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إلى مساهمي شركة الرياض للتعمير

عن األعمال ورنجازات الشركة

للفترة من 1016/1/1م وحتى 2016/12/31

المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي لجمعيتكم العمومية مستعرضًا بإيجاز ما تم تحقيقه 
من إنجازات خالل الفترة من تاريخ 2016/1/1م وحتى 2016/12/31م وكذلك قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ومصادر 
استخدام األموال وتقرير مراقب حسابات الشركة والتزام الشركة بمبدأ الشفافية واإلفصاح المقر في أنظمة السوق 

المالية السعودية عن تلك الفترة.

نبذة عن الشركة
بغرض  وطنية  مساهمة  كشركة  1414/2/9هـ  وتاريخ  )م/2(  رقم  الملكي  بالمرسوم  للتعمير  الرياض  شركة  تأسست 
وتعمل  المملكة.  مناطق  كافة  في  االستثمار  تطلعات  تلبية  إلى  باإلضافة  الرياض  وسط  منطقة  تطوير  في  المشاركة 
الشركة على تحقيق تطلعات مساهميها من خالل االستثمار في مشاريع الخدمات والنفع العام بالمشاركة مع الدولة 
والقطاع الخاص واالستثمار في التخطيط والتطوير العقاري بكافة مجاالته ويبلغ رأس مالها )1،333،333،330( ريال 

سعودي. 

رؤية الشركة
أن تكون شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع خدمات النفع العام

رسالة الشركة
المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع من مختلف المنتجات العقارية )سكنية،  تجارية، مكتبية، ترفيهية، فندقية، 
وغيرها( وبأعلى درجات الجودة من الناحيتين التخطيطية والفنية، والمساهمة في توفير خدمات للنفع العام بأسلوب 

عصري متطور وبجودة عالية.
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 إستراتيجية الشركة
االستراتيجية  الخطة  2013/11/24م  بتاريخ  والمنعقد   « السابعة  »الدورة  الرابع  اجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أقر 
التنظيمية  الهيكلة  إعادة  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  مبادرات  أبرز  تضمنت  وقد  2020م،  عام  إلى  تمتد  التي  للشركة 
لشركة الرياض للتعمير بحيث تتحول إلى شركة قابضة وتركز اإلدارة العليا على التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال 
واالستثمار والتمويل، على أن يتم فصل المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة في شركات تابعة بشكل تدريجي بحيث 
وفق  الغير  مع  استراتيجية  شراكات  في  الدخول  إمكانية  مع  وذلك  مستقل،  بشكل  التشغيل  مهام  منها  كل  تتولى 
الشروط التي تخدم مصالح الشركة. كما تضمنت مبادرات الخطة االستراتيجية التوجيه بدراسة الجدوى االقتصادية 

ألية مشاريع جديدة تنوي الشركة الدخول فيها سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكتبية أو ترفيهية أو فندقية.

النطاق الجغرافي
مناطق  جميع  في  االستثمار  لها  يتيح  األساسي  الشركة  نظام  ولكن  الرياض،  مدينة  في  الشركة  مشاريع  حاليًا  تتركز 

المملكة. 
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المشاريع

أواًل : مشاريع قيد التنفيذ

مشروع تطوير سوق عتيقة المركزي:
وقعت الشركة بتاريخ 2013/11/25م عقد تطوير سوق عتيقة المركزي مع إحدى الشركات الوطنية، وتبلغ قيمة العقد 
أكثر من 242 مليون ريال، وتبلغ مساحة السوق 186.000م2 ويشتمل المشروع على إقامة أكثر من 660 محال تجاريا ألنشطة 
والورقيات  للخضار  مبسطا  و660  واللحوم،  واألسماك  التموينية  والمواد  والبيض  والدواجن  واأللبان  والعسل  التمور 
المخصصة  المكاتب  جانب  إلى  إداريًا،  مكتبًا   )87( وعدد  األنشطة  لمختلف  تجاريا  معرضا   33 إلى  إضافة  والفاكهة، 
إلدارة الشركة وأكثر من 2500 موقف للسيارات، فضال عن ساحة أنشطة متعددة األغراض للمهرجانات واالحتفاالت 
الموسمية ومواقف للشاحنات وسيارات العاملين إلى جانب وجود ممرات مضللة لحماية المتسوقين من حرارة الشمس 
وتسهيل حركتهم داخل السوق، وستقوم الشركة بتمويل تنفيذ هذا المشروع من مواردها الذاتية وقد تم االنتهاء من 
اعمال  المرحلة االولى والتي تشكل حوالي 70% من مساحة السوق ويتوقع أن تنتهي اعمال المرحلة الثانية  من المشروع 

خالل الربع الثاني من عام 2017م.  

ثانيًا : مشاريع قيد الدراسة والتصميم

1- الشريط التجاري - السكني - اإلداري:
يقع على الواجهة الجنوبية لسوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة وتبلغ مساحة المشروع حوالي 12.000م2.
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2- مستودعات التبريد والتجميد )3(:
من  يتكون  وسوف  30.000م2،  مساحته  وتبلغ  الرياض   - العزيزية   - العام  للنقل  التعمير  مركز  جنوب  المشروع  يقع 
اإلدارية  والمكاتب  والمواقف  التحتية  البنية  مثل  المطلوبة  الخدمات  جميع  شاملة  والتجميد  للتبريد  مستودعات 

والبوفيهات ومواقف الشاحنات.

3- مشروع تطوير مركز التعمير للنقل العام:
وقعت الشركة بتاريخ 1434/12/23هـ الموافق 2013/10/28م محضر اجتماع مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
الستخدام األرض المملوكة للشركة والواقعة شمال مركز التعمير للنقل العام على طريق الدائري الجنوبي والتي تبلغ 
مدينة  لتطوير  العليا  بالهيئة  والتخطيط  المشاريع  مركز  وسيتولى  والحافالت  للقطارات  كمحطة  18،000م  مساحتها 
الرياض إنشاء مبنى مكون من أرضي وثالثة أدوار دون أية تكاليف على الشركة يخصص الدور األرضي إلنشاء محالت 
تجارية وخدمية متنوعة لخدمة المحطة ويكون خاص بالشركة، ويخصص الدور األول والدور الثاني كمواقف سيارات 
مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  إدارة  تحت  وتكون  الرياض  بمدينة  العام  للنقل  عبدالعزيز  الملك  مشروع  الستخدامات 

الرياض، ويخصص الدور الثالث كمكاتب تجارية وإدارية لخدمة 
المحطة ويكون خاص بالشركة، ويتوقع أن يتزامن انتهاء العمل بالمشروع مع انتهاء مشروع الملك عبدالعزيز للنقل 

العام بمدينة الرياض.

4- مشروع إعداد المخطط العام لتطوير منطقة الظهيرة : 
يشمل هذا المشروع إعداد المخطط العام ودراسة الجدوى االقتصادية لتطوير منطقة الظهيرة - وسط الرياض، وقد 
قام االستشاري األسترالي Urbis JHD بإعداد وتقديم دراسة الجدوى االقتصادية وتقارير المرحلة الخامسة )النهائية( 

من المشروع.
للتقاعد،  العامة  المؤسسة  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  المؤسسة  للتعمير،  الرياض  شركة  التطوير:  تحالف  أعضاء 
الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري، الشركة العقارية السعودية، شركة دار األركان، شركة سوليدير السعودية، 

شركة فاس السعودية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوليدير العالمية إلجراء بعض التعديالت بالمخطط وفقا للمالحظات الواردة من 
الهيئة العامة للسياحة واآلثار والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وكذلك مالحظات بعض أعضاء تحالف التطوير. 

وسوف تقوم شركة سوليدير  السعودية بإعداد الدراسات االقتصادية والتشغيلية للمشروع لعرضها على التحالف.
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التسويق
تتميز الشركة بتعدد وتنوع مشاريعها الخدمية والعقارية و تسعى من خالل إدارة التسويق والعالقات العامة في رسم 

االستراتيجيات التسويقية المناسبة.

الجوانب التشغيلية

مركز التعمير للجملة 
يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد بمنطقة قصر الحكم على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 
تشمل  وتجارية  ومكتبية  سكنية  تأجيرية  وحدة   1000 من   أكثر  خالل  من  أنشطته  بتنوع  المركز  ويتميز  م2،   104،475

المستلزمات الرجالية والنسائية واألطفال والكماليات والعطور والمواد الغذائية والجواالت وغيرها.

مركز التعمير بالزا )1(
يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها حوالي 1200م2 ويحتوي 

على  19 محل ألنشطة الكماليات والمواد الغذائية كأنشطه مكملة لنشاط مركز التعمير للجملة.
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مركز التعمير بالزا )2(
يقع المركز وسط مدينة الرياض على ثالثة شوارع رئيسية )شارع المقيبرة وشارع اإلمام محمد بن سعود وشارع السبالة( 
)األقمشة  أنشطة   في  متخصص  محل   83 على  ويحتوي  م2،   5.000 حوالي  مساحتها  تبلغ  للشركة  مملوكة  أرض  على 

الرجالية، العطورات والعود، المواد الغذائية والحلويات(

مركز التعمير بالزا  )3(
يقع المركز وسط مدينة الرياض على طريق الملك فهد على ارض تبلغ مساحته 7000 متر مربع، ويشتمل المشروع على 
110 محالت تجارية 38 مكتبا إداريا، إضافة إلى توفر عددًا  من الخدمات ومواقف السيارات، والمشروع عبارة عن توسعة 

وامتداد لمركز التعمير للجملة بحي الديرة في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض

 مزاد التعمير الدولي للسيارات
يقع المزاد شمال شرق مدينة الرياض على طريق الرياض الدمام بحي الرمال على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 
تأمين  )مرور،  متكاملة  عمل  بيئة  خالل  من  السيارات  لبيع  محايد  كوسيط  للعمالء  خدماته  المزاد  ويقدم  241،495م2، 
شركات، شركات تأجير سيارات، سوبر ماركت،..الخ(. وسبق ان تم بتاريخ 2014/12/11م  تأسيس شركة الخليج العربي 
محمد  سعيد  لشركة  و%50  للتعمير  الرياض  لشركة   %50 بنسبة  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  للسيارات  للمزادات 
البسامي برأس مال وقدره مليون ريال لتتولى إدارة وتشغيل المزاد من خالل استئجاره من شركة الرياض للتعمير، ولكن 
تم تصفيتها بتاريخ 2016/12/31م وذلك بناءًا على رغبة الطرفين ولعدم تحقيق األهداف المرجوه، علمًا بأنه ال يترتب 

على الشركة آية أعباء مالية جراء ذلك.
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مركز التعمير للنقل العام
يقع المركز جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي بحي العزيزية على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 
148،303م2، ويقدم المركز خدماته للمسافرين برا بواسطة الحافالت وسيارات األجرة من خالل رحالت مبرمجة على 

مدار الساعة يوميا داخل وخارج المملكة.

مركز تجاري وسكني بمركز التعمير للنقل العام
مبنى  من  ويتكون  الشرقية  الجهة  من  بالرياض  العام  للنقل  التعمير  لمركز  مالصق  الرياض   مدينة  جنوب  المركز  يقع 
مواقف  إلى  إضافة  شقة،   128 إلى  عددها  يصل  سكنية  وشقق  تجاريا  محال   31 على  المشروع  ويشتمل  وسكني،  تجاري 

سيارات وعدد من الخدمات والمرافق األخرى، وتبلغ مساحة المشروع 5.000 متر مربع.
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سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة
يقع السوق جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي خلف سوق رياض التعمير بحي العزيزية على أرض مملوكة 

للشركة تبلغ مساحتها  299.226م2، ويقدم السوق خدماته للمزارعين كباعة، والمشترين كتجار ومستهلكين.

سوق رياض التعمير ومستودعات التبريد والتجميد والمبنى التجاري 
الجديد:

ينقسم السوق إلى ثالثة أجزاء :

•سوق رياض التعمير  	
يقع السوق جنوب مدينة الرياض على طريق الدائري الجنوبي بحي العزيزيه على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 
24،377م2 ويتكون من عدد 8 عمائر منفصلة، ويحوي السوق على )155( وحدة تأجيرية )مكاتب، محالت تجارية( 

ويغلب على السوق التخصص في تجارة التمور.

•مستودعات التبريد والتجميد 	
تقع مستودعات التبريد والتجميد جنوب مدينة الرياض بحي العزيزية بجوار سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة 
على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها 864، 27 م2،  ويحتوي المشروع على 56 وحدة تتميز بمرونة التحكم في 

درجة الحرارة كتبريد وتجميد تتراوح بين  )+ 5 حتى -20(.
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•المبنى التجاري الجديد 	
 يقع المبنى جنوب مدينة الرياض على طريق الحائر بحي العزيزية على أرض مملوكة للشركة تبلغ مساحتها )2،000 

م2( ويحتوي المشروع على )26( وحدة تأجيرية )مكاتب، محالت تجارية( لألنشطة المتنوعة.  

 سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء
منطقة  أمانة  من  مستأجرة  أرض  على  زياد،  بن  طارق  و  عبدالعزيز  الملك  طريقي  على  الرياض  مدينة  وسط  السوق  يقع 
واألسماك  اللحوم  بيع  في  متخصص  كسوق  و  عمالئه  باستقرار  السوق  يتميز  و  م2   13،691 مساحتها  وتبلغ  الرياض 

والخضار.



21 2 0 1 6

الشركات التابعة

مكان التأسيسمكان العملياتالنشاطنسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة

شركة الخليج العربي 
50%1.000.000 ريالللمزادات للسيارات

تجارة الجملة والتجزئة 
في قطع غيار السيارات 

واكسسواراتها

المملكة العربية السعودية  
الرياض

المملكة العربية السعودية  
الرياض

ممتلكات الشركة

أوال : مراكز وأسواق مملوكة للشركة:

المساحة م2اإلدارة/ المركز

2سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة 29م 9 . 2 2 6

2مزاد التعمير الدولي للسيارات 24م 1 . 49 5

2مركز التعمير للنقل العام 14م 8 . 30 3

2  مركز التعمير للجملة م  10 4 . 475

2سوق  رياض التعمير 24م . 3 7 7

2مركز التعمير بالزا )1(  م  1. 20 0

2مستودعات التبريد والتجميد م  27 . 86 4

2مركز التعمير بالزا )2( م  5. 0 0 0

2مركز التعمير بالزا )3( 70م 0 0

2اإلجمالي م  85 8 . 9 40

ثانيا : أراضي مملوكة للشركة :

المساحه  م2اإلدارة/ المركز

أراضي مدن الشروق وأراضي مدينة الخدمات الفنية 
مطورة )مشاع - قيد التصفية( *

2 م 6 70 .1 7 6

2أراضي مدينة الخدمات الفنية - مطورة م  1 1 8 . 3 20

2أراضي منطقه العزيزيه - مطورة م  40 . 9 5 2

2أراضي منطقة قصر الحكم - مطورة م  3 9 . 9 63

2أراضي تالل الرياض - مطورة م  2 2 . 9 6 5

2أرض الثمامة - خام 2م . 0 81 . 40 0

2اإلجمالي م  2 . 4 8 0 . 2 70

•*بالنسبة ألراضي مدن الشروق وأراضي مدينة الخدمات الفنية قيد التصفية. 	
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العالقات العامة وعالقات المساهمين
الشركة  مساهمي  مع  التواصل  جسور  تعزيز  على  والعمل  القائمة،  الشركة  بمشاريع  بالتعريف  العامة  العالقات  تسعى 

وعمالءها عبر الوسائل والقنوات اإلعالمية. وتغطية مشاركات الشركة الداخلية و الخارجية.

الجوانب اإلدارية والتقنية والمالية 

الموارد البشرية
يعتبر رأس المال البشري أساس عملية التطور والتنمية، وقد أوكل اهلل به مهمة عمارة أرضه، لذلك فإن االهتمام بهذا 
العنصر يأتي في أولويات قائمة كل المنظمات. وإن النظرة إلى العنصر البشري يجب أن تتركز على اعتباره استثمارًا، 
في  المؤهلين  والعاملين  بالكفاءات  بالشركة  الشاغرة  التشغيلية  الوظائف  شغل  على  التركيز  و  الحرص  تم  فقد  لذلك 
مزاد  تدعيم  وكذلك  الشركة  ومراكز  ألسواق  مؤخرًا  انضم  الذي  المركزي  عتيقة  سوق  في  وخاصة  واألسواق  المراكز 

السيارات الدولي بالرياض ببعض الكفاءات  لتواكب التطور الذي طرأ على مسيرته وتطوره. 

تقنية المعلومات
بتطبيق  المعلومات  تقنية  إدارة  قامت  فقد  االداء  وتسريع  وتطوير  الحديثة  التقنيات  مواكبة  علي  الشركة  من  حرصًا 
واستخدام تطبيقات جوجل )Google Apps(  في األعمال اإلدارية وتقليل استخدام الورق. كما حدث نقلة نوعية في 
النظام العقاري بالشركة  بحيث يصبح قادر على توزيع اإليراد وأعمار الديون  بما ينعكس على مراقبة االداء كما يساعد 
االدارة في اتخاذ القرارات. وشهدت باقي األنظمة التشغيلية )نظام مركز التعمير للنقل العام - ونظام سوق التعمير 
األحتياجات  مع  يتناسب  بما  وإضافات  ملحوظًا  تطورًا  للسيارات(  التعمير  مزاد  ونظام   - والفاكهة  الخضار  لجملة 

التشغيلية  وزيادة الرقابة.

النتائج المالية
حققت الشركة إيرادات إجمالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م بلغت )1.246.381.030( ريااًل وذلك بزيادة 

عن عام 2015م مقدارها  191 %. 
بلغت مصاريف الشركة )970.571.080( ريااًل.

 بلغ صافي ربح الشركة قبل الزكاة والضريبة )275.809.950( ريااًل.
 خصص للزكاة الشرعية والضريبة عن العام 2016 م مبلغ )13.543.074( ريااًل.

بلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح الشركة التابعة )494.560( ريااًل.
 تم تحويل مبلغ )26.177.232( ريااًل إلى االحتياطي العام وهو ما يعادل )10%( من صافي أرباح الشركة بعد خصم الزكاة  

الشرعية والضريبة.
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أثر األنشطة على أعمال الشركة

نشاط األراضينشاط  التأجيرنشاط التشغيلالبيــــان
موجودات 
ومطلوبات 

مشتركة
المجمــوع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

304.853.1091.186.303.82324.170.8591.130.558.7792.645.886.570مجموع الموجودات

34.839.55783.878.46252.773.878579.178.535750.670.432مجموع المطلوبات

1.235.763.826---152.854.24990.728.536992.181.041إيرادات النشاط

938.116.311---28.374.60521.241.729888.499.977تكاليف النشاط

297.647.515---124.479.64469.486.807103.681.064مجمل الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

441.185.0091.002.858.458899.438.126229.992.3252.573.473.918مجموع الموجودات

38.725.02565.247.083476.652.749114.878.536695.503.393مجموع المطلوبات

425.307.073-136.667.16992.362.868196.277.036إيرادات النشاط

91.827.051-27.964.40122.077.37841.785.272تكاليف النشاط

333.480.022-108.702.76870.285.490154.491.764مجمل الدخل

عرض تحليلي مقارن للنتائج التشغيلية

البيـــــان
البيانات الفعليةالبيانات الفعلية

االنحراف %االنحراف  ر. س
عام 2015عام 2016

191%1.235.763.826425.307.073810.456.753إيرادات النشاط

- 922 %- 938.116.31191.827.051846.289.260تكاليف النشاط

- 11 %- 297.647.515333.480.02235.832.507مجمل الربح

 - 22 %- 19.643.76916.123.7543.520.015المصاريف التسويقية واإلدارية

- 12 %- 278.003.746317.356.26839.352.522الربح التشغيلي

∗تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية. 	
هناك انخفاض في مجمل ربح الشركة مقداره  11% وانخفاض في الربح التشغيلي مقداره 12% وذلك بسبب:-

م. ∗ انخفاض مبيعات األراضي المطورة خالل عام 2016م مقارنة بعام 2015	
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بيان قيمة المدفوعات النظامية المستحقة

2015م2016مالبيــــان

1الزكاة الشرعية والضريبة 3 . 5 4 3 . 0 7 47 . 8 8 3 . 0 87

1المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية . 0 3 3 . 81 48 5 3 . 01 8

1الغرفة التجارية والصناعية 3 . 20 85 . 20 0

40السوق المالية- تداول 0 . 0 0 040 0 . 0 0 0

1اإلجمالي 4 . 9 9 0 . 0 9 69 . 1 4 1 . 30 5

القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية

قائمة المركز المالي
كما في  31 ديسمبر )بالمليون ريال(

2016مالبيــــان
الموحدة

2015م
2012 م2013 م2014 مالموحدة

2645.892573.472355.911858.781717،67مجموع الموجودات

750.67695.50646.91176.37183،46مجموع المطلوبات

----0.260.24حقوق الملكية غير المسيطرة

1894.961878.211709.001682.411534،21مجموع حقوق المساهمين

قائمة الدخل

عن السنوات المالية المنتهية في  31 ديسمبر
)بالمليون ريال(

2016مالبيــــان
الموحدة

2015م
2012 م2013 م2014 مالموحدة

1235.76425.31251.29355.85347.41إيرادات النشاط 

10.622.6817.895.514،78إيرادات أخرى 

1246.38427.99269.18361.36352،19إجمالي االيرادات 

938.1291.8362.7793.0397،17تكاليف النشاط 

308.26336.16206.41268.33255،02مجمل الربح واإليرادات االخرى 

4642.4617.0418.6426،08اجمالي المصاريف 

262.26293.70189.37249.69228،94صافي الربح قبل حقوق األقلية

---0.73-0.49حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

261.77294.43189.37249.69228.94صافي ربح السنة

297.65333.48176.13250.38234.33الربح التشغيلي 
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قائمة التدفقات النقدية 
عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بالمليون ريال(

2016مالبيــــان
الموحدة

2015م
2012 م2013 م2014 مالموحدة

216.43221.66177.10156.41162.12التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية

21.39-57.26  -54.46465.93-108.86التدفقات النقدية من أنشطة استثمارية

-186.57-295.8499.96-131.57-234.68التدفقات النقدية من أنشطة تمويلية

•تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية. 	

استثمارات أخرى
قامت الشركة بعمليات استثمارية مختلفة تمثلت في اآلتي:

استثمار سيولة الشركة في صناديق المرابحة اإلسالمية وفق عقود تم إقرارها شرعًا. 1 .
المساهمة في شركة أسمنت تبوك بتكلفة قدرها)600،000 ريال( لعدد 12،000 سهم )بلغت اآلن 77.142. 2 سهم بعد 

التجزئة وتوزيع أرباح على صورة أسهم(. 
االستثمار في محفظة أسهم تدار من قبل مؤسسة مالية مرخصة بموجب اتفاقيات إدارة المحافظ المعتمدة من  3 .

قبل هيئة السوق المالية بتكلفة قدرها 50 مليون ريال سعودي.
سهم  مليون   4 .2 أسهم  بعدد  مقفلة(  سعودية  مساهمة  )شركة  التراثية  للضيافة  السعودية  الشركة  في  االستثمار 
بقيمة إجمالية 20 مليون ريال وبنسبة 8% من رأس المال، وقامت الشركة بسداد 5 مليون ريال سعودي كدفعة من 

حصتها في هذا االستثمار.
مقفل  عقاري  تطوير  )صندوق  لالستثمار  اإلنماء  شركة  لدى  األول  العقاري  التعمير  رياض  صندوق  في  االستثمار  5 .
مرخص من قبل هيئة السوق المالية ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية ومؤسس كطرح خاص وفقَا للمادة 
4-ب-4 من الئحة صناديق االستثمار(، بعدد 5730 وحدة بتكلفة قدرها 573.000.000 ريال بنسبة مساهمة %69.38 

من إجمالي الوحدات المكونة لرأس مال الصندوق.
االستثمار في صندوق المبارك للمتاجرة لدى شركة العربي الوطني لالستثمار )صندوق مفتوح مرخص من هيئة  6 .
وحدة   22.761.991 بعدد  الشرعية  والضوابط  المعايير  مع  ومتوافق   )2007-36-4 القرار  بحسب  المالية  السوق 

بتكلفة قدرها 455.000.000 ريال.

األرباح المبقاة
رصيد األرباح المبقاة كما في 2016/12/31م يبلغ )334.604.974(ريال.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولـجنة المراجعة ولجنة 
االستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات

بلغ إجمالي بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة وجميع لجان المجلس )249.000( ريال.  
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حوكمة الشركات
استجابة لمتطبات هيئة السوق المالية ولوائحها المنظمة والتزاما من الشركة بإرساء أفضل ممارسات اإلفصاح والشفافية فإن الشركة 

تفصح لمساهميها الكرام ما يلي:

اواًل: 
ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات

واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:

يبين الجدول التالي تفصياًل لمدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات السعودية  الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

تم رقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركاتم
االلتزام

التزام 
جزئي

لم يتم 
سبب عدم التطبيقااللتزام

√الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين1

√الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات2

√الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية3

√السادسة: حقوق التصويت4

بند )ب(  التصويت 
التراكمي- سيتم 

تطبيقه بعد تعديل 
النظام األساسي مع 
ما يتوافق مع نظام 
الشركات الجديد 

بند )د( صعوبة 
تطبيق هذا البند

√السابعة: حقوق المساهمين في أرباح األسهم5

√الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح6

√التاسعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة7

√العاشرة: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة8

√الحادية عشر: مسؤوليات مجلس اإلدارة9

√الثانية عشر : تكوين مجلس اإلدارة10

√الثالثة عشر : لجان المجلس واستقالليتها11

√الرابعة عشر: لجنة المراجعة12

√الخامسة عشر: لجنة الترشيحات والمكافآت13

√السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال14

√السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم15

√الثامنة عشر: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة16
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ثانيًا : 
تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة  وعدد االجتماعات خالل السنة

وسجل الحضور و أسماء الشركات المساهمة 
التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إدارتها  

الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 2016/06/24م

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو تصنيف العضواسم العضوم
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها

ال يوجدرئيس المجلس - مستقل م/ إبراهيم بن محمد السلطان  -  ممثل أمانة منطقة الرياض 1

شركة اإلحساء للتنميةتنفيذيم/ علي بن عبد اهلل الحسون2

شركة اإلحساء للتنميةمستقل د/ طامي بن هديف البقمي3

ال يوجدمستقل أ/ منصور بن عبد اهلل الزير4

ال يوجدمستقل د/ ناصر بن علي الزلفاوي5

ال يوجدمستقل د/ عبد العزيز بن حمد المشعل6

ال يوجدمستقل د/ علي بن عبد العزيز الخضيري7

ال يوجدمستقل م/ مشاري بن ناصر الشثري8

شركة اسمنت ام القرىمستقل أ/ فواز بن حمد الفواز9

 
اجتمع مجلس اإلدارة خالل الفترة من 2016/01/01م إلى 2016/06/24م )1( اجتماعات :      

نسبة الـحضوراالجتماع األول  2016/01/17ماسم العضوم

 100 %حضرم/ إبراهيم بن محمد السلطان - ممثل أمانة منطقة الرياض 1

 100 %حضرم/ علي بن عبد اهلل الحسون2

 100 %حضرد/ طامي بن هديف البقمي3

 100 %حضرأ/ منصور بن عبد اهلل الزير4

 100 %حضرد/ ناصر بن علي الزلفاوي5

 0 %لم يحضرد/ عبد العزيز بن حمد المشعل6

 100 %حضرد/ علي بن عبد العزيز الخضيري7

 100 %حضرم/ مشاري بن ناصر الشثري8

 100 %حضرأ/ فواز بن حمد الفواز9
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الدورة الثامنة التي بدأت بتاريخ 2016/06/25م

أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو تصنيف العضواسم العضوم
مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إدارتها

ال يوجدرئيس المجلس - مستقل م/ إبراهيم بن محمد السلطان - ممثل أمانة منطقة الرياض 1

ال يوجدتنفيذيم/ علي بن عبد اهلل الحسون2

ال يوجدمستقل د/ طامي بن هديف البقمي3

ال يوجدمستقل أ/ منصور بن عبد اهلل الزير4

ال يوجدمستقل د/ ناصر بن علي الزلفاوي5

ال يوجدمستقل د/ علي بن عبد العزيز الخضيري6

شركة مشاركة الماليةمستقل أ / إبراهيم بن فهد العساف7

أجزاال للتجارة واالستثمار العقاريمستقل م / ناصر بن سعد العريفي8

اجتمع مجلس اإلدارة خالل الفترة من 2016/06/25م إلى 2016/12/31م )4( اجتماعات :

االجتماع األولاسم العضوم
 30/ 2016/06م

االجتماع الثاني
2016/07/31م

االجتماع الثالث
2016/10/17م

االجتماع الرابع
 2016/12/5م

نسبة 
الـحضور

75  %حضرحضرلم يحضرحضرم/ إبراهيم بن محمد السلطان  -  ممثل أمانة منطقة الرياض 1

 100 %حضرحضرحضرحضرم/ علي بن عبد اهلل الحسون2

 100 %حضرحضرحضرحضرد/ طامي بن هديف البقمي3

 100 %حضرحضرحضرحضرأ/ منصور بن عبد اهلل الزير4

 100 %حضرحضرحضرحضرد/ ناصر بن علي الزلفاوي5

 100 %حضرحضرحضرحضرد/ علي بن عبد العزيز الخضيري6

 75 %حضرحضرلم يحضرحضرأ / إبراهيم بن فهد العساف7

 100 %حضرحضرحضرحضرم / ناصر بن سعد العريفي8

ثالثًا: 
مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 وأزواجهم وأوالدهم القصر 
مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة

الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 2016/06/24م

أول الفترةاسم العضوم
آخر الفترةالنسبة2016/01/01م

النسبة2016/06/24م

م/ إبراهيم بن محمد السلطان  ممثل أمانة منطقة الرياض 
شخصياألمانة

%0.039999
شخصياألمانة

%0.039999  26.666
سهم

 26.666
سهم

 26.666
سهم

 26.666
سهم

0.0210997%28.133 سهم0.0210997%28.133 سهمم/ علي بن عبد اهلل الحسون2

0.0049995 %6.666 سهم0.0049995 %6.666 سهمد/ طامي بن هديف البقمي3

0.0034102 %4547 سهم0.0034102 %4547 سهمأ/ منصور بن عبداهلل الزير4

0.0009997 %1.333 سهم0.0009997 %1.333 سهمد/ ناصر بن علي الزلفاوي5

0.00075 %1.000 سهم0.00075 %1.000 سهمد/ عبد العزيز بن حمد المشعل6

0.013995 %18.666 سهم0.013995 %18.666 سهمد/ علي بن عبد العزيز الخضيري7

0.0011002 %1.467 سهم0.0011002 %1.467 سهمم / مشاري ناصر الشثري8

0.0009997 %1.333 سهم0.0009997 %1.333 سهمأ / فواز حمد الفواز9
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الدورة الثامنة التي بدأت بتاريخ 2016/06/25م

بداية الفترةاسم العضوم
آخر الفترةالنسبة2016/06/25م

النسبة2016/12/31م

م/ إبراهيم بن محمد السلطان  ممثل أمانة منطقة الرياض 1
شخصياألمانة

 % 0.04
شخصياألمانة

 % 0.04  26.666
سهم

 26.666
سهم

 26.666
سهم

 26.666
سهم

0.0210997%28.133 سهم0.0210997%28.133 سهمم/ علي بن عبد اهلل الحسون2

0.0049995 %6.666 سهم0.0049995 %6.666 سهمد/ طامي بن هديف البقمي3

0.0034102 %4547 سهم0.0034102 %4547 سهمأ/ منصور بن عبداهلل الزير4

0.0009997 %1.333 سهم0.0009997 %1.333 سهمد/ ناصر بن علي الزلفاوي5

0.013995 %18.666 سهم0.013995 %18.666 سهمد/ علي بن عبد العزيز الخضيري6

0.0075000 %10.000 سهم0.0075000 %10.000 سهمم / ناصر بن سعد العريفي7

0.0007500 %1.000 سهم0.0007500 %1.000 سهمأ / إبراهيم بن فهد العساف8

مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين

أول الفترة  المسمى الوظيفياالسم
آخر الفترة النسبة2016/01/01م

النسبة2016/12/31م

0.021%28.133 سهم0.021%28.133 سهمالرئيس التنفيذيم. علي بن عبد اهلل الحسون

---------ال يوجدالمدير المالي واإلداريا. جبرين بن عبداهلل الجبرين

0.019%26.400 سهم0.005%6.400 سهمرئيس وحدة الشئون القانونيةأ. فايز بن عبداهلل األحمري

---ال يوجد---ال يوجدمدير اإلدارة الماليةأ. ممدوح أحمد شحاته فرج

---ال يوجد---ال يوجدمدير المشاريع والصيانةم. محمود أحمد أحمد

رابعًا: 

اختصاصات لجان المجلس

اللجنة التنفيذية
وصف مختصر لمهام اللجنة:

دراسة الخطط التنفيذية وسياسات التشغيل وتطوير مشاريع الشركة.  واعتماد األبحاث والنظم والدراسات االستشارية 
للمشاريع والبرامج والقيام بأي أعمال أو مهام تكلف بها من قبل مجلس اإلدارة. 

أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2016م :
الدورة السابعة التي انتهت 2016/06/24م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

م. علي بن عبداهلل الحسون »رئيس اللجنة«1

-
م. عبدالعزيز بن حمد المشعل »عضو«2

أ. منصور بن عبداهلل الزير »عضو«3

م.  مشاري بن ناصر الشثري »عضو«4



31 2 0 1 6

الدورة الثامنة التي بدأت 2016/06/25م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

م. علي بن عبداهلل الحسون »رئيس اللجنة«1

3 م / ناصر بن سعد العريفي » نائب رئيس اللجنة«2

أ. منصور بن عبداهلل الزير »عضو«3

لجنة المراجعة
وصف مختصر لمهام اللجنة:

 ∗ اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة : من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال	
والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

∗ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.	
∗ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.	

 ∗ التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم،  ويراعى عند التوصية	
بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

 ∗ بها	 يكلفون  التي  المراجعة  أعمال  نطاق  خارج  عمل  أي  واعتماد  القانونيين،   المحاسبين  أعمال  متابعة 
أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

∗ دراسة خطط المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.	
∗ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.	

 ∗ في	 والتوصية  الرأي  وإبداء  اإلدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  دراسة 
شأنها.

∗ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	
م : • أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2016	

الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 2016/06/24م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

د. طامي بن هديف البقمي »رئيس اللجنة«1

2 أ. فواز بن حمد الفواز »عضو«2

د. علي بن عبدالعزيز الخضيري »عضو«3

الدورة الثامنة التي بدأت 2016/06/25م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

د. علي بن عبدالعزيز الخضيري »رئيس اللجنة«1

3 أ / إبراهيم بن فهد العساف »نائب رئيس اللجنة«2

د. طامي بن هديف البقمي » عضو »3

لجنة الترشيحات والمكافآت
وصف مختصر لمهام اللجنة:

∗التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم  	
ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

∗المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة و إعداد وصف  	
للقدرات و المؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.

∗مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	
∗تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	
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يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود  وعدم  المستقلين  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  ∗التأكد  	
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

تلك  وضع  عند  ويراعى  التنفيذيين،  كبار  و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات  ∗وضع  	
السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

سياسة تنظيم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وآلية تحديدها :
أقر المجلس الالئحة المعدة وفق األنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات ذات العالقة وذلك على النحو التالي :

العالقة،  ذات  األخرى  األنظمة  به  تقضي  ما  مراعاة  )مع  على  للشركة  األساسي  النظام  من   ) 1 .44( المادة  نصت 
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة 

المفروضة شرعًا على النحو التالي:
أ- يجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 

متى بلغ االحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
ب- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال المدفوع.

ج- يخصص بعد ما تقدم )5%( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من 
قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح(.

ينبغي أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة بآلية احتساب مقدار المكافأة السنوية لكل عضو. 2 .
يرفع مجلس اإلدارة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى الجمعية العمومية إلقرارها. 3 .

تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاص العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها. 4 .
يكون استحقاق  المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو خالل العام المالي. 5 .

اللجان  أو  اإلدارة  مجلس  جلسات  من  جلسة  كل  عن  كمكافأة  ريال(   6 .3.000( مبلغ  اإلدارة  مجلس  عضو  يستحق 
المنبثقة عنه.

يمكن أن تكون المكافأة متفاوتة بين أعضاء مجلس اإلدارة  تبعًا لحضور جلسات المجلس. 7 .
( من    تكون المكافأة كافية وبشكل معقول مع مراعاة أن ال يتجاوز حدها األعلى عن )500.000 ريال( وفقًا للفقرة )3. 8

المادة )76( من نظام الشركات .
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة. 9 .

أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2016م :

الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 2016/06/24م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

د. علي بن عبدالعزيز الخضيري »رئيس اللجنة«1

1
م. علي بن عبداهلل الحسون »عضو«2

د. طامي بن هديف البقمي »عضو«3

د.  ناصر بن علي الزلفاوي »عضو«4
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الدورة الثامنة التي بدأت بتاريخ 2016/06/25م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

د.  ناصر بن علي الزلفاوي » رئيس اللجنة »1

1 د. علي بن عبدالعزيز الخضيري »نائب رئيس اللجنة«2

م. علي بن عبداهلل الحسون »عضو«3

لجنة االستثمار
وصف مختصر لمهام اللجنة:

تتولى لجنة االستثمار مهام اقتراح ودراسة فرص االستثمار و تقديم التوصيات حولها لمجلس اإلدارة واإلشراف على 
مراحل إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع.

أعضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2016م :

الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 2016/06/24م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

د. عبد العزيز بن حمد المشعل »رئيس اللجنة«1

2
م. علي بن عبداهلل الحسون »عضو«2

أ. فواز بن حمد الفواز »عضو«3

أ.  منصور بن عبداهلل الزير »عضو«4

الدورة الثامنة التي بدأت بتاريخ 2016/06/25م

عدد االجتماعاتأعضاء اللجنةم

أ.  منصور بن عبداهلل الزير »رئيس اللجنة »1

1 د. طامي بن هديف البقمي »نائب رئيس اللجنة«2

م. علي بن عبداهلل الحسون »عضو«3

خامسًا:

 المكافآت والتعويضات :

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس 

التنفيذي )عضو مجلس اإلدارة( والمدير 
المالي

أعضاء المجلس
غير التنفيذيين / 

المستقلين

اعضاء المجلس
التنفيذيين البيان م

5.302.288 - 3.185.938 الرواتب والتعويضات 1

78.000 207.000 78.000 البدالت 2

200.000 1.600.000 200.000 المكافآت الدورية والسنوية 3

1.276.931 - 793.125 الخطط التحفيزية 4

- - - أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي 5
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سادسًا:

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخليه 

يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية 
بما في ذلك النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام 
وكيفية معالجتها، كذلك يتم تمكينه من اإلطالع على تقارير وحدة المراجعة الداخلية للفترة محل الفحص، وتنفذ 
مستمرة  تقنية  و  تشغيلية  و  مالية  مراجعة  عمليات  المراجعة  لجنة  إشراف  تحت  بالشركة  الداخلية  المراجعة  وحدة 
للتحقق من مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى 
تتضمن  التي  المراجعة  لجنة  إلى  الربعية  الدورية  تقاريرها  تقديم  على  الداخلية  المراجعة  وحدة  وتعمل  األداء،  كفاية 
نتائج تقييم الرقابة الداخلية بالشركة وقد أكد تقرير لجنة المراجعة السنوي فعالية وجودة إجراءات الرقابة الداخلية 

بالشركة ولم ترصد أية نقاط ضعف أساسية في نظام الرقابة الداخلية للشركة خالل عام 2016م.

إقرارات مجلس اإلدارة
الصحيح. ∗ أن سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل 	

∗ أن نظام الرقابة الداخلية أُعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.	
∗ أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.	

اإلفصاح
بقيمة  اإلنماء  مصرف  من  األجل  طويل  تمويل  على  الحصول  م   • 	2014/12/17 بتاريخ  تداول  موقع  على  اإلعالن  تم 
)450,000,000( ريال ومدة التمويل خمس سنوات من تاريخ 2014/12/17م. بفترة سماح السنة األولى والثانية على أن 

يستحق أول قسط البالغ قيمته 150 مليون ريال في ديسمبر 2017م.
شخص ذو  • تقر الشركة بأنه ال يوجد ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي 	
عالقة بهم، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة لقاء قرض أو التزام أيًا 

كان نوعه.
• مجلس اإلدارة  أو احد  ال يوجد لدى الشركة  اية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من  أعضاء	

من كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
المدير المالي  • ال توجد أي عقود مع أطراف ذوي عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مساعديه أو 	

أو أي من أقاربهم.
عن  بالتنازل  الشركة  مساهمي  • من 	 أي  بموجبها  قام  اتفاقيات  أو  ترتيبات  عن  معلومات  أية  الشركة  لدى  يوجد  ال 

حقوقه في اإلرباح.
بالشركة. •  ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين 	

 • السنة	 خالل  الحقوق  تلك  في  تغيير  وأي  التصويت  في  األحقية  ذات  األسهم  فئة  في  مصلحة  بأي  الشركة  تبلغ  لم 
المالية األخيرة.

حقوق  أو  • اكتتاب 	 حق  مذكرات  أو  خيار  حقوق  وأي  أسهم،  إلى  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  الشركة  لدى  يوجد  ال 
مشابهة.

خيار،   • حقوق	 أو  أسهم،  إلى  للتحويل  قابلة  دين  أدوات  بموجب  اكتتاب  أو  تحويل  حقوق  أي  الشركة  تصدر  لم 
أومذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.

دين قابلة لالسترداد. • ال يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات 	
هللة   وثالثون  ريال   ) • 	1.30( بواقع  الشركة  لمساهمي  2016/05/25م   بتاريخ  ريال   )173،333،333( مبلغ  توزيع  تم 

للسهم الواحد كأرباح سنوية عن الفترة 2015/01/01م حتى 2015/12/31م.
هللة   • خمسون 	  )0.50( بواقع  الشركة  لمساهمي  2016/08/28م   بتاريخ  ريال   )66،666،666.50( مبلغ  توزيع  تم 

للسهم الواحد كأرباح عن النصف األول من العام 2016م.
• في صندوق رياض التعمير العقاري  قرر مجلس إدارة الشركة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 2015/11/2م المشاركة	
األول وفقًا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العالقة الذي تتولى إدارته شركة اإلنماء لالستثمار وفقًا 
للترخيص الممنوح لها من هيئة السوق المالية ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية، وفي تاريخ 2016/06/30م 
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استحوذ الصندوق على كامل حصة الشركة في األرض الخام الواقعة شمال شرق مدينة الرياض والمملوكة من قبل 
الشركة بنسبة )85%( وحصة شركة أدير العقارية بنسبة )15%(، وقد بلغت حصة الشركة )974.100.000( ريال سدد 
الصندوق منها للشركة ما قيمته )401.100.000( ريال والباقي وقيمته )573.000.000( ريال يمثل مساهمة الشركة في 

هذا الصندوق أي بنسبة )69.38%( من إجمالي الوحدات المكونة لرأس مال الصندوق.
مبلغ  بصرف  القادمة  العامة  للجمعية  م  • 	2017/01/12 بتاريخ  المنعقد  باجتماعه  اإلدارة  مجلس  أوصى 
العام  من  الثاني  النصف  عن  كأرباح  الواحد  للسهم  هللة(   80( بواقع  الشركة  لمساهمي  ريال   )106،666،666.40(

2016م.

خطة تطبيق المعايير الدولية :
المرحلة األولى: تحديد المعايير الدولية التي تتوافق مع طبيعة النشاط وفقًا للمعايير الدولية 

. دراسة مستفيضة لنشاط الشركة. 1
تحتاج إلى تعديل. دراسة السياسات المالية واإلجراءات المحاسبية للشركة وتحديد الفقرات التي . 2

تحديد االختالفات بين المعايير السعودية والمعايير الدولية. 3 ذات العالقة.
تحديد االختالفات في القياس والعرض واإلفصاح. 4 .

5 .
المرحلة الثانية: التطوير بما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية 

تأثر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. دراسة 1. 
. عمل ورش عمل تدريبية للتعريف بالمعايير الدولية لكافة موظفي اإلدارة المالية2. 

 .3
المرحلة الثالثة:التحويل المبدئي للمعايير الدولية

الدولية من خالل المعلومات المتوفرة وعمل التسويات الالزمة. تنفيذ تطبيق المعايير . 1
إعداد الهيكل. 2 العام للقوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية.

لألرباح وحقوق الملكية. إعداد التسويات الالزمة . 3
مراجعة القوائم المالية للتأكد أن كافة المعايير. 4 ذات العالقة أخذت في االعتبار.

المرحلة الرابعة: التطبيق

التأكد من أن األنظمة و العمليات والسياسات المالية تعمل طبقًا للمعايير. 1 الدولية.
إلى تغيير لغة التقارير المالية شكاًل و مضمونًا. تطوير خطة العمل لتطبيق المعايير الدولية التي تؤدي . 2

تطبيق المعايير. 3 الدولية على  التقارير المالية واألنظمة والعمليات.
اإلجراءات المالية طبقًا  للمعايير الدولية. تحديث السياسات و . 4

مراحل التحول لمعايير المحاسبة الدولية
المرحلة األولى :

. تم اعداد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والبدء في تنفيذها. 1
. تم تعيين مستشار خارجي للشركة من ذوي الخبرة واالختصاص في تطبيق معايير المحاسبة الدولية. 2

. تم تشكيل فريق داخلي مسئول عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية. 3
. لم تواجه الشركة حتى تاريخه صعوبات كبيرة في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية. 4

المرحلة الثانية :
. انتهت الشركة من تحديد التعديالت الالزمة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية. 1

انتهت الشركة من إعداد السياسات المحاسبية التي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية واعتمدت من مجلس. 2 
اإلدارة بتاريخ 2016/12/25م.

. تم االنتهاء من إعداد األرصدة االفتتاحية لعام 2016م وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية. 3
المحاسبة. 4  لمعايير  وفقًا  2016م  من  األول  للربع  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  مسودة  إعداد  من  االنتهاء  تم 

الدولية مما يمكنها من التحول السلس لمعايير المحاسبة الدولية بداية من الربع االول من 2017م.
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المخاطر التي قد تواجهها الشركة
مخاطر  وجود  الممكن  من  إنه  بل  الشركة،  تواجهها  أن  يمكن  التي  المخاطر  جميع  تشمل  ال  أدناه  الموضحة   المخاطر 

إضافية وليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

التقلب في عمليات الشركة واالعتماد على المشاريع الخدمية
تعتمد أعمال الشركة على خطين رئيسين هما )1( مشاريع الخدمات والنفع العام )2( مشاريع التطوير العقاري والمراكز 
التجارية، وقد يتأثر دخل هذه المشاريع  في المستقبل بمدى اإلقبال والطلب عليها، مما قد ينتج عنه تأثر سلبي لنتائج 
تغير  أيضًا  العام  والنفع  الخدمات  مشاريع  في  الشركة  نشاط  على  يؤثر  قد  ومما  المالي،  ووضعها  التشغيلية  الشركة 
بشكل  والمملكة  خاص،  بشكل  الرياض  مدينة  تشهدها  مختلفة  مواسم  في  المشاريع  هذه  مثل  على  واإلقبال  الطلب 
عام. إال أن الشركة قد اتجهت لمشاريع تقدم خدمات وسلع منوعه في مجاالت النقل والسيارات والخضار والفاكهة 

واللحوم والمراكز التجارية ويتسم نموها بعالقة طردية مع النمو السكاني.

تحصيل اإليرادات
تعد مصادر إيرادات الشركة من خالل مراكز وأسواق الشركة ما بين التحصيل بشيكات واإليداع في  البنوك والتحصيل 
النقدي،  وخاصة األخيرة إال ان الشركة قامت بالتصدي لهذه المخاطر من خالل إعداد دورات  مستندية دقيقة وتطبيق 

األنظمة اآللية وأنظمة المراقبة والمتابعة اإللكترونية للحد من هذه المخاطر.

إستراتيجية التوسع
اعتمدت الشركة خالل السنوات الماضية سياسة الخطط الخمسيه، ونتج عن ذلك نمو ملحوظ في األرباح التشغيلية 
للشركة خالل السنوات الخمسة الماضية. كذلك اعتمدت الشركة على مشاريع جديدة في مجالي خدمات النفع العام 
والتطوير العقاري. وقد تتعرض مشاريع الشركة الجديدة للتقلبات في أذواق المستهلكين وحجم الطلب مما يؤثر سلبًا 

على نتائج عمليات الشركة التشغيلية ووضعها المالي.

إعاقة سير أعمال الشركة
تعتمد الشركة في نشاطها على البنية التحتية لمشاريعها مما ساهم في زيادة ثقة المتعاملين بها. وقد اتخذت التدابير 
الالزمة لحماية ممتلكاتها من الكوارث الطبيعية أو حوادث اإلرهاب بتطبيق أعلى مستويات السالمة عن طريق الصيانة 
الدورية وتسخير الحماية األمنية، ولكن ال يوجد أي ضمان من قبل الشركة على أن سير أعمالها لن يتأثر ولو بشكل غير 

مباشر بأحد تلك المعوقات.

السعودة
ال ترى الشركة أي خطورة حيث تصنف الشركة من ضمن النطاق الممتاز حسب تصنيف وزارة العمل، إال انه ال يوجد ما 
يضمن قدرة الشركة على المحافظة على نسبة السعودة الحالية لكن المهم أن الشركة لديها أنظمة ولوائح وإجراءات 
و  المستمر  والتدريب  الوظائف  تدوير  في  راسخة  سياسة  إلى  باإلضافة  العملية،  المهام  لكافة  وموثقة  وحديثة  دقيقة 

السعودة.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسائر مالية. وتسعى 

الشركة لتقليل مخاطر االئتمان من خالل المتابعة الدورية ألية ذمم معلقة.

مخاطر السيولة 
تنتج  قد  المالية،  باألدوات  المتعلقة  االلتزامات  لمقابلة  الالزمة  السيولة  تأمين  على  ما  منشأة  قدرة  عدم  مخاطر  هي 
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدير الشركة 

مخاطر السيولة من خالل التأكد من توفر التمويل الالزم في الشركة عند الحاجة لذلك.
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مخاطر العمالت 
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف للعمالت األجنبية، إن معامالت الشركة 

األساسية هي بالريال السعودي. وتعتقد اإلدارة أن مخاطر العمالت غير جوهرية.

القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. 
وحيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن ينتج فروق بين القيمة الدفترية 
والقيمة العادلة المقدرة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف 

كثيرا عن قيمتها الدفترية.

سياسة توزيع األرباح
كسياسة عامة ثابتة ومتبعة يقترح مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية. توزيع أرباح الشركة الصافية بعد حسم جميع 
المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المقررة شرعًا على النحو الوارد في المادة رقم )44( من النظام 

األساسي للشركة كالتالي:

%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  يجنب )10. 1
بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

%( من رأس المال المدفوع. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للمساهمين تعادل )5. 2
%( من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من  يخصص بعد ما تقدم )5. 3

قرارات أو تعليمات من الجهات المختصة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

خاتمة
ننتهز هذه الفرصة لإلشادة بالدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو 
ولي عهده األمين     األمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد األمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
منطقة  أمير  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  فيصل  األمير/  الملكي  السمو  بصاحب  نشيد  كما  الخاص.  للقطاع  اهلل.  حفظهم 
الرياض رئيس شرف مجلس إدارة الشركة لجهوده المميزة من خالل التوجيه والمتابعة المستمرة لترجمة األغراض التي 
تضمنها عقد التأسيس للشركة ونظامها األساسي إلى واقع ملموس، كما نشكر لكم حضوركم وتلبيتكم هذه الدعوة 
وثقتكم التي أوليتموها لمجلس اإلدارة، وال ننسى تقديم الشكر لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي 

بذلوها في سبيل تحسين أداء الشركة وتنمية حقوق المساهمين.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

أعضاء مجلس اإلدارة





القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات



سوق رياض التعمير







43 2 0 1 6

قائمة المركز المالي الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2016م

)ريال سعودي(

2016مإيضاحالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

الموجودات
الموجودات المتداولة

578.022.093205.128.616نقد وأرصدة لدى البنوك                                       

639.237.09025.325.377ذمم مدينة . صافي                                             

714.476.36816.240.249دفعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

131.735.551246.694.242مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

43.325.6824.453.766تكاليف تمويلية مؤجلة . صافي                          

837.665.63039.003.752استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع . صافي                     

-91.026.974.487استثمارات في صناديق متاحة للبيع. صافي

10229.307.3311.043.304.634مشروعات تحت التنفيذ

111.215.901.2921.238.837.693استثمارات عقارية . صافي                                  

12976.5971.179.831ممتلكات و آالت ومعدات . صافي                                  

2.514.151.0192.326.779.676مجموع الموجودات غير المتداولة 

2.645.886.5702.573.473.918مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

164.099.4424.124.442مستحق لطرف ذو عالقة                                     

1757.810.42252.312.012توزيعات ارباح مستحقة                                      

-18150.000.000الجزء المتداول من القرض طويل األجل

1367.041.77042.017.030ذمم دائنة                                                         

1480.717.11390.030.274مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

1559.278.22132.855.509إيرادات مقبوضة مقدما                                        

1922.885.63417.225.647مخصص الزكاة و الضريبة                                               

441.832.602238.564.914مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

18300.000.000450.000.000قرض طويل األجل                                            

8.837.8306.938.479مكافأة نهاية الخدمة                                            

308.837.830456.938.479مجموع المطلوبات غير المتداولة

750.670.432695.503.393مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين

11.333.333.3301.333.333.330رأس المال                                                      

20229.723.891203.546.659احتياطي نظامي                                                

334.604.974340.809.890أرباح مبقاه

517.018)2.704.245()خسائر( أرباح غير محققة من إعادة تقييم اإلستثمارات          

1.894.957.9501.878.206.897مجموع حقوق المساهمين

)236.372(258.188حقوق الملكية غير المسيطرة 

2.645.886.5702.573.473.918مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة الدخل الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

)ريال سعودي(

2016مإيضاحالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

211.235.763.826425.307.073اإليرادات

)91.827.051()938.116.311(22تكاليف االيرادات

297.647.515333.480.022مجمل الربح التشغيلي

)16.123.754()19.643.769(23المصاريف العمومية واإلدارية

278.003.746317.356.268صافي الربح من األعمال الرئيسية

)18.462.184(-8مخصص هبوط أسعار في أوراق مالية متاحة للبيع

-)12.811.000(18أعباء تمويلية 

2410.617.2042.680.559إيرادات أخرى

275.809.950301.574.643صافي ربح السنة قبل الزكاة  والضريبة وحقوق الملكية غير المسيطرة

)7.883.087()13.543.074(19الزكاة والضريبة 

262.266.876293.691.556صافي ربح السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

736.372)494.560(حقوق الملكية غير المسيطرة

261.772.316294.427.928صافي ربح السنة

ربحية السهم من

2.082.38صافي الربح من األعمال الرئيسية

1.962.21صافي ربح السنة

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

)ريال سعودي(

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

األنشطة التشغيلية
261.772.316294.427.928صافي ربح السنة 

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية :
20.234.48519.885.277استهالكات 

)154.491.764()103.681.064(أرباح بيع استثمارات عقارية  
)43.626(-أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

536.3231.453.279مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
18.462.184-المكون من مخصص هبوط اسعار في أوراق مالية متاحة للبيع 

1.128.0841.121.919مصاريف تمويلية مؤجلة محملة على السنة 
         -1.445.000مصاريف مرتبطة بمشاريع تحت التنفيذ 

2.472.1211.491.421مكافأة  نهاية الخدمة
13.543.0747.883.087المكون من الزكاة  والضريبة

الموجودات و المطلوبات التشغيلية : 
9.074.007)14.448.035(ذمم مدينة 

1.763.8821.601.723دفعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
25.024.7406.204.627ذمم دائنة 

20.103.990)9.313.161(مستحقات و مطلوبات متداولة أخرى

200.477.765227.174.052النقد المتوفر من العمليات
4.124.442)25.000(مستحق لطرف ذو عالقة 

)883.451()572.770(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
)1.792.667(26.422.712إيرادات مقبوضة مقدما 

)4.650.816()7.883.087(الزكاة المسددة

218.419.620223.971.560صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)6.186.043()857.628(شراء استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

-)455.000.000(شراء استثمارات في صناديق متاحة للبيع
)856.680()226.623(شراء ممتلكات واالت ومعدات 

47.299-العائد من بيع ممتلكات واالت ومعدات 
419.181.041196.277.036العائد من بيع استثمارات عقارية 

)136.007.889()72.815.901(مشروعات تحت التنفيذ 

53.273.723)109.719.111(صافي النقد )المستخدم في( المتوفر من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)236.372(494.560حقوق الملكية غير المسيطرة 

)132.459.946()236.301.592(توزيعات ارباح مدفوعة 

)132.696.318()235.807.032(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

144.548.965)127.106.523(صافي )النقص( الزيادة في النقد واألرصدة لدى البنوك
205.128.61660.579.651النقد واألرصدة لدى البنوك في بداية السنة

78.022.093205.128.616النقد واألرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

المعامالت غير النقدية
6.095.5502.673.388توزيعات ارباح مستحقة 

3.221.2639.908.884خسائر غير محققة من استثمارات في أوراق مالية وصناديق متاحة للبيع 
-573.000.000المحول من بيع استثمارات عقارية إلى استثمارات في صناديق عقارية متاحة للبيع

885.368.2047.877.466إضافات استثمارات عقارية من مشروعات تحت التنفيذ

إن اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )31( تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

)ريال سعودي(

1-  التكوين والنشاط 
سجلت شركة الرياض للتعمير كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/2بتاريخ 9 صفر 1414هـ الموافق 
28 يوليو 1993م. والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010124500 والصادر من مدينة الرياض 
بتاريخ 29 ذو القعدة 1414هـ الموافق 10 مايو 1994م. يتكون رأس مال الشركة والبالغ 1.333.333.330 ريال سعودي والمكون 

من 133.333.333 سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي.

والمجمعات  العامة  والمتنزهات  الخدمات  ومباني  والسكنية  التجارية  والمباني  المرافق  إقامة  في  الشركة  نشاط  يتمثل 
السياحية والسكنية وتأجيرها أو بيعها بالنقد أو بالتقسيط وإدارة المشاريع التعميرية وإنشاء المعارض التجارية والصناعية 

بغرض تأجيرها أو بيعها أو إدارتها وممارسة جميع أنواع النشاط الالزم لتحقيق أغراض الشركة.

تشمل القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على القوائم المالية للشركة التابعة التالية:

النشاط الرئيسيسنة التأسيسنسبة الملكيةرأس المالمكان التسجيلاسم الشركة 

1.000.000 ريال الرياضشركة الخليج العربي للمزادات للسيارات
تجارة الجملة و التجزئة في قطع غيار 2015%50سعودي

السيارات و إكسسواراتها

بتاريخ 1436/4/6هـ )الموافق 26 يناير 2015م( قامت شركة الرياض للتعمير وشركة سعيد محمد البسامي بتأسيس شركة 
سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال 1.000.000 ريال سعودي بإسم شركة الخليج العربي للمزادات للسيارات بموجب 
السجل التجاري رقم 1010430118 والصادر في مدينة الرياض بتاريخ 1436/04/12هـ )الموافق 2015/02/01م( بنسبة ملكية 

50% لكل شريك.

2 - أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
أعدت القوائم المالية الموحدة المرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقًا لمبدأ االستحقاق. وطبقًا للمعايير المحاسبية 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أعدت القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعيار التقارير المالية الموحدة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
على أساس تكامل الفترات حيث تعتبر كل فترة كجزء ال يتجزأ من السنة المالية. وعليه. فإنه يتم إثبات إيرادات ومكاسب 

ومصاريف الفترة خالل الفترة.

تظهر البنود في القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل واإلفصاح.

3- ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:

استخدام التقديرات 
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمبادئ المتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر 
على قيمة الموجودات والمطلوبات المصرح فيها. وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم 
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المالية الموحدة. ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي أعدت القوائم المالية الموحدة بشأنها. وبالرغم 
من أن إعداد هذه االفتراضات والتقديرات مبني على أفضل المعلومات واألحداث المتوفرة لإلدارة في تاريخ إصدار القوائم 

المالية الموحدة إال إن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اختالفا غير جوهريا عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات و االفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. حيث أن مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها 
في فترة المراجعة و الفترات المستقبلية التي تتأثر بها.

أسس توحيد القوائم المالية الموحدة 
الشركة   .)1( ايضاح  في  مبين  هو  كما  التابعة  والشركة  للشركة  المالية  القوائم  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  تتضمن 
في  التحكم  على  المقدرة  للشركة  يكون  عندما  السيطرة  تتوفر  الشركة.  بواسطة  عليها  السيطرة  تم  منشأة  هي  التابعة 
التصويت  حقوق  فإن  السيطرة  لتقدير  أنشطتها.  من  منافع  على  للحصول  وذلك  للمنشأة  والتشغيلية  المالية  السياسات 
المحتملة التي تمارس حاليا يتم أخذها في الحسبان. يتم إدراج القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة 

من تاريخ بدء السيطرة.

لقد تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت المالية المهمة التي تمت بين الشركة والشركة التابعة عند إعداد القوائم المالية 
الموحدة. كما يتم استبعاد أية أرباح أو خسائر ناتجة من المعامالت الداخلية في الشركة عند توحيد القوائم المالية.

نقد و أرصدة لدى البنوك 
يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك األرصدة والمرابحات البنكية واإلستثمارات األخرى عالية السيولة القابلة للتحويل إلى 

مبالغ نقدية معلومة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

استثمارات في أوراق مالية و صناديق عقارية وصناديق متاحة للبيع 
يتم مبدئيا إثبات االستثمارات في رؤوس أموال الشركات التي ال يكون للشركة تأثيرا هاما عليها . وهي التي في الغالب تكون 
حصة الشركة فيها أقل من 20 % من رأس المال . بالتكلفة . يتم تصنيف هذه االستثمارات. وفقا لنية  اإلدارة إلى استثمارات 
لغرض المتاجرة إذا كان نية  اإلدارة بيعها في األجل القصير. أو متاحة للبيع إذا كان نية اإلدارة من شرائها هو عدم بيعها في 

المستقبل القريب.

تحدد  العادلة.  بالقيمة  لشرائها  التالية  الفترات  في  للبيع  والمتاحة  المتاجرة  لغرض  المقتناه  االستثمارين  كال  قياس  يتم 
غير  المالية  لألوراق  بالنسبة  أما  المالي.  السوق  في  األوراق  تلك  تداول  حالة  في  السوقية  القيمة  أساس  على  العادلة  القيمة 
االستثمارات  عرض  يتم  العادلة.  للقيمة  بها  موثوق  مؤشرات  توافر  عدم  حالة  في  بالتكلفة  عليها  اإلبقاء  فيتم  المتداولة 
المقتناه لغرض المتاجرة ضمن األصول المتداولة . ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 
ضمن قائمة الدخل الموحدة. يتم عرض االستثمارات المتاحة  للبيع ضمن األصول غير المتداولة ما لم تنوي اإلدارة بيعها 
خالل اإلثني عشر شهرا الالحقة. ويتم قيد المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة  
التي  الفترة  في  الموحدة  الدخل  قائمة  في  المحققة  الخسائر  أو  المكاسب  إثبات  يتم  بينما  المساهمين  حقوق  ضمن  للبيع  
دليال  أو  االستثمارات  هذه  قيمة  في  مؤقت  غير  انخفاض  هناك  يكون  عندما   . المحققة  الخسائر  أو  المكاسب  فيها  حدثت 

موضوعيا على وجود هبوط في قيمتها . يتم تحويل الخسائر غير المحققة إلى قائمة الدخل الموحدة.

ذمم مدينة 
تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين 
مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ 
المستحقة وفقًا للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة 
بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة. وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها 

سابقًا تضاف إلى اإليرادات.

استثمارات عقارية 
يتم اثبات االستثمارات العقارية والمتمثلة في المباني واألراضي التي يتم اإلنتفاع منها بالتأجير أو التي يتم اإلحتفاظ بها 
إن  المتراكمة  اإلستهالكات  منها  مخصوم  التكلفة  عن  السوقية  قيمتها  زيادة  من  مالي  رأس  عائد  لتحقيق  طويلة  لفترات 
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وجدت. حيث ال يتم احتساب أي استهالك لألراضي. يتم احتساب استهالك المباني وفقا لطريقة القسط الثابت على أساس 
العمر اإلنتاجي لها باعتماد النسب السنوية التالية:

مباني             1.51 – %4

تتضمن األراضي االستثمارية أراضي مملوكة بالكامل للشركة وأراضي مشاركات مع الغير وتقيد جميعها بالتكلفة مضافا 
إليها مصاريف التطوير.

ممتلكات وآالت ومعدات 
والصيانة  اإلصالح  مصاريف  تعتبر  المتراكمة.  اإلستهالكات  تنزيل  بعد  بالتكلفة  والمعدات  اآلالت  و  الممتلكات  تظهر 
أساس  على  عليها  اإلستهالكات  احتساب  ويجري  رأسمالية.  مصاريف  فتعتبر  التحسينات  مصاريف  أما  إيرادية  مصاريف 
يتم  المتراكم  إستهالكه  و  المستبعد  أو  المباع  األصل  الثابت.  القسط  طريقة  باستعمال  وذلك  المقدر  اإلنتاجي  عمرها 

حذفهما من الحسابات بتاريخ البيع أو اإلستبعاد.

إن نسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي :

النسبةالبيان#

25%آالت ومعدات

25%أثاث ومفروشات

25%سيارات

ذمم دائنة 
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها مستقبال عن الخدمات المستلمة. سواء قدمت ام لم تقدم بها فواتير من 

قبل الموردين.

مخصص الزكاة والضريبة
إن الزكاة والضريبة التقديرية التزام على الشركة ويتم استدراكها في القوائم المالية الموحدة المرفقة بتحميلها على قائمة 
الدخل الموحدة وفقا لمعيار الزكاة والرأي الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث يتم احتسابها للسنة 

تقديريا وفقًا لمبدأ االستحقاق. 

يتم احتساب الزكاة في نهاية السنة وفقا لنسبة الملكية الفعلية للسعوديين على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة 
أيهما أكبر. كما يتم احتساب الضريبة في نهاية السنة وفقا لنسبة الملكية الفعلية لغير السعوديين على أساس صافي الربح 

المعدل طبقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.

يتم معالجة الفروقات ما بين المخصص والربط النهائي بالسنة التي يتم استالم الربط فيها.

تكلفة االقتراض 
إن تكلفة اإلقتراض والخاصة باألصول التي ال تزال تحت التجهيز يتم اضافتها على قيمة األصول حتى تصبح جاهزة لالستخدام 

أو البيع. وتعالج تكلفة اإلقتراض في الفترة التي تلي تجهيز األصل كمصروف يخص الفترة.

مكافأة نهاية الخدمة 
يتم االستدراك لمكافأة نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقًا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أساس الفترة 

التي أمضاها الموظف في خدمة الشركة.
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اإليرادات 
يتم إثبات إيرادات األراضي االستثمارية المعدة للبيع )المطورة( عند تنفيذ وإتمام عملية البيع وكذلك يتم اثبات اإليرادات 
الناتجة عن بيع مساهمات األراضي )تحت التطوير( عند إبرام عقد البيع وإصدار شهادة مساهمة للمالك الجديد. ويتم اثبات 
الخدمة  تقديم  عند  او  التعاقد  أو  التأجير  فترة  اكتمال  عند  االستثمارية  الممتلكات  وتشغيل  تأجير  من  الناتجة  اإليرادات 
ويتم احتساب اإليراد عن المدة التي تخص الفترة المالية بطريقة القسط الثابت على مدى اإليجار ويتم إثبات اإليرادات 

األخرى عند تحققها.

المصاريف 
تصنيف  ويتم  االراضي.  بيع  تكلفة  الى  باإلضافة  واستهالكاتها  العقارات  وصيانة  إدارة  مصاريف  اإليرادات  تكلفة  تتضمن 

كافة المصاريف األخرى كمصاريف إدارية وعمومية.

ربحية السهم 
يتم احتساب ربحية السهم باستخدام المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تقوم الشركة بتاريخ كل مركز مالي بإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة للتأكد من وجود أي دليل 
على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل. يتم تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك 

األصل. تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

الدفترية.  قيمتــه  من  بأقل  للنقدية(  المدرة  الوحدة  )أو  لألصل  لالسترداد  القابل  المبلغ  فيها  يقدر  التي  الحاالت  وفي 
إثبات  ويتم  لها.  لالسترداد  القابلة  القيمة  إلى  للنقدية(  المدرة  الوحدة  )أو  األصل  لذلك  الدفترية  القيمة  تخفض  عندئذ 
خسائر االنخفاض في القيمة كمصروفات فورًا في قائمة الدخل. وإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة. 
أال  على  له.  لالسترداد  القابلة  المعدلة  القيمة  إلى  للنقدية(  المدرة  الوحدة  )أو  لألصل  الدفترية  القيمة  زيادة  تتم  عندئذ 
تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة 
االنخفاض في قيمة ذلك األصل ) أو الوحدة المدرة للنقدية ( في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض 

في القيمة إيرادات فورًا في قائمة الدخل الموحدة.

تحويل العمالت األجنبية 
تحويل  ويتم  المعاملة.  إجراء  عند  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعملة  المعامالت  تحويل  يتم 
باألسعار  السعودي  الريال  إلى  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  في  كما  األجنبية  بالعمالت  النقدية  والمطلوبات  الموجودات 
السائدة في نهاية العام .إن المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أوتحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة 

الدخل الموحدة.

4- تكاليف تمويلية مؤجلة. صافي
إن التكاليف التمويلية المؤجلة تم دفعها للبنك من الحساب الجاري للشركة ولمرة واحدة بمبلغ 5.625.000 ريال سعودي 
مقدما كرسوم هيكلة تسهيالت ويتم اطفاءها على فترة االنتفاع من القرض. وإن صافي قيمة التكاليف التمويلية المؤجلة 

كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ وقدره 3.325.682 ريال سعودي )31ديسمبر 2015: 4.453.766 ريال سعودي(.
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5- نقد و أرصدة لدى البنوك
يتمثل النقد واالرصدة لدى البنوك كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

35.000.000175.437.784ودائع مرابحات استثمارية

43.022.09329.690.832نقد لدى البنوك

78.022.093205.128.616االجمالي

6- ذمم مدينة. صافي
تتمثل الذمم المدينة. صافي كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

50.317.98435.931.310ذمم مدينة

)10.605.933()11.080.894(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

39.237.09025.325.377االجمالي

7- دفعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
تتمثل الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

9.647.35810.789.125دفعات مقدمة لموردين

1.108.7742.482.867رسوم امتياز

1.233.0181.233.018أتعاب استشارية 

981.477697.967عهد وسلف عاملين

255.697255.697تأمينات لدى الغير

215.652207.675مبالغ محتجزة لدى البنوك لتوزيعات األرباح

-208.389إيرادات مرابحات مستحقة من ودائع

826.003573.900أخرى

14.476.36816.240.249االجمالي



522 0 1 6

8- استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع. صافي
تتمثل االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

32.665.63034.003.752استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات متداولة )8أ(

5.000.0005.000.000استثمارات متاحة للبيع في أسهم وحصص شركات غير متداولة )8ب(

37.665.63039.003.752االجمالي

أ- استثمارات متاحة للبيع في أسهم شركات متداولة

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

51.948.91850.762.875االستثمار في األوراق المالية المتاحة للبيع

857.6281.186.043إضافات خالل العام

517.018)1.678.732()خسائر( أرباح غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

51.127.81452.465.936

)18.462.184()18.462.184(مخصص هبوط اسعار في أوراق مالية متاحة للبيع ❊

32.665.63034.003.752االجمالي

❊  قامت الشركة خالل الربع الثالث والرابع من عام 2015م بأخذ مخصص هبوط أسعار في أوراق مالية متاحة للبيع بناءًا على 

تقديرات اإلدارة. 

ب- استثمارات متاحة للبيع في أسهم وحصص شركات غير متداولة
السعودية  الشركة  في  مؤسس  كشريك  الدخول  2015/01/15م  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  خالل  الشركة  ادارة  مجلس  قرر 
 20 اجمالية  بقيمة  سهم   2.000.000 أسهم  بعدد  الرياض  بمدينة  والواقعة  مقفلة(  سعودية  مساهمة  )شركة  التراثية  للضيافة 
مليون ريال سعودي وبنسبة 8% من رأس مال الشركة. وقامت الشركة بسداد 5.000.000 ريال سعودي كدفعة من حصتها في 
هذا االستثمار وسيتم تمويل كامل المبلغ من الموارد الذاتية للشركة. يتم معالجة االستثمار بطريقة القيمة العادلة ولتعذر 

تحديد القيمة العادلة لها تم معالجتها وفقا للتكلفة.

9- استثمار في صناديق متاحة للبيع. صافي
)أ( استثمارات في صناديق عقارية

وفقًا  أسس  عقاري  استثمار  صندوق  في  المشاركة  2015/11/2م  بتاريخ  المنعقد  اجتماعه  خالل  الشركة  إدارة  مجلس  قرر 
لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية ذات العالقة على أن تتولى إدارته شركة االنماء لألستثمار وفقا للترخيص الممنوح 
لها من هيئة السوق المالية . وفي تاريخ 2016/06/30م استحوذ الصندوق على كامل حصة الشركة في األرض الخام الواقعة 
شمال شرق مدينة الرياض و المملوكة من قبل الشركة بنسبة )85%( وحصة شركة أدير العقارية بنسبة )15%(. وقد بلغت 
قيمة حصة الشركة )974.100.000 ريال( سدد الصندوق منها للشركة ما قيمته )401.100.000ريال( والباقي وقيمته )573.000.000 
ريال( يتمثل في مساهمة الشركة في صندوق رياض التعمير العقاري األول والتي بلغت قيمتها السوقية كما في 31 ديسمبر 

2016مبلغ 571.717.397 ريال سعودي )إيضاح رقم 11(. وتتمثل حركتها كالتالي:
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2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

--رصيد أول السنة

-573.000.000إضافات خالل السنة

-)1.282.603(خسائر غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

-571.717.397االجمالي

)ب(  استثمارات في صناديق متاحة للبيع
الوطني  العربي  شركة  لدى  للمتاجرة  المبارك  صندوق  في  باالستثمار   2016 عام  من  الرابع  الربع  خالل  الشركة  إدارة  قامت 
لالستثمار ) صندوق مفتوح( مرخص من هيئة السوق المالية ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية بمبلغ 455.000.000 ريال 

سعودي والتي بلغت قيمتها السوقية كما في 31 ديسمبر 2016مبلغ 455.257.090 ريال سعودي. وتتمثل حركتها كالتالي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

--رصيد أول السنة

-455.000.000إضافات خالل السنة

-257.090ارباح غير محققة من إعادة تقييم االستثمار

-455.257.090االجمالي

10- مشروعات تحت التنفيذ
تتمثل مشروعات تحت التنفيذ مما يلي:

مشروع تطوير سوق عتيقةالبــيــــــــــــان
مشاريع وعقود مشروع الثمامةالظهيرة

اإلجماليأخرى

كما في 31 ديسمبر 2016:

127.424.3801.426.570872.135.49442.318.1901.043.304.634الرصيد في بداية السنة

13.232.7103.031.68272.815.901-56.551.509إضافات خالل السنة

)886.813.204()1.445.000()885.368.204(--المحول خالل السنة )إيضاح 11(

43.904.872229.307.331-183.975.8891.426.570الرصيد في نهاية السنة

كما في 31 ديسمبر 2015:

51.798.5111.426.570847.770.07514.179.055915.174.211الرصيد في بداية السنة

24.365.41936.016.601136.007.889-75.625.869إضافات خالل السنة

)7.877.466()7.877.466(---المحول خالل السنة

127.424.3801.426.570872.135.49442.318.1901.043.304.634الرصيد في نهاية السنة
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11-استثمارات عقارية. صافي
تتمثل االستثمارات العقارية. صافي مما يلي:

أراضي مقام عليها األراضيالبــيــــــــــــان
اإلجماليالمبانيمباني

التكلفة

215.379.924401.428.705856.672.5831.473.481.212الرصيد في بداية السنة

885.368.204--885.368.204إضافات خالل السنة )إيضاح رقم 10(

)888.499.977(--)888.499.977(استبعادات خالل السنة  ❊

212.248.151401.428.705856.672.5831.470.349.439الرصيد في نهاية السنة

االستهالكات

234.643.519234.643.519--الرصيد في بداية السنة

19.804.62819.804.628--استهالك السنة

----استبعادات خالل السنة

254.448.147254.448.147--الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

212.248.151401.428.705602.224.4361.215.901.292كما في 31 ديسمبر 2016

215.379.924401.428.705622.029.0641.238.837.693كما في 31 ديسمبر 2015

❊  تتمثل االستبعادات خالل السنة في بيع حصة الشركة في األرض الخام الواقعة شمال شرق مدينة الرياض وبيع قطع أرض 
بالشروق )إيضاح 9(.

12- ممتلكات واالت ومعدات. صافي
تتمثل الممتلكات واآلالت والمعدات. صافي مما يلي:

االت ومعداتالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

أثاث ومفروشات
ريال سعودي

سيارات
ريال سعودي

المجمـوع
ريال سعودي

التكلفة

8.574.7344.753.5731.577.62014.905.927الرصيد في بداية السنة

226.623-174.64151.982إضافات

8.749.3754.805.5551.577.62015.132.550الرصيد في نهاية السنة

مجمع االستهالك

7.934.8534.728.9311.062.31213.726.096الرصيد في بداية السنة

240.85713.850175.150429.857المحمل للسنة

8.175.7104.742.7811.237.46214.155.953الرصيد في نهاية السنة

القيمة الدفترية الصافية

31573.66562.774340.158976.597 ديسمبر 2016

31639.88124.642515.3081.179.831 ديسمبر 2015
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13- ذمم دائنة
تتمثل الذمم الدائنة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

29.104.80029.104.800ذمم عقارية منزوعة مستحقة الدفع  ❊

-23.264.318مبالغ مستحقة الدفع مساهمات أرض الشروق

14.672.65212.912.230ذمم دائنة أخرى

67.041.77042.017.030االجمالي

4/ب/2732  رقم  السامي  األمر  بموجب  ملكيتها  نزع  تم  التي  العقارات  ألصحاب  المستحقة  المبالغ  قيمة  في  تتثمل    ❊

بتاريخ 1412/3/8 هـ ولم يتقدم أصحابها الستالم مستحقاتهم حتى 31 ديسمبر 2016.

14- مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
تتمثل المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

16.651.78626.385.527دفعات مقدمة من المستأجرين

15.288.48517.382.328دائنون متنوعون

12.988.14410.827.541تأمينات للغير

14.142.17214.542.172مخصصات أخرى

9.355.8769.043.576مبالغ محجوزة من مقاولين

6.509.7485.018.612أجور ومزايا عاملين مستحقة 

81.000102.000مستحقات بدل حضور أعضاء مجلس االدارة

5.699.9026.728.518أخرى

80.717.11390.030.274االجمالي

15- إيرادات مقبوضة مقدمًا
السنة  تخص  ال  والتي  االستثمارية  الممتلكات  تأجير  عقود  عن  المقبوضة  باإليرادات  مقدمًا  المقبوضة  اإليرادات  تتمثل 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. وقد بلغت 59.278.221 ريال سعودي )31 ديسمبر 2015: 32.855.509 ريال سعودي(.

16- مستحق لطرف ذو عالقة
يتمثل المستحق لطرف ذو العالقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

2016العالقةاالســــــــم
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

4.099.4424.124.442شريك في الشركة التابعةشركة سعيد محمد البسامي

هي  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  في  المتضمنة  العالقة  ذو  الجهة  مع  المعامالت  من  الناتجة  الجوهرية  األرصدة  إن 
معامالت تمويلية.
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17- توزيعات أرباح مستحقة
عن  للشركة  العادية  العمومية  الجمعية  أقرتها  التي  المبالغ  من  المتبقي  الموحدة  المالية  بالقوائم  الظاهر  الرصيد  يمثل 
سنوات سابقة ولم يتقدم السادة المساهمين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016 م الستالمها والتي بلغت 57.810.422 ريال سعودي 

)31 ديسمبر 2015: 52.312.012 ريال سعودي(.

18- قرض طويل االجل والجزء المتداول 
بتاريخ 17 ديسمبر 2014 وقعت الشركة عقد تمويل طويل األجل مع مصرف اإلنماء بقيمة 450 مليون ريال سعودي لمدة 5 
سنوات من تاريخ التوقيع وذلك لغرض تمويل شراء جزء من أرض خام بشمال شرق مدينة الرياض. وقد تم بيع األرض الخام 
يستحق  ان  على  سنتين  لمدة  سماح  فترة  على  االتفاقية  نصت  حيث  األول.  العقاري  التعمير  رياض  لصندوق  العام  خالل 
اول قسط والبالغ قيمته 150 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2017 م  وتم ادراجه ضمن االلتزامات المتداولة. تم دفع مبلغ 
5.625.000 ريال سعودي كرسوم هيكلة تسهيالت وذلك عند أول استخدام للتمويل وقد تم تحميل هذا المبلغ على تكاليف 

تمويلية مؤجلة )ايضاح 4( ليتم اطفاؤها على طول فترة العقد. باإلضافة إلى وجود أعباء تمويله تدفع بشكل سنوي.

19- مخصص الزكاة والضريبة
)أ( يتمثل اجمالي مخصص الزكاة والضريبة كما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

22.722.41417.225.647مخصص الزكاة )إيضاح 19ب(

        -163.220مخصص الضريبة )إيضاح 19ج(

22.885.63417.225.647رصيد مخصص الزكاة والضريبة

)ب( يتمثل رصيد مخصص الزكاة كما في 31 ديسمبر كما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

17.225.64713.993.376الرصيد في بداية السنة

13.379.8547.883.087المكون خالل السنة

)4.650.816()7.883.087(المسدد خالل السنة

22.722.41417.225.647رصيد المخصص في نهاية السنة

)ج( يتمثل رصيد مخصص الضريبة لالسهم المتداولة المملوكة من غير السعوديين كما في 31 ديسمبر كما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

        -         -الرصيد في بداية السنة

        -163.220المكون خالل السنة

        -163.220رصيد المخصص في نهاية السنة

)د( قدمت الشركة االقرارات الزكوية حتى عام 2015 وحصلت على الربط الزكوي حتى عام 2006 م. اعترضت الشركة على 
الربط الزكوي لعام 2005 و 2006 وتنتظر الرد عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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20- احتياطي نظامي
يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية أن يحول ما نسبته 10% من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي النظامي 
وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي 30% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

21- االيرادات
تتكون اإليرادات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

992.181.041196.277.036إيرادات بيع أراضي استثمارية

152.854.249136.667.168إيرادات التشغيل

90.728.53692.362.869إيرادات التأجير

1.235.763.826425.307.073االجمالي

22- تكاليف االيرادات
تتكون تكاليف اإليرادات للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

888.499.97741.785.272تكاليف بيع أراضي استثمارية

28.374.60627.964.400تكاليف التشغيل

21.241.72822.077.379تكاليف التأجير

938.116.31191.827.051االجمالي

23- مصاريف عمومية وإدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

13.817.93411.755.352أجور ورواتب موظفين

536.3231.453.279ديون مشكوك في تحصيلها

834.838776.508الصيانة والتشغيل

389.790582.464دعاية وإعالن

589.744520.000أتعاب مهنية واستشارات

249.000291.000بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

264.482244.532استهالكات

282.846208.436كهرباء ومياه

746.485139.546مصاريف بنكية

135.221127.188مصاريف عقود خدمات

1.797.10625.449أخرى

19.643.76916.123.754االجمالي
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24- إيرادات أخرى
تتكون اإليرادات األخرى للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر مما يلي:

2016مالبــيــــــــــــان
ريال سعودي

2015م
ريال سعودي

9.704.7501.954.542إيرادات االستثمار في االسهم والمرابحات

714.366617.201إيرادات مشروع العدل وعقار بن حيان

198.088108.816أخرى

10.617.2042.680.559االجمالي

25- التزامات محتملة
مختلفة  مشاريع  لتطوير  أعمال  وتنفيذ  إشراف  عقود  عن  رأسمالية  ارتباطات   2016 ديسمبر   31 في  كما  الشركة  لدى  يوجد   

بمبلغ 107.758.998 ريال سعودي )31 ديسمبر 2015 : 148.309.304 ريال سعودي (.

توجد دعوى قضائية على أرض الشروق والخدمات الفنية المملوكة للشركة بموجب صك شرعي والتي تبلغ قيمتها الدفترية 
31.850.931 ريال سعودي مقام عليها مباني صافي قيمتها الدفترية تبلغ 46.045.050 ريال سعودي وقد تم إظهارها ضمن بند 
االستثمارات العقارية. حيث صدر قرار برفع الحجز عن األرض من ناضري الدعوة. والتي أعطت بدورها الحق للشركة بالبيع 

ويتم االن البيع من هذه األراضي ونقل الملكية بموجب هذا القرار

26- توزيعات أرباح 
مجلس  اقتراح  على  2016/4/28م)  (الموافق  1437/7/21هـ  بتاريخ  المنعقد  باجتماعها  العادية  العامة  الجمعية  وافقت 
بواقع  المالي 2015  العام  عن  نقدية  كأرباح  المال  رأس  من   %13 تمثل  التي  سعودي  ريال   173.333.333 مبلغ  بتوزيع  اإلدارة 

)1.30 ريال للسهم(.

وافق مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 1437/10/26هـ )الموافق 31 يوليو 2016م( بالقرار رقم 2016/8/2/8 على 
توزيع أرباح نصف سنوية قيمتها 66.666.666 ريال سعودي بواقع )50 هللة للسهم الواحد(.

27- معلومات قطاعية
المعلومات  إلعداد  كأساس  الشركة  إدارة  عليها  اعتمدت  والتي  الشركة  وأعمال  بنشاطات  القطاعية  المعلومات  تتعلق 
مع  التعامل  شروط  بنفس  القطاعات  بين  المعامالت  تتم  الداخلية.  التقارير  إعداد  طرق  مع  يتفق  بما  بها.  الخاصة  المالية 

األطراف األخرى.

يمكن  وبنود  معين  بقطاع  مباشرة  بصورة  تتعلق  بنود  على  للقطاعات  التشغيل  ونشاطات  ومطلوبات  موجودات  تتضمن 
بند  تحت  القطاعات  بين  توزيعها  يمكن  ال  التي  البنود  تصنيف  يتم  معقولة  أسس  وفق  المختلفة  القطاعات  على  توزيعها 

موجودات ومطلوبات مشتركة.

في ما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية بالريال السعودي كما في 31 ديسمبر 2016. 2015 على التوالي وفقا لطبيعة 
النشاط: 
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قطاع بيع األراضي قطاع التأجيرقطاع التشغيلالبــيــــــان
والمساهمات

موجودات 
اإلجماليومطلوبات مشتركة

        كما في 31 ديسمبر 2016:

304.853.1091.186.303.82324.170.8591.130.558.7792.645.886.570        إجمالي الموجودات

34.839.55783.878.46252.773.878579.178.535750.670.432        إجمالي المطلوبات

1.235.763.826-        152.854.24990.728.536992.181.041        اإليرادات

297.647.515-        124.479.64469.486.807103.681.064        إجمالي الربح

        كما في 31 ديسمبر 2015:

441.185.0091.002.858.458899.438.126229.992.3252.573.473.918        إجمالي الموجودات

38.725.02565.247.083476.652.749114.878.536695.503.393        إجمالي المطلوبات

425.307.073-136.667.16892.362.869196.277.036        اإليرادات

333.480.022-108.702.76870.285.490154.491.764        إجمالي الربح

28- أدوات مالية وإدارة المخاطر  
المدينة  والذمم  البنوك  لدى  النقد  على  رئيسي  بشكل  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  المالية  األدوات  تشمل 

والموجودات األخرى واالستثمارات والذمم الدائنة والمطلوبات المستحقة والمطلوبات الغير متداولة األخرى.

مخاطر االئتمان
وتسعى  مالية.  خسائر  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته  الوفاء  على  طرف  مقدرة  عدم  االئتمان  مخاطر  تمثل 

الشركة لتقليل مخاطر االئتمان من خالل المتابعة الدورية ألية ذمم معلقة.

مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 
مخاطر  الشركة  وتدير  العادلة.  قيمته  تقارب  وبقيمة  بسرعة  المالية  الموجودات  احد  بيع  على  القدرة  عدم  عن  السيولة 

السيولة من خالل التأكد من توفر التمويل الالزم في الشركة عند الحاجة لذلك.

مخاطر العمالت
الشركة  معامالت  إن  األجنبية.  للعمالت  الصرف  أسعار  في  التغيرات  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  في  التغير  مخاطر  هي 

األساسية هي بالريال السعودي. وتعتقد اإلدارة إن مخاطر العمالت غير جوهرية. 

القيمة العادلة
تمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحيث 
والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  فروق  ينتج  أن  يمكن  فانه  التاريخية.  التكلفة  لمبدأ  وفقا  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  يتم 
عن  كثيرا  تختلف  ال  بالشركة  الخاصة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  أن  اإلدارة  تعتقد  المقدرة.  العادلة 

قيمتها الدفترية. 
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29- عام
تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الموحدة إلى أقرب ريال سعودي.

30- أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية.

31- اعتماد القوائم المالية الموحدة
تمت الموافقة على اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14 ربيع الثاني 1438هـ الموافق )12 يناير 
2017 م(. وقد أوصى المجلس للجمعية العمومية القادمة والتي سيحدد تاريخ انعقادها الحقا بتوزيع أرباح عن النصف الثاني 
من عام 2016م بواقع 80 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 8% من القيمة األسمية للسهم وبمبلغ 106.666.666 ريال سعودي. 
وحيث سبق ان قامت الشركة بتوزيع مبلغ 50 هلله لكل سهم عن النصف األول من عام 2016م بحيث اصبح اجمالي التوزيعات 

عن عام 2016م بواقع ريال سعودي و30هلله للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ 173.333.333 ريال سعودي. 


