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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية

ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء،

رئيس مجلس الشؤون السياسية واألمنية

وزير الدفاع ,رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ناصر بن عوض القحطاني

رئي�س ًا

إبراهيم بن علي الصقير

عبد اهلل بن محمد الحجاج

وليد بن سليمان ابانمي

ع�ضو ًا

ع�ضو ًا

ع�ضو ًا

محمد بن علي الحصين

ع�ضو ًا

عبد اهلل بن عبد الرحمن باعشن

ع�ضو ًا
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السادة  /مساهمي شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي
المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

يسر مجلس إدارة شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري
والسياحي ,أن يرحب بكم في إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
عشر لشركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي وأن يقدم
لكم التقرير السنوي الرابع عشر للمجلس للعام المالي 2015م.
والذي يستعرض األداء واإلنجازات التي حققتها الشركة خالل
السنة المالية ،مرفقا بتقرير المحاسب القانوني للشركة والقوائم
المالية ,وإيضاحاتها عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م
وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
ويستعرض التقرير السنوي للمجلس الوضع العام وأداء الشركة خالل
السنة المالية ،والتوجهات المستقبلية للشركة ،وإستراتيجيتها
الرئيسية والعوامل المؤثرة على عملياتها.
مجلس اإلدارة
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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة
ناصر بن عوض القحطاني

يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،أن أقدم لكم تقرير مجلس إدارة شركة إنمائية السنوي الرابع
عشر لعام 2015م ،والذي يتضمن اإلنجازات واألنشطة والنتائج التشغيلية والقوائم المالية للعام المالي
2015م والتطلعات والتوجهات المستقبلية.
ويطيب لي أن أستعرض بإيجاز عن أهم اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل العام والتطورات المحلية
والعالمية.
على الرغم من الركود العقاري الذي تشهده المملكة بسبب نظام التمويل العقاري وترقب نظام رسوم
األراضي وتداعيات هبوط أسعار النفط الذي بدوره أدى إلى تباطؤ اإلنفاق الحكومي ،واصلت الشركة
أداؤها المتميز لعام آخر بتحقيق إيرادات قياسية مقارنة باألعوام السابقة بفضل قاعدة أصول التأجير
الطويل األمد للحد من تقلبات الظروف اإلقتصادية وتحسن األداء التشغيلي في المدينة الترفيهية
وكذلك الخطط اإلستراتيجية التي وضعتها إدارة الشركة إلستمرار النمو بما يتوافق مع أهداف ورؤية
الشركة ،كما أظهرت النتائج المالية إستمرار النمو في هوامش التشغيل وهوامش الربحية.

مشروع فلل ليليا جدة السكني :

يقع المشروع في شمال مدينة جدة على طريق عسفان،داخل
مشروع مشارف ،وقد بدأت أعمال المرحلة األولى من
المشروع بتاريخ 2016/02/20م وذلك على مساحة  8,305م
لبناء عدد  27فيال وبلغت نسبة اإلنجاز حتى تاريخه .%35
وقد تم إستالم رخصة البناء من أمانة مدينة جدة و تم البدء
و اإلنتهاء من أعمال القواعد المسلحة والخزانات والمسابح
وأعمال الرقبات والميدات المسلحة والحفر والدفان.
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أنهت الشركة خالل العام إجراءات الحصول على التسهيالت اإلئتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
مع البنك العربي الوطني وذلك لتمويل بناء مشروع فلل ليليا جدة السكني ،على أن يسدد التمويل دفعة
واحدة بنهاية عام 2018م.
وخالل العام وافق مجلس الوزراء على نظام رسوم األراضي السكنية البيضاء وذلك بهدف تحقيق التوازن
بين العرض والطلب لمعالجة أزمة اإلسكان في المملكة ،علما بأن شركة إنمائية منذ العام 2013م أتجهت
إلى التركيز على اإلستثمار والتطوير في القطاع السكني لتسارع النمو السكاني ووجود فجوة إسكانية
كبيرة ،إضافة إلى ما يمر به السوق من إصالحات هيكلية وتشريعية تعزز من جاذبيته اإلستثمارية.
تحرص إدارة الشركة في البحث المستمر عن فرص إستثمارية إلستمرار نمو أعمال الشركة وتحقيق
تطلعات وأهداف المساهمين.
فخالل العام قامت إدارة تطوير األعمال في الشركة ببناء شراكات إستراتيجية مع هيئات ومنظمات
حكومية وخاصة ،للتعاون معهم في المستقبل القريب ومنها  :وزارة اإلسكان ،وصندوق التنمية العقاري
السعودي ،والهيئة السعودية للمدن الصناعية.وعدد من الشركات العقارية الكبيرة.
كذلك تم خالل العام العمل على إعداد دراسة إنشاء شركة خاصة بالمراكز الترفيهية للتوسع في نشاط
الترفيه العائلي والعمل على تطوير مالهي بابل الند لتكون نواة الشركة الجديدة وذلك لإلستفادة من
الفرص المستقبلية ومع توجهات رؤية إقتصاد المملكة .2030
وبالمقابل ،فإنه البد من توضيح ما تواجهه شركة إنمائية من تحديات من أهمها صعوبة الحصول على
التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات المستقبلية ،مما يجعل المشروعات تستغرق وقتا طويال للبدء بالتنفيذ
والذي يؤثر وبشكل مباشر على أعمال الشركة وخططها اإلستراتيجية بشكل عام وتعمل الشركة جاهدة
في الحصول على التمويل الالزم من مصادر متعددة وبأقل أعباء تمويل ممكنة.
وبهذه المناسبة ،أتقدم إليكم بوافر الشكر والتقدير على تلبيتكم الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة
العادية الرابعة عشر للعام المالي 2015م إلستعراض ماتم إنجازه ومتطلعين لمستقبل أكثر إشراقا يتم من
خالله تحقيق وتعزيز وحماية مصالح المساهمين .وسنستمر في بذل الجهود لتحقيق أفضل المستويات
وتعزيز مكانة الشركة وتبوئها مكانة مرموقة في نشاط القطاع العقاري في المملكة.
وأتوجه بخالص الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على
جهودهم المخلصة في متابعة وتنفيذ أنشطة الشركة والعمل على تحقيق أهدافها.
وكذلك نشيد ونشكر ثقة عمالئنا إلختيارهم منتجات الشركة ،ونسعى لتحقيق تطلعاتهم من خالل
التزامنا بالمحافظة على المستويات التي تليق بسمعة الشركة في السوق العقاري في المملكة.
سائال المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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كلمة

الرئيس التنفيذي
منير بن علي الشهري
يشرفني ونيابة عن فريق العمل في كافة أقسام وإدارات شركة إنمائية أن أرفع إليكم التقرير السنوي الداء
الشركة  .ويسعدني أن أشكر لكم الثقة التي أوليموتنا أياها في تولي هذا المنصب في هذا التوقيت الحرج في
عمر الشركة .
عملنا والزلنا نعمل وفق إستراتيجية معتمدة وواضحة لتسيير أعمال الشركة لنصل بها إلى غايات مرجوة
ومستهدفة بشكل دقيق وفق جدول زمني مخطط له  ،يعيق هذه الخطط في الفترة الحالية التقلبات في السوق
العقارية الخارجة عن اليد  .رغمًا عن ذلك ظللنا في االتجاه العام نسير وفق االستراتيجية محاولين تحقيق أكبر
المكاسب للشركة وللشركاء أن شاء اهلل .
إن إستراتيجية االستثمار والعمل في القطاع السكني وجهتنا خالل العام الماضي بالتعمق في معرفة السوق
ومتطلباته  ،وتقسيم العمالء ومعرفة متطلباتهم ووجهتنا إلى التعامل مع قطاع البنوك وشركات التمويل
وعرفتنا بعمق على آليات التمويل وطريقة عملها والمستفيدين منها  .مما اسفر عن ذلك وجود منتج عقاري
يخص شركة إنمائية ذو مواصفات هندسية دقيقة ومالية تلبي كافة متطلبات العمالء المستهدفين .
إبتداء من مؤسسات
قادتنا هذه المعرفة إلى التعامل من أجل بناء عالقات عمل إستراتيجية مع جهات عديدة
ً
الدولة ممثلة في وزارة االسكان إلى السوق العقاري والبحث عن شراكات عمل إستراتيجية تؤهلنا للعب دور
المطور العقاري بشكل فاعل وقوي .
عملنا إيضًا في إتجاه البحث عن الفرص االستثمارية الواعدة في عدة مناطق في المملكة ووضعنا االليات
العلمية لتقييم تلك الفرص ودراستها وإتخاذ القرار المناسب لها مما يحقق مصلحة الشركة في المقام االول .
عملنا ايضًا في إتجاه رفع مهارات العمل بالنسبة لفريق العمل داخل الشركة القادر على التعامل مع كافة
المتغيرات المطردة في سوق تسوده الحركة والمتغيرات السريعة .
إستطيع القول وبكل ثقة بأننا نملك االن الكثير من المعرفة العلمية الخاصة بصناعة التطوير العقاري مما
ال ان نتمدد في إستثماراتنا وفي المشاريع التي سوف نقوم بتنفيذها خالل االعوام القادمة بكل ثقة .
يؤهلنا فع ً
اتوجه بالشكر لفريق اللجنة التنفيذية الذي واكب معنا صناعة كافة القرارات المتعلقة بالعمل اليومي خالل
العام الماضي وأخص بالشكر الجزيل ايضًا كافة اعضاء مجلس االدارة الذين مابخلو علينا بالنصيحة والتوجيه .
وأخيرًا اشكر كافة العاملين في شركة إنمائية بكافة إداراتها على تحملهم مشاق العمل معنا لتحقيق أهداف
الشركة .
ال المولي عز وجل أن يكلل كافة جهودنا بالتوفيق والنجاح ان شاء اهلل .
سائ ً
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،
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 -1التكوين والنشاط
•متت املوافقة على تأسيس شركة إمنائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي كشركة مساهمة سعودية وفقا لنظام الشركات
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته ،ومبوجب القرار الوزاري الصادر من معالي وزير التجارة رقم
( )1771وتاريخ 1423/08/07هـ املوافق 2002/10/13م.
•إنعقدت اجلمعية التأسيسية للشركة بتاريخ 1423/09/12هـ املوافق 2002/11/17م.
•أعلن عن تأسيس الشركة مبوجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )2131وتاريخ 1423/10/12هـ املوافق 2002/12/16م.
•صدر السجل التجاري للشركة برقم ( )1010185609وتاريخ 1424/02/07هـ املوافق 2003/04/09م.
•يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية.
•
•رأس مال الشركة عند التأسيس هو  55.725.000مليون ريال مقسمة إلى  5.572.500مليون سهم وقيمة إسمية  10ريال ،واكتتب
املساهمون في جميع أسهم رأس املال.
•قامت الشركة بزيادة رأس املال ليصبح  1.100.000مليار ريال مقسمة إلى 110مليون سهم وقيمة إسمية  10ريال وذلك في إجتماع
اجلمعية العامة غير العادية األول الذي انعقد بتاريخ 1426/07/09هـ املوافق 2005/08/14م ،واكتتب املساهمون في جميع أسهم
زيادة رأس املال.
•يتمثل نشاط الشركة في متلك األراضي وتطويرها وإقامة املباني السكنية والتجارية والترفيهية واملنتزهات واملستشفيات عليها
وبيعها وتأجيرها وإدارة وتشغيل وصيانة العقارات حلسابها أو حلساب الغير .كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك في
بأي وجهة من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على حتقيق غرضها كما يجوز لها
أن متتلك األسهم واحلصص في الشركات أو تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها.

السنة املالية للشركة

طبقا للنظام األساسي للشركة فإن السنة املالية تبدأ من األول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام حسب التقومي
امليالدي.

احملاسب القانوني للشركة

يتولى مراجعة حسابات الشركة خالل العام املالي
2015م السادة  /كي بي ام جي الفوزان والسدحان
وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون
بناء على قرار اجلمعية العامة العادية الثالثة عشر
بتعيينهم مراجعا حلسابات الشركة للعام املالي
2015م.

املستشار الزكوي للشركة

يتولى أعمال اإلستشارات الزكوية للشركة السادة
 /بي إم بي آند كومباني البقعاوي وأكبر محاسبون
قانونيون ومستشارون ماليون.
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 -2إستراتيجية الشركة
الرؤيـة

تحقيق مكانة رائدة في تقديم المنتجات والخدمات العقارية المبتكرة في
قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية مع تحقيق عوائد مجزية للشركة
والمساهمين.

الرسالـة

تطوير منتجات عقارية متميزة للسوق العقاري السعودي تلبي متطلبات الشريحة
المستهدفة مع التشديد على توفير تلك المنتجات بأسعار بيع نهائية قابلة للتمويل
لشريحة الدخل المتوسط ،مع اإللتزام التام للعمالء بمعايير الجودة ومواعيد
تسليم الوحدات بالتوازي مع هامش ربحية مجزي للشركة وللمساهمين والسير
في اتجاه بناء سمعة عقارية طيبة وجيدة للشركة في السوق المحلي واإلقليمي من
خالل كوادر عالية التأهيل.

القيـم

• نلتزم بتحقيق أرقى معايير خدمة العمالء مع السعي الحثيث لتطويرها
بشكل مستمر.
• اإلحترام والمصداقية والنزاهة هي أسس التعامل مع العمالء والموظفين
وسائر األطراف ذات العالقة.
• نسعى للقيام بمسؤوليتنا بتميز واحترافية.
• نعمل ونتعاون كفريق واحد.
• نشجع األفكار الجديدة والمبدعة.
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 -3أنشطة الشركة

تتم جميع عمليات الشركة داخل المملكة العربية السعودية ،وتصف اإلدارة عملياتها من خالل ثالث أنشطة
رئيسية وهي كالتالي :

نشاط األمالك والتأجير

تتمثل مصادر إيرادات النشاط في عوائد اإليجارات الناتجة عن اإلستثمار في المراكز التجارية.
وتمثل إيرادات نشاط األمالك والتأجير أكبر شريحة تأثيرا في إيرادات الشركة ،وتمتلك الشركة مركزين تجاريين في كل من
الرياض وجدة.

نشاط الترفيه العائلي

تتمثل مصادر إيرادات النشاط في عوائد المبيعات الناتجة عن تشغيل المراكز الترفيهية.
وتمتلك الشركة مركز ترفيهي واحد في مركز السالم مول بمدينة جدة.

نشاط التطوير العقاري

ويركز علي شراء االراضي السكنيه وبيعها أو تطويرها كوحدات سكنيه وبيعها لالفراذ والمنظمات

 -4محفظة أصول الشركة

تتكون محفظة أصول الشركة من مزيج من األصول العقارية التجارية والسكنية ،وتتوزع مشاريع الشركة في المملكة العربية
السعودية.

 1-6عوائد محفظة أصول الشركة
إيرادات 2015

الوزن

إيرادات 2014

الوزن

التغير

م

النشاط

1

نشاط األمالك والتأجير

67,500,312

%75

67,510,842

%79

%00

2

نشاط الترفيه العائلي

22,095,457

%25

18,180,214

%21

%22 +

3

نشاط التطوير العقاري

-

-

-

-

-

89,595,769

%100

85,691,056

%100

%5 +

إجمالي اإليرادات
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 -5المشاريع
 -1مشروع فلل ليليا جدة

يقع المشروع في شمال مدينة جدة على طريق عسفان،داخل مشروع مشارف ،وقد بدأت أعمال المرحلة
األولى من المشروع بتاريخ 2016/02/20م وذلك على مساحة  8,305م لبناء عدد  27فيال وبلغت نسبة اإلنجاز
حتى تاريخه .%35
وقد تم إستالم رخصة البناء من أمانة مدينة جدة و تم البدء و اإلنتهاء من أعمال القواعد المسلحة والخزانات
والمسابح وأعمال الرقبات والميدات المسلحة والحفر والدفان.
وفيما أهم المعلومات عن المشروع:
المرحلة األولى

البيان
المالك

شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي

المطور

شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي

المصمم

نجا لإلستشارات الهندسية المعمارية

المشرف الهندسي

عادل طاشكندي لإلستشارات الهندسية

مساحة األرض

 8.305م

عدد الوحدات السكنية

 27وحدة

مساحة أرض الوحدة السكنية

 300م

متوسط مسطح بناء الوحدة السكنية

 320م

مدة المشروع

 18شهر

بداية المشروع

2016/02/20م
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البيان

24

المرحلة الثانية

المالك

شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي

المطور

شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي

المصمم

نجا لإلستشارات الهندسية المعمارية

المشرف الهندسي

تحت الدراسة

مساحة األرض

 13.500م

عدد الوحدات السكنية

 44وحدة

مساحة أرض الوحدة السكنية

تحت الدراسة

متوسط مسطح بناء الوحدة السكنية

تحت الدراسة

مدة المشروع

 18شهر

بداية المشروع

تحت الدراسة

 -2مراحل مشروع فلل ليليا جدة
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 -6القوائم المالية
 -1نتائج السنة المالية 2015م و 2014م
2015

النسبة من
اإليرادات

2014

النسبة من
اإليرادات

إيرادات النشاط

89,595,769

%100

85,691,056

%100

%5

تكاليف النشاط

()43,390,067

%48

()40,261,287

%47

%8

مجمل الربح

46,205,702

%52

45,429,769

%53

%2

مصاريف تسويقية

()674,723

%1

()7,484,986

%9

%91-

مصاريف عمومية وإدارية

()6,843,568

%8

()5,152,507

%6

%33

صافي الدخل من األعمال الرئيسية

38,687,411

%43

32,792,276

%38

%18

مصاريف التمويل

()9,049,178

%10

()11,179,848

%13

%19-

إيرادات أخرى

63,550

%0.1

5,276,217

%6

%99-

مكاسب  /خسائر استثنائية

9,250,000

%10

00.00

%0

%0

صافي الربح قبل الزكاة

38,951,783

%43

26,888,645

%31

%45

مخصص الزكاة

()4,653,278

%5

()3,495,744

%4

%33

صافي الربح

34,298,505

%38

23,392,901

%27

%47

ربحية السهم

0.31

%0

0.21

%0

%47

البيان

التغير
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• -1إيرادات النشاط

بلغت إيرادات النشاط  89.5مليون ريال لعام 2015م مقارنة بما قيمته  85.6مليون ريال لعام 2014م ،وبنسبة إرتفاع سنوي وقدره
.%5
ويعود سبب إرتفاع إيرادات النشاط إلى إرتفاع إيرادات تشغيل المدينة الترفيهية.
حيث بلغت إيرادات التأجير  67.5مليون ريال خالل عام 2015م مقابل  67.5مليون ريال لعام .2014
وبلغت إيرادات المدينة الترفيهية  22.0مليون ريال في عام 2015م مقابل  18.1مليون ريال لعام  2014بإرتفاع سنوي وقدره .%22
نظرا لتحسن األداء التشغيلي وزيادة أعداد الزوار وإضافة العاب جديدة في الموقع.

• -2تكاليف النشاط

بلغت تكاليف النشاط  43.3مليون ريال في عام 2015م مقابل  40.2مليون ريال لعام 2014م بإرتفاع سنوي وقدره .%8
ويعزى اإلرتفاع في تكاليف النشاط إلى إرتفاع اإلستهالك بسبب اإلضافات الجديدة لمواقف مركز تاال مول وإرتفاع مصاريف
التشغيل في المدينة الترفيهية.

• -3مجمل الربح

بلغ مجمل الربح  46.2مليون ريال في عام 2015م مقابل  45.4مليون ريال لعام 2014م بإرتفاع سنوي وقدره .%2
ويعود سبب إرتفاع مجمل الربح خالل عام 2015م مقارنة بعام 2014م إلى إرتفاع إيرادات النشاط بالرغم من إرتفاع تكاليف
النشاط.

• -4صافي الربح

بلغ صافي الربح  34.2مليون ريال في عام 2015م مقابل  23.3مليون ريال لعام 2014م بإرتفاع سنوي وقدره .%47
وبذلك بلغت ربحية السهم  0.31ريال لعام 2015م مقابل  0.21ريال لعام 2014م.
وإجماال لما سبق يعود سبب إرتفاع صافي الربح خالل عام 2015م مقارنة بعام 2014م إلى :
 -1إرتفاع إيرادات النشاط  -2إنخفاض المصاريف التسويقية  -2إنخفاض مصاريف التمويل  -4تحقيق مكاسب إستثنائية ناتجة
عن تعويضات حريق مركز السالم مول في جدة من شركة ساب تكافل للتأمين والبالغة  9,250,000ريال.
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 -2قائمة الدخل للسنوات المالية من 2011م إلى 2015م
2015

2014

2013

2012

2011

البيان
إيرادات النشاط

89,595,769

85,691,056

73,131,922

49,239,023

29,083,644

تكاليف النشاط

()43,390,067

()40,261,287

()45,483,368

()45,808,535

()34,377,686

مجمل الربح

46,205,702

45,429,769

27,648,554

3,430,488

()5,294,042

مصاريف تسويقية

()674,723

()7,484,986

00.00

00.00

()6,843,568

()5,152,507

()4,084,027

()5,543,584

()3,958,953

صافي الدخل من األعمال الرئيسية

38,687,411

32,792,276

22,954,260

()2,113,096

()9,252,995

مصاريف التمويل

()9,049,178

()11,179,848

()13,677,168

()12,209,853

00.00

إيرادات أخرى

63,550

5,276,217

2,612,939

52,443,118

()1,313,146

مكاسب  /خسائر إستثنائية

9,250,000

00.00

00.00

00.00

()20,492,058

صافي الربح قبل الزكاة

38,951,783

26,888,645

11,890,031

38,120,169

()31,058,199

مخصص الزكاة

()4,653,278

()3,495,744

()322,866

()973,836

00.00

صافي الربح

34,298,505

23,392,901

11,567,165

37,146,333

()31,058,199

ربحية السهم

0.31

0.21

0.11

0.34

()0.28

مصاريف عمومية وإدارية

()610,267

100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
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 -3قائمة المركز المالي للسنوات المالية من 2011م إلى 2015م
2015

2014

2013

2012

2011

البيان
الموجودات المتداولة

195,288,793

205,627,325

240,131,716

270,404,212

149,812,551

الموجودات الغير متداولة

1,104,839,774

1,135,656,527

1,130,326,988

1,136,847,287

1,227,409,217

إجمالي األصول

1,300,128,567

1,341,283,852

1,370,458,704

1,407,251,499

1,377,221,768

المطلوبات المتداولة

87,380,741

98,749,580

95,116,051

83,954,429

91,170,108

المطلوبات الغير متداولة

272,542,001

336,626,952

392,828,234

452,349,816

452,250,739

359,922,742

435,376,532

487,944,285

536,304,245

543,420,847

رأس المال

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

1,100,000,000

احتياطي نظامي

1,652,925

1,652,925

1,652,925

1,652,925

1,652,925

أرباح مبقاة

()161,447,100

()195,745,605

()219,138,506

()230,705,671

()267,852,004

إجمالي حقوق المساهمين

940,205,825

905,907,320

882,514,419

870,947,254

833,800,921

8.55

8.24

8.02

7.92

7.58

إجمالي المطلوبات

قيمة السهم الدفترية
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 -4قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية من 2011م إلى 2015م
2015

2014

2013

2012

2011

البيان
التدفقات من األنشطة التشغيلية

57,479,166

41,584,737

()22,374,584

38,788,413

4,148,194

التدفقات من األنشطة اإلستثمارية

()2,864,354

()37,160,634

()19,112,475

69,079,996

()48,707,314

التدفقات من األنشطة التمويلية

()64,650,000

()29,700,000

()30,000,000

00.00

()10,266,582

صافي التغير من التدفقات اللنقدية

()10,035,188

107,868,409

()54,825,702

النقد في بداية العام

11,849,786

37,125,683

108,612,742

744,333

55,570,035

النقد في نهاية العام

1,814,598

11,849,786

37,125,683

108,612,742

744,333

()71,487,059( )25,275,897

 -5اإليضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 2015/12/31م وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في
المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 -7التسهيالت البنكية اإلسالمية
البيـان

م

العام

1

2006

تم توقيع إتفاقية تسهيالت متوافقة مع الضوابط الشرعية مع بنك ساب بحد إئتماني  150مليون ريال
 ،لغرض تمويل مشروع مركز السالم جدة مقابل رهن ملكية صكوك األراضي والتنازل عن عائدات
اإليجار الخاصة بالمراكز التجارية

2

2008

تمت الموافقة على زيادة التسهيالت من بنك ساب بمبلغ  100مليون ريال ليصبح حد التسهيالت
اإلئتمانية  250مليون ريال

3

2010

تمت الموافقة على زيادة التسهيالت من بنك ساب بمبلغ  95مليون ريال ليصبح حد التسهيالت
اإلئتمانية  345مليون ريال

5

2013

تم توقيع إتفاقية إعادة جدولة سداد التسهيالت القائمة مع بنك ساب بتاريخ  2013/10والبالغة 330
مليون ريال على  22قسط لمدة  6سنوات تنتهي في عام 2019م

6

2015

تم توقيع إتفاقية تسهيالت متوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 2015/07
بحد إئتماني  55مليون ريال لمدة  42شهر تسدد دفعة واحدة  ،لغرض تمويل مشروع فلل ليليا جدة
مقابل رهن ملكية صكوك أراضي المشروع
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تسهيالت المرابحة اإلسالمية – بنك ساب
م

العام

رصيد أول العام

صافي الحركة خالل العام

رصيد التسهيالت القائم

1

2006

-

-

-

2

2007

-

64.500.000

64.500.000

3

2008

64.500.000

128.723.645

193.223.645

4

2009

193.223.645

48.956.813

242.180.458

5

2010

242.180.458

98.086.394

340.266.852

6

2011

340.266.852

()10.266.852

330.000.000

7

2012

330.000.000

00.00

330.000.000

8

2013

330.000.000

()30.000.000

300.000.000

9

2014

300.000.000

()29.700.000

270.300.000

10

2015

270.300.000

()64.650.000

205.650.000

تسهيالت المرابحة اإلسالمية – البنك العربي الوطني
م

العام

رصيد أول العام

صافي الحركة خالل العام

رصيد التسهيالت القائم

1

2015

-

-

-

 -8القضايا والدعاوى القانونية

فيما يلي أهم القضايا والدعاوى القانونية :

• القضية المقامة من شركة إنمائية ضد شركة جوهرة البابطين

وذلك بشأن بطالن عقد بيع عدد من قطع األراضي المملوكة للشركة والواقعة في منطقة المطار القديم في مدينة جدة بجوار
مركز السالم مول
والتي تقدر مساحتها بحوالي  102.787موالتي تم بيعها عام  2006م .
نفيدكم بأن القضية التزال منظورة في المحكمة العامة بالرياض  ،حيث عقدت آخر جلسة بتاريخ 1435/04/03هـ الموافق
2014/02/03م
وتم إرجاع المعاملة إلى كتابة العدل بجدة للتأكد من ملكية الصك  ،ووردت المعاملة من كتابة عدل جدة وتم حديد موعد
جديد للجلسة في تاريخ
1437/06/13هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها « البابطين » وتم تأجيل الجلسة الى 1437/08/19هـ

• القضية المقامة من شركة إنمائية ضد شركة ساب تكافل للتأمين

خالل العام تم اإلنتهاء وتسوية القضية المرفوعة ضد شركة ساب تكافل للتأمين  ،وذلك بشأن التعويض عن أضرار الحريق التي
لحقت بالمنطقة الترفيهية في

32

مركز السالم مول في مدينة بجدة وتم رفع الدعوى امام األمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
بمؤسسة النقد العربي السعودي .
بناء على توصية مكتب المحامي  /راشد بن غنيم وكيل شركة إنمائية وتم
وتم االتفاق بين الطرفين على حل وتسوية القضية ً
استالم كامل المبلغ المتفق عليه خالل
العام .

 -9المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
إن المخاطر جزء اليتجزأ من أي نشاط تجاري ،وتتم إدارة المخاطر في الشركة بعد الوقوف عليها وتحديدها وتقييم إحتمال
حدوثها وتقدير
ماقد يترتب عليها من آثار ،ومن ثم يتم إتخاذ التدابير الالزمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها وإحتوائها قدر اإلمكان لتالفي أي
أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.
ومن المؤمل أن تلعب الشركة دور بارز في قطاع العقار رغم المخاطر المحتملة على األداء المستقبلي التي تنحصر في عوامل
رئيسية منها :

 -1مخاطر إقتصادية

وتتمثل في المخاطر التي يتعرض لها اإلقتصاد بصفة عامة داخل المملكة أو خارجها ،مما يكون له أثر على اإلنفاق لألفراد
والشركات.

 -2مخاطر قانونية

وتتمثل في المخاطر المتعلقة بالتغير في التشريعات والقوانين في المملكة والتي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على
الشركة.

 -3مخاطر السيولة

وتتمثل في المخاطر المتعلقة في الحصول على التمويل الالزم للوفاء باإللتزامات والقيام باإلستثمارات الرأسمالية.

 -4مخاطر اإلئتمان

وتتمثل في المخاطر المتعلقة في عدم قدرة عمالء الشركة بالوفاء بالتزإماتهم مما قد يتسبب بخسارة مالية للشركة.

 -5مخاطر تشغيلية

وتتمثل في جميع المخاطر التي تواجه العمليات التشغيلية للشركة ،ومنها :
•غالء المواقع الصالحة لإلستثمار والتطوير.
•اإلعتماد على المقاولين واإلستشاريين الذين قد يؤثر عدم إلتزام أيا منهم باإلتفاقيات على نسبة إنجاز المشاريع وتأثر
الربحية.
•التكاليف التقديرية اإلجمالية لمشاريع الشركة قد تتأثر بعوامل التضخم وبالتالي زيادة غير متوقعة في أسعار المواد
وتكاليف القوى العاملة.
•فترات اإلنتظار الطويلة التي تستغرقها إجراءات تنفيذ البنية التحتية من خدمات ومرافق عامة في مختلف مدن المملكة.
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 -10التنظيم واإلدارة
 -1مجلس اإلدارة
يدير الشركة بنهاية 2015م مجلس إدارة مكون من ( )5أعضاء إضافة إلى رئيسه ،يعقد المجلس إجتماعاته الدورية بدعوة من
رئيسه ،وكذلك في كل حالة طارئة يرى المجلس ضرورة إلنعقاده ،وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس اإلدارة وسجل حضورهم
وعضويات اللجان كما في نهاية العام 2015م :

الصفة

اإلجتماعات
التي حضرها

1

األستاذ  /ناصر عوض القحطاني

رئيس مجلس اإلدارة

4

2

الدكتور  /وليد سليمان أبانمي

عضو

3

3

المهندس  /عبد اهلل محمد الحجاج

عضو

4

4

الدكتور  /عبد اهلل عبدالرحمن باعشن

عضو

2

5

األستاذ  /إبراهيم علي الصقير

عضو

4

6

المهندس  /محمد علي الحصين

عضو

3

م
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اسم العضو

 -2سجل حضور إجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2015م
م

اإلجتماع األول
2015/01/14م

اسم العضو

1

األستاذ  /ناصر عوض القحطاني

2

الدكتور  /وليد سليمان أبانمي

3

المهندس  /عبد اهلل محمد الحجاج

4

الدكتور  /عبد اهلل عبدالرحمن
باعشن

5

األستاذ  /إبراهيم علي الصقير

6

المهندس  /محمد علي الحصين

اإلجتماع الثاني
2015/04/20م

اإلجتماع الثالث
2015/07/09م

اإلجتماع الرابع
2015/11/26م

-

-

 -3مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان خالل العام 2015م
البيـان

م
1

الرواتب والتعويضات

2

المكافآت السنوية
اإلجمالي

المبلغ
 169.000ريال
 169.000ريال

وخالل العام قامت الشركة بدفع مبلغ  24,000ريال عن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان فيما يخص عام  2014م
علما بأن الشركة لم تدفع أي مبالغ عن تعويضات أعضاء المجلس واللجان فيما يخص عام  2015م .
ولم يطالب مجلس اإلدارة بأي مكافآت سنوية خالل دورته الحالية والسابقة .

 -4لجان مجلس اإلدارة
تتكون لجان مجلس اإلدارة من أربع لجان وهي :
 -1اللجنة التنفيذية
 -2لجنة المراجعة
 -3لجنة الترشيحات والمكافآت
 -4اللجنة القانونية
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وفيما يلي بيان بأعضاء ومهام لجان مجلس اإلدارة :

 -1اللجنة التنفيذية ،وتتكون من :
م

الصفة

اسم العضو

رئيس اللجنة

1

األستاذ  /إبراهيم علي الصقير

2

المهندس  /عبداهلل محمد الحجاج

عضو

3

األستاذ  /محمد علي الحصين

عضو

4

األستاذ  /منير علي الشهري

عضو (الرئيس التنفيذي للشركة)

مهام وإجتماعات اللجنة التنفيذية :
•متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية واإلدارية والرقابية وإقتراح التعديل عليها إلى مجلس اإلدارة.
•متابعة خطط الشركة اإلستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري.
•متابعة خطط التمويل والتوصية بالدخول في مشاريع إستثمارات جديدة وكذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالية
رأسيا وأفقيا.
•متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للشركة وتحليل أسباب اإلنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنها.
•اإلطالع على التقارير المقدمة من اإلدارة التنفيذية والقوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية
الموحدة للشركة.
•اإلطالع على المسائل الهامة والمتعلقة بالقضايا القانونية والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
•عقدت اللجنة التنفيذية خالل عام 2015م ( )4إجتماعات ،وفيما يلي سجل حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية خالل
العام 2015م :

م

اإلجتماع األول
2015/09/17م

اسم العضو

1

األستاذ  /إبراهيم علي الصقير

2

المهندس  /عبداهلل محمد الحجاج

3

األستاذ  /محمد علي الحصين

4

األستاذ  /منير علي الشهري

اإلجتماع الثاني
2015/11/25م

اإلجتماع الثالث
2015/12/02م

 -2لجنة المراجعة ،وتتكون من :
م
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الصفة

اسم العضو

1

الدكتور  /عبد اهلل عبدالرحمن باعشن

رئيس اللجنة

2

األستاذ  /حسن ال باحص

عضو

اإلجتماع الرابع
2015/12/30م

مهام وإجتماعات لجنة المراجعة :
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم بعد اإلطالع على خطة المراجعة والتأكد من
إستقالليتهم.
• متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم
بأعمال المراجعة.
• دراسة المالحظات الصادرة من المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم بشأنها.
• البت في أي خالفات تنشأ بين إدارة الشركة والمحاسب القانوني.
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ومراجعتها دوريا ومواكبة مايستجد من لوائح ومبادرات وإبداء الرأي والتوصية
لمجلس اإلدارة.
• عقدت لجنة المراجعة خالل عام 2015م ( )3إجتماعات.

 -3لجنة الترشيحات والمكافآت ،وتتكون من :
الصفة

م

اسم العضو

1

األستاذ  /ناصر عوض القحطاني

رئيس اللجنة

2

الدكتور  /وليد سليمان أبانمي

عضو

مهام وإجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.
•التأكد الدوري من إستقاللية األعضاء وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات
أخرى.
•وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

 -4اللجنة القانونية ،وتتكون من :
م

اسم العضو

1

األستاذ  /إبراهيم علي الصقير

2

األستاذ  /خالد عبدالعزيز العسكر

الصفة
رئيس اللجنة
عضو

مهام وإجتماعات اللجنة القانونية :

• دراسة القضايا القانونية وإبداء الرأي والتوصيات لمجلس اإلدارة.
• الرفع لمجلس اإلدارة بأي مستجدات ومسائل قانونية.
• التوجيه حول مايعرض عليها من أمور ومسائل قانونية.

37

 -11الموارد البشرية
تولي الشركة إهتماما كبيرا بعملية جذب واستقطاب والمحافظة على الخبرات والكفاءات البشرية للعمل لديها حتى تستعين
بهم في مواجهة التحديات اآلنية والمستقبلية ،كما تهتم اإلدارة باإلستثمار في العنصر البشري من خالل بناء القدرات وتطوير
المهارات البشرية.
وخالل العام تم تدريب عدد من موظفي الشركة الكتسابهم الخبرة والمعرفة والتعامل مع أنشطة الشركة ،وقد بلغ عدد
العاملين بالشركة  62موظف حتى نهاية العام 2015م.

 -12تقنية المعلومات
تعمل الشركة على المتابعة الدورية لخطط وسياسات وإجراءات إدارة تقنية المعلومات وتحديث وتطوير البنية التحتية لزيادة
فاعلية التحكم ومراقبة البيانات وتدفق المعلومات وذلك من خالل وجود شبكات داخلية وخارجية وأمن معلوماتي والتي تخدم
الموظفين والمساهمين والعمالء.
وكذلك تتم متابعة الموقع اإللكتروني الجديد للشركة والذي يستخدم أحدث التقنيات ويسهل للمساهمين والعمالء الحصول
على كافة المعلومات عن الشركة.

 -13عالقات المساهمين
يعد اإلتصال المستمر مع المساهمين والمستثمرين أولوية إستراتيجية للشركة ،وقد إتخذت الشركة العديد من اإلجراءات التي
تضمن لحملة األسهم الحق في الحصول على المعلومات وذلك باإلفصاح المستمر من خالل قنوات اإلعالن التي تشمل الصحف
اليومية أو الموقع اإلكتروني للشركة عن النتائج المالية وتوصيات مجلس اإلدارة وأي تطورات جوهرية تخص أعمال الشركة
وتوجيه الدعوة لكافة المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في إتخاذ القرارات.
كما تقدم إدارة الشركة الدعم المستمر للمساهم من خالل توفير الكوادر المؤهلة في قسم عالقات المساهمين للرد على
اإلستفسارات فيما يتعلق بتطور أعمال الشركة وحسابات وسجالت المساهمين من خالل الهاتف أو البريد أو الفاكس أو البريد
اإللكتروني للشركة.
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 -14مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يخص القوائم المالية
يقر مجلس إدارة الشركة :
1.1أنه تم إعداد سجالت الحسابات لشركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي كما في 2015/12/31م بالشكل
الصحيح ووفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وتظهر عدالة المركز المالي ونتائجه
المالية من جميع النواحي الجوهرية.
 2.2أنه اليوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها ،وأن الشركة بعون اهلل تمتلك القدرة والموارد الالزمة لمواصلة
نشاطها وأعمالها المستقبلية.
3.3أنه اليوجد أي أعمال أو عقود للشركة طرفا فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان أو
اإلدارة التنفيذية.

 -15توصيات مجلس اإلدارة
تتضمن توصيات مجلس إدارة شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي إلى جمعيتكم العامة العادية الموقرة،
مايلي:
 -1الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 -2الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 -3إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 -4الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار السادة  /كي بي ام جي الفوزان والسدحان وشركاه محاسبون قانونيون
لمراجعة القوائم المالية الربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.
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 -16الختـام
نود إنتهاز هذه المناسبة لتقديم الشكر والتقدير لكافة مساهمي الشركة لما تلقاه الشركة من تعاون ومساندة ،مؤكدين عزم
مجلس اإلدارة مواصلة الجهود نحو تحقيق أهداف وتطلعات الشركة والمساهمين وقيادتها إلى مراكز متميزة إن شاءاهلل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
مجلس اإلدارة
شركة إنمائية لإلستثمار والتطوير العقاري والسياحي
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م
مع تفرير مراجعي الحسابات
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ﻛﻲﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎهإﻟﻰ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﺷرﻛﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺳﯾﺎﺣﻲ
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
اﻟرﯾﺎض  -اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﺷرﻛﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺳﯾﺎﺣﻲ (اﻟﺷرﻛﺔ) واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م ،وﻗواﺋم اﻟدﺧل واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن ( )۱إﻟﻰ ( )۲۷اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﺟز ًء ﻻﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إﻋداد وﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ۱۲۳ﻣنً ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻛذﻟك ﻋن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذي ﺗﻌﺗﺑره اﻹدارة ﺿرورﯾﺎ ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو
ﺧطﺄ .ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة ﻗدﻣت ﻟﻧﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻧﺎھﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
إن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ إﺑداء رأي ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ .وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻷﻣور اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ
ﻓﻲﻓﻘرة أﺳﺎس اﻟرأي اﻟﻣﺗﺣﻔظ ،ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
وﺗﺗطﻠب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ وﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣؤﯾدة ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻌﺗﻣد
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرھﺎﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرﻧﺎ ﺑﻣﺎﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣﺧﺎطر وﺟود أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳوا ًء
ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ وﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻋداد
وﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻐرض ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﮭدف إﺑداء
اﻟرأي ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﻛﻣﺎﺗﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﺗﮭﺎ اﻹدارة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲﺣﺻﻠﻧﺎﻋﻠﯾﮭﺎﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎﻛﺄﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
ﻛﻰ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون ،ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،وﻋﺿو ﻏﯾر ﺷرﯾك ﻓﻲﺷﺑﻛﺔ ﺷرﻛﺎت ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺳوﯾﺳرﯾﺔ
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(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي

كـمـا فــي  31ديــ�ســمــبــر 2015م
(ريال �سعودي)

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من  1إلى  17بواسطة مجلس اإلدارة
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(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)
قائمة الدخل

كـمـا فــي  31ديــ�ســمــبــر 2015م
(ريال �سعودي)

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية

كـمـا فــي  31ديــ�ســمــبــر 2015م
(ريال �سعودي)

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

كـمـا فــي  31ديــ�ســمــبــر 2015م
(ريال �سعودي)

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1إلى  27جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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(�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية

لل�سنة املنتهية فــي  31ديــ�ســمــبــر 2015م
(ريال �سعودي)

 -1الشركة وأنشطتها الرئيسية

ﺷرﻛﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺳﯾﺎﺣﻲ (اﻟﺷرﻛﺔ) ھﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲﻣدﯾﻧﺔ
اﻟرﯾﺎض ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ۱۰۱۰۱۸٦٥۰۹وﺗﺎرﯾﺦ .۱٤۲٤/۰۲/۰۷ﺗﺗﻣﺛل اﻻﻧﺷطﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ
واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ وادارﺗﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ وﺗﺄﺳﯾس واﻣﺗﻼك وﺗطوﯾر وﺗﻧظﯾم وﺻﯾﺎﻧﺔ وإدارة وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
واﻷﺳواق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗزھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷﻐﯾل ﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﺎت وإﻗﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﻣراﻛز اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ.
ﯾﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ۱٫۱۰۰ﻣﻠﯾون ﷼ﺳﻌودي ﻣﻘﺳم إﻟﻰ۱۱۰ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺳﻣﯾﺔ۱۰﷼ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم
اﻟواﺣد.
ﺗﺑدأ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ أول ﺷﮭر ﯾﻧﺎﯾر وﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ.

 .۲أسس اﻹﻋداد
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﮭﯾﺋﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن.

أﺳس اﻟﻘﯾﺎس

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻣﻔﮭوم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.

ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض واﻟﻧﺷﺎط

ﯾﺗم ﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷﺎط.

إﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾرات

ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹدارة اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ھذه اﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻺدارة ﻋن اﻟظروف واﻷﺣداث اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔﻋن ھذه
اﻟﺗﻘدﯾرات.

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗﻣر .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﯾﺗم إظﮭﺎرھ ﺎﻓﻲ ﻓﺗرة
اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲﺗﺗﺄﺛر ﺑﮭﺎ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘدﯾرات وﺣﺎﻻت ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد واﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾراً ﺟوھرﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
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اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ

ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺎﯾﻛون ھﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲﻋﻠﻰ أن اﻟﺷرﻛﺔ ﻟن
ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰﺗﺣﺻﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ .إن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ
اﻟﻌﻣﯾل ،واﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﺧول اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إﻓﻼس أو إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻌﺟز أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ
ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،ﯾﺗم إﺟراء
ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓردي .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ،وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻣﺗﺄﺧرة ،ﻓﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﯾﺗم إﺛﺑﺎت
ﻣﺧﺻص ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر طول اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗرداد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
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ﺗم ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎه ﻋﻠﻰﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

أ) اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ

ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟوداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء وﺗﻛون
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑدون أﯾﺔ ﻗﯾود.

ب) اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﺗظﮭر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺎﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ .وﯾﺗم ﺗﻛوﯾن
ﻣﺧﺻص ﺑﺎﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎﻋﻧد وﺟود دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ .وﯾﺗم ﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ.
وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .وأي إﺳﺗردادات ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺷطﺑﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﺿﺎف
إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ج) اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺗظﮭر اﻻﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻹھﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎرة اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ (إن وﺟدت) .ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﻗﺗﻧﺎء اﻷﺻل .ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ أﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل إﻧﺷﺎء اﻟﻣوﺟودات
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل اﻷﺻل وإﻋداده ﻟﻐرض إﺳﺗﺧداﻣﮫ.
ﺗﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻧد اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻷﺧرى ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺗﻛﺑدھﺎ.
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻻھﻼك ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﻘدر ﻟﻼﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ.
إن ﻧﺳب اﻻھﻼك اﻟﻣﻘدرة ﻟﻠﺑﻧود اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔھﻲﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
 ۱۰ﺳﻧوات
دﯾﻛورات وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت
 ۱۰ - ٥ﺳﻧوات
اﻻت وﻣﻌدات
 ٥ - ٤ﺳﻧوات
أﺟﮭزة ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﺣﺎﺳب اﻟﻲ
۱۰- ٥ﺳﻧوات
اﺛﺎث وﻣﻔروﺷﺎت
 ٥ﺳﻧوات
ﺳﯾﺎرات
ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾدﯾﺔ واﻻﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻸﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اذ ﻟزم اﻻﻣر.ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻼﺻل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادھﺎ ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﺄﻧﺔ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ھذه اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور اﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادھﺎ .ﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد ارﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
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د) ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ،وﺗﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﮭﯾز اﻷﺻل
إﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﺑﮭﺎ وﻓﻲ اﻟﻐرض اﻟذي اﻧﺷﺄ ﻣن أﺟﻠﮫ .وﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻲ ﺑﻧد اﻷﺻول
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ او اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﻹﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮭﺎ وﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻐرض اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻣن أﺟﻠﮫ.

ه) ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷراﺿﻲ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﯾر أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﮭﺎ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد رأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣن زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺧﺻوﻣﺎً ﻣﻧﮭﺎ اﻹھﻼﻛﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣـﺔ ،إن
وﺟدت ،ﺣﯾث ﻻﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب أي إھﻼك ﻟﻸراﺿﻲ .ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب إھﻼك اﻟﻣﺑﺎﻧﻰ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺑﯾوت اﻟﺟﺎھزة وﻓﻘـﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط
اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻰ اﻟﻣﻘدر ﻟﮭﺎ واﻟﺑﺎﻟﻎ ۳۳ﺳﻧﺔ.

و) اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي ﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻷﺣداث
أواﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟظروف ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻗد ﻻﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
(إن وﺟدت) ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام أﯾﮭﻣﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻟﮭﺎﺣﯾث ﯾوﺟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣدﯾد .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺧﻼف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻠك
اﻟﺗﻲﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ وذﻟك ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻛس اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ .وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم
ﻻﺣﻘﺎً ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌدل ﻟﻘﯾﻣﺗﮭﺎ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،وﻟﻛن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﯾﺟب أن ﻻﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾدھﺎ،
واﻟﺗﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أي ﺧﺳﺎرة ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات أو وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ز) ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت

ﺗدرج اﻹﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﻠوب ﺳدادھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت أواﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳوا ًء
ﺻدرت ﺑﮭﺎ ﻓواﺗﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣورد أم ﻻ.

ح) ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔﻟﻠﻣوظﻔﯾن

ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﯾﻣﺛل ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﺣق ﯾﻘﯾد
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .وﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب ھذه اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻘررة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ اﻟﻣوظف ﻓﻲﺣﺎﻟﺔ
ﺗرﻛﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.

ط) اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص إذا ظﮭر ﻧﺗﯾﺟﺔﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر
ﻣﺑﻠﻐﮫﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗطﻠب ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﺗﺳوﯾﺔ ھذا اﻻﻟﺗزام.

ي) ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة

ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ (اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ) .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
اﻟزﻛﺎة ً وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق وﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﺎء اﻟزﻛوي .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل
أﺛر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
وﺗﺣﻣل أﯾﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ك) اﻹﯾرادات

ﺗﺗﺣﻘق اﻹﯾرادات ﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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•وﺠود اﺤﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺘدﻓق ﻤﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ.
•ﯿﻤﻛن ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤوﺜوق ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن ﻤوﻋد ﺴدادﻫﺎ.
•اﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺤدﯿد اﻟﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻛﺒدة واﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﯿﺨﻪ واﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﻗﯿﺎﺴﻬﺎ ﺒﺸﻛل ﻤوﺜوق.
•ﯿﺘم ﻗﯿﺎس اﻹﯿرادات ﺒﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺒل اﻟﻤﺴﺘﻠم أو ﻟﺸروط اﻟدﻓﻊ اﻟﻤﺤددة ﺘﻌﺎﻗدﯿﺎً .وﯿﺠب ﻛذﻟك اﺴﺘﯿﻔﺎء ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﺤﻘق
اﻟﻤﺤددة أدﻨﺎﻩ ﻗﺒل ﺘﺤﻘق اﻹﯿرادات.
إﯾرادات ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧظﺎﻣﻲ أو ﺑﻣوﺟب إﻋﻼن
ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗري ،وﻋﻧد وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑل وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺑﻠﻎ اﻹﯾرادات ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق.
إﯾرادات اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣؤﺟرة ﻟﻠﻐﯾر
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣؤﺟرة ﻋﻧد اﻛﺗﻣﺎل إﺟراءات اﻟﺗﻌﺎﻗد وﺑدء ﺳرﯾﺎن اﻹﯾﺟﺎر ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت
ﻋﻠﻰﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
إﯾرادات اﻷﺧرى
ً
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق

ل) اﻟﺑﻧود اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ

ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺑﻧود اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﺳب أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ذات اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻛوارث أو اﻹﻧﻘﺿﺎء اﻟﺟﺑري ﻟﻸﺻول
ﻷﺳﺑﺎب ﻻﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ.

م) اﻟﻣﺻﺎرﯾف

ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﮭود اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ إدارات اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺑﯾﻊ
واﻟﺗوزﯾﻊ .وﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وأﻋﺑﺎء اﻟﺗﻣوﯾل ،ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ
وإدارﯾﺔ .وﯾﺗم إﺟراء ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺻروﻓﺎت
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت.

ن) اﻟﻘروض

ﯾﺗم إدراج اﻟﻘروض ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ،ﻛﻣﺎﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻌﻣوﻻت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ
ﻣﻘدﻣﺎ وﻋرﺿﮭﺎ ﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘرض اﻷﺻﻠﻲ .ﯾﺗم إطﻔﺎء ﺗﻠك اﻟﻌﻣوﻻت ،واﻟﺗﻲ ﻻﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ﻋن ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة
ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ،ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻣر اﻟﻘرض ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .وﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻌﺎﺋدة
ﻣﺑﺎﺷرة ﻹﻧﺷﺎء ﻣوﺟودات ﻣؤھﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﻣل ﻋﻧدھﺎ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋداد
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣدد ﻟﮭﺎ ،وﺑﺧﻼف ذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

س) اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت،
أﻣﺎ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟ﷼
اﻟﺳﻌودي وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،وﺗدرج ﺧﺳﺎﺋر أوأرﺑﺎح ﻓروﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻛﻣﺻروﻓﺎت أو إﯾرادات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ع) رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺳﮭم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
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 -7مستحق من أطراف ذات عالقة

ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﻢ وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﻨﻔﺲ أﺳﺲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ
ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻹدارة .ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أرﺻﺪة
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:

ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۰٦م ﺑﺑﯾﻊ ﻗطﻊ أراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ ۱۰۲٫۷۸٦ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺷﺎع ﻟﻛل ﻣن
ﺷرﻛﺔ ﺟوھرة اﻟﺑﺎﺑطﯾن (ﺷرﻛﺔ زﻣﯾﻠﺔ) واﻟﺳﯾد /ﺳﻠﯾﻣﺎن أﺑﺎﻧﻣﻲ (ﻣﺳﺎھم) ﺑﻣﺑﻠﻎ اﺟﻣﺎﻟﻲ ۳۲۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋﻠﻲ ان ﯾﺗم
ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻷراﺿﻲ ﺑواﻗﻊ %۱۰دﻓﻌﺔ ﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﻣس أﻗﺳﺎط ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ٥۷٦ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي .وﻗد ﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﺳﯾد /ﺳﻠﯾﻣﺎن أﺑﺎﻧﻣﻲ ﻓﯾﻣﺎﻋدا اﻟﻘﺳط اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻧد ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ
ﻟﻠﻣﺷﺗري
ﯾوﺟد ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ وﺷرﻛﺔ ﺟوھرة اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻋﻠﻲ ﺻﺣﺔ رﺻﯾد ھذا اﻟﺣﺳﺎب ﺣﯾث أن آﺧر ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ ﺟوھرة
اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻛﺎﻧت ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۷م ﺑرﺻﯾد ﯾﺑﻠﻎ  ۳۱٫٥٤٤٫۲۹۲﷼ ﺳﻌودي .وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑرﻓﻊ دﻋوي ﻋﻠﻲ
ﺷرﻛﺔ ﺟوھرة اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻟﻔﺳﺦ ﻋﻘد ﺑﯾﻊ اﻷراﺿﻲ وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ،وﺣﺗﻲﺗﺎرﯾﺦ اﺻدار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺑت ﻓﻲ
ھذه اﻟدﻋوى ،وﯾرى اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻟﻠﺷرﻛﺔ أن ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻣن اﻟدﻋوة اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺟﯾد.

 -8مشروعات تحت التنفيذ
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*ان اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺑﺎﻧﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﻣﺟﻣﻊ ﻟﻲﻣول ﺑﺎﻟرﯾﺎض وﻣﺟﻣﻊ ﺳﻧﺗرال ﺑﺎرك ﺑﺟدة اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﻠﻔﺗﮭم  ٦٫٤٤٤۳٤٫٤۹۰﷼ ﺳﻌودي ﻣرھوﻧﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣﻧﮫ ﻟﻠﺷرﻛﺔ (إﯾﺿﺎح )۱۱

 -9عقارات إستثمارية بالصافي
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 -10أصول ثابتة بالصافي
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 -11قروض طويلة األجل

ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  ۳٥٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﺳﻌر
ﻣراﺑﺣﺔ ﺑﻠﻐت  .%۳ھذه اﻟﻘروض ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑرھن ﻋﻘﺎري ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﺗﻧﺎزل ﻋن ﻋﺎﺋدات اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧﺗرل ﺑﺎرك ﺟدة ﻋﻠﻲ أن ﯾﺗم ﺳداد اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻋﻠﻰ ۲۲ﻗﺳط رﺑﻊ ﺳﻧوي ﺑدءا ﻣن  ۱۰اﻛﺗوﺑر ۲۰۱۳م وﺣﺗﻰ
 ۳۱أﻏﺳطس ۲۰۱۹م.

 -12دفعات حجز مقدمة من مستأجرين

ﺗﺗﻣﺛل اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺎﺟرﯾن ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺑوﺿﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ﻛدﻓﻌﺎت ﺣﺟز ﻟﺑﻌض اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻧﺗرال
ﺑﺎرك ﻣول ﺑﺟدة ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻣﺳﺗﺎﺟرﯾن رﺟﻌوا ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ وﯾطﺎﻟﺑون
ﺑﺄﺳﺗرداد اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وھو ﻣﺎﯾﺧﺎﻟف ﺷروط اﻟﻌﻘد اﻟﻣوﻗﻌﺔ وﻣﺎ زاﻟت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣﺎﺳﺗﺳﻔر ﻋﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺑﺧﺻوص ھذه اﻟدﻓﻌﺎت.

 -13مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
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أ -اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺰﻛﻮي

 -14الزكاة

أﻧﮭت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟزﻛوي ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟدﺧل (اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ) ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات ﺣﺗﻰ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰٦م ،وﻗدﻣت
اﻟﺷرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۰۷م وﺣﺗﻰ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م وﺳددت
اﻟزﻛﺎة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ وﻻﺗزال ﺑﺈﻧﺗظﺎر رﺑط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.

ب -إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰﻛﺎة ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠـﻲ:

ج -ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة

اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 -15مخصص إلتزامات محتملة أراضي
ﯾﺗﻣﺛل ﻣﺧﺻص اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أراﺿﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ رﺻﯾدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۱٥م ۲۰۱٤ ،م ﻣﺑﻠﻎ ۱۲۱٦٫۰۰٫۰۰۰
﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل أﻣﺎﻧﺔ ﺟدة اذا ﻣﺎﺗم اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿد
اﻟﻣﺷﺗرﯾن وﺗم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ وﻗد ﺗم ﺗﺑوﯾب اﻟﻣﺧﺻص ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺣﯾث ﻻﺗﺗوﻗﻊ
إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ان اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻣﻧذ ﻋدة ﺳﻧوات.

58

 -16إحتياطي نظامي

وﻓﻘﺎً ﻟﻌﻘد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺷرﻛﺔ وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻧوﯾﺎً ﺗﺣوﯾل ٪۱۰ﻣن ﺻﺎﻓﻲ
اﻟرﺑﺢ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ وﯾﺟوز أن ﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻎ  ٪٥۰ﻣن رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن إﻻ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻟزﯾﺎدة رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ.

 - 17إيرادات النشاط

 - 18تكاليف النشاط

 -19مصروفات تسويقية
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 -20مصروفات عمومية وإدارية

 -21مكاسب إستثنائية

ﻓﻲﺗﺎرﯾﺦ ۲۸ﯾوﻧﯾو ۲۰۱۱م ﺣدث ﺣرﯾق ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻊﺳﻧﺗرال ﺑﺎرك ﻣول ﺑﺟدة ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺣﺗراق أﺻول
ﻗدرت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۲۰٫٤۹۲٫۰٥۸﷼ ﺳﻌودي ،ﻋﻠﻣﺎ أن ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﺎﻧت ﻗد رﻓﺿت ﺗﻌوﯾض اﻟﺷرﻛﺔﻋن ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺣرﯾق
ﻣﺑررة ذﻟك ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد اﻧﮭت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭﺎ ﻗﺑل ﺣدوث اﻟﺣرﯾق ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ زاﻟت ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﯾق،
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑرﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﻌﺎدل ٤۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻗﯾﻣﺔ
اﻷﺻول اﻟﻣﺣﺗرﻗﺔ وﺧﺳﺎﺋر ﺗوﻗف اﻟﻧﺷﺎط وﻣطﺎﻟﺑﺎت أﺧرى.
ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎم  ۲۰۱٥ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺻﻠﺢ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۸٫۲٥۰٫۰۰۰﷼
ﺳﻌودي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﺣرﯾق.

 -22ربحية السهم

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻘﺳﻣﺔ رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﯾرادات اﻷﺧرى وﺻﺎﻓﻲ اﻟرﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم
اﻟﻣﺻدرة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ۱۱۰ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م ( ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م ۱۱۰ :ﻣﻠﯾون ﺳﮭم).

 -23التقارير القطاعية

ﺗﺗرﻛز إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ۸۹،٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻓﻲ إﯾرادات إﯾﺟﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وھﻲ ﺗﻣﺛل ٪۱۰۰
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ أﺻول واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻘطﺎع
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري.

60

 -24تعديالت سنوية سابقة

ﺗم ﺗﻌدﯾل أرﺻدة اﻟﻌﻘﺎرات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٤م
ﺑﻣﺑﻠﻎ 46٫۱٤۲٫۸۷۱﷼ ﺳﻌودي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﺗﻣت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲﻋﺎم ۲۰۰۸م ﻋن ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗطﻌﺗﻲ أراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ
ﺟدة ﺳﺑق ﺑﯾﻌﮭﻣﺎ ﻓﻲﻋﺎم ۲۰۰٥م ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺛم اﺳﺗرﺟﺎﻋﮭﻣﺎ ﻓﻲﻋﺎم ۲۰۱۲م وﻓﻘﺎ ﻟﺣﻛﻣﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎً ﺻدر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑطﻼن
ﻋﻘود ﺑﯾﻊ ﺗﻠك اﻷرﺿﻰ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗرداد ﻗطﻌﺗﻲ اﻷرض وإﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﻣﺎ ﺑدﻓﺎﺗر اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲﻋﺎم
۲۰۰٥م وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲﻋﺎم ۲۰۰۸م ﺑﺎﻟﻔرق اﻟﻣذﻛور اﻋﻼه ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ ذﻟك ﺗم ﺗﻌدﯾل ارﻗﺎم
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺗدارك ذﻟك اﻷﻣر ،وﯾظﮭر اﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
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ﯾوﺟد ﻋدد ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ واﻟﻣﻧظورة ﺣﺎﻟﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻗد ﺗم ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل ھذه اﻟدﻋﺎوى.
ﺑﻠﻐت اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ۱۲،647،۳۰٤رﯾـﺎل ﺳـﻌودي ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻘد ﺷراء أراﺿﻲ ﺗﺧص
ﻣﺷروع ﻣﺟﻣﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة.
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ﺗﺗﺿﻣن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘد وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ،ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى ،ﻗروض ﻗﺻﯾرة
اﻷﺟل ،ذﻣم داﺋﻧﺔ ،ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى ودﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل.

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﻋدم ﻣﻘدرة طرف ﻣﺎﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﻟﯾس
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔﺗرﻛﯾز ﺟوھري ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن .وﯾﺗم إﯾداع اﻟﻧﻘد وﻣﺎﻓﻲﺣﻛﻣﮫﻟدى ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲﻣرﺗﻔﻊ.
وﺗﺳﺗﺣق اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﺧرى ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ وﺗظﮭر ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ

وھﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺔ .وﺗﻧﺷﺄﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟدﯾون اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﺗﻲﺗﻛون ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻋﻣوﻟﺔ ﻣﻌوﻣﺔ .وﺗراﻗب اﻹدارة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ وﺑرأﯾﮭﺎ أن ﻣﺧﺎطر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
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ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻼزم ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدوات
ﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻧد ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﺑﺳرﻋﺔ وﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗدارﻣﺧﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ
وھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .ﺗﺗم
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ھﺎﻣﺔ .وﺗدار
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ.

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻣﺎﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ
اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .وﺣﯾث ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن ﺗﻘدﯾرات
اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺑرأي اﻹدارة أن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻﺗﺧﺗﻠف ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة
ﻋن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ.
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ﺗم إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  7رمضان ۱٤۳۷ھـ
اﻟﻣواﻓق  12يونيو ۲۰۱٦م .
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