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تقرير مجلس اإلدارة

إلى مساهمي شركة الرياض للتعمير
عن أعمال وإنجازات الشركة
للفترة من 2013/1/1م وحتى 2013/12/31م

امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ً
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الريا�ض للتعمري �أن يتقدم بتقريره ال�سنوي جلمعيتكم العمومية م�ستعر�ضا ب�إيجاز ما مت حتقيقه من �إجنازات خالل الفرتة
من تاريخ  2013/1/1م وحتى  2013/12/31م وكذلك قائمة املركز املايل وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وتقرير مراقب ح�سابات
ال�شركة والتزام ال�شركة مببد�أ ال�شفافية والإف�صاح املقر يف �أنظمة ال�سوق املالية ال�سعودية عن تلك الفرتة.

نـبـذة عـن الـشـركـة

ت�أ�س�ست �شركة الريا�ض للتعمري باملر�سوم امللكي رقم (م )2/وتاريخ 1414/2/9هـ بر�أ�سمال قدره ( )1,000,000,000مليار ريال �سعودي ك�شركة
م�ساهمة وطنية بغر�ض امل�شاركة يف تطوير منطقة و�سط الريا�ض بالإ�ضافة �إلى تلبية تطلعات اال�ستثمار يف كافة مناطق اململكة .وتعمل ال�شركة على
حتقيق تطلعات م�ساهميها من خالل اال�ستثمار يف م�شاريع اخلدمات والنفع العام بامل�شاركة مع الدولة والقطاع اخلا�ص واال�ستثمار يف التخطيط
والتطوير العقاري بكافة جماالته.

رؤيـة الـشـركـة

�أن تكون �شركة رائدة يف جمال التطوير العقاري وم�شاريع خدمات النفع العام.

رسـالـة الـشـركـة

امل�ساهمة يف تلبية احتياجات املجتمع من خمتلف املنتجات العقارية ( �سكنية  ,جتارية  ,مكتبية  ,ترفيهية  ,فندقية  ,وغريها ) وب�أعلى درجات
اجلودة من الناحيتني التخطيطية والفنية  ,وامل�ساهمة يف توفري خدمات للنفع العام ب�أ�سلوب ع�صري متطور وبجودة عالية.
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إسـتـراتـيـجـيـة الـشـركـة

�أقر جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه الرابع «الدورة ال�سابعة « واملنعقد بتاريخ 2013/11/24م اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة التي متتد �إلى عام
2020م  ,وقد ت�ضمنت �أبرز مبادرات تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية �إعادة الهيكلة التنظيمية ل�شركة الريا�ض للتعمري بحيث تتحول �إلى �شركة قاب�ضة
وتركز الإدارة العليا على التخطيط اال�سرتاتيجي وتطوير الأعمال واال�ستثمار والتمويل  ,على �أن يتم ف�صل امل�شاريع احلالية وامل�ستقبلية لل�شركة يف
�شركات تابعة ب�شكل تدريجي بحيث تتولى كل منها مهام الت�شغيل ب�شكل م�ستقل  ,وذلك مع �إمكانية الدخول يف �شراكات ا�سرتاتيجية مع الغري وفق
ال�شروط التي تخدم م�صالح ال�شركة  .كما ت�ضمنت مبادرات اخلطة اال�سرتاتيجية التوجيه بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية لأية م�شاريع جديدة تنوي
ال�شركة الدخول فيها �سواء كانت �سكنية �أو جتارية �أو مكتبية �أو ترفيهية �أو فندقية.

الـنـطـاق الـجـغـرافـي

ترتكز حالي ًا م�شاريع ال�شركة يف مدينة الريا�ض  ,ولكن نظام ال�شركة الأ�سا�سي يتيح لها اال�ستثمار يف جميع مناطق اململكة.
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الـمـشـاريـع
ال  :مشاريع تم تنفيذها خالل عام 2013م
أو ً
1.1مشروع إنشاء مستودعات التبريد والتجميد بمنطقة العزيزية جنوب الرياض
يقع امل�شروع جنوب مركز التعمري للنقل العام على م�ساحة �إجمالية
قدرها  27,864م 2وي�شمل  56م�ستودع تربيد وجتميد �إ�ضافة �إلى
مكاتب �إداري��ة وخدمات م�ساندة على �أح��دث امل�ستويات والأنظمة
العاملية يف هذا املجال ،وقد مت االنتهاء من جميع �أعمال امل�شروع
و�إط�ل�اق التيار الكهربائي والت�شغيل وب���د�أت عمليات الت�سويق
والت�أجري.

2.2مشروع توسعة لسوق رياض التعمير

يقع امل�شروع على طريق البطحاء  -احلائر جنوب الريا�ض  -غرب
�سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة ومب�ساحة �إجمالية قدرها
1.951.7م 2ويتكون املبنى م��ن دور �أر���ض��ي وميزانني ودور �أول
وملحق ويحتوي على  26وحدة ت�أجريية عبارة عن (عدد  7حمالت
جتارية ،وعدد  19مكتب �إداري)  ,وقد مت االنتهاء من جميع �أعمال
امل�شروع و�إطالق التيار الكهربائي والت�شغيل وبد�أت عمليات الت�سويق
والت�أجري.

ثانيًا :مشاريع قيد التنفيذ
1.1مشروع تطوير سوق عتيقة المركزي
وقعت ال�شركة بتاريخ 2013/11/25م عقد تطوير �سوق عتيقة املركزي مع �إحدى ال�شركات الوطنية ،وتبلغ قيمة العقد �أكرث من  242مليون
ريال ،ومدة التنفيذ � 24شهرا .وتبلغ م�ساحة ال�سوق 186.000م 2وي�شتمل امل�شروع على �إقامة �أكرث من  660حمال جتاريا لأن�شطة التمور
والع�سل والألبان والدواجن والبي�ض واملواد التموينية والأ�سماك واللحوم ،و 660مب�سطا للخ�ضار والورقيات والفاكهة� ،إ�ضافة �إلى  16معر�ضا
جتاريا ملختلف الأن�شطة� ،إلى جانب املكاتب املخ�ص�صة لإدارة ال�شركة و�أكرث من  2500موقف لل�سيارات ،ف�ضال عن �ساحة �أن�شطة متعددة
الأغرا�ض للمهرجانات واالحتفاالت املو�سمية ومواقف لل�شاحنات و�سيارات العاملني �إلى جانب وجود ممرات م�ضللة حلماية املت�سوقني من
حرارة ال�شم�س وت�سهيل حركتهم داخل ال�سوق ،و�ستقوم ال�شركة بتمويل تنفيذ هذا امل�شروع من مواردها الذاتية .
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2.2مشروع بناء توسعة مركز التعمير للجملة
(التعمير بالزا )3
وقعت ال�شركة بتاريخ 2013/11/25م عقد �إن�شاء جممع التعمـري بالزا()3
على م�ساحة تبلغ  7.000مرت مربع مع �إحدى ال�شركات الوطنية ،وتبلغ قيمة
العقد �أكرث من  23مليون ريال ،ومدة التنفيذ � 14شهرا وي�شتمل امل�شروع
على �إقامة  110حمالت جتارية و 36مكتبا �إداريا� ،إ�ضافة �إلى توفر عدد ًا
من اخلدمات ومواقف ال�سيارات ،وامل�شروع عبارة عن تو�سعة وامتداد ملركز
التعمري للجملة بحي الديرة يف منطقة ق�صر احلكم بو�سط مدينة الريا�ض
و�سوف تقوم ال�شركة بتمويل تنفيذ هذا امل�شروع من مواردها الذاتية .

3.3مشروع إنشاء مركز تجاري وسكني بمركز
التعمير للنقل العام
وقعت ال�شركة بتاريخ 2013/11/25م عقد �إن�شاء م�شروع مبنى جتاري
و�سكني على م�ساحة تبلغ  5.000مرت مربع ،يقع بجوار مركز النقل
العام بالريا�ض مع �إحدى ال�شركات الوطنية ،وتبلغ قيمة العقد �أكرث من
 26مليون ريال ،ومدة التنفيذ � 18شهرا ،وي�شتمل امل�شروع على �إقامة 33
حمال جتاريا و�شقق �سكنية ي�صل عددها �إلى � 134شقة� ،إ�ضافة �إلى مواقف
�سيارات وعدد من اخلدمات واملرافق الأخرى ،و�سوف تقوم ال�شركة بتمويل
تنفيذ هذا امل�شروع من مواردها الذاتية.

4.4مشروع بناء توسعة سوق التعمير للحوم
والخضار بالبطحاء
يقع امل�شروع �شمال �شرق مبنى �سوق التعمري للحوم واخل�ضار بالبطحاء
ويعترب امتداد لهذا املبنى وعلى م�ساحة �إجمالية حوايل  500م 2وي�شتمل
على �إقامة حوايل  18حمل جتاري من دور واحد ،وعدد(� )3أك�شاك جتارية
 ,و�سيتم توقيع عقد تنفيذ امل�شروع خالل الربع الأول من عام 2014م.

ثالثًا  :مشاريع قيد الدراسة والتصميم
1.1الشريط التجاري  -السكني  -اإلداري

يقع على الواجهة اجلنوبية ل�سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة وعلى �شارع عر�ض 30مرت وتبلغ م�ساحة امل�شروع 12.000م .
2

2.2مستودعات التبريد والتجميد ()3

يقع امل�شروع جنوب مركز التعمري للنقل العام –العزيزية – الريا�ض وتبلغ م�ساحته30.000م ،2و�سوف يتكون من م�ستودعات للتربيد
والتجميد �شاملة جميع اخلدمات املطلوبة مثل البنية التحتية واملواقف واملكاتب الإدارية والبوفيهات ومواقف ال�شاحنات.

3.3مشروع تطوير مركز التعمير للنقل العام

وقعت ال�شركة بتاريخ 1434/12/23هـ املوافق 2013/10/28م حم�ضر اجتماع مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ال�ستخدام الأر�ض
اململوكة لل�شركة والواقعة �شمال مركز التعمري للنقل العام على طريق الدائري اجلنوبي والتي تبلغ م�ساحتها 18,000م كمحطة للقطارات
واحلافالت و�سيتولى مركز امل�شاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض �إن�شاء مبنى مكون من �أر�ضي وثالثة �أدوار دون �أية
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تكاليف على ال�شركة يخ�ص�ص الدور الأر�ضي لإن�شاء حمالت جتارية وخدمية متنوعة خلدمة املحطة ويكون خا�ص بال�شركة
 ,ويخ�ص�ص الدور الأول والدور الثاين كمواقف �سيارات ال�ستخدامات م�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الريا�ض
وتكون حتت �إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض  ,ويخ�ص�ص الدور الثالث كمكاتب جتارية و�إدارية خلدمة املحطة ويكون
خا�ص بال�شركة  ,ويتوقع �أن يتزامن انتهاء العمل بامل�شروع مع انتهاء م�شروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الريا�ض.

4.4مشروع تطوير مزاد التعمير الدولي للسيارات

وقعت ال�شركة بتاريخ 1435/01/28هـ املوافق 2013/12/01م مذكرة تفاهم مع �شركة منو العربية لال�ستثمار حول �إجراء
درا�سة �أولية لإن�شاء �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة لتطوير وحت�سني �أداء مزاد التعمري الدويل لل�سيارات التابع لل�شركة والتو�سع
يف الأن�شطة ذات ال�صلة بال�سيارات من بيع و�شراء بالطريقة املبا�شرة �أو عرب االنرتنت �أو �أي و�سيلة �أخرى وتقدمي خدمات
�إ�ضافية ك�إ�صالح و�صيانة ال�سيارات وبيع قطع الغيار والإك�س�سوارات ب�أنواعها وجميع م�ستلزماتها وكذلك الربامج الأخرى
كربنامج امل�ساعدة على الطريق والت�أمني ومتديد ال�ضمان و�إ�صدار الرخ�ص الدولية ودفاتر العبور اجلمركية وكل ما يت�صل
بذلك من ترتيبات  .ومدة هذه االتفاقية �ستون يوم َا من تاريخ توقيعها.

5.5مشروع إعداد المخطط العام لتطوير منطقة الظهيرة

ي�شمل هذا امل�شروع �إعداد املخطط العام ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية لتطوير منطقة الظهرية  -و�سط الريا�ض ،وقد قام
اال�ست�شاري الأ�سرتايل  Urbis JHDب�إعداد وتقدمي درا�سة اجلدوى االقت�صادية وتقارير املرحلة اخلام�سة (النهائية) من
امل�شروع .

�أعـ�ضـاء تـحـالـف الـتـطـويـر:
• �شركة الريا�ض للتعمري.
• مل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
• امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد.
• ال�شركة ال�سعودية ملركز املعيقلية التجاري.
• ال�شركة العقارية ال�سعودية.
• �شركة دار الأركان.
• �شركة �سوليدير ال�سعودية.
• �شركة فا�س ال�سعودية.
ومت م�ؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة �سوليدير العاملية لإجراء بع�ض التعديالت باملخطط وفقا للمالحظات الواردة من
الهيئة العامة لل�سياحة والآثار والهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ،وكذلك مالحظات بع�ض �أع�ضاء حتالف التطوير .و�أنه
مت الرفع باملخطط وال يزال حتت الدرا�سة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض.

2013
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الـتـسـويـق

تتميز ال�شركة بتعدد وتنوع م�شاريعها اخلدمية والعقارية و ت�سعى من خالل �إدارة الت�سويق والعالقات العامة يف ر�سم
اال�سرتاتيجيات الت�سويقية املنا�سبة.

الـجـوانـب الـتـشـغـيـلـيـة

•مركز التعمير للجملة:

يقع املركز و�سط مدينة الريا�ض على طريق امللك فهد مبنطقة ق�صر احلكم على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ م�ساحتها
 69,801م ،2ويتميز املركز بتنوع �أن�شطته من خالل �أكرث من  1000وحدة ت�أجريية �سكنية ومكتبية وجتارية ت�شمل
امل�ستلزمات الرجالية والن�سائية والأطفال والكماليات والعطور واملواد الغذائية واجلواالت وغريها.

•مركز العمير بالزا (:)1

يقع املركز و�سط مدينة الريا�ض على طريق امللك فهد على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ م�ساحتها حوايل 1200م
ويحتوي على  19حمل لأن�شطة الكماليات واملواد الغذائية ك�أن�شطه مكملة لن�شاط مركز التعمري للجملة .

•مركز التعمير بالزا (:)2

2

يقع املركز و�سط مدينة الريا�ض على ثالثة �شوارع رئي�سية ( �شارع املقيربة و�شارع الإمام حممد بن �سعود و�شارع
ال�سبالة) على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ م�ساحتها حوايل  5000م ،2ويحتوي على  83حمل متخ�ص�ص يف �أن�شطة (
الأقم�شة الرجالية ،العطورات والعود  ,املواد الغذائية واحللويات )
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• مزاد التعمير الدولي للسيارات:

يقع املزاد �شمال �شرق مدينة الريا�ض على طريق الريا�ض الدمام بحي الرمال على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ
م�ساحتها 241,495م ،2ويقدم املزاد خدماته للعمالء كو�سيط حمايد لبيع ال�سيارات من خالل بيئة عمل متكاملة
(مرور ،ت�أمني �شركات� ،شركات ت�أجري �سيارات� ،سوبر ماركت..،الخ).

•مركز التعمير للنقل العام :

يقع املركز جنوب مدينة الريا�ض على طريق الدائري اجلنوبي بحي العزيزية على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ
م�ساحتها 148,303م ،2ويقدم املركز خدماته للم�سافرين برا بوا�سطة احلافالت و�سيارات الأج��رة من خالل
رحالت مربجمة على مدار ال�ساعة يوميا داخل وخارج اململكة.

2013
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سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة

يقع ال�سوق جنوب مدينة الريا�ض على طريق الدائري اجلنوبي خلف �سوق ريا�ض التعمري بحي العزيزية على �أر�ض مملوكة
لل�شركة تبلغ م�ساحتها 299,226م ،2ويقدم ال�سوق خدماته للمزارعني كباعة ،وامل�شرتين كتجار وم�ستهلكني .

•سوق رياض التعمير ومستودعات التبريد والتجميد والمبنى التجاري الـجديد

ينق�سم ال�سوق �إلى ثالثة �أجزاء:
�1.1ســوق ريــا�ض الـتـعــمـيـر:
2
يقع ال�سوق مبدينة الريا�ض على طريق الدائري اجلنوبي بحي العزيزيه على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ م�ساحتها 24.377م ،
ويحوي ال�سوق على ( )155وحدة ت�أجريية (مكاتب ،حمالت جتارية) ويغلب على ال�سوق التخ�ص�ص يف جتارة التمور.
2.2مـ�سـتـودعـات الـتـبـريـد والـتـجـمـيـد:
2
تقع م�ستودعات التربيد والتجميد جنوب مركز التعمري للنقل العام على �أر�ض مملوكة لل�شركة م�ساحتها  27 ,864م ،
ويحتوي امل�شروع على  56وحدة تتميز مبرونة التحكم يف درجة احلرارة كتربيد وجتميد (  5 +حتى  )20-وقد بد�أ الت�أجري
يف الربع الثالث للعام .2013
3.3الـمـبـنـى الـتـجـاري الــجـديـد:
يقع على طريق احلائر مبدينة الريا�ض بحي العزيزية على �أر�ض مملوكة لل�شركة تبلغ م�ساحتها ( 1,951,7م )2ويحتوي
امل�شروع على ( )26وحدة ت�أجريية (مكاتب ،حمالت جتارية) للأن�شطة املتنوعة وقد بد�أ الت�أجري يف الربع الرابع للعام
.2013
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•سوق التعمير للحوم والـخضار بالبطحاء

يقع ال�سوق و�سط مدينة الريا�ض على طريقي امللك عبدالعزيز و طارق بن زياد ،على �أر�ض تبلغ م�ساحتها  13,691م 2و يتميز ال�سوق با�ستقرار
عمالئه باعتباره �سوق ًا متخ�ص�ص ًا يف بيع اللحوم والأ�سماك واخل�ضار .

مـمـتـلـكـات الـشـركـة
أوال :أراضي مملوكة للشركة ومقام عليها منشآت:
الإدارة /املركز

2

امل�ساحة م

�سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة

 299,226.68م

مزاد التعمري الدويل لل�سيارات

 241,495.35م

مركز التعمري للنقل العام

 148,303.58م

مركز التعمري للجملة

 69,801.00م

�سوق ريا�ض التعمري

 24,377.52م

مركز التعمري بالزا ()1

 1,190.00م

م�ستودعات التربيد والتجميد

 27,864م

2
2
2

2
2

2

2

مركز التعمري بالزا ()2

2

 5,016.92م

الإجمايل

2

 817,275.05م

ثانيا :أراضي مطورة مملوكة للشركة :
الإدارة /املركز

2

امل�ساحه م

�أرا�ضي مدن ال�شروق و�أرا�ضي مدينة اخلدمات الفنية (م�شاع  -قيد الت�صفية) *

 461م,410

�أرا�ضي مدينة اخلدمات الفنية

 197,377م

2

2

�أرا�ضي منطقه العزيزيه

 40,951.82م

�أرا�ضي منطقة ق�صر احلكم

 39,962.74م

�أرا�ضي تالل الريا�ض

2

 22,964.51م

الإجمايل

 762.666.07م

2

2

2

* بالن�سبة لأرا�ضي مدن ال�شروق و�أرا�ضي مدينة اخلدمات الفنية بد�أ البيع فيها ومل يتم ت�صفيتها بعد.
2013
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العالقات العامة وعالقات المساهمين

ت�سعى العالقات العامة بالتعريف مب�شاريع ال�شركة القائمة ،والعمل على تعزيز ج�سور التوا�صل مع م�ساهمي ال�شركة وعمالءها عرب الو�سائل
والقنوات الإعالمية  .وتغطية م�شاركات ال�شركة الداخلية و اخلارجية.

الجوانب اإلدارية والتقنية والمالية
الموارد البشرية

حيث �أن العن�صر الب�شري يعترب من �أهم عنا�صر الإنتاج ف�إنه يف هذا العام مت الرتكيز على وظائف الت�شغيل وبذلت جهود مقدرة يف �شغل
الوظائف ال�شاغرة بال�شركة بالكفاءات والعاملني امل�ؤهلني وخا�صة يف وظائف الت�شغيل باملراكز والأ�سواق والتي كانت ت�شهد ن�سبة عالية من
الت�سرب مما �أدى �إلى ا�ستقرار العمل يف الوظائف بن�سبة كبرية.

تقنية المعلومات

حر�ص ًا من ال�شركة على مواكبة التقنية مما ي�ساعد على حت�سني وت�سريع الأداء وزيادة الرقابة فقد قامت �إدارة تقنية املعلومات بتحديث
�شبكة غرفة مركز املعلومات ب��الإدارة وتطوير نظام �سوق اجلملة ليتواكب مع ف�صل الأن�شطة و البوابات وحتديث ال�شبكة الداخلية
لل�سوق با�ستخدام الفيرب ابتك (� )Fiber Opticإ�ضافة �إيل تدعيم كافة �أنظمة ال�شركة بالتقارير الت�شغيلية والرقابية والتي ح�سنت
من الأداء والدور الرقابي.

النتائج المالية

• حققت ال�شركة �إيرادات �إجمالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2013/12/31م بلغت ( )361.357.060ريا ًال منها ( )355.845.848ريا ًال
�إيرادات ن�شاط و( )5.511.212ريا ًال �إيرادات �أخرى وذلك بزيادة عن عام 2012م مقدارها  %15 ،%2على التوايل.
• بلغت م�صاريف ال�شركة ( )105.464.243ريا ًال منها م�صاريف ن�شاط ( )93.030.747ريا ًال وم�صاريف �إدارية وت�سويقية ()12.433.496
ريا ًال.
• بلغ �صايف ربح ال�شركة قبل الزكاة ( )255.892.817ريا ًال.
• خ�ص�ص للزكاة ال�شرعية عن العام  2013م مبلغ ( )6.206.412ريا ًال.
• مت حتويل مبلغ ( )24.968.641ريا ًال �إلى االحتياطي العام وهو ما يعادل ( )%10من �صايف �أرباح ال�شركة بعد خ�صم الزكاة ال�شرعية.

أثر األنشطة على أعمال الشركة
البيـ ـ ـ ــان

ن�شاط الت�شغيل

ن�شاط الت�أجري

ن�شاط الأرا�ضي

موجودات
ومطلوبات
م�شرتكة

املجم ــوع

لل�سنة املنتهة يف  31دي�سمرب2013م
70.467.103 1.008.583.932

470.538.360

1.858.782.234

جمموع املوجودات

309.192.839

18.952.239

105.559.512

176.369.645

جمموع املطلوبات

14.032.225

37.825.669

�إيرادات الن�شاط

125.820.163

76.803.438

153.222.247

-

355.845.848

تكاليف الن�شاط

27.373.326

18.287.092

47.370.329

-

93.030.747

جممل الدخل

98.446.837

58.516.346

105.851.918

-

262.815.101

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2012م
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جمموع املوجودات

357.523.226

953.946.505

117.837.431

288.362.717

1.717.669.879

جمموع املطلوبات

31.836.808

26.325.023

17.526.275

107.768.015

183.456.121

�إيرادات الن�شاط

139.273.005

46.245.739

161.895.241

-

347.413.985

تكاليف الن�شاط

31.176.226

16.779.049

49.215.456

-

97.170.731

جممل الدخل

108.096.779

29.466.690

112.679.785

0

250.243.254

2013

عرض تحليلي مقارن للنتائج التشغيلية
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

البيانات الفعلية

البيانات الفعلية

عام 2013

عام 2012

االنحراف %

االنحراف ر�..س

�إيرادات الن�شاط

355.845.848

347.413.985

8.431.863

%2

تكاليف الن�شاط

93.030.747

97.170.731

4.139.984

%4

جممل الربح

262.815.101

250.243.254

12.571.847

%5

15.914.185

3.480.689

%22

234.329.069

16.052.536

%7

امل�صاريف الت�سويقية والإدارية 12.433.496
250.381.605

الربح الت�شغيلي

هناك ارتفاع يف جممل ربح ال�شركة مقداره  %5وارتفاع يف الربح الت�شغيلي مقداره  %7وذلك للأ�سباب التالية -:
• ارتفاع �إيرادات الن�شاط بن�سبة  %2ومببلغ  8.431.863ريال نظر ًا الرتفاع �إيرادات ت�شغيل املراكز والأ�سواق.
• انخفا�ض تكاليف الن�شاط بن�سبة  %4ومببلغ  4.139.984ريال.

بيان قيمة المدفوعات النظامية المستحقة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 2012م

 2013م

الزكاة ال�شرعية

6.206.412

10.170.030

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

1.054.951

1.296.439

الغرفة التجارية وال�صناعية

5.200

5.200

ال�سوق املالية -تداول

400.000

400.000

الإجمايل

7.666.563

11.871.669

القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية
قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر
( باملليون ريال )
 2013م

 2012م

 2011م

 2010م

 2009م

البي ـ ــان
جمموع املوجودات

1858.78

1717.67

1667.31

1643.64

1589.45

جمموع املطلوبات

176.37

183.46

170.37

175.33

167.70

جمموع حقوق امل�ساهمني

1682.41

1534.21

1496.94

1468.31

1421.75

2013
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قائمة الدخل
عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
( باملليون ريال )
البي ـ ــان

 2013م

 2011م

 2012م

 2010م

 2009م

�إيرادات الن�شاط

355.85

347.41

196.94

162.98

155.49

�إيرادات �أخرى

5.51

4.78

8.98

4.44

4.13

�إجمايل االيرادات

361.36

352.19

205.92

167.42

159.62

تكاليف الن�شاط

93.03

97.17

55.03

51.40

51.80

جممل الربح والإيرادات االخرى

268.33

255.02

150.88

116.02

107.82

اجمايل امل�صاريف

18.64

26.08

20.70

19.40

15.08

�صايف الربح

249.69

228.94

130.17

96.62

92.74

الربح الت�شغيلي

250.38

234.33

129.54

99.32

91.51

قائمة التدفقات النقدية
عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
( باملليون ريال )
البي ـ ــان
التدفقات النقدية من �أن�شطة ت�شغيلية

 2013م
156.41

التدفقات النقدية من �أن�شطة ا�ستثمارية 57.26-
التدفقات النقدية من �أن�شطة متويلية

99.96-

 2011م

 2012م

 2010م

 2009م

162.12

140.03

93.64

88.28

21.39

30.23-

32.22-

174.63-

186.57-

98.93-

49.74-

69.27-

استثمارات أخرى

قامت ال�شركة بعمليات ا�ستثمارية خمتلفة متثلت يف الآتي:
 ا�ستثمار �سيولة ال�شركة يف �صناديق املرابحة الإ�سالمية وفق عقود مت �إقرارها �شرعاً. امل�ساهمة يف �شركة �أ�سمنت تبوك بتكلفة قدرها( 600,000ريال) لعدد � 12,000سهم ( بلغت الآن � 77,142سهم بعد التجزئة وتوزيع �أرباح يف�صورة �أ�سهم ) وقيمتها ال�سوقية كما يف 2013/12/31م بلغت ( )2.183.121ريال.

األرباح المبقاة

 -ر�صيد الأرباح املبقاة كما يف 2013/12/31م يبلغ ()525.662.184ريال.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
ولـجنة المراجعة ولجنة االستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات
•بلغ �إجمايل بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة وجميع جلان املجل�س ( ) 504.000ريال.
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حـوكـمـة الـشـركـات
ا�ستجابة ملتطبات هيئة ال�سوق املالية ولوائحها املنظمة والتزاما من ال�شركة ب�إر�ساء �أف�ضل ممار�سات الإف�صاح وال�شفافية ف�إن ال�شركة تف�صح
مل�ساهميها الكرام ما يلي:

ال  :ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك:
او ً
يبني اجلدول التايل تف�صي ًال ملدى التزام ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
م

رقم املادة وفق الئحة حوكمة ال�شركات

التزام مل يتم
مت
االلتزام جزئي االلتزام

 1الثالثة :احلقوق العامة للم�ساهمني

√

 2الرابعة :ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�صولهم على املعلومات

√

 3اخلام�سة :حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العمومية

√

 4ال�ساد�سة ::حقوق الت�صويت

√

 5ال�سابعة :حقوق امل�ساهمني يف �أرباح الأ�سهم

√

 6الثامنة:ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإف�صاح

√

 7التا�سعة:الإف�صاح يف تقرير جمل�س الإدارة

√

 8العا�شرة:الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة

√

 9احلادية ع�شر:م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

√

 10الثانية ع�شر  :تكوين جمل�س الإدارة

√

 11الثالثة ع�شر  :جلان املجل�س وا�ستقالليتها

√

 12الرابعة ع�شر :جلنة املراجعة

√

 13اخلام�سة ع�شر :جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

√

 14ال�ساد�سة ع�شر:اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال

√

 15ال�سابعة ع�شر:مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعوي�ضاتهم

√

 16الثامنة ع�شر :تعار�ض امل�صالح يف جمل�س الإدارة

√

�سبب عدم التطبيق

بند( ب) -الت�صويت الرتاكمى  -جرى
الت�صويت عليه باجلمعية العمومية ومت رف�ضه

2013
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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 ال�ساد�سة التي انتهت بتاريخ 1434/08/15هـ املوافق 2013/06/24م :
ا�سم الع�ضو

م

ت�صنيف الع�ضو

�أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة التي يكون ع�ضو جمل�س
الإدارة ع�ضوا يف جمال�س �إدارتها

رئي�س املجل�س
م�ستقل – غري تنفيذي

ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي (�سابتكو)
�شركة الإح�ساء للتنمية

1

م /عبد اهلل بن عبد الرحمن املقبل
ممثل �أمانة منطقة الريا�ض

2

م /علي بن عبد اهلل احل�سون

تنفيذي

3

د /طامي بن هديف البقمي

م�ستقل  -غري تنفيذي

�شركة الإح�ساء للتنمية

4

د /عاي�ض بن فرحان القحطاين

م�ستقل  -غري تنفيذي

�شركة �سمو العقارية
ال�شركة الأولى للتطوير العقاري

5

د /يا�سر بن حممد احلربي

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

6

�أ /من�صور بن عبد اهلل الزير

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

7

د /نا�صر بن علي الزلفاوي

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

8

د /عبد العزيز بن حمد امل�شعل

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

9

د /علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

 اجتمع جمل�س الإدارة خالل الفرتة من 2013/01/01م �إلى 2013/06/24م (  ) 3اجتماعات :م
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ا�سم الع�ضو

االجتماع الأول
2013/01/12م

االجتماع الثاين
2013/02/23م

االجتماع الثالث
2013/04/ 13م

ن�سبة الـح�ضور

مل يح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%66.67

ح�ضر

ح�ضر

%100

ح�ضر

%100
%66.67

1

م /عبد اهلل بن عبد الرحمن املقبل  -ممثل �أمانة منطقة الريا�ض

2

م /علي بن عبداهلل احل�سون

ح�ضر

3

د /طامي بن هديف البقمي

ح�ضر

ح�ضر

4

د /عاي�ض بن فرحان القحطاين

ح�ضر

ح�ضر

مل يح�ضر

5

د /يا�سر بن حممد احلربي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

6

�أ /من�صور بن عبداهلل الزير

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

7

د /نا�صر بن علي الزلفاوي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

8

د /عبد العزيز بن حمد امل�شعل

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

9

د /علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

2013

الدورة ال�سابعة التي بد�أت بتاريخ 1434/08/16هـ املوافق 2013/06/25م :
ت�صنيف الع�ضو

�أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة التي يكون ع�ضو جمل�س
الإدارة ع�ضوا يف جمال�س �إدارتها

رئي�س املجل�س
م�ستقل – غري تنفيذي

ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي (�سابتكو)

 2م /علي بن عبد اهلل احل�سون

تنفيذي

�شركة الإح�ساء للتنمية

 3د /طامي بن هديف البقمي

م�ستقل  -غري تنفيذي

�شركة الإح�ساء للتنمية

 4د /عاي�ض بن فرحان القحطاين

م�ستقل  -غري تنفيذي

�شركة �سمو العقارية
ال�شركة الأولى للتطوير العقاري

� 5أ /من�صور بن عبداهلل الزير

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

 6د /نا�صر بن علي الزلفاوي

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

 7د /عبد العزيز بن حمد امل�شعل

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

 8د /علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

 9م  /م�شاري نا�صر ال�شرثي

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

� 10أ  /فواز حمد الفواز

م�ستقل  -غري تنفيذي

ال يوجد

م

ا�سم الع�ضو

م /عبد اهلل بن عبد الرحمن املقبل
1
ممثل �أمانة منطقة الريا�ض

 اجتمع جمل�س الإدارة خالل الفرتة من 2013/06/25م �إلى 2013/12/31م (  ) 4اجتماعات :م

ا�سم الع�ضو

االجتماع الأول االجتماع الثاين االجتماع الثالث االجتماع الرابع
2013/06/26م 2013/07/08م 2013/10/21م 2013/11/24م

ن�سبة الـح�ضور

1

م /عبد اهلل بن عبد الرحمن املقبل  -ممثل �أمانة منطقة الريا�ض

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

مل يح�ضر

%75

2

م /علي بن عبداهلل احل�سون

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

مل يح�ضر

مل يح�ضر

مل يح�ضر

مل يح�ضر

%0

� 5أ /من�صور بن عبداهلل الزير

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

 6د /نا�صر بن علي الزلفاوي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

 7د /عبد العزيز بن حمد امل�شعل

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

 8د /علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

 9م /م�شاري بن نا�صر ال�شرثي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

%100

� 10أ /فواز بن حمد الفواز

ح�ضر

ح�ضر

مل يح�ضر

ح�ضر

%75

 3د /طامي بن هديف البقمي
 4د /عاي�ض بن فرحان القحطاين

2013

25

ثالثًا  :مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر :
مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة
الدورة ال�ساد�سة التي انتهت بتاريخ 1434/08/15هـ املوافق 2013/06/24م :

م

ا�سم الع�ضو

�أول الفرتة
2013/01/01م

الن�سبة

�آخر الفرتة
2013/06/24م

الن�سبة

1

م /عبد اهلل بن عبد الرحمن املقبل  -ممثل �أمانة منطقة الريا�ض

� 20,000سهم

% 0.021

� 20,000سهم

% 0.021

2

م /علي بن عبد اهلل احل�سون

� 21,100سهم

%0.022

� 21,100سهم

%0.022

3

د /طامي بن هديف البقمي

� 5,000سهم

%0.005

� 5,000سهم

%0.005

4

د /عاي�ض بن فرحان القحطاين

� 700,000سهم

%0.70

� 700,000سهم

%0.70

5

د /يا�سر بن حممد احلربي

� 6.051سهم (�شخ�صية)
� 13.039سهم (�أقارب)

%0.006
%0.013

� 6.051سهم (�شخ�صية) %0.006
� 11.595سهم (�أقارب) %0.011

6

�أ /من�صور بن عبد اهلل الزير

� 2,000سهم

%0.002

� 2,000سهم

%0.002

7

د /نا�صر بن علي الزلفاوي

� 1,000سهم

%0.001

� 1,000سهم

%0.001

8

د /عبد العزيز بن حمد امل�شعل

� 176,000سهم

%0.18

� 100,000سهم

%0.1

9

د /علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

� 14,000سهم

%0.014

� 14,000سهم

%0.014

الدورة ال�سابعة التي بد�أت بتاريخ 1434/08/16هـ املوافق 2013/06/25م :
�أول الفرتة
2013/06/25م

الن�سبة

�آخر الفرتة
2013/12/31م

الن�سبة

 1م /عبد اهلل بن عبد الرحمن املقبل – ممثل �أمانة منطقة الريا�ض

� 20,000سهم

% 0.021

� 20,000سهم

% 0.021

 2م /علي بن عبد اهلل احل�سون

� 21,100سهم

%0.022

� 21,100سهم

%0.022

 3د /طامي بن هديف البقمي

� 5,000سهم

%0.005

� 5,000سهم

%0.005

� 700,000سهم

%0.70

� 1,000سهم

%0.001

� 6أ /من�صور بن عبداهلل الزير

� 2,000سهم

%0.002

� 2,000سهم

%0.002

 7د /نا�صر بن علي الزلفاوي

� 1,000سهم

%0.001

� 1,000سهم

%0.001

 8د /عبد العزيز بن حمد امل�شعل

� 100,000سهم

%0.1

� 100,000سهم

%0.1

 9د /علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

� 14,000سهم

%0.014

� 14,000سهم

%0.014

 10م  /م�شاري نا�صر ال�شرثي

� 15,100سهم

%0.015

� 15,100سهم

%0.015

� 11أ  /فواز حمد الفواز

� 1,000سهم

%0.001

� 1,000سهم

%0.001

ا�سم الع�ضو

م

 4د /عاي�ض بن فرحان القحطاين

م�صلحة وحقوق كبار التنفيذيني
اال�سم
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امل�سمى الوظيفي

�أول الفرتة
2013/01/01م

الن�سبة

�آخر الفرتة
2013/12/31م

الن�سبة

� 21.100سهم

%0.022

� 21.100سهم

%0.022

%0

-----

-----

-----

----% .0
% .0

م  .علي بن عبد اهلل احل�سون

الرئي�س التنفيذي

�أ � .أحمد بن عبد اهلل الكنهل

نائب الرئي�س للت�شغيل

� 0سهم

�أ � .سعد بن ح�سني الكثريي

املدير املايل والإداري

� 0سهم

% .0

�أ  .جربين بن عبد اهلل اجلربين

مدير الإدارة املالية

� 0سهم

% .0

� 0سهم

�أ  .فايز بن عبداهلل الأحمري

رئي�س وحدة ال�شئون القانونية

� 0سهم

% .0

� 0سهم

2013

رابعًا  :اختصاصات لـجان المجلس
اللجنة التنفيذية

وصف مختصر لمهام اللجنة:

درا�سة الـخطط التنفيذية و�سيا�سات الت�شغيل وتطوير م�شاريع ال�شركة .واعتماد الأبحاث والنظم والدرا�سات اال�ست�شارية
للم�شاريع والربامج والقيام ب�أي �أعمال �أو مهام تكلف بها من قبل جمل�س الإدارة.

�أع�ضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2013م :

�أو ًال  :خالل الفرتة من 2013/01/01م �إلى 2013/06/24م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة

1

م /علي بن عبداهلل احل�سون

«رئي�س اللجنة»

2

�أ /من�صور بن عبداهلل الزير

«ع�ضو»

3

د /نا�صر بن علي الزلفاوي

«ع�ضو»

4

د /يا�سر بن حممد احلربي

«ع�ضو»

1

ثاني ًا  :خالل الفرتة من 2013/06/25م �إلى 2013/12/31م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة

1

م /علي بن عبداهلل احل�سون

«رئي�س اللجنة»

2

�أ /من�صور بن عبداهلل الزير

«ع�ضو»

3

د /عبدالعزيز بن حمد امل�شعل

«ع�ضو»

4

م  /م�شاري بن نا�صر ال�شرثي

«ع�ضو»

وصف مختصر لمهام اللجنة:

8

لجنة المراجعة

•الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية بال�شركة  :من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها
لها جمل�س الإدارة.
•درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه.
•درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
•التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من
ا�ستقالليتهم.
•متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني ،واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال
املراجعة.
•درا�سة خطط املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
•درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
•درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها.
•درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.

2013
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�أع�ضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2013م :

�أو ًال  :خالل الفرتة من 2013/01/01م �إلى 2013/06/24م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة

1

د .يا�سر بن حممد احلربي

«رئي�س اللجنة»

2

د .طامي بن هديف البقمي

«ع�ضو»

3

د .علي بن عبدالعزيز اخل�ضريي

«ع�ضو»

4

د .عاي�ض بن فرحان القحطاين

«ع�ضو»

4

ثاني ًا  :خالل الفرتة من 2013/06/25م �إلى 2013/12/31م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة
«رئي�س اللجنة»

1

د .طامي بن هديف البقمي

2

�أ  .فواز بن حمد الفواز

«ع�ضو»

3

د .علي بن عبدالعزيز اخل�ضريي

«ع�ضو»

4

د .عاي�ض بن فرحان القحطاين

«ع�ضو»

3

لجنة الترشيحات والمكافآت
وصف مختصر لمهام اللجنة:

•التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق
�إدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانة.
•املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و �إعداد و�صف للقدرات و امل�ؤهالت
املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
•مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
•حتديد جوانب ال�ضعف و القوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
•الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة �أخرى.
•و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و كبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات
ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.

�أع�ضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2013م :

�أو ًال  :خالل الفرتة من 2013/01/01م �إلى 2013/06/24م :
م
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عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة

1

د .عبد العزيز بن حمد امل�شعل

«رئي�س اللجنة»

2

م .علي بن عبد اهلل احل�سون

«ع�ضو»

3

د .علي بن عبدالعزيز اخل�ضريي

«ع�ضو»

4

د .عاي�ض بن فرحان القحطاين

«ع�ضو»

5

د .نا�صر بن علي الزلفاوي

«ع�ضو»

2013
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ثاني ًا  :خالل الفرتة من 2013/06/25م �إلى 2013/12/31م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة
«رئي�س اللجنة»

1

د .علي بن عبد العزيز اخل�ضريي

2

م .علي بن عبد اهلل احل�سون

«ع�ضو»

3

د .طامي بن هديف البقمي

«ع�ضو»

4

د .نا�صر بن علي الزلفاوي

«ع�ضو»

3

لـجنة االستثمار

وصف مختصر لمهام اللجنة:

 تتولى جلنة اال�ستثمار مهام اقرتاح ودرا�سة فر�ص اال�ستثمار و تقدمي التو�صيات حولها ملجل�س الإدارة والإ�شراف على مراحل �إعداد درا�سةاجلدوى االقت�صادية للم�شاريع.

�أع�ضاء اللجنة وعدد اجتماعاتها لعام 2013م :

�أو ًال  :خالل الفرتة من 2013/01/01م �إلى 2013/06/24م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة
«رئي�س اللجنة»

1

د .عاي�ض بن فرحان القحطاين

2

م .علي بن عبداهلل احل�سون

«ع�ضو»

3

د .طامي بن هديف البقمي

«ع�ضو»

4

د .عبد العزيز بن حمد امل�شعل

«ع�ضو»

5

�أ .من�صور بن عبداهلل الزير

«ع�ضو»

3

ثاني ًا  :خالل الفرتة من 2013/06/25م �إلى 2013/12/31م :
م

عدد االجتماعات

�أع�ضاء اللجنة

1

د .عبد العزيز بن حمد امل�شعل

«رئي�س اللجنة»

2

م .علي بن عبداهلل احل�سون

«ع�ضو»

3

�أ .فواز بن حمد الفواز

«ع�ضو»

4

�أ .من�صور بن عبداهلل الزير

«ع�ضو»

6

خامسًا  :المكافآت والتعويضات :
البيان

م

�أع�ضاء املجل�س خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا �أعلى
اع�ضاء املجل�س
غري التنفيذيني املكاف�آت والتعوي�ضات من �ضمنهم الرئي�س
التنفيذيني
 /امل�ستقلني التنفيذي (ع�ضو جمل�س الإدارة) واملدير املايل

1

الرواتب والتعوي�ضات

1.692.000

-

3.054.270

2

البدالت

116.000

420.000

116.000

3

املكاف�آت الدورية وال�سنوية

200.000

1.600.000

200.000

4

اخلطط التحفيزية

423.000

5

�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى تدفع ب�شكل �شهري �أو �سنوي

-

-

813.441

-

-
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سادسًا  :نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخليه

يقوم مراقب احل�سابات اخلارجي �ضمن مهام مراجعته للبيانات املالية اخلتامية لل�شركة بتقومي نظام الرقابة الداخلية مبا
يف ذلك النظام املحا�سبي من الناحيتني النظرية والتطبيقية وتزويد ال�شركة بتقرير يت�ضمن نقاط ال�ضعف يف النظام وكيفية
معاجلتها ,كذلك يتم متكينه من الإطالع على تقارير وحدة املراجعة الداخلية للفرتة حمل الفح�ص ,وتنفذ وحدة املراجعة
الداخلية بال�شركة حتت �إ�شراف جلنة املراجعة عمليات مراجعة مالية و ت�شغيلية و تقنية م�ستمرة للتحقق من مدى فعالية
وكفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية يف حماية �أ�صول ال�شركة وتقومي خماطر العمل وقيا�س مدى كفاية الأداء ,وتعمل وحدة املراجعة
الداخلية على تقدمي تقاريرها الدورية الربعية �إلى جلنة املراجعة التي تت�ضمن نتائج تقييم الرقابة الداخلية بال�شركة وقد �أكد
تقرير جلنة املراجعة ال�سنوي فعالية وجودة �إجراءات الرقابة الداخلية بال�شركة ومل تظهر �ضعفا جوهريا خالل عام  2013م.

إقرارات مجلس اإلدارة

•ان��ه مت �إع��داد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
•انه ال يوجد �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها .
•�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفعالية.

اإلفصاحات

•تقر ال�شركة بعدم وجود قرو�ض على ال�شركة.
•تقر ال�شركة ب�أنه ال يوجد لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو �أي �شخ�ص ذو عالقة
بهم� ،أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال التي تتم حل�ساب ال�شركة ،كما �أن جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لي�س لهم
�أي ا�شرتاك يف �أي قر�ض �أو �أن ال�شركة ت�ضمن اي ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة لقاء قر�ض �أو التزام �أي ًا كان نوعه.
•ال توجد �أي عقود مع �أطراف ذوي عالقة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو م�ساعديه �أو املدير املايل �أو �أي من
�أقاربهم.
•ال يوجد لدى ال�شركة اية معلومات عن ترتيبات �أو اتفاقيات تنازل مبوجبها �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو احد من كبار
التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ض.
•ال يوجد لدى ال�شركة �أية معلومات عن ترتيبات �أو اتفاقيات قام مبوجبها �أي من م�ساهمي ال�شركة بالتنازل عن حقوقه يف
الإرباح.
•ال يوجد �أي ا�ستثمارات �أو احتياطيات �أخرى مت �إن�شا�ؤها مل�صلحة �أي من العاملني بال�شركة.
•مل تبلغ ال�شركة ب�أي م�صلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�صويت و�أي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية الأخرية.
•ال يوجد لدى ال�شركة �أدوات دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم ،و�أي حقوق خيار �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة.
•مل ت�صدر ال�شركة �أي حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم� ،أو حقوق خيار� ،أو مذكرات حق
اكتتاب� ،أو حقوق م�شابهة.
•ال يوجد لدى ال�شركة ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.
•مت توزيع مبلغ ( )100مليون ريال بتاريخ 2013/04/27م مل�ساهمي ال�شركة بواقع ( )1ريال لل�سهم الواحد ك�أرباح ن�صف
�سنوية عن الفرتة 2012/07/01م حتى 2012/12/31م وذلك �إ�ضافة �إلى ما �سبق �صرفه بتاريخ 2012/08/08م والبالغ
( )65مليون عن الفرتة من 2012/01/01م حتى 2012/06/30م  ,وبذلك ي�صبح جمموع ما مت توزيعه ك�أرباح للم�ساهمني
مبلغ ( )165مليون ريال عن الفرتة من 2012/01/01م حتى 2012/12/31م.
•

المخاطر التي قد تواجهها الشركة

املخاطر املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية ولي�ست
معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل� ،أو قد تعدها ال�شركة غري جوهرية ،قد تعيق عملياتها.
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التقلب في عمليات الشركة واالعتماد على المشاريع الخدمية
تعتمد �أعمال ال�شركة على خطني رئي�سني هما ( )1م�شاريع اخلدمات والنفع العام ( )2م�شاريع التطوير العقاري واملراكز
التجارية  ,وقد يت�أثر دخل هذه امل�شاريع يف امل�ستقبل مبدى الإقبال والطلب عليها ،مما قد ينتج عنه ت�أثر �سلبي لنتائج ال�شركة
الت�شغيلية وو�ضعها املايل ،ومما قد ي�ؤثر على ن�شاط ال�شركة يف م�شاريع اخلدمات والنفع العام �أي�ض ًا تغري الطلب والإقبال على
مثل هذه امل�شاريع يف موا�سم خمتلفة ت�شهدها مدينة الريا�ض ب�شكل خا�ص ،واململكة ب�شكل عام� .إال �أن ال�شركة قد اجتهت
مل�شاريع تقدم خدمات و�سلع منوعه يف جماالت النقل وال�سيارات واخل�ضار والفاكهة واللحوم واملراكز التجارية ويت�سم منوها
بعالقة طردية مع النمو ال�سكاين.

تحصيل اإليرادات
تعد م�صادر �إي��رادات ال�شركة من خالل مراكز و�أ�سواق ال�شركة مابني التح�صيل ب�شيكات والإي��داع يف البنوك والتح�صيل
النقدي ،وخا�صة الأخرية �إال ان ال�شركة قامت بالت�صدي لهذه املخاطر من خالل �إعداد دورات م�ستندية دقيقة وتطبيق
الأنظمة الآلية و�أنظمة املراقبة واملتابعة الإلكرتونية للحد من هذه املخاطر.

إستراتيجية التوسع
اعتمدت �شركة الريا�ض للتعمري خالل ال�سنوات املا�ضية �سيا�سة اخلطط اخلم�سيه ،ونتج عن ذلك منو غري م�سبوق يف الأرباح
الت�شغيلية لل�شركة خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية .كذلك اعتمدت ال�شركة على م�شاريع جديدة يف جمايل خدمات النفع العام
والتطوير العقاري .وقد تتعر�ض م�شاريع ال�شركة اجلديدة للتقلبات يف �أذواق امل�ستهلكني وحجم الطلب مما ي�ؤثر �سلب ًا على نتائج
عمليات ال�شركة الت�شغيلية وو�ضعها املايل.

إعاقة سير أعمال الشركة
تعتمد ال�شركة يف ن�شاطها على البنية التحتية مل�شاريعها مما �ساهم يف زيادة ثقة املتعاملني بها .وقد اتخذت التدابري الالزمة
حلماية ممتلكاتها من الكوارث الطبيعية �أو حوادث الإرهاب بتطبيق �أعلى م�ستويات ال�سالمة عن طريق ال�صيانة الدورية
وت�سخري احلماية الأمنية ,ولكن ال يوجد �أي �ضمان من قبل ال�شركة على �أن �سري �أعمالها لن يت�أثر ولو ب�شكل غري مبا�شر ب�أحد
تلك املعوقات.

السعودة
ال ترى ال�شركة �أي خطورة حيث ت�صنف ال�شركة من �ضمن النطاق املمتاز ح�سب ت�صنيف وزارة العمل� ،إال انه ال يوجد ما ي�ضمن
قدرة ال�شركة على املحافظة على ن�سبة ال�سعودة احلالية لكن املهم �أن ال�شركة لديها �أنظمة ولوائح و�إجراءات دقيقة وحديثة
وموثقة لكافة املهام العملية ،بالإ�ضافة �إلى �سيا�سة را�سخة يف تدوير الوظائف والتدريب امل�ستمر و ال�سعودة.

سياسة توزيع األرباح
ك�سيا�سة عامة ثابتة ومتبعة يقرتح جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية .توزيع �أرب��اح ال�شركة ال�صافية بعد ح�سم جميع
امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى مبا فيها الزكاة املقررة �شرع ًا على النحو الوارد يف املادة رقم ( )44من النظام
الأ�سا�سي لل�شركة كالتايل:
1-1يجنب ( )%10من الأرب��اح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
2-2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للم�ساهمني تعادل ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
3-3يخ�ص�ص بعد ما تقدم ( )%5من الباقي ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مع مراعاة ما ي�صدر يف هذا اخل�صو�ص من قرارات �أو
تعليمات من اجلهات املخت�صة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
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خاتمة

ننتهز هذه الفر�صة للإ�شادة بالدعم الذي يوليه خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل
�سعود و�سمو ويل عهده الأمني الأمري � /سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظهما اهلل .للقطاع اخلا�ص.
كما ن�شيد ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري /خالد بن بندر بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض ورئي�س �شرف
جمل�س �إدارة ال�شركة و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري /تركي بن عبد اهلل بن عبد العزيز نائب �أمري منطقة
الريا�ض ،نائب رئي�س �شرف جمل�س �إدارة �شركة الريا�ض للتعمري جلهودهما املميزة من خالل التوجيه
واملتابعة امل�ستمرة لرتجمة الأغرا�ض التي ت�ضمنها عقد الت�أ�سي�س لل�شركة ونظامها الأ�سا�سي �إلى واقع
ملمو�س ،كما ن�شكر لكم ح�ضوركم وتلبيتكم هذه الدعوة وثقتكم التي �أوليتموها ملجل�س الإدارة ،وال نن�سى
تقدمي ال�شكر جلميع العاملني بال�شركة على جهودهم املخل�صة التي بذلوها يف �سبيل حت�سني �أداء ال�شركة
وتنمية حقوق امل�ساهمني.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
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قـائـمـة الـمـركـز الـمـالـي

كــمــا فــي  31ديــ�ســمــبــر 2013م
(ريــال �س ـعــودي)

2013

2012

املوجودات
املوجودات املتداولة:
نقد لدى البنوك (�إي�ضاح 3ب)
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية لالجتار (�إي�ضاح 3ج)
ذمم مدينة� ،صايف (�إي�ضاحي 3د و)5
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى (�إي�ضاح )6
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة:
ا�ستثمارات لدى البنك متاحة للبيع (�إي�ضاح )4
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع (�إي�ضاحي 3ج و)7
م�شاريع حتت التنفيذ (�إي�ضاح )8
ا�ستثمارات عقارية� ،صايف (�إي�ضاحي 3هـ و)9
ممتلكات و�آالت ومعدات� ،صايف (�إي�ضاحي 3و و)10
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات املتداولة:
ذمم دائنة (�إي�ضاحي 3ز و)11
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى (�إي�ضاح )12
�إيرادات مقبو�ضة مقدما (�إي�ضاح )13
توزيعات �أرباح م�ستحقة (�إي�ضاح )14
الزكاة التقديرية (�إي�ضاحي 3ح و15ب)
جمموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غري املتداولة:
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة (�إي�ضاح 3ط)
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني:
ر�أ�س املال (�إي�ضاح )16
االحتياطي النظامي (�إي�ضاح )17
الأرباح املبقاة
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات
يف �أوراق مالية متاحة للبيع (�إي�ضاحي 3ج و)7
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

23.571.874
25.606.252
5.170.176
54.348.302

24.380.229
275.424.229
26.238.432
7.436.579
333.479.469

455.887.983
2.183.121
32.961.469
1.312.901.390
499.969
1.804.433.932
1.858.782.234

1.870.695
76.215.984
1.305.508.481
595.250
1.384.190.410
1.717.669.879

33.207.509
48.220.619
28.011.526
46.426.185
15.548.972
171.414.811

29.247.865
47.882.216
37.162.096
44.591.063
19.512.590
178.395.830

4.954.834
4.954.834
176.369.645

5.060.291
5.060.291
183.456.121

1.000.000.000
155.167.284
525.662.184

1.000.000.000
130.198.643
402.744.420

1.583.121
1.682.412.589
1.858.782.234

1.270.695
1.534.213.758
1.717.669.879

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إلى ( )28تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قـائـمـة الـدخـل لـلـسـنـة

لـلــ�ســنــة الــمــنــتــهــيــة فــي  31ديــ�ســمــبــر 2013م
(ريــال �س ـعــودي)

2013

2012

الإيرادات (�إي�ضاحي 3ي و)19

355.845.848

347.413.985

تكاليف الإيرادات (�إي�ضاحي 3ك و)20

()93.030.747

()97.170.731

�إجمايل الربح

262.815.101

250.243.254

م�صاريف ت�سويقية (�إي�ضاحي 3ك و)21

()406.679

()597.273

م�صاريف عمومية و�إدارية (�إي�ضاحي 3ك و)22

()12.026.817

()15.316.912

�صايف الربح من العمليات الرئي�سية

250.381.605

234.329.069

�إيرادات �أخرى (�إي�ضاحي 3ي و)23

5.511.212

4.780.201

�صايف ربح ال�سنة قبل الزكاة التقديرية

255.892.817

239.109.270

الزكاة التقديرية (�إي�ضاحي 3ح و15ب)

()6.206.412

()10.170.030

�صايف ربح ال�سنة

249.686.405

228.939.240

ربحية ال�سنة لل�سهم الواحد (�إي�ضاح 3ل)

2.50

2.29

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إلى ( )28تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قـائـمـة الـتـدفــق الـنـقـدي

لـلــ�ســنــة الــمــنــتــهــيــة فــي  31ديــ�ســمــبــر 2013م
(ريــال �س ـعــودي)

2012

2013
التدفق النقدي من �أن�شطة الت�شغيل:
�صايف ربح ال�سنة
تعديالت لت�سوية �صايف الربح �إلى �صايف النقد املح�صل من �أن�شطة الت�شغيل:
ا�ستهالكات الفرتة
املكون من خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
املكون من خم�ص�ص الزكاة التقديرية
�أرباح بيع ممتلكات ومعدات
�أرباح بيع ا�ستثمارات عقارية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات:
ذمم مدينة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
ذمم دائنة
�إيرادات مقبو�ضة مقدما
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
امل�سدد من خم�ص�ص تعوي�ض نهاية خدمة
امل�سدد من خم�ص�ص الزكاة ال�شرعية
�صايف النقد املح�صل من �أن�شطة الت�شغيل
التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية:
التغري يف ا�ستثمارات يف �أوراق مالية لالجتار
التغري يف ا�ستثمارات لدى البنك متاحة للبيع
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
�صايف التغري يف م�شاريع حتت التنفيذ
العائد من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
العائد من بيع ا�ستثمارات عقارية
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) املح�صل من الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفق النقدي من �أن�شطة التمويل:
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف النق�ص يف �أر�صدة النقد لدى البنوك
�أر�صدة النقد لدى البنوك  -بداية ال�سنة
�أر�صدة النقد لدى البنوك  -نهاية ال�سنة

249.686.405

228.939.240

18.544.674
1.219.009
6.206.412
()20.832
()105.773.602

17.752.729
1.092.643
10.170.030
()31.104
()112.679.784

632.180
2.266.403
3.959.644
()9.150.570
338.403
()1.324.466
()10.170.030
156.413.630

()7.304.158
27.584.758
52.227
13.693.697
11.653.562
()890.850
()27.913.999
162.118.991

275.424.229
()455.887.983
()222.749
()29.985.298
29.750
153.384.944
()57.257.107

()66.014.709
()167.728
( )74.351.984
31.104
161.895.240
21.391.923

()99,964,878
()99,964,878
()808.355
24.380.229
23.571.874

()186.566.854
()186.566.854
()3.055.940
27.436.169
24.380.229

املعامالت غري النقدية
املحول من م�شاريع حتت التنفيذ
توزيعات �أرباح م�ستحقة
�أرباح غري حمققة من �إعادة تقومي ا�ستثمار يف �أوراق مالية متاحة للبيع

73.239.813
1.835.122
312.426

143.864.685
3.658.650
131.142

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إلى ( )28تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

لـلــ�ســنــة الــمــنــتــهــيــة فــي  31ديــ�ســمــبــر 2013م
(ريــال �س ـعــودي)

2013
ر�أ�س املال (�إي�ضاح )16

1.000.000.000

2012
1.000.000.000

االحتياطي النظامي (�إي�ضاح :)17
الر�صيد يف بداية ال�سنة

130.198.643

107.304.719

املحول من الأرباح املبقاة

24.968.641

22.893.924

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

155.167.284

130.198.643

الأرباح املبقاة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

402.744.420

388.499.104

املحول �إلى االحتياطي النظامي

()24.968.641

()22.893.924

توزيعات �أرباح (�إي�ضاح )18

()101.800.000

()191.800.000

�صايف ربح ال�سنة

249.686.405

228.939.240

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

525.662.184

402.744.420

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات
يف �أوراق مالية متاحة للبيع (�إي�ضاحي 3ج و:)7
الر�صيد يف بداية ال�سنة

1.270.695

1.139.553

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات
يف �أوراق مالية متاحة للبيع

312.426

131.142

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.583.121

1.270.695

جمموع حقوق امل�ساهمني

1.682.412.589

1.534.213.758

�إن الإي�ضاحات املرفقة من رقم (� )1إلى ( )28تعترب جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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إيضاحات حول القوائم المالية

لـلــ�ســنــة الــمــنــتــهــيــة فــي  31ديــ�ســمــبــر 2013م
(ريــال �س ـعــودي)

 -1التكوين والنشاط

�سجلت �شركة الريا�ض للتعمري ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 2/بتاريخ � 9صفر 1414ه��ـ املوافق 28
يوليو1993م ،وال�شركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010124500وال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ
 29ذو القعدة 1414هـ (املوافق 10مايو  .)1994يتكون ر�أ�سمال ال�شركة والبالغ مليار ريال �سعودي من  100مليون �سهم قيمة كل منها
 10ريال �سعودي.
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �إقامة املرافق واملباين التجارية وال�سكنية ومباين اخلدمات واملتنزهات العامة واملجمعات ال�سياحية وال�سكنية
وت�أجريها �أو بيعها بالنقد �أو بالتق�سيط و�إدارة امل�شاريع التعمريية و�إن�شاء املعار�ض التجارية وال�صناعية بغر�ض ت�أجريها �أو بيعها �أو
�إدارتها وممار�سة جميع �أنواع الن�شاط الالزم لتحقيق �أغرا�ض ال�شركة.
وافقت اجلمعية العمومية الغري العادية يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ  28جمادى الآخر 1433هـ املوافق  19مايو 2012م على تعديل بع�ض
مواد النظام الأ�سا�سي لل�شركة وهي ( )26.24.22.20.18.3وقد نالت �أغلبية ثلثي الأ�صوات املمثلة بالإجتماع ،ح�سب متطلبات
املادة  92من نظام ال�شركات �أما املادة  36من النظام الأ�سا�سي فلم تتم املوافقة عليها من قبل اجلمعية وذلك حل�صولها على ن�سبة
تقل عن ثلثي الأ�صوات املمثلة بالإجتماع.
بلغ عدد موظفي ال�شركة  145موظفا كما يف  31دي�سمرب  122( 2013موظفا كما يف  31دي�سمرب .)2012

 -2أسس إعداد القوائم المالية

�أعدت القوائم املالية املرفقة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية وفق ًا ملبد�أ اال�ستحقاق ،وطبق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
تظهر البنود يف القوائم املالية بالريال ال�سعودي وهو عملة الت�شغيل والإف�صاح.

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية

فيما يلي ملخ�صا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�شركة:

�أ) ا�ستخدام التقديرات

�إن �إعداد القوائم املالية وفقا للمبادئ املتعارف عليها يتطلب ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على قيمة املوجودات
واملطلوبات املقيدة ،وعلى الإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية ،ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح
عنها للفرتة التي �أعدت القوائم املالية ب�ش�أنها .وبالرغم من �أن �إعداد هذه االفرتا�ضات والتقديرات مبني على �أف�ضل املعلومات
والأحداث املتوفرة للإدارة يف تاريخ �إ�صدار القوائم املالية �إال �إن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف اختالفا غري جوهريا عن هذه
التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر .حيث �أن مراجعة التقديرات املحا�سبية يتم �إظهارها يف فرتة
املراجعة والفرتات امل�ستقبلية التي تت�أثر بها.

ب) النقد لدى البنوك

يت�ضمن النقد لدى البنوك الأر�صدة والودائع البنكية القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية حمددة والتي يكون تواريخ ا�ستحقاقها خالل
ثالثة ا�شهر او اقل من تاريخ �شرا�ؤها.

ج) اال�ستثمارات يف الأوراق املالية

ا�ستثمارات يف �أوراق مالية متاحة للبيع :يظهر اال�ستثمار يف الأوراق املالية املتاحة للبيع يف قائمة املركز املايل على �أ�سا�س القيمة
العادلة ويتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر املحققة �ضمن قائمة الدخل واملكا�سب واخل�سائر غري املحققة فيتم �إثباتها �ضمن حقوق
2013
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امل�ساهمني ،كما وت�سجل �إي��رادات اال�ستثمارات يف الأوراق املالية عند الإع�لان عن توزيعها ،يتم تخفي�ض القيمة اجلارية لكافة
اال�ستثمارات والأوراق املالية باالنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمتها.
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية لالجتار :يظهر اال�ستثمار يف الأوراق املالية لالجتار يف القوائم املالية املرفقة على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية
وتندرج �ضمن املوجودات املتداولة ويتم �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر املحققة �ضمن قائمة الدخل ،كما وت�سجل �إيرادات اال�ستثمارات
يف الأوراق املالية عند الإعالن عن توزيعها ،يتم تخفي�ض القيمة اجلارية لكافة اال�ستثمارات والأوراق املالية باالنخفا�ض غري امل�ؤقت
يف قيمتها.

د) الذمم املدينة

تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�صلي للفاتورة ناق�صا املخ�ص�ص لقاء �أي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إجراء تقدير للديون امل�شكوك
يف حت�صيلها عندما يتعذر حت�صيل املبالغ بالكامل وت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.

هـ) اال�ستثمارات العقارية

متثل اال�ستثمارات العقارية والتي ت�ستخدم لأغرا�ض الت�أجري �أو املحتفظ بها لغر�ض ارتفاع قيمتها كما يتم ت�سجيل هذه اال�ستثمارات
العقارية بالتكلفة م�ضافا �إليها تكاليف التطوير.
تت�ضمن الأرا�ضي اال�ستثمارية �أرا�ضي مملوكة بالكامل لل�شركة و�أرا�ضي م�شاركات مع الغري وتقيد جميعها بالتكلفة م�ضافا �إليها
م�صاريف التطوير.

و) املمتلكات والآالت واملعدات

تظهر املمتلكات والآالت واملعدات ح�سب التكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم .ويجري احت�ساب اال�ستهالك عليها مبوجب طريقة
الق�سط الثابت على الفرتة املقدرة للعمر الإنتاجي لها باعتماد الن�سب ال�سنوية التالية:

البيان

الن�سبة املئوية

املباين

%3,03 – 1.51

الآالت ومعدات

%25

�أثاث ومفرو�شات

%25

ال�سيارات

%25

ز) الذمم الدائنة

يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها م�ستقبال عن اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء قدمت ام مل تقدم بها فواتري من قبل
املوردين.

ح) الزكاة التقديرية

�إن الزكاة التزام على ال�شركة ويتم ا�ستدراكها يف القوائم املالية املرفقة بتحميلها على قائمة الدخل ،وفق ًا ملعيار الزكاة ال�شرعية
ال�صادر من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

ط) خم�ص�ص تعوي�ض نهاية الـخدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�ض ترك اخلدمة للموظفني عند نهاية خدمتهم وذلك مبوجب �أنظمة العمل باململكة العربية ال�سعودية.

ي) الإيرادات

يتم �إثبات �إيرادات الأرا�ضي اال�ستثمارية املعدة للبيع (املطورة) عند تنفيذ و�إمتام عملية البيع وكذلك يتم اثبات الإيرادات الناجتة
عن بيع م�ساهمات الأرا�ضي (حتت التطوير) عند �إبرام عقد البيع و�إ�صدار �شهادة م�ساهمة للمالك اجلديد ،ويتم اثبات الإيرادات
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الناجتة من ت�أجري وت�شغيل املمتلكات اال�ستثمارية عند اكتمال فرتة الت�أجري �أو التعاقد او عند تقدمي اخلدمة ويتم احت�ساب الإيراد عن
املدة التي تخ�ص الفرتة املالية بطريقة الق�سط الثابت على مدى الإيجار ويتم �إثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.

ك)امل�صاريف

تت�ضمن تكلفة الإيرادات م�صاريف �إدارة و�صيانة العقارات وا�ستهالكاتها  ،ويتم ت�صنيف امل�صاريف املتعلقة ب�أعمال الدعاية والإعالن
واحلمالت الت�سويقية كم�صاريف ت�سويقية وت�صنف كافة امل�صاريف الأخرى كم�صاريف �إدارية وعمومية.

ل) ربحية ال�سهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم با�ستخدام املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة كما يف نهاية ال�سنة.

م) حتويل العمالت الأجنبية

تظهر القوائم املالية املرفقة بالريال ال�سعودي ،ويتم ا�ستخدام �سعر التحويل املنا�سب لرتجمة العمليات �أو الأر�صدة التي تتم بالعمالت
الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي وفق ًا للأ�سعار ال�سائدة حني �إجراء املعامالت (�إن وجد) ،ومل ينتج عن هذا التحويل �أية �أرباح �أو خ�سائر
ذات �صبغة جوهرية.

 -4استثمارات لدى البنك متاحة للبيع

تتمثل ا�ستثمارات لدى البنك متاحة للبيع يف ا�ستثمارات متت مبوجب اتفاقية مع �أحد البنوك املحلية بقيمة  455.887.983ريال
�سعودي وتقيد هذه اال�ستثمارات بالتكلفة ويتم قيد الأرباح املحققة بقائمة الدخل.

 -5ذمم مدينة ،صافي

تتكون الذمم املدينة كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013

2012

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

35.191.721
()9.585.469

35.823.901
()9.585.469

�صايف

25.606.252

26.238.432

ذمم مدينة

 -6المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

تتكون امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013

2012

ر�سوم امتياز

1.338.081

1.409.427

�أتعاب ا�ست�شارية

1.233.018

1.233.018

عهد و�سلف العاملني

1.032.792

993.843

دفعات مقدمة ملوردين

452.364

2.466.846

ت�أمينات لدى الغري

255.697

255.697

ت�أمني مركبات ومباين

222.967

195.393

مبالغ حمتجزة لدى البنوك لتوزيعات الأرباح

112.020
523.237

276.740
605.615

5.170.176

7.436.579

�أخرى

2013

43

 -7االستثمار في األوراق المالية المتاحة للبيع

تتكون اال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013
اال�ستثمار يف الأوراق املالية املتاحة للبيع
مكا�سب غري حمققة من �إعادة تقييم الأوراق املالية املتاحة للبيع

2012

600.000
1.583.121

600.000
1.270.695

2.183.121

1.870.695

 -8المشاريع تحت التنفيذ

تتكون امل�شاريع حتت التنفيذ كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
�سوق عتيقة

م�شروع تطوير
الظهرية

�سوق الريا�ض

م�شاريع وعقود
�أخرى

الإجمايل

كما يف  31دي�سمرب :2013
الر�صيد يف بداية ال�سنة

14.713.916

1.417.493

58.763.496

1.321.079

76.215.984

الإ�ضافات خالل ال�سنة

13.359.665

38.941

13.546.317

3.040.375

29.985.298

اال�ستبعادات خالل ال�سنة
املحول خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

-

-

-

28.073.581

1.456.434

()72.309.813
-

-

-

()930.000

()73.239.813

3.431.454

32.961.469

كما يف  31دي�سمرب :2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة
املحول خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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2013

1.407.688

5.935.633

137.047.601

144.390.922

-

9.805

52.827.863

8.138.163

75.689.747

-

-

-

()1.337.765

()1.337.765

-

-

-

()142.526.920( )142.526.920

14.713.916

14.713.916

1.417.493

58.763.496

1.321.079

76.215.984

 -9االستثمارات العقارية

تتكون اال�ستثمارات العقارية كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
�أرا�ضي مقام عليها مباين

الأرا�ضي

الإجمايل

املباين

التكلفة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة
التحويالت خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

305.614.723

401.428.705

()47.370.328
258.244.395

775.955.544

1.482.998.972

-

-

-

()253.538

()47.623.866

-

73.239.813

73.239.813

848.941.819

1.508.614.919

401.428.705

-

اال�ستهالكات:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

-

177.490.491

177.490.491

الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة

-

-

18.235.562

18.235.562

-

-

()12.524

()12.524

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

-

195.713.529

195.713.529

�صايف القيمة الدفرتية:
كما يف  31دي�سمرب 2013

258.244.395

401.428.705

653.228.290

1.312.901.390

كما يف  31دي�سمرب 2012

305.614.723

401.428.705

598.465.053

1.305.508.481

 -10الممتلكات واآلالت والمعدات ,صافي

تتكون املمتلكات والآالت واملعدات كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
الآالت واملعدات

الأثاث والرتكيبات

ال�سيارات

الإجمايل

التكلفة:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

8.189.043

4.835.671

1.384.020

14.408.734

الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة

179.749

5.500

37.500

222.749

()1.500

()32.000

()85.600

()119.100

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

8.367.292

4.809.171

1.335.920

14.512.383

اال�ستهالكات:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

7.664.823

4.831.412

1.317.249

13.813.484

الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة

271.267

2.162

35.683

309.112

()1.500

()32.000

()76.682

()110.182

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

7.934.590

4.801.574

1.276.250

14.012.414

�صايف القيمة الدفرتية:
كما يف  31دي�سمرب 2013

432.702

7.597

59.670

499.969

كما يف  31دي�سمرب 2012

524.220

4.259

66.771

595.250

بلغ ا�ستهالك املمتلكات والآالت واملعدات مبلغ  309.112ريال �سعودي و  602.390ريال �سعودي وذلك لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2013و
 2012على التوايل.
2013
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 -11الذمم الدائنة

تتكون الذمم الدائنة كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
عقارات مل ت�سدد قيمتها
ذمم دائنة �أخرى

2013

2012

29.104.800
4.102.709

29.104.800
143.065

33.207.509

29.247.865

 -12المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

تتكون امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013

2012

دفعات مقدمة من امل�ست�أجرين

14.099.714

13.057.748

م�صاريف م�ستحقة الدفع

9.842.077

10.236.666

ت�أمينات للغري

9.342.349

9.142.487

مبالغ حمجوزة من مقاولني

7.375.796

7.691.709

�شركاء م�شاريع ا�ستثمارية

6.213.629

6.269.555

ال�صندوق التعاوين

631.132
715.922

534.966
949.085

48.220.619

47.882.216

�أخرى

 13اإليرادات المقبوضة مقدما

متثل الإيرادات املقبو�ضة مقدما �إيرادات مت ا�ستالمها من امل�ست�أجرين يف املمتلكات اال�ستثمارية ومل ت�ستحق عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013م.

 -14توزيعات األرباح المستحقة

ميثل الر�صيد الظاهر بالقوائم املالية املتبقي من املبالغ التي �أقرتها اجلمعية العمومية العادية لل�شركة عن �سنوات �سابقة ومل يتقدم ال�سادة
امل�ساهمني حتى تاريخ  31دي�سمرب  2013م ال�ستالمها.

 -15مخصص الزكاة التقديرية

�أ) قدمت ال�شركة الإقرارات الزكوية حتى عام  2012وح�صلت على الربط الزكوي حتى عام 2006م ،اعرت�ضت ال�شركة على الربط الزكوي لعام
 2005و  2006وتنتظر الرد عليها من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
ب) فيما يلي حتليال حلركة خم�ص�ص الزكاة التقديرية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب:
الر�صيد يف بداية ال�سنة

2013

2012

19.512.590

37.256.559

خم�ص�ص الزكاة املكون-:
ما يخ�ص ال�سنة
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الزكاة املدفوعة خالل ال�سنة

6.206.412
()10.170.030

10.170.030
()27.913.999

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

15.548.972

19.512.590

2013

ج) ت�ضم العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب:
2013

2012

موجودات غري متداولة

1.804.433.932

1.384.190.410

مطلوبات غري متداولة

4.954.834
1.682.412.589

5.060.291
1.534.213.758

�صايف ربح ال�سنة املعدل

245.695.885

227.624.550

حقوق امل�ساهمني

 -16رأس المال

يتكون ر�أ�س املال من مليار ريال �سعودي مدفوعة بالكامل ،وموزعة على  100مليون �سهم قيمة كل منها  10ريال �سعودي.
قرر جمل�س �إدارة ال�شركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  11ذي القعدة  1426هـ املوافق � 13سبتمرب 2005م تقدمي االقرتاحات للجمعية
العمومية الغري عادية بزيادة را�س مال ال�شركة من مليار ريال �سعودي الى  2مليار ريال �سعودي وقد اتخذت ال�شركة الإجراءات النظامية
الالزمة من اجل احل�صول على موافقة اجلهات الر�سمية على اقرتاح زيادة ر�أ�س املال قبل عر�ضها على اجلمعية العمومية غري العادية
وما زال املو�ضوع قيد الدرا�سة.

 -17االحتياطي النظامي

يتطلب نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أن يحول ما ن�سبته  %10من �صايف الربح ال�سنوي �إلى االحتياطي
النظامي وان ي�ستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  %50من ر�أ�س املال� ،إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

 -18توزيعات األرباح

بلغت توزيعات الأرباح عن عام  165(2012مليون ريال �سعودي) ،حيث وافق جمل�س الإدارة بالقرار رقم ( )2012/13/2/5على توزيع
�أرباح عن الن�صف الأول من عام  2012مبقدار  65هلله لل�سهم الواحد ،وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ
1434/6/3هـ املوافق 2013/4/13م على اقرتاح جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح عن الن�صف الثاين لعام  2012مبقدار واحد ريال �سعودي
لل�سهم الواحد.

 -19اإليرادات
2013

2012

تتكون الإيرادات لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب مما يلي:
�إيرادات بيع �أرا�ضي ا�ستثمارية

153.222.247

161.895.240

�إيرادات الت�شغيل

125.820.162
76.803.439

139.273.005
46.245.740

355.845.848

347.413.985

�إيرادات الت�أجري

2013
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 -20تكاليف اإليرادات

تتكون تكاليف الإيرادات لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013

2012

تكاليف بيع �أرا�ضي ا�ستثمارية

47.370.328

49.215.456

تكاليف الت�شغيل

27.373.327
18.287.092

31.176.226
16.779.049

93.030.747

97.170.731

تكاليف الت�أجري

 -21المصاريف التسويقية

تتكون امل�صاريف الت�سويقية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013

2012

�أجور ورواتب موظفني

404.589

583.964

ا�ستهالكات

1.609
481

12.021
1.288

406.679

597.273

�أخرى

 -22المصاريف العمومية واإلدارية

تتكون امل�صاريف العمومية والإدارية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب مما يلي:
2013
�أجور ورواتب موظفني

9.500.781

11.533.912

�أتعاب مهنية

538.133

533.200

بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة

504.000

243.000

ال�صيانة والت�شغيل

503.955

492.127

دعاية و�إعالن

433.140

573.940

م�صاريف عقود خدمات

144.185

124.002

ا�ستهالكات

142.097

167.966

م�صاريف بنكية

71.790
188.736

202.736
1.446.029

12.026.817

15.316.912

�أخرى
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2013

 -23اإليرادات األخرى

تتكون الإيرادات الأخرى لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب مما يلي:
2012

2013
�إيرادات اال�ستثمار يف ال�صناديق واملرابحات

4.629.643

3.260.041

�إيرادات م�شروع العدل وبن حيان

679.075

650.943

�أرباح ا�ستثمارات

131.141
71.353

107.999
761.218

5.511.212

4.780.201

�أخرى

 -24المعلومات القطاعية

تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات و�أعمال ال�شركة والتي اعتمدت عليها �إدارة ال�شركة ك�أ�سا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�صة
بها ،مبا يتفق مع طرق �إعداد التقارير الداخلية .تتم املعامالت بني القطاعات بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى.
تت�ضمن موجودات ومطلوبات ون�شاطات الت�شغيل للقطاعات على بنود تتعلق ب�صورة مبا�شرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على
القطاعات املختلفة وفق �أ�س�س معقولة يتم ت�صنيف البنود التي ال ميكن توزيعها بني القطاعات حتت بند موجودات ومطلوبات
م�شرتكة.
فيما يلي ملخ�ص باملعلومات القطاعية املالية بالريال ال�سعودي كما يف  31دي�سمرب  2012 ،2013على التوايل وفقا لطبيعة الن�شاط:
قطاع الت�شغيل

قطاع الت�أجري

قطاع بيع
الأرا�ضي
وامل�ساهمات

موجودات
ومطلوبات
م�شرتكة

الإجمايل

كما يف  31دي�سمرب :2013
70.467.103 1.008.583.932

470.538.360

1.858.782.234

�إجمايل املوجودات

309.192.839

18.952.239

105.559.512

176.369.645

�إجمايل املطلوبات

14.032.225

37.825.669

-

355.845.848

الإيرادات
�إجمايل الربح

125.820.163

76.803.438

153.222.247

-

262.815.101

98.446.837

58.516.346

105.851.918

كما يف  31دي�سمرب :2012
�إجمايل املوجودات

357.523.226

953.946.505

117.837.431

288.362.717

1.717.669.879

�إجمايل املطلوبات

31.836.808

26.325.023

الإيرادات
�إجمايل الربح

139.273.005

46.245.739

17.526.275
161.895.241

107.768.015

183.456.121

-

347.413.985

108.096.779

29.466.691

112.679.784

-

250.243.254

ميثل قطاع الت�شغيل م�شاريع ال�شركة الت�شغيلية والتي تتمثل باخلدمات العامة يف �سوق التعمري جلملة اخل�ضار والفاكهة ومركز
التعمري للنقل العام ومزاد التعمري الدويل لل�سيارات ،وميثل قطاع الت�أجري الوحدات العقارية امل�ؤجرة والتي تخ�ص مركز التعمري
للجملة و�سوق التعمري للحوم واخل�ضار والفاكهة و�سوق الريا�ض للتعمري ،وميثل قطاع بيع الأرا�ضي وامل�ساهمات م�شاريع ال�شركة
املتمثلة ببيع الأرا�ضي املطورة وذلك من خالل م�شروع مدن ال�شروق ومدينة اخلدمات الفنية وم�شروع تالل الريا�ض.

 -25التزامات محتمل أن تطرأ

يوجد لدى ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2013ارتباطات ر�أ�سمالية عن عقود �إ�شراف وتنفيذ �أعمال لتطوير م�شاريع خمتلفة مببلغ
 290.140.914ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  13.029.070 : 2012ريال �سعودي ).
2013
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توجد دع��وى ق�ضائية على �أر���ض ال�شروق واخلدمات الفنية اململوكة لل�شركة مبوجب �صك �شرعي والتي تبلغ قيمتها الدفرتية
 87.052.912ري��ال �سعودي مقام عليها مباين مببلغ  51.840.791ري��ال �سعودي وقد مت �إظهارها �ضمن بند اال�ستثمارات
العقارية.

 -26األدوات المالية وإدارة المخاطر

ت�شمل الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ب�شكل رئي�سي على النقد لدى البنوك واملدينني واملوجودات الأخرى واال�ستثمارات
والدائنني واملطلوبات امل�ستحقة واملطلوبات الغري متداولة الأخرى.
 خماطر االئتمان :متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خ�سائر مالية.وت�سعى ال�شركة لتقليل خماطر االئتمان من خالل املتابعة الدورية لأية ذمم معلقة.
 خماطر ال�سيولة :هي خماطر عدم قدرة من�ش�أة ما على ت�أمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة بالأدوات املالية ،قد تنتجخماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع احد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة .وتدير ال�شركة خماطر ال�سيولة
من خالل الت�أكد من توفر التمويل الالزم يف ال�شركة عند احلاجة لذلك.
 خماطر العمالت :هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف للعمالت الأجنبية� ،إن معامالتال�شركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي .وتعتقد الإدارة �إن خماطر العمالت غري جوهرية.
 القيمة العادلة :متثل القيمة العادلة التي يتم مبوجبها تبادل �أ�صل �أو �سداد التزام ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعاملعادلة .وحيث يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فانه ميكن �أن ينتج فروق بني القيمة الدفرتية والقيمة
العادلة املقدرة .تعتقد الإدارة �أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�صة بال�شركة ال تختلف كثريا عن قيمتها
الدفرتية.

 -27عام

مت تقريب الأرقام الواردة بالقوائم املالية الأولية �إلى �أقرب ريال �سعودي.

 -28الموافقة على القوائم المالية

متت املوافقة على اعتماد هذه القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1435/03/19هـ املوافق 2014/01/20م.
�أو�صى جمل�س الإدارة باجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/03/19ه���ـ املوافق 2014/01/20م بتوزيع �أرب��اح للم�ساهمني عن عام
2013بواقع  1.5ريال �سعودي متثل  ٪15من القيمة الإ�سمية لل�سهم مببلغ  150مليون ريال �سعودي .كما �أو�صى بزيادة ر�أ�س مال
ال�شركة عن طريق منح �أ�سهم جمانية مل�ساهمي ال�شركة بواقع (� )1سهم لكل ثالثة �أ�سهم وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ  333.3مليون
ريال �سعودي من الأرباح املبقاة.
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