي( ﻣن ﻣﺧﺻص اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء ،رﺻﯾد أول اﻟﻣدة
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﻣﺧﺻﺻﺎت أول اﻟﻣدة وﺗﺳوﯾﺎت أﺧرى
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢
٤٧٦،٥٤١،٥٦٧
٧٣٩،١٤٣،٩٤٦
٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧
)(١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ.
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٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦
٧٠٠٫٥٦٩٫٤٣٩
٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠
)(١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -١٦اﻟزﻛﺎة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻔﺗرة  /ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١١٧،٣٥٣،٨٤١
١٧،٢٤٧،٦٣٧
)(١،٦٧٢،٢٨٠
١٣٢،٩٢٩،١٩٨

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺎت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳﻧﺔ

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
٢٧٫١٥٤٫٤٢٣
١٫٩٦٧٫٥٥٦
)(٢٦١٫٠٧٨
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١

اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ
ﻗدﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
 ،٢٠٠٦واﺳﺗﻠﻣت ﺷﮭﺎدات اﻟزﻛﺎة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻧوات .ﺗم اﺗﻣﺎم اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠٠٦
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٠٧ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻟﻠﺷـ ـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷـ ـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺧطﺎب اﻟﮭﯾﺋﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗم ﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺳـ ـﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٢٠١٦إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺷـ ـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳـــﺎب وﺗﺳـــﺟﯾل
ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻔردي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﺳـــﺗﻠﻣت اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھــــــــ )اﻟﻣواﻓق  ٢٤ﻓﺑراﯾر  (٢٠١٥ﺧطﺎب ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺗطﺎﻟﺑﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم
اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣده ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺳــﻧوات ﻣن
 ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  .٢٠١٦ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ إﻋﺗراﺿﮭﺎ واﻟذي ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﯾوﻧﯾو .٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -١٧رأس اﻟﻣﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺷرﻛﺎء وﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧و  ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٧
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
٪

اﺳم اﻟﺷرﯾك

٥٢
٣
١٥
١٥
١٥
١٠٠

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﺳﯾد ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟﺳﯾد ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
د .ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر

ﻋد د
اﻟﺣﺻص
٢٫٣١٤٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠
٤٫٤٥٠٫٠٠٠

اﻟﻣﺑﻠﻎ
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 -١٨اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ وﻋﻘد ﺗﺄﺳـﯾس اﻟﺷـرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳـﻧﺔ إﻟﻰ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .ﯾﺟوز ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ھذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ﻋﻠﯾﮫ،
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾب  ٪١٠ﻣن دﺧل اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻛﺄرﺑﺎح.
 -١٩ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٧ﻣﺤﺮم ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٧ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ  ٥٩٫٧٧٥٣﷼
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ  ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎ تاﻷرﺑﺎح
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(٦
ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٥ﺷﻮال ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٩ﯾﻮﻧﯿﻮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ  ٥٨٫٤٢٧٠﷼
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ت اﻷرﺑﺎح
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم )إﯾﻀﺎح .(٦
ﻗﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  (٢٠١٦و  ٢رﺟﺐ ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ  ١٦٠٫٦٧٤٢﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ
 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎء )إﯾﻀﺎح .(٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
-٢٠

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺞ

دﻋﺎﯾﺔ
إﻋﻼﻧﺎت
-٢١

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )إﯾﺿﺎح (٥
رواﺗب ﻣوظﻔﯾن وﻣزاﯾﺎ أﺧرى
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٢
اﺗﺻﺎﻻت وﺑراﻣﺞ
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﺻروف اﯾﺟﺎر
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ )إﯾﺿﺎح (٥
رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ
أﺧرى
-٢٢

اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت )إﯾﺿﺎح (١٣
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٤،٢٧٠،٧٥١
٣،٤١٢،٦٨٨
٧،٦٨٣،٤٣٩

١٠٫٥٢٣٫٣٨٨
٨٫٥٩٩٫٥٢٢
١٩٫١٢٢٫٩١٠

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٧٣،١٣١،٦٥٨
٤٢،٨٤٤،٣٩٤
١٤،٤١٥،٨٨٥
٥،٤٤٦،١٧٣
٤،٤٤٥،٥٦٣
٣،٤٢٩،٤٠٧
١،٧٠٥،٧٨٠
١،٥٦٢،٢٦١
١،٤٤٩،٩٢٣
٢،٨٨٢،٨١٩
١٥١،٣١٣،٨٦٣

٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢
٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩
١٫٣٤٠٫٨٥١
٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨
٧٫٠٢٦٫٣٩٦
١٫٦٤٥٫٠٧٠
١٫٧٣٨٫٨٠٦
٢٫٧٦٨٫٠٤٧
١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٣٥،٠٧٩،٥٣٢
٨،٨٦٥،٢٧٨
٩٢،١٠١
١٤٤،٠٣٦،٩١١

١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨
١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
١٦٨٫٠٦٤
١٧٩٫١٢١٫١٣٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٢٣اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺧﺳﺎرة ﻋن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ٦و (١١
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن )إﯾﺿﺎح (٧
ﺗذاﻛر ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
أﺧرى

ﻟﻠﻔــــــــﺗرة ﻣن
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٤،٠٦٧،٤١٨
٥،٧٣٧،٥٠٠
)(١،٦٣١،٥٨٦
)(٧،٨٣٥،٣٥٤
)(٦٦٨،٨٨٦
٩،٦٦٩،٠٩٢

٥٫٧٣٧٫٥٠٠
٢٫١٥٢٫٦١٧
٤٫١٣٥٫٨٣٠
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧

 -٢٤اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧و  ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٧
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٫٣٨٤٫٧٢٩٫٣٩٤
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن

٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

 -٢٥اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
إن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

١٦٨،٤١٤،٤٥٠
١،٣٠٤،٠٣٥،٢٩٥
٥،١٣٩،٥٠٣،٢٥٨
٦،٦١١،٩٥٣،٠٠٣

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠
١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥
٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤
٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩

إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدﻣت ﺗﻧﺎزﻻً ﻋن ھذه اﻟﻌﻘود ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦
ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳ ـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﻋن أراﺿ ـﻲ ﻣﺳ ـﺗﺄﺟرة ﻟﻐرض إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض
ﺗﺄﺟﯾرھﺎ .ﺗﺗراوح ﻓﺗرة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﻓﺗرة.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﺿـﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  /اﻟﺳـﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت  ٩٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  ٢١٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٢٦اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو دﻓﻌﮫ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﺑﯾن أطراف ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت إﻣﺎ:
 ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎتإن اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﻧﮭم
ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم.
ﺗﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻟﻣدﯾﻧﯾن وﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾراً ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض .اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻣن اﻟﻘروض ھو ﻟﺗﻣوﯾل ﺷـــراء وﺗطوﯾر ﻣﺣﻔظﺔ
اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﺻـــدة ﻣدﯾﻧون وداﺋﻧون وﻧﻘد وأرﺻـــدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷـــﺄ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻣن
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرات( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳـــﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳـــﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺳـــﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﺳــــوق .ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ھﺎﻣﺔ طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟل ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ،ﻟﻛن ﻟدﯾﮭـﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  .٢٠١٧ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر – ﺗﺗﻣﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎر
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
•

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر ﻗد ﺗزداد إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط .ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳــﺗﺷــﺎرﯾن ذوي ﺧﺑرة ﻓﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط.

•

ﻗد ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺄﺟر رﺋﯾﺳـﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺳـر ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺑب ﺧﺳـﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿــــﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ،وﺗﻘرر ﻣﺳــــﺗوى
اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت إﯾﺟﺎر أو ﺿﻣﺎﻧﺎت.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻘﺎﺑل أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻋﻣﯾل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد ﺧﺳــــﺎﺋر
ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷ ـطﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻷﻧﺷ ـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳـﺳـﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳـ ـﺗﺄﺟرﯾن ﺑدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ﻣﻘدًﻣﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ـﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ أﺳـ ـﺎس
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻـ ـﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳـ ـﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻـ ـﻰ ﻟﻠﺗﻌرض
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎرات.

اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣﺳــﺗﻘل ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد

اﻷﻗﺻـﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺣق ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )إﯾﺿـﺎح  .(٦ﻻ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺎﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑـﺄي ﺿــــﻣـﺎﻧـﺎت .ﯾﺗم ھـذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛـل ﻓﺗرة ﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ
وﻓﺣص اﻟﺳــ ـوق اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳــ ـﺗﺣق ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﺷرﻛﺎء.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻷرﺻ ـدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳ ـﺳ ـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿ ـﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً

ﻟﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد ﺑﺷـﻛل أﺳـﺎﺳـﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد .ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳـﮭﺎ ﻣﻌرﺿـﺔ
ﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
 -٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳــ ـﻌﺎر ﺻــ ـرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗدﯾر أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك.
 -٢٨اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـﯾل ﻣن أرﺻـدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣده .أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳــــداد ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺣﺳب طول ﻣدة اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﺗـﺎرﯾﺦ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣـدة ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ أرﺻـــــدة اﻟﻣـدﯾﻧﯾﯾن  ٣٦٥٫١٧٢٫٩٧٣﷼ ﺳــــﻌودي ) ٣١ﻣـﺎرس :٢٠١٧
 ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤﷼ ﺳـــﻌودي( ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧﷼ ﺳـــﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ :٢٠١٧﷼ ﺳـــﻌودي(
ﻛﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ .ﺳﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض اﺣﺗﺳـﺎب اﻻﺳـﺗﮭﻼك.
ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻـل واﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺳﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻗﺳط اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 -٢٩اﻷﺣداث ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗرر اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭم اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٤رﺟب  ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٨ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑواﻗﻊ
 ٤٩٫٤٣٨٢﷼ ﺳﻌودي ﺑﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي .ﺗم ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ  ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥﷼ ﺳﻌودي ﻣﻧﮭﺎ ﻣن
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﻓﻲ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٤٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﻹﻋﺎدة
ﺗﻣوﯾل /ﺗﻣوﯾل ﺗطوﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟﺳداد دﯾون ﻣﺣددة .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ  ١٫٢٩٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل إﺟﺎرة طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٧٧١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ
ﻋدة ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺧرى .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٢٠٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟﺎرة.
ﻟم ﺗﻧﺷﺄ أﺣداث ﺑﻌد  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧وﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر .٢٠١٧
 -٣٠أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم أﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺑوﯾب اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
()ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة
(إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ
٢٠١٧  ﺳﺑﺗﻣﺑر٢٧
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)

القوائم املالية
املوحدة وتقرير
مراجع احل�سابات
للفرتة املنتهية يف  ٣١مار�س ٢٠١٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
اﻟ ﻔ ﮭ ر س

ﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل

٢-١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

٣

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول ،ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

إﯾﺿﺎح

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٤
٥
٦
٨
٧

٨٠،٣٥٠،٩٦٨
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦
٢٣٨،٥٧٩،٤٠١
٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩
٥٣،٩٠٠،٩١٣
٨٩٤،٠٧٢،٣١٧

٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨
٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦
١٩٠،٤٢٦،٨٣٨
٥٧،٠٦٩،٣٦٨
٧٢،٩٣٦،٢٦٣
٨١٤،٥٩٣،٠٧٣

٨
٦

٨٠،٦٩٢،١١٦
٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
١٧٥،٩٩٩،٠٠٠
٣٩،٦٦٩،٣٢٢
١٢٨،٤٧٦،٢١٧
١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨
١٣٥،٨٢٦،٢٣٤
١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧
١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤

٨٠،٦٤٢،١١٦
٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
١٧٥،٩٩٩،٠٠٠
٣٨،٣٣٥،٩٤٨
١٢٨،٥٧٩،٥٠٣
١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤
١٣٢،٥٧٧،٠٤١
١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢
١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥

٩
١٠
١١
١٢

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
)ﺧﺳﺎﺋر( أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

١٣

٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠
٢١٥،٤١٥،٧٨٦
١٤٦،٥٥٩،٩٧٠
١،٥٧٠،٥٧٢،٦٤٠

٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠
٢٧٠،٥١٢،٧١١
٢٤٠،٧٣٢،١٠٠
٢٩٥،٧٥٢،٦٥١
٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢
١٣٢،٩٢٩،١٩٨
١،٤٠٦،٢٩٩،١٠٢

١٣

٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤
٢٥،١٥٨،٤٨٨
٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢
٦،٩٧٣،٣٥٧،٣٢٢

٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢
٢٨،٩٣٦،٢٦٥
٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧
٧،٠٧٠،٢٣٢،٤٩٩

٦
١٤
١٥
١٦

١٧
١٨

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
٨٤،٥١٠،٠٠٤

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩
١٧،٣١٢،٤٧٢

١٠

)(٢٣،٧٨٣
٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦

٧٩،٥٠٣
٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤

٢،١٧٤،١٥٦
٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢
١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤

٨،٥٦٤،٧٤٢
٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦
١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

إﯾﺿﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
اﻟرﺑﺢ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
دﻋﺎﯾﺔ وﺗروﯾﺞ
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف

١١

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٩٨٩،٠٠٥،٤٩٧
)(٢٥٥،٣٢٧،٥١٣
)(١٣٤،٠٨٠،٤٣٨
٥٩٩،٥٩٧،٥٤٦

١،١٧٠،٤٠٤،٦٩٧
)(٢٧٥،٤٠١،٦٣٤
)(١٣٣،٤١٣،٩٢٩
٧٦١،٥٨٩،١٣٤

)(٥،٧٦١،٠٤٩
)(١١٤،٤٢٦،٨٩٣
)(١٢٠،١٨٧،٩٤٢

)(٧،٦٨٣،٤٣٩
)(١٥١،٣١٣،٨٦٣
)(١٥٨،٩٩٧،٣٠٢

٤٧٩،٤٠٩،٦٠٤

٦٠٢،٥٩١،٨٣٢

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

٩
٢٢
٢٣

١،٣٣٣،٣٧٤
)(١٤٤،٦٢٣،٦٦٩
٢،٧٨٥،١٨٢
٣٣٨،٩٠٤،٤٩١

٨،٣١٧،٥٥٤
)(١٤٤،٠٣٦،٩١١
٩،٦٦٩،٠٩٢
٤٧٦،٥٤١،٥٦٧

اﻟزﻛﺎة
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

١٦

)(١٥،٤٣٦،٧٠٩
٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢

)(١٧،٢٤٧،٦٣٧
٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠

٢٠
٢١

اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑـ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٣١٩،١٠٨،٣٦٨

٤٥١،٧٦٥،٠٧٦

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٤،٣٥٩،٤١٤

٧،٥٢٨،٨٥٤
٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠

٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم:
اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

١٫٠٨

١٫٣٥

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٠٫٧٢

١٫٠٢

٢٤

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٤
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٣٣٨،٩٠٤،٤٩١

٤٧٦،٥٤١،٥٦٧

١٤٤،٦٢٣،٦٦٩
١٣٤،٠٨٠،٤٣٨
٢١،٦٨٢،٨٤٠
١٦،١٠٨،٧٣٥
٢،٨٧٠،٧١٨
)(١،٣٣٣،٣٧٤
)(٢،٠٢٥،٨١٠
٦٥٤،٩١١،٧٠٧

١٤٤،٠٣٦،٩١١
١٣٣،٤١٣،٩٢٩
٧٣،١٣١،٦٥٨
١٤،٤١٥،٨٨٥
٢،٧٩٢،٨٥٨
)(٨،٣١٧،٥٥٤
)(١٤،٠٦٧،٤١٨
٧،٨٣٥،٣٥٤
١،٦٣١،٥٨٦
١،٥٦٢،٢٦١
٨٣٢،٩٧٧،٠٣٧

)(٢٤،٧٩١،١٨٠
)(١٠٤،٤٣٩،٥٨٥
١٩،٠٣٥،٣٥٠
٧،٧٩٨،٦٤٠
)(١٨،٠٦٠،٨٥٤
٤٦،٤٠٢،٧١٨
٥٨٠،٨٥٦،٧٩٦
)(٦،٦٤٨،٤٩٥
)(١،٨٠٥،٩٣٧
٥٧٢،٤٠٢،٣٦٤

)(٨٤،٥٤٠،٠٩٠
)(٩٥،٠٣٥،٩٥٨
)(٨،٨٧٨،٩٦٢
٢٤،٦٤٨،٥٩٩
)(١٥،٥٢٦،٥٨٩
٢٠،٥٧٢،٢٦٨
٦٧٤،٢١٦،٣٠٥
)(٦٩٩،٢٨٩
)(١،٦٧٢،٢٨٠
٦٧١،٨٤٤،٧٣٦

١١
١٢
٩

)(٦١،٧٧٢،٦٣٩
)(١٩،٣٥٧،٩٢٨
)(٢١٧،٤٨٨،٤٩١
)(٢٩٨،٦١٩،٠٥٨

)(٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨
)(٢٦،٢٤٦،٤٥٧
٥،٠٠٠،٠٠٣
٥٤،٩٣٩،١٣٩
)(٢٣٦،٩٩١،٠٥٣

١٣

)(٢٠٠،٣٥٣،٩٨١
)(٦٦،٠٠٠،٠٠٠
)(١٧٧،٦١٤،١٢٥
)(٤٤٣،٩٦٨،١٠٦
)(١٧٠،١٨٤،٨٠٠

)(١٤٦،١٤٩،٦٢٨
)(١٩٦،٣٨٥،٨٧٥
)(٣٤٢،٥٣٥،٥٠٣
٩٢،٣١٨،١٨٠

٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨
٨٠،٣٥٠،٩٦٨

١٥٨،٢١٧،٥٨٨
٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨

إﯾﺿﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن
ﺧﺳﺎرة ﻋن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ
ﺷطب ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن /إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
داﺋﻧون
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﺿﺎﻓﺎت ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

٢٢
١١
٥
١٢
٩
٢٣
٢٣
٢٣
٥

١٦

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻧﻘص( اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٤

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

إﯾﺿﺎح

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
 ٦و١٩
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
٦
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ١٠
٦
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٦
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٦
ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل
٦
ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى

6

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٤٢،٣٨٥،٨٧٥
١٠،٧٥٠،٠٠٠
)(١٠٣،٢٨٦
)(١٥،٩٦١،٤٠٧
-

٣٢٩،٦١٤،١٢٥
)(٢٥٥،٨١٤
)(٤،٨٩٩،٠٧٦
)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤
١١٥،٧٦٣،٦٢٥

-

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٦

٧٧،٦٥٧،٨٧٢

7

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ

٧

٢،١٧٤،١٥٦
══════════

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
)ﺧﺳﺎﺋر( ارﺑﺎح ﻏﯾر
ة
د
ﺣ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣو
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻋﺎدة
ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
ﺗﻘوﯾم اﺳ ﺛﺗﻣﺎرات
اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﻣ ﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻻﺣ ﯾﺗﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
رأس اﻟﻣﺎل
﷼ﻟﻣﺳﺳﻌﺎوھدﻣﯾين ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ا
﷼وﺳقﻌ اوﻟدﻣﻠيﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ
ﺣﻘ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ﻷمﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
────────── ────────── )ﺧﺳﺎﺋر( ارﺑﺎح ﻏﯾر
──────────
──────────
──────────
──────────
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻋﺎدة
١٣٦،٧٢٣،٩٠٤
٢٩٣،٦٥١،٩٧١
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
٣٣٥،٣١٧ﻣﺎرات
ﺗﻘوﯾم اﺳ ﺛﺗ
١،٠٣٥،٨٨٨ﻏﯾر
 ٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
٧،٥٢٨،٨٥٤
٤٥١،٧٦٥،٠٧٦
٤٥١،٧٦٥،٠٧٦
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔ ﺗرة
ة
ر
ط
ﯾ
ﺳ
ﻣ
ﻟ
ا
ن
ﯾ
ﻣ
ھ
ﺎ
ﺳ
ﻣ
ﻟ
ا
ﻊ
ﯾ
ﺑ
ﻠ
ﻟ
ﺔ
ﺣ
ﺎ
ﺗ
ﻣ
ة
ﺎ
ﻘ
ﺑ
ﻣ
ﻟ
ا
ح
ﺎ
ﺑ
ر
ﻷ
ا
ﻲ
ﻣ
ﺎ
ظ
ﻧ
ﻟ
ا
ﻲ
ط
ﺎ
ﺗ
ﯾ
ﺣ
ﻻ
ا
ل
ﺎ
ﻣ
ﻟ
ا
س
أ
ر
(٤٥،١٧٦،٥٠٨
٤٥،١٧٦،٥٠٨
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ -ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
) ﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
)
(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
)
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎﺣﻲ  ٦و(١٩
──────────
──────────
──────────
──────────
──────────
──────────
)(٢٥٥،٨١٤
)(٢٥٥،٨١٤
ﻲﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ ﺗرة )إﯾﺿﺎح (١٠
ﺻﯾﻓدﻲ ﻛاﻟﻣﺎﺣ ﻓرﻛ
اﻟرﺻﺎ
١،٠٣٥،٨٨٨
٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢
٣٣٥،٣١٧
١٣٦،٧٢٣،٩٠٤
٢٩٣،٦٥١،٩٧١
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠١٧
س
ر
ﺎ
ﻣ
٣١
──────────
──────────
──────────
────────── ٧،٥٢٨،٨٥٤
────────── ٤٥١،٧٦٥،٠٧٦
────────── ٤٥١،٧٦٥،٠٧٦
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔ ﺗرة
٨،٥٦٤،٧٤٢ ٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤
٧٩،٥٠٣
١٧،٣١٢،٤٧٢
٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
ﻣ اﺣﻟورﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑ ﺗﻣﺑر ٢٠١٧
(
٤٥،١٧٦،٥٠٨
)
٤٥،١٧٦،٥٠٨
ﻲ
ﻣ
ﺎ
ظ
ﻧ
ﻟ
ا
ﻲ
ط
ﺎ
ﯾ
ﺗ
ﺣ
ﻻ
ا
ﻰ
ﻟ
إ
ل
٤،٣٥٩،٤١٤
---ﺧﺑﺎل ا
ﺻﺎﻌﻓﺎﻲ
(٣١٩،١٠٨،٣٦٨
)٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
(٣١٩،١٠٨،٣٦٨
)٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
حﻟﻔ)ﺗاﯾرةﺿﺎﺣﻲ  ٦و(١٩
ت دأر
ﺗوزﯾ
٣١،٩١٠،٨٣٦
)(٢٥٥،٨١٤
)(٢٥٥،٨١٤) (٣١،٩١٠،٨٣٦
-ﺻﻣﺎﻓﺣﻲو الﻟ إﺣﻟرﻰﻛ اﺔﻻﺧﺣﺗﻼﯾﺎلطاﻟﻲﻔ ﺗاﻟرﻧةظ)ﺎإﯾﻣﻲ
(
١٠
ﺿﺎح
──────────(
)١٠،٧٥٠،٠٠٠
(٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠
)
(٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠
)
──────────
──────────
──────────
──────────
──────────
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎﺣﻲ  ٦و(١٩
٨،٥٦٤،٧٤٢
٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤
٧٩،٥٠٣
١٧،٣١٢،٤٧٢
٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩
)(١٠٣،٢٨٦
(١٠٣،٢٨٦
)
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠١٧
ﺿﺎح (١٠
٢٧ﻼﺳلﺑ ﺗاﻟﻣﻔﺑﺗررة )إﯾ
ﻲﺔ ﺧ
ﺻﯾﻓدﻲ ﻛاﻟﻣﺎﺣ ﻓرﻛ
اﻟرﺻﺎ
──────────
──────────
────────── ٤،٣٥٩،٤١٤
────────── ────────── ٣١٩،١٠٨،٣٦٨
────────── ٣١٩،١٠٨،٣٦٨
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔ ﺗرة
٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣
)(٣١،٩١٠،٨٣٦
٣١،٩١٠،٨٣٦
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
)٦
)(٢٣،٧٨٣
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟر ﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
(٢،١٧٤،١٥٦
)١٠،٧٥٠،٠٠٠
(٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠
(٨٤،٥١٠،٠٠٤
٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠) ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎﺣﻲ  ٦و(١٩
══════════
══════════
══════════ ══════════ ══════════
══════════
)(١٠٣،٢٨٦
)(١٠٣،٢٨٦
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔ ﺗرة )إﯾﺿﺎح (١٠
──────────
──────────
────────── ────────── ──────────
──────────
٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣
٦
)(٢٣،٧٨٣
٨٤،٥١٠،٠٠٤ ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟر ﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
══════════
══════════ ══════════ ══════════
══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾ ﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٢ﺟزءا ً ﻻ ﯾ ﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
──────────
٤،٨٨١،٧٤٧،٠٨٠
٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠ﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛ
﷼ ﺳﻌودي
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
──────────
)(٢٥٥،٨١٤
٤،٨٨١،٧٤٧،٠٨٠
──────────
٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠
٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦
(٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢
)٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
)(٢٥٥،٨١٤
(٢٣٠،٧٥٠،٠٠٠
)
──────────
٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦
)(١٠٣،٢٨٦
──────────
٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢
) ٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢
(
٢٣٠،٧٥٠،٠٠٠
══════════
)(١٠٣،٢٨٦
──────────

٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢
══════════

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 - ١اﻟﻧﺷﺎطﺎ ت
ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ )"اﻟﺷـرﻛﺔ" أو "اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم"( ،ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٢٦ھــ )اﻟﻣواﻓق  ١٥ﻣﺎﯾو  .(٢٠٠٥ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺟل
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻧﺧﯾل ،ص .ب ،٣٤١٩٠٤ .اﻟرﯾﺎض  ،١١٣٣٣اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿـﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ
)اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳـﺑﺗﻣﺑر  .(٢٠١٧ھذه ھﻲ أول ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣول وﺗﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳـﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧إﻟﻰ ٣١
ﻣﺎرس ") ٢٠١٨اﻟﻔﺗرة"( ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادھﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ .ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷـرﻛﺔ وﻓق ﻧﻔس
اﻷﺳـس اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ أﻧﺷـطﺗﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول ،وﻟم ﯾﺗم إﻧﺷـﺎء ﻛﯾﺎن ﺟدﯾد .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗم ﻗﺑول ﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﺟدد ،وﺗم
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ذﻟك ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) .(١٧ﺗم ﺗﺿﻣﯾن أراﻗم اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘط.
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )وﯾﺷـﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑــــ ـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷـراء اﻷراﺿـﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ واﺳــﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳــﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺷــﻣل ذﻟك اﻟﮭدم
واﻟﺗرﻣﯾم واﻟﺣﻔر وأﻋﻣﺎل اﻟﺻـــﯾﺎﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷـــﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺻـــﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷـــﻐﯾل وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳـــﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق
واﻟﻣطﺎﻋم وإدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت.
ﺗﻐطﻲ أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳــﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٧واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﺷــرﻛﺔ
ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻘط.
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺻدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٨ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٤٠ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٥ﻣﺎرس
.(٢٠١٩
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )(١
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوارج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن ﻟﻠﺗﺟﺎرة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾرﻣوك اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟﻣﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟظﮭران اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟدﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟراﺳﺦ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
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ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛـﯾﺔ ٪
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة )(٢
اﻟﻣﺑﺎﺷرة

٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 - ١اﻟﻧﺷﺎطﺎ ت )ﺗﺗﻣﺔ(
 .١إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 .٢إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 .٣ﺧﻼل اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﻣﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،وإظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﮭﺎ .ﻟﻛن طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١أﺑرﯾل  ،٢٠١٧اﺳـﺗﻌﺎدت اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھذه
اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١أﺑرﯾل .٢٠١٧
 -٢أﺳس اﻟﺗوﺣﯾد
ﺗﺗﺿــﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻹﯾﺿــﺎح
) .(١وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ،اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ً طوﯾل اﻷﺟل ﯾﺗﻛون ﻣن
ﺣﺻـﺔ ﺗزﯾد ﻋن  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ اﻟﺗﺻـوﯾت و /أو ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳـﯾطرة ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳـﯾطرة اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷـرﻛﺎت وﻟﺣﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳـﯾطرة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻷم ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳــ ـﯾطرة اﻟﺣﺻــ ـﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــ ـﺎرة وﺻــ ـﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﺗم
إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺻـورة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣﻘوق
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
 -٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺿــﺎ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾ ً
 ٢٠١٨وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻـــﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـــﻌودﯾﺔ
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻـدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن )ﯾﺷـﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـــــ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ"( .إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻧظـﺎﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ وﻓ ًﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳوف ﺗﻛون ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن  ١أﺑرﯾل .٢٠١٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 - ٣ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرا ت
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿــﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ ،واﻹﻓﺻـــﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﺻـرح ﻋﻧﮭﺎ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻋدت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷـﺄﻧﮭﺎ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن إﻋداد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﻧﻲ
ﻋﻠﻰ أﻓﺿـــ ـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟـدى اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻷﺣـداث اﻟﺟـﺎرﯾـﺔ ،إﻻ أن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ اﻟﻧﮭـﺎﺋﯾـﺔ ﻗـد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ھـذه
اﻟﺗﻘدﯾرات.
اﻟﻣدﯾﻧون
ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﺻﯾل اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺗﺷطب اﻷرﺻدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل .ﺗﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷـ ـﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷـ ـروﻋﺎ ً ﻣﺷـ ـﺗرﻛﺎ ً .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـﺑﺔ ﻋن
اﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻘﯾد اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺻـــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻـــﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .ﺗﻌﻛس
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﺣﺻـﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت أي ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠـﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﺣﺻــــﺗﮭـﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾﯾر واﻻﻓﺻــــﺎح ﻋن ذﻟـك ،إذ ﯾﺗطﺑق ذﻟـك ،ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم ﺣذف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳـﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﻘدر ﺣﺻـﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿـروري إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ
ﺷـــرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿـــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي ﺷـ ـرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳـ ـﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺗرداد ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷـ ـراء واﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـ ـرﻛﺎت
اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم .وﻋﻧد اﻟﺿـرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳـوﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻔق اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗظﮭر اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷـــﺗراة ﺑﻧﯾﺔ ﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳـــﺗﺣﻘﺎق أو ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج ﺿـــﻣن
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗـداوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧـﺎك ﻧﯾـﺔ ﺑﯾﻌﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ .ﺗﻘﯾـد أو ﺗﺣﻣـل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳــوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷــط أو ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾﯾم ﺑدﯾﻠﺔ ،وإﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣت اﻹﻧﺷــــﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق دﺧل
إﯾﺟـﺎرات أو ﻣن أﺟـل زﯾـﺎدة رأس اﻟﻣـﺎل أو ﻛﻼھﻣـﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾـﺎس اﻻﺳــــﺗﺛﻣـﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ ﻣﺑـدﺋﯾـﺎ ً ﺑـﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت.
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣوﯾل واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻ ـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷ ـﻐﯾل .ﺗﺗﺿ ـﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﯾﺿ ـﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳ ـﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﻻﺳ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻛﺑد
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷـ ـروط اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ .ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗظﮭر اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـ ـﺎ اﻻﺳـ ـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳـﺗﮭﻼك اﻷراﺿـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷـﺎء .ﺗﺳـﺗﮭﻠك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن
ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘﯾد ،ﻓﻲ اﻷﺻـل ،اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗظﮭر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎ ً اﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺳـﺗﮭﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات.
ﺗطﻔﺄ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻـورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر
اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع
أي ﺧﺳـــﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟذﻟك
اﻷﺻـل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ھذه اﻟﺧﺳـﺎرة .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻـل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك اﻷﺻل.
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد ﻟﻸﺻــل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟﮭﺎ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﺻـروف ﻓورا ً ﻓﻲ
ﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻل ﻧﺎﻗ ً
وإذا ﻣﺎ ﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓورا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳـــﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﺳـــﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷـــروط وأﺣﻛﺎم
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣدة ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ھذه اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﺗﺿ ـﺎف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻ ـل اﻟﻣؤﺟر ،وﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻ ـروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳـس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر .ﺗدرج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷـرطﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻ ـﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﺗﺷ ـﺗﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻧد ﻧﺷ ـﺄة اﻟﻌﻘد ،ﺳ ـواء ﻛﺎن
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﺧدام أﺻـل أو ﻣوﺟودات ﻣﺣددة أو ﻧﻘل ﺣق اﻻﺳـﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻧص ﺻـراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت.
ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﺑﺷـﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣؤﺟر أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
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ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم ﺗﺟزﺋـﺔ دﻓﻌـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر ﺑﯾن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر وذﻟـك ﻟﻠوﺻــــول إﻟﻰ ﻣﻌـدل ﻋـﺎﺋـد ﺛـﺎﺑـت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻــــﯾد
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻـﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧرى ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﻲ ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺻـرﻓﮭﺎ
ﻋﻧد ظﮭورھﺎ.
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﺷـروط ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻺطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة.
اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺿ ـﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳ ـﺗﻠﻣﺔ ،ﺳ ـواًء ﻗدﻣت أم ﻟم ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوردﯾن.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎ ت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻـﺻـﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳـﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻠزﻣﺔ
ﺑﺳــداد ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿــل ﺗﻘدﯾر ﺗراه اﻹدارة ﻟﻠﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﮭذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺧﺻم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻷﺛر ﺟوھرﯾﺎ ً.
اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳـﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻘود اﯾﺟﺎرھﺎ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة.
اﻟ ﻘ ر و ض
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
ﺗﺧﺿ ـﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻ ـص ﻟﻠزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس
ﻣﺑدأ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ،وﺗﺣﺳــب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺗم إﺟراء أﯾﺔ ﺗﺳــوﯾﺎت ﻟﻣﺧﺻــص اﻟزﻛﺎة ،إن وﺟدت ،ﻋﻧد
اﺳﺗﻼم اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻣﺿﺎھﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﺗدﻓق ﻋﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻻﯾرادات ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ وذﻟك
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑض ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷروط اﻟﺳداد اﻟﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ وﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم .ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت .وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ )ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن – ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻧد( ﻷﻧﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ،وﺗﺗﻌرض أﯾﺿﺎ ً ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ﻗﺑل إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات:

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺑﻣﺛـﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﺗﺷــــﻐﯾﻠﯾـﺔ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ ﻋن إﯾرادات اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻧـﺎﺷــــﺋـﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر
اﻟﺗﺷــ ـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳــ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳــ ـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳــ ـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﻛﺈﯾرادات ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ.

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣواﻓز اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣدة اﻟﻌﻘد
ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدة اﺿ ـﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳ ـﺗﺄﺟر ﻛﺧﯾﺎر ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻛون
اﻹدارة ﻣﺗﺄﻛدة وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﻧﺷﺄة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧراب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.

ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﻋواﺋـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣـدﻗﻘـﺔ اﻟﻣﻘـدﻣـﺔ ﻣن اﻟﻣﺳــــﺗـﺄﺟرﯾن .ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗوﻓر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،ﺗ ُﻌد اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻋن اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
أداﺋﮭم اﻟﺳﺎﺑق.

رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت ورﺳوم اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳـﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌوﯾض .ﺗدرج رﺳـوم
اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳ ـﺗﻠﻣﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺻ ـﺎﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﺻ ـﻠﺔ ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.

اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
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١٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣

ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺻل ﻣﺎ وذﻟك ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل اﻟﻣؤھل ﻟﻠﻐرض
اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﮫ ،وﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺗﺗﻛون ﻣﺻـــﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺞ ﺑﺷـــﻛل رﺋﯾﺳـــﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗﺻـــﻧف ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
ﺗﺷــﻣل اﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺷــﻛل ﻣﺣدد ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻓق أﺳس ﺛﺎﺑﺗﺔ.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
إن اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ھو ﺟزء أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
•
•
•

ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ إﯾرادات وﺗﺗﻛﺑد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻﺎرﯾف.
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗﻘوﯾم اﻷداء.
ﺗﺗوﻓر ﻋﻧﮫ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ واﺣد ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
ﯾﻣﺛل اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﺗﻲ ﺗزاول أﻧﺷــطﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﯾرادات داﺧل ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺧـﺎطر وﻋواﺋـد ذات طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋن اﻟﻘطـﺎﻋـﺎت اﻷﺧرى .ﯾﺗم إﺟراء ﻛـﺎﻓـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗطﺎع ﺟﻐراﻓﻲ واﺣد ﻓﻘط.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳـﻌودي وﻓﻘﺎ ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺻ ـرف اﻟﺳـﺎﺋدة ﺣﯾن إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺣول
أرﺻـ ـدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳـ ـﻌودي ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ
ﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺻـرف اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺗدرج اﻟﻣﻛﺎﺳـب واﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺳـدﯾدات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
 -٤اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

١٥

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٧٩،٥٠٩،٢٤٢
٨٤١،٧٢٦
٨٠،٣٥٠،٩٦٨

٢٤٩،٦٣٩،٩٥٤
٨٩٥،٨١٤
٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٥اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺗﻛون اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻ أن اﻹدارة ﺗﻘوم
ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻗﺑل ﻗﺑوﻟﮫ ووﺿـﻊ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻـﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷـﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺑدون
ﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة:

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦
٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد
وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٥٣،١٣٢،١٧٨
٥٧،٧١٨،٣٧٥

ﻟﻐﺎﯾﺔ  ٣٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٤،٥٢٨،٧٨٠
١٥،٥٢٢،٠١١

ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
أﻛﺛر ﻣن ١٨٠
٩٠ – ٣١
ﯾوﻣﺎ ً
 ١٨٠ – ٩١ﯾوﻣﺎ ً
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
──────── ──────── ───────
٧٩،٠٢٣،٢٥٩
٥٣،٧٤٧،٣٣٠
٣٦،٣٠١،٦٢٩
٩٦،٢٨٨،٩٩٤
٤٦،٢٨٧،٥٥٦
٢٧،٨٠٧،٩٠٠

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺷـﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ،ﺗﺷـﺗﻣل أرﺻـدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳـداد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎت
ﻣﺧﺻص ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻻﺗزال ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل .ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﻌزﯾزات
اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻷرﺻدة وﻟﯾس ﻟﮭﺎ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨اﻧﺧﻔﺿـت أرﺻـدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻹﺳـﻣﯾﺔ  ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣﷼ ﺳـﻌودي ) ٢٧ﺳـﺑﺗﻣﺑر :٢٠١٧
١٢١٫٥٤٨٫١٣٧﷼ ﺳﻌودي( .ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺟﻧب ﻟﻠﻔﺗرة )إﯾﺿﺎح (٢١
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺷطوﺑﺔ

١٢١،٥٤٨،١٣٧
٢١،٦٨٢،٨٤٠
)(٤،٦١٤،١٥٤

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٣٨،٦١٦،٨٢٣

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ ٢٧
ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٤٨،٤١٦،٤٧٩
٧٣،١٣١،٦٥٨
١٢١،٥٤٨،١٣٧

ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﺷــطب أرﺻــدة ﻣدﯾﻧﺔ ﻗدرھﺎ ﻻ ﺷــﻲء ) ٢٧ﺳــﺑﺗﻣﺑر  ١٫٥٦ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي(
)إﯾﺿﺎح .(٢١
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١٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭﺎ
ﻟﻐرض إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳــــﯾطرة ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷــر أو أن ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻌﻛس أو أن ﺗﺧﺿــﻊ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻣﺷﺗرك .ﻗد ﺗﻛون اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓراد أو ﻣﻧﺷﺂت.
ﺗم ﺣذف اﻷرﺻــدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿــﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗ ُﻌﺗﻣد ﺷــروط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻹدارة ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻌﺎدﯾﺔ .إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ ٢٧
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ ٣١
ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧﷼
ﻣﺎرس ٢٠١٨﷼
ﺳﻌودي
ﺳﻌودي
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )اﯾﺿﺎح (١٩
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﻘدًا ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
أﻋﻣﺎل اﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﻌد اﻟﺧﺻوﻣﺎت
ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺧﺻوﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٠
ﺗﺳوﯾﺔ أرﺻدة ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠﻣوردﯾن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١

٤٢،٣٨٥،٨٧٥
١٧٧،٦١٤،١٢٥
١٠،٧٥٠،٠٠٠
٢٤،٥٢٥،١٥١
١٥٩،٠٨١،٣٥٥
٤٩،٤٦٩،٦٧٠
١٨٠،٩٨٥،٦٦٦
)(١٥،٩٦١،٤٠٧

٣٢٩،٦١٤،١٢٥
١٩٦،٣٨٥،٨٧٥
٢٣٠،٦١٥،٢٢٦
٣٧١،٠٣٣،٢٩٠
٣٩،٠٣٩،٦٢٢
٣٧،٥٠٠،٠٠٠
)(٤،٨٩٩،٠٧٦

٢،٩٨٢،٧١١

)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤
٧٧،٦٥٧،٨٧٢
١٦،٩٥١،٥٦٤

-

١١٥،٧٦٣،٦٢٥

ﺗم ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،إﺳﻧﺎد ﻋﻘود إﻧﺷﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ وھﻲ ،ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح  .(٨إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إرﺳﺎء اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم وﺗرﺷﯾﺢ ﻋطﺎءات.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ ت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷرﺻدة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة:
 (١ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎ ت ذا ت ﻋﻼﻗﺔ:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﺗداول

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺷرﻛﺔ اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس ﻟﻠﺗﺟﺎرة )أ(
ﺷرﻛﺔ أﻟﻌﺎب ﺑﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘﮭوة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺿﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﺎرات اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺑﺗﻛرة
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد ﻟﻸﻣن
أﺧرى

ﻏﯾر ﻣﺗداول

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٤،٠٤١،٩٥٣
٢٢،٩٠٩،٢٠٣
٢٠،٥٠٠،٠٠٠
٨،٠٤٦،٦٦٧
١،٢٥٢،٧٦١
٥٠٩،٧٩٧
٣٥٩،٩٤٥
٧٣،٧٢٢
٨٨٥،٣٥٣
٢٣٨،٥٧٩،٤٠١

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٧،٠٤٧،٨١٩
١٢،٥١٥،١٣٤
٨٦٣،٨٨٥
١٩٠،٤٢٦،٨٣٨

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 (٢ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎ ت ذا ت ﻋﻼﻗﺔ:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺗﻲ إن إس ﻧﺟد ﻟﻠﺣراﺳﺔ
إدارة إﺗﻘﺎن اﻟﻣراﻓق
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺗﻲ إن إس ﻧﺟد ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

) (٣اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول )إﯾﺿﺎح :(٨
اﺳم اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺟزء ﻣﺗداول
ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢
١٥،٦٢٧،٣٨٧
٤،٤٥٥،٨٥٨
١،٢٤٨،٦٠٩
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩
٨٠،٦٩٢،١١٦
٣٥٥،١٩٩،٩٧٥

)أ( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
)ب( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض.

18

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٨

٢٣٠،٢٦٣،٨٤٠
١،٦٠١،٥٣٠
٥،٠٧١،١٣٥
١،٦٢٢،٣٤٨
٢٫١٧٣٫٢٤٧
٢٤٠،٧٣٢،١٠٠
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٥٧،٠٦٩،٣٦٨
٨٠،٦٤٢،١١٦
١٣٧،٧١١،٤٨٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٦اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻـدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ﺑدون ﺿـﻣﺎﻧﺎت ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ،وﺗﺳـدد ﻧﻘدًا .ﻟم ﺗﺳـﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﻓﺗرة ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻘد أن ھذه اﻷرﺻدة ﺳﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ھﻲ ﺑﺎﺳـم ﻣﻧﺷـﺂت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ١١و.(٢٧
 -٧اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﮫ ﻣﻘدﻣﺎ
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
أﺧرى

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٣٤،٣٧٤،١٧٢
٧،٥٢٩،٦٣٥
٥،٩٠٠،٠٠٠
٣،٢٣٠،١٤٤
٢،١٩١،٨٠٦
٦٧٥،١٥٦
٥٣،٩٠٠،٩١٣

٣٧،٠٣٨،٧٤٤
١٢،٦٤٨،٨٤١
٥،٤٠٠،٠٠٠
٥،٥١٦،٠٢٨
١٠،٩٢٦،٤٠٢
١،٤٠٦،٢٤٨
٧٢،٩٣٦،٢٦٣

ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳ ـﺟﯾل اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن ﻗدرھﺎ ﻻ ﺷ ـﻲء ) ٢٧ﺳ ـﺑﺗﻣﺑر  ٧٫٨ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي( )إﯾﺿﺎح .(٢٣
 -٨اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذا ت ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷــرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷــرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﻧﺷــﺎء ﻣﺟﻣﻌﺎت
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣراﺣل اﻛﺗﻣﺎﻟﮭﺎ )إﯾﺿﺎح .(٦

١٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٩اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ﻓﻲ رأﺳـﻣﺎل ﺷـرﻛﺔ أﺳـواق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺟﺎرة؛ ﺷـرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺳـﺳـت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ وﺗزاول
ﺑﺷـﻛل رﺋﯾﺳـﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ وﺷـراء اﻷراﺿـﻲ وﺗﺷـﯾﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو
اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ .ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻷرﺑﺎح
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
──────── ──────── ──────── ──────── ────────
٪٢٥
٣٩،٦٦٩،٣٢٢
١،٣٣٣،٣٧٤ ٣٨،٣٣٥،٩٤٨
٪٢٥
٣٨،٣٣٥،٩٤٨
)(٥،٠٠٠،٠٠٣
٨،٣١٧،٥٥٤
٣٥،٠١٨،٣٩٧

 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(٢

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٢١،٥٠٠،٠٠٠
٦،٩٧٦،٢١٧
١٢٨،٤٧٦،٢١٧

١٢١،٥٠٠،٠٠٠
٧،٠٧٩،٥٠٣
١٢٨،٥٧٩،٥٠٣

) (١اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠

ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري )ا(

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠

إن اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺳـﺑﺗﮫ  ٪٨٫٥ﻣﻣﻠوك ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷـرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ .دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻼﺳـﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﺳـﺗﺛﻣﺎر
ﻗدرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٩٫٧٧ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﺳﺎھﻣﺔ(
إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٣٫٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )إﯾﺿﺎح  .(٦إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن  ١أﺑرﯾل ،٢٠١٧
اﺳﺗﻌﺎدت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٧٫١٤ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ،واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت
ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .إن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﺗم ﻗﯾده ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ٥٠
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
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٢٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )ﺗﺗﻣﺔ(
) (٢اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻـﻧدوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣدة ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺣدة  ١٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳـﻌودي(
ﺗم ﺷـراؤھﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر  ٦٫٩٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٧) ٢٠١٨
ﺳـﺑﺗﻣﺑر  ٠٫٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي( .ﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻗدرھﺎ  ٠٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ) ٢٧ﺳـﺑﺗﻣﺑر
 ٠٫٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
إن ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن ٢٨
ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن ١
أﺑرﯾل ٢٠١٧
ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

٧٩،٥٠٣
)(١٠٣،٢٨٦
)(٢٣،٧٨٣
٦،٩٧٦،٢١٧

٣٣٥،٣١٧
)(٢٥٥،٨١٤
٧٩،٥٠٣
٧،٠٧٩،٥٠٣

٢١
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٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

-

٢،٢١٦،٤٧٤،١٤٤

٢،١٧٢،٩٩٢،٤٦٦

٥٧٦،٩١٣،٨٨٣
٤٥،٥٦٩،٥٢٤
٦٢٢،٤٨٣،٤٠٧

٢،٧٩٣،٣٨٨،٠٢٧
٢،٠١١،٣٣٨
٧٦،٥٠٨
٢،٧٩٥،٤٧٥،٨٧٣

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

٢،٠١١،٨٨٦،٧١٧

١،٩٣٧،٢٣٨،٥١٥

٨٥٤،٠٦٠،٥٥٢
٨٨،٥١٠،٩١٤
٩٤٢،٥٧١،٤٦٦

٢،٨٦٥،٩٤٧،٢٦٩
١٣،٨٦٢،٧١٢
٢،٨٧٩،٨٠٩،٩٨١

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ة
﷼ ﺳﻌودي

١،٣١٣،٧٩٣،١٧٤

١،٣٤٣،٦٥٣،٨٤٨

-

١،٣١٣،٧٩٣،١٧٤
٤٥،٨٩٨،٥٨٩
)(١٥،٩٦١،٤٠٧
)(٧٦،٥٠٨
١،٣٤٣،٦٥٣،٨٤٨

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي

١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤

١،٣٣٠،٥١٢،٤٢٦
١٣٣،٤١٣،٩٢٩
)(٣٢،٩٥١،٩٢٠
١،٤٣٠،٩٧٤،٤٣٥

١١،٦٢٩،٥٠٥،٣٤٨
٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨
)(١١٧،٣٩٥،٢١١
)(٣٧،٨٥٠،٩٩٦
١١،٧٤٤،٩٤٢،٨٧٩

١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨

١،٤٣٠،٩٧٤،٤٣٥
١٣٤،٠٨٠،٤٣٨
١،٥٦٥،٠٥٤،٨٧٣

١١،٧٤٤،٩٤٢،٨٧٩
٦١،٧٧٢،٦٣٩
)(١٥،٩٦١،٤٠٧
١١،٧٩٠،٧٥٤،١١١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٢

ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ أراﺿـﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٧٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي إﻟﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳـوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺣﺳـﺎب اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٥٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي
)إﯾﺿﺎح  ،(٦وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺧﺳﺎر ة ﻣن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )إﯾﺿﺎح .(٢٣

إن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻗﯾد اﻻﻧﺷﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٦

ﺗﺣوﯾﻼت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة
اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﻔﺗر ة

ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٦

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗر ة
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ة

 ٣٣ﺳﻧﺔ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدر ﻟةﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷ رﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
رس ٢٠١٨
 ٣١ﻣﺎ
 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة:

اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎ رﯾﺔ – أ ارﺿﻲ
اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﻣول – ﻣﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب – ﺟدة
ﺻﺣﺎري ﺑﻼزا – اﻟرﯾﺎض
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور
ﺑ
أرض اﻟﺟ ﯾل
ﻣﺟﻣﻊ ھﻔوف اﻷﺣﺳﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ارﻛﺎن ﺳﻼم )*(
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء )*(

ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗ ﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ/اﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ
ن

ﺻﻛوك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟ ﻧﺑك
ﻧﻌم/ﻻ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻷ ارﺿﻲ
أرض ﻋﯾون اﻟراﺋد
ﺑﺎﺗﯾن
أرض ﻋﯾون اﻟ ﺳ
أرض ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺧﻠﯾﺞ )*(
ﻣطﺎر اﻟدﻣﺎم )*(
أرض اﻟﻘﺻﯾم )*(
ﺑ )*(
أرض أ ﮭﺎ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣ ﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١٧٨،٢٢٧،٦٦٥
١٤١،١١٥،١٠٢
٧٥،٢٤٠،٠٠٠
٦٨،١٢٠،٠٠٠
٣٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٠،٧٠٠،١٤٥
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٦،١٠٠،٠٠٠
١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢

١٧٨،٢٢٧،٦٦٥
١٤١،١١٥،١٠٢
٧٥،٢٤٠،٠٠٠
٦٨،١٢٠،٠٠٠
٣٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٠،٧٠٠،١٤٥
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٦،١٠٠،٠٠٠
١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧
١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠
٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠
٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٦٢،٠٠٠،٠٠٠
٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧
١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠
٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠
٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٦٢،٠٠٠،٠٠٠
٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

)*( ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﻤﺴــﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢٨ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ ١٤٣٧ھـــــ ـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٧اﺑﺮﯾﻞ  (٢٠١٦ﺷــﺮاء ﺗﻠﻚ
اﻷراﺿـــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺗﻤﺎﺷـــﯿﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق ﺗﺴـــﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ  ٦أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٦
)اﯾﻀﺎح .(١ – ١٣
إن ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح .(١٣
إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر اﻷراﺿــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣ ﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳــم ﺷــرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺳــ ﺑﺔ وﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
)إﯾﺿﺎح .(٦

٢٣
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﻓﻲ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧

اﻻ ﺳﺗﮭﻼك
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﻔﺗرة )اﯾﺿﺎح (٢١
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة

٧٢،٠١٦،٢٥٧
٦٦،٨٦٦،٣١١

٥٩،٠٤٩،٦١٢
٧،٥٠٧،٤٣٦
٦٦،٥٥٧،٠٤٨

١٢٥،٩١٥،٩٢٣
١٢،٦٥٧،٣٨٢
١٣٨،٥٧٣،٣٠٥

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

٤٠،٤٦٦،٤٦٨
٤٣،٥٠٢،٩٨٤

٤٠،١٢١،٢٧٤
٤،٨١٥،١٣١
٤٤،٩٣٦،٤٠٥

٨٣،٦٢٤،٢٥٨
١،٧٧٨،٦١٥
٨٥،٤٠٢،٨٧٣

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي

 ٨ – ٤ﺳﻧوات
 ١٠ – ٤ﺳﻧوات
 ٤ﺳﻧوات
ﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎ ﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -١٢اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

١٨٥،١٩٣
٢٥٥،٥٨٦

٣،٥٩٥،٣١٦
١٠٥،٣٩٣
٣،٧٠٠،٧٠٩

٣،٨٥٠،٩٠٢
٣٥،٠٠٠
٣،٨٨٥،٩٠٢

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

١٣٥،٨٢٦،٢٣٤

١٠٦،٨٦٥،٧٠٥
١٦،١٠٨،٧٣٥
١٢٢،٩٧٤،٤٤٠

٩٢،٤٤٩،٨٢٠
١٤،٤١٥،٨٨٥
١٠٦،٨٦٥،٧٠٥

١٣٢،٥٧٧،٠٤١

٢٣،١٥٨،٣١٦
٢١،٩٥٢،١٦٠

٤،٠٩٩،٥٠٣
٣،٦٨٠،٧٧٥
٧،٧٨٠،٢٧٨

٢٦،٠٥١،٦٦٣
٤،٨٨٦،٩٣١
٣٠،٩٣٨،٥٩٤

٢٣٩،٤٤٢،٧٤٦
١٩،٣٥٧،٩٢٨
٢٥٨،٨٠٠،٦٧٤

٢١٣،١٩٦،٢٨٩
٢٦،٢٤٦،٤٥٧
٢٣٩،٤٤٢،٧٤٦

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

اﻹ ﺟﻣﺎﻟﻲ
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺳدد

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠

٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠
-

٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠

٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠

)(١٤٤،٣٧٣،٨٠٦

)(١٥٤،٠٠٢،٨٦٨

٥،٨١٠،٦٢٦،١٩٤

٥،٨٦٦،٩٩٧،١٣٢

)(٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠

)(٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠

٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤

٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

)(٦٦،٠٠٠،٠٠٠

ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠

٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠

٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠

٣،٥٤٦،٧٥٠،٠٠٠

١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠

٢،٢٤٢،٢٥٠،٠٠٠

٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠

٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠

ﺖﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳـﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴـﺎط ﻧﺼـﻒ ﺳـﻨﻮﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت
ﺣﺼـﻠ اﻟ
ﺗﺨﻀـﻊ ﻷﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ "ﺳـﺎﯾﺒﻮر" ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت
ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ
ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )إﯾﺿﺎح (٢٢
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٥٤،٠٠٢،٨٦٨

١٦٢،٨٦٨،١٤٦

)(٩،٦٢٩،٠٦٢

)(٨،٨٦٥،٢٧٨

١٤٤،٣٧٣،٨٠٦

١٥٤،٠٠٢،٨٦٨

ﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
٢٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٣اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
)(١

ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل  ،٢٠١٦ﻗﺎﻣت ﺷـ ـرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة )ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﺗﺳـ ـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٥٫٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻐرض إﻧﺷﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ،٢٠١٨
اﺳـﺗﺧدﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٣٫٨٩٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ .ﯾﺣﻣل ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻣوﻟﺔ
ﺛـﺎﺑﺗـﺔ ﺳــــﻧوﯾـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻣﻌـدﻻت "ﺳــــﺎﯾﺑور" زاﺋـد ھـﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾـﮫ ،وﻣﺿــــﻣون ﺑـﺎﻟﺗﻧـﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟـﺎر ووﺛـﺎﺋق ﺗـﺄﻣﯾن
واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـدد ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻠﻰ
 ١٧ﻗﺳطﺎ ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي اﺑﺗداًء ﻣن ﺷﮭر اﺑرﯾل .٢٠١٨

)(٢

ﺗﺳـﮭﯾل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﺑﺳـﺎﺗﯾن – ﺟدة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ،اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ
ﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش رﺑﺢ
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت
ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ ﺳـداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ
ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺷﮭر ﻣﺎﯾو  .٢٠١٨ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳط ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣق ﺳداد
اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  ٢٠١٨وﯾﺳـﺗﺣق آﺧر ﻗﺳـط ﻓﻲ أﺑرﯾل  .٢٠٢٥ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﺑﺗداَء ﻣن
ﻣﺎﯾو .٢٠١٥

)(٣

ﺗﺳــــﮭﯾـل ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﻟﺑﻧـﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﻌرب  -اﻟرﯾـﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٧٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ  ١٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﺧﻼل  .٢٠١٥ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ،
واﻟﻧﺳ ـب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،وﻣﺿ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻ ـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ ﺳـداد أﺻـل
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٧ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻ ـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر
ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  ،٢٠١٧أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٢٤
ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤

)(٤

ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٧٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﻧوًﯾﺎ وﻣﺿﻣون
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن
اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر
 ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر
دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳدﯾد اﻟﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘد ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل .٢٠١٦

)(٥

ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ .ﯾﺣﻣـل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛـﺎﺑﺗـﺔ وﻓﻘـﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺳـﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ "ﺳـﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳـﻧوﯾﺎ .إن اﻟﻘرض
ﻣﺿــﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿــﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺷــﺧﺻــﯾﺔ
وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ
ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷــﮭر دﯾﺳــﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳــدﯾد اﻟﺗﺳــﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗﺳــﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ
اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل .٢٠١٦

ﺗﺘﻀـﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت أﻋﻼه ،ﻣﻦ ﺿـﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻀـﻤﻨﮫ ،ﺗﻌﮭﺪات ﺑﻀـﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ
ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻗﯿﻮد ﺗﻌﺪﯾﻠﯿﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺟﺰء اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
٢٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٤اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ أو اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳــﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺘﺮة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﻗﯾود ﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
 -١٥اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن

١٠٢،٩٠٥،٠٦٨

ﻣدﺧﻼت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

٤٥،٥٨٣،٩٤١

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
أﺧرى

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٩٧،٨٢٩،٥٨٩
-

٢١،٦١٦،٤٧٥

٢٤،٠٠١،٤٧٠

٢١،٤٢٠،٠٠٦

٨٦،٧٧٩،٣٨٠

٢١،١١٨،٠٤٣

٢٠،٨٤٩،٨٩٤

٢،٧٧٢،٢٥٣

٤،٩١٢،١٠٩

٢١٥،٤١٥،٧٨٦

٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢

 -١٦اﻟزﻛﺎة

اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ وﻗدرھﺎ  ١٥٫٤٣٦٫٧٠٩﷼ ﺳﻌودي ﻣن ﻣﺧﺻص اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ١٧٫٢٤٧٫٦٣٧ :٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي( ،وﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٧
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ،اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﻣﺧﺻﺻﺎت أول اﻟﻣدة وﺗﺳوﯾﺎت أﺧرى
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤

٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢

٣٣٨،٩٠٤،٤٩١

٤٧٦،٥٤١،٥٦٧

١،٠٥٦،٢٤٣،٤٣٠

٧٣٩،١٤٣،٩٤٦

٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢

٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧

)(١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧

)(١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرة.

٢٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٦اﻟزﻛﺎة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﻔﺗرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٨
٢٠١٧
 ¤﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

¤
١٣٢،٩٢٩،١٩٨

١١٧،٣٥٣،٨٤١

ﻣﺧﺻص ﻟﻠﻔﺗرة

١٥،٤٣٦،٧٠٩

١٧،٢٤٧،٦٣٧

اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

)(١،٨٠٥،٩٣٧
¤
١٤٦،٥٥٩،٩٧٠

)(١،٦٧٢،٢٨٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٣٢،٩٢٩،١٩٨

اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ
ﻗدﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
 ،٢٠٠٦واﺳﺗﻠﻣت ﺷﮭﺎدات اﻟزﻛﺎة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻧوات .ﺗم اﺗﻣﺎم اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠٠٦
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٠٧ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻟﻠﺷـ ـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷـ ـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺧطﺎب اﻟﮭﯾﺋﺔ .ﻋﻠﯾﮫ ،ﺗم
ﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺳ ـﻧوات  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٢٠١٦إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات
اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ وﯾﺷـﻣل ذﻟك اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳـﺎب وﺗﺳـﺟﯾل ﻣﺧﺻـص اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﺳـــﺗﻠﻣت اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھــــــــ )اﻟﻣواﻓق  ٢٤ﻓﺑراﯾر  (٢٠١٥ﺧطﺎب ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺗطﺎﻟﺑﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم
اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ـﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل ﺷـ ـرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳـ ـﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺳـ ـﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ
 .٢٠١٦اﻋﺗرﺿت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب واﻟذي واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﯾوﻧﯾو .٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٧رأس اﻟﻣﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر :٢٠١٧

أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﺳﯾد ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟﺳﯾد ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
د .ﻋـﺑــد اﻟـﻣـﺟـﯾــد ﻋـﺑــد اﻟـﻌـزﯾز
اﻟﺣﻛﯾر
ﺷــــرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻘـﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷــــرﻛـﺔ اﻟﻔرﯾـدة اﻟﺛـﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻌﻘـﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷــــرﻛـﺔ اﻟﻔرﯾـدة اﻟﺛـﺎﻟﺛـﺔ اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(

*

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ %
 ٣١ﻣﺎرس  ٢٧دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧
٢٠١٨

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ
 ٢٧دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
٢٠١٧

اﻟﻤﺒﻠﻎ
 ٢٧دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
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٦٦٧،٥٠٠

٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠

٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠

٥

-

٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠

-

٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠

-

٥

-

٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠

-

٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠
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٥
────
١٠٠
════

─────
١٠٠
════

٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠
─────────
٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
═════════

───────
٤،٤٥٠،٠٠٠
═══════
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─────────
─────────
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ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳ ـﺎھﻣﯾن اﻟﺟدد اﻟذﯾن ﺗم ﻗﺑوﻟﮭم ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺳ ـﺟﯾل اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳ ـﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺷ ـرﻛﺔ ﻣﺳ ـﺎھﻣﺔ
ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﻣﺣرم  ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٧

طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨رﻣﺿـﺎن ١٤٣٨ھــــــ )اﻟﻣواﻓق  ١٣ﯾوﻧﯾو  ،(٢٠١٧ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳـﻣﯾﺔ ﻷﺳـﮭم اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣن
 ١٫٠٠٠﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻠﺳـﮭم إﻟﻰ  ١٠﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻠﺳـﮭم .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أﺻـﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻛون ﻣن  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳـﮭم ﺑد ً
ﻻ
ﻣن  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ﺳﮭم.
 -١٨اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳـﻧﺔ
إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾـﺎطﻲ اﻟﻧظـﺎﻣﻲ .ﯾﺟوز ﻟﻠﺷــــرﻛـﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ھـذا اﻟﺗﺣوﯾـل ﻋﻧـدﻣـﺎ ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ھـذا اﻻﺣﺗﯾـﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣـﺎل.
ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾب  ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻛﺄرﺑﺎح.
 -١٩ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ١٤رﺟﺐ ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٨ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ  ٠٫٤٩٤٤﷼
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٧ﻣﺤﺮم ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٧ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ  ٠٫٥٩٧٨﷼
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٩ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٥ﺷﻮال ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٩ﯾﻮﻧﯿﻮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ ٠٫٥٨٤٣
﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٦
 -٢٠ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺞ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﺗروﯾﺞ

٣،١٨٤،٠٥١

٣،٤١٢،٦٨٨

دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن

٢،٥٧٦،٩٩٨

٤،٢٧٠،٧٥١

٥،٧٦١،٠٤٩

٧،٦٨٣،٤٣٩

 -٢١اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

رواﺗب ﻣوظﻔﯾن وﻣزاﯾﺎ أﺧرى

٤٨،٨٥٧،١٦٣

٤٢،٨٤٤،٣٩٤

ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )إﯾﺿﺎح (٥

٢١،٦٨٢،٨٤٠

٧٣،١٣١،٦٥٨

اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٢

١٦،١٠٨،٧٣٥

١٤،٤١٥،٨٨٥

اﺗﺻﺎﻻت وﺗراﺧﯾص ﺑراﻣﺞ

٦،٣٦٣،٨٩٥

٥،٤٤٦،١٧٣

اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ

٥،٩٧٥،٤١٦

٤،٤٤٥،٥٦٣

ﻣﺻﺎرﯾف ﺣﻛوﻣﯾﺔ

٥،٢٣١،٨٩٢

١،٤٤٩،٩٢٣

ﺗﺄﻣﯾن

٤،٥٥٩،٨٥٣

٣،٤٢٩،٤٠٧

ﻣﺻﺎرﯾف اﯾﺟﺎر

١،٦٩٧،٦١١

١،٧٠٥،٧٨٠

-

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ )إﯾﺿﺎح (٥
أﺧرى

١،٥٦٢،٢٦١

٣،٩٤٩،٤٨٨

٢،٨٨٢،٨١٩

١١٤،٤٢٦،٨٩٣

١٥١،٣١٣،٨٦٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢٢اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

١٣٤،٨٧١،٦٩٧

١٣٥،٠٧٩،٥٣٢

إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت )إﯾﺿﺎح (١٣

٩،٦٢٩،٠٦٢

٨،٨٦٥،٢٧٨

ﻋﻣوﻻت ﺑﻧﻛﯾﺔ

١٢٢،٩١٠

٩٢،١٠١

١٤٤،٦٢٣،٦٦٩

١٤٤،٠٣٦،٩١١

 -٢٣اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻟﻠﻔﺗرة ﻣن  ١أﺑرﯾل
 ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢،٠٢٥،٨١٠

١٤،٠٦٧،٤١٨

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

-

٥،٧٣٧،٥٠٠

ﺧﺳﺎرة ﻋن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ٦و (١١

-

)(١،٦٣١،٥٨٦

اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن )إﯾﺿﺎح (٧

-

)(٧،٨٣٥،٣٥٤

أﺧرى

٧٥٩،٣٧٢

)(٦٦٨،٨٨٦

٢،٧٨٥،١٨٢

٩،٦٦٩،٠٩٢

 -٢٤رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳـﺎب رﺑﺢ اﻟﺳـﮭم ﺑﻘﺳـﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ وﺻـﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳـط
اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة.
 -٢٥اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

ﺗﺗﻌﻠق ھذه ﺑﺄﻧﺷ ـطﺔ ووﺣدات ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﺗﺳ ـﺗﺧدم ﻛﺄﺳ ـﺎس ﻹﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺗﻔق
ﻣﻊ إﺟراءات اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟـداﺧﻠﯾـﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻛﻛـل ﻗطـﺎع ﺗﺷــــﻐﯾﻠﻲ واﺣـد ﺣﯾـث ﺗزاول ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺷــــرﻛـﺎت اﻟﺗـﺎﺑﻌﺔ
أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
ﯾﺗم إظﮭﺎر إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ واﻻﺳــ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻛل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﺗم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢٦اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر :٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١١

٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١
٥٫٩٠٠٫٠٠٠

ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢،٣٨٤،٧٢٩،٣٩٤
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

 -٢٧اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
إن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٢٨٦،٣٢١،٤٥٠
١،٣٥٣،٠٥٩،١٩٥
٤،٧٨٣،٦٧٧،٩٠٧
٦،٤٢٣،٠٥٨،٥٥٢

 ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٦٨،٤١٤،٤٥٠
١،٣٠٤،٠٣٥،٢٩٥
٥،١٣٩،٥٠٣،٢٥٨
٦،٦١١،٩٥٣،٠٠٣

إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدﻣت ﺗﻧﺎزﻻً ﻋن ھذه اﻟﻌﻘود ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦
ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳ ـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﻋن أراﺿ ـﻲ ﻣﺳ ـﺗﺄﺟرة ﻟﻐرض إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض
ﺗﺄﺟﯾرھﺎ .ﺗﺗراوح ﻓﺗرة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﺳﻧﺔ.
ﺑﻠﻐت اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷــــﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻــــﺎرﯾف ﺿــــﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ٩٧ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر  ٩٧ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
 -٢٨اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو دﻓﻌﮫ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن
أطراف ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت إﻣﺎ:
 ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت.إن اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﻧﮭم
ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢٨اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧـﺎﺻـــ ـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣن ﻗـد
واﻷرﺻـــدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣدﯾﻧﯾن وﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـــﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺗـﺎﺣـﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل واﻟـداﺋﻧﯾن وﺗـﺄﻣﯾﻧـﺎت ﻣن اﻟﻣﺳــــﺗـﺄﺟرﯾن واﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
 -٢٩إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳـ ـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض .إن اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳـ ـﻲ ﻣن اﻟﻘروض ھو ﺗﻣوﯾل ﺷـ ـراء وﺗطوﯾر ﻣﺣﻔظﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﺻدة ﻣدﯾﻧون وداﺋﻧون وﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرات( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳـــﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳـــﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳـــﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﺳــــوق .ﻻ ﯾوﺟـد ﻟـدى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣوﺟودات ھـﺎﻣـﺔ طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟـل ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻟـﺔ ،ﻟﻛن ﻟـدﯾﮭـﺎ ﻣطﻠوﺑـﺎت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻟـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ ٣١
ﻣﺎرس  .٢٠١٨ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
• ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر ﻗد ﺗزداد إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط .ﺗﺳـــﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳـــﺗﺷـــﺎرﯾن ذوي ﺧﺑرة ﻓﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط.
• ﻗد ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺄﺟر رﺋﯾﺳـﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺳـر ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺑب ﺧﺳـﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿـﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ،وﺗﻘرر ﻣﺳـﺗوى اﻟﺿـﻣﺎن
اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت إﯾﺟﺎر أو ﺿﻣﺎﻧﺎت.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢٩إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛـل ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻋـدم ﻣﻘـدرة اﻟطرف اﻟﻣﻘـﺎﺑـل ﻋﻠﻰ اﻟوﻓـﺎء ﺑـﺎﻟﺗزاﻣـﺎﺗـﮫ ﻣﻘـﺎﺑـل أداة ﻣـﺎﻟﯾـﺔ أو ﻋﻘـد ﻋﻣﯾـل ﻣﻣـﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑـد ﺧﺳــــﺎﺋر
ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳــﺳــﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺑدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ﻣﻘدًﻣﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﺗﺻـــﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﺷـــﺎﻣل وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻـــﻰ ﻟﻠﺗﻌرض
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎرات.

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ.
ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

)إﯾﺿــﺎح  .(٦ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺿــﻣﺎﻧﺎت .ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﮭﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﺣص اﻟﺳــــوق اﻟذي ﺗﻌﻣـل ﻓﯾـﮫ ھذه اﻟﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧـﺎطر ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳــــﺗﺣق ﻣن
اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷرﺻـدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳـﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً

ﻟﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد ﺑﺷـﻛل أﺳـﺎﺳـﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد .ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳـﮭﺎ ﻣﻌرﺿـﺔ
ﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼ ت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳــــﻌﺎر ﺻــــرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗدﯾر أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٣٠اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرا ت
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻ ـﯾل ﻣن أرﺻ ـدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻ ـﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺑﺎﻟﻧﺳ ـﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﮭـﺎﻣـﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ھـذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﻟﻛـل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣـدة .أﻣـﺎ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ھـﺎﻣـﺔ ﺑﻣﻔردھـﺎ وﻟﻛﻧﮭـﺎ ﻣﺗـﺄﺧرة اﻟﺳـــ ـداد ،ﻓـﺎﻧـﮫ ﯾﺗم ﺗﻘـدﯾرھـﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺣﺳب طول ﻣدة اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﺗـﺎرﯾﺦ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣـدة ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ أرﺻـــــدة اﻟﻣـدﯾﻧﯾﯾن  ٣٨٥٫٣٤٩٫٩٩٩﷼ ﺳــــﻌودي ) ٢٧ﺳــــﺑﺗﻣﺑر :٢٠١٧
 ٣٦٥٫١٧٢٫٩٧٣﷼ ﺳـ ـﻌودي( ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣﷼ ﺳـ ـﻌودي ) ٢٧ﺳـ ـﺑﺗﻣﺑر  ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧ :٢٠١٧﷼ ﺳـ ـﻌودي(
ﻛﻣﺧﺻ ـص دﯾون ﻣﺷ ـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻ ـﯾﻠﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻ ـﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض اﺣﺗﺳــﺎب اﻻﺳــﺗﮭﻼك.
ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳ ـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻ ـل أو اﻻﺳ ـﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺳﻧوﯾﺎ ً وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻗﺳط اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
 -٣١اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٤٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ
ﻹﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل /ﺗﻣوﯾل ﺗطوﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟﺳداد دﯾون ﻣﺣددة .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٣٧٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل إﺟﺎرة طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٧٧١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﻋدة
ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى.
اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٥٢٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟﺎرة.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻧوﻓﻣﺑر  ،٢٠١٨اﺳﺗﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ
اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧اﻟﻰ  ٢٠١٦واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺧﺻص زﻛﺎة أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ زﻛﺎة ﻣﺳﺗردة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدرھﺎ  ٧٥٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٨
 -٣٢إﻋﺎدة اﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺑﻌد إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣدﻗﻘﺔ )"اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ"( ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة
إﺻدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )"اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد إﺻدارھﺎ"( ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧطﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻛون ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ،٢٠١٨
وذﻟك ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﻣﯾﺔ ﻷﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن  ١٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم إﻟﻰ ١٠
﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم .وﻋﻠﯾﮫ ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٨وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أﺻﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻛون ﻣن
 ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﮭم ﺑدﻻً ﻣن  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ﺳﮭم .ﺗم ﺗﻌدﯾل اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم وﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﮭم ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋدد
اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺗم ﺗﺻـ ـﺣﯾﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد إﺻـ ـدارھﺎ اﻟﻣرﻓﻘﺔ واﻻﻓﺻـ ـﺎح ﻋن ذﻟك ﻓﻲ اﻻﯾﺿـ ـﺎﺣﺎت ) (٣و ) (١٧و ) (١٩ﺣول ھذه
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد إﺻدارھﺎ.
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)

القوائم املالية املوحدة
املعدة لغر�ض خا�ص
وتقرير مراجع احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف  31مار�س 2018

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
اﻟ ﻔ ﮭ ر س

ﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت

٣-١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص

٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
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٧-٦
٨
٣٤ - ٩

1

2

3

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
ﻧﻘد وأرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول ،ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٥
٦
٧
٩
٨

٨٠،٣٥٠،٩٦٨
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦
٢٣٨،٥٧٩،٤٠١
٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩
٥٣،٩٠٠،٩١٣
٨٩٤،٠٧٢،٣١٧

١٥٨،٢١٧،٥٨٨
٢٣٣،٧٧٨،٦٦٥
١٧٢،٢٥٣،٤١٥
١٨٠،٦٨٧،٢٤٥
٨٥،٥٥٤،٦٥٥
٨٣٠،٤٩١،٥٦٨

٩
٧

٨٠،٦٩٢،١١٦
٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
١٧٥،٩٩٩،٠٠٠
٣٩،٦٦٩،٣٢٢
١٢٨،٤٧٦،٢١٧
١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨
١٣٥،٨٢٦،٢٣٤
١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧
١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤

١١،٩٦٣،٣٧٨
٢١٤،٤٤٥،٠٤٧
١٦٢،٣٣٧،٠٠٠
٣٥،٠١٨،٣٩٧
٢٣٢،١٦٩،٥٢١
١٠،٢٩٨،٩٩٢،٩٢٢
١٢٠،٧٤٦،٤٦٩
١١،٠٧٥،٦٧٢،٧٣٤
١١،٩٠٦،١٦٤،٣٠٢

إﯾﺿﺎح

١٠
١١
١٢
١٣

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣ ﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١٤

٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠
٢١٥،٤١٥،٧٨٦
١٤٦،٥٥٩،٩٧٠
١،٥٧٠،٥٧٢،٦٤٠

٦٦،٠٠٠،٠٠٠
٢٤٥،٨٦٤،١١٢
٢٢٦،٠٩٩،٨٩٢
٣٢٥،٣٤٦،٦٥٨
٢٢٤،٧٧٨،١٦٩
١١٧،٣٥٣،٨٤١
١،٢٠٥،٤٤٢،٦٧٢

١٤

٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤
٢٥،١٥٨،٤٨٨
٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢
٦،٩٧٣،٣٥٧،٣٢٢

٥،٧٩٢،١٣١،٨٥٤
٢٦،٨٤٢،٦٩٦
٥،٨١٨،٩٧٤،٥٥٠
٧،٠٢٤،٤١٧،٢٢٢

٧
١٥
١٦
١٧

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
)ﺧﺳﺎﺋر( أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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١٨
١٩

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
٨٤،٥١٠،٠٠٤

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٩٣،٦٥١،٩٧١
١٣٦،٧٢٣،٩٠٤

١١

)(٢٣،٧٨٣
٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦
٢،١٧٤،١٥٦

٣٣٥،٣١٧
٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢
١،٠٣٥،٨٨٨

٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢
١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤

٤،٨٨١،٧٤٧،٠٨٠
١١،٩٠٦،١٦٤،٣٠٢

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٣ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
إﯾﺿﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
دﻋﺎﯾﺔ وﺗروﯾﺞ
ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف

١٢
١٢

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢،١٥٩،٤١٠،١٩٤
)(٥٣٠،٧٢٩،١٤٧
)(٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧
١،٣٦١،١٨٦،٦٨٠

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢،١٢٣،٧٧٣،٨٩٢
)(٥٤٣،٢٢٥،٦٢٩
)(٢٢١،٥٨٢،٤٢٢
)(٤٥،٩٤٢،٤٦٢
١،٣١٣،٠٢٣،٣٧٩

)(١٣،٤٤٤،٤٨٨
)(٢٦٥،٧٤٠،٧٥٦
)(٢٧٩،١٨٥،٢٤٤

)(١٩،١٢٢،٩١٠
)(١٥٨،٦٣٧،٣٩١
)(١٧٧،٧٦٠،٣٠١

١،٠٨٢،٠٠١،٤٣٦

١،١٣٥،٢٦٣،٠٧٨

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

١٠
٢٣
٢٤

٩،٦٥٠،٩٢٨
)(٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠
١٢،٤٥٤،٢٧٤
٨١٥،٤٤٦،٠٥٨

٨،٨٢١،٥٠٧
)(١٧٩،١٢١،١٣٦
١٢،٠٢٥،٩٤٧
٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦

اﻟزﻛﺎة

١٧

)(٣٢،٦٨٤،٣٤٦
٧٨٢،٧٦١،٧١٢

)(٢٧،١٥٤،٤٢٣
٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣

٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤
١١،٨٨٨،٢٦٨
٧٨٢،٧٦١،٧١٢

٩٣١،٧٣١،٠٧١
١٨،١٠٣،٩٠٢
٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣

٢١
٢٢

اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣ ﺗﻌﻠق ﺑـ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم:

٢٥

اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ

٢٫٤٣

٢٫٥٥

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

١٫٧٣

٢٫٠٩

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٣ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧ ﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٨١٥،٤٤٦،٠٥٨

٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦

٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠
٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧
٩٤،٨١٤،٤٩٨
٣٠،٥٢٤،٦٢٠
٧،٨٣٥،٣٥٤
٥،٦٦٣،٥٧٦
١،٦٣١،٥٨٦
١،٥٦٢،٢٦١
)(٩،٦٥٠،٩٢٨
)(١٦،٠٩٣،٢٢٨
-

١٧٩،١٢١،١٣٦
٢٢١،٥٨٢،٤٢٢
٢٢،٩٣١،٣٩٢
٢٠،٨٨٥،٥٢٩
٦،٣٦٤،٥٢٦
)(٨،٨٢١،٥٠٧
٤٥،٩٤٢،٤٦٢

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن  /إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
داﺋﻧون
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

١،٤٨٧،٨٨٨،٧٤٤

١،٤٦٤،٩٩٥،٣٥٦

)(١٠٩،٣٣١،٢٧٠
)(١٩٩،٤٧٥،٥٤٣
١٠،١٥٦،٣٨٨
٣٢،٤٤٧،٢٣٩
)(٣٣،٥٨٧،٤٤٣
٦٦،٩٧٤،٩٨٦

)(٨٧،١٤١،٩٨٢
)(٢٣٢،٠٧٧،١٩٢
١٨،٦٠٨،٩٦٣
١٨،٣٥٧،٤٧٧
)(١٢٠،٧٧٠،٦١٢
٣٠،٩١٢،٩٥٤

اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ

١،٢٥٥،٠٧٣،١٠١
)(٧،٣٤٧،٧٨٤
)(٣،٤٧٨،٢١٧

١،٠٩٢،٨٨٤،٩٦٤
)(٤٦٠،٧٢٤
)(٢٦١،٠٧٨

١،٢٤٤،٢٤٧،١٠٠

١،٠٩٢،١٦٣،١٦٢

)(٣٣٢،٤٥٦،٣٧٧
)(٤٥،٦٠٤،٣٨٥
٥،٠٠٠،٠٠٣
)(١٦٢،٥٤٩،٣٥٢

)(٢،٦٥١،١٩٥،٧٨٨
)(٨٠،٧٤٥،٣٦٠
١٠،٠٠٠،٠٠٠
٤٥١،٢٩٢،٢٨٣

إﯾﺿﺎح
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﺳﺗﮭﻼك إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺧﺳﺎرة ﻣن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ
اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

٢٣
١٢
٦
١٣
٢٤
٢٤
٦
١٠
٢٤
١٢

١٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﺿﺎﻓﺎت ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ

١٢
١٣
١٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳ ﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

)(٦٦،٠٠٠،٠٠٠
)(٣٤٦،٥٠٣،٦٠٩
)(٣٧٤،٠٠٠،٠٠٠
-

)(٢،٣٤٩،٠٠٠،٠٠٠
)(٩١،٦٩٧،٤٠٢
)(٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠
٣،٨٨٦،٠٠٠،٠٠٠
)(١٠٣،٦٥١،٥٧٥
)(١٧،٧٨١،٨٦٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

)(٧٨٦،٥٠٣،٦٠٩

١،٠٩٣،٨٦٩،١٦٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

)(٧٧،٨٦٦،٦٢٠
١٥٨،٢١٧،٥٨٨

)(٨٤،٦١٦،٥٤٣
٢٤٢،٨٣٤،١٣١

٨٠،٣٥٠،٩٦٨

١٥٨،٢١٧،٥٨٨

اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
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)(٥٣٥،٦١٠،١١١

)(٢،٢٧٠،٦٤٨،٨٦٥

١٤
٧
١٤
١٤

٥

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٣ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧ ﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
إﯾﺿﺎح
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ
ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺳﻣﻠﺔ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٧و٢٠
٧
٧

٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥
)(١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤

٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٩٤٨٫٦٦٧

٧
٧
١١
 ٧و١٢
٧
١٢

٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢
١٠٫٧٥٠٫٠٠٠
)(٣٥٩٫١٠٠
)(٢٠٫٨٦٠٫٤٨٣
-

)(١٫٣٣٦٫١٤٨
)(١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
)(٦٫٦١٤٫٢٤٢

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٣ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
٧
7

٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
)(٩٣٫١٧٣٫١٠٧

──────────
٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
══════════

٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
-

٧٧،٠٨٧،٣٤٤
──────────

-

──────────
٨٤،٥١٠،٠٠٤
══════════

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٣ﺟزءا ً ﻻ ﯾ ﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
٨

٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
-

)(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
-

١٨٫١٠٣٫٩٠٢
٧١٨٫١٣٧
-

)(١٨٫٥٠٠٫٠٠٠

٧١٣٫٨٤٩
-

٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣
٧١٨٫١٣٧
-

)(٧٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠

٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
-

٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢
(٧٤٦،٠٠٠،٠٠٠
)

١٫٠٣٥٫٨٨٨
(١٠،٧٥٠،٠٠٠
)

٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
(٧٥٦،٧٥٠،٠٠٠
)

)(٣٥٩،١٠٠
──────────
)(٢٣،٧٨٣
══════════

)(٣٥٩،١٠٠
───────────
٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦
═══════════

──────────
٢،١٧٤،١٥٦
══════════

)(٣٥٩،١٠٠
───────────
٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢
═══════════

٧٨٢،٧٦١،٧١٢
١١،٨٨٨،٢٦٨
٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤
)-
)(٣٥٩،١٠٠
)(٣٥٩،١٠٠
(٣٥٩،١٠٠
────────── ─────────── ────────── ───────────
٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢
٢،١٧٤،١٥٦ ٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦
)(٢٣،٧٨٣
═══════════
══════════ )(٧٥٦،٧٥٠،٠٠٠
═══════════ )(١٠،٧٥٠،٠٠٠
══════════ )(٧٤٦،٠٠٠،٠٠٠
-

)(١٫٣٣٦٫١٤٨
──────────

٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
───────────

١١،٨٨٨،٢٦٨
──────────

٧٨٢،٧٦١،٧١٢
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
───────────

)(٧٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
)(١٨٫٥٠٠٫٠٠٠
)(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
────────── ─────────── ────────── ───────────
٧١٨٫١٣٧
٧١٨٫١٣٧ ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢
٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
١٫٠٣٥٫٨٨٨
٣٣٥٫٣١٧

-

-

-

-

١٫٦٧١٫٤٦٥
-

٣٣٥٫٣١٧
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤
(٧٤٦،٠٠٠،٠٠٠
)

٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤
──────────(
)٧٧،٠٨٧،٣٤٤

)(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
────────── ──────────
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١

٩٣٫١٧٣٫١٠٧

-

)(٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٣ﺟزءا ً ﻻ ﯾ ﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح(١١
───────────
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
═══════════

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
-

───────────

-

───────────
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
-

٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
٩٣٫١٧٣٫١٠٧

١٣٫١٦٥٫٩٤٠
(٩٣٫١٧٣٫١٠٧
)

٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤
ﺻﺎﻲﻓ د
ﺻﺎ ﻓ
--ﺧﻟلﺣاﻟرﻛﺳﻧﺔﺔﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح(١١
ﻲا
─────────── ────────── ──────────
)(٧٧،٠٨٧،٣٤٤
٧٧،٠٨٧،٣٤٤
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
٨٤،٥١٠،٠٠٤
٣٧٠،٧٣٩،٣١٥ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
══════════
═══════════
══════════ )(٧٤٦،٠٠٠،٠٠٠
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٧و (٢٠

٢٠١٧
٣١اﯾﻣﺎ
(٢٠
س ٧و
ﺿرﺎح
اﻟ ﺗروﺻزﯾدﻌﺎﻛتﻣﺎ أﻓرﺑﻲﺎح )

ﻼﺔل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح
ﺻﺎ ﻓ
ﺻﺎﻲﻓ اﻲﻟﺣدرﺧﻛلﺔ اﻟﺧﺳﻧ
(١١
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

ﺻاﺎﻟﻓﺣﻲرﻛدﺔﺧ ﻓلﻲاﻟاﻟﺳﻧﺣﺔﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﺳﯾطرة
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٧و (٢٠
(١١
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣاﻟﺳرﯾط
ﺻﯾرةد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )اﯾﺿﺎح  ٧و (٢٠

٢٠١٦
سظﺎﻣﻲ
٣١طﻣﺎﻲر اﻟﻧ
ﺻوﯾدل إﻛﻟﻣﺎﻰ ﻓاﻲﻻﺣﺗﯾﺎ
اﻟرﻣﺣ

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٦

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
)ﺧﺳﺎﺋر( ارﺑﺎح ﻏﯾر
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻋﺎدة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
ﺗﻘوﯾم اﺳ ﺛﺗﻣﺎرات
اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺣمﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
رأس اﻟﻣﺎل
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ظﻠﺎﻛﻣﯾﻲﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠ اﻘﺔﻷ ﺑرﺎﺑﻟﺎﻣحﺳاﺎﻟھﻣﺑﻣﻘﯾﺎةن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﻣﺔ ﺗﺎاﻷ
اﻻﺣ ﯾﺗﺎﺣﻘطوﻲقاﻟاﻧﻟﻣ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ي
د
و
ﻌ
ﺳ
﷼
ي
د
و
ﻌ
ﺳ
﷼
ي
د
و
ﻌ
ﺳ
﷼
ي
﷼ ﺳﻌود
)ﺧﺳﺎﺋر( ارﺑﺎح ﻏﯾر
─────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── ────────── ───────────
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻋﺎدة
١٫٦٧١٫٤٦٥ات
ﺗﻘوﯾم اﺳ ﺛﺗﻣﺎر
٧١٣٫٨٤٩ﺔ ﻏﯾر
 ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾ
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟﻣﺳﯾطرة
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﻣ ﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
اﻻﺣ ﯾﺗﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
رأس اﻟﻣﺎل
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
───────────
──────────
───────────
──────────
────────── ──────────
───────────
٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣
١٨٫١٠٣٫٩٠٢
٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
٩٣١٫٧٣١٫٠٧١
-

ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 - ١اﻟﻧﺷﺎطﺎ ت
ﺷـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ )"اﻟﺷـرﻛﺔ" أو "اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم"( ،ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺳـﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٢٦ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٥ﻣﺎﯾو .(٢٠٠٥
ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿـﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ
)اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٧
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )وﯾﺷـﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑــــ ـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷـراء اﻷراﺿـﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ واﺳــﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳــﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺷــﻣل ذﻟك اﻟﮭدم
واﻟﺗرﻣﯾم واﻟﺣﻔر وأﻋﻣﺎل اﻟﺻـــﯾﺎﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺷـــﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺻـــﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷـــﻐﯾل وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳـــﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق
واﻟﻣطﺎﻋم وإدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت.
ﺗﻣـت اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻰ اﺻـــ ـدار ھـذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻐرض ﺧـﺎص ﻣن ﻗﺑـل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  ٢٩ﺟﻣـﺎدى اﻟﺛـﺎﻧﻲ
١٤٤٠ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٦ﻣﺎرس .(٢٠١٩
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و :٢٠١٧
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

)(١

ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوارج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن ﻟﻠﺗﺟﺎرة
ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾرﻣوك اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟﻣﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟظﮭران اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟدﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟراﺳﺦ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛـﯾﺔ ٪
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻣﺑﺎﺷرة
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥

)(٢

 .١إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 .٢إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
 .٣ﺧﻼل اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺟﻣﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،وإظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﮭﺎ .ﻟﻛن طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١أﺑرﯾل  ،٢٠١٧اﺳـﺗﻌﺎدت اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھذه
اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١أﺑرﯾل .٢٠١٧

٩
9

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿـﺎح ) (١أﻋﻼه ،ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿـﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھــــ ـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳـﺑﺗﻣﺑر  .(٢٠١٧طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ،ﺗﺑدأ أول ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﺑﻌد
اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳــﺟﯾل اﻟﺷــرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌدل )أي  ٢٨ﺳــﺑﺗﻣﺑر  (٢٠١٧وﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٨وﻣﻊ ذﻟك
ﻗررت إدارة اﻟﺷـرﻛﺔ إﻋداد وﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻟﺳـﻧﺔ واﺣدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑدأ ﻣن  ١أﺑرﯾل  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ
 ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٨ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻐرض ﺧﺎص طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗم إظﮭﺎر أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل ﺗﺣول اﻟﺷـرﻛﺔ إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ
ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
 -٣أﺳس اﻟﺗوﺣﯾد
ﺗﺗﺿـــﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻹﯾﺿـﺎح رﻗم ) .(١وﯾﻘﺻـد ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺻـورة ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ،اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ً
طوﯾل اﻷﺟل ﯾﺗﻛون ﻣن ﺣﺻـﺔ ﺗزﯾد ﻋن  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣق ﻟﮫ اﻟﺗﺻـوﯾت و  /أو ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳـﯾطرة ﻋﻣﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗوﺣﯾد
اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳـﯾطرة اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷـرﻛﺎت وﻟﺣﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳـﯾطرة .ﯾﺗم إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ اﻷم واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﺗﻌد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳــ ـﯾطرة اﻟﺣﺻــ ـﺔ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــ ـﺎرة وﺻــ ـﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﺗم
إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة
ﻟﻐرض ﺧﺎص ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣﻘوق اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 - ٤ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـــﻌودﯾﺔ .وﻧورد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﻷھم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ:
اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳــ ـﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳــ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺣﯾث ﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرا ت
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،اﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿـﺎت
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺳــــﺟﻠﺔ ،واﻹﻓﺻــــﺎح ﻋن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﺻـرح ﻋﻧﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻋدت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷـﺄﻧﮭﺎ .وﺑﺎﻟرﻏم
ﻣن أن إﻋداد ھذه اﻻﻓﺗراﺿـﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻓﺿـل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدى اﻹدارة ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ،إﻻ أن
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات.
اﻟﻣدﯾﻧون
ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺣﺻﯾل اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺗﺷطب اﻷرﺻدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل .ﺗﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرا ت
اﻟﺷـ ـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ھﻲ ﻣﻧﺷـ ـﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً وﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺷـ ـروﻋﺎ ً ﻣﺷـ ـﺗرﻛﺎ ً .ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـﺑﺔ ﻋن
اﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﻘﯾد اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻐرض ﺧـﺎص ﺑـﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﻌـدﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺣﺻـــ ـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻓﻲ ﺻـــ ـﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات
اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .ﺗﻌﻛس ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص اﻟﺣﺻــﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺛﺑﺎت أي
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﺎﺷـرة ﺿـﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﺣﺻـﺗﮭﺎ ﻓﻲ أي ﺗﻐﯾﯾر واﻻﻓﺻـﺎح ﻋن ذﻟك ،إذ ﯾﺗطﺑق
ذﻟـك ،ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻐرض ﺧـﺎص .ﯾﺗم ﺣـذف اﻷرﺑـﺎح واﻟﺧﺳـــ ـﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘـﺔ اﻟﻧـﺎﺗﺟـﺔ ﻋن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﻘدر ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ.
وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿـروري إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ
ﺷـــرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿـــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أي ﺷـ ـرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳـ ـﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷـراء واﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص .ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻔق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٤ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗظﮭر اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷـــﺗراة ﺑﻧﯾﺔ ﻋدم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳـــﺗﺣﻘﺎق أو ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج ﺿـــﻣن
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗـداوﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟم ﯾﻛن ھﻧـﺎك ﻧﯾـﺔ ﺑﯾﻌﮭـﺎ ﻓﻲ اﻟﺳــــﻧـﺔ اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ .ﺗﻘﯾـد أو ﺗﺣﻣـل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺳــوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷــط أو ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرق ﺗﻘﯾﯾم ﺑدﯾﻠﺔ ،وإﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﯾﻊ ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣت اﻹﻧﺷــــﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق دﺧل
إﯾﺟـﺎرات أو ﻣن أﺟـل زﯾـﺎدة رأس اﻟﻣـﺎل أو ﻛﻼھﻣـﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾـﺎس اﻻﺳــــﺗﺛﻣـﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ ﻣﺑـدﺋﯾـﺎ ً ﺑـﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت.
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣوﯾل واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻ ـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷ ـﻐﯾل .ﺗﺗﺿ ـﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ أﯾﺿ ـﺎ ً ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺳ ـﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﻻﺳ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻛﺑد
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷـ ـروط اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ .ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﺗظﮭر اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـ ـﺎ اﻻﺳـ ـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﺳـﺗﮭﻼك اﻷراﺿـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷـﺎء .ﺗﺳـﺗﮭﻠك ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﺻـﻼح واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳـﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد،
ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘﯾد ،ﻓﻲ اﻷﺻـل ،اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗظﮭر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎ ً اﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺳـﺗﮭﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات.
ﺗطﻔﺄ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗﺻر.
ﺗﺣﻣل ﻣﺻــﺎرﯾف اﻹﺻــﻼح واﻟﺻــﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص .ﯾﺗم رﺳــﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳــﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ،ﺑﺻــورة
ﺟوھرﯾﺔ ،ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أو ﻋﻣر اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع
أي ﺧﺳـــﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟذﻟك
اﻷﺻـل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﺟم ھذه اﻟﺧﺳـﺎرة .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺗرداد ﻟذﻟك اﻷﺻـل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮭﺎ ذﻟك اﻷﺻل.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٤ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد ﻟﻸﺻــل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﺑﺄﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺻ ـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳ ـﺗرداد ﻟﮭﺎ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳ ـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﺻ ـروف ﻓورا ً ﻓﻲ
ﺻــﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص .ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻــل ﻧﺎﻗ ً
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
وإذا ﻣﺎ ﺗم ﻻﺣﻘﺎ ً ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﺗم زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳـــﺗرداد ﻟﮫ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻟك اﻷﺻـل )أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳـﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓورا ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳـــﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﺳـــﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﺷـــروط وأﺣﻛﺎم
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣدة ﺷروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ھذه اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﺗﺿ ـﺎف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗرﺗﯾب ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻ ـل اﻟﻣؤﺟر ،وﯾﺗم
إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻ ـروف طوال ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳـس اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر .ﺗدرج اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷـرطﯾﺔ ﻛﺈﯾرادات
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر  -اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻ ـﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﺗﺷ ـﺗﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻧد ﻧﺷ ـﺄة اﻟﻌﻘد ،ﺳ ـواء ﻛﺎن
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳـﺗﺧدام أﺻـل أو ﻣوﺟودات ﻣﺣددة أو ﻧﻘل ﺣق اﻻﺳـﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻧص ﺻـراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت.
ﯾﺗم رﺳـﻣﻠﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﺑﺷـﻛل ﺟوھري ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﻧد اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺑداﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﻣؤﺟر ،أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
ﯾﺗم ﺗﺟزﺋـﺔ دﻓﻌـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر ﺑﯾن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻹﯾﺟـﺎر وذﻟـك ﻟﻠوﺻــــول إﻟﻰ ﻣﻌـدل ﻋـﺎﺋـد ﺛـﺎﺑـت ﻋﻠﻰ اﻟرﺻــــﯾـد
اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻻﻟﺗزام .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺻـﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺧرى ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻋﻧد ظﮭورھﺎ.
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ﻟﺷـروط
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﻣﻧﺗظم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻺطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم
ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٤ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑل ﻋن اﻟﺑﺿ ـﺎﻋﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳ ـﺗﻠﻣﺔ ،ﺳ ـواًء ﻗدﻣت أم ﻟم ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوردﯾن.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎ ت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻـﺻـﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳـﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻠزﻣﺔ
ﺑﺳــداد ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺻــﺻــﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻷﻓﺿــل ﺗﻘدﯾر ﺗراه اﻹدارة ﻟﻠﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﮭذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﺧﺻم إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾن ﯾﻛون اﻷﺛر ﺟوھرﯾﺎ ً.
اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳـﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات اﻟذي ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻘود اﯾﺟﺎرھﺎ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
اﻟ ﻘ ر و ض
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻘروض ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
ﺗﺧﺿ ـﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻ ـص ﻟﻠزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس
ﻣﺑدأ اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق .وﺗﺣﺳــب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺟري ﻗﯾد أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﺧﺻــص اﻟزﻛﺎة ،إن وﺟدت ،ﻋﻧد
اﺳﺗﻼم اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ.
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم
اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﻌودي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻣﺿﺎھﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻻﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﺗدﻓق ﻋﻧﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻻﯾرادات ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ وذﻟك
ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑض ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺷروط اﻟﺳداد اﻟﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ وﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم .ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت .وﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻻﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ )ﻣﺎ ﻋدا ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن – ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﻧد( ﻷﻧﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر ،وﺗﺗﻌرض أﯾﺿﺎ ً ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه ﻗﺑل إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات.

14

١٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٤ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺑﻣﺛـﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﺗﺷــــﻐﯾﻠﯾـﺔ .ﯾﺗم اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ ﻋن إﯾرادات اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻧـﺎﺷــــﺋـﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر
اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة
ﻟﻐرض ﺧﺎص ﻛﺈﯾرادات ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻧﺷﺄﺗﮭﺎ.

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣواﻓز اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣدة اﻟﻌﻘد
ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدة اﺿ ـﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳ ـﺗﺄﺟر ﻛﺧﯾﺎر ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻛون
اﻹدارة ﻣﺗﺄﻛدة وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﻧﺷﺄة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳــ ـﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳــ ـﺗﺄﺟرﯾن ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧراب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض
ﺧﺎص ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.

ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈﺛﺑـﺎت ﻋواﺋـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣـدﻗﻘـﺔ اﻟﻣﻘـدﻣـﺔ ﻣن اﻟﻣﺳــــﺗـﺄﺟرﯾن .ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗوﻓر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،ﺗ ُﻌد اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻋن اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
أداﺋﮭم اﻟﺳﺎﺑق.

رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت ورﺳوم اﻹدارة واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳـﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌوﯾض .ﺗدرج رﺳـوم
اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻹﯾرادات ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدرج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺟزء
ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
ﯾﺗم إظﮭﺎر رﺳ ـوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳ ـﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﻻﺳ ـﺗﺧدام ﺑﻌد ﺧﺻ ـم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
وﺗﺳـﺟل ﻛﺟزء ﻣن "دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﺧدام ،ﺻـﺎﻓﻲ" ﺿـﻣن اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﻛوﻛﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺈﻧﺷﺎء أﺻل ﻣﺎ وذﻟك ﻋﻧد إﺗﻣﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل اﻟﻣؤھل ﻟﻠﻐرض
اﻟذي أﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﮫ ،وﺑﻌد ذﻟك ،ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٤ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﺗﺗﻛون ﻣﺻـــﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺗروﯾﺞ ﺑﺷـــﻛل رﺋﯾﺳـــﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺗﺻـــﻧف ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
ﺗﺷــﻣل اﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺷــﻛل ﻣﺣدد ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات .ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻــﺎرﯾف
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻓق أﺳس ﺛﺎﺑﺗﺔ.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ ت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ھو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ:
•

ﯾﻘوم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛﺗﺳب ﻣﻧﮭﺎ إﯾرادات وﺗﺗﻛﺑد ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎرﯾف.

•

ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗﻘوﯾم اﻷداء.

•

ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل ﻗطﺎﻋﺎ ً ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ ً واﺣدا ً ﻷن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗزاول ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﺗﻲ ﺗزاول أﻧﺷـــطﺔ ﻣدرة ﻟﻺﯾرادات ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ أﺧرى .ﺗﺗم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻗطﺎع ﺟﻐراﻓﻲ واﺣد.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳ ـﻌودي وﻓﻘﺎ ﻷﺳ ـﻌﺎر اﻟﺻ ـرف اﻟﺳ ـﺎﺋدة ﺣﯾن إﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺣول
أرﺻ ـدة اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ـﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳ ـﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻘﺎ ﻷﺳ ـﻌﺎر اﻟﺻ ـرف اﻟﺳ ـﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺗدرج اﻟﻣﻛﺎﺳ ـب واﻟﺧﺳ ـﺎﺋر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻟﺗﺳدﯾدات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
 - ٥اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٧٩،٥٠٩،٢٤٢
٨٤١،٧٢٦
٨٠،٣٥٠،٩٦٨

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠
٨١٤٫٤٩٨
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

 - ٦اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺗﻛون اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻ أن اﻹدارة ﺗﻘوم
ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻗﺑل ﻗﺑوﻟﮫ ووﺿـﻊ ﺣدود اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﺻـﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .أﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺑﺷـﺄن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺎت ﺑدون
ﺿﻣﺎﻧﺎت.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٦اﻟﻣدﯾﻧون ،ﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨اﻧﺧﻔﺿــت أرﺻــدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻹﺳــﻣﯾﺔ  ١٣٨،٦١٦،٨٢٣﷼ ﺳــﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٧
 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩﷼ ﺳﻌودي( .ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٧
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧
٤٨،٤١٦،٤٧٩
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻣﺟﻧب ﻟﻠﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٢
٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
٩٤،٨١٤،٤٩٨
ﺷطب
)(٦٧٨٫٩٨٠
)(٤،٦١٤،١٥٤
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
٤٨٫٤١٦٫٤٧٩
١٣٨،٦١٦،٨٢٣
ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺷـطب ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻗدرھﺎ  ١٫٥٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷـﻲء( )إﯾﺿـﺎح
.(٢٢
ﺧﻼل اﻟﺳ ـﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﺻ ـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳ ـﺗﺄﺟرﯾن وﺻ ـﻧﻔﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳ ـﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻛـل ﻣﻧﮭم .وﺑﻧـﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌـﺔ اﻟدﻗﯾﻘـﺔ واﻟﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻷﻋﻣـﺎر ﻛل ﻓﺋـﺔ ﻣن ﻓﺋـﺎت اﻟذﻣم اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ ،ﺟﻧﺑـت اﻹدارة ﻣﺧﺻــــص ﻟﻠـدﯾون
اﻟﻣﺷـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـﯾﻠﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧ﻗدره  ١٣٨٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .وﻟو ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺻـص اﻟدﯾون
اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٩٤٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

٢٠١٨
٢٠١٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد
وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٥٣،١٣٢،١٧٨
٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤

ﻟﻐﺎﯾﺔ  ٣٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٤،٥٢٨،٧٨٠
١٥٫٥٢٢٫٠١١

ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
٩٠ – ٣١
 ١٨٠ – ٩١ﯾوﻣﺎ ً أﻛﺛر ﻣن  ١٨٠ﯾوﻣﺎ ً
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
──────── ──────── ────────
٧٩،٠٢٣،٢٥٩
٥٣،٧٤٧،٣٣٠
٣٦،٣٠١،٦٢٩
٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤
٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦
٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺷــﺎر إﻟﯾﮫ أﻋﻼه ،ﺗﺷــﺗﻣل أرﺻــدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳــداد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻــص ﻟﻠدﯾون
اﻟﻣﺷـــﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـــﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻻﺗزال ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـــﯾل .ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﻰ ﺿـــﻣﺎﻧﺎت أو
ﺗﻌزﯾزات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﺧرى ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻷرﺻـدة وﻟﯾس ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺣق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺳـوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف
اﻵﺧر.
ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -٧اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﻐرض إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌـدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭـﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘـدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر أو أن ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻌﻛس،
أو أن ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻣﺷﺗرك .ﻗد ﺗﻛون اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓراد أو ﻣﻧﺷﺂت.
ﺗم ﺣذف اﻷرﺻــدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿــﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٧اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳــــﻧﺔ ،ﺗﻌﺎﻣﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗ ُﻌﺗﻣد ﺷــــروط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن اﻹدارة ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ .إن
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟوھرﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٧
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )اﯾﺿﺎح (٢٠
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﻘدًا ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن
أﻋﻣﺎل اﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١٢
ﺗﺳوﯾﺔ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
اﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٢
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﻌد اﺳﺗﻧزال اﻟﺧﺻوﻣﺎت
اﯾرادات ﺧدﻣﺎت
ﺧﺻوﻣﺎت إﯾﺟﺎر
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٢
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١١
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ﻣﺣول اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ أرﺻدة ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
دﻓﻌﺎت ﻟﻣوردﯾن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٢

٣٧٢،٠٠٠،٠٠٠
٣٧٤،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٥،١٤٠،٣٧٧
١٠،٧٥٠،٠٠٠
٥٣٠،١١٤،٦٤٥
٨٨،٥٠٩،٢٩٢
٢١٨٫٤٨٥٫٦٦٦
)(٢٠،٨٦٠،٤٨٣
)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤
٧٧،٦٥٧،٨٧٢
١٩،٩٣٤،٢٧٥
١١٥،٧٦٣،٦٢٥

٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩
١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠
٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣
٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤
)(٩٤٨٫٦٦٧
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
-

ﺗم ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،إﺳﻧﺎد ﻋﻘود إﻧﺷﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ وھﻲ ،ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح  .(٩إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إرﺳﺎء اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم وﺗرﺷﯾﺢ ﻋطﺎءات.
أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ:
 (١ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎ ت ذا ت ﻋﻼﻗﺔ:

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺷرﻛﺔ اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻓواز اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺗﺟﺎرة )أ(
ﺷرﯾﻛﺔ أﻟﻌﺎب ﺑﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘﮭوة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺿﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﺎرة اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺑﺗﻛرة
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد ﻟﻸﻣن
أﺧرى

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٤،٠٤١،٩٥٣
٢٢،٩٠٩،٢٠٣
٢٠،٥٠٠،٠٠٠
٨،٠٤٦،٦٦٧
١،٢٥٢،٧٦١
٥٠٩،٧٩٧
٣٥٩،٩٤٥
٧٣،٧٢٢
٨٨٥،٣٥٣
٢٣٨،٥٧٩،٤٠١

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٥٤٦٫٤٥٠
٥٫١٨٣٫٣٨٨
٤٫٦٦٤٫٩١٨
٣٫٣١٤٫٠٤٤
٥٤٤٫٦١٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﻧﺟﻣﺔ اﻟﻣداﺋن ﻟﻠﻌﻘﺎرات

ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
١٤٫١٢٢٫٤٧٧
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧

إﺳم اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﺗداول

ﻏﯾر ﻣﺗداول

18

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

١٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٧اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (٢ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎ ت ذا ت ﻋﻼﻗﺔ:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد ﻟﻸﻣن
ﺷرﻛﺔ إﺗﻘﺎن ﻹدارة اﻟﻣراﻓق
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )ب(

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

 (٣دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎول:
اﻟﺟﮭﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺟﮭﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﺔ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢
١٥،٦٢٧،٣٨٧
٤،٤٥٥،٨٥٨
١،٢٤٨،٦٠٩
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩
٨٠،٦٩٢،١١٦
٣٥٥،١٩٩،٩٧٥

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩
٣٫٠٦٨٫٢٤٣
١٣٫٥٣٠٫٠١٠
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٨٠،٦٨٧،٢٤٥
١١،٩٦٣،٣٧٨
١٩٢،٦٥٠،٦٢٣

)أ( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
)ب( ﺗﻣﺛل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.

ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ ت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻ ـدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳـﻧﺔ ﺑدون ﺿ ـﻣﺎﻧﺎت ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﺗﺳـدد ﻧﻘدًا .ﻟم ﺗﺳـﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻧﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻘد أن ھذه اﻷرﺻدة ﺳﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ھﻲ ﺑﺎﺳـم ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ١٢و.(٢٧
 -٨اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
أﺧرى

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٣٤،٣٧٤،١٧٢
٧،٥٢٩،٦٣٥
٥،٩٠٠،٠٠٠
٣،٢٣٠،١٤٤
٢،١٩١،٨٠٦
٦٧٥،١٥٦
٥٣،٩٠٠،٩١٣

٦٠،٦٤٣،٤١٣
٥،١٤٣،٧٧٣
٥،٤٠٠،٠٠٠
٥،٧٤٠،٠٠٧
٨،٢٣٥،١١٩
٣٩٢،٣٤٣
٨٥،٥٥٤،٦٥٥

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺧﻔض اﻟـدﻓﻌـﺎت اﻟﻣﻘـدﻣـﺔ ﻟﻟﻣوردﯾن ﺑﻣﺑﻟﻎ  ٧٫٨ﻣﻟﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷــــﻲء(
)إﯾﺿﺎح .(٢٤

١٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٩

اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذا ت ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷــرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷــرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﻧﺷــﺎء ﻣﺟﻣﻌﺎت
ﺗﺟﺎرﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣراﺣل إﻧﺟﺎزھﺎ )إﯾﺿﺎح .(٧

 -١٠اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأﺳـﻣﺎل ﺷـرﻛﺔ أﺳـواق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺟﺎرة؛ ﺷـرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ،وﺗزاول
ﺑﺷـﻛل رﺋﯾﺳـﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ وﺷـراء اﻷراﺿـﻲ وﺗﺷـﯾﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﻊ أو
اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ .ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

٢٠١٨
٢٠١٧

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟدﺧل
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
──────── ──────── ──────── ──────── ────────
)٣٩،٦٦٩،٣٢٢ (٥،٠٠٠،٠٠٣
٩،٦٥٠،٩٢٨ ٣٥،٠١٨،٣٩٧
٪٢٥
)٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٨٢١٫٥٠٧
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٪٢٥

 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(١
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ )(٢
) (١اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٢١،٥٠٠،٠٠٠
٦،٩٧٦،٢١٧
١٢٨،٤٧٦،٢١٧

٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤
٧٫٣٣٥٫٣١٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١٢١،٥٠٠،٠٠٠
١٢١،٥٠٠،٠٠٠

ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري )ا(
ﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة )ج(

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤

)أ( إن اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺳـﺑﺗﮫ  ٪٨٫٥ﻣﻣﻠوك ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ .دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻼﺳـﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﻲ ﺗﺷـﺗﻣل
ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
)ب( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳـﺑﺔ  ٪٩٫٧٧ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ( .ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل
اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(٧
)ج( ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة ﺑﻧﺳﺑﺔ  .٪٧٫١٤إن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس
اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١أﺑرﯾل  ،٢٠١٧اﺳﺗﻌﺎدت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(٧
)د( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٩٤٨٫٦٦٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )إﯾﺿﺎح  .(٧ﯾﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎرا ً ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٤٫٥ﺗم ﺷراؤه ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،واﻟذي ﺗم اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮫ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١١اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )ﺗﺗﻣﺔ(
) (٢اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺻـ ـﻧدوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳـ ـﺑﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣدة ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺣدة  ١٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳـﻌودي( ﺗم ﺷـراؤھﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎر  ٦٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
 ٣١) ٢٠١٧ﻣﺎرس  ٧٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي( .ﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳـــﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻗدرھﺎ  ٠٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي )٣١
ﻣﺎرس  ١٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
إن ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

٣٣٥٫٣١٧
)(٣٥٩٫١٠٠
)(٢٣٫٧٨٣
٦٫٩٧٦٫٢١٧

١٫٦٧١٫٤٦٥
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
٣٣٥٫٣١٧
٧٫٣٣٥٫٣١٧

٢١
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اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺟرة
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄ

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎر س٢٠١٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺣول إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺷطوﺑﺎت

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٤،٨٨٩،٢٠٩،٦٢٠

═══════════

٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩
═══════════

───────────
───────────

───────────
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩
───────────

-

)(١١٧،٣٩٥،٢١١

-

٤،٨٨٩،٢٠٩،٦٢٠

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي
───────────

٢،٢٥٩،٣٠٠،٠٢٥

═══════════

٢،١٧٢،٩٩٢،٤٦٦
═══════════

٥٣١،٣٧٩،٨٠٠
٩١،١٠٣،٦٠٧
───────────
٦٢٢،٤٨٣،٤٠٧
───────────

٧٦،٥٠٨
───────────
٢،٧٩٥،٤٧٥،٨٧٣
───────────

-

٢،٧٩٠،٦٧٩،٨٢٥
٤،٧١٩،٥٤٠

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي
───────────

═══════════

٢،٠٩١،٤٢٧،٢٦١

١،٣٤٣،٦٥٣،٨٤٨
═══════════

───────────
───────────

═══════════

١،٠٥٩،٠٥٦،٠١٦

١،٩٣٧،٢٣٨،٥١٥
═══════════

٧٩٩،١٣٢،٦٢٦
١٧٦،٣٩٠،٧٦٠
)(٣٢،٩٥١،٩٢٠
───────────
٩٤٢،٥٧١،٤٦٦
───────────

───────────
٢،٨٧٩،٨٠٩،٩٨١
───────────

-

)(١٥،٩٦١،٤٠٧
)(٧٦،٥٠٨
───────────
١،٣٤٣،٦٥٣،٨٤٨
───────────
-

)(٣٧،٨٥٠،٩٩٦

٢،٨٩٠،٥٥٩،٨٨٧
٢٧،١٠١،٠٩٠

-

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
﷼ ﺳﻌودي
───────────
١،٠٥٩،٠٥٦،٠١٦
٣٠٠،٦٣٥،٧٤٧
-

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄ ﺟرة
﷼ ﺳﻌودي
───────────

 ٣٣ﺳﻧﺔ
ﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (٧
ﻣﺷطوﺑﺎت
ﺗﺣوﯾﻼت

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:

-١٢

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎر س٢٠١٨

═══════════

═══════════

١٠،٢٩٨،٩٩٢،٩٢٢

١،١٢١،٨٠٧،٢٧٤
٢٢١،٥٨٢،٤٢٢
)(١٢،٨٧٧،٢٧٠
───────────
١،٣٣٠،٥١٢،٤٢٦
───────────

٩،٢٢٣،٥٩٦،٣٨٤
٢،٦٥٧،٨١٠،٠٣٠
)(١٩٣،٠٨١،٣٣٤
)(٥٨،٨١٩،٧٣٢
───────────
١١،٦٢٩،٥٠٥،٣٤٨
───────────

١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨

١،٣٣٠،٥١٢،٤٢٦
٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧
)(٣٢،٩٥١،٩٢٠
───────────
١،٥٦٥،٠٥٤،٨٧٣
───────────

١١،٦٢٩،٥٠٥،٣٤٨
٣٣٢،٤٥٦،٣٧٧
)(١١٧،٣٩٥،٢١١
)(٥٣،٨١٢،٤٠٣
───────────
١١،٧٩٠،٧٥٤،١١١
───────────

اﻹ ﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
───────────

اﻹ ﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
───────────
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌو دﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣ دة اﻟﻣﻌ دة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٢اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
إن اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻗﯾد اﻻﻧﺷـﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳـﻧﺔ
اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺑﯾﻊ أراﺿــﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٧٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي إﻟﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳــوﯾﺗﮭﺎ ﻣن
ﺣﺳـﺎب اﻟﺷـرﻛﺎء ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١١٥٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي )إﯾﺿـ ﺎح  ،(٧وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺧﺳـ ﺎرة ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷراﺿـﻲ ﻗدرھ ﺎ  ١٫٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي )إﯾﺿ ﺎح .(٢٤
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺧ ﺎﺻﺔ ﺑ ﻟﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ:

اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ – أراﺿﻲ
اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﻣول – ﻣﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب – ﺟدة
ﺎض
ﺻﺣ ﺎري ﺑﻼزا – اﻟرﯾ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور
أرض اﻟﺟﺑﯾل
ﻣﺟﻣﻊ ھﻔوف اﻷﺣﺳ ﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ارﻛ ﺎن ﺳﻼم )*(
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء )*(

ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ/اﻟﻣﺳ ﺎھﻣﯾن

ﺻﻛوك اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك
ﻧﻌم/ﻻ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

أراﺿﻲ
أرض ﻋﯾون اﻟراﺋد
أرض ﻋﯾون اﻟﺑﺳ ﺗﯾﺎن
أرض اﻟدﻣ مﺎ
أرض ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺧﻠﯾﺞ )*(
ﻣط ﺎر اﻟدﻣ ﺎم )*(
أرض اﻟﻘﺻﯾم )*(
ﺎ*(
أرض أﺑﮭ )

١٧٨،٢٢٧،٦٦٥
١٤١،١١٥،١٠٢
٧٥،٢٤٠،٠٠٠
٦٨،١٢٠،٠٠٠
٣٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٠،٧٠٠،١٤٥
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٦،١٠٠،٠٠٠
١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧
١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠
٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠
٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٦٢،٠٠٠،٠٠٠
٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

إﺟﻣ ﻟﺎﻲ ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠
٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠
١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢
١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١١
٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠
٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨
٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

)*( ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﺸـ ـﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪﻓﻲ  ٢٨ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ ١٤٣٧ھـــــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٧اﺑﺮﯾﻞ  (٢٠١٦ﺷـ ـﺮاء ﺗﻠﻚ
اﻷراﺿـــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺗﻤﺎﺷـــﯿﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق ﺗﺴـــﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ  ٦أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٦
)إﯾﻀﺎح .(١–١٤
إن ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح .(١٤
إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر اﻷراﺿــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳــم ﺷــرﻛﺔ ﻣﻧﺗﺳــﺑﺔ وﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
)إﯾﺿ ﺎح .(٧
ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس  ،٢٠١٨ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣ ﺎرس  ١١٢٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل ﻹﻧﺷ ﺎء
ﻣﺷ ﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿ ﺎح .(١٤
ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس  ،٢٠١٨ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣ ﺎرس  ٦٫٦ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣطﻔﺄة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿ ﺎح .(١ – ١٤
٢٣
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ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢٢

اﻻﺳﺗﮭﻼك

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة

٧٢،٠١٦،٢٥٧
══════════
٥٥،٩٣٥،٣٣٣
══════════

٥٢،٠٨٨،٠٩٣
١٤،٤٦٨،٩٥٥
──────────
٦٦،٥٥٧،٠٤٨
──────────

١٠٨،٠٢٣،٤٢٦
٣٠،٥٤٩،٨٧٩
────────
١٣٨،٥٧٣،٣٠٥
─────────

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي
─────────

٤٠،٤٦٦،٤٦٨
══════════
٤٠،٦٠٩،٤٣٩
══════════

٣٥،٤٨٧،٩١٠
٩،٤٤٨،٤٩٥
──────────
٤٤،٩٣٦،٤٠٥
──────────

٧٦،٠٩٧،٣٤٩
٩،٣٠٥،٥٢٤
──────────
٨٥،٤٠٢،٨٧٣
──────────

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي
──────────

 ٨ – ٤ﺳﻧوات
 ١٠ – ٤ﺳﻧوات
 ٤ﺳﻧوات
ﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل
ﺟﻲ أو ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾ
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎ

إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﻣوﺟودات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -١٣اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

١٨٥،١٩٣
═══════════
٣٥٥،٢٦٨
═══════════

٣،٤٩٥،٦٣٤
٢٠٥،٠٧٥
──────────
٣،٧٠٠،٧٠٩
──────────

٣،٨٥٠،٩٠٢
٣٥،٠٠٠
──────────
٣،٨٨٥،٩٠٢
──────────

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي
──────────

١٣٥،٨٢٦،٢٣٤
══════════

٩٢،٤٤٩،٨٢٠
٣٠،٥٢٤،٦٢٠
──────────
١٢٢،٩٧٤،٤٤٠
──────────

٢١٣،١٩٦،٢٨٩
٤٥،٦٠٤،٣٨٥
──────────
٢٥٨،٨٠٠،٦٧٤
──────────

٧١،٥٦٤،٢٩١
٢٠،٨٨٥،٥٢٩
──────────
٩٢،٤٤٩،٨٢٠
──────────

١٣٢،٤٥٠،٩٢٩
٨٠،٧٤٥،٣٦٠
──────────
٢١٣،١٩٦،٢٨٩
──────────

١٢٠،٧٤٦،٤٦٩
══════════

٢٣،١٥٨،٣١٦
══════════
٢٣،٨٤٦،٤٢٩
══════════

١،٣٧٨،١٨٣
٦،٤٠٢،٠٩٥
──────────
٧،٧٨٠،٢٧٨
──────────

٢٥،٢٢٤،٦١٢
٥،٧١٣،٩٨٢
──────────
٣٠،٩٣٨،٥٩٤
──────────

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي
──────────

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
──────────

اﻹ ﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
──────────
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٤اﻟﻘروض طوﯾﻠ ﺔ اﻷﺟل
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠
)(٦٦،٠٠٠،٠٠٠
٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠
)(١٤٤،٣٧٣،٨٠٦
٥،٨١٠،٦٢٦،١٩٤
)(٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﺟدﯾد )أ(
اﻟﻣﺳدد
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠
١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠
٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦
٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤
)(٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺣﺼـﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳـﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴـﺎط ﻧﺼـﻒ ﺳـﻨﻮﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼ ت
ﺗﺨﻀـﻊ ﻷﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻ ﺛتﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ "ﺳـﺎﯾﺒﻮر" ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻ تﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼ ت
ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ
ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح  ١أدﻧﺎه(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
) (١إن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﺎﻧت ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٦٢،٨٦٨،١٤٦
)(١٨،٤٩٤،٣٤٠
١٤٤،٣٧٣،٨٠٦

٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧
١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(١٩٫٥٤٢٫٧٢٦
١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎح (٢٣
رﺳﻣﻠﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ – اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )اﯾﺿﺎح (١٢
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٨،٤٩٤،٣٤٠
١٨،٤٩٤،٣٤٠

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
٦٫٦١٤٫٢٤٢
١٩٫٥٤٢٫٧٢٦

٢٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-١٤

اﻟﻘروض طوﯾﻠ ﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣ (ﺔ
ﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
أ ( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
) (١ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل  ،٢٠١٦ﻗﺎﻣت ﺷـ ـرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة )ﺷـ ـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﺗﺳـ ـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٥٫٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣﻊ ﻋـدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻐرض ﺑﻧـﺎء ﻣﺟﻣﻌـﺎت ﺗﺟـﺎرﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣـﺎرس ،٢٠١٨
ﻗﺎﻣت اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﺑﺎﺳ ـﺗﺧدام  ٣٫٨٩٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳ ـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳ ـﻧوﯾﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳـــﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وﻣﺿـــﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـــل ﻣن
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٧ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي
ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺷﮭر اﺑرﯾل .٢٠١٨
) (٢ﺗﺳـﮭﯾل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﺑﺳـﺎﺗﯾن – ﺟدة ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ
ﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي ﻓﻲ اﻟﺳ ـﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿ ـﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳ ـﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳ ـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش
رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳـﻧوﯾﺎ ً ،وﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ
وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ ﺳـداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة
ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  .٢٠١٨ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث
ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  ٢٠١٨وﯾﺳـﺗﺣق آﺧر ﻗﺳـط ﻓﻲ أﺑرﯾل  .٢٠٢٥ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف
ﺳﻧوي اﺑﺗداَء ﻣن ﻣﺎﯾو .٢٠١٥
) (٣ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﻟﺑﻧـﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﻌرب  -اﻟرﯾـﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٧٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ،
اﺳـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ  ١٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﺧﻼل  .٢٠١٥ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ ،واﻟﻧﺳـب
اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،وﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ
وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء .ﯾﺳدد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ وﺳﯾﺑدأ ﺳداد أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة
ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات ﻣن ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٧ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث
ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  ،٢٠١٧أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠٢٤ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤
) (٤ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٧٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳﻧوًﯾﺎ وﻣﺿﻣون
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن
اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر
 ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر
دﯾﺳﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳدﯾد اﻟﺗﺳﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل .٢٠١٦
) (٥ﻗرض طوﯾـل اﻷﺟـل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗـدره  ١٫٩٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣن أﺣـد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ .ﯾﺣﻣـل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟـﺔ ﺛـﺎﺑﺗـﺔ وﻓﻘـﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺳـﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ "ﺳـﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳـﻧوﯾﺎ .إن اﻟﻘرض
ﻣﺿــﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿــﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺷــﺧﺻــﯾﺔ
وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﺷـرﻛﺎء .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ
ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﺗدﻓﻊ اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺗﺳـدﯾد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد ﺗﺳـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ
 ٦اﺑرﯾل .٢٠١٦
ﺗﺘﻀـﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎ تاﻟﺘﺴـﮭﯿﻼ أتﻋﻼه ،ﻣﻦ ﺿـﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﺘﻀـﻤﻨﮫ ،ﺗﻌﮭﺪا تﺑﻀـﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
داﺋﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺘﻌﮭﺪا تاﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎ ت .إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﮭﺪا تاﻟﻘﺮوض ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨ﺗﻣت رﺳـﻣﻠﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ﻻ ﺷـﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ١١٢٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي( ﻛﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل
ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح .(١٢
٢٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٥اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑ ﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻠﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ أو اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﻗﯾود ﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
 -١٦اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘ ﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﻣدﺧﻼت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
أﺧرى

١٠٢،٩٠٥،٠٦٨
٤٥،٥٨٣،٩٤١
٢١،٦١٦،٤٧٥
٢١،٤٢٠،٠٠٦
٢١،١١٨،٠٤٣
٢،٧٧٢،٢٥٣
٢١٥،٤١٥،٧٨٦

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧
٦٫٩٨٩٫٥٥٧
٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥
١٧٫٧٦٥٫١٦٦
٧٫٢٨٧٫٣١٤
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩

 -١٧اﻟزﻛﺎة
اﻟﻣﺣﻣﻠ ﺔ ﻟﻠﺳﻧ ﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ وﻗدرھﺎ  ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦﷼ ﺳـﻌودي ﻣن ﻣﺧﺻـص اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) ٣١ﻣﺎرس ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي( ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٧
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﻣﺧﺻﺻﺎت أول اﻟﻣدة وﺗﺳوﯾﺎت أﺧرى
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢
٨١٥،٤٤٦،٠٥٨
١،١٩٥،١١٦،٦٠٥
٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢
)(١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧

٤،٦٦٥،٣١٦،٢٦٩
٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦
٧٠٠،٥٦٩،٤٣٩
٥،٨١٨،٩٧٤،٥٥٠
)(١١،٠٧٥،٦٧٢،٧٣٤

ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﮭذه اﻟﺳﻧﺔ.
ﺣرﻛ ﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﺳﻧ ﺔ
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺎت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١١٧،٣٥٣،٨٤١
٣٢،٦٨٤،٣٤٦
)(٣،٤٧٨،٢١٧
١٤٦،٥٥٩،٩٧٠

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
٢٧٫١٥٤٫٤٢٣
١٫٩٦٧٫٥٥٦
)(٢٦١٫٠٧٨
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١

٢٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٧اﻟزﻛﺎة )ﺗﺗﻣ (ﺔ
اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ
ﻗدﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻣﻧذ ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ،٢٠٠٦
واﺳﺗﻠﻣت ﺷﮭﺎدات اﻟزﻛﺎة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻧوات .ﺗم اﺗﻣﺎم اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠٠٦
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٠٧ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ واﻟﺷ ـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷ ـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺧطﺎب اﻟﮭﯾﺋﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم
ﺗﻘـدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻟﻠﺳــــﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٢٠١٦إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋـﺔ .وﺑـﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾـﺎم اﻟﺷــــرﻛـﺔ اﻷم اﻟﻧﮭـﺎﺋﯾـﺔ ﺑﺗﻘـدﯾم
اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ وﯾﺷــﻣل ذﻟك اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ،ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳــﺎب وﺗﺳــﺟﯾل ﻣﺧﺻــص
اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻔردي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﺳـــﺗﻠﻣت اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھــــــــ )اﻟﻣواﻓق  ٢٤ﻓﺑراﯾر  (٢٠١٥ﺧطﺎب ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺗطﺎﻟﺑﮭﺎ ﺑﺗﻘدﯾم
اﻗرارات زﻛوﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل ﺷـرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣده ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺳـﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ .٢٠١٦
اﻋﺗرﺿت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب ،وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٦ﯾوﻧﯾو .٢٠١٧
 -١٨رأس اﻟﻣﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٧

اﺳم اﻟﺷرﯾك

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﺳﯾد ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟﺳﯾد ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
د .ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
٪
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)*( ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن اﻟﺟدد اﻟذﯾن ﺗم ﻗﺑوﻟﮭم ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺳـﺟﯾل اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨رﻣﺿـﺎن ١٤٣٨ھــــــ )اﻟﻣواﻓق  ١٣ﯾوﻧﯾو  ،(٢٠١٧ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳـﻣﯾﺔ ﻷﺳـﮭم اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣن
 ١٫٠٠٠﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻠﺳـﮭم إﻟﻰ  ١٠﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻠﺳـﮭم .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أﺻـﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻛون ﻣن  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳـﮭم ﺑد ً
ﻻ
ﻣن  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ﺳﮭم.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -١٩اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳـﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
ﯾﺟوز ﻟﻠﺷـرﻛﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ھذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾب
 ٪١٠ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻛﺄرﺑﺎح.
 -٢٠ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﻤﺴـﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ١٤رﺟﺐ ١٤٣٩ھـــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٨ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ ٠٫٤٩٤٤
﷼ ﺳـﻌﻮدي ﻟﻠﺴـﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳـﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺴـﻮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥﷼ ﺳـﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ت
اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٧
ﻗﺮر اﻟﻤﺴـﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٧ﻣﺤﺮم ١٤٣٩ھـــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٧ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ ٠٫٥٩٧٨
﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻌﺎ ت
اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٧
ﻗﺮر اﻟﻤﺴـــﺎھﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٥ﺷـــﻮال ١٤٣٨ھــــــ ـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٩ﯾﻮﻧﯿﻮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﺑﻮاﻗﻊ
 ٠٫٥٨٤٣﷼ ﺳـﻌﻮدي ﻟﻠﺴـﮭﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳـﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺗﺴـﻮﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ  ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨﷼ ﺳـﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻮزﯾﻌﺎ تاﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٧
ﻗﺮر اﻟﻤﺴـﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٨ھـــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١دﯾﺴـﻤﺒﺮ  (٢٠١٦و  ٢رﺟﺐ ١٤٣٨ھـ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣـﺎرس  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑـﺎح ﺑﻮاﻗﻊ  ١٦٠٫٦٧٤٢﷼ ﺳــــﻌﻮدي ﻟﻠﺴــــﮭﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻗـﺪره  ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼
ﺳﻌﻮدي ،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ  ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ )إﯾﻀﺎح .(٧
 -٢١ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾ ﺔ واﻟﺗروﯾﺞ
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٦،٨٤٧،٧٤٩
٦،٥٩٦،٧٣٩
١٣،٤٤٤،٤٨٨

دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﺗروﯾﺞ
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٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٠٫٥٢٣٫٣٨٨
٨٫٥٩٩٫٥٢٢
١٩٫١٢٢٫٩١٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢٢اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )إﯾﺿﺎح (٦
رواﺗب ﻣوظﻔﯾن وﻣزاﯾﺎ أﺧرى
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٣
اﺗﺻﺎﻻت وﺗراﺧﯾص ﺑراﻣﺞ
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﺗﺄﻣﯾن
رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﯾﺟﺎر
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ )إﯾﺿﺎح (٦
أﺧرى

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٩٤،٨١٤،٤٩٨
٩١،٧٠١،٥٥٧
٣٠،٥٢٤،٦٢٠
١١،٨١٠،٠٦٨
١٠،٤٢٠،٩٧٩
٧،٩٨٩،٢٦٠
٦،٦٨١،٨١٥
٣،٤٠٣،٣٩١
١،٥٦٢،٢٦١
٦،٨٣٢،٣٠٧
٢٦٥،٧٤٠،٧٥٦

٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢
٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩
١٫٣٤٠٫٨٥١
٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨
٧٫٠٢٦٫٣٩٦
١٫٧٣٨٫٨٠٦
١٫٦٤٥٫٠٧٠
٢٫٧٦٨٫٠٤٧
١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١

 ٢٣اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٦٩،٩٥١،٢٢٩
١٨،٤٩٤،٣٤٠
٢١٥،٠١١
٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت )إﯾﺿﺎح (١٤
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨
١٢٫٩٢٨٫٤٨٤
١٦٨٫٠٦٤
١٧٩٫١٢١٫١٣٦

 -٢٤اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٦،٠٩٣،٢٢٨
٥،٧٣٧،٥٠٠
)(١،٦٣١،٥٨٦
)(٧،٨٣٥،٣٥٤
٩٠،٤٨٦
١٢،٤٥٤،٢٧٤

ﻋﻛس ﻗﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺧﺳﺎرة ﻋن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ٧و (١٢
اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوردﯾن )إﯾﺿﺎح (٨
ﺗذاﻛر ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
أﺧرى

٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٥٫٧٣٧٫٥٠٠
٢٫١٥٢٫٦١٧
٤٫١٣٥٫٨٣٠
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 -٢٥رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳـﺎب رﺑﺢ اﻟﺳـﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳـﯾم اﻟدﺧل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ وﺻـﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳـﺎھﻣﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ.
 -٢٦اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾ ﺔ

ﺗﺗﻌﻠق ھذه ﺑﺄﻧﺷطﺔ ووﺣدات ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄﺳﺎس ﻹﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺗﻔق
ﻣﻊ إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل ﻗطﺎع ﺗﺷـــﻐﯾﻠﻲ واﺣد ﺣﯾث ﺗزاول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ.
ﯾﺗم إظﮭﺎر إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وإﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻛﻛل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
ﺗﺗم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.
 -٢٧اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (١٢

٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١
٥،٩٠٠،٠٠٠

ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

 -٢٨اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾ ﺔ
إن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

٢٨٦،٣٢١،٤٥٠
١،٣٥٣،٠٥٩،١٩٥
٤،٧٨٣،٦٧٧،٩٠٧
٦،٤٢٣،٠٥٨،٥٥٢

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠
١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥
٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤
٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩

إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ھﻲ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدﻣت ﺗﻧﺎز ً
ﻻ ﻋن ھذه اﻟﻌﻘود ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎح .(٧
ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻋن أراﺿـﻲ ﻣﺳـﺗﺄﺟرة ﻟﻐرض إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض ﺗﺄﺟﯾرھﺎ .ﺗﺗراوح
ﻓﺗرة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﺳﻧﺔ.
ﺑﻠﻐت اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـ ـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣﺻـ ـﺎرﯾف ﺿـ ـﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟﺳـ ـﻧﺔ  ١٩٤ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  ٢١٢ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢٩

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو دﻓﻌﮫ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن
ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗﻣت
إﻣﺎ:
•

ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت أو

•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت.

إن اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﻧﮭم ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل
ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺗﺗﻛون اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻛون اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد
واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣدﯾﻧﯾن وﺑﻌض اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟداﺋﻧﯾن وﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
-٣٠

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض .اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻣن اﻟﻘروض ھو ﻟﺗﻣوﯾل ﺷـــراء وﺗطوﯾر ﻣﺣﻔظﺔ
اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أرﺻـــدة ﻣدﯾﻧون وداﺋﻧون وﻧﻘد وأرﺻـــدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷـــﺄ ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻣن
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻟﻣﺧـﺎطر اﻟﺳــــوق )ﺑﻣـﺎ ﻓﻲ ذﻟـك ﻣﺧـﺎطر أﺳــــﻌـﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧـﺎطر اﻟﻌﻘـﺎرات( وﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن وﻣﺧـﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳـ ـﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳـ ـﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺳـ ـﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﺳــــوق .ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ھﺎﻣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ،ﻟﻛن ﻟدﯾﮭﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٨ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
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إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣ ﺔ(
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرﯾ ﺔ
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
•

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر ﻗد ﺗزداد إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط .ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳــﺗﺷــﺎرﯾن ذوي ﺧﺑرة ﻓﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط.

•

ﻗد ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺄﺟر رﺋﯾﺳـﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺳـر ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺑب ﺧﺳـﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭﺎ .وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿــ ـﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳــ ـﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ،وﺗﻘرر ﻣﺳــ ـﺗوى
اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت إﯾﺟﺎر أو ﺿﻣﺎﻧﺎت.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟطرف اﻵﺧر ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻘﺎﺑل أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻋﻣﯾل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد ﺧﺳــــﺎﺋر
ﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳـﺳـﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن ﺑدﻓﻊ اﻹﯾﺟﺎرات ﻣﻘدًﻣﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟدارة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻠﺗﻌرض
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﯾﺟﺎرات.

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾـل ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــ ـﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﻠـﺔ ﻟﻠﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ
اﻟرﺋﯾﺳ ـﯾﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻ ـﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳ ـﺗﺣق ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ )إﯾﺿـﺎح  .(٧ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺿـﻣﺎﻧﺎت .ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛل ﺳـﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﺣص اﻟﺳوق اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺣق
ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدﻧﻲ ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻷرﺻـدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳـﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد ﺑﺷـﻛل أﺳـﺎﺳـﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻـﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد .ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳـﮭﺎ ﻣﻌرﺿـﺔ
ﻟﺗرﻛﯾزات ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟ ﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻗد ﺗﻧﺷﺄ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗدار ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻷﻣوال اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺄﯾﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛ ﺔ ﻣﺳﺎھﻣ ﺔ ﺳﻌودﯾ ﺔ ﻣﻘﻔﻠ ﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص )ﺗﺗﻣ ﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣٠

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر )ﺗﺗﻣ ﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳـــﻌﺎر ﺻـــرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﻘوم
اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳ ـﻌﺎر ﺻ ـرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗدﯾر أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص وﻓﻘﺎ
ﻟ ذ ﻟ ك.
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اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـﯾل ﻣن أرﺻـدة اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل .ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻛل ﻣﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺣده ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳــــداد ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾرھﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﺣﺳب طول ﻣدة اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص ،ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ أرﺻــــدة اﻟﻣدﯾﻧﯾﯾن  ٣٨٥٫٣٤٩٫٩٩٩﷼ ﺳــــﻌودي )٣١
ﻣﺎرس  ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤ :٢٠١٧﷼ ﺳـــﻌودي( ﻣﻊ ﻣﺑﻠﻎ  ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣﷼ ﺳـــﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ :٢٠١٧
﷼ ﺳ ـﻌودي( ﻛﻣﺧﺻ ـص دﯾون ﻣﺷ ـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻ ـﯾﻠﮭﺎ .ﺳ ـﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﺻ ـﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣﻌدة ﻟﻐرض ﺧﺎص.
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض اﺣﺗﺳـﺎب اﻻﺳـﺗﮭﻼك.
ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻـل واﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺳﻧوﯾﺎ ً وﺳﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﻗﺳط اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋﻣﺎر اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

 -٣٢اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٤٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ
ﻹﻋﺎدة ﺗﻣوﯾل /ﺗﻣوﯾل ﺗطوﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟﺳداد دﯾون ﻣﺣددة .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٣٧٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل إﺟﺎرة طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٧٧١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ
ﻋدة ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻷﺧرى .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٥٢٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟﺎرة.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻧوﻓﻣﺑر  ،٢٠١٨اﺳﺗﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ
اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧اﻟﻰ  ٢٠١٦واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺧﺻص زﻛﺎة أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ .ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ زﻛﺎة ﻣﺳﺗردة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدرھﺎ  ٧٥٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٨
-٣٣

أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧ ﺔ
ﺗم أﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺑوﯾب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)

القوائم املالية
املوحدة
للفرتة املنتهية يف  ٣١مار�س ٢٠١٨

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
اﻟ ﻔ ﮭ ر س

اﻟﺻﻔﺣﺔ

ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘل

٣-١

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

٤

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٥

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة

٦

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

٧

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

2

٩-٨
٦٣ - ١٠

1

2

3

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
)إﯾﺿﺎح (٦
إﯾﺿﺎح ﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
)إﯾﺿﺎح (٦
﷼ ﺳﻌودي

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
)إﯾﺿﺎح (٦
﷼ ﺳﻌودي

٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨
٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦
٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١
٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩
٥٣٫٩٠٠٫٩١٣
٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦
٩٢٧٫٠٥٧٫٠١٣

١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥
١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥
٣٢٫٦١٨٫٩٥٥
٨٦٣٫١١٠٫٥٢٣

٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥
١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣
٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧
١٠٤٫١٦٣٫٦١٨
٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣
٩٢٥٫٨٢٤٫٩٠٧

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
٧
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
٨
ﻣدﯾﻧون
٩
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
 ٩و١١
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى ١٠
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء
ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة )ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ(
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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 ٩و٨٠٫٦٩٢٫١١٦ ١١
٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
٩
١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠
٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤
٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢ ١٢
١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧ ١٣
١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠ ١٤
١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨ ١٥
١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧
١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠

١١٫٩٦٣٫٣٧٨
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧
١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠
٦٥٫٢٣٧٫٩١١
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١
١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦
١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦
١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦
١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩

٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩
٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦
١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠
٥١٫٥٨٧٫٣٤٥
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦
٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦
٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨
٩٫٧٧٥٫٠٩٣٫٣١٠
١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧

١٦
١٩
٩
١٧
٢٠
١٨
٢٢

٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨
٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦
٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠
١١٫٣٠١٫٤٧٠
٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦
١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠
١٫٥٨١٫٨٧٤٫١١٠

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨
١٠٫٧٢١٫٩٣٧
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١
١٫٢١٦٫١٦٤٫٦٠٩

٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠
١٠٫٦٤٢٫٩٣٧
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
١٫٥٦٤٫٦١١٫٤٨٥

١٦
٢٠
٢١

٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦
٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠
٣٠٫٣٣٨٫١٧٠
٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦
٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦

٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥
٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤
٣١٫٨٥٢٫١٧٠
٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩
٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨

٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥
٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩
٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤
٤٫٤٨٧٫٨٩١٫٣٧٨
٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣

٢٣
٢٤

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥
٢٫٧٥٩٫٢١٧
٧٧٫٥٧٢٫٣١٠
٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
٩٢٢٫٣١٧
١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤
٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
١٫٦٧١٫٤٦٥
)(٦٫٥٣٢٫٢٨٧
٤٫٦٤٥٫٦١٨٫٠٤٢

٣٫٨٨١٫٨١٢
٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤
١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠

٢٫٧٨٨٫٨٨٩
٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١
١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩

٢٫٧٩٧٫٣١٢
٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤
١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

إﯾﺿﺎح

٢٠١٨
)إﯾﺿﺎح (٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
)إﯾﺿﺎح (٦
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

٢٦
٢٧
١٤
١٤

٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨
)(٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣
)(٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩
١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦

٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠
)(٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩
)(٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١
)(٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥
١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥

ﻣﺻﺎرﯾف دﻋﺎﯾﺔ وإﻋﻼن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

٢٨
٢٩

)(١٣٫٤٤٤٫٤٨٨
)(٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢
١٫٠٨٢٫٧٩٧٫٢٧٦

)(١٩٫١٢٢٫٩١٠
)(١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣
١٫١٤٧٫٨١٥٫٦٩٢

ﺣﺻﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى
ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة

١٢
٣٢
٣٠
٣١

٩٫٦٥٠٫٩٢٨
)(٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١
٣١٫٧٥٧٫٠٩٥
)(٩٫٧٥١٫٩٤٩
٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩

٨٫٨٢١٫٥٠٧
)(١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧
٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١

اﻟزﻛﺎة

٢٢

)(٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦
٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣

)(٢٧٫١٥٤٫٤٢٣

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم:
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٣٣

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٥

٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨

٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠
١١٫٨٤٢٫٩٢٣
٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣

٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨
١٧٫٧٧٣٫٤٤٠
٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨

١٫٧٤

٢٫١١
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

إﯾﺿﺎح

٢٠١٨
)إﯾﺿﺎح (٦
﷼ ﺳﻌودي
٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧
)إﯾﺿﺎح (٦
﷼ ﺳﻌودي
٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨

اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر

ﺑﻧود ﻗد ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛﺎة

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ

إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛﺎة

6

١٣

٢١

)(٣٥٩٫١٠٠

٢٫١٩٦٫٠٠٠

)(١٫٣٣٦٫١٤٨

٥٨٧٫٠٠٠

اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛﺎة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

١٫٨٣٦٫٩٠٠
٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣

)(٧٤٩٫١٤٨
٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﯾطرة

٧٧٦٫٤٠٤٫٩٥٠
١١٫٨٤٢٫٩٢٣

٩٤٠٫٠٤٧٫٨٥٠
١٧٫٧٧٣٫٤٤٠

٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣

٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛ زاﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛ زاﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨رأس اﻟﻣﺎل
﷼ ﺳﻌودي
──────────

اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
)اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ(
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
──────────
──────────رﻛﺔ اﻷم
──────────إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷ
اﻟﻌﺎﺋد

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
──────────
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣ رﺎس ٢٠١٨

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟـ:
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
اﺳﺗﮭﻼك ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﺧﺳﺎرة ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ
ﺷطب ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺣﺻﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن  /إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
داﺋﻧون
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
زﻛﺎة ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎرﯾﺔ
اﺿﺎﻓﺎت ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺳددة
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳددة
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣﺳددة
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

8

إﯾﺿﺎح

٣٢
١٤
٢٩
١٥
٣١
٢١
٣١
٢٩
١٤
٣٠
١٢
٣٠

٢١
٢٢

١٥
١٢

١٦
١٦
١٦
٩

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
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٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩

٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١

٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١
٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩
٩٤٫٨١٤٫٤٩٨
٣٠٫٨٢٣٫٣٦٣
٧٫٨٣٥٫٣٥٤
٧٫٣٩٩٫٠٠٠
١٫٦٣١٫٥٨٦
١٫٥٦٢٫٢٦١
)(٩٫٠٣٢٫٥٢٢
)(٩٫٦٥٠٫٩٢٨
)(١٦٫٠٩٣٫٢٢٨
١٫٤٩٢٫١٠٩٫٠١٣

١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥
٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١
٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
٢٠٫٩٣٥٫٣١٩
٥٫٤٩١٫٠٠٠
٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥
)(٨٫٨٢١٫٥٠٧
١٫٥٠١٫٢٣٩٫٩١٦

)(١٠٩٫٣٣١٫٢٧٠
)(١٩٩٫٩٩٣٫٨٩٢
١٠٫١٥٦٫٣٨٨
٣٢٫٤٤٧٫٢٣٨
)(١٫٠٩٧٫٢٢٣
)(٣٫٢٣٥٫٤٨٠
)(٣٣٫٥٨٧٫٤٤٣
٦٦٫٩٧٤٫٩٨٦
١٫٢٥٤٫٤٤٢٫٣١٧
)(٦٫٧١٧٫٠٠٠
)(٣٫٤٧٨٫٢١٧
١٫٢٤٤٫٢٤٧٫١٠٠

)(٨٧٫١٤١٫٩٨٢
)(٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢
١٨٫٦٠٨٫٩٦٣
١٨٫٣٥٧٫٤٧٧
)(٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨
)(١٥٫٧٦٨٫٧١٢
)(١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢
٣٠٫٩١٢٫٩٥٤
١٫٠٩٢٫٨٨٤٫٩٦٤
)(٤٦٠٫٧٢٤
)(٢٦١٫٠٧٨
١٫٠٩٢٫١٦٣٫١٦٢

)(٣٣٢٫٤٥٦٫٣٧٧
)(٤٥٫٦٠٤٫٣٨٥
٥٫٠٠٠٫٠٠٣
)(١٦٢٫٥٤٩٫٣٥٢
)(٥٣٥٫٦١٠٫١١١

)(٢٫٦٥١٫١٩٥٫٧٨٨
)(٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣
)(٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥

)(٣٤٦٫٥٠٣٫٦٠٩
)(٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٣٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٧٨٦٫٥٠٣٫٦٠٩
)(٧٧٫٨٦٦٫٦٢٠
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨

٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(٩١٫٦٩٧٫٤٠٢
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٧٫٧٨١٫٨٦٣
)(٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٠٩٣٫٨٦٩٫١٦٠
)(٨٤٫٦١٦٫٥٤٣
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣ رﺎس ٢٠١٨

إﯾﺿﺎح

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ:
 ٩و ٢٥
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
رﺳﻣﻠﺔ إﯾﺟﺎر ﻓﺗرة ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ – اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺎت
٩
ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
٩
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
 ٩و ١٤
ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾﻊ أرض ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٩
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٩
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
١٣
ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
إﯾﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪم ﻣﺤﻮل إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٩
١٤
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣرﺳﻣﻠﺔ
رﺳﻣﻠﺔ إﯾﺟﺎر ﻓﺗرة ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ – ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات

ﺗﺷﻛل اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٨ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
٩

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٦٧٫٩٤١٫١١١

٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٢٫٩٠٤٫٣١٠

٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢
١٠٫٧٥٠٫٠٠٠
)(١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥
)(١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤
)(٢٠٫٣٤٢٫١٣٤
)(٣٥٩٫١٠٠
-

)(٩٤٨٫٦٦٧
)(١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
٨٫٤٤٩٫٣٩٢
١٫٣٤٩٫٨٧٧

9

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻧﺷﺎطﺎت
ﺷ ـرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ )"اﻟﺷ ـرﻛﺔ" أو "اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻷم"( ،ﺷ ـرﻛﺔ ﻣﺳ ـﺎھﻣﺔ ﺳ ـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺳ ـﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ،ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯾﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  ١٤٢٦ھــــــ )اﻟﻣواﻓق  ١٥ﻣﺎﯾو  .(٢٠٠٥إن ﻋﻧوان اﻟﻣﻛﺗب
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو :ﺣﻲ اﻟﻧﺧﯾل ص.ب ،٣٤١٩٠٤ .اﻟرﯾﺎض  ،١١٣٣٣اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ
)اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٧
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑــــ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷراء اﻷراﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺗطوﯾرھﺎ واﺳــﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺳــﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺷــﻣل ذﻟك اﻟﮭدم واﻟﺗرﻣﯾم
واﻟﺣﻔر وأﻋﻣﺎل اﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺷـﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺻـﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷـﻐﯾل وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﻌﺎت اﻟﺳـﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣطﺎﻋم وإدارة
وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟداﺋﻣﺔ واﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت.
ﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٤٠ھـــ ـ )اﻟﻣواﻓق  ٦ﻣﺎرس
.(٢٠١٩
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨و  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧و  ١ﯾﻧﺎﯾر
:٢٠١٦
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛـﯾﺔ ٪
ﻏﯾر اﻟﻣﺑ ﺎﺷرة)(٢
اﻟﻣﺑ ﺎﺷرة
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥
٪٥
٪٩٥

اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻌﺔ )(١
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوارج اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻛﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟراﺋد اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾرﻣوك اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟﻣﺗﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟظﮭران اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟدﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣
ﺷرﻛﺔ اﻹرث اﻟراﺳﺦ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )(٣

٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

) (١إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
) (٢إن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
) (٣ﺧﻼل اﻟﺳــﻧوات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
وﻗﺎﻣت ﺑﺈظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـ ـﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺷـ ـرﻛﺎت .وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻣﺳـ ـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـ ـرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١أﺑرﯾل ،٢٠١٧
اﺳﺗﻌﺎدت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ھذه اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  ١أﺑرﯾل .٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٢

أﺳس اﻹﻋداد واﻟﻌرض
ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿـﺎح ) (١أﻋﻼه ،ﺗم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣن ﺷـرﻛﺔ ذات ﻣﺳـﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة إﻟﻰ ﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﺳـﻌودﯾﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھــــ )اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر  .(٢٠١٧طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺗﺑدأ أول ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻌد
اﻟﺗﺣول ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳ ـﺟﯾل اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳ ـﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌدل )أي  ٢٨ﺳ ـﺑﺗﻣﺑر  (٢٠١٧وﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٨وﻣﻊ ذﻟك
ﻗررت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ إﻋداد وﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺳﻧﺔ واﺣدة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑدأ ﻣن  ١أﺑرﯾل  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٨
ﺗم إظﮭـﺎر أرﻗـﺎم اﻟﻣﻘـﺎرﻧـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣـﺎرس  ٢٠١٧و ١أﺑرﯾـل  ،٢٠١٦واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻗﺑـل ﺗﺣول اﻟﺷــــرﻛـﺔ إﻟﻰ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﺑﯾﺎن اﻻﻟﺗزام
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷـرﻛﺎت ،ﻋدا ﺗﻠك اﻟﻣدرﺟﺔ ،اﺗﺑﺎع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻــدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن
)ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑ ـ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ"( ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ١
ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺳــــﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٧اﺧﺗﺎرت اﻟﺷــــرﻛﺔ اﻟﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن  ١أﺑرﯾل .٢٠١٧
ھـذه ھﻲ أول ﻗواﺋم ﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﺳــــﻧوﯾـﺔ ﻣوﺣـدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗم إﻋـدادھـﺎ وﻓﻘـﺎ ً ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ .وﺑـﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ،ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ )" :(١إﺗﺑـﺎع اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة" اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﺗم ﺑﯾﺎن اﻟﺳـﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿـﺎح ) (٥ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ
اﻹﯾﺿﺎح ) (٦ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﻔﺗرات ﻣن  ١أﺑرﯾل  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٢٧ﺳﺑﺗﻣﺑر ) ٢٠١٧اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل آﺧر ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣوﺣدة ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة( وﻣن  ٢٨ﺳـــﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس ) ٢٠١٨اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أول ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣوﺣدة ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟ ﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣﻘﻔﻠﺔ( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑــ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن"(.
أﺳس اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﺗم إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎس اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗم ﻋرض
ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
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اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات
واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت
واﻟﺗﻘدﯾرات إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﺛر ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات
واﻻﻓﺗراﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة وﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠظروف وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻘدﯾرات أو ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿ ﺎت
ﺗم أدﻧﺎه ﺗﺑﯾﺎن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻗد
ﺗﺗﻐﯾر اﻟظروف واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳوق أو اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﺗﻧﻌﻛس ھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻧد ﺣدوﺛﮭﺎ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٣

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿ ﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺣدث اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،اﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺷروط ﺗﻌﺎﻣل ﻋﺎدل ،ﻟﻣوﺟودات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺧﻣس إﻟﻰ اﻟﺛﻣﺎن اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻻ ﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد أو اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌزﯾز أداء اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﺑﻣﻌدل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟواردة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﺧدم
ﻷﻏراض اﻻﺳﺗﻘراء.
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ،ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرات وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺛﺑﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻘدﯾرات ﺑﺷﺄن
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺳدادھﺎ .ﺗﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ،اﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻐﺎدرة ،إن وﺟدت ،ﺣﻛم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟدﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻐﺎدرة اﻷﺧرى .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛدة أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات
اﻹدارة ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل وﻗوع اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة.
اﻻﻓﺗراﺿﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﻣﺛل ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺳدادھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺗطﻠب وﺿﻊ اﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .وﯾﺗﻌﯾن
ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺟراء اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛل ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم وﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرواﺗب وﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت وﻣﻌدل
دوران اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺑﺷﻛل دوري ،ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﺧﺑراء اﻛﺗوارﯾﯾن ﺧﺎرﺟﯾﯾن
ﺑﺧﺻوص ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ و /أو ﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣددة اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧد وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﺟوھري أو ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات دون
ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ،أو ﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ أو ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل أﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻋواﻣل اﻟﺧﺻم ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ.
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
إن ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ آﺛﺎر ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب ﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ
ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص ،ﯾﺗﻌﯾن إﺻدار ﺣﻛم ﻣن اﻹدارة ﺑﺷﺄن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣطﻠوب .ﺗﺳﺗﻧد ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ اﻓﺗراﺿﺎت ﺣول ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل ،وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ،
ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺗرب ﻋﻠﯾﮫ إﺟراء ﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص.
اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻷﻏراض ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد
ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل أو اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎدي .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دورﯾﺎ ً ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻟﻣﻘدرة وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﺑﺄن طرﯾﻘﺔ وﻓﺗرة اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣوﺟودات.
ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻣوﺟودات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ،ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة .وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻل ،ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎت ھﺎﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك ﻛل ﻣﻛون ھﺎم ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل.
ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺗﺧﺎذ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻛﺑرى ،وأﺛﻧﺎء ﺗﺣدﯾد أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛون ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﻛون وﻛذﻟك اﻟﻌواﻣل اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ،وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك،
ودورة اﻹﺳﺗﺑدال  /ﺟدول اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.
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١٢

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٣

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷﺣﻛ ﺎم اﻟﮭ ﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم

أﺣﻛﺎم اﻹدارة ﻋﻧد ﺗﻘوﯾم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣوﺣدة:
إن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر أو ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﻛذﻟك
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﮫ
اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ھﻧﺎك اﻓﺗراض ﺑﺄن اﻣﺗﻼك أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة .وﺗﺄﯾﯾدا ً ﻟﮭذا اﻻﻓﺗراض ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت ﻣﺳﺎوﯾﺔ أو أﻗل ﻣن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻷﺧرى
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ أﺛر
ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
إن ﺗﺣدﯾد ﺳﯾطرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺗوﻗف أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وطرﯾﻘﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺣﻘوق
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ٪٥٠أو اﻗل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﯾت ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗد ﺗظل اﻟﻣﺳﺎھم اﻷﻛﺑر اﻟوﺣﯾد وﻟدﯾﮭﺎ ﺣﺿور وﺗﻣﺛﯾل
ﯾﻌطﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﻻ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎھﻣون اﻵﺧرون ﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺳﯾطرة ﺗﻣﻛﻧﮭم
ﻣن رﻓض ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن آﺧرﯾن ﺗﻌﺎوﻧوا ﻟﻠﺗﺻوﯾت ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﻗﺎﻣوا ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺿد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
أﺧذت اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ )ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ أو أﻗل ﻣن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺣﻘوق
اﻟﺗﺻوﯾت( ﺿﻣن ھﯾﻛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻐﯾرة
ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻗد
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﺗﻌﯾﯾن ﺑﻌض ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة ،وﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﺗﻌﺗﻘد إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑـ:
•

وﺟود ﻧﻣط ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ
ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدھﺎ وﯾﺷﯾر أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.

•

ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﻣﻣﯾزة ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أدت إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑوﺟود
"ﺳﯾطرة".

وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗوﺣﯾد ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.

أﺣﻛﺎم اﻹدارة ﻋﻧد ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ:
ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إﺑداء اﻷﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ وﺣﻘوق ﺗﺻوﯾت ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٢٠ﻓﺄﻛﺛر واﻋﺗﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄﻧﮫ ﻻ
ﯾوﺟد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ "ﺳﯾطرة" أو "ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ" ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،ﺧﻠﺻت إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎرس "ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً" وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﻌرف اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر
ﻓﯾﮭﺎ وﻟﯾس "ﺳﯾطرة" أو "ﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ" .ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻋن "اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم" ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار.
وﺑﻣوﺟب ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻛذﻟك ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس إدارات ھذه
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ،ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗﻣﺎرس "ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً" ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ"(.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﯾﻛﺔ.
-٤

اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺻ ﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳ ﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻌﺗزم
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،إذ ﯾﻧطﺑق ذﻟك ،ﻋﻧد ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٤

اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺻ ﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳ ﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) : (٩اﻷدوات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) ،(٩ﺗﺻﻧﯾف وﻗﯾﺎس واﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﻘدم ﻗواﻋد ﺟدﯾدة ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﺣوط وﻧﻣوذج ﺟدﯾد ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻗﯾﺎس ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ وھﻲ :ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة ،وﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة .ﯾﺟب ﻗﯾﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،إﻻ أﻧﮫ
ﯾوﺟد ھﻧﺎك ﺧﯾﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻹظﮭﺎر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر .ﯾﺗوﻗف ﻗﯾﺎس وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج ﻋﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺷﺄن إدارة اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أﺑﻘﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) .(٣٩ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾر اﻟرﺋﯾﺳﻲ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﻧﻲ ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﻓﻲ أن ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﺟزء ﻣن ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﺑدﻻً ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ذﻟك ﻋدم ﺗطﺎﺑق ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.
ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩ﻧﻣوذج "ﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ" اﻟﻣﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻣراﺣل ،ﺑﺷﺄن إﺣﺗﺳﺎب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻟم ﯾﻌد ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩وﻗوع ﺣدث ﻗﺑل إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن .ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة إﺛﺑﺎت
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﻌدﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ
وذﻟك ﻟﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (٩اﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﺑﺷﺄن ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﯾﺳري ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷﻛل إﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٨وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ .ﺳﺗﻘوم اﻹدارة
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ٩ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١أﺑرﯾل .٢٠١٨
ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺳطﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،واﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى
اﻟﻌﻣر ﻟﻘﺎء اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣوﺟودات اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺳﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ وﺣدات
اﻟﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ او اﻟﺧﺳﺎرة واﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ،اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛـ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ  .٣٩ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١اﺑرﯾل  ،٢٠١٨ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٦٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ٢١٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ ) : (١٥اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ً ﺟدﯾدا ً ﻹﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات .ﺳﯾﺣل ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١٨واﻟذي ﯾﻐطﻲ
اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺑﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ،وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١١اﻟذي ﯾﻐطﻲ ﻋﻘود اﻻﻧﺷﺎءات.
اﺳﺗﺣدث ﻣﻌﯾﺎر اﻹﯾرادات اﻟﺟدﯾد ﻧﻣوذﺟﺎ ً ﻣﻛوﻧﺎ ً ﻣن ﺧﻣس ﺧطوات ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺷﺄن إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد إﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾل .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺧطوات اﻟﺧﻣس ھذه ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،وﺗﺣدﯾد إﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗوزﯾﻊ ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،وإﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء إﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء .ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٥ﺗﻘدﯾم اﻓﺻﺎﺣﺎت ﻣﻌززة ﺑﺷﺄن اﻹﯾرادات وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﮭﻣوا ﺑﺻورة أﻓﺿل
طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺑﻠﻎ وﺗوﻗﯾت اﻹﯾرادات وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻧﮭﺎ وﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،وﺗﺣﺳﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء .ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻛﺎﻣل أو ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣﻌدل.
ﯾﺳري اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷﻛل إﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٨وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ .ﺳﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ١٥ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١أﺑرﯾل  .٢٠١٨ﻟن ﯾﻛون ھﻧﺎك أﺛر ﻧظﯾر
ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺣﯾث أن إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺗﻛون ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﯾرادات اﻻﯾﺟﺎر ﻣن ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر واﻟﺗﻲ ھﻲ ﻣن ﺿﻣن ﻧطﺎق
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  – ١٧ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر.
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) : (١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر
أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرا ً ﺟدﯾدا ً ﻹﺛﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ،وﺳوف ﯾﺣل ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺣل:
• ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) :(١٧ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
• اﻟﺗﻔﺳﯾر ) (٤اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ :اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر
• اﻟﺗﻔﺳﯾر ) (١٥اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟداﺋﻣﺔ :ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﺣواﻓز
• اﻟﺗﻔﺳﯾر ) (٢٧اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟداﺋﻣﺔ :ﺗﻘوﯾم ﺟوھر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٤

اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺻ ﺎدرة وﻏﯾر اﻟﺳ ﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) : (١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) ،(١٧ﻛﺎن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ )داﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( وﻋﻘد
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ )ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( .ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٦اﻵن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن إﺛﺑﺎت اﻟﺗزام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر
اﻟذي ﯾﻌﻛس دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و " ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل" ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر .وﻗد أدرج ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻋﻔﺎًء
اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ً ﺑﺷﺄن ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣوﺟودات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )،(١٦
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘد ﻋﻘد إﯾﺟﺎر أو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾﻧﻘل ﺣق اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل ﻣﺣدد ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﻘﺎﺑل.
ﯾﺳري اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺷﻛل إﻟزاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٩وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﮫ .ﺗﺗوﻗﻊ اﻹدارة أﻧﮫ ﺳﯾﺗم
ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ١٦ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١أﺑرﯾل  .٢٠١٩ﺗﻘوم اﻹدارة ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑدراﺳﺔ أﺛر ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١٦ﻗد ﯾﻛون ﻟﮫ أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﮭﺎ
واﻻﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر
اﻟﻌﻣﻠﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻻ ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ.
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ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة:
أﺳس اﻟﺗوﺣﯾد
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ أﺟرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾطرة ،ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ).(٣
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء إﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻋدﻣﮫ وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺣﻘﺎﺋق
واﻟظروف إﻟﻰ وﺟود ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾطرة .ﯾﺑدأ ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻧد إﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﯾﺗم
اﻟﺗوﻗف ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺛل ھذه اﻟﺳﯾطرة .ﺗدرج ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ودﺧل وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو
اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻟﺣﯾن ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻣﺛل ھذه اﻟﺳﯾطرة.
ﯾﻌود اﻟرﺑﺢ  /اﻟﺧﺳﺎرة وﻛل ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﺣﺗﻰ ﻟو أدى
ذﻟك إﻟﻰ أن ﯾﻛون رﺻﯾد ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﺟزا ً .وﻋﻧد اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم اﺟراء ﺗﺳوﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم ﺣذف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ وﻛذﻟك ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
واﻟدﺧل واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗم ﻋرض ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) .(١ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ھذا اﻹﯾﺿﺎح ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻧﺳب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺻﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،دون ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،ﻛﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ .إذا ﻓﻘدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑـ:
• اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت ﻣوﺟودات )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷﮭرة( وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
• اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻷي ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﯾطرة
• اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
• إﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌوض اﻟﻣﺳﺗﻠم
• إﺛﺑﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ
• إﺛﺑﺎت أي ﻓﺎﺋض أو ﻋﺟز ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
• إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻣن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة ،ﺣﺳﺑﻣﺎ
ھو ﻣﻼﺋم ،وﻛﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن ﺗوﺣﯾد أو اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ،ﯾﻌﺎد
ﻗﯾﺎس أي ﺣﺻﺔ ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺗﺻﺑﺢ ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻋن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻛﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ أو أﺻل ﻣﺎﻟﻲ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن أي
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺟودات
أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻗد ﯾﻌﻧﻲ ھذا أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
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ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺗظﮭر ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺷﺄة ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً .ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻟﻘرارات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ،وﻟﯾس اﻟﺳﯾطرة أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت .ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻌد إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﻣوﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﻲ اﻷﺻل ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻹﺛﺑﺎت ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺣواذ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،وﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة ،إن
وﺟدت.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺳﺎوى أو ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﺻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ،ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺧﺳﺎﺋر إﺿﺎﻓﯾﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﻗدﻣت إﻟﺗزاﻣﺎت أو
ﻗﺎﻣت ﺑدﻓﻌﺎت ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻷﺧرى.
ﺗﺣذف اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ،إن وﺟدت ،ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺷرﻛﺗﮭﺎ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﺑﻘدر ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺷرﻛﺔ .ﻛﻣﺎ
ﺗﺣذف اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘدم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول.
ﯾﺗم إدراج اﻟﺷﮭرة ،إن وﺟدت ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وﻻ ﯾﺗم إطﻔﺎؤھﺎ أو اﺧﺗﺑﺎرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن
وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.
ﯾﺗم إظﮭﺎر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺧﺎرج اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟزﻣﯾﻠﺔ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ
ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ،ﺛم ﺗﻘوم ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﻛـ"ﺣﺻﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ "ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
وﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻘﯾﺎس وإﺛﺑﺎت أي اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي ﻓرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮫ واﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة.
إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﺣﺻﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻣﺎزال ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾرا ً ھﺎﻣﺎ ً ،ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺣﺻﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم.
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟ﷼ ﺳﻌودي.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة
ﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟرﯾﺎﻻت ﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺗﺣول اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ .ﺗدرج اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺳداد
وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗوﻗف ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.
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١٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣول اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﺣدد ﻓﯾﮫ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد) .أي أن ﻓروﻗﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة ،أو ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة(.
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻛﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈظﮭﺎر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛـ "ﻣﺗداوﻟﺔ  /ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ" .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ
وذﻟك:
•
•
•
•

ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ أو ﯾﻧوى ﺑﯾﻌﮭﺎ أو اﺳﺗﻧﻔﺎذھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﺳداد أي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً
ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻛﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ وذﻟك:
• ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺳدادھﺎ ﺧﻼل دورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة،
• ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو
• ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

ﺎدﻟﺔ
ﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌ
ﻗﯾ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو ﺳداده ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﯾن
ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺣدد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات أو ﺗﺣوﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺳﺗﺗم إﻣﺎ:
• ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾس ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾس ،ﻓﻲ أﻛﺛر اﻷﺳواق ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻓﺗراض أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺳﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وأﻧﮭم
ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرق ﺗﻘوﯾم ﻣﻼﺋﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠظروف ،وﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وزﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ
ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة ادﻧﺎه وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:

•
•
•

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ )أي ﺑدون ﺗﻌدﯾل أو ﺗﺟدﯾد اﻷﺳﻌﺎر(.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘوﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ  -اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  -ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﺗم
اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟك ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘوﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗوى اﻷدﻧﻰ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎس
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة.
وﻟﻐرض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.
١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
إﺛﺑ ﺎت اﻹﯾرادات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﺗدﻓق ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺻورة ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ،ﺑﻐض
اﻟﻧظر ﻋن وﻗت اﻟﺳداد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﯾرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠم أو اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑض ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻗدﯾﺎ ً ﺑﻌد
اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم .ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ ﻛﺈﯾرادات ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت .ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻌﻣل ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﯾرادات )ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ –
ﺿﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻛﻣﺎ ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ أدﻧﺎه( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻹﯾرادات ،وﻟﮭﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر وﻣﻌرﺿﺔ أﯾ ً
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣﺛـﺎﺑـﺔ اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﺗﺷــــﻐﯾﻠﯾـﺔ .ﺗﺗم اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ ﻋن إﯾرادات اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻧـﺎﺷــــﺋـﺔ ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر
اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر وﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻛﺈﯾرادات
ﻧظرا ً ﻟطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﯾرادات اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻘدر اﻹﯾرادات
اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ وﻏﯾر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮭﺎ ﺑﻌد.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺣواﻓز اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺧﺻوﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .إن ﻣدة اﻟﻌﻘد ھﻲ اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣدة اﺿـﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻛﺧﯾﺎر ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻘد
اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺣﯾث ﺗﻛون اﻹدارة ﻣﺗﺄﻛدة وﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﻧﺷﺄة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ھذا اﻟﺧﯾﺎر.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر أو ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧراب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳ ـﺎس ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳ ـﺗﺄﺟرﯾن .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣدﻗﻘﺔ،
ﺗ ُﻌد اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أداﺋﮭم اﻟﺳﺎﺑق.
رﺳوم اﻟﺧدﻣﺎت ورﺳوم اﻹدارة واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣﻣﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳــﺗﺣق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻌوﯾض .ﺗدرج رﺳــوم
اﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻــﻼح وﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳــﺗﻠﻣﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻹﯾرادات ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدرج اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺟزء
ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻛﺄﺻﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
ﯾﺗم إظﮭﺎر رﺳـوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﺧدام ﺑﻌد ﺧﺻـم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺳـﺟل
ﻛﺟزء ﻣن "دﺧل اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن ﻓﻲ اﻻﺳـــﺗﺧدام ،ﺻـــﺎﻓﻲ" ﺿـــﻣن اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﻛوﻛﯾل ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن.
دﺧل اﻟﻔواﺋد
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻔواﺋد ﺑﺈﺳ ـﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﻋﻧد اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳ ـﺗﺣق ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳ ـﺗرداد واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺧﺻ ـوﻣﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻ ـﻠﻲ ﻟﻸداة ،وﯾﺳ ـﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض
اﻟﺧﺻم ﻛدﺧل ﻓواﺋد .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت دﺧل اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ.
اﻹﯾرادات اﻷﺧرى
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻧد اﻹﻗرار ﺑﺄﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ.
اﻟﻣﺻ ﺎرﯾف
ﺗﺗﻛون ﻣﺻ ـﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن ﺑﺷ ـﻛل رﺋﯾﺳ ـﻲ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗروﯾﺞ واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﺗﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ.
ﺗﺷـﺗﻣل اﻟﻣﺻ ـﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺷـﻛل ﻣﺣدد ﺟزءا ً ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات .ﯾﺗم اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺻ ـﺎرﯾف
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ،ﻋﻧد اﻟﺿرورة ،وﻓق أﺳس ﺛﺎﺑﺗﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
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ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
ﺗرﺳـﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺷـراء أو إﻧﺷـﺎء أو إﻧﺗﺎج أﺻـل ﻣﺎ واﻟذي ﯾﺳـﺗﻐرق إﻧﺷـﺎؤه أو إﻋداده وﻗﺗﺎ ً طوﯾﻼً ﻛﻲ ﯾﻛون ﺟﺎھزا ً
ﻟﻠﻐرض اﻟذي أﻧﺷـﺊ ﻣن أﺟﻠﮫ أو ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻـل .ﺗﻘﯾد ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺧرى ﻛﻣﺻـروف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑد
ﻓﯾﮭﺎ .ﺗﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض.
ﺗﺣﺳـب اﻟﻔواﺋد اﻟﻣرﺳـﻣﻠﺔ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻘروض اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗطوﯾر
ﻣﺣـددة .وﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻘروض ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺗطوﯾر ﻣﺣـددة ،ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣرﺳــــﻣـل ﯾﻣﺛـل إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻛﺑـدة ﻋﻠﻰ ﺗﻠـك اﻟﻘروض ﻧﺎﻗﺻــــﺎ ً
إﯾرادات اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳـ ـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﻗت ﻟﮭﺎ .ﺗرﺳـ ـﻣل اﻟﻔواﺋد اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺑدء أﻋﻣﺎل اﻟﺗطوﯾر ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻛﻣﺎل ،أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ إﻛﻣﺎل ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺗطوﯾر .وﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن رﺳـ ـﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗف أﻋﻣﺎل اﻟﺗطوﯾر ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم
رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷراء ﻣوﻗﻊ ﻋﻘﺎر ﻣﺎ ﺗم ﺷراؤه ﺑﺷﻛل ﻣﺣدد ﻟﻐرض إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر وذﻟك ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﺿرورﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﻹﻋداد اﻷﺻل ﻹﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر.
اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
ﺗﺧﺿــــﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﮭﯾﺋـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋـﺔ"( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾﺔ .ﺗﺣﺳــــب اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳــــﺎس ﻣﺑـدأ
اﻻﺳـﺗﺣﻘﺎق .ﺗﺣﺳـب اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺟرى ﻗﯾد أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻣﺧﺻـص اﻟزﻛﺎة ،إن وﺟدت ،ﻋﻧد اﺳـﺗﻼم اﻟرﺑط
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل.
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
ﺗظﮭر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻـم اﻻﺳـﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳـﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﺗﺷـﺗﻣل
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء ھذه اﻟﺑﻧود .ﺗﻘﯾد ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻛﻣﺻﺎرﯾف ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑد ﻓﯾﮭﺎ .ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻣﻌﻧﻲ أو ﺗطﯾل ﻣن ﻋﻣره ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ .ﺗطﻔﺄ ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
ﯾﺣﺳ ـب اﻻﺳ ـﺗﮭﻼك ﺑدءا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓر ﺑﻧد اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻟﻠﻐرض اﻟذي أﻧﺷ ـﺊ ﻣن أﺟﻠﮫ .ﯾﺗم إﺣﺗﺳ ـﺎب اﻻﺳ ـﺗﮭﻼك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳ ـط
اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋدد اﻟﺳﻧوات

 ٨-٤ﺳﻧوات
 ١٠-٤ﺳﻧوات
 ٤ﺳﻧوات
 ٦-٥ﺳﻧوات )اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل(

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وطرق إﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺳﻧوﯾﺎ ً ،وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋﻣﺎ ً،
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻗﯾد اﻹﻧﺷﺎء ،واﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت ﺟﺎھزة ﻟﻠﻐرض اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﮭﺎ.
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت أي ﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات وذﻟك ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل.
ﺗدرج أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت أي أﺻل )اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻸﺻل( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة وذﻟك ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻷﺻل.
ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﻓورا إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
اﻟﻣﻘدرة ﻟﮭﺎ.
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻛﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق دﺧل إﯾﺟﺎر أو
ﻣن أﺟل إﻧﻣﺎء رأس اﻟﻣﺎل أو ﻛﻼھﻣﺎ .ﺗﺻﻧف اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣؤﺟرة ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق دﺧل إﯾﺟﺎر أو إﻧﻣﺎء رأس
اﻟﻣﺎل أو ﻛﻼھﻣﺎ ،ﺑد ً
ﻻ ﻣن ﺑﯾﻌﮭﺎ ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻷﻏراض إدارﯾﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺻﺎرﯾف ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻷﺗﻌﺎب
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل وﺿﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺳﺗﺑدال ﺟزء ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻛﺑد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺷروط إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ.
وﺑﻌد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗظﮭر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﯾﺗم إﺳﺗﮭﻼك اﻷراﺿﻲ
واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺻﻼح واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ .ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل أو ﺗطﯾل ﻣن
ﻋﻣره ﺑﺻورة ﺟوھرﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ :ﻣﻛوﻧﺎت ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ :ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ :أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣرﯾق
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ :أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻋد
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ارض ﻣﺳﺗﺄﺟرة :ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟرة

ﻋدد اﻟﺳﻧوات
ﺳﻧﺔ
٢٥
ﺳﻧﺔ
١٥
ﺳﻧﺔ
٣٠
ﺳﻧﺔ
٢٠
ﺳﻧﺔ
٥٠
 ٢٥-١٥ﺳﻧﺔ )اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل(
 ٥٠-٤ﺳﻧﺔ )اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أو ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل(

ﯾﺗم اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ )أو ﻣن( اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧدام .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﺧدام .وإذا
أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺷﻐوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ھذه اﻟﻌﻘﺎرات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯾر اﻻﺳﺗﺧدام.
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ أو ﺳﺣﺑﮭﺎ ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام ،وﻋﻧد ﻋدم ﺗوﻗﻊ أﯾﺔ ﻓواﺋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ .ﯾدرج اﻟﻔرق ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺛﺑﺎت.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﻣﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود
ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﺿروري إﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
وﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻷﺻل ﻓردي ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻣن اﻷﺻل ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ واردة ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻣوﺟودات .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸ ًﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﻓﺈن اﻷﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣدرة
ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ وﺗﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﮭﺎ .وﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة
إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة واﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘدﯾرات اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻼزﻣﺔ
ﻟﻸﺻل.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﻋدادھﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻛل وﺣدة
ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻت إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻔردﯾﺔ .ﺗﻐطﻲ ھذه اﻟﻣوازﻧﺎت واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم ﻓﺗرة ﺧﻣس
ﺳﻧوات .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻷطول ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻣدى اﻟطوﯾل اﻷﺟل وﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﻣوازﻧﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﻷﺻل اﻟذي
اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮫ.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ،ﻋدا اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﯾﺗم ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ،إﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض
اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو ﻧﻘﺻت .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ھذا اﻟدﻟﯾل ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة
اﻟﻣدرة ﻟﻠﻧﻘدﯾﺔ .ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﺛﺑﺎت آﺧر ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ھذا ﻣﺣدودا ً ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗزﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد
ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض ﺗﺣدﯾدھﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك ،ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟذﻟك اﻷﺻل
ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس اﻟﻘﯾد ھذا ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ
اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﺗﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،أو ﻗروض وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ،
أو اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ،أو ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،أو ﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻛﺄدوات ﺗﺣوط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوط
ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم .ﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺻل إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا ً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺷراء اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺟودات ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻧظﻣﺔ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗداول )ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗداول اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ( ،أي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻷﺻل.
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق
ﻷﻏراض اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق ،ﺗﺻﻧف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻗروض وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
• ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

اﻟﻘروض واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى

اﻟﻘروض واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ھﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷﺗﻘﺔ ذات دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ وﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺷط.
وﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﺗﺣﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺧﺻم أو اﻟﻌﻼوة ﻋﻧد اﻟﺷراء وﻛذﻟك أﯾﺔ أﺗﻌﺎب أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣﻌدل
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾدرج إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿﻣن دﺧل اﻟﻔواﺋد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ )ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠﯾﺔ( ،وﻻ ﺗﺣﻣل ﻓواﺋد ،وﺗﻛون ﻟﻔﺗرة ﺗﺗراوح
ﻣﺎ ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ  ٩٠ﯾوﻣﺎ ،ﻧﺎﻗﺻﺔ أي ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ واﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺟﻧب ﻣﺧﺻص ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ
ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﯾﺣدد ھذا اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء واﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ .ﯾﺗم ﺷطب اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ھذا اﻟﻣﺧﺻص ﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎد ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﺻﯾل
وأن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﯾدة .ﺗﺳﺟل اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﺗﺗﺿﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ وذﻣم اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر "ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ﺗﺟﺎرﯾﺔ" .ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎدل ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻻﺳﻣﯾﺔ .ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ
ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ،إن وﺟد ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﮭم وﺳﻧدات دﯾن .إن اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺳﮭم اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم
ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛـ "ﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة" أو ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻛﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .إن ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺿﻣن ھذه
اﻟﻔﺋﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻧوى اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻷﺟل ﻏﯾر ﻣﺳﻣﻰ وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ أو ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳوق .وﺑﻌد
اﻟﻘﯾﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻘﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق
اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ( .ﺗدرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة وﺗﻘﯾد إﻟﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟﺣﯾن اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﯾرادات اﻷﺧرى أو ﯾﺗم
اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وﻋﻧدﺋذ ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻣن اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﯾﺗم إظﮭﺎر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛدﺧل ﻓواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗدرج أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ )ﺷرﯾطﺔ ﺗوﻓر ﻣؤﺷرات داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ( ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻗﯾﺎس ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ.
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘدرة واﻟﻧﯾﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘرﯾب ﻻ ﺗزال ﻣﻼﺋﻣﺔ .ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﻛن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ظروف ﻧﺎدرة ﻣن ﺗداول ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب أﺳواق ﻏﯾر ﻧﺷطﺔ ،ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدى اﻹدارة اﻟﻣﻘدرة واﻟﻧﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظور أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻣن ﻓﺋﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﺟدﯾدة،
وﺗطﻔﺄ أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻛﻣﺎ ﯾﺗم إطﻔﺎء اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﺟدﯾدة وﻣﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .وإذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻷﺻل ﻻﺣﻘﺎ ً ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺛﺑﺎت
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )أو ،إذ ﯾﻧطﺑق ذﻟك ،أي ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ( )أي اﺳﺗﺑﻌﺎدھﺎ
ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ( ﻋﻧد:
•
•

اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ،أو
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو اﻟﺗﻌﮭد ﺑﺳدادھﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل إﻟﻰ طرف آﺧر دون أي ﺗﺄﺧﯾر وﻓق "ﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﻓورﯾﺔ" وإذا ﻣﺎ )أ( ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸ ًﺻل ،أو )ب( ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء
ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺻل ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.

وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوق اﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓورﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺗﻘوﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا وﻷي ﻣدى ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻟم ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷ ًﺻل ،ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﺑﻘدر ارﺗﺑﺎط
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻓق ﻧﻔس اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ
ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ دﻓﻌﮫ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ
أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك دﻟﯾل
ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﻗوع ﺣدث أو أﻛﺛر ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻل وأن ﻟﺣدث اﻟﺧﺳﺎرة أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرھﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .ﯾﺷﺗﻣل اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻗوع
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﻣدﯾﻧﯾن أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﯾن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ھﺎﻣﺔ أو إﺧﻔﺎق أو ﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺳداد اﻟﻔواﺋد
أو أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ،أو اﺣﺗﻣﺎل اﻹﻓﻼس أو إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎس
ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ،ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻻﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺳداد.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﺑﺻورة ﻓردﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ
ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ أي ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ ،أو ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
ﺗﻌﺗﺑر ھﺎﻣﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ .وإذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋدم وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﻓردي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ،ﺳواًء ﻛﺎن ھﺎم أم ﻻ ،ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈدراج اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ
ﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ وﺗﻘوم ﺑﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .إن اﻟﻣوﺟودات ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ إﺛﺑﺎت أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻻ ﯾﺗم
إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻣﺎﻋﻲ.
ﺗﻘﺎس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺣددة وذﻟك ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﺑﻌد( .ﺗﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ
ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .وﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب
دﺧل اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻏراض ﻗﯾﺎس ﺧﺳﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﺗم ﺷطب اﻟﻘروض واﻟﻣﺧﺻص اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻﺳﺗردادھﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً وأﻧﮫ ﺗم ﻣﺻﺎدرة
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وإذا ﻣﺎ ازداد أو اﻧﺧﻔض ،ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻘدرة ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻗوع ﺣدث
ﺑﻌد اﺛﺑﺎت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم زﯾﺎدة أو ﺗﺧﻔﯾض ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص .وإذا ﻣﺎ ﺗم
ﻻﺣﻘﺎ ً اﺳﺗرداد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺷطوب ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﻘﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗرد إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺈﺟراء ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ
ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﻓﺈن اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟوھري أو اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ دون اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾﻌﺗﺑر دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﻘّوم "اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﺟوھري" ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘّوم "اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﺳﺗﻣر" ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋن ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ -
اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻛﻔرق ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة  -ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﻻ ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم
ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻣطﻔﺄة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻛﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
وﯾﺗم اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب دﺧل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺧﺻم
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻏراض ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وإذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟدﯾن
وأن ھذه اﻟزﯾﺎدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑوﻗوع ﺣدث ﺑﻌد إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ،ﯾﺗم ﻋﻛس ﻗﯾد ﺧﺳﺎرة
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٥

ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻻﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘﯾﺎس
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻛـ:
•
•
•

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
ﻗروض وﺗﻣوﯾل.
داﺋﻧون وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

ﯾﺗم ،ﻓﻲ اﻷﺻل ،إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرﻓﺎ ً ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻷداه ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ .ﺗﻘﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺗﻣوﯾل واﻟداﺋﻧﯾن ،ﻓﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻼﺣق
ﺳوف ﯾﺳﺗﻣر ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗدرج اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻣﺛل أرﺻدة اﻟداﺋﻧﯾن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻟم ﯾﺗم دﻓﻌﮭﺎ .إن ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﺗدﻓﻊ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ  ٦٠ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺛﺑﺎت .ﺗظﮭر أرﺻدة اﻟداﺋﻧﯾن ﻛﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن اﻟﺳداد ﻏﯾر
ﻣﺳﺗﺣق ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭرا ً ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﻷﺻل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘروض واﻟﺗﻣوﯾل ،ﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ
إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﺣﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺧﺻم ﻋﻧد اﻟﺷراء وﻛذﻟك اﻷﺗﻌﺎب أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺗم إدراج إطﻔﺎء ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺛﺑﺎت
ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺳداد اﻻﻟﺗزام أو إﻟﻐﺎﺋﮫ أو اﻧﺗﮭﺎء ﻣدﺗﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑدﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﺧرى ﻣن
ﻧﻔس اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘرﺿﺔ ﺑﺷروط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ،أو ﺑﺗﻌدﯾل ﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧدﺋذ ﯾﺗم اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺑدﯾل أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻛﺗوﻗف ﻋن
إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ وإﺛﺑﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت ﺟدﯾدة .ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﺎﻟﯾﺔ
ﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻣ
ﻣﻘ
ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗدرج ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم
ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ وﻋﻧد وﺟود ﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ ،أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات وﺳداد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
اﻟﻣﺧﺻﺻ ﺎت
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﺣﺎﻟﯾﺔ )ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣﺗوﻗﻌﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ،وأﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن
ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام وأﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ .ﻻ ﺗﺟﻧب
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻟﻘﺎء اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻓﺿل ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن ﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻌدل ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة واﻟذي ﯾﻌﻛس ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟذﻟك اﻹﻟﺗزام .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣرور اﻟوﻗت ﻛﺄﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
إن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻷﺟور واﻟرواﺗب ،ﺑﻣـﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻧﻘـدﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣﺗراﻛﻣـﺔ وﺗذاﻛر اﻟﺳــــﻔر وﺑدﻻت ﺗﻌﻠﯾم اﻷطﻔـﺎل،
اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳــــدادھﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷــــر ﺷــــﮭرا ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ
ﺑﺧﺻــــوص ﺧـدﻣـﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﺣﺗﻰ ﻧﮭـﺎﯾـﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ ،وﺗﻘـﺎس ﺑـﺎﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭـﺎ ﻋﻧـد ﺗﺳــــوﯾـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت .ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻛﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة.
إﻟﺗزام ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ،وھﻲ ﻣؤھﻠﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺣددة.
إن اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﯾﻣﺛل اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﯾﻌﺎد ﻗﯾﺎس اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺷــ ـﻛل دوري ﻣن ﻗﺑل اﻛﺗوارﯾﯾن ﻣﺳــ ـﺗﻘﻠﯾن ﺑﺎﺳــ ـﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ إﺋﺗﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﺷروط ﺗﻘﺎرب ﺷروط اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺳوق ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻟﮭذه
اﻟﺳﻧدات ،ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .ﯾﺳﺗد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم إﻟﻰ ﻋواﺋد اﻟﺳﻧدات ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳـ ـﺎب ﺻـ ـﺎﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﻌدل اﻟﺧﺻـ ـم ﻋﻠﻰ ﺻـ ـﺎﻓﻲ رﺻـ ـﯾد اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة .ﯾﺗم إدراج ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ رواﺗب
وﻣﺻﺎرﯾف وﻣزاﯾﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أرﺑﺎح وﺧﺳـــﺎﺋر إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿـــﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷـــﺎﻣل
اﻵﺧر .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﻘﻠﯾص اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷــــرة
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﻛذﻟك اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻟﺗزام ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻـم اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .إن أﯾﺔ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺻـــﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗوارﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿـــﺎت ﯾﺗم إﻋﺎدة
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر.
ﺗﺄﺧذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺣﻛﺎم ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻧد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ وأن اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟم ﯾﻌد
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟﺷـرﻛﺔ .وطﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ،ﺗﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻧد اﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
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ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾ ﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾﺟ ﺎر
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﺳــــﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻗررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،اﺳــــﺗﻧﺎدا ً ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾم ﺷــــروط وأﺣﻛﺎم
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻣدة ﺷــروط ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ،ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ھذه
اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
ﯾﺗوﻗف ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻌﺗﺑر إﯾﺟﺎر أو ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟوھر اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻧد ﻧﺷـﺄة اﻟﻌﻘد ،ﺳـواء ﻛﺎن اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل أو ﻣوﺟودات ﻣﺣددة أو ﻧﻘل ﺣق اﻻﺳﺗﺧدام ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت.
ﺗﺻـﻧف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﺗﺣﻣل اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺷرطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾد ﻛﻣﺻروف ﻋﻧد ﻧﺷوﺋﮭﺎ.
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷوﻟﯾﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺑﺷـﻛل اﺳـﺎﺳـﻲ ﻋﻣوﻻت اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿـﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ( اﻟﻣﺗﻛﺑدة
ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺻورة إﺳﺗﮭﻼك ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻻﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو ﻓﺗرات
ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻣﺑرﻣـﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــ ـﺎس ﻣﻧﺗظم ،أﯾﮭﻣـﺎ أﻗﺻــــر ،ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﺑر ھـذه اﻟطرﯾﻘـﺔ أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻺطـﺎر اﻟزﻣﻧﻲ اﻟـذي ﯾﺗم ﻓﯾـﮫ اﻻﻧﺗﻔـﺎع
ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة.
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ھو أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذي:
•

ﯾﻘوم ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ إﯾرادات وﺗﺗﻛﺑد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺻﺎرﯾف.

•

ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻣن أﺟل إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد وﺗﻘوﯾم اﻷداء.

•

ﺗﺗوﻓر ﺑﺷﺄﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل ﻗطﺎﻋﺎ ً ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ ً واﺣدا ً ﻷن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗزاول ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ،ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﺗﻲ ﺗزاول أﻧﺷـــطﺔ ﻣوﻟدة ﻟﻺﯾرادات ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ
ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧـﺎطر وﻋواﺋـد ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋن ﺗﻠـك اﻟﻌـﺎﻣﻠـﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋـﺎت اﻗﺗﺻـــ ـﺎدﯾـﺔ أﺧرى .ﺗﺗم ﻛـﺎﻓـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﻗطﺎع ﺟﻐراﻓﻲ واﺣد.
اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﺗﻣﺛل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳــﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳــﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ أو اﻟﺑﺿــﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳــﯾﺗم ﺗﺳــﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳـ ـﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﻗﯾود اﻟﺗﺳـ ـوﯾﺎت ﻹﺛﺑﺎت ﺟزء ﻣن اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳـ ـﺑﺔ اﻟذي ﺗم اﻛﺗﺳـ ـﺎﺑﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻋﻘود اﯾﺟﺎرھﺎ ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة
ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳـــﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ وﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨أﻋدت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑـــ "اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳــﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳــﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن"( .وﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﯾﺿــﺎح ) (٢أﻋﻼه ،اﺧﺗﺎرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ اﻋﺗﺑـﺎرا ً ﻣن  ١إﺑرﯾـل  .٢٠١٧إن ھـذه ھﻲ أول ﻗواﺋم ﻣـﺎﻟﯾـﺔ ﺳــــﻧوﯾـﺔ ﻣوﺣـدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺗم
إﻋدادھﺎ وﻓﻘـﺎ ً ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾﺔ .ﻋﻠﯾـﮫ ،ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ )(١
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
وﺗﻣﺎﺷـﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (١اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ،ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﻌد إدﺧﺎل
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻـــﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳـــﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـــﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن إﻟﻰ
اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ .وﻗـد ﻗـﺎﻣـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾـل اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺣـدة ﺑﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول ) ١أﺑرﯾـل  (٢٠١٦وﻗواﺋم اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﻣﻌروﺿــــﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣـﺎرس  ٢٠١٧و ٣١ﻣـﺎرس ،٢٠١٨
وﻗواﺋم اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷــﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳــﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و  ٣١ﻣﺎرس  .٢٠١٨ﺗﺑﯾن اﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت أدﻧﺎه اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻـ ـﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳـ ـﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـ ـﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
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اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ
ﯾﺗﯾﺢ اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟـدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ) (١ﻟﻣﺗﺑﻌﻲ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻷول ﻣرة ﺑﻌض اﻻﺳــــﺗﺛﻧـﺎءات ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق ﺑـﺄﺛر رﺟﻌﻲ
ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ .وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•

ﻟم ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) :(٣ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ،ﺑﺷـــﺄن اﻻﺳـــﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺷـــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم اﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﻋﻣﺎل
ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ ،واﻟـذي ﺗم ﻗﺑـل  ١أﺑرﯾـل  .٢٠١٦إن اﺳــــﺗﺧـدام ھذا
اﻻﺳــﺗﺛﻧﺎء ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻــﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳـﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﯾﺗطﻠب إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿ ـﺔ
ﻟﮭﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳــ ـﺗﺣواذ .وﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳــ ـﺗﺣواذ ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳـﻌودﯾﺔ .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت أو اﺳـﺗﺑﻌﺎد أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺛﺑﺗﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.

•

طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳ ـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻ ـﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳ ـﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ـﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺎدة ﺑرﺳ ـﻣﻠﺔ إطﻔﺎء
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـــط اﻟﺛﺎﺑت .إﻻ أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﺄن ﯾﺗم إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺈﺳـــﺗﺧدام
طرﯾﻘـﺔ ﻣﻌـدل اﻟﻔـﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻗـﺎﻣـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛـﺎم اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﯾـﺔ اﻟواردة ﺑﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ اﻟـدوﻟﻲ ) :(٢٣ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل،
وﺗﻘوم ﺑرﺳــــﻣﻠـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠـﺔ اﻋﺗﺑـﺎرا ً ﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول .ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗﻌـدﯾـل ﻓروﻗـﺎت
ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠـﺔ ﻗﺑـل ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﻔرق ﺑﯾن إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

•

ﻗـﺎﻣـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛـﺎم اﻻﻧﺗﻘـﺎﻟﯾـﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣـﺎﺳــــﺑـﺔ اﻟـدوﻟﻲ ) (٣٩اﻷدوات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ :اﻻﺛﺑـﺎت واﻟﻘﯾـﺎس ،واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑرﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة اﻟﯾوم اﻟواﺣد ﺑﺄﺛر ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾـﺔ .ﻋﻠﯾـﮫ ،ﻓـﺈن اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ طوﯾﻠـﺔ
اﻷﺟل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٢-٦

ﺗﺳـــوﯾﺔ ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ١أﺑرﯾل ) ٢٠١٦ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ(

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة )ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ(
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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إﯾﺿﺎح

ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً )طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣ ﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن(
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻌدﯾﻼت
﷼ ﺳﻌودي

١-٧-٦

٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥
١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣
٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧
١٠٤٫١٦٣٫٦١٨
-

٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣

٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥
١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣
٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧
١٠٤٫١٦٣٫٦١٨
٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣

٩٠٠٫٠٣١٫٢٣٤

٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣

٩٢٥٫٨٢٤٫٩٠٧

٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩
٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦
١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦
٨٫١٠١٫٧٨٩٫١١٠
٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨
٩٫٣٩٥٫١٤٧٫٠٢٩
١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣

٥١٫٥٨٧٫٣٤٥
٣٢٨٫٣٥٨٫٩٣٦
٣٧٩٫٩٤٦٫٢٨١

٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩
٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦
١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠
٥١٫٥٨٧٫٣٤٥
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦
٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦
٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨
٩٫٧٧٥٫٠٩٣٫٣١٠

٤٠٥٫٧٣٩٫٩٥٤

١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧

٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
١٫٥٥٣٫٩٦٨٫٥٤٨

١٠٫٦٤٢٫٩٣٧
١٠٫٦٤٢٫٩٣٧

٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠
١٠٫٦٤٢٫٩٣٧
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
١٫٥٦٤٫٦١١٫٤٨٥

٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣
٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤
٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧
٥٫٦٢٩٫١٤٨٫١٤٥

٥٫٠٥٣٫١٨٢
٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩
٦٫٤٧٠٫٠٠٠
٤١٢٫٧١١٫٧٨١
٤٢٣٫٣٥٤٫٧١٨

٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥
٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩
٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤
٤٫٤٨٧٫٨٩١٫٣٧٨
٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
١٫٦٧١٫٤٦٥
١٣٫١٦٥٫٩٤٠
٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩
٧١٣٫٨٤٩
٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨
١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣

) (١٩٫٦٩٨٫٢٢٧
) (١٩٫٦٩٨٫٢٢٧
٢٫٠٨٣٫٤٦٣
) (١٧٫٦١٤٫٧٦٤
٤٠٥٫٧٣٩٫٩٥٤

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤
١٫٦٧١٫٤٦٥
) (٦٫٥٣٢٫٢٨٧
٤٫٦٤٥٫٦١٨٫٠٤٢
٢٫٧٩٧٫٣١٢
٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤
١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧

١-٧-٦
 ٢-٧-٦و ٣-٧-٦

٣-٧-٦

٤-٧-٦
٣-٧-٦
٥-٧-٦

 ١-٧-٦إﻟﻰ ٥-٧-٦
 ١-٧-٦إﻟﻰ ٣-٧-٦

٢٨

اﻟرﺻﯾد طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٣-٦

ﺗﺳوﯾﺔ ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٧

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء ﻏﯾر
ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

١-٧-٦

١-٧-٦
 ٢-٧-٦إﻟﻰ ٤-٧-٦
٣-٧-٦

٣-٧-٦

٤-٧-٦
٣-٧-٦
٥-٧-٦

٥-٧-٦
 ١-٧-٦إﻟﻰ ٥-٧-٦
 ١-٧-٦إﻟﻰ ٣-٧-٦

ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً )طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣ ﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن(
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻌدﯾﻼت
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥
١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥
-

٣٢٫٦١٨٫٩٥٥

١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥
١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥
٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥
٣٢٫٦١٨٫٩٥٥

٨٣٠٫٤٩١٫٥٦٨

٣٢٫٦١٨٫٩٥٥

٨٦٣٫١١٠٫٥٢٣

١١٫٩٦٣٫٣٧٨
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧
١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١
١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢
١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩
١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤
١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢

٦٥٫٢٣٧٫٩١١
٣٨٨٫٥٨٢٫٧١٤
١٫٣٠٠٫٠٨٧
٤٥٥٫١٢٠٫٧١٢
٤٨٧٫٧٣٩٫٦٦٧

١١٫٩٦٣٫٣٧٨
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧
١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠
٦٥٫٢٣٧٫٩١١
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١
١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦
١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦
١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦
١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١
١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢

١٠٫٧٢١٫٩٣٧
١٠٫٧٢١٫٩٣٧

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨
١٠٫٧٢١٫٩٣٧
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١
١٫٢١٦٫١٦٤٫٦٠٩

٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤
٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦
٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠
٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢

١٠٫٧٠٥٫٤٨١
٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤
٥٫٠٠٩٫٤٧٤
٤٨٥٫٣١٠٫٠٢٩
٤٩٦٫٠٣١٫٩٦٦

٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥
٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤
٣١٫٨٥٢٫١٧٠
٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩
٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
٣٣٥٫٣١٧
١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤
٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢

٥٨٧٫٠٠٠
)(١٠٫٦٣٢٫٣٠٠
)(١٠٫٠٤٥٫٣٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
٩٢٢٫٣١٧
١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤
٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢

١٫٠٣٥٫٨٨٨
٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠
١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢

١٫٧٥٣٫٠٠١
)(٨٫٢٩٢٫٢٩٩
٤٨٧٫٧٣٩٫٦٦٧

٢٫٧٨٨٫٨٨٩
٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١
١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩

٢٩

29

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٤-٦

ﺗﺳوﯾﺔ ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣ ﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﻣدﯾﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول  -ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ
إﯾرادات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺟزء ﻣﺗداول ﻣن ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
داﺋﻧون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
زﻛﺎة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﺟزء ﻏﯾر ﻣﺗداول
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳ ﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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إﯾﺿﺎح

١-٧-٦

١-٧-٦
 ٢-٧-٦إﻟﻰ ٤-٧-٦
٣-٧-٦

٣-٧-٦

٤-٧-٦
٣-٧-٦
٥-٧-٦

٥-٧-٦
 ١-٧-٦إﻟﻰ ٥-٧-٦
 ١-٧-٦إﻟﻰ ٣-٧-٦

ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً )طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣ ﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن(
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻌدﯾﻼت
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨
٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦
٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١
٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩
٥٣٫٩٠٠٫٩١٣
-

٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦

٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨
٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦
٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١
٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩
٥٣٫٩٠٠٫٩١٣
٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦

٨٩٤٫٠٧٢٫٣١٧

٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦

٩٢٧٫٠٥٧٫٠١٣

٨٠٫٦٩٢٫١١٦
٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠
٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢
١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧
١٠٫٢٢٥٫٦٩٩٫٢٣٨
١٣٥٫٨٢٦٫٢٣٤
١٠٫٩٨٦٫٦٨٤٫٦٩٧
١١٫٨٨٠٫٧٥٧٫٠١٤

٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤
٥٥٦٫١٧٠٫٢٦٢
١٫٠٠١٫٣٤٤
٦٢٣٫١٤١٫٠٠٠
٦٥٦٫١٢٥٫٦٩٦

٨٠٫٦٩٢٫١١٦
٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠
١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠
٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤
٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢
١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧
١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠
١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨
١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧
١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠

٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨
٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦
٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠
٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦
١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠
١٫٥٧٠٫٥٧٢٫٦٤٠

١١٫٣٠١٫٤٧٠
١١٫٣٠١٫٤٧٠

٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨
٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦
٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠
١١٫٣٠١٫٤٧٠
٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦
١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠
١٫٥٨١٫٨٧٤٫١١٠

٥٫٣٧٧٫٦٢٦٫١٩٤
٢٥٫١٥٨٫٤٨٨
٥٫٤٠٢٫٧٨٤٫٦٨٢
٦٫٩٧٣٫٣٥٧٫٣٢٢

١٧٫٤٠٢٫٩٣٢
٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠
٥٫١٧٩٫٦٨٢
٦٤٧٫٢٧١٫٢٦٤
٦٥٨٫٥٧٢٫٧٣٤

٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦
٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠
٣٠٫٣٣٨٫١٧٠
٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦
٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥
)(٢٣٫٧٨٣
٨٤٫٥١٠٫٠٠٤
٤٫٩٠٥٫٢٢٥٫٥٣٦
٢٫١٧٤٫١٥٦

٢٫٧٨٣٫٠٠٠
)(٦٫٩٣٧٫٦٩٤
)(٤٫١٥٤٫٦٩٤
١٫٧٠٧٫٦٥٦

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥
٢٫٧٥٩٫٢١٧
٧٧٫٥٧٢٫٣١٠
٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢
٣٫٨٨١٫٨١٢

٤٫٩٠٧٫٣٩٩٫٦٩٢
١١٫٨٨٠٫٧٥٧٫٠١٤

)(٢٫٤٤٧٫٠٣٨
٦٥٦٫١٢٥٫٦٩٦

٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤
١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠

٣٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٥-٦

ﺗﺳوﯾﺔ ﻗواﺋم اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٧

إﯾﺿﺎح
اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ
ﺷطب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

١-٧-٦
٣-٧-٦

ﻛﻣ ﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً )طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣ ﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن(
﷼ ﺳﻌودي
٢٫١٢٣٫٧٧٣٫٨٩٢
)(٥٤٣٫٢٢٥٫٦٢٩

اﻟﺗﻌدﯾﻼت
﷼ ﺳﻌودي

اﻟرﺻﯾد طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨

٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠

١٤٫٧٧٩٫٠٧٠

)(٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩

 ٢-٧-٦و ٣-٧-٦

)(٢٢١٫٥٨٢٫٤٢٢

)(٢٢٫٣٥٩٫٢٤٩

)(٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١

٢-٧-٦

)(٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢

)(٢٫١٥٦٫٤٣٣

)(٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥

١٫٣١٣٫٠٢٣٫٣٧٩

١٠٫٧٣٩٫٢٣٦

١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥

إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
ﻣﺻﺎرﯾف دﻋﺎﯾﺔ واﻋﻼن

)(١٩٫١٢٢٫٩١٠

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

)(١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١

١٫٨١٣٫٣٧٨

)(١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣

دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت

١٫١٣٥٫٢٦٣٫٠٧٨

١٢٫٥٥٢٫٦١٤

١٫١٤٧٫٨١٥٫٦٩٢

ﺣﺻﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ

٨٫٨٢١٫٥٠٧

أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ

 ٣-٧-٦و ٥-٧-٦

-

)(١٩٫١٢٢٫٩١٠

٤-٧-٦

)(١٧٩٫١٢١٫١٣٦

إﯾرادات أﺧرى

١٢٫٠٢٥٫٩٤٧

)(٣٫٨١٧٫١٤٩
-

٨٫٨٢١٫٥٠٧
)(١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧

اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛ ﺎة

٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦

٨٫٧٣٥٫٤٦٥

٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١

اﻟزﻛﺎة

)(٢٧٫١٥٤٫٤٢٣

-

)(٢٧٫١٥٤٫٤٢٣

ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣

٨٫٧٣٥٫٤٦٥

٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨

ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌ ﺎﺋد إﻟﻰ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

 ١-٧-٦إﻟﻰ ٣-٧-٦

٩٣١٫٧٣١٫٠٧١

٩٫٠٦٥٫٩٢٧

٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨

١٨٫١٠٣٫٩٠٢

)(٣٣٠٫٤٦٢

١٧٫٧٧٣٫٤٤٠

٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣

٨٫٧٣٥٫٤٦٥

٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨

اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷ ﺎﻣل اﻵﺧر:

ﺑﻧود ﻗد ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات
اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ،
ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛﺎة

)(١٫٣٣٦٫١٤٨

-

)(١٫٣٣٦٫١٤٨

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ
إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟزﻛﺎة
اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷ ﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛ ﺎة
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

٥-٧-٦

)(١٫٣٣٦٫١٤٨
٩٤٨٫٤٩٨٫٨٢٥

٣١

٥٨٧٫٠٠٠

٥٨٧٫٠٠٠

٥٨٧٫٠٠٠
٩٫٣٢٢٫٤٦٥

)(٧٤٩٫١٤٨
٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٦-٦

ﺗﺳوﯾﺔ ﻗواﺋم اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷ ﻣﺎل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
اﺳﺗﮭﻼك اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ

إﯾﺿﺎح

ﻛﻣﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ً )طﺑﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣ ﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن(
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﺗﻌدﯾﻼت
﷼ ﺳﻌودي

١-٧-٦

٢٫١٥٩٫٤١٠٫١٩٤

١٫٠٩٧٫٢٢٤

٣-٧-٦

)(٥٣٠٫٧٢٩٫١٤٧

٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨
)(٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣

)(٢٦٧٫٤٩٤٫٣٦٧

)(٨٧١٫٩١٢

)(٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩

إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ

١٫٣٦١٫١٨٦٫٦٨٠

٣٫٩١٩٫٦٧٦

١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦

ﻣﺻﺎرﯾف دﻋﺎﯾﺔ واﻋﻼن

)(١٣٫٤٤٤٫٤٨٨

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

 ٢-٧-٦و ٣-٧-٦

٣٫٦٩٤٫٣٦٤

اﻟرﺻﯾد طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣ ﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

)(٢٦٥٫٧٤٠٫٧٥٦

)(٣٫١٢٣٫٨٣٦

)(٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢

دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت

١٫٠٨٢٫٠٠١٫٤٣٦

٧٩٥٫٨٤٠

١٫٠٨٢٫٧٩٧٫٢٧٦

ﺣﺻﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ

٩٫٦٥٠٫٩٢٨

أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى
ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى

 ٣-٧-٦و ٥-٧-٦

-

)(١٣٫٤٤٤٫٤٨٨

٤-٧-٦
 ٢-٧-٦و  ٣-٧-٦و ٦-٧-٦

-

٩٫٦٥٠٫٩٢٨

)(٢٨٨٫٦٦٠٫٥٨٠

)(٦٫٦٩٧٫٤٥١

)(٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١

١٢٫٤٥٤٫٢٧٤

١٩٫٣٠٢٫٨٢١

٣١٫٧٥٧٫٠٩٥

)(٩٫٧٥١٫٩٤٩

)(٩٫٧٥١٫٩٤٩

-

٦-٧-٦

اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛ ﺎة

٨١٥٫٤٤٦٫٠٥٨

اﻟزﻛﺎة

)(٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦

ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ

٧٨٢٫٧٦١٫٧١٢

٣٫٦٤٩٫٢٦١
٣٫٦٤٩٫٢٦١

٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩
)(٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦
٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣

ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌ ﺎﺋد إﻟﻰ:
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٧٧٠٫٨٧٣٫٤٤٤

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

 ١-٧-٦إﻟﻰ ٣-٧-٦

٣٫٦٩٤٫٦٠٦

٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠

١١٫٨٨٨٫٢٦٨

)(٤٥٫٣٤٥

١١٫٨٤٢٫٩٢٣

٧٨٢٫٧٦١٫٧١٢

٣٫٦٤٩٫٢٦١

٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣

اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷ ﺎﻣل اﻵﺧر:

ﺑﻧود ﻗد ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺑﯾﻊ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟزﻛﺎة

) (٣٥٩٫١٠٠

-

) (٣٥٩٫١٠٠

ﺑﻧود ﻟن ﯾﻌﺎد ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ

إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟزﻛﺎة

-

٥-٧-٦

٢٫١٩٦٫٠٠٠

٢٫١٩٦٫٠٠٠

٢٫١٩٦٫٠٠٠

١٫٨٣٦٫٩٠٠
٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣

اﻟدﺧل )اﻟﺧﺳﺎرة( اﻟﺷ ﺎﻣل اﻵﺧر ﻟﻠﺳﻧﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم
اﻟزﻛ ﺎة
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

32

)(٣٥٩٫١٠٠
٧٨٢٫٤٠٢٫٦١٢

٣٢

٥٫٨٤٥٫٢٦١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٧-٦

ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

 ١-٧-٦إطﻔ ﺎء إﯾرادات اﻹﯾﺟ ﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛ ﺎﺑت
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾﺔ ،ﯾﺟب إطﻔﺎء اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر اﻟﻣﺻــــﻧﻔﺔ ﻛﻌﻘود
إﯾﺟﺎر ﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳــط اﻟﺛﺎﺑت .ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ً ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر طﺑﻘﺎ ً ﻟﺷــروط اﻟﻌﻘد )أي ،ﻋدم إﺛﺑﺎت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻹﯾﺟـﺎر وﻓﺗرات اﻹﯾﺟـﺎر اﻟﻣﺟـﺎﻧﯾـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ اﻟﻘﺳــــط اﻟﺛـﺎﺑـت( .وﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ ـﻌودﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺣﺗﺳ ـﺎب إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳ ـط اﻟﺛﺎﺑت .وﻗد ﻛﺎن أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٧٧٫٣٨١٫٠١٨
)(٧٦٫٥١٢٫٦٤٨
)(٨٦٨٫٣٧٠

٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨
)(٢٠٫٤٥٩٫٠٢١
)(١٦٫٨٢٧

١٫٠٩٧٫٢٢٤
)(١٫٣٥٢٫٧٤٠
٢٥٥٫٥١٦

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

)(١٦٫٨٢٧

٢٥٥٫٥١٦
)(١٫٠٩٧٫٢٢٤

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات

)(٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨

ﺗم ﻋرض اﻹﯾرادات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً.
 ٢-٧-٦اﻷﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣر
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻛل ﻣﻛون ھﺎم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﻟم ﯾﻛن ﻣﺑدأ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات ﺣﺳب ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﺗﺑﻌﺎ ً ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة
ﺑﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣوﺟودات ﺣﺳب ﻣﻛوﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أﺳﻔر ﻋن أﺛر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة وﻧﻘص ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻛﺎن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

)ﻧﻘص( زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻧﻘص )زﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

)(٢٦٫٢٧٢٫٢١٠
٢٦٫٥٧٨٫٥٦٢
)(٣٠٦٫٣٥٢

)(١١٫٣٧٠٫٢٨٧
١١٫٤٨١٫١٩١
)(١١٠٫٩٠٤

١٣٫١٥٠٫٢٥٩
)(١٣٫١٨٠٫٩٢٣
٣٠٫٦٦٤

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة )ﻧﻘص( ﻓﻲ إﺳﺗﮭﻼك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى )*(
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ )**(

٩٫٢١٣٫٨٥٤
)(١١٠٫٩٠٤
٢٫١٥٦٫٤٣٣

)(١٢٫٦٣١٫٩٠٩
٣٠٫٦٦٤
)(٥١٨٫٣٥٠
-

)*(

ﺗﺄﺛرت اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.

)**( ﺗﺄﺛرت اﻻﺳ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷ ـطوﺑﺔ ﺑﺳ ـﺑب ﺗﺣدﯾد ﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺳ ـﺗﺑﻌدة ﺧﻼل اﻟﺳ ـﻧﺔ ﺣﯾث زادت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.

٣٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٧-٦

ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻻﻧﺗﻘ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣-٧-٦إطﻔ ﺎء ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ورﺳﻣﻠﺔ ﻓﺗرات اﻹﯾﺟ ﺎر اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾﺔ ،ﯾﺟب إطﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺻــــﻧﻔﺔ ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎرات
ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳـﺗﺄﺟر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت .ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ً ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﯾﺟﺎر طﺑﻘﺎ ً ﻟﺷـروط
اﻟﻌﻘد )أي ﻋدم إطﻔﺎء ﻓﺗرات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳ ـط اﻟﺛﺎﺑت( .وﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺣﺗﺳـﺎب ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻـﺎرﯾف اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳـط اﻟﺛﺎﺑت .إﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷراﺿـﻲ ﺑﺈﻛﻣﺎل إﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿـﻲ ﻣﺳـﺗﺄﺟرة ،وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك
ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة رﺳﻣﻠﺔ اﻹﯾﺟﺎرات ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻻﻧﺷﺎء .ﻛﺎن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

)زﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻧﻘص )زﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
زﯾﺎدة )ﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات

)(٤١١٫٨٣١٫٥٣٦
٥٨٫١٠٩٫١٣١
٣٥٤٫٦٣١٫١٤٦
)(٩٠٨٫٧٤١
-

)(٦٨٫٤٨٥٫٤٧٥
)(٣٫٠٣١٫٧٢٠
٦٩٫٧٥٨٫٩١٥
٤٥٨٫١٩٣
١٫٣٠٠٫٠٨٧

)(١٥٥٫٦٧٣٫١٠٩
١٫٧٧٥٫٣٩٨
١٥٤٫٤٣٧٫٢٨٩
)(٢٤٠٫٨٣٥
)(٢٩٨٫٧٤٣

٢٠١٧

٢٠١٨

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة )ﻧﻘص( ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﯾرادات
زﯾﺎدة ﻓﻲ إﺳﺗﮭﻼك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﻧﻘص( زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﻧﻘص )زﯾﺎدة( ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى )*(

١٤٫٧٧٩٫٠٧٠
١٣٫١٤٥٫٣٩٥
)(٩٣٩٫٨٥٢
٤٥٨٫١٩٣
-

)(٣٫٦٩٤٫٣٦٤
١٣٫٥٠٣٫٨٢١
٧٥٧٫٦٢٨
)(٢٤٠٫٨٣٥
)(٩٫٠٣٢٫٥٢٢

* ﺗﺄﺛر اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﺑﺳﺑب ﻋﻛس ﻗﯾد اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﻋﻘد إﯾﺟﺎر )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ٢٠و .(٣٠
ﺗم ﻋرض اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺻورة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً.
 ٤-٧-٦إطﻔ ﺎء ﺗﻛ ﻟﺎﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘروض ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ
طﺑﻘـﺎ ً ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾﺔ ،ﯾﺟـب إطﻔـﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾـﺎﺳــــﮭـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ
اﻟﻣطﻔـﺄة واﻟﻣوﺟودات  /اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻟـﺔ ﺑـﺈﺳــــﺗﺧـدام ﻣﻌـدل اﻟﻔـﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗـﺎرﯾﺧﯾـﺎ ً ،ﻗـﺎﻣـت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑـﺈطﻔـﺎء ﺗﻛـﺎﻟﯾف
ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻘروض ﺑطرﯾﻘـﺔ اﻟﻘﺳــــط اﻟﺛـﺎﺑـت .وﻛﺟزء ﻣن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻛﺎن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﺎﻵﺗﻲ:
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٧-٦

ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻻﻧﺗﻘ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٤-٧-٦إطﻔ ﺎء ﺗﻛ ﻟﺎﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘروض ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة

)(٥٫٠٥٣٫١٨٢
٥٫٠٥٣٫١٨٢

)(٥٫٦٥٢٫٢٩٩
٣٫٨١٧٫١٤٩

)(٦٫٦٩٧٫٤٥١
٦٫٦٩٧٫٤٥١

زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )*(

)*(

-

١٫٨٣٥٫١٥٠

-

ﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗﻌـدﯾـل ﻓروﻗـﺎت ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾـل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠـﺔ ﻗﺑـل ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )أﻧظر إﯾﺿﺎح .(١-٦

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٣٫٨١٧٫١٤٩

٦٫٦٩٧٫٤٥١

 ٥-٧-٦اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري ﻟﻣﻧ ﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ،ﯾﺟب اﺣﺗﺳـﺎب ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘوﯾم
اﻻﻛﺗواري .ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ً ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺣﺗﺳ ـﺎب ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳ ـﻌودﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
دون اﻷﺧـذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻓﺗرات اﻟﺧـدﻣـﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ،وزﯾـﺎدات اﻟرواﺗـب وﻣﻌـدﻻت اﻟﺧﺻــــم .ﻛـﺎن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

)زﯾﺎدة( ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻧﻘص )زﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى

)(٦٫٤٧٠٫٠٠٠
٦٫٤٧٠٫٠٠٠
-

١٫٤٦٠٫٥٢٦
)(٨٧٣٫٥٢٦
)(٥٨٧٫٠٠٠

)(١٧٠٫٢٠٨
٢٫٣٦٦٫٢٠٨
)(٢٫١٩٦٫٠٠٠

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﻧﻘص )زﯾﺎدة( ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ

)(٨٧٣٫٥٢٦

٢٫٣٦٦٫٢٠٨

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷ ﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى

)(٥٨٧٫٠٠٠

)(٢٫١٩٦٫٠٠٠

٣٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٦

ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻷول ﻣرة )ﺗﺗﻣﺔ(

٧-٦

ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻻﻧﺗﻘ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٦-٧-٦ﺗﺳوﯾ ﺎت إﻋ ﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
إﻋﺎدة ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻣن اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﺳـﺗﻘل ﻟﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻣﻘﺎﺻـﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
) – (١ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻛﺎن اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﺎﻵﺗﻲ:
٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﺑﻧود ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى

٨-٦

-

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٩٫٧٥١٫٩٤٩
)(٩٫٧٥١٫٩٤٩

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٢٠١٧ﺑﻌد اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ

ﻟ ﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤ ﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
-٧

-٨

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

ﻧﻘد ﻟدى اﻟﺑﻧوك
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٧٩٫٥٠٩٫٢٤٢
٨٤١٫٧٢٦

١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠
٨١٤٫٤٩٨

٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤
٩٠١٫٩٢٧

اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨

١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨

٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١

اﻟﻣدﯾﻧون
ﯾﺗﻛون ھذا اﻟﺑﻧد ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﺑدون ﻋﻣوﻟﺔ ﻣن ﻣﺳـﺗﺄﺟري اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾوﺟد ﻟﮭم ﺗﺻـﻧﯾف إﺋﺗﻣﺎﻧﻲ .وﻗﺑل ﻗﺑول
أي ﻋﻣﯾل ﺟدﯾد ،ﺗﻘوم إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣل ،وﺗﺿـﻊ ﺣدود ﻟﻺﺋﺗﻣﺎن .وﺑﻧﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺗوﻗﻊ
ﺗﺣﺻـﯾل ﻛﺎﻣل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .وأﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن ﺳـﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﻰ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﺈن ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺑدون ﺿﻣﺎﻧﺎت.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٤٨٫٤١٦٫٤٧٩
٩٤٫٨١٤٫٤٩٨
)(٤٫٦١٤٫١٥٤

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٢٩
ﺷطب
ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٦٫١٦٤٫٠٦٧
٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
)(٦٧٨٫٩٨٠
٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷـطب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻗدرھﺎ  ١٫٥٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷـﻲء( )إﯾﺿـﺎح
.(٢٩
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٣٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٨

اﻟﻣدﯾﻧون )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻣط ﺗﺣﺻـﯾل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن وﻗﺎﻣت ﺑﺗﺻـﻧﯾﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣده .واﺳــ ـﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺷــ ـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺗﺟﻧﯾب ﻣﺧﺻــ ـص
ﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺷـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـﯾﻠﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٣٨٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﻟو ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺻـص اﻟدﯾون
اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟزاد ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٩٤٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﺑﺄﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ:

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦

اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦
٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد
وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ
﷼ ﺳﻌودي
────────
٥٣٫١٣٢٫١٧٨
٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤
٥٠٫١٣٤٫٠٥٧

ﻟﻐ ﺎﯾﺔ  ٣٠ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
───────
٢٤٫٥٢٨٫٧٨٠
١٥٫٥٢٢٫٠١١
١٣٫٠٠٧٫١٣٤

ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻟم ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﮭ ﺎ
٩٠ – ٣١
 ١٨٠ – ٩١ﯾوﻣﺎ ً
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
───────
───────
٥٣٫٧٤٧٫٣٣٠
٣٦٫٣٠١٫٦٢٩
٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦
٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠
٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢
١٣٫٩٨٨٫٣١١

أﻛﺛر ﻣن ١٨٠
ﯾوﻣﺎ ً
﷼ ﺳﻌودي
───────
٧٩٫٠٢٣٫٢٥٩
٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤
٦٨٫١٣٠٫٥١١

ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن أﻋﻼه ،ﺗﺷــﺗﻣل اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳــداد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟم ﺗﻘم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷــﺄﻧﮭﺎ ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻣﺧﺻــص
دﯾون ﻣﺷـﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻـﯾﻠﮭﺎ ﺣﯾث ﻻﺗزال ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻـﯾل .ﻻ ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄي ﺿـﻣﺎﻧﺎت أو ﺗﻌزﯾزات إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أﺧرى ﺑﺷـﺄن
ھذه اﻷرﺻدة ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻟدﯾﮭﺎ ﺣق ﻧظﺎﻣﻲ ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل.
وﻋﻧـد ﺗﺣـدﯾـد ﻗـﺎﺑﻠﯾـﺔ ﺗﺣﺻــــﯾـل اﻟـذﻣم اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ ،ﺗـﺄﺧـذ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣـﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻠـذﻣم اﻟﻣـدﯾﻧـﺔ ﻣﻧـذ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻧﺢ
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
-٩

اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭ ﺎ
ﻷﻏراض إﻋـداد ھـذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﮭـﺎت ﺟﮭـﺎت ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﺎﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ إذا ﻛـﺎن ﻟـدى اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻘـدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻣـﺎرﺳــــﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ ﻋﻧد إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻌﻛس ،أو إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺟﮭﺔ ﺧﺎﺿـﻌﺗﯾن ﻟﻠﺳـﯾطرة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ
أو اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﮭﺎم اﻟﻣﺷﺗرك .إن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗد ﺗﻛون أﻓرادا ً أو ﻣﻧﺷﺂت.
ﺗم ﺣذف اﻷرﺻـــدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻷم واﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟم ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻹﯾﺿﺎح.

١-٩

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم واﻟﻣﺳ ﺎھﻣون اﻵﺧرون
إن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و  ١أﺑرﯾل ) ٢٠١٦إﯾﺿﺎح :(٢٣
اﻹﺳم

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ %
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨

ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﺳﯾد /ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟﺳﯾد /ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟدﻛﺗور /ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺳﺎھم
ﻣﺳﺎھم
ﻣﺳﺎھم
ﻣﺳﺎھم
ﻣﺳﺎھم
ﻣﺳﺎھم
ﻣﺳﺎھم

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

٥٢
٣
١٠
١٠
١٠
٥
٥
٥

٥٢
٣
١٥
١٥
١٥
-

٥٢
٣
١٥
١٥
١٥
-

)*( ﺗم دﺧول ﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﺟدد ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ إﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن ﺗﺳـﺟﯾل اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣﺳـﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھــــ ـ )اﻟﻣواﻓق
 ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٧
٣٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٩

اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭ ﺎ)ﺗﺗﻣﺔ(

٢-٩

اﻟﺷرﻛ ﺎت اﻟﺗ ﺎﺑﻌﺔ
ﺗم ﺗﺑﯾﺎن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ).(١

٣-٩

ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻌوﯾﺿﺎت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻵﺧرﯾن:

٤-٩

رواﺗب وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٨٫٧٢٠٫٢٦٠

١٤٫٩١٥٫٤١٩

ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

١٫٠٤٩٫٤٢٣

٢٫٠٩٣٫٧٥٣

إﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﺗﻌوﯾﺿ ﺎت ﻛﺑ ﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة

١٩٫٧٦٩٫٦٨٣

١٧٫٠٠٩٫١٧٢

اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﻌﺗﻣد ﺷـروط ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﺧﻼل دورة اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ:
٢٠١٧
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭ ﺎﺋﯾﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠
)إﯾﺿﺎح (٢٥
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠
أراﺿﻲ ﻣﺷﺗراة وﻣﺳددة )إﯾﺿﺎح (١٤
)(٩٤٨٫٦٦٧
)(١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ )إﯾﺿﺎح (١٣
)(١٤٫٣١٦٫٥٠٠
ﺗﺣوﯾل إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدًﻣﺎ
٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢
ﺗﺳوﯾﺔ ارﺻدة ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
١٩٫٩٣٤٫٢٧٥
دﻓﻌﺎت ﻟﻠﻣوردﯾن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
١٢٦٫٢٢٧٫٤٨٥
٢٠٫٣٤٢٫١٣٤
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٤
١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥
ﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾﻊ أرض ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٤

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧرى

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾرادات إﯾﺟﺎر
ﺧﺻوﻣﺎت اﯾﺟﺎر
ﻣﺻﺎرﯾف ﺧدﻣﺎت
أﻋﻣﺎل إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح (١٤

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٠٫٧٥٠٫٠٠٠
٥٥٨٫١٢٠٫٣١٩
٢١٨٫٤٨٥٫٦٦٦
٨٨٫٥٠٩٫٢٩٢
٢٥٥٫١٤٠٫٣٧٧
-

٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣
١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧
١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩
٦٦٫٨٥٣٫٨٤٩

ﺗم ،ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳ ـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻷم ،إﺳ ـﻧﺎد ﻋﻘود إﻧﺷ ـﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷ ـﺎرﯾﻊ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى وھﻲ ﺷ ـرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح  .(١١إن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺳﻧﺎد ھذه اﻟﻌﻘود ﻻ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت.
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٣٨

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٩

ﺎﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭ )ﺗ

٥-٩

أرﺻدة اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ أرﺻدة اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
 (١اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ:
 ٣١ﻣ رﺎس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
ﻣﺗداوﻟﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

ﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ
ﺷرﻛ
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺷرﻛﺔ اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )أ(
ﻓﺎس اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟﻘﮭوة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ب(

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٤٫٠٤١٫٩٥٣
٢٠٫٥٠٠٫٠٠٠
١٫٢٥٢٫٧٦١
٧٣٫٧٢٢

١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٥٤٦٫٤٥٠
٤٫٦٦٤٫٩١٨
-

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧
٣٫٧٠٩٫٤٠١
-

ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﺟﮭ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺣﻛﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أ( ٢٢٫٩٠٩٫٢٠٣
٨٫٠٤٦٫٦٦٧
ﺷرﻛﺔ أﻟﻌﺎب ﺑﯾﻠﻲ اﻟﻣﺣدودة )أ(
٥٠٩٫٧٩٧
ﺷرﻛﺔ ﻓﺿﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺣدودة )أ(
٣٥٩٫٩٤٥
ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﺎرة اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻣﺑﺗﻛرة )أ(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد اﻷﻣﻧﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
٨٨٥٫٣٥٣
أﺧرى
٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١

٥٫١٨٣٫٣٨٨
٣٫٣١٤٫٠٤٤
٥٤٤٫٦١٥
١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥

١٠٫٤٧٣٫٤٣٩
٢٠٫٦٥٥٫١٦٥
٣٠٫٤١٠٫٤١٣
١٥٫٥٩٩٫٨٨٨
٣٫٠٦٤٫١٥٨
٢٫٠٦٥٫٩٦٢
١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠

٣٥٠٫٣٢٢٫٥٦٩

ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻔﻧﺎدق
ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﻧﺟﻣﺔ اﻟﻣداﺋن ﻟﻠﻌﻘﺎرات

 (٢اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ:
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭ ﺎﺋﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻧﺳك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة )ب(
ﺟﮭ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎرﯾس ﻧﺟد اﻷﻣﻧﯾﺔ
إﺗﻘﺎن ﻹدارة اﻟﻣراﻓق

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠

١٤٫١٢٢٫٤٧٧
٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧

١٤٫١٢٢٫٤٧٧
٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦

 ٣١ﻣ رﺎس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

١٥٫٦٢٧٫٣٨٧

٣٫٠٦٨٫٢٤٣

٦٨٫٦٨١٫٨٠٩

٢٠٠٫٢٨٧٫٦٩٢
٤٫٤٥٥٫٨٥٨
١٫٢٤٨٫٦٠٩
٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦

٣٩

١٣٫٥٣٠٫٠١٠

٥٥٫٥٠٣٫١٤١

٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢

١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-٩

ﺎﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻدﺗﮭ )ﺗ

٥-٩

أرﺻدة اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 (٣اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول )إﯾﺿﺎح :(١١

 ٣١ﻣ رﺎس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧرى
ﺷرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول

٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩
٨٠٫٦٩٢٫١١٦
٣٥٥٫١٩٩٫٩٧٥

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥
١١٫٩٦٣٫٣٧٨
١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧
٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩
٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦

)أ( ﺗﻣﺛل ھذه اﻟﺑﻧود ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ اﯾﺟﺎرات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
)ب( ﺗﻣﺛل ھذه اﻟﺑﻧود ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﯾﺟﺎرات ﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﯾرادات اﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض.
٦-٩

ﺷروط وأﺣﻛ ﺎم اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻـدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳـﻧﺔ ،ﺑدون ﺿـﻣﺎﻧﺎت ،وﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ وﯾﺗم ﺳـدادھﺎ ﻧﻘدًا .ﻟم ﺗﺳـﺟل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﺳﻧﺔ ﻻﻋﺗﻘﺎدھﺎ ﺑﺄن ھذه اﻷرﺻدة ﺳﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل.
إن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر اﻷراﺿ ـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ ـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ( ﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺎﺳـم ﻣﻧﺷـﺂت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎﺣﻲ  ١٤و .(٣٧
ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻣن ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ وھﻲ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن )إﯾﺿﺎح .(١٦

-١٠

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً واﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن
ذﻣم ﻣوظﻔﯾن
إﯾﺟﺎر ﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً
أﺧرى

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٣٤٫٣٧٤٫١٧٢
٧٫٥٢٩٫٦٣٥
٥٫٩٠٠٫٠٠٠
٣٫٢٣٠٫١٤٤
٢٫١٩١٫٨٠٦
٦٧٥٫١٥٦

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٦٠٫٦٤٣٫٤١٣
٥٫١٤٣٫٧٧٣
٥٫٤٠٠٫٠٠٠
٥٫٧٤٠٫٠٠٧
٨٫٢٣٥٫١١٩
٣٩٢٫٣٤٣

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦
٣٫٥١٨٫٥٠٩
٥٫٤٠٠٫٠٠٠
٤٫٨٢٣٫٠٦٣
١٧٫٣٩٨٫١٨٧
١٥٤٫٠٥٣

اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

٥٣٫٩٠٠٫٩١٣

٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥

١٠٤٫١٦٣٫٦١٨

ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷـﻲء( )إﯾﺿـﺎح
.(٣١
-١١
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اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘ ﺎول – ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺎول اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺷــرﻛﺔ ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر وﺷــرﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إﻧﺷــﺎء ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ،
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣراﺣل إﻛﻣﺎﻟﮭﺎ )إﯾﺿﺎح .(٩

٤٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-١٢

اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأﺳـﻣﺎل ﺷـرﻛﺔ أﺳـواق اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻟﻠﺗﺟﺎرة ،ﺷـرﻛﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺳـﯾﺳـﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ وﺗزاول
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ وﺻـﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ وﺷـراء اﻷراﺿـﻲ ﺑﻐرض إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ أو
ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

٢٠١٨
٢٠١٧

اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ
ﺗوزﯾﻌ ﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ اﻷرﺑ ﺎح
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﷼ ﺳﻌودي
───── ──────── ──────── ──────── ────────
)٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢ (٥٫٠٠٠٫٠٠٣
٩٫٦٥٠٫٩٢٨ ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧
٪٢٥
)٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٫٨٢١٫٥٠٧
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠
٪٢٥

ﺗوﺿﺢ اﻟﺟداول أدﻧﺎه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ .ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟظﺎھرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ وﻟﯾس ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٧و  ٢٠١٦و  .٢٠١٥ﻟم ﺗﺣدث ﺗﻐﯾرات ﺟوھرﯾﺔ ﻣن
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٧ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٦ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٥ﺣﺗﻰ  ١أﺑرﯾل .٢٠١٦
ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ:
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٥٫٨٦٧٫٦٩٩
٢٣٦٫٩٩٣٫٩٤٣
)(٧٤٫٥٣٦٫٨٢٢
)(١٩٫٦٤٧٫٥٣٢
١٥٨٫٦٧٧٫٢٨٨

ﻗ ﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ:

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٤٫٩٢٢٫٩٥٨
٢٥٢٫٩٩٦٫٩١٣
)(٧٤٫٨١٥٫٣٢٠
)(٥٣٫٠٣٠٫٩٦٣
١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١١٢٫١١١٫٤٢٧
)(٦١٫٠٩٧٫٨٠١
٥١٫٠١٣٫٦٢٦
)(٣٤٩٫٣٤٩
)(٢٫٤٩٩٫٨٦٩
٤٨٫١٦٤٫٤٠٨
)(١٠٫٤٦٨٫٢٠٣
١٫٧٨٩٫٩١٦
٣٩٫٤٨٦٫١٢١
)(٨٨٢٫٤٠٩
٣٨٫٦٠٣٫٧١٢

اﻹﯾرادات
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ
ﻣﺻﺎرﯾف دﻋﺎﯾﺔ وﺗروﯾﺞ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾرادات أﺧرى
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛ ﺎة
اﻟزﻛﺎة
ﺻ ﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ

١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨
)(٢٠٫٠٠٠٫٠١٢
٣٨٫٦٠٣٫٧١٢
١٥٨٫٦٧٧٫٢٨٨

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٥
﷼ ﺳﻌودي
٦٫١٠٢٫٦٦٧
٢٨٥٫٢٣٤٫٠٩٣
)(٦٣٫٦٤٣٫١٧٠
)(٨٢٫٩٠٦٫٠٣٠
١٤٤٫٧٨٧٫٥٦٠

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١١٩٫٣٤٣٫٤٦٣
)(٧٠٫١٣١٫٨٩١
٤٩٫٢١١٫٥٧٢
)(١٫٧٣٥٫٠٢٣
)(٣٫٣٠٥٫٠٥٥
٤٤٫١٧١٫٤٩٤
)(١٠٫٢٨٤٫٩٣٧
١٫٣٩٩٫٤٧١
٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨
٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨

١٤٤٫٧٨٧٫٥٦٠
)(٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨
١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨

ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟزﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ،أو ﺗﻌﮭدات رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و  ١أﺑرﯾل .٢٠١٦
٤١
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳ ﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿ ﺎﺣ ﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
-١٣

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ – ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ )١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ (١
٦٫٩٧٦٫٢١٧
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﻋﻘﺎري – ﻣﺗداول )(٢
١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧
اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤
٧٫٣٣٥٫٣١٧
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١
٨٫٦٧١٫٤٦٥
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦

) (١اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ – ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ:

ﺷرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري )أ(
ﺷرﻛﺔ ﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ب(
ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة )ج(
ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )د(
)أ(

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤
٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٨٩٨٫٦٦٧
٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١

إن اﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷـرﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺳـﺑﺗﮫ  ٪٨٫٥ﻣﻣﻠوك ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ .دﻓﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻗدره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻟﻼﺳـﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات ،واﻟذي ﯾﺷـﻣل
ﻋﻼوة اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻗدرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.

)ب( ﯾﻣﺛل ھذا اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻـــﺔ ﻗدرھﺎ  ٪٩٫٧٧ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻣﻣﻠوك ﻟﯾﻧﺑﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﻣﺳـــﺎھﻣﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ( .ﺧﻼل اﻟﺳـــﻧﺔ ،ﺣوﻟت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮫ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(٩
)ج( ﯾﻣﺛل ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺻﺔ ﻗدرھﺎ  ٪٧٫١٤ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ طﯾﺑﺔ اﻟﻣﺣدودة .إن ھذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ )ﺷرﻛﺔ
ﻓﺎس اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ .واﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  ١إﺑرﯾل  ،٢٠١٧أﺻﺑﺣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(٩
)د(

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد ﺣﺻﺔ ﻗدرھﺎ  ٪٤٫٥ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ أﻛوان اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺗم ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋﻧﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )إﯾﺿﺎح .(٩

) (٢اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﻋﻘﺎري – ﻣﺗداول:
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣدة ،ﻗﯾﻣﺔ ﻛل وﺣدة  ١٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي( ﺗم ﺷراؤھﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ
ﻗدره  ٧٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر  ٦٫٩ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٣١) ٢٠١٨ﻣﺎرس :٢٠١٧
 ٧٫٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ١إﺑرﯾل  ٨٫٧ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻗدرھﺎ  ٠٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
) ٣١ﻣﺎرس  ١٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗ ﺎﺣﻲ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت ﻧ ﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋ ﺎدة اﻟﺗﻘوﯾم:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎرة ﻏﯾر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺻ ﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
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٤٢

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٧٫٣٣٥٫٣١٧

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٨٫٦٧١٫٤٦٥

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٣٥٫٣١٧
)(٣٥٩٫١٠٠
)(٢٣٫٧٨٣
٦٫٩٧٦٫٢١٧

١٫٦٧١٫٤٦٥
)(١٫٣٣٦٫١٤٨
٣٣٥٫٣١٧
٧٫٣٣٥٫٣١٧
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ﻣﻛون اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌو دي

اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
﷼ ﺳﻌو دي

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

١٫٩٩٦٫٦١٠٫٤٣٢
٥٫٧٧٠٫٧٩١

اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌو دي

٣٩٧٫٣٢٧٫٨٦١
٢٧٨٫٣٠٠

-

-

-

أﻧظﻣﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺣراﺋ ق
﷼ ﺳﻌو دي

أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻋد
﷼ ﺳﻌو دي

٢٧٦٫٩٧٠٫٤٢٥
٢٨٨٫٩٠٩

-

٧٦٫٥٠٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌو دي

٦٥٫٠٤٠٫٨٦٥
١٥٥٫٣١٠

-

-

)(١١٧٫٣٩٥٫٢١١

١٨٥٫٨٣٦٫٥٧٨
-

-

٣٫١٣٥٫٢٧٠٫٧٢٨

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗ ﺣت
اﻹﻧﺷﺎء
﷼ ﺳﻌو دي

١٫٣١٠٫٦١٠٫١٢٦

اﻹ ﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌو دي

١٢٫١٢٨٫٦٢٤٫٧٥٣
٢٥٫٣٢٧٫٣٢٠

-

٤٦٨٫٥٧٦٫٨٥٨
-

-

)(٣٧٫٨٥٠٫٩٩٦

)(٧٦٫٥٠٨

)(١٥٫٩٦١٫٤٠٧

-

)(٥٣٫٨١٢٫٤٠٣

)(١١٧٫٣٩٥٫٢١١

٥٠٠٫٣٩٧٫٤٨٨

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺳﺗﺄﺟرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻛوﻧﺎت
أرض ﻣﺳﺗﺄ ﺟرة
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
ﻣﻛون اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌو دي
﷼ ﺳﻌو دي
﷼ ﺳﻌو دي

٢٫٧٩٣٫٥٣٤٫٢٧٩

-

-

-

٥٧٫٥٨٤٫٦٩٦

٢٫٩٤٩٫٤٣٤٫١٥٠
٦٫٤٩٣٫٣١٠

-

-

-

٢٥٫٣٢٧٫٣٢٠
-

-

-

)(٣٧٫٨٥٠٫٩٩٦

-

٧٦٫٥٠٨

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌو دي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

-١٤

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:

إ ﺿﺎ ﻓ ﺎ ت

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﺳﺗﺑﻌﺎدات

ﺗﺣوﯾل إﻟ ﻰ اﻟﺷرﻛ ﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

ﺗﺣوﯾﻼت

)إﯾﺿﺎح (٩

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٥٣٫٣٧٣٫٢٦٧
٤٥٫٦٨١٫١٠٢

-

-

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩

٩٩٫١٨٨٫١٩٥
١٥٫٩٤١٫٣٩١

٢٫٠٠٢٫٤٥٧٫٧٣١

١٨٫٦٩٧٫٠٥٣

٣٩٧٫٦٠٦٫١٦١

١٣٢٫٢٣٨٫٨٠١

٢٧٧٫٢٥٩٫٣٣٤

٢٫١٨١٫٦٩٩

٦٥٫١٩٦٫١٧٥

١٨٫٥٧١٫٦٥٩

٥٧٫٥٨٤٫٦٩٦

٢٫٩٠٢٫١٨٠

٢٫٨٠٠٫١٠٤٫٠٩٧

٢٢٫٥٠٧٫٩٥٦

٢٫٩٣٦٫٩١٠٫٤٧٤

٨٥٫٤٠٣٫٤٢٥

١٨٥٫٨٣٦٫٥٧٨

٥٢٥٫٨٧٩٫٨٧٨

٣٫١٢٢٫٧٤٧٫٠٥٢

١٧٠٫٧٠٥٫٣٢٤

١٫٧٦٣٫١٤٩٫٠٦٩

٨٤٣٫٥٣٤٫٤٦٩

١٢٫٤٥٧٫٨١٤٫٦٢٧

٧١٫٦٣٤٫٧٧٠
١٢٫٢٥٧٫٥٣٠

اﻻﺳﺗﮭﻼك:
٩١٥٫١٦٩٫٢٣٩

)(٣٣٫٤٧٠٫٢٦٩

١٨٢٫٩٦٢٫٨٥٤

-

-

)(٣٣٫٤٧٠٫٢٦٩

-

-

-

٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩

-

-

-

-

-

-

)(٣٣٫٤٧٠٫٢٦٩

١٫٤٤١٫٠٤٩٫١١٧

)إﯾﺿﺎح (٩

ﺗﺣوﯾل إﻟ ﻰ اﻟﺷرﻛ ﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

-

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

٢٩٩٫٠٥٤٫٣٦٩

٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

١١٥٫١٢٩٫٥٨٦

١٫٧٠٣٫٤٠٣٫٣٦٢
١٫٧٤٣٫٢٣٧٫١٦٥

١٥٠٫٩٣٥٫٨٥٤

٢٨٢٫٤٧٦٫٥٧٥
٢٩٨٫١٣٩٫٦٦٦

٢٠٫٧٥٣٫٣٥٨

١٢٦٫٣٢٣٫٤٨٠
١٤٤٫٧٣١٫٦٢٤

٢٥٫٤١٠٫١٣٦

٤٤٫٤٤٢٫٨١٧
٤٦٫٤٦٩٫٢٠٦

٦١١٫٢٨٣٫٣٠٣

٣٢٫١٧٤٫٥٦٠
٣٥٫٠٧٦٫٧٤٠

٩٨٠٫٧٦٩٫٥٢٤

٢٫١٨٨٫٨٢٠٫٧٩٤
٢٫٢٦٧٫٦٥٤٫٤٠١

٨٣٫٨٩٢٫٣٠٠

١٫٩٥٦٫١٤٠٫٩٥٠
٢٫١٠٥٫٨٩٩٫٦٨١

١٫٠٦٤٫٦٦١٫٨٢٤

١٠١٫٩٤٤٫٢٧٨
١١٤٫٢٠١٫٨٠٨

-

٢٫٠٥٨٫٠٨٥٫٢٢٨
٢٫٢٢٠٫١٠١٫٤٨٩

١٫٦٧٥٫٩٤٥٫١٢٧

١٫٧٦٣٫١٤٩٫٠٦٩
١٫٣١٠٫٦١٠٫١٢٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠
١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦

٤٣

-١٤

٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

-

-

-

-

٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

-

-

)(٢٫٧٠٠٫٠٠٠

١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠

٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌودي

١٫٤٠٩٫٣٤٩٫١٢٣

١٫٧٤٣٫٢٣٧٫١٦٥

٢٥٣٫٣٧٣٫٢٦٧

)(٤٫٢٠٦٫١٩٥

٣٣٫٤٠٣٫٨٨٨

٢٢٤٫١٧٥٫٥٧٤

١٫٩٩٦٫٦١٠٫٤٣٢

٣٨٤٫٠٠٤٫٥٨٦

)(٢٩٫٠٣١٫٩٥١

-

٨٫١١٣٫١٠٠

١٫٦٣٣٫٥٢٤٫٦٩٧

ﻣﻛون اﻟﻣ ﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

١٨٥٫٨٠٥٫٨٢٩

٢٩٨٫١٣٩٫٦٦٦

٩٩٫١٨٨٫١٩٥

-

١٧٫٨٢٥٫٩٣٥

٨١٫٣٦٢٫٢٦٠

٣٩٧٫٣٢٧٫٨٦١

١٣٠٫١٥٩٫٧٧٢

-

-

-

٢٦٧٫١٦٨٫٠٨٩

اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

١٠٧٫٢٤٩٫٠٣٧

١٤٤٫٧٣١٫٦٢٤

١٣٢٫٢٣٨٫٨٠١

-

١٢٫٠٧١٫٥٩٩

١٢٠٫١٦٧٫٢٠٢

٢٧٦٫٩٧٠٫٤٢٥

٤٩٫٥٥٤٫١٨٦

-

-

-

٢٢٧٫٤١٦٫٢٣٩

اﻟﻣﻛوﻧﺎت
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي

٩٫١٧١٫٧٥١

٤٦٫٤٦٩٫٢٠٦

١٨٫٥٧١٫٦٥٩

-

٥٫٦٥٤٫٦٤٥

١٢٫٩١٧٫٠١٤

٦٥٫٠٤٠٫٨٦٥

٤٢٫٩٥٢٫١٠٠

-

-

-

٢٢٫٠٨٨٫٧٦٥

أﻧظﻣﺔ ﻣ ﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺣراﺋق
﷼ ﺳﻌودي

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

٩٫٤٢٠٫٢٦٧

٣٥٫٠٧٦٫٧٤٠

٢٢٫٥٠٧٫٩٥٦

-

٥٫٥٤١٫٤٥٥

١٦٫٩٦٦٫٥٠١

٥٧٫٥٨٤٫٦٩٦

٣١٫١٩٧٫٩٢٨

-

-

-

٢٦٫٣٨٦٫٧٦٨

أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎ ﻋد
﷼ ﺳﻌودي

١٫٧٢٠٫٩٩٦٫٠٠٧

٢٫٢٦٧٫٦٥٤٫٤٠١

٥٢٥٫٨٧٩٫٨٧٨

)(٤٫٢٠٦٫١٩٥

٧٤٫٤٩٧٫٥٢٢

٤٥٥٫٥٨٨٫٥٥١

٢٫٧٩٣٫٥٣٤٫٢٧٩

٦٣٧٫٨٦٨٫٥٧٢

)(٢٩٫٠٣١٫٩٥١

-

٨٫١١٣٫١٠٠

٢٫١٧٦٫٥٨٤٫٥٥٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي

١٫٥٠٦٫٢٤١٫٣٨٠

٢٫١٠٥٫٨٩٩٫٦٨١

٨٤٣٫٥٣٤٫٤٦٩

)(٦٫٥١٤٫٦٤٢

١٥٦٫٢١٠٫٤٤٤

٦٩٣٫٨٣٨٫٦٦٧

٢٫٩٤٩٫٤٣٤٫١٥٠

٧٤٩٫٩٨٤٫٢٨٦

)(٢٩٫٧٨٧٫٧٨١

-

٢٩٫١٥٧٫٥٩٨

٢٫٢٠٠٫٠٨٠٫٠٤٧

٩٤٫١٩٦٫١١٩

١١٤٫٢٠١٫٨٠٨

٧١٫٦٣٤٫٧٧٠

-

١٣٫٢٣٣٫٧٠٥

٥٨٫٤٠١٫٠٦٥

١٨٥٫٨٣٦٫٥٧٨

٣٣٫٢٣٩٫٣٩٤

-

-

-

١٥٢٫٥٩٧٫١٨٤

١٫٦٠٠٫٤٣٧٫٤٩٩

٢٫٢٢٠٫١٠١٫٤٨٩

٩١٥٫١٦٩٫٢٣٩

)(٦٫٥١٤٫٦٤٢

١٦٩٫٤٤٤٫١٤٩

٧٥٢٫٢٣٩٫٧٣٢

٣٫١٣٥٫٢٧٠٫٧٢٨

٧٨٣٫٢٢٣٫٦٨٠

)(٢٩٫٧٨٧٫٧٨١

-

٢٩٫١٥٧٫٥٩٨

٢٫٣٥٢٫٦٧٧٫٢٣١

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ أرض ﻣﺳﺗﺄ ﺟرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻛوﻧﺎت
أرض ﻣﺳﺗﺄﺟرة
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
ﻣﻛون اﻟﻣ ﺑﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي

٢٫٧٤٢٫٥٤٩٫٤٩٠

١٫٦٣٥٫١١٣٫٩٧٠

٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦

٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١

١٫٣١٠٫٦١٠٫١٢٦

١٫٤٤١٫٠٤٩٫١١٧

)(١٠٫٧٢٠٫٨٣٧

١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦

-

-

-

-

١٢٫١٢٨٫٦٢٤٫٧٥٣

-

١٫٢٠٧٫٨٢٨٫٢٨٣

١٫٣١٠٫٦١٠٫١٢٦

)(١٫٤٢١٫٠٩٢٫٢٥٢

-

١٫٢٨٦٫٩٦٩٫٧٤٢

)(١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤

٩٫٦٣٧٫٩٧٦٫٣٢٩

)(٥٨٫٨١٩٫٧٣٢

)(١٩٠٫٣٨١٫٣٣٤

١٫٦٣٥٫١١٣٫٩٧٠

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت
اﻹﻧﺷﺎء
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي

وﻟﻐرض اﻹﻓﺻﺎح ،ﺗم إدراج اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى ) ،(٣ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﺄن
ﺷروط ﺳداد إﯾﺟﺎر ﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟزﺋﺔ وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم  /ﻣﻌدل اﻟرﺳﻣﻠﺔ )اﻟﻌواﺋد(.
٤٤

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻗدرت اﻹدارة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٢٢٫٥٦٧٫٨٦٥٫٤٠٣﷼ ﺳــﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  ٢١٫٩٢٤٫٩٧٠٫٨٢٢ :٢٠١٧﷼ ﺳﻌودي ،و  ١أﺑرﯾل :٢٠١٦
 ١٨٫٠٨٦٫٥١٥٫٢٧٩﷼ ﺳﻌودي( .وﻗد ﻗﺎم طرف ﺛﺎﻟث ﻣﺳﺗﻘل – ﺳﻲ ﺑﻲ آر أي دﯾﻔك اﻟﻣﺣدودة )"اﻟﻣﻘﯾم"( ،ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺧﺑﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣؤھﻼت وﺧﺑرة
ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن اﻟﺗﻘﯾﯾم  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٨وﺗم إﻋداده وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺣﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻋﺎم ") ٢٠١٧اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر"(
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوﻟﯾﺔ.

ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء ﺑﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺑﺎﻋت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ أرض ﺑﻘﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﻗدرھﺎ  ١١٧٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي ،وﺗﻣت ﺗﺳــوﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳــﺎب اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١١٥٫٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي
)إﯾﺿﺎح  (٤-٩وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﺧﺳﺎرة ﻗدرھﺎ  ١٫٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )إﯾﺿﺎح .(٣١

ﻓﻲ  ١أﺑرﯾل ٢٠١٦

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺷطوﺑﺎت

اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك:

ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺗﺣوﯾﻼت

ﻣﺷطوﺑﺎت

ﻣﺣول إﻟ ﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗ ﺔ )إﯾﺿﺎح (٩

إ ﺿﺎ ﻓ ﺎ ت

ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎ ﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-١٤

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

إﯾرادات إﯾﺟﺎر
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨
)(٧٩٥٫٤٠١٫٠٦٢

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠
)(٨٢٠٫٤٨٧٫١٢٥

١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦

١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ –
أراﺿﻲ
اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﻣول – ﻣﻛﺔ
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌر ب – ﺟدة
ﺻﺣﺎري ﺑﻼزا – اﻟرﯾﺎض
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧور
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟﺑﯾل
ﻣﺟﻣﻊ ھﻔوف اﻷﺣﺳﺎء
ﻣﺟﻣﻊ ارﻛﺎن ﺳﻼم )**(
ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﻣراء )**(
اﻷراﺿﻲ
أرض ﻋﯾون اﻟراﺋد
أرض ﻋﯾون اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن
أرض اﻟدﻣﺎم
أرض ﻣﺟﻣﻊ ﻋزﯾز – اﻟﻣوﻟد
)**(
أرض ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺧﻠﯾﺞ )*(
ﻣطﺎر اﻟدﻣﺎم )*(
أرض اﻟﻘﺻﯾم )*(
أرض أﺑﮭﺎ )*(

ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ/
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن

ﺻﻛوك
اﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
اﻟﺑﻧك
﷼ ﺳﻌودي
ﻧﻌم/ﻻ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ١اﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠

١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥
١٤١٫١١٥٫١٠٢
٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠
٦٨٫١٢٠٫٠٠٠
٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠
١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢

٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠

٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠
١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢

٢٠٫٧٠٠٫١٤٥
٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
-

١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١١

١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧
١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠
١١٧٫٣٩٥٫٢١١

اﻟﻣﺳﺎھﻣون
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻻ
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم
ﻧﻌم

٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠
٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٧٤٩٫٨١١٫٤٩٧
٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩

٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠
٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨
٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠

٢٫٧٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨
٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠

٤٥
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 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-١٤

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
)*(

ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﻤﺴـﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻓﻲ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ٢٨ﺟﻤﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٧ھـــــ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٧اﺑﺮﯾﻞ (٢٠١٦
ﺷﺮاء ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح  (٩وﻓﻘﺎ ً ﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 ٦أﺑﺮﯾﻞ ) ٢٠١٦اﯾﻀﺎح  – ١٦أ ).((١

)**(

ﺧﻼل  ،٢٠١٦ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢رﺟﺐ ١٤٣٨ھـ ـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣٠ﻣﺎرس  (٢٠١٧ﺗﺤﻮﯾﻞ
أرض ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺰﯾﺰ – اﻟﻤﻮﻟﺪ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.

إن ﺻﻛوك ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻗطﻊ اﻷراﺿﻲ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻗرض طوﯾل اﻷﺟل )إﯾﺿﺎح .(١٦
إن ﺑﻌض اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﺟﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح .(٩
ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻗدرھﺎ ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ١١٢٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ١إﺑرﯾل  ٨٣٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ﺑﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل رﺳﻣﻠﺔ ﻗدره ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ٪٥٫١٤ :٢٠١٧و  ١إﺑرﯾل  (٪٤٫٠٦ :٢٠١٦إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء
)إﯾﺿﺎح .(١٦
ﺗﻣت رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗدرھﺎ ﻻ ﺷﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ٨٫٥ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي و  ١أﺑرﯾل  ٦٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻻﻧﺷﺎء )اﯾﺿﺎح .(١٦

٤٦
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌو دﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

-١٥

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي
٢٦٫٥٧٤٫٤٨٩
٥٫٧١٣٫٩٨٢
٣٢٫٢٨٨٫٤٧١

١٫٤٢٧٫٩٧٣
٦٫٧٠٠٫٨٣٨
٨٫١٢٨٫٨١١

٢٤٫١٥٩٫٦٦٠
٢٥٫١٤٦٫٥١٦

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي
٣٫٨٥٠٫٩٠٢
٣٥٫٠٠٠
٣٫٨٨٥٫٩٠٢

٣٫٤٩٥٫٦٣٤
٢٠٥٫٠٧٥
٣٫٧٠٠٫٧٠٩

١٨٥٫١٩٣
٣٥٥٫٢٦٨

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي
٧٦٫٠٩٧٫٣٤٩
٩٫٣٠٥٫٥٢٤
٨٥٫٤٠٢٫٨٧٣

٣٥٫٤٨٧٫٩١٠
٩٫٤٤٨٫٤٩٥
٤٤٫٩٣٦٫٤٠٥

٤٠٫٤٦٦٫٤٦٨
٤٠٫٦٠٩٫٤٣٩

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي
١٠٨٫٠٢٣٫٤٢٦
٣٠٫٥٤٩٫٨٧٩
١٣٨٫٥٧٣٫٣٠٥

٥٢٫٠٨٨٫٠٩٣
١٤٫٤٦٨٫٩٥٥
٦٦٫٥٥٧٫٠٤٨

٧٢٫٠١٦٫٢٥٧
٥٥٫٩٣٥٫٣٣٣

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )اﯾﺿﺎ ح (٢٩
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌ دات
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
٢١٤٫٥٤٦٫١٦٦
٤٥٫٦٠٤٫٣٨٥
٢٦٠٫١٥٠٫٥٥١

٩٢٫٤٩٩٫٦١٠
٣٠٫٨٢٣٫٣٦٣
١٢٣٫٣٢٢٫٩٧٣

١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨
١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦

-١٥

ﻓﻲ  ١أﺑرﯾل ٢٠١٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣّﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎ ح (٢٩
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت
إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌ دات )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌو دﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨

٣٠٫١١٤٫٨١٥

٥٥٫٩٣٥٫٣٣٣

٤١٫٦٢٨٫٤٦٢
١٠٫٨٥٧٫٧٦٣
)(٣٩٨٫١٣٢
٥٢٫٠٨٨٫٠٩٣

٧١٫٧٤٣٫٢٧٧
٣٦٫٦٧٨٫٢٨١
)(٣٩٨٫١٣٢
١٠٨٫٠٢٣٫٤٢٦

اﻷدوات واﻟﻣﻌدات
﷼ ﺳﻌودي

٣٠٫٢١٣٫٩٣٧

٤٠٫٦٠٩٫٤٣٩

٢٧٫٠٨٣٫٧١٢
٨٫٤٠٤٫١٩٨
٣٥٫٤٨٧٫٩١٠

٥٧٫٢٩٧٫٦٤٩
١٨٫٧٩٩٫٧٠٠
٧٦٫٠٩٧٫٣٤٩

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
﷼ ﺳﻌودي

٥٥٧٫٨٨٦

٣٥٥٫٢٦٨

٢٫٨٥٢٫١١٧
٢٤٥٫٣٨٥
٣٩٨٫١٣٢
٣٫٤٩٥٫٦٣٤

٣٫٤١٠٫٠٠٣
٤٢٫٧٦٧
٣٩٨٫١٣٢
٣٫٨٥٠٫٩٠٢

اﻟﺳﯾﺎرات
﷼ ﺳﻌودي

-

١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦

٧١٫٥٦٤٫٢٩١
٢٠٫٩٣٥٫٣١٩
٩٢٫٤٩٩٫٦١٠

١٣٢٫٤٥٠٫٩٢٩
٨٢٫٠٩٥٫٢٣٧
٢١٤٫٥٤٦٫١٦٦

٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨

٢٥٫١٤٦٫٥١٦

١٫٤٢٧٫٩٧٣
١٫٤٢٧٫٩٧٣

٢٦٫٥٧٤٫٤٨٩
٢٦٫٥٧٤٫٤٨٩

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
﷼ ﺳﻌودي

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-١٦

اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦
٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﺟدﯾد )إﯾﺿﺎح أ أدﻧﺎه(
اﻟﻣﺳدد
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥
٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥
٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٫٩٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٢٦٫٩٧٠٫٨٧٤
٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥
٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥

إن رﺻــــﯾـد اﻟﻘروض طوﯾﻠـﺔ اﻻﺟل اﻟﻘـﺎﺋم ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ١اﺑرﯾل  ٢٠١٦اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻗدره  ٤٫٤١٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ھو ﺑﻌـد ﺧﺻــــم ﺗﻛـﺎﻟﯾف
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٧٣٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي .ﺗم اﻹﻓﺻـﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل  ٢٠١٦واﻟﺳـﻧوات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
إﯾﺿﺎح -١٦ب ادﻧﺎه.
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥
)(٢٥٫١٩١٫٧٩١
١٢٦٫٩٧٠٫٨٧٤

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )أﻧظر أدﻧﺎه(
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٧٣٫٧٠٦٫١١٥
١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥
)(٢٥٫١٩٥٫٠٢٥
١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥

ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣطﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﻣرﺳﻣﻠﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ – ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء )إﯾﺿﺎح (١٤
اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٣٢
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٥٫١٩١٫٧٩١
٢٥٫١٩١٫٧٩١

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٨٫٤٤٩٫٣٩٢
١٦٫٧٤٥٫٦٣٣
٢٥٫١٩٥٫٠٢٥

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﺳداد اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٫٠٥٤٫٥٠٠٫٠٠٠
١٫٤٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠
٥٫٩٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠
١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠
٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺣﺻـﻠت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺳـﺪادھﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺴـﺎط ﻧﺼـﻒ ﺳـﻨﻮﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت ﺗﺨﻀـﻊ
ﻷﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ ﺳـﺎﯾﺒﻮر ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳـﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ .إن ھﺬه اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــﻼت ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿــﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺷــﺧﺻــﯾﺔ وﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻣن
اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.
٤٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-١٦

اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﻗروض ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
أ ( ﺧﻼل  ،٢٠١٧ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ (١-ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦اﺑرﯾل  ،٢٠١٦ﻗﺎﻣت ﺷـرﻛﺔ ﻣراﻛز اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﺣدودة )ﺷـرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ٥٫٥٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــــﻌودي ﻣﻊ ﻋـدد ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻐرض ﺑﻧـﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌـﺎت اﻟﺗﺟـﺎرﯾـﺔ .وﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣـﺎرس ،٢٠١٧
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺳ ـﺗﺧدام  ٣٫٨٨٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳ ـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ .ﯾﺣﻣل ﺗﺳ ـﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺳ ـﻧوﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳ ـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ،وھو ﻣﺿ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻ ـل
ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـﺗﺣق ھذا اﻟﺗﺳـﮭﯾل اﻟﺳـداد ﻋﻠﻰ  ١٧ﻗﺳـط
ﻧﺻف ﺳﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺷﮭر اﺑرﯾل .٢٠١٨
ب( ﺧﻼل  ٢٠١٦واﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﺻﻠت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ب (١-ﺗﺳــ ـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﻋﯾون اﻟﺑﺳــ ـﺎﺗﯾن – ﺟدة ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٦٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــ ـﻌودي ﻣن ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ،
اﺳ ـﺗﺧدم ﻣﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ  ٩٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳ ـﻌودي ﺧﻼل اﻟﺳ ـﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌدﻻت "ﺳ ـﺎﯾﺑور" زاﺋد ھﺎﻣش
ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳ ـﻧوﯾﺎ ً ،وھو ﻣﺿ ـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻ ـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿ ـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ
وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـﺗﺣق اﻟﻘرض اﻟﺳـداد ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ وﺳـﯾﺑدأ ﺳـداد أﺻـل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد
ﻓﺗرة ﺳـﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳـﻧوات اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  .٢٠١٨ﺳـﯾﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر
ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﻣﺎﯾو  ،٢٠١٨ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳـﺗﺣق اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر اﻟﺳـداد ﻓﻲ ﺷـﮭر أﺑرﯾل .٢٠٢٥
ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﺑﺗداَء ﻣن ﻣﺎﯾو .٢٠١٥
ب  (٢-ﺗﺳــﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرب  -اﻟرﯾﺎض ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٩٧٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،
اﺳـــﺗﺧدم ﻣﻧﮫ  ١٫٢٣٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي ﺧﻼل ﻋﺎم  .٢٠١٥ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺳـــﻧوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣﺟﻣﻊ،
وﺑﻌض اﻟﻧﺳـب اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ذﻟك ،وھو ﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات
اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿـﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺳـﺗﺣق اﻟﻘرض اﻟﺳـداد ﻋﻠﻰ أﻗﺳـﺎط ﻧﺻـف ﺳـﻧوﯾﺔ
وﺳﯾﺑدأ ﺳداد أﺻل اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﺳﻣﺎح ﻣدﺗﮭﺎ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٧ﺳﯾﺗم ﺳداد اﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻠﻰ  ١٤ﻗﺳط ﻧﺻف
ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث ﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾوﻟﯾو  ،٢٠١٧أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر ﯾﻧﺎﯾر
 .٢٠٢٤ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺻف ﺳﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤
ب  (٣-ﺗﺳـ ـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ٧٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـ ـﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ زاﺋدا ً
ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳـﻧوًﯾﺎ وھو ﻣﺿـﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻـل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿﻲ
وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿـﻣﺎﻧﺎت ﺷـﺧﺻـﯾﺔ وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث
اﺳـﺗﺣق ﺳـداد اﻟﻘﺳـط اﻷول ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣوﻟﺔ
ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﺳـداد ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠١٣ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل ) ٢٠١٦اﯾﺿﺎح  ١٦أ.(١-
ب  (٤-ﺗﺳـﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره  ١٫٩٥٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .ﯾﺣﻣل اﻟﻘرض ﻋﻣوﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻣﻌدﻻت اﻟﺳـﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ "ﺳـﺎﯾﺑور" ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھﺎﻣش رﺑﺢ ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﺳـﻧوﯾﺎ .إن اﻟﻘرض
ﻣﺿــﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ووﺛﺎﺋق ﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻣن إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر وأراﺿــﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وﺿــﻣﺎﻧﺎت ﺷــﺧﺻــﯾﺔ
وﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺎھﻣﯾن .ﯾﺗم ﺳـداد اﻟﻘرض ﻋﻠﻰ  ١٥ﻗﺳـط ﻧﺻـف ﺳـﻧوي ﻏﯾر ﻣﺗﺳـﺎوي ،ﺣﯾث اﺳـﺗﺣق اﻟﻘﺳـط اﻷول اﻟﺳـداد ﻓﻲ
ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  ،٢٠١٣أﻣﺎ اﻟﻘﺳـط اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺳـﺗﺣق ﺳـداده ﻓﻲ ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠٢٠ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﺳـداد ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس
ﻧﺻـف ﺳـﻧوي اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷـﮭر دﯾﺳـﻣﺑر  .٢٠١٣وﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٧ﺗم ﺳـداد اﻟﺗﺳـﮭﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳـﮭﯾل
اﻟﻣراﺑﺣﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ٦اﺑرﯾل ) ٢٠١٦اﯾﺿﺎح  ١٦أ.(١-
ﺘﺗﻀـﻤﻦ ﺑﻌﺾ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺴـﮭﯿﻼت أﻋﻼه ،ﻣﻦ ﺿـﻤﻦ ﻣﺎ ﺘﺗﻀـﻤﻨﮫ ،ﺗﻌﮭﺪات ﺑﻀـﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴـﺐ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
داﺋﻤـﺎ ً ﺑـﺎﻟﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ إﻟﺘﺰاﻣﮭـﺎ ﺑﺘﻌﮭـﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻨﺼــــﻮص ﻋﻠﯿﮭـﺎ ﻓﻲ ﺗﻠـﻚ اﻻﺗﻔـﺎﻗﯿـﺎت .إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻌﮭـﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻘﺮوض
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻣت رﺳــﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻗدرھﺎ ﻻ ﺷــﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ١١٢٫٤ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي ،و ١أﺑرﯾل  ٨٣٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳـﻌودي( ﺑﻣﺗوﺳـط ﻣﻌدل رﺳـﻣﻠﺔ ﻗدره ﻻ ﺷـﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ،٪٥٫١٤ :٢٠١٧و  ١أﺑرﯾل  (٪٤٫٠٦ :٢٠١٦إﻟﻰ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷـﺎء
)إﯾﺿﺎح (١٤
ﺗﻣت رﺳـــﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗدرھﺎ ﻻ ﺷـــﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  ٨٫٥ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـــﻌودي ،و ١أﺑرﯾل  ٦٫٥ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي اﻟﻰ ﻣﺷﺎﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء.
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-١٧

اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳـﺗﻠم ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ أو اﻟﺑﺿـﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳـﯾﺗم ﺗﺳـﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼً .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل
ﻓﺗرة ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء ﻗﯾود اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺟزء اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻣن اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.

-١٨

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
أﻋﺑﺎء ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
أﺧرى

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨
٤٥٫٥٨٣٫٩٤١
٢١٫٦١٦٫٤٧٥
٢١٫٤٢٠٫٠٠٦
٢١٫١١٨٫٠٤٣
٢٫٧٧٢٫٢٥٣
٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧
٦٫٩٨٩٫٥٥٧
٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥
١٧٫٧٦٥٫١٦٦
٧٫٢٨٧٫٣١٤
٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٧٠٫٢٣٨٫٤١٣
١٠٫٣٢٩٫١٩٦
٢٣٫٢٦٢٫١٢٥
١٣٫٠٦٦٫٥٢٦
٢٫٤٧٣٫٧٠٥
١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥

-١٩

اﻟداﺋﻧون
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳ ـﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻟﻘﺎء ﺷ ـراء ﺑﺿ ـﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت .إن ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑدون ﺿ ـﻣﺎﻧﺎت ،وﺗﺳ ـدد ﻋﺎدة ﺑﯾن  ٣٠إﻟﻰ ٦٠
ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺛﺑﺎت.

-٢٠

اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول ﻣن اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١١٫٣٠١٫٤٧٠
٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠
٦٣٥٫٩٩٠٫١٢٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
١٠٫٧٢١٫٩٣٧
٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤
٤٨٠٫٣١٧٫٠١١

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
١٠٫٦٤٢٫٩٣٧
٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩
٤١١٫٨٣١٫٥٣٦

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺑﺳﺑب رﺳﻣﻠﺔ ﻓﺗرات اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﺳﺑب إﺛﺑﺎت ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﯾﺟﺎر
ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت
ﻋﻛس ﻗﯾد إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣق )إﯾﺿﺎح (٣٠
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٥١

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٤٨٠٫٣١٧٫٠١١
١٦٧٫٩٤١٫١١١

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٤١١٫٨٣١٫٥٣٦
٨٤٫٢٥٤٫١٨٧

)(٣٫٢٣٥٫٤٨٠
)(٩٫٠٣٢٫٥٢٢
٦٣٥٫٩٩٠٫١٢٠

)(١٥٫٧٦٨٫٧١٢
٤٨٠٫٣١٧٫٠١١
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢١

ﻣﻛﺎﻓﺄ ة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٣٠٫٣٣٨٫١٧٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٣١٫٨٥٢٫١٧٠

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﻣﻛـﺎﻓـﺄة ﻧﮭـﺎﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣـﺔ )ﺧطـﺔ ﻣﻧـﺎﻓﻊ( ﻟﻣوظﻔﯾﮭـﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧـذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﻧظـﺎم اﻟﻌﻣـل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
اﻟﺳــﻌودﯾﺔ .ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﺧطﺔ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣﻘطوﻋﺎ ً ﯾﺗم اﺣﺗﺳــﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس آﺧر رواﺗب ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺑدﻻﺗﮭم وﺳــﻧوات
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺗرﻛﮭم اﻟﻌﻣل.
ﯾﻣﺛل إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﺣﺳب إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺷﻛل دوري ﻣن ﻗﺑل إﻛﺗوارﯾﯾن ﻣؤھﻠﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ إﺋﺗﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،وﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﻓﺗرات ﺗﻘﺎرب ﻓﺗرات اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ )ﺗﻌﺎدل ﻓﺗرة  ١٢ﺳﻧﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً( .وﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﺳوق ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻟﮭذه اﻟﺳﻧدات ،ﺗﺳﺗﺧدم أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ .ﯾﺳﺗﻧد ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم إﻟﻰ ﻋواﺋد اﻟﺳﻧدات
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﻛﺗوارﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ،إن وﺟدت ،وﺗدرج ﺿﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﻣوﺣدة وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﻛﺔ إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:

اﻟرﺻﯾد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٣١٫٨٥٢٫١٧٠

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻟﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ة

٦٫٥٦٩٫٠٠٠
٨٣٠٫٠٠٠
٧٫٣٩٩٫٠٠٠

٤٫٦٨١٫٠٠٠
٨١٠٫٠٠٠
٥٫٤٩١٫٠٠٠

إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎس
ﻣﻛﺎﺳب )ﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ

-

ﻣﻛﺎﺳب ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺧﺳﺎﺋر )ﻣﻛﺎﺳب( ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧﺑرة
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻣوﺣد ة
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ

52

٥٢

-

)(٣٩٤٫٠٠٠

)(٢٫٤٤١٫٠٠٠

)(١٫٨٠٢٫٠٠٠

١٫٨٥٤٫٠٠٠

)(٢٫١٩٦٫٠٠٠

)(٥٨٧٫٠٠٠

)(٦٫٧١٧٫٠٠٠

)(٤٦٠٫٧٢٤

٣٠٫٣٣٨٫١٧٠

٣١٫٨٥٢٫١٧٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢١

ﻣﻛﺎﻓﺄ ة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻻﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ:
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرواﺗب

ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﻘﺎﻻت
ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
٪٤٫٢٥
 ٪٦ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ٢٠١٩و ٢٠٢٠
و ٪٤٫٥ﻟﻛل ﺳﻧﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
٪٥٫٠
٦٠
اﯾﮫ اﻛس ﺳﻲ٠٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
٪٣٫٤

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
٪٢٫٦

٪٣٫١
٪٥٫٠
٦٠
اﯾﮫ اﻛس ﺳﻲ٠٠

٪٣٫٠
٪٥٫٠
٦٠
اﯾﮫ اﻛس ﺳﻲ٠٠

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس :٢٠١٨
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣدد ة
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻧﻘص ﻓﻲ
اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻻﻓﺗراﺿﺎت
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
اﻻﻓﺗراﺿﺎت
)(٣١٫٦١٨
)(٢٧٫١٧٦
)(٣٠٫٣٣٨
٪١
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
)(٢٧٫١٦٩
)(٣١٫٥٨٠
)(٣٠٫٣٣٨
٪١
ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟرواﺗب
)(٣٠٫٢١٧
)(٢٨٫٤٢٥
)(٣٠٫٣٣٨
٪٢٠
ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﻘﺎﻻت
ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻣدة إﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ٨٫٣ﺳﻧوات ) ٣١ﻣﺎرس  ١١٫٨ :٢٠١٧ﺳﻧوات(.
ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤٫٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس
 ١٫٦ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢٢

اﻟ ز ﻛ ﺎ ة
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ وﻗدرھﺎ  ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦﷼ ﺳـﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧﷼ ﺳـﻌودي( ﻣن ﻣﺧﺻـص
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤
٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١
اﻟدﺧل ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١
٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩
ﻣﺧﺻﺻﺎت أول اﻟﻣدة وﺗﺳوﯾﺎت أﺧرى
٦٧٨٫٥٤٥٫٥٧٢
١٫١٧٤٫٥٩٣٫٤٩١
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩
٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
)(١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦
)(١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧
ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎ ة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻛﺎﻧت ﺣرﻛﺔ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١
٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦
)(٣٫٤٧٨٫٢١٧
١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺻص اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺎت ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣدﻓوع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠
٢٧٫١٥٤٫٤٢٣
١٫٩٦٧٫٥٥٦
)(٢٦١٫٠٧٨
١١٧٫٣٥٣٫٨٤١

اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ
ﻗدﻣت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳــﯾﺳــﮭﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
 ،٢٠٠٦واﺳﺗﻠﻣت ﺷﮭﺎدات اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .ﺗم إﻧﮭﺎء اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠٠٦
اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠٠٧ﺗﻘوم اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﻘدﯾم اﻹﻗرار اﻟزﻛوي اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷـــرﻛﺎت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺧطﺎب ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘـدﯾم إﻗرار زﻛوي ﻣﺟﻣﻊ .وﺑـﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗم ﺗﻘـدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾـﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌـﺔ ﻟﻠﺳــــﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  ٢٠١٦إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠزﻛـﺎة
واﻟدﺧل .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﺷ ـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرار اﻟزﻛوي ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷ ـرﻛﺎت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ أﺳ ـﺎس ﻣﺟﻣﻊ ،ﺗﻘوم إدارة
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب وﺗﺳﺟﯾل ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻣﺎدى اﻷول ١٤٣٦ھــــ )اﻟﻣواﻓق  ٢٤ﻓﺑراﯾر  ،(٢٠١٥ﺧطﺎﺑﺎ ً ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل
ﻻ ﻣن اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳ ـﺎﺑﻘﺎ ً
ﺗطﺎﻟﺑﮭﺎ ﻓﯾﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺳ ـﺗﻘﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻠﺷ ـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛٍل ﻋﻠﻰ ﺣدة ﺑد ً
ﻟﻠﺳـﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧ﺣﺗﻰ  .٢٠١٦ﻗدﻣت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻋﺗراﺿـﺎ ً ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطﻠب ،وﺗم ﻗﺑوﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل
ﻓﻲ  ١٦ﯾوﻧﯾو .٢٠١٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢٣

رأس اﻟﻣﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﻧﺳب ﻣﻠﻛﯾﺗﮭم ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و  ١أﺑرﯾل :٢٠١٦
إﺳم اﻟﻣﺳﺎھم
ﺷرﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
ﺷرﻛﺔ ﺳﻌف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﺳﯾد /ﻓواز ﻋﺑداﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾر
اﻟﺳﯾد /ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑداﻟﻌ زﯾز
اﻟﺣﻛﯾر
اﻟدﻛﺗور /ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑداﻟﻌزﯾز
اﻟﺣﻛﯾر
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻷوﻟ ﻰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(
ﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﯾدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺷﺧص واﺣد( )*(

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ %

ﻋدد اﻷﺳﮭم

اﻟﻣﺑﻠﻎ

٢٠١٦

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠
٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

٥٢
٣
١٠

٥٢
٣
١٥

٥٢
٣
١٥

٢٣١٫٤٠٠٫٠٠٠
١٣٫٣٥٠٫٠٠٠
٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠

٢٫٣١٤٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠

٢٫٣١٤٫٠٠٠
١٣٣٫٥٠٠
٦٦٧٫٥٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

١٠

١٥

١٥

٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠

٦٦٧٫٥٠٠

٦٦٧٫٥٠٠

٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

١٠

١٥

١٥

٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠

٦٦٧٫٥٠٠

٦٦٧٫٥٠٠

٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠

٥

-

-

٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠

-

-

٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠

-

-

٥

-

-

٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠

-

-

٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠

-

-

٥
١٠٠

١٠٠

١٠٠

٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠
٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠

٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠
٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

)*( ﺗم دﺧول ﻣﺳــﺎھﻣﯾن ﺟدد ﻓﻲ اﻟﺷــرﻛﺔ إﻋﺗﺑﺎًرا ﻣن ﺗﺳــﺟﯾل اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﻣﺳــﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٨ﻣﺣرم ١٤٣٩ھـ
)اﻟﻣواﻓق  ٢٨ﺳﺑﺗﻣﺑر .(٢٠١٧
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘرار اﻟﻣﺳ ـﺎھﻣﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨رﻣﺿ ـﺎن ١٤٣٨ھـــــ ـ )اﻟﻣواﻓق  ١٣ﯾوﻧﯾو  ،(٢٠١٧ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳ ـﻣﯾﺔ ﻷﺳ ـﮭم اﻟﺷ ـرﻛﺔ ﻣن
 ١٫٠٠٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم إﻟﻰ  ١٠﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،أﺻﺑﺢ رأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗﻛون ﻣن  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ﺳﮭم ﺑد ً
ﻻ ﻣن
 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ﺳﮭم.
-٢٤

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
طﺑﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﺷـرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ أن ﺗﺣول  ٪١٠ﻣن ﺻ ـﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳـﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ.
وﯾﺟوز ﻟﻠﺷــــرﻛﺔ اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺟراء ﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ﻋﻠﯾﮫ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷــــرﻛﺔ
ﺑﺗﺣوﯾل  ٪١٠ﻣن ﺻــــﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳــــﻧﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ.

-٢٥

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٤رﺟﺐ ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣﺎرس  (٢٠١٨ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھﺎ
 ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي وذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ  ٠٫٤٩٤٤﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ.ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(٩
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٧ﻣﺤﺮم ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٧ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھﺎ
 ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي وذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ  ٠٫٥٩٧٨﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ.ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(٩
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٥ﺷﻮال ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٩ﯾﻮﻧﯿﻮ  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھﺎ
 ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي وذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ  ٠٫٥٨٤٣﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ.ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع
اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(٩
ﻗﺮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ٢رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٨ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  (٢٠١٦وﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٢رﺟﺐ  ١٤٣٨ھـ
)اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣٠ﻣﺎرس  (٢٠١٧ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھﺎ  ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي وذﻟﻚ ﺑﻮاﻗﻊ  ١٦٠٫٦٧٤٢﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ.ﺗﻢ ﺳﺪاد
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(٩
٥٥

55

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢٦

اﻹﯾرادات
إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات إﯾﺟﺎر )*(
ﺧﺻوﻣﺎت إﯾﺟﺎر
إﯾراد رﺳوم ﺧدﻣﺎت وإدارة
ﻋواﺋد إﯾﺟﺎر
دﺧل ﻋﻣوﻻت ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻔرطﯾن
ﻓﻲ إﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٫٣٤٨٫٤٥٣٫٢١٦
)(٢٩٨٫٠٤٣٫٥٢١
٢٫٠٥٠٫٤٠٩٫٦٩٥
٩٣٫٩٥٦٫٣٨٨
١٢٫٥٨٥٫٦٢٤

٢٫١٩٤٫٢٦٨٫٠٨٨
)(١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٤٤٫٢٦٨٫٠٨٨
٨٢٫٠٦٢٫٠٣٥
١٥٫٢١٠٫٠٨٠

٣٫٥٥٥٫٧١١
٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨

٢٫٧٠٩٫٥٣٧
٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠

)*( ﯾﺷــﺗﻣل إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺻــﯾﺎﻧﺔ وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻛﺟزء ﻣن اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻛل ﻣﺳــﺗﺄﺟر زاﺋدا ً
ھﺎﻣش ﻣﻌﯾن.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرات ﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺷــﺄن ﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .إن ﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ھذه ھﻲ ﻟﻔﺗرات ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﺳﻧوات .ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻧد ﯾﺗﯾﺢ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎر وذﻟك طﺑﻘﺎ ً ﻟﻌﻘود
اﻹﯾﺟﺎر .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٢٠٠٫٤٢٢٫٧٥٢
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
١٫٣٣٤٫٦٢١٫٢٦٧
١٫٣٢٣٫٢٧٨٫٨٨٨
ت
ا
و
ﻧ
ﺳ
س
ﻣ
ﺧ
ن
ﻣ
ل
ﻗ
أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ وأ
٤٫٥٤١٫٢٨٥٫٨٠٠
٣٫١٣٩٫٣٤٧٫٣٢٣
٣٫٣٨٤٫٣٩١٫١٤٠
٣٦٨٫٢٧١٫٣٧٣
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات
٧٨٠٫٦٣٩٫٧٥٦
٥٧١٫٨٨٤٫٣٦٧
٥٫٩٥٣٫٠٨٥٫٢٦٥
-٢٧

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
ﻣﺻﺎرﯾف إﯾﺟﺎر
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺣراﺳﺔ وأﻣن
ﻣﺻﺎرﯾف ﻧظﺎﻓﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف إﺻﻼح وﺻﯾﺎﻧﺔ
رواﺗب وﻣزاﯾﺎ ﻣوظﻔﯾن أﺧرى
أﺧرى

-٢٨

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن

دﻋﺎﯾﺔ
إﻋﻼن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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٥٦

٥٫٠٣٤٫٥١٠٫٥٧٨

٦٫٦٥٦٫٥٤٦٫٨٢٣

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٩١٫٢٨١٫٧٦٢
١٠٨٫٥٦٨٫٩٥٩
٨٤٫٧٦٥٫٤١٣
٧٤٫٨٩٦٫٥٠٣
٣٩٫٧٨٠٫١٢٢
٢٧٫٧٤٢٫٠٢٤
٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣

١٩٤٫٨١٨٫٩٩٦
١٠٧٫٧٦٨٫٠١٧
٨٩٫٣٣٦٫٧٣٠
٧٤٫٦٧٥٫٧٩١
٣٢٫٧٨٤٫٦١١
٢٨٫٩٥٨٫٩٣٠
١٠٣٫٤٨٤
٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٦٫٨٤٧٫٧٤٩
٦٫٥٩٦٫٧٣٩
١٣٫٤٤٤٫٤٨٨

١٠٫٥٢٣٫٣٨٨
٨٫٥٩٩٫٥٢٢
١٩٫١٢٢٫٩١٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٢٩

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ )إﯾﺿﺎح (٨
رواﺗب وﻣزاﯾﺎ ﻣوظﻔﯾن أﺧرى
اﺳﺗﮭﻼك )إﯾﺿﺎح (١٥
ﻣﺻﺎرﯾف اﺗﺻﺎﻻت واﻧﺗرﻧت
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﺄﻣﯾن
رﺳوم ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﯾﺟﺎر
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺷطوﺑﺔ )إﯾﺿﺎح (٨
أﺧرى

-٣٠

اﻹﯾرادات اﻷﺧرى

ﻋﻛس ﻗﯾد ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻋﻛس ﻗﯾد إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺗﺣق )إﯾﺿﺎح (٢٠
دﺧل ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺗذاﻛر ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ
أﺧرى

-٣١

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى

٩٤٫٨١٤٫٤٩٨
٩٤٫٠٦٧٫٧٦٥
٣٠٫٨٢٣٫٣٦٣
١١٫٨١٠٫٠٦٨
١٠٫٤٢٠٫٩٧٩
٧٫٩٨٩٫٢٦٠
٦٫٦٨١٫٨١٥
٣٫٨٦٢٫٢٧٧
١٫٥٦٢٫٢٦١
٦٫٨٣٢٫٣٠٦
٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢

٢٢٫٩٣١٫٣٩٢
٧٣٫٤٩٤٫٩٩٦
٢٠٫٩٣٥٫٣١٩
١٫٣٤٠٫٨٥١
٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨
٧٫٠٢٦٫٣٩٦
١٫٧٣٨٫٨٠٦
٦٥٥٫٤٢٨
٢٫٧٦٨٫٠٤٧
١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

١٦٫٠٩٣٫٢٢٨
٩٫٠٣٢٫٥٢٢
٥٫٧٣٧٫٥٠٠
٨٩٣٫٨٤٥
٣١٫٧٥٧٫٠٩٥

٥٫٧٣٧٫٥٠٠
٢٫١٥٢٫٦١٧
٤٫١٣٥٫٨٣٠
١٢٫٠٢٥٫٩٤٧

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٧٫٨٣٥٫٣٥٤
١٫٦٣١٫٥٨٦
٢٨٥٫٠٠٩
٩٫٧٥١٫٩٤٩

اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن )إﯾﺿﺎح (١٠
ﺧﺳﺎرة ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ )إﯾﺿﺎح (١٤
أﺧرى

-٣٢

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
إطﻔﺎء ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻣﻼت )إﯾﺿﺎح (١٦
أﻋﺑﺎء ﺑﻧﻛﯾﺔ

٥٧

-

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

٢٦٩٫٩٥١٫٢٢٩
٢٥٫١٩١٫٧٩١
٢١٥٫٠١١
٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١

١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨
١٦٫٧٤٥٫٦٣٣
١٦٨٫٠٦٤
١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣٣

رﺑﺢ اﻟﺳﮭم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳـﺎب رﺑﺢ اﻟﺳـﮭم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ وذﻟك ﺑﻘﺳـﻣﺔ ﺻـﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳـﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳـﮭم
اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺻـدرة ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻛﺎﻓﺔ أﺳـﮭم اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﺗﻌﺗﺑر أﺳـﮭم ﻋﺎدﯾﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳـﺎب رﺑﺢ اﻟﺳـﮭم اﻟﻣﺧﻔض وذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل
رﺑﺢ اﻟﺳـﮭم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳـﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض إﺻـدارھﺎ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳـﮭم
اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ أﺳﮭم ﻋﺎدﯾﺔ.
٢٠١٧
٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
﷼ ﺳﻌودي
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻛﻣﻘﺎم ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض )إﯾﺿﺎح (٢٣
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﺳﻧﺔ
رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣
٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠

٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨
٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨

٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٧٧
١٫٧٤

٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫١٥
٢٫١١

ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي ﺑﻧود ﺗﺧﻔﯾض ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
-٣٤

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﺷ ـطﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدﺗﮭﺎ اﻹدارة ﻻﺳ ـﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﺄﺳ ـﺎس ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﻣﺎﺷ ـﻰ ﻣﻊ
طرق إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل ﻛﻘطﺎع ﺗﺷــ ـﻐﯾﻠﻲ واﺣد ﺣﯾث أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺷــ ـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗزاول
أﻧﺷطﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
إن إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ وإﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟرﺑﺢ واﻻﺳــــﺗﺛﻣـﺎرات اﻟﻌﻘـﺎرﯾـﺔ وإﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات وإﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ
ﻛﻛل ﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر اﻟﻣوﺣدة.
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﯾل ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺳـﺎھم ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن  ٪١٠ﻣن إﯾرادات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٨و
.٢٠١٧
ﺗﺗم ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ داﺧل اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ.

-٣٥

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻓﺋﺎﺗﮭﺎ
ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣدﯾﻧون
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦
١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧
٤٣٨٫٩٠١٫٩٧١
٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨
٨٩٤٫٤٦٢٫٣٣٢

٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥
٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١
٣٨٦٫٦٩٨٫٤٦٢
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
١٫٠١٠٫٨٦٤٫٢٣٦

١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥
٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦
٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
١٫١٧١٫٥٤٥٫٦٠١
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
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اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
داﺋﻧون ﺗﺟﺎرﯾون
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي

٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨
٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦
٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦
١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨
٦٫٤٢٩٫٢٧٨٫٨٣٨

٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢
٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢
٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥
٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧
٦٫٤٣٥٫٧٨٠٫٠٩٦

٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥
٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨
٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥
٧٠٫٢٣٨٫٤١٣
٥٫٠٢٩٫٥٢٠٫٦٧١

ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗوﺿـﺢ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳـﺗواھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳـﻠﺳـل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ
ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺣﯾث ان اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ھﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﺻﻧدوق ﻋﻘﺎري
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول
﷼ ﺳﻌودي
٦٫٩٧٦٫٢١٧
٧٫٣٣٥٫٣١٧
٨٫٦٧١٫٤٦٥

-

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌودي
-

٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦
٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥
٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
﷼ ﺳﻌودي
-

-

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌودي
٦٫٩٧٦٫٢١٧
٧٫٣٣٥٫٣١٧
٨٫٦٧١٫٤٦٥

٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦
٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥
٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥

إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﻘﺎرب اﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻧظرا ً ﻟﻺﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻷدوات.
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إدار ة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدار ة رأس اﻟﻣﺎل
ﺗﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘروض .إن اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻣن اﻟﻘروض ھو ﺗﻣوﯾل ﺷــــراء وﺗطوﯾر ﻣﺣﻔظﺔ
اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ وأرﺻــدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻــﻧدوق واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷــﺄ
ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳــ ـوق )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر أﺳــ ـﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت( وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳـــوق اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳـــﻌﺎر اﻟﺳـــوق ﻣﺛل أﺳـــﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت وﻣﻌدﻻت اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ دﺧل
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﯾﺗﻣﺛل اﻟﮭدف ﻣن إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳـوق ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻌرﺿـﺎت ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳـوق واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺿﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋدات.
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر أﺳـﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳـوق.
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ھـﺎﻣﺔ طوﯾﻠـﺔ اﻷﺟل ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻻت ،ﻟﻛن ﯾوﺟد ﻟدﯾﮭـﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
 ٢٠١٨و  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٧و  ١أﺑرﯾل  .٢٠١٦ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر أﺳـــﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت وذﻟك ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳـــﻌﺎر
اﻟﻌﻣوﻻت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
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إدار ة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدار ة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾوﺿــــﺢ اﻟﺟـدول أدﻧـﺎه أﺛر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟـﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘـﺎء ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى اﻟﺛـﺎﺑﺗـﺔ ،ﻋﻠﻰ دﺧـل اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻗﺑـل اﻟزﻛـﺎة )ﻣن
ﺧﻼل اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس:

اﻟرﺑﺢ )اﻟﺧﺳﺎرة( ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣد ة
اﻟدﯾن ﺑﻌﻣوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻣﺔ:
ﺳﺎﯾﺑور  ١٠٠ +ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس
ﺳﺎﯾﺑور  ١٠٠ -ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس

٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي

٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي

)(٥٩٫٧٩٦٫٢٤٤
٥٩٫٧٩٦٫٢٤٤

)(٣٨٫٨٦٠٫٠٠٠
٣٨٫٨٦٠٫٠٠٠

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻘﺎرات
ﺣددت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
•
•

ﻗد ﺗزﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﺗطوﯾر إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط .ﺗﺳـﺗﻌﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺳـﺗﺷـﺎرﯾن ذوي ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط.
ﻗد ﯾﺻـﺑﺢ ﻣﺳـﺗﺄﺟر رﺋﯾﺳـﻲ ﻣﺎ ﻣﺗﻌﺛرا ً ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺑب ﺧﺳـﺎﺋر ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ.
وﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟوﺿـــﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ،وﺗﻘرر ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺿـــﻣﺎن
اﻟﻣطﻠوب وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت.

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت
ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳ ـﺟﻠﺔ ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌرض ﺑﺷ ـﺄﻧﮭﺎ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻟم ﯾﺗم ﻋرض ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺟﺎه اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﺷـﺄن أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻋﻘد ﻋﻣﯾل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛﺑد ﺧﺳـﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺄﺟﯾر ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗﺗم إدارة ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻣن ﺧﻼل إﻟزام اﻟﻣﺳــــﺗـﺄﺟرﯾن ﺑـدﻓﻊ اﻹﯾﺟـﺎرات ﻣﻘـد ًﻣـﺎ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟودة اﻻﺋﺗﻣـﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳــــﺗـﺄﺟر ،وﻓق ﺑرﻧـﺎﻣﺞ
ﺗﺻــﻧﯾف إﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط ،ﻋﻧد إﺑرام ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر .ﯾﺗم ﻣراﻗﺑﺔ ذﻣم اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗظﺎم .ﯾﻣﺛل اﻟﺣد اﻷﻗﺻــﻰ ﻟﻠﺗﻌرض
ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺑل اﺑرام ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر.

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾـل ﻟﻼﻧﺧﻔـﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد ﻛـل ﻗواﺋم ﻣـﺎﻟﯾـﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳـــ ـﺎس ﻓردي ﻟﻠﺟﮭـﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــﯾـﺔ .ﯾﻣﺛـل اﻟﺣـد
اﻷﻗﺻــــﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳــــﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
)إﯾﺿـﺎح  .(٩ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄي ﺿـﻣﺎﻧﺎت .ﯾﺗم ھذا اﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﮭﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﺣص اﻟﺳـوق اﻟذي ﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ھذه اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ،ﺣﯾث أن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣٦

إدار ة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدار ة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

ﺗﺗم إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل إدارة اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد .ﻻ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗرﻛزات ﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﺑﺳﺑب ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻣرﻛزھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳدد ﻧﻘدا ً أو ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى .ﺗﺗﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ،ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ،ﺑﺄن ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء
ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،دون ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺿر ﺑﺳﻣﻌﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻌﺗﻘد اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ھﺎﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾوﻟﺔ ،وﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺣدود اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧﻘص
ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ( ﻣﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ً ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺑدو ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﺷﻛوك ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ وﺿﻊ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدﻓﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ:
ﺑﯾن ﺳﻧﺔ واﺣد ة

ﺑﯾن ﺳﻧﺗﯾن و ﺧﻣس

أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس

اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎ ت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﻗل ﻣن  ٦أﺷﮭ ر

 ١٢ﺷﮭر

وﺳﻧﺗﯾن

ﺳﻧوات

ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﺑﯾن  ٦اﺷﮭر و
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﷼ ﺳﻌو دي

﷼ ﺳﻌو دي

﷼ ﺳﻌو دي

﷼ ﺳﻌو دي

﷼ ﺳﻌو دي

﷼ ﺳﻌو دي

داﺋﻧون

٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨

-

-

-

-

٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦

-

-

-

-

٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن

١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨

-

-

-

-

١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

٣٠٧٫١٩٦٫٣٧٤

٤٠٣٫٤٦٨٫٣١٦

٩٢٦٫٣٩١٫٣٩٧

٣٫٩٥٩٫٢٧٣٫١٦٥

١٫٥٤٧٫٧٤٣٫١٨٥

٧٫١٤٤٫٠٧٢٫٤٣٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٩٠٨٫٤٤٦٫٠٨٦

٤٠٣٫٤٦٨٫٣١٦

٩٢٦٫٣٩١٫٣٩٧

٣٫٩٥٩٫٢٧٣٫١٦٥

١٫٥٤٧٫٧٤٣٫١٨٥

٧٫٧٤٥٫٣٢٢٫١٤٩

ﺑﯾن  ٦اﺷﮭر و

ﺑﯾن ﺳﻧﺔ وا ﺣدة

ﺑﯾن ﺳﻧﺗﯾن وﺧﻣ س

اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﻗل ﻣن  ٦أﺷﮭر

 ١٢ﺷﮭر

وﺳﻧﺗﯾن

ﺳﻧوات

أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣ س ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

داﺋﻧون

٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢

-

-

-

-

٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢

-

-

-

-

٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن

٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧

-

-

-

-

٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

١٤٤٫٥٩٩٫٩٨٧

١٨٤٫٤٦٥٫٥٠٢

٥٦٢٫٣٨٠٫٩٩٢

٢٫٤٥٢٫٩٦٣٫٦٣٥

٤٫٢٨٠٫٣٢٣٫٠٥١

٧٫٦٢٤٫٧٣٣٫١٦٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٧١١٫٥٤٢٫٧٤٨

١٨٤٫٤٦٥٫٥٠٢

٥٦٢٫٣٨٠٫٩٩٢

٢٫٤٥٢٫٩٦٣٫٦٣٥

٤٫٢٨٠٫٣٢٣٫٠٥١

٨٫١٩١٫٦٧٥٫٩٢٨

ﺑﯾن  ٦اﺷﮭر و

ﺑﯾن ﺳﻧﺔ وا ﺣدة

ﺑﯾن ﺳﻧﺗﯾن وﺧﻣ س

اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

أﻗل ﻣن  ٦أﺷﮭر

 ١٢ﺷﮭر

وﺳﻧﺗﯾن

ﺳﻧوات

أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣ س ﺳﻧوات

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

﷼ ﺳﻌودي

داﺋﻧون

٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥

-

-

-

-

٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨

-

-

-

-

٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن

٧٠٫٢٣٨٫٤١٣

-

-

-

-

٧٠٫٢٣٨٫٤١٣

ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

٢١٣٫٥٣٥٫٠٦١

٢٨٧٫٥٤٧٫١٢١

١٫١٦٧٫٣٢٦٫٧٥٥

٢٫٥١٥٫٧٠٥٫٥٤٤

١٫٥٠٣٫٤٧٢٫٩٢٣

٥٫٦٨٧٫٥٨٧٫٤٠٤

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٨٣٢٫٧٦١٫٨٤٧

٢٨٧٫٥٤٧٫١٢١

١٫١٦٧٫٣٢٦٫٧٥٥

٢٫٥١٥٫٧٠٥٫٥٤٤

١٫٥٠٣٫٤٧٢٫٩٢٣

٦٫٣٠٦٫٨١٤٫١٩٠

٦١

61

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣٦

إدار ة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإدار ة رأس اﻟﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم
ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﮭم ،ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳﮭم ﻣﻘﺗﻧﺎه
ﻷﻏراض اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻟﯾس ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﻻ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗداول ھذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺷﻛل ﻧﺷط.
وﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌرض ﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺳــﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ٧٫٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي ) ٣١ﻣﺎرس  ٧٫٣ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳــﻌودي و  ١أﺑرﯾل  ٨٫٧ :٢٠١٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي( .إن اﻟﻧﻘص ﺑواﻗﻊ  ٪١٥ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل أو
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ) ٣١ﻣﺎرس  ١٫١ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳــﻌودي( ،وﯾﺗوﻗف ذﻟك
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺟوھري أو ﻣﺳــ ـﺗﻣر .إن اﻟزﯾﺎدة ﺑواﻗﻊ  ٪١٥ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻻﺳــ ـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺳــ ـﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻘط ،وﻟن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل.
إدار ة رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﻣﺛل رأس اﻟﻣﺎل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم .ﺗﺗﻣﺛل أھداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ:
•

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳـﺗﻣرارﯾﺔ واﻻﺳـﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋواﺋد ﻟﻠﻣﺳـﺎھﻣﯾن وﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻵﺧرﯾن.

•

اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل رأﺳﻣﺎل ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ رأس اﻟﻣﺎل.

ﺗﺗﻣﺛل ﺳــﯾﺎﺳــﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأﺳــﻣﺎل ﻗوي ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﺳــوق وﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﺗطورات
اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل .ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈدارة ھﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل وإﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻ ـﺎدﯾﺔ.
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل ،واﻟذي ﺗﺣدده اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وذﻟك ﺑﻘﺳـــﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﺳــﺎھﻣﯾن .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳــﺗوى ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻣﺳــﺎھﻣﯾن .ﻟم ﯾطرأ أي ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟرأس
اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .ﻟم ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو أي ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ً.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻧﺳﺑﺔ دﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦
٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨
٧٫٥٥١٫٥٧٩٫٠٨٨

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨
١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨
٧٫٣٦٢٫٢٣١٫٦٠٠

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣
٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١
٥٫٨٠٩٫٦٦٨٫٧٣٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل

٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤

٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١

٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤

٢٣٫٧٨٣
٤٫٩٠٤٫٩٧٦٫٤٣٧

)(٣٣٥٫٣١٧
٤٫٨٧٣٫١١٩٫٤٦٤

)(١٫٦٧١٫٤٦٥
٤٫٦٤٦٫٧٤٣٫٨٨٩

ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻌدل

٪١٥٤

٪١٥١

٪١٢٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣد ة)ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
-٣٧

اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﺣت اﻹﻧﺷﺎء
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺳﮭم
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٥٧٣٫٣٠٢٫٩٨١
٥٫٩٠٠٫٠٠٠

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧
٢٫٦٩٦٫٠٠٠
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
أﺑرﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎرات ﺗﺷــ ـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺷــ ـﺄن ﺑﻌض ﻗطﻊ اﻷراﺿــ ـﻲ وﺳــ ـﻛن ﻟﻠﻣوظﻔﯾن .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﯾﺟﺎرات
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:

ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ واﻗل ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨
﷼ ﺳﻌودي
٢٨٦٫٣٢١٫٤٥٠
١٫٣٥٣٫٠٥٩٫١٩٥
٤٫٧٨٣٫٦٧٧٫٩٠٧
٦٫٤٢٣٫٠٥٨٫٥٥٢

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٧
﷼ ﺳﻌودي
٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠
١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥
٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤
٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩

 ١أﺑرﯾل ٢٠١٦
﷼ ﺳﻌودي
٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣
٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧
١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠
١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠

إن ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن ھذه اﻟﻌﻘود ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )إﯾﺿﺎح .(٩
ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷ ـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳ ـﺗﺣﻘﺔ ﻋن أراﺿ ـﻲ ﻣﺳ ـﺗﺄﺟرة ﻟﻐرض إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻐرض ﺗﺄﺟﯾرھﺎ .ﺗﺗراوح
ﻓﺗرة ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﺳﻧﺔ.
إن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت أﻋﻼه ﺗﺗﺿـﻣن ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻣﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدره ﻻ ﺷـﻲء ) ٣١ﻣﺎرس  :٢٠١٧ﻻ ﺷـﻲء ،و  ١أﺑرﯾل :٢٠١٦
 ٧٦٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﺑﻠﻐت اﻟدﻓﻌﺎت ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻛﻣﺻـﺎرﯾف ﺿـﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ  ١٩٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳـﻌودي )٣١
ﻣﺎرس  ١٩٥ :٢٠١٧ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
-٣٨

اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻔﺗرة إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﻣراﺑﺣﺔ طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٤٣٣ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﺑﻧك ﻣﺣﻠﻲ ﻹﻋﺎدة
ﺗﻣوﯾل /ﺗﻣوﯾل ﺗطوﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻟﺳداد دﯾون ﻣﺣددة .اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١٫٣٧٢ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣراﺑﺣﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﻲ  ٢٦أﺑرﯾل  ،٢٠١٨وﻗﻌت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل إﺟﺎرة طوﯾل اﻷﺟل ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٧٧١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣﻊ ﻋدة
ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراء اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى.
اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ٥٫٥٢٨ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟﺎرة.
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٩ﻧوﻓﻣﺑر  ،٢٠١٨اﺳﺗﻣﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺑوط اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻰ
اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻟﻠﺳﻧوات ﻣن  ٢٠٠٧اﻟﻰ  ٢٠١٦واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺧﺻص زﻛﺎة أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ زﻛﺎة ﻣﺳﺗردة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدرھﺎ  ٧٥٫١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﻌد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس .٢٠١٨

٦٣
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
(�شركة ذات م�سئولية حمدودة)

القوائم املالية الأولية
املوحدة
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب 2018م
مع تقرير املراجع امل�ستقل

1

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
اﻟﻔﮭﺮس
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

٢ -١

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٣

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٤

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٧

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

2

اﻟﺼﻔﺤﺔ

٥٢-٨

1

2

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٦
٧
٨
٨و٩
١٠

١٥٣،٢٢٧،١٣٦
٣١١،٨٦١،٠٦٩
٣٦٢،١٥٩،٠٨٩
٦١٠،١٧٩،٠١٧
١١٨،٠٠٧،١٠٧
٣٠،٨٣٣،٨٨١
١،٥٨٦،٢٦٧،٢٩٩

٨٠،٣٥٠،٩٦٨
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦
٢٣٨،٥٧٩،٤٠١
٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩
١١٩،٠٩١،٩٦٠
٣٢،٩٨٤،٦٩٦
٩٩٢،٢٤٨،٠٦٠

٨
٨و٩

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
٨٠،٦٩٢،١١٦
٦٤،٧٩٣،٤٢٥
٤٨،٥١٧،٥٤٢
٦٥،٩٦٩،٣٩٤
٦١،٦٦٧،٧٦٢
٣٩،٦٦٩،٣٢٢
٣٨،٧٨٦،٠٢٢
١٢٨،٤٧٦،٢١٧
١٠٨،٧٠٨،٧٦٣
١٠،٧٨١،٨٦٩،٥٠٠ ١٠،٧٧٦،٠٤٤،٧٤٣
١٣٦،٨٢٧،٥٧٨
١٢٠،٣٧١،٨٨٥
١١،٤٨٢،٣٤٤،٢٣٩ ١١،٣٧٠،٦٩٥،١٧٠
١٢،٤٧٤،٥٩٢،٢٩٩ ١٢،٩٥٦،٩٦٢،٤٦٩

إﯾﻀﺎح
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎول ،طﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ )إﯾﺠﺎر(

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎول ،طﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ  -اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
إﯾﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪًﻣﺎ  -اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ )إﯾﺠﺎر(  -اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات

١١
١٢
١٣
١٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت و ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
إﯾﺮادات ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻗﯿﻤﺔ إﯾﺠﺎرات ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
زﻛﺎة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

١٥
١٦
٨
١٧
١٨
١٩
٢٠

٤٨٨،١٧٣،٠٠٨
١٩٤،٩٠٨،٥٢٧
١٩،٧١٥،٥٥٠
٣٥٩،٢٦٤،٩٧٥
١٣،٤٦٧،٣٥٩
٣٣٥،٤١٤،١٨٤
٧٥،٩٤٦،٨٣٢
١،٤٨٦،٨٩٠،٤٣٥

٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠
١١،٣٠١،٤٧٠
١٦٢،٥٣٩،٧٥٥
١٤٦،٥٥٩،٩٧٠
١،٥٢٨،٩٩٨،٠٧٩

ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻗﯿﻤﺔ إﯾﺠﺎرات ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ  -اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

١٥
١٨
٢١
١٩

٦،٠٦٢،٥٩٢،٠٣١
٥٠٦،٠٣٠،٢٢٥
٢٦،٩٩٨،٩٤٧
٤٠،٥٨٣،٣٨١
٦،٦٣٦،٢٠٤،٥٨٤
٨،١٢٣،٠٩٥،٠١٩

٥،٣٩٥،٠٢٩،١٢٦
٥٦٠،٣٥٩،٨٨٣
٣٠،٣٣٨،١٧٠
٥٤،٩١٤،٣٨٧
٦،٠٤٠،٦٤١،٥٦٦
٧،٥٦٩،٦٣٩،٦٤٥

٢٢
٢٣

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
)(١٣،٧٢٧،٠٠٠
١١،٠٠١،٥٤٩
٤،٨١٨،٠١٣،٨٦٤
٣،٨٨١،٨١٢
١٥،٨٥٣،٥٨٦
٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤ ٤،٨٣٣،٨٦٧،٤٥٠
١٢،٤٧٤،٥٩٢،٢٩٩ ١٢،٩٥٦،٩٦٢،٤٦٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

رأس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻷﺧﺮى
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت و ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧ﺟﺰًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
٣

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٧٠،٧٣٩،٣١٥
٢،٧٥٩،٢١٧
٧٧،٥٧٢،٣١٠
٤،٩٠١،٠٧٠،٨٤٢
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م

اﻹﯾﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
إﯾﻀﺎح  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥ ١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤ ٢٥
(٤٠١،٥٣٨،٨٨٦) (٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦) ٢٦
(٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣) (١٩١،١٤٩،٠٩٩) ١٣
٩٩٥،٢٨٥،١٦٦ ١،٠٢٣،٢٧٢،٤٨٩

إﯾﺮادات أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى
ﻣﺼﺎرﯾﻒ دﻋﺎﯾﺔ وﺗﺮوﯾﺞ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
رﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ

٢٧
٢٨
٢٩
٧
٣٠

٦،٨٤٢،٦٤٢
)(٦،٣٣٦،٧٤٠
)(٤،٩٤٧،١٤٢
)(٥٣،٢٠٢،٢٢٧
)(١٢٥،٠٦٤،٢١٩
٨٤٠،٥٦٤،٨٠٣

١٩،٨٥٠،٩٧١
)(٩،٤٦٦،٩٤٠
)(١٠،٦٥٣،٩٣٦
)(٨٧،٦٨٢،٧٤٩
)(١٢١،٧٧٥،٢٥٠
٧٨٥،٥٥٧،٢٦٢

اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﺰﻛﺎة

٨،١١٦،٧٠٠ ١١
(٣٦١،٨٠٦،١٢٦) ٣١
٤٨٦،٨٧٥،٣٧٧
٦١،٧٨٧،٧٠٩ ٢٠

٩،٦٥٠،٩٢٨
)(٢٢٢،٤٨٠،٨١٨
٥٧٢،٧٢٧،٣٧٢
)(٢٥،٤٤٢،٣٢٣

٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦

رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ:
ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ:
اﻷرﺑﺎح اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

٥٣٨،٣٩٩،٧٣٩
١٠،٢٦٣،٣٤٧
٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦

٣٢

١٫٢٣

٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩
٥٣٧،٦١٩،٠٢٠
٩،٦٦٦،٠٢٩
٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩
١٫٢٣

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧ﺟﺰًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
إﯾﻀﺎح ﷼ ﺳﻌﻮدي
٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩ ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦

رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ﺑﻨﺪ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة

ﺑﻨﻮد ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
اﺳﺘﺜﻤﺎر آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ  -ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺪﺧﻞ) /اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻌﺎﺋﺪ إﻟﻰ:
ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

٢١

٢،٩٩٠،٠٠٠

--

١٢

--

)(٣٥٩،١٠١

١٢

١،٩٠٠،٠٠٠

--

٤،٨٩٠،٠٠٠
٥٥٣،٥٥٣،٠٨٦

)(٣٥٩،١٠١
٥٤٦،٩٢٥،٩٤٨

٥٤٣،٢٨٩،٧٣٩
١٠،٢٦٣،٣٤٧
٥٥٣،٥٥٣،٠٨٦

٥٣٧،٢٥٩،٩١٩
٩،٦٦٦،٠٢٩
٥٤٦،٩٢٥،٩٤٨

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧ﺟﺰًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑ ﺢأو اﻟﺨﺴﺎرة
رﺑ ﺢاﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﻀﺎح  ٨و (٢٤
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٧م
رﺑ ﺢاﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح )إﯾﻀﺎح  ٨و (٢٤
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م

٢٩٣،٦٥١،٩٧١
٢٩٣،٦٥١،٩٧١

-

٣٥،٠٥٣،٢٨٣

٧٧،٥٧٢،٣١٠

)(٢٣،٧٨٣
٢٣،٧٨٣
٥٣٨،٣٩٩،٧٣٩
٤،٨٩٠،٠٠٠
٥٣٨،٣٩٩،٧٣٩
٤،٨٩٠،٠٠٠
)(٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠
)١١،٠٠١،٥٤٩ (١٣،٧٢٧،٠٠٠

)- (٢١،٤٠٠،٠٠٠

-

٢،٧٥٩،٢١٧

٩٢٢،٣١٧
)(٣٥٩،١٠١
)(٣٥٩،١٠١
٥٦٣،٢١٦

١٢٦،٠٩١،٦٠٤
٥٣٧،٦١٩،٠٢٠
٥٣٧،٦١٩،٠٢٠
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
١٣٧،٧١٠،٦٢٤

٥٣٨،٣٩٩،٧٣٩
٤،٨٩٠،٠٠٠
٥٤٣،٢٨٩،٧٣٩
)(٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠
٤،٨١٨،٠١٣،٨٦٤

)(٢١،٤٠٠،٠٠٠

٣٥،٠٥٣،٢٨٣

٤،٩٠١،٠٧٠،٨٤٢

٤،٨٧٠،٦٦٥،٨٩٢
٥٣٧،٦١٩،٠٢٠
)(٣٥٩،١٠١
٥٣٧،٢٥٩،٩١٩
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
٤،٨٨١،٩٢٥،٨١١

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

٦

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧ﺟﺰًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

٣٧٠،٧٣٩،٣١٥ ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠

-

-

-

٣٧٠،٧٣٩،٣١٥ ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠

٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠

رأس اﻟﻤﺎل
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ:
اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
أ رﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻷﺧﺮى
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م

١٠،٢٦٣،٣٤٧
١٠،٢٦٣،٣٤٧
١٥،٨٥٣،٥٨٦

-

١،٧٠٨،٤٢٧

٣،٨٨١،٨١٢

٢،٧٨٨،٨٨٩
٩،٦٦٦،٠٢٩
٩،٦٦٦،٠٢٩
١٢،٤٥٤،٩١٨

اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
﷼ ﺳﻌﻮدي

٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦
٤،٨٩٠،٠٠٠
٥٥٣،٥٥٣،٠٨٦
)(٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠
٤،٨٣٣،٨٦٧،٤٥٠

)(٢١،٤٠٠،٠٠٠

٣٦،٧٦١،٧١٠

٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤

٤،٨٧٣،٤٥٤،٧٨١
٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩
)(٣٥٩،١٠١
٥٤٦،٩٢٥،٩٤٨
)(٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
٤،٨٩٤،٣٨٠،٧٢٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
﷼ ﺳﻌﻮدي

6

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م

إﯾﻀﺎح

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟـــ:
اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ
ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أراﺿﻲ
رد ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

١٣
١٤
١١
٣١
٢١
٧
١٢
٢٨

اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
إﯾﺮادات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻗﯿﻤﺔ إﯾﺠﺎرات ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
إﯾﺮادات ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
زﻛﺎة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ

٢١
٢٠

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎول ،طﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺳﺪاد ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺳﺪاد ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺴﺪد ﻣﻦ ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ) /اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة)/اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

١٣
١٤
١١

١٥
١٥
١٥

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ:
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
زﻛﺎة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺧﺴﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
رﺳﻤﻠﺔ إﯾﺠﺎر  -ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺑﯿﻊ أراﺿﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻣﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺳﻤﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء

٦
٦

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٤٨٦،٨٧٥،٣٧٧

٥٧٢،٧٢٧،٣٧٢

١٩١،١٤٩،٠٩٩
٢٤،٤٧٨،٨٢٦
)(٨،١١٦،٧٠٠
٣٦١،٨٠٦،١٢٦
٤،٦٣٠،٠٠٠
٥٣،٢٠٢،٢٢٧
٢٦٧،٤٥٣
٦،٠٦٩،٢٨٧
١،١٢٠،٣٦١،٦٩٥

٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣
٢١،٢٢٤،٠٢٥
)(٩،٦٥٠،٩٢٨
٢٢٢،٤٨٠،٨١٨
٦،٧٥٥،٨٨٥
٨٧،٦٨٢،٧٤٩
٧،٨٣٥،٣٥٤
١،٦٣١،٥٨٦
)(١٤،٠٦٧،٤١٨
١،١٠٠،٥١٢،٤٤٦

)(٨١،٥٦٨،٤١٠
)(٨٦٧،٠٦٦،٧٤٩
)(٢٦،٧٠٦،٤٧١
)(٨١،٨١٦،٥٧١
٦،٤٥٢،٤٤٧
٧،٩٨٣،٦٣٨
٨٢،٠١٢،٧٣٥
٤٣،٤٣٠،٤٤٠
٢٠٣،٠٨٢،٧٥٤
)(٤،٩٧٩،٢٢٣
١٩٨،١٠٣،٥٣١

)(١٠٠،٥٧٠،٨٤٢
)(٣٢٦،٥٨٢،٨١٢
٦٩٠،٠١٥
١٣،٩٨٠،١٦٤
١،٣٥٤،٢٦٨
٧٨،٧٦٧،٢٤٦
٨٨،٩٢١،٠٤٧
)(٥٥،٤٤٨،٦٠٤
٨٠١،٦٢٢،٩٢٨
)(٧٥٨،٠٥٥
)(١،٦٧٢،٢٨٠
٧٩٩،١٩٢،٥٩٣

)(٢١٩،٤٧٨،٦٢٩
)(٨،٠٢٣،١٣٣
٩،٠٠٠،٠٠٠
)(٣١٩،٧٧٢،٤٦٧
)(٥٣٨،٢٧٤،٢٢٩

)(٣١٠،٨٦٤،١١٤
)(٣٦،١٩٠،٩٨٣
٥،٠٠٠،٠٠٣
)(٤٠،٨٠١،٢٦٣
)(٣٨٢،٨٥٦،٣٥٧

)(١٦٨،٣٦٠،٨٨٠
٦،٩٠٠،٢٧٤،٠١٢
)(٩١،٦٩٢،٩٦٠
)(٦،٢٢٧،١٧٣،٣٠٦
٤١٣،٠٤٦،٨٦٦
٧٢،٨٧٦،١٦٨
٨٠،٣٥٠،٩٦٨
١٥٣،٢٢٧،١٣٦

)(٢٩٦،١٧٦،٧٨٨
)(١٩٦،٣٨٥،٨٧٥
)(٦٦،٠٠٠،٠٠٠
)(٥٥٨،٥٦٢،٦٦٣
)(١٤٢،٢٢٦،٤٢٧
١٥٨،٢١٧،٥٨٨
١٥،٩٩١،١٦١

 ٨و ٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٤
 ٨و (٨٣،٨٦٧،٣٦٤) ١٣
٨،٨٢٥،٤٢٩
٨
(١٦٢،٢٢٠) ١٢

١٠
١٨

١٠٧،٥٧٣،١٢٩
٣٢،٦٠١،٥٤٤

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٧ﺟﺰًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

٧

٣٢٩،٦١٤،١٢٥
)(٤،٣٨٠،٧٢٥
)(٣٥٩،١٠١
٧٧،٦٥٧،٨٧٢
١٢٥،٨٤١،٤٣٣
)(١١٥،٧٦٣،٦٢٥
)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤
7

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳ ﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
١

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻨﺸﺎطﺎت
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٠٩١٧٧ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٢٦ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٥ﻣﺎﯾﻮ ٢٠٠٥م( .ﯾﻘﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻨﺨﯿﻞ ،ص.ب ،٣٤١٩٠٤ .اﻟﺮﯾﺎض  ،١١٣٣٣اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ٨
ﻣﺤﺮم ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧م(.
ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )وﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﻦ ﺑـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ أو اﻹﯾﺠﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﮭﺪم واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺤﻔﺮ وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﯿﻞ وإدارة اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
واﻟﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ وإدارة وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤ ﺆﻗﺘﺔ واﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و ٣١
ﻣﺎرس ٢٠١٨م و  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ٪
ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
) (٢
ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )(١
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮارج اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﺎرم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﯿﻮن اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﯿﻮن اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﯿﺮ وﺷﺮﻛﺎه
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﯿﺮﻣﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ اﻹرث اﻟﻤﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
ﺷﺮﻛﺔ أرﻛﺎن ﺳﻼم ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻈﮭﺮان اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﻮر اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﯿﺎﺳﻤﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺪﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ اﻹرث اﻟﺮاﺳﺦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت

٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٥٠
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥
٪٩٥

 -١إن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺷﺮﻛﺎت ذات ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
 -٢إن اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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٨

٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
-٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥
٪٥

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٢

أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد واﻟﻌﺮض
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻹﺻﺪارات اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻌﺎً ﺑـ "اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ"( .اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح ) (٥ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ.
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح ) (١ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴ ﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  ٨ﻣﺤﺮم ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٧م( .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﺎن
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﻗﺪﻣﺖ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م.
وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻗﺮاءة ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺟﻨﺒﺎً إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺪة وﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م وھﻲ أول ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻌﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
أﺳﺲ اﻟﻘﯿﺎس وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻨﺸﺎط
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻣﺰاﯾﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ .ﺗﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

٣

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻟﻺﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .إﻻ أن ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ھﺬه
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺪ ﯾ ﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻌﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ أﺳﺎس إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﺣﻮل اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻋﻦ
ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات أو ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات أو ﻓﻲ ﻓﺘﺮة
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﯾ ﺆدي إﻟﻰ ﻓﺮوق ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺘﻐﯿﺮ
اﻟﻈﺮوف واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﻮق أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺨﺎرﺟﺔ
ﻋﻦ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﮭﺎ.
اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺤﺪث اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷﺻﻞ أو وﺣﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ،واﻟﺘﻲ
ﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ .ﯾﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗ ً
اﻟﺒﯿﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺸﺮوط ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو
ﺼﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻷﺻﻞ .ﯾﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﺳﺘﻨﺎًدا إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻧﺎﻗ ً
إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ .ﺗﺆﺧﺬ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺨﻤﺲ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻻ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻌﺰز
ﻣﻦ أداء وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ .إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ھﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض
اﻻﺳﺘﺪﻻل.
٩
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٣

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات وﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ .وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺮوج ،إن وﺟﺪت،
أﺣﻜﺎم اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺧﺮوج أﺧﺮى .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة
أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻺدارة ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ.
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ وﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة
ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﯿﺎت وﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .وﺑﺸﻜﻞ دوري ،ﺗﻘﻮم
إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء اﻛﺘﻮارﯾﯿﻦ ﺧﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ و/أو ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة.
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮھﺮي أو ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات دون ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٠ﯾﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ھﺎﻣﺎً وأن ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ
أﺷﮭﺮ ھﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ داﺋﻤﺎً.
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﺧﺮى
ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﺧﺮى ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ .إﻻ أن اﻹدارة ﺗﻀﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﯾﻀﺎً اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى .ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﻟﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ،وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺘﺮب ﻋﻠﯿﮫ إﺟﺮاء ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ.
اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﺤﺪد إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض
اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي
ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ طﺮﯾﻘﺔ وﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى أﻋﻤﺎرھﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ إﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ھﺎﻣﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك ﻛﻞ ﻣﻜﻮن
ھﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﺗﺨﺎذ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻜﺒﺮى ،وأﺛﻨﺎء ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮن ،ﻓﺈن
اﻹدارة ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻜﻮن وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ،وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ،ودورة اﻻﺳﺘﺒﺪال  /ﺟﺪول اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ.
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم

أﺣﻜﺎم اﻹدارة ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
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إن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أو ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ
ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ
ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
١٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
-٣

اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت )ﯾﺘﺒﻊ(
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ھﻨﺎك اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن اﻣﺘﻼك أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﯾ ﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة .وﺗﺄﯾﯿﺪًا ﻟﮭﺬا اﻻﻓﺘﺮاض ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻣﺴﺎوﯾﺔ أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﯿﮭﺎ ،وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﯾﺘﻮﻗﻒ أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﺮﯾﻘﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٪٥٠ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻈﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻮﺣﯿﺪ
وﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﻀﻮر وﺗﻤﺜﯿﻞ ﯾﻌﻄﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻻ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن
اﻵﺧﺮون ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻛﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﻄﺮة ﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
أﺧﺬت اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ أو
أﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ( ﺿﻤﻦ ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﯿﮭﺎ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر
ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة ،وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﺗﻌﺘﻘﺪ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑـ:
• وﺟﻮد ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ وﯾﺸﯿﺮ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﯿﮭﺎ.
• ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺨﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أدت إﻟﻰ
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﺟﻮد "ﺳﯿﻄﺮة".
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

أﺣﻜﺎم اﻹدارة ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ:

ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ وﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٢٠ﻓﺄﻛﺜﺮ واﻋﺘﻘﺎد اﻹدارة ﺑﺄﻧﮫ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﻄﺮة أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺧﻠﺼﺖ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎرس "ﺗﺄﺛﯿﺮًا ھﺎﻣﺎً" وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﯾﻌﺮف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻟﯿﺲ "ﺳﯿﻄﺮة" أو "ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ" .ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣ ﺆﺷﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ "اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم" ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
وﺑﻔﻀﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻤﺎرس ﺗﺄﺛﯿﺮًا ھﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ"(.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﯿﻜﺔ.
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١١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
-٤

اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺳﺎرﯾﺔ ﺑﻌﺪ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺼﺎدرة وﻏﯿﺮ اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ ،إذا اﻧﻄﺒﻖ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ.
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  :١٦ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻌﯿﺎرًا ﺟﺪﯾﺪًا ﻹﺛﺒﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ،وﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻣﺤﻞ:
• ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " – ١٧ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر"
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " - ٤ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر"
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ " - ١٥ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ  -اﻟﺤﻮاﻓﺰ"
• ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ " - ٢٧ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر"
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ) ،(١٧ﻛﺎن ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ )داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ( وﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ )ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ( .ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (١٦اﻵن
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ و "ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ" ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر .وﻗﺪ أدرج ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻋﻔﺎًء اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎً ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ،(١٦ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر أو ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ.
ﯾﺴﺮي اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺸﻜﻞ إﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،٢٠١٩وﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮫ.
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺣﺎﻟﯿﺎً ﺑﺪراﺳﺔ أﺛﺮ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة أن ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ١٦ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٩م .ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ١٦ﺗﺄﺛﯿًﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﺗﻄﺒﯿﻖ
ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:
أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﯾﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻹﯾﻀﺎح ).(٣
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎرس ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ وذﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة .ﯾﺒﺪأ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ھﺬه اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .وﯾﺘﻢ
إدراج اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﯿﺎزﺗﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺮﺑﺢ  /اﻟﺨﺴﺎرة وﻛﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺣﺘﻰ وإن
أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ رﺻﯿﺪ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة .وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﯾﺘﻢ اﺟﺮاء ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ.
ﺗﻢ ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح ) .(١ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ھﺬا اﻹﯾﻀﺎح ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻧﺴﺐ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﻛﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ .إذا ﻓﻘﺪت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ:
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮة( وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷي ﺣﺼﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﻄﺮة.
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
إﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ.
إﺛﺒﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ.
إﺛﺒﺎت أي ﻓﺎﺋﺾ أو ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ُ ،وﻣﺘﻰ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺒﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ أو اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ،ﯾﻌﺎد ﻗﯿﺎس
أي ﺣﺼﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ
زﻣﯿﻠﺔ أو أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻗﺪ ﯾﻌﻨﻲ
ھﺬا أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮًا ﻛﺒﯿﺮًا .واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ھﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ دون اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﯿﻄﺮة أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت .ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
أﺳﺲ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )ﯾﺘﺒﻊ(
طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .وﺑﻤﻮﺟﺐ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ
إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،وﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻮد
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،إن وﺟﺪت.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻛﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ أي ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ إﻻ إذا
ﺗﻜﺒﺪت اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ دﻓﻌﺎت ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة.
ﺗﺤﺬف اﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،إن وﺟﺪت ،ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﱢﺪم اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ دﻟﯿ ً
ﻼ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺤﱠﻮل.
ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺸﮭﺮة ،إن وﺟﺪت ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻ ﯾﺘﻢ إطﻔﺎؤھﺎ أو اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﺮدي ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺧﺎرج اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .وﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد ﻛﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب
ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎرة
ﻛـ "ﺣﺼﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺔ زﻣﯿﻠﺔ "ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
وﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﯿﺎس وإﺛﺒﺎت أي اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ
إﺛﺒﺎت أي ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﮭﺎم واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ
واﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وﻣﺎزال ھﻨﺎك ﺗﺄﺛﯿﺮًا ھﺎﻣﺎً ،ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺣﺼﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ھﻮ ﻣﻼﺋﻢ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻌﻤﻼت اﻷ ﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة
ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .أﻣﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﯿﺠﺮي ﺗﺮﺟﻤﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ إدراج اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯿﻤﺎ
إذا ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﯿﮫ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ )أي
أن ﻓﺮوق اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة أو ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮ ﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ/ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺣﺪة اﺳﺘﻨﺎًدا إﻟﻰ
ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﻮد ﻣﺘﺪاوﻟﺔ/ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ .ﯾﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻣﺘﺪاو ً
ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
• ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻘﮫ أو ﺗﻮﺟﺪ ﻧﯿﺔ ﻟﺒﯿﻌﮫ أو اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻋﺎدﯾﺔ.
• ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺘﻔﻈﺎً ﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
• ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮًا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
• ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻘﯿﺪًا ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل أو اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺰام ﻟﻔﺘﺮة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮًا
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﯾﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺘﺪاو ً
ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
•
•
•
•

ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪاده ﻓﻲ دورة اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺘﻔﻈﺎً ﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮًا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻔﺘﺮة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ ﻣﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻓﺘﺮاض ﺣﺪوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﻧﻘﻞ
اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
•
•

ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أو
ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،أي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻟﺘﺴﻌﯿﺮ أﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﯿﺔ
أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺴﻌﻮن ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮق اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
وﺗﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ أدﻧﺎه ،اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ:
•
•
•

اﻟﻤﺴﺘﻮى  :١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﺑﺪون ﺗﻌﺪﯾﻞ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :٢ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت ﺑﺨﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول اﻟﺬي
ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﻤﺴﺘﻮى  :٣ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت أﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﻮﻗﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻜﺮر ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻗﺪ ﺣﺪث ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ
أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﻷﻏﺮاض إﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺒﯿﻌﺔ
وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺨﺎطﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼه.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﯾﺴﺮي اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ١٥ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  ١ﯾﻨﺎﯾﺮ ٢٠١٨م .اﺳﺘﺤﺪث ﻣﻌﯿﺎر
اﻹﯾﺮادات اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻣﻜﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل
اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﻟﻰ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﻤﺲ ﺧﻄﻮات ھﺬه ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼء ،وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ،
واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) (١٥ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻓﺼﺎﺣﺎت
ﻣﻌﺰزة ﺑﺸﺄن اﻹﯾﺮادات وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﮭﻤﻮا ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ طﺒﯿﻌﺔ وﻣﺒﻠﻎ وﺗﻮﻗﯿﺖ اﻹﯾﺮادات
وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،وﺗﺤﺴﯿﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء .ﯾﺴﻤﺢ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻨﮭﺞ اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ اﻟﻤﻌﺪل.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪات
ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮق ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﺪاد .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮادات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ
اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮوط اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺤﺪدة ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎً وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أي رﺳﻮم أو أﺗﻌﺎب .ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ
ﻛﺈﯾﺮادات ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت .وﻋﻠﯿﮫ ،ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ١٥ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن إﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إﯾﺮادات إﯾﺠﺎر ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ
 .١٧ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﻮاع اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى ﻓﯿﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .١٥
إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎر
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤ ﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ .ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر وﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺈﯾﺮادات ﻧﻈﺮًا ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺸﺮطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻘﺪر اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻛﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ إﯾﺮادات اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
إن ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ھﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أي ﻣﺪة اﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻛﺨﯿﺎر ﻹﻛﻤﺎل
ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻹدارة ﻣﺘﺄﻛﺪة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﯿﻤﺎرس ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻹﻧﮭﺎء ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر أو ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ.
ﻋﻮاﺋﺪ اﻹﯾﺠﺎر
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻋﻮاﺋﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔُ ،ﺗﻌﺪ اﻹدارة ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ أو اﻟﻤﺘﺨﻄﯿﻦ ﻟﻠﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت ،رﺳﻮم اﻹدارة ،واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ .ﺗﺪرج رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات،
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺪرج اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات ،ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻄﺮف أﺻﯿﻞ ﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺸﺄن.

17

١٧

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات )ﯾﺘﺒﻊ(
رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت ،رﺳﻮم اﻹدارة ،واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﺘﻢ إظﮭﺎر رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ "دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺻﺎﻓﻲ"
ﺿﻤﻦ اﻹﯾﺮادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻷن اﻹدارة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.
طﺮف أﺻﯿﻞ أم وﻛﯿﻞ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻄﺮف أﺻﯿﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪرج إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻤﺎﻟﻲ،
أم أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ وﻛﯿﻞ ﻓﺘﺪرج إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،اﺧﺬت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ ﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﻣﺜﻞ
اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴ ﺆول ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ،وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺨﺰون وﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﺮ .اﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ أﻧﮭﺎ
ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻄﺮف أﺻﯿﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﯾﺮاداﺗﮭﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮطﯿﻦ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺨﺪام  -ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ( ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ اﻟﻤﻠﺘﺰم اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻄﺎق ﺗﺴﻌﯿﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺴﺒﺐ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺣﯿﺚ أن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .١٥
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح
ﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﺗﻮﺿﺢ
ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺗﻔ ّ
ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﯾﺮادات واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻣﺒﻠﻐﮭﺎ وﺗﻮﻗﯿﺘﮭﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .اﻧﻈﺮ
إﯾﻀﺎح ) (٢٥ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ.
دﺧﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪﺧﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد وھﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸداة
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﺨﺼﻢ ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
إﯾﺮادات ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﺣﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﺳﺘﻼﻣﮭﺎ.
اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﺣﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ.
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺮوﯾﺞ واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎت
واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .ﺗﺼﻨﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ إﯾﺮادات.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات واﻟﺘﺮوﯾﺞ
واﻹﻋﻼن .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،وﻓﻖ أﺳﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳ ﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض
ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء واﻧﺸﺎء واﻧﺘﺎج ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺆھﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ
ھﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ أو رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻞ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺼﺮوف ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﻓﯿﮭﺎ .ﺗﺘﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪھﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض.
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺳﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﯾﺮات اﻟﻤﺤﺪدة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﺮوض ﺑﺘﻄﻮﯾﺮات ﻣﺤﺪدة ﻓﺈن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮫ ھﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
ﺼﺎ أي دﺧﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ اﻟﻤ ﺆﻗﺖ .ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻧﺎﻗ ً
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
ﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء
اﻻﻗﺘﺮاض إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻓﺘﺮات ﺗﻮﻗﻒ طﻮﯾﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ .ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض أﯾ ً
ﺼﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك أﻧﺸﻄﺔ ﺿﺮورﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﻹﻋﺪاد اﻷﺻﻞ
ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺎر ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎﺋﮫ ﺧﺼﯿ ً
ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ.
اﻟﺰﻛﺎة
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ )"اﻟﮭﯿﺌﺔ"( .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺨﺼﺺ
اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﻮي اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ إﻗﺮارات زﻛﺎة ﻣﻮﺣﺪة
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻹﻗﺮارات اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﯾﺠﺮى ﻗﯿﺪ أﯾﺔ ﻓﺮوق ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻮط ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺮﺑﻂ
اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ )"اﻟﮭﯿﺌﺔ "( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،إن
وﺟﺪت .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺸﺮاء ھﺬه اﻟﺒﻨﻮد .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻧﻔﻘﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻓﯿﮫ .ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻤﺮ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪه ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ .ﺗﻄﻔﺄ ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﺘﺤﺴﯿﻨﺎت أو ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أدوات وﻣﻌﺪات
أﺛﺎث وﺗﺠﮭﯿﺰات
ﺳﯿﺎرات
ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات
 ٨ - ٤ﺳﻨﻮات
 ١٠ - ٤ﺳﻨﻮات
 ٤ﺳﻨﻮات
 ٦ - ٥ﺳﻨﻮات
)اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ(

ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وطﺮق اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺳﻨﻮﯾﺎً ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،
إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻼﺋﻤﺎً ،ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ .ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ،واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎھﺰة ﻟﻠﻐﺮض
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻨﮭﺎ.

١٩

19

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻌﺪات ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ إدراج أي أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻛﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت
اﻷﺻﻞ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻮرا إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻋﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﮭﺎ.
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸﺎء أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻟﻐﺮض
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺧﻞ إﯾﺠﺎر أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻈﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل أو ﻛﻼھﻤﺎ .ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤ ﺆﺟﺮة ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻗﺘﻨﺎﺋﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ دﺧﻞ إﯾﺠﺎر أو ﺗﻌﻈﯿﻢ رأس اﻟﻤﺎل أو ﻛﻼھﻤﺎ ،ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ
ﻷﻏﺮاض إدارﯾﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻧﻘﻞ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻋﻤﻮﻻت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻷوﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻌﻠﮭﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ
ﻟﻠﺘﺸﻐﯿﻞ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺸﺮوط إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ.
وﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وأي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﻻ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸﺎء.
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻹﺻﻼح واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ .ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﺼﻠﺔ أو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪه ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات
 ٢٥ﺳﻨﺔ
 ١٥ﺳﻨﺔ
 ٣٠ﺳﻨﺔ
 ٢٠ﺳﻨﺔ
 ٥٠ﺳﻨﺔ
 ٢٥ - ١٥ﺳﻨﺔ
)اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ(
 ٥٠ - ٤ﺳﻨﺔ
)اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﻓﺘﺮة اﻹﯾﺠﺎر ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ(

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ :ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ :ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ :أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺤﺮﯾﻖ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ
ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة :ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أرض ﻣ ﺆﺟﺮة

ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ/ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام .وإذا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐﯿﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ أو ﺳﺤﺒﮭﺎ ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻊ أﯾﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ .ﯾﺪرج اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت.
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٢٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أي ﻣ ﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أن أﺻﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﯿﻤﺘﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻤ ﺆﺷﺮ أو ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺻﻞ ،ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ .إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو وﺣﺪة
ﺼﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ ،وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻜﻞ أﺻﻞ
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﻧﺎﻗ ً
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻻ ﯾﻨﺘﺞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎ أو وﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد،
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻷﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻮﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ .ﻋﻨﺪ
ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺗﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ )ﻗﺒﻞ
اﻟﺰﻛﺎة( ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻸﺻﻞ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺪادھﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻔﺮدﯾﺔ .ﺗﻐﻄﻲ ھﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺎت
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻷطﻮل ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ
وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮازﻧﺔ.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
ھﺬه اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ وظﯿﻔﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ،ﻋﺪا اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ،إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة أو ﻧﻘﺼﺖ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻤ ﺆﺷﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻘﺪ .ﯾﺘﻢ رد ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﻓﻘﻂ
إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺂﺧﺮ ﺧﺴﺎرة
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﻌﺘﺒﺮ رد اﻟﻘﯿﺪ ھﺬا ﻣﺤﺪودًا ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺳﺘﮭﻼك ،ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺬا اﻟﺮد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩اﻟﺬي ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " ٣٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻘﯿﺎس" ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺒﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ١
"ﻋﺮض اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻋﺮض اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻛﺎﻧﺖ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إدراج اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،أﻋﺎدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٨٧،٦٨٢،٧٤٩﷼ ﺳﻌﻮدي اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ .٣٩
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " ٧اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت" اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺳﻨﺔ ٢٠١٨م ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وطﺒﯿﻌﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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٢١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ٣٩ﺑﻐﺮض ﺗﺼﻨﯿﻒ
وﻗﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .إﻻ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﺑﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ٣٩ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ،واﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،٩وﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻘﺎس ﺑـ :اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة؛ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ؛ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ؛ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .إن ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺼﻮرة
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ إدارة اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .ﻻ ﯾﺘﻢ أﺑﺪًا ﺗﻘﺴﯿﻢ
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﻀﯿﻒ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر ،وﺑﺪ ً
ﻻ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻷداة اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ ﻛﻼ اﻟﺸﺮطﯿﻦ أدﻧﺎه وﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة:
 ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،و
 ﺗﻨﺸﺄ ﻓﺘﺮاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞاﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
أن ﺗﺨﺘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
إن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .وھﺬا ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ .وﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى
ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﯿﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،وإذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺬف ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى
أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ دون ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي ﻣﻘﺎس ﻣﺒﺪﺋﯿﺎً ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ(
ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪًا ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءه ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،وﺗﺸﻤﻞ أي ﻓﺎﺋﺪة أو دﺧﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ،ﺿﻤﻦ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
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ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
ﺗﺜﺒﺖ إﯾﺮادات اﻟﻔﺎﺋﺪة وأرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﻗﯿﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻛﺈﯾﺮادات ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﺳﺘﺮداد ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ وﻻ ﯾﺘﻢ أﺑﺪًا إﻋﺎدة
ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
٢٢

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ وﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺻﻨﻔﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ وﺣﺪات ﺻﻨﺪوق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﯾﺤﺚ أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻘﻂ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﺗﺼﻨﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺘﻘﺔ أو ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻮاﺋﺪ ،ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة .ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎً ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت
ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت أي ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺛﺒﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺒﺎت

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو
ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻮھﺮي أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
وﻻ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ
ﺗﺤﺘﻔﻆ إﻣﺎ ﺑﺠﻤﯿﻊ أو ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ،ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو إﻟﻐﺎءھﺎ أو اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ .ﻛﻤﺎ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوطﮭﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ،وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ.
وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺪدة واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮع )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أي ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺤﻤﻠﺔ( ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺪرج اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ
وﺟﻮد ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻠﺰم ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗطﺑق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩وذﻟﻚ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ .وﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ:
• اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة؛ و
• اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ
ﺗﻘﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺟﻮھﺮي أو ﺑﺪوﻧﮫ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ.
٢٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ً
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺰداد ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ١٢ﺷﮭﺮًا )ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(.
ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ زادت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺘﺎﺣﺔ دون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو
ﺟﮭﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر .وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻨﺎًدا إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﯿﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ ھﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
إن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ١٢ﺷﮭﺮًا ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰًء ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ أﺣﺪاث
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭﺮًا ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ )أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺮ إذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮ
اﻷداة أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٢ﺷﮭًﺮا( .وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻓﺈن أﻗﺼﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ھﻲ أﻗﺼﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

إن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺮﺟﺢ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )أي اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﺪ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ(.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ

وﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ "ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ذو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
إن اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
– اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮض أو اﻟﻤﺼﺪر.
– اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺜﺮ أو اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ٧٢٠ﯾﻮًﻣﺎ.
– أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ دﺧﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻓﻼس أو إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎﻟﻲ أﺧﺮى.
– اﺧﺘﻔﺎء اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.

اﻟﺸﻄﺐ

ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺳﻮاء ﺟﺰﺋًﯿﺎ أو ﻛﻠًﯿﺎ( إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪه ﺗﻮﻗﻊ واﻗﻌﻲ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد .وھﺬا ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺸﻄﺐ .إﻻ أن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺒﮭﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﻔﺎذ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.
ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻓﻲ إﯾﻀﺎح  ٣٤ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺬي ﯾﻌﻮد
إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎس اﻷﺻﻠﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ٣٩
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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٢٤

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺣﻜﻤﻲ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﯾﻠﺰم ﺗﺪﻓﻖ ﺧﺎرج ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام .ﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹدارة ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .إن ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﻣﻌﺪل ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت
اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎل واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﻟﺘﺰام .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻨﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ.
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
إن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ وﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ وﺑﺪﻻت
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷطﻔﺎل ،اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺳﺪادھﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﺣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وھﻲ ﻣﺆھﻠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة.
إن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﻌﺎد ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻮارﯾﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ،وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺷﺮوط ﺗﻘﺎرب ﺷﺮوط
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻨﺪات ،ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة .وﯾﺘﻢ إدراج ھﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﻲ رواﺗﺐ وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
أو ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﯾﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻛﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﻛﺘﻮاري ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
.٥

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
وأن اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وطﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤ ﺆﺟﺮ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﺎراﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ .ﻗﺮرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪة ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر ،ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ھﺬه اﻟﻌﻘﺎرات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻛﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
إن ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أو ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ .ﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ إﯾﺠﺎر أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺟﻮھﺮ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻋﻨﺪ
ﻧﺸﺄة اﻟﻌﻘﺪ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ أو ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺪدة أو ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت.
ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻛﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ .ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دﻓﻌﺎت
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺸﺮطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﺪ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ.
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻷوﻟﯿﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻻت اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ( اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة اﺳﺘﮭﻼك
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أو ﻓﺘﺮات ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﺼﺮ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﯿﻼ ﻟﻺطﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة.
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ھﻮ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬي:
•
•
•

ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ إﯾﺮادات وﺗﺘﻜﺒﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﻣﻦ أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء.
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎً ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺎً واﺣﺪًا ﻷن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺰاول ﻧﺸﺎطﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺰاول أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮﻟﺪة ﻟﻺﯾﺮادات ﻓﻲ
ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أﺧﺮى .ﺗﺘﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻲ واﺣﺪ.
اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ً
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎرھﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٦

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
١٥٢،٣٢٠،١٠٦
٩٠٧،٠٣٠
١٥٣،٢٢٧،١٣٦

ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻹ ﺟﻤﺎﻟﻲ

٧

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٧٩،٥٠٩،٢٤٢
٨٤١،٧٢٦
٨٠،٣٥٠،٩٦٨

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺪون ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ .وﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل أي ﻋﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ،وﺗﻀﻊ ﺣﺪود ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن.
وﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ .وأﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺎت.
إن أﺛﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﺗﻢ ﺷﺮﺣﮫ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح  .٣٤وﻧﻈﺮًا ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،٩ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة.

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﯾﺨﺼﻢ :ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض/ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٤٦٦،٠٨١،٧٣٧
)(١٥٤،٢٢٠،٦٦٨
٣١١،٨٦١،٠٦٩

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٣٨٥،٣٤٩،٩٩٩
)(١٣٨،٦١٦،٨٢٣
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
١٣٨،٦١٦،٨٢٣
)(٣٦،٧٦١،٧١٠
٥٣،٢٠٢،٢٢٧
)(٨٣٦،٦٧٢
١٥٤،٢٢٠،٦٦٨

ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
أﺛﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺸﻄﺐ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٤٨،٤١٦،٤٧٩
٩٤،٨١٤،٤٩٨
)(٤،٦١٤،١٥٤
١٣٨،٦١٦،٨٢٣

ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻋﻤﺎر اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح .٣٥

٨

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ
ﻷﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟﺪى
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ،ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف
ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻟﻌﻜﺲ ،أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻄﺮف ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺎم ﻣﺸﺘﺮك.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻓﺮادًا أو ﻣﻨﺸﺂت .اﻷرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﯾﻀﺎح.
27

٢٧

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٨

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ١-٨اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م و  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م:
اﻟ ﻨ ﻮ ع
اﻻﺳﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻣﺴﺎھﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﻣﺴﺎھﻢ
اﻟﺴﯿﺪ /ﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ
ﻣﺴﺎھﻢ
اﻟﺴﯿﺪ /ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ
ﻣﺴﺎھﻢ
اﻟﺴﯿﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ
ﻣﺴﺎھﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
ﻣﺴﺎھﻢ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
* ﻗﺎم اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة( ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أﺳﮭﻤﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻷم اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ أم ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ.
 ٢-٨اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻢ ﺑﯿﺎن اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﻀﺎح ).(١
 ٣-٨ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻵﺧﺮﯾﻦ:

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٥١٩،٧٥٢
٨،٢٩٥،٩٤٥
٨،٨١٥،٦٩٧

ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي
١،٠٢٣،٦٢٥
١٤،٤١١،٤٤٥
١٥،٤٣٥،٠٧٠

 ٤-٨اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮوط ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻹدارة/ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل اﻟﺴﯿﺎق اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ:
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ﻣﻊ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎً
١٠٧،٢٤٢،٣٦٢
واﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀﺎح .(١٣
)(٨،٨٢٥،٤٢٩
اﻟﻤﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
)(٣٢٩،٦١٤،١٢٥) (٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺗﻤﺖ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
)(١٩٦،٣٨٥،٨٧٥
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺔ
ﯿ
ﺋ
ﺎ
ﮭ
ﻨ
ﻟ
ا
م
ﻷ
ا
ﺔ
ﻛ
ﺮ
ﺸ
ﻟ
ا
ﻰ
ﻟ
إ
ﻊ
ﯿ
ﺒ
ﻠ
ﻟ
ﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣ
)(١٠٣،٣٣٤،٢٠٤
-
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ﺗﺴﻮﯾﺔ أرﺻﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )إﯾﻀﺎح (١٣
ﺑﯿﻊ أراﺿﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
٢٨

٢٠،٥٠٠،٠٠٠
٨،٧٠٠،٤٦٩
)(٨٣،٨٦٧،٣٦٤
-

٧٧،٦٥٧،٨٧٢
)(٤،٣٨٠،٧٢٥
١١٥،٧٦٣،٦٢٥

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٨

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ )ﯾﺘﺒﻊ(

٤-٨

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺧﺮى
أﻋﻤﺎل إﻧﺸﺎﺋﯿﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
إﯾﺮادات إﯾﺠﺎر
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺧﺪﻣﺎت

٢٦٢،٥٤٥،٨٢٩
٤٠٨،٦٨٢،٩١٠
٤٥،٠٤١،٠١١

٢٧٥،٠٠٨،٠٣٣
٣٧٥،٥٦٨،٩٨٢
٦٢،٤٨٢،٨٠٥

ﺗﻢ ،ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،إﺳﻨﺎد ﻋﻘﻮد إﻧﺸﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ إﻟﻰ طﺮف آﺧﺮ ذو ﻋﻼﻗﺔ وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮاز ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ وﺷﺮﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )إﯾﻀﺎح  .(٩إن ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺳﻨﺎد ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت.
 ٥-٨أرﺻﺪة اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ أرﺻﺪة اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
(١

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ:

ﻣﺘﺪاول
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

-

-

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق
ﺷﺮﻛﺔ اﻷطﻌﻤﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮫ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )أ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﮭﻮة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )أ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺴﻚ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )ب(

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٧٥،٦٨٤،٩٧٥
٢،٥١٦،٧٧٣
٨،٠١١،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٤،٠٤١،٩٥٣
٢٠،٥٠٠،٠٠٠
١،٢٥٢،٧٦١
٧٣،٧٢٢

٦٥،٥٦١،٥٢٨
٢٢،٣٢٧،٥٨٤
٣،١٨٦،٦٠٣
٢،٠١٥،٩٥٢
١٥،٧٢١،٠٠٧
٨،٠٣٠،٨٠٤
٤،٥٧٥،٥٨٨
٢،١٢١،١٤٠
٢،٤٠٦،١٣٥
٣٦٢،١٥٩،٠٨٩

٢٢،٩٠٩،٢٠٣
٨،٠٤٦،٦٦٧
٥٠٩،٧٩٧
٣٥٩،٩٤٥
٨٨٥،٣٥٣
٢٣٨،٥٧٩،٤٠١

أطﺮاف أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺤﻜﯿﺮ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ )أ(
ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻌﺎب ﺑﯿﻠﻲ اﻟﻤﺤﺪودة )أ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻀﺎء اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺤﺪودة )أ(
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻸﻟﻌﺎب )أ(
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎرﯾﺲ ﻧﺠﺪ ﻟﻸﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻐﺬاء
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎدم
أﺧﺮى
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق

٢٩

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠

٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٨

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ٥-٨أرﺻﺪة اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 (٢ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ:

ﻣﺘﺪاول
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎس اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
أطﺮاف أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮاز ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ وﺷﺮﻛﺎه )ب(
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎرﯾﺲ ﻧﺠﺪ ﻟﻸﻣﻦ
إﺗﻘﺎن ﻹدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٦،٦٢١،٣٧٩

١٥،٦٢٧،٣٨٧

--١٣،٠٩٤،١٧١
١٩،٧١٥،٥٥٠

٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢
٤،٤٥٥،٨٥٨
١،٢٤٨،٦٠٩
٢٢١،٦١٩،٥٤٦

 (٣اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺎول )إﯾﻀﺎح :(٩

طﺮف آﺧﺮ ذو ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮاز ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ وﺷﺮﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
أ(
ب(

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٦١٠،١٧٩،٠١٧
٦٤،٧٩٣،٤٢٥
٦٧٤،٩٧٢،٤٤٢

٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩
٨٠،٦٩٢،١١٦
٣٥٥،١٩٩،٩٧٥

ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ إﯾﺠﺎرات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ إﯾﺠﺎرات ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ إﯾﺮادات إﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ.

 ٦-٨ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻋﻼه ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺎت ،وﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ وﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻧﻘًﺪا .ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي اﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ أي ﻓﺘﺮة.
ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة اﻟﻤﻘﺎم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
)اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ( ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺸﺂت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
)إﯾﻀﺎﺣﻲ  ١٣و .(٣٦

٩

اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻟﻤﻘﺎول  -طﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎً إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ وﺷﺮﻛﺎه اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﺸﺎء
ﻣﺠﻤﻌﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺣﻞ إﻛﻤﺎﻟﮭﺎ )إﯾﻀﺎح .(٨
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٣٠

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ١٠ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٧،٩٧٨،٠٨٠
٩،٤٦٨،٤٠٤
٤،٩٢٩،٢١٥
٧٥،١٣١،٤٠٨
٥٠٠،٠٠٠
١١٨،٠٠٧،١٠٧

دﻓﻌﺎت ﻣﻘﱠﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪًﻣﺎ
ﺳﻠﻒ ﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
إﯾﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪًﻣﺎ
وداﺋﻊ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺑﮭﺎﻣﺶ
اﻹ ﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٣٤،٣٧٤،١٧٢
٨،٢٠٤،٧٩١
٣،٢٣٠،١٤٤
٦٧،٣٨٢،٨٥٣
٥،٩٠٠،٠٠٠
١١٩،٠٩١،٩٦٠

 ١١اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،ﺷﺮﻛﺔ
ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﺗﺰاول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ وﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ ﺑﻐﺮض إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ أو ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

٪٢٥

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م

٪٢٥

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
)٣٨،٧٨٦،٠٢٢ (٩،٠٠٠،٠٠٠
٨،١١٦،٧٠٠ ٣٩،٦٦٩،٣٢٢
٣٥،٠١٨،٣٩٧

٩،٦٥٠،٩٢٨

)(٥،٠٠٠،٠٠٣

٣٩،٦٦٩،٣٢٢

ﺗﻌﺮض اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻠﺨﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ .ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻈﺎھﺮة
ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ وﻟﯿﺲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م .ﻟﻢ ﺗﺤﺪث أي ﺣﺮﻛﺔ ھﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م إﻟﻰ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻠﺨﺼﺔ:
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

٣٣،٥٠٧،٠٤٨
٢٢١،٤٧٣،٣٨٠
)(٦٧،٥١٦،٣٩٠
)(٣٢،٣١٩،٩٥٠

١٥،٨٦٧،٦٩٩
٢٣٦،٩٩٣،٩٤٣
)(٧٤،٥٣٦،٨٢٢
)(١٩،٦٤٧،٥٣٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮ ﺟﻮدات

١٥٥،١٤٤،٠٨٨

١٥٨،٦٧٧،٢٨٨
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٣١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ١١اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ
أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻹﯾﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺰﻛﺎة
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة

٩٠،٣٩٦،٩٦٠
)(٤،٩٩٤،٨٨٩
)(١،٠٢٠،٧٣٦
٣٢،٤٦٦،٨٠٠

١١٢،١١١،٤٢٧
)(١٠،٤٦٨،٢٠٣
)(٨٨٢،٤٠٩
٣٨،٦٠٣،٧١٢

ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮ ﺟﻮدات

١٥٨،٦٧٧،٢٨٨
)(٣٦،٠٠٠،٠٠٠
٣٢،٤٦٦،٨٠٠
١٥٥،١٤٤،٠٨٨

١٤٠،٠٧٣،٥٨٨
)(٢٠،٠٠٠،٠١٢
٣٨،٦٠٣،٧١٢
١٥٨،٦٧٧،٢٨٨

ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎﺣﮭﺎ .ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺢ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أو ارﺗﺒﺎطﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م.

 ١٢اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى

إن أﺛﺮ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ٩ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻢ ﺷﺮﺣﮫ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح
 .٣٤وﻧﻈﺮًا ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،٩ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة.
 ٣١ﻣﺎرس
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ )(١
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺎري ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة  -ﻣﺘﺪاول )(٢
اﻹ ﺟﻤﺎﻟﻲ

-١

٦،٧٠٨،٧٦٣
١٠٨،٧٠٨،٧٦٣

٦،٩٧٦،٢١٧
١٢٨،٤٧٦،٢١٧

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻘﺎرﯾﺔ  -ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ:

ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري
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١٠٢،٠٠٠،٠٠٠

١٢١،٥٠٠،٠٠٠

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٠٢،٠٠٠،٠٠٠
١٠٢،٠٠٠،٠٠٠

١٢١،٥٠٠،٠٠٠
١٢١،٥٠٠،٠٠٠

إن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  ٪٨٫٥ﻣﻤﻠﻮك ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .دﻓﻌﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻗﺪره  ١٢١٫٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ ﻋﻼوة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪرھﺎ  ٤٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي.
٣٢

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌود ﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ١٢اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى )ﯾﺘﺒﻊ(
(٢

اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺎري  -ﻣﺘﺪاول:
ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٦٨) ٪٠٫٢٥وﺣﺪة ،ﻗﯿﻤﺔ ﻛﻞ وﺣﺪة  ١٠٠٫٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي(
ﺗﻢ ﺷﺮاؤھﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره ٧ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر  ٦٫٧ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م ٦٫٩ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﺗﻢ إﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻗﺪرھﺎ  ٠٫٣ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م )ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م ٠٫٤ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻓﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﻘﺎري ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﺴﻮﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

٣٣

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٦،٩٧٦،٢١٧

٧،٣٣٥،٣١٧

٧،٠٠٠،٠٠٠

٧،٠٠٠،٠٠٠

)(٢٣،٧٨٣
)(٢٦٧،٤٥٤
)(٢٩١،٢٣٧
٦،٧٠٨،٧٦٣

٣٣٥،٣١٧
)(٣٥٩،١٠٠
)(٢٣،٧٨٣
٦،٩٧٦،٢١٧
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٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

----

٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩
--٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

١،٦٧٦،٥٢٧،٤٧٨
١،٧٠٣،٤٠٣،٣٦٢

٢٩٩،٠٥٤،٣٦٩
٣٧،٣٥٥،٦٥٠
٣٣٦،٤١٠،٠١٩

٢،٠٠٢،٤٥٧،٧٣١
٢،٦٩٨،٩٧٢
٧،٧٨٠،٧٩٤
٢،٠١٢،٩٣٧،٤٩٧

ﻣﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٧١،١٤٦،٩٧٤
٢٨٢،٤٧٦،٥٧٥

١١٥،١٢٩،٥٨٦
١١،٩٨٢،٤٣٩
١٢٧،١١٢،٠٢٥

٣٩٧،٦٠٦،١٦١
٦٥٢،٨٣٨
-٣٩٨،٢٥٨،٩٩٩

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢٠،٧٥٣،٣٥٨
١،٦٦٢،٢٤٥
٢٢،٤١٥،٦٠٣

٦٥،١٩٦،١٧٥
٥٦٢،٥٥٤
-٦٥،٧٥٨،٧٢٩

٤٣،٣٤٣،١٢٦ ١١٢،٢٧٥،٣٥٣
٤٤،٤٤٢،٨١٧ ١٢٦،٣٢٣،٤٨٠

١٥٠،٩٣٥،٨٥٤
١٤،٠٤٨،١٢٧
١٦٤،٩٨٣،٩٨١

٢٧٧،٢٥٩،٣٣٤
--٢٧٧،٢٥٩،٣٣٤

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
﷼ ﺳﻌﻮدي

أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﺮاﺋﻖ
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

٢٩،٩٩٧،٩٢٦
٣٢،١٧٤،٥٦٠

٢٥،٤١٠،١٣٦
٢،١٧٦،٦٣٤
٢٧،٥٨٦،٧٧٠

٥٧،٥٨٤،٦٩٦
--٥٧،٥٨٤،٦٩٦

اﻟﻤﺼﺎﻋﺪ
﷼ ﺳﻌﻮدي

٢،١٣٣،٢٩٠،٨٥٧
٢،١٨٨،٨٢٠،٧٩٤

٦١١،٢٨٣،٣٠٣
٦٧،٢٢٥،٠٩٥
٦٧٨،٥٠٨،٣٩٨

٢،٨٠٠،١٠٤،٠٩٧
٣،٩١٤،٣٦٤
٧،٧٨٠،٧٩٤
٢،٨١١،٧٩٩،٢٥٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

١،٨٤٦،٤٤٧،٣٨٢
١،٩٥٦،١٤٠،٩٥٠

٩٨٠،٧٦٩،٥٢٤
١١٤،٧٣٠،٣٠٤
١،٠٩٥،٤٩٩،٨٢٨

١،٩٣٩،٢٧٧،٤٨٣
٢،٠٥٨،٠٨٥،٢٢٨

١،٠٦٤،٦٦١،٨٢٤
١٢٣،٩٢٤،٠٠٤
١،١٨٨،٥٨٥،٨٢٨

٣،١٢٢،٧٤٧،٠٥٢
١،٩٧١،٤٣٥
٣،١٤٤،٨٢٤
٣،١٢٧،٨٦٣،٣١١

١،٩٣١،٦٦١،٩٩٤
١،٧٦٣،١٤٩،٠٦٩

----

١،٧٦٣،١٤٩،٠٦٩
٣٥٣،٧٦٧،٥٠٣
)(١٨٥،٢٥٤،٥٧٨
١،٩٣١،٦٦١،٩٩٤

اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٠،٧٧٦،٠٤٤،٧٤٣
١٠،٧٨١،٨٦٩،٥٠٠

١،٦٧٥،٩٤٥،١٢٧
١٩١،١٤٩،٠٩٩
١،٨٦٧،٠٩٤،٢٢٦

١٢،٤٥٧،٨١٤،٦٢٧
٣٥٩،٦٥٣،٣٠٢
)(١٧٤،٣٢٨،٩٦٠
١٢،٦٤٣،١٣٨،٩٦٩

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

٣٤

ﺔاﻟﻌﻮاﺋﺪ(.
ﺔﺸﺮوط ﺳﺪاد اﻟﻌﻘﺎرات وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺼﻢ وﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻤﻠ )
ﺔﻤﺘﺒﻌ ﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﯿ ﺔاﻟﺨﺎﺻ ﺑ
ﺗﻢ إدراج اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔاﻟﻌﺎدﻟ ﺔﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾ ﺔﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى ) ،(٣وﺗﻌﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣ ﺔﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘ اﻟ

وﺗﺮى اﻹدارة ،ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺎورھﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘّﯿﻤﯿﻦ ،أن اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟ ﺔﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾ ﺔﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدﯾﺎً ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻮاردة أﻋﻼه.

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎ دﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﻋﯿﻨﺖ اﻹدارة ﻣﻘّﯿﻤﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤ ﺔاﻟﻌﺎدﻟ ﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾ ﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٨م .ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻘّﯿﻤﯿﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾ ﺔ  ٢١،٣٦٦،٠٤٩،٦٣٦﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٨م .ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻘّﯿﻤﻮن ﺑﻤﺆھﻼت وﺧﺒﺮة ﻣﻼﺋﻤ ﺔ
ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿ .ﺔ ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﯾﺎن اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ،وﺗﻢ إﻋﺪاده وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ )٢٠١٧م( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺪوﻟﯿ .ﺔ

ﺔﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻘﯿﻤ ﺔدﻓﺘﺮﯾ ﺔﻗﺪرھﺎ  ١٧٤ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ ﺔواﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛ اﺔﻷم اﻟﻨﮭﺎﺋﯿ .ﺔ
)*( ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿ ﺔﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺑ

) (#ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ٤٣٫٢٢ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م ٤٦٫٧٦ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔﻋﻠﻰ أراﺿﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة واﻟﺘﻲ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎرھﺎ ﺑﺎﺳﻢ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗ .ﺔ

٩٢،٨٣٠،١٠١
١٠١،٩٤٤،٢٧٨

٨٣،٨٩٢،٣٠٠
٩،١٩٣،٧٠٠
٩٣،٠٨٦،٠٠٠

١٨٥،٨٣٦،٥٧٨
٧٩،٥٢٣
-١٨٥،٩١٦،١٠١

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ ﷼
ﺳﻌﻮدي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة )(#

٢،٩٣٦،٩١٠،٤٧٤
١،٨٩١،٩١٢
٣،١٤٤،٨٢٤
٢،٩٤١،٩٤٧،٢١٠

ﻣﻜﻮن اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﺗﻌﻮد اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻌ ﺔﻣﺮاﻛﺰ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮭﺎ ﺧﻼل  ٢إﻟﻰ  ٣ﺳﻨ .ﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔاﻟﺪﻓﺘﺮﯾ :ﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م

اﻻﺳﺘﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔاﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔاﻟﻔﺘﺮة

إﺿﺎﻓﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻼت )إﯾﻀﺎح (*) ،(٨
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾ ﺔاﻟﻔﺘﺮة

اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔاﻟﻔﺘﺮة

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

اﻷراﺿﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ١٣اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ١٣ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات:
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥
١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤
)(٤٠١،٥٣٨،٨٨٦
)(٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦
)(٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣
)(١٩١،١٤٩،٠٩٩
٩٩٥،٢٨٥،١٦٦
١،٠٢٣،٢٧٢،٤٨٩

اﻹﯾﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
اﺳﺘﮭﻼك ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺻﻜﻮك
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ – أراﺿﻲ
اﻟﻌﺰﯾﺰﯾﺔ ﻣﻮل – ﻣﻜﺔ
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻌﺮب –ﺟﺪة
ﺻﺤﺎري ﺑﻼزا – اﻟﺮﯾﺎض
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻨﻮر
أراﺿﻲ اﻟﺠﺒﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻊ ھﻔﻮف اﻷﺣﺴﺎء
ﻣﺠﻤﻊ ارﻛﺎن ﺳﻼم
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺤﻤﺮاء

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ

اﻷراﺿﻲ
أرض ﻋﯿﻮن اﻟﺮاﺋﺪ
أرض ﻋﯿﻮن اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ
أرض ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺨﻠﯿﺞ
ﻣﻄﺎر اﻟﺪﻣﺎم
أرض اﻟﻘﺼﯿﻢ
أرض أﺑﮭﺎ

١٧٨،٢٢٧،٦٦٥
١٤١،١١٥،١٠٢
٧٥،٢٤٠،٠٠٠
٦٨،١٢٠،٠٠٠
٣٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٠،٧٠٠،١٤٥
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٦،١٠٠،٠٠٠
١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢

١٧٨،٢٢٧،٦٦٥
١٤١،١١٥،١٠٢
٧٥،٢٤٠،٠٠٠
٦٨،١٢٠،٠٠٠
٣٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٠،٧٠٠،١٤٥
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٥٦،١٠٠،٠٠٠
١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻻ
ﻻ
ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻻ
ﻻ

١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧
١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠
٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠
٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٦٢،٠٠٠،٠٠٠
٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧
١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠
٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠
٢١٠،٠٠٠،٠٠٠
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٦٢،٠٠٠،٠٠٠
٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧
٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ

٣٥
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒ ﺮ٢٠١٨م
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م

اﻻﺳﺘﮭﻼك:
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺤّﻤﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة )إﯾﻀﺎح (٣٠
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

 ٣١دﯾﺴﻤﺒ ﺮ٢٠١٨م
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
إﺿﺎﻓﺎت
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة

 ١٤اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات

٦٣،٨٣٩،٣٨٠
٧٢،٠١٦،٢٥٧

٦٦،٥٥٧،٠٤٨
١٢،١٢٤،٥٥٣
٧٨،٦٨١،٦٠١

١٣٨،٥٧٣،٣٠٥
٣،٩٤٧،٦٧٦
١٤٢،٥٢٠،٩٨١

أدوات وﻣﻌﺪات
﷼ ﺳﻌﻮدي

٣٧،٨٠٣،٥٧٤
٤٠،٤٦٦،٤٦٨

٤٤،٩٣٦،٤٠٥
٦،٥٨٤،٧٠٨
٥١،٥٢١،١١٣

٨٥،٤٠٢،٨٧٣
٣،٩٢١،٨١٤
٨٩،٣٢٤،٦٨٧

أﺛﺎث وﺗﺠﮭﯿﺰات
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٢١،٠٠٢
١٨٥،١٩٣

٣،٧٠٠،٧٠٩
١٥١،٦٩١
٣،٨٥٢،٤٠٠

٣،٨٨٥،٩٠٢
٨٧،٥٠٠
٣،٩٧٣،٤٠٢

ﺳﯿﺎرات
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م

١٨،٦٠٧،٩٢٩
٢٤،١٥٩،٦٦٠

٨،١٢٨،٨١١
٥،٦١٧،٨٧٤
١٣،٧٤٦،٦٨٥

٣٢،٢٨٨،٤٧١
٦٦،١٤٣
٣٢،٣٥٤،٦١٤

ﺗﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟ ﺮة
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٢٠،٣٧١،٨٨٥
١٣٦،٨٢٧،٥٧٨

١٢٣،٣٢٢،٩٧٣
٢٤،٤٧٨،٨٢٦
١٤٧،٨٠١،٧٩٩

٢٦٠،١٥٠،٥٥١
٨،٠٢٣،١٣٣
٢٦٨،١٧٣،٦٨٤

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ١٥اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻛ ﻧﺎﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻛﻤ ﯾﺎﻠﻲ:

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠
٦،٩٠٠،٢٧٤،٠١٢
)(٦،٢٢٧،١٧٣،٣٠٦
٦،٦٢٨،١٠٠،٧٠٦
)(٧٧،٣٣٥،٦٦٧
٦،٥٥٠،٧٦٥،٠٣٩
)(٤٨٨،١٧٣،٠٠٨
٦،٠٦٢،٥٩٢،٠٣١

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
إﺿ ﻓﺎﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺪﻓﻮع
ﻧﺎﻗﺼﺎً :ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻔﺄة
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎً :اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻛ ﻧﺎﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻜ ﻟﺎﯿﻒ اﻟﻤﻌ ﻣﺎﻼت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻛﻤ ﯾﺎﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
إﺿ ﺎﻓ ﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻣﺸﻄﻮب ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
أﺗﻌﺎب اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﺮﺳﻤﻠﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌ ﻣﺎﻼت اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﯿﻤ ﺎﯾﻠﻲ ﺟﺪول ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﺔ:

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠
-)(٦٦،٠٠٠،٠٠٠
٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠
)(١٢٦،٩٧٠،٨٧٤
٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦
)(٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٥،٣٩٥،٠٢٩،١٢٦

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٢٦،٩٧٠،٨٧٤
٩١،٦٩٢،٩٦٠
)(١٢٥،١٧١،٢٨٥
)(١،٥١٧،٧١٩
)(١٤،٦٣٩،١٦٣
٧٧،٣٣٥،٦٦٧

١٥٢،١٦٢،٦٦٥
---)(٢٥،١٩١،٧٩١
١٢٦،٩٧٠،٨٧٤

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٤٨٨،١٧٣،٠٠٨
٢،٦٣٢،٤٣٤،٢١١
٣،٥٠٧،٤٩٣،٤٨٧
٦،٦٢٨،١٠٠،٧٠٦

 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠
٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠
١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠
٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠

ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أﻋﻼه ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺳﺪادھ ﺎﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ.
إن ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺗﺨﻀﻊ ﻷﺳﻌ ﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﺳﻌ ﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺛ ﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ "ﺳ ﯾﺎﺒﻮر" ﺑ ﺎﻹﺿ ﻓﺎﺔ إﻟﻰ أﺳﻌ ﺎر
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭ .ﺎ إن ھﺬه اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻋﻘﻮد إﯾﺠ ﺎر ووﺛ ﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ إﯾﺮادات
اﻹﯾﺠ ﺎر وأراﺿﻲ وﻣﺒ ﺎﻧﻲ وﺿﻤ ﺎﻧ ﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ.
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  ٢٦أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م ،ﻗ ﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔ ﺎﻗﯿﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺳﻼﻣﻲ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻐ ﺎﯾﺔ  ٧٫٢٠٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي ﻣﻊ ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﻐﺮض إﻋ ﺎدة ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺤ ﻟﺎ ﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺬا اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﻐ ﺎﯾﺔ
 ١٫٤٣٣ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي وﺗﺴﮭﯿﻞ إﺟ ﺎرة ﻟﻐ ﺎﯾﺔ  ٥٫٧٧٢ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻠﻎ ١،٣٧٢
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤ ﻟﺎﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﻠﻎ  ٥،٥٢٨ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ إﺟﻤ ﻟﺎﻲ ﻣﺒﻠﻎ
ﺗﺴﮭﯿﻞ اﻹﺟ ﺎرة .وﺑ ﻟﺎﺘ ﻟﺎﻲ ،ﺗﻢ ﺷﻄﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻄﻔﺄة  ١٢٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘ ﺎﺋﻤﺔ
)إﯾﻀ ﺎح .(٣١
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ أﻋﻼه ﻋﺪة ﺗﻌﮭﺪات ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺒﻌﺾ
ﺎﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ .إن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﮭﺪات اﻟﻘﺮض ﻛﻤ ﻓ
٣٧
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ١٦اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮاء ﺑﻀ ﺎﻋﺔ أو ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠ ﺎرﯾﺔ .إن ھﺬه اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺑﺪون ﺿﻤ ﺎﻧ ﺎت،
وﺗﺴﺪد ﻋ ﺎدة ﺑﯿﻦ  ٣٠إﻟﻰ  ٦٠ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺛﺒﺎت.

 ١٧اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻟﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭ أﺎو ﺑﻀ ﺎﻋﺔ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭ ﺎﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻗﯿﻮد اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ.

 ١٨اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺠ ﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ:
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٥٧١،٦٦١،٣٥٣
٣٩،٧٧٣،٣١١

٤٨٠،٣١٧،٠١١
١٠٣،٦١٢،٣٤٤

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
إﺿ ﺎﻓ ﺎت ﺑﺴﺒﺐ رﺳﻤﻠﺔ ﻓﺘﺮات اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﻤﺠ ﻧﺎﯿﺔ
ﺻ ﻓﺎﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺠ ﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺛﺒﺎت ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت اﻹﯾﺠ ﺎر
)(١،٤٧٥،٤٨٢
ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜ ﺑﺎﺖ
)(٩٠،٤٦١،٥٩٨
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ )إﯾﻀ ﺎح (٨
-رد إﯾﺠ ﺎرات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
٥١٩،٤٩٧،٥٨٤
)(١٣،٤٦٧،٣٥٩
ﻧﺎﻗﺼﺎً :اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ اﻹﯾﺠ ﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
٥٠٦،٠٣٠،٢٢٥
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ

)(٣،٢٣٥،٤٨٠
-)(٩،٠٣٢،٥٢٢
٥٧١،٦٦١،٣٥٣
)(١١،٣٠١،٤٧٠
٥٦٠،٣٥٩،٨٨٣

 ١٩اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٦٦،٨٩٤،٠٢٣
٨٤،١٣٦،٥٦٩
٧٦،٩٦٥،١٦٥
٩٣،٢٧٥،٧٧٤
١٤،١٤٢،٦٥٣
٣٣٥،٤١٤،١٨٤

ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ *
ﻧﻔﻘﺎت ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀ ﻓﺎﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺻ ﻓﺎﻲ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٤٧،٩٩٠،٦٨١
٢١،٤٢٠،٠٠٦
٢٦،٤٢٧،٠٨٤
٤٥،٥٨٣،٩٤١
٢١،١١٨،٠٤٣
١٦٢،٥٣٩،٧٥٥

* ﯾﺘﻢ اﻻﻓﺼ ﺎح ﻋﻦ اﻟﺠﺰء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻦ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﺈﺟﻤ ﻟﺎﻲ  ٤٠٫٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م ٥٤٫٩ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻛﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٢٠اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﻛ ﺎة اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ١٣،٣٥٤،٤٣٤﷼ ﺳﻌﻮدي )ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م:
 ٢٥،٤٤٢،٣٢٣﷼ ﺳﻌﻮدي( وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤ ﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺘ ﺎﻟﻲ:

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛ ﺎة
ت اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﺔ وﺗﺴﻮﯾﺎت أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼ ﺎ
ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤
٤٨٦،٨٧٥،٣٧٩
)(١٢٣،١٦٠،٠٨٤
٦،٦٣٦،٢٠٤،٥٨٤
)(١١،٣٧٠،٦٩٥،١٧٣

٤،٨٧٣،٤٥٤،٧٨١
٨١٩،٠٩٥،٣١٩
١،١٧٤،٥٩٣،٤٩١
٦،٠٥٠،٠٥٥،٩٤٦
)(١١،٦٠٩،٨٢٥،٦٩٧

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺰﻛ ﺎة اﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ.
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
ﻛ ﻧﺎﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛ ﺎة ﻛﻤ ﯾﺎﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ
رد ﻓ ﺋﺎﺾ ﻣﺨﺼﺺ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ٣١
دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ٣١
ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

١٤٦،٥٥٩،٩٧٠
)(٧٥،١٤٢،١٤٣
١٣،٣٥٤،٤٣٤
)(٦١،٧٨٧،٧٠٩
)(٨،٨٢٥،٤٢٩
-٧٥،٩٤٦،٨٣٢

١١٧،٣٥٣،٨٤١
-٣٢،٦٨٤،٣٤٦
٣٢،٦٨٤،٣٤٦
-)(٣،٤٧٨،٢١٧
١٤٦،٥٥٩،٩٧٠

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺑﻮط
اﻋﺘﺒ ﺎرًا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠٠٧م ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﺰﻛﻮي اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﮭ ﺎ
وﻟﻠﺸﺮﻛ ﺎت اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭ ﺎﺑ ﻟﺎ ﻜ ﺎﻣﻞ ﺑﻤ ﺎﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﺨﻄﺎب
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻗﺮار زﻛﻮي ﻣﻮﺣﺪ .وﺑ ﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ٢٠٠٧م ﺣﺘﻰ
٢٠١٦م إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ .وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑ ﻟﺎﺬﻛﺮ أﻧﮫ وﺑ ﻟﺎﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻹﻗﺮار اﻟﺰﻛﻮي ﻟﮭ ﺎوﻟﻠﺸﺮﻛ ﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑ ﻟﺎ ﻜ ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮﺣﺪ ،ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب وﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛ ﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻋ ﺎء
اﻟﺰﻛﻮي اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛ ﺎة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻹﻗﺮارات اﻟﺰﻛ ﺎة اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛ ﺎت اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮭ ﺎﺑ ﻟﺎ ﻜ ﺎﻣﻞ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٢٠اﻟﺰﻛﺎة )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﺑﻮط )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م ،ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ أﻣﺮ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ ﻟﻺﻗﺮارات اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﺨ ﺎﺻﺔ
ﺑ ﻟﺎﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﺸﺮﻛ ﺎت اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭ ﺎاﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑ ﻟﺎ ﻜ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ٢٠٠٧م إﻟﻰ ٢٠١٦م
ﻗ ﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﻠﻎ  ٨٫٨ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﯾﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﺰﻛ ﺎة ﻟﻠﺴﻨﻮات
ﻣﻦ ٢٠٠٧م إﻟﻰ ٢٠١٦م.ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼﺺ زﻛ ﺎة ﺑﻘﯿﻤﺔ  ٨٣٫٩ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ٢٠٠٧م إﻟﻰ
٢٠١٦م .وﻋﻠﯿﮫ ،ﻗ ﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة.

 ٢١ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٦،٩٩٨،٩٤٧

اﻟﺘﺰام ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة

 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٣٠،٣٣٨،١٧٠

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻨﺢ ﻣﻜ ﺎﻓﺄة ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ )ﺧﻄﺔ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ( ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭ ﺎ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻧﻈ ﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴ ﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ رواﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
وﺑﺪﻻﺗﮭﻢ وﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ﺗﺮﻛﮭﻢ اﻟﻌﻤﻞ.
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤ ﻟﺎ ﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﯾﺤﺴﺐ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻛﺘﻮارﯾﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺑ ﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ .ﯾﺘﻢ
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤ ﺎﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺨﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺼ ﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﺑ ﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌ ﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
ﻟﺴﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛ ﺎت ﻋ ﻟﺎ ﯿﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﮭ ﺎاﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ،وﺗﻜﻮن ﻟﮭ ﺎﻓﺘﺮات ﺗﻘﺎرب ﻓﺘﺮات اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )ﺗﻌ ﺎدل ﻓﺘﺮة  ١٢ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً( .وﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮق ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻨﺪات ،ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻌ ﺎر اﻟﺴﻮق
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ .وﺣﯿﺚ أن ﺳﻨﺪات اﻟﺸﺮﻛ ﺎت واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻛ ﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﮫ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﺑﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﻦ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﺎس اﻷرﺑ ﺎح أو اﻟﺨﺴ ﺋﺎﺮ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ،إن وﺟﺪت ،وﺗﺪرج ﺿﻤﻦ
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺒ ﺎﻟﻎ إﻋ ﺎدة ﻗﯿ
ﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﯿ
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٢١ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة:
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣ ﺎرس
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ٣١
٢٠١٨م
دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٣١،٨٥٢،١٧٠
٣٠،٣٣٨،١٧٠

اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤ ﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻓﻮاﺋﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺎس
إﻋ ﺎدة اﻟﻘﯿ
ﻣﻜ ﺎﺳﺐ)/ﺧﺴ ﺋﺎﺮ( اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻜ ﺎﺳﺐ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﺒﺮة
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤ ﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة /اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ

٣،٥٧٩،٠٠٠
١،٠٥١،٠٠٠
٤،٦٣٠،٠٠٠

٦،٥٦٩،٠٠٠
٨٣٠،٠٠٠
٧،٣٩٩،٠٠٠

)(١،٢٧٩،٠٠٠
)(١،٧١١،٠٠٠
)(٢،٩٩٠،٠٠٠
)(٤،٩٧٩،٢٢٣
٢٦،٩٩٨،٩٤٧

)(٣٩٤،٠٠٠
)(١،٨٠٢،٠٠٠
)(٢،١٩٦،٠٠٠
)(٦،٧١٧،٠٠٠
٣٠،٣٣٨،١٧٠

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﻓﯿﻤ ﺎﯾﻠﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﮭ ﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة:
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾ ﺎدات ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ
ﻣﻌﺪل ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺘﻌ ﻗﺎﺪي

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
٪٥٫٢٥
 ٪٦ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ٢٠١٩م و٢٠٢٠م
و ٪٤٫٥ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
٪٥٫٠
٦٠

 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨م
٪٤٫٩
 ٪٦ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ٢٠١٩م و٢٠٢٠م
و ٪٤٫٥ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
٪٥٫٠
٦٠

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺑﺎﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول أدﻧ ﺎه اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺰﯾ ﺎدة أو
ﺎﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م:
اﻟﻨﻘﺺ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﻤ ﻓ

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾ ﺎدات ﻓﻲ اﻟﺮواﺗﺐ
ﻣﻌﺪل ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت
٪١
٪١
٪٢٠

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٦،٩٩٨،٩٤٧
٢٦،٩٩٨،٩٤٧
٢٦،٩٩٨،٩٤٧

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﺰﯾ ﺎدة ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت
اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﺎت
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٣٠،٧٥٥،٠٠٠
٢٣،٦٣٢،٠٠٠
٢٣،٥٨٦،٠٠٠
٣٠،٧٣٩،٠٠٠
٢٦،٩٢١،٠٠٠
٢٦،٨٠٤،٠٠٠

ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﺟﺮاء ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ ﻗﺪرھ ﺎ ١٫١ﻣﻠﯿﻮن
﷼ ﺳﻌﻮدي.
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٤١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٢٢رأس اﻟﻤﺎل
ﺎﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨م:
ﻓﯿﻤ ﺎﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﺑﺄﺳﻤ ﺎء اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ وﻧﺴﺐ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻛﻤ ﻓ
اﺳﻢ اﻟﻤﺴ ﺎھﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ٪

ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ

ﺎس اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻓ
ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻒ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺴﯿﺪ /ﻓﻮاز ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ
اﻟﺴﯿﺪ /ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ
اﻟﺴﯿﺪ /ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﯿﺮ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ*
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻟﺜ ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرﯾﺔ*
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرﯾﺔ*

٥٢
٣
١٠
١٠
١٠
٥
٥
٥
١٠٠

٢٣١،٤٠٠،٠٠٠
١٣،٣٥٠،٠٠٠
٤٤،٥٠٠،٠٠٠
٤٤،٥٠٠،٠٠٠
٤٤،٥٠٠،٠٠٠
٢٢،٢٥٠،٠٠٠
٢٢،٢٥٠،٠٠٠
٢٢،٢٥٠،٠٠٠
٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠

اﻟﻤﺒﻠﻎ
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠
١٣٣،٥٠٠،٠٠٠
٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠
٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠
٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠
٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠
٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠
٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠

* ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ.

 ٢٣اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ  ٪١٠ﻣﻦ أرﺑ ﺎﺣﮭ ﺎ اﻟﺼ ﻓﺎﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ اﻟﻨﻈ ﺎﻣﻲ.
ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻘﺮر اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻰ ﻣ ﺎﺑﻠﻎ إﺟﻤ ﻟﺎﻲ اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ  ٪٣٠ﻣﻦ
رأس ﻣ ﺎﻟﮭ ﺎ .إن ھﺬا اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ .ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿ ﺎطﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ.

 ٢٤ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻗﺮر اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﻮن ﺑ ﻟﺎﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤ ﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  ٢٣رﺑﯿﻊ اﻵﺧﺮ ١٤٤٠ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م(
ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھ ﺎ ٠٫٦٢﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤ ﻟﺎﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑ ﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴ ﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ.
ﻗﺮر اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﻮن ﺑ ﻟﺎﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤ ﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  ٢٠ﻣﺤّﺮم ١٤٤٠ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٨م( ﺗﻮزﯾﻊ
أرﺑﺎح ﻗﺪرھ ﺎ ٠٫٤٠﷼ ﺳﻌﻮدي وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤ ﻟﺎﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ .ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑ ﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴ ﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ.
ﻗﺮر اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﻮن ﺑ ﻟﺎﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤ ﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  ١٦ﺷﻮال ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣٠ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠١٨م( ﺗﻮزﯾﻊ
أرﺑﺎح ﻗﺪرھ ﺎ ٠٫٤٠﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤ ﻟﺎﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑ ﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴ ﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ.
ﻗﺮر اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﻮن ﺑ ﻟﺎﺸﺮﻛﺔ ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤ ﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  ١٤رﺟﺐ ١٤٣٩ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨م( ﺗﻮزﯾﻊ
أرﺑﺎح ﻗﺪرھ ﺎ ٠٫٤٩٤٣﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤ ﻟﺎﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره
 ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷرﺑ ﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴ ﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم اﻟﻨﮭ ﺎﺋﯿﺔ.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٢٥اﻹﯾﺮادات

إﯾﺮادات إﯾﺠ ﺎر )*(
إﯾﺮاد رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت وإدارة
دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮطﯿﻦ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭ ﺎ ،ﺻ ﻓﺎﻲ
ﻋﻮاﺋﺪ إﯾﺠ ﺎر
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
١،٥١٩،٥٦٨،٨٠٣ ١،٥٤١،٠٢٤،١٢٧
٧٠،٨١١،٥٦١
٧٣،١١٢،٨٤٥
٢،٧٤٠،١٦٥
٣،١٠٨،٧٥٧
١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤

٢،٧١١،١٢٠
٧،٦٢٥،٥٧١
١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥

)*( ﺗﺸﺘﻤﻞ إﯾﺮادات اﻹﯾﺠ ﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻜ ﻟﺎﯿﻒ ﺻﯿ ﻧﺎﺔ وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻹﯾﺠ ﺎر ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ.
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺆﺟﺮ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﯾﺠ ﺎرات ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭ ﺎواﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺒ ﺎﻧﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .إن ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠ ﺎر ھﺬه ھﻲ ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺘﺮاوح ﻣ ﺎﺑﯿﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠ ﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﯾﺘﯿﺢ
زﯾ ﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻹﯾﺠ ﺎر وذﻟﻚ طﺒﻘﺎً ﻟﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠ ﺎر .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺤﻠﯿ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠ ﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠ ﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐ ﺎء ﻓﻲ ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ:
 ٣١ﻣ ﺎرس
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢،٢٠٠،٤٢٢،٧٥٢ ١،٥٠٧،٦٣٩،١٧٠
ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
٣،٣٨٤،٣٩١،١٤٠ ١،٩٢٦،٨٠٨،٠٢٥
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻟﻜﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
٣٦٨،٢٧١،٣٧٣
٢١٤،٨٣٥،٦٢٢
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
٥،٩٥٣،٠٨٥،٢٦٥ ٣،٦٤٩،٢٨٢،٨١٧

 ٢٦ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
١٤٤،٤٨٠،٧٥٥
١٧١،٤٤٠،٤٠٥
٩٣،٠٦٩،٣٥٩
٩٠،٠٠٦،٧٨٥
٥٧،٥٦٦،٠٠١
٤٤،٨٨٥،٩٨٦
٥٦،٠٢٣،٨٠٩
٤٤،٠٩١،٠٢٠
٢٩،٧٢٩،٨٥٥
٣٢،٣١٤،٨٧٧
٢٠،٦٦٩،١٠٧
٢٢،٨٢٥،٢٣٣
٤٠١،٥٣٨،٨٨٦
٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦

ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت إﯾﺠ ﺎر
ﻣﺼ ﺎرﯾﻒ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت أﻣﻦ
ﻧﻈ ﺎﻓﺔ
ﺻﯿ ﻧﺎﺔ وإﺻﻼح
رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﯿﻦ وﻣﺰاﯾ أﺎﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٢٧اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
١٤،٠٦٧،٤١٨
٥،٧٣٧،٥٠٠
٥،٧٣٧،٥٠٠
٤٦،٠٥٣
١،١٠٥،١٤٢
١٩،٨٥٠،٩٧١
٦،٨٤٢،٦٤٢

رد ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ*
ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
* ﺗﻤﺜﻞ وداﺋﻊ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ.

43

٤٣

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٢٨ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٧،٨٣٥،٣٥٤
٦،٠٦٩،٢٨٧
١،٦٣١،٥٨٦
٢٦٧،٤٥٣
٩،٤٦٦،٩٤٠
٦،٣٣٦،٧٤٠

ﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ
اﻧﺨﻔ
ﺧﺴ ﺎرة ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أراﺿﻲ
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٢٩ﻣﺼﺮوﻓﺎت دﻋﺎﯾﺔ وﺗﺮوﯾﺞ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٥،٣٦٢،٥٣٦
١،٧٤٧،٣٢٤
٥،٢٩١،٤٠٠
٣،١٩٩،٨١٨
١٠،٦٥٣،٩٣٦
٤،٩٤٧،١٤٢

ﺗﺮوﯾﺞ
إﻋﻼﻧ ﺎت
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣٠ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٦٨،٢٢١،٧٨٦
٤٥،٧٣٣،٢٥٢
٢١،٢٢٤،٠٢٥
٢٤،٤٧٨،٨٢٦
٣،١٨٩،٥٦٤
٢٤،٧٦٥،٦٦٦
٥،٦٠٠،٤٢٩
٧،٩٨١،٣٣٩
٥،٨٠٥،٩١٩
٦،٣٤٥،٦١٠
٢،٨٧٩،١٣٥
٣،١٠٦،١٤٢
١٠،٢١١،٩٥٣
٩،٢٠٩،٩٦٠
٤١٠،٨١٦
١٩٤،٨٦٧
٤،٢٣١،٦٢٣
٣،٢٤٨،٥٥٧
١٢١،٧٧٥،٢٥٠
١٢٥،٠٦٤،٢١٩

رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﯿﻦ وﻣﺰاﯾ أﺎﺧﺮى
اﺳﺘﮭﻼك )إﯾﻀ ﺎح (١٤
رﺳﻮم ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ
ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت إﯾﺠ ﺎر
ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت اﺗﺼ ﺎﻻت واﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺻﯿ ﻧﺎﺔ
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 ٣١اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ

ﻣﺼﺮوﻓ ﺎت ﻋﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﺮاﺑﺤﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
إطﻔ ﺎء ﺗﻜ ﻟﺎﯿﻒ ﻣﻌ ﻣﺎﻼت )إﯾﻀ ﺎح (١٥
ﺷﻄﺐ ﺗﻜ ﻟﺎﯿﻒ ﻣﻌ ﻣﺎﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻔﺄة )إﯾﻀ ﺎح (١٥
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
44

٤٤

ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٠٤،٧٧٠،٣٥١ ٢٢١،٩٩٤،٨١٤
١٧،٧١٠،٤٦٧
١٤،٦٤٠،٠٢٧
-- ١٢٥،١٧١،٢٨٥
٢٢٢،٤٨٠،٨١٨ ٣٦١،٨٠٦،١٢٦

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٣٢رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺢ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وذﻟﻚ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻ ﻓﺎﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌ ﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن ﻛ ﺎﻓﺔ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﮭﻢ ﻋ ﺎدﯾﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺤﯿﺔ
اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ اﻹﺿ ﻓﯿﺎﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩
٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦

ﺻ ﻓﺎﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻘ ﺎم ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب رﺑﺢ
٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠
اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ )إﯾﻀ ﺎح (٢٢
رﺑﺢ اﻟﺴﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼ ﻓﺎﻲ دﺧﻞ اﻟﻔﺘﺮة

١٫٢٣

٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠
١٫٢٣

ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﺑﻨﻮد ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻌ ﺎدﯾﺔ.

 ٣٣اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ
ﺗﻌﻮد ھﺬه اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ أﻧﺸﻄﺔ وأﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻹدارة ﻟﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭ ﺎﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘ ﺎرﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ
وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎً ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺎً واﺣﺪًا ﻷن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘ ﺎﺑﻌﺔ ﺗﺰاول ﻧﺸﺎطﺎت ﻣﻤ ﺎﺛﻠﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض إﯾﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﻘ ﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ وإﺟﻤ ﻟﺎﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻲ ﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴ ﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة و ﻗ ﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﺗﺘﻢ ﻛ ﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤ ﺎﻟﺔ.

 ٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﺌﺎﺗﮭﺎ
ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘ ﺎﻟﻲ:

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﺳﺘﺜﻤ ﺎرات أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

٨٠،٣٥٠،٩٦٨ ١٥٣،٢٢٧،١٣٦
٢٤٦،٧٣٣،١٧٦ ٣١١،٨٦١،٠٦٩
٤٣٨،٩٠١،٩٧١ ٥٦٢،٤٨١،٦٥٩
١٢٨،٤٧٦،٢١٧ ١٠٨،٧٠٨،٧٦٤
٨٩٤،٤٦٢،٣٣٢ ١،١٣٦،٢٧٨،٦٢٧

 ٣١ﻣ ﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
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٤٥

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

 ٣١ﻣ ﺎرس
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨
١٩٤،٩٠٨،٥٢٧
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
١٩،٧١٥،٥٥٠
٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦ ٦،٥٥٠،٧٦٥،٠٣٩
١٠٢،٩٠٥،٠٦٨
١٠٧،٤٧٧،٤٠٤
٦،٤٢٩،٢٧٨،٨٣٨ ٦،٨٧٢،٨٦٦،٥٢٠

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿ ﺎﺳﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ ﻛﻤ ﺎﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و ٣١
ﻣ ﺎرس ٢٠١٨م:
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ٣
اﻟﻤﺴﺘﻮى ٢
اﻟﻤﺴﺘﻮى ١
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
٦،٧٠٨،٧٦٣
--٦،٧٠٨،٧٦٣
اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘ ﺎري
١٠٢،٠٠٠،٠٠٠
١٠٢،٠٠٠،٠٠٠
-ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻼك اﻟﻌ ﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘ ﺎري --
 ٣١ﻣ ﺎرس ٢٠١٨م
اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘ ﺎري

٦،٩٧٦،٢١٧

--

٦،٩٧٦،٢١٧

--

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎس اﻷﺻﻠﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ٣٩وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎس اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ  ٩ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﻟﺎﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ

 ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

ﻗﺮوض وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

٨٠،٣٥٠،٩٦٨

٨٠،٣٥٠،٩٦٨

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ

ﻗﺮوض وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

٢٤٦،٧٣٣،١٧٦

٢٨٣،٤٩٤،٨٨٦

ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ أطﺮاف
ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﻗﺮوض وذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﺳﺘﺜﻤ ﺎرات ﻣﺘ ﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ

ﺑ ﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
٦،٩٧٦،٢١٧
أو اﻟﺨﺴ ﺎرة

٦،٩٧٦،٢١٧

ﺑ ﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌ ﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
١٢١،٥٠٠،٠٠٠
اﻟﺸ ﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
٨٩٤،٤٦٢،٣٣٢

١٠٠،١٠٠،٠٠٠
٩٠٩،٨٢٤،٠٤٢

اﺳﺘﺜﻤ ﺎر آﺧﺮ  -اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ
وﺣﺪات
اﺳﺘﺜﻤ ﺎر آﺧﺮ  -اﺳﺘﺜﻤ ﺎر ﻓﻲ
وﺣﺪات
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اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻷﺻﻠﻲ وﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻷﺻﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
ً
ﻟﻤﻌﯿﺎر
وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ وﻓﻘﺎ
اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ٣٩
اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ٩
اﻟﺪوﻟﻲ ٣٩
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ٩
﷼ ﺳﻌﻮدي

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﺳﺘﺜﻤ ﺎرات ﻣﺘ ﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﯿﻊ
٤٦

٤٣٨،٩٠١،٩٧١

٤٣٨،٩٠١،٩٧١

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٣٤اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ) ٩ﯾﺘﺒﻊ(

 ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬﻣﻢ
اﻟﺪاﺋﻨﺔ
ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷطﺮاف
ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻠﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤ ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
٣٩

اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ٩

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻷﺻﻠﯿﺔ
وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ ٣٩

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ٩

٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨

٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨

٢٢١،٦١٩،٥٤٦

٢٢١،٦١٩،٥٤٦

٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦
١٠٢،٩٠٥،٠٦٨
٦،٤٢٩،٢٧٨،٨٣٨

٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦
١٠٢،٩٠٥،٠٦٨
٦،٤٢٩،٢٧٨،٨٣٨

 ٣٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض .إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨ ﺎﺻﺔ ﺑ ﻟﺎﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤ ﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ وﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
إﻟﻰ/ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺒ ﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿ ﺎﺗﮭ ﺎ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )ﺑﻤ ﺎﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨ ﺎطﺮ أﺳﻌ ﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت وﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﻌﻘ ﺎرات وﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت(
وﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻣﺨ ﺎطﺮ أﺳﻌ ﺎر اﻷﺳﮭﻢ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﻨ ﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌ ﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺜﻞ أﺳﻌ ﺎر اﻟﻌﻤﻼت وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭ ﺎﻟﻸدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ .ﺗﮭﺪف إدارة ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ إدارة وﺿﺒﻂ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨ ﺎطﺮ
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌ ﺎﺋﺪ اﻷﻣﺜﻞ.
ﻣﺨ ﺎطﺮ أﺳﻌ ﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻣﺨ ﺎطﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﻨ ﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ اﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ھ ﺎﻣﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻻت ،ﻟﻜﻦ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪﯾﮭ ﺎ
ﺎﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م و  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٧م .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨ ﺎطﺮ أﺳﻌ ﺎر
ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻛﻤ ﻓ
اﻟﻌﻤﻮﻻت وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌ ﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة.
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول أدﻧ ﺎه أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛ ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى اﻟﺜ ﺎﺑﺘﺔ ،ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛ ﺎة )ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋ ﺎﺋﻤﺔ(:
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٧م
٢٠١٨م
اﻟﺮﺑﺢ )اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ:
ﺳ ﯾﺎﺒﻮر  ١٠٠ +ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
ﺳ ﯾﺎﺒﻮر  ١٠٠ -ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس

﷼ ﺳﻌﻮدي

﷼ ﺳﻌﻮدي

)(٤٤،٦٦٢،٥٠٠) (٤٩،٧١٠،٧٥٥
٤٤،٦٦٢،٥٠٠
٤٩،٧١٠،٧٥٥
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
٣٥

إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﻌﻘ ﺎرات
ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﺘ ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﻟﺎﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘ ﺎرﯾﺔ:
•

•

ﻗﺪ ﺗﺰﯾﺪ ﺗﻜ ﻟﺎﯿﻒ ﻣﺸ ﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ .ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸ ﺎرﯾﻦ ذوي
ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ.
ﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻗﺪ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ رﺋﯿﺴﻲ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺜﺮًا ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺮادات اﻹﯾﺠ ﺎر واﻧﺨﻔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭ .ﺎ وﻟﻠﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ،
وﺗﻘﺮر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻤ ﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت اﻹﯾﺠ ﺎر أو اﻟﻀﻤ ﺎﻧ ﺎت.

ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﻛ ﻧﺎﺖ ﺗﺘﻌﺮض
ﺑﺸﺄﻧﮭ ﻟﺎﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌ ﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ .وﺑ ﻟﺎﺘ ﻟﺎﻲ ،ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴ ﺎﺳﯿﺔ ﺗﺠ ﺎه اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺎﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘ ﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﻟﺎ ﺘﺰاﻣ ﺎﺗﮫ ﺑﺸﺄن أداة ﻣ ﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﻘﺪ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﻤ ﯾ
ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴ ﺋﺎﺮ ﻣ ﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ ،ﺑﻤ ﺎﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت
اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ.
ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﺰام اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﻹﯾﺠ ﺎرات ﻣﻘﺪًﻣﺎ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ،
وﻓﻖ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘ ﺎط ،ﻋﻨﺪ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠ ﺎر .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ذﻣﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ اﻟﻘ ﺎﺋﻤﺔ ﺑ ﺎﻧﺘﻈ ﺎم.
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ،ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ.
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠ ﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑ ﻟﺎﺨﺼ ﺋﺎﺺ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ .إﻻ أن اﻹدارة ﺗﻀﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھ ﺎ
ﺎﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭ ﺎﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻘ ﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﻤ ﺎﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻄ ﺎع
ﻀ اﻟ
أﯾ ً
واﻟﺼﻨ ﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺰاول ﻓﯿﮭ ﺎاﻟﻌﻤﻼء أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ.
ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﺳﯿ ﺎﺳﺔ اﺋﺘﻤﺎن ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭ ﺎﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮫ
اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮض ﺷﺮوط وأﺣﻜ ﺎم اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﻌﯿ ﺎرﯾﺔ اﻟﺨ ﺎﺻﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻨﺸﺄة .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺼﻨ ﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت ﻣﺮﺟﻌﯿ ﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ دوري .ﺗﻘﻠﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﺎدًة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻋﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ،ﯾﺘﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎً ﻟﺨﺼ ﺋﺎﺼﮭﻢ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺠ ﺎري ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺪى وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑ ﺎت ﻣ ﺎﻟﯿﺔ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ.

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺴ ﺋﺎﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤ ﻓﺎﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
ﺎس اﻟﺨﺴ ﺋﺎﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻘﯿ
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﺟﺪًا ﻣﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﺼﻐﯿﺮة.
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ "ﻣﻌﺪل اﻟﺪوران" اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ اﺣﺘﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺘ ﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻄﺐ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪوران ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﺿ ﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﺳﺘﻨ ﺎدًا إﻟﻰ ﺧﺼ ﺋﺎﺺ ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أدﻧ ﺎه ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ وﻋﻤﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺬي ﺗﻢ ﺷﺮاءه.
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٣٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺪوران إﻟﻰ ﺧﺒﺮة اﻟﺨﺴ ﺋﺎﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ .ﺗﻢ ﺿﺮب ھﺬه اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪدﯾﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭ ﺎﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﺤ ﺎﻟﯿﺔ ورؤﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻤ ﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺪدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄ ﺎﻟﺔ وﻧﻤﻮ
إﺟﻤ ﻟﺎﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
ﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺴ ﺋﺎﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرﯾﺔ
ﯾﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣ
ﺎﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م:
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﻤ ﻓ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
ﻣﻦ  ٩٠ - ٠ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
 ١٨٠–٩١ﯾﻮم ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ  ٢٧٠ - ١٨١ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ  ٣٦٠ - ٢٧١ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ  ٤٥٠ - ٣٦١ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ  ٥٤٠ - ٤٥١ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ  ٦٣٠ - ٥٤١ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﻣﻦ  ٧٢٠ - ٦٣١ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺄﺧﺮة
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٢٠ﯾﻮًﻣﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮة

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
٩٩،٨٦٣،٧٥٤
٧٨،٠٧١،٥٥٩
٧٩،٢٥٩،٩٤٦
٣٥،٤٨٤،٩٦٦
٣٦،١٣٢،٦٢٢
٢١،٦١٩،٥٦٢
٢٠،٧٥٣،٦٩١
١٧،٠٣٨،٩٧١
٧٧،٨٥٦،٦٦٦
٤٦٦،٠٨١،٧٣٧

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻟﻠﺨﺴﺎرة
٦،٤٥١،٧٣٨
٩،٥٥٦،٢٠٥
١٥،٧٩١،٩٨١
٧،٣٦٢،٦٤١
١٢،٢٢٩،٠٤٨
٨،٠١٢،١٠٦
٨،٨٣٨،٩٠٦
٨،١٢١،٣٧٧
٧٧،٨٥٦،٦٦٦
١٥٤،٢٢٠،٦٦٨

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة
)(٪
٪٦٫٤٦
٪١٢٫٢٤
٪١٩٫٩٢
٪٢٠٫٧٥
٪٣٣٫٨٤
٪٣٧٫٠٦
٪٤٢٫٥٩
٪٤٧٫٦٦
٪١٠٠٫٠٠

ﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﯿﻤ ﺎﯾﺨﺺ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
ﻓﯿﻤ ﺎﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﺑ ﻟﺎﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م ﺣﺴﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ٣٩اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿ ﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ٩
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ١أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٨م ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ٩
ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ
ﺎس ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴ ﺎرة
ﺻ ﻓﺎﻲ إﻋ ﺎدة ﻗﯿ
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م

١٣٨،٦١٦،٨٢٣
)(٣٦،٧٦١،٧١٠
١٠١،٨٥٥،١١٣
)(٨٣٦،٦٧٢
٥٣،٢٠٢،٢٢٧
١٥٤،٢٢٠،٦٦٨

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي ﻟﻸطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺤﺪ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻼﻧﺨﻔ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )إﯾﻀ ﺎح
 .(٨ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑ ﺎﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺄي ﺿﻤ ﺎﻧ ﺎت .ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣ ﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ
ﻟﻸطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﺤﺺ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨ ﺎطﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻐ ﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴ ﺎھﻤﯿﻦ.
ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻷدوات اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤ ﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤ ﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ إﯾﺪاع اﻟﻨﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ ذات ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤ ﺎﻧﻲ ﺟﯿﺪ .ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺎﻤ ﺎﻟﻲ.
ﺎﻌﺮﺿﺔ ﻟﺘﺮﻛﯿﺰات ﻣﺨ ﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﯿﻤ ﺎﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻟﺎﺒﻨﻮك ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘ ﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰھ اﻟ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﺴﮭ ﻣ
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٤٩

 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
٢٧،٢٣٣،٢٧١
٣٠٧،١٩٦،٣٧٤
٨٣٢،٧٧٤،٢٨٩

﷼ ﺳﻌﻮدي
١٩٤،٩٠٨،٥٢٧
١٩،٧١٥،٥٥٠
٥١،٠٦٠،٨٠٩
٢٣٨،٠٥١،٠١٧
٥٠٣،٧٣٥،٩٠٣
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٦أﺷﮭﺮ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺄﻣﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
ﻗﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٦أﺷﮭﺮ

--٢٠،٧٥٧،٤١٠
٤٠٣،٤٦٨،٣١٦
٤٢٤،٢٢٥،٧٢٦

ﻣﻦ  ٦أﺷﮭﺮ
إﻟﻰ  ١٢ﺷﮭﺮاً
﷼ ﺳﻌﻮدي

ﻣﻦ  ٦أﺷﮭﺮ
إﻟﻰ  ١٢ﺷﮭﺮاً
﷼ ﺳﻌﻮدي
--١٥،٨٣٣،٢١٤
٢٦٥،٩٤٩،٣١٩
٢٨١،٧٨٢،٥٣٣

ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ٥
ﺳﻨﻮات
﷼ ﺳﻌﻮدي
--٢٣،٠١٩،٣٢٨
٣،٩٥٩،٢٧٣،١٦٥
٣،٩٨٢،٢٩٢،٤٩٣

٥٠

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ
﷼ ﺳﻌﻮدي
--٢٨،٧٨٤،٤٣٦
٩٢٦،٣٩١،٣٩٧
٩٥٥،١٧٥،٨٣٣

﷼ ﺳﻌﻮدي
--٢١،١٣٩،٩٠٣
٦٤٧،٦٦٢،٣٨٦
٦٦٨،٨٠٢،٢٨٩

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ

ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ٥
ﺳﻨﻮات
﷼ ﺳﻌﻮدي
--١٦،٠٢٧،٤٠٣
٢،٤٤٤،٧٣٠،٢٦٢
٢،٤٦٠،٧٥٧،٦٦٥

ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
﷼ ﺳﻌﻮدي
--٣،١١٠،٦٢٣
١،٥٤٧،٧٤٣،١٨٥
١،٥٥٠،٨٥٣،٨٠٨

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
﷼ ﺳﻌﻮدي
--٣،٤١٦،٠٧٥
٤،٩٠٧،١٠٩،٥٧١
٤،٩١٠،٥٢٥،٦٤٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨
٢٢١،٦١٩،٥٤٦
١٠٢،٩٠٥،٠٦٨
٧،١٤٤،٠٧٢،٤٣٧
٧،٧٤٥،٣٢٢،١٤٩

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌﻮدي
١٩٤،٩٠٨،٥٢٧
١٩،٧١٥،٥٥٠
١٠٧،٤٧٧،٤٠٤
٨،٥٠٣،٥٠٢،٥٥٥
٨،٨٢٥،٦٠٤،٠٣٦

ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪد ﻧﻘﺪًا أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى .ﺗﺘﻤﺜﻞ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ،ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع ،ﺑﺄن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺣﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،دون ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺗﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ ھﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﺪود اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄﺟﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ( ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺒﺪو ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺤﻮط ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﯿﻦ
ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ.

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ

 ٣٥إ دارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م

50

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م
 ٣٥إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﮭﻢ .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻘﺘﻨﺎه ﻷﻏﺮاض اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﺗﺠﺎرﯾﺔ .ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺪاول ھﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ.
وﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺮض ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ  ٦٫٧ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٨م ٧ :ﻣﻠﯿﻮن
﷼ ﺳﻌﻮدي( .إن اﻟﻨﻘﺺ/اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﻮاﻗﻊ  ٪١٥ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ أو ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤ ﺒﻠﻎ  ١ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً )ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤ ﺒﺮ ٢٠١٧م١ :
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ،وﯾﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮھﺮي أو ﻣﺴﺘﻤﺮ.
إدارة رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﻤﺜﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ إدارة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ:
•
•

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻞ رأﺳﻤﺎل ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﻟﻤﺎل.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎل ﻗﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻟﺴﻮق وﻣﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘ ﻠﺒﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ھﯿﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات
ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗ ﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل ،واﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻗ ﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻻ أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠ ﺒﺎت راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ
ﺧﺎرﺟﯿﺎً .ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ دﯾﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٨،١٢٣،٠٩٥،٠١٩

٧،٥٦٩،٦٣٩،٦٤٥

ﻧﺎﻗﺼﺎً :اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟ ﺒﻨﻚ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ

١٥٣،٢٢٧،١٣٦
٧،٩٦٩،٨٦٧،٨٨٣

٨٠،٣٥٠،٩٦٨
٧،٤٨٩،٢٨٨،٦٧٧

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

٤،٨٣٣،٨٦٧،٤٥٠

٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪل

٪١٦٥

٪١٥٣
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ﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٨م

 ٣٦اﻻرﺗﺒﺎطﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
اﻻرﺗﺒﺎطﺎت

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢،٤٢٠،٢٩٥،٨٦٠

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ – اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎرات ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ اﻷراﺿﻲ وﺳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ .ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد
اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺜ ﺒﺘﺔ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ١٧١ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤ ﺒﺮ ٢٠١٧م ١٤٤ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺤﻠﯿ ً
ﺒﺾ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء
ﻼ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﻟﻜﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٣٣٣،٠٠٣،٢٩٠
١،٣٥٨،٧٨٢،٥٣٠
٥،٤٩٧،٣٥١،٢٩٣
٧،١٨٩،١٣٧،١١٣

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٨م
﷼ ﺳﻌﻮدي
٢٤٤،٩٥٩،٠٩٤
١،٣٠٣،٣٢٦،٧٩٥
٤،٧٧٠،٢٠٨،٢٣١
٦،٣١٨،٤٩٤،١٢٠

إن ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎزﻟﺖ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻤﺜﻞ دﻓﻌﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أراﺿﻲ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻟﻐﺮض إﻗﺎﻣﺔ ﻣ ﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻐﺮض
ﺗﺄﺟﯿﺮھﺎ .ﺗﺘﺮاوح ﻓﺘﺮة ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ  ١٠إﻟﻰ  ٢٢ﺳﻨﺔ.

 ٣٧أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
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ملخ�ص تنفيذي

ينبغي قراءة هذا امللخ�ص باالقرتان مع تقرير التقييم التايل.
ُكلفنا مبهمة تقدمي �آرائنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقارات التي ت�ستحوذ عليها �شركة املراكز العربية عن
التعليمات والغر�ض من
طريق التملك �أو احليازة الإيجارية وذلك لإدراجها يف ن�شرة الإ�صدار التي �ستن�شرها ب�ش�أن الطرح العام
التقييم:
الأويل للأ�سهم و�إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).
وين�ص هذا التقرير على طبيعة احليازة لكل عقار .ودر ًءا لل�شك ،قد مت تقييم العقارات امل�ست�أجرة بنا ًء على
تاريخ انتهاء عقد الإيجار املعني.
�صدرت �آرائنا ب�ش�أن القيم وهذا التقييم وفق الئحة الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين واملعايري املهنية
معايري التقييم:
(يوليو ( )2017املعايري)  -للمعهد امللكي للم�ساحني املعتمدين (“ )”RICSعل ًما ب�أن تلك املعايري
مطابقة ملعايري التقييم الدولية.
مو�ضوع التقييم:

تت�ألف املحفظة من جمموعة متنوعة من العقارات امل�ستخدمة يف قطاع البيع بالتجزئة باململكة العربية
ال�سعودية كما هو مذكور بالتف�صيل يف جداول العقارات �أدناه («العقارات»).
نقدم �آراءنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:
(القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي
وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على �أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق ال 725الزم
وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه).

تاريخ التقييم:

 31دي�سمرب 2018

�أ�س�س التقييم:

4
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القيمة ال�سوقية الرتاكمية 19.087.500.000 :ريال �سعودي
(ت�سعة ع�شر مليا ًرا ،و�سبعة وثمانون مليون ،وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)
متثل القيمة املذكورة �أعاله القيمة ال�سوقية الإجمالية بعد تقييم كل عقار على حدة وال متثل بال�ضرورة
القيمة ال�سوقية للعقارات حال بيعها دفعة واحدة.
وطب ًقا ملا هو معمول به يف ال�سوق املحلية ،مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن �إمتام املعاملة
والتي يتكبدها امل�شرتي عند اال�ستحواذ �أو �أي م�س�ؤولية �ضريبية.
لالطالع على قيمة كل �أ�صل على حدة ،يرجى الرجوع �إلى اجلدول التايل.
جدول القيم ال�سوقية
رقم العقار

ا�سم العقار

املدينة

القيمة ال�سوقية كما يف  31دي�سمرب ( 2018ريال �سعودي)

1

خري�ص مول

الريا�ض

117.000.000

2

ال�سالم مول

الريا�ض

653.000.000

3

�صحارى بالزا

الريا�ض

81.500.000

4

تاال مول

الريا�ض

72.000.000

5

النخيل مول

الريا�ض

1.309.000.000

6

النخيل بالزا

الق�صيم

12.000.000

7

�سلمى مول

حائل

31.000.000

8

عزيز مول

جدة

1.099.000.000

9

هيفاء مول

جدة

375.000.000

10

مول العرب

جدة

3.617.000.000

11

ال�سالم مول

جدة

770.000.000

12

مول الظهران

الظهران

1.303.000.000

13

االح�ساء مول

الهفوف

475.000.000

14

مكة مول

مكة

1.941.000.000

15

اجلبيل مول

اجلبيل

417.000.000

16

جوري مول

الطائف

662.000.000

17

النور مول

املدينة املنورة

1.563.000.000

18

احلمرا مول

الريا�ض

1.304.000.000

19

اليا�سمني مول

جدة

904.000.000

20

خليج مول

الريا�ض

804.000.000

21

مطار الدمام مول

الدمام

1.102.000.000

22

طريق اجلامعة-جامعة امللك �سعود

الريا�ض

476.000.000

الإجمايل

19.087.500.000
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ملخ�ص جدول املرافق والتقييمات
طريق جامعة
امللك �سعود

مطار الدمام
مول

الإجمايل

22

21

20

خليج مول

19

اليا�سمني
مول

الريا�ض

الدمام

الريا�ض

جدة

الريا�ض

النور مول

املدينة
املنورة

اجلبيل

مكة

الهفوف

جوري مول

18

�إيجار

ملكية

�إيجار

�إيجار

�إيجار

�إيجار

�إيجار

�إيجار

ملكية

ملكية

�إيجار

ملكية

ملكية

�إيجار

ملكية

ملكية

�إيجار

ملكية

ملكية

ملكية

الظهران �إيجار

جدة

جدة

جدة

جدة

حائل

الق�صيم

الريا�ض

الريا�ض

الريا�ض

الريا�ض

الطائف

اجلبيل مول

مكة مول

احلمرا مول

17

16

15

14

13

مول
الظهران
االح�ساء مول

12

11

مول العرب

هيفاء مول

عزيز مول

�سلمى مول

النخيل بالزا

النخيل مول

ال�سالم مول

10

9

8

7

6

5

4

تاال مول

3

2
�صحارى
بالزا

ال�سالم مول

1

الرقم

خري�ص مول

اال�سم

تفا�صيل العقار

27.60

ال ينطبق

ال ينطبق

15.91

ال ينطبق

ال ينطبق

16.20

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

6.11

13.59

ال ينطبق

13.29

27.93

13.19

0.99

15.57

10.34

ال ينطبق

ال ينطبق

51.804

52.918

51.453

54.634

53.951

67.110

48.122

20.908

37.545

51.979

160.647

121.363

109.185

32.946

72.153

16.952

49.387

55.707

22.711

12.223

49.926

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%95.8

%89.9

%98.3

%93.9

%90.1

%94.9

%88.0

%96.5

%92.9

%96.5

%83.6

%95.0

%91.4

%96.0

%99.0

%89.2

ال ينطبق

%95.7

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

2.56

2.87

1.79

1.73

1.53

1.68

1.91

1.86

2.23

2.06

1.48

1.88

1.10

1.65

1.18

1.29

ال ينطبق

1.80

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

114.321.188

89.720.044

106.668.362

84.066.896

30.128.494

120.237.954

41.486.921

271.759.041

149.298.671

228.119.629

53.752.899

122.457.401

14.060.172

40.147.257

149.987.038

32.714.193

ال ينطبق

56.423.084

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

105.424.646

93.123.277

116.220.762

76.748.198

30.180.383

134.696.110

38.894.628

274.560.274

97.640.201

240.242.430

40.458.348

106.990.271

7.899.519

35.671.632

150.839.221

12.003.744

ال ينطبق

56.889.644

مدة الإيجار امل�ساحات القابلة
�صايف الدخل الت�شغيلي
�إجمايل الإيجار الأ�سا�سي
مدة الإيجار اجلارية
املدينة احليازة
للت�أجري
مربع) الإ�شغال ( )%املقدرة (�سنوات) التعاقدي (ريال �سعودي �سنويًا) (ريال �سعودي �سنويًا)
اجلارية (�سنوات) (مرت
43.060.786
48.342.058
1.37
%92.0
41.372
3.01
الريا�ض �إيجار

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

11.012.352

8.373.580

8.246.934

8.722.074

4.886.278

8.413.497

4.170.862

31.993.076

10.107.862

28.172.425

8.023.408

9.456.244

1.244.202

2.239.820

13.470.771

5.625.051

ال ينطبق

7.400.516

امل�صاريف
الر�أ�سمالية ،ريال
�سعودي
3.969.487

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية الدخل

منهجية ال�سوق

منهجية الدخل

منهجية الدخل

املنهجية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%15.65

%8.00

%8.00

%15.60

%8.50

%7.50

%9.25

%98.94

%18.94

%7.25

%19.00

%11.47

%19.15

ال ينطبق

%15.40

%26.80

ال ينطبق

%9.25

%109.36

النهائية %

القيم

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

%11.52

%7.10

%7.40

%11.44

%7.16

%6.91

%8.11

%20.56

%12.53

%6.59

%10.57

%9.65

%12.41

%132.28

%11.41

%15.41

ال ينطبق

%8.62

%35.65

الأولية %

9.188

20.825

15.626

16.546

24.170

23.290

13.757

19.945

51.698

9.138

8.111

6.345

33.127

11.382

15.232

1.829

243

23.498

3.170

6.668

13.079

2.828

19.087.500.000

476.000.000

1.102.000.000

804.000.000

904.000.000

1.304.000.000

1.563.000.000

662.000.000

417.000.000

1.941.000.000

475.000.000

1.303.000.000

770.000.000

3.617.000.000

375.000.000

1.099.000.000

31.000.000

12.000.000

1.309.000.000

72.000.000

81.500.000

653.000.000

117.000.000

(الريال ال�سعودي)

(ريال �سعودي  /مرت مربع)

القيمة ال�سوقية كما يف  31دي�سمرب 2018
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�شروط التكليف
العميل
�شركة املراكز العربية(ال�شركة � « /شركة املراكز العربية»).
املخاطبون
�شركة املراكز العربية ومورغان �ستانلي و�سامبا كابيتال باعتبارها جهات راعية ومقدمي خدمات الإكتتاب (ي�شار �إليهم جمتمعني مع ال�شركة فيما
بعد بـ «املخاطبون»).
التعليمات والغر�ض من التقييم
ُكلفنا مبهمة تقدمي �آرائنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقارات التي ت�ستحوذ عليها �شركة املراكز العربية عن طريق التملك املطلق �أو اال�ستئجار التي �سيتم
�إ�ضافتها من قبل ال�شركة يف ن�شرة الإ�صدار ب�ش�أن الطرح العام الأويل للأ�سهم و�إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).
�أُعد تقرير التقييم وينبغي قراءته باالقرتان مع نطاق العمل و�شروط التكليف امل�ؤرخة يف  4نوفمرب  2015كما مت حتويل احلقوق املتعلقة بها بتاريخ 1
مايو  2017و 4يونيو  2018وكذلك املبادئ العامة املتبعة عند �إعداد التقييمات والتقارير املرفقة حتت م�سمى امللحق ب.
معايري التقييم
قد مت تنفيذ مهمة التقييم طب ًقا لالئحة الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين واملعايري املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني (يوليو )2017
(«املعايري املهنية») ومبا يتوافق مع املالحظات التوجيهية الواردة يف معايري التقييم الدولية (الإ�صدار .)2017
مو�ضوع التقييم
تت�ألف املحفظة من جمموعة متنوعة من العقارات امل�ستخدمة يف قطاع جتارة بالتجزئة ،كما هو مذكور بالتف�صيل يف جداول العقارات �أدناه
(«العقارات») .كما �أن تقديرنا للقيمة مبني على قيمة الأر�ض واملباين وال�صناعات واملاكينات الالزمة لتوفري خدمات البناء العادية.
�سوابق العمل
قمنا بتقييم العقارات كما يف � 30سبتمرب  2015و 31مار�س  2016و 31مار�س  2017و� 30سبتمرب  2017و 31مار�س  2018و 30يو نيو  2018و� 30سبتمر
 ،2018عل ًما ب�أن الن�سبة الإجمالية لأتعاب جيه �أل �أل املح�صلة من �شركة املراكز العربية �إلى الن�سبة الإجمالية لدخلها املحقق �أثناء ال�سنة ال�سابقة �أقل
من  ،%5وهي ن�سبة «طفيفة» وفق معايري املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني.
ت�ضارب امل�صالح
لي�س لدينا ما يدفعنا �إلى االعتقاد بوجود �أي ت�ضارب فعلي �أو حمتمل يف امل�صالح قد مينعنا من تقدمي �آراءنا حول قيمة العقارات ب�صورة م�ستقلة
ومو�ضوعية� ،سواء �أكان ذلك الت�ضارب من جانب جيه �أل �أل �أو كل فرد من �أفراد فريق التقييم العاملني يف هذا امل�شروع.
و�ضع املقيمون
�أ�شرف ال�سيد �ساميون براند وهو زميل املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني ورئي�س ق�سم التقييم واملعامالت  -يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
على تقييم امل�شروع باعتباره -املقيم امل�س�ؤول -عن امل�شروع .وقد تلقى العون من العديد من املقيمني العاملني لدى جيه �أل �أل والواردة تفا�صيلهم يف
اجلداول املذكورة �أدناه ،كما �أن امل�صطلح -نحن -ي�شري �إلى �أع�ضاء ذلك الفريق جمتمعني .يتمتع الفريق مبا يكفي من املعرفة املحلية والدولية ب�سوق
العقارات بالإ�ضافة �إلى املهارات والفهم الالزم لتنفيذ التقييم بكفاءة.
نزاول ن�شاطنا باعتبارنا مقيم خارجي ح�سب التعريف الوارد له يف املعايري:
«املقيم (وي�شمل ذلك �شركائه) الذي ال يوجد بينه وبني العميل �أو �أي وكيل يت�صرف نيابة عنه �أو حتى مو�ضوع املهمة �أي �صلة جوهرية».
تقييم امل�صلحة
لقد قمنا بتقييم امللكية املطلقة وامل�ست�أجرة يف العقارات .ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة التقارير املتعلقة بكل عقار �أدناه.
�أ�س�س التقييم
نقدم �آراءنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:
«القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على
�أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه».
وطب ًقا ملا هو معمول به يف ال�سوق املحلية ،مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن �إمتام املعاملة والتي يتكبدها امل�شرتي عند اال�ستحواذ
�أو �أي م�س�ؤولية �ضريبية.
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توجد مزيد من التعليقات ب�ش�أن تعريف القيمة ال�سوقية وتطبيقها يف امللحق ج.
تاريخ التقييم
جري التقييم بتاريخ  31دي�سمرب .2018
�أُ ِ
عملة التقييم
عملة التقييم هي الريال ال�سعودي.
الن�شر
ال يجوز ن�شر هذا التقرير (�أو �أي جزء منه) وال جتوز الإ�شارة �إليه يف �أي �إعالن ي�سبق عملية الطرح �أو املواد الإعالنية املذكورة على الطرق �أو وثيقة
الت�سجيل �أو التعميم الذي يتم �إعداداه قبل الطرح العام الأويل �إال بعد احل�صول على �إذن م�سبق منا (على �أال يتم حجب �أو ت�أخري هذا الإذن دون
�أ�سباب معقولة) ومراجعتنا التف�صيلية للن�ص الذي �سيتم �إيراده ،كما يحق لنا حتديث هذا التقرير (�أو �أي جزء منه) �أو تعديله عند ال�ضرورة (ح�سب
الأحوال) .هذا ونتيح ا�ستخدام حمدود لهذا التقرير يف املواد الرتويجية فقط.
نوافق على �إدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�صدار ره ًنا مبوافقتنا على ال�صيغة والأ�سلوب املتبعني يف الن�شر على �أال يتم حجب هذه املوافقة �أو ت�أخريها
دون �أ�سباب معقولة وكذلك ره ًنا بح�صولنا على فر�صة معقولة لتحديث �أو تعديل هذا التقرير.
وال يجوز ن�شر هذا التقرير ً
كامل �أو جزئي ًا �أو الإ�شارة �إليه يف �أي وثيقة �أو بيان �أو تعميم �أو �أي ات�صال �أو مرا�سالت مع طرف ثالث �إال بعد احل�صول
على موافقتنا امل�سبقة على ال�صيغة والأ�سلوب الذي �سيظهر به .بيد �أنه ال ُيطلب احل�صول على موافقتنا �إذا كان الإف�صاح مطلوب مبوجب القانون.
امل�س�ؤولية
ُ
ال يجوز االعتماد على هذا التقرير �إال يف �إطار الغر�ض الذي �أعد من �أجله .وال يجوز االعتماد على �أي م�سودة لهذا التقرير.
كما �أن م�س�ؤوليتنا �أمام امل�ستثمرين والعميل واملخاطبني فيما يتعلق بهذا التقرير غري حمدودة .ومع ذلك ،يف حال عدم جناح الطرح العام الأويل،
فال تتجاوز م�س�ؤوليتنا العقدية والتق�صريية (مبا يف ذلك الإهمال �أو خرق االلتزامات القانونية) جتاه املخاطبني مليون دوالر �أمريكي ،وذلك يف حالة
التحريف �أو غري ذلك من �أخطاء تن�ش�أ عن هذا التكليف �أو فيما يتعلق به وي�ستثنى من تلك الأخطاء االحتيال وحاالت الوفاة والإ�صابة ال�شخ�صية.
كما تقرون �إحاطة الأطراف الثالثة ،با�ستثناء من يكتتبون يف الأ�سهم بعد الطرح العام الأويل ،ممن يتم الإف�صاح لهم عن هذا التقرير ب�أنه ال يعتمد
عليه و�أن جيه �أل �أل تخلي م�س�ؤوليتها �أ ًيا كانت جتاههم فيما يتعلق بهذا التقرير.

الفح�ص

طبيعة وم�صدر املعلومات املعتمد عليها
زودتنا �شركة املراكز العربية باملعلومات املتعلقة بالعقارات املذكورة �أدناه ،والتي قمنا بالإعتماد عليها ب�شكل كامل ما مل ين�ص على خالفه يف تقارير
العقارات التالية:
�ཛ ཛصكوك امللكية ،حيثما ينطبق ذلك.
ཛ ཛن�سخ من عقود �إيجار الأرا�ضي/املباين.
ཛ ཛاملخططات �أو الكروكي املعني املتعلق باملواقع.
ཛ ཛتقرير النتائج الرئي�سية لإجراءات العناية املهنية الالزمة القانونية ال�صادر عن �شركة عبدالعزيز العجالن و�شركاه باال�شرتاك مع �شركة
بيكر �آند ماكنزي ال�صادر بتاريخ  19دي�سمرب .2018
ཛ ཛتقرير النتائج الرئي�سية لإجراءات العناية املهنية الالزمة املالية ال�صادر عن براي�س ووتر هاو�س كوبرز يف الن�شرة ال�صادرة بتاريخ 20
دي�سمرب .2018
�ཛ ཛشهادات �إكمال البناء.
ཛ ཛخرائط القاعدة.
ཛ ཛجداول الإيجار كما يف  31دي�سمرب .2018
ཛ ཛقائمة الأرباح واخل�سائر غري املدققة لعام .2018/2017/2016/2015
ཛ ཛميزانية امل�صروفات الر�أ�سمالية لعام .2019-2018
ཛ ཛتراخي�ص البناء.
ཛ ཛملخ�ص الإقبال �أبريل  - 2016مار�س .2018
ཛ ཛمعلومات ب�ش�أن �أداء املبيعات يف املحفظة (�أبريل  - 2017مار�س  )2018التي ت�ضم امل�ست�أجرين الذين يدفعون بدل �إيجار حمت�س ًبا على
�أ�سا�س الإيرادات بالإ�ضافة �إلى بدل الإيجار الأ�سا�سي املتفق عليه يف عقود الإيجار.
ཛ ཛر�سوم اخلدمة ور�سوم املياه املربدة لل�سنوات الثالث املا�ضية.
ཛ ཛمعلومات ب�ش�أن متديد عقد الإيجار الرئي�سي ل�سلمى مول يف حائل ،اململكة العربية ال�سعودية.
8
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ཛ ཛالن�سخة املجددة لعقد الإيجار الرئي�سي لعزيز مول.
مل نتحقق من املعلومات املقدمة� .أقرت �شركة املراكز العربية ،نيابة عن جميع الأطراف التي زودتنا باملعلومات ،ب�أن جميع املعلومات والوثائق
املقدمة �إلينا دقيقة وكاملة فيما يتعلق بجميع اجلوانب اجلوهرية .و�إذا ثبت غري ذلك ،ف�إننا نحتفظ باحلق يف تعديل تقييمنا وف ًقا لذلك ،فمن
�ش�أن �أي تغيري يف املعلومات املذكورة �أعاله والتي اعتمدنا عليها �أن ي�ؤثر ت�أث ًريا جوهر ًيا يف قيمة العقارات.
وقبل ت�سليمنا هذا التقرير و�/أو �إ�صدارنا �أي خطابات مطلوبة منا� ،أخربتنا �شركة املراكز العربية كتاب ًة بجميع ما تعلمه من وقائع �أو معلومات
جوهرية من �ش�أن معرفتها:
ཛ ཛالت�أثري يف نتائجنا الواردة يف هذا التقرير و�أي خطابات ت�صديق على �صحة املعلومات املالية.
ཛ ཛالت�أثري يف �صحة الوثائق املقدمة �إلينا من جانب العميل �أو وكالئه �أو دقتها �أو اكتمالها.
وهذا يعني �أننا �سوف نقوم بالتعديالت الالزمة على تقييمنا لدى �إخطارنا من جانب ال�شركة ب�أي من تلك الوقائع �أو املعلومات.
ن�ؤكد �أن �شركة املراكز العربية �أخربتنا ب�صورة ر�سمية ب�أنها مل جتر �أي تغيريات جوهرية على العقارات التي تت�ألف منها املراكز التجارة العاملة،
وذلك بد ًءا من تاريخ معاينة العقارات حتى تاريخ �صدور التقرير .بيد �أننا نرى بناء على املعلومات التي قدمتها لنا ال�شركة �أن م�شاريع الإن�شاء �شهدت
تغ ًريا كب ًريا منذ تاريخ �آخر معاينة �أجريناها وذلك نتيجة للتطورات التي �شهدتها عملية الإن�شاء .وقد طبقنا كل تغيري يف تقريرنا.
نطاق الفح�ص
�أعددنا تقريرنا يف �ضوء خربتنا واالنطباع املتمثل يف �أن ال�شركة �ستح�صل على م�شورة �إ�ضافية متخ�ص�صة عند ال�ضرورة .ومتى ما كانت هناك �أمور
مثرية للقلق �أو الإهتمام فقد �أ�شرنا ونوهنا �إليها يف تقرير التقييم .كما ويحق لنا مراجعة التقييمات وتغيريها بعد ما تتم معاينات تف�صيلية الحقة.
امللكية واحليازة
فح�صا لدى البلديات املعنية .تلقينا تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�صادر عن �شركة عبدالعزيز العجالن و�شركاه باال�شرتاك
مل جنر ب�أنف�سنا ً
مع �شركة بيكر �آند ماكنزي ال�صادر بتاريخ  19دي�سمرب .2018
وبعد درا�سة تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين وتعليمات ال�شركة ،قمنا بتقييم العقارات على افرتا�ض �أنها واقعة حتت حيازة ال�شركة بعقود
�صحيحة متنحها حق امللكية �أو الإيجار دون �أي رهون �أو ر�سوم �أو �أعباء �أو م�صالح لأي �أطراف ثالثة التي من املمكن نقلها الى �أطراف �أو جهات �أجنبية.
�إذا كانت ال�شركة ت�ستحوذ على جزء من مبنى/جممع �أو م�ساحة م�شرتكة تزيد م�ساحته على امل�ساحة التي ي�شغلها العقار يف ذلك املبنى/املجمع �أو
امل�ساحة امل�شرتكة ،ف�إنا �أعددنا تقريرنا على فر�ض وجود �صك ملكية منف�صل �أو ميكن ا�ستخراجه دون �أي تكلفه فيما يتعلق بذلك اجلزء دون �أي رهون
�أو ر�سوم �أو �أعباء �أو م�صالح لأي �أطراف ثالثة التي من املمكن نقلها الى �أطراف �أو جهات �أجنبية.
و�إذا ثبت يف امل�ستقبل وجود عيب يف حق امللكية �أو قيود مفرو�ضة على �إمكانية نقل امللكية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر على تقييمنا وبالتايل يحق لنا مراجعة
التقييم وتعديله.
املعاينة وامل�ساحات
لأغرا�ض التقييم� ،أجرينا معاينة ب�صرية خارجية/داخلية للعقارات� .أكدت �شركة املراكز العربية �أنه من التاريخ الذي �أجرينا فيه التقييم ،مل حتدث
�أي تغيريات جوهرية يف اخل�صائ�ص ال�شكلية للعقارات وامل�ساحات التي تقع عليها تلك العقارات بد ًءا من تواريخ املعاينة.
م�سحا ً
�شامل للعقارات� ،إذ �أكدت ال�شركة على �إمكانية االعتماد على م�ساحات املواقع وامل�ساحات القابلة للت�أجري املقدمة �إلينا .وجتدر الإ�شارة
مل ُن ِر ً
ُ
خطرنا ب�أن تلك املعلومات �أ ِعدَّت وفق �سيا�سة القيا�س املعمول بها لدى ال�شركة والتي تختلف عن مدونة قواعد ممار�سات القيا�س التي
�إلى �أننا �أُ ِ
و�ضعها املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني (الطبعة ال�ساد�سة) .وينبغي يف هذا ال�صدد ،مالحظة �أن م�ستندات الإيجار ُح ِّر َرت يف �إطار �آخر ال�صفقات
الإيجارية املتعلقة بالعقارات .لذا ،ندرك �أن مقارنة امل�ستويات الإيجارية �أجريت دون �إ�ضافة �أي عقارات جديدة.
ونو�صى بتكليف اخت�صا�صيني بالتحقق من امل�ساحات املقدمة لنا.
حالة العقارات
م�سحا للمباين ،حيث �أعددنا تقريرنا على �أ�سا�س جودة العقارات يف بنيتها وكونها يف حالة جيدة تتالءم مع عمرها وا�ستخدامها وذلك
مل جنر ً
با�ستثناء ما مت �إبالغنا به وما هو من�صو�ص عليه يف اجلداول املذكورة �أدناه .ونو�صي بتكليف اخت�صا�صيني بالتحقق من ذلك.
املرافق وخدمات املباين
مل نعاين املرافق املتوفرة يف العقارات ناهيك عن الأجهزة واملعدات الالزمة لتوفري خدمات املباين االعتيادية .و�أعددنا تقريرنا على �أ�سا�س كفاية
املرافق وخدمات املباين وجودتها مبا يتيح ت�شغيل العقارات ً
ف�ضل عن ا�ستخدامها/تو�سيعها يف امل�ستقبل .ونو�صي بتكليف اخت�صا�صيني بالتحقق من
ذلك.
�أنظمة التخطيط والبناء
مل جنر معاينات بخ�صو�ص عمليات التخطيط �أو البناء� .أعددنا تقريرنا على فر�ض ا�ستخراج ال�شركة من الهيئات املعنية جميع رخ�ص البناء/
�شهادات الإكمال الالزمة �أو �إمكانية ا�ستخراجها دون �أي تكاليف كما �أننا �أعددناه على فر�ض بناء العقارات طب ًقا للوائح ذات العالقة وذلك با�ستثناء
حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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ما مت �إبالغنا به وما هو من�صو�ص عليه يف تقارير العقارات الواردة فيما يلي.
التلوث واملواد اخلطرة
فح�صا للت�أكد من عدم وجود تلوث �أو مواد خطرة� .أعددنا تقريرنا على فر�ض عدم وجود تلوث �أو مواد خطرة بالعقارات وذلك با�ستثناء ما
مل جنر ً
مت �إخطارنا به وما هو من�صو�ص عليه يف اجلداول الواردة فيما يلي .ونو�صى بتكليف اخت�صا�صيني بالتحقق من ذلك.
امل�سائل البيئية
فح�صا للأو�ضاع البيئية� ،أعددنا تقريرنا على فر�ض عدم ت�أثر العقارات �سل ًبا بالأو�ضاع البيئية و�أن حالة الأر�ض ت�سمح ب�أي تطوير/تو�سيع
مل ُن ِر ً
وذلك با�ستثناء ما مت �إخطارنا به وما هو من�صو�ص عليه يف اجلداول الواردة فيما يلي .ونو�صى بتكليف اخت�صا�صيني بالتحقق من ذلك.
الت�صاريح/الرتاخي�ص/ال�شهادات/االتفاقيات الت�شغيلية
فح�صا حلالة الرتاخي�ص والت�صاريح وال�شهادات واالتفاقيات الت�شغيلية� .أعددنا تقريرنا على فر�ض وجود تراخي�ص وت�صاريح و�شهادات
مل جنر ً
واتفاقيات �صاحلة تتعلق بالت�شغيل امل�ستمر للعقارات وف ًقا جلميع اللوائح ذات العالقة و�أنها �سيتم جتديدها بعد انتهائها دون م�شاكل �أو تكلفة كبرية،
وذلك با�ستثناء ما مت �إخطارنا به وما هو من�صو�ص عليه يف اجلداول الواردة �أدناه.
جدول الإيجار
تلقينا جداول �إيجار العقارات كما يف  31دي�سمرب  ،2018وتو�ضح تلك اجلداول موقع الوحدة ورقمها ونوعها ووظيفتها وا�سم امل�ست�أجر و�إ�سم العالمة
التجارية وامل�ساحة القابلة للت�أجري (باملرت املربع) وتاريخ بدء الإيجار وتاريخ انتهائه (ح�سب التقومي امليالدي) والإيجار الأ�سا�سي ال�سنوي ور�سوم
اخلدمة ور�سوم املياه املربدة.
مل نتلقَ ن�سخ جلميع اتفاقيات الإيجار ،ف�أما ن�سخ اتفاقيات الإيجار املوقعة التي ُقدِّ َمت لنا ،ف�أ�شرنا �إلى �شروطها ب�صورة مرجعية يف جداول الإيجار.
لقد قمنا ب�إجراء املزيد من اال�ستف�سارات ب�ش�أن زيادات الإيجار املتعاقد عليها وفرتات الإعفاء من الإيجار واخل�صومات الإيجارية والديون املعدومة
ودر�سنا جميع ما تلقيناه من تفا�صيل يف �إطار ذلك الفح�ص.
تلقينا تقرير عناية واجبة مالية من �إعداد �شركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز �ضمن ن�شرة الإ�صدار ال�صادرة بتاريخ  20دي�سمرب  ،2018حيث �إنها قامت
مبراجعة عينة منوذجية التفاقيات الإيجار املوقعة ومقارنتها باملعلومات الواردة يف جداول الإيجار .و�أفادت براي�س ووتر هاو�س كوبرز يف ذلك التقرير
�أنها مل جتد �أي تناق�ضات بني تلك االتفاقيات وجداول الإيجار و�أن جداول الإيجار كاملة ودقيقة.
لقد قمنا بتقييم العقارات وفق الأ�س�س املذكورة �أدناه .و�إذا ثبت يف امل�ستقبل وجود �أي معلومات غري دقيقة �أو �صحيحة يف جداول الإيجار ،ف�إن ذلك
قد ي�ؤثر على تقييمنا وبالتايل يحق لنا مراجعة التقييم وتعديله.
الإيجارات الإ�شغالية
�أعددنا تقرير القيمة على فر�ض �إبرام جميع اتفاقيات الإيجار ب�شروط جتارية و�سوقية بحتة.
تلقينا ً
ن�سخا من بع�ض اتفاقيات الإيجار املختارة اخلا�صة بالعقارات� .أكدت �شركة املراكز العربية لنا �أن هذه االتفاقيات هي االتفاقيات القيا�سية
امل�ستخدمة يف جميع عقاراتها .و�أعددنا تقريرنا على فر�ض مطابقة (�أو على �أقل تقدير مماثلة) �شروط اتفاقيات الإيجار املقدمة �إلينا جلميع
اتفاقيات الإيجار املوقعة .و�إذا ثبت خالف ذلك يف امل�ستقبل ،فيحق لنا تعديل تقييمنا.
فيما يلي �أمثلة على ال�شروط الرئي�سية الواردة يف اتفاقيات الإيجار.
االح�ساء مول ،الهفوف
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ال�شروط

الأحكام
امل�ست�أجر

�شركة املراكز العربية

اال�سم التجاري للم�ست�أجر

�سيتي ماك�س

تاريخ البدء

1431/08/03هـ (املوافق 2010/07/14م)

تاريخ االنتهاء

1441/08/02هـ (املوافق 2020/03/26م)

فرتة التجهيز

ال ينطبق

الدفعة الإيجارية ال�سنوية

ال�سنة الأولى  %7 -من �إجمايل املبيعات ال�سنوية مع دفعة مقدمة يحددها العقد.
ال�سنة الثانية �إلى ال�سنة العا�شرة  %8 -من �إجمايل املبيعات ال�سنوية مع دفعة مقدمة يحددها العقد.
�إذا كانت الن�سبة الفعلية للمبيعات ال�سنوية �أعلى من الدفعة املقدمة ،يدفع امل�ست�أجر فرق القيمة.
رحل فرق القيمة �إلى دفعة ال�سنة التالية.
و�إذا كانت الن�سبة الفعلية للمبيعات ال�سنوية �أقل من الدفعة املقدمة ُي َّ
ويدفع الإيجار ال�سنوي يف دفعة واحدة عند توقيع العقد من خالل �شيك بنكي �أو حوالة م�صرفية .ويتم دفع الإيجار ال�سنوي لكل �سنة الحقة بنهاية كل �سنة
تعاقدية.

فرتة ال�سماح

ال ينطبق

الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات

خا�ضع لبند (الدفعة الإيجارية ال�سنوية) املذكور �أعاله.

ر�سوم اخلدمة ور�سوم املياه املربدة

م�شمولة �ضمن الإيجار املذكور �أعاله

التنازل/الإيجار من الباطن

م�سموح به ب�شرط احل�صول على موافقة م�سبقة من املالك

التجديد

قابلة للتجديد لفرتة مماثلة

التغيريات

التغيريات م�سموح بها يف الوحدات ب�شرط احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من املالك

�أعمال التجهيز

تكون على ح�ساب امل�ست�أجر وطبقًا ل�شروط املالك

امل�صدر :تف�سري �شركة جيه �أل �أل لعقد الإيجار املقدم من ال�شركة

ال�سالم مول ،جدة

ال�شروط

الأحكام

امل�ست�أجر

�شركة �إمنائية لال�ستثمار والتطوير العقاري وال�سياحي

اال�سم التجاري للم�ست�أجر

دانوب

تاريخ البدء

1430/08/01هـ املوافق 2009/07/23م

تاريخ االنتهاء

1445/07/30هـ املوافق 2024/02/09م

فرتة التجهيز

ال ينطبق
مبلغ ثابت%10 ،عند توقيع العقد ،و %50بعد �أربعة �أ�شهر من توقيع العقد ،و %40بعد توقيعه ب�سنة كاملة .يدفع الإيجار ال�سنوي لكل �سنة الحقة على ق�سطني
يف اليوم الأول من كل فرتة قوامها �ستة �أ�شهر.
 %5كل خم�س �سنوات.

الدفعة الإيجارية ال�سنوية
مراجعة الإيجار ال�سنوي
فرتة ال�سماح

ال ينطبق

الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات

ال ينطبق

ر�سوم اخلدمة ور�سوم املياه املربدة

املبلغ الثابت

التنازل/الإيجار من الباطن

م�سموح به ب�شرط احل�صول على موافقة م�سبقة من املالك

التجديد

قابل للتجديد لفرتة مماثلة ب�شرط موافقة كال الطرفني

التغيريات

التغيريات م�سموح بها يف الوحدات ب�شرط احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من املالك

�أعمال التجهيز

تكون على ح�ساب امل�ست�أجر وطبقًا ل�شروط املالك

امل�صدر :تف�سري �شركة جيه �أل �أل لعقد الإيجار املقدم من ال�شركة

نود الإ�شارة �إلى �أن �شركة عبدالعزيز العجالن و�شركاه باال�شرتاك مع �شركة بيكر �آند ماكنزي �أ�شارت يف تقرير النتائج الرئي�سية لإجراءات العناية
املهنية الالزمة القانوين ال�صادر بتاريخ  19دي�سمرب � 2018إلى �أن ال�شركة قدمت عينة من عقود الإيجار املربمة مع امل�ست�أجرين اخلم�س الرئي�سيني
الذين ي�ؤجر كل منهم عدة متاجر يف العديد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة بالإ�ضافة �إلى عينة من عقود الإيجار املربمة مع خمتلف الأطراف
ذات العالقة.
ندرك �أن امل�ست�شار القانوين مل يجد �أي �إ�شكاليات قانونية تتعلق بعينة العقود املقدمة.
املخاطر الرئي�سية
�إ�شارة الى املعلومات الواردة يف تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�صادر بتاريخ  19دي�سمرب  2018وتقرير العناية املهنية الالزمة املالية ال�صادر
بتاريخ  20دي�سمرب �( 2018ضمن ن�شرة الإ�صدار) ،نود لفت انتباهكم �إلى ما يلي من املخاطر التي مت حتديدها من قبل امل�ست�شارين:
ཛ ཛال يوجد ما ي�ضمن كفاية معدالت الزيادة املتفق عليها عند �إبرام عقود الإيجار لتعوي�ض ال�شركة عن الزيادة يف التكاليف الت�شغيلية �أو معدالت
الت�ضخم �أو �أنها �ستماثل معدالت النمو يف لبدالت الإيجار .وعالوة على ذلك ،قد ال تتمكن ال�شركة ،وخا�صة يف الأ�سواق عالية التناف�سية وعلى
وجه التحديد الأ�سواق التي يوجد بها م�ست�أجرين تتهافت عليهم املراكز التجارية ،من تطبيق �أحكام زيادة بدالت الإيجار ،بل �إنها قد ت َّ
ُ�ضطر يف
املقابل �إلى تقدمي خ�صومات لهم ال�ستبقائهم يف مراكزها التجارية.
حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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نود لفت انتباهكم �إلى �أن ال�شركة ا�ضطرت �إلى تقدمي خ�صومات على بدالت الإيجار لبع�ض امل�ست�أجرين.
�ཛ ཛإن معظم عقود الإيجار الرئي�سية ال متنح ال�شركة حق جتديدها بعد انتهاء مدتها الأولية كما �أن العديد منهالي�س فيها ما مينح امل�ست�أجر �أي
تعوي�ضات عن التح�سينات التي �أجراها علىالأر�ض امل�ؤجرة ،وعلى وجه التحديد كاملراكز التجارية ،عند انتهاء املدة الأولية للعقد �أو ف�سخه.
نود لفت انتباهكم �إلى �أن تقييمنا �أُ ِع َّد ا�ستنادًا �إلى ال�شروط القائمة و�أنا مل نفرت�ض جتديد عقود الإيجار الرئي�سية.
�ཛ ཛإ�ضافة �إلى ما �سبق� ،أبرمت ال�شركة عقود �إيجار رئي�سية ملواقع بهدف تطويرها يف امل�ستقبل .ويف بع�ض العقود ،تتمتع ال�شركة بفرتات� -إعفاء من
الإيجار -يف الوقت احلايل .وعندما تنتهي فرتات الإعفاء من الإيجار� ،ستكون ال�شركة ملزمة بالبدء يف �سداد ملدفوعات بدالت الإيجار املقررة
يف عقود الإيجار الرئي�سية ب�صرف النظر عما �إذا كانت �أعمال التطوير قد �أجريت �أم ال .ويعني �أي ت�أخري يف تطوير تلك املواقع �أن ال�شركة
�ستدفع مبالغ بدالت الإيجار دون �أي �إيرادات تغطيها .تقوم ال�شركة يف الفرتة احلالية بر�سملة تكاليف عقود الإيجار الرئي�سية �إلى حني تطوير
املواقع .ويف حال كان هناك ت�أخري يف تطوير تلك املواقعُ ،يلزم مراجعوح�سابات ال�شركة ب�شطب هذه التكاليف من ر�أ�س املال و�إدراجها حتت بند
النفقات الت�شغيلية ،وهو ما ي�ؤثر �سل ًبا على �أرباح ال�شركة.
نود لفت انتباهكم �إلى �أننا تلقينا تعليمات بعدم تقييم تلك العقود الحتمال �إدراجها حتت بند اخل�صوم.
ཛ ཛمبوجب اتفاقية ال�شراء الرئي�سية التي �أبرمتها ال�شركة مبوجب ت�سهيل الإجارة ،تنازلت ال�شركة عن ملكيتها امل�سجلة لبع�ض العقارات ل�صالح
جهات تابعة للبنوك امل�شاركة يف الإجارة وذلك مقابل تلقي مبلغ التمويل الأ�سا�سي املقدم مبوجب الإجارة.
نود لفت انتباهكم �إلى �أننا �أجرينا تقييمنا على اعتبار خلو العقارات من �أي رهون وعدم وجود خم�ص�صات لتغطية املخاطر املذكورة �أعاله.
ཛ ཛين�ص عقد الإيجار الرئي�سي املتعلق باجلامعة بوليفارد (الريا�ض) على �أنه ال يجوز لأي من م�ساهمي امل�ست�أجر (�شركة املراكز العربية) طوال
فرتة الإيجار التنازل عن �أو نقل ح�ص�صهم لأي �شركة تابعة �أو �أي �شخ�ص �آخر دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من املالك.
كما هو مذكور يف تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�صادر بتاريخ  22نوفمرب  2018ح�صل العميل على خطاب عدم ممانعة فيما يتعلق باجلامعة
بوليفارد (الريا�ض) بتاريخ � 31أوكتوبر  2018موقع من قبل امل�ؤجر مبوجب عقد الإيجار الرئي�سي  -وادي الريا�ض .وي�شري امل�ؤجر يف خطابه املذكور
�أعاله الى �أنه على علم بالتغيري املتوقع يف �سيطرة ال�شركة والناجت عن عملية الطرح ،و�أنه لي�ست لديه �أية اعرتا�ضات يف هذا ال�ش�أن.
ཛ ཛمت �إ�صدار�شهادات �إكمال بناء ال�صادرة عن الأمانة املعنية واملتعلقة بت�سعة ( )9مراكز التجارية (من �إجمايل عدد املراكز البالغة  19مركز)،
وهي حالي ًا يف غ�ضون احل�صول على �شهادات لبقية املراكز.
نود لفت انتباهكم �إلى �أننا �أجرينا تقييمنا على فر�ض ح�صول العقارات على جميع الت�صاريح والرتاخي�ص وال�شهادات الالزمة� .إذا مل تتمكن ال�شركة
من احل�صول على الرتاخي�ص التجارية الالزمة بحلول تاريخ الطرح ،فيحق لنا مراجعة �آرائنا ب�ش�أن القيمة.
ཛ ཛتن�ش�أ عن ملكية العقارات يف اململكة العربية ال�سعودية العديد من الق�ضايا ،وعلى وجه اخل�صو�ص نزاعات على امللكية وذلك ب�سبب عدم وجود
�سجل مركزي للأرا�ضي .وحيث �إن انتفاء نق�ض امللكية غري موجود حتى الآن يف اململكة العربية ال�سعودية ،هناك جمموعة متنوعة من الأدلة
التاريخية التي يعتمد عليها يف حتديد ملكية الأر�ض و�إثباتها ،مبا يف ذلك الأحكام ال�صادرة من املحكمة واتفاقيات البيع وال�صكوك التاريخية.
ونظ ًرا �إلى �أنه قد ال تتوفر جميع الأدلة ذات العالقة يف كل حالة ،فهناك خطر كامن متمثل يف احتمال وقوع نزاعات على امللكية يف امل�ستقبل.
ونود لفت انتباهكم �إلى �أننا مل ندر�س يف تقييمنا املخاطر الأكرب املرتبطة بالعقارات با�ستثناء تلك املذكورة �أعاله.
ཛ ཛبلغت قيمة الذمم الدائنة لل�شركة فيما يخ�ص ا�ستئجار الأرا�ضي  61.9مليون ريال �سعودي (للمزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة ق�سم الذمم
الدائنة من ن�شرة الإ�صدار) كما يف  30يونيو  ،2018الذمم املالية املتعلقة ب�إ�ستئجار الأرا�ضي كما يف  30يونيو  2018هيلمتعلقة ب�شكل رئي�سي
بهيفاء مول ( 14.5مليون ريال �سعودي) ،جوري مول ( 12.1مليون ريال �سعودي) ،الظهران مول ( 10.6مليون ريال �سعودي) ،ومول العرب
( 9.9مليون ريال �سعودي).
ཛ ཛوقد قدمنا ا�ستف�سا ًرا للعميل يف هذا اخل�صو�ص ،حيث رد العميل ً
قائل �أنه من الطبيعي يف �ضوء العالقة القوية مع ه�ؤالء املالك وجود ذمم دائنة
قائمة فيما يتعلق بعقود اال�ستئجار طويلة الأجل .وقد �أخربتنا ال�شركة �أنه مت الإتفاق على دفع الذمم الدائنة مبوجب خطة �سداد مت الإتفاق عليها
من قبل م�ؤجري عقد الإيجار الرئي�سي.
ولأننا مل نتلقَ معلومات ب�ش�أن املبالغ املتعلقة بتلك الذمم ،يرجى مالحظة �أننا مل نذكر املخاطر املذكورة �أعاله يف تقييمنا حيث �أعددنا التقرير على
فر�ض عدم وجود �أي ذمم دائنة فيما يخ�ص العقارات امل�ست�أجرة.
ونود لفت انتباهكم �إلى �أنه يف حال توفر تفا�صيل ب�ش�أن املبالغ املتعلقة بتلك الذمم ،ف�سيعود ذلك ب�أثر مبا�شر على التدفقات النقدية وهو ما ي�ؤثر �سل ًبا
على قيمة العقارات ،عل ًما ب�أنه يحق لنا مراجعة �آرائنا ب�ش�أن القيمة لدى توفر تلك املعلومات.
ندرك �أن ت�صميم املراكز التجارية وبنائها تقوم عليه ب�صفة �أ�سا�سية �أطراف ذات عالقة (�شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية وي�شار اليها فيما
بعد بـ (فا�س للمقاوالت)� .أو�ضحت الإدارة �أن الأ�سعار التي عر�ضتها �شركة فا�س للمقاوالت �أقل من ال�سعر ال�سوقي حيث �إن ال�شركة ت�ستعني بها لبناء
جميع مراكزها التجارية ،وهو ما يتيح لها فر�صة التفاو�ض على �أ�سعار �أف�ضل.
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ونود لفت انتباهكم �إلى �أنه يف حالة اال�ستعانة بطرف ثالث كما يف تاريخ الطرح لبناء �أي عقار حتت الت�شييد ،فهناك خطر مرتبط بعدم القدرة على
التفاو�ض على �أ�سعار مماثلة لتلك املعرو�ضة من �شركات الإن�شاء الأخرى وهو ما ي�ؤثر على القيمة ال�سوقية لتلك العقارات.
نود الإ�شارة �إلى �أن �أعمال تو�سعة النخيل بالزا وردت يف قائمة العقارات الأخرى من تقريرالعناية املهنية الالزمة املايل ،كما ندرك �أن العقار يت�ألف
� ً
أي�ضا من بنده هايربماركت.
ونود لفت انتباهكم �إلى �أن التو�سعة املذكورة �أعاله ت�شكل جز ًءا من �سجل بدالت الإيجار املقدم لنا لأغرا�ض التقييم .وبالتايل ف�إن القيمة ال�سوقية
للتو�سعة وردت يف القيمة ال�سوقية للنخيل بالزا.
منهجية التقييم
تعريف القيمة ال�سوقية
تقدم تقييماتنا تقدي ًرا للقيم ال�سوقية وف ًقا لالئحة الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين واملعايري املهنية (يوليو ( )2017املعايري املهنية) للمعهد
امللكي للم�ساحني القانونيني:
«القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على
�أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه»( .هيكل الإيجار الأ�سا�سي والإيجار املحت�سب
على �أ�سا�س الإيرادات
�أخربتنا �شركة املراكز العربية �أن عقود الإيجار تنطوي يف العادة على بند يتعلق بالإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات .ويلزم ذلك البند ال�شركة
ب�سداد بدل �إيجار حمت�سب على �أ�سا�س ما حتققه من �إيراداتُ .وتت�سب قيمة بدل الإيجار املُحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات بنا ًء على ن�سبة املبيعات
حال جتاوزها قيمة بدل الإيجار الأ�سا�سي ،وهذه الن�سبة متفق عليها يف عقد اال�ستئجار ،ويتوجب دفع بدل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات يف
نهاية كل �سنة متى جتاوزت ن�سبة املبيعات قيمة بدل الإيجار الأ�سا�سي.
تعريف �إجمايل الإيجار احلايل
�إجمايل الإيجار احلايل («�أو الإيجار احلايل») هو ما حتققه ال�شركة  -يف تاريخ التقييم  -من دخل فعلي ناجت عن ت�أجري املحالت التجارية وم�ساحات
ً
م�ستقبل.
التخزين ،وي�ستثنى منه الإيجار املتوقع للمحالت التجارية ال�شاغرة �أو �إيجار املحالت التجارية التي يبد�أ ا�ستئجارها
يندرج الدخل املحقق من بدالت الإيجار املخ�ص�صة لأغرا�ض حمددة (كالأك�شاك� ،أجهزة ال�صراف الآيل� ،إلخ ).والو�سائط املتعددة واملحقق من غري
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري حتت بند («الدخل الإ�ضايف»).
منهجية الدخل  -طريقة احت�ساب التدفق النقدي املخ�صوم
ُقدِّ َرت القيمة ال�سوقية للمراكز التجارية العاملة البالغ عددها  19مركزً ا با�ستخدام طريقة احت�ساب التدفق النقدي املخ�صوم .ويدخل يف طريقة
االحت�ساب املذكورة بدل الإيجار املتفق عليه يف العقود احلالية املوقعة بالفعل وبدل الإيجار ال�سوقي للم�ساحات ال�شاغرة يف الفرتة احلالية ً
ف�ضل عن
بدل الإيجار املقدر ال�ستئجار امل�ساحات من جديد بعد انتهاء عقود �إيجارها .ويكون ذلك وفق جدول الإيجار ،ومن ثم ف�إن لدقته �أهمية كبرية كما �أن
له ت�أثري على القيمة ال�سوقية.
وا�ستخدمت طريقة التدفق النقدي املخ�صوم للوقوف على («القيمة الفعلية بعد التطوير») للمراكز التجارية الثالثة اجلاري �إن�شا�ؤها وذلك يف �ضوء
�أداء ال�سوق واملراكز التجارية العاملة يف املدن املهمة باململكة العربية ال�سعودية.
لقد قمنا باحت�ساب التدفق النقدي املخ�صوم على مدار فرتة حيازة مدتها � 5سنوات (وذلك يف حالة جتاوز املدد املتبقية لعقود الإيجار الرئي�سية غري
املنتهية خم�س �سنوات� ،أما يف حال كانت عقود الإيجار الرئي�سية املتبقية �أقل من ذلك ،فيتم تعديل الفرتة املقي�س خاللها تب ًعا لذلك) وعلى �أ�سا�س
وجود قيمة مر�سملة بنا ًء على ا�ستقرار الدخل الإيجاري للعقار بعد تلك الفرتة (القيمة البيعية للعقار) .حتت�سب التدفقات النقدية لل�سنة املعنية على
النحو التايل :الدخل الإيجاري مبا فيه الدخل الإ�ضايف و(كلما انطبق) الدخل املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات يف حالة الإ�شغال الكاملة ناق�ص فاقد
الإيجار ب�سبب �شغور العقار .وحيثما انطبق� ،أُ َ
�ضيف الدخل املحقق من عقود الإيجار املتدرجة ح�سب تواريخ الزيادة التدريجية املتفق عليه م�سب ًقا
لتحديد �إجمايل الإيرادات .بالرغم من احت�ساب بدالت الإيجار بنا ًء على بنود التعديل اخلا�صة بكل منها على حدة (التقيي�س املتفق عليه يف عقود
الإيجار)� ،إال �أن النفقات الت�شغيلية قد ُعدِّ لت بواقع � %5سنو ًيا .وقد �أُدرجت النفقات الر�أ�سمالية (�صندوق اال�ستهالك) كن�سبة مئوية من �إجمايل بدل
الإيجار الأ�سا�سي.
ويتحدد �صايف الدخل الت�شغيلي بعد ح�سم النفقات الت�شغيلية غري القابلة لال�سرتداد (وت�شمل دون ح�صر نفقات الإدارة وال�صيانة ودفعات بدالت
الإيجار يف حالة العقارات امل�ؤجرة).
ُوتت�سب القيمة البيعية للعقار بنا ًء على التدفقات النقدية لل�سنة ال�ساد�سة (�أو ال�سنة التالية النتهاء الفرتة االرتقاب املحددة للعقارات التي تقل املدة
املتبقية ال�ستئجارها عن � 5سنوات) .تتحدد القيمة البيعية للعقار من خالل طرح النفقات عند الإ�شغال الكامل من الدخل الإيجاري عند الإ�شغال
الكامل ،مما ينتج عنه ا�ستخال�ص �صايف الدخل الت�شغيلي امل�ستقر .وتتم ر�سملة تلك النتيجة لفرتة غري حمدودة (يف حالة العقارات اململوكة) �أو
مقيا�سا للقيمة البيعية للعقار .والحت�ساب عائدات بيع العقار ،مت و�ضع العائد
للفرتة املتبقية من عقد الإيجار (يف حالة العقارات امل�ست�أجرة) ومتثل
ً
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ال�ضمني على النمو يف املعادلة .ويتحدد هذا العائد بنا ًء على املعامالت ال�سائدة يف ال�سوق �أو ميول امل�ستثمرين فيما يتعلق ب�أو�ضاع ال�سوق احلالية.
ويختلف هذا العائد باختالف خ�صائ�ص كل عقار على حدة من حيث قدم العقار واحتمال تراجع قيمته/زيادة بدل الإيجار وموعد انتهاء الإيجار و�أي
م�شروعات تعزيز ر�أ�سمايل مدرجة حتت بند التدفقات النقدية .مل ن�أخذ يف االعتبار �سوى املناف�سة املعروفة وامل�ؤكدة يف تاريخ التقييم عند احت�ساب
عائد البيع املقرر.
وتتحدد القيمة ال�سوقية من خالل ح�سم التدفقات النقدية و�صايف العائد على البيع وذلك حتى تاريخ التقييم .ويتم ح�سم التدفقات النقدية املحت�سبة
طوال فرتة التقييم ب�شكل �شهري حتى تاريخ التقييم وذلك على �أ�سا�س معدل احل�سم ال�سوقي .ويراعى يف معدل احل�سم املعمول به احتمالية التعرث
ومدى دقة التوقعات املتعلقة بالتدفقات النقدية .لذا ،ف�إن العوامل التي ت�ؤثر يف معدل احل�سم تت�ضمن ال�شروط والأحكام املقررة يف عقود الإيجار
ونقاط القوة يف تعهدات امل�ست�أجرين.
العائدات التالية عبارة عن مدخالت/خمرجات يف معادلة احت�ساب التدفقات النقدية املح�سومة:
ཛ ཛالعوائد الأولية� :صايف بدل الإيجار احلايل كن�سبة مئوية من قيمة ر�أ�س املال ال�صايف كما يف تاريخ التقييم.
ཛ ཛعائد البيع :هو الأ�صل امل�ستقر وامل�ستويات بدالت الإيجار ب�سعر ال�سوق والنفقات الر�أ�سمالية امل�صروفة الواردة حتت بند التدفقات النقدية
على اعتبار انق�ضاء � 5أعوام على عمر الأ�صل.
ཛ ཛمعدل العائد الداخلي :معدل احل�سم غري املرفوع.
ཛ ཛاالفرتا�ضات واملدخالت واالعتبارات العامة يف التقييم
االفرتا�ضات واملدخالت واالعتبارات العامة يف التقييم
حتليل الدخل
�إجمايل الإيجار احلايل («�أو الإيجار احلايل») هو الدخل امل�ستحق يف تاريخ التقييم،

�إجمايل عائد الإيجار احلايل /الدخل
الإيجاري الأ�سا�سي يف الوقت احلايل

وقد مت تزويدنا بن�سخة من جدول الإيجار احلايل بتاريخ  31دي�سمرب 2018؛ كما �أُحطنا باملعلومات الأخرى املتعلقة بالدخل احلايل و�إيرادات امليزانية والنفقات
ذات ال�صلة.
لقد اعتمدنا على املعلومات املقدمة لنا من قبل �شركة املراكز العربية وم�ست�شاريها ،ومل نتحقق ب�شكل م�ستقل من �أي من املعلومات املقدمة ،ومع ذلك فقد طلبنا
�إي�ضاحات من �شركة املراكز العربية ب�ش�أن �أي تناق�ضات ،كما افرت�ضنا دقة الإجابات املقدمة حيال �أي تناق�ضات يف تاريخ التقييم.
نالحظ �أنه يتم تق�سيم امل�ست�أجرين بالتجزئة يف جدول الإيجار املقدم �إيل ق�سمني :امل�ست�أجرين «الداخليني» وهي عبارة عن كيانات حتمل عالمات جتارية مملوكة
ملجموعة «احلكري» وامل�ست�أجرين اخلارجيني ،وهم م�ست�أجرون تابعون لأطراف خارجية.
تنخف�ض معدالت �أ�سعار الإيجار للم�ست�أجرين «الداخليني» عن امل�ست�أجرين «اخلارجيني» ،غري �أن هذه املعدالت ال تختلف عن معدالت الإيجار التي حتققها
جمموعات التجزئة التي حتمل عالمة عالمات جتارية متعددة �أو عالمة جتارية واحدة يف املراكز التجارية الأخرى للبيع بالتجزئة يف املنطقة .وبالتايل ،ف�إن
االنق�سام �إلى كيانات حتمل عالمات احلكري التجارية «امل�ست�أجرون الذين يحملون عالمات جتارية متعددة» وامل�ست�أجرين التابعني لأطراف خارجية «امل�ست�أجرون
الذين يحملون عالمة جتارية واحدة» يتما�شى مع الفرق يف معدالت الإيجار بني كل طرف مع املمار�سات ال�سائدة يف ال�سوق.

�أداء مبيعات امل�ست�أجرين

مقدما يف اليوم املوافق تاريخ بدء عقد اال�ستئجار .بيد �أننا ندرك �أن �إ�سرتاتيجية �شركة املراكز
جتري هيكلة عقود اال�ستئجار على �أ�سا�س الإيجار ال�سنوي املدفوع ً
العربية تتمثل يف ت�ضمني عقود اال�ستئجار اجلديدة البنود املتعلقة بعائد ت�شغيل العني امل�ؤجرة.
يختلف بند عائد ت�شغيل العني امل�ؤجرة لكل م�ست�أجر وفقًا التفاقية اال�ستئجار ،ويلزم ذلك البند ال�شركة ب�سداد �إيجار حمت�سب على �أ�سا�س ما حتققه من �إيرادات.
ُوتت�سب قيمة الإيجار املُحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات بنا ًء على ن�سبة املبيعات حال جتاوزها قيمة الإيجار الأ�سا�سي ،وهذه الن�سبة متفق عليها يف عقد اال�ستئجار،
ويتوجب دفع الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات يف نهاية كل �سنة متى جتاوزت ن�سبة املبيعات قيمة الإيجار الأ�سا�سي.
مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة بحجم الأعمال عن الفرتة املمتدة من �أبريل � 2017إلى مار�س .2018

م�صادر الدخل الأخرى

بالنظر �إلى املعلومات التي قدمها العميل وبعد �أخذ املعلومات املتعلقة باملراكز التجارية املتواجدة يف كافة �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية بعني االعتبار لأغرا�ض
التقييم امل�سند �إلينا ،فقد افرت�ضنا �أن �إجمايل الإيرادات املتنوعة املحققة من غري امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �ست�صل �إلى  ٪10من �إجمايل الإيجار
الأ�سا�سي.

مدخالت التقييم
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الآراء حيال �إيجارات ال�سوق

و�ضعنا بعني االعتبار عند تطبيق �إيجارات ال�سوق املعامالت احلالية يف املراكز التجارية ،مبا يف ذلك اال�ستخدام واحلجم وامل�ستوى .ويف هذا ال�صدد نود �أن ن�سلط
ال�ضوء على حقيقة �أن هناك عدد من امل�ست�أجرين يزاولون �أن�شطتهم بعالمة جتارية واحدة ،وبالتايل قد تختلف الإيجارات احلالية له�ؤالء امل�شغلني ب�سبب قدرتهم
التفاو�ضية التي تفوق امل�شغلني الآخرين.
بالن�سبة للعقارات قيد الإن�شاء ،قمنا بتطبيق (�إيجارات ال�سوق) باال�ستناد �إلى �أحدث املعامالت يف املراكز التجارية امل�ستقرة.

النفقات الت�شغيلية

مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة ب�إجمايل النفقات الت�شغيلية لعام  2017و ،2018وندرك كذلك �أن العميل يتحمل املزيد من تكاليف الت�سويق .ومل يتم تزويدنا بتكاليف
الدعاية والت�سويق للعقارات� ،إال �أننا نعي ب�أن هناك ميزانية ت�سويق واحدة تتوزع على جميع املراكز التجارية التابعة ل�شركة املراكز العربية.
عادة ما يرتاوح معدل النفقات الت�شغيلية ال�سنوية لأ�صول التجزئة املماثلة بني  250ريال �سعودي و 350ريال �سعودي لكل مرت مربع.

تكاليف الإيجار

�أُبلغنا ب�أن تكاليف الإيجار مت�ضمنة يف النفقات الت�شغيلية ،لذلك ،مل تُدرج تكاليف �أخرى يف تقييمنا.

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

نرى �أن �أي مالك عقار قد يتكبد بع�ض اخل�سائر يف الدخل ب�سبب الديون املعدومة .ووفقًا للمعلومات املقدمة لنا من �شركة املراكز العربية ،طبقنا معدل اخل�سارة
املدرجة يف امليزانية ب�سبب الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بن�سبة  ٪2من �إجمايل �إيرادات املركز التجاري خالل العامني الأوليني من التدفق النقدي و ٪1بد ًءا من
ال�سنة الثالثة.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

االفرتا�ضات واملدخالت واالعتبارات العامة يف التقييم
حتليل الدخل
حوافز امل�ست�أجرين

النفقات الر�أ�سمالية

معدالت النمو

عوائد ال�سوق وال�سيولة

احل�صة الغري م�سيطرة لل�شركة

�أبلغنا العميل ب�أنه نظ ًرا لظروف ال�سوق ال�صعبة ،يلج�أ بع�ض امل�ست�أجرين لطلب دعم لتخفيف �أعباء الإيجار ،وتلقينا معلومات عن احلوافز التي قدمتها �شركة
املراكز العربية �إلى امل�ست�أجرين الداخليني واخلارجيني يف العام الأول ،وب ّيناها يف قائمة التدفقات النقدية التي �أعددناها كمخ�ص�صات النفقات الر�أ�سمالية حيث
�أنها دعم لتخفيف �أعباء الإيجار ملرة واحدة فقط حت�صل يف ال�سنة الأولى.
وا�ضحا ملخ�ص�ص النفقات الر�أ�سمالية يف
منوذجا
مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة بالتكاليف الر�أ�سمالية املقررة للفرتة املمتدة بني عام  2018و ،2019وو�ضعنا
ً
ً
تقييمنا.
لقد قمنا بتحليل م�ستوى خم�ص�صات النفقات الر�أ�سمالية يف مراكز البيع بالتجزئة الأخرى التي �شاركنا يف تقييمها .ولقد افرت�ضنا �أن املالك احل�صيف �سوف
يتحمل النفقات الر�أ�سمالية ل�صيانة العقارات للحفاظ على اهتمام امل�ست�أجرين بتلك العقارات .وبالتايل ،فقد �أجزنا �إن�شاء خم�ص�ص ل�سداد الديون بن�سبة  ٪3من
�إجمايل الإيجار ال�سنوي الأ�سا�سي.
�أبلغتنا �شركة املراكز العربية �أن متاجر البيع بالتجزئة العادية تخ�ضع لزيادة تلقائية بقيمة  ،٪5وهذه الزيادة مت�ضمنة يف عقود الإيجار النموذجية جلميع املراكز
التجارية القائمة ،بيد �أن هناك ا�ستثناءات حمدودة جد ًا .ويختلف مقيا�س الإيجار للمتاجر الكربى ،لكنه عادة ما ينخف�ض عن املقيا�س املتبع مع وحدات البيع
بالتجزئة العادية ،فهناك بع�ض املتاجر الكربى ال تتكبد �أي زيادة� ،إال �أن معظمهم يدفعون حوايل � ٪2.5سنوي ًا .وقمنا بالتوفيق بني املعلومات املقدمة لنا يف �إطار
مهام �إعادة التقييم ال�سنوية .و�أظهرت مراجعة جداول الإيجار ب�أثر رجعي �أن م�ؤ�شر الزيادة االنتقائية يرتاوح من � %0إلى � ٪2.5سنوي ًا للمتاجر الكربى و� ٪5سنوي ًا
لوحدات البيع بالتجزئة العادية.
نفرت�ض �أن الأمر �سي�ستغرق بع�ض من الوقت حتى تعود ال�سوق �إلى م�ستوى الأداء ال�سابق ب�سبب التباط�ؤ احلايل يف �سوق التجزئة ،كما نفرت�ض �أن ال�سوق لن
�سي�ستوعب �سوى ما ن�سبته  ٪50فقط من النمو الإيجابي يف �سوق الإيجارات املو�ضح �أعاله.
ال�سنة الثانية
ال�سنةالأولى
حمفظة منو ال�سوق
%5.0
%2.50
املتاجر العادية
%2.5
%1.25
املتاجر الكربى
ي�شهد �سوق العقارات يف اململكة العربية ال�سعودية ً
ن�شاطا حمدودًا من املعامالت ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض قيمة العقار عند الرغبة يف بيعه �أو اال�ضطرار لذلك
على وجه ال�سرعة ،وتُعد عادة �أي معامالت ا�ستثمارية ك�إ�ستثمارات خارجة عن نطاق ال�سوق .ولذا ميكن �أن يرتتب على الطبيعة ال�سرية لهذه املعامالت احل�صول
على معلومات غري دقيقة ب�ش�أن املعاملة ذات ال�صلة.
ويف حني �أن هذه القيم م�ستمدة من مزيج من املعلومات ال�سوقية وتوجهات امل�ستثمرين جتاه العقارات التجارية واملعدالت اخلالية من املخاطر يف املنطقة ،ال زال
هناك عوامل خماطر �أخرى ترتبط بالعقارات.
ويف �إطار تقييم قيم الأ�صول الأكرب حج ًما� ،أخذنا بعني االعتبار عوائد متاجر التجزئة الكربى من منظور عاملي يف كل من الأ�سواق الأ�سا�سية ،والأ�سواق الأخرى
النا�شئة و�شبه النا�شئة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضعنا ن�صب �أعيننا اخل�صائ�ص الأ�سا�سية املرتبطة بالعقارً ،
ف�ضل عن املخاطر املحيطة بتملك العقارات يف اململكة
العربية ال�سعودية فيما يتعلق بنواحي ملكية العقار واللوائح التنظيمية وغريها من املخاطر العامة .ومن ال�صعب قيا�س املدى الكامل لعوامل املخاطرة (يف الأ�سواق
النا�شئة)التي ب�إمكانها �أن ت�ؤدي �إلى خف�ض قيمة العقارات �أو تباط�ؤ حت�صيلها.
يركز امل�ستثمرون ب�شكل �أ�سا�سي على البيانات الأولية للعوائد اال�ستثمارية نظ ًرا للتذبذب الكبري الذي ي�شهده �سوق اململكة العربية ال�سعودية .وبالتايل ،عند تقييم
القيمة ال�سوقية للمحفظة ،ا�ستعر�ضنا م�ستوى العوائد الأولية لكل عقار والتي ا�ستقرت عند ن�سبة تزيد على  ٪7وفق اال�ستعرا�ضات ال�سابقة ،كما �أنها تختلف ح�سب
موا�صفات العقار وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.
ا�ستند ًا الى ا�ستنتاجات تقرير العناية املهنية االزمة القانوين ،نفهم �أن لدى ال�شركة ح�صة غري م�سيطرة يف النخيل بالزا و�سلمى مول قدرها  .%50ولقد مت عك�سها
يف التقييم عرب تخ�صي�ص القيمة ال�سوقية للعقارات بطريقة الق�سط الثابت ووفق ًا حل�صة ال�شركة.

منهجية الدخل  -طريقة الدخل املتبقي

قمنا بتب�سيط جدول التطوير الزمني اخلا�ص مب�شاريع التطوير القائمة واملعروفة � ً
أي�ضا با�سم (العقارات اال�ستثمارية قيد الإن�شاء) ،وق�سمناه �إلى خم�س مراحل
ابتدا ًء من املرحلة الأولية حليازة املوقع و�/أو جتهيزها ً
و�صول �إلى املرحلة النهائية التي يتم حتويل العقارات اال�ستثمارية قيد الإن�شاء �إلى عقار ا�ستثماري بالفعل
يف �شكل م�شاريع تطويرية قابلة للت�أجري بالكامل ومدرة للدخل .فيما يلي املراحل املذكورة �أعاله:
املرحلة الأولى  -حيازة املوقع  /جتهيز املوقع؛
املرحلة الثانية  -احل�صول على املوافقات والت�صاريح ب�ش�أن اخلطط وبداية �أعمال الهدم والبناء؛
املرحلة الثالثة  -القيام ب�إجراء برنامج البناء والدخول يف اتفاقيات للت�أجري لن�سبة مئوية ( )%من املحالت؛
املرحلة الرابعة  -قرب اكتمال امل�شروع من الناحية العملية؛
املرحلة اخلام�سة  -التحول من عقار ا�ستثماري قيد الإن�شاء �إلى عقار ا�ستثماري بالفعل.
النهج املعياري املتبع يف تقييم العقارات اال�ستثمارية قيد الإن�شاء هو التقييم با�ستخدام طريقة الدخل املتبقي .وت�شمل التكاليف الإجمالية تكاليف �أعمال البناء
والر�سوم والطوارئ وتكاليف التمويل و�أرباح املطور التي يتم خ�صمها من تقديرنا لقيمة امل�شروع عند الإكمال لتحقيق فائ�ض ،ون�شري �إلى هذا الفائ�ض باعتباره
القيمة املتبقية؛ وهو املبلغ الذي �سيدفعه امل�شرتي مقابل حيازة املوقع ،وينطبق ذلك متا ًما على املرحلتني الأولى والثانية� ،إال �أن الأمر ي�صبح �أكرث تعقيدًا مع تقدم
�أعمال م�شروع التطوير.
لذلك ،من املهم تطبيق نهج موحد يف تقييم العقارات اال�ستثمارية يف جميع مراحل م�شروع التطوير للت�أكد من ثبات النهج املطبق ،و�أن التغري
ً
وو�صول �إلى املرحلة الرابعة .و�ستزداد بال�ضرورة قيمة
ال يطال �سوى ثمة عوامل ب�سيطة ،و�سنوا�صل تقييم م�شروع التطوير وفق هذا النهج يف املرحلة الأولى
امل�شروع (املتبقية) مع تقدم �أعمال م�شروع التطوير ،بالتزامن مع انخفا�ض التكاليف املتبقية ،كما �ستت�ضاءل معدالت املخاطر ومن ثم �ستنخف�ض الأرباح املطلوبة
(انظر ﻣﻘﺎﻳﻴ�ﺲ الربح على �أ�سا�س التكلفة) والوقت املتبقي قبل �أن ي�صبح العقار اال�ستثماري قيد الإن�شاء مدرًا للدخل ويتحول �إلى عقار ا�ستثماري فعلي.
حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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الربح على �أ�سا�س التكلفة
�سينخف�ض م�ستوى الربح الذي ين�شده امل�شرتي ب�شكل معقول (وينعك�س بالتايل يف الو�صول �إلى القيمة ال�سوقية) مع مرور كل مرحلة ،وتقل املخاطر املرتبطة
بتحقيق القيمة من م�شروع التطوير املكتمل .و ُيقيم مبلغ الربح عادة يف �صورة ربح على التكلفة ،و�سيت�أثر مب�ستوى عقود الإيجار امل�سبقة واتفاقيات اال�ستئجار
متاما من املخاطر قبل اال�ستئجار و%25
امل�ضمونة .وعادة ما يتفاوت الربح على �أ�سا�س التكلفة بني  ٪10للعقارات اال�ستثمارية قيد الإن�شاء التي تخلو ً
للعقارات اال�ستثمارية قيد الإن�شاء عند اال�ستخدام لأغرا�ض امل�ضاربة .ويفرت�ض ذلك تواجد م�شروع تطويري معياري قائم على التجزئة كائن مبوقع
خال من �أي نوع من �أنواع التلوث �أو �أي عوامل �أخرى مرهقة قد ت�ؤثر �سل ًبا على القيمة.
حيوي ٍ
يتم التعبري عن الربح على �أ�سا�س التكلفة كن�سبة مئوية من �إجمايل التكاليف ،مبا ي�شمل الر�سوم وتكاليف التمويل وقيمة املوقع (القيمة املتبقية) ،وهي
ن�سبة الأرباح التي يتوقع �أن يح�صل عليها امل�شرتي حال �شراء العقارات اال�ستثمارية قيد الإن�شاء وا�ستكمال م�شروع التطوير ،وقد تختلف ن�سبة الربح
تبع ًا للمخاطر املحتملة يف م�شروع التطوير .وت�شمل العوامل امل�ؤثرة الرئي�سية م�ستوى وجودة عقود اال�ستئجار امل�سبقة ،و�سريان كافة الت�صاريح املطلوبة
واملوافقات اخلا�صة باخلطط وا�ستيفاء �سائر املتطلبات القانونية الأخرى.
تكاليف التمويل
تكاليف التمويل املعتمدة هي التكاليف املتاحة يف الأ�سواق املالية لأي مطور يتمتع بنف�س جوانب القوة وال�شهرة التعاقدية التي حتظى بها �شركة املراكز
العربية .وتُطبق تكاليف التمويل على  ٪100من �إجمايل تكاليف م�شروع التطوير ومن املعلوم �أنها تُ�سدد بالكامل يف نهاية فرتة الإن�شاءُ ،وتت�سب
مدفوعات الفائدة على �أ�سا�س �شهري.
تكاليف الطوارئ
تُخ�ص�ص تكاليف الطوارئ يف العادة كن�سبة مئوية من تكاليف البناء والر�سوم املفرت�ضة يف التقييم بن�سبة  ،٪10بيد �أنها قد تتغري لتعك�س مدى
ال�صعوبات التي يواجهها م�شروع التطوير �أو �إذا كان اجلدول الزمني �أطول من املعتاد ،وميكن تقليل خم�ص�ص الطوارئ مع قرب اكتمال م�شروع
التطوير .و�إذا كانت عقود البناء يف �صيغة عقود �إجناز كلي (عقود ت�سليم املفتاح) ،فحينئذٍ تقع امل�س�ؤولية على عاتق املقاول وبالتايل يجوز �إلغاء
متاما من تكاليف البناء
تكاليف الطوارئ ،كما يجوز كذلك �إلغاء تكاليف الطوارئ يف حالة �إبرام عقود البناء ذات الأ�سعار الثابتة �إذا خال العقد ً
للمالك  /املطور.

 -1خري�ص مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:

خري�ص مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.

معاينة العقار:

خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (
� ،)Makedonskaiaأحد الأع�ضاء املنت�سبني للمعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ � 6أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
ً
يقع العقار على بعد  1.4كم تقريبا جنوب �شرق مول الريا�ض عند تقاطع
�شارع خالد بن الوليد و�شارع حف�صة بنت عمر ،ويقع �سوبر
وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقار .ماركت العثيم قبالة الريا�ض مول،
وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقار
Liudmila
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و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

حيازة بطريق اال�ستئجار

نوع احليازة

الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *

2002/08/10

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2022/01/04
3.01

املدة املتبقية

5.552.113

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2004

�سنة االفتتاح

60.230

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

917

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

41.372

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

41.372

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

0
45
62.408
 3.302مرت مربع %7.98

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

1.37

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

بنده هايرب ماركت
رد تاغ

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

بيلي بيز
3.342.320

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
()%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال ()%

20.197

%48.82

3

0

%100.0

متجر عادي

19.992

%48.32

143

2.968

%85.15

النوع
متجر كبري

�أ�سا�س
القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

1.127

%2.72

22

332

%70.54

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

25

0

%0.00

م�ستودعات

56

%0.14

9

2

%96.43

الإجمايل

41.372

%100.0

202

3.302

%92.02

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص:
�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

48.342.058

%92.02

(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد
الأولية
()%

معدل العائد الداخلي ()%

56.203.498

10.343.000

43.060.786

%35.60

%13.00

الإيجار ال�سوقي**

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية وكذلك �أي زيادات تعاقدية
متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
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معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

4.100
2.600
1.900
1.300
400

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
�شاغر
�شاغر
الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

امل�ساحة
%

العائد (بال�سنة)

 %الدخل

0
0
81
27
16
0
3
50

0
0
10.827
4.932
20.464
0
1.847
3.302

%0.0
%0.0
%26.2
%11.9
%49.5
%0.0
%4.5
%8.0

0
0
24.231.709
11.031.604
10.813.806
0
2.264.938
0

%0.0
%0.0
%50.1
%22.8
%22.4
%0.0
%4.7
%0.0

*177

41.258

%100

48.342.058

%100

الإيجار

امل�ساحة
(باملرت املربع)

قيمة
اال�سرتداد
املقدرة
0
0
24.231.709
11.031.604
10.750.446
0
2.264.938
7.924.800

 %الدخل

Rvsn

0.0
0.0
0.4
0.2
0.2
0.0
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.6
%0.0
-

56.203.498

%100

%16

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
12.09

احلد الأق�صى للمدة
12.09

متو�سط املدة
12.09

2.00

9.75

4.20

2.00
0.00
2.08

10.09
0.00
4.08

3.53
0.00
3.18

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل
عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

40
87
*127

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
14.903.441
33.438.617
5.030.069
6.031.314
59.403.441

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

48.342.058

%81.4

5.126.662
6.512.511
59.981.232

%8.5
%10.2
%100.0

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 5.552.113ريال �سعودي �سنوي ًا
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي ()%

%7.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 3.969.487ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 117.000.000ريال �سعودي
(مائة و�سبعة ع�شر مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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� -2سالم مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:

معاينة العقار:

20

�سالم مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل بيرت �ستبينغ�س �أحد �أع�ضاء املعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني بتاريخ � 2سبتمرب  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت
جمرد معاينة ب�صرية.
يقع ال�سالم مول على الطريق الدائري الغربي الفرعي على بعد  15كم
تقري ًبا جنوب و�سط الريا�ض .ويعترب ال�سالم مول الوجهة الرئي�سية
الوحيدة لتجارة التجزئة يف منطقة جنوب غرب الريا�ض ،حيث يقدم
خدماته لواحدة من �أكرب املناطق من حيث الكثافة ال�سكانية.
وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقارً ،
ف�ضل عن ات�صاله الفعال
بالطريق الدائري الغربي .و�صرحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
ب�أنه من املقرر �إن�شاء نقطة تقاطع تربط بني الطريق الدائري الغربي وبني
�أحد املمرات املخ�ص�صة للحافالت التي تقع على طريق حمزة بن عبد
املطلب املمتد مل�سافة  23.5كم ،مما يوفر �إمكانية و�صول �إ�ضافية للمول.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

و�صف العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

احليازة بطريق التملك

نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2005

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

67.421

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.040

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

49.926

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

49.926

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

48

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

171.464

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

 2.136مرت مربع %4.28
1.80

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

بنده هايرب ماركت
�سنرتبوينت
فن تامي
4.365.969

امل�ست�أجرين الرئي�سيني
ن�سبة الإقبال ()8102-7102

النوع
متجر كبري
متجر عادي
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت وامل�شروبات
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

امل�ساحة
امل�ساحة القابلة للت�أجري امل�ساحة القابلة
اخلالية معدل الإ�شغال ()%
للت�أجري ( )%عدد الوحدات (باملرت املربع)
(باملرت املربع)
%100.0
0
1
%38.82
19,382
%92.76
2,112
140
%58.41
29,160
%100.0
0
17
%2.72
1,357
%0.00
0
31
%0.00
0
%11,11
24
6
%0.05
27

الإجمايل

�أ�سا�س القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

49٫926

195

%100.0

%95.72

2٫136

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص:
�إجمايل الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

56.423.084

%95.72

59.834.849

12.481.500

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد
الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

56.889.644

%8.26

%11.75

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق
م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

3.400
2.500
2.000
1.200
400

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
2024
7
2025
8
�شاغر
�شاغر
الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

الإيجار
0
0
64
56
18
2
4
1
1
18

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
7.977
16.976
2.324
411
3.884
16.153
65
2.136

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%16.0
%34.0
%4.7
%0.8
%7.8
%32.4
%0.1
%4.3

0
0
19.388.215
21.855.565
4.838.681
889.007
3.694.441
5.597.015
160.160
0

49.926

%100

56.423.084

*164

العائد (بال�سنة)

الدخل %
%0.0
%0.0
%34.4
%38.7
%8.6
%1.6
%6.5
%9.9
%0.3
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
19.378.383
21.855.565
4.838.681
889.007
3.694.438
5.597.015
160.160
4.421.600

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.3
0.4
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1

%0.1%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

59.834.849

%100

%6

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
15.09

احلد الأق�صى للمدة
15.09

متو�سط املدة
15.09

3.00

9.84

4.51

2.00
1.00
3.00

9.76
10.00
4.08

4.43
2.85
3.69

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
الدخل

عدد عقود الإيجار

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
عائد الإيجارات املحت�سب على
�أ�سا�س الإيرادات
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

39
107

*146

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
15.495.415
40.927.670
5.722.329

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

من �إجمايل %
الدخل

57.308.244

%80.3

5.730.824

%8.1

1.105.061

1.105.061

%1.6

7.046.088
70.296.562

7.258.340
71.402.468

%10.0
%100.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي ()%

%5.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 7.400.516ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ التقييم:

 31دي�سمرب 2018

القيمة ال�سوقية 653.000.000 :ريال �سعودي
(�ستمائة وثالثة وخم�سون مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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� -3صحارى بالزا ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

�صحارى بالزا ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (Liudmila
 )Makedonskaiaبتاريخ � 08أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة
كانت جمرد معاينة ب�صرية.
يقع �صحارى بالزا يف اجلزء ال�شمايل من مدينة الريا�ض يف حي امللك فهد
�شمال طريق امللك عبد اهلل عند تقاطع طريق امللك عبد العزيز .ويقع حياة
مول على مقربة من العقار بجوار �صحارى مول من ناحية ال�شمال.
ميكن الو�صول �إلى العقار من طريق امللك عبد العزيز وطريق امللك عبد
اهلل ،كما ميكن الو�صول �إليه عرب طرق اخلدمة الداخلية من ال�شمال
وال�شمال الغربي .ويتميز �صحارى بالزا بواجهته املمتدة على طريق امللك
عبد اهلل بطول ي�صل �إلى حوايل  160مرت.

ا�سم  /عنوان العقار:

معاينة العقار:

و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

احليازة بطريق التملك

نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق

�سنة االفتتاح

2002

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

28.364

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

125

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها
الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

24

12.222

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

98

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

�أ�سا�س
القيمة:

12.222

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.
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12.540

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

يتبني مما �سبق �أن العقار قد تدنى �أداءه ب�شكل حاد .ولذا ،قمنا بقيا�س قيمة الأر�ض للعقار ،نظ ًرا لأن القيمة ال�سوقية للعقارات
تعتمد على اال�ستخدام الأعلى والأف�ضل الذي قد يت�ضمن يف بع�ض احلاالت �أعمال لإعادة التطوير ميكن �أن تُ�ستخل�ص قيمتها من
معامالت الأرا�ضي املماثلة .وعادة ما تكون القيمة ال�سوقية للأرا�ضي يف الريا�ض مرتفعة ،وقد تتجاوز قيمة الأر�ض الإيرادات
املتدفقة يف �أعمال التطوير يف املناطق ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة املمتدة على الطرق الرئي�سية ،ال �سيما يف حالة الأ�صول
ذات الأداء املتدين احلاد ،حيث ال تُ�ستخدم الأر�ض مبا يتما�شى مع اال�ستخدام الأف�ضل.

امللخ�ص:
م�ساحة الأر�ض
باملرت املربع

اال�ستخدام

قيمة الأر�ض (بالريال ال�سعودي /املرت املربع)

القيمة ال�سوقية املقربة(بالريال ال�سعودي)

12.540

�أغرا�ض جتارية

6.500

81.500.000

القيم القابلة للمقارنة
املرجع

امل�ساحة باملرت املربع

�سعر املرت املربع

اال�ستخدام

النوع

معامل
امل�ساحة
املبنية

�إجمايل
امل�ساحة
الطابقية

معدل �إجمايل امل�ساحة
الطابقية

1

5.300

10.000

2

10.360

6.307

اال�ستخدام
املتنوع
�أغرا�ض
جتارية

�سعر البيع

2

8.500

3.542

املربمة بتاريخ
2017/3

2

20.720

3.154

3

5.160

11.781

�أغرا�ض
جتارية

املربمة بتاريخ
2017/12

2

10.320

5.891

التعديالت املقدمة على القيم القابلة للمقارنة
املرجع

املوقع

1

�سلبي

�سلبي

�سلبي

2

�إيجابي

ال ينطبق

ال ينطبق

3

�سلبي

�سلبي

ال ينطبق

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

الكمية

التفاو�ض

 31د ي�سمرب 2018
 81.500.000ريال �سعودي
(واحد وثمانون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك الأحكام
وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -4تاال مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

26

تاال مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (
 )Makedonskaiaبتاريخ � 07أغ�سط�س  ،2018وهي �أحد الأع�ضاء املنت�سبني
للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني .ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
يقع تاال مول يف املخرج رقم  5من الطريق الدائري ال�شمايل وطريق امللك
عبد العزيز يف حي النفل يف الريا�ض.
يحتل املول موقع ًا رئي�سي ًا متمي ًزا يف الريا�ض نتيجة لتو�سع املدينة جتاه
املنطقة ال�شماليةً ،
ف�ضل عن قربه من مركز امللك عبد اهلل املايل ،كما
يتميز كذلك بنقاط ات�صاله اجليدة بالطرق و�سهولة الو�صول �إليه من جميع
االجتاهات.
ت�أ�س�س هذا العقار يف الأ�صل على يد �شركة �إمنائية للتطوير العقاري
وال�سياحي (�إمنائية) ،وكان ُيعرف با�سم (يل مول).
Liudmila
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و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

حيازة بطريق اال�ستئجار

نوع احليازة

البناء

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)*

2014/05/01

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2029/04/30
10.34

املدة املتبقية

21.000.000

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2014

�سنة االفتتاح

46.292

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

680

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

22.711

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

22.711

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

0
33
11.022
 2.460مرت مربع %10.38

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

1.29

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

زارا
�سباركيز

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

لفتي�س
4.905.295

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال ()%

3.709

%16.33

0

0

%100.0

متجر عادي

17.669

%77.80

102

2.388

%86.48

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

1.333

%5.87

16

72

%94.60

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.00

21

0

%0.00

22.711

%100.0

139

2.460

%89.17

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية::

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص:

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

32.714.193

%89.17

(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

38.162.193

7.948.850

الإيجار ال�سوقي**

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد
الأولية
()%

معدل العائد الداخلي ()%

12.003.744

%15.41

%15.00

** �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية وكذلك �أي زيادات
تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

2.900
2.400
2.000
900
800

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
2024
7
2025
8
�شاغر
�شاغر
الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

الإيجار

امل�ساحة
(باملرت املربع)

امل�ساحة
%

العائد (بال�سنة)

الدخل %

0
0
64
13
14
2
0
2
1
21

0
0
11.267
1.919
1.813
1.480
0
2.456
1.253
2.460

%0.0
%0.0
%49.6
%8.4
%8.0
%6.5
%0.0
%10.8
%5.5
%10.8

0
0
19.993.939
4.524.458
4.012.688
1.483.780
0
1.975.115
563.850
0

%0.0
%0.0
%61.1
%13.8
%12.3
%4.5
%0.0
%6.0
%1.7
%0.0

*118

22.711

%100

32.714.193

%100

قيمة
اال�سرتداد
املقدرة
0
0
19.993.939
4.524.458
4.012.687
1.483.780
0
1.975.115
563.850
5.448.000

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.5
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

38.162.193

%100

%17

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود اال�ستئجار

نوع الوحدة
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.

احلد الأدنى للمدة

احلد الأق�صى للمدة

2.08

9.76

4.02

2.00
1.00

10.09
4.92

3.93
3.03

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل
العائد الداخلي
العائد اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

41
56
*97

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
13.770.273
18.943.920
3.309.049
5.003.187
41.026.429

متو�سط املدة

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

من �إجمايل الدخل %

36.182.206

%79.7

3.618.221
5.343.825
45.144.252

%8.1
%12.2
%100.0

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 21.000.000ريال �سعودي �سنوي ًا
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%10.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 5.625.051ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 72.000.000ريال �سعودي
(اثنان و�سبعون مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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 -5النخيل مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

النخيل مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية (با�ستثناء املرحلتني
الأولى والثانية من م�شروع تو�سعة النخيل مول)
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (Liudmila
 )Makedonskaiaبتاريخ � 07أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت
جمرد معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي املغرزات بالريا�ض عند تقاطع طريق عثمان بن عفان
مع طريق الإمام �سعود بن عبد العزيز ،ويتميز املوقع مبوقعه البارز
و�سهولة الو�صول من طريق الإمام �سعود بن عبد العزيز من ال�شرق
و�شارع عثمان بن عفان من ال�شمال.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)*

2015/02/26

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2034/07/23
15.57

املدة املتبقية

18.915.279

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2014

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

98.000

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.473

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

55.707

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

54.799

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

908
37
119.025
 555مرت مربع ()%1.00
1.18

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

�سباركيز
امل�ست�أجرين الرئي�سيني

الأكادميية ال�سعودية العاملية “”Saudi Global Academy

زارا
ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

30
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9.472.355

تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
النوع

امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال ()%

52.011

%93.37

196

553

%98.94

2.788

%5.00

28

0

%100.00

908

%1.63

39

2

%99.78

55.707

%100.00

263

555

%99.00

متجر عادي
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.
الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص:

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

149.987.038

%99.00

150.069.033

19.497.450

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد
الأولية
()%

معدل العائد الداخلي ()%

150.839.221

%11.41

%12.00

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية وكذلك �أي زيادات تعاقدية
متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

6.100
3.800
3.700
1.900
1.200

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
2024
7
2025
8
�شاغر
�شاغر
الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

الإيجار
0
0
135
32
30
7
6
4
1
9
*224

امل�ساحة (باملرت
املربع)
0
0
31.404
8.545
3.144
3.304
2.371
4.836
642
555

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%57.3
%15.6
%5.7
%6.0
%4.3
%8.8
%1.2
%1.0

0
0
93.634.593
21.994.444
15.706.990
8.388.728
5.325.020
4.561.663
375.600
0

54.801

%100

149.757.866

العائد (بال�سنة)

الدخل %
%0.0
%0.0
%62.4
%14.7
%10.5
%5.6
%3.6
%3.0
%0.3
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
92.382.761
24.391.130
13.081.116
7.798.528
5.391.420
4.555.776
375.602
2.092.700

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

%1.3%10.9
%16.7%7.0%1.2
%0.1%0.0
-

150.069.033

%100

%0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار

نوع الوحدة
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.

احلد الأدنى للمدة

احلد الأق�صى للمدة

متو�سط املدة

2.00

9.75

4.65

1.00
1.00

10.01
5.00

4.07
3.19

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

84
131

العائد الداخلي
العائد اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*109

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
58.697.463
91.289.575
15.274.201
27.045.552
192.306.791

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

152.027.002

%78.0

15.948.664
28.683.600
196.659.266

%7.9
%14.1
%100.0

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 18.915.279ريال �سعودي �سنوي ًا
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%2.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 13.470.771ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:
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 31دي�سمرب 2018
 1.309.000.000ريال �سعودي
(مليار وثالثمائة وت�سعة مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -6نخيل بالزا ،الق�صيم ،اململكة العربية ال�سعودية

نخيل بالزا ،الق�صيم ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل خالد ال�صومايل بتاريخ  04يونيو .2018
ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف و�سط مدينة بريدة يف حي ال�صفراء ،وهي منطقة ذات كثافة
عا لية ،على بعد  450مرت تقريب ًا من بلدية الق�صيم وعلى بعد 1.80كم من
مدينة امللك عبداهلل الريا�ضية وعلى بعد  2.20كم من العثيم مول وعلى
بعد  20كم من مطار الأمري نايف بن عبد العزيز املحلي.
جدير بالذكر �أن طريق امللك �سعود هو �أحد الطرق التجارية الرئي�سية يف
بريدة حيث يوجد به العديد من املحالت التجارية .وهناك �أي�ضا العديد
من املباين احلكومية والتعليمية (مثل مكتب الأحوال املدنية ومقر اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية).

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *

2000/08/01

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2019/12/26
0.99

املدة املتبقية

288.618

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2004

�سنة االفتتاح

63.904

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

536

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

49.387

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

49.387

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

92

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع
امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

148.317
 2.001مرت مربع %4.05

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.65
بنده هايرب ماركت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

فن تامي
ماك�س

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

ال ينطبق

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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امل�ساحة القابلة للت�أجري
)باملرت املربع(

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية (باملرت
)املربع

معدل الإ�شغال ()%

متجر كبري

28.694

%58.10

5

0

%100.0

متجر عادي

19.966

%40.43

107

1.861

%90.68

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

720

%1.46

14

136

%81.11

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.00

27

0

%0.00

م�ستودعات

7

%0.01

7

4

%42.86

الإجمايل

49.387

%100.0

160

2.001

%95.95

النوع

�أ�سا�س
القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص
�إجمايل الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

40.147.257

%95.95

43.348.857

10.371.270

35.671.632

%132.28

%20.00

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية وكذلك �أي زيادات تعاقدية
متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

3.900
2.300
1.800
800
300

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
�شاغر

0
0
39
46
15
3
2
4
24

الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

*133

العائد (بال�سنة)

امل�ساحة (باملرت
املربع)
0
0
22.483
17.983
1.792
623
494
4.011
2.001

%
امل�ساحة
%0.0
%0.0
%45.5
%36.4
%3.6
%1.3
%1.0
%8.1
%4.1

 %الدخل
%0.0
%0.0
%40.6
%36.5
%8.5
%2.4
%2.5
%9.6
%4.1

0
0
16.281.607
14.656.142
3.432.402
945.790
988.000
3.843.317
0

%100

49.387

%100

40.147.257

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
16.281.607
14.656.141
3.432.402
945.790
988.000
3.843.317
3.201.600

 %الدخل

Rvsn

0.0
0.0
0.4
0.3
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

43.348.857

%100

%8

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
10.09

احلد الأق�صى للمدة
10.09

متو�سط املدة
10.09

2.00

9.84

4.20

2.00
1.92
2.00

8.08
4.83
4.00

4.77
2.72
3.00

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

28
81

العائد الداخلي
العائد اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*109

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
9.157.439
30.989.818
1.268.938
4.948.469
46.364.665

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

34.401.334

%٨٦٫٦

1.774.761
5.119.407
41.295.501

%2.7
%10.7
%100.0

* �إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 288.618ريال �سعودي �سنوي ًا
 210ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%10

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 2.239.820ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 12.000.000ريال �سعودي
(اثنا ع�شر مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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� -7سلمى مول ،حائل ،اململكة العربية ال�سعودية

�سلمى مول ،حائل ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أمنار املغربي يف  15مايو  .2017ون�ؤكد �أن
املعاينة كانت جمرد معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي البحرية ،وهو حي منخف�ض الكثافة يف مدينة حائل،
على بعد حوايل  3.40كم من و�سط املدينة وعلى بعد  4.80كلم من مطار
حائل ،ويحده طريق امللك �سعود من جهة الغرب ،والوادي من جهة ال�شرق،
وبع�ض الطرق الداخلية غري معرفة من جهتي ال�شمال واجلنوب.
يعترب طريق امللك �سعود واحد ًا من �أهم الطرق التجارية يف حائل بف�ضل
العديد من م�شاريع التطوير املقامة على امتداد الطريق ،مبا يف ذلك �آجا
بالزا وغرفة حائل التجارية والفنادق واملكاتب وامل�ست�شفيات والبنوك (بنك
الريا�ض وبنك الإمناء وبنك �سامبا وبنك البالد).

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
البناء

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)*

2013/01/14

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2032/03/09
13.19

املدة املتبقية

3,800,000

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)
�سنة االفتتاح

2014

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

22,378

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1,040

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

16,952

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

16,952

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

16

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

56,300

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% ,

 1,455مرت مربع %8,58

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.10
زارا

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�سباركيز
وايكيكي

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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1,593,208

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)باملرت املربع(

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
)باملرت املربع(

معدل الإ�شغال
)(%

متجر كبري

2.103

%12.41

2

0

%100.0

متجر عادي

14.087

%83.10

75

1.335

%90.52

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

762

%4.50

11

120

%84.25

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

12

0

%0.00

16.952

%100.0

100

1.455

%91.42

النوع

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص
�إجمايل الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

14.060.172

%91.42

17.552.172

5.933.200

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

7.899.519

%12.41

%13.50

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

ال ينطبق
1.800
500
400
200

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
�شاغر
�شاغر
مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

الإيجار
0
0
44
12
9
1
0
21
88

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
10.723
1.800
871
1.270
0
1.455

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%63.3
%10.6
%5.1
%7.5
%0.0
%8.6

0
0
8.494.361
2.841.568
1.565.811
908.533
0
0

*16.948

%100

14.060.172

العائد (بال�سنة)

الدخل %
%0.0
%0.0
%60.4
%20.2
%11.1
%6.5
%0.0
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
8.494.361
2.841.568
1.565.811
908.533
0
3.492.000

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.5
0.2
0.1
0.1
0.0
0.2

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

17.552.172

%100

%25

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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مدد عقود اال�ستئجار

احلد الأدنى للمدة

احلد الأق�صى للمدة

متو�سط املدة

نوع الوحدة

متجر كبري

6.75

10.00

8.38

الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات

2.08

5.00

4.56

متجر عادي

2.00

5.92

3.77

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.

1.92

4.92

2.74

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

34
33

العائد الداخلي
العائد اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*67

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
5.568.593
8.491.579
1.495.578
2.207.224

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

14.039.243

%79.2

1.610.534
2.284.119

%8.4
%12.4

17.762.974

17.933.897

%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 3.800.000ريال �سعودي �سنوي ًا
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%5.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 1.244.202ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

38

 31دي�سمرب 2018
 31.000.000ريال �سعودي
(واحد وثالثون مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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عزيز مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

عزيز مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أندريه كوزمني ،وهو �أحد �أع�ضاء معهد امللكي
للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ � 29سبتمرب  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت
جمرد معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي الفي�صلية يف و�سط جدة ،ويقع احلي يف و�سط املدينة
القدمية.
ميتد طريق الأمري ماجد مبوازاة طريق املدينة يف و�سط املدينة ،و�سيكون
الطريق الرئي�سي امل�ؤدي �إلى مبنى املطار اجلديد والذي من املقرر �أن
يدخل طور الت�شغيل بنهاية عام .2017

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)*

2017/10/22

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2046/11/29
27.93

املدة املتبقية

25.045.344

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2005

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

93.310

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.422

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

72.153
72.153

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

51

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

89.100

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

 3.616مرت مربع %5.01

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.88
بنده هايرب ماركت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�سباركيز
�سنرتبوينت

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

6.797.062

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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امل�ساحة القابلة للت�أجري
)باملرت املربع(

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
)باملرت املربع(

معدل الإ�شغال
)(%

23.599

%32.71

3

0

%100.0

متجر عادي

46.362

%64.26

209

3.606

%92.22

النوع
متجر كبري

�أ�سا�س
القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

2.177

%3.02

29

0

%100.0

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

71

0

%0.00

م�ستودعات

15

%0.02

7

10

%33.33

الإجمايل

72.153

%100.0

322

3.616

%94.99

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص:
�إجمايل الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

122.457.401

%94.99

130.841.401

18.038.250

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

106.990.271

%9.65

%12.75

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

4.000
3.500
2.600
1.800
700

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
2024
7
2025
8
2026
9
2027
10
�شاغر
�شاغر
مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

الإيجار
0
0
77
102
30
2
4
0
0
0
1
35
*251

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
10.600
27.818
8.756
288
5.364
0
0
0
15.711
3.616
72.153

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%14.7
%38.6
%12.1
%0.4
%7.4
%0.0
%0.0
%0.0
%21.8
%5.0

العائد (بال�سنة)

الدخل %

0
0
34.075.847
56.396.492
18.614.630
632.100
6.430.366
0
0
0
6.307.967
0

%0.0
%0.0
%27.8
%46.1
%15.2
%0.5
%5.3
%0.0
%0.0
%0.0
%5.2
%0.0
%100

122.457.401 %100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
34.075.847
56.396.492
18.614.630
632.100
6.430.366
0
0
0
6.307.967
8.384.000

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.3
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

130.841.401

%100

%7

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار

احلد الأدنى للمدة

احلد الأق�صى للمدة

متو�سط املدة

متجر كبري

14.09

14.09

14.09

نوع الوحدة

الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت وامل�شروبات

3.00

5.00

3.82

متجر عادي

1.92

10.0

4.40

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.

1.00

10.00

2.63

3.00

3.08

3.03

م�ستودعات

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

61
155

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س
الإيرادات
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة

*216

الإجمايل

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل
الدخل

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
35.437.015
87.020.386

126.440.529

%80.9

12.497.656

12.644.053

%8.3

313.323

399.207

%0.2

16.165.739

17.102.014

%10.7

151.434.119

156.585.803

%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 25.045.344ريال �سعودي �سنوي ًا
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%2.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 9.456.244ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 1.099.000.000ريال �سعودي
(مليار وت�سعة وت�سعون مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف
ذلك الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

41

 -9هيفاء مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

هيفاء مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أندريه كوزمني ،وهو �أحد �أع�ضاء معهد امللكي
للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ  30مايو  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد
معاينة ب�صرية.
يقع حي الروي�س يف و�سط جدة �شمال و�سط املدينة القدمية ،ويحده �شارع
فل�سطني من ال�شمال وطريق املدينة من ال�شرق وطريق الأندل�س من الغرب
وطريق امللك عبد اهلل من اجلنوب.
طريق املدينة هو �أحد الطرق الرئي�سية العمودية يف املدينة ،ويتيح �إمكانية
الو�صول من جنوب جدة �إلى �شمالها والذهاب �إلى املطار الدويل باجتاه
ال�شمال.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

2012/11/15

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2032/04/12
13.29

املدة املتبقية

18.598.726

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2011

�سنة االفتتاح

50.161

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

914

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

32.946

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

32.946

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
36
90.931
 5.405مرت مربع %16.41

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.67
مانويل

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

زارا
بيلي بيز

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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4.580.595

امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

2.520

%7.65

2

0

%100.0

متجر عادي

28.741

%87.24

129

5.405

%81.19

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

1.685

%5.11

19

0

%100.0

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

44

0

%0.00

32.946

%100.0

194

5.405

%83.59

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

53.752.899

%83.59

69.427.398

8.236.500

40.458.348

%10.57

%13.50

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

3.200
2.700
1.800
1.200
1.000

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

منتهي
0
2018
1
2019
2
2020
3
2021
4
2022
5
2023
6
2024
7
2025
8
2026
9
�شاغر
�شاغر
مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

الإيجار
0
0
30
87
3
3
1
0
0
1
25
*150

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
4.445
17.528
1.627
1.631
235
0
0
2.075
5.405

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%13.5
%53.2
%4.9
%5.0
%0.7
%0.0
%0.0
%6.3
%16.4

0
0
14.270.307
33.881.844
1.772.726
1.472.414
235.000
0
0
2.120.609
0

32.946

%100

53.752.899

العائد (بال�سنة)

الدخل %
%0.0
%0.0
%26.5
%63.0
%3.3
%2.7
%0.4
%0.0
%0.0
%3.9
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
14.270.307
33.881.844
1.772.726
1.472.413
235.000
0
0
2.120.609
15.674.500

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.2
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

69.427.398

%100

%29

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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مدد عقود اال�ستئجار

احلد الأدنى للمدة

احلد الأق�صى للمدة

متو�سط املدة

نوع الوحدة

متجر كبري

6.00

6.75

6.38

الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات

2.00

5.08

3.77

متجر عادي

1.92

9.67

4.06

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.

1.00

4.83

2.48

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

58
67

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*125

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
23.608.113
30.144.787
5.891.122
8.638.732
68.282.753

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل
الدخل

62.223.695

%78.7

6.222.370
8.562.779
77.008.844

%8.6
%12.7
%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 18.598.726ريال �سعودي �سنوي ًا
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%10.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 8.023.408ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:
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 31دي�سمرب 2018
 375.000.000ريال �سعودي
(ثالثمائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

 -١٠مول العرب ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

مول العرب ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (Liudmila
 ،)Makedonskaiaوهي �أحد الأع�ضاء املنت�سبني للمعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ  29مايو  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد
معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي النزهة يف اجلزء ال�شمايل من جدة ،وميتد على جانبيه
طريقني رئي�سيني يف املدينة ،وهما طريق املدينة يف اجلانب الغربي ،وطريق
النزهة يف اجلانب ال�شرقي الذي يربط طريق امللك فهد بطريق احلرمني.
يقع العقار على بعد  3كم جنوب مطار امللك عبد العزيز الدويل ،وعلى
بعد  14كم �شمال و�سط املدينة ،وعلى بعد  4كم �شرق مول البحر الأحمر.
تفيد ال�شركة ب�أن حمطة تربيد احلي تقوم على خدمة العقار ،وتقع على
قطعة �أر�ض جماورة م�ؤجرة من قبل �شركة مراكز العربية ،ونعي ب�أنه يف
حالة انتهاء مدة عقد ا�ستئجار الأر�ض �أو �إنها�ؤه ،ميكن نقل املحطة �إلى
قطعة الأر�ض التي ي�شغلها العقار ،وبنا ًء على ذلك ،لقد �أ�ضفنا املخاطر
الإ�ضافية املتعلقة بذلك عند احت�ساب معدل العائد الداخلي.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

احليازة بطريق التملك

نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *

ال ينطبق

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2008

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

247.848

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

2.053

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

109.185

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

109.185

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

53

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

135.000

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

 3.787مرت مربع %3.47
2.06

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

املدينة الرتفيهية
بنده هايرب ماركت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�سينما
7.916.204

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

32.255

%29.54

4

0

%100.0

متجر عادي

71.886

%65.84

260

2.789

%96.12

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

4.832

%4.43

52

888

%81.62

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

60

0

%0.00

م�ستودعات

212

%0.19

7

110

%48.11

الإجمايل

109.185

%100.0

383

3.787

%96.53

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

228.119.629

%96.53

250.465.267

38.214.750

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

240.242.430

%6.59

%10.75

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
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معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

6.100
4.000
3.100
2.400
1.100

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
�شاغر

0
0
88
109
44
17
11
5
1
47

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
21.957
24.459
15.380
9.813
10.911
13.722
394
3.787

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%20.1
%22.4
%14.1
%9.0
%10.0
%12.6
%0.4
%3.5

109.185

228.119.629 %100

*323

العائد (بال�سنة)

الدخل %

0
0
60.727.822
73.967.183
39.410.391
18.980.833
26.311.935
8.314.332
407.132
0

%0.0
%0.0
%26.6
%32.4
%17.3
%8.3
%11.5
%3.6
%0.2
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
60.727.822
73.967.177
39.409.636
18.980.294
26.311.924
8.314.332
407.132
15.337.350

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

250.465.267

%100

%10

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
11.09

احلد الأق�صى للمدة
11.09

متو�سط املدة
11.09

3.00

6.92

4.04

1.16
1.00
1.07

13.84
10.00
2.49

4.58
2.46
1.78

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل
عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س
الإيرادات
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

79
197

*276

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
75.528.352
159.600.877
23.251.275

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل
الدخل

242.758.172

%80.6

24.275.817

%8.0

1.902.855

1.902.855

%0.7

31.273.575

32.098.549

%10.7

291.556.934

301.035.393

%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%2.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 28.172.425ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:
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 31دي�سمرب 2018
 3.617.000.000ريال �سعودي
(ثالثة مليار و�ستمائة و�سبعة ع�شر مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف
ذلك الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

 -11ال�سالم مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

ال�سالم مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا
 )Makedonskaiaوهي �أحد الأع�ضاء املنت�سبني للمعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ  30مايو  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
يقع العقار يف حي الن�سيم يف اجلزء اجلنوبي ال�شرقي من جدة.
يقع حي الن�سيم يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من و�سط مدينة جدة القدمية،
ويحده طريقان رئي�سيان ،هما طريق الأمري ماجد من جهة الغرب وطريق
احلرمني من جهة ال�شرق ،ويحده من اجلنوب طريق امللك عبداهلل.
وعلى الرغم من �أن العقار يقع جنوب طريق امللك عبد اهلل� ،إال �أنه يتبع
حي الن�سيم .وتقع جامعة امللك عبد العزيز على بعد كيلومرت واحد جنوب
العقار.
(Liudmila

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

حيازة بطريق اال�ستئجار

نوع احليازة

البناء

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

2012/80/01

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2032/07/30
13.59

املدة املتبقية

58.740.000

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2012

�سنة االفتتاح

212.825

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

1.825

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

121.363

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

121.113
250
66
131.000
 8.641مرت مربع %7.12

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

2.23

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

�إيكيا
هايرب ماركت الدانوب

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

هوم �سنرت
10.972.869

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

44.433

%36.61

5

0

%100.0

متجر عادي

72.377

%59.64

287

8.048

%88.88

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

3.979

%3.28

54

351

%91.18

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

250

%0.21

72

02

%100.0

م�ستودعات

324

%0.27

23

242

%25.31

الإجمايل

121.363

%100.0

441

8.641

%92.88

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

149.298.671

%92.88

167.366.467

30.340.750

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

97.640.201

%12.53

%14.00

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف
** لإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
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معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

3.400
2.600
1.900
1.400
500

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2032
�شاغر

0
0
162
86
31
9
8
2
0
1
69

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
37.500
16.946
4.977
3.907
10.483
526
0
22.152
8.641

امل�ساحة
العائد (بال�سنة)
%
0
%0.0
0
%0.0
72.137.099 %31.0
38.861.023 %14.0
10.037.486 %4.1
4.296.655
%3.2
7.789.441
%8.7
751.483
%0.4
0
%0.0
9.013.427 %18.3
0
%7.1

%0.0
%0.0
%48.3
%26.0
%6.7
%2.9
%5.2
%0.5
%0.0
%6.0
%0.0

121.113

149.298.671 %100

%100

*369

الدخل %

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
71.505.131
38.216.938
9.667.883
4.264.655
7.903.892
751.483
0
9.013.427
19.631.000

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

%0.9%1.7%3.7%0.7%1.5
%0.0
%0.0
-

167.366.467

%100

%12

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

متو�سط املدة
11.03

احلد الأدنى للمدة
2.00

احلد الأق�صى للمدة
16.50

2.00

9.75

3.63

1.25
1.00
3.00

10.00
10.00
6.00

3.64
2.54
3.46

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل
عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
عائد الإيجارات املحت�سب على
�أ�سا�س الإيرادات
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

56
244

*300

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
23.865.322
125.433.349
15.141.636

160.941.252

%79.5

16.094.125

%8.1

3.156.049

3.156.049

%1.7

20.088.848
187.685.204

21.451.050
201.642.476

%10.7
%100.0

 %من �إجمايل الدخل

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 58.740.000ريال �سعودي �سنوي ًا
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي ()%

%7.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 10.107.862ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:
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 31دي�سمرب 2018
 770.000.000ريال �سعودي
(�سبعمائة و�سبعون مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

 -12مول الظهران ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

مول الظهران ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �آدم ويلفري ،وهو زميل املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ � 8أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
يقع العقار عند تقاطع طريق امللك �سعود وطريق الأمري في�صل بن فهد يف
الظهران باملنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية ال�سعودية.
يحد العقار من ال�شمال طريق الأمري في�صل بن فهد الكائن خلفه جممع
�أمواج بالزا للتجزئة الذي ي�ضم هايرب بنده وايكيا وتويز �آر �أ�ص ،وعدد
من حمالت بيع امل�أكوالت وامل�شروبات .وهناك حمطة ملعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي جماورة لأمواج بالزا ناحية الغرب ،كما توجد قطعة �أر�ض كبرية
�شاغرة م�ؤجرة من قبل العميل تقع يف اجلهة الغربية من املوقع ،ومن املقرر
�أن ي�شهد هذا املوقع تطوير م�شروع الظهران بوليفارد ،مع العلم ب�أن هذا
املوقع خارج عن نطاق التقييم.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

حيازة بطريق اال�ستئجار

نوع احليازة

الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء
تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *

2005/09/15

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2025/02/09
6.11

املدة املتبقية

23.586.471

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2005

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

220.550

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

4.591

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

160.647

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

160.461
186
35
361.318
 5.674مرت مربع %3.53

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

1.85

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

بنده هايرب ماركت
�ساكو

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�سباركيز
13.265.028

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)باملرت املربع(

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
)باملرت املربع(

معدل الإ�شغال
)(%

متجر كبري

59.253

%36.88

7

0

%100.0

متجر عادي

89.046

%55.43

377

4.479

%94.97

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

11.795

%7.34

62

1.115

%90.21

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

186

%0.12

121

0

%100.0

خمازن

367

%0.23

19

40

%89.10

160.647

%100.0

586

5.674

%96.47

النوع

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص
�إجمايل الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

271.759.041

%96.47

291.426.426

35.342.340

274.560.274

%20.56

%12.00

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف
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معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

4.600
3.500
2.800
2.100
700

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
�شاغر

2
0
158
152
54
14
10
4
0
3
67

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

امل�ساحة
(باملرت املربع)
30
0
34.621
42.979
9.855
7.274
17.478
18.308
0
20.226
5.674

امل�ساحة
العائد (بال�سنة)
%
46.324
%0.0
0
%0.0
97.521.354 %21.6
96.829.387 %26.8
28.894.738 %6.1
11.208.961 %4.5
15.913.558 %10.9
9.718.081 %11.4
0
%0.0
11.626.639 %12.6
0
%3.5

%0.0
%0.0
%35.9
%35.6
%10.6
%4.1
%5.9
%3.6
%0.0
%4.3
%0.0

160.461

271.759.041 %100

%100

*465

الدخل %

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
46.324
0
97.521.354
96.829.387
28.894.738
11.208.961
15.913.543
9.718.081
0
11.626.639
16.454.600

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.3
0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

291.426.426

%100

%7

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
4.83

احلد الأق�صى للمدة
15.00

متو�سط املدة
9.14

1.50

9.76

4.17

1.00
1.00
1.00

9.75
9.00
4.08

3.88
2.25
2.85

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س
الإيرادات

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
68.830.793
206.141.049
27.717.295

284.436.087

%80.7

28.443.609

%8.1

711.115

711.115

%0.2

ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة

37.284.783

38.264.042

%10.9

340.685.035

351.854.852

%100.0

الدخل

الإجمايل

عدد عقود الإيجار
87
311

*398

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 23.586.471ريال �سعودي �سنوي ًا
 220ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%5.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 31.993.076ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 1.303.000.000ريال �سعودي
(مليار وثالثمائة وثالثة مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

م�ؤ�شر القيمة مت �إفادتنا من قبل ال�شركة ب�أنه �إبتدا ًء من  31دي�سمرب � 2018أن ال�شركة يف غ�ضون عملية جتديد عقد الإيجار.
ومت �إفادتنا بالأحكام التالية التي جاري االتفاق عليها من قبل الطرفني:
ال�سوقية
 ཛ ཛمدة عقد الإيجار 37 :عام ًا �إبتدا ًء من � 1أبريل .2019
بعد �إمتام
 ཛ ཛثمن حمدد وثابت 60 :مليون ريال �سعودي.
عملية �إعادة
 ཛ ཛثمن قابل للزيادة :ن�سبة من �إيرادات ال�شركة بالإ�ضافة �إلى الثمن املحدد:
جتديد عقد
العام الأول  -العام ال�ساد�س.%0 :
الإيجار
العام ال�ساد�س  -العام العا�شر.%20 :
العام احلادي ع�شر  -العام اخلام�س ع�شر.%22.5 :
العام ال�ساد�س ع�شر  -العام الع�شرون.%25 :
العام احلادي والع�شرون  -العام ال�سابع والثالثون.%30 :
يف حال االتفاق النهائي على ال�شروط الأعاله بني الطرفني ومت توقيع عقد الإيجار ،بذلك وح�سب تقرير التقدير امل�ؤرخ 31
دي�سمرب  ،2018ت�صبح القيمة ال�سوقية ملول الظهران  2.203.000.000ريال �سعودي.
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 -13الأح�ساء مول ،الهفوف ،اململكة العربية ال�سعودية

الأح�ساء مول ،الهفوف ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل كرمي ال�سرادي بتاريخ  14يونيو  .2017ون�ؤكد
�أن املعاينة كانت جمرد معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف الهفوف يف املنطقة ال�شرقية باململكة العربية ال�سعودية،
وتقع مدينة الهفوف على بعد حوايل  180كم جنوب غرب منطقة الدمام
احل�ضرية.
ميثل طريق امللك عبد اهلل الواجهة اجلنوبية الغربية للعقار حيث يقع على
بعد حوايل  450مرت �شمال منتزه امللك عبداهلل البيئي .ويقع العقار على
بعد  3كم تقري ًبا جنوب التقاطع مع طريق الريا�ض ،وهو الطريق الرئي�سي
امل�ؤدي �إلى طريق الريا�ض ويت�صل � ً
أي�ضا بطريق العقري ،وهو �أحد الطرق
الرئي�سية امل�ؤدية �إلى منطقة الدمام احل�ضرية.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
احليازة بطريق التملك

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *

ال ينطبق

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2010

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

65.800

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.608

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

51.979

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

51.979

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
32
162.617
 6.260مرت مربع %12.04

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.91
بنده هايرب ماركت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�إيكيا
�سباركيز

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

2.918.138

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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امل�ساحة القابلة للت�أجري
)باملرت املربع(

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
)باملرت املربع(

معدل الإ�شغال
)(%

14.904

%28.67

3

0

%100.00

متجر عادي

35.241

%67.80

132

6.019

%82.92

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

1.747

%3.36

16

240

%86.26

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.00

39

0

%0.00

خمازن

87

%0.17

5

1

%98.85

51.979

%100.0

195

6.260

%87.96

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص
�إجمايل الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

41.486.921

%87.96

53.007.421

12.994.750

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

38.894.628

%8.11

%11.75

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

1.800
2.300
1.300
900
500

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
�شاغر

0
0
63
38
3
1
3
0
1
0
1
45

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

*156

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
17.580
8.638
678
2.744
462
0
10.357
0
3.513
6.260

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%33.8
%16.6
%1.3
%5.3
%0.9
%0.0
%19.9
%0.0
%6.8
%12.0

0
0
20.482.855
12.481.496
837.116
823.200
691.596
0
3.588.701
0
1.756.500
0

51.979

%100

41.486.921

العائد (بال�سنة)

الدخل %
%0.0
%0.0
%49.4
%30.1
%2.0
%2.0
%1.7
%0.0
%8.7
%0.0
%4.2
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
20.482.856
12.481.493
837.117
823.200
691.596
0
3.588.701
0
1.756.500
11.520.500

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.4
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2

%0.0
%0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

53.007.421

%100

%28

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
15.09

احلد الأق�صى للمدة
15.09

متو�سط املدة
15.09

2.50

9.84

4.32

2.00
1.00
2.07

10.08
3.00
5.00

3.77
2.24
3.18

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل

 %من �إجمايل الدخل

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
عائد الإيجارات املحت�سب على
�أ�سا�س الإيرادات

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
13.599.233
27.887.687
4.122.087

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)
47.599.205

%80.6

4.759.920

%8.0

1.086.117

1.086.117

%2.1

ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة

4.779.231

5.508.404

%9.3

51.474.355

58.953.646

%100.0

عدد عقود الإيجار

الدخل

الإجمايل

40
71

*111

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25
%2.5
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

%2.5
%5.0
%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%15.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 4.170.862ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 475.000.000ريال �سعودي
(�أربعمائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -14مكة مول ،مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية

مكة مول ،مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أمري ن�صريي ،وهو �أحد �أع�ضاء معهد امللكي
للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ  8مايو  .2017ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد
معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي اجلامعة ،وهو واحد من �أعلى املناطق من حيث الكثافة
ال�سكانية يف مكة املكرمة ،ويقع بني البقعتني املقد�ستني منى واحلرم .ويقع
العقار على بعد  2كم تقري ًبا جنوب غرب منى و  7كم جنوب �شرق امل�سجد
احلرام ،ويحده من الغرب طريق رئي�سي واحد يقابله طريق امللك عبد اهلل.
ويتميز حي اجلامعة ب�سهولة الو�صول من الطرق الرئي�سية التالية :طريق
امل�سجد احلرام من ال�شمال وطريق امللك عبد العزيز من اجلنوب.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
احليازة بطريق التملك

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق
ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2011

�سنة االفتتاح

56.720

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع
م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.000

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

37.545

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

37.545

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
38
65.504
 1.904مرت مربع %5.07

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.68
بيلي بيز

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

بنده هايرب ماركت
زارا

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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6.842.660

امل�ساحة القابلة للت�أجري (باملرت
املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية (باملرت
املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

4.840

%12.89

2

0

%100.0

متجر عادي

30.670

%81.69

211

1904

%93.79

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

2.004

%5.34

24

0

%100.0

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

69

0

%0.00

خمازن

31

%0.08

6

0

%100.0

37.545

%100.0

312

1.904

%94.93

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

120.237.954

%94.93

127.918.368

13.140.750

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

134.696.110

%6.91

%11.02

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

6.200
4.500
3.100
2.500
900

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
�شاغر

0
0
71
106
26
13
1
3
23

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

*243

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
7.389
14.092
5.442
6.527
46
2.145
1.904

امل�ساحة
العائد (بال�سنة)
%
0
%0.0
0
%0.0
35.460.843 %19.7
52.132.935 %37.5
16.736.959 %14.5
10.351.388 %17.4
230.000
%0.1
5.325.830
%5.7
0
%5.1

%0.0
%0.0
%29.5
%43.4
%13.9
%8.6
%0.2
%4.4
%0.0

37.545

120.237.954 %100

%100

الدخل %

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
35.460.843
52.132.935
16.736.958
10.351.388
230.000
5.325.830
7.680.415

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.3
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

127.918.368

%100

%6

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
10.00

احلد الأق�صى للمدة
10.00

متو�سط املدة
10.00

2.00

9.84

4.21

2.00
1.00
2.08

10.00
4.92
4.08

3.48
2.41
3.05

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

45
175

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*220

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
25.042.010
95.195.944
12.392.456

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

123.924.565

%80.0

12.504.736

%8.2

17.735.723

17.938.339

%11.8

150.366.133

154.367.640

%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي ()%

%3.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 8.413.497ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:
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 31دي�سمرب 2018
 1.941.000.000ريال �سعودي
(مليار وت�سعمائة وواحد واربعون ماليني ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -15اجلبيل مول ،اجلبيل ،اململكة العربية ال�سعودية

اجلبيل مول ،اجلبيل ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �آدم ويلفري ،وهو زميل املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ  16مايو  .2017ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
يت�ألف العقار من مركز ت�سوق م�ستطيل ال�شكل يتكون من دور �أر�ضي
وطابقني وبه �أماكن �إ�ضافية خارجه خم�ص�صة النتظار ال�سيارات .يت�شكل
العقار من هيكل من الفوالذ وبناء خر�ساين م�صفح بنوافذ زجاجية كبرية
و�سقف م�سطح.
وي�ضم العقار وحدات بيع بالتجزئة عالية اجلودة ثبت �أنها تلبي حجم
الطلب يف املنطقة.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
احليازة بطريق التملك

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق
ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2015

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

37.366

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

483

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

20.908

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

20.908

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
43
25.871
 2.067مرت مربع %9.89

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.53
مانويل

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

زارا
�سباركيز

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

1.325.807

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

5.051

%24.16

3

0

%100.0

متجر عادي

14.355

%68.66

102

1.959

%86.35

النوع
متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

1.502

%7.18

22

108

%92.81

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

10

0

%100.0

20.908

%100.0

137

2.067

%90.11

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

30.128.494

%90.11

35.916.104

7.317.800

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

30.180.383

%7.16

11.00

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

3.300
2.400
2.100
800
500

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
8
9
10
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2025
2026
2031
�شاغر

0
0
58
25
6
2
1
1
0
33

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

*127

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
9.238
3.490
919
1.144
106
822
0
2.067
20.908

امل�ساحة
العائد (بال�سنة)
%
0
%0.0
0
%0.0
16.489.005 %44.2
9.213.882 %16.7
1.826.266
%4.4
840.673
%5.3
269.818
%0.5
369.900
%3.9
0
%0.0
0
%9.9

الدخل %
%0.0
%0.0
%54.7
%30.6
%6.1
%2.8
%0.9
%1.2
%0.0
%0.0

30.128.494

%100

%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
16.489.004
9.213.882
1.826.266
840.673
269.900
369.900
0
5.787.600

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.5
0.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

35.916.104

%100

%19

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
6.75

احلد الأق�صى للمدة
10.00

متو�سط املدة
8.38

3.97

9.76

3.97

2.00
1.00
2.08

15.00
3.42
4.08

3.65
2.50
3.05

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

49
45

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*94

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
13.432.622
16.695.872
3.039.174

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

32.324.550

%80.3

3.232.455

%8.1

4.353.549

4.783.725

%11.6

37.521.217

40.340.730

%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%7.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 4.886.278ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 30يونيو 2018
 417.000.000ريال �سعودي
(�أربعمائة و�سبعة ع�شر مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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 -16جوري مول ،الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية
Jouri Mall

Vacant land

جوري مول ،الطائف ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أمري ن�صريي ،وهو �أحد �أع�ضاء معهد امللكي
للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ  8مايو  .2017ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد
معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي القطبية مبدينة الطائف ،وتعد مدينة الطائف �ضمن
منطقة مكة املكرمة على بعد حوايل  80كم جنوب �شرق مكة املكرمة وعلى
بعد حوايل  180كم جنوب �شرق جدة.
تقع الطائف يف جبال ال�سروات على ارتفاع ي�صل �إلى  1700مرت ،وقد نعمت
املدينة مبناخ معتدل ن�سبي ًا بف�ضل موقعها اجلبلي ،و�أ�ضحت بذلك وجهة
ترفيهية �شهرية لل�سياح.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

2015/10/15

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2035/03/11
16.20

املدة املتبقية

15.379.213

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2015

�سنة االفتتاح

92.663

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع
م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.334

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

48.122

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

48.122

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
36
258.693
 2.928مرت مربع %6.08

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.73
�سنرتبوينت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�سباركيز
زارا

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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4.873.574

امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

متجر كبري

4.604

%9.57

2

0

%100.0

متجر عادي

41.489

%86.22

169

2.928

%92.94

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

2.029

%4.22

21

0

%100.0

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.00

44

0

%0.00

48.122

%100.0

236

2.928

%93.92

النوع

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

84.066.896

%93.92

92.519.986

12.030.500

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد
الداخلي ()%

76.748.198

%11.44

11.00

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

ال ينطبق
2.900
2.300
1.200
800

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
�شاغر

0
0
60
82
14
5
0
2
4
1
24

مطروحا
الإجمايل
ً
منه الإيجارات املنتهية

*192

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
15.616
13.804
1.828
4.032
0
1.592
6.952
1.370
2.928

امل�ساحة %

العائد (بال�سنة)

الدخل %

%0.0
%0.0
%32.5
%28.7
%3.8
%8.4
%0.0
%3.3
%14.4
%2.8
%6.1

0
0
26.158.769
39.434.637
4.466.068
4.460.389
0
3.040.862
5.735.547
770.625
0

%0.0
%0.0
٪٣١٫١
٪٤٦٫٩
٪٥٫٣
٪٥٫٣
٪٠٫٠
٪٣٫٦
٪٦٫٨
٪٠٫٩
%0.0

48.122

%100

84.066.896

%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
26.158.769
39.434.637
4.427.952
4.460.390
0
3.040.862
5.735.552
770.625
8.491.200

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.3
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1

%0.0
%0.0
%0.9%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

92.519.986

%100

%10

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.

احلد الأدنى للمدة
6.75

احلد الأق�صى للمدة
10.00

متو�سط املدة
8.38

2.91

9.84

4.38

1.00
1.00

8.00
5.00

3.67
2.55

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل
عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
عائد الإيجارات املحت�سب على
�أ�سا�س الإيرادات

63
105

ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*168

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
28.520.247
55.546.649
8.439.879

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

87.436.841

%79.6

8.743.684

%8.0

271.211

271.211

%0.3

12.824.857

13.338.413

%12.1

105.602.843

109.790.150

%100.0

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 15.379.213ريال �سعودي �سنوي ًا
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%7.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 8.722.074ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

68

 31دي�سمرب 2018
 662.000.000ريال �سعودي
(�ستمائة واثنان و�ستون مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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النور مول ،املدينة املنورة ،اململكة العربية ال�سعودية

النور مول ،املدينة املنورة اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أمري ن�صريي ،وهو �أحد �أع�ضاء معهد امللكي
للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ  7مايو  .2017ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد
معاينة ب�صرية.
يقع العقار يف حي �سلطانه  -وهي �إحدى املناطق الراقية يف اجلزء ال�شمايل
من املدينة املنورة .ويقع حي �سلطانه �شمال امل�سجد النبوي ،ويحيط بهذه
املنطقة �أربعة طرق رئي�سية :طريق امللك عبد اهلل (الطريق الدائري
الثاين) من اجلنوب ،وطريق عثمان بن عفان من ال�شرق ،وطريق نايف بن
عبدالعزيز من ال�شمال وطريق خالد بن الوليد من الغرب.
وينق�سم حي �سلطانه �إلى ق�سمني ،الأول الق�سم اجلنوبي ويتكون من فلل
و�شقق فارهة ،والثاين اجلزء ال�شمايل الذي مل يخ�ضع بعد للتطوير ويتكون
من مزارع.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
احليازة بطريق التملك

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق
ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2008

�سنة االفتتاح

93.917

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع
م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.070

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

67.110

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

67.110

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
63
84.097
 1.144مرت مربع %1.70

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

1.79
بنده هايرب ماركت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

�سنرتبوينت
املدينة الرتفيهية

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

ال ينطبق

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

متجر كبري

22.181

%33.05

3

0

%100.0

متجر عادي

41.902

%62.44

184

1.038

%97.52

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

2.910

%4.34

25

0

%100.0

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

55

0

%0.00

117

%0.17

14

106

%9.40

67.110

%100.0

281

1.144

%98.30

النوع

خمازن
الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

106.668.362

%98.30

109.543.358

16.777.500

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

116.220.762

%7.40

%10.50

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

3.500
3.000
2.200
1.500
600

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
�شاغر

0
0
66
95
42
3
5
2
1
12

الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

*226

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
13.844
22.203
7.779
464
3.033
12.970
5.673
1.144

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%20.6
%33.1
%11.6
%0.7
%4.5
%19.3
%8.5
%1.7

0
0
27.816.572
45.685.302
18.050.314
1.421.870
6.428.361
5.081.838
2.184.105
0

67.110

%100

106.668.362

العائد (بال�سنة)

 %الدخل
%0.0
%0.0
%26.1
%42.8
%16.9
%1.3
%6.0
%4.8
%2.0
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
27.816.572
45.685.300
18.050.314
1.421.869
6.428.361
5.081.838
2.184.105
2.875.000

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.3
0.4
0.2
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

109.543.358

%100

%3

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
15.09

احلد الأق�صى للمدة
15.09

متو�سط املدة
15.09

2.00

11.84

4.10

1.00
1.00
3.00

14.75
6.00
4.08

4.46
2.49
3.82

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س
الإيرادات

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
27.290.846
79.377.516
10.531.482

107.769.155

%79.3

10.776.916

%7.8

3.109.448

3.130.588

%2.3

ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة

14.141.226

14.577.779

%10.5

134.450.518

136.254.438

%100.0

عدد عقود الإيجار

الدخل

48
166

*214

الإجمايل

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

 %من �إجمايل الدخل

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 250ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%2.5

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 8.246.934ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 1.563.000.000ريال �سعودي
(مليار وخم�سمائة وثالثة و�ستون مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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 -18احلمرا مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

احلمراء مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (
 ، )Makedonskaiaوهي �أحد الأع�ضاء املنت�سبني للمعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ � 6أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
مت افتتاح حمرا مول يف عام  2016ويقع يف حي امللك في�صل �شرق الريا�ض
عند تقاطع طريق امللك عبداهلل و�شارع ال�شيخ ح�سن بن ح�سني .ويحد
املوقع طريق امللك عبد اهلل من ال�شمال ،وطريق ال�شيخ ح�سن بن ح�سني من
ال�شرق ،وجممع مارفيال التابع لرافال من الغرب ،وفلل خا�صة وفرع ملركز
وقت اللياقة من اجلنوب.
يحتل العقار موق ًعا رئي�س ًيا بار ًزا داخل الريا�ض ب�شكل عام وحتديدًا نتيجة
تطوير مرتو الريا�ض نظ ًرا لتقاطع اخلطني  2و  6عند تقاطع العقار.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

Liudmila

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة

القيمة
احليازة بطريق التملك

ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق
ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2016

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

77.969

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.026

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

53.951

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

53.951

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
53
75.705
 5.461مرت مربع %10.12

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

2.87
�سنرتبوينت

امل�ست�أجرين الرئي�سيني

زارا
�سباركيز

ن�سبة الإقبال ()2018-2017

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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ال ينطبق

امل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية
(باملرت املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

متجر كبري

4.116

%7.63

2

0

%100.0

متجر عادي

46.754

%86.66

171

5.260

%88.75

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

3.047

%5.65

28

188

%93.83

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

35

0

%0.00

خمازن

34

%0.06

5

13

%61.76

53.951

%100.0

241

5.461

%89.88

النوع

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

89.720.044

%89.88

104.359.837

18.882.850

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

93.123.277

%7.10

%10.50

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

4.000
2.800
2.200
1.600
800

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�شاغر

منتهي
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
�شاغر

0
0
44
31
12
62
5
1
0
1
6
44

الإجمايل مطروحً ا منه
الإيجارات املنتهية

*206

امل�ساحة
(باملرت املربع)
0
0
6.614
4.303
3.208
21.304
2.970
1.045
0
120
8.926
5.461

امل�ساحة
%
%0.0
%0.0
%12.3
%8.0
%5.9
%39.5
%5.5
%1.9
%0.0
%0.2
%16.5
%10.1

0
0
22.769.451
12.203.703
7.289.232
33.482.480
3.170.194
2.669.923
0
427.637
7.707.425
0

53.951

%100

89.720.044

العائد (بال�سنة)

الدخل %
%0.0
%0.0
%25.4
%13.6
%8.1
%37.3
%3.5
%3.0
%0.0
%0.5
%8.6
%0.0
%100

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0
0
22.645.744
12.203.703
7.290.232
33.482.480
3.170.194
2.669.923
0
427.637
7.707.425
14.762.500

الدخل %

Rvsn

0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1

%0.5%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
-

104.359.837

%100

%16

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية
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73

مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
6.75

احلد الأق�صى للمدة
10.00

متو�سط املدة
8.38

2.91

9.75

3.42

2.91
1.00
2.00

10.09
5.00
3.08

4.46
2.34
2.27

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

60
102

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*162

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
30.648.034
59.072.010
8.861.031

10.018.942

%7.9

13.047.343

14.278.929

%11.7

111.628.418

124.487.289

%100.0

100.189.418

من �إجمايل الدخل %
%80.4

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)
وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)
املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي بعد اال�ستقرار ()%

%10.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 8.373.580ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:
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 31دي�سمرب 2018
 1.304.000.000ريال �سعودي
(مليار و ثالث مائة و�أربعة مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف
ذلك الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.

 -19اليا�سمني مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

اليا�سمني مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (Liudmila
 ،)Makedonskaiaوهي �أحد الأع�ضاء املنت�سبني للمعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ  30مايو  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
يقع العقار يف حي املنار ،وهي منطقة متو�سطة الرقي كائنة باجلانب ال�شرقي
من مدينة جدة .ويقع العقار على بعد حوايل  4كم �شرق جامعة امللك عبد
العزيز (احلرم اجلامعي للن�ساء) ،وعلى بعد  7كم �شمال حمطة �سكة قطار
احلرمني ،وعلى بعد  8.5كم جنوب مطار امللك عبد العزيز الدويل.
يحد العقار من جهة الغرب طريق احلرمني ،ومتتد واجهة العقار بطول يبلغ
حوايل  550مرت على طريق احلرمني ،وهو �أحد الطرق الرئي�سية يف جدة
الذي يربطها باملدينتني املقد�ستني يف اململكة العربية ال�سعودية مكة املكرمة
واملدينة املنورة.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض
2015/07/01

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2034/11/25
15.91

املدة املتبقية

16.406.799

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

2016

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

101.672

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

2.351

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

54.634

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع
الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع
امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع
م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

54.634

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% .

0
23
158.356
 2.299مرت مربع %4.21

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

2.56
�أوكتو

امل�ست�أجرين الرئي�سيني
ن�سبة الإقبال ()2018-2017

مانويل
�سنرتبوينت
ال ينطبق

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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امل�ساحة القابلة للت�أجري (باملرت
املربع)

امل�ساحة القابلة للت�أجري
)(%

عدد الوحدات

امل�ساحة اخلالية (باملرت
املربع)

معدل الإ�شغال
)(%

متجر كبري

10.112

%18.51

2

0

%100.0

متجر عادي

41.923

%76.73

203

2.298

%94.52

الأماكن املخ�ص�صة لبيع
امل�أكوالت وامل�شروبات

2.599

%4.76

29

0

%100.0

الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل� ،إلخ.

0

%0.0

69

1

%0.00

54.634

%100.0

303

2.299

%95.79

النوع

الإجمايل

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص

�إجمايل الإيجار
احلايل*
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

الإ�شغال
()%

الإيجار ال�سوقي**
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي،
بال�سنة)

114.321.188

%95.79

120.283.830

19.121.900

�صايف الدخل
الت�شغيلي
(بالريال
ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد الأولية ()%

معدل العائد الداخلي ()%

105.425.646

%11.52

%12.75

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الواحد ،وال ي�شمل �أي زيادات تعاقدية متدرجة خالل الأ�شهر االثنى ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات
الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الواحد ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

3.300
3.100
2.600
1.600
1.000

50 - 0
200 - 51
500 - 201
1.500 - 501
�أكرث من 1.500

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
ال�سنة

ال�سنة

الإيجار

0

منتهي

0

امل�ساحة (باملرت
املربع)
0

%
امل�ساحة
%0.0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�شاغر

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
�شاغر

0
61
33
35
72
3
0
0
3
2
25

0
8.024
4.292
5.143
20.946
637
0
0
6.642
6.651
2.299

%0.0
%14.7
%7.9
%9.4
%38.3
%1.2
%0.0
%0.0
%12.2
%12.2
%4.2

0
34.668.257
13.521.709
16.063.392
37.306.638
1.611.106
0
0
5.593.074
5.557.013
0

*234

54.634

114.321.188 %100

مطروحا منه
الإجمايل
ً
الإيجارات املنتهية

قيمة اال�سرتداد
املقدرة
0

العائد (بال�سنة)

 %الدخل

Rvsn

 %الدخل

0.0

-

%0.0
%0.0
%30.3
%11.8
%14.1
%32.6
%1.4
%0.0
%0.0
%4.9
%4.9
%0.0

0
34.141.388
13.867.134
15.554.578
37.536.498
1.619.106
0
0
5.570.313
5.557.013
6.437.800

0.0
0.3
0.1
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

%1.5%2.6
%3.2%0.6
%0.5
%0.4%0.0
-

%100

120.283.830

%100

%5

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
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مدد عقود اال�ستئجار
نوع الوحدة

متجر كبري
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت
وامل�شروبات
متجر عادي
الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل� ،إلخ.
م�ستودعات

احلد الأدنى للمدة
10.00

احلد الأق�صى للمدة
10.00

متو�سط املدة
10.00

2.91

9.76

3.77

2.91
1.00
2.00

10.08
5.00
3.08

4.03
2.08
2.27
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م�صادر الدخل
عدد عقود الإيجار

الدخل

66
143

عائد الإيجار الداخلي
عائد الإيجار اخلارجي
الدخل الإ�ضايف
ا�سرتداد ر�سوم اخلدمة
الإجمايل

*209

املبلغ بالريال ال�سعودي
(ال�سنة الأولى)

املبلغ بالريال ال�سعودي
(� 1شهر*)12
38.353.257
75.967.931
10.956.469

11.951.703

%7.8

15.668.968

17.071.794

%11.1

140.946.625

148.540.522

%100.0

 %من �إجمايل الدخل

119.517.026

%81.1

*ب�إ�ستثناء الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف الآيل �،إلخ.
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الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
للعقد الواحد

ال�سنة الثانية
للعقد الواحد

ال�سنة الثالثة
للعقد الواحد

ال�سنة الرابعة
للعقد الواحد

ال�سنة اخلام�سة
للعقد الواحد

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

للعقد الواحد

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
 16.406.799ريال �سعودي �سنوي ًا
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2.0

ال�شغور الهيكلي ()%

%5.0

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 11.012.352ريال �سعودي

امل�صدر :حتليل جيه �أل �أل لبيانات �شركة املراكز العربية

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 31دي�سمرب 2018
 904.000.000ريال �سعودي
(ت�سعمائة و�أربعة مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -20قطعة �أر�ض اخلليج مول بالريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية

قطعة الأر�ض املخ�ص�صة لبناء اخلليج مول بالريا�ض يف اململكة العربية
ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل م�شاري الكربي يف  21مايو  .2017ون�ؤكد �أن
املعاينة كانت جمرد معاينة ب�صرية.
يتكون العقار من قطعة �أر�ض م�ساحتها  101.950مرت مربع مبوجب ال�صك
الذي قدمته �شركة املراكز العربية ،وهذه الأر�ض خم�ص�صة مل�شروع بناء
اخلليج مول ،وهي يف العموم عبارة عن قطعة �أر�ض م�سطحة مثلثة ال�شكل تقع
على طريق مكة يحدها �شارع علي عزت بيغوفيت�ش من ال�شمال.
ح�سب فهمنا ،يت�ضمن امل�شروع بناء م�سجد ومبنى خم�ص�ص لإقامة الإمام،
وجدير بالذكر �أن امل�سجد ومكان الإقامة يف مرحلة الت�صميم كما يف تاريخ
التقييم .وقد �أحطنا عل ًما ب�أن م�ساحة البناء للم�سجد ومبنى ال�سكن تبلغ 8000
مرت مربع وذلك وفق كتيب التطوير املعتمد الذي قدمته لنا �شركة املراكز
العربية.
من املقرر اكتمال م�شروع اخلليج مول يف دي�سمرب  2019وفقا التفاقية البناء.
ونعي ب�أنه من املعتاد يف املنطقة ا�ستخدام هيكل من الفوالذ املقوى ،وعاد ًة ما
تكون اجلدران يف �شكلها النهائي حم�شوة بكتل خر�سانية ،وال�سقوف �إما تكون
�صورة �ألواح زجاجية �أو جب�سية بانوراميه ،كما تكون الأر�ضية مك�سوة بالبالط.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

القيمة
احليازة بطريق التملك
ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *

ال ينطبق

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
2019

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

89.651

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.292

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

51.453

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

51.453

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

40

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع
مرحلة االكتمال ()%

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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101.950
%61

امل�ساحة القابلة للت�أجري (باملرت املربع)

النوع
الطابق الأر�ضي

29.735

متاجر البيع بالتجزئة
الطابق الأول
�أماكن تناول الوجبات ال�سريعة

1.975

مناطق اجللو�س اخلارجية

1.158
680

وحدات مناطق الطعام
وحدة بيلي بيز

1.006

منطقة ترفيهية

3.251

متاجر البيع بالتجزئة

13.647

الإجمايل

51.453

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص
قيمة �إجمايل التطوير (بالريال ال�سعودي)

ميزانية البناء املتبقية ،مبا يف ذلك ربح املطور وكلفة التمويل
(بالريال ال�سعودي)

1.052.000.000

247.531.864

معدالت الإيجارات ال�سائدة يف الأ�سواق

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

م�ساحة الوحدة (باملرت املربع)

1.850
850
1.000
2.400
700
1.700

متاجر البيع بالتجزئة
�سوبر ماركت
وحدات تخزين
وحدات مناطق الطعام
�صالة ترفيه رئي�سية
�أماكن تناول الوجبات ال�سريعة

الزيادات
ال�سنة الثانية
%2.5

ال�سنة الثالثة
%2.5

ال�سنة الرابعة
%2.5

ال�سنة اخلام�سة
%2.5

النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
%2.5

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0
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النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي

البند
ال ينطبق
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة

الديون املعدومة ()%

%2

ال�شغور الهيكلي ()%

ا�ستيعاب �أكرث من � 3سنوات

النفقات الر�أ�سمالية بالريال ال�سعودي

 ٪3من الإيجار الأ�سا�سي من ال�سنة ال�ساد�سة
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تاريخ
التقييم:

 31دي�سمرب 2018

القيمة
ال�سوقية:

 804.000.000ريال �سعودي
(ثمامنائة و�أربعة مليون ريال �سعودي)
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شي ًا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية .يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف
ذلك الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -٢١مول املطار ،الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية

مول املطار ،الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �آدم ويلفري ،وهو زميل املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،بتاريخ � 8أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة
ب�صرية.
يتكون العقار من قطعة �أر�ض م�ساحتها  143،009مرت مربع مبوجب
ال�صكوك التي قدمها العميل ،والعقار هو عبارة عن قطعة �أر�ض م�ستطيلة
يحدها طريق امللك فهد من ال�شمال ،و�شارع عبد الرحمن بن عوف من
ال�شرق و�شارع زيد بن حارثة من اجلنوب .وقد ات�ضح لنا بتاريخ املعاينة �أن
قطعة الأر�ض خ�ضعت لأعمال بناء �شملت املرحلة الأولى من م�شروع تطوير
مول مطار الدمام.
من املقرر اكتمال م�شروع مول املطار يف �سبتمرب  2019وفقا التفاقية البناء.
ونعي ب�أنه من املعتاد يف املنطقة ا�ستخدام هيكل من الفوالذ املقوى ،وعاد ًة
ما تكون اجلدران يف �شكلها النهائي حم�شوة بكتل خر�سانية ،وال�سقوف �إما
تكون �صورة �ألواح زجاجية �أو جب�سية بانوراميه ،كما تكون الأر�ضية مك�سوة
بالبالط.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

القيمة
احليازة بطريق التملك
ال ينطبق
ال ينطبق

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

ال ينطبق

املدة املتبقية

ال ينطبق

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)

ال ينطبق
٢٠١٩

�سنة االفتتاح
�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

88.480

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.374

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

52.918

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

52.918

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

39

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع
مرحلة االكتمال ()%

131.238
%58

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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امل�ساحة القابلة للت�أجري (باملرت املربع)

النوع
الطابق الأر�ضي
متاجر البيع بالتجزئة

35.411

م�ساحة املتاجر الكربي

5.219

الطابق الأول
م�ساحة �صاالت تناول الطعام

1.215

م�ساحة �أماكن اجللو�س لتناول الطعام

1.790

م�ساحة املتاجر الكربي

2.948

منطقة ترفيهية

3.850

م�ساحة ال�صاالت الريا�ضية

2.485
52.918

الإجمايل

امل�صدر� :شركة املراكز العربية

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص
قيمة �إجمايل التطوير (بالريال ال�سعودي)

ميزانية البناء املتبقية ،مبا يف ذلك ربح املطور وكلفة التمويل
(بالريال ال�سعودي)

1.290.000.000

187.670.247

وحدات البيع بالتجزئة الرئي�سية
الإيجار ال�سوقي (بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

نوع الوحدة

2.400
750
2.700
500
400

متاجر البيع بالتجزئة
املتاجر الكربى
وحدات مناطق الطعام
�صالة ترفيه رئي�سية
ال�صاالت الريا�ضية

الزيادات
النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

82

ال�سنة الثانية
%2.5

ال�سنة الثالثة
%2.5

ال�سنة الرابعة
%2.5

ال�سنة اخلام�سة
%2.5

ال�سنة الأولى
%2.5

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0
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النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي
الديون املعدومة ()%
�إعادة ت�أجري املناطق ال�شاغرة
النفقات الر�أ�سمالية

البند
ال ينطبق
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة
%2
ا�ستيعاب �أكرث من � 3سنوات
 ٪3من الإيجار الأ�سا�سي من ال�سنة ال�ساد�سة

تاريخ
التقييم:

 31دي�سمرب 2018

القيمة
ال�سوقية:

 1.102.000.000ريال �سعودي
(مليار ومائة واثنان مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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 -22قطعة �أر�ض اجلامعة بوليفارد مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

قطعة �أر�ض اجلامعة بوليفارد مول ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
خ�ضع العقار للمعاينة من قبل لودميال ماكيدون�سكيا (
 )Makedonskaiaبتاريخ � 8أغ�سط�س  .2018ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد
معاينة ب�صرية.
يتكون العقار من قطعة �أر�ض م�ساحتها  121.440مرت مربع مبوجب اتفاقية
ا�ستئجار الأر�ض التي قدمتها �شركة املراكز العربية ،وهذه الأر�ض خم�ص�صة
مل�شروع بناء اجلامعة بوليفارد مول ،وهي عبارة عن �أر�ض م�سطحة بها
انحدار ب�سيط يف اجلزء اجلنوبي .وتت�ألف قطعة الأر�ض من خط ميتد بطول
اجلانب اجلنوبي ال�شرقي لطريق الأمري تركي بن عبد العزيز الأول
من املقرر اكتمال م�شروع اجلامعة بوليفارد مول يف �سبتمرب  2019وفقا
التفاقية البناء .ونعي ب�أنه من املعتاد يف املنطقة ا�ستخدام هيكل من الفوالذ
املقوى ،وعاد ًة ما تكون اجلدران يف �شكلها النهائي حم�شوة بكتل خر�سانية،
وال�سقوف �إما تكون �صورة �ألواح زجاجية �أو جب�سية بانوراميه ،كما تكون
الأر�ضية مك�سوة بالبالط.

ا�سم  /عنوان العقار:
معاينة العقار:

و�صف
العقار:

Liudmila

احلقائق الرئي�سية
نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

القيمة
حيازة بطريق اال�ستئجار
الأر�ض

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي) *
تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

املدة املتبقية

2046/07/31
27.60

�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)
�سنة االفتتاح

27.324.000
٢٠١٩

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

71.471

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

1.487

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها

51.804

الوحدات التي يتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

51.804

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

35

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع
مرحلة االكتمال ()%

* تاريخ ما بعد فرتة ال�سماح
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121.440
%69

امل�ساحات القابلة للت�أجري
امل�ساحة القابلة للت�أجري (باملرت املربع)

النوع
متاجر البيع بالتجزئة بالطابق الأر�ضي

23.960

متاجر البيع بالتجزئة بالطابق الأو�سط

1.736

متاجر البيع بالتجزئة بالطابق الأول لأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت

8.901

متجر كبري

13.930

جل�سات خارجية

3.277
51.804

الإجمايل

امل�صدر� :شركة املراكز العربية

�أ�سا�س
القيمة:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

امللخ�ص
قيمة �إجمايل التطوير (بالريال ال�سعودي)

ميزانية البناء املتبقية ،مبا يف ذلك ربح املطور وكلفة التمويل
(بالريال ال�سعودي)

571.000.000

95.420.419

وحدات البيع بالتجزئة الرئي�سية
نوع الوحدة

الإيجار ال�سوقي (بالريال ال�سعودي ،باملرت املربع ،بال�سنة)

متاجر البيع بالتجزئة
الأماكن املخ�ص�صة لبيع امل�أكوالت وامل�شروبات
وحدات تخزين
مكاتب
�سينما

2.200
2.500
1.300
1.000
800

الزيادات
ال�سنة الثانية
%2.5

ال�سنة الثالثة
%2.5

ال�سنة الرابعة
%2.5

ال�سنة اخلام�سة
%2.5

النوع
املتاجر الكربى (متعاقد معها)

ال�سنة الأولى
%2.5

وحدات املتاجر العادية (متعاقد معها)

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

املتاجر الكربى (قيمة اال�سرتداد املقدرة)
املتاجر العادية والكربى (قيمة اال�سرتداد
املقدرة)
النفقات الت�شغيلية

%1.25

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%2.5

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

%5.0

النفقات الت�شغيلية
النوع
�إيجار الأر�ض بالريال ال�سعودي
النفقات الت�شغيلية بالريال ال�سعودي
الديون املعدومة ()%
�إعادة ت�أجري املناطق ال�شاغرة
النفقات الر�أ�سمالية

البند
 27.324.000ريال �سعودي �سنوي ًا
 350ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة
%2
ا�ستيعاب �أكرث من � 3سنوات
 %3يف ال�سنة ال�ساد�سة
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تاريخ
التقييم:

 31دي�سمرب 2018

القيمة
ال�سوقية:

 476.000.000ريال �سعودي
(�أربعمائة و�ستة و�سبعون مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ي�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك
الأحكام وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.
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الآراء حيال القيمة ال�سوقية
القيمة ال�سوقية
بالنظر �إلى االفرتا�ضات ال�سابقة ،نرى �أن القيمة ال�سوقية الإجمالية للح�صة اململوكة يف العقارات اململوكة بتاريخ  31دي�سمرب  ،2018مع مراعاة
خ�ضوعها لتقريب ب�سيط ،هي:
 19.087.500.000ريال �سعودي
(ت�سعة ع�شر مليا ًرا ،و�سبعة وثمانون مليون ،وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي)
متثل القيمة املقررة �أعاله القيمة ال�سوقية الرتاكمية بعد تقييم كل عقار على حدة وال متثل بال�ضرورة القيمة ال�سوقية للعقارات حال بيعها دفعة
واحدة.
وطب ًقا ملا هو معمول به يف ال�سوق املحلية ،مل ن�أخذ بعني الإعتبار يف تقييماتنا التكلفة التي قد يتكبدها البائع عند �إمتام معاملة ال�شراء �أو التكلفة التي
قد يتكبدها امل�شرتي عند اال�ستحواذ �أو �أي م�س�ؤولية �ضريبية.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،

�ساميون براند زميل املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني
رئي�س تنفيذي
رئي�س ق�سم التقييم وا�ست�شارات ال�صفقات يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
م�سجل يف الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين حتت رقم 1220000635
ل�صالح جيه �أل �أل
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تعليق ال�سوق
امللحق �أ .ال�شروط العامة للأعمال
جيه �أل �أل
ُيق�صد بجيه �أل �أل �شركة جيه �أل �أل الإمارات املحدودة (فرع دبي) و�/أو �أي �شركة فرعية �أو �شركة قاب�ضة �أو �شركة تابعة ل�شركة جيه �أل �أل الإمارات
املحدودة (فرع دبي) ،والتي تقدم �أي خدمة من اخلدمات الواردة يف االتفاقية.
 .1احلاالت التي تنطيق فيها ال�شروط
تنطبق ال�شروط العامة للأعمال (“ال�شروط” ) يف حالة تقدمي جيه �أل �أل خدمة للعميل وعدم وجود اتفاق مكتوب يلزم عنه تقدمي تلك اخلدمة �أو �إذا
كان هناك اتفاق مكتوب ،مامل تتعار�ض ال�شروط مع �شروط ذلك االتفاق املكتوب .ويف حالة وجود تعار�ض بني ال�شروط و�شروط �أي اتفاق مكتوب،
عندئذٍ ُيعمل بال�شروط املتعار�ضة لالتفاق املكتوب .عل ًما ب�أن الإ�شارة يف هذه ال�شروط �إلى االتفاقية ُيق�صد بها الإ�شارة �إلى االتفاقية املكتوبة �أو غري
الر�سمية التي تنطوي على هذه ال�شروط (“االتفاقية” ).
 .2م�ستوى اخلدمة
من املقرر �أن تقدم �شركة جيه �أل �أل اخلدمة مب�ستوى املوا�صفات والأداء املن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،ويف حالة عدم الن�ص عليه يف االتفاقية،
ف�إنها تقدم اخلدمة بنف�س م�ستوى املوا�صفات والأداء الذي تقدمه عاد ًة وف ًقا للعناية الواجبة على النحو املو�ضح �أدناه .ويتعني املوافقة خط ًيا على �أي
اختالفات يف هذا ال�صدد.
� .3أعمال خارج نطاق التكليف
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أي م�س�ؤولية عن �أي �شيء خارج نطاق اخلدمة املحددة يف االتفاقية املاثلة .فال تلتزم على وجه اخل�صو�ص بتقدمي ما يلي
وال تتحمل م�س�ؤوليته:
 ཛ ཛر�أيها عن ال�سعر ما مل ي�صدر �إليها تعليمات حتديدً ا ب�إجراء تقييم.
 ཛ ཛتقدمي ا�ست�شارات ب�ش�أن حالة العقارات �أو عدم تقدميها ما مل ي�صدر �إليها تعليمات حمددة ب�إجراء م�سح ر�سمي.
� ཛ ཛأمن �أو �إدارة العقارات ما مل ي�صدر �إليها تعليمات حمددة بو�ضع الرتتيبات الالزمة لذلك.
� ཛ ཛسالمة زوار العقار ،ما مل يرد ذلك يف التعليمات.
م�ساح كميات م�ؤهل لتقدمي تلك
 ཛ ཛتقارير بتكاليف الإن�شاء �أو البناء املقدرة ،ما مل تكن قد عينت على وجه التحديد ا�ست�شاري تكاليف �أو ّ
التقارير.
العناية الواجبة وامل�س�ؤولية

.4
�أ.

العناية الواجبة
تلتزم جيه �أل �أل �أمام العميل بالت�صرف مبهارة وعناية معقولة عند تقدمي اخلدمة وااللتزام بتعليمات العميل يف حالة عدم تعار�ض تلك
التعليمات مع �أي مما يلي:
 ཛال�شروط� .أو
 ཛاالتفاقية� .أو
 ཛالقانون واللوائح والقواعد املهنية املعمول بها .وال تلتزم جيه �أل �أل بتنفيذ �أي تعليمات للعميل تتعار�ض مع القانون واللوائح والقواعد املهنية
املعمول بها.

ب.

امل�س�ؤولية جتاه العميل
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أية م�س�ؤولية عن �أي �آثار مرتتبة على �إخفاق العميل �أو �أي وكيل من وكالئه فيما يلي ،مبا يف ذلك الت�أخري �أو
عدم تقدمي اخلدمات:
 ཛتقدمي املعلومات �أو الأ�شياء الأخرى التي تطلبها جيه �أل �أل ب�شكل معقول على الفور� ،أو يف حالة كانت تلك املعلومات �أو الأ�شياء املقدمة غري
دقيقة �أو غري كاملة .وي�ضمن العميل �أنه يحق ل�شركة جيه �أل �أل  -يف حالة تقدميه معلومات �أو مواد �إليها  -االعتماد على دقتها.
 ཛاتباع اال�ست�شارات �أو التو�صيات التي تقدمها �شركة جيه �أل �أل.
�ཛإن م�س�ؤولية جيه �أل �أل التعاقدية �أوالتق�صريية (مبا يف ذلك الإهمال �أو خرق االلتزامات القانونية) �أو التحريف �أو غري ذلك �أيا كان ال�سبب،
التي تن�ش�أ عن تقدمي اخلدمات مبوجب االتفاقية �أو فيما يتعلق بتقدميها ال تقت�صر على االحتيال �أو الإهمال الذي يرتتب عليه الوفاة �أو
�إ�صابة �شخ�صية ،عل ًما ب�أن م�س�ؤوليتها تكون على النحو التايل:
 ཛال تتحمل م�س�ؤولية يف حال وقعت امل�س�ؤولية على العميل �أو �أي �شخ�ص �آخر ينوب عن العميل ممن ال تكون جيه �أل �أل م�س�ؤولة عنه.
 ཛال تتحمل م�س�ؤولية يف حال كانت نا ً
جتة عن ظروف خارجة عن نطاق �سيطرة جيه �أل �أل املعقولة.

ཛ
ཛ
ཛ

ཛ
ཛ
ཛ
ཛ
ཛ
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 ཛ ཛال تتحمل م�س�ؤولية اخل�سائر غري املبا�شرة واخلا�صة والتبعية.
�( ཛ ཛإذا كانت جيه �أل �أل �أحد الأطراف امل�س�ؤولة) تقت�صر م�س�ؤولية العميل على ن�سبة اخل�سارة التي تعزى ب�صورة معقولة �إلى �شركة جيه �أل
�أل على افرتا�ض �سداد جميع الأطراف الأخرى ن�سبة اخل�سارة املن�سوبة �إليهم (�سواء قاموا بذلك �أم مل يقوموا).
 ཛ ཛعلى �أية حال وتفهم ًا للمخاطر واملزايا الن�سبية للم�شروع بالن�سبة للعميل و �شركة جيه �أل �أل ،فقد مت حتديد املخاطر بحيث يوافق العميل،
�إلى �أق�صى حد يجيزه القانون ،على و�ضع حد مل�س�ؤولية �شركة جيه �أل �أل جتاه العميل عن �أي مطالبات �أو خ�سائر �أو تكاليف �أو �أ�ضرار من
�أي نوع كانت �أو جميعها �أو مطالبات �أو نفقات تُعزى �إلى �أي �سبب �أو جمموعة من الأ�سباب مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة وتكاليفها و�أتعاب
وتكاليف ال�شهود اخلرباء ،بحيث ال يتجاوز �إجمايل امل�س�ؤولية الكلية التي تتحملها �شركة جيه �أل �أل جتاه العميل الر�سوم املهنية التي تتلقاها
ال�شركة من العميل.
وال يتحمل �أي موظف يف جمموعة �شركات جيه �أل �أل �أي م�س�ؤولية �شخ�صية جتاه العميل ،وال يجوز للعميل وال لأي �شخ�ص ميثل العميل تقدمي مطالبة
�أو رفع دعوى �ضد �أي موظف �أو موظف �سابق لل�شركة �شخ�ص ًيا ،وذلك با�ستثناء الغ�ش �أو ال�سلوك الإجرامي.
ج .امل�س�ؤولية جتاه الأطراف الثالثة
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أي م�س�ؤولية عن العناية الواجبة وال تتحمل �أي م�س�ؤولية جتاه �أي �شخ�ص �سوى عميلها ،ما مل يتم االتفاق على ذلك كتاب ًة
من جانب جيه �أل �أل .ولي�س يف االتفاقية ما يفيد متتع �أي �أطراف خارجية ب�أي حقوق ،با�ستثناء املن�صو�ص عليه كتاب ًة.
د .امل�س�ؤولية عن الأطراف الثالثة
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أية م�س�ؤولية عن املنتجات �أو اخلدمات التي يلزمها ب�شكل معقول احل�صول عليها من الآخرين من �أجل تقدمي اخلدمة.
التفوي�ض
ه.
يجوز ل�شركة جيه �أل �أل تفوي�ض طرف خارجي بتقدمي اخلدمة� ،أو جزء منها ،عندما يكون ذلك معقو ًال ولكن تظل م�س�ؤولة عما يقوم به الطرف
اخلارجي ما مل يوافق العميل على االعتماد على الطرف الثالث فقط (ويجب على العميل �أال مينع هذه املوافقة ب�شكل غري معقول) .و�إذا َّمت التفوي�ض
بنا ًء على طلب حمدد من العميل ،ت�سقط م�س�ؤولية جيه �أل �أل عن �أي فعل �أو ترك من جانب الطرف اخلارجي.
يتعني على العميل �أن يقوم بتوفري ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية العامة وت�أمني على املمتلكات وت�أمني �ضد امل�س�ؤولية العامة لأطراف ثالثة مبا يوفر تغطية
للإ�صابات اجل�سدية والأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات وي�شمل جيه �أل �أل باعتبارها م�ؤمن عليه م�شرتكا �أو يت�ضمن تناز ًال عن حقوق احللول ل�شركة
الت�أمني �ضد جيه �أل �أل �أو موظفيها �أو مندوبيها.
و .امل�س�ؤولية �أمام جيه �أل �أل
يوافق العميل على تعوي�ض جيه �أل �أل �ضد مطالبات جميع الأطراف اخلارجية (مبا يف ذلك �أي م�ؤمن للعميل) (بالإ�ضافة الى ،على �سبيل املثال ،ال
احل�صر جميع ما تقيمه �أي �أطراف خارجية من دعاوى ومطالبات و�إجراءات وما تدعيه من خ�سائر و�أ�ضرار وتكاليف وم�صاريف) (“املطالبات” )
 ཛ ཛوالذي وافق العميل على ت�أمينها مبوجب االتفاقية.
 ཛ ཛالتي تتعلق ب�أي �شكل من الأ�شكال بتقدمي اخلدمة با�ستثناء �أي مطالبة تق�ضي بها �أي حمكمة خمت�صة �أو مطالبة تقر بها جيه �أل �أل (�سواء �أقرت
بامل�سئولية �أم ال) تن�ش�أ ب�سبب االحتيال �أو التخلف عن ال�سداد �أو الإخالل بالعقد �أو الإهمال من جانب جيه �أل �أل �أو �أي ممثل تكون جيه �أل �أل
م�س�ؤولة عنه مبوجب �شروط االتفاقية.
.5

تقدمي اخلدمة

الإطار الزمني
�أ.
على جيه �أل �أل �أن تبذل جهودًا معقولة لاللتزام بالإطار الزمني الذي ي�ضعه العميل ،ولكنها ال تتحمل �أي م�س�ؤولية يف حالة عدم القيام بذلك ما مل
يتم االتفاق على ذلك كتاب ًة .وحتى يف هذه احلالة ،ال تتحمل جيه �أل �أل امل�س�ؤولية عن الت�أخري الذي يقع خارج نطاق �سيطرتها.
امللكية الفكرية
ب.
ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك كتاب ًة ،ترجع ملكية حقوق امللكية الفكرية:
 ཛ ཛالتي تكون عبارة عن مواد مقدمة من جانب العميل �إلى العميل.
 ཛ ཛالتي تكون عبارة عن مواد معدة من جانب جيه �أل �أل �إلى تلك ال�شركة.
ُ
ميلك كل منهما حق غري ح�صري يف ا�ستخدام املواد املقدمة للأغرا�ض التي ُقدمت �أو �أعدت من �أجلها .ال يحق لأي طرف خارجي ا�ستخدامها دون
احل�صول على موافقة حمددة من املالك.
املواد ال�سرية
ج.
يجب على كل طرف �أن يحافظ على �سرية جميع ما يطلع عليه من معلومات �سرية ومواد ذات قيمة جتارية للطرف الآخر على �أنه يجوز له ما يلي:
 ཛ ཛا�ستخدامها �إلى احلد املعقول املطلوب لتقدمي اخلدمة.
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 ཛ ཛالإف�صاح عنها يف حالة موافقة الطرف الآخر.
 ཛ ཛالإف�صاح عنها �إذا كان مطلوب ًا منه ذلك مبوجب القانون �أو �أي لوائح �أو جهة خمت�صة.
ال ينق�ضي هذا االلتزام بانتهاء االتفاقية .يجوز ل�شركة جيه �أل �أل بعد �ست (� )6سنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة �أو االتفاقية التخل�ص من �أية �أوراق
حتتفظ بها دون احلاجة �إلى �إخطار العميل.
.6

الأتعاب واملدفوعات

�أ .الر�سوم وال�ضرائب
�إذا كانت الر�سوم والنفقات امل�ستحقة الدفع للخدمة �أو اخلدمات الإ�ضافية �أو التي مت تو�سيع نطاقها واملطلوبة من قبل العميل غري حمددة كتابي ًا ،يحق
ل�شركة جيه �أل �أل احل�صول على الر�سوم املحددة من جانب املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني �أو غريه من الهيئات املهنية املعرتف بها� ،أو يحق لها يف
حالة عدم حتديدها احل�صول على ر�سوم عادلة ومعقولة ُتدد بنا ًء على الوقت امل�ستغرق ومقابل امل�صروفات املتكبدة ب�شكل معقول نياب ًة عن العميل.
يف حالة عدم اكتمال �أداء اخلدمة ،يحق ل�شركة جيه �أل �أل مقابل ر�سوم معقولة تتنا�سب مع اخلدمة املقدمة وذلك ح�سب تقديرها.
ويجب على العميل دفع �أي �ضرائب �إ�ضافية قابلة للتطبيق والتي يتم �إ�ضافتها �إلى هذه الر�سوم املقدمة بها فواتري �إلى العميل وذلك يف حالة عدم
الن�ص على خالف ذلك كتاب ًة.
ب .اجلدول الزمني للمدفوعات
يوما يف حالة
يف حالة عدم �سداد �أي فاتورة مقدمة ح�سب الأ�صول بالكامل يف غ�ضون الإطار الزمني املن�صو�ص عليه يف االتفاقية �أو يف غ�ضون ً 30
ر�سوما �إ�ضافية على الر�صيد امل�ستحق بن�سبة  %2عن كل �شهر ينق�ضي دون �سداد
عدم االتفاق على �أي �إطار زمني ،يجوز ل�شركة جيه �أل �أل �أن تفر�ض ً
املبلغ امل�ستحق .ويحق ل�شركة جيه �أل �أل تعليق العمل يف املهمة يف حال عدم �سداد �أي فاتورة م�ستحقة يف غ�ضون الإطار الزمني املتفق عليه لل�سداد.
ويحق ل�شركة جيه �أل �أل ت�أجيل بدء العمل يف مهمة �أو تعليقه حلني ا�ستالم الدفعة الأولى على النحو املن�صو�ص عليه يف االتفاقية.
التوا�صل
.7
ً
يعني العميل لغر�ض هذه االتفاقية ممثل ليعمل ب�صفة م�س�ؤول االت�صال والتوا�صل مع جيه �أل �أل.
يجوز ل�شركة جيه �أل �أل ا�ستخدام االت�صاالت والأنظمة الإلكرتونية لتقدمي اخلدمات مبا يتيح للعميل �أي برامج مطلوبة غري متوفرة ب�شكل عام.
يكون الإخطار �ساري املفعول �إذا كان مقدم ًا يف �شكل مكتوب �إلى �آخر عنوان معروف للمر�سل �إليه ،وي�صبح يف حكم املُقدَّم:
 ཛ ཛعند ت�سليمه وذلك يف حالة ت�سليمه باليد عن طريق �أي كاتب عدل يف دولة الإمارات العربية املتحدة (�إذا كان ذلك خالل �ساعات العمل
العادية) و�إال عند بدء العمل �ساعات العمل التالية.
 ཛ ཛبعد يومي عمل من الإر�سال بالربيد ،يف حالة �إر�ساله بالربيد امل�سجل.
 ཛ ཛعند ا�ستالمه بالفعل ،يف حالة �إر�ساله بالربيد العادي �أو الفاك�س.
وال يجوز �إر�سال �أي �إخطار بالربيد الإلكرتوين.
التقديرات والتقييمات والنماذج املالية
.8
يقر العميل ب�أنه ما مل يتم حتديد ذلك يف االتفاقية ويف التقارير �أو املخرجات التي تعدها جيه �أل �أل ،ف�إن �أي تقديرات مالية تتعلق بامل�صالح �أو الأ�صول
العقارية لي�ست �آراء ذات قيمة وال ميكن تف�سريها على �أنها تقييمات.
يف حالة تقدمي جيه �أل �أل للتقييمات وف ًقا لالتفاقية ،ف�إن هذه التقييمات ت�ستند �إلى معلومات متاحة ب�شكل معقول ل�شركة جيه �أل �أل يف وقت التقييم
كما ت�ستند �إلى معرفتها بال�سوق� .ستحر�ص جيه �أل �أل على مراعاة املهارة والرعاية املعقولة يف تقدمي �أي تقييم ،على �أن يقر العميل ب�أن هذه التقييمات
�إمنا هي جمرد تقديرات ويقر كذلك ب�أن ظروف ال�سوق وافرتا�ضاته قد تتغري و�أن االعتماد على التقييمات �سيكون على م�س�ؤوليته اخلا�صة .ويتم �إعداد
جميع هذه التقييمات وف ًقا لل�شروط والأحكام والقيود املحددة يف تقرير التقييم.
ويجوز �إعداد التقديرات املالية ومناذج التدفقات النقدية والتقييمات با�ستخدام مناذج الأعمال والربامج اململوكة ملكية ح�صرية ل�شركة جيه �أل �أل.
وال تلتزم جيه �أل �أل مب�شاركة العميل مناذجها اململوكة لها.
.9

الإنهاء

�أ .الإنهاء
يجوز للعميل �أو ل�شركة جيه �أل �أل �إنهاء االتفاقية فو ًرا مبوجب �إ�شعار الطرف الآخر يف احلاالت التالية:
 ཛ ཛمل يتدارك الطرف الآخر ب�صورة مر�ضية �أي خرق جوهري �أو م�ستمر لالتفاقية خالل الفرتة املعقولة املحددة يف �أي �إخطار �سابق بت�صحيحها.
� ཛ ཛأ�صبح الطرف الآخر مع�س ًرا وف ًقا لقوانني بلد ت�أ�سي�سه.
ب .ت�أثري الإنهاء على املطالبات
ال ي�ؤثر �إنهاء االتفاقية على �أي مطالبات تن�ش�أ قبل الإنهاء وال على ا�ستحقاق جيه �أل �أل للر�سوم امل�ستحقة حتى تاريخ الإنهاء وال على ا�ستحقاقها ملقابل
ما تكبدته من نفقات.
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يف حالة تعليق التكليف �أو �إنهائه لأ�سباب خارجة عن ال�سيطرة املبا�شرة ل�شركة جيه �أل �أل ،يحق لها االحتفاظ بكامل جميع املبالغ املدفوعة �أو امل�ستحقة
يف تاريخ التعليق �أو الإنهاء ،مبا يف ذلك �أي دفعة �أولية.
االمتثال
.10
يدرك العميل التزام �شركة جيه �أل �أل باالمتثال لقواعد مكافحة الف�ساد املتعارف عليها ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر قانون ممار�سات
الف�ساد الأجنبية الأمريكي و�أحكام مكافحة غ�سيل الأموال ذات ال�صلة بالأطراف املتعاقدة ،ومن ثم يقر العميل �أنه لن ي�ستخدم املال �أو �أي مقابل
�آخر تدفعه �شركة جيه �أل �أل لأغرا�ض غري قانونية ،مبا يف ذلك �أي �أغرا�ض يرتتب عليها انتهاك قوانني مكافحة الف�ساد ،مثل تقدمي �أو الإيعاز بتقدمي
�أي مدفوعات ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إلى �أي م�س�ؤول حكومي من �أجل م�ساعدة جيه �أل �أل �أو �أي �شركة من ال�شركات الفرعية �أو ال�شركات
التابعة �أو ال�شركات القاب�ضة التابعة لها �أو �أي �شخ�ص �أو جهة تنوب عنها يف احل�صول على �أو االحتفاظ ب�أعمالها مع �أي �شخ�ص� ،أو توجيه العمل له،
�أو �ضمان احل�صول على �أي ميزة غري �شرعية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يقر العميل ب�أنه ال علم له بوجود �أي انتهاك (حمتمل) لأي حكم معمول به من
�أحكام مكافحة غ�سل الأموال املنطبقة.
يقر العميل ويتعهد مبا يلي:
� ཛ ཛأن الأع�ضاء وامل�س�ؤولني واملوظفني التابعني له لي�سوا موظفني حكوميني و�أنه ال يقوم ولن يقوم بتعيني �أي م�س�ؤولني حكوميني �أو يعو�ضهم �أو يعر�ض
عليهم ً
تعوي�ضا� ،أو يقدم �أو يعيز غريه بتقدمي �أي عرو�ض �أو مدفوعات ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إلى �أي م�س�ؤولني حكوميني ،لغر�ض الت�أثري
�أو احلث على اتخاذ �أي قرار ل�صالح جيه �أل �أل.
� ཛ ཛأنه لن ي�ستعني ب�أي مقاول من الباطن �أو ا�ست�شاري �أو وكيل �أو ممثل فيما يتعلق باالتفاقية دون �إجراء فح�ص �شامل موثق ل�شخ�صه و�سمعته
ونزاهته.
� ཛ ཛأنه لن ي�ستعني ب�أي مقاول من الباطن �أو ا�ست�شاري �أو وكيل �أو ممثل ال ميتثل لقواعد مكافحة الف�ساد املعمول بها ،ويف حالة علمه بوقوع �أي
انتهاك من هذا القبيل ،ف�إنه يبلغ جيه �أل �أل على الفور.
� ཛ ཛأنه لن يقدم �أي مبلغ (مبا يف ذلك �أي عر�ض لتقدمي هدية مالية �أو �أي �شيء �آخر ذي قيمة �أو الوعد بتقدميه) لأي موظف من موظفي جيه �أل
�أل فيما يتعلق بطلب احل�صول على �أو تقدمي �أي خدمات.
� ཛ ཛأنه �سيدعم �أي مبالغ يتعني عليه دفعها �إلى �أطراف خارجية مقابل �أي خدمات ذات �صلة باالتفاقية بفواتري خطية مف�صلة.
� ཛ ཛأنه يجوز ل�شركة جيه �أل �أل �إنهاء االتفاقية فو ًرا يف حالة انتهك العميل قوانني مكافحة الف�ساد املعمول بها و�/أو الأحكام املن�صو�ص عليها يف
بند االمتثال هذا.
ميكن ملوظفي اخلدمة املدنية وامل�س�ؤولني واملوظفني احلكوميني تقدمي خدمات معينة �إلى جيه �أل �أل يف حالة كان تقدمي هذه اخلدمات ال ي�شكل انتها ًكا
لأح كام قوانني ت�ضارب امل�صالح املعمول بها فيما يتعلق مبن�صبهم �أو ال ينطوي على ا�ستغالل من�صبهم الر�سمي يف م�ساعدة جيه �أل �أل يف احل�صول
�أو االحتفاظ ب�أعمالها.
�	.11أحكام متنوعة
�أ .التنازل
ال يرتتب على عدم تنفيذ �أي �شرط من ال�شروط التنازل عن �أي حق يف تنفيذ ذلك ال�شرط �أو تنفيذ �أي �شرط �آخر من �شروط االتفاقية الح ًقا.
ب .ا�ستقاللية بنود االتفاقية
ال ي�ؤثر بطالن �أي حكم من �أحكام االتفاقية �أو عدم م�شروعيته �أو عدم قابلية تنفيذه كل ًيا �أو جزئ ًيا على �سريان الأحكام املتبقية �أو م�شروعيتها �أو قابلية
تنفيذها ،وتظل الأحكام املتبقية �سارية املفعول والأثر.
ج .النظام الواجب التطبيق /التحكيم
تخ�ضع هذه االتفاقية للقوانني املعمول بها يف �إمارة �أبوظبي والقوانني االحتادية املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وتُف�سر مبوجبها.
�أي نزاعات �أو خالفات تن�ش�أ عن �أو فيما يتعلق باالتفاقية �أو غريها من النزاعات واخلالفات النا�شبة بني �أطراف االتفاقية ،مبا يف ذلك �أي م�س�ألة
تتعلق ب�إبرامها �أو �صالحيتها �أو �إنهائها ،حتال وحتفظ يف النهاية من خالل التحكيم وفقا لقواعد التحكيم ال�صادرة عن مركز التحكيم الدويل يف
مركز دبي املايل العاملي  -حمكمة لندن للتحكيم الدويل ،وتعترب هذه القواعد مدرجة بالإحالة يف هذا البند .يجري التحكيم يف دبي بدولة الإمارات
وملزما للطرفني ومن يخلفهما واملتنازل لهم.
العربية املتحدة باللغة الإجنليزية من خالل حمكم واحد فقط .ويكون �أي حكم ي�صدره املحكمون نهائ ًيا ً
تاما.
وال يكون �أي حكم من هذا القبيل قاب ًال للطعن �أمام �أي حمكمة �أو هيئة �أخرى ،ويلتزم الطرفان بتنفيذه
التزاما ً
ً
د .انتفاء املناف�سة
يلتزم العميل بعدم ا�ستقطاب �أو ال�سعي �إلى ا�ستقطاب �أي موظف من موظفي �شركة جيه �أل �أل القائمني ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على هذا التقييم
للعمل معه �أو العمل يف �أي �شركة تابعة له خالل فرتة زمنية قوامها �أربعة وع�شرين (� )24شه ًرا من تاريخ �سداد الفاتورة النهائية .ويف حالة عدم
التزام العميل بهذا احلكم ،ف�إنه يوافق على دفع مبلغ ي�ساوي �ستة (� )6أ�شهر من �إجمايل مكاف�آت املوظف بنا ًء على راتبه املعتاد عند االخالل بهذا
احلكم �إلى �شركة جيه �أل �أل.
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هـ .انتفاء ال�شراكة
ال يجوز تف�سري �أي �شيء وارد يف االتفاقية على �أنه يفيد �إقامة �شراكة �أو م�شروع م�شرتك بني �أي طرف من �أطراف االتفاقية.
و� .صالحيات ال�شركة
يقر كل طرف من الطرفني مبوجب هذه االتفاقية ويتعهد للآخر مبا يلي:
� ཛ ཛأنه �شركة م�ؤ�س�سة ح�سب الأ�صول ولها وجود قانوين مبوجب قوانني الت�أ�سي�س.
� ཛ ཛأنه يتمتع بال�صالحيات الكاملة و�أنه قد اتخذ جميع �إجراءات ال�شركات التي متكنه من �إبرام االتفاقية وتنفيذ االلتزامات املقررة مبوجبها.
ز .القوة القاهرة
من املتفق عليه �أن التزامات الطرفني مبوجب هذه االتفاقية �ستت�أثر بوقوع �أي حدث من �أحداث القوة القاهرة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر
اال�ضطرابات املدنية و�أعمال ال�شغب والإ�ضرابات والق�ضاء والقدر واحلرب وقرارات احلكومية �أو �أي �أعمال �أخرى ذات طبيعة مماثلة خارج نطاق
�سيطرة �أي طرف من الطرفني ،بحيث تكون عذ ًرا كاف ًيا عن الت�أخري �أو عدم التنفيذ وميكن عزوها �إلى �أي �سبب من هذه الأ�سباب.
ح .ت�ضارب امل�صالح
تقوم �شركة جيه �أل �أل  -فور علمها بحدوث ت�ضارب يف امل�صالح  -ب�إخبار العميل على الفور وتو�صيته باتباع الإجراءات املنا�سبة.
ط .الوثائق امللزمة
ت�شكل اتفاقية �أو خطاب التكليف امللزم ل�شركة جيه �أل �أل والديباجة وامللحقات املرفقة بها  -مبا يف ذلك م�ستند ال�شروط  -جز ًءا ال يتجز�أ من
االتفاقية .ال ي�سري �أي تعديل على االتفاقية �إال بعد كتابته والتوقيع عليه من جانب الطرفني .وال يجوز لأي طرف من طريف هذه االتفاقية التنازل عن
حقوقه املقررة مبوجب هذه االتفاقية بدون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .وتدل الكلمات الواردة ب�صيغة املفرد على ذات
�صحيحا � ً
أي�ضا .وتكون التزامات كل طرف ملزمة لورثته واملتنازل لهم .ويتفق الطرفان مبوجب هذه االتفاقية
املدلول ب�صيغة اجلمع ،ويكون العك�س
ً
ويتعهدان باتخاذ جميع اخلطوات الالزمة لإنفاذ الأحكام الواردة يف االتفاقية.

امللحق ب  -املبادئ العامة
املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير
يجب قراءة هذه املبادئ العامة باالقرتان مع الأحكام وال�شروط العامة للأعمال اخلا�صة ب�شركة جيه �أل �أل با�ستثناء ما قد يتعار�ض مع الرتتيبات
التعاقدية الأخرى.
الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم)
1
يتم تنفيذ جميع الأعمال وف ًقا للهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم) ومعايري التقييم الدولية التي تن�شرها جلنة معايري التقييم الدولية
واملعايري املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني ،وذلك من جانب املق ّيمني امل�ستوفني للمتطلبات ذات العالقة .وقد تراقب تلك الكيانات تقييماتنا.
ويجري التقييمات مقيمون م�سجلون حال ًيا تابعون للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني ومقيمون م�ؤهلون ت�أهي ًال منا�س ًبا تابعون لتقييم.
�	2أ�سا�س التقييم
تن�ص تقاريرنا على الغر�ض من التقييم ،وما مل يذكر خالف ذلك ،ف�إن �أ�سا�س التقييم هو الأ�سا�س املن�صو�ص عليه يف “الكتاب الأحمر”  .عل ًما ب�أن
التعريف الكامل للأ�سا�س الذي انتهجناه وارد يف تقريرنا �أو م�ضاف �إلى هذه املبادئ العامة.
االفرتا�ضات واالفرتا�ضات اخلا�صة
3
ً
ً
خا�صا” للتو�صل �إلى تقييماتنا ،ف�إننا نقوم بتعريف هذين امل�صطلحني وف ًقا ملعايري التقييم الدولية على النحو
افرتا�ضا” �أو “
عندما ن�ضع “
افرتا�ضا ً
التايل:
يندرج هذان النوعان من االفرتا�ضات ب�صورة عامة حتت فئة من الفئتني التاليتني:
(�أ) حقائق مفرت�ضة تتفق � -أو من املمكن �أن تتفق  -مع تلك املوجودة يف تاريخ التقييم (“االفرتا�ض” ).
(ب) حقائق مفرت�ضة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم (“االفرتا�ض اخلا�ص” ).
يجب �أن تكون جميع االفرتا�ضات واالفرتا�ضات اخلا�صة معقولة يف ظل الظروف التي حتيط بها ،كما يجب تقدمي ما يدعمها من �أدلة ،ويتعني �أن تكون
ذات العالقة مع مراعاة الغر�ض الذي يتم �إعداد التقييم من �أجله.
لن نتخذ �أي خطوات للتحقق من �أي افرتا�ضات.
�ضرائب تكاليف اال�ستبعاد وااللتزامات الأخرى
4
ال تُو�ضع �أي خم�ص�صات لنفقات الت�سييل �أو ال�ضرائب ،التي قد ترتتب على التخل�ص من الأ�صول .وتعترب جميع العقارات خال�صة وخالية من جميع
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الرهون العقارية وغريها من الر�سوم ،التي قد تفر�ض عليها .ومع ذلك ،ف�إننا ن�أخذ يف االعتبار التكاليف التي يتكبدها امل�شرتي يف تقييم اال�ستثمار
وفق املتعارف عليه يف ال�سوق.
وال تو�ضع �أي خم�ص�صات للأثر املحتمل عن الت�شريعات املحتملة ،التي يجري النظر فيها .يتم �إعداد التقييمات دون اعتبار مبالغ �ضريبة القيمة
امل�ضافة ،ما مل ُين�ص على خالف ذلك.
م�صادر املعلومات
5
نفرت�ض �أن املعلومات التي يقدمها لنا العميل �أو وكالئه �صحيحة وكاملة وحديثة وميكن االعتماد عليه .كما �أننا نفرت�ض �أنه مل يتم حجب �أي معلومات
لها ت�أثري جوهري على تقييماتنا.
وقد نعتمد � ً
أي�ضا على املعلومات التي نتلقاها من املقرت�ض �أو م�ست�شاريه ،وذلك فيما يتعلق بالتقييمات املعدة لأغرا�ض ت�أمني القرو�ض ،بتكليف من
امل�ؤ�س�سة املقر�ضة .ويف مثل هذه احلاالت ،فقد افرت�ضنا � ً
أي�ضا �أن جميع املعلومات �صحيحة وكاملة وحديثة وميكن االعتماد عليها و�أنه مل يتم حجب
�أي معلومات ذات عالقة.
معلومات الإيجار وامللكية
6
ال نقر�أ عادة عقود الإيجار �أو م�ستندات امللكية .ونفرت�ض ،ما مل يتم �إخبارنا بخالف ذلك� ،أن ملكية �صاحب العقار �سليمة ويجوز له الت�صرف فيها،
و�أن جميع الوثائق م�ستوفية لل�شروط ،و�أنه ال توجد �أي �أعباء �أو قيود �أو حقوق ارتفاق �أو غريها من امل�صروفات ذات طبيعة �شاقة �أو �سلبية ،والتي
�سيكون لها ت�أثري جوهري على قيمة الفائدة قيد النظر ،ف�ض ًال عن الدعوى الق�ضائية اجلوهرية القائمة .ونو�صي يف حالة تلقينا الوثائق بعدم االعتماد
على تف�سرينا بدون الت�أكد من �صحته من خالل حماميكم .هذا وقد افرت�ضنا �أن جميع املعلومات املقدمة من العميل �أو وكالئه �صحيحة وحديثة وميكن
االعتماد عليها.
امل�ست�أجرون
7
رغم �أن فهمنا العام لو�ضع امل�ست�أجر � -أي �سمعته العامة يف ال�سوق من حيث اجلدارة االئتمانية  -ينعك�س يف تقييماتنا ،ف�إننا ال جنيب على اال�ستف�سارات
املتعلقة بالو�ضع املايل للم�ست�أجرين احلاليني �أو املحتملني عادة �إال يف حالة طلبها ب�شكل حمدد .ومن ثم فمن املفرت�ض عند تقييم العقارات بفائدة
الإيجارات� ،أن امل�ست�أجرين قادرون على الوفاء بالتزاماتهم املالية مبوجب عقد الإيجار و�أنه ال توجد مت�أخرات بدل �إيجار م�ستحقة �أو حاالت �إخالل
بالتعهدات مل يتم االف�صاح عنها ،وذلك ما مل يتم �إخطارنا بخالف ذلك.
قيا�س العقارات  /م�ساحات الطوابق
8
يتم قيا�س العقارات وف ًقا للمعايري الدولية لقيا�س العقارات �أو قواعد ممار�سات القيا�س (الن�سخة ال�ساد�سة) التي و�ضعها املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،با�ستثناء احلاالت التي نذكر فيها حتديدً ا �أننا اعتمدنا على م�صدر �آخر .عل ًما ب�أن الغر�ض من ا�ستخدام امل�ساحات هو م�ساعدتنا يف
تكوين ر�أي عن القيمة الر�أ�سمالية .وال ينبغي االعتماد عليها لأغرا�ض �أخرى �أو ا�ستخدامها من جانب الأطراف اخلارجية دون احل�صول على �إذن
خطي من جانبنا.
كما �أننا اعتمدنا على م�ساحات الطوابق التي مت توفريها لنا وافرت�ضنا �صحة قيا�سها وف ًقا للمعايري للدولية لقيا�س العقارات �أو قواعد ممار�سات
القيا�س امل�شار �إليها �أعاله.
م�ساحات املوقع
9
عموما با�ستخدام برنامج ر�سم اخلرائط الرقمية اخلا�ص بالعقارات ،ويتم قيا�سها بناء على حدود املوقع املُ�شار �إلينا �إما
يتم ح�ساب م�ساحات املوقع ً
يف وقت قيامنا بالفح�ص �أو بنا ًء على اخلطط املقدمة لنا .وال تُقبل �أي م�س�ؤولية يف حالة الإ�شارة �إلى حدود غري �صحيحة.
القيمة الإيجارية املقدرة
10
ال نعد تقييمنا لبدل الإيجار �إال بهدف امل�ساعدة يف تكوين ر�أي عن القيمة الر�أ�سمالية ،عل ًما ب�أن هذا التقييم يعتمد ب�شكل عام على �أ�سا�س بدل الإيجار
ال�سائد يف ال�سوق ،وذلك على النحو املحدد يف معايري التقييم الدولية� .أما يف احلاالت التي متلي فيها الظروف �ضرورة ا�ستخدام قيمة �إيجارية
خمتلفة يف تقييمنا الر�أ�سمايل ،ف�إننا �سنو�ضح ب�شكل عام �أ�سباب ا�ستخدامها يف تقريرنا .وهذا الرقم ال ميثل بال�ضرورة املبلغ الذي قد يتم االتفاق
عليه عن طريق التفاو�ض �أو يحدده خبري �أو حمكم �أو حمكمة عند مراجعة مبلغ بدل الإيجار �أو جتديد عقد الإيجار� ،أو الرقم الذي ميكن احل�صول
عليه �إذا مت �إيجار العقار �أو احلل التجاري يف ال�سوق املفتوحة.
تخطيط املدن وقوانني الربملان وغريها من اللوائح القانونية
11
يتم احل�صول على معلومات عن تخطيط املدن ،حيثما �أمكن� ،إما �شفهيا من م�س�ؤويل هيئة التخطيط املحلي �أو من م�صادر �إلكرتونية �أو م�صادر �أخرى
متاحة للجمهور .ويقت�صر غر�ض احل�صول عليها على م�ساعدتنا يف تكوين ر�أي حول القيمة الر�أ�سمالية ،ويجب عدم االعتماد عليها يف �أي �أغرا�ض
�أخرى .ويف حالة وجوب االعتماد عليها ،ف�إننا نو�صي �أن يقوم املحامون بالتحقق مما يلي:
.أ �أن املركز املن�صو�ص عليه يف تقريرنا �صحيح.
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.ب �أن العقار ال يت�أثر �سل ًبا ب�أي قرارات �أخرى تتخذها ال�سلطات العامة �أو ال�شروط التي حتددها.
.ج �أنه ال توجد �إ�شعارات قانونية معلقة.
جنري �إعداد تقييماتنا على �أ�سا�س �أن املباين (و�أي �أعمال فيها) تتوافق مع جميع اللوائح القانونية ذات عالقة ،مبا يف ذلك اللوائح اخلا�صة
باحلرائق ،وكذا �إمكانية الو�صول �إليها وا�ستخدامها من جانب ذوي الإعاقة ،والتدابري الرقابية والعالجية بخ�صو�ص وجود الأ�سب�ستو�س يف مكان
العمل و�أي �أنظمة معمول بها.
عمليات م�سح الهيكلي
12
ال نقوم ب�أي عمليات امل�سح الهيكلي ،كما �أننا ال نفح�ص اخلدمات ،ومن ثم ال نقدم �أي �ضمان بخلو العقار من العيوب ،وذلك يف حالة عدم �إ�صدار
توجيهات �صريحة بذلك� .إال �أننا ن�سعى يف تقييماتنا �إلى �إي�ضاح �أي عيب �أو خلل ظاهر نالحظه �أثناء عملية الفح�ص� ،أو تكاليف �إ�صالح يتم لفت
انتباهنا �إليها� .أما بالن�سبة للنواحي الأخرى ،ف�إننا نفرت�ض �أن كل مبنى �سليم من الناحية الهيكلية ،و�أنه ال توجد به عيوب هيكلية �أو عيوب خفية �أو
غري ذلك من العيوب اجلوهرية .كما �أننا نفرت�ض �أن جميع امل�ست�أجرين م�س�ؤولون م�س�ؤولية كاملة عن �إ�صالح العقارات التي ي�ست�أجرونها �إما مبا�شرة
�أو من خالل ر�سوم اخلدمة ،مامل نن�ص على خالف ذلك يف تقاريرنا.
املواد ال�ضارة
13
ال نقوم عادة ب�إجراء فحو�صات يف املوقع للت�أكد مما �إذا كان �أي مبنى قد مت �إن�شا�ؤه �أو تعديله با�ستخدام مواد �أو تقنيات �ضارة (مبا يف ذلك على �سبيل
املثال ،خر�سانة من الأ�سمنت الألومينا ذو ن�سبة عالية و�ألياف اخل�شب ك�إن�شاء هيكلي دائم وكلوريد الكال�سيوم �أو الأ�سب�ستو�س)� .إال �إن تقييماتنا تقوم
على �أ�سا�س عدم ا�ستخدام مواد �أو تقنيات من هذا القبيل ،ما مل يتم �إبالغنا بخالف ذلك.
حالة املوقع
14
ال نقوم عادة ب�إجراء فحو�صات يف املوقع من �أجل حتديد مدى مالءمة حالة الأر�ض واخلدمات للأغرا�ض املخ�ص�صة لها يف احلال �أو امل�ستقبل ،وكذا
وال نقوم بعمليات م�سح �أثرية �أو �إيكولوجية �أو بيئية .ولكننا جنري تقييماتنا على �أ�سا�س �أن اجلوانب املعنية مالئمة وب�صورة مر�ضية ،و�أنه يف حالة
العزم على تطويرها ،فلن تظهر �أي نفقات غري عادية �أو حاالت ت�أخري �أو قيود خالل فرتة الت�شييد ب�سبب هذه الأمور.
التلوث البيئي
15
ال جنري �أي عمليات م�سح للموقع �أو تقييمات بيئية ،وكذا ال نتحقق من ال�سجالت التاريخية ،لتحديد ما �إذا كانت �أي �أر�ض �أو عقار يتعر�ض للتلوث �أو
تعر�ض له بالفعل ،وذلك ما مل ت�صدر تعليمات �صريحة تفي ب�إجراء ذلك .ومن ثم ،ف�إننا ُنعد تقييمنا على �أ�سا�س �أن العقارات ال تت�أثر بالتلوث البيئي،
ما مل يتم �إخطارنا بخالف ذلك .بيد �أننا �سنناق�ش خماوفنا معكم ،حالة اعتقادنا باحتمال وجود تلوث يف الأر�ض بعد معاينة املوقع وما �أجريناه من
فح�ص معقول يف �إطار �إعداد التقييم.
الت�أمني
16
نفرت�ض وجود تغطية ت�أمينية منا�سبة يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل ب�شروط مقبولة من الناحية التجارية ،ما مل يتم ذكر ما يخالف ذلك �صراحة.
و�سرناعي ما يلي على وجه اخل�صو�ص:
الألواح املركبة
التغطية الت�أمينية للمباين التي حتتوي على �أنواع معينة من الألواح املركبة قد تكون متاحة بقيود ،وذلك مقابل ق�سط �إ�ضايف ،وقد ال تكون متاحة .عل ًما
ب�أن املعلومات املتعلقة بنوع اللوح امل�ستخدم ال ُتتُاح عادة .وعليه ،ف�إن �آرائنا ب�ش�أن القيمة ال تفيد و�ضع خم�ص�صات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية
الت�أمينية على �أي عقار �أو توفرها ب�شروط غري مواتية.
الإرهاب
لقد �أجرينا تقييمنا على �أ�سا�س ت�أمني العقارات �ضد خماطر اخل�سارة �أو الأ�ضرار مبا يف ذلك الأ�ضرار الناجمة عن �أعمال الإرهاب.
الفي�ضانات وارتفاع من�سوب املياه اجلوفية
لقد �أجرينا تقييمنا على �أ�سا�س وجود ت�أمني العقارات �ضد الأ�ضرار الناجمة عن الفي�ضانات وارتفاع من�سوب املياه اجلوفية .وعليه ،ف�إن �آرائنا ب�ش�أن
القيمة ال تفيد و�ضع خم�ص�صات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية الت�أمينية على �أي عقار �أو توفرها ب�شروط غري مواتية ،ما مل ُين�ص على خالف
ذلك.
الديون امل�ستحقة
17
يف حال كانت �أعمال البناء يف العقارات جارية� ،أو يف حال اكتمالها يف الآونة الأخرية ،ف�إننا ال نر�صد عادة �أي خم�ص�ص لأي التزامات مت حتملها
بالفعل دون الوفاء بها جتاه الأعمال املكتملة �أو �أي التزامات جتاه املقاولني الرئي�سيني �أو املقاولني من الباطن �أو �أي �أع�ضاء تابعني للفريق املهني �أو
فريق الت�صميم.
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احلفاظ على ال�سرية وم�س�ؤولية الأطراف الثالثة
18
يجب �أن يحافظ الطرف املوجه �إليه تقييماتنا وتقاريرنا على �سرية تلك التقييمات والتقارير ،عل ًما ب�أنها �سرية � ً
أي�ضا للأغرا�ض املحددة التي ت�شري
�إليها ،وال يتحمل �أي طرف خارجي �أي م�س�ؤولية عنها .وال يجوز ن�شرها كاملة �أو �أي جزء منها �أو �أي �إ�شارة �إليها يف �أي وثيقة �أو بيان �أو تعميم �أو �أي
مرا�سالت مع طرف خارجي �إال بعد احل�صول على موافقتنا امل�سبقة على ال�صيغة والأ�سلوب الذي �ستظهر به.
بيان منهجية التقييم
19
�إننا ملتزمون بتقدمي بيان ملنهجية التقييم ،ويف حالة عدم ا�شتمال التقرير على بيانات تف�صيلية ،ففيما يلي ملخ�ص عام ملنهجيتنا.
تت�ألف غالبية املحافظ امل�ؤ�س�سية من عقارات مدرة للدخل .وعادة ما ُنقيم تلك العقارات وفق منهجية اال�ستثمار التي نطبق فيها معدل ر�سملة
كم�ضاعف ب�إزاء تدفقات الدخل احلالية وامل�ستقبلية �إن ُوجدت .واقتدا ًء بعرف ال�سوق ،ف�إننا بنينا تقييمنا وفق منهجية الأ�سا�س ( )Hardcoreالتي
تتحدد فيها القيمة امل�ستقبلية بناء على الزيادات املنتظمة التي حتدث كل فرتة ق�صرية يف �سعر بدل الإيجار ال�سوقي .وعادة ما ن�ستخدم منهجية املدة
واال�سرتداد يف حال كان من �ش�أن احلدث التايل �إحداث تغيري جذري يف طبيعة الدخل وخ�صائ�ص اال�ستثمار ،ويف حال انطواء اال�ستثمار على خماطر
تتعلق بتكبد تكاليف ال ميكن ا�سرتدادها مبا يف ذلك التكاليف املتكبدة ال�ستئجار عقار ،فقد قمنا بر�صد املخ�ص�ص يف التقييم.
هذا وميكن تقييم املباين ال�شاغرة بالإ�ضافة �إلى معامالت القيمة الر�أ�سمالية ،كلما انطبق ،وفق منهجية املقارنة ً
ف�ضل عن املنهجية املذكورة �أعاله.
يف حال حيازة �أر�ض لتطويرها ف�إننا نتبع نهج املقارنة يف حال وجود دليل ملمو�س و�/أو منهجية الدخل املتبقي فيما يتعلق بالعرو�ض الأكرث تعقيدً ا
ومطا َبقة للمتطلبات.
هناك �أحوال يف تقييمات الذمم تتعلق بعقارات التقييم التي ي�شغلها املالك ،حيث يتم تقييمها على �أ�سا�س القيمة الفعلية لال�ستخدام وذلك على فر�ض
كون املبنى �شاغ ًرا ومطلوب ملوا�صلة الأعمال احلالية .وتتجاهل تلك التقييمات �أي قيمة �أعلى تن�ش�أن عن �أي ا�ستخدام بديل.
�شرط النفقات الر�أ�سمالية
20
اعتمدنا ،يف حاالت املباين اخلا�ضعة للأعمال مثل التجديدات �أو الإ�صالحات ويف حاالت �سريان �أعمال التطوير ،على معلومات التكاليف التي تلقيناها
من العميل �أو من امل�ست�شارين املتخ�ص�صني.
�شهرة العقار والتجهيزات واللوازم
21
ي�ستثني تقييمنا �أي قيمة �إ�ضافية معزوة �إلى �شهرة العقار والتجهيزات واللوازم التي ال متثل قيمة يف و�ضعها الطبيعي �إال لل�شاغل احلايل وذلك ما مل
ُين�ص على خالفه.
املعدات واملاكينات
22
مل يتم ر�صد �أي خم�ص�ص لأي معدات �أو ماكينات �أو �أدوات ما مل ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من املبنى بحيث يتم بيعها مع املبنى عند بيعه.
اخلدمات
23
مل نعتد على �إجراء تدقيق فيما يتعلق بحجم اخلدمات �أو �أو�ضاعها ،لذا ف�إننا نفرت�ض �أن اخلدمات و�أي عنا�صر حتكم �أو برامج مرتبطة بها يف حالة
جيدة وخالية من العيوب .كما �أعددنا تقييمنا على اعتبار كفاية اخلدمات من حيث احلجم لتلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.
تخ�صي�ص الأرا�ضي واملباين
24
�سنقوم بتخ�صي�ص الأرا�ضي واملباين لأغرا�ض اال�ستهالك وذلك عند تلقينا �أي تعليمات .ال متثل تلك التخ�صي�صات تقييمات لذا ال ينبغي ا�ستخدامها
لأي غر�ض �آخر ما مل يحدد ذلك يف التقرير.
تقييمات املحفظة
25
ميثل تقييمنا الإجمايل ،فيما يخ�ص تقييمات حمافظ العقارات ،جمموع قيم كل عقار على حدة .لذا يفرت�ض تقييمنا �أن كل عقار مت ت�سويقه على حدة
ولي�س باعتباره جز ًءا من حمفظة .وبالتايل مل يتم �إدراج �أي زيادة �أو خ�صم تتعلق ب�أي حمفظة ومل يتم �إدراج �أي نتائج مرتتبة على ت�سويق العقارات
الفردية جمي ًعا يف تقييماتنا .ومع ذلك ،يف حال حتقيق �أي عقارات متاخمة �أو متكاملة قيمة �أعلى عند ت�سويقها جمي ًعا (“الدمج احل�صيف” ) ،فقد
�أوردنا القيمة الأعلى التي قد تن�ش�أ عن ذلك.
اخلطط واخلرائط
26
جميع اخلطط واخلرائط الواردة يف تقريرنا مقدمة لأغرا�ض تعريفية فقط ،فبالرغم من كونها �صحيحة� ،إال �أنها غري م�ضمونة ويجب عدم �إيرادها
كجز من �أي عقد .جميع املعلومات من�شورة مبوجب ترخي�ص .جميع احلقوق حمفوظة.
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امللحق ج ،تعليق تف�سريي للقيمة ال�سوقية
تعريف وتعليق تف�سريي مبني على معايري التقييم الدولية ،يوليو 2017
يجب �أن تنبني التقييمات القائمة على القيمة ال�سوقية على التعريف والإطار املفاهيمي املو�ضوع من جانب جمل�س معايري
التقييم الدولية:
التعريف
“القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على
�أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه ”
التعليق
 .1يف �سبيل تطبيق القيمة ال�سوقية ،يجب �إيالء االعتبار للإطار املفاهيمي املو�ضح يف الفقرات  35-31من �إطار معايري التقييم الدولية ،مبا يف ذلك
املتطلبات التي تقت�ضي �إدراج احلالة والظروف الفعلية يف ال�سوق كما يف تاريخ التقييم الفعلي �ضمن مبلغ التقييم.
 .2كما �أن �أ�سا�س القيمة ال�سوقية عبارة عن تعريف معرتف به دول ًيا .فهو ميثل الرقم الذي يظهر يف عقد بيع افرتا�ضي بتاريخ التقييم .يحتاج املقيمون
�إلى �ضمان تو�ضيح ذلك الأ�سا�س يف كل من التعليمات والتقرير يف جميع الأحوال.
 .3تتجاهل القيمة ال�سوقية �أي رهون عقارية �أو رهون �سندية �أو �أي ر�سوم متعلقة بالعقار.
 .4ب�صرف النظر عن جتاهل م�س�ألة �أن القيمة اخلا�صة (انظر التعريف املذكور يف الفقرات  47-44من �إطار معايري التقييم الدولية) وهو ما تنطوي
فيه الأ�سعار املعرو�ضة من امل�شرتين ب�شكل عام يف ال�سوق على توقع بحدوث تغيري يف ظروف ال�سوق يف امل�ستقبل ،ف�إن عن�صر “ القيمة امل�أمولة”
ينعك�س على القيم ال�سوقية .وت�شتمل الأمثلة املتعلقة ب�إمكانية وجود �أثر على القيمة ال�سوقية بفعل الآمال املتعلقة بخلق قيمة �إ�ضافية �أو احل�صول
عليها يف امل�ستقبل على ما يلي:
 ཛ ཛتطلعات التطوير ،حيث ال يوجد ت�صريح حايل لإقامة م�شروع التطوير؛ و
 ཛ ཛتطلعات حتقيق القيمة الت�آزرية (انظر التعريف املذكور يف الفقرة  48من �إطار معايري التقييم الدولية) النا�شئة عن االندماج مع عقار �آخر� ،أو
ادماج احل�ص�ص داخل نف�س العقار يف ال�سنوات املقبلة.
 .5حتتوي املالحظات التوجيهية رقم  2و 4و 5على �إر�شادات ب�ش�أن تطبيق القيمة ال�سوقية على �أنواع الأ�صول املحددة.
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 1.30القيمة ال�سوقية “القيمة املقدرة التي من املفرت�ض اعتمادها عند تداول �أي �أ�صل �أو التزام  -بتاريخ التقييم  -بني م�شرت وبائع لديهما
الرغبة يف �إجراء املعاملة على �أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه” .
2.30

ُيطبق تعريف القيمة ال�سوقية وف ًقا للإطار املفاهيمي ملعايري التقييم الدولية التايل:

(�أ) “املبلغ املقدر
ي�شري �إلى ال�سعر املقدم من حيث املال املدفوع لقاء احل�صول على الأ�صل يف معاملة �سوقية قائمة على �أ�سا�س جتاري بحت .والقيمة ال�سوقية هي ال�سعر
الأكرث احتماال الذي ميكن احل�صول عليه ب�شكل معقول يف ال�سوق يف تاريخ التقييم مبا يتما�شى مع تعريف القيمة ال�سوقية ،وهو �أف�ضل �سعر ميكن �أن
يح�صل عليه البائع ب�شكل معقول ،و�أن�سب �سعر ميكن �أن يتلقاه امل�شرتي ب�صورة معقولة .و ُي�ستثنى من هذا التقدير ال�سعر املقدر الذي خ�ضع للت�ضخم
�أو التخفي�ض وفق �شروط �أو حاالت خا�صة مثل التمويل غري التقليدي �أو البيع �أو ترتيبات �إعادة اال�ستئجار �أو االعتبارات اخلا�صة �أو االمتيازات التي
مينحها �أي �شخ�ص ميثل طر ًفا يف البيع �أو �أي عن�صر ذي قيمة خا�صة.
(ب) “ �سعر تداول الأً�صل”
ت�شري �إلى �أن قيمة الأ�صل عبارة عن مبلغ تقديري بد ًال من مبلغ يحدد م�سب ًقا �أو �سعر البيع الفعلي .فهو ال�سعر الذي ُترى به املعاملة والذي ي�ستويف
جميع عنا�صر تعريف القيمة ال�سوقية يف تاريخ التقييم.
”

(ج) “ يف تاريخ التقييم
يتطلب �أن تكون القيمة حمددة بالوقت اعتبا ًرا من تاريخ معني �إذ قد تتغري الأ�سواق وظروفها ،وبالتايل تكون القيمة املقدرة غري �صحيحة �أو غري
مالئمة يف وقت �آخر .ويعك�س مبلغ التقييم حالة وظروف ال�سوق الفعلية يف تاريخ التقييم ال�ساري ال قبل ذلك وال بعده.
”

رت راغب
(د) “بني م�ش ٍ
ي�شري �إلى ال�شخ�ص الراغب يف ال�شراء دون �إكراه ،وهذا امل�شرتي غري حري�ص وال م�صمم ب�شدة على ال�شراء ب�أي ثمن ،كما �أنه يعتمد يف عملية ال�شراء
على حقائق وتوقعات ال�سوق احلالية ،ال بنا ًء على �سوق وهمية �أو افرتا�ضية ال ميكن التحقق منها �أو توقع وجودها .وال يدفع امل�شرتي املفرت�ض �سعر ًا
�أعلى من املحدد بنا ًء على ال�سوق .و ُيدرج املالك احلايل �ضمن من ي�شكلون “ال�سوق” .
”
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(هـ) “ وبائع راغب
غري حري�ص ب�شدة وغري ُمرب على �إمتام البيع ب�أي �سعر كما �أنه غري م�ستعد للتم�سك ب�سعر غري معقول يف ال�سوق احلالية .فالبائع الراغب هو
ال�شخ�ص الراغب يف بيع الأ�صل ب�شروط ال�سوق للح�صول على �أف�ضل �سعر ميكن حتقيقه يف ال�سوق املفتوحة بعد �إجراء الت�سويق املنا�سب بغ�ض النظر
عن ال�سعر .ال ت�شكل الظروف الواقعية للمالك الفعلي جز ًءا من هذا االعتبار لأن البائع الذي يرغب يف البيع هو مالك افرتا�ضي.
”

(و) “ معاملة قائمة على �أ�س�س جتار ية بحتة
هي املعاملة التي تتم بني طرفني ال تربطهما عالقة معينة �أو خا�صة ،على �سبيل املثال ال�شركات الأم وال�شركات الفرعية �أو املالك وامل�ست�أجر ،فقد
يرتتب على تلك العالقة حتديد �أ�سعار غري معهودة يف ال�سوق �أو مبالغ فيها .و ُيفرت�ض �أن تتم املعاملة القائمة على القيمة ال�سوقية بني طرفني ال
يرتبطان ب�أي عالقة حيث يعمل كل منهما ب�شكل م�ستقل عن الآخر.
”

(ز) “بعد �إجراء الت�سويق الالزم
يعني عر�ض الأ�صل يف ال�سوق ب�أف�ضل طريقة منا�سبة للت�صرف فيه مقابل �أعلى �سعر معقول ميكن احل�صول عليه وف ًقا لتعريف القيمة ال�سوقية.
وتُعترب طريقة البيع هي �أن�سب طريقة للح�صول على �أف�ضل �سعر يف ال�سوق الذي ميكن للبائع احل�صول عليه .ولي�س لفرتة العر�ض مدة ثابتة بل تختلف
باختالف نوع الأ�صل وظروف ال�سوق .ويتمثل املعيار الوحيد يف وجوب توفري وقت كاف ي�سمح بتعريف الأ�صل لعدد منا�سب من امل�شاركني يف ال�سوق،
وتقع فرتة التعر�ض قبل تاريخ التقييم.
”

(خ) “ت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة
يفرت�ض �أن يكون كل من امل�شرتي والبائع الراغبني يف �إجراء املعاملة على علم ب�شكل معقول بطبيعة الأ�صل وخ�صائ�صه ،وا�ستخداماته الفعلية
واملحتملة وحالة ال�سوق اعتبا ًرا من تاريخ التقييم .ومن املفرت�ض �أن ي�ستخدم كل طرف منهما تلك املعرفة بحكمة يف البحث عن ال�سعر الأكرث مالءمة
له فيما يتعلق بهذه املعاملة .وتُقيم احلكمة بنا ًء على و�ضع ال�سوق يف تاريخ التقييم ،ولي�س بنا ًء على الإدراك املت�أخر لو�ضع ال�سوق يف تاريخ الحق.
فعلى �سبيل املثال ،قد يكون من احلكمة �أن يبيع البائع الأ�صول يف �سوق هابطة ب�سعر �أقل من م�ستويات ال�سوق ال�سابقة .ويف مثل هذه احلاالت ،كما هو
احلال بالن�سبة للبور�صات الأخرى يف الأ�سواق التي ت�شهد تغ ًريا يف الأ�سعار ،ف�إن امل�شرتي �أو البائع احلكيم يت�صرف بنا ًء على �أف�ضل معلومات متاحة
يف ال�سوق يف ذلك الوقت.
”

(ط) “ وبدون �إكراه
يعني �أن كل طرف منهما لديه الدافع لتنفيذ املعاملة ،دون التعر�ض لأي �إجبار �أو �إكراهه على نحو غري مالئم لإمتام املعاملة.
”

 3.30يفرت�ض مفهوم القيمة ال�سوقية �سع ًرا يتم التفاو�ض عليه يف �سوق مفتوحة وتناف�سية حيث يت�صرف امل�شاركون فيه بحرية .وميكن �أن تكون
ال�سوق دولية �أو حملية ،كما ميكن �أن تت�ضمن ال�سوق من العديد من امل�شرتين والبائعني� ،أو قد تكون �سوق واحدة تتميز بعدد حمدود من امل�شاركني يف
ال�سوق .ال�سوق الذي ُيفرت�ض فيه عر�ض الأ�صل للبيع هو ال�سوق الذي يتم فيه تبادل الأ�صل املفرت�ض تبادله.
 4.30و�ستعك�س القيمة ال�سوقية للأ�صل اال�ستخدام الأعلى والأف�ضل الذي يتمثل يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من الأ�صل بطريقة ممكنة وم�سموح
بها قانو ًنا وجمدية من الناحية املالية .وقد يكون اال�ستخدام الأعلى والأف�ضل عبارة عن اال�ستمرار يف اال�ستخدام احلايل للأ�صل �أو عبارة عن بع�ض
اال�ستخدامات البديلة .ويتم حتديد ذلك من خالل اال�ستخدام الذي قد ي�ضعه �أحد امل�شاركني يف ال�سوق يف االعتبار للأ�صل عند حتديد ال�سعر الذي
يرغب يف املزايدة عليه.
 5.30يجب �أن تكون طبيعة وم�صدر مدخالت التقييم متوافقة مع �أ�سا�س القيمة والتي يجب �أن ُيراعي فيها الغر�ض من التقييم .فعلى �سبيل
املثال ،يجوز ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب خمتلفة للتو�صل �إلى ر�أي ب�ش�أن القيمة ب�شرط ا�ستخدام البيانات امل�ستمدة من ال�سوق .وي�ستخدم نهج ال�سوق
بحكم تعريفه مدخالت م�ستمدة من ال�سوق .ولتحديد القيمة ال�سوقية ،يجب تطبيق نهج الدخل با�ستخدام املدخالت واالفرتا�ضات التي يعتمدها
امل�شاركون .ولتحديد القيمة ال�سوقية با�ستخدام نهج التكلفة ،ينبغي حتديد تكلفة �أي �أ�صل مماثل من حيث املنفعة املت�ساوية واال�ستهالك املنا�سب عن
طريق حتليل التكاليف القائمة على ال�سوق واال�ستهالك.
 6.30يجب حتديد الأ�سلوب �أو طرق التقييم الأكرث مالءمة بنا ًء على البيانات املتاحة والظروف املتعلقة بال�سوق اخلا�صة بالأ�صل قيد التقييم.
يجب �أن يو�ضح �أي نهج �أو طريقة م�ستخدمة القيمة ال�سوقية يف حالة اال�ستناد �إلى بيانات م�ستمدة من ال�سوق جرى حتليلها ب�شكل منا�سب.
 7.30ال تعك�س القيمة ال�سوقية خ�صائ�ص الأ�صل التي لها قيمة لدى مالك �أو م�ش ٍرت معني دون بقية امل�شرتين يف ال�سوق .وقد تتعلق مثل هذه املزايا
باخل�صائ�ص املادية �أو اجلغرافية �أو االقت�صادية �أو القانونية للأ�صل .ويجب عند حتديد القيمة ال�سوقية جتاهل �أي عن�صر للقيمة من هذا القبيل لأنه
ُيفرت�ض يف �أي تاريخ معني وجود م�شرت راغب ،ولي�س م�شرتي ًا راغب ًا حمدد ًا.
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جيه �أل �أل
�إعمار �سكوير ،املبنى رقم  ،1املكتب رقم 403
طريق ال�شيخ زايد� ،ص.ب214029 :.

جيه �أل �أل
املكتب رقم  ،3الطابق ال�سابع ،املركز التجاري ب�أبوظبي ،الربج ال�شرقي،
�ص.ب ،36788 .منطقة النادي ال�سياحي

دبي ،الإمارات العربية املتحدة

�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة

+971 4 426 6999
+971 4 365 3260
�ساميون براند وهو زميل املعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني
رئي�س ق�سم التقييم وا�ست�شارات املعامالت يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

+971 2 443 7772
+971 2 443 7762
بيرت �ستبينغ�س �أحد �أع�ضاء املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني
مدير بق�سم ا�ست�شارات التقييم  -ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا

simon.brand@eu.jll.com

peter.stebbings@eu.jll.com

حول جيه �أل �أل
�شركة جيه �إل �إل هي �إحدى �أكرب ال�شركات التي تقدم اخلدمات املهنية ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف خدمات العقارات التجارية و�إدارة اال�ستثمار.
وتكمن ر�ؤية ال�شركة يف �صياغة مفهوم جديد ملجال العقارات ،وخلق فر�ص مواتية و�أماكن رائعة تتحقق فيها �آمال العمالء و�أحالمهم .وحتقي ًقا لهذه
الغاية� ،سنبني م�ستقب ًال �أف�ضل لعمالئنا و�شعوبنا وجمتمعاتنا .حجزت �شركتنا موق ًعا يف قائمة فورت�شني  500بف�ضل حيازتها  300مكتب وانت�شار
ن�شاطها فيما يربو على  80بلدً ا وتوظيف عمالة من جميع �أنحاء العامل .بلغ عددهم  86.000موظ ًفا كما يف  30يونيو  .2018جيه �أل �أل هو اال�سم
التجاري والعالمة التجارية وامل�سجلة ل�شركة جيه �أل �أل �إنكوربوريتد.

http://www.jll-mena.com

جيه �أل �أل
 . ©2018 Jones Lang LaSalle IP. Incجميع احلقوق حمفوظة .مت احل�صول على جميع املعلومات الواردة يف هذه االتفاقية من م�صادر موثوقة ،بيد
�أنه ال يوجد �أي تعهدات �أو �ضمانات على دقتها.
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امللحق  :2تقرير تقييم جدة بارك

تقرير ا�ست�شاري تقييمي

جدة بارك مول

معد ل�صالح� :شركة املراكز العربية
 28مار�س 2019م
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املرجع
الهاتف
الربيد الإلكرتوين

+179 4 624 9996
simon.brand@jll.com
peter.stebbings@jll.com

لعناية املديرين
�شركة املراكز العربية
�ص .ب  ،341904الريا�ض 11333
اململكة العربية ال�سعودية

ال�سادة الأعزاء،
يف  28مار�س 2019
تقرير التقييم :جدة بارك مول
مرفق طيه تقرير التقييم ب�ش�أن جدة بارك مول.
�إننا واثقون من �أن التقييم يفي مبتطلباتكم فيما يخ�ص هذه املهمة� .إذا كان لديكم �أي ت�سا�ؤالت بعد مطالعة التقرير ،فال ترتددوا يف االت�صال بنا.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،

وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،
�ساميون براند  -زميل املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني
الرئي�س التنفيذي
رئي�س ق�سم التقييم وا�ست�شارات املعامالت يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
م�سجل يف الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين حتت رقم 1220000635
ل�صالح جيه �أل �أل
مرفق طيه تقرير التقييم

Jones Lang LaSalle Saudi Arabia Co.
for Real Estate Valuation
Commercial Registration no. 1010931286
17th Floor. South Tower. Abraj Attawuniya
King Fahad Road. Kingdom of Saudi Arabia
tel: +966 11 218 0303
fax: +966 11 2180308
www.jll-mena.com
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الإطار املرجعي
�شركة املراكز العربية
العميل:
ُ
التعليمات والغر�ض من التقييم :كلفنا مبهمة تقدمي �آرائنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار التي ت�ستحوذ عليها �شركة املراكز العربية
عن طريق احليازة الإيجارية لأغرا�ض داخلية.
بعد ذلكُ ،طلب منا املوافقة على �إدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�صدار التي �ستن�شرها �شركة
املراكز العربية ب�ش�أن الطرح العام الأويل للأ�سهم و�إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية
(“تداول” ).

�أ�سا�س التقييم:

4

يختلف تاريخ تقييم العقار عن تاريخ تقرير التقييم الرئي�سي .وبالتايل ،ال ميكن �إ�ضافة نتائج
هذا التقييم �إلى القيمة ال�سوقية الرتاكمية ملحفظة ال�شركة املقدرة كما يف  31دي�سمرب ،2018
وهو التاريخ الذي مل يكن لدى �شركة املراكز العربية م�صلحة يف العقار.
نقدم �آراءنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:
“القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم
بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على �أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء
الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه”
�صدر هذا التقييم وفق الئحة الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (“تقييم” ) ومبا يتوافق
مع املالحظات التوجيهية الواردة يف معايري التقييم الدولية واملعايري املهنية للمعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني (يوليو .)2017
يتعني قراءة هذا التقرير جن ًبا �إلى جنب مع �شروط التكليف املتفق عليها ،مبا يف ذلك الأحكام
وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير وحتديد
القيمة ال�سوقية على النحو املبني �أعاله.
مل نذكر يف تقييمنا �أي م�صاريف مت�صلة بت�سييل قيمة العقار ،وعليه تُعترب القيم املذكورة خالية
من �أي �أعباء ورهون ور�سوم وم�صالح لأطراف ثالثة و�أي م�س�ؤولية �ضريبية فيما ميكن �أن ين�ش�أ
يف حالة بيع العقار.

مو�ضوع التقييم:

يت�ألف العقار من مركز جتاري يقوم ب�أعمال التجزئة يف مدينة جدة ،اململكة العربية ال�سعودية،
كما هو مذكور بالتف�صيل يف جدول العقار �أدناه (“العقار” ).

تاريخ التقييم:

 11مار�س 2019

القيمة ال�سوقية:

 1.228.000.000ريال �سعودي
(مليار ومائتان وثمان وع�شرون مليون ريال �سعودي)
وطب ًقا ملا هو معمول به يف ال�سوق املحلية ،مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن
�إمتام املعاملة �أو التكلفة التي يتكبدها امل�شرتي عند اال�ستحواذ �أو �أي التزام �ضريبي.
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�١.١شروط التكليف
١١١

١العميل

�شركة املراكز العربية.

١١١

١التعليمات والغر�ض من التقييم

ُكلفنا مبهمة تقدمي �آرائنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار التي ت�ستحوذ عليها �شركة املراكز العربية عن طريق احليازة الإيجارية لأغرا�ض داخلية.
بعد ذلكُ ،طلب منا املوافقة على �إدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�صدار التي �ستن�شرها �شركة املراكز العربية ب�ش�أن الطرح العام الأويل للأ�سهم و�إدراجها
يف ال�سوق املالية ال�سعودية (“تداول” ).
يختلف تاريخ تقييم العقار عن تاريخ تقرير التقييم الرئي�سي .وبالتايل ،ال ميكن �إ�ضافة نتائج هذا التقييم �إلى القيمة ال�سوقية الرتاكمية ملحفظة ال�شركة
املقدرة كما يف  31دي�سمرب  ،2018وهو التاريخ الذي مل يكن لدى �شركة املراكز العربية م�صلحة يف العقار.

١١١

١معايري التقييم

لقد مت تنفيذ مهمة التقييم طب ًقا لالئحة الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم) واملعايري املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني (يوليو )2017
(“املعايري” ) ومبا يتوافق مع املالحظات التوجيهية الواردة يف معايري التقييم الدولية (�إ�صدار العام .)2017

١١١

١مو�ضوع التقييم

ي�شتمل العقار على مركز جتاري ملتاجر التجزئة يقع يف مدينة جدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،على النحو املف�صل يف جدول العقار («العقار») �أدناه.
ويعك�س ر�أينا ب�ش�أن القيمة قيمة الأر�ض واملباين والآالت والتجهيزات الالزمة لتوفري اخلدمات العادية للمباين.
كما يف تاريخ التقييم ،ف�إن املركز التجاري قيد الإن�شاء وعلى و�شك االنتهاء .وا�ستنادا �إلى معلومات العميلُ ،يعترب العقار مكتمال بن�سبة  ٪75كما يف تاريخ
التقييم ،على �أنه من املقرر االنتهاء من الأعمال يف �شهر �سبتمرب  2019وافتتاح املركز للعمالء يف �شهر �أبريل .2020
�أما بالن�سبة لتفا�صيل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري التي قدمها لنا العميل ،فمن املتوقع �أن يغطي املركز التجاري عند االنتهاء م�ساحة �إجمالية قابلة
للت�أجري تقارب  128.000مرت مربع موزعة على �أربعة طوابق .كما يتوقع �أن ي�ضم املركز موقفا ملا ي�ساوي � 7.800سيارة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن م�شاريع البناء غالب ًا ما تعاين من الت�أخري يف اململكة العربية ال�سعودية .وعليه� ،إذا ح�صل �أي ت�أخري يف �إكمال امل�شروع ،ف�إننا نحتفظ
باحلق يف مراجعة نتائج تقييمنا.

١١١

�١سوابق العمل

مل نقم بتقييم العقار �سابقا.

١١١

١ت�ضارب امل�صالح

لي�س لدينا ما يدفعنا �إلى االعتقاد بوجود �أي ت�ضارب فعلي �أو حمتمل يف امل�صالح قد مينعنا من تقدمي �آرائنا حول قيمة العقارات ب�صورة م�ستقلة
ومو�ضوعية� ،سواء كان ذلك الت�ضارب من جانب جيه �أل �أل �أو كل فرد من �أفراد فريق التقييم العاملني يف هذا امل�شروع.

١١١

١و�ضع املقيمني

�أ�شرف على هذه املهمة ال�سيد �ساميون براند وهو زميل املعهد امللكي (الربيطاين) للم�ساحني القانونيني باعتباره “املقيم امل�س�ؤول” لأغرا�ض املعايري ،وهو
�أي�ضا ع�ضو م�ؤقت يف الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين .كما �أ�شرف ال�سيد بيرت �ستيبينج�س وهو ع�ضو يف املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني وع�ضو
معتمد يف الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين على عمل ال�سيدة ليودميال مقدون�سكايا ،وهي مقيمة م�ساعدة يف الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين.
وهذا الفريق قادر على تقدمي �آراء مو�ضوعية وغري متحيزة ذات قيمة عالية ،كما يتمتع مبعرفة ومهارات وفهم حملي كاف لإجراء التقييمات بكفاءة.
نزاول ن�شاطنا باعتبارنا “ مقيما خارجيا» ح�سب التعريف الوارد له يف املعايري:
“املقيم (وي�شمل ذلك �شركائه) الذي ال يوجد بينه وبني العميل �أو �أي وكيل يت�صرف نيابة عنه �أو حتى مو�ضوع املهمة �أي �صلة جوهرية” .
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١١١

١تقييم احل�صة الإيجارية

لقد قمنا بتقييم احل�صة الإيجارية يف العقار .ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة جدول العقار �أدناه.

١١١

�١أ�س�س التقييم

نقدم �آراءنا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:
”القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على
�أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه“ .
وطب ًقا ملا هو معمول به يف ال�سوق املحلية ،مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن �إمتام املعاملة والتي يتكبدها امل�شرتي عند اال�ستحواذ �أو
�أي م�س�ؤولية �ضريبية.
توجد مزيد من التعليقات ب�ش�أن تعريف القيمة ال�سوقية وتطبيقها يف امللحق (ج).

١ ١-١١تاريخ التقييم
جري التقييم بتاريخ  11مار�س .2019
�أُ ِ

١ ١-١١عملة التقييم
عملة التقييم هي الريال ال�سعودي.

١ ١-١١الن�شر
جنيز لكم ت�ضمني هذا التقرير التقييمي يف قوائمكم املالية ،ب�شرط احل�صول �أوال على موافقة خطية من جانبنا ب�ش�أن �شكل و�سياق هذا الن�شر .وقد قمنا
ب�إعداد بيان م�ستقل خا�ص لهذا الغر�ض.
وال يجوز ن�شر هذا التقرير ً
كامل �أو جزئي ًا �أو الإ�شارة �إليه يف �أي وثيقة �أو بيان �أو تعميم �أو �أي ات�صال �أو مرا�سالت مع طرف ثالث.

١ ١-١١امل�س�ؤولية
وف ًقا ل�شروطنا و�أحكامنا ،والتي جتدون ن�سخة منها مرفقة بهذا التقييم ،تكون م�س�ؤوليتنا جتاه �شركة املراكز العربية دون �سواها ،ولي�س جتاه �أي طرف
�آخر ،كما تقت�صر هذه امل�س�ؤولية على الر�سوم الإجمالية امل�ستحقة مبوجب هذا التكليف.
ال ينطبق هذا ال�شرط اخلا�ص بامل�س�ؤولية على ق�سم -معلومات العميل -حيث تعترب هذه املعلومات م�س�ؤولية �شركة املراكز العربية ،ووف ًقا لذلك ،ال نقبل
�أي م�س�ؤولية عن املعلومات غري الدقيقة �أو امل�ضللة املقدمة بهذا اخل�صو�ص من جانبكم �أو من ممثليكم.
نود �أن ن�شري �أنه يف تاريخ �صدور هذا التقرير ،طلبت ال�شركة منا املوافقة على �إدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�صدار التي �ستن�شرها �شركة املراكز العربية
ب�ش�أن الطرح العام الأويل للأ�سهم و�إدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية -تداول)-
كما �أن م�س�ؤوليتنا �أمام امل�ستثمرين والعميل واملخاطبني فيما يتعلق بهذا التقرير غري حمدودة .ومع ذلك ،يف حال عدم جناح الطرح العام الأويل،
فال تتجاوز م�س�ؤوليتنا العقدية والتق�صريية (مبا يف ذلك الإهمال �أو خرق االلتزامات القانونية) جتاه املخاطبني مليون دوالر �أمريكي ،وذلك يف حالة
التحريف �أو غري ذلك من �أخطاء تن�ش�أ عن هذا التكليف �أو فيما يتعلق به وي�ستثنى من تلك الأخطاء االحتيال وحاالت الوفاة والإ�صابة ال�شخ�صية.
كما تقرون �إحاطة الأطراف الثالثة ،با�ستثناء من يكتتبون يف الأ�سهم بعد الطرح العام الأويل ،ممن يتم الإف�صاح لهم عن هذا التقرير ب�أنه ال يعتمد عليه
و�أن جيه �أل �أل تخلي م�س�ؤوليتها �أ ًيا كانت جتاههم فيما يتعلق بهذا التقرير.

 ٢.٢الفح�ص
٢٢٢

٢طبيعة وم�صادر املعلومات املعتمد عليها

زودتنا �شركة املراكز العربية باملعلومات املتعلقة بالعقار املذكورة �أدناه ،والتي قمنا باالعتماد عليها ب�شكل كامل ما مل ين�ص على خالفه يف التقارير
التالية:
ཛخمططات الطوابق.
ཛ
ཛجدول امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري كما يف  11مار�س .2019
ཛ
ཛ
ཛمعلومات عن عقود الت�أجري امل�سبق فيما يتعلق باملركز التجاري.
ཛ
ཛن�سخة من عقد ت�أجري الأر�ض فيما يتعلق باملركز التجاري.
6
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مل نتحقق من املعلومات املقدمة �إلينا� .أقرت �شركة املراكز العربية ،نيابة عن جميع الأطراف التي زودتنا باملعلومات ،ب�أن جميع املعلومات والوثائق
املقدمة �إلينا دقيقة وكاملة فيما يتعلق بجميع اجلوانب اجلوهرية .و�إذا ثبت غري ذلك ،ف�إننا نحتفظ باحلق يف تعديل تقييمنا وف ًقا لذلك ،فمن �ش�أن �أي
تغيري يف املعلومات املذكورة �أعاله والتي اعتمدنا عليها �أن ي�ؤثر ت�أث ًريا جوهر ًيا يف قيمة العقار.

٢٢٢

٢نطاق الفح�ص

�أعددنا تقريرنا يف �ضوء خربتنا واالنطباع املتمثل يف �أن ال�شركة �ستح�صل على م�شورة �إ�ضافية متخ�ص�صة عند ال�ضرورة .ومتى ما كانت هناك �أمور
مثرية للقلق �أو االهتمام فقد �أ�شرنا ونوهنا �إليها يف تقرير التقييم .كما يحق لنا مراجعة التقييمات وتغيريها بعد ما تتم معاينات تف�صيلية الحقة.
امللكية واحليازة
فح�صا لدى البلديات املعنية .تلقينا تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�صادر عن �شركة بيكر �أند مكنزي ال�صادر بتاريخ 07
مل جنر ب�أنف�سنا ً
مار�س .2019
وبعد درا�سة تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�صادر عن �شركة بيكر �أند مكنزي وتعليمات العميل ،قمنا بتقييم العقار على افرتا�ض �أنها واقعة
حتت احليازة بعقود �صحيحة متنح حق امللكية �أو الإيجار دون �أي رهون �أو ر�سوم �أو �أعباء �أو م�صالح لأي �أطراف ثالثة من املمكن نقلها الى �أطراف �أو
جهات �أجنبية� .إذا كان ال�صك يت�ضمن جزء من مبنى/جممع �أو م�ساحة م�شرتكة تزيد م�ساحته على امل�ساحة التي ي�شغلها العقار يف ذلك املبنى/املجمع
�أو امل�ساحة امل�شرتكة ،ف�إنا �أعددنا تقريرنا على فر�ض وجود �صك ملكية منف�صل �أو على �أ�سا�س �أنه ميكن ا�ستخراجه دون �أي تكلفه على الأ�سا�س نف�سه
املو�ضح �أعاله.
و�إذا ثبت يف امل�ستقبل وجود عيب يف حق امللكية �أو قيود مفرو�ضة على �إمكانية نقل امللكية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر على تقييمنا وبالتايل يحق لنا مراجعة
التقييم وتعديله.
املعاينة وامل�ساحات
�أجرينا معاينة خارجية وداخلية للعقار يف  11مار�س .2019
م�سحا ً
�شامل للعقار� ،إذ �أكدت ال�شركة على �إمكانية االعتماد على م�ساحات املواقع وامل�ساحات القابلة للت�أجري املقدمة �إلينا .وجتدر الإ�شارة
مل ُن ِر ً
خطرنا ب�أن تلك املعلومات مل ُيجرى �إعدادها وفق مدونة قواعد ممار�سات القيا�س التي و�ضعها املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني (الطبعة
�إلى �أننا �أُ ِ
ال�ساد�سة) .وينبغي يف هذا ال�صدد ،مالحظة �أن م�ستندات الإيجار ُح ِّر َرت يف �إطار �آخر ال�صفقات الإيجارية يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة .لذا،
ندرك �أن مقارنة امل�ستويات الإيجارية �أجريت دون �إ�ضافة �أي عقارات جديدة.
ونو�صى بتكليف اخت�صا�صيني بالتحقق من امل�ساحات املقدمة لنا.
حالة العقار
لقد طلبت منا ال�شركة عدم �إجراء م�سح للمباين .وما مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك ،فقد افرت�ضنا �أن هيكل العقار بحالة جيدة تتالءم مع عمره وا�ستخدامه.
ونو�صي بتكليف اخت�صا�صيني للتحقق من هذه اجلوانب.
املرافق وخدمات املباين

لقد �أبلغتنا ال�شركة �أال نخترب املرافق املتوفرة يف العقار وال الأجهزة واملعدات الالزمة لتوفري خدمات املباين االعتيادية .وما مل تبلغنا ال�شركة بغري
ذلك ،فقد افرت�ضنا كفاية املرافق وخدمات املباين وجودتها مبا يتيح ت�شغيل العقار ً
ف�ضل عن ا�ستخدامه/تو�سيعه يف امل�ستقبل و�أنه بحالة جيدة .ونو�صي
بتكليف اخت�صا�صيني للتحقق من هذه اجلوانب.
�أنظمة التخطيط والبناء
لقد طلبت منا ال�شركة عدم �إجراء معاينات بخ�صو�ص عمليات التخطيط �أو البناء .وزودتنا ال�شركة ب�شهادات اكتمال املباين ملعظم الأجزاء املكتملة من
العقار .و�إذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك ،فقد افرت�ضنا ح�صول العقار من الهيئات املعنية على جميع رخ�ص البناء�/شهادات الإكمال الالزمة ال�صادرة
من البلدية ذات ال�صلة �أو �إمكانية ا�ستخراجها دون �أي تكاليف ،كما �أننا افرت�ضنا �أن العقار مبني طب ًقا للوائح ذات العالقة.
التلوث واملواد اخلطرة

لقد طلبت منا ال�شركة عدم �إجراء معاينات للت�أكد من عدم وجود تلوث �أو مواد خطرة .و�إذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك ،فقد افرت�ضنا عدم وجود تلوث
�أو مواد خطرة بالعقار .ونو�صي بتكليف اخت�صا�صيني للتحقق من هذه اجلوانب.
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امل�سائل البيئية
لقد طلبت منا ال�شركة عدم �إجراء معاينات للأو�ضاع البيئية .و�إذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك ،فقد افرت�ضنا عدم ت�أثر العقار �سل ًبا بالأو�ضاع البيئية و�أن
حالة الأر�ض ت�سمح ب�أي تطوير/تو�سيع مقرتح .ونو�صي بتكليف اخت�صا�صيني للتحقق من هذه اجلوانب.
الت�صاريح/الرتاخي�ص/ال�شهادات/االتفاقيات الت�شغيلية
فح�صا حلالة الرتاخي�ص والت�صاريح وال�شهادات واالتفاقيات الت�شغيلية .و�إذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك ،فقد افرت�ضنا
لقد �أبلغتنا ال�شركة �أال جنري ً
وجود تراخي�ص وت�صاريح و�شهادات واتفاقيات �سارية تتعلق بالت�شغيل امل�ستمر للعقار وف ًقا جلميع اللوائح ذات ال�صلة و�أنه �سيتم جتديدها بعد انتهائها
دون م�شاكل �أو تكلفة كبرية.

٢٢٢

٢جدول الإيجار

تلقينا تفا�صيل امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري للعقار كما يف  11مار�س  .2019وتو�ضح تلك التفا�صيل رقم الوحدة ونوعها وامل�ساحة القابلة للت�أجري
(باملرت املربع) .وفيما يتعلق بعقود الإيجار امل�سبق ،تلقينا �أرقام الوحدات و�أ�سماء امل�ست�أجرين و�أ�سماء العالمات التجارية وامل�ساحات القابلة للت�أجري
والإيجار الأ�سا�سي ور�سوم اخلدمة ور�سوم املرافق (لكل فاتورة) ومدد الإيجار و�أمناط الزيادات وحالة العقود.
لقد قيمنا العقار على الأ�سا�س املف�صل �أعاله .و�إذا ثبت يف امل�ستقبل عدم �صحة املعلومات املقدمة من ال�شركة ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر على تقييمنا وبالتايل
يحق لنا مراجعة التقييم وتعديله.
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 ٣.٣ملحة عن ال�سوق
1-3

عر�ض قطاع التجزئة يف جدة

بلغ �إجمايل ما مت ت�سليمه من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري  32.000مرت مربع يف جدة خالل عام  ،2018مما ميثل انخفا�ض ًا كبري ًا عن معدل
امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري املنفذة يف ال�سنوات الثالث املا�ضية.
�شهد الربع الأخري من عام  2018اكتمال مركز جتاري واحد ،وهو املروة بالزا ،م�ضيف ًا بذلك  15.000مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري
�إلى جمموعة عقارات التجزئة .وقد �أدى ذلك �إلى زيادة �إجمايل خمزون التجزئة �إلى  1.4مليون مرت مربع كما يف نهاية عام .2018
ومن املتوقع �أن ن�شاهد يف ال�سنتني التاليتني ت�سليم عقارات جديدة بدرجات �أعلى ،ت�صل �إلى  108.000مرت مربع و 280.000مرت مربع من املقرر
اكتمالها يف عامي  2019و 2020على التوايل.
ويف ظل التغيريات االقت�صادية واالجتماعية املتالحقة التي متر بها اململكة يف الوقت احلايل� ،أ�صبحت دور ال�سينما و�أماكن الرتفيه و�أماكن تقدمي
امل�أكوالت وامل�شروبات من ال�سمات احليوية للمراكز التجارية ب�شكل متزايد ،ومن املتوقع �أن ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف املعرو�ض القادم متعدد اال�ستخدامات مع
ا�ستغالل م�شغلي املراكز التجارية للفر�ص اجلديدة.
عر�ض قطاع التجزئة يف املراكز التجارية بجدة

امل�صدر� :شركة جيه �أل �أل

�	2-3أداء قطاع التجزئة
ا�ستمرت بدالت �إيجار التجزئة يف املراكز التجارية الإقليمية يف االنخفا�ض يف الربع الأخري من عام  ،2018م�سجلة بذلك انخفا�ض ًا �سنوي ًا بن�سبة  ،%5يف
حني �شهدت بدالت الإيجار يف املراكز التجارية الإقليمية الكربى ثبات ًا ن�سبي ًا يف �ضوء حمدودية املعرو�ض .كما �شهدت معدالت ال�شغور ثبات ًا �سنوي ًا عند
ن�سبة  ،%11حيث ا�ستمر املالك يف عر�ض حوافز ال�ستبقاء امل�ست�أجرين واحلفاظ على معدالت �إ�شغال جيدة.
من املتوقع �أن يظل الأداء يواجه �ضغوط ًا مع زيادة امل�شاريع املقرر طرحها خالل االثني ع�شر �شهر ًا القادمة .ومن املحتمل �أن ي�ؤدي ذلك �إلى تعديل م�شغلي
املراكز التجارية للتوقعات الإيجارية ال�ستبقاء امل�ست�أجرين و�ضمان م�ستويات �إقبال جيدة.

حقوق الن�شر © حمفوظة ل�شركة جونز النغ ال�سال �أي بي� ،إنك .جميع احلقوق حمفوظة.
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 3-3ملخ�ص �أو�ضاع �سوق التجزئة
امل�ؤ�شر

امل�ستوى

التعليق/التوقع

م�ساحة التجزئة احلالية (امل�ساحة الإجمالية القابلة
للت�أجري)

 1.4مليون مرت مربع

�سيمثل اكتمال جدة بارك (املتوقع يف � )2019إكمال �أول مركز �إقليمي
كبري يف جدة خالل � 10سنوات.

املعرو�ض امل�ستقبلي (ال�سنة املالية  - 2019ال�سنة
املالية )2020

 388.000مرت مربع

�أ�صبحت دور ال�سينما و�أماكن الرتفيه و�أماكن تقدمي امل�أكوالت
وامل�شروبات من ال�سمات احليوية للمراكز التجارية ب�شكل متزايد.

التغري يف معدل الإيجار (مراكز �إقليمية)

� %5-سنوي ًا

انخف�ضت معدالت الإيجار يف املراكز التجارية الإقليمية.

التغري يف معدل الإيجار
(املراكز الإقليمية الكربى)

� %0.6سنوي ًا

�شهدت بدالت الإيجار يف املراكز التجارية الإقليمية الكربى ثباتا
�سنوي ًا ،وقد ت�شهد بدالت الإيجار مزيد ًا من االنخفا�ض خالل العام
نتيجة لدخول املعرو�ض القادم لل�سوق .ومع ذلك ،ينبغي �أن ي�ؤدي
الإنفاق املنزيل القوي عقب �إرجاع �أجور القطاع العام ملا كانت عليه
�إلى كبح الأثار املرتتبة على معدالت الإيجار.

معدل �شغور مراكز التجزئة

%11

يجب مواجهة م�ستوى ال�شغور يف املراكز التجارية من خالل توفري
حوافز �إيجارية من جانب املُالك.

امل�صدر� :شركة جيه �أل �أل
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٤.٤منهجية التقييم
ندرك �أن العقار ما زال قيد الإن�شاء يف تاريخ التقييم .ندرك �أي�ض ًا من املعلومات املقدمة من ال�شركة �أن حقوق ملكية احليازة الإيجارية للعقار يتم نقلها
ل�شركة املراكز العربية عقب اكتمال الإن�شاء يف �سبتمرب  ،2019و�أن �شركة املراكز العربية غري م�س�ؤولة عن �أية تكاليف مرتبطة ب�إكمال الإن�شاءات اخلا�صة
باملركز التجاري.
من املقرر �أن يفتح املركز التجاري �أبوابه للعمالء يف �أبريل .2020
وبنا ًء على ما ذكر �أعاله ،بنينا ر�أينا ب�ش�أن �إجمايل قيمة تطوير العقار يف تاريخ االفتتاح � 01أبريل  ،2020والذي مت خ�صمه بعد ذلك لتاريخ التقييم 11
مار�س .2019

٤٤٤

٤منهجية الدخل  -طريقة احت�ساب التدفق النقدي املخ�صوم

ُقدِّ َرت القيمة ال�سوقية للعقار با�ستخدام طريقة احت�ساب التدفق النقدي املخ�صوم .لقد قمنا باحت�ساب التدفق النقدي املخ�صوم على مدار فرتة حيازة
مدتها � 5سنوات وافرت�ضنا قيمة مر�سلمة بنا ًء على دخل �إيجاري ثابت للعقار بعد هذه الفرتة (القيمة البيعية) .حتت�سب التدفقات النقدية لل�سنة املعنية
على النحو التايل :الدخل الإيجاري مبا فيه الدخل الإ�ضايف و(كلما انطبق) الدخل املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات يف حالة الإ�شغال الكاملة ناق�ص فاقد
الإيجار ب�سبب �شغور العقار .بالرغم من احت�ساب بدالت الإيجار بنا ًء على م�ستويات زيادة الإيجار ال�سوقي النموذجية� ،إال �أن النفقات الت�شغيلية قد ُعدِّ لت
بواقع � %5سنو ًيا .وقد �أُدرجت النفقات الر�أ�سمالية (�صندوق اال�ستهالك) كن�سبة مئوية من �إجمايل بدل الإيجار الأ�سا�سي.
ويتحدد �صايف الدخل الت�شغيلي بعد ح�سم النفقات الت�شغيلية غري القابلة لال�سرتداد (وت�شمل دون ح�صر نفقات الإدارة وال�صيانة ودفعات بدالت الإيجار
يف حالة العقار امل�ؤجر).
ُوتت�سب القيمة البيعية للعقار بنا ًء على التدفقات النقدية لل�سنة ال�ساد�سة .تتحدد القيمة البيعية للعقار من خالل طرح النفقات عند الإ�شغال الكامل
من الدخل الإيجاري عند الإ�شغال الكامل ،مما ينتج عنه ا�ستخال�ص �صايف الدخل الت�شغيلي امل�ستقر .وتتم ر�سملة تلك النتيجة للفرتة املتبقية من عقد
مقيا�سا للقيمة البيعية للعقار .والحت�ساب عائدات بيع العقار ،مت و�ضع العائد ال�ضمني على النمو يف املعادلة .ويتحدد هذا العائد
الإيجار الرئي�سي ومتثل ً
بنا ًء على املعامالت ال�سائدة يف ال�سوق �أو ميول امل�ستثمرين فيما يتعلق ب�أو�ضاع ال�سوق احلالية .ويختلف هذا العائد باختالف خ�صائ�ص كل عقار على
حدة من حيث قدم العقار واحتمال تراجع قيمته/زيادة بدل الإيجار وموعد انتهاء الإيجار و�أي م�شروعات تعزيز ر�أ�سمايل مدرجة حتت بند التدفقات
النقدية .مل ن�أخذ يف االعتبار �سوى املناف�سة املعروفة وامل�ؤكدة يف تاريخ التقييم عند احت�ساب عائد البيع املقرر.
وتتحدد القيمة ال�سوقية من خالل ح�سم التدفقات النقدية و�صايف العائد من عملية البيع وذلك حتى تاريخ التقييم .ويتم ح�سم التدفقات النقدية
املحت�سبة طوال فرتة التقييم ب�شكل �شهري حتى تاريخ التقييم وذلك على �أ�سا�س معدل احل�سم ال�سوقي .ويراعى يف معدل احل�سم املعمول به احتمالية
التعرث ومدى دقة التوقعات املتعلقة بالتدفقات النقدية .لذا ،ف�إن العوامل التي ت�ؤثر يف معدل احل�سم تت�ضمن ال�شروط والأحكام املقررة يف عقود الإيجار
ونقاط القوة يف تعهدات امل�ست�أجرين.
العائدات التالية عبارة عن مدخالت/خمرجات يف معادلة احت�ساب التدفقات النقدية املح�سومة:
ཛالعوائد الأولية� :صايف الإيجار احلايل كن�سبة مئوية من قيمة ر�أ�س املال ال�صايف كما يف تاريخ التقييم.
ཛ
ཛعائد البيع :هو الأ�صل على �أ�سا�س �أنه م�ؤجر بالكامل وم�ستويات بدالت الإيجار ب�سعر ال�سوق والنفقات الر�أ�سمالية م�صروفة ح�سبما هو وارد
ཛ
حتت بند التدفقات النقدية على اعتبار انق�ضاء � 5أعوام على عمر الأ�صل.
ཛمعدل العائد الداخلي :معدل العائد الداخلي غري املمول بديون خالل مدة احليازة.
ཛ
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االفرتا�ضات واملدخالت واالعتبارات العامة يف التقييم
االفرتا�ضات واملدخالت واالعتبارات العامة يف التقييم
مدخالت التقييم
الآراء حيال
�إيجارات ال�سوق

�أخذنا بعني االعتبار عند تطبيق �إيجارات ال�سوق املعلومات املتوفرة من عقود الإيجار امل�سبق ،مبا يف ذلك اال�ستخدام واحلجم وامل�ستوى بالإ�ضافة �إلى اخلربة ال�سوقية.

م�صادر الدخل
الأخرى

بالنظر �إلى املعلومات التي قدمتها ال�شركة وبعد �أخذ املعلومات املتعلقة باملراكز التجارية املتواجدة يف كافة �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية بعني االعتبار لأغرا�ض التقييم
امل�سند �إلينا ،فقد افرت�ضنا �أن �إجمايل الإيرادات املتنوعة املحققة من غري امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري �ست�صل �إلى  ٪10من �إجمايل الإيجار الأ�سا�سي.

النفقات الت�شغيلية

عادة ما يرتاوح معدل النفقات الت�شغيلية ال�سنوية لأ�صول التجزئة املماثلة بني  250ريال �سعودي و 350ريال �سعودي لكل مرت مربع .ولأغرا�ض التقييم امل�سند �إلينا� ،أجزنا
�إن�شاء خم�ص�ص ملعدل النفقات الت�شغيلية مبقدار  350ريال �سعودي لكل مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري.
وبالنظر �إلى �أو�ضاع ال�سوق ال�صعبة� ،أجزنا �إن�شاء خم�ص�ص لتكلفة الت�سويق الإ�ضافية مبقدار  50ريال �سعودي لكل مرت مربع من امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري ل�ضمان
جناح �سري اال�ستئجار.

تكاليف الإيجار

طبقنا تكاليف وكالء الإيجار بن�سبة  %5من �إيجار ال�سوق.

فرتات الإعفاء من
الإيجار

افرت�ضنا �أن املطور �سيقدم فرتات �إعفاء من الإيجار للم�ست�أجرين عقب توقيع عقود اال�ستئجار الأولية .طبقنا فرتات �إعفاء من الإيجار مدتها � 3أ�شهر لوحدات التجزئة
ال�صغرية و� 6أ�شهر للمتاجر الكربى والوحدات متو�سطة احلجم.

النفقات الر�أ�سمالية

لقد قمنا بتحليل م�ستوى خم�ص�صات النفقات الر�أ�سمالية يف مراكز البيع بالتجزئة الأخرى التي �شاركنا يف تقييمها .ولقد افرت�ضنا �أن املالك احل�صيف �سوف يتحمل
النفقات الر�أ�سمالية ل�صيانة العقارات للحفاظ على اهتمام امل�ست�أجرين بتلك العقارات .وبالتايل ،فقد �أجزنا �إن�شاء خم�ص�ص ل�سداد الديون بن�سبة  ٪3من �إجمايل الإيجار
ال�سنوي الأ�سا�سي.

معدالت النمو

�أبلغتنا �شركة املراكز العربية �أن متاجر البيع بالتجزئة العادية تخ�ضع لزيادة تلقائية بقيمة  ،٪5وهذه الزيادة مت�ضمنة يف عقود الإيجار النموذجية جلميع املراكز التجارية
القائمة ،بيد �أن هناك ا�ستثناءات حمدودة جد ًا .ويختلف مقيا�س الإيجار للمتاجر الكربى ،لكنه عادة ما ينخف�ض عن املقيا�س املتبع مع وحدات البيع بالتجزئة العادية،
فهناك بع�ض املتاجر الكربى ال تتكبد �أي زيادة� ،إال �أن معظمهم يدفعون حوايل � ٪2.5سنوي ًا.
نفرت�ض �أن الأمر �سي�ستغرق بع�ض من الوقت حتى تعود ال�سوق �إلى م�ستوى الأداء ال�سابق ب�سبب التباط�ؤ احلايل يف �سوق التجزئة ،كما نفرت�ض �أن ال�سوق لن �سي�ستوعب �سوى
ما ن�سبته  ٪50فقط من النمو الإيجابي يف �سوق الإيجارات املو�ضح �أعاله يف ال�سنة الأولى.
حمفظة منو ال�سوق
املتاجر العادية
املتاجر الكربى

عوائد ال�سوق
وال�سيولة

12

ال�سنة الأولى
%2.50
%1.25

ال�سنة الثانية
%5.0
%2.5

ي�شهد �سوق العقارات يف اململكة العربية ال�سعودية ً
ن�شاطا حمدودًا من املعامالت ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض قيمة العقار عند الرغبة يف بيعه �أو اال�ضطرار لذلك على
وجه ال�سرعة ،و ُتعد عادة �أي معامالت ا�ستثمارية كا�ستثمارات خارجة عن نطاق ال�سوق .ولذا ميكن �أن يرتتب على الطبيعة ال�سرية لهذه املعامالت احل�صول على معلومات
غري دقيقة ب�ش�أن املعاملة ذات ال�صلة.
ويف حني �أن هذه القيم م�ستمدة من مزيج من املعلومات ال�سوقية وتوجهات امل�ستثمرين جتاه العقارات التجارية واملعدالت اخلالية من املخاطر يف املنطقة ،ال زال هناك
عوامل خماطر �أخرى ترتبط بالعقارات.
ويف �إطار تقييم العقار� ،أخذنا بعني االعتبار عوائد متاجر التجزئة الكربى من منظور عاملي يف كل من الأ�سواق الأ�سا�سية ،والأ�سواق الأخرى النا�شئة و�شبه النا�شئة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضعنا ن�صب �أعيننا اخل�صائ�ص الأ�سا�سية املرتبطة بالعقارً ،
ف�ضل عن املخاطر املحيطة بتملك العقار يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بنواحي
ملكية العقار واللوائح التنظيمية والت�شريعية .ومن ال�صعب قيا�س املدى الكامل لعوامل املخاطرة يف «الأ�سواق النا�شئة» التي ب�إمكانها �أن ت�ؤدي �إلى خف�ض قيمة العقار �أو
تباط�ؤ حت�صيلها.
بالن�سبة للعديد من الأ�صول ،ف�إن احلجم الكبري للعقارات �سوف يجعل عملية اال�ستحواذ الكاملة على العقارات جميعها مق�صورة على عدد حمدود جد ًا من امل�ستثمرين
املحتملني .ولهذا يلزم �أن تكون �أي عملية ا�ستحواذ م�ستندة �إلى قيام احتادات �شركات باال�ستحواذ على �أ�سهم يف الأ�صل �أو �شراء �سند ملكية .من غري املحتمل �أن يتولى �أي
م�ستثمر حمتمل (احتاد �شركات) الدور الإداري للمراكز التجارية ب�سبب الأداء احلايل للإدارة واخلربة املطلوبة بال�سوق املحلية ،ومن ثم� ،سوف حتتفظ �شركة املراكز
العربية على الأرجح بدورها الإداري.
وبنا ًء عليه� ،سوف تكون امللكية �سلبية وحمدودة .وقد يرتتب على هذا هيكل ملكية مُع ّقد ،كما �سي�ؤدي اال�ستثمار �إلى ا�ستبعاد جلب �أي خربات �إدارية �إ�ضافية .ويف �ضوء �أن
فر�صا حمدودة يف حت�سني الأ�صل من ناحية الإ�شغال �أو الت�شغيل
ال�شركة متتلك حمفظة من املراكز التجارية امل�ستقرة ذات الأداء امل�ستدام ،ف�سوف يرى امل�شرتون ب�شكل عام ً
مبا يتجاوز م�ستوى الأداء احلايل .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على العائد الذي لدى امل�شرتي ا�ستعداد لدفعه .وننوه �إلى �أن هيكل امللكية املُعقد والفر�ص املحدودة يف جلب خربات
�إدارية �إ�ضافية للم�شروع من بني االفرتا�ضات ال�صريحة التي بنينا عليها تقييماتنا.
بعد �أخذ موا�صفات العقار واالفرتا�ضات ب�ش�أن �أداء املراكز التجارية بعني االعتبار ،طبقنا عائد البيع بن�سبة  %8.0عقب �إعادة بيع العقار يف نهاية ال�سنة اخلام�سة من
فرتة التوقعات.
طبقنا معدل اخل�صم بن�سبة  %11.45لإظهار املخاطر املرتبطة با�ستئجار العقار يف �أو�ضاع ال�سوق ال�صعبة.
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٥.٥جدول العقار  -جدة بارك مول ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

ا�سم  /عنوان العقار:

جدة بارك مول ،جدة اململكة العربية ال�سعودية.

معاينة العقار:

خ�ضع العقار للمعاينة من قبل �أمري ن�صري (� ،)Amir Nassiriأحد الأع�ضاء
املنت�سبني للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني ،بتاريخ  11مار�س .2019
ون�ؤكد �أن املعاينة كانت جمرد معاينة ب�صرية.
يقع العقار عند تقاطع �شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز وطريق امللك فهد
وعلى مقربة �شديدة من �إيكيا ،ويقع �صرييف ميجا مول على اجلانب املقابل
ل�شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز.
وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقار.

و�صف
العقار:

القيمة

احلقائق الرئي�سية

حيازة بطريق اال�ستئجار

نوع احليازة
ا�ستئجار الأر�ض �أو البناء

البناء

تاريخ بدء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2020/06/04

تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�ستئجار (ميالدي)

2050/06/03
30.00

املدة املتبقية
�إيجار الأر�ض احلايل (يحت�سب ح�سب التقومي امليالدي)
�سنة االفتتاح

90.000.000
2020

�إجمايل م�ساحة البناء باملرت املربع

غري متوفرة

م�ساحة � /أماكن انتظار ال�سيارات

7.800

امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع /اجلزء امل�شغول منها
الوحدات التي تتكون منها امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري باملرت املربع

128.740
128.740

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�ساحة الإجمالية القابلة للت�أجري (الأك�شاك� ،أجهزة ال�صرف
الآيل ،وما �إلى ذلك) باملرت املربع

0

امل�ساحة املخ�ص�صة لأماكن انتظار ال�سيارات باملرت املربع

17

م�ساحة قطعة الأر�ض باملرت املربع

غري متوفرة

امل�ساحة ال�شاغرة يف املنطقة% ،

غري متوفرة

املتو�سط املرجح ملدة الإيجار ال�سارية

غري متوفر
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الإيجار ال�سوقي (بالريال ال�سعودي ،بال�سنة)**
الإيجار احلايل (بالريال ال�سعودي ،بال�سنة)* الإ�شغال ()%
العوائد الأولية ( )%معدل العائد الداخلي ()%
النفقات الت�شغيلية (بالريال ال�سعودي ،بال�سنة)
%11.45 	%1.57
51.496.000
غري متوفر غري متوفر 250.439.557
�أ�سا�س
القيمة:
اعتبارات
التقييم
الأ�سا�سية:

قدمنا ر�أينا ب�ش�أن القيمة ال�سوقية للعقار.

امللخ�ص:
الإيجار احلايل
(بالريال ال�سعودي ،بال�سنة)*

الإ�شغال ()%

الإيجار ال�سوقي
(بالريال ال�سعودي ،بال�سنة)**

النفقات الت�شغيلية
(بالريال ال�سعودي ،بال�سنة)

العوائد
الأولية ()%

معدل العائد
الداخلي ()%

غري متوفر

غري متوفر

250.439.557

51.496.000

%1.57

%11.45

* �إجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الأول ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية وكذلك �أي زيادات تعاقدية
متدرجة خالل الأ�شهر االثني ع�شر التاليةً ،
ف�ضل عن �إيجارات الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
** الإيجار ال�سوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الأول ،وال ي�شمل الإيجار املحت�سب على �أ�سا�س الإيرادات و�أي �إيجارات �إ�ضافية ،كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف.
كما ُي�ستثني منه كذلك �أي دخل �إ�ضايف..

تاريخ
التقييم:
القيمة
ال�سوقية:

 11مار�س 2019
 1.228.000.000ريال �سعودي
(مليار ومائتان وثمانية وع�شرون مليون ريال �سعودي)
ً
مل ُيطبق �أي خ�صم على تكاليف امل�شرتي �أو التكاليف املتعلقة ب�إمتام البيع �أو ال�ضرائب وذلك متا�شيا مع ممار�سات ال�سوق
املحلية.
يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جن ًبا �إلى جنب مع تقرير التقييم ب�أكمله ،و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك الأحكام
وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير.

 ٦.٦الر�أي حول القيمة ال�سوقية
بالنظر �إلى االفرتا�ضات ال�سابقة ،نرى �أن القيمة ال�سوقية الإجمالية للح�صة الإيجارية يف العقار كما يف  11مار�س  2019هي:
 1.228.000.000ريال �سعودي
(مليار ومائتان وثمان وع�شرون مليون ريال �سعودي)
وطب ًقا ملا هو معمول به يف ال�سوق املحلية ،مل ن�أخذ بعني الإعتبار يف تقييماتنا التكلفة التي قد يتكبدها البائع عند �إمتام معاملة ال�شراء �أو التكلفة التي قد
يتكبدها امل�شرتي عند اال�ستحواذ �أو �أي م�س�ؤولية �ضريبية.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،
�ساميون براند
زميل يف املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني
رئي�س تنفيذي ،رئي�س ق�سم التقييم وا�ست�شارات ال�صفقات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،م�سجل يف الهيئة ال�سعودية للمقيمني
املعتمدين حتت رقم 1220000635
ل�صالح �شركة جيه �أل �أل
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امللحق �أ  -ال�شروط العامة للأعمال
جيه �أل �أل
ُيق�صد بـ"جيه �أل �أل" �شركة جيه �أل �أل ال�سعودية للتقييم العقاري (ال�سجل التجاري رقم  )1010931286و�/أو �أي �شركة فرعية �أو �شركة قاب�ضة �أو �شركة
تابعة ل�شركة جيه �أل �أل ال�سعودية للتقييم العقاري  ،والتي تقدم �أي خدمة من اخلدمات الواردة يف االتفاقية.
1.1احلاالت التي تنطيق فيها ال�شروط
تنطبق ال�شروط العامة للأعمال (“ال�شروط” ) يف حالة تقدمي جيه �أل �أل خدمة للعميل وعدم وجود اتفاق مكتوب يلزم عنه تقدمي تلك اخلدمة �أو �إذا
عندئذ
كان هناك اتفاق مكتوب ،مامل تتعار�ض ال�شروط مع �شروط ذلك االتفاق املكتوب .ويف حالة وجود تعار�ض بني ال�شروط و�شروط �أي اتفاق مكتوب،
ٍ
ُيعمل بال�شروط املتعار�ضة لالتفاق املكتوب .عل ًما ب�أن الإ�شارة يف هذه ال�شروط �إلى االتفاقية ُيق�صد بها الإ�شارة �إلى االتفاقية املكتوبة �أو غري الر�سمية
التي تنطوي على هذه ال�شروط (“االتفاقية” ).
2.2م�ستوى اخلدمة
من املقرر �أن تقدم �شركة جيه �أل �أل اخلدمة مب�ستوى املوا�صفات والأداء املن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،ويف حالة عدم الن�ص عليه يف االتفاقية ،ف�إنها
تقدم اخلدمة بنف�س م�ستوى املوا�صفات والأداء الذي تقدمه عاد ًة وف ًقا للعناية الواجبة على النحو املو�ضح �أدناه .ويتعني املوافقة خط ًيا على �أي اختالفات
يف هذا ال�صدد.
�3.3أعمال خارج نطاق التكليف
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أي م�س�ؤولية عن �أي �شيء خارج نطاق اخلدمة املحددة �أو غري حمدد يف النطاق ح�سب تف�سري جيه �أل �أل وتقديرها املطلق.
فال تلتزم على وجه اخل�صو�ص بتقدمي ما يلي وال تتحمل م�س�ؤوليته:
ཛ ཛر�أيها عن ال�سعر ما مل ي�صدر �إليها تعليمات حتديدًا ب�إجراء تقييم.
ཛ ཛتقدمي ا�ست�شارات ب�ش�أن حالة العقارات �أو عدم تقدميها ما مل ي�صدر �إليها تعليمات حمددة ب�إجراء م�سح ر�سمي.
�ཛ ཛأمن �أو �إدارة العقارات ما مل ي�صدر �إليها تعليمات حمددة بو�ضع الرتتيبات الالزمة لذلك.
�ཛ ཛسالمة زوار العقار ،ما مل يرد ذلك يف التعليمات.
م�ساح كميات م�ؤهل لتقدمي تلك
ཛ ཛتقارير بتكاليف الإن�شاء �أو البناء املقدرة ،ما مل تكن قد عينت على وجه التحديد ا�ست�شاري تكاليف �أو ّ
التقارير.
4.4العناية الواجبة وامل�س�ؤولية
 .أالعناية الواجبة
تلتزم جيه �أل �أل �أمام العميل بالت�صرف مبهارة وعناية معقولة عند تقدمي اخلدمة وااللتزام بتعليمات العميل يف حالة عدم تعار�ض تلك التعليمات مع
�أي مما يلي:
ཛ ཛال�شروط� ،أو
ཛ ཛاالتفاقية� ،أو
ཛ ཛالنظام واللوائح والقواعد املهنية املعمول بها .وال تلتزم جيه �أل �أل بتنفيذ �أي تعليمات للعميل تتعار�ض مع النظام واللوائح والقواعد
املهنية املعمول بها.
.بامل�س�ؤولية جتاه العميل
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أية م�س�ؤولية عن �أي �آثار مرتتبة على �إخفاق العميل �أو �أي وكيل من وكالئه فيما يلي ،مبا يف ذلك الت�أخري �أو عدم تقدمي
اخلدمات:
ཛ ཛتقدمي املعلومات والوثائق و�/أو الأ�شياء الأخرى التي تطلبها جيه �أل �أل ب�شكل معقول على الفور يف �أي وقت� ،أو يف حالة كانت تلك
املعلومات �أو الوثائق �أو الأ�شياء املقدمة غري دقيقة �أو م�ضللة �أو غري كاملة .وي�ضمن العميل �أنه يحق ل�شركة جيه �أل �أل  -يف حالة تقدميه
معلومات �أو وثائق �أو مواد �إليها  -االعتماد على دقتها.
ཛ ཛاتباع اال�ست�شارات �أو التو�صيات التي تقدمها �شركة جيه �أل �أل.
�ཛ ཛإن م�س�ؤولية جيه �أل �أل التعاقدية �أو التق�صريية (مبا يف ذلك الإهمال �أو خرق االلتزامات القانونية) �أو التحريف �أو غري ذلك �أيا كان
ال�سبب ،التي تن�ش�أ عن تقدمي اخلدمات مبوجب االتفاقية �أو فيما يتعلق بتقدميها ال تقت�صر على االحتيال �أو الإهمال اجل�سيم الذي
يرتتب عليه الوفاة �أو �إ�صابة �شخ�صية ،عل ًما ب�أن م�س�ؤوليتها تكون على النحو التايل:
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ཛ ཛال تتحمل م�س�ؤولية يف حال وقعت امل�س�ؤولية على العميل �أو �أي �شخ�ص �آخر ينوب عن العميل ممن ال تكون جيه �أل �أل م�س�ؤولة عنه.
ཛ ཛال تتحمل م�س�ؤولية يف حال كانت نا ً
جتة عن ظروف خارجة عن نطاق �سيطرة جيه �أل �أل املعقولة.
ཛ ཛال تتحمل م�س�ؤولية اخل�سائر غري املبا�شرة واخلا�صة والتبعية.
�(ཛ ཛإذا كانت جيه �أل �أل �أحد الأطراف امل�س�ؤولة) تقت�صر م�س�ؤولية العميل على ن�سبة اخل�سارة التي تعزى ب�صورة معقولة �إلى �شركة جيه �أل
�أل على افرتا�ض �سداد جميع الأطراف الأخرى ن�سبة اخل�سارة املن�سوبة �إليهم (�سواء قاموا بذلك �أم مل يقوموا).
ཛ ཛعلى �أية حال وتفهم ًا للمخاطر واملزايا الن�سبية للم�شروع بالن�سبة للعميل و �شركة جيه �أل �أل ،فقد مت حتديد املخاطر بحيث يوافق العميل،
�إلى �أق�صى حد يجيزه النظام ،على و�ضع حد مل�س�ؤولية �شركة جيه �أل �أل جتاه العميل عن �أي مطالبات �أو خ�سائر �أو تكاليف �أو �أ�ضرار من
�أي نوع كانت �أو جميعها �أو مطالبات �أو نفقات ُتعزى �إلى �أي �سبب �أو جمموعة من الأ�سباب مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة وتكاليفها و�أتعاب
وتكاليف ال�شهود اخلرباء ،بحيث ال يتجاوز �إجمايل امل�س�ؤولية الكلية التي تتحملها �شركة جيه �أل �أل جتاه العميل الر�سوم املهنية التي
تتلقاها ال�شركة من العميل.
ཛ ཛوال يتحمل �أي موظف يف جمموعة �شركات جيه �أل �أل �أي م�س�ؤولية �شخ�صية جتاه العميل ،وال يجوز للعميل وال لأي �شخ�ص ميثل العميل
تقدمي مطالبة �أو رفع دعوى �ضد �أي موظف �أو موظف �سابق لل�شركة �شخ�ص ًيا ،وذلك با�ستثناء الغ�ش �أو ال�سلوك الإجرامي.
.جامل�س�ؤولية جتاه الأطراف الثالثة
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أي م�س�ؤولية عن العناية الواجبة وال تتحمل �أي م�س�ؤولية جتاه �أي �شخ�ص �سوى عميلها ،ما مل يتم االتفاق على ذلك كتاب ًة من
جانب جيه �أل �أل .ولي�س يف االتفاقية ما يفيد متتع �أي �أطراف خارجية ب�أي حقوق ،با�ستثناء املن�صو�ص عليه كتاب ًة.
.دامل�س�ؤولية عن الأطراف الثالثة
ال تتحمل �شركة جيه �أل �أل �أية م�س�ؤولية عن املنتجات �أو اخلدمات التي يلزمها ب�شكل معقول احل�صول عليها من الآخرين من �أجل تقدمي اخلدمة.
.هالتفوي�ض
ً
يجوز ل�شركة جيه �أل �أل تفوي�ض طرف خارجي بتقدمي اخلدمة� ،أو جزء منها ،عندما يكون ذلك معقوال ولكن تظل م�س�ؤولة عما يقوم به الطرف اخلارجي
ما مل يوافق العميل على االعتماد على الطرف الثالث فقط (ويجب على العميل �أال مينع هذه املوافقة ب�شكل غري معقول) .و�إذا َّمت التفوي�ض بنا ًء على طلب
حمدد من العميل ،ت�سقط م�س�ؤولية جيه �أل �أل عن �أي فعل �أو ترك من جانب الطرف اخلارجي.
يتعني على العميل �أن يقوم بتوفري ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية العامة وت�أمني على املمتلكات وت�أمني �ضد امل�س�ؤولية العامة لأطراف ثالثة مبا يوفر تغطية للإ�صابات
اجل�سدية والأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات وي�شمل جيه �أل �أل باعتبارها م�ؤمن عليه م�شرتكا �أو يت�ضمن تناز ًال عن حقوق احللول ل�شركة الت�أمني �ضد جيه
�أل �أل �أو موظفيها �أو مندوبيها.
.وامل�س�ؤولية �أمام جيه �أل �أل
يوافق العميل على تعوي�ض جيه �أل �أل �ضد مطالبات جميع الأطراف اخلارجية (مبا يف ذلك �أي م�ؤمن للعميل) (بالإ�ضافة الى ،على �سبيل املثال ،ال احل�صر
جميع ما تقيمه �أي �أطراف خارجية من دعاوى ومطالبات و�إجراءات وما تدعيه من خ�سائر و�أ�ضرار وتكاليف وم�صاريف( -املطالبات)-
ཛ ཛوالذي وافق العميل على ت�أمينها مبوجب االتفاقية.
ཛ ཛالتي تتعلق ب�أي �شكل من الأ�شكال بتقدمي اخلدمة با�ستثناء �أي مطالبة تق�ضي بها �أي حمكمة خمت�صة �أو مطالبة تقر بها جيه �أل �أل (�سواء
�أقرت بامل�سئولية �أم ال) تن�ش�أ ب�سبب االحتيال �أو التخلف عن ال�سداد �أو الإخالل بالعقد ب�شكل جوهري �أو الإهمال اجل�سيم من جانب جيه
�أل �أل �أو �أي ممثل تكون جيه �أل �أل م�س�ؤولة عنه مبوجب �شروط االتفاقية.
5.5تقدمي اخلدمة
 .أالإطار الزمني
على جيه �أل �أل �أن تبذل جهودًا معقولة لاللتزام بالإطار الزمني الذي ي�ضعه العميل ،ولكنها ال تتحمل �أي م�س�ؤولية يف حالة عدم القيام بذلك ما مل يتم
االتفاق على ذلك كتاب ًة .وحتى يف هذه احلالة ،ال تتحمل جيه �أل �أل امل�س�ؤولية عن الت�أخري الذي يقع خارج نطاق �سيطرتها.
.بامللكية الفكرية
ً
ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك كتابة ،ترجع ملكية حقوق امللكية الفكرية:
ཛ ཛالتي تكون عبارة عن مواد مقدمة من جانب العميل �إلى العميل.
ཛ ཛالتي تكون عبارة عن مواد معدة من جانب جيه �أل �أل �إلى تلك ال�شركة.
ُ
ميلك كل منهما حق غري ح�صري يف ا�ستخدام املواد املقدمة للأغرا�ض التي ُقدمت �أو �أعدت من �أجلها .ال يحق لأي طرف خارجي ا�ستخدامها
دون احل�صول على موافقة حمددة من املالك.
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.جاملواد ال�سرية
يجب على كل طرف �أن يحافظ على �سرية جميع ما يطلع عليه من معلومات �سرية ومواد ذات قيمة جتارية للطرف الآخر على �أنه يجوز له ما
يلي:
ཛ ཛا�ستخدامها �إلى احلد املعقول املطلوب لتقدمي اخلدمة.
ཛ ཛالإف�صاح عنها يف حالة موافقة الطرف الآخر.
ཛ ཛالإف�صاح عنها �إذا كان مطلوب ًا منه ذلك مبوجب القانون �أو �أي لوائح �أو جهة خمت�صة.
ي�ستمر هذا االلتزام ملدة عامني بعد انتهاء االتفاقية .وبعد انق�ضاء هذه املدة ،يجوز ل�شركة جيه �أل �أل التخل�ص من �أية �أوراق �أو معلومات كانت
قد احتفظت بها دون احلاجة �إلى �إخطار العميل .كما يجوز ل�شركة جيه �أل �أل �أن حتتفظ ب�أي معلومات تلزمها لالمتثال لأي الئحة ت�شريعية
نافذة على جمموعة �شركات جيه �أل �أل العاملية.
6.6الأتعاب واملدفوعات
 .أالر�سوم وال�ضرائب
�إذا كانت الر�سوم والنفقات امل�ستحقة الدفع للخدمة �أو اخلدمات الإ�ضافية �أو التي مت تو�سيع نطاقها واملطلوبة من قبل العميل غري حمددة كتابي ًا ،يحق
ل�شركة جيه �أل �أل احل�صول على الر�سوم املحددة من جانب املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني �أو غريه من الهيئات املهنية املعرتف بها� ،أو يحق لها يف
حالة عدم حتديدها احل�صول على ر�سوم عادلة ومعقولة ُتدد بنا ًء على الوقت امل�ستغرق ومقابل امل�صروفات املتكبدة ب�شكل معقول نياب ًة عن العميل .يف
حالة عدم اكتمال �أداء اخلدمة ،يحق ل�شركة جيه �أل �أل مقابل ر�سوم معقولة تتنا�سب مع اخلدمة املقدمة وذلك ح�سب تقديرها.
ويجب على العميل دفع �أي �ضرائب �إ�ضافية قابلة للتطبيق والتي يتم �إ�ضافتها �إلى هذه الر�سوم املقدمة بها فواتري �إلى العميل وذلك يف حالة عدم الن�ص
على خالف ذلك كتاب ًة.
.ب�ضريبة القيمة امل�ضافة
�ضريبة القيمة امل�ضافة و�/أو ال�ضرائب املماثلة  -مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �ضريبة القيمة امل�ضافة ،و�ضريبة ال�سلع واخلدمات ،و�ضريبة
املبيعات� ،أو �أي �ضريبة مماثلة تنطبق على االتفاقية والوثائق التكميلية ال�صادرة مبوجبها ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال ح�صر الفواتري� ،أو �إ�شعار
�إ�ضافة� ،أو �إ�شعار باخل�صم� ،أو ما مياثلها وف ًقا للأنظمة ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك �أي �أحكام ت�شريعية ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
االنتقالية التي يتم �سنها وتعديلها من وقت لآخر.
الهيئة ال�ضريبية  -هي اجلهة احلكومية التي تعنى ب�إدارة ،وجمع ،وفر�ض ال�ضريبة املعنية� ،أو �أي �سلطة خمت�صة مماثلة ووزارة ذات �صلة تعمل
مبوجبها ،واملتمثلة بالهيئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.
1.1ت�ضيف �شركة جيه �أل �أل �ضريبة القيمة امل�ضافة �إلى الر�سوم بال�سعر ال�سائد ح�سب مقت�ضى احلال و�إلى احلد الذي تخ�ضع له ال�سلع واخلدمات
ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبوجب االتفاقية .تطبق �شركة جيه �أل �أل �ضريبة القيمة امل�ضافة بفر�ضها �إياها على اخلدمات املقدمة �أو ب�إعفائها من
�ضريبة القيمة امل�ضافة ذات الت�صنيف ال�صفري� ،أيهما ينطبق وحيثما يكون ذلك منا�سب ًا.
�2.2سيتم احت�ساب �ضريبة القيمة امل�ضافة على التوريد على النحو التايل� :أ × ب
بحيث متثل “�أ” الر�سوم امل�ستحقة مقابل التوريد ،ومتثل “ ب” ن�سبة �ضريبة القيمة امل�ضافة املعمول بها.
3.3على العميل تعوي�ض وحماية �شركة جيه �أل �أل من �أي �ضرر �أو تكاليف مهما كانت طبيعتها و�أ ًيا كان �سببها النا�شئة نتيجة عدم �سداد العميل مبلغ
�ضريبة القيمة امل�ضافة املبني على فاتورة �ضريبة القيمة امل�ضافة وف ًقا ل�شروط الدفع املن�صو�ص عليها يف الفاتورة.
4.4ي�سدد العميل الر�سوم و�ضريبة القيمة امل�ضافة �إلى �شركة جيه �أل �أل بعد ا�ستالمه فاتورة بال�ضريبية النافذة مبوجب نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة
املعمول به.
5.5لي�س العميل م�س�ؤو ًال عن �أي من هذه ال�ضرائب �أو عن �ضريبة القيمة امل�ضافة املتعلقة مب�شرتيات ل�شركة جيه �أل �أل� ،أو للمقاولني من الباطن� ،أو
ملزوديها من الغري.
6.6لتفادي ال�شكوك ،تظل من م�س�ؤوليات �شركة جيه �أل �أل وحدها ويف جميع الأوقات:
 .أتقييم ن�سب/ـة �ضريبة القيمة امل�ضافة وااللتزام ب�ضريبة القيمة امل�ضافة الناجمة عن �أو املتعلقة باالتفاقية؛ و
.بح�صر �أو ت�سديد �أي �ضريبة قيمة م�ضافة (و�أي م�س�ؤولية �ضريبية �أخرى) متعلقة باملدفوعات التي تتلقاها �شركة جيه �أل �أل مبوجب االتفاقية
وت�سديدها للهيئة ال�ضريبية املخت�صة.
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7.7لي�س العميل م�س�ؤو ًال جتاه �شركة جيه �أل �أل ب�أي �شكل من الأ�شكال عن خط�أ اقرتفته �شركة جيه �أل �أل (�أو العميل) يتعلق ب�ضريبة القيمة امل�ضافة،
مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
.أعند خ�ضوع �شركة جيه �أل �أل حلكم (�أحكام) �ضريبة القيمة امل�ضافة� ،أو قرار حمكمة� ،أو �إعالن� ،أو املمار�سات املقبولة عمو ًما املتعلقة
باالتفاقية؛
.بعند افرتا�ض �شركة جيه �أل �أل �أنه ميكن لها ا�سرتداد القيمة ال�ضريبية و (لأي �سبب من الأ�سباب) ات�ضح الحق ًا �أنّ هذا االفرتا�ض غري �صحيح
�أو غري �سليم؛ و � /أو
يتم على
.جعند ات�ضاح �أنّ تعامل �شركة جيه �أل �أل مع �ضريبة القيمة امل�ضافة ،فيما يتعلق مبطالبة �سداد ما ّمت ا�ستالمه مبوجب االتفاقية ،مل ّ
الوجه ال�صحيح �أو ال�سليم.
.داجلدول الزمني للمدفوعات
يف حالة عدم �سداد �أي فاتورة مقدمة ح�سب الأ�صول بالكامل يف غ�ضون الإطار الزمني املن�صو�ص عليه يف االتفاقية �أو يف غ�ضون  30يو ًما يف حالة
عدم االتفاق على �أي �إطار زمني ،يحق ل�شركة جيه �أل �أل تعليق العمل يف املهمة يف حال عدم �سداد �أي فاتورة م�ستحقة يف غ�ضون الإطار الزمني
املتفق عليه لل�سداد.
ويحق ل�شركة جيه �أل �أل ت�أجيل بدء العمل يف مهمة �أو تعليقه حلني ا�ستالم الدفعة الأولى على النحو املن�صو�ص عليه يف االتفاقية.
7.7التوا�صل
يعني العميل لغر�ض هذه االتفاقية ً
ممثل ليعمل ب�صفة م�س�ؤول االت�صال والتوا�صل مع جيه �أل �أل.
يجوز ل�شركة جيه �أل �أل ا�ستخدام االت�صاالت والأنظمة الإلكرتونية لتقدمي اخلدمات مبا يتيح للعميل �أي برامج مطلوبة غري متوفرة ب�شكل عام.
يكون الإخطار �ساري املفعول �إذا كان مقدم ًا يف �شكل مكتوب �إلى �آخر عنوان معروف للمر�سل �إليه ،وي�صبح يف حكم املُقدَّم:
عند ت�سليمه وذلك يف حالة ت�سليمه باليد �أو عن طريق �أي كاتب عدل يف دولة الإمارات العربية املتحدة (�إذا كان ذلك خالل �ساعات العمل
العادية) و�إال عند بدء العمل �ساعات العمل التالية.
ཛ ཛبعد يومي عمل من الإر�سال بالربيد ،يف حالة �إر�ساله بالربيد امل�سجل.
ཛ ཛعند ا�ستالمه بالفعل ،يف حالة �إر�ساله بالربيد العادي �أو الفاك�س.
ཛ ཛوال يجوز �إر�سال �أي �إخطار بالربيد الإلكرتوين.
8.8التقديرات والتقييمات والنماذج املالية
يقر العميل ب�أنه ما مل يتم حتديد ذلك يف االتفاقية ويف التقارير �أو املخرجات التي تعدها جيه �أل �أل ،ف�إن �أي تقديرات مالية تتعلق بامل�صالح �أو الأ�صول
العقارية لي�ست �آراء ذات قيمة وال ميكن تف�سريها على �أنها تقييمات.
يف حالة تقدمي جيه �أل �أل للتقييمات وف ًقا لالتفاقية ،ف�إن هذه التقييمات ت�ستند �إلى معلومات متاحة ب�شكل معقول ل�شركة جيه �أل �أل يف وقت التقييم كما
ت�ستند �إلى معرفتها بال�سوق� .ستحر�ص جيه �أل �أل على مراعاة املهارة والرعاية املعقولة يف تقدمي �أي تقييم ،على �أن يقر العميل ب�أن هذه التقييمات �إمنا
هي جمرد تقديرات ويقر كذلك ب�أن ظروف ال�سوق وافرتا�ضاته قد تتغري و�أن االعتماد على التقييمات �سيكون على م�س�ؤوليته اخلا�صة .ويتم �إعداد جميع
هذه التقييمات وف ًقا لل�شروط والأحكام والقيود املحددة يف تقرير التقييم.
ويجوز �إعداد التقديرات املالية ومناذج التدفقات النقدية والتقييمات با�ستخدام مناذج الأعمال والربامج اململوكة ملكية ح�صرية ل�شركة جيه �أل �أل .وال
تلتزم جيه �أل �أل مب�شاركة العميل مناذجها اململوكة لها.
9.9الإنهاء
 .أالإنهاء
يجوز للعميل �أو ل�شركة جيه �أل �أل �إنهاء االتفاقية فو ًرا مبوجب �إ�شعار الطرف الآخر يف احلاالت التالية:
ཛ ཛمل يتدارك الطرف الآخر ب�صورة مر�ضية �أي خرق جوهري �أو م�ستمر لالتفاقية خالل الفرتة املعقولة على النحو املحدد يف �أي �إخطار
�سابق بت�صحيحها.
�ཛ ཛأ�صبح الطرف الآخر مع�س ًرا وف ًقا لقوانني بلد ت�أ�سي�سه.
18
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.بت�أثري الإنهاء على املطالبات
ཛ ཛال ي�ؤثر �إنهاء االتفاقية على �أي مطالبات تن�ش�أ قبل الإنهاء وال على ا�ستحقاق جيه �أل �أل للر�سوم امل�ستحقة حتى تاريخ الإنهاء وال على
ا�ستحقاقها ملقابل ما تكبدته من نفقات.
ཛ ཛيف حالة تعليق التكليف �أو �إنهائه لأ�سباب خارجة عن ال�سيطرة املبا�شرة ل�شركة جيه �أل �أل ،يحق لها االحتفاظ بكامل جميع املبالغ
املدفوعة �أو امل�ستحقة يف تاريخ التعليق �أو الإنهاء ،مبا يف ذلك �أي دفعة �أولية.
1010االمتثال
يدرك العميل التزام �شركة جيه �أل �أل باالمتثال لقواعد مكافحة الف�ساد املتعارف عليها ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر نظام ممار�سات الف�ساد
الأجنبية الأمريكي و�أحكام مكافحة غ�سيل الأموال ذات ال�صلة بالأطراف املتعاقدة ،ومن ثم يقر العميل �أنه لن ي�ستخدم املال �أو �أي مقابل �آخر تدفعه
�شركة جيه �أل �أل لأغرا�ض غري قانونية ،مبا يف ذلك �أي �أغرا�ض يرتتب عليها انتهاك �أنظمة مكافحة الف�ساد ،مثل تقدمي �أو الإيعاز بتقدمي �أي مدفوعات
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إلى �أي م�س�ؤول حكومي من �أجل م�ساعدة جيه �أل �أل �أو �أي �شركة من ال�شركات الفرعية �أو ال�شركات التابعة �أو ال�شركات
القاب�ضة التابعة لها �أو �أي �شخ�ص �أو جهة تنوب عنها يف احل�صول على �أو االحتفاظ ب�أعمالها مع �أي �شخ�ص� ،أو توجيه العمل له� ،أو �ضمان احل�صول على
�أي ميزة غري �شرعية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يقر العميل ب�أنه ال علم له بوجود �أي انتهاك (حمتمل) لأي حكم معمول به من �أحكام مكافحة غ�سل الأموال
املنطبقة.
يقر العميل ويتعهد مبا يلي:
�ཛ ཛأن الأع�ضاء وامل�س�ؤولني واملوظفني التابعني له لي�سوا موظفني حكوميني و�أنه ال يقوم ولن يقوم بتعيني �أي م�س�ؤولني حكوميني �أو يعو�ضهم �أو
يعر�ض عليهم ً
تعوي�ضا� ،أو يقدم �أو يعيز غريه بتقدمي �أي عرو�ض �أو مدفوعات ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إلى �أي م�س�ؤولني حكوميني،
لغر�ض الت�أثري �أو احلث على اتخاذ �أي قرار ل�صالح جيه �أل �أل.
�ཛ ཛأنه لن ي�ستعني ب�أي مقاول من الباطن �أو ا�ست�شاري �أو وكيل �أو ممثل فيما يتعلق باالتفاقية دون �إجراء فح�ص �شامل موثق ل�شخ�صه
و�سمعته ونزاهته.
�ཛ ཛأنه لن ي�ستعني ب�أي مقاول من الباطن �أو ا�ست�شاري �أو وكيل �أو ممثل ال ميتثل لقواعد مكافحة الف�ساد املعمول بها ،ويف حالة علمه بوقوع
�أي انتهاك من هذا القبيل ،ف�إنه يبلغ جيه �أل �أل على الفور.
�ཛ ཛأنه لن يقدم �أي مبلغ (مبا يف ذلك �أي عر�ض لتقدمي هدية مالية �أو �أي �شيء �آخر ذي قيمة �أو الوعد بتقدميه) لأي موظف من موظفي
جيه �أل �أل فيما يتعلق بطلب احل�صول على �أو تقدمي �أي خدمات.
�ཛ ཛأنه �سيدعم �أي مبالغ يتعني عليه دفعها �إلى �أطراف خارجية مقابل �أي خدمات ذات �صلة باالتفاقية بفواتري خطية مف�صلة.
�ཛ ཛأنه يجوز ل�شركة جيه �أل �أل �إنهاء االتفاقية فو ًرا يف حالة انتهك العميل �أنظمة مكافحة الف�ساد املعمول بها و�/أو الأحكام املن�صو�ص عليها
يف بند االمتثال هذا.
ميكن ملوظفي اخلدمة املدنية وامل�س�ؤولني واملوظفني احلكوميني تقدمي خدمات معينة �إلى جيه �أل �أل يف حالة كان تقدمي هذه اخلدمات ال ي�شكل انتها ًكا
لأحكام �أنظمة ت�ضارب امل�صالح املعمول بها فيما يتعلق مبن�صبهم �أو ال ينطوي على ا�ستغالل من�صبهم الر�سمي يف م�ساعدة جيه �أل �أل يف احل�صول �أو
االحتفاظ ب�أعمالها.
�1111أحكام متنوعة
 .أالتنازل
ال يرتتب على عدم تنفيذ �أي �شرط من ال�شروط التنازل عن �أي حق يف تنفيذ ذلك ال�شرط �أو تنفيذ �أي �شرط �آخر من �شروط االتفاقية الح ًقا.
.با�ستقاللية بنود االتفاقية
ال ي�ؤثر بطالن �أي حكم من �أحكام االتفاقية �أو عدم م�شروعيته �أو عدم قابلية تنفيذه كل ًيا �أو جزئ ًيا على �سريان الأحكام املتبقية �أو م�شروعيتها
�أو قابلية تنفيذها ،وتظل الأحكام املتبقية �سارية املفعول والأثر.
.جالنظام الواجب التطبيق /التحكيم
تخ�ضع هذه االتفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،و ُتف�سر مبوجبها.
�أي نزاعات �أو خالفات تن�ش�أ عن �أو فيما يتعلق باالتفاقية �أو غريها من النزاعات واخلالفات النا�شبة بني �أطراف االتفاقية ،مبا يف ذلك �أي
م�س�ألة تتعلق ب�إبرامها �أو �صالحيتها �أو �إنهائها ،حتال و ُتبت يف النهاية من خالل التحكيم وفقا للتعديل الأخري لقواعد التحكيم ال�صادرة عن
مركز التحكيم الدويل يف دبي ،وتعترب هذه القواعد مدرجة بالإحالة يف هذا البند .يجري التحكيم يف دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة
باللغة الإجنليزية من خالل حمكم واحد فقط .ويكون �أي حكم ي�صدره املحكمون نهائ ًيا وملز ًما للطرفني ومن يخلفهما واملتنازل لهم .وال يكون
�أي حكم من هذا القبيل قاب ًال للطعن �أمام �أي حمكمة �أو هيئة �أخرى ،ويلتزم الطرفان بتنفيذه التزا ًما تا ًما.
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.دالتنازل والتجديد
ཛ ཛيلتزم ك ّل من �شركة جيه �أل �أل والعميل وكل من يتبعه من �شركاء ،وورثة ،ومنفذي و�صايا ،ومدراء ،ومتنازل لهم ،وممثلني قانونيني جتاه
الطرف الآخر يف هذه االتفاقية ومن يتبعه من �شركاء ،وورثة ،ومنفذي و�صايا ،ومدراء ،ومتنازل لهم ،وممثلني قانونيني فيما يتع ّلق
بجميع عهود والتزامات هذه االتفاقية.
ཛ ཛيجوز ل�شركة جيه �أل �أل التنازل� ،أو جتديد� ،أو بيع� ،أو نقل �أي حق �أو التزام مبوجب االتفاقية دون احلاجة للح�صول على موافقة خطية
من العميل .وال يجوز للعميل التنازل� ،أو جتديد� ،أو بيع� ،أو نقل �أي حق �أو التزام مبوجب االتفاقية دون احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من �شركة جيه �أل �أل ،وال يحق ل�شركة جيه �أل �أل حجب املوافقة �أو ت�أخريها دون مربر.
ཛ ཛاال�ست�شارة من الباطن :ال يرد يف هذا البند ما مينع �شركة جيه �أل �أل من توظيف الأ�شخا�ص �أو ال�شركات التي تراها منا�سبة مل�ساعدتها
يف على الوفاء باالتفاقية وذلك يف حدود م�صاريفها .ويجوز ل�شركة جيه �أل �أل التعاقد مع م�ست�شار من الباطن لتقدمي �أي من اخلدمات
دون احلاجة �إلى موافقة العميل امل�سبقة .ويف حال طلب العميل من �شركة جيه �أل �أل تعيني م�ست�شارين من الباطن يختارهم العميل
كخرباء ا�ست�شاريني ل�شركة جيه �أل �أل ،يجب �أن يتم ت�سديد الر�سوم امل�ستحقة له�ؤالء اال�ست�شاريني ل�شركة جيه �أل �أل بالإ�ضافتها
مل�صاريف جيه �أل �أل.
.هانتفاء املناف�سة
يلتزم العميل بعدم ا�ستقطاب �أو ال�سعي �إلى ا�ستقطاب �أي موظف من موظفي �شركة جيه �أل �أل القائمني ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر على هذا
التقييم للعمل معه �أو العمل يف �أي �شركة تابعة له خالل فرتة زمنية قوامها �أربعة وع�شرين (� )24شه ًرا من تاريخ �سداد الفاتورة النهائية .ويف
حالة عدم التزام العميل بهذا احلكم ،ف�إنه يوافق على دفع مبلغ ي�ساوي �ستة (� )6أ�شهر من �إجمايل مكاف�آت املوظف بنا ًء على راتبه املعتاد عند
االخالل بهذا احلكم �إلى �شركة جيه �أل �أل.
.وانتفاء ال�شراكة
ال يجوز تف�سري �أي �شيء وارد يف االتفاقية على �أنه يفيد �إقامة �شراكة �أو م�شروع م�شرتك بني �أي طرف من �أطراف االتفاقية.
.ز�صالحيات ال�شركة
يقر كل طرف من الطرفني مبوجب هذه االتفاقية ويتعهد للآخر مبا يلي:
�ཛ ཛأنه �شركة م�ؤ�س�سة ح�سب الأ�صول ولها وجود قانوين مبوجب قوانني الت�أ�سي�س.
�ཛ ཛأنه يتمتع بال�صالحيات الكاملة و�أنه قد اتخذ جميع �إجراءات ال�شركات التي متكنه من �إبرام االتفاقية وتنفيذ االلتزامات املقررة
مبوجبها.
.حالقوة القاهرة
من املتفق عليه �أن التزامات الطرفني مبوجب هذه االتفاقية �ستت�أثر بوقوع �أي حدث من �أحداث القوة القاهرة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر
اال�ضطرابات املدنية و�أعمال ال�شغب والإ�ضرابات والق�ضاء والقدر واحلرب وقرارات احلكومية �أو �أي �أعمال �أخرى ذات طبيعة مماثلة خارج نطاق
�سيطرة �أي طرف من الطرفني ،بحيث تكون عذ ًرا كاف ًيا عن الت�أخري �أو عدم التنفيذ وميكن عزوها �إلى �أي �سبب من هذه الأ�سباب.
.طت�ضارب امل�صالح
تقوم �شركة جيه �أل �أل  -فور علمها بحدوث ت�ضارب يف امل�صالح  -ب�إخبار العميل على الفور وتو�صيته باتباع الإجراءات املنا�سبة.
.ي الوثائق امللزمة
ت�شكل اتفاقية �أو خطاب التكليف امللزم ل�شركة جيه �أل �أل والديباجة وامللحقات املرفقة بها  -مبا يف ذلك م�ستند ال�شروط  -جز ًءا ال يتجز�أ من االتفاقية.
وال ي�سري �أي تعديل على االتفاقية �إال بعد كتابته والتوقيع عليه من جانب الطرفني .وال يجوز لأي طرف من طريف هذه االتفاقية التنازل عن حقوقه
املقررة مبوجب هذه االتفاقية بدون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر .وتدل الكلمات الواردة ب�صيغة املفرد على ذات املدلول ب�صيغة
�صحيحا � ً
أي�ضا .وتكون التزامات كل طرف ملزمة لورثته واملتنازل لهم .ويتفق الطرفان مبوجب هذه االتفاقية ويتعهدان باتخاذ
اجلمع ،ويكون العك�س
ً
جميع اخلطوات الالزمة لإنفاذ الأحكام الواردة يف االتفاقية.
.كجممل االتفاقية
ت�شكل هذه االتفاقية جممل االتفاقية املتعلقة باخلدمات املربمة بني الطرفني ،وحتل حمل جميع املفاو�ضات ال�سابقة� ،أو الت�أكيدات� ،أو االتفاقيات املتعلقة
بها ،مكتوبة كانت �أو �شفهية .وال ت�سري �أي تعديالت على هذه االتفاقية ما مل تكن مكتوبة وموقعة من ِقبل �أطراف هذه االتفاقية.
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امللحق ب  -املبادئ العامة
املعتمدة يف �إعداد التقييمات والتقارير
يجب قراءة هذه املبادئ العامة باالقرتان مع الأحكام وال�شروط العامة للأعمال اخلا�صة ب�شركة جيه �أل �أل با�ستثناء ما قد يتعار�ض مع
الرتتيبات التعاقدية الأخرى.

1.1الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم)
يتم تنفيذ جميع الأعمال وف ًقا للهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين (تقييم) ومعايري التقييم الدولية التي تن�شرها جلنة معايري التقييم الدولية واملعايري
املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني ،وذلك من جانب املق ّيمني امل�ستوفني للمتطلبات ذات العالقة .وقد تراقب تلك الكيانات تقييماتنا .ويجري
التقييمات مقيمون م�سجلون حال ًيا تابعون للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني ومقيمون م�ؤهلون ت�أهي ًال منا�س ًبا تابعون لتقييم.
�2.2أ�سا�س التقييم
تن�ص تقاريرنا على الغر�ض من التقييم ،وما مل يذكر خالف ذلك ،ف�إن �أ�سا�س التقييم هو الأ�سا�س املن�صو�ص عليه يف «الكتاب الأحمر» .عل ًما ب�أن
التعريف الكامل للأ�سا�س الذي انتهجناه وارد يف تقريرنا �أو م�ضاف �إلى هذه املبادئ العامة.
3.3االفرتا�ضات واالفرتا�ضات اخلا�صة
ً
ً
خا�صا» للتو�صل �إلى تقييماتنا ،ف�إننا نقوم بتعريف هذين امل�صطلحني وف ًقا ملعايري التقييم الدولية على النحو التايل:
«افرتا�ضا» �أو
عندما ن�ضع
«افرتا�ضا ً
يندرج هذان النوعان من االفرتا�ضات ب�صورة عامة حتت فئة من الفئتني التاليتني:
(�أ) حقائق مفرت�ضة تتفق � -أو من املمكن �أن تتفق  -مع تلك املوجودة يف تاريخ التقييم («االفرتا�ض»).
(ب) حقائق مفرت�ضة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم («االفرتا�ض اخلا�ص»).
يجب �أن تكون جميع االفرتا�ضات واالفرتا�ضات اخلا�صة معقولة يف ظل الظروف التي حتيط بها ،كما يجب تقدمي ما يدعمها من �أدلة ،ويتعني �أن تكون
ذات العالقة مع مراعاة الغر�ض الذي يتم �إعداد التقييم من �أجله.
لن نتخذ �أي خطوات للتحقق من �أي افرتا�ضات.
�4.4ضرائب تكاليف اال�ستبعاد وااللتزامات الأخرى
ال ُتو�ضع �أي خم�ص�صات لنفقات الت�سييل �أو ال�ضرائب ،التي قد ترتتب على التخل�ص من الأ�صول .وتعترب جميع العقارات خال�صة وخالية من جميع
الرهون العقارية وغريها من الر�سوم ،التي قد تفر�ض عليها .ومع ذلك ،ف�إننا ن�أخذ يف االعتبار التكاليف التي يتكبدها امل�شرتي يف تقييم اال�ستثمار وفق
املتعارف عليه يف ال�سوق.
وال تو�ضع �أي خم�ص�صات للأثر املحتمل عن الت�شريعات املحتملة ،التي يجري النظر فيها .يتم �إعداد التقييمات دون اعتبار مبالغ �ضريبة القيمة امل�ضافة ،ما
مل ُين�ص على خالف ذلك.
5.5م�صادر املعلومات
نفرت�ض �أن املعلومات التي يقدمها لنا العميل �أو وكالئه �صحيحة وكاملة وحديثة وميكن االعتماد عليه .كما �أننا نفرت�ض �أنه مل يتم حجب �أي معلومات
لها ت�أثري جوهري على تقييماتنا.
وقد نعتمد � ً
أي�ضا على املعلومات التي نتلقاها من املقرت�ض �أو م�ست�شاريه ،وذلك فيما يتعلق بالتقييمات املعدة لأغرا�ض ت�أمني القرو�ض ،بتكليف من
امل�ؤ�س�سة املقر�ضة .ويف مثل هذه احلاالت ،فقد افرت�ضنا � ً
أي�ضا �أن جميع املعلومات �صحيحة وكاملة وحديثة وميكن االعتماد عليها و�أنه مل يتم حجب �أي
معلومات ذات عالقة.
6.6معلومات الإيجار وامللكية
ال نقر�أ عادة عقود الإيجار �أو م�ستندات امللكية .ونفرت�ض ،ما مل يتم �إخبارنا بخالف ذلك� ،أن ملكية �صاحب العقار �سليمة ويجوز له الت�صرف فيها ،و�أن
جميع الوثائق م�ستوفية لل�شروط ،و�أنه ال توجد �أي �أعباء �أو قيود �أو حقوق ارتفاق �أو غريها من امل�صروفات ذات طبيعة �شاقة �أو �سلبية ،والتي �سيكون لها
ت�أثري جوهري على قيمة الفائدة قيد النظر ،ف� ً
ضال عن الدعوى الق�ضائية اجلوهرية القائمة .ونو�صي يف حالة تلقينا الوثائق بعدم االعتماد على تف�سرينا
بدون الت�أكد من �صحته من خالل حماميكم .هذا وقد افرت�ضنا �أن جميع املعلومات املقدمة من العميل �أو وكالئه �صحيحة وحديثة وميكن االعتماد عليها.
7.7امل�ست�أجرون
رغم �أن فهمنا العام لو�ضع امل�ست�أجر � -أي �سمعته العامة يف ال�سوق من حيث اجلدارة االئتمانية  -ينعك�س يف تقييماتنا ،ف�إننا ال جنيب على اال�ستف�سارات
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املتعلقة بالو�ضع املايل للم�ست�أجرين احلاليني �أو املحتملني عادة �إال يف حالة طلبها ب�شكل حمدد .ومن ثم فمن املفرت�ض عند تقييم العقارات بفائدة
الإيجارات� ،أن امل�ست�أجرين قادرون على الوفاء بالتزاماتهم املالية مبوجب عقد الإيجار و�أنه ال توجد مت�أخرات بدل �إيجار م�ستحقة �أو حاالت �إخالل
بالتعهدات مل يتم االف�صاح عنها ،وذلك ما مل يتم �إخطارنا بخالف ذلك.
8.8قيا�س العقارات  /م�ساحات الطوابق
يتم قيا�س العقارات وف ًقا للمعايري الدولية لقيا�س العقارات �أو قواعد ممار�سات القيا�س (الن�سخة ال�ساد�سة) التي و�ضعها املعهد امللكي للم�ساحني
القانونيني ،با�ستثناء احلاالت التي نذكر فيها حتديدًا �أننا اعتمدنا على م�صدر �آخر .عل ًما ب�أن الغر�ض من ا�ستخدام امل�ساحات هو م�ساعدتنا يف تكوين
ر�أي عن القيمة الر�أ�سمالية .وال ينبغي االعتماد عليها لأغرا�ض �أخرى �أو ا�ستخدامها من جانب الأطراف اخلارجية دون احل�صول على �إذن خطي من
جانبنا.
كما �أننا اعتمدنا على م�ساحات الطوابق التي مت توفريها لنا وافرت�ضنا �صحة قيا�سها وف ًقا للمعايري للدولية لقيا�س العقارات �أو قواعد ممار�سات القيا�س
امل�شار �إليها �أعاله.
9.9م�ساحات املوقع
يتم ح�ساب م�ساحات املوقع عمو ًما با�ستخدام برنامج ر�سم اخلرائط الرقمية اخلا�ص بالعقارات ،ويتم قيا�سها بناء على حدود املوقع املُ�شار �إلينا �إما يف
وقت قيامنا بالفح�ص �أو بنا ًء على اخلطط املقدمة لنا .وال ُتقبل �أي م�س�ؤولية يف حالة الإ�شارة �إلى حدود غري �صحيحة.
1010القيمة الإيجارية املقدرة
ال نعد تقييمنا لبدل الإيجار �إال بهدف امل�ساعدة يف تكوين ر�أي عن القيمة الر�أ�سمالية ،عل ًما ب�أن هذا التقييم يعتمد ب�شكل عام على �أ�سا�س بدل الإيجار
ال�سائد يف ال�سوق ،وذلك على النحو املحدد يف معايري التقييم الدولية� .أما يف احلاالت التي متلي فيها الظروف �ضرورة ا�ستخدام قيمة �إيجارية خمتلفة
يف تقييمنا الر�أ�سمايل ،ف�إننا �سنو�ضح ب�شكل عام �أ�سباب ا�ستخدامها يف تقريرنا .وهذا الرقم ال ميثل بال�ضرورة املبلغ الذي قد يتم االتفاق عليه عن
طريق التفاو�ض �أو يحدده خبري �أو حمكم �أو حمكمة عند مراجعة مبلغ بدل الإيجار �أو جتديد عقد الإيجار� ،أو الرقم الذي ميكن احل�صول عليه �إذا مت
�إيجار العقار �أو احلل التجاري يف ال�سوق املفتوحة.
1111تخطيط املدن وقوانني الربملان وغريها من اللوائح القانونية
يتم احل�صول على معلومات عن تخطيط املدن ،حيثما �أمكن� ،إما �شفهيا من م�س�ؤويل هيئة التخطيط املحلي �أو من م�صادر �إلكرتونية �أو م�صادر �أخرى
متاحة للجمهور .ويقت�صر غر�ض احل�صول عليها على م�ساعدتنا يف تكوين ر�أي حول القيمة الر�أ�سمالية ،ويجب عدم االعتماد عليها يف �أي �أغرا�ض �أخرى.
ويف حالة وجوب االعتماد عليها ،ف�إننا نو�صي �أن يقوم املحامون بالتحقق مما يلي:
�ཛ ཛأن املركز املن�صو�ص عليه يف تقريرنا �صحيح.
�ཛ ཛأن العقار ال يت�أثر �سل ًبا ب�أي قرارات �أخرى تتخذها ال�سلطات العامة �أو ال�شروط التي حتددها.
� ཛ ཛأنه ال توجد �إ�شعارات قانونية معلقة.
جنري �إعداد تقييماتنا على �أ�سا�س �أن املباين (و�أي �أعمال فيها) تتوافق مع جميع اللوائح القانونية ذات عالقة ،مبا يف ذلك اللوائح اخلا�صة باحلرائق،
وكذا �إمكانية الو�صول �إليها وا�ستخدامها من جانب ذوي الإعاقة ،والتدابري الرقابية والعالجية بخ�صو�ص وجود الأ�سب�ستو�س يف مكان العمل و�أي �أنظمة
معمول بها.
1212عمليات م�سح الهيكلي
ال نقوم ب�أي عمليات امل�سح الهيكلي ،كما �أننا ال نفح�ص اخلدمات ،ومن ثم ال نقدم �أي �ضمان بخلو العقار من العيوب ،وذلك يف حالة عدم �إ�صدار
توجيهات �صريحة بذلك� .إال �أننا ن�سعى يف تقييماتنا �إلى �إي�ضاح �أي عيب �أو خلل ظاهر نالحظه �أثناء عملية الفح�ص� ،أو تكاليف �إ�صالح يتم لفت انتباهنا
�إليها� .أما بالن�سبة للنواحي الأخرى ،ف�إننا نفرت�ض �أن كل مبنى �سليم من الناحية الهيكلية ،و�أنه ال توجد به عيوب هيكلية �أو عيوب خفية �أو غري ذلك من
العيوب اجلوهرية .كما �أننا نفرت�ض �أن جميع امل�ست�أجرين م�س�ؤولون م�س�ؤولية كاملة عن �إ�صالح العقارات التي ي�ست�أجرونها �إما مبا�شرة �أو من خالل ر�سوم
اخلدمة ،مامل نن�ص على خالف ذلك يف تقاريرنا.
1313املواد ال�ضارة
ال نقوم عادة ب�إجراء فحو�صات يف املوقع للت�أكد مما �إذا كان �أي مبنى قد مت �إن�شا�ؤه �أو تعديله با�ستخدام مواد �أو تقنيات �ضارة (مبا يف ذلك على �سبيل
املثال ،خر�سانة من الأ�سمنت الألومينا ذو ن�سبة عالية و�ألياف اخل�شب ك�إن�شاء هيكلي دائم وكلوريد الكال�سيوم �أو الأ�سب�ستو�س)� .إال �إن تقييماتنا تقوم على
�أ�سا�س عدم ا�ستخدام مواد �أو تقنيات من هذا القبيل ،ما مل يتم �إبالغنا بخالف ذلك.
1414حالة املوقع
ال نقوم عادة ب�إجراء فحو�صات يف املوقع من �أجل حتديد مدى مالءمة حالة الأر�ض واخلدمات للأغرا�ض املخ�ص�صة لها يف احلال �أو امل�ستقبل ،وكذا وال
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نقوم بعمليات م�سح �أثرية �أو �إيكولوجية �أو بيئية .ولكننا جنري تقييماتنا على �أ�سا�س �أن اجلوانب املعنية مالئمة وب�صورة مر�ضية ،و�أنه يف حالة العزم
على تطويرها ،فلن تظهر �أي نفقات غري عادية �أو حاالت ت�أخري �أو قيود خالل فرتة الت�شييد ب�سبب هذه الأمور.
1515التلوث البيئي
ال جنري �أي عمليات م�سح للموقع �أو تقييمات بيئية ،وكذا ال نتحقق من ال�سجالت التاريخية ،لتحديد ما �إذا كانت �أي �أر�ض �أو عقار يتعر�ض للتلوث �أو
تعر�ض له بالفعل ،وذلك ما مل ت�صدر تعليمات �صريحة تفي ب�إجراء ذلك .ومن ثم ،ف�إننا ُنعد تقييمنا على �أ�سا�س �أن العقارات ال تت�أثر بالتلوث البيئي ،ما
مل يتم �إخطارنا بخالف ذلك .بيد �أننا �سنناق�ش خماوفنا معكم ،حالة اعتقادنا باحتمال وجود تلوث يف الأر�ض بعد معاينة املوقع وما �أجريناه من فح�ص
معقول يف �إطار �إعداد التقييم.
1616الت�أمني
نفرت�ض وجود تغطية ت�أمينية منا�سبة يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل ب�شروط مقبولة من الناحية التجارية ،ما مل يتم ذكر ما يخالف ذلك �صراحة.
و�سرناعي ما يلي على وجه اخل�صو�ص:
الألواح املركبة
التغطية الت�أمينية للمباين التي حتتوي على �أنواع معينة من الألواح املركبة قد تكون متاحة بقيود ،وذلك مقابل ق�سط �إ�ضايف ،وقد ال تكون متاحة .عل ًما
ب�أن املعلومات املتعلقة بنوع اللوح امل�ستخدم ال ُتتُاح عادة .وعليه ،ف�إن �آرائنا ب�ش�أن القيمة ال تفيد و�ضع خم�ص�صات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية
الت�أمينية على �أي عقار �أو توفرها ب�شروط غري مواتية.
الإرهاب
لقد �أجرينا تقييمنا على �أ�سا�س ت�أمني العقارات �ضد خماطر اخل�سارة �أو الأ�ضرار مبا يف ذلك الأ�ضرار الناجمة عن �أعمال الإرهاب.
الفي�ضانات وارتفاع من�سوب املياه اجلوفية
لقد �أجرينا تقييمنا على �أ�سا�س وجود ت�أمني العقارات �ضد الأ�ضرار الناجمة عن الفي�ضانات وارتفاع من�سوب املياه اجلوفية .وعليه ،ف�إن �آرائنا ب�ش�أن
القيمة ال تفيد و�ضع خم�ص�صات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية الت�أمينية على �أي عقار �أو توفرها ب�شروط غري مواتية ،ما مل ُين�ص على خالف
ذلك.
1717الديون امل�ستحقة
يف حال كانت �أعمال البناء يف العقارات جارية� ،أو يف حال اكتمالها يف الآونة الأخرية ،ف�إننا ال نر�صد عادة �أي خم�ص�ص لأي التزامات مت حتملها بالفعل
دون الوفاء بها جتاه الأعمال املكتملة �أو �أي التزامات جتاه املقاولني الرئي�سيني �أو املقاولني من الباطن �أو �أي �أع�ضاء تابعني للفريق املهني �أو فريق
الت�صميم.
1818احلفاظ على ال�سرية وم�س�ؤولية الأطراف الثالثة
يجب �أن يحافظ الطرف املوجه �إليه تقييماتنا وتقاريرنا على �سرية تلك التقييمات والتقارير ،عل ًما ب�أنها �سرية � ً
أي�ضا للأغرا�ض املحددة التي ت�شري �إليها،
وال يتحمل �أي طرف خارجي �أي م�س�ؤولية عنها .وال يجوز ن�شرها كاملة �أو �أي جزء منها �أو �أي �إ�شارة �إليها يف �أي وثيقة �أو بيان �أو تعميم �أو �أي مرا�سالت
مع طرف خارجي �إال بعد احل�صول على موافقتنا امل�سبقة على ال�صيغة والأ�سلوب الذي �ستظهر به.
1919بيان منهجية التقييم
�إننا ملتزمون بتقدمي بيان ملنهجية التقييم ،ويف حالة عدم ا�شتمال التقرير على بيانات تف�صيلية ،ففيما يلي ملخ�ص عام ملنهجيتنا.
تت�ألف غالبية املحافظ امل�ؤ�س�سية من عقارات مدرة للدخل .وعادة ما ُنقيم تلك العقارات وفق منهجية اال�ستثمار التي نطبق فيها معدل ر�سملة كم�ضاعف
ب�إزاء تدفقات الدخل احلالية وامل�ستقبلية �إن ُوجدت .واقتدا ًء بعرف ال�سوق ،ف�إننا بنينا تقييمنا وفق منهجية الأ�سا�س ( )Hardcoreالتي تتحدد فيها
القيمة امل�ستقبلية بناء على الزيادات املنتظمة التي حتدث كل فرتة ق�صرية يف �سعر بدل الإيجار ال�سوقي .وعادة ما ن�ستخدم منهجية املدة واال�سرتداد
يف حال كان من �ش�أن احلدث التايل �إحداث تغيري جذري يف طبيعة الدخل وخ�صائ�ص اال�ستثمار ،ويف حال انطواء اال�ستثمار على خماطر تتعلق بتكبد
تكاليف ال ميكن ا�سرتدادها مبا يف ذلك التكاليف املتكبدة ال�ستئجار عقار ،فقد قمنا بر�صد املخ�ص�ص يف التقييم.
هذا وميكن تقييم املباين ال�شاغرة بالإ�ضافة �إلى معامالت القيمة الر�أ�سمالية ،كلما انطبق ،وفق منهجية املقارنة ً
ف�ضل عن املنهجية املذكورة �أعاله.
يف حال حيازة �أر�ض لتطويرها ف�إننا نتبع نهج املقارنة يف حال وجود دليل ملمو�س و�/أو منهجية الدخل املتبقي فيما يتعلق بالعرو�ض الأكرث تعقيدًا ومطا َبقة
للمتطلبات.
هناك �أحوال يف تقييمات الذمم تتعلق بعقارات التقييم التي ي�شغلها املالك ،حيث يتم تقييمها على �أ�سا�س القيمة الفعلية لال�ستخدام وذلك على فر�ض
كون املبنى �شاغ ًرا ومطلوب ملوا�صلة الأعمال احلالية .وتتجاهل تلك التقييمات �أي قيمة �أعلى تن�ش�أن عن �أي ا�ستخدام بديل.
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�2020شرط النفقات الر�أ�سمالية
اعتمدنا ،يف حاالت املباين اخلا�ضعة للأعمال مثل التجديدات �أو الإ�صالحات ويف حاالت �سريان �أعمال التطوير ،على معلومات التكاليف التي تلقيناها
من العميل �أو من امل�ست�شارين املتخ�ص�صني.
�2121شهرة العقار والتجهيزات واللوازم
ي�ستثني تقييمنا �أي قيمة �إ�ضافية معزوة �إلى �شهرة العقار والتجهيزات واللوازم التي ال متثل قيمة يف و�ضعها الطبيعي �إال لل�شاغل احلايل وذلك ما مل
ُين�ص على خالفه.
2222املعدات واملاكينات
مل يتم ر�صد �أي خم�ص�ص لأي معدات �أو ماكينات �أو �أدوات ما مل ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من املبنى بحيث يتم بيعها مع املبنى عند بيعه.
2323اخلدمات
مل نعتد على �إجراء تدقيق فيما يتعلق بحجم اخلدمات �أو �أو�ضاعها ،لذا ف�إننا نفرت�ض �أن اخلدمات و�أي عنا�صر حتكم �أو برامج مرتبطة بها يف حالة جيدة
وخالية من العيوب .كما �أعددنا تقييمنا على اعتبار كفاية اخلدمات من حيث احلجم لتلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.
2424تخ�صي�ص الأرا�ضي واملباين
�سنقوم بتخ�صي�ص الأرا�ضي واملباين لأغرا�ض اال�ستهالك وذلك عند تلقينا �أي تعليمات .ال متثل تلك التخ�صي�صات تقييمات لذا ال ينبغي ا�ستخدامها
لأي غر�ض �آخر ما مل يحدد ذلك يف التقرير.
2525تقييمات املحفظة
ميثل تقييمنا الإجمايل ،فيما يخ�ص تقييمات حمافظ العقارات ،جمموع قيم كل عقار على حدة .لذا يفرت�ض تقييمنا �أن كل عقار مت ت�سويقه على حدة
ولي�س باعتباره جز ًءا من حمفظة .وبالتايل مل يتم �إدراج �أي زيادة �أو خ�صم تتعلق ب�أي حمفظة ومل يتم �إدراج �أي نتائج مرتتبة على ت�سويق العقارات
الفردية جمي ًعا يف تقييماتنا .ومع ذلك ،يف حال حتقيق �أي عقارات متاخمة �أو متكاملة قيمة �أعلى عند ت�سويقها جمي ًعا («الدمج احل�صيف») ،فقد �أوردنا
القيمة الأعلى التي قد تن�ش�أ عن ذلك.
2626اخلطط واخلرائط
جميع اخلطط واخلرائط الواردة يف تقريرنا مقدمة لأغرا�ض تعريفية فقط ،فبالرغم من كونها �صحيحة� ،إال �أنها غري م�ضمونة ويجب عدم �إيرادها كجز
من �أي عقد .جميع املعلومات من�شورة مبوجب ترخي�ص .جميع احلقوق حمفوظة.
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امللحق ج  -تعليق تف�سريي للقيمة ال�سوقية
تعريف وتعليق تف�سريي مبني على معايري التقييم الدولية ،يوليو 2017
يجب �أن تنبني التقييمات القائمة على القيمة ال�سوقية على التعريف والإطار املفاهيمي املو�ضوع من جانب جمل�س معايري التقييم الدولية:

التعريف

”القيمة املقدرة التي من املفرت�ض ا�ستبدالها �أو دفعها مقابل �أي �أ�صل �أو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف �إجراء املعاملة على �أ�س�س جتارية
بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه“

التعليق
1.1يف �سبيل تطبيق القيمة ال�سوقية ،يجب �إيالء االعتبار للإطار املفاهيمي املو�ضح يف الفقرات  35-31من �إطار معايري التقييم الدولية ،مبا يف ذلك
املتطلبات التي تقت�ضي �إدراج احلالة والظروف الفعلية يف ال�سوق كما يف تاريخ التقييم الفعلي �ضمن مبلغ التقييم.
2.2كما �أن �أ�سا�س القيمة ال�سوقية عبارة عن تعريف معرتف به دول ًيا .فهو ميثل الرقم الذي يظهر يف عقد بيع افرتا�ضي بتاريخ التقييم .يحتاج املقيمون
�إلى �ضمان تو�ضيح ذلك الأ�سا�س يف كل من التعليمات والتقرير يف جميع الأحوال.
3.3تتجاهل القيمة ال�سوقية �أي رهون عقارية �أو رهون �سندية �أو �أي ر�سوم متعلقة بالعقار.

4.4ب�صرف النظر عن جتاهل م�س�ألة �أن القيمة اخلا�صة (انظر التعريف املذكور يف الفقرات  47-44من �إطار معايري التقييم الدولية) وهو ما تنطوي
فيه الأ�سعار املعرو�ضة من امل�شرتين ب�شكل عام يف ال�سوق على توقع بحدوث تغيري يف ظروف ال�سوق يف امل�ستقبل ،ف�إن عن�صر ” القيمة امل�أمولة“
ينعك�س على القيم ال�سوقية .وت�شتمل الأمثلة املتعلقة ب�إمكانية وجود �أثر على القيمة ال�سوقية بفعل الآمال املتعلقة بخلق قيمة �إ�ضافية �أو احل�صول
عليها يف امل�ستقبل على ما يلي:
ཛ ཛتطلعات التطوير ،حيث ال يوجد ت�صريح حايل لإقامة م�شروع التطوير؛ و
ཛ ཛتطلعات حتقيق القيمة الت�آزرية (انظر التعريف املذكور يف الفقرة  48من �إطار معايري التقييم الدولية) النا�شئة عن االندماج مع عقار �آخر� ،أو
ادماج احل�ص�ص داخل نف�س العقار يف ال�سنوات املقبلة.
5.5حتتوي املالحظات التوجيهية رقم  2و 4و 5على �إر�شادات ب�ش�أن تطبيق القيمة ال�سوقية على �أنواع الأ�صول املحددة.
30

معايري التقييم الدولية -الأ�سا�س املحدد للقيمة – القيمة ال�سوقية
 1.30القيمة ال�سوقية “القيمة املقدرة التي من املفرت�ض اعتمادها عند تداول �أي �أ�صل �أو التزام  -بتاريخ التقييم  -بني م�شرت وبائع لديهما الرغبة
يف �إجراء املعاملة على �أ�س�س جتارية بحتة وذلك بعد �إجراء الت�سويق الالزم وت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون �إكراه” .
ُ 2.30يطبق تعريف القيمة ال�سوقية وف ًقا للإطار املفاهيمي ملعايري التقييم الدولية التايل:

 .أ“املبلغ املقدر

”

ي�شري �إلى ال�سعر املقدم من حيث املال املدفوع لقاء احل�صول على الأ�صل يف معاملة �سوقية قائمة على �أ�سا�س جتاري بحت .والقيمة ال�سوقية هي ال�سعر
الأكرث احتماال الذي ميكن احل�صول عليه ب�شكل معقول يف ال�سوق يف تاريخ التقييم مبا يتما�شى مع تعريف القيمة ال�سوقية ،وهو �أف�ضل �سعر ميكن �أن
يح�صل عليه البائع ب�شكل معقول ،و�أن�سب �سعر ميكن �أن يتلقاه امل�شرتي ب�صورة معقولة .و ُي�ستثنى من هذا التقدير ال�سعر املقدر الذي خ�ضع للت�ضخم �أو
التخفي�ض وفق �شروط �أو حاالت خا�صة مثل التمويل غري التقليدي �أو البيع �أو ترتيبات �إعادة اال�ستئجار �أو االعتبارات اخلا�صة �أو االمتيازات التي مينحها
�أي �شخ�ص ميثل طر ًفا يف البيع �أو �أي عن�صر ذي قيمة خا�صة.
.ب “ �سعر تداول ا ً
لأ�صل”
ت�شري �إلى �أن قيمة الأ�صل عبارة عن مبلغ تقديري بد ًال من مبلغ يحدد م�سب ًقا �أو �سعر البيع الفعلي .فهو ال�سعر الذي ُترى به املعاملة والذي ي�ستويف جميع
عنا�صر تعريف القيمة ال�سوقية يف تاريخ التقييم.
.ج “ يف تاريخ التقييم

”

يتطلب �أن تكون القيمة حمددة بالوقت اعتبا ًرا من تاريخ معني �إذ قد تتغري الأ�سواق وظروفها ،وبالتايل تكون القيمة املقدرة غري �صحيحة �أو غري مالئمة
يف وقت �آخر .ويعك�س مبلغ التقييم حالة وظروف ال�سوق الفعلية يف تاريخ التقييم ال�ساري ال قبل ذلك وال بعده.
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رت راغب
.د “بني م�ش ٍ

”

ي�شري �إلى ال�شخ�ص الراغب يف ال�شراء دون �إكراه ،وهذا امل�شرتي غري حري�ص وال م�صمم ب�شدة على ال�شراء ب�أي ثمن ،كما �أنه يعتمد يف عملية ال�شراء
على حقائق وتوقعات ال�سوق احلالية ،ال بنا ًء على �سوق وهمية �أو افرتا�ضية ال ميكن التحقق منها �أو توقع وجودها .وال يدفع امل�شرتي املفرت�ض �سعر ًا �أعلى
من املحدد بنا ًء على ال�سوق .و ُيدرج املالك احلايل �ضمن من ي�شكلون “ال�سوق” .
.ه “ وبائع راغب

”

غري حري�ص ب�شدة وغري ُمرب على �إمتام البيع ب�أي �سعر كما �أنه غري م�ستعد للتم�سك ب�سعر غري معقول يف ال�سوق احلالية .فالبائع الراغب هو ال�شخ�ص
الراغب يف بيع الأ�صل ب�شروط ال�سوق للح�صول على �أف�ضل �سعر ميكن حتقيقه يف ال�سوق املفتوحة بعد �إجراء الت�سويق املنا�سب بغ�ض النظر عن ال�سعر.
ال ت�شكل الظروف الواقعية للمالك الفعلي جز ًءا من هذا االعتبار لأن البائع الذي يرغب يف البيع هو مالك افرتا�ضي.
.و “ معاملة قائمة على �أ�س�س جتارية بحتة

”

هي املعاملة التي تتم بني طرفني ال تربطهما عالقة معينة �أو خا�صة ،على �سبيل املثال ال�شركات الأم وال�شركات الفرعية �أو املالك وامل�ست�أجر ،فقد يرتتب
على تلك العالقة حتديد �أ�سعار غري معهودة يف ال�سوق �أو مبالغ فيها .و ُيفرت�ض �أن تتم املعاملة القائمة على القيمة ال�سوقية بني طرفني ال يرتبطان ب�أي
عالقة حيث يعمل كل منهما ب�شكل م�ستقل عن الآخر.
.ز “بعد �إجراء الت�سويق الالزم

”

يعني عر�ض الأ�صل يف ال�سوق ب�أف�ضل طريقة منا�سبة للت�صرف فيه مقابل �أعلى �سعر معقول ميكن احل�صول عليه وف ًقا لتعريف القيمة ال�سوقية .و ُتعترب
طريقة البيع هي �أن�سب طريقة للح�صول على �أف�ضل �سعر يف ال�سوق الذي ميكن للبائع احل�صول عليه .ولي�س لفرتة العر�ض مدة ثابتة بل تختلف باختالف
نوع الأ�صل وظروف ال�سوق .ويتمثل املعيار الوحيد يف وجوب توفري وقت كاف ي�سمح بتعريف الأ�صل لعدد منا�سب من امل�شاركني يف ال�سوق ،وتقع فرتة
التعر�ض قبل تاريخ التقييم.
.ح “ت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة

”

يفرت�ض �أن يكون كل من امل�شرتي والبائع الراغبني يف �إجراء املعاملة على علم ب�شكل معقول بطبيعة الأ�صل وخ�صائ�صه ،وا�ستخداماته الفعلية واملحتملة
وحالة ال�سوق اعتبا ًرا من تاريخ التقييم .ومن املفرت�ض �أن ي�ستخدم كل طرف منهما تلك املعرفة بحكمة يف البحث عن ال�سعر الأكرث مالءمة له فيما يتعلق
بهذه املعاملة .و ُتقيم احلكمة بنا ًء على و�ضع ال�سوق يف تاريخ التقييم ،ولي�س بنا ًء على الإدراك املت�أخر لو�ضع ال�سوق يف تاريخ الحق .فعلى �سبيل املثال ،قد
يكون من احلكمة �أن يبيع البائع الأ�صول يف �سوق هابطة ب�سعر �أقل من م�ستويات ال�سوق ال�سابقة .ويف مثل هذه احلاالت ،كما هو احلال بالن�سبة للبور�صات
الأخرى يف الأ�سواق التي ت�شهد تغ ًريا يف الأ�سعار ،ف�إن امل�شرتي �أو البائع احلكيم يت�صرف بنا ًء على �أف�ضل معلومات متاحة يف ال�سوق يف ذلك الوقت.
.ط “ وبدون �إكراه

”

يعني �أن كل طرف منهما لديه الدافع لتنفيذ املعاملة ،دون التعر�ض لأي �إجبار �أو �إكراهه على نحو غري مالئم لإمتام املعاملة.
 3.30يفرت�ض مفهوم القيمة ال�سوقية �سع ًرا يتم التفاو�ض عليه يف �سوق مفتوحة وتناف�سية حيث يت�صرف امل�شاركون فيه بحرية .وميكن �أن تكون ال�سوق
دولية �أو حملية ،كما ميكن �أن تت�ضمن ال�سوق من العديد من امل�شرتين والبائعني� ،أو قد تكون �سوق واحدة تتميز بعدد حمدود من امل�شاركني يف
ال�سوق .ال�سوق الذي ُيفرت�ض فيه عر�ض الأ�صل للبيع هو ال�سوق الذي يتم فيه تبادل الأ�صل املفرت�ض تبادله.
 4.30و�ستعك�س القيمة ال�سوقية للأ�صل اال�ستخدام الأعلى والأف�ضل الذي يتمثل يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من الأ�صل بطريقة ممكنة وم�سموح بها
قانو ًنا وجمدية من الناحية املالية .وقد يكون اال�ستخدام الأعلى والأف�ضل عبارة عن اال�ستمرار يف اال�ستخدام احلايل للأ�صل �أو عبارة عن بع�ض
اال�ستخدامات البديلة .ويتم حتديد ذلك من خالل اال�ستخدام الذي قد ي�ضعه �أحد امل�شاركني يف ال�سوق يف االعتبار للأ�صل عند حتديد ال�سعر
الذي يرغب يف املزايدة عليه.
 5.30يجب �أن تكون طبيعة وم�صدر مدخالت التقييم متوافقة مع �أ�سا�س القيمة والتي يجب �أن ُيراعي فيها الغر�ض من التقييم .فعلى �سبيل املثال،
يجوز ا�ستخدام طرق و�أ�ساليب خمتلفة للتو�صل �إلى ر�أي ب�ش�أن القيمة ب�شرط ا�ستخدام البيانات امل�ستمدة من ال�سوق .وي�ستخدم نهج ال�سوق
بحكم تعريفه مدخالت م�ستمدة من ال�سوق .ولتحديد القيمة ال�سوقية ،يجب تطبيق نهج الدخل با�ستخدام املدخالت واالفرتا�ضات التي يعتمدها
امل�شاركون .ولتحديد القيمة ال�سوقية با�ستخدام نهج التكلفة ،ينبغي حتديد تكلفة �أي �أ�صل مماثل من حيث املنفعة املت�ساوية واال�ستهالك املنا�سب
عن طريق حتليل التكاليف القائمة على ال�سوق واال�ستهالك.
 6.30يجب حتديد الأ�سلوب �أو طرق التقييم الأكرث مالءمة بنا ًء على البيانات املتاحة والظروف املتعلقة بال�سوق اخلا�صة بالأ�صل قيد التقييم .يجب �أن
يو�ضح �أي نهج �أو طريقة م�ستخدمة القيمة ال�سوقية يف حالة اال�ستناد �إلى بيانات م�ستمدة من ال�سوق جرى حتليلها ب�شكل منا�سب.
26
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	7.30ال تعك�س القيمة ال�سوقية خ�صائ�ص الأ�صل التي لها قيمة لدى مالك �أو م�ش ٍرت معني دون بقية امل�شرتين يف ال�سوق .وقد تتعلق مثل هذه املزايا
باخل�صائ�ص املادية �أو اجلغرافية �أو االقت�صادية �أو القانونية للأ�صل .ويجب عند حتديد القيمة ال�سوقية جتاهل �أي عن�صر للقيمة من هذا القبيل
لأنه ُيفرت�ض يف �أي تاريخ معني وجود م�شرت راغب ،ولي�س م�شرتي ًا راغب ًا حمدد ًا.
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امللحق د  -االفرتا�ضات والتحذيرات املتعلقة بالتقييم
�أحكام عامة
1.1ال نتحمل �أي م�س�ؤولية عن العوامل االقت�صادية �أو املادية التي قد ت�ؤثر على الآراء الواردة يف هذا التقرير والتي حتدث بعد تاريخ التقييم.
2.2لقد اعتمدنا ب�شكل كبري على املعلومات املقدمة �أثناء املناق�شات وتلك املقدمة يف ن�سخة مطبوعة من قبل ال�شركة .ونعتقد �أن البيانات التي مت جمعها
دقيقة وموثوق بها ،ومل تقم �شركة جيه �أل �أل ،كجزء من التقييم ،ب�إجراء مراجعة م�ستقلة �أو مراجعة للمعلومات التي مت جمعها وال تعرب عن ر�أي
�أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال الت�أكيد على دقة هذه املعلومات .ال نتحمل �أية م�س�ؤولية عن الأخطاء �أو ال�سهو� ،أو عن املعلومات التي مل ُيف�صح عنها
والتي قد ت�ؤثر على تقدير القيمة.
3.3لقد قبلنا اال�ست�شارات املقدمة لنا ب�ش�أن م�سائل مثل التخطيط والإخطارات القانونية ،وحقوق االرتفاق ،واحليازة ،وحتديد املمتلكات واملوقع
وامل�ساحات ،وجميع املعلومات الأخرى ذات ال�صلة .ت�ستند الأبعاد والقيا�سات وامل�ساحات املدرجة يف التقييم �إلى املعلومات التي قدمتها ال�شركة
و ُيفرت�ض �أنها تتما�شى مع مدونة قواعد ممار�سات القيا�س التي و�ضعها املعهد امللكي للم�ساحني القانونيني .مل يتم �إجراء قيا�سات يف املوقع .لقد مت
�إعالمنا ب�أنه مل ُتذف �أي حقائق جوهرية من املعلومات املقدمة.
متخ�ص�صا �أو معرفة تتجاوز تلك التي يوظفها القائمون على تقييم
4.4ال ُيق�صد التعبري عن الر�أي يف الأمور التي تتطلب خربة قانونية �أو حتقي ًقا
ً
العقارات عاد ًة.
5.5ما مل يذكر خالف ذلك ،مل يتم النظر يف قيمة العقار يف هذا التقييم يف حالة وقوعه �ضمن من�ش�آت تعترب ملكية �شخ�صية ،ومل يتم النظر �سوى
�إلى املمتلكات العقارية غري املنقولة.
6.6اخلرائط واملالحق الواردة يف هذا التقرير خم�ص�صة للتو�ضيح فقط كو�سيلة م�ساعدة يف ت�صور الأمور التي متت مناق�شتها يف التقرير .وال ينبغي
اعتبارها كدرا�سات ا�ستق�صائية �أو االعتماد عليها لأي غر�ض �آخر ،وال يجب حذفها من التقرير �أو �إعادة ن�شرها �أو ف�صلها عن التقرير.
امللكية و�سندات امللكية
1.1مل نقدم �أي ر�أي ب�ش�أن �سندات امللكية ،ولقد ح�صلنا على البيانات املتعلقة بامللكية والو�صف القانوين من ال�شركة �أو ال�سجالت العامة املوثوقة.
ونفرت�ض �أن �سندات امللكية قابلة للت�سويق وخالية من جميع االمتيازات والرهون والأعباء وحقوق االرتفاق والقيود� ،إال �إذا جرى مناق�شتها على وجه
التحديد يف التقريرُ .قدِّ رت قيمة العقار على افرتا�ض �أنه خا�ضع مللكية م�س�ؤولة و�إدارة خمت�صة ومتاحة لتحقيق �أعلى و�أف�ضل ا�ستخدام.
2.2مت تقييم العقار كما لو كان مملو ًكا بالكامل دون النظر �إلى �أي �أموال م�ستحقة الدفع فيما يتعلق ب�سندات الرهن العقاري �أو القرو�ض �أو �أي مطالبات
مقدمة من الغري.
حالة املبنى وامتثاله
1.1مت تقييم العقار على افرتا�ض �أنه يف حالة امتثال تام جلميع الأنظمة والقوانني البيئية املعمول بها دولي ًا وحملي ًا.
2.2مت تقييم العقار على افرتا�ض �أن جميع لوائح وقيود تق�سيم املناطق واال�ستخدام املعمول بها قد مت و�سيتم االلتزام بها ،ما مل ين�ص على خالف
ذلك ،و�أنها لن تتغري ب�شكل كبري يف امل�ستقبل.
3.3مل نتحمل �أي م�س�ؤولية عن الأو�ضاع املخفية �أو غري امللحوظة للعقار� ،أو الرتبة التحتية� ،أو الهياكل التي جتعله �أكرث �أو �أقل قيمة ،وال نتحمل �أية
م�س�ؤولية عن الرتتيب للدرا�سات الهند�سية التي قد تكون الزمة الكت�شافها.
4.4مل تتوفر يف هذا التقييم درا�سات مف�صلة عن الرتبة ب�ش�أن العقار ،لذلك يفرت�ض �أن ظروف الرتبة كافية و�ست�ستمر يف دعم هيكل املباين احلالية
مبا يتوافق مع �أعلى اال�ستخدامات و�أف�ضلها.
5.5ما مل ين�ص على خالف ذلك يف هذا التقرير ،لي�س لدى املُق ِّيمني املوقعني على هذا التقرير علم بوجود �أو عدم وجود مواد �سامة يف التح�سينات و/
�أو النفايات اخلطرة على الأر�ض .ال نتحمل �أية م�س�ؤولية عن �أي حالة من هذا القبيل �أو عن �أي �أعمال ينبغي �أن تقوم بها بيوت اخلربة �أو ال�شركات
الهند�سية الكت�شاف مثل تلك الأ�شياء.
6.6مل يجر املُق ِّيمون م�سح ًا هند�سي ًا .ال يوجد �أي تعدٍ على التح�سينات التي مت القيام بها على العقار ،ما مل يذكر ذلك على وجه التحديد.
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جونز النغ ال�سال العربية ال�سعودية
للتثمني العقاري
الدور  ،17الربج اجلنوبي
�أبراج التعاونية ،طريق امللك فهد ،اململكة
العربية ال�سعودية.
+966 11 218 0303

جدة
جميل �سكوير ،الدور الرابع
جناح  ،406تقاطع �شارع التحلية مع
�شارع الأندل�س� ،ص.ب ،2091 .جدة
،23326-8909
اململكة العربية ال�سعودية
+966 11 218 0303

جيه �أل �أل
�إعمار �سكوير ،املبنى رقم  ،1املكتب رقم
 ،403طريق ال�شيخ زايد،
�ص.ب،214029 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
+971 4 426 6999
+971 4 365 3260

جيه �أل �أل
املكتب رقم  ،3الطابق ال�سابع ،املركز
التجاري ب�أبوظبي (الربج ال�شرقي)،
�ص.ب ،36788 .منطقة النادي ال�سياحي،
�أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
+971 2 443 7772
+971 2 443 7762

�ساميون براند زميل املعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني
مدير تنفيذي ،رئي�س ق�سم التقييم
وا�ست�شارات املعامالت
+971 4 436 2487

بيرت �ستبينغ�س �أحد �أع�ضاء املعهد امللكي
للم�ساحني القانونيني
مدير �أول بق�سم ا�ست�شارات التقييم -
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
+9712 443 7772

simon.brand@eu.jll.com

peter.stebbings@eu.jll.com

حول جيه �أل �أل
�ش��ركة جي��ه �أل �أل (مدرج��ة يف بور�ص��ة نيوي��ورك حت��ت الرم��ز )JLL :ه��ي �ش��ركة خدم��ات مهني��ة رائ��دة متخ�ص�ص��ة يف خدم��ات العق��ارات
التجاري��ة و�إدارة اال�س��تثمار .وتكم��ن ر�ؤي��ة ال�ش��ركة يف �صياغ��ة مفه��وم جدي��د ملج��ال العق��ارات ،وخل��ق فر���ص مواتي��ة وم�س��احات رائع��ة تتحق��ق فيه��ا
�آم��ال العم�لاء و�أحالمه��م .وبه��ذا� ،س��نبني م�س��تقب ًال �أف�ض��ل لعمالئن��ا و�ش��عوبنا وجمتمعاتن��ا .حج��زت �ش��ركتنا مكان�� ًا له��ا يف قائم��ة فورت�ش�ين 500
بف�ض��ل انت�ش��ار ن�ش��اطها فيم��ا يرب��و عل��ى  80بل��دً ا وتوظي��ف عامل�ين م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل بل��غ عدده��م  88.000موظ ًف��ا كم��ا يف � 30س��بتمرب
 .2018جي��ه �أل �أل ه��و اال�س��م التج��اري والعالم��ة التجاري��ة امل�س��جلة ل�ش��ركة جي��ه �أل �أل �إنكوربوريت��د .ملزي��د م��ن املعلوم��ات ،يرج��ى زي��ارة الراب��ط
الت��ايل .jll.com

http://www.jll-mena.com

جيه �أل �أل
 . ©2018 Jones Lang LaSalle IP. Incجميع احلقوق حمفوظة .مت احل�صول على جميع املعلومات الواردة يف هذه االتفاقية من م�صادر موثوقة ،بيد
�أنه ال يوجد �أي تعهدات �أو �ضمانات على دقتها.
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امللحق  :3ال�شركات غري العاملة
ال�شركة التابعة غري العاملة

رقم ال�سجل التجاري

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)

ملكية ال�شركة
املبا�شرة

.١

�شركة احلمراء مول التجارية

1010428038

100.000

%95

.٢

�شركة الدمام مول التجارية

1010428041

100.000

%95

.٣

�شركة امللز مول التجارية

1010428040

100.000

%95

.٤

�شركة اليا�سمني مول التجارية

1010428036

100.000

%95

.٥

�شركة �أركان �سالم للعقارات واملقاوالت

1010196899

1.000.000

%95

.٦

�شركة النور مول التجارية املحدودة

1010223203

500.000

%95

.٧

�شركة عزيز مول التجارية املحدودة

1010222015

500.000

%95

.٨

�شركة مول العرب املحدودة

1010213484

500.000

%95

.٩

�شركة الإرث املتني التجارية

1010413747

100.000

%95

.١٠

�شركة جممع الريموك املحدودة

1010227785

500.000

%95

.١١

�شركة الظهران مول التجارية املحدودة

1010221995

500.000

%95

.١٢

�شركة الإرث الرا�سخ التجارية

1010413745

100.000

%95

ملكية ال�شركة غري املبا�شرة

مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة مراكز الريا�ض املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة عزيز مول التجارية املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة مول العرب املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة عزيز مول التجارية املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة عزيز مول التجارية املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ملجمع عيون الرائد التجارية
مملوكة بن�سبة ٪5
ملجمع الريموك التجارية املحدودة
مملوكة بن�سبة ٪5
ل�شركة الظهران مول التجارية املحدودة
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