
 º`̀bQ …QÉ`̀éàdG πé`̀°ùdG Ö`̀LƒÃ á`̀∏Ø≤e ájOƒ©`̀°S áªgÉ`̀°ùe ácô`̀°T »`̀g (zQó`̀°üŸG{ hCG zácô`̀°ûdG{`H ó`̀©H É`̀ª«a É`̀¡«dEG QÉ`̀°ûjh) á`̀«Hô©dG õ`̀cGôŸG ácô`̀°T
 QGô`̀≤dGh ,(Ω2017/09/28 ≥`̀aGƒŸG) ``̀g1439/01/08 ï`̀jQÉàH QOÉ`̀°üdG (Ω2005/05/15 ≥`̀aGƒŸG) ``̀g1426/04/07 ï`̀jQÉJh 1010209177
 Ú`̀°ùªNh áFÉª©HQCGh äGQÉ«∏e á©HQCG ‹É`̀◊G ácô`̀°ûdG ∫Ée ¢`̀SCGQ ≠`̀∏Ñj .(Ω2017/07/09 ≥`̀aGƒŸG) ``̀g1438/10/15 ï`̀jQÉJh 322/¥ º`̀bQ …QGRƒ`̀dG
 áYƒaóe á«ª`̀°SG áª«≤H …OÉY º¡`̀°S (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á`̀°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º`̀°ù≤e …Oƒ©`̀°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e

 .(zº¡°SC’G{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH
 ≥``aGƒŸG) ``̀g1426/04/07 ï``jQÉJh 1010209177 º``bQ …QÉ``éàdG πé``°ùdG Ö``LƒÃ IOhó``fi á«dhDƒ``°ùe äGP ácô``°ûc ká``jGóH ácô``°ûdG â``°ù°SCÉJ
 áª«≤H á°üM (1^000) ∞dCG ≈dEG º q°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^000^000) ¿ƒ«∏e √Qób ∫Ée ¢SCGôH ,¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdGh (Ω2005/05/15

.á°üM πµd …Oƒ©°S ∫ÉjQ (1^000) ∞dCG ÉgQób á«ª°SG
 äGQÉ«∏e á©HQCG ≈dEG …Oƒ©`̀°S ∫ÉjQ (1^000^000) ¿ƒ«∏e øe ácô`̀°ûdG ∫Ée ¢`̀SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω2015/3/17 ≥aGƒŸG) `g1436/05/27 ïjQÉàHh
 áª«≤H á°üM (4^450^000) ∞dCG Ú°ùªNh áFÉª©HQCGh ÚjÓe á©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCGh
 á`̀KÓKh á`̀FÉeh ¿ƒ`̀«∏e Ú`̀°ùªNh á©Ñ`̀°Sh Ú`̀àFÉeh ø`̀jQÉ«∏e ≠`̀∏Ñe á∏ª`̀°SQ ∫Ó`̀N ø`̀e ,Ió`̀MGƒdG á`̀°üë∏d …Oƒ©`̀°S ∫É`̀jQ (1^000) ∞`̀dCG É`̀gQób á«ª`̀°SG
 ≠∏Ñe á∏ª°SQh ,Ω2015/02/28 ‘ Éªc AÉcô°û∏d …QÉ÷G ÜÉ°ù◊G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ (2^257^183^825) øjô°ûYh á°ùªNh áFÉ‰ÉªKh ÉØdCG ÚfÉªKh
 ìÉHQC’G ÜÉ`̀°ùM øe …Oƒ©`̀°S ∫ÉjQ (2^191^816^175) Ú©Ñ`̀°Sh á`̀°ùªNh áFÉeh ÉØdCG ô`̀°ûY áà`̀°Sh áFÉ‰ÉªKh Éfƒ«∏e Ú©`̀°ùJh óMGhh áFÉeh øjQÉ«∏e
 (1^000) ∞dCG øe ácô°ûdG ¢ü°ü◊ á«ª°S’G áª«≤dG ¢†«ØîàH AÉcô°ûdG QGôb Qó°U ,(Ω2017/6/13 ≥aGƒŸG) `g1438/9/18 ïjQÉàHh .IÉ≤ÑŸG
 ¿ƒ«∏e Ú`̀°ùªNh áFÉª©HQCGh äGQÉ`̀«∏e á©HQCG ácô`̀°ûdG ∫Ée ¢`̀SCGQ í`̀Ñ°UCG ‹É`̀àdÉHh ,Ió`̀MGƒdG á`̀°üë∏d ájOƒ©`̀°S ä’É`̀jQ (10) Iô`̀°ûY ≈`̀dEG …Oƒ©`̀°S ∫É`̀jQ
 ä’ÉjQ (10) ô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H á°üM (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (4^450^000^000)
 √Qób ∫É`̀e ¢`̀SCGôH á`̀∏Ø≤e áªgÉ`̀°ùe ácô`̀°T ≈`̀dEG ácô`̀°ûdG π`̀jƒ– ” ,(Ω2017 ÈªàÑ`̀°S 28 ≥`̀aGƒŸG) ``̀g1439/01/08 ï`̀jQÉàHh .á`̀°üM πµ`̀d ájOƒ©`̀°S
 º¡°S (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉª©HQCGh äGQÉ«∏e á©HQCG

.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób πeÉµdÉH áYƒaóe á«ª°SG áª«≤H …OÉY
 á`̀FÉª©HQCGh äGQÉ`̀«∏e á`̀©HQCG ø`̀e ácô`̀°ûdG ∫É`̀e ¢`̀SCGQ IOÉ`̀jR ≈`̀∏Y á`̀eÉ©dG á`̀«©ª÷G â`̀≤aGh ,(Ω2019/03/21 ≥`̀aGƒŸG) ``̀g1440/07/14 ï`̀jQÉàHh
 ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡`̀°S (445^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh á`̀°ùªNh áFÉª©HQCG ≈dEG º`̀°ù≤e …Oƒ©`̀°S ∫ÉjQ (4^450^000^000) ¿ƒ«∏e Ú`̀°ùªNh
 áFÉª©HQCG ≈dEG º`̀°ù≤e ,…Oƒ©`̀°S ∫ÉjQ (4^750^000^000) ¿ƒ«∏e Ú`̀°ùªNh áFÉª©Ñ`̀°Sh äGQÉ«∏e á©HQCG ≈dEG º¡`̀°S πµd ájOƒ©`̀°S ä’ÉjQ (10) ô`̀°ûY
 (30^000^000) ¿ƒKÓK ìôWh ,º¡`̀°S πµd ájOƒ©`̀°S ä’ÉjQ (10) ô`̀°ûY ÉgQób á«ª`̀°SG áª«≤H º¡`̀°S (475^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©Ñ`̀°Sh á`̀°ùªNh

.‹hCG ΩÉY ìôW á«∏ªY ∫ÓN øe (zIójó÷G º¡°SC’G{) ójóL º¡°S
 ¿ƒ«∏e Úà`̀°Sh á`̀°ùªN OóY ™«H (1) :‹ÉàdÉc º¡`̀°S (95^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©`̀°ùJh á`̀°ùªN ìô£H (zìô£dG{) ‹hC’G ΩÉ©dG ìô£dG á«∏ªY πãªàJ
 Iójó÷G º¡`̀°SCÓd QÉ`̀°ûjh .ójóL º¡`̀°S (30^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓK QGó°UEG (2)h ;(z™«ÑdG º¡`̀°SCG{) á«dÉ◊G º¡`̀°SC’G øe (65^000^000)
 ,(zìô£dG ô©°Sz) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ([•]) [•] ìô£dG ô©°S ≠∏Ñjh .(zìôW º¡°S{`H É¡æe πµd QÉ°ûjh) zìô£dG º¡°SCG{`H kÉ©e ™«ÑdG º¡°SCGh
 º¡`̀°SCG π`̀ã“ ¿CG ∂`̀dòd É`̀©ÑJ ™`̀bƒàŸG ø`̀eh .π`̀eÉµdÉH á`̀ª«≤dG á`̀Yƒaóe ó`̀MGƒdG º¡`̀°ù∏d ájOƒ©`̀°S ä’É`̀jQ (10) Iô`̀°ûY É`̀gQób á«ª`̀°SG á`̀ª«b ø`̀ª°†àŸGh
 ‘ …hÉ`̀°ùj É`̀‡ (‹Gƒ`̀àdG ≈`̀∏Y) ácô`̀°û∏d Qó`̀°üŸG ∫É`̀ŸG ¢`̀SCGQ ø`̀e (%6^3)h (%13^7) ¬àÑ`̀°ùf É`̀e ,ìô`̀£dG á`̀«∏ªY ó`̀©H ,Ió`̀jó÷G º¡`̀°SC’Gh ™`̀«ÑdG

 .ácô°û∏d Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe (%20) áFÉŸÉH øjô°ûY ¬Yƒª›
:Éªg øjôªãà°ùŸG øe Úàëjô°T ≈∏Y ìô£dG º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G

 πé`̀°S AÉ`̀æH äÉ`̀ª«∏©àd kÉ`̀≤ah ô`̀eGhC’G πé`̀°S AÉ`̀æH ‘ ácQÉ`̀°ûŸG É`̀¡d ≥`̀ëj »`̀àdG äÉ`̀ÄØdG áëjô`̀°ûdG √ò`̀g πª`̀°ûJh :á`̀ÑààµŸG äÉ`̀°ù°SDƒŸG (CG) áëjô`̀°ûdG
 .(zôeGhC’G πé`̀°S AÉ`̀æH äÉ`̀ª«∏©Jz`H É`̀¡d QÉ`̀°ûjh) (zá`̀Ä«¡dG{) á`̀«dÉŸG ¥ƒ`̀°ùdG á`̀Ä«g ø`̀Y IQOÉ`̀°üdG á`̀«dhC’G äÉ`̀HÉààc’G ‘ º¡`̀°SC’G ¢`̀ü«°üîJh ô`̀eGhC’G
 ¢`̀üNôŸG ¢UÉî`̀°TC’Gh á`̀°UÉÿGh á`̀eÉ©dG ájQÉªãà`̀°S’G ≥`̀jOÉæ°üdGh á`̀eƒµ◊G ø`̀e á`̀cƒ∏ªŸG äÉcô`̀°ûdGh á`̀«eƒµ◊G äÉ`̀¡÷G ø`̀e á`̀Yƒª› πª`̀°ûJh
 á`̀«ÑæLC’G á`̀«dÉŸG äÉ`̀°ù°SDƒŸGh Ú`̀∏gDƒŸG ¢UÉî`̀°TC’Gh º`̀¡d ¢`̀üNôŸG ¢UÉî`̀°TC’G AÓ`̀ªY ¢`̀†©Hh (zº`̀¡d ¢`̀üNôŸG ¢UÉî`̀°TC’G{) á`̀Ä«¡dG ø`̀e º`̀¡d
 Ö`̀°ùM á`̀jQÉÑàY’G á«°üî`̀°ûdG …hP Ú`̀«é«∏N øjôªãà`̀°ùeh á`̀dOÉÑe äÉ`̀«bÉØJG ΩGô`̀HEG ∫Ó`̀N ø`̀e ø`̀jôNB’G Ö`̀fÉLC’G øjôªãà`̀°ùŸG ¢`̀†©Hh ,á`̀∏gDƒŸG
 á`̀©LGôe ≈`̀Lôj ,π`̀«°UÉØàdG ø`̀e ó`̀jõŸ) (zá`̀ÑààµŸG á`̀°ù°SDƒŸG{ ``̀H º`̀¡æe πc ≈`̀dEGh zá`̀ÑààµŸG äÉ`̀°ù°SDƒŸG{`H Ú`̀©ªà› º`̀¡«dmEG QÉ`̀°ûjh) √É`̀fOCG º`̀¡Ø°Uh
 ácQÉ``°ûŸG  á``ÑààµŸG  äÉ``°ù°SDƒª∏d  É``¡°ü«°üîJ  ºà«``°S  »``àdG  ìô``£dG  º¡``°SCG  Oó``Y  ≠``∏Ñjh  .(zäÉ``ë∏£°üŸGh  äÉ``Øjô©àdG{  1  º``°ù≤dG
 ºà«°Sh .ìô£dG º¡°SCG ‹ÉªLEG øe (%100) áFÉŸÉH áFÉe ¬àÑ°ùf Ée πã“ º¡°S (95^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©°ùJh á°ùªN ôeGhC’G πé°S AÉæH ‘ É«∏©a
 ,kÉÑ`̀ °SÉæe ¿ƒ`̀ «dÉŸG ¿hQÉ`̀ °ûà°ùŸG √Gô`̀ j É`̀ e Ö`̀ °ùM äÉ`̀ °ù°SDƒŸG ÜÉ`̀ ààcG πé`̀ °S …ô`̀ jóe ∫Ó`̀N ø`̀e á`̀ ÑààµŸG äÉ`̀ °ù°SDƒª∏d ìô`̀£dG º¡`̀ °SCG ¢`̀ü«°üîJ
 ≥`̀ëj å`̀«M ,OGô`̀aC’G ÜÉ`̀ààcG IÎ`̀a AÉ`̀¡àfG ó`̀©H »`̀FÉ¡ædG ¢`̀ü«°üîàdG ¿ƒ`̀µjh .ô`̀eGhC’G πé`̀°S AÉ`̀æH á`̀«∏ªY ø`̀e AÉ`̀¡àf’G ó`̀©H ,ácô`̀°ûdG ™`̀e ≥«`̀°ùæàdÉHh
 ìô`̀£dG º¡`̀°SCG Oó`̀Y ¢`̀†«ØîJ ,(√É`̀fOCG º`̀¡Øjô©J Ö`̀°ùM) OGô`̀aC’G Ú`̀ÑààµŸG π`̀Ñb ø`̀e m±Éc Ö`̀∏W Oƒ`̀Lh ∫É`̀M ‘ ,äÉ`̀°ù°SDƒŸG ÜÉ`̀ààcG πé`̀°S …ô`̀jóŸ
 º¡°SCG øe (%90) áÄŸÉH ¿ƒ©°ùJ ¬àÑ°ùf Ée πãªàd º¡°S (85^500^000) ∞dG áÄe ¢ùªNh ¿ƒ«∏e ¿ƒfÉªKh ¢ùªN ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d á°ü°üîŸG

 .ácô°ûdG ™e ≥«°ùæàdÉH Ú«dÉŸG øjQÉ°ûà°ùŸG πÑb øe (CG) áëjô°û∏d ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .ìô£dG
 á`̀∏eQC’G hCG á`̀≤∏£ŸG ájOƒ©`̀°ùdG ICGô`̀ŸG ∂`̀dP ‘ É`̀Ã ,Ú`̀«©«Ñ£dG ÚjOƒ©`̀°ùdG ¢UÉî`̀°TC’G áëjô`̀°ûdG √ò`̀g πª`̀°ûJh :OGô`̀aC’G ¿ƒ`̀ÑààµŸG (Ü) áëjô`̀°ûdG
 á`̀∏eQCG hCG á`̀≤∏£e É`̀¡fCG â`̀Ñãj É`̀e Ωó`̀≤J ¿CG á£jô`̀°T É`̀¡◊É°üd º¡FÉª`̀°SCÉH Ö`̀ààµJ ¿CG É`̀¡d ≥`̀ëj å`̀«M …Oƒ©`̀°S Ò`̀Z êhR ø`̀e ô`̀ q°üb O’hCG É`̀¡d »`̀àdG
 Ú`̀©ªà› ó`̀©H É`̀ª«a º`̀¡«dEG QÉ`̀ °ûjh) á`̀ «©«Ñ£dG á«°üî`̀ °ûdG …hP Ú`̀«é«∏ÿG øjôªãà`̀ °ùŸG ≈`̀ dEG á`̀ aÉ°VE’ÉH ,ô`̀ °ü≤dG O’hCÓ`̀ d É`̀ ¡àeƒeCG â`̀ Ñãj É`̀eh
 ´ƒ`̀ædG Gò`̀g ø`̀e á`̀«∏ª©H ΩÉ`̀«≤dG â`̀ÑK GPEGh ,¬`̀à≤∏£e º`̀°SÉH Ö`̀ààcG ø`̀e ÜÉ`̀ààcG kÉ`̀ «Z’ ó`̀©jh .zOô`̀ØdG Ö`̀ààµŸGz`H ø`̀jOôØæeh zOGô`̀aC’G Ú`̀ÑààµŸG{`H
 QÉ`̀ÑàY’ÉH ∫hC’G ÜÉ`̀ààc’G ò`̀NCG º`̀àjh kÉ`̀«Z’ ÊÉ`̀ãdG ÜÉ`̀ààc’G È`̀à©j ±ƒ`̀°S ,Ú`̀Jôe ÜÉ`̀ààc’G ” ∫É`̀M ‘h .Ö`̀∏£dG Ωó`̀≤e ≥`̀ëH ΩÉ`̀¶ædG ≥Ñ£«`̀°ùa
 Iô`̀ °ûY áÑ`̀ °ùf π`̀ ã“ »`̀ àdGh ,º¡`̀ °S (9^500^000) ∞`̀dG á`̀ Äe ¢`̀ ùªNh ¿ƒ`̀ «∏e á©`̀ °ùJ ≈`̀ °übCG ó`̀ëH OGô`̀aC’G Ú`̀Ñààµª∏d ¢`̀ü°üîoj ±ƒ`̀ °Sh .§`̀≤a
 ÜÉ`̀ààc’G ô`̀jóŸ ≥`̀ëj ,º`̀¡d á`̀°ü°üîŸG º¡`̀°SC’G Oó`̀Y π`̀eÉµH OGô`̀aC’G Ú`̀ÑààµŸG ÜÉ`̀ààcG Ωó`̀Y ∫É`̀M ‘h .ìô`̀£dG º¡`̀°SCG ‹É`̀ªLEG ø`̀e (%10) á`̀ÄŸÉH

.ÚÑààµŸG A’Dƒg πÑb øe É¡H ÜÉààc’G ” »àdG º¡°SC’G OóY ™e Ö°SÉæààd º¡d á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ
 á`̀dOÉÑe äÉ`̀«bÉØJEG ΩGô`̀HEG ∫Ó`̀N ø`̀e zÖ`̀fÉLC’G øjôªãà`̀°ùŸG{ hCG /h á`̀∏gDƒŸG á`̀«ÑæLC’G á`̀«dÉŸG äÉ`̀°ù°SDƒŸG ¢`̀†©H ≈`̀∏Y ìô`̀£dG º¡`̀°SCG ìô`̀W º`̀àj ±ƒ`̀°S
 z¢`̀SCG{ á`̀ëFÓd É`̀≤ah á`̀ «µjôeC’G »`̀ °VGQC’G êQÉ`̀N á`̀ ÄØdG √ò`̀g ÜÉ`̀ ààcG º`̀ àj ±ƒ`̀ °Sh ,á`̀ «µjôeC’G Ió`̀ëàŸG äÉ`̀ j’ƒdG êQÉ`̀N ¿hó`̀LGƒàj ø`̀ jòdG (1)
 ∞jô©à∏d É≤ah ÚØæ°üŸG (2) hCG ,(z»`̀µjôeC’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ`̀fÉb{) ¬`̀JÓjó©Jh Ω1933 ΩÉ`̀©d »`̀µjôeC’G á`̀«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ`̀fÉb Ö`̀LƒÃ IQOÉ`̀°üdG
 ¢`̀ùØæd GOÉæà`̀°SG ∂`̀dPh ,á`̀«µjôeC’G Ió`̀ëàŸG äÉ`̀j’ƒdG ‘ á`̀∏gDƒe ájÎ`̀°ûe äÉ`̀°ù°SDƒªc »`̀µjôeC’G á`̀«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ`̀fÉb ø`̀e CG144 IOÉ`̀ŸG ‘ OQGƒ`̀dG

.¿ƒfÉ≤dG äGP øe IOÉŸG
 ’h .á`̀«µjôeC’G Ió`̀ëàŸG äÉ`̀j’ƒdG ‘ ô`̀NBG ΩÉ`̀¶f hCG ¿ƒ`̀fÉb …CG Ö`̀LƒÃ hCG »`̀µjôeC’G á`̀«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ`̀fÉb Ö`̀LƒÃ º¡`̀°SC’G π«é`̀°ùJ º`̀àj ø`̀dh ⁄
 äÓ`̀eÉ©J QÉ`̀WEG ‘ ’EG É`̀¡©«H hCG É`̀¡MôW Rƒ`̀éj ’h á`̀«µjôeC’G Ió`̀ëàŸG äÉ`̀j’ƒdG ‘ Iô`̀°ûædG √ò`̀g Ö`̀LƒÃ á`̀Mhô£ŸG º¡`̀°SC’G ™`̀«H hCG ìô`̀W Rƒ`̀éj
 á`̀dhO …CG ‘ á`̀«dÉŸG ¥GQhC’É`̀H á`̀°UÉÿG á`̀ª¶fC’G hCG »`̀µjôeC’G á`̀«dÉŸG ¥GQhC’G ¿ƒ`̀fÉb Ö`̀LƒÃ π«é`̀°ùJ äÉ`̀Ñ∏£àe …C’ á`̀©°VÉN Ò`̀Z hCG ø`̀e IÉæãà`̀°ùe
 á`̀dhO á`̀jCG ‘ É¡FGô`̀°ûd ¢`̀VôY Ëó`̀≤àd Iƒ`̀YO hCG á`̀«dÉe ¥GQhCG ™`̀«H ¢`̀Vô©c ìô`̀£dG Gò`̀g QÉ`̀ÑàYG Rƒ`̀éj ’h .ájOƒ©`̀°ùdG á`̀«Hô©dG á`̀µ∏ªŸG AÉæãà`̀°SÉH iô`̀NCG

.É«eÉ¶f ∂dP É¡«a ¿ƒµj ’
 ¿ƒ`̀µ∏àÁ ø`̀jòdGh ,(zÚ`̀©FÉÑdG ÚªgÉ`̀°ùŸG{`H Ú`̀©ªà› º`̀¡«dEG QÉ`̀°ûjh) [•] á`̀ëØ°üdG ‘ ø`̀jQƒcòŸG ÚªgÉ`̀°ùŸG π`̀Ñb ø`̀e ™`̀«ÑdG º¡`̀°SCG ™`̀«H ºà«`̀°Sh
 (%80) áFÉŸÉH ÚfÉªK ¬àÑ`̀°ùf ÜQÉ≤J Ée ¿ƒ©FÉÑdG ¿ƒªgÉ`̀°ùŸG ∂∏àª«`̀°S ,ìô£dG á«∏ªY ∫Éªµà`̀°SG ó©Hh .ìô£dG πÑb ácô`̀°ûdG º¡`̀°SCG ™«ªL Ú©ªà›
 ó`̀©H ,ìô`̀£dG äÓ`̀°üëàe ™`̀jRƒJ º`̀àj ±ƒ`̀°Sh .ácô`̀°ûdG ‘ Iô£«`̀°ùe á`̀°üëH ¿ƒ`̀©FÉÑdG ¿ƒªgÉ`̀°ùŸG ßØàë«`̀°S ‹É`̀àdÉHh .ácô`̀°ûdG ∫É`̀e ¢`̀SCGQ ø`̀e

 ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e [•] ™jRƒJ ºàj ±ƒ°S  (1) :‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y (zìô£dG äÓ°üëàe ‘É°Uz{ ìô£dG ∞jQÉ°üe º°üN

 QÉ``«∏e ‹Gƒ``M ™``jRƒJ º``àj ±ƒ``°S (2)h ,ìô``£dG á``«∏ªY ∫Ó``N É``¡©«H …ô``éj »``àdG ™``«ÑdG º¡``°SCG ‘ º``¡æe πc á``«µ∏e áÑ``°ùæd kÉ``≤ah Ú``©FÉÑdG
 ≈`̀∏Y á≤ëà`̀°ùŸG á`̀«fƒjóŸG ¢`̀†«Øîàd ìô`̀£dG äÓ`̀°üëàe ø`̀e Aõ`̀÷G Gò`̀g ΩGóîà`̀°SG º`̀àjh ácô`̀°ûdG ≈`̀∏Y …Oƒ©`̀°S ∫É`̀jQ (1^000^000^000)
 ácô`̀°ûdG äÉYƒaóe ójó`̀°ùàdh ,É kÑjô≤J …Oƒ©`̀°S ∫ÉjQ (500^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª`̀°ùªN ≠`̀∏ÑÃ π`̀jƒªàdG IOÉ`̀YEG äÉ`̀«bÉØJG ΩÉµ`̀MCG Ö`̀LƒÃ ácô`̀°ûdG
 ≈Lôj ,π`̀«°UÉØàdG ø`̀e ó`̀jõŸ) ìô`̀£dG ø`̀e Ió`̀MGh áæ`̀°S ∫Ó`̀N ,kÉ`̀Ñjô≤J …Oƒ©`̀°S ∫É`̀jQ (500^000^000) ¿ƒ`̀«∏e áFÉª`̀°ùªN ≠`̀∏ÑÃ ¿ƒ`̀jó∏d IQô`̀≤ŸG
 ø`̀e ó`̀jõŸ) á`̀«£¨àdG …ó`̀¡©àe π`̀Ñb ø`̀e π`̀eÉµdÉH ìô`̀£dG á`̀«£¨àH ó`̀¡©àdG ” ó`̀b ¬`̀fCG kÉ`̀ª∏Y .(zìô`̀£dG äÓ`̀°üëàe ΩGóîà`̀°SG{ 8 º`̀°ù≤dG á`̀©LGôe
 ô¡°TCG (6) áà°S IÎØd º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc ≈∏Y ô¶ëj ¬fCÉH kÉª∏Y .(zìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG{ 14 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG
 IÎ`̀a ó`̀©Hh .(z¥ƒ`̀°ùdG{ hCG zá`̀«dÉŸG ¥ƒ`̀°ùdG{ hCG z∫hGó`̀J{) ájOƒ©`̀°ùdG á`̀«dÉŸG ¥ƒ`̀°ùdG ‘ ácô`̀°ûdG º¡`̀°SCG ∫hGó`̀J Aó`̀H ï`̀jQÉJ ø`̀e (zô`̀¶◊G IÎ`̀a{)
 º¡`̀°SCG ø`̀e Ì`̀cCG hCG %5 ¿ƒ`̀µ∏Á ø`̀jòdGh ácô`̀°ûdG ‘ ÚªgÉ`̀°ùŸG QÉ`̀Ñc ¿CÉ`̀H É`̀ª∏Y ,º¡ª¡`̀°SCG ‘ ±ô`̀°üàdG ÚªgÉ`̀°ùŸG QÉ`̀Ñc ≈`̀∏Y ô`̀¶ëj ’ ,ô`̀¶◊G
 Ió`̀jôØdG ácô`̀°Th ,Ò`̀µ◊G õ`̀jõ©dG ó`̀ÑY ó`̀«éŸG ó`̀ÑYh ,Ò`̀µ◊G ó`̀¡a õ`̀jõ©dGóÑY ¿Éª∏`̀°Sh ,Ò`̀µ◊G ó`̀¡a õ`̀jõ©dGóÑY RGƒ`̀a :º`̀g ,É`̀ k«dÉM ácô`̀°ûdG
 ∫hó`̀÷G ‘ º`̀¡æe πµ`̀H á`̀°UÉÿG á`̀«µ∏ŸG Ö`̀°ùf π`̀«°UÉØJ Oô`̀Jh .á`̀jQÉ≤©dG ¢`̀SÉa ácô`̀°Th á`̀ãdÉãdG Ió`̀jôØdG ácô`̀°Th ,á`̀«fÉãdG Ió`̀jôØdG ácô`̀°Th ,≈`̀dhC’G

.¢S áëØ°üdG ‘ ìô£dG ¢üî∏e øe (zácô°ûdG ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ÚªgÉ°ùŸG QÉÑc{) 2-1
 øµÁh .(zìô£dG IÎa{) (1) óMGh Ωƒj IóŸ ôªà°ùJh .(Ω2019/05/09 ≥aGƒŸG) `g1440/09/04 Ωƒj ‘ OGôaC’G ÚÑààµª∏d ìô£dG IÎa CGóÑJ
 ‘ á`̀LQóŸG (záª∏à`̀°ùŸG äÉ`̀¡÷G{) É`̀gôaƒJ »`̀àdG áª∏à`̀°ùŸG äÉ`̀¡÷G ió`̀d á`̀«fhÎµdE’G äGƒ`̀æ≤dG È`̀Y ìô`̀£dG º¡`̀°SCG ‘ ÜÉ`̀ààc’G äÉ`̀Ñ∏W Ëó`̀≤J
 ÜÉààc’G áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d øµÁh .(zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{ 19 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG øe ójõŸ) ìô£dG IÎa ∫ÓN [•] áëØ°üdG
 πé`̀°S AÉ`̀æH á`̀«∏ªY ∫Ó`̀N (zäÉ`̀ë∏£°üŸGh äÉ`̀Øjô©àdG{ (1) º`̀°ù≤dG ‘ Ú`̀aô©ŸG) äÉ`̀°ù°SDƒŸG ÜÉ`̀ààcG πé`̀°S …ô`̀jóe ∫Ó`̀N ø`̀e ìô`̀£dG º¡`̀°SCG ‘

.OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈∏Y º¡°SC’G ìôW πÑb ºàJ »àdG ôeGhC’G
 ó◊G ¿CÉH kÉª∏Y ,≈`̀fOCG óëc º¡`̀°SCG (10) Iô`̀°ûY ‘ ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG ,ìô`̀£dG º¡`̀°SCG ‘ ¿ƒ`̀Ñààµj ø`̀jòdG OGô`̀aC’G Ú`̀ÑààµŸG ø`̀e πc ≈`̀∏Y Ö`̀éj
 ó◊G ¿CGh ,Öààµe πµd º¡°S (23^749^999) ¿ƒ©°ùJh ™°ùJh áÄe ™°ùJh ∞dG ¿ƒ©HQGh ™°ùJh áÄe ™Ñ°Sh ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áKÓK ƒg ÜÉààcÓd ≈°übC’G
 ¢`̀SÉ°SCG ≈`̀∏Y (ó`̀Lh ¿EG) ìô`̀£dG º¡`̀°SCG ø`̀e »`̀≤ÑàŸG Oó`̀©dG ¢`̀ü«°üîJ ºà«`̀°Sh ,Oô`̀a Ö`̀ààµe πµ`̀d º¡`̀°SCG (10) Iô`̀°ûY ƒ`̀g ¢`̀ü«°üîà∏d ≈`̀fOC’G
 ≈``fOC’G ó``◊G ácô``°ûdG ø``ª°†J ’h .É``¡«a ÜÉ``ààc’G Üƒ``∏£ŸG º¡``°SC’G Oó``Y ‹É``ªLEG ≈``dEG Oô``a Ö``ààµe πc Ö``∏W áÑ``°ùf ≈``∏Y kAÉ``æH »Ñ``°SÉæJ
 ™«ªL ≈∏Y …hÉ`̀°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«`̀°Sh ,Oôa Öààµe (950^000) ∞`̀dCG Ú`̀°ùªNh áÄe ™`̀°ùJ OGô`̀aC’G Ú`̀ÑààµŸG Oó`̀Y RhÉ`̀Œ ∫É`̀M ‘ ¢`̀ü«°üîà∏d
 äGP áª∏à`̀°ùŸG äÉ`̀¡÷G ø`̀e äÉYÉ£≤à`̀°SG hCG ä’ƒ`̀ªY …CG ¿hO OGô`̀aC’G Ú`̀ÑààµŸG ≈`̀dEG (ó`̀Lh ¿EG) ÜÉ`̀ààc’G ¢`̀†FÉa IOÉ`̀YEG º`̀àj ±ƒ`̀°Sh .Ú`̀ÑààµŸG
 .(Ω2019/09/14 ≥aGƒŸG) `g1440/09/09  √É°übCG óYƒe ‘ ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .ábÓ©dG

.(zÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T{ 19  º°ù≤dGh zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ (ç) ºbQ áëØ°üdG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG øe ójõŸ)
 äÉ`̀ Øjô©àdG{ (1) º`̀ °ù≤dG ‘ Ú`̀aô©ŸG) äÉ`̀ °ù°SDƒŸG ÜÉ`̀ ààcG πé`̀ °S …ô`̀ jóe ∫Ó`̀N ø`̀e ìô`̀£dG º¡`̀ °SCG ‘ ÜÉ`̀ ààc’G á`̀ ÑààµŸG äÉ`̀ °ù°SDƒª∏d ø`̀µÁ

.Iô°ûædG √òg ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG •hô°û∏d É k≤ah (zäÉë∏£°üŸGh
 Ωõ`̀∏e ¿ƒ`̀µj ¿CG ¿hO ø`̀µdh) …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóe ¬`̀àØ°üH ,ájOƒ©`̀°ùdG á`̀«Hô©dG ¢`̀ùcÉ°S ¿É`̀eódƒL ácô`̀°ûd Rƒ`̀éj ¬`̀fEÉa ,ìô`̀£dÉH ≥`̀∏©àj É`̀ª«a
 ¢`̀ü«°üîJ ,á`̀Ä«¡dG ø`̀Y QOÉ`̀°üdG á`̀«dhC’G äÉ`̀Mhô£∏d …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G á`̀«dBG º`̀«¶æàH á`̀°UÉÿG äÉ`̀ª«∏©àdG ¬`̀H íª`̀°ùJ …ò`̀dG ó`̀◊G ≈`̀dEGh ,(∂`̀dòH
 iƒà`̀°ùe ≈`̀∏Y ¿ƒ`̀µj å`̀«ëH º¡`̀°SCÓd »bƒ`̀°ùdG ô©`̀°ùdG º`̀YO ¢`̀Vô¨d ,…ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ¿É`̀ª°†d äÉ`̀«∏ªY ò`̀«ØæJh á`̀«aÉ°VE’G º¡`̀°SC’G ø`̀e Oó`̀Y
 ‘ äÉ`̀«∏ª©dG √ò`̀g ò`̀«ØæJ ºà«`̀°Sh ,äÉ`̀«∏ª©dG √ò`̀g π`̀ãe ΩGô`̀HEÉH É`̀ÑdÉ£e …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóe ¢`̀ù«dh .≈`̀∏YCG hCG ìô`̀£dG ô©`̀°S ∫OÉ`̀©j …ô©`̀°S
 ’ ó`̀Yƒe ‘ »`̀¡àæJh á`̀ «dÉŸG ¥ƒ`̀ °ùdG ‘ º¡`̀ °SC’G ∫hGó`̀ J Aó`̀ H ï`̀ jQÉJ ø`̀e CGó`̀ ÑJ IÎ`̀a ∫Ó`̀N ∂`̀dPh OGõ`̀ŸGh ∫hGó`̀ àdG äÉ`̀bhCG ∫Ó`̀N á`̀ «dÉŸG ¥ƒ`̀ °ùdG
 QGô≤à``°SG  äÉ``«∏ªY  …CÉ``H  ΩÉ``«≤dG  …ô©``°ùdG  QGô≤à``°S’G  ô``jóe  ≈``∏Y  Ö``Lƒàj  ø``d  ,∂``dP  ™``eh  .∂``dP  ó``©H  É``«Áƒ≤J  É``eƒj  30  RhÉ``éàj
 ‘ ,É`̀¡H Iô`̀°TÉÑŸG á`̀dÉM ‘ ,…ô©`̀°S QGô≤à`̀°SG äÉ`̀«∏ªY …CG ∞`̀«bƒJ Rƒ`̀éjh .…ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G äÉ`̀«∏ªY AGô`̀LEG ø`̀ª°†j É`̀e ∑É`̀æg ¢`̀ù«dh ,…ô©`̀°S
 º¡`̀°SCÓd ¢`̀ü«°üîJ …CG ø`̀Y ìÉ`̀°üaE’G …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóe …ƒ`̀æj ,í`̀FGƒ∏dG hCG ΩÉ`̀¶ædG ¬`̀«°†à≤j É`̀e Gó`̀Y É`̀ª«ah .≥Ñ`̀°ùe QÉ©`̀°TEG ¿hOh â`̀bh …CG
 QGô≤à`̀°S’G á`̀«dBG º`̀«¶æàH á`̀°UÉÿG äÉ`̀ª«∏©àdG ¬`̀H Ωõ`̀∏J É`̀Ÿ É`̀≤ah ,ìô`̀£dÉH ≥`̀∏©àj É`̀ª«a É`̀gDhGôLEG º`̀àj …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G äÉ`̀«∏ªY hCG /h á`̀«aÉ°VE’G

.áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG …ô©°ùdG
 »`̀æ©ŸG ºgÉ`̀°ùŸG Ωƒ≤«`̀°Sh ,‘É`̀°VEG ¢`̀ü«°üîJ …CG ø`̀Y á`̀ŒÉædG ±ƒ`̀°ûµŸG ≈`̀∏Y ™`̀«ÑdG äÉ`̀«∏ªY á`̀«£¨àH …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóŸ ìÉª`̀°ùdG ¢`̀VGôZC’
 …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóŸ ¬`̀ÑLƒÃ Rƒ`̀éj …ò`̀dGh ,(z‘É`̀°VE’G ¢`̀ü«°üîàdG QÉ`̀«N{) …ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóŸ QÉ`̀«N í`̀æÃ ‘É`̀°VE’G ¢`̀ü«°üîàdÉH
 á«aÉ°VE’G º¡°SC’G øe (%15) áFÉŸÉH Iô°ûY á°ùªN ∫OÉ©J) ≈°übCG óëc º¡°S (14^250^000) ∞dCG Ú°ùªNh ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCG ≈dEG π°üj Ée AGô°T
 É`̀ k«∏c ,‘É`̀°VE’G ¢`̀ü«°üîàdG QÉ`̀«N ¢`̀SQÉ oÁh .ìô`̀£dG ô©`̀°ùH (z‘É`̀°VE’G ¢`̀ü«°üîàdG º¡`̀°SCG{) ,ìô`̀£dG ‘ ádƒª`̀°ûŸG º¡`̀°SC’G Oó`̀Y ‹É`̀ªLEG ø`̀ª°V
 ¥ƒ`̀°ùdG ‘ º¡`̀°SC’G äÉ`̀«∏ªY ∫hGó`̀J Aó`̀H ø`̀e ,¬`̀∏Ñb hCG ,Ú`̀KÓãdG Ωƒ`̀«dG ‘ â`̀bh …CG ‘ ,…ô©`̀°ùdG QGô≤à`̀°S’G ô`̀jóe ø`̀e QÉ`̀£NEG ≈`̀∏Y kAÉ`̀æH ,É`̀ k«FõL hCG
 ∂`̀dP ‘ É`̀Ã ,º¡`̀°SCÓd »`̀MGƒædG ™`̀«ªL ø`̀e ájhÉ`̀°ùe ‘É`̀°VE’G ¢`̀ü«°üîàdG QÉ`̀«ÿ É`̀≤ah É`̀¡°ü«°üîJ …ô`̀éj á`̀«aÉ°VEG º¡`̀°SCG …CG ¿ƒ`̀µJh .á`̀«dÉŸG
 º¡`̀°SCG É`̀¡H ´É`̀Ñ oJ »`̀àdG •hô`̀°ûdG ¢`̀ùØæH ÉgDhGô`̀°T º`̀àjh ,º¡`̀°SC’G ¢`̀SÉ°SCG ≈`̀∏Y á`̀Yƒaóe hCG á`̀eó≤e hCG á`̀æ∏©e iô`̀NCG äÉ`̀©jRƒJh ìÉ`̀HQCG ø`̀e ¬`̀dƒîJ É`̀ª«a

.iôNC’G º¡°SC’G ™e IóMGh áÄa πµ°ûJ ±ƒ°Sh ,ìô£dG
 ¿Éc kÉ`̀jCG (zºgÉ`̀°ùŸG{) ácô`̀°ûdG ‘ ºgÉ`̀°ùe πµ`̀d ≥`̀ëjh ,ó`̀MGh äƒ`̀°U ‘ ≥`̀◊G ¬`̀∏eÉM º¡`̀°S πc »`̀£©jh ,á`̀jOÉ©dG º¡`̀°SC’G ø`̀e Ió`̀MGh á`̀Äa ácô`̀°û∏d
 ¥ƒ``≤M …CÉ``H ºgÉ``°ùe …CG ™``àªàj ø``dh ,É``¡«a â``jƒ°üàdGh (zá``eÉ©dG á``«©ª÷G{) ÚªgÉ``°ùª∏d á``eÉ©dG á``«©ª÷G äÉ``YÉªàLG Qƒ``°†M ¬ª¡``°SCG Oó``Y
 (zIô``°ûædG{) √ò``g QGó``°UE’G Iô``°ûf ï``jQÉJ ø``e kGQÉ``ÑàYG ácô``°ûdG É``¡æ∏©J ìÉ``HQCG …CG ø``e É``¡Ñ«°üf ìô``£dG º¡``°SCG ≥ëà``°ùJh .á``«∏«°†ØJ â``jƒ°üJ
 ™``jRƒJ á``°SÉ«°S{) (7 ) º``°ù≤dGh (zá``«fƒfÉ≤dG äÉ``eƒ∏©ŸG{ 13 º``°ù≤dG á``©LGôe ≈``Lôj ,π``«°UÉØàdG ø``e ó``jõŸ) É``¡«∏J »``àdG á``«dÉŸG äGƒæ``°ùdGh
 :Ö`̀∏£H ácô`̀°ûdG â`̀eó≤J ó`̀bh .ΩÉ`̀©dG ÜÉ`̀ààcÓd É`̀¡MôW π`̀Ñb ô`̀NBG ¿Éµ`̀e …CG ‘ hCG á`̀µ∏ªŸG π`̀NGO AGƒ`̀°S ácô`̀°ûdG º¡`̀°SCG êGQOEG ≥Ñ`̀°ùj ⁄ .(zìÉ`̀HQC’G
 ”h á`̀Ä«¡dG É`̀¡àÑ∏W »`̀àdG Ió`̀jDƒŸG äGóæà`̀°ùŸG á`̀aÉc Ëó`̀≤J ”h .º¡`̀°SC’G êGQOEG ∫ƒ`̀Ñ≤d á`̀«dÉŸG ¥ƒ`̀°ù∏d (2)h ;º¡`̀°SC’G ìô`̀Wh π«é`̀°ùàd á`̀Ä«¡∏d (1)
 ,ìô`̀£dG á`̀«∏ª©H á`̀≤∏©àŸG äÉ`̀≤aGƒŸG ™`̀«ªL ≈`̀∏Y ∫ƒ`̀°ü◊G ”h ,á`̀«dÉŸG ¥ƒ`̀°ùdG ‘ ácô`̀°ûdG êGQOEG äÉ`̀Ñ∏£àe É`̀¡«a É`̀Ã ,á`̀aÉc äÉ`̀Ñ∏£àŸÉH AÉØ«à`̀°S’G
 AÉØ«à`̀°SGh º¡`̀°SC’G ¢`̀ü«°üîJ á`̀«∏ªY ø`̀e AÉ`̀¡àf’G ó`̀©H Ö`̀jôb â`̀bh ‘ ¥ƒ`̀°ùdG ‘ º¡`̀°SC’G ∫hGó`̀J CGó`̀Ñj ¿CG ™`̀bƒàŸG ø`̀eh .Iô`̀°ûædG √ò`̀g ∂`̀dP ‘ É`̀Ã

 .(zÜÉààc’G äGAGôLEGh áª¡ŸG ïjQGƒàdG{ (ç) ºbQ áëØ°üdG á©LGôe ≈Lôj ,π«°UÉØàdG øe ójõŸ) ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉÑ∏£àŸG ™«ªL
 Ú`̀ª«≤ŸG ÚjOƒ©`̀°ùdG Ò`̀Z OGô`̀aC’Gh ájOƒ©`̀°ùdG á`̀«Hô©dG á`̀µ∏ªŸG »`̀æWGƒŸ íª`̀°ùj ±ƒ`̀°S ,á`̀«dÉŸG ¥ƒ`̀°ùdG ‘ É¡ª¡`̀°SG êGQOGh ácô`̀°ûdG π«é`̀°ùJ ó`̀©Hh
 »`̀é«∏ÿG ¿hÉ`̀©àdG ¢`̀ù∏› ∫hO ‘h á`̀µ∏ªŸG ‘ á`̀°ù°SDƒŸG QÉªãà`̀°S’G ≥`̀jOÉæ°Uh ∑ƒ`̀æÑdGh äÉcô`̀°ûdGh á`̀«eÉ¶f á`̀eÉbEG ájOƒ©`̀°ùdG á`̀«Hô©dG á`̀µ∏ªŸG ‘
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�إ�شعار مهم

معاملة  �ستتم  الطرح،  اأ�سهم  يف  لالكتتاب  بطلب  التقدم  وعند  الطرح،  واأ�سهم  بال�سركة  تتعلق  وافية  تف�سيلية  معلومات  على  الن�سرة  هذه  حتتوي 
امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإلى املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من 
ال�سركة اأو مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة، اأو من خالل زيارة املوقع اللكرتوين لل�سركة )www.arabiancentres.com(، اأو املوقع اللكرتوين 

املاليني للم�ست�سارين  الإلكرتوين  املوقع  اأو   ،)www.cma.org.sa( للهيئة 
)www.sambacapital.com( )www.morganstanleysaudiarabia.com) )www.alahlicapital.com(

.)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia)و 

وقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمار و�سركة مورغان �ستانلي ال�سعودية و�سركة الأهلي املالية وجولدمان �ساك�س العربية 
ال�سعودية كم�ست�سارين ماليني لها فيما يخ�س الطرح )وي�سار اإليهما فيما بعد بـ»امل�ست�سارين املاليني«(، وقامت بتعيني امل�ست�سارين املاليني بالإ�سافة 
اإلى �سركة �سيتي جروب العربية ال�سعودية واملجموعة املالية هريمي�س وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية وناتك�سي�س و�سركة كريديت �سوي�س 
العربية ال�سعودية كمديري ل�سجل اكتتاب املوؤ�س�سات )»مديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات«(. كما قامت ال�سركة بتعيني �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة 

ال�ستثمار كمدير لالكتتاب )»مدير الكتتاب«( وكمن�سق رئي�سي للطرح )»من�سق الطرح«(.

حتتوي هذه الن�سرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة ال�سادرة عن الهيئة، وقواعد الإدراج 
اخلا�سة بال�سوق املالية ال�سعودية، ويتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ز(، جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية 
عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم وبعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول اأنه ل توجد اأية 

وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة.

وعلى الرغم من قيام ال�سركة باإجراء كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن 
جزءًا كبريًا من املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة املتعلقة بال�سوق والقطاع التي تعمل فيها ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه 
ل يوجد لدى ال�سركة اأو امل�ست�سارين املاليني اأو مديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحات 
)ز(-)ك( من هذه الن�سرة )وي�سار اإليهم جميعًا مع امل�ست�سارين املاليني بـ»امل�ست�سارون«( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع 
غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل من قبل ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها، وبالتايل ل ميكن تقدمي اأي 

تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن دقة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغري، وعلى وجه اخل�سو�س فيما يتعلق بالو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الطرح 
العوامل القت�سادية  اأو غريها من  الفائدة وال�سرائب  الت�سخم ومعدلت  امل�ستقبلية مثل عوامل  للتطورات  نتيجة  تتاأثر ب�سكل �سلبي  اأن  التي ميكن 
وال�سيا�سية اأو العوامل اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2 »عوامل املخاطرة«(. ول يجوز اعتبار تقدمي 
هذه الن�سرة اأو اأية معلومات �سفهية اأو خطية اأو مطبوعة متعلقة باأ�سهم الطرح اأو تف�سريها اأو العتماد عليها باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنه وعد اأو 

تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقيق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني البائعني اأو اجلهات امل�ستلمة اأو اأي من 
امل�ست�سارين، للم�ساركة يف عملية الكتتاب يف اأ�سهم الطرح. وُتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون الأخذ يف 
العتبار اأهداف ال�ستثمار الفردية، اأو الو�سع املايل، اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة لالأ�سخا�س الراغبني يف ال�ستثمار باأ�سهم الطرح. ويتحمل 
الهيئة  له من  ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س  بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على  اتخاذ قراره  الن�سرة، قبل  لهذه  كل م�ستلم 
بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�سة ال�ستثمار واملعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات ال�ستثمارية اأو املالية 
اخلا�سة به، مبا يف ذلك املزايا واملخاطر املرتبطة بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح. اإن ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح قد يكون منا�سبًا لبع�س امل�ستثمرين دون 
غريهم، ويجب على امل�ستثمرين املحتملني عدم العتماد على قرار وروؤية طرف اآخر يف ال�ستثمار اأو عدم ال�ستثمار كاأ�سا�س للدار�سة املفرت�س قيامهم 

بها فيما يخ�س فر�ستهم لال�ستثمار اأو على الظروف الفردية لأولئك امل�ستثمرين.

التي يحق  الفئات  ال�سريحة  وت�سمل هذه  املكتتبة:  املوؤ�س�سات  ال�سريحة )اأ(  امل�ستثمرين هما:  الطرح على �سريحتني من  اأ�سهم  يقت�سر الكتتاب يف 
لها امل�ساركة يف بناء �سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء �سجل الأوامر، وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من اجلهات احلكومية وال�سركات اململوكة من 
احلكومة وال�سناديق ال�ستثمارية العامة واخلا�سة والأ�سخا�س املرخ�س لهم وبع�س عمالء الأ�سخا�س املرخ�س لهم والأ�سخا�س املوؤهلني واملوؤ�س�سات 
املالية الأجنبية املوؤهلة، وبع�س امل�ستثمرين الأجانب الآخرين من خالل اإبرام اتفاقيات مبادلة وم�ستثمرين خليجيني ذوي ال�سخ�سية العتبارية ح�سب 
و�سفهم اأدناه )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 1 »التعريفات وامل�سطلحات«(؛ وال�سريحة )ب( املكتتبني الأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب  الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سّ
اإلى امل�ستثمرين اخلليجيني ذوي  اأمومتها لالأولد الق�سر، بالإ�سافة  اأرملة وما يثبت  اأو  اأنها مطلقة  اأن تقدم ما يثبت  باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة 



ب

ال�سخ�سية الطبيعية. ويعد لغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب. ويف حال 
مت الكتتاب مرتني، �سوف يعترب الكتتاب الثاين لغيًا ويتم اأخذ الكتتاب الأول بالعتبار فقط.

وُيحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الطرح لأي �سخ�س يف اأي دولة اأخرى غري اململكة، با�ستثناء فئة املوؤ�س�سات املالية الأجنبية املوؤهلة 
و/ اأو امل�ستثمرين الأجانب من خالل اإبرام اتفاقيات مبادلة، على اأن يتم مراعاة الأنظمة والتعليمات املنظمة لذلك. يتعني على جميع م�ستلمي هذه 
الن�سرة الطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع اأ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها. يتعني على كل مكتتب فرد موؤهل وموؤ�س�سة مكتتبة 
موؤهلة قراءة هذه الن�سرة بالكامل والتما�س امل�سورة من املحامني، وامل�ست�سارين املاليني، واأي م�ست�سارين مهنيني تابعني لهم فيما يخ�س العتبارات 
النظامية، وال�سريبية، والتنظيمية، والقت�سادية املتعلقة با�ستثمارهم يف الأ�سهم، و�سوف يتحملون �سخ�سيًا الر�سوم املرتبطة بتلك امل�سورة امل�ستمدة 
من املحامني، واملحا�سبني، وغريهم من امل�ست�سارين التابعني لهم فيما يخ�س كافة امل�سائل املرتبطة بال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة. ول ميكن تقدمي اأي 

�سمانات لناحية حتقيق الأرباح.

معلومات عن ال�سوق والقطاع

مت احل�سول على املعلومات يف الق�سم  3 )»ملحة عامة على ال�سوق«( من: )1( تقرير درا�سة ال�سوق املعد بتاريخ 2019/02/28م من قبل �سركة جونز 
لنغ ل�سال العربية ال�سعودية للتقييم العقاري )»م�ست�سار درا�سة ال�سوق«( ل�سالح ال�سركة فيما يتعلق بقطاع التجزئة والقطاع العقاري يف اململكة 
العربية ال�سعودية )»درا�سة ال�سوق«(، ما مل يذكر خالف ذلك ؛ و)2( الإح�ساءات والبيانات واملعلومات الأخرى املتعلقة بقطاع العقارات وقطاعات 
ال�سركة  باأعمال  املتعلقة  القطاع  بيانات  من  وغريها  ال�سوقية،  واملراكز  ال�سوقية،  واحل�س�س  ال�سوق،  اأحجام  فيها  مبا  اململكة،  يف  التجزئة  جتارة 
متعددة  بال�سركة على م�سادر خارجية  املتعلقة  ال�سوقية  البيانات  وتعتمد  بال�سركة«(.  املتعلقة  ال�سوقية  »البيانات  الن�سرة )معا،  والأ�سواق يف هذه 

تعتربها ال�سركة ذات �سمعة جيدة وموثوقة. 

ويعتقد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن البيانات ال�سوقية املتعلقة بال�سركة واملعلومات والبيانات اخلا�سة بدرا�سة ال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة والتي مت 
احل�سول عليها من م�سادر اأخرى، مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�سول عليها من م�ست�سار درا�سة ال�سوق، هي معلومات وبيانات ميكن العتماد 
عليها. اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل من قبل ال�سركة ول من قبل اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساريها اأو امل�ساهمني البائعني، 

وبالتايل ل يتحمل اأي من هذه الأطراف اأي م�سوؤولية عن دقة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

تاأ�س�س م�ست�سار درا�سة ال�سوق يف عام 1783م وهو �سركة دولية تعنى بتقدمي اخلدمات ال�ست�سارية املهنية ويقع مقرها الرئي�سي يف �سيكاغو يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، وهي �سركة مدرجة يف �سوق نيويورك لالأوراق املالية )بور�سة نيويورك(. ويوفر م�ست�سار درا�سة ال�سوق خدمات ا�ست�سارية مهنية 
ل�سركات دولية كربى تعمل باملجال العقاري، مبا يف ذلك تقييم الأ�سول العقارية. ولدى م�ست�سار درا�سة ال�سوق مكتب يف مدينة الريا�س يف اململكة 

العربية ال�سعودية. ويف الوقت احلايل، ي�سم م�ست�سار درا�سة ال�سوق و�سركاته الفرعية اأكرث من 80.000 موظف موزعني خمتلف اأنحاء العامل.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن م�ست�سار درا�سة ال�سوق ل ميلك مبا�سرة اأو من خالل اأي من �سركاته التابعة اأو �سركاته الزميلة اأو ال�سركاء فيه اأو م�ساهميه اأو 
اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو مدراءه اأو اأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو �سركاتها التابعة، وقد اأعطى م�ست�سار درا�سة ال�سوق 
موافقته اخلطية على ا�ستعمال ا�سمه ومعلومات ال�سوق والبيانات املزودة من قبله لل�سركة بال�سكل الوارد يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك املوافقة 

حتى تاريخ هذه الن�سرة.

�ملعلومات �ملالية و�لإح�شائية

ومن اجلدير بالذكر فاإنه مت عر�س القوائم املالية املذكورة اأدناه يف ملحقات هذه الن�سرة:

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م، و2017م، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها،   )1(
كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�سرة. 

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من 1 اأبريل 2017م الى 27 �سبتمرب 2017م )التي متثل اخر قوائم مالية موحدة نظامية   )2(
الن�سرة. هذه  يف  املرفق  تقريرهم  يف  ورد  كما  بها،  املرفقة  الإي�ساحات  اإلى  بالإ�سافة  حمدودة(،  م�سوؤولية  ذات  لل�سركة 

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من 28 �سبتمرب 2017م الى 31 مار�س 2018م )التي متثل اأول قوائم مالية موحدة نظامية   )3(
الن�سرة. الإي�ساحات املرفقة بها، كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه  اإلى  بالإ�سافة  املقفلة(،  ال�سعودية  امل�ساهمة  لل�سركة 

القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سركة عن ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات   )4(
املرفقة بها، وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )»SOCPA«( )»املعايري 
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة«(، والتي مت اإعدادها ومراجعتها من قبل »اإرن�ست ويونغ« )حما�سبون قانونيون( )»اإرن�ست ويونغ«(، كما 

ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�سرة.
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 ،)»)IFRS( 2018م  املالية  ال�سنة  )»قوائم  2018م  مار�س   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  لل�سركة  املراجعة  املوحدة  املالية  القوائم   )5(
بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها، والتي مت اإعدادها وفًقا للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية 
ال�سعودية وغريها من املعايري والت�سريحات ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( والتي متت مراجعتها من قبل 

الن�سرة.  »اإرن�ست ويونغ«، كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه 

املالية 2019م«(،  ال�سنة  اأ�سهر من  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م )»الت�سعة  الت�سعة  الأولية املوحدة املراجعة لفرتة  املالية  القوائم   )6(
العربية  اململكة  املعتمد يف  النحو  الدولية )IFRS( على  للمعايري املحا�سبية  اإعدادها وفًقا  والتي مت  الإي�ساحات املرفقة بها  اإلى  بالإ�سافة 

الن�سرة.  هذه  يف  املرفق  تقريرهم  يف  ورد  كما  قانونيون(،  )حما�سبون  و�سركاه  الفوزان  جي  اإم  بي  كي  قبل  من  ومراجعتها  ال�سعودية 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف 
اململكة وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( ب�سبب حتويل ال�سركة لو�سعها القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

اإلى �سركة م�ساهمة مغلقة اعتباًرا من تاريخ 28 �سبتمرب 2017م.

اإن قوائم ال�سنة املالية 2018م )IFRS( هي اأول قوائم مالية موحدة لل�سركة يتم اإعدادها وفًقا للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد 
يف اململكة العربية ال�سعودية.

بالريال  املالية  قوائمها  بن�سر  ال�سركة  تقوم  القانوين حولها«(.  املحا�سب  وتقرير  املوحدة  املالية  )»القوائم  الق�سم 21  اأعاله يف  املالية  القوائم  ترد 
ال�سعودي.

مت ا�ستخراج بيانات ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م )ما مل يذكر خالف ذلك( من القوائم املالية املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سنة 
املالية 2018م التي مت اإعدادها وفًقا للمبادئ املحا�سبية املقبولة عمومًا يف اململكة العربية ال�سعودية. ومت ا�ستخراج بيانات ال�سنة املالية 2016م من 
القوائم املالية املوحدة املراجعة للعام املايل 2017م. ومت ا�ستخراج بيانات الأ�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2018م والأ�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 
 )IFRS( 2019م من القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الأ�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م التي مت اإعدادها وفًقا املعايري املحا�سبية الدولية
على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد مت ا�ستخراج املعلومات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م من القوائم املالية لل�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2018م والتي مت اعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية من القوائم 
املالية لل�سنة املالية 2018م )وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة(، با�ستثناء اأرقام املقارنة التي جرت اإعادة ت�سنيفها لل�سنة 
املالية 2018م لتتنا�سب مع عر�س القوائم املالية الأولية املوحدة لالأ�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الفقرة 
6-6-1 من هذه الن�سرة(. وهناك بع�س الختالفات الهامة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية )SOCPA( واملعايري 
املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية، وبالتايل ل يجوز املقارنة بني هاتني الفرتتني املاليتني امل�سار اإليهما يف هذه 
الفقرة نظرا لإختالف املعايري املحا�سبية امل�ستخدمة يف كل من هاتني الفرتتني )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 6-10 » ت�سوية ما بني 

املعايرياملحا�سبية الدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بخ�سو�س ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م«(.

املالية  لل�سنة  املالية ذات غر�س خا�س  القوائم  الن�سرة لأغرا�س الت�ساق لكي تتما�سى مع  املالية املدرجة يف هذه  الأرقام  اإعادة ت�سنيف بع�س  مت 
املالية 2017م  وال�سنة  املالية 2016م  ال�سنة  لل�سركة عن  واملراجعة  املوحدة  النظامية  املالية  القوائم  الواردة يف  الأرقام  تختلف عن  وهي  2018م، 
)»القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املالية 2017م«(. وي�سمل ذلك: )1( اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق من تكلفة اإيرادات اإلى اإيرادات، )2( واإعادة 
ت�سنيف �سطب العقارات ال�ستثمارية من التكاليف غري املبا�سرة اإلى تكاليف مبا�سرة، )3( واإعادة ت�سنيف الدفعات املقدمة ملقاول من الأطراف 
ذات العالقة من الأ�سول غري املتداولة اإلى الأ�سول املتداولة، )4( واإعادة ت�سنيف التكاليف املبا�سرة الأولية لعقود الإيجار الت�سغيلية �سمن العقارات 
ال�ستثمارية من بند م�ستقل يف قائمة املركز املايل. وملزيد من التفا�سيل، مبا يف ذلك فيما يخ�س املقارنة بني الأرقام املعاد ت�سنيفها لل�سنة املالية 
2016م والأرقام الواردة يف القوائم املالية لل�سنة املالية 2017م، يرجى مراجعة الهوام�س يف جدول املعلومات املالية املختارة واملدرجة اأدناه �سمن 

املالية«. املعلومات  »ملخ�س 

ت�ستخدم ال�سركة بع�س الإجراءات لتقييم الأداء الت�سغيلي واملايل لأعمالها والتي ُتعد اإجراءات اإ�سافية غري مراجعة ل تتطلبها املبادئ املحا�سبية 
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية اأو املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية، ول ُيقدم الأداء 
وفًقا لها. وت�سمل هذه الإجراءات املالية غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة كاًل من الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة 
 )EBITDAR( والدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار واإعادة الهيكلة ،)EBITDA( وال�ستهالك والإطفاء
الكفاءة.  معدل  ومتو�سط  ال�سنوي  الكفاءة  ومعدل  العمليات  من  ال�سافية  الإيجارية  الإيرادات  واأموال  املتكرر  ال�سايف  والعائد   EBITDA وهام�س 
وت�ستخدم الإدارة هذه الإجراءات لقيا�س الأداء الت�سغيلي وكاأ�سا�س للتخطيط ال�سرتاتيجي والتنبوؤ. وتعتقد الإدارة اأن هذه الإجراءات وغريها من 
الإجراءات املماثلة ٌت�ستخدم على نطاق وا�سع من قبل بع�س امل�ستثمرين وحمللي الأوراق املالية والأطراف املعنية الأخرى كمقايي�س تكميلية لالأداء. 
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وقد ل تكون هذه الإجراءات غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة مماثلة لالإجراءات املماثلة الأخرى امل�ستخدمة من قبل 
اأدوات  اأنها  ال�سركات الأخرى )مثل ال�سركات التي تقدم وثائق مالية ووثائق خمتلفة اأخرى اأمام هيئة الأوراق املالية والبور�سات الأمريكية(، كما 
حتليلية تنطوي على عدد من القيود ول ينبغي النظر فيها مبعزل عن حتليل النتائج الت�سغيلية لل�سركة، اأو كبديل لذلك التحليل، والذي مت اإعداده 
مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية اأو املعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية. ولأغرا�س 
املقارنة بني الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء )EBITDA( والدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء 
يرجى  املالية،  القوائم  وفق  والإطفاء  وال�ستهالك  والزكاة  البنكية  امل�سروفات  قبل  الدخل  وهام�س   )EBITDAR( الهيكلة واإعادة  الإيجار  وتكاليف 
الطالع على مالحظات جدول املعلومات املالية املختارة املدرجة حتت »ملخ�س املعلومات املالية« اأدناه. وللمقارنة بني الدخل املتكرر والقوائم املالية، 
يرجى مراجعة اجلدول 6-20 واجلدول 6-68.  وللمقارنة بني �سايف اإيرادات الإيجار والقوائم املالية، يرجى مراجعة اجلدول 6-3 واجلدول 57-6.  

وللمقارنة بني الأموال من العمليات والقوائم املالية، يرجى مراجعة اجلدول 6-2-1 والفقرة 1-56-6.

اإلى اأقرب عدد �سحيح، وعليه يجوز اأن يكون هناك  اإن املعلومات املالية والإح�سائية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة مت تقريبها من خالل جربها 
اختالف ب�سيط بني الأرقام املبينة لنف�س البند يف اجلداول املختلفة، كما يجوز اأن يكون املجموع يف بع�س اجلداول ل ي�ساوي املجموع احل�سابي لالأرقام 
التي �سبقته. ويف احلالت التي يتم فيها حتويل املبالغ الواردة يف هذه الن�سرة من عملة اأجنبية اإلى الريال ال�سعودي، فقد مت ا�ستخدام �سعر �سرف 

الريال ال�سعودي مقابل العملة املعنية كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

يف هذه الن�سرة، يتم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ امليالدية املوافقة لها، عند القت�ساء. ويتم اإعداد التقومي الهجري بال�ستناد اإلى دورات القمر 
املرتقبة. ولكن يتم حتديد بداية كل �سهر من خالل املراقبة وامل�ساهدة الفعلية للقمر. ولهذا ال�سبب، غالبًا ما تكون التحويالت من التقومي الهجري 
اإلى التقومي امليالدي عر�سة لتباينات تقدر بيوم واحد. ف�ساًل عن ذلك، اإن اأي اإ�سارة اإلى »�سنة« »اأو »�سنوات« هي اإ�سارة اإلى �سنوات ميالدية، ما مل 

حتدد هذه الن�سرة �سراحة خالف ذلك.

�لتوقعات و�لإفاد�ت �مل�شتقبلية

لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة بناًء على افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق، بالإ�سافة اإلى معلومات 
ال�سوق املتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو 

اكتمال اأي من هذه التوقعات.

اأن ي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدام بع�س  »اإفادات م�ستقبلية«. ومن املمكن  الن�سرة  الواردة يف هذه  التوقعات  متثل بع�س 
املفردات مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« اأو »تتوقع« اأو »يتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سيكون« اأو »يجب« اأو »ُمتوقع« اأو ال�سيغ النافية لهذه املفردات 

اأو امل�سابهة لها يف املعنى.  وغريها من املفردات املقاربة 

وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات نظر ال�سركة حاليًا فيما يتعلق بالأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ل ت�سكل �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي، حيث اأن هناك 
العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها الفعلية اأو النتائج التي حتققها وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان 
متوقعًا �سراحًة اأو �سمنًا. وحتتوي اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة على و�سف اأكرث تف�سياًل لبع�س املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا 
الأثر )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم  2 »عوامل املخاطرة«(. واإذا حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املوؤكدة اأو اإذا ثبت 
عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة على اأنها مقدرة 

اأو معتقدة اأو متوقعة اأو خمطط لها.

ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة، يتعني على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة يف اأي وقت بعد ن�سر 
هذه الن�سرة وقبل اإكتمال الطرح، اإذا تبني لها اأي مما يلي: 

وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة. )اأ( 

ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار هذه.  )ب( 

وفيما عدا احلالتني املذكورتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع اأو ال�سوق اأو الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه 
اأو اأحداث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر والفرتا�سات والأمور الحتمالية  الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة 
والفرتا�سات الأخرى، فاإن الأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ل حتدث اإطالقًا. 
وعليه فيجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات يف �سوء هذه التو�سيحات وعدم العتماد على 

تلك الإفادات ب�سكل اأ�سا�سي.
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�لقيمة �ل�شوقية للعقار�ت

املوؤرخ يف  التقرير  واردة يف  دي�سمرب 2018م، وهي  التقييم كما يف 31  بعقارات  يتعلق  فيما  ال�سوقية«(  العقارية )»القيمة  ال�سوقية  القيم  تقدير  مت 
2019/02/28م )»تقرير التقييم العقاري«( )املرفق يف امللحق )1( »تقرير التقييم العقاري-جيه األ األ« من هذه الن�سرة( واملعد من قبل جيه األ 
األ )»مقيم العقار اخلارجي«(. ولتفادي اللتبا�سات، يتعلق تقرير التقييم العقاري بالأ�سول العقارية الفردية التي ت�سمل عقارات التقييم فقط ولي�س 

مبجموع القيمة الإجمالية لكامل عقارات ال�سركة. كما مل يحدد التقرير القيمة املجمعة اأو الإجمالية للعقارات.

اإن تقرير التقييم العقاري مدرج �سمن امللحق )1( )»تقرير التقييم العقاري-جيه األ األ«( لهذه الن�سرة. وبناء على تقييم مقيم العقار اخلارجي، 
فاإن القيمة ال�سوقية لعقارات التقييم هي القيمة التقديرية التي يتعني تبادل هذا الأ�سل اأو اخل�سم بها يف تاريخ التقييم بني م�سرت راغب يف ال�سراء 
وبائع راغب يف البيع بناء على اأ�س�س جتارية بحتة، بعد اأن يكون قد مت ت�سويق امل�سروع على النحو املالئم وطاملا اأن كل طرف يف عملية البيع وال�سراء 
ت�سرف بوعي تام وبحذر ومن دون اأي اإكراه. وقام مقيم العقار اخلارجي بتقييم 22 م�سروعا عقاريا وتطويريا يف مراحل خمتلفة من تطويرها. وقد 
مت تقييم عقارات التقييم كما يف 31 دي�سمرب 2018م، كما ُقيم كل عقار من عقارات التقييم على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية الفردية وفقًا ملعايري التقييم 
املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني املعتمدين )يوليو 2017م( وبالتما�سي مع اللوائح التنظيمية للهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين والتي تعد معايري 
معتمدة دوليًا. وترد تفا�سيل عمليات التقييم، ومنهجية التقييم وغريها من الفرتا�سات، واملنهجيات، واملوؤهالت يف تقرير التقييم ويف اأماكن اأخرى 

من هذه الن�سرة. يرجى مراجعة »امللحق )1(»تقرير التقييم العقاري-جيه األ األ».

مت تقدير القيمة ال�سوقية للمركز التجاري »جدة بارك» ب�سكل م�ستقل كما يف 11 مار�س 2019م، ومت ارفاق هذا التقييم �سمن تقرير املقيم اخلارجي 
بتاريخ 28 مار�س 2019م )»تقرير تقييم جدة بارك«( )يعود �سبب اإعداد التقرير ب�سكل منف�سل لدخول ال�سركة يف اتفاقية ا�ستئجار جدة بارك بعد 
اعداد التقرير الأويل »تقرير التقييم العقاري-جيه األ األ«(، وكذلك مت ارفاقه يف امللحق 2 لهذه الن�سرة. ومتثل القيمة ال�سوقية جلدة بارك ح�سب 
تقييم املقيم اخلارجي القيمة التقديرية التي يتعني تبادل هذا الأ�سل اأو اخل�سم بها يف تاريخ التقييم بني م�سرت راغب يف ال�سراء وبائع راغب يف 
البيع، بناء على اأ�س�س جتارية بحتة، بعد اأن يكون قد مت الت�سويق لذلك على النحو املالئم وب�سرط اأن يت�سرف كل طرف بوعي تام وبحذر ومن دون 
اأي اإكراه. مت تقييم جدة بارك على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية وفًقا للمعايري املهنية للمعهد امللكي للم�ساحني القانونيني )يوليو 2017م( ومبا يتما�سى مع 
لوائح الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(، والتي تعد معايري معتمدة دوليًا. وترد تفا�سيل عملية التقييم، ومناق�سة كاملة ملنهجية التقييم 
وغريها من الفرتا�سات، واملنهجيات، واملوؤهالت يف تقرير تقييم جدة بارك ويف اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة. يرجى مراجعة »امللحق )2(: تقرير 

تقييم جدة بارك«.
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دليل �ل�شركة

جمل�س �إد�رة �ل�شركة
جدول  1-1: �أع�شاء جمل�س �إد�رة �ل�شركة

تاريخ �لتعيني�ل�شفة�جلن�شية�ملن�شب�ل�شم�لرقم

 ن�شب �مللكية
ن�شب �مللكية غري �ملبا�شرة�ملبا�شرة

 قبل
�لطرح

 بعد
بعد �لطرحقبل �لطرح�لطرح

رئي�س جمل�س فواز عبدالعزيز فهد احلكري1.
ع�سو غري �سعوديالدارة

18.67%23.33%81%10%2017/06/19متنفيذي

�سلمان عبدالعزيز فهد احلكري2.
نائب رئي�س جمل�س 

الدارة والع�سو 
املنتدب

ع�سو �سعودي
18.67%23.33%82%10%2017/06/19متنفيذي

ع�سو غري اأمريكيع�سوكامل بديع القلم3.
----2017/06/19متنفيذي

عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل 4.
----2017/06/19مع�سو م�ستقل�سعوديع�سوالتويجري

----2017/06/19مع�سو م�ستقل�سعوديع�سوحممد عبداهلل ابراهيم اخلريف5.

----2017/12/06مع�سو م�ستقلبريطاينع�سوبرينارد هيغينز6.

ع�سو�ساغر7.

ع�سو�ساغر8.

ع�سو�ساغر9.

امل�سدر: ال�سركة

اإن اأمني �سر جمل�س ادارة ال�سركة احلايل هو عبدالرحيم خالدين ول ميتلك اأي اأ�سهم يف ال�سركة.

1  ميتلك فواز عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�سرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة لـ: )1( ن�سبة ملكية قدرها 31.7% يف �سركة فا�س ال�سعودية 
القاب�سة التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة فا�س العقارية التي بدورها متلك 52% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)2( ن�سبة ملكية قدرها 33.4% يف �سركة فواز احلكري و�سركاه القاب�سة، 

التي متلك 3.5% من اأ�سهم �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة التي بدورها متلك 95% من اأ�سهم �سركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)3( كامل 
الأ�سهم يف �سركة الفريدة الأولى، التي متلك 5% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)4( ن�سبة ملكية قدرها 31.7% يف �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة 

�سعف العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�سهم �سركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)5( ن�سبة ملكية قدرها 31.7% يف �سركة فا�س ال�سعودية 
القاب�سة، التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة �سعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�سهم ال�سركة ؛ و)6( بالإ�سافة اإلى ن�سبة ملكية غري مبا�سرة قدرها 0.41% التي ن�ساأت 

عن امللكيات املرتبطة والتي ت�سمل ملكية متبادلة )Cross-Ownership( بني �سركة فا�س العقارية و�سركة �سعف العاملية.
2  ميتلك �سلمان عبد العزيز فهد احلكري ن�سبة ملكية غري مبا�سرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة لـ: )1( ن�سبة ملكية قدرها 31.7% من اأ�سهم �سركة فا�س 
ال�سعودية القاب�سة التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة فا�س العقارية، التي متلك بدورها 52% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)2( اأ�سهم بن�سبة 33.4% يف �سركة فواز احلكري و�سركاه 

القاب�سة، التي متلك 3.5% من اأ�سهم �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)3( كامل 
الأ�سهم يف �سركة الفريدة الثانية التي متلك 5% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)4( ن�سبة ملكية قدرها 31.7% يف �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة 

�سعف العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�سهم �سركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�سهم ال�سركة؛ و)5( ن�سبة ملكية قدرها 31.7% يف �سركة فا�س ال�سعودية 
القاب�سة، التي متلك 95% من اأ�سهم �سركة �سعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�سهم ال�سركة ؛ و)6( بالإ�سافة اإلى ن�سبة ملكية غري مبا�سرة قدرها 0.41% التي ن�ساأت 

عن امللكيات املرتبطة التي ت�سمل ملكية متبادلة )Cross-Ownership( بني �سركة فا�س العقارية و�سركة �سعف العاملية.
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عنو�ن �ل�شركة وممثلوها و�أمني �شر جمل�س �إد�رتها

�شركة �ملر�كز �لعربية
طريق الدائري ال�سمايل، حي النخيل

�س.ب 341904
الريا�س 11333

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد: 920000262
هاتف: 2222 825 11 966+
فاك�س: 2323 825 11 966+

www.arabiancentres.com :املوقع الإلكرتوين
info@arabiancentres.com :الربيد الإلكرتوين

ممثلي �ل�شركة

كامل بديع �لقلم
�سارع امللك عبدالعزيز، حي امللك عبدالعزيز

�س.ب 341904
الريا�س 11333

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد: 2211 825 11 966+

هاتف: 2211 825 11 966+
فاك�س: 2323 825 11 966+

www.arabiancentres.com :املوقع الإلكرتوين
kamel@alhokair.com.sa :الربيد الإلكرتوين

جربي عبد�لفتاح ح�شني معايل
طريق الدائري ال�سمايل، حي النخيل

�س.ب 341904
الريا�س 11333

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد: 920000262
هاتف: 2222 825 11 966+
فاك�س: 2323 825 11 966+

www.arabiancentres.com :املوقع الإلكرتوين
jabri.maali@arabiancentres.com :الربيد الإلكرتوين



ح

�أمني �شر جمل�س �لإد�رة

عبد�لرحيم خالدين
طريق الدائري ال�سمايل، حي النخيل

�س.ب 341904
الريا�س 11333

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد: 920000262
هاتف: 2222 825 11 966+
فاك�س: 2323 825 11 966+

www.arabiancentres.com :املوقع الإلكرتوين
info@arabiancentres.com :الربيد الإلكرتوين

�شوق �لأ�شهم

�شركة �ل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول(
اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل، 

700 طريق امللك فهد
�س.ب 60612

الريا�س 11555
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9999 218 11 966+
فاك�س: 1220 218 11 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين
info@tadawul.com.saweb :الربيد الإلكرتوين

�مل�شت�شار �ملايل ومدير �لكتتاب ومدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات ومن�شق �لطرح ومتعهد �لتغطية 
�لرئي�شي

�شركة �شامبا للأ�شول و�إد�رة �ل�شتثمار
مبنى برج اململكة الدور الرابع ع�سر

طريق العروبة، حي العليا
�س.ب. 220007
الريا�س 11311 

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد: 8001245599

هاتف: 9888 414 11 966+
فاك�س: 7799 211 11 966+

www.sambacapital.com :املوقع الإلكرتوين
ipo@sambacapital.com :الربيد الإلكرتوين



ط

�مل�شت�شار �ملايل ومدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات ومتعهد �لتغطية

�شركة مورغان �شتانلي �ل�شعودية
مبنى برج الرا�سد الدور العا�سر

طريق امللك �سعود
�س.ب. 66633

الريا�س 11586
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7000 218 11 966+
فاك�س: 7003 218 11 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :املوقع الإلكرتوين
lneqsy@morganstanley.com :الربيد الإلكرتوين

�مل�شت�شار �ملايل ومدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات ومتعهد �لتغطية

�شركة �لأهلي �ملالية
املبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري

طريق امللك �سعود
�س.ب: 22216، الريا�س 11495

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 7106 874 11 966+
فاك�س: 2693 606 12 966+

www.alahlicapital.com :موقع اإلكرتوين
ncbc.cm@alahlicapital.com :الربيد الإلكرتوين

�مل�شت�شار �ملايل ومدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات

�شركة جولدمان �شاك�س �لعربية �ل�شعودية 
الطابق 25، برج اململكة

�س.ب: 52969
الريا�س 11573

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4800 279 11 966+
فاك�س: 4807 279 11 966+

/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :موقع اإلكرتوين
gssainfo@gs.com :الربيد الإلكرتوين

�ملجموعة �ملالية هريمي�س
الطابق الثالث، الربج ال�سمايل

برج �سكاي، طريق امللك فهد
العليا، الريا�س

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8048 293 11 966+
فاك�س: 8032 293 11 966+

www.efghermes.com :موقع اإلكرتوين
EFG_Hermes_IPO@efg-hermes.com :الربيد الإلكرتوين



ي

مدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات

�شركة �شيتي جروب �لعربية �ل�شعودية
الطابق الع�سرين، برج اململكة

�س.ب: 9023
الريا�س 11613

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6140 224 11 966+

/www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :موقع اإلكرتوين
info.csa@citi.com :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات

�لإمار�ت دبي �لوطني كابيتال �ل�شعودية
�سارع امللك فهد، املحمدية

�س.ب. 341777، الريا�س 11333
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3900 299 11 966+
فاك�س: 3955 299 11 966+

www. emiratesnbd.com :موقع اإلكرتوين
info@emiratesNBDCapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات �ملقيمة خارج �ململكة

ناتك�شي�س
30 اأفينيو بيري منديز

فرن�سا 75013
هاتف: 58323000 0 33+

www.natixis.com :موقع اإلكرتوين
project.mustang@natixis.com :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب �ملوؤ�ش�شات

�شركة كريديت �شوي�س �لعربية �ل�شعودية 
الطابق 2، مركز اجلميعة

طريق امللك فهد، حي املحمدية
�س.ب: 5000

الريا�س 12361-6858
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9700 203 11 966+
فاك�س: 9791 203 11 966+

www.credit-suisse.com/sa :موقع اإلكرتوين
contact@credit-suisse.com :الربيد الإلكرتوين



ك

�مل�شت�شار �لقانوين للم�شدر

عبد �لعزيز �لعجلن و�شركاه حمامون وم�شت�شارون قانونيون
مبنى العليان، برج 2، الدور 3

�سارع الأح�ساء، امللز
�س.ب. 69103

الريا�س 11547
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8900 265 11 966+
فاك�س: 8999 265 11 966+

https://www.bakermckenzie.com/en/locations/emea/saudi-arabia :املوقع الإلكرتوين
legal.advisors@legal-advisors.com :الربيد الإلكرتوين

�مل�شت�شار �لقانوين للطرح خارج �ململكة �لعربية �ل�شعودية

بيكر مكنزي ليمتد
100 �سارع نيو بريدج

لندن اإي �سي 4 يف 6 جاي اأيه
اململكة املتحدة

هاتف: 1000 7919 20 44+
فاك�س: 1999 7919 20 44+

www.bakermckenzie.com :املوقع الإلكرتوين
legaladvisors@bakermckenzie.com :الربيد الإلكرتوين

م�شت�شار �لعناية �ملهنية �للزمة �ملايل 

بر�ي�س وترهاو�س كوبرز
مبنى برج اململكة الدور الواحد والع�سرين

طريق العروبة، حي العليا 
�س.ب. 13933

الريا�س 11482
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0400 211 11 966+
فاك�س: 0250 211 11 966+

www.pwc.com/middle-east :املوقع الإلكرتوين
khalid.mahdhar@pwc.com :الربيد الإلكرتوين

م�شت�شار در��شة �ل�شوق ومقيم �لعقار �خلارجي

�شركة جونز لنغ ل�شال �لعربية �ل�شعودية للتقييم �لعقاري
اأبراج التعاونية، الطابق 17، الربج اجلنوبي

طريق امللك فهد
�س.ب. 13547

الريا�س 11414
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0303 218 11 966+
فاك�س: 0308 218 11 966+

www.jll-mena.com :املوقع الإلكرتوين
simon.brand@eu.jll.com :الربيد الإلكرتوين



ل

مر�جعي �حل�شابات �مل�شتقلني
�شركة �رن�شت ويونغ و�شركاهم )حما�شبون قانونيون(

برج الفي�سلية
�س.ب. 2732

الريا�س 11461
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4740 273 11 966+
فاك�س: 4730 273 11 966+

www.ey.com :املوقع الإلكرتوين
riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�شركاه
برج كي بي اإم جي

طريق �سالح الدين الأيوبي
�س.ب 92876

الريا�س 11663
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8500 874 11 966+
فاكس: 8600 874 11 966+

www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

مدير �ل�شتقر�ر �ل�شعري

�سركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية 
الطابق 25، برج اململكة

�س.ب: 52969
الريا�س 11573

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4800 279 11 966+
فاك�س: 4807 279 11 966+

/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :موقع اإلكرتوين
gssainfo@gs.com :الربيد الإلكرتوين

ملحظة

بال�سكل  اإفاداتهم  وت�سمني  و�سعاراتهم  اأ�سمائهم،  ن�سر  على  الكتابية  موافقتهم  اأعاله  املذكورين  املعتمدين  واملحا�سبني  امل�ست�سارين  من  كل  قدم 
وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة، ومل يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�سرة، هذا ول ميتلك اأي من منهم ول اأي من العاملني لديهم 

اأو اأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.



م

�جلهات �مل�شتلمة

جمموعة �شامبا �ملالية
طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 833، الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 11 966+
فاك�س: 9402 479 11 966+

 www.samba.com:املوقع الإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

�لبنك �لأهلي �لتجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555
جدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :املوقع اللكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد اللكرتوين

�لبنوك �لرئي�شة لل�شركة

اإن لل�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة عالقات جتارية مع البنوك التالية:

�لبنك �لأهلي �لتجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب 3555، جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 12 966+
فاك�س: 7426 643 12 966+

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �شامبا �ملالية
طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 833، الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 11 966+
فاك�س: 9402 479 11 966+

www.samba.com :املوقع الإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

م�شرف �لر�جحي 
�سارع العليا

�س ب 28 الريا�س 11411 
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8888 609 11 966+
فاك�س: 8881 609 11 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين
alrajhibank.com.sa@contactcenter1 :الربيد الإلكرتوين



ن

�لبنك �لعربي �لوطني
طريق امللك في�سل

�س.ب 9802 الريا�س 11423
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9000 402 11 966+
فاك�س: 7535 404 11 966+

 www.anb.com.sa :املوقع الإلكرتوين
info@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين



س

ملخ�س �لطرح

يهدف ملخ�س الطرح هذا اإلى تقدمي خلفية موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. وعليه فاإن هذا امللخ�س ل يحتوي على كافة املعلومات التي 
قد تكون مهمة بالن�سبة للم�ستثمرين املحتملني. لذلك، فاإنه يجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة وينبغي على امل�ستثمرين املحتملني قراءة 
ومراجعة هذه الن�سرة بالكامل، ويجب اأن يبنى اأي قرار يتعلق بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح من قبل امل�ستثمرين املحتملني مع الأخذ بعني الإعتبار كافة 
املعلومات يف هذه الن�سرة ككل. وعلى وجه اخل�سو�س، فاإنه من ال�سروري مراعاة ما ورد يف ق�سم »اإ�سعار مهم« يف ال�سفحة )ب( والق�سم  2 )»عوامل 

املخاطرة«( قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري يف اأ�سهم الطرح. 

��شم �ل�شركة 
وو�شفها وتاأ�شي�شها

 1010209177 رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة  بدايًة  العربية  املراكز  �سركة  تاأ�س�ست 
وتاريخ 1426/04/07هـ )املوافق 2005/05/15م( وال�سادر من مدينة الريا�س، براأ�س مال قدره 1.000.000 ريال 
1436/05/27هـ  ح�سة.وبتاريخ  لكل  �سعودي  ريال   1.000 قدرها  ا�سمية  بقيمة  ح�سة   1.000 اإلى  مق�ّسم  �سعودي، 
 4.450.000.000 اإلى  �سعودي  ريال   1.000.000 من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  متت  2015/3/17م(،  )املوافق 
الواحدة، من خالل  للح�سة  ا�سمية قدرها 1.000 ريال �سعودي  بقيمة  اإلى 4.450.000 ح�سة  ريال �سعودي مق�سم 
مبلغ  ور�سملة  2015/02/28م،  يف  كما  لل�سركاء  اجلاري  احل�ساب  من  �سعودي  ريال   2.257.183.825 مبلغ  ر�سملة 
2.191.816.175 ريال �سعودي من ح�ساب الأرباح املبقاة. وبتاريخ 1438/09/18هـ )املوافق 2017/06/13م(، �سدر 
ال�سمية  القيمة  وتعديل  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  اإلى  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  ال�سركة  بتحويل  ال�سركاء  قرار 
ريال  ال�سركة 4.450.000.000  راأ�س مال  اأ�سبح  بالتايل  الواحد.  لل�سهم  �سعودية  ريالت  اإلى 10  ال�سادرة  لالأ�سهم 
وتاريخ  )ق/322(  رقم  الوزاري  القرار  �سدر  وقد  بالكامل.  مدفوع  عادي  �سهم   445.000.000 اإلى  مق�سم  �سعودي 
والقيمة  املال  براأ�س  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  اإلى  ال�سركة  حتول  باإعالن  2017/07/09م(  )املوافق  1438/10/15هـ 

املقرتحة. ال�سمية 

وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، تتكون اأن�سطة ال�سركة مما يلي:�أن�شطة �ل�شركة

�سراء الأرا�سي لإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو التاأجري ل�سالح ال�سركة.

اأعمال املقاولت العامة للمباين وي�سمل ذلك اإن�ساء، واإ�سالح، وهدم، وترميم، و�سيانة، واأعمال احلفر وذلك للمباين 
العامة واملباين ال�سكنية واملباين التجارية واملن�ساآت التعليمية واملن�ساآت الرتفيهية واملن�ساآت ال�سحية.

�سيانة وت�سغيل واإدارة املراكز التجارية واملجمعات التجارية وال�سكنية.

اإدارة وت�سغيل وتطوير الأرا�سي واملجمعات والأحياء ال�سكنية.

اإقامة املباين ال�سكنية والقيام باأعمال ال�سيانة والت�سغيل لها.

الدعاية والعالن والدعاية الرقمية.



ع

كبار �مل�شاهمني 
وعدد �أ�شهمهم 

ون�شب ملكيتهم قبل 
�لطرح وبعده

يو�سح اجلدول اأدناه اأ�سماء كبار امل�ساهمني ون�سب ملكيتهم يف ال�سركة قبل وبعد الطرح.

 ��شم
�مل�شاهم

بعد �لطرحقبل �لطرح

�لقيمة �ل�شمية عدد �لأ�شهم
)ريال �شعودي(

 ن�شبة
 �مللكية

�ملبا�شرة
�لقيمة �ل�شمية عدد �لأ�شهم

)ريال �شعودي(

 ن�شبة
 �مللكية

�ملبا�شرة

فو�ز 
عبد�لعزيز 

�حلكري
44.500.000445.000.000%1038.000.000380.000.000%8

�شلمان 
عبد�لعزيز 

�حلكري
44.500.000445.000.000%1038.000.000380.000.000%8

عبد�ملجيد 
عبد�لعزيز 

�حلكري
44.500.000445.000.000%1038.000.000380.000.000%8

�شركة 
�لفريدة 

�لأولى
22.250.000222.500.000%519.000.000190.000.000%4

�شركة 
�لفريدة 

�لثانية
22.250.000222.500.000%519.000.000190.000.000%4

�شركة 
�لفريدة 

�لثالثة
22.250.000222.500.000%519.000.000190.000.000%4

�شركة فا�س 
41.6%52197.600.0001.976.000.000%231.400.0002.314.000.000�لعقارية

77.6%97368.600.0003.686.000.000%431.650.0004.316.500.000�ملجموع

ر�أ�س مال �ل�شركة 
)كما يف تاريخ هذه 

�لن�شرة(

4.450.000.000 ريال �سعودي )�سيكون راأ�س مال ال�سركة 4.750.000.000 ريال �سعودي بعد عملية الطرح(.

�إجمايل عدد 
�لأ�شهم �مل�شدرة 

)كما يف تاريخ هذه 
�لن�شرة(

445.000.000 �سهم عادي )�سيكون عدد اأ�سهم ال�سركة 475.000.000 �سهمًا بعد عملية الطرح(.

�لقيمة �ل�شمية 
لل�شهم

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

طرح 95.000.000 �سهم عادي متثل 20% من راأ�س مال ال�سركة بعد عملية الطرح كالتايل: �لطرح

)1( بيع عدد 65.000.000 من الأ�سهم احلالية )»اأ�سهم البيع«(؛ 

)2( اإ�سدار 30.000.000 �سهم جديد )»الأ�سهم اجلديدة«(،

مدفوعة  ا�سمية  قيمة  واملت�سمن  الواحد  لل�سهم  �سعودي  ريال   [●] يبلغ  ب�سعر طرح  العام،  لالكتتاب  الطرح  عن طريق 
الواحد. لل�سهم  �سعودية  ريالت   10 قدرها  بالكامل 

�إجمايل عدد �أ�شهم 
�لطرح

95.000.000 �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

ن�شبة �أ�شهم �لطرح 
من ر�أ�س مال 

�ل�شركة

متثل اأ�سهم الطرح 20% من راأ�س مال ال�سركة بعد الكتتاب، ومتثل ما ن�سبته 21.3% من راأ�س مال ال�سركة قبل الكتتاب.

[●] ريال �سعودي لل�سهم الواحد.�شعر �لطرح



ف

�ل�شتقر�ر �ل�شعري و�لتخ�شي�س �لإ�شايف

�إجمايل قيمة 
�لطرح

[●] ريال �سعودي.

��شتخد�م متح�شلت 
�لطرح

�سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت الطرح البالغة حوايل [●] ريال �سعودي )بعد خ�سم م�ساريف الطرح املقدرة بـ[●] 
ريال �سعودي( على النحو الآتي: )1( �سوف يتم توزيع [●] مليون ريال �سعودي على امل�ساهمني البائعني وفقًا لن�سبة ملكية 
كل منهم يف اأ�سهم البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح، و)2( �سوف يتم توزيع ما يقارب 1.000.000.000 ريال 
�سعودي على ال�سركة ويتم ا�ستخدام هذا املبلغ: )اأ( لتخفي�س املديونية امل�ستحقة على ال�سركة مبوجب اأحكام اتفاقيات 
اإعادة التمويل بقيمة حوايل 500 مليون ريال �سعودي، و)ب( ل�ستيفاء مبالغ ال�سداد املقررة وفقا جلدول زمني متفق 
عليه والتي تبلغ اأي�سا حوايل 500 مليون ريال �سعودي، خالل �سنة واحدة من الطرح )ملزيد من التفا�سيل، يرجى الطالع 

على الق�سم 8 »ا�ستخدام متح�سالت الطرح«(.

عدد �أ�شهم �لطرح 
�ملتعهد بتغطيتها

95.000.000 �سهم عادي.

�إجمايل �ملبلغ 
�ملتعهد بتغطيته

[●] ريال �سعودي.

فئات �مل�شتثمرين 
�مل�شتهدفني

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم الطرح على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات مبا فيها �سناديق ال�ستثمار 
وال�سركات وامل�ستثمرين الأجانب املوؤهلني وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�سخ�سية العتبارية )ملزيد من التفا�سيل، 

يرجى مراجعة الق�سم  1 »التعريفات وامل�سطلحات«(.

ال�سريحة )ب( املكتتبني الأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم  املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�سّ
ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد الق�سر، وامل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�سخ�سية الطبيعية. 
ويعد لغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق هذا ال�سخ�س. 

ويف حال مت الكتتاب مرتني يعترب الكتتاب الثاين لغيًا ويتم اأخذ الكتتاب الأول فقط بالعتبار.

�إجمايل عدد �لأ�شهم �ملطروحة لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

عدد �لأ�شهم 
�ملطروحة 

للموؤ�ش�شات �ملكتتبة

95.000.000 �سهم متثل 100% من اإجمايل اأ�سهم الطرح، علمًا باأنه يف حال وجود طلب كاٍف من قبل املكتتبني الأفراد، 
يحق ملديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات تخفي�س عدد الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة اإلى 85.500.000 �سهم كحد 

اأدنى والتي متثل 90% من اإجمايل اأ�سهم الطرح.

عدد �لأ�شهم 
�ملطروحة 

للمكتتبني �لأفر�د

9.500.000 �سهم كحد اأق�سى، متثل ن�سبة 10% من اإجمايل اأ�سهم الطرح.

طريقة �لكتتاب لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

طريقة �لكتتاب 
للموؤ�ش�شات �ملكتتبة

يحق للموؤ�س�سات املكتتبة، كما هي معرفة يف الق�سم 1 )»التعريفات وامل�سطلحات«(، التقدم بطلب الكتتاب، و�سوف يوفر 
مديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات ا�ستمارة الطلب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة اأثناء عملية بناء �سجل الأوامر. وبعد 
التخ�سي�س املبدئي �سيقوم مدير الكتتاب بتوفري ا�ستمارة طلب الكتتاب ومنوذج الكتتاب للجهات امل�ساركة والتي عليها 

تعبئتها وفقًا للتعليمات املبينة يف الق�سم 19 )»�سروط واأحكام الكتتاب«(.

طريقة �لكتتاب 
للمكتتبني �لأفر�د

باإمكان املكتتبني الأفراد الذين ا�سرتكوا يف اإحدى الكتتابات التي جرت موؤخرًا الكتتاب عن طريق الإنرتنت اأو الهاتف 
امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقّدم كل هذه اخلدمات اأو بع�سها لعمالئها �سريطة 
اأن )اأ( يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة، و)ب( ل يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اخلا�سة 

باملكتتب الفرد منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.
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�حلد �لأدنى لعدد �لأ�شهم �لتي ميكن �لكتتاب فيها لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

�حلد �لأدنى 
للكتتاب للموؤ�ش�شات 

�ملكتتبة

100.000 �سهم.

�حلد �لأدنى 
للكتتاب للمكتتبني 

�لأفر�د

10 اأ�سهم.

قيمة �حلد �لأدنى لعدد �لأ�شهم �لتي ميكن �لكتتاب فيها لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

قيمة �حلد �لأدنى 
للكتتاب للموؤ�ش�شات 

�ملكتتبة

[●] ريال �سعودي.

قيمة �حلد �لأدنى 
للكتتاب للمكتتبني 

�لأفر�د

[●] ريال �سعودي.

�حلد �لأق�شى لعدد �لأ�شهم �لتي ميكن �لكتتاب فيها لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

�حلد �لأق�شى 
للكتتاب للموؤ�ش�شات 

�ملكتتبة

23.749.999 �سهم.

�حلد �لأق�شى 
للكتتاب للمكتتبني 

�لأفر�د

23.749.999 �سهم.

قيمة �حلد �لأق�شى لعدد �لأ�شهم �لتي ميكن �لكتتاب فيها لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

قيمة �حلد �لأق�شى 
للكتتاب للموؤ�ش�شات 

�ملكتتبة

[●] ريال �سعودي.

قيمة �حلد �لأق�شى 
للكتتاب للمكتتبني 

�لأفر�د

[●] ريال �سعودي.
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فيما يتعلق بالطرح، فاإنه يجوز ل�سركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية، ب�سفته مدير ال�ستقرار ال�سعري )ولكن دون 
اأن يكون ملزم بذلك(، واإلى احلد الذي ت�سمح به التعليمات اخلا�سة بتنظيم اآلية ال�ستقرار ال�سعري للطروحات الأولية 
ال�سعري،  ال�ستقرار  ل�سمان  عمليات  وتنفيذ  الإ�سافية  الأ�سهم  من  عدد  تخ�سي�س  املالية،  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادر 
لغر�س دعم ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم بحيث يكون على م�ستوى �سعري يعادل �سعر الطرح اأو اأعلى. ولي�س مدير ال�ستقرار 
ال�سعري مطالبا باإبرام مثل هذه العمليات، و�سيتم تنفيذ هذه العمليات يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( خالل اأوقات 
يتجاوز 30  وتنتهي يف موعد ل  املالية  ال�سوق  الأ�سهم يف  تداول  بدء  تاريخ  تبداأ من  واملزاد وذلك خالل فرتة  التداول 
يوما تقومييا بعد ذلك. ومع ذلك، لن يتوجب على مدير ال�ستقرار ال�سعري القيام باأي عمليات ا�ستقرار �سعري، ولي�س 
هناك ما ي�سمن اإجراء عمليات ال�ستقرار ال�سعري. ويجوز توقيف اأي عمليات ا�ستقرار �سعري، يف حالة املبا�سرة بها، 
يف اأي وقت ودون اإ�سعار م�سبق. وفيما عدا ما يقت�سيه النظام اأو اللوائح، ينوي مدير ال�ستقرار ال�سعري الإف�ساح عن 
اأو عمليات ال�ستقرار ال�سعري يتم اإجراوؤها فيما يتعلق بالطرح، وفقا ملا تلزم به  اأي تخ�سي�س لالأ�سهم الإ�سافية و/ 

التعليمات اخلا�سة بتنظيم اآلية ال�ستقرار ال�سعري ال�سادرة عن الهيئة.

لأغرا�س ال�سماح ملدير ال�ستقرار ال�سعري بتغطية عمليات البيع على املك�سوف الناجتة عن اأي تخ�سي�س اإ�سايف، و�سيقوم 
امل�ساهم املعني بالتخ�سي�س الإ�سايف مبنح خيار ملدير ال�ستقرار ال�سعري )»خيار التخ�سي�س الإ�سايف«(، والذي يجوز 
مبوجبه ملدير ال�ستقرار ال�سعري �سراء ما ي�سل اإلى اأربعة ع�سر مليون ومائتني وخم�سني األف 14.250.000 �سهم كحد 
اإجمايل عدد الأ�سهم امل�سمولة يف الطرح،  اأق�سى )تعادل خم�سة ع�سرة باملائة )15%(( من الأ�سهم الإ�سافية �سمن 
)»اأ�سهم التخ�سي�س الإ�سايف«( ب�سعر الطرح. ومُيار�س خيار التخ�سي�س الإ�سايف، كلًيا اأو جزئًيا، بناًء على اإخطار من 
مدير ال�ستقرار ال�سعري، يف اأي وقت يف اليوم الثالثني، اأو قبله، من بدء تداول عمليات الأ�سهم يف ال�سوق املالية. وتكون 
اأي اأ�سهم اإ�سافية يجري تخ�سي�سها وفقا خليار التخ�سي�س الإ�سايف م�ساوية من جميع النواحي لالأ�سهم، مبا يف ذلك 
فيما تخوله من اأرباح وتوزيعات اأخرى معلنة اأو مقدمة اأو مدفوعة على اأ�سا�س الأ�سهم، ويتم �سراوؤها بنف�س ال�سروط التي 

ُتباع بها اأ�سهم الطرح، و�سوف ت�سكل فئة واحدة مع الأ�سهم الأخرى.

طريقة �لتخ�شي�س ورد �لفائ�س لكل فئة من فئات �مل�شتثمرين �مل�شتهدفني

تخ�شي�س �أ�شهم 
�لطرح للموؤ�ش�شات 

�ملكتتبة

�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم الطرح ب�سكل نهائي للموؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات بعد اإمتام 
عملية اكتتاب الأفراد ووفقًا ملا يراه امل�ست�سار املايل منا�سبًا بعد التن�سيق مع ال�سركة. ويبلغ عدد اأ�سهم الطرح التي �سيتم 
تخ�سي�سها للموؤ�س�سات املكتتبة ب�سكل مبدئي 95.000.000 �سهم متثل ن�سبة 100% من اإجمايل عدد اأ�سهم الطرح، 
علمًا باأنه يف حال وجود طلب كاف من قبل املكتتبني الأفراد على الكتتاب يف اأ�سهم الطرح، يحق ملدير الكتتاب تخفي�س 
عدد الأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى 85.500.000 �سهم عادي كحد اأدنى متثل ن�سبة 90% من اإجمايل 

اأ�سهم الطرح.

تخ�شي�س �أ�شهم 
�لطرح للمكتتبني 

للأفر�د

�سيتم تخ�سي�س 9.500.000 اأ�سهم طرح كحد اأعلى، والتي متثل 10% من اأ�سهم الطرح للمكتتبني الأفراد. اإن احلد 
الأدنى للتخ�سي�س لكل مكتتب فرد هو 10 اأ�سهم كحد اأدنى، واحلد الأعلى للتخ�سي�س لكل مكتتب فرد هو 23.749.999 
اأ�سهم طرح. و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من اأ�سهم الطرح )اإن وجدت(، على اأ�سا�س تنا�سبي. واإذا جتاوز عدد املكتتبني 
الأفراد 950.000 مكتتب فرد، فال ميكن �سمان تخ�سي�س احلد الأدنى البالغ 10 اأ�سهم لكل مكتتب. ويف حال جتاوز 
اإعادة  يتم  و�سوف  الكتتاب،  مدير  يقرتحه  ملا  وفقًا  التخ�سي�س  يتم  ف�سوف  مكتتب   950.000 الأفراد  املكتتبني  عدد 

الفائ�س اإن وجد بدون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة.

رد فائ�س �أمو�ل 
�لكتتاب

اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب  اأي عمولت  اإلى املكتتبني دون خ�سم  اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد(  �سوف يتم 
[●]هـ  اأق�ساه  النهائي ورد فائ�س الكتتاب يف موعد  اأو اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�س 
والق�سم  19  الكتتاب«  واإجراءات  املهمة  [●]»التواريخ  ال�سفحة  التفا�سيل، يرجى مراجعة  [●]م( )ملزيد من  )املوافق 

الكتتاب«(. واأحكام  »�سروط 

يبداأ الكتتاب يف [●] [●]هـ )املوافق [●]م( وي�ستمر ملدة يوم واحد.فرتة �لطرح

ت�ستحق اأ�سهم الطرح ن�سيبها من اأية اأرباح تعلن عنها ال�سركة وتدفعها اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة وال�سنوات املالية توزيع �لأرباح
التي تليها )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم  7 »�سيا�سة توزيع الأرباح«(.
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جميع اأ�سهم ال�سركة هي اأ�سهم عادية من فئة واحدة، ول تخول الأ�سهم ممار�سة اأي حقوق ت�سويت تف�سيلية، حيث اأنه حقوق �لت�شويت
لكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة، ويجوز للم�ساهم تفوي�س �سخ�س اآخر، من غري اأع�ساء جمل�س 
اإدارة ال�سركة اأو موظفني ال�سركة لينوب عنه يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة 

الق�سم 13-13 »و�سف الأ�سهم«(.

�لقيود �ملفرو�شة 
على �لأ�شهم )فرتة 

�حلظر(

من  احلظر«(  )»فرتة  اأ�سهر   )6( �ستة  لفرتة  اأ�سهمهم  يف  الت�سرف  من  متنعهم  حظر  لفرتة  امل�ساهمني  كبار  يخ�سع 
تاريخ بدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول« اأو »ال�سوق«(. ل يجوز لكبار امل�ساهمني خالل فرتة احلظر 

الت�سرف يف اأ�سهمهم. بعد انتهاء فرتة احلظر، يحق لكبار امل�ساهمني الت�سرف يف اأ�سهمهم. 

�إدر�ج وتد�ول 
�لأ�شهم 

مل ي�سبق اإدراج اأ�سهم ال�سركة �سواء داخل اململكة اأو خارجها قبل الطرح. وقد تقدمت ال�سركة اإلى الهيئة بطلب ت�سجيل 
الأ�سهم وطرحها وفقًا لقواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�ستمرة، وتقدمت اإلى ال�سوق )تداول( بطلب الإدراج 
وفقا لقواعد الإدراج. وقد مت احل�سول على كافة املوافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح. وقد مت ا�ستيفاء 
كافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة ومت ال�ستيفاء باملتطلبات كافة، مبا فيها متطلبات اإدراج ال�سركة يف ال�سوق 
املالية ال�سعودية )»تداول«(، ومت احل�سول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية الطرح. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم 
 يف ال�سوق يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�س الأ�سهم )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة ال�سفحة )خ(

 »التواريخ املهمة واإجراءات الكتتاب«(.

هناك خماطر معينة تتعلق بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، وميكن ت�سنيف تلك املخاطر كالتايل: )اأ( املخاطر املرتبطة عو�مل �ملخاطرة 
بعمليات ال�سركة، و)ب( املخاطر املرتبطة بعقارات ال�سركة، و)ج( املخاطر املرتبطة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية، 
ويجب  املخاطرة«(،  )»عوامل  الق�سم  2  يف  املخاطر  هذه  ا�ستعرا�س  مت  وقد  الطرح،  باأ�سهم  املرتبطة  املخاطر  و)د( 

درا�ستها بعناية قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري فيما يتعلق باأ�سهم الطرح.

ان امل�ساريف والتكاليف املتعلقة بالطرح تقدر تقريبًا مببلغ 180 مليون ريال �سعودي، و�سيتم توزيع م�ساريف الطرح م�شاريف �لطرح
على امل�ساهمني البائعني وال�سركة على ا�سا�س يتنا�سب مع اأ�سهم الطرح املباعة اأو ال�سادرة )اأيهما ينطبق( يف الطرح، 
وت�سمل اأتعاب امل�ست�سارين املاليني ومدير ال�ستقرار ال�سعري وامل�ست�سارين الخرين، اإ�سافًة اإلى اأتعاب اجلهات امل�ستلمة 
على  الطرح  م�ساريف  توزيع  و�سيتم  العالقة.  ذات  امل�ساريف  من  وغريها  والتوزيع  والطباعة  الت�سويق  وم�ساريف 

تنا�سبي. اأ�سا�س  البائعني وال�سركة على  امل�ساهمني 

�مل�شت�شار �ملايل 
ومدير �لكتتاب 

ومدير �شجل �كتتاب 
�ملوؤ�ش�شات ومن�شق 

�لطرح ومتعهد 
�لتغطية �لرئي�شي

�شركة �شامبا للأ�شول و�إد�رة �ل�شتثمار
مبنى برج اململكة الدور الرابع ع�سر

طريق العروبة، حي العليا
�س.ب. 220007
الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف املوحد: 8001245599

هاتف: 9888 414 11 966+
فاك�س: 7799 211 11 966+

www.sambacapital.com :املوقع الإلكرتوين
ipo@sambacapital.com :الربيد الإلكرتوين



ش

�مل�شت�شار �ملايل 
ومدير �شجل �كتتاب 

�ملوؤ�ش�شات ومتعهد 
�لتغطية

�شركة مورغان �شتانلي �ل�شعودية
مبنى برج الرا�سد الدور العا�سر

طريق امللك �سعود
�س.ب. 66633

الريا�س 11586
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7000 218 11 966+
فاك�س: 7003 218 11 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :املوقع الإلكرتوين
lneqsy@morganstanley.com :الربيد الإلكرتوين

�مل�شت�شار �ملايل 
ومدير �شجل �كتتاب 

�ملوؤ�ش�شات ومتعهد 
�لتغطية

�شركة �لأهلي �ملالية
املبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري

طريق امللك �سعود
�س.ب: 22216، الريا�س 11495

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 7106 874 11 966+
فاك�س: 2693 606 12 966+

www.alahlicapital.com :موقع اإلكرتوين
ncbc.cm@alahlicapital.com :الربيد الإلكرتوين

�مل�شت�شار �ملايل 
ومدير �شجل �كتتاب 

�ملوؤ�ش�شات ومدير 
�ل�شتقر�ر �ل�شعري

�شركة جولدمان �شاك�س �لعربية �ل�شعودية 
الطابق 25، برج اململكة

�س.ب: 52969
الريا�س 11573

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4800 279 11 966+
فاك�س: 4807 279 11 966+

/www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia :موقع اإلكرتوين
gssainfo@gs.com :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب 
�ملوؤ�ش�شات

�ملجموعة �ملالية هريمي�س
الطابق الثالث، الربج ال�سمايل

برج �سكاي، طريق امللك فهد
العليا، الريا�س

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8048 293 11 966+
فاك�س: 8032 293 11 966+

www.efghermes.com :موقع اإلكرتوين
EFG_Hermes_IPO@efg-hermes.com :الربيد الإلكرتوين
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مدير �شجل �كتتاب 
�ملوؤ�ش�شات

�شركة �شيتي جروب �لعربية �ل�شعودية
الطابق الع�سرين، برج اململكة 

�س.ب: 9023
الريا�س 11613

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6140 224 11 966+

/www.citibank.com/icg/sa/emea/saudi-arabia :موقع اإلكرتوين
info.csa@citi.com :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب 
�ملوؤ�ش�شات

�لإمار�ت دبي �لوطني كابيتال �ل�شعودية
�سارع امللك فهد، املحمدية

�س.ب. 341777، الريا�س 11333
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3900 299 11 966+
فاك�س: 3955 299 11 966+

www. emiratesnbd.com :موقع اإلكرتوين
info@emiratesNBDCapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب 
�ملوؤ�ش�شات �ملقيمة 

خارج �ململكة

ناتك�شي�س
30 اأفينيو بيري منديز

فرن�سا 75013
هاتف: 58323000 0 33+

www.natixis.com :موقع اإلكرتوين
project.mustang@natixis.com :الربيد الإلكرتوين

مدير �شجل �كتتاب 
�ملوؤ�ش�شات

�شركة كريديت �شوي�س �لعربية �ل�شعودية 
الطابق 2، مركز اجلميعة

طريق امللك فهد، حي املحمدية
�س.ب: 5000

الريا�س 12361-6858
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9700 203 11 966+
فاك�س: 9791 203 11 966+

www.credit-suisse.com/sa :موقع اإلكرتوين
contact@credit-suisse.com :الربيد الإلكرتوين



ث

ملحظة

يجب درا�سة ق�سم »اإ�سعار مهم» يف ال�سفحة )ب( والق�سم  2 )»عوامل املخاطرة«( بعناية تامة قبل اتخاذ اأي قرار يتعلق بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح 
مبوجب هذه الن�سرة.

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
جدول  1-2: �جلدول �لزمني �ملتوقع للطرح

�لتاريخ�جلدول �لزمني �ملتوقع للطرح

فرتة الكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة وعملية بناء �سجالت اأوامر 
الكتتاب

يبداأ الكتتاب من يوم 1440/08/23هـ ) املوافق 2019/04/28م( وي�ستمر ملدة 10 اأيام تنتهي بانتهاء يوم 
1440/09/02هـ )املوافق 2019/05/07م(

فرتة الطرح: يوم واحد )1( يف يوم 1440/09/04هـ )املوافق 2019/05/09م(.فرتة الكتتاب للمكتتبني الفراد

اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة بناء على عدد 
الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل منهم

1440/09/07هـ )املوافق 2019/05/12م(

اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب و�سداد قيمة الكتتاب للمكتتبني 
الأفراد

1440/09/04هـ )املوافق 2019/05/09م(

اآخر موعد ل�سداد قيمة الكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة بناء على عدد 
الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل منهم

1440/09/07هـ )املوافق 2019/05/12م(

1440/09/09هـ )املوافق 2019/05/14م(الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الطرح

1440/09/09هـ )املوافق 2019/05/14م(اإعادة مبالغ الكتتاب الفائ�سة )اإن وجدت(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء من جميع الإجراءات النظامية التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق
ذات العالقة. و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�سحف املحلية وموقع تداول الإلكرتوين 

.)www.tadawul.com.sa(
مالحظة: اجلدول الزمني والتواريخ املذكورة اأعاله تقريبية، و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات تظهر يف ال�سحف املحلية اليومية يف اململكة وعلى 

 )www.sambacapital.com( وموقع امل�ست�سارين املاليني )www.arabiancentres.com( وموقع ال�سركة ،)www.tadawul.com.sa( موقع تداول الإلكرتوين
.)www.goldmansachs.com/worldwide/saudi-arabia(و )www.alahlicapital.com(و )www.morganstanleysaudiarabia.com(و

كيفية �لتقدم بطلب �لكتتاب

يقت�سر الكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ(: املوؤ�س�سات املكتتبة، وت�سمل هذه ال�سريحة الفئات التي يحق لها امل�ساركة يف بناء �سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء �سجل الأوامر )وي�سار 
اإليها جمتمعة بـ »املوؤ�س�سات املكتتبة«( )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 1 »التعريفات وامل�سطلحات«(. ميكن املوؤ�س�سات املكتتبة احل�سول 
على ا�ستمارات الطلب من مدير الكتتاب ومديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات اأثناء مدة بناء �سجل الأوامر، واحل�سول على مناذج الكتتاب من مدير 
الكتتاب بعد التخ�سي�س املبدئي. ويقوم مدير �سجل الكتتاب ومديري اكتتاب املوؤ�س�سات بعر�س اأ�سهم الطرح على املوؤ�س�سات املكتتبة فقط خالل 
مدة بناء �سجل الأوامر وتبداأ عملية اكتتاب الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها ب�سكل مبدئي للموؤ�س�سات املكتتبة مبا�سرة بعد فرتة الطرح التي ت�سمل كذلك 
املكتتبني الأفراد وذلك وفقًا لل�سروط والتعليمات املف�سلة يف مناذج طلبات الكتتاب. ويجب ت�سليم منوذج طلب اكتتاب موّقع اإلى مدير �سجل اكتتاب 

املوؤ�س�سات، بحيث ميثل منوذج طلب الكتتاب اتفاقًا ملزمًا بني امل�ساهمني البائعني واجلهة امل�ساركة مقدمة الطلب.

ال�سريحة )ب(: املكتتبني الأفراد، وت�سمل هذه ال�سريحة الأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأولد  اأولد ق�سّ
الق�سر، بالإ�سافة اإلى امل�ستثمرين اخلليجيني ذوي ال�سخ�سية الطبيعية )وي�سار اإليهم فيما بعد جمتمعني بـ »املكتتبني الأفراد« ومنفردين بـ »املكتتب 
الفرد«، وي�سار اإليهم مع املوؤ�س�سات املكتتبة بـ »املكتتبني«(. ويعد لغيًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق 

النظام بحق مقدم الطلب.

ميكن للمكتتبني الأفراد الكتتاب اأي�سًا عن طريق الإنرتنت والهاتف امل�سريف واأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم اإحدى اأو كل 
هذه اخلدمات للمكتتبني الأفراد الذين �سبق اأن ا�سرتكوا يف الكتتابات التي جرت موؤخرًا �سريطة:

اأن يكون للمكتتب الفرد ح�ساب بنكي لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.  ●

األ يكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب الفرد )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف اكتتاب   ●
حديثًا. جرى 

حتتفظ ال�سركة باحلق يف رف�س اأي طلب اكتتاب ب�سورة جزئية اأو كلية يف حال عدم ا�ستيفائه لأي من �سروط واأحكام الكتتاب. ويف حال مت الكتتاب 



خ

مرتني، يعترب الكتتاب الثاين لغيًا ويتم اأخذ الكتتاب الأول فقط بالعتبار. ول ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد اأن يتم 
تقدميه. ويعترب طلب الكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب ذي العالقة وامل�ساهمني البائعني )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 

 19 »�سروط واأحكام الكتتاب«(.

�سوف يتم اإعادة فائ�س الكتتاب، اإن وجد، حل�ساب املكتتب الرئي�سي لدى اجلهة امل�ستلمة التي خ�سمت قيمة الكتتاب منه ابتداء، ودون اأي عمولت 
اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة، ولن ي�سمح برد قيمة الكتتاب نقدًا اأو اإلى ح�سابات طرف ثالث.



ذ

ملخ�س �ملعلومات �لأ�شا�شية

يهدف ملخ�س املعلومات الأ�سا�سية هذا اإلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، غري اأن هذا امللخ�س ل ي�سمل كافة املعلومات التي 
قد تهم امل�ستثمرين املحتملني. ولذلك، يجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة، وين�سح م�ستلم هذه الن�سرة بقراءتها بالكامل حيث ينبغي اأن 
ي�ستند اأي قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح من قبل امل�ستثمرين املحتملني على درا�سة هذه الن�سرة بالكامل. خ�سو�سا، ق�سم »اإ�سعار مهم» يف ال�سفحة 

)ب( والق�سم  2 )»عوامل املخاطرة«( قبل اتخاذ القرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.



ض

نظرة عامة على �شركة �ملر�كز �لعربية

1-1 نظرة عامة على �ل�شركة و�أن�شطتها �لتجارية

كما يف 31 دي�سمرب 2018م، تعترب ال�سركة اأكرب مالك وم�سغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة 
للتاأجري، وذلك وفقًا لدرا�سة ال�سوق. وتبلغ عدد املراكز التجارية التابعة لل�سركة والعاملة حاليا ت�سعة ع�سر )19( مركزًا جتاريًا، يف مواقع ا�سرتاتيجية 
موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية، والتي تخدم جميع فئات املجتمع. وكما يف 31 دي�سمرب 2018م، بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
للمراكز التجارية التابعة لل�سركة 1.079 مليون مرت مربع، والتي ت�سم 4.100 حمال جتاريا. كما بلغ متو�سط معدل اإ�سغال امل�ساحة الإجمالية القابلة 
للتاأجري يف جميع املراكز التجارية 92.8% كما يف نف�س الفرتة. وكان جمموع امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري للمراكز التجارية التابعة لل�سركة قد 
ارتفع من 790 األف مرت مربع اإلى 1.075 مليون مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي 8%. وقد جتاوز عدد زوار 
املراكز التجارية التابعة لل�سركة 108.5 مليون زائر يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م، كما وارتفع من 75 مليون اإلى 109 مليون زائر 

يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبا ميثل معدل منو �سنوي مركب ي�ساوي ن�سبته %9.7. 

وت�سّغل ال�سركة عددًا من اأبرز املراكز التجارية يف اململكة، مبا يف ذلك مول العرب يف مدينة جّدة ومول الظهران، اللذان يعتربان من املراكز التجارية 
 Arab Luxury World( الإقليمية الكبرية، والنخيل مول يف مدينة الريا�س، والذي متت الإ�سادة به يف عام 2017م يف منتدى اأراب لوكجري وورلد
Forum( املتخ�س�س يف جمال الرفاهية يف العامل العربي، باعتباره اأف�سل مركز جتاري للت�سوق وفقا لآراء امل�ستهلكني يف مدينة الريا�س، كما ح�سد 

عددا من اجلوائز من املجل�س الدويل ملراكز الت�سوق. وقد حققت ال�سركة اإجمايل اإيرادات بقيمة 1.914.5 مليون ريال �سعودي و2.123.8 مليون 
ريال �سعودي و2.159.4 مليون ريال �سعودي عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، على التوايل، وقيمة 1.620 مليون 
ريال �سعودي عن الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. كما بلغت قيمة عقارات التقييم )وهي تتكون من 22 عقار( وفقًا لتقرير التقييم 
العقاري املعد من قبل جيه األ األ 19.087.5 مليون ريال �سعودي )ملزيد من التف�سيل، ُيرجى مراجعة امللحق 1 »تقرير التقييم العقاري املعد من قبل 
جيه األ األ«(. وكما يف 11 مار�س 2019م، كانت القيمة العقارية جلدة بارك ت�ساوي 1.228 مليون ريال �سعودي، وفقًا لتقرير تقييم جدة بارك )ملزيد 

من التف�سيل، ُيرجى مراجعة امللحق 2 »تقرير تقييم جدة بارك«(.

تعتقد الإدارة باأن ال�سركة تقوم بتطوير وت�سغيل مراكز جتارية رائدة ومتميزة تخدم �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية، كما اأنها من اأبرز 
ال�سركات التي تعمل على تقدمي مراكز جتارية �سخمة وذات جودة عالية يف اململكة العربية ال�سعودية. وتتمتع ال�سركة باأحدث القدرات يف ت�سميم 
وتطوير املراكز التجارية وت�سويقها وتاأجريها واإدارتها. بالإ�سافة اإلى ذلك، ت�سمح العالقات القوية التي تقيمها ال�سركة مع امل�ستاأجرين من التاأجري 
امل�سبق جلزء كبري من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري للمراكز التجارية اجلديدة وحتقيق متو�سط اإ�سغال خالل ال�سنة الأولى يرتاوح ما بني %70 
اإلى 75%. ت�سعى ال�سركة من خالل فريق اإدارة ذو خربة كبرية، اإلى ا�ستقطاب اأف�سل فئات امل�ستاأجرين الى مراكزها التجارية ب�سكل م�ستمر، حيث 
تعترب املراكز التجارية لل�سركة مق�سدًا لأكرث من 1.000 ماركة عاملية واإقليمية وحملية، منها على �سبيل املثال »زارا« و»ديبنهامز« و»كوت�س« و»اإت�س 
اأند اإم« و»فريجن ميغا �ستورز« و»اأ�سواق بنده« و»اإيكيا«. كما يوجد لل�سركة عالقات وطيدة مع اأكرث من 30 م�ستاأجر �سمن فئة امل�ستاأجرين الرئي�سيني، 
حيث اأبرم كل منهم عددا كبريا من عقود الإيجار لعدد من املواقع موزعة على عدد من املراكز التجارية التابعة لل�سركة. وت�سم املراكز التجارية 
التابعة لل�سركة جمموعة متنوعة من امل�ستاأجرين ذوي اأن�سطة متعددة ت�سمل املطاعم واملقاهي وو�سائل الرتفيه املتعددة واملاركات الفارهة مما يوفر 

تنوعا كبريا يف املراكز التجارية وي�ساهم يف جذب الزوار وي�ساهم يف ارتفاع عوائد ال�سركة من هذه املراكز.

يعتمد منوذج اأعمال ال�سركة على �سعبية املراكز التجارية كوجهة رئي�سية لق�ساء اأوقات الفراغ يف اململكة. وتدرك الإدارة على وجه اخل�سو�س اأن 
املراكز التجارية باتت تعترب ب�سكل متزايد كوجهة ترفيهية، بحيث ي�ساهم توفر خيارات متنوعة من املطاعم واملقاهي والو�سائل الرتفيهية التي تنا�سب 
خمتلف الأذواق وم�ستويات الدخل )والتي تعترب من املتطلبات الرئي�سية للحياة الع�سرية(، يف ا�ستقطاب املزيد من الزائرين للمراكز التجارية. ويف 
هذا اخل�سو�س، توا�سل الإدارة �سعيها لغتنام فر�س جديدة وتقدمي اأفكار وخيارات ت�سوق وترفيه جديدة عرب مراكزها التجارية حيثما اأمكن. كما 
ت�سعى ال�سركة اإلى زيادة جاذبية مراكزها التجارية اإلى اأق�سى حد ممكن، وذلك بخلق بيئة مميزة وذات جودة عالية ت�سّكل »الوجهة الأمثل« بالن�سبة 
اإلى الزائرين وال�سركات العاملة يف قطاع التجزئة على حد �سواء. ت�سعى ال�سركة لت�سميم مراكزها التجارية ب�سكل فريد وتوفري مزيج عايل امل�ستوى 
اأن  اأربعة من مراكزها التجارية خالل عام 2019م. وتعتقد الإدارة  من مراكز الت�سوق واملطاعم ومراكز الرتفيه، مبا ي�سمل تقدمي دور �سينما يف 
ال�سركة اأ�سبحت الوجهة الأمثل ملرتادي املراكز التجارية يف اململكة، واأن مراكز ال�سركة تتميز عمومًا مب�ستوى خدمة متميز ي�سمل كافة اأوجه »جتربة 

زائريها» بدءًا بالبيئة املرحبة بالزائرين وو�سوًل اإلى امل�ستوى املرتفع للخدمات املقّدمة.

وتقع مراكز ال�سركة التجارية يف مواقع ا�سرتاتيجية يف ع�سر مدن يف اململكة، منها الريا�س وجدة والظهران والتي متثل معا حوايل 60% من اإجمايل 
�سريحة  ت�ستهدف  التي  التجارية  املحالت  الت�سوق يف  الراغبني يف  الزائرين  ال�سركة على جذب  وتركز  ال�سعودية.  العربية  اململكة  ال�سكان يف  عدد 
اأكرب �سريحة من م�ستهلكي قطاع البيع بالتجزئة يف اململكة. وت�سمل املراكز  الزائرين ذوي الدخل املتو�سط وفوق املتو�سط، مما ي�ساهم يف تغطية 
التجارية التابعة لل�سركة ثالثة مراكز جتارية تعترب من فئة املراكز التجارية الإقليمية الكبرية، وهي مول العرب وال�سالم مول يف مدينة جدة ومول 
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الظهران يف مدينة الظهران، وع�سرة مراكز جتارية اإقليمية، و�ستة مراكز جتارية حملية. وقد مت اختيار مواقع هذه املراكز واجناز ت�ساميمها لتخدم 
اململكة وذلك  التجارية يف  للمراكز  اأكرب مالك وم�سغل  ال�سوق،  ال�سركة وفقًا لدرا�سة  املواقع. وتعد  الزوار املحيطني بهذه  اأكرب �سريحة ممكنة من 
بناًء على اإ�ستحواذها على 14.4% من اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف املدن الكربى يف اململكة )جده، عا�سمة الدمام، الريا�س ومكة 
املكرمة( كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2018م، يف حني تبلغ احل�سة ال�سوقية لأكرب مناف�سي ال�سركة 6.1%. بالإ�سافة اإلى ذلك، ا�ستحوذت ال�سركة، كما 
يف 31 دي�سمرب 2018م، على ن�سبة 28% و17% و11% من اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية يف كل من مدينة جدة ومنطقة 

الدمام احل�سارية ومدينة الريا�س، على التوايل، وذلك وفقًا لدرا�سة ال�سوق.

رئي�سية من  لفرتة طويلة مع جمموعة  واملمتدة  الوثيقة  العالقات  تتمثل يف  ال�سركة  لنموذج عمل  الكبرية  التناف�سية  امليزات  اأحد  اأن  الإدارة  تعتقد 
الأطراف ذو العالقة، مبا يف ذلك �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه و�سركة الأطعمة والرتفيه. وعادًة ما تقوم �سركة فواز عبدالعزيز احلكري 
و�سركاه بالتاأجري امل�سبق ملا ن�سبته 20-25% من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف كل من املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�سركة، الأمر الذي 
اإيجار مع �سركة فواز  تاريخ 31 دي�سمرب 2018م، 872 عقد  ال�سركة، كما يف  امل�ستاأجرين من الغري بح�سب اعتقاد الدارة. كما يوجد لدى  يجذب 
عبدالعزيز احلكري و�سركاه، و180 عقد اإيجار مع �سركة الأطعمة والرتفيه )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-6 »املعامالت والعقود مع 
الأطراف ذات العالقة«(. كما ت�ستفيد ال�سركة من عالقتها ال�سرتاتيجية مع �سركة فواز احلكري العقارية، وهي �سركة متخ�س�سة يف ت�سميم وبناء 
املراكز التجارية يف اململكة، كما اأنها طرف ذو عالقة بال�سركة. وقد قامت �سركة فواز احلكري العقارية التي تتمتع بـ15 عاما من اخلربة يف �سوق 
التجزئة اخلا�س باململكة بت�سميم وبناء 23 مركزًا جتاريا يف كل من اململكة العربية ال�سعودية وم�سر واإيطاليا، ومنها 16 مركزا جتاريا تابعا لل�سركة، 
مما اأك�سبها خربة كبرية يف هذا املجال. وتعتقد الإدارة اأن حجم اأعمال ال�سركة يك�سبها مزايا ا�سافية مبا يتعلق بالتفاو�س وابرام عقود اليجار مع 

امل�ستاأجرين وتو�سيع اأعمالها معهم.

وتعتقد الإدارة اأن ال�سركة متنح امل�ستثمرين املحتملني فر�سة ا�ستثمارية متميزة مرتبطة بقطاع التجزئة يف اململكة والذي يعد من القطاعات اجلاذبة 
والتي ت�سهد منوًا �سريعًا. ويقدر احلجم ال�سنوي لهذا القطاع بقيمة 400 مليار ريال �سعودي )كما يف يناير 2019م(، والذي يعترب الأ�سخم يف منطقة 
اخلليج العربي حيث �سكل 10% من اإجمايل الناجت املحلي ال�سعودي من القطاعات الغري نفطية يف الربع الثالث من العام 2018م )وفًقا لدرا�سة ال�سوق 
املعدة من قبل »جيه األ األ«(. ويعود ذلك للعادات ال�ستهالكية للمجتمع ال�سعودي حيث يعترب الت�سوق من الأن�سطة الرئي�سية لق�ساء اأوقات الفراغ 
بالن�سبة للعائالت. وبالإ�سافة اإلى اعتباره اأكرب �سوق جتزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، واأحد اأكرب اأ�سواق التجزئة يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا، ي�ستفيد ال�سوق ال�سعودي من عدد من العوامل الجتماعية والقت�سادية، ومن ذلك انخفا�س متو�سط اأعمار ال�سكان ن�سبيًا، علمًا اأن ن�سبة 
النمو ال�سكاين بلغت، بح�سب درا�سة ال�سوق، 1.8% يف الفرتة بني عامي 2017م و2018م. كما بلغت ن�سبة ال�سكان ممن هم دون عمر 30 �سنة %52 
يف العام 2018م. ويتمتع �سكان املدن ال�سعودية الرئي�سية مب�ستوى مرتفع من الدخل املتاح لالإنفاق. كما �سهدت كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة يف 
املنطقة الغربية من اململكة ارتفاعا كبريا يف اأعداد احلجاج واملعتمرين. ووفقًا لدرا�سة ال�سوق، فان معدل اإجمايل م�ساحات املراكز التجارية القابلة 
للتاأجري الى عدد ال�سكان يف اململكة )كما يف 31 دي�سمرب 2018م(، كان اأقل من تلك املعدلت يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء مملكة 
البحرين والكويت(، حيث بلغ هذا املعدل حوايل 0.4 مرت مربع يف املدن الأربع الكربى باململكة )مقارنًة 1.3 مرت مربع يف مدينة دبي و0.6 مرت مربع 

يف �سلطنة عمان و1.1 مرت مربع يف مدينة ابوظبي(.

اإن اأحد الهداف الرئي�سية لل�سركة فيما يتعلق باإدارة اأ�سولها هو رفع ن�سب الإ�سغال وحت�سني معدلت بدلت الإيجار يف جميع مراكزها التجارية. 
ويجري حت�سني معدلت بدلت الإيجار من خالل الإدارة الفعالة لعملية جتديد عقود الإيجار مع امل�ستاأجرين عند انتهاء مدتها، وذلك عن طريق 
زيادة بدلت اليجار واإجراء تعديالت على امل�ساحات املوؤجرة مبوجب العقود اجلديدة. ويتم ذلك من خالل عدة و�سائل من �سمنها تغيري املواقع 
املوؤجرة )نظرًا لأن بدلت اإيجار بع�س املواقع تزيد عن غريها( اأو ا�ستقطاب م�ستاأجرين من فئة كبار امل�ستاأجرين الذين تتوفر لديهم اإمكانيات اأكرب، 
بالإ�سافة الى فئات اأخرى من امل�ستاأجرين الذين يرغبون بالتواجد بالقرب من حمالت كبار امل�ستاأجرين، اأو القيام بتح�سينات خمتلفة على املواقع 

املوؤجرة.

وتعتزم ال�سركة، خالل 2019م، زيادة اإجمايل امل�ساحة القابلة للتاأجري يف مراكزها التجارية بنحو 172.500 مرتًا مربعًا وذلك من خالل اإكمال اأعمال 
بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة )بوليفارد اجلامعة والنخيل مول )الدمام( واخلليج مول(، بالإ�سافة اإلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف 
مدينة الريا�س )وبا�ستثناء جدة بارك( التي تقوم ال�سركة حاليا بتطويرها. وقد ُقيمت هذه املراكز التجارية الثالثة )بوليفارد اجلامعة والنخيل مول 
)الدمام( واخلليج مول( كما يف 31 دي�سمرب 2018م، مببلغ 2.382 مليون ريال �سعودي بح�سب تقرير التقييم العقاري املعد من قبل »جيه األ األ«. 
ف�ساًل على ذلك، اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإيجار رئي�سية جلدة بارك يف 4 مار�س 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري اإن�ساوؤه حاليا من قبل 
مطور عقاري غري �سركة فواز احلكري العقارية. والتاريخ املتوقع لبدء ت�سغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م. ومن املتوقع اأن ي�سيف جدة 

بارك لل�سركة م�ساحة 128.740 مرت مربع قابلة للتاأجري. 

ف�ساًل عن ذلك، تنوي ال�سركة تطوير اأربعة مراكز جتارية جديدة )بالإ�سافة اإلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�س( على 



ظ

املدى املتو�سط، والتي من املتوقع اأن ت�سيف اأكرث من 355.000 مرت مربع اإلى امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للتاأجري املتوفرة لدى ال�سركة. كما يف 
31 دي�سمرب 2018م، كان لهذه املواقع اخلم�سة قيمة دفرتية جممعة )ت�سمل تكاليف الأرا�سي والتكاليف الأخرى املتكبدة كما يف ذلك التاريخ( بقيمة 

3.859.6 مليون ريال �سعودي، ح�سب امليزانية العمومية املوحدة املراجعة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

1-2 روؤية �ل�شركة ور�شالتها

1-2-1 �لروؤية

روؤية ال�سركة هي اأن حتتفظ بريادتها كمالك ومطّور وم�سّغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية، فيما توّفر قيمة م�ستدامة للم�ساهمني 
وتقّدم اخلدمة الأمثل للم�ستاأجرين والزوار على حد �سواء.

1-2-2 �لر�شالة

تتمثل ر�سالة ال�سركة يف توفري وجهات تلبي متطلبات احلياة الع�سرية والتي تعزز من جودة حياة املواطنني واملقيمني ولتكون ال�سريك ال�سرتاتيجي 
ل للم�ستاأجرين الذين يتطلعون لتو�سيع نطاق اأعمالهم يف اململكة العربية ال�سعودية. املف�سّ

1-3 �ملز�يا �لتناف�شية لل�شركة ونقاط قوتها و��شرت�تيجياتها

1-3-1 �ملز�يا �لتناف�شية لل�شركة ونقاط قوتها

ترى الإدارة اأن املزايا التناف�سية الرئي�سية ونقاط القوة املتوفرة لل�سركة تتمثل فيما يلي:
ཛ  حتلل �ل�شركة مركزً� رياديًا بال�شوق، يعززه حجم وجودة �أ�شولها: تعترب ال�سركة اأكرب مالك ومطور وم�سغل للمراكز التجارية�

يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للتاأجري، وذلك وفقًا لدرا�سة ال�سوق. ومنذ افتتاح اأول مركز جتاري 
يف مدينة الريا�س يف عام 2002م، عملت ال�سركة على تثبيت مكانتها كمطور وم�سغل رائد ملراكز جتارية عالية اجلودة يف اململكة العربية 
ال�سعودية. تتواجد مراكز ال�سركة التجارية يف مناطق ح�سرية رئي�سية يف اململكة، مبا يف ذلك، اأكرب ع�سر )10( مدن متثل معا حوايل %60 
من اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية.، وقد بلغ عدد مراكز ال�سركة التجارية القائمة، كما يف 31 دي�سمرب 2018م، ت�سعة 
ع�سر )19( مركزا جتاريا ومب�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري بلغت 1.079 مليون مرت مربع، والتي كانت قد ارتفعت من 790 األف مرت مربع اإلى 
1.075 مليون مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �سنوي مركب ي�ساوي 8%. علمًا بان ال�سركة اأكرب من اأي من مناف�سيها 
يف ال�سوق �سواء من حيث احلجم )وفق امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري( اأو التغطية اجلغرافية. وكما يف 31 مار�س 2018م، كانت ح�سة 
ال�سركة من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري للمراكز التجارية ت�ساوي 28% يف مدينة جدة، و17% يف منطقة الدمام احل�سارية و11% يف 

مدينة الريا�س )وذلك ح�سب درا�سة ال�سوق(.

ཛ  شوق جاذبة مدعومة برتكيبة �شكانية و�أ�شاليب عي�س حملية مو�تية: تعترب �سوق التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سوق�
اإفريقيا، حيث يبلغ حجمها، وفقا لدرا�سة ال�سوق املعدة، �سعف حجم ال�سوق الإماراتية تقريبا،  الأكرب يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
وتقارب قيمتها 400 مليار ريال �سعودي )كما يف يناير 2019م(، اأي ما ي�ساوي نحو 65.3% من اإجمايل مبيعات التجزئة يف دول جمل�س 
التعاون اخلليجي. وكما يف 31 دي�سمرب 2018م، كانت متثل جتارة التجزئة القائمة على املتاجر حوايل 34% من اإجمايل الإنفاق الأ�سري يف 
اململكة. هذا وبلغ معدل النمو ال�سنوي املركب ل�سوق التجزئة ال�سعودية بني عامي 2014م و2018م، وفقًا لدرا�سة ال�سوق، نحو 3.6% ويتوقع 
له اأن ي�ستمر يف النمو لي�سل اإلى 5% بني 2019م و 2021م. ووفقًا لدرا�سة ال�سوق، فاإن معدل ن�سيب الفرد من اإجمايل م�ساحات املراكز 
التجارية القابلة للتاأجري يف اململكة هو الأدنى يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء مملكة البحرين والكويت(، حيث بلغ متو�سط هذا 

املعدل 0.4 مرت مربع للفرد الواحد، يف املدن الأربع الكربى باململكة كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

ཛ  لعلقات �ل�شرت�تيجية مع عدد من �ل�شركات �لر�ئدة يف قطاعي �لتجزئة و�ملقاولت، مما مينح �ل�شركة ميزة �إ�شافية�
يف تطوير و�إد�رة �ملر�كز �لتجارية: ترى الإدارة اأن ال�سركة ت�ستفيد من مزايا تناف�سية مهمة من خالل عالقاتها الوطيدة والقائمة 
منذ زمن طويل مع اأطراف رئي�سية ذات عالقة، ك�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه، وهي من اأكرب جتار التجزئة واأ�سحاب المتيازات 
تقوم  والتي  امتيازات مطاعم  و�ساحب  كبري  م�سغل  اأي�سا  وهي  والرتفيه،  الأطعمة  و�سركة  تداول،  م�ساهمة مدرجة يف  و�سركة  اململكة  يف 
بت�سغيل منافذ اخلدمات الغذائية من خالل امتيازات دولية، و�سركة فواز احلكري العقارية، وهي �سركة ذات عالقة حيث ميلك امل�ساهمون 
امل�سيطرون يف ال�سركة ح�سة �سيطرة يف �سركة فواز احلكري العقارية، وهي متخ�س�سة يف ت�سميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

ཛ  منوذج عمل ناجح يف تطوير �ملر�كز �لتجارية: اإن قدرات وخربات ال�سركة فيما يتعلق بتطوير املراكز التجارية ت�سكل اإحدى مزاياها
التناف�سية الرئي�سية، وبف�سلها متكنت ال�سركة من اأن ت�سبح اأكرب مالك ومطور وم�سغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد 
قامت ال�سركة بتطوير �ستة ع�سر )16( مركزًا جتاريًا )با�ستثناء تال مول يف مدينة الريا�س و�سالم مول يف مدينة جدة و�سلمى مول يف حائل 
اأول مركز جتاري لها )�سحارى بالزا( يف عام 2002م. وقد برهنت  اأن ال�سركة ت�ستاأجر مباين تلك املراكز التجارية( منذ افتتاح  حيث 
ال�سركة من خالل ذلك على قدرتها على تقييم املتطلبات املتغرية لل�سوق ب�سكل دقيق، والذي يعد اأمرًا هامًا لتحديد وتاأمني مواقع مميزة 

لبناء مراكزها التجارية عليها.

ཛ  ،شجل حافل من �لنمو يف عمليات �ل�شركة ومن �لأد�ء �ملايل �ملتميز: حققت اإدارة ال�سركة منوًا يف عملياتها على مدى ال�سنوات�
وذلك من خالل تطوير مراكز جتارية جديدة وحت�سني اأداء املراكز التجارية القائمة. وقد تبنت الإدارة اأ�سلوبا منهجيا فيما يتعلق بالنمو مع 
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الرتكيز على تعظيم قيمة الأعمال والأداء املايل. وتتمتع الإدارة ب�سجل حافل يف حتقيق منو منتظم يف املوؤ�سرات املالية الرئي�سية واملقايي�س 
حوايل  اإلى  2016م  مار�س   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�سنة  يف  �سعودي  ريال  مليون   1.914.5 من  ال�سركة  اإيرادات  منت  وقد  الت�سغيلية، 
2.159.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م، )مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.2% خالل نف�س الفرتة(.

ཛ  العديد من ال�سركة على  قوة �ملركز �ملايل لل�شركة يتيح لها مرونة مالية لتمويل �لنمو �مل�شتقبلي وحتقيق �لأرباح: تتفوق 
مناف�سيها من خالل قوة مركزها املايل والذي بدوره يوفر خيارات متنوعة لل�سركة فيما يتعلق بتمويل اأعمالها امل�ستقبلية. وتتمتع ال�سركة 
مبوارد نقدية قوية، حيث بلغ �سايف التدفق النقدي من اأن�سطتها الت�سغيلية 1.198 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م. وتعتقد الإدارة اأن هذه العوامل �ست�سمح لل�سركة متويل مبادرات التو�سعة القادمة ب�سكل اأف�سل واإعادة ا�ستثمار اأرباحها 

لتحقيق منو م�ستقبلي، كما و�ستتيح لها توزيع الأرباح.

ཛ  خربة فريق �لإد�رة، مدعومًا مب�شاهمني ملتزمني وذوي �شمعة مرموقة: لدى ال�سركة فريق اإدارة متمر�س لدى اأفراده جمتمعني
اأكرث من 100 عاما من اخلربة يف قطاع تطوير العقارات التجارية وجتارة التجزئة. وتعتقد ال�سركة اأن امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�سركة، 
وهم اأي�سًا امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة، هم احد رواد قطاع التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد قام امل�ساهمون امل�سيطرون بدعم 
ال�سركة والإدارة من خالل خربتهم يف �سوق التجزئة والقطاع العقاري. ومن املتوقع اأن ت�ستمر ال�سركة م�ستقبال يف النتفاع من خربتهم 

ومعرفتهم الوا�سعة يف ال�سوق.

1-3-2 ��شرت�تيجيات �ل�شركة

تنطوي ال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية لل�سركة بخ�سو�س تنمية اأعمالها التجارية على ما يلي:
ཛ  :تر�شيخ �ملوقع �لريادي لل�شركة يف قطاع جتارة �لتجزئة باململكة من خلل زيادة عدد �ملر�كز �لتجارية �لتابعة لها

تخطط ال�سركة لال�ستمرار يف تو�سعة اعمالها وزيادة عدد مراكزها التجارية مدعومة ب�سجلها احلافل بالنجاحات يف هذا املجال، من خالل: 
بناء مراكز جتارية جديدة، وتطوير مفاهيم جديدة للمراكز التجارية، تو�سعة املراكز التجارية احلالية. تعتزم ال�سركة حاليا زيادة عدد 
مراكزها التجارية، من خالل بناء ثالثة )3( مراكز جتارية جديدة، وجميعها قيد الإن�ساء حاليا، بالإ�سافة اإلى تو�سعة ملركز جتاري قائم، 
مما �سيوؤدي اإلى زيادة اإجمايل عدد مراكزها التجارية من ت�سعة ع�سر )19( مركزًا جتاريًا كما يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى اثنني وع�سرين 
)22( مركزا جتاريا بنهاية الربع الرابع من عام 2019م، وزيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري من 1.079 مليون مرت مربع اإلى 1.251 
مليون مرت مربع )با�ستثناء جدة بارك(. ف�ساًل على ذلك، اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإيجار رئي�سية جلدة بارك يف 4 مار�س 2019م وهو جممع 
جديد يف منطقة جدة يجري اإن�ساوؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �سركة فواز احلكري العقارية. والتاريخ املتوقع لبدء ت�سغيل جدة بارك 
هو الربع الثاين من العام 2020م. ومن املتوقع اأن ي�سيف جدة بارك لل�سركة م�ساحة 128.740 مرت مربع قابلة للتاأجري. وكما يف 31 دي�سمرب 
2018م، تنوي ال�سركة تطوير اأربعة مراكز جتارية جديدة )بالإ�سافة اإلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�س( على 
مدى ال�سنوات اخلم�سة القادمة. و�سوف ت�ستمر ال�سركة يف البحث عن فر�س، عند الإمكان، لإ�سافة م�ساحات اإجمالية جديدة قابلة للتاأجري 

�سمن مراكزها التجارية. 

ཛ  حتقيق �ق�شى قدر من �لعو�ئد �ملالية من �ملر�كز �لتجارية �حلالية لل�شركة: تركز ال�سركة ب�سكل كبري على اإدارة اأ�سولها ب�سكل
فعال، وتعتزم ال�ستمرار يف �سجلها الناجح يف اإدارة مراكزها التجارية ب�سكل فعال. لتحقيق هذا الهدف، اطلقت الإدارة عدد من املبادرات 
الرئي�سية والتي ت�سمل: )1( حت�سني معدلت الإ�سغال، و)2( حت�سني معدلت بدلت الإيجار، و)3( تنويع امل�ستاأجرين وفئاتهم، و)4( تعزيز 

الإيرادات من املبيعات الإعالنية والأك�ساك وغريها من اخلدمات الأخرى، و)5( اإطالق مبادرات اأخرى لتح�سني كفاءة الأعمال.

ཛ  الرئي�سيني للعمالء  املقدمة  املزايا  حت�سني  يف  ال�ستمرار  ال�سركة  تعتزم  وتعزيزها:  �مل�شتاأجرين  مع  �لعلقات  على  �ملحافظة 
تو�سع  مع  متا�سيا  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  اأعمالهم  نطاق  لتو�سيع  امل�ستاأجرين  لهوؤلء  الفر�سة  اإتاحة  ذلك  وي�سمل  الآخرين،  وامل�ستاأجرين 
ملراكز  منتظم  ب�سكل  الزائرين  من  مرتفعة  م�ستويات  على  املحافظة  ومن خالل  بال�سركة،  اخلا�سة  التجارية  للمراكز  النت�سار اجلغرايف 

ال�سركة التجارية.

ཛ  حت�شني جتربة �لز�ئرين وتر�شيخ �لوعي بالعلمات �لتجارية لل�شركة: تهدف الإدارة اإلى تر�سيخ مكانة ال�سركة لتجعلها »الوجهة
املف�سلة« للم�ستاأجرين والزائرين على حد �سواء، وذلك من خالل تبني ا�سرتاتيجيات خمتلفة تعتقد الإدارة اأنها ت�ساهم بجذب الزائرين. 
وت�سمل هذه ال�سرتاتيجيات: )1( اختيار املواقع ال�سحيحة للمراكز التجارية يف مناطق منا�سبة لل�سرائح ال�سكانية امل�ستهدفة، و)2( زيادة 
تنوع امل�ستاأجرين لإتاحة امكانية متتع الزائرين بتجربة ت�سوق وترفيه متكاملة، و)3( حت�سني مزيج امل�ستاأجرين واملاركات التجارية املتواجدة 
يف املراكز التجارية وتقدمي مفاهيم جديدة للرتفيه يف جميع اأنحاء اململكة، مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر، دور ال�سينما، و)4( 
ال�سعي لحتالل مركز ريادي يف اخلدمات الرقمية واإتاحة الت�سال ب�سبكة الإنرتنت، و)5( توفري مرافق مالئمة وجذابة باملراكز التجارية.

1-4 ملحة عامة عن �ل�شركة ومنو ر�أ�شمالها

الت�سجيل  �سهادة  مبوجب  الريا�س  مبدينة  التجاري  ال�سجل  يف  ت�سجيلها  وجرى  حمدودة،  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة  العربية  املراكز  �سركة  تاأ�سي�س  مت 
الغربي،  النخيل  الريا�س، حي  لل�سركة يف  الرئي�سي  املقر  التجاري رقم 1010209177، وتاريخ 1426/04/07هـ )املوافق 2005/05/15م(. ويقع 
طريق الدائري ال�سمايل، �س.ب. 341904، الرمز الربيدي 11333، اململكة العربية ال�سعودية. وتاأ�س�ست ال�سركة براأ�سمال قدره 1.000.000 ريال 

�سعودي، مق�سم اإلى 1.000 ح�سة، بقيمة ا�سمية قدرها 1.000 ريال �سعودي لكل ح�سة مدفوعة بالكامل.
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وبتاريخ 1427/02/11هـ )املوافق 2006/03/11م(، قامت �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه وفواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز 
احلكري وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري بنقل كامل ح�س�سهم يف ال�سركة اإلى �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة و�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه 

القاب�سة.

وبتاريخ 1429/03/09هـ )املوافق 2008/03/16م(، قامت �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة و�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه القاب�سة بنقل 
كامل ح�س�سهما يف ال�سركة اإلى �سركة فا�س العقارية و�سركة �سعف العاملية.

فواز عبدالعزيز  اإلى  ال�سركة  بنقل 150 ح�سة من ح�س�سها يف  العقارية  فا�س  �سركة  بتاريخ 1436/05/27هـ )املوافق 2015/03/17م(، قامت 
احلكري، و150 ح�سة اإلى �سلمان عبدالعزيز احلكري، و130 ح�سة اإلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري، وقامت �سركة �سعف العاملية بنقل 20 ح�سة 

من ح�س�سها اإلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري.

وبتاريخ 1436/05/27هـ )املوافق 2015/03/17م( قد متت اأي�سًا زيادة راأ�سمال ال�سركة من 1.000.000 ريال �سعودي اإلى 4.450.000.000 ريال 
�سعودي، مق�سم اإلى 4.450.000 ح�سة عادية، بقيمة ا�سمية قدرها 1.000 ريال �سعودي لكل ح�سة، وذلك من خالل: 

ر�سملة مبلغ 2.257.183.825 من ح�ساب امل�ساهمني اجلاري )كما يف 28 فرباير 2015م(، و

يبلغ 1.275.172.345 ريال �سعوي كما يف 31 مار�س 2014م  والذي كان  املبقاة  الأرباح  ر�سملة مبلغ 2.191.816.175 ريال �سعودي من ح�ساب 
�سعودي كما يف 28 فرباير 2015م. ريال  و916.643.830 

وبتاريخ 1438/9/18هـ )املوافق 13 يونيو 2017م(، مت تخفي�س القيمة الإ�سمية للح�س�س من 1.000 ريال �سعودي للح�سة الواحدة اإلى 10 ريالت 
�سعودية للح�سة، ونتيجًة لذلك اأ�سبح راأ�سمال ال�سركة 4.450.000.000 ريال �سعودي، مق�ّسم اإلى 445.000.000 ح�سة بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريال 

�سعودي للح�سة الواحدة، مدفوع بالكامل.

وبتاريخ 1438/09/18هـ )املوافق 2017/06/13م(، قام فواز عبدالعزيز احلكري بنقل 22.250.000 ح�سة من ح�س�سه يف ال�سركة اإلى �سركة 
عبداملجيد  وقام  الثانية،  الفريدة  ل�سركة  ال�سركة  يف  ح�س�سه  من  ح�سة   22.250.000 بنقل  احلكري  عبدالعزيز  �سلمان  وقام  الأولى،  الفريدة 

الثالثة. الفريدة  �سركة  اإلى  ال�سركة  بنقل 22.250.000 ح�سة من ح�س�سه يف  عبدالعزيز احلكري 

وبتاريخ 1439/01/08هـ )املوافق 2017/09/28م(، مت حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة براأ�سمال قدره 
4.450.000.000 ريال �سعودي، مق�سم اإلى 445.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لكل �سهم.
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1-5 �لتطور�ت �لرئي�شية لل�شركة منذ تاأ�شي�شها

يظهر اجلدول التايل التطورات الرئي�سية لل�سركة منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة.
جدول  1-3: �لتطور�ت �لرئي�شية منذ �فتتاح �أول مركز جتاري لل�شركة )�شحارى بلز�( يف عام 2002م

�حلدث/�لتطور�ل�شنة

افتتاح �سحارى بالزا2002م

2004م
افتتاح النخيل بالزا يف الق�سيم وخري�س مول يف مدينة الريا�س 

و�سلت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري اإلى اأكرث من 100.000 مرت مربع

2005م
تاأ�س�ست �سركة املراكز العربية بدايًة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، براأ�س مال قدره مليون )1.000.000( ريال �سعودي

افتتاح عزيز مول يف مدينة جدة وال�سالم مول يف مدينة الريا�س ومول الظهران يف مدينة الظهران

و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 20.000.000 زائر2006م

2008م
افتتاح مول العرب يف مدينة جدة والنور مول يف املدينة املنورة 

جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 500.000 مرت مربع، وو�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 30.000.000 زائر

افتتاح تو�سعة مول الظهران2009م

2010م
افتتاح الأح�ساء مول يف الهفوف

و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 50.000.000 زائر

2011م
افتتاح هيفاء مول يف مدينة جدة ومكة مول يف مكة املكرمة

جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 600.000 مرت مربع
و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 60.000.000 زائر

2012م
افتتاح ال�سالم مول يف مدينة جدة

ح�سلت ال�سركة على درجة التميز يف جوائز ال�سياحة عن عام 2012م )مول الظهران(
ح�سلت ال�سركة على اجلائزة الذهبية ملراكز الت�سوق يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وذلك من املجل�س العاملي ملراكز الت�سوق

2013م
دخلت ال�سركة يف مو�سوعة »غيني�س« العاملية لأكرب منطقة األعاب ترفيهية يف العامل، والتي حققتها »بيلي بيز« يف مول الظهران

جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 800.000 مرت مربع
ح�سلت ال�سركة على جائزة اأف�سل جتربة ت�سوق يف مول الظهران، جائزة التميز ال�سياحي. 

2014م
افتتاح تال مول يف مدينة الريا�س، والنخيل مول يف مدينة الريا�س، و�سلمى مول يف حائل

و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 88.000.000 زائر

2015م

افتتاح اجلبيل مول يف اجلبيل، وجوري مول يف الطائف
ح�سلت ال�سركة على اجلائزة الذهبية يف جوائز مراكز الت�سوق يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف عام 2015م

و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 90.000.000 زائر
متت زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى 4.450.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإلى 4.450.000 ح�سة بقيمة ا�سمية تبلغ 1.000 ريال �سعودي للح�سة الواحدة

2016م
افتتاح يا�سمني مول يف مدينة جدة، واحلمراء مول يف مدينة الريا�س

جتاوزت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 1.000.000 مرت مربع
و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 96.000.000 زائر

2017م

مت تخفي�س القيمة ال�سمية للح�سة من 1.000 ريال �سعودي للح�سة الواحدة اإلى 10 ريالت �سعودية للح�سة الواحدة، بعد اأن اأ�سبح راأ�س مال ال�سركة 
4.450.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإلى 445.000.000 ح�سة بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريالت �سعودية للح�سة الواحدة

مت حتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة براأ�س مال قدره 4.450.000.000 ريال �سعودي، مق�سمة اإلى 445.000.000 
�سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد

و�سل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 108.000.000 زائر2018م

اأقرت اجلمعية العامة زيادة راأ�س مال ال�سركة من 4.450.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإلى 445.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية 2019م
لل�سهم الواحد اإلى 4.750.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 475.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد

امل�سدر: ال�سركة



دد

1-6 نظرة عامة على هيكل �ل�شركة و�شركاتها �لتابعة �لرئي�شية

يو�سح الر�سم البياين التايل هيكل ال�سركة و�سركاتها التابعة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 
�ل�شكل  1-1: �لهيكل �لتنظيمي لل�شركة كما يف تاريخ هذه �لن�شرة
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مالحظة: متتلك ال�سركة عدًدا من ال�سركات التابعة »غري العاملة« التي �سبق تاأ�سي�سها لغر�س متلك العقارات، مبا يف ذلك �سركة الإرث املتني و�سركة جممع الريموك و�سركة جممع النور التجارية 
املحدودة. وهذه ال�سركات التابعة غري العاملة ل متلك اأو ت�ستاأجر اأي عقارات، ولي�س لديها اأي اأ�سول اأو التزامات اأو اإيرادات اأو اأرباح ول تقوم باأي اأن�سطة اأخرى.



هه

ويظهر اجلدول التايل ال�سركات التابعة العاملة لل�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

جدول  1-4: ملخ�س �ملعلومات �لأ�شا�شية عن �ل�شركات �لتابعة �لعاملة لل�شركة

�لرقم 
 ر�أ�س �ملال رقم �ل�شجل �لتجاري�ل�شركة �لتابعة�لت�شل�شلي

)ريال �شعودي(
ن�شبة �مللكية �ملبا�شرة 

لل�شركة
ن�شبة �مللكية غري 
�ملبا�شرة لل�شركة

5%95%1010223393500.000�سركة مراكز الريا�س املحدودة1

2
�سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية 
والتجارية )لأ�سحابها عبداملح�سن 

احلكري و�سركاه(
1131017545500.000%50%0

5%95%1010431098100.000�سركة عيون الب�ساتني للتجارة3

5%95%1010413282100.000�سركة جممع عيون الرائد التجارية4

�سركة البوارج العاملية للتنمية 5
5%95%1010245774500.000وال�ستثمار العقاري

5%95%1010245770500.000�سركة املكارم العاملية للتنمية العقارية6
امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: اإن لل�سركة 12 �سركة تابعة غري عاملة )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة امللحق 3 »ال�سركات التابعة غري العاملة«(.
ويعطي �جلدول �لتايل ملحة عامة عن ملكية �لأ�شهم قبل �لطرح وبعده:

جدول  1-5: ملحة عامة عن ملكية �لأ�شهم قبل �لطرح وبعده

��شم �مل�شاهم

بعد �لطرحقبل �لطرح

�لقيمة �ل�شمية )ريال عدد �لأ�شهم
�شعودي(

ن�شبة �مللكية 
�لقيمة �ل�شمية عدد �لأ�شهم�ملبا�شرة

)ريال �شعودي(
ن�شبة �مللكية 

�ملبا�شرة

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000فواز عبدالعزيز احلكري

�سلمان عبدالعزيز 
8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000احلكري

عبداملجيد عبدالعزيز 
8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000احلكري

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�سركة الفريدة الأولى

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�سركة الفريدة الثانية

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�سركة الفريدة الثالثة

41.6%52197.600.0001.976.000.000%231.400.0002.314.000.000�سركة فا�س العقارية

2.4%311.400.000114.000.000%13.350.000133.500.000�سركة �سعف العاملية

20%95.000.000950.000.000---اجلمهور

100%100475.000.0004.750.000.000%445.000.0004.450.000.000املجموع



وو

ملحة عامة على �ل�شوق

نظرة عامة على �لأو�شاع �لقت�شادية �لجتماعية

تاأتي اململكة العربية ال�سعودية يف مقدمة اأكرب البلدان من حيث امل�ساحة وال�سكان يف منطقة اخلليج العربي. وُتعد اململكة اأحد البلدان التي تتمتع 
باإمكانيات اقت�سادية هائلة على ال�سعيد الإقليمي وهي املمثل الإقليمي الوحيد يف جمموعة الع�سرين التي ت�سم القت�سادات العاملية الرائدة. لي�ست 
اململكة اأكرب دول جمل�س التعاون اخلليجي فح�سب )حيث متثل اأكرث من 60% من �سكان املنطقة(، بل ت�سهد اأي�سًا ارتفاًعا حاًدا يف عدد �سكانها الذي 

ارتفع من 6.2 مليون يف عام 1970م اإلى ما يقرب من 33 مليون يف عام 2018م.

ومع وجود حوايل 36% من ال�سكان الذين تقل اأعمارهم عن 20 عاًما وما يقرب من 34% ترتاوح اأعمارهم بني 20 و40 عاًما، من املتوقع اأن يدفع 
ال�سباب وترية التح�سر يف اململكة ب�سورة �سريعة. وتتاألف غالبية ال�سكان يف الوقت احلا�سر من �سكان املدن، وت�سم اململكة اأربعة من اأكرب املدن ح�سب 

م�ساحة الياب�سة يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي، وهي الريا�س وجدة ومنطقة الدمام احل�سارية ومكة املكرمة.

يعتمد قطاع ال�سياحة ال�سعودي ب�سكل كبري على زوار احلرمني ال�سريفني. وهذا بدوره ي�سمن ا�ستدامة الطلب على احلج من اأكرث من 1.8 مليار م�سلم 
يف العامل.

تهدف خطط الإ�سالح يف اإطار روؤية 2030 اإلى ف�سل القت�ساد عن النفط من خالل التنويع، وي�سمل ذلك تنمية قطاع الرتفيه. وقد مت تكليف الهيئة 
العامة للرتفيه بتي�سري الإجراءات الالزمة لتطوير خيارات ترفيهية جديدة يف البالد تهدف اإلى تلبية احتياجات ال�سكان. كما ازدادت م�ساركة الإناث 

يف قطاع جتارة التجزئة )التاأنيث(، ويعد هذا موؤ�سرا اإيجابيا لقطاع جتارة التجزئة.

نظرة عامة على قطاع جتارة �لتجزئة

يقدم الهيكل الدميوغرايف للمملكة بيئة خ�سبة لالإنفاق يف قطاع جتارة التجزئة. وتعد اململكة قاعدة ا�ستهالكية �سا�سعة لل�سركات العاملة يف قطاع 
جتارة التجزئة بف�سل عدد �سكانها البالغ 33 مليون ن�سمة يف عام 2018م. والأهم من ذلك اأن اململكة حتظى ب�سريحة �سكانية كبرية من فئة ال�سباب. 
وت�ستفيد هذه الفئة العمرية العاملة كذلك من زيادة معدلت الدخل املتاح وجتربة جودة اأف�سل ومنتجات متنوعة. يف حني اأن قطاع جتارة التجزئة 
يف اململكة هو القطاع الأكرب يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )حيث ميثل حوايل 400 مليار ريال �سعودي كما يف يناير 2019م، وفًقا لدرا�سة ال�سوق 

املعدة من قبل »جيه األ األ«(.

ومتثل املدن الرئي�سية يف اململكة )الريا�س وجدة ومنطقة الدمام احل�سارية ومكة املكرمة( 45% من �سكان البالد )منذ عام 2016م(، و54% من 
العاملني يف البالد )منذ عام 2016م(، ف�ساًل عن اأنها ت�سكل جزء كبرية من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري اخلا�سة بتجارة التجزئة يف اململكة. 
و�سهد قطاع جتارة التجزئة يف املدن ال�سعودية تغريات كبرية على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�سية على اإثر حتول املحالت التجارية امل�ستقلة يف ال�سوارع 
اإلى عدد كبري من املراكز التجارية. ول تزال جتارة التجزئة املبا�سرة )من خالل حمل جتاري( تهيمن على ال�سوق ال�سعودي. وت�سري درا�سة ال�سوق اإلى 

اأن جتارة التجزئة املبا�سرة )من خالل حمل جتاري( ت�ساهم بن�سبة 97% من اإجمايل جتارة التجزئة يف عام 2018م.

والعاملية، كن�سبة  الإقليمية  التجزئة  ال�سعودي عن غريه من قطاعات جتارة  التجزئة  التي متيز قطاع جتارة  الهامة  العديد من الختالفات  هناك 
امل�ساركة املنخف�سة ن�سبيا للمراأة يف القوى العاملة. وعلى الرغم من اعتماد وتنفيذ العديد من الإ�سالحات يف اململكة، مثل قدرة املراأة على القيادة، 
وت�سمني دور ال�سينما يف املراكز التجارية، ولكن تلك املبادرات لن تظهر ثمارها اإل يف الأمد املتو�سط. والنتيجة النهائية هي اأن قطاع جتارة التجزئة 

ا للم�ساركة يف منوه وتطوره. ال�سعودي هو قيد التطوير حالًيا مقارنة بالقطاعات الأخرى امل�سابهة من حيث احلجم والأهمية، مما يخلق فر�سً

ز تطوير املراكز التجارية جتربة الت�سوق لل�سكان والوافدين اإلى اململكة. فاإن لزيادة عدد املراكز التجارية تاأثري اإيجابي، حيث اأ�سافت  وقد غريَّ وعزَّ
الراحة الناجمة عن تكييف الهواء خالل ف�سل ال�سيف. كما تطورت املراكز التجارية لت�سبح اأماكن تركز اأكرث على اأن�سطة الرتفيه والت�سلية واأماكن 

التجمعات الجتماعية.

وقد منت مبيعات جتارة التجزئة يف اململكة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 3.6% يف الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2018م وفقًا لدرا�سة ال�سوق املعدة 
من قبل »جيه األ األ«، وبلغت 65.3% من اإجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2018م. وقد دعم هذا النمو تزايد 
عدد ال�سكان ال�سباب، وزيادة التح�سر، والتحول يف اأ�سواق البيع بتبني اأمناط ال�ستهالك الغربية. وعالوة على ذلك، ل يزال عدد احلجاج املتزايد 

الذين يق�سدون املدينتني املقد�ستني، مكة املكرمة واملدينة املنورة، �سمن العوامل املحفزة لنمو مبيعات جتارة التجزئة يف البالد.

ازدادت امل�ساحة املعرو�سة يف املراكز التجارية يف املدن الرئي�سية الأربع يف اململكة من 5.0 ماليني مرت مربع يف عام 2014م اإلى 6 مليون مرت مربع 
اعتبارًا من عام 2018م. 



زز

تقدر ح�سة الفرد من امل�ساحة املخ�س�سة لتجارة التجزئة يف املراكز التجارية بحوايل 0.4 مرت مربع يف املدن الرئي�سية الأربع يف اململكة. وهذا اأقل 
ا اأقل بكثري من ح�سة الفرد يف دبي  بكثري من املعيار الدويل البالغ 1.1 مرت مربع للفرد، والذي حدده املجل�س الدويل للمراكز التجارية وهو اأي�سً

املقدرة بـ1.3 مرت مربع )املركز التجاري الرائد يف املنطقة(.

ومتا�سًيا مع الجتاهات العاملية، من املرتقب اأن ت�سهد اململكة ارتفاعًا يف عدد املراكز التجارية املطورة يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة. ومن املرجح تطوير 
املزيد من املراكز التجارية الإقليمية والإقليمية الكبرية يف املناطق التي يعرتيها نق�س يف العر�س حاليًا داخل املدن الكربى يف اململكة. ويف املقابل، 
�سوف يركز العر�س يف املناطق الأكرث ت�سبعًا يف هذا ال�سدد على املرافق املحلية وداخل الأحياء ال�سكنية لتعزيز مناطق التجمع املحلية. وتعترب ال�سركة 

اأكرب مالك وم�سغل للمراكز التجارية يف اململكة باإجمايل م�ساحة اإيجارية متثل 14% من احل�سة ال�سوقية يف نهاية عام 2018م.



حح

ملخ�س �ملعلومات �ملالية

ينبغي اأن تقراأ املعلومات املالية املبينة اأدناه جنبا اإلى جنب مع القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 
مار�س 2016م، و 2017م، والقوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م والتي مت اإعدادها ومراجعتها 
من قبل »اإرن�ست ويونغ« )حما�سبون قانونيون( )»اإرن�ست ويونغ«( وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة، كما جاء يف تقاريرهم املرفقة يف 
هذه الن�سرة، والقوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م والتي مت اإعدادها وفًقا للمعايري املحا�سبية 
الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية ومراجعتها من قبل كي بي اإم جي الفوزان و�سركاه )حما�سبون قانونيون(، مبا يف ذلك 

الإي�ساحات املتعلقة بها، والتي مت اإدراجها يف الق�سم  21 )»تقرير مراجع احل�سابات«(.

ريال �شعودي )بالآلف(
�ل�شنة �ملالية 

2016م 
�ملر�جعة3

�ل�شنة �ملالية 
2017م 

مر�جعة3

�ل�شنة �ملالية 
2018م �ملر�جعة 
)لغر�س خا�س(3

�لت�شعة �أ�شهر 
لل�شنة �ملالية 

2018م
مر�جعة4

�لت�شعة �أ�شهر 
لل�شنة �ملالية 

2019م
مر�جعة4

بيان �لدخل �ملوحد / بيانات �لربح �أو �خل�شارة
1،914،5002.123.7742.159.4101.600.7171.619.986 5الإيرادات

)405.564()401.539()530.729()543.226()444.733( 5تكلفة الإيرادات
)191.149()203.893()267.494()221.582()180.543( 5ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية

-- -)45.942()8.443( 5�سطب ا�ستثمارات عقارية

1.280.7811.313.0231.361.187995.2851.023.272جممل �لربح
)178.266()209.458()265.741()158.637()137.380(م�ساريف عمومية واإدارية 

)4.947()10.654()13.444()19.123()23.899(م�ساريف دعاية وترويج6
1.119.5021.135.2631.082.001775.173840.059�لدخل من �لعمليات �لرئي�شية

8.6488.8229.6519.6518.117احل�سة يف �سايف دخل �سركة زميلة / ح�ساب الأ�سهم امل�ستثمر
)361.806()222.481()288.661()179.121()105.800(اأعباء مالية

10.61312.02612.45410.384506اإيرادات اأخرى، �سايف
1.032.963976.989815.446572.727486.875الدخل قبل الزكاة واحل�سة غري امل�سيطرة

61.788)25.442()32.684()27.154()32.999(الزكاة
999.9647949.835782.762547.285548.663 7�لدخل �ل�شايف / �لربح لل�شنة )�لفرتة(

�سايف الدخل املن�سوبة اإلى:
981.125931.731770.873537.619538.400 7امل�ساهمون امل�سيطرون يف ال�سركة الأم

18.83918.10411.8889.66610.263 7الدخل قبل احل�سة غري امل�سيطرة
2.522.552.431.741.89 7دخل الت�سغيل عن كل �سهم )ريال �سعودي(

2.202.091.731.211.21املكا�سب عن كل �سهم املتعلق بامل�ساهمني يف ال�سركة الم )ريال �سعودي(

�ملركز �ملايل �ملوحد
900.0318830.492894.072992.2481.586.267 8الأ�سول اجلارية 

9.395.14811.075.67310.986.68511.482.34411.370.695 8الأ�سول غري اجلارية 
10.295.17811.906.16411.880.75712.474.59212.956.962�إجمايل �لأ�شول 
1.553.9691.205.4431.570.5731.528.9981.486.890املطلوبات اجلارية 

4.075.1805.818.9755.402.7856.040.6426.636.205املطلوبات غري اجلارية 
5.629.1487.024.4176.973.3577.569.6408.123.095�إجمايل �ملطلوبات 

4.666.0304.881.7474.907.4004.904.9524.833.867اإجمايل احلقوق
10.295.17811.906.16411.880.75712.474.59212.956.962�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مل�شاهمني 

�لتدفقات �لنقدية �ملوحدة
984.7331.092.1631.244.247799.193198.103النقد ال�سايف من اأن�سطة ت�سغيلية 

)538.274()382.856()535.610()2.270.649()793.939(النقد ال�سايف امل�ستخدم يف اأن�سطة ا�ستثمارية 
413.046)558.563()786.504(1.093.869)278.173(النقد ال�سايف من )امل�ستخدم يف( اأن�سطة مالية 

�ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية وموؤ�شر�ت �لأد�ء
1719191919عدد املراكز التجارية يف اآخر الفرتة

78888عدد املراكز التجاري اململوكة ملكية مطلقة يف اآخر الفرتة
1011111111عدد املراكز التجارية امل�ستاأجرة يف اآخر الفرتة

965.1911.069.9141.074.5301.079.3271.078.821امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع(
900.503971.429994.9901.014.5401.016.307امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة يف نهاية الفرتة )مرت مربع(

94.2%92.8%92.6%90.8%93.3%الإ�سغال يف نهاية الفرتة
873.029938.4821.002.063997.6621.001.606املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة )مرت مربع(

92.8%92.4%93.3%87.7%90.5%متو�سط معّدل الإ�سغال ال�سنوي
81.000.000+82.000.000+108.000.000+96.000.000+90.000.000+الزائرون

1.2%2.4%1.7%10.9%9.6%معّدل منو الإيرادات 
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ريال �شعودي )بالآلف(
�ل�شنة �ملالية 

2016م 
�ملر�جعة3

�ل�شنة �ملالية 
2017م 

مر�جعة3

�ل�شنة �ملالية 
2018م �ملر�جعة 
)لغر�س خا�س(3

�لت�شعة �أ�شهر 
لل�شنة �ملالية 

2018م
مر�جعة4

�لت�شعة �أ�شهر 
لل�شنة �ملالية 

2019م
مر�جعة4

63.2%62.2%63.0%61.8%66.9%جممل هام�س الربح 
33.2%33.6%35.7%43.9%51.2%هام�س الدخل ال�سايف 

4.2%4.3%6.6%8.0%9.7%العائد على الأ�سول9
11.1%11.0%16.0%19.5%21.4%العائد على حقوق امل�ساهمني10

62.7%60.7%58.7%59.0%54.7%اإجمايل الأ�سول / اإجمايل املطلوبات 
168.0%154.3%142.1%143.9%120.6%اإجمايل املطلوبات / اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

116.6%96.1%96.7%77.2%90.3%ن�سبة توزيع الأرباح11
1.332.1691.398.5781.402.1261.020.3251.064.309�لدخل قبل �مل�شروفات �لبنكية و�لزكاة و�ل�شتهلك و�لإطفاء12

�لدخل قبل �مل�شروفات �لبنكية و�لزكاة و�ل�شتهلك و�لإطفاء وتكاليف 
1.515.7051.608.1761.597.1021.164.8061.235.749�لإيجار و�إعادة �لهيكلة12

امل�سدر: ال�سركة
3 مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف اجلدول اأعاله لل�سنة املالية 2016م من القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م، 
واملعلومات املالية لل�سنوات املالية 2017م و2018م من القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م، والتي مت اإعدادها 

.)SOCPA( وفًقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة
4 مت ا�ستخراج املعلومات املالية الواردة يف اجلدول اأعاله لالأ�سهر الت�سعة املنتهية يف دي�سمرب 2017م والأ�سهر الت�سعة املنتهية يف دي�سمرب 2018م 
من القوائم املالية الأولية املوحدة واملراجعة لل�سركة للفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م والتي مت اإعدادها وفًقا للمعايري الدولية على النحو 
املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية. وُتالحظ بع�س الختالفات املهمة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري 
املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية، ول يجوز املقارنة بني الفرتات املعرو�سة مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية على 

النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية والفرتات املعرو�سة مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
5 متثل اإيرادات املرافق املبالغ التعاقدية التي ُتفر�س على امل�ستاأجرين ل�سرتجاع ر�سوم املياه والكهرباء التي ي�ستهلكها اأولئك امل�ستاأجرون. مت خ�سم 
اإيرادات املرافق من امل�ساريف املقابلة لها، ومن ثّم مت عر�سها �سمن تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية 2016م. وحر�سًا على 

ات�ساق املعلومات، مت يف هذه الن�سرة اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق لل�سنة املالية 2016م والبالغة قيمتها 62.3 مليون ريال اإلى بند الإيرادات.
6 متت الإ�سارة اإلى هذا البند حتت »الإعالن والرتويج« يف القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م و2018م.

7 قدمت يف هذه الن�سرة متا�سيا مع عر�س القوائم املالية لل�سنة املالية 2018م.
8 يف هذه الن�سرة، ومتا�سيا مع اأ�سا�س الت�سنيف كما يف 31 مار�س 2018م، مت اإعادة ت�سنيف الدفعات املقدمة ملقاول من الأطراف ذات العالقة 
والبالغة 223.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م من اجلزء غري املتداول اإلى اجلزء املتداول، ومت اإعادة ت�سنيف التكاليف املبا�سرة الأولية 
لعقود الإيجار الت�سغيلية كما يف 31 مار�س 2016م والبالغة 249.8 مليون ريال �سعودي حتت العقارات ال�ستثمارية، من بند م�ستقل على قائمة املركز 
املايل كما يف 31 مار�س 2018م. يو�سح اجلدول التايل مقارنة بني الأرقام املعاد ت�سنيفها املعرو�سة يف هذه الن�سرة مع الأرقام املذكورة لل�سنة املالية 

املنتهية 31 مار�س 2016م يف القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املالية 2017م.
9 يعرف العائد على الأ�سول على اأنه �سايف الدخل مق�سوًما على اإجمايل الأ�سول.

10 يعرف العائد على حقوق امللكية على اأنه �سايف الدخل مق�سوًما على اإجمايل حقوق امللكية.
11 ُتعرف ن�سبة توزيع الأرباح على اأنها مقدار اأرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني ن�سبة اإلى اإجمايل الدخل ال�سايف.

12 ت�ستخدم ال�سركة بع�س الإجراءات لتقييم الأداء الت�سغيلي واملايل لأعمالها والتي ُتعد اإجراءات اإ�سافية غري مراجعة ل تتطلبها املبادئ املحا�سبية 
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية اأو املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية، ول ُيقدم الأداء 
وفًقا لها. وت�سمل هذه الإجراءات املالية غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة كاًل من الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة 
 .)EBITDAR( والدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار واإعادة الهيكلة ،)EBITDA( وال�ستهالك والإطفاء
وت�ستخدم الإدارة هذه الإجراءات لقيا�س الأداء الت�سغيلي وكاأ�سا�س للتخطيط ال�سرتاتيجي والتنبوؤ. وتعتقد الإدارة اأن هذه الإجراءات وغريها من 
الإجراءات املماثلة ٌت�ستخدم على نطاق وا�سع من قبل بع�س امل�ستثمرين وحمللي الأوراق املالية والأطراف املعنية الأخرى كمقايي�س تكميلية لالأداء. 
وقد ل تكون هذه الإجراءات غري املتوافقة مع املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة مماثلة لالإجراءات املماثلة الأخرى امل�ستخدمة من قبل 
ال�سركات الأخرى، كما اأنها اأدوات حتليلية تنطوي على عدد من القيود ول ينبغي النظر فيها مبعزل عن حتليل النتائج الت�سغيلية لل�سركة، اأو كبديل 
لذلك التحليل، والذي مت اإعداده مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية اأو املعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة 
العربية ال�سعودية. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن تعريف ال�سركة للدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء )EBITDA(، والدخل قبل 
امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار واإعادة الهيكلة )EBITDAR( يختلف عن تعريف هيئة الأوراق املالية والبور�سات 
الأمريكية، وبالتايل قد ل يجوز املقارنة بني تعريفات ال�سركة وما تنطوي عليه من قيا�سات والتعريفات والقيا�سات التي تعطيها ال�سركات التي تقدم 

وثائق مالية ووثائق خمتلفة اأخرى اأمام هيئة الأوراق املالية والبور�سات الأمريكية.



يي

وبالإ�سافة اإلى ذلك، مت اإعادة ت�سنيف �سطب العقارات ال�ستثمارية لت�سبح تكلفة مبا�سرة )وبالتايل جزءا من اإجمايل الربح( بدًل من التكاليف 
الغري مبا�سرة )اأقل من اإجمايل الربح(، على اأ�سا�س الت�سنيف لل�سنوات املالية املنتهية 31 مار�س 2018م و31 مار�س 2017م. ولأغرا�س الت�ساق، مت 

يف هذه الن�سرة اإعادة ت�سنيف �سطب العقارات ال�ستثمارية البالغ 8.4 مليون ريال �سعودي اإلى تكلفة مبا�سرة لل�سنة املالية 2016م.

يو�سح اجلدول التايل مقارنة بني الأرقام املعاد ت�سنيفها مع الأرقام الواردة لل�سنة املالية املنتهية 31 مار�س 2016م يف املعلومات املالية لل�سركة لل�سنة 
املالية 2016م.

�ل�شنة �ملالية 2016م ريال �شعودي )بالآلف(
 �ل�شنة �ملالية 2016م �ملر�جعةت�شويات�ملر�جعة )كما مت تقريره(

 )�ملعاد ت�شنيفه(

بيان �لدخل �ملوحد

1.852.21462.2871.914.500�لإير�د�ت
)444.733()62.287()382.446(تكلفة الإيرادات

)180.543()180.543(ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية
)8.443()8.443(-�سطب ا�ستثمارات عقارية

1.280.781)8.443(1.289.225جممل �لربح
)137.380()137.380(م�ساريف عمومية واإدارية 

)23.899()23.899(م�ساريف دعاية وترويج 
1.119.502)8.443(1.127.945�لدخل من �لعمليات �لرئي�شية
8.6488.648احل�سة يف �سايف دخل �سركة زميلة

-8.443)8.443(ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية
)105.800()105.800(اأعباء مالية

10.61310.613اإيرادات اأخرى. �سايف
1.032.9631.032.963الدخل قبل الزكاة 

)32.999()32.999(الزكاة
999.964999.964�لدخل �ل�شايف

امل�سدر: ال�سركة

�ل�شنة �ملالية 2016م ريال �شعودي )بالآلف(
�ل�شنة �ملالية 2016م �ملر�جعة )�ملعاد ت�شويات�ملر�جعة )كما مت تقريره(

ت�شنيفه(
�لأ�شول

الأ�سول اجلارية
242.834242.834الأر�سدة النقدية والبنكية

169.568169.568ح�سابات قب�س، �سايف
160.244160.244املبلغ امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة

223.221223.221-دفعات مقدمة ملقاول، طرف ذو عالقة
104.164104.164دفعات مقدمة واأ�سول جارية اأخرى

676.810223.221900.031�إجمايل �لأ�شول �جلارية
�لأ�شول غري �جلارية

420.722)223.221(643.943دفعات مقدمة ملقاول، طرف ذو عالقة 
364.445364.445املبلغ امل�ستحق من الأطراف ذات العالقة

176.654176.654دفعات اإيجار مقدمة
-)249.800(249.800التكلفة املبا�سرة لعقود الإيجار
36.19736.197ال�ستثمارات يف �سركات زميلة

234.454234.454ال�ستثمارات املتاحة للبيع
7.851.989249.8008.101.789ا�ستثمارات عقارية
60.88760.887املمتلكات والأجهزة

9.618.368223.2219.395.148�إجمايل �لأ�شول غري �جلارية
10.295.17810.295.178�إجمايل �لأ�شول

امل�سدر: ال�سركة

يو�سح اجلدول التايل كيفية قيام ال�سركة بت�سوية الدخل اإلى الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء، والدخل قبل امل�سروفات 
البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار واإعادة الهيكلة:



كك

�ل�شنة �ملالية ريال �شعودي )بالآلف(
2016م

�ل�شنة �ملالية 
2017م

�ل�شنة �ملالية 
2018م

فرتة �لت�شعة 
�أ�شهر �ملنتهية 
يف 31 دي�شمرب 

2017م

فرتة �لت�شعة 
�أ�شهر �ملنتهية 
يف 31 دي�شمرب 

2018م
548.663 547.285 782.762 999.964949.835الدخل ال�سايف لل�سنة 13

361.806  222.481 105.800179.121288.661اأعباء مالية 14

)61.788( 25.442 32.684 27.154 32.999زكاة

180.543221.582267.494203.893191.149ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية

12.86320.88630.52521.22424.479ا�ستهالك املمتلكات والأجهزة

1.332.1691.398.5781.402.1261.020.3251.064.309الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء

183.536209.598194.976144.481171.440م�سروف الإيجار - تكلفة الدخل

الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء 
1.515.7051.608.1761.597.1021.164.8061.235.749وتكاليف الإيجار واإعادة الهيكلة

امل�سدر: ال�سركة

وهناك بع�س الختالفات الهامة بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف 
اململكة العربية ال�سعودية، وبالتايل ل يجوز املقارنة بني الفرتات املعرو�سة مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة والفرتات 

املعرو�سة مبوجب املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.

 13 مت تقدميها يف هذه الن�سرة مبا يتما�سى مع عر�س القوائم املالية لل�سنة املالية 2018م. وُيعر�س هذا البند يف القوائم املالية لالأ�سهر الت�سعة من 
ال�سنة املالية 2018م حتت عنوان: »الربح عن الفرتة«.

 14 مت تقدميها يف هذه الن�سرة مبا يتما�سى مع عر�س القوائم املالية لل�سنة املالية 2018م. وُيعر�س هذا البند يف القوائم املالية لالأ�سهر الت�سعة من 
ال�سنة املالية 2018م حتت عنوان: »تكلفة التمويل«.



لل

ملخ�س عو�مل �ملخاطرة

قبل اأن يقرر امل�ستثمرون املحتملون ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، يتوجب عليهم درا�سة جميع املعلومات امل�سمولة يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية، وبوجٍه 
خا�س عوامل املخاطرة الواردة اأدناه والتي يتم و�سفها بالتف�سيل يف الق�سم  2 )»عوامل املخاطرة«(.

املخاطر املتعلقة بعمليات ال�سركة )اأ( 

الرتاجع العام يف حركة الزائرين والإنفاق  .1  

اعتماد اإيرادات ال�سركة على العمالء الرئي�سيني  .2  

التغريات ال�سلبية يف الو�سع املايل مل�ستاأجري املراكز التجارية  .3  

املخاطر املتعلقة بازدياد امل�ساريف الت�سغيلية لل�سركة  .4  

التاأخريات يف حت�سيل الإيجارات  .5  

املخاطر املتعلقة بقدرة ال�سركة على جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ستاأجرين احلاليني اأو اإبرام عقود جديدة مع م�ستاأجرين جدد،    .6  
اأو عجزها عن اإبرام هذه العقود ب�سروط مواتية لها  

املخاطر املتعلقة باعتماد اأعمال ال�سركة على املعامالت مع الأطراف ذات العالقة التي �ست�ستمر بعد الطرح  .7  

ملخاطر املتعلقة بالتعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة  .8  

املخاطر املتعلقة باملناف�سة  .9  

املخاطر املتعلقة بتعذر ال�سركة يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها اخلا�سة بالتو�سع  .10  

املخاطر املتعلقة ببناء املراكز التجارية  .11  

املخاطر املتعلقة باعتماد ال�سركة على مورد واحد لتقدمي خدمات ت�سميم وبناء املراكز التجارية  .12  

املخاطر املتعلقة باعتماد ال�سركة على مقاولني من الغري   .13  

املخاطر املتعلقة بتعر�س اإيرادات ال�سركة لتقلبات ال�سوق  .14   

املخاطر املتعلقة مبعدلت منو اإيرادات ال�سركة  .15  

املخاطر املتعلقة بالت�ساريح والرتاخي�س واملوافقات ال�سرورية ملمار�سة ال�سركة لأعمالها  .16  

املخاطر املتعلقة بقدرة ال�سركة على احلفاظ على �سورة و�سمعة عالمتها التجارية »املراكز العربية«  .17  

املخاطر املتعلقة بحماية ال�سركة لعالماتها التجارية   .18  

املخاطر املتعلقة بتعر�س ال�سركة ملخاطر ت�سغيلية وعوائق جتارية غري متوقعة  .19  

املخاطر املتعلقة باأعمال جتديد واإعادة تطوير املراكز التجارية احلالية لل�سركة   .20  

املخاطر املتعلقة بتعار�س م�سالح امل�ساهمني احلاليني واأع�ساء جمل�س الإدارة  .21  

املخاطر املتعلقة مبوارد ال�سركة املالية  .22  

املخاطر املتعلقة بتعر�س ال�سركة لقيوٍد يف اإجراءات الديون اجلارية  .23  

املخاطر املتعلقة بالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية اإلى املعايري املحا�سبية الدولية   .24  

املخاطر املتعلقة باعتماد ال�سركة على اإدارتها العليا وكبار موظفيها  .25  

املخاطر املتعلقة ب�سوء ت�سرف امل�ستاأجرين اأو املوظفني   .26  

املخاطر املتعلقة برتكز اإيرادات ال�سركة يف ثالثة مراكز جتارية كربى خا�سة بها  .27  

املخاطر املتعلقة بتطبيق ال�سركة لالئحة حوكمة داخلية ُمعتمدة حديثًا  .28  



مم

املخاطر املتعلقة بق�سور اخلربة يف اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة  .29  

املخاطر املتعلقة باأعطال نظم تقنية املعلومات  .30  

املخاطر املتعلقة بعدم كفاية التغطية التاأمينية   .31  

املخاطر املتعلقة بدخول ال�سركة يف دعاوى ق�سائية  .32  

املخاطر املتعلقة بالتغيريات على �سيا�سة ال�سركة بخ�سو�س ح�ساب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها   .33  

املخاطر املتعلقة بتعّر�س ال�سركة وامل�ستاأجرين ملخاطر تتعلق بارتفاع الر�سوم احلكومية املطبقة على العاملني غري ال�سعوديني  .34  

املخاطر املتعلقة بالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية اإلى املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على    .35   
النحو  املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية  

تاأثري النتقال اإلى نظام »ياردي« )Yardi( على اأعمال ال�سركة.  .36  

املخاطر املتعلقة بعقارات ال�سركة )ب( 

املخاطر املتعلقة بعقود الإيجار الرئي�سية  .1  

املخاطر املتعلقة بنقل ملكية بع�س العقارات  .2  

املخاطر املتعلقة بعدم انعكا�س القيمة الدفرتية لعقارات ال�سركة والتقييم املتعلق بها بالقيمة ال�سوقية لهذه العقارات  .3  

املخاطر املتعلقة بتعر�س الأداء املايل لل�سركة لتقلباٍت يف قطاع العقارات  .4  

املخاطر املتعلقة بتعر�س املراكز التجارية لل�سركة لنزاعاٍت بخ�سو�س امللكية  .5  

املخاطر املتعلقة بعدم �سيولة الأ�سول العقارية  .6  

املخاطر املتعلقة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية )ج( 

املخاطر املتعلقة بتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة  .1  

املخاطر ال�سيا�سية والقت�سادية   .2  

املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى  .3  

املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف اأ�سعار الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�سلة  .4  

املخاطر املتعلقة باإقرار لئحة حوكمة ال�سركات، ونظام ال�سركات اجلديد موؤخرا يف اململكة والتي تفر�س قيودا اإ�سافية على ال�سركة  .5  

املخاطر املتعلقة بالقيود املحتملة على امللكية الأجنبية  .6  

املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف الأنظمة وال�سيا�سات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية و/اأو التغيريات يف تطبيقها   .7  

املخاطر املتعلقة بالزكاة  .8  

املخاطر املتعلقة بامل�سائل البيئية اأو ال�سحية اأو املهنية  .9  

املخاطر املتعلقة باأ�سهم الطرح )د( 

املخاطر املتعلقة بال�سيطرة الفاعلة للم�ساهمني امل�سيطرين  .1  

املخاطر املتعلقة بعدم طرح الأ�سهم يف �سوق �سابق  .2  

املخاطر املتعلقة باملبيعات والطرح يف امل�ستقبل  .3  

املخاطر املتعلقة بالتقلبات يف ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم  .4  

املخاطر املتعلقة بقدرة ال�سركة على توزيع الأرباح   .5  

املخاطر املتعلقة ب�سرف العمالت الأجنبية عند ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح  .6  
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24املخاطر املتعلقة برتكز اإيرادات ال�سركة يف بع�س مراكز جتارية كربى خا�سة بها27-1-2

جدول �ملحتويات



سس

24املخاطر املتعلقة بتطبيق ال�سركة لالئحة حوكمة داخلية ُمعتمدة حديثًا28-1-2

25املخاطر املتعلقة بق�سور اخلربة يف اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة29-1-2

25املخاطر املتعلقة باأعطال نظم تقنية املعلومات30-1-2

26املخاطر املتعلقة بعدم كفاية التغطية التاأمينية31-1-2

26املخاطر املتعلقة بدخول ال�سركة يف دعاوى ق�سائية32-1-2

26املخاطر املتعلقة بالتغيريات على �سيا�سة ال�سركة بخ�سو�س ح�ساب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها33-1-2

غري 34-1-2 العاملني  على  املطبقة  احلكومية  الر�سوم  بارتفاع  تتعلق  ملخاطر  وامل�ستاأجرين  ال�سركة  بتعّر�س  املتعلقة  املخاطر 
27ال�سعوديني

 املخاطر املتعلقة بالنتقال من نظام املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية اإلى املعايري املحا�سبية الدولية 35-1-2
IFRS(27( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية

28تاأثري النتقال اإلى نظام «ياردي» )Yardi( على اأعمال ال�سركة36-1-2

28املخاطر املتعلقة بعقارات ال�سركة2-2

28املخاطر املتعلقة بعقود الإيجار الرئي�سية1-2-2

29املخاطر املتعلقة بنقل ملكية بع�س العقارات2-2-2

29املخاطر املتعلقة بعدم انعكا�س القيمة الدفرتية لعقارات ال�سركة والتقييم املتعلق بها بالقيمة ال�سوقية لهذه العقارات3-2-2

30املخاطر املتعلقة بتعر�س الأداء املايل لل�سركة لتقلباٍت يف قطاع العقارات4-2-2

30املخاطر املتعلقة بتعر�س املراكز التجارية لل�سركة لنزاعاٍت بخ�سو�س امللكية5-2-2

31املخاطر املتعلقة بعدم �سيولة الأ�سول العقارية6-2-2

31املخاطر املتعلقة بال�سوق والقطاع والبيئة التنظيمية3-2

31املخاطر املتعلقة بتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة1-3-2

31املخاطر ال�سيا�سية والقت�سادية 2-3-2

32املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى3-3-2

32املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف اأ�سعار الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�سلة4-3-2

املخاطر املتعلقة باإقرار لئحة حوكمة ال�سركات، ونظام ال�سركات اجلديد موؤخرا يف اململكة والتي تفر�س قيودا 5-3-2
32اإ�سافية على ال�سركة

33املخاطر املتعلقة بالقيود املحتملة على امللكية الأجنبية6-3-2

33املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف الأنظمة وال�سيا�سات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية و/اأو التغيريات يف تطبيقها7-3-2

33املخاطر املتعلقة بالزكاة8-3-2

34املخاطر املتعلقة بامل�سائل البيئية اأو ال�سحية اأو املهنية9-3-2

34املخاطر املتعلقة باأ�سهم الطرح4-2

34املخاطر املتعلقة بال�سيطرة الفاعلة للم�ساهمني امل�سيطرين1-4-2

35املخاطر املتعلقة بعدم طرح الأ�سهم يف �سوق �سابق2-4-2

35املخاطر املتعلقة باملبيعات والطرح يف امل�ستقبل3-4-2

35املخاطر املتعلقة بالتقلبات يف ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم4-4-2



عع

35املخاطر املتعلقة بقدرة ال�سركة على توزيع الأرباح5-4-2

35املخاطر املتعلقة ب�سرف العمالت الأجنبية عند ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح6-4-2

36ملحة عامة على �ل�شوق3-

36نظرة عامة على الأو�ساع القت�سادية الجتماعية1-3

37احل�سابات الوطنية )الناجت املحلي الإجمايل(1-1-3

37ال�سياحة2-1-3

38الإ�سالحات اجلارية يف قطاع الرتفيه3-1-3

38النقل والبنية التحتية4-1-3

39ال�سكان5-1-3

39نظرة عامة على قطاع جتارة التجزئة2-3

39املقدمة1-2-3

40هيكل قطاع جتارة التجزئة2-2-3

40�سروط عقود الإيجار النموذجية3-2-3

41جتارة التجزئة املبا�سرة )من خالل حمل جتاري( وغري املبا�سرة )بدون حمل جتاري(4-2-3

41تطور جتارة التجزئة5-2-3

41ال�سمات املميزة ل�سوق جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية6-2-3

41منو جتارة الأغذية وامل�سروبات بالتجزئة7-2-3

42اإنفاق الأ�سر املعي�سية8-2-3

42الإنفاق على جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية مقارنًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي9-2-3

43املعرو�س احلايل وامل�ستقبلي من م�ساحة جتارة التجزئة10-2-3

44املناف�سة11-2-3

45قطاع جتارة التجزئة يف مدينة الريا�س3-3

45التعداد ال�سكاين1-3-3

45الدخل2-3-3

45عوامل النمو البيئية والثقافية3-3-3

45الزوار الوافدون4-3-3

46توفر املحالت التجارية5-3-3

46املناف�سة6-3-3

48احل�سة ال�سوقية لل�سركة7-3-3

48قطاع جتارة التجزئة يف مدينة جدة4-3

48التعداد ال�سكاين1-4-3

48الدخل2-4-3



فف

48الزوار الوافدون3-4-3

48عرو�س التجزئة/ توفر املحالت التجارية4-4-3

49املناف�سة5-4-3

49احل�سة ال�سوقية لل�سركة6-4-3

50قطاع جتارة التجزئة يف منطقة الدمام احل�سارية5-3

50التعداد ال�سكاين1-5-3

50الدخل2-5-3

50الزوار الوافدون3-5-3

50توفر املحالت التجارية4-5-3

51املناف�سة5-5-3

51احل�سة ال�سوقية لل�سركة6-5-3

52قطاع جتارة التجزئة يف مكة املكرمة6-3

52التعداد ال�سكاين1-6-3

52الدخل2-6-3

52الزوار الوافدون3-6-3

52توفر املحالت التجارية4-6-3

53املناف�سة5-6-3

54احل�سة ال�سوقية لل�سركة6-6-3

54�ل�شركة4-

54نظرة عامة على ال�سركة واأن�سطتها التجارية1-4

57روؤية ال�سركة ور�سالتها2-4

57الروؤية1-2-4

57الر�سالة2-2-4

57املزايا التناف�سية لل�سركة ونقاط قوتها وا�سرتاتيجياتها3-4

57املزايا التناف�سية لل�سركة ونقاط قوتها1-3-4

60ا�سرتاتيجيات ال�سركة2-3-4

65ملحة عامة عن ال�سركة ومنو راأ�سمالها4-4

67التطورات الرئي�سية لل�سركة منذ تاأ�سي�سها5-4

68نظرة عامة على هيكل ال�سركة و�سركاتها التابعة الرئي�سية6-4

68نظرة عامة1-6-4

69هيكل ملكية ال�سركة قبل الطرح وبعده2-6-4

69ملحة عامة عن ال�سركات التابعة العاملة3-6-4



صص

72ملحة عامة عن امل�ساهمني7-4

72فواز عبدالعزيز احلكري1-7-4

73�سلمان عبدالعزيز احلكري2-7-4

73عبد املجيد عبدالعزيز احلكري3-7-4

73�سركة الفريدة الأولى4-7-4

73�سركة الفريدة الثانية5-7-4

74�سركة الفريدة الثالثة6-7-4

74�سركة فا�س العقارية7-7-4

75�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة8-7-4

76�سركة �سعف العاملية9-7-4

76نظرة عامة على الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة8-4

77موؤ�سرات الأداء الرئي�سية1-8-4

77نظرة عامة عن عمليات ال�سركة2-8-4

80م�ستاأجري ال�سركة3-8-4

87منوذج تطوير امل�ساريع والإن�ساء4-8-4

90اإدارة عمليات املراكز التجارية5-8-4

93ملكية ال�سركة للعقارات6-8-4

95نبذة عامة عن املراكز التجارية التابعة لل�سركة7-8-4

115اخلطط امل�ستقبلية وفر�س النمو9-4

115املراكز التجارية قيد التطوير1-9-4

119الأرا�سي امل�ستخدمة لأغرا�س التطوير امل�ستقبلي2-9-4

120برامج دور ال�سينما3-9-4

121ال�سهادات واجلوائز10-4

121وظائف الإدارة واملوارد الب�سرية/الأق�سام11-4

121ق�سم املحافظ وادارة الأ�سول1-11-4

122ق�سم التطوير وادارة امل�ساريع2-11-4

122ق�سم ال�سوؤون الإيجارية3-11-4

122ق�سم ال�سوؤون الرقمية والت�سويق4-11-4

123ق�سم العمليات5-11-4

123ق�سم ال�سوؤون املالية6-11-4

123ق�سم تقنية املعلومات7-11-4

123اخلدمات امل�ساندة8-11-4



قق

124ق�سم ال�سوؤون القانونية واأمانة �سر جمل�س الدارة9-11-4

124ا�ستمرارية الأعمال12-4

125�لهيكل �لتنظيمي لل�شركة وحوكمته5-

126اأع�ساء جمل�س الإدارة واأمني املجل�س1-5

126ت�سكيل جمل�س الإدارة1-1-5

127م�سوؤوليات جمل�س الإدارة2-1-5

130ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة واأمني املجل�س3-1-5

139جلان جمل�س الإدارة 2-5

139جلنة الرت�سيحات واملكافاآت1-2-5

140جلنة املراجعة2-2-5

142الإدارة العليا3-5

142ملحة عامة على الإدارة العليا1-3-5

143ال�سري الذاتية لكبار التنفيذيني2-3-5

148عقود العمل مع كبار التنفيذيني3-3-5

149مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني4-5

150حوكمة ال�سركة5-5

150نظرة عامة1-5-5

150املتطلبات الرئي�سية حلوكمة ال�سركة2-5-5

150نظام احلوكمة اخلا�س بال�سركة واللوائح الداخلية3-5-5

151�سيا�سة التعامالت مع الطراف ذات العالقة4-5-5

152المتثال باأحكام لئحة حوكمة ال�سركات5-5-5

153تعار�س امل�سالح6-5

155املوظفون7-5

157ال�سعودة8-5

158مناق�شة وحتليل �لإد�رة للمركز �ملايل ل�شركة �ملر�كز �لعربية ونتائج �لأعمال6-

158مقدمة1-6

159اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�ساأن القوائم املالية2-6

160ملّخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة3-6

ال�سعودية( 1-3-6 العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�سبة  ملعايري  )وفقا  الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  ملّخ�س 
2018م( 2016م- (160

ملّخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )وفًقا للمعايري املحا�سبية الدولية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية( لفرتة 2-3-6
164الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و2018م

175نظرة عامة4-6



رر

ت�سمل املراكز التجارية التابعة لل�سركة على ثالثة فئات: املراكز التجارية الإقليمية الكبرية، املراكز التجارية الإقليمية 1-4-6
176واملراكز التجارية املحلية.

177العوامل الرئي�سية املوؤثرة يف عمليات ال�سركة5-6

180نتائج العمليات )يف ال�سنوات املالية 2016م-2018م(6-6

180 قوائم الدخل املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س1-6-6

183الإيرادات ح�سب النوع2-6-6

186الإيرادات ح�سب املراكز التجارية3-6-6

191اأكرب 5 مراكز جتارية من حيث الإيرادات4-6-6

197اأكرب 5 عمالء من حيث الإيرادات5-6-6

199الإيرادات الإيجارية بح�سب فئات امل�ستاأجرين6-6-6

204الإيرادات بح�سب فئات املراكز التجارية7-6-6

206الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذات العالقة8-6-6

207تكلفة الإيرادات9-6-6

210ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية10-6-6

211م�ساريف الدعاية والإعالن11-6-6

211امل�ساريف العمومية والإدارية12-6-6

214�سايف الدخل13-6-6

215�سايف الدخل املتكرر14-6-6

215امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2016م، و2017م، و2018م7-6

217املوجودات املتداولة1-7-6

221املوجودات غري املتداولة2-7-6

226املطلوبات املتداولة با�ستثناء القرو�س3-7-6

231املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد4-7-6

231حقوق امل�ساهمني5-7-6

232اللتزامات املحتملة6-7-6

233معامالت طرف ذي عالقة7-7-6

235قوائم التدفقات النقدية8-6

237اللتزامات والتعهدات التعاقدية9-6

ت�سوية ما بني املعايرياملحا�سبية الدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بخ�سو�س ال�سنة املالية املنتهية 10-6
238يف 31 مار�س 2018م

238امليزانيات العمومية1-10-6

239قائمة الدخل2-10-6

239قائمة الدخل ال�سامل3-10-6



شش

240قائمة التدفقات النقدية4-10-6

240اإف�ساحات ب�ساأن خماطر ال�سوق11-6

240خماطر ال�سوق1-11-6

240خماطر الئتمان2-11-6

241خماطر ال�سيولة3-11-6

241خماطر اأ�سعار حقوق امللكية4-11-6

241نتائج العمليات لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و2018م12-6

241قوائم الدخل1-12-6

244الإيرادات ح�سب النوع2-12-6

246الإيرادات بح�سب املراكز التجارية3-12-6

252اأكرب 5 عمالء من حيث الإيرادات4-12-6

253الإيرادات الإيجارية بح�سب فئات امل�ستاأجرين5-12-6

256الإيرادات املح�سلة من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذي العالقة6-12-6

257تكاليف الإيرادات7-12-6

260ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية8-12-6

260الدعاية والرتويج9-12-6

260امل�ساريف العمومية والإدارية10-12-6

262ربح الفرتة11-12-6

264�سايف الدخل املتكرر12-12-6

265امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م و31 دي�سمرب 2018م13-6

267املوجودات املتداولة1-13-6

271موجودات غري متداولة2-13-6

274املطلوبات املتداولة با�ستثناء اجلزء املتداول من القرو�س3-13-6

277املطلوبات غري املتداولة مبا فيها الأجزاء املتداولة من القرو�س الطويلة الأمد4-13-6

279حقوق امل�ساهمني5-13-6

280اللتزامات املحتملة6-13-6

280معامالت طرف ذي عالقة7-13-6

282قوائم التدفقات النقدية14-6

284�شيا�شة توزيع �لأرباح7-

285��شتخد�م متح�شلت �لطرح8-

286ر�شملة ر�أ�س مال �ل�شركة و�ملديونية9-

287�إفادة �خلرب�ء10-



تت

288�لإقر�ر�ت11-

292نظرة عامة على �لنظام و�للو�ئح �لعقارية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية12-

292الت�سريعات الرئي�سية احلاكمة لتملك واإيجار العقار1-12

292ال�سريعة الإ�سالمية1-1-12

292نظام الت�سجيل العيني للعقار2-1-12

292نظام متلك الأجانب للعقار3-1-12

294الت�سريعات العقارية الأخرى ذات ال�سلة2-12

294نظام البيع على اخلارطة1-2-12

295اأنظمة ملكية الوحدات العقارية وفرزها2-2-12

295نظام الرهن العقاري3-2-12

296نظام الو�سطاء العقاريني4-2-12

296ال�سلطات العقارية3-12

296مكتب كاتب العدل1-3-12

297وزارة الإ�سكان2-3-12
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�لتعريفات و�مل�شطلحات. 1
اتفاقيات اعادة التمويل املتعلقة باإعادة التمويل والتي تت�سمن:اتفاقيات اعادة التمويل

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

اتفاقية اإجارة مببلغ حوايل 5.771.500.000 ريال �سعودي )«ت�سهيل الإجارة«(.  ●
اتفاقية اإقرا�س الأ�سهم املربمة فيما بني امل�ساهم املقر�س لالأ�سهم ومدير ال�ستقرار ال�سعري فيما اتفاقية اإقرا�س الأ�سهم

يتعلق بعملية الطرح.
اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي مت اإبرامها بني ال�سركة وامل�ساهمني البائعني ومتعهدي التغطية اتفاقية التعهد بالتغطية

يف ما يتعلق بالطرح
اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني وكبار التنفيذيني بال�سركةالإدارة
قبول اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق وفقًا لقواعد الإدراجالإدراج

مبوجب الأدوات امل�ساوية لالأ�سهم عليها  املتفق  بالتدابري  عماًل  الأجانب  للم�ستثمرين  اإ�سدارها  يتم  لالأ�سهم  م�ساوية  اأدوات 
املبادلة اتفاقيات 

الأرا�سي املوؤجرة من قبل ال�سركة، واملبينة يف الق�سم 13-5-1 من هذه الن�سرةالأرا�سي املوؤجرة
�سركة اإرن�ست ويونغ و�سركاهم )حما�سبون قانونيون(اإرن�ست ويونغ

ا�ستمارة الطلب التي ُت�ستخدم من قبل اجلهات امل�ساركة لت�سجيل طلباتهم يف اأ�سهم الطرح خالل ا�ستمارة الطلب
فرتة بناء �سجل الأوامر. وي�سمل هذا امل�سطلح، ح�سب احلال، ا�ستمارة الطلب الإحلاقية عند تغيري 

النطاق ال�سعري.
اأي �سهم عادي مدفوع بالكامل من ال�سركة بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد يف الأ�سهم

راأ�س مال ال�سركة.
65.000.000 �سهم من اأ�سهم ال�سركة احلالية التي �سيتم بيعها من قبل امل�ساهمني البائعني خالل اأ�سهم البيع

عملية الطرح
من اأ�سهم التخ�سي�س الإ�سايف  )%15 )تعادل  اأق�سى  كحد  �سهم   14.250.000 اإلى  ت�سل  التي  الإ�سايف  التخ�سي�س  اأ�سهم 

اإجمايل عدد الأ�سهم امل�سمولة يف الطرح، والتي مينحها امل�ساهم املعني بالتخ�سي�س الإ�سايف ملدير 
ال�ستقرار ال�سعري فيما يخ�س خيار تخ�سي�س الأ�سهم الإ�سافية.

30.000.000 �سهم جديد يتم تخ�سي�سه واإ�سداره من قبل ال�سركة فيما يتعلق بالطرحالأ�سهم اجلديدة
95.000.000 والتي تت�سمن اإجمايل الأ�سهم اجلديدة واأ�سهم البيعاأ�سهم الطرح

القائمة من خالل ت�سهيالت بنكية جديدة بقيمة اإعادة التمويل الديون  ال�سركة لرتتيبات ت�سهيالت  اإعادة متويل 
7.205 مليار ريال �سعودي على مدى 10 �سنوات

ي�سمل »الأقارب« اأي مما يلي:الأقارب  ●

الآباء، والأمهات، والأجداد، واجلدات واإن علوا.  ●

الأولد، واأولدهم واإن نزلوا.  ●

الإخوة والأخوات والأ�سقاء، اأو الأب، اأو الأم.  ●

الأزواج والزوجات.  ●
البلديةاأمانة

اأمني �سر جمل�س الإدارةاأمني �سر
)ISO( اأيزو)ISO( املنظمة الدولية للمعايري

برنامج مت تطويره للم�ساعدة على حتقيق »روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030« وحتديد التحديات برنامج التحول الوطني
التي تواجهها الهيئات احلكومية يف القطاعني القت�سادي والتنموي

الأ�سهم الإ�سافية لالأ�سهم املطروحة لالكتتاب، والتي التخ�سي�س الإ�سايف بناًء عليه عدد من  الإجراء الذي يخ�س�س 
تقرت�س من امل�ساهمني املقر�سني ويتم بيعها للجمهور خالل فرتة الطرح الأويل ب�سعر الكتتاب وفقًا 

لتفاقية التخ�سي�س الإ�سايف.
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ال�سادرة عن تعليمات بناء �سجل الأوامر الأولية  العامة  الكتتاب  عمليات  الأ�سهم يف  وتخ�سي�س  الأوامر  �سجل  بناء  تعليمات 
1437/10/15هـ  بتاريخ  ال�سادر  2-94-2016م  رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س 
4-4-2018م  رقم  املالية  ال�سوق  هيئة  لقرار  وفقًا  تعديلها  جرى  كما  2016/07/20م(،  )املوافق 

2018/1/10م( )املوافق  1439/4/23هـ  بتاريخ  ال�سادر 
تقرير التقييم العقاري فيما يتعلق بعقارات التقييم كما يف 31 دي�سمرب 2018، واملعد من قبل جيه تقرير التقييم العقاري

األ األ، املوؤرخ يف 2019/2/28م
تقرير التقييم العقاري املتعلق بجدة بارك، كما يف 11 مار�س 2019م، واملعد من قبل جيه األ األ، تقرير تقييم جدة بارك

املوؤرخ يف 28 مار�س 2019م
تقنية املعلومات اخلا�سة بال�سركةتقنية املعلومات

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية يف اململكةاجلريدة الر�سمية
اجلمعية العامة غري العادية و/اأو اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة. تعني «اجلمعية العامة« اجلمعية العامة

اأي جمعية عامة لل�سركة
اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني املنعقدة وفقًا للنظام الأ�سا�سياجلمعية العامة العادية

اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني والتي تعقد وفقًا للنظام الأ�سا�سياجلمعية العامة غري العادية
الأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:اجلمهور

تابعي ال�سركة )اأ( 

امل�ساهمون الكبار يف ال�سركة )ب( 

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة  )ج( 

اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�سركة  )د( 

اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمون الكبار يف ال�سركة )ه( 

اأي اأقرباء للم�سار اإليهم يف )اأ، ب، ج، د، اأو ه( اأعاله )و( 

اأي �سركة ي�سيطر عليها امل�سار اإليهم يف )اأ، ب، ج، د، ه، اأو و( اأعاله )ز( 

الأ�سهم املراد  اأكرث من فئة  اأو  الذين يت�سرفون بالتفاق معًا وميلكون جمتمعني )%5(  الأ�سخا�س 
اإدراجها.

جمموعة �سامبا املالية والبنك الأهلي التجارياجلهات امل�ستلمة
اجلهات املرتبطة بعملية بناء �سجل الأوامر من �سمن املوؤ�س�سات املكتتبة.اجلهات امل�ساركة

العقار جيه األ األ ال�سوق ومقيم  اأبحاث  العقاري، م�ست�سار  للتقييم  ال�سعودية  العربية  �سركة جونز لنغ ل�سال 
اخلارجي

حكومة اململكة العربية ال�سعودية، وُيف�ّسر م�سطلح »حكومي« على هذا الأ�سا�ساحلكومة
الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة 

وال�ستهالك والإطفاء
دخل ال�سركة قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء

الدخل قبل امل�سروفات البنكية والزكاة 
وال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار 

واإعادة الهيكلة

دخل ال�سركة قبل امل�سروفات البنكية والزكاة وال�ستهالك والإطفاء وتكاليف الإيجار واإعادة الهيكلة

الدولر الأمريكي، العملة الر�سمية للوليات املتحدة الأمريكيةدولر اأمريكي
�سهر رم�سان املباركرم�سان

الروؤية 2030 التي اأ�سدرتها احلكومة ال�سعودية يف عام 2016مالروؤية 2030
الريال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكةريال

الرئي�س التنفيذي لل�سركةالرئي�س التنفيذي
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركةرئي�س جمل�س الإدارة 

الزكاة هي نوع من الت�سّدق يف الدين الإ�سالمي احلنيف وهو مبثابة التزام اأو فر�س ديني الزكاة
[●] ريال �سعودي لكل �سهم من اأ�سهم الطرح�سعر الطرح

متطلبات التوطني املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية يف ما يتعلق ب�سوق العملال�سعودة
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ال�سنة املالية التي بداأت يف 1 اأبريل 2015م واملنتهية يف 31 مار�س 2016مال�سنة املالية 2016م
ال�سنة املالية التي بداأت يف 1 اأبريل 2016م واملنتهية يف 31 مار�س 2017مال�سنة املالية 2017م
ال�سنة املالية التي بداأت يف 1 اأبريل 2017م واملنتهية يف 31 مار�س 2018مال�سنة املالية 2018م

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(ال�سوق، ال�سوق املالية اأو تداول
�سخ�س مرخ�س له من قبل الهيئة للقيام باأعمال الأوراق املالية�سخ�س مرخ�س له

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقياال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
ال�سركات التابعة لل�سركة ومنها ال�سركات التابعة العاملة وال�سركات التابعة الغري عاملة )املعرفني ال�سركات التابعة

اأدناه(
اإعادة ال�سركات التابعة العاملة قبل  مبا�سرة  عقارات،  ملكت  اأن  لها  �سبق  اأو  عقارات  متلك  التي  لل�سركة  التابعة  ال�سركات 

التمويل، اأو لها ا�ستثمارات يف الوقت احلايل، وهي: �سركة مراكز الريا�س املحدودة، و�سركة الق�سيم 
التجارية،  الرائد  عيون  و�سركة  للتجارة،  الب�ساتني  عيون  و�سركة  والتجارية،  الرتفيهية  للم�ساريع 
و�سركة البوارج العاملية للتنمية وال�ستثمار العقاري، و�سركة املكارم العاملية للتنمية العقارية )ملزيٍد 

من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 4-6-3 «ملحة عامة عن ال�سركات التابعة العاملة«(
ال�سركات التابعة لل�سركة التي ل متلك اأو ت�ستاأجر اأي عقار، ولي�س لديها اأي اأ�سول اأو مطلوبات اأو ال�سركات التابعة غري العاملة

اإيرادات اأو اأرباح ول تقوم باأي ن�ساط حمدد )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة امللحق 2 «ال�سركات 
الغري عاملة«(

و�سركاتها ال�سركات الزميلة ال�سركة  فواز احلكري«، من غري  لـ«جمموعة  تابع  اعتباري  �سخ�س  اأو  كيان  اأو  �سركة  اأي 
التابعة

�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، �سركة فا�س العقارية، �سركة �سعف العاملية، �سركة مراكز الريا�س ال�سركات ال�سامنة
كل  والتي قدمت  الثالثة،  الفريدة  �سركة  الثانية،  الفريدة  �سركة  الأولى،  الفريدة  �سركة  املحدودة، 

منها �سماًنا فيما يتعلق باتفاقيات اعادة التمويل
اأي �سركة تكون غالبية راأ�سمالها مملوكًة ملواطنني اأو حكومات من دول جمل�س التعاون، وذلك وفقا �سركات جمل�س التعاون امل�ستثمرة

ح يف قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون ال�سادر يف دورته اخلام�سة ع�سر واملعتمد  للتعريف املو�سّ
مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )16( وتاريخ 1418/01/20هـ، بالإ�سافة اإلى ال�سناديق التي مت 
تاأ�سي�سها يف اإحدى دول املجل�س والتي تطرح وحداتها يف اكتتاب عام على م�ستثمرين من تلك الدول، 
حيثما تكون غالبية روؤو�س اأموال ال�سناديق املذكورة مملوكًة ملواطنني اأو حكومات من دول جمل�س 

التعاون اخلليجي
�سركة املراكز العربية، وال�سركات التابعة لها )ما مل يقت�س ال�سياق خالف ذلك(ال�سركة

من �سركة الأطعمة والرتفيه الغذائية  منافذ اخلدمات  بت�سغيل  تقوم  زميلة  �سركة  وهي  التجارية،  والرتفيه  الأطعمة  �سركة 
خالل المتيازات الدولية )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-5-4 «�سيا�سة التعامالت 

العالقة«( الأطراف ذات  مع 
�سركة املراكز العربيةال�سركة الأم

�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سةال�سركة الأم القاب�سة
�سركة فا�س للطاقة التجارية، وهي �سركة زميلة تعمل يف قطاع تطوير الطاقة املتجددة )ملزيٍد من �سركة فا�س للطاقة التجارية

التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-5-4 «�سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة«(
�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه العقارية، وهي �سركة زميلة تعمل يف قطاع التطوير العقاري �سركة فواز احلكري العقارية

)ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-5-4 «�سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة«(
�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه و�سركاتها التابعة )العاملة حتت ال�سم التجاري »�سركة فواز �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه

عبدالعزيز احلكري و�سركاه«(، املدرجة يف ال�سوق املالية حتت الرمز 4240 وهي �سركة زميلة تعمل 
من �سمن جمالت اأخرى يف جمال بيع املالب�س بالتجزئة

�سركة مراكز الريا�س املحدودة وهي �سركة تابعة لل�سركة�سركة مراكز الريا�س املحدودة
�سهادات الزكاة التي ت�سدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل�سهادات الزكاة

فواز عبدالعزيز احلكري، �سلمان عبدالعزيز احلكري، عبداملجيد عبدالعزيز احلكري، والذين قدم كل ال�سامنني ال�سخ�سيني
منهم �سماًنا فيما يتعلق باتفاقيات اعادة التمويل

�سريبة القيمة امل�سافة التي ُتعرف كذلك ب�سريبة ال�سلع واخلدمات�سريبة القيمة امل�سافة
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الطرح العام الأويل لأ�سهم ال�سركةالطرح
ي�ستمل م�سطلح »طرف ذو عالقة« يف هذه الن�سرة وفقًا لقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح طرف ذو عالقة

بتاريخ  4-11-2004م  رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  ال�سادرة  وقواعدها  املالية  ال�سوق  هيئة 
1425/8/20هـ )املوافق 2004/10/4م(، وتعديالته مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم 1-7-2018م 

التالية: اأي من اجلهات  )املوافق 2018/1/18م(،  بتاريخ 1439/5/1هـ 

تابعي ال�سركة )اأ(  

امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة )ب( 

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة )ج( 

اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�سركة )د( 

اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة )ه( 

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف اأ، ب، ج، د، ه، اأعاله )و( 

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف اأ، ب، ج، د، ه، و اأعاله )ز( 

يف الفقرة )ز(، تعني كلمة »�سيطرة« القدرة على التاأثري على اأعمال اأو قرارات �سخ�س اآخر ب�سكل 
مبا�سر اأو غري مبا�سر، بالنفراد اأو مع قريب اأو تابع، من خالل ما يلي: )1( امتالك 30% اأو اأكرث من 
حقوق الت�سويت يف ال�سركة؛ اأو )2( امتالك احلق بتعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء الهيئة احلاكمة، 

وُيف�ّسر م�سطلح »امل�سيطر« على هذا الأ�سا�س
طلب الكتتاب املقدم من الأفراد والذي �سيكون عن طريق الإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة طلب الكتتاب اللكرتوين

التابعة للجهات امل�ستلمة ال�سراف الآيل 
العقارات وم�ساريع التطوير العقاري التابعة لل�سركة، على ال�سكل التايل:العقارات

املراكز التجارية الـ 19 التابعة لل�سركة املو�سحة يف اجلدول 4-24 )«نظرة عامة على املراكز  )اأ( 
تو�سعة  يت�سمن  )الق�سيم(،  بالزا  النخيل  اأن  التنويه  )يجدر  لل�سركة»(  التابعة  التجارية 

)الق�سيم((؛ بالزا  النخيل 

املراكز التجارية الثالثة قيد الإن�ساء )بالإ�سافة اإلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف  )ب( 
مدينة الريا�س( وجدة بارك املو�سحة يف الق�سم 4-9-1 ) املراكز التجارية قيد التطوير(؛ 

املواقع اخلم�س امل�ستخدمة لأغرا�س التطوير امل�ستقبلي )مبا فيها املرحلة الثانية من تو�سعة  )ج( 
النخيل مول يف مدينة الريا�س( املو�سحة يف الق�سم 4-9-2 ) الأرا�سي امل�ستخدمة لأغرا�س 

امل�ستقبلي(؛ التطوير 

الأرا�سي اخلالية التي ل يوجد لها حاليًا خطط تطوير، وهي اأر�س الق�سيم واأر�س اأبها. )د( 
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العقارات وم�ساريع التطوير العقاري التابعة لل�سركة التي مت تقييمها من قبل جيه األ األ يف تقرير عقارات التقييم
القائمة واملراكز اجلديدة  التجارية  املراكز  والتي تت�سمن  املوؤرخ 2019/2/28م،  العقاري  التقييم 

قيد الإن�ساء كما يف 31 دي�سمرب 2018م )وهو تاريخ تقرير التقييم العقاري(:

خري�س مول  ●

ال�سالم مول  ●

�سحارى بالزا  ●

تال مول   ●

النخيل مول )الريا�س(  ●

النخيل بالزا )ي�سمل تو�سعة النخيل بالزا(  ●

�سلمى مول  ●

عزيز مول  ●

هيفاء مول جدة  ●

مول العرب )جدة(  ●

ال�سالم مول )جدة(  ●

مول الظهران  ●

الح�ساء مول  ●

مكة مول  ●

اجلبيل مول  ●

جوري مول  ●

النور مول  ●

احلمراء مول  ●

اليا�سمني مول  ●

اخلليج مول )الريا�س(  ●

النخيل مول )الدمام(  ●

بوليفارد اجلامعة   ●

قيد  ولي�ست  ت�سغيلها  يتم  مل  التي  واملواقع  والتو�سعات  اجلديدة  التجارية  املراكز  ا�ستثناء  مت  ولكن 
الإن�ساء كما يف 31 دي�سمرب 2018م، وهي: )1( وموقع جند )2( وموقع الزهرة و )3( جدة بارك 
)4( واملرحلة الأولى واملرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف الريا�س )5( والأرا�سي الغري مطورة 

)موقع مول العرب )الريا�س( وموقع اجلوهرة )جدة( واأر�س اأبها واأر�س الق�سيم(.
اأر�س اأبها، الأح�ساء مول، النور مول، مكة مول، النخيل مول )الدمام(، احلمراء مول، اجلبيل مول، العقارات ال�سامنة )كل منها عقار �سامن(

ال�سالم مول )الريا�س(، مول  الق�سيم، �سحارى بالزا،  اأر�س  العرب )جدة(،  اخلليج مول، مول 
العرب )موقع الريا�س(، موقع اجلوهرة

لبع�س عقد اإيجار رئي�سي م�ستاأجرة  ب�سفتها  الرئي�سية  التابعة  �سركاتها  اأو  ال�سركة  مع  مربمة  رئي�سية  اإيجار  عقود 
الن�سرة هذه  من   1-5-13 الق�سم  يف  واملبينة  التجارية،  املراكز 

اأي م�ستاأجر من ال�سركة يحقق ما ل يقل عن 10 مليون ريال �سعودي عن كل �سنة ماليةالعمالء الرئي�سيون
عيد الفطر و/اأو عيد الأ�سحىالعيد
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فرتة ال�ستة اأ�سهر التي ل يجوز خاللها لكبار امل�ساهمني الت�سرف يف اأي من اأ�سهمهم بدءًا من تاريخ فرتة احلظر
بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق. ويجوز لكبار امل�ساهمني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد فرتة احلظر

قانون الأوراق املالية الأمريكي للعام 1933 وتعديالتهقانون الأوراق املالية الأمريكي
3-123-قواعد الإدراج رقم  القرار  مبوجب  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  عن  ال�سادرة  لتداول  الإدراج  قواعد 

2017 وتاريخ 1439/4/9هـ )املوافق 2017/12/27م( واملعدلة بقرار رقم 1-115-2018 بتاريخ 
2018/10/22م( )املوافق  1440/2/13هـ 

قواعد الكفاية املالية ال�سادرة عن الهيئة مبوجب القرار رقم 1-40-2012م وتاريخ 1434/2/17هـ قواعد الكفاية املالية
)املوافق 2012/12/30م(، وتعديالتها

القواعد املنظمة ل�ستثمار املوؤ�س�سات املالية 
الأجنبية

ال�سادرة  املدرجة  املالية  الأوراق  يف  املوؤهلة  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  ل�ستثمار  املنظمة  القواعد 
وتاريخ 1437/7/15هـ )املوافق  القرار رقم 2015-42-1  املالية مبوجب  ال�سوق  عن جمل�س هيئة 
2015/5/4م( واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-3-2018 وتاريخ 1439/4/22هـ( 

2018/1/9م( املوافق 
قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات 

امل�ستمرة
القرار رقم  الهيئة مبوجب  ال�سادرة عن جمل�س  امل�ستمرة  املالية واللتزامات  الأوراق  قواعد طرح 
3-123-2017م وتاريخ 1439/4/9هـ )املوافق 2017/12/27م( واملعدلة بقرار رقم 2018-45-3 

بتاريخ 1439/8/7هـ )املوافق 2018/4/23م(، بال�ستناد اإلى نظام ال�سوق املالية
القوائم املالية املوحدة املراجعة من قبل مراجع احل�سابات: )1( لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 القوائم املالية

مار�س 2016م، و2017م، القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سركة عن ال�سنة 
املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م، والإي�ساحات املرفقة بها، التي مت اإعدادها وفقًا للمعايري 
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة، و )2( ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م وفرتة الت�سعة 
وفقًا  مراجعتها  متت  والتي  بها،  املرفقة  والإي�ساحات  2018م،  دي�سمرب   31 بتاريخ  املنتهية  اأ�سهر 
اإليها  وي�سار  ال�سعودية.  العربية  اململكة  املعتمد يف  النحو  الدولية )IFRS( على  املحا�سبية  للمعايري 

اأي�سًا بالقوائم املالية املراجعة.
اأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة والذين ترد اأ�سماوؤهم يف اجلدول 5-5 )»تفا�سيل الإدارة العليا«(كبار التنفيذيون
امل�ساهم الذي ميلك 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.كبار امل�ساهمني

اإن كبار امل�ستاأجرين هم الذين ي�ستاأجرون حمالت جتارية ذات م�ساحات تزيد عن 1.000 مرت مربع كبار امل�ستاأجرين
يف اأي مركز جتاري

�سركة كي بي اإم جي الفوزان و�سركاهكي بي اإم جي
اأحكام نظام Reg S من قانون الأوراق املالية ال�سادر يف الوليات املتحدة الأمريكية لعام 1933م، لئحة »اأ�س«

وتعديالته
القرار لئحة حوكمة ال�سركات مبوجب  الهيئة  جمل�س  عن  ال�سادرة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  حوكمة  لئحة 

رقم 8-16-2017م وتاريخ 1438/05/16هـ )املوافق 2017/02/13م( )مبوجب نظام ال�سركات( 
اأبريل   23 )املوافق  بتاريخ 1439/8/7هـ  ال�سادر  رقم 3-45-2018م  القرار  وفق  معدلة  كما هي 

2018م(
لوائح �سناديق ال�ستثمار ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب قراره رقم 2006/219/1 لئحة �سناديق ال�ستثمار

املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�س  قبل  من  واملعدل  2006/12/24م(  )املوافق  1427/12/3هـ  وتاريخ 
2016/5/23م( )املوافق  1437/8/16هـ  وتاريخ   2016/61/1 رقم  قراره  مبوجب 

جلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآتجلان جمل�س الإدارة اأو اللجان
جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س الإدارةجلنة الرت�سيحات واملكافاآت

جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة املراجعة
املعتمدين لوائح تقييم املقيمني  بنظام  عماًل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التقييم  اأن�سطة  حتكم  التي  اللوائح 

تقييم  )فرع  التنفيذية  ولئحته  1433/7/9هـ  وتاريخ  م/43  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  ال�سادر 
العقارات( ال�سادرة مبوجب القرار الوزاري رقم 531 وتاريخ 1435/6/3هـ واملعّدلة مبوجب القرار 

1439/2/2هـ وتاريخ   6039 رقم  الوزاري 
ميالديم

املاركات الفاخرة ذات اأ�سعار مقبولةاملاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية
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�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمار ومورغان �ستانلي ال�سعودية و�سركة الأهلي املاليةمتعهدو التغطية
جمل�س اإدارة ال�سركةجمل�س الإدارة
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيجمل�س التعاون

املجل�س الدويل للمراكز التجارية )اآي �سي اإ�س �سي(املجل�س الدويل للمراكز التجارية
جمل�س الوزراء يف اململكة العربية ال�سعوديةجمل�س الوزراء

�سركة املراكز العربية و�سركاتها التابعةاملجموعة
و�سركة جمموعة فواز احلكري و�سركاه،  احلكري  عبدالعزيز  فواز  و�سركة  ال�سركة،  �سمنها  )من  ال�سركات  من  جمموعة 

وغريها  الأمنية  جند  ت�ساري�س  وموؤ�س�سة  التجارية،  للطاقة  فا�س  و�سركة  العقارية،  احلكري  فواز 
من ال�سركات( مملوكة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من كل من فواز عبدالعزيز احلكري، و�سلمان 

احلكري عبدالعزيز  وعبداملجيد  احلكري،  عبدالعزيز 
�سركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعوديةمدير ال�ستقرار ال�سعري

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمارمدير الكتتاب
املدير املايل لل�سركةاملدير املايل

اأع�ساء جمل�س الإدارةاملديرون
املالية مديري �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات الأهلي  و�سركة  ال�سعودية  �ستانلي  مورغان  و�سركة  ال�ستثمار  واإدارة  لالأ�سول  �سامبا  �سركة 

�سركة جولدمان �ساك�س العربية ال�سعودية واملجموعة املالية هريمي�س و�سركة �سيتي جروب العربية 
ال�سعودية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ال�سعودية وناتك�سي�س و�سركة كريديت �سوي�س العربية 

ال�سعودية
املديرية العامة للدفاع املدين يف اململكة العربية ال�سعوديةاملديرية العامة للدفاع املدين

اأي مركز جتاري مب�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري ل تقل عن 10.000 مرت مربع، ولكن ل تزيد عن مركز جتارى حملي
اإلى تعريف املجل�س الدويل للمراكز التجارية 37.000 مرت مربع بال�ستناد 

اأي مركز جتاري مب�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري ل تقل عن 37.000 مرت مربع، ول تتعدى 74.000 مركز جتاري اإقليمي
مرت مربع، ح�سب تعريف املجل�س الدويل للمراكز التجارية

تعريف مركز جتاري اإقليمي كبري اإلى  ا�ستنادًا  مربع،  مرت   74.000 تفوق  للتاأجري  قابلة  اإجمالية  مب�ساحة  جتاري  مركز  اأي 
التجارية للمراكز  الدويل  املجل�س 

تاريخ هذه مركز جتاري اأو مراكز جتارية كما يف  لل�سركة  التابعة   19 البالغ عددها  الت�سغيل  بحالة  التجارية  املراكز  من  واأي  كل 
النخيل بالزا )الق�سيم(  بها  يق�سد  النخيل بالزا )الق�سيم(،  الى مركز  ال�سارة  الن�سرة )عند 
الرجاء  املعلومات،  من  وللمزيد  ذلك.  على خالف  ين�س  ما مل  )الق�سيم(  بالزا  النخيل  وتو�سعة 

الآخرى«(. »املمتلكات   4-7-6-6 الق�سم  على  الإطالع 
اإجمايل امل�ساحة القابلة للتاأجريامل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري

اأي مالك لأ�سهم يف ال�سركةم�ساهم
�سركة فا�س العقاريةامل�ساهم املعني بالتخ�سي�س الإ�سايف

�سركة فا�س العقاريةامل�ساهم املقر�س لالأ�سهم
امل�ساهمون الذين ترد اأ�سماوؤهم ون�سب ملكيتهم يف اجلدول 4-8 )«ملحة عامة عن ملكية الأ�سهم قبل امل�ساهمون البائعون

الطرح وبعده»( والذين �سيقومون ببيع بع�س اأ�سهمهم يف الطرح
و�سركة امل�ساهمون احلاليون احلكري،  عبدالعزيز  وعبداملجيد  احلكري،  عبدالعزيز  و�سلمان  احلكري،  عبدالعزيز  فواز 

و�سركة  العقارية،  فا�س  و�سركة  الثالثة،  الفريدة  و�سركة  الثانية،  الفريدة  و�سركة  الأولى،  الفريدة 
العاملية. �سعف 

امل�ساهمون امل�سيطرون الذين ميلكون يف ال�سركة جمتمعني )ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر( اأكرث من امل�ساهمون امل�سيطرون
51% من راأ�س املال امل�سدر لل�سركة، وهم فواز عبدالعزيز احلكري، �سلمان عبدالعزيز احلكري وعبد 

املجيد عبد العزيز احلكري
اأي من �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه، و�سركة الأطعمة والرتفيه و�سركاتها التابعة، و�سركة امل�ستاأجر ذو العالقة

العاملية،  ال�سعودية  التجارية، والأكادميية  القهوة  بيلي، و�سركة كيدز �سبي�س، و�سركة مراكز  األعاب 
والتي ت�ستاأجر كل منها م�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري يف واحد اأو اأكرث من املراكز التجارية التابعة 

لل�سركة وتكون طرفًا ذات عالقة
اأي م�ستاأجر لدى ال�سركة لي�س م�ستاأجرًا ذو عالقةامل�ستاأجر من الغري
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اأي م�ستاأجر لل�سركة ي�ستاأجر حمالت ت�سغل م�ساحة تقل عن 500 مرت مربع يف اأي مركز جتاريم�ستاأجرو املتاجر العادية
اأي م�ستاأجر من ال�سركة ي�ستاأجر حمالت جتارية ذات م�ساحات تزيد عن 500 وتقل عن 1.000 مرت امل�ستاأجرين �سبه الكبار

مربع يف اأي من املراكز التجارية
اأوراق امل�ستثمر الأجنبي املوؤهل املوؤهلة يف  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  املنظمة ل�ستثمار  للقواعد  وفقا  اأجنبي موؤهل  م�ستثمر 

املالية املدرجة لال�ستثمار يف الأوراق املالية املدرجة. ويتم تقدمي طلب التاأهيل اإلى �سخ�س مرخ�س 
له ليقوم بتقييم الطلب وقبوله وفقا للقواعد املنظمة ل�ستثمار املوؤ�س�سات املالية الأجنبية املوؤهلة يف 

الأوراق املالية
الأفراد غري اخلليجيني الذين يعي�سون خارج اململكة واملوؤ�س�سات امل�سجلة خارج دول جمل�س التعاون امل�ستثمرين الأجانب

اخلليجي والتي تعمل خارج اململكة، والتي يحق لها ال�ستثمار ب�سكل غري مبا�سر للح�سول على املنفعة 
القت�سادية لأ�سهم الطرح، وذلك من خالل اإبرام اتفاقيات مبادلة مع اأحد الأ�سخا�س املرخ�س لهم 

ب�سراء الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املالية
�سركة جونز لنغ ل�سال العربية ال�سعودية للتقييم العقاري )JLL(م�ست�سار اأبحاث ال�سوق

هذه امل�ست�سارون من  و]ح[  ]ز[  ال�سفحات  يف  اأ�سماوؤهم  تظهر  والذين  بالطرح،  يتعلق  ما  يف  ال�سركة  م�ست�سارو 
الن�سرة

املالية امل�ست�سارون املاليون الأهلي  و�سركة  ال�سعودية  �ستانلي  مورغان  و�سركة  ال�ستثمار  واإدارة  لالأ�سول  �سامبا  �سركة 
ال�سعودية  العربية  �ساك�س  جولدمان  و�سركة 

العالقة(، املعامالت مع الأطراف ذات العالقة امل�ستاأجرين ذوي  العالقة )مبا يف ذلك  والأطراف ذات  ال�سركة  املربمة بني  املعامالت 
العالقة»( الأطراف ذات  والعقود مع  الن�سرة )«املعامالت  الق�سم 13-6 من هذه  واملبينة يف 

جمموعة املعايري املحا�سبية الدولية ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية. وت�سمل »املعايري املعايري املحا�سبية الدولية
املحا�سبية  املعايري  القانونيني«  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  قبل  من  املعتمدة  الدولية  املحا�سبية 
الدولية، م�سافًا اإليها بع�س املتطلبات والإف�ساحات من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني 
وغريها من »املعايري والأحكام«. وتت�سّمن هذه املعايري والأحكام املعايري والن�سرات الفنية املعتمدة 
املحا�سبية  املعايري  تغطيها  ل  مب�سائل  واملرتبطة  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  قبل  من 
الدولية مثل �سوؤون الزكاة. اإن املعايري املحا�سبية الدولية املُ�سار اإليها يف هذه الن�سرة تعني املعايري 

املحا�سبية الدولية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على 

النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية
املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، 
الهيئة  من  املطلوبة  الإ�سافية  والإف�ساحات  املتطلبات  اإلى  بالإ�سافة  الدولية  املعايري  ت�سم  والتي 
ال�سعودية  الهيئة  اأقرتها  التي  والت�سريحات  املعايري  من  وغريها  القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية 
تغطيها  ل  التي  بامل�سائل  املتعلقة  الفنية  والإ�سدارات  املعايري  ت�سمل  والتي  القانونيني،  للمحا�سبني 

الدولية املعايري 
املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف 

)SOCPA( اململكة
املعايري املحا�سبية املتعارف عليها عمومًا يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني
اأولد املكتتبون الأفراد لها  التي  الأرملة  اأو  املطلقة  ال�سعودية  املراأة  ذلك  يف  مبا  الطبيعيون  ال�سعوديون  الأ�سخا�س 

اأنها  اأن تقدم ما يثبت  اأن تكتتب باأ�سمائهم، �سريطة  قا�سرين من زوج غري �سعودي التي يحق لها 
القا�سرين لالأولد  اأمومتها  يثبت  ما  اأو  اأرملة  اأو  مطلقة 

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة
البنك املمول مبوجب اتفاقيات اعادة التمويلاملمولني

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة ال�ستثمارمن�سق الطرح
«منطقة منطقة الدمام احل�سارية با�سم  اإليه  ي�سار  فيما  اندجمت  والتي  والظهران واخلرب،  الدمام  التي ت�سم مدن  املنطقة 

احل�سارية«. الدمام 
منطقة م�سرتكة داخل من�ساأة معينة مال�سقة للعديد من املطاعممنطقة الطعام

البنوك و�سركات اخلدمات املاليةاملوؤ�س�سات املالية
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تعني امل�ستثمرين املحددين اأدناه:املوؤ�س�سات املكتتبة

املالية  ال�سوق  يف  املدرجة  املالية  الأوراق  يف  ت�ستثمر  التي  واخلا�سة  العامة  ال�سناديق  )اأ( 
بالأحكام  اللتزام  مع  بذلك،  لها  تتيح  ال�سندوق  واأحكام  �سروط  كانت  اإذا  ال�سعودية 
الأوامر. �سجل  بناء  وتعليمات  ال�ستثمار  �سناديق  لئحة  يف  عليها  املن�سو�س  والقيود 

مع  اأ�سيل،  ب�سفة  املالية  الأوراق  يف  بالتعامل  الهيئة  قبل  من  لهم  املرخ�س  الأ�سخا�س  )ب( 
الطلب. ا�ستمارة  تقدمي  عند  املالية  الكفاية  قواعد  يف  عليها  املن�سو�س  بالأحكام  اللتزام 

لالأحكام  وفقًا  الإدارة  اأعمال  ممار�سة  يف  الهيئة  قبل  من  له  مرخ�س  �سخ�س  عمالء  )ج( 
الأوامر. �سجل  بناء  تعليمات  يف  عليها  املن�سو�س  والقيود 

الأ�سخا�س العتباريني الذين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى  )د( 
مركز الإيداع. با�ستثناء امل�ستثمرين الأجانب غري املقيمني من غري امل�ستثمرين الأجانب 
الأوراق  يف  املوؤهلة  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  ل�ستثمار  املنظمة  للقواعد  وفقًا  املوؤهلني 
وتاريخ 1435/8/11هـ )املوافق  الهيئة رقم )05158/6(  لتعميم  وفقًا  املدرجة،  املالية 
وتاريخ   )2014-28-9( رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  على  بناء  ال�سادر  2014/6/9م( 

2014/5/19م(. )املوافق  1435/7/20هـ 

اأخرى  اأو �سوق مالية  ال�سوق،  اأو  الهيئة،  واأي هيئة دولية تعرتف بها  اجلهات احلكومية،  )هـ( 
الإيداع. مركز  اأو  الهيئة،  بها  تعرتف 

ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرًة اأو عن طريق مدير حمفظة خا�سة. )و( 

اإذا كانت �سروط واأحكام ال�سندوق تتيح لها  ال�سركات اخلليجية وال�سناديق اخلليجية  )ز( 
ذلك.

امل�ستثمرين الأجانب املوؤهلني. )ح( 

م�ستفيد نهائي من ذوي ال�سفة العتبارية يف اتفاقية مبادلة مربمة مع �سخ�س مرخ�س  )ط( 
املبادلة اتفاقيات  واأحكام  �سروط  وفق  له 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية يف اململكة العربية ال�سعوديةاملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية
فواز موؤ�س�سة ت�ساري�س جند الأمنية جمموعة  يف  ع�سو  وهي  اخلا�سة،  املدنية  الأمنية  للخدمات  الأمنية  جند  ت�ساري�س  موؤ�س�سة 

الأمنية اخلدمات  قطاع  يف  وتعمل  تابعة(  �سركة  تكون  اأن  )دون  احلكري 
وميثل الناجت املحلي الإجمايل الدولة.  يف  القت�سادي  الن�ساط  لإجمايل  كمي  مقيا�س  اأ�سمل  )وهو  املحلي  الناجت  اإجمايل 

القيمة النقدية جلميع الب�سائع واخلدمات املنتجة داخل احلدود اجلغرافية للدولة على مدى فرتة 
معينة( زمنية 

ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي، وهو ما ميثل مقيا�سًا ملتو�سط دخل الفرد يف دولة ما )ويتم الناجت املحلي الإجمايل للفرد
ح�سابه بق�سمة اإجمايل الناجت املحلي على عدد ال�سكان(

نائب الرئي�س للعمليات لل�سركةنائب الرئي�س للعمليات 
الن�سبة املئوية من املوظفني يف اأي قوة عاملة ممن ي�سهمون يف م�ستوى ال�سعودة �سمن القوى العاملة ن�سبة ال�سعودة

لأي �سركة، مبا يف ذلك املواطنني ال�سعوديني والأ�سخا�س املتزوجني من �سعوديني، علما باأن بع�س 
الفئات، مثل املوظفني ال�سعوديني املعوقني، لديهم وزن اأكرب عند احت�ساب م�ستوى ال�سعودة 

هذه الن�سرة املعّدة من قبل ال�سركة واملتعّلقة بالطرحن�سرة الإ�سدار اأو الن�سرة
النظام النظام ال�سا�سي  )«ملخ�س  الن�سرة  هذه  من   12-13 الق�سم  يف  ملخ�سه  الوارد  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام 

الأ�سا�سي«(
نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م / 30( بتاريخ 1424/6/2هـ، )املوافق نظام ال�سوق املالية

31 يوليو 2003م(، وتعديالته
وتاريخ نظام ال�سركات رقم )م/3(  امللكي  املر�سوم  ال�سادر مبوجب  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سركات يف  نظام 

2015/11/10م( )املوافق  1437/01/28هـ 
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نظام العمل ال�سعودي ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ )املوافق نظام العمل
2005/9/27م(، وما ورد عليه من تعديالت

منوذج طلب الكتتاب الذي يجب على املوؤ�س�سات املكتتبة تعبئته لالكتتاب يف اأ�سهم الطرحمنوذج طلب الكتتاب
هجريهـ

والأدوات هايربماركت والأحذية  )كاملالب�س  الغذائية  وغري  الغذائية  املنتجات  خمتلف  لبيع  خم�س�سة  م�ساحة 
مربع تقل عن 5.000 مرت  ل  وغريها( مب�ساحة  والأواين  الكهربائية 

هيئة ال�سوق املالية باململكة �ساملة حيثما ي�سمح الن�س، اأي جلنة، اأو جلنة فرعية اأو موظف اأو وكيل هيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة
يفو�س للقيام باأي وظيفة من وظائف الهيئة

الهيئة العامة للرتفيه يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة العامة للرتفيه
الهيئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونينيهيئة املحا�سبني القانونيني
وزارة التجارة وال�ستثمار يف اململكةوزارة التجارة وال�ستثمار

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية يف اململكةوزارة ال�سوؤون البلدية والقروية
وزارة العمل والتنمية الجتماعية يف اململكةوزارة العمل

اأي يوم تكون فيها اجلهات امل�ستلمة مفتوحة للعمل يف اململكة )با�ستثناء يومي اجلمعة وال�سبت واأي يوم عمل
اإجازات ر�سمية(
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عو�مل �ملخاطرة. 2

يتعني على امل�ستثمرين املحتملني، قبل اأن يقرروا ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، درا�سة جميع املعلومات امل�سمولة يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية، وبوجٍه 
خا�س عوامل املخاطرة الواردة اأدناه. وقد ل ت�ستمل عوامل املخاطرة املو�سحة اأدناه على جميع املخاطر التي قد تواجهها ال�سركة، فقد تكون هناك 

خماطر اإ�سافية غري معلومة لل�سركة يف الوقت الراهن، اأو قد يتم اعتبارها غري جوهرية اإل اأنها قد توؤثر على عمليات ال�سركة.

وقد تتاأثر اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ اإذا حدثت -اأو اأ�سبحت جوهرية- اأيٌّ من املخاطر 
املخاطر  لهذه  ونتيجة  الراهن.  الوقت  تعترب غري جوهرية يف  التي  اأو  الإدارة،  اأع�ساء جمل�س  اأخرى مل يحددها  اأية خماطر  اأو  اأدناه،  اإليها  امل�سار 
وغريها، فاإن الأحداث والظروف املتوقعة يف امل�ستقبل والتي مت عر�سها يف هذه الن�سرة قد ل حتدث بالطريقة التي تتوقعها ال�سركة و/اأو اأع�ساء 
جمل�س الإدارة، اأو قد ل حتدث على الإطالق. بالتايل، على املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبني الأفراد النظر يف جميع الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه 
الق�سم 11 »الإقرارات»  التفا�سيل، يرجى مراجعة  التحقيق فيها )ملزيٍد من  الإفادات دون  التف�سري وعدم العتماد على تلك  الن�سرة يف �سوء هذا 

والق�سم 17 «تعهدات ال�سركة فيما بعد الإدراج»(.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه، على حد علمهم واعتقادهم، ل توجد اأي خماطر جوهرية بخالف تلك املذكورة يف هذا الق�سم قد يوؤثر اإغفالها 
على قرارات امل�ستثمرين بال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح، حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه.

اإن ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح ل ينا�سب اإل امل�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا هذا ال�ستثمار، والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل 
اأية خ�سارة قد تنتج عن هذا ال�ستثمار. ويجب على اأي م�ستثمٍر حمتمل، اإن كان لديه اأية �سكوك بخ�سو�س الإجراءات التي عليه اتخاذها، اأن ي�ست�سري 

م�ست�سارًا ماليًا مرخ�سًا له من قبل الهيئة طالبًا منه امل�سورة فيما يخ�س اأي ا�ستثماٍر يف اأ�سهم الطرح.

ويف حال حدوث اأيٍّ خماطر تعتقد ال�سركة يف الوقت الراهن اأنها جوهرية وموؤثرة، اأو حدوث اأي خماطر اأخرى مل حتددها ال�سركة، اأو ل تعتربها يف 
الوقت احلايل خماطر جوهرية، فقد يوؤدي اأي من ذلك اإلى تراجع قيمة اأ�سهم الطرح، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى فقدان امل�ستثمرين املحتملني لكامل 

ا�ستثمارهم يف تلك الأ�سهم اأو جلزٍء منه.

اإن املخاطر الواردة اأدناه قد ذكرت برتتيٍب ل يعك�س اأهميتها اأو الأثر املتوقع لها على ال�سركة. كما قد يرتتب على ال�سركة خماطر اأخرى غري معلومة 
اأو تلك التي تعتربها ال�سركة غري جوهرية يف الوقت الراهن نف�س الآثار اأو العواقب الواردة يف هذه الن�سرة. وعليه، فاإن املخاطر املبينة يف هذا الق�سم 
اأو يف اأي ق�سم اآخر من هذه الن�سرة قد: )اأ( ل ت�سمل جميع املخاطر التي قد توؤثر على ال�سركة اأو على عملياتها اأو اأن�سطتها اأو اأ�سولها اأو الأ�سواق التي 

تعمل فيها؛ و/اأو )ب( ل تبني جميع املخاطر التي ينطوي عليها ال�ستثمار يف اأ�سهم الطرح.

�ملخاطر �ملتعلقة بعمليات �ل�شركة 2-1

�لرت�جع �لعام يف حركة �لز�ئرين و�لإنفاق 2-1-1

تعتمد اإيرادات ال�سركة على دخلها من بدلت الإيجار التي يتم حت�سيلها من امل�ستاأجرين. وتعتمد قدرة امل�ستاأجرين على �سداد تلك الإيجارات على 
قوة البيع وحركة الأ�سواق والقدرة ال�سرائية لعمالئهم اأو زبائنهم، والتي قد حتدد يف بع�س الأحيان قيمة تلك الإيجارات التي يدفعوها لل�سركة. ونتيجة 
لذلك، فاإن املراكز التجارية التابعة لل�سركة عر�سة ملخاطر مرتبطة بقطاع التجزئة. وتخ�سع مبيعات التجزئة لتغرياٍت �سريعٍة ويف بع�س الأحيان غري 
متوقعة يف �سلوك زائري املراكز التجارية التابعة لل�سركة، وهو اأمٌر يتاأثر بالظروف القت�سادية العامة، مبا يف ذلك م�ستويات الدخل املتاح لالإنفاق، 
والثقة العامة يف القت�ساد والتغريات يف اأذواق امل�ستهلكني والرتكيبة ال�سكانية. واإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن التقلبات يف العنا�سر القت�سادية اخلارجة عن 
�سيطرة ال�سركة، مبا يف ذلك قدرة امل�ستهلكني على القرتا�س ومعدلت الفائدة ومعدلت البطالة وم�ستويات الرواتب وال�سرائب وتكاليف ا�ستهالك 
املياه والكهرباء اأو اإلغاء الدعم احلكومي لبع�س املواد، �سواء ب�سكل كامل اأو جزئي، قد يوؤثر على م�ستويات اإنفاق الزائرين وعلى الطلب على املنتجات 
واخلدمات التي يقدمها امل�ستاأجرون لدى ال�سركة. واإذا اأ�ساءت ال�سركة اأو م�ستاأجروها احلكم على متغريات ال�سوق، اأو اأخفقوا يف التجاوب معها، 

ف�سوف يوؤثر ذلك �سلبًا على دخل ال�سركة من الإيجارات وعلى اأدائها املايل.

اأو تلك التي  وقد توؤثر التغريات التي ت�سهدها املناطق التي تقع فيها املراكز التجارية التابعة لل�سركة، مبا يف ذلك التغريات يف الرتكيبة ال�سكانية 
قد توؤثر على �سهولة و�سول الزائرين اإلى املراكز التجارية، على اأعداد الزائرين وم�ستوى اإنفاقهم. وي�ستعمل غالبية زائري املراكز التجارية التابعة 
لل�سركة �سياراتهٍم اخلا�سة اأو �سيارات اأجرة للو�سول اإلى هذه املراكز. وُتعترب اأعمال ال�سيانة اأو الإن�ساءات التي تتم على الطرق املوؤدية اإلى املراكز 
التجارية التابعة لل�سركة اأو �سمن املناطق املحيطة بها من الأمور اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة، وقد توؤثر تلك الأعمال ب�سكٍل �سلبي على عدد 
اأية تغريات يف الرتكيبة ال�سكانية للزائرين الذين يعي�سون بالقرب من املراكز التجارية التابعة  اإلى ذلك، فاإن  زائري مراكزها التجارية. واإ�سافًة 
لل�سركة اأو حولها، مبا يف ذلك التغريات يف متو�سط دخل الفرد والتي توؤثر على امل�ستوى ال�سرائي والنتقائي لأنواع ال�سلع والعالمات التجارية، قد توؤدي 

اإلى انخفا�س م�ستوى الإنفاق مما يوؤثر �سلبا على حركة البيع وال�سراء.
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هذا وقد تتاأثر اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها �سلبا بالجتاهات اجلديدة وطويلة الأمد لتجارة التجزئة. فعلى �سبيل املثال، ت�سهد اململكة حاليا منوا 
كبريا يف التجارة الإلكرتونية، ولذلك، ومبرور الوقت، فقد يزيد اإنفاق الزائرين على الت�سوق عرب الإنرتنت وتطبيقات الهواتف الذكية و/اأو من خالل 
اإلى تراجع يف حركة زائري  للبيع بالتجزئة  التجارة الإلكرتونية والقنوات الأخرى  يوؤدي التحول يف الإنفاق نحو  للبيع بالتجزئة. وقد  اأخرى  قنوات 
املراكز التجارية التابعة لل�سركة وم�ستويات اإنفاقهم داخل تلك املركز، مما �سيوؤدي بدوره اإلى تراجٍع الطلب على ا�ستئجار مواقع يف املراكز التجارية 

التابعة لل�سركة من جانب امل�ستاأجرين.

واإ�سافًة اإلى ذلك، فقد اأ�سبحت املراكز التجارية اإحدى الوجهات العائلية املف�سلة يف اململكة. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى ما توفره هذه املراكز من 
خيارات متنوعة للت�سوق وتناول الطعام والرتفيه يف جو لطيف وبيئة مكيفة، بالإ�سافة اإلى وجود و�سائل ترفيه حمدودة ب�سبب طبيعة املناخ والعادات 
والتقاليد ال�سائدة يف اململكة. ويف حال اأدت الإ�سالحات اجلارية داخل اململكة اإلى وجود اأ�سكال جديدة ومناف�سة من اأ�سكال الرتفيه، فقد يوؤدي ذلك 

اإلى انخفا�س تدريجي يف اأعداد زائري املراكز التجارية نتيجة ل�ستبدال مراكز الت�سوق بهذه الأ�سكال اجلديدة من الرتفيه.

اإن اأي تراجٍع يف اأعداد الزائرين اأو م�ستويات اإنفاقهم نتيجًة لأيٍّ من العوامل �سالفة الذكر �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج 
عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�عتماد �إير�د�ت �ل�شركة على �لعملء �لرئي�شيني 2-1-2

تعتمد اإيرادات ال�سركة ب�سكل كبري على بع�س العمالء الرئي�سيني. وتعترب ال�سركة هوؤلء العمالء الرئي�سيون ك�سركاء ا�سرتاتيجيون لها، مع العلم باأن 
العمالء الرئي�سيني هم ب�سكل عام جمموعة من ال�سركات البارزة العاملة يف قطاع التجزئة والتي يوجد لديها حمافظ ت�ستمل على جمموعة كبرية من 
العالمات التجارية ال�سهرية والذين ي�ستاأجرون جمموعة من املواقع يف عدد من املراكز التجارية التابعة لل�سركة. وي�سمل العمالء الرئي�سيون: �سركة 
فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه و�سركة لندمارك العربية و�سركة اأباريل للتجارة املحدودة، وجمموعة كمال عثمان جمجوم للتجارة و�سركة الفاروق 
للمقاولت والتجارة. ومتثل اإيرادات ال�سركة من اأكرب خم�سة )5( عمالء رئي�سيني حوايل 39.1% و37.0% و37.5% من اإجمايل اإيرادات الإيجار عن 
ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و31 مار�س 2017م، و31 مار�س 2018م، على التوايل، و36.3% عن فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م. ومتثل اإيرادات ال�سركة من اأكرب ع�سر )10( عمالء رئي�سيني حوايل 46.2% و44.8% و46.0% من اإجمايل اإيرادات الإيجار عن 
ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و31 مار�س 2017م، و31 مار�س 2018م، على التوايل، و45.4% عن فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م. ومتثل اإيرادات ال�سركة من العمالء الرئي�سيني ن�سبة كبرية من اإجمايل اإيراداتها، ومن املتوقع ا�ستمرار اعتماد ال�سركة اإلى حٍد كبري 
على ا�ستمرارية عالقاتها مع عمالئها الرئي�سيني وعلى قيام هوؤلء العمالء بتجديد عقود اإيجارات املواقع امل�ستاأجرة من قبلهم يف املراكز التجارية 

التابعة لها )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 4-8-3 »م�ستاأجري ال�سركة«(.

وبالنظر لعتماد ال�سركة على اإيراداتها من عمالئها الرئي�سيني، فاإن فقدان واحد اأو اأكرث من هوؤلء العمالء قد يرتتب عليه اأثٌر �سلبي وجوهريٌّ على 
عمليات ال�سركة. وقد يقرر العمالء الرئي�سيون حتويل كامل اأعمالهم مع ال�سركة اأو جزٍء منها اإلى واحٍد اأو اأكرث من مناف�سيها، اأو مطالبة ال�سركة 
بتخفي�س اإيجارات املواقع امل�ستاأجرة من قبلهم يف املراكز التجارية التابعة لها، اأو بتقدمي خدماٍت اإ�سافية يرتتب عليها زيادة تكاليف ال�سركة. كما 
قد يتعر�س العمالء الرئي�سيون مل�ساعب مالية، اأو قد ي�سطرون لإعادة هيكلة اأعمالهم اأو تغيري ا�سرتاتيجياتهم. وقد يوؤدي حتقق اأي من هذه العوامل 

اإلى التاأثري �سلبا على قدرة اأو رغبة العمالء الرئي�سيني يف ال�ستمرار يف ا�ستئجار املواقع امل�ستاأجرة من قبلهم يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة.

ويف حال قيام اأي من العمالء الرئي�سيني باإغالق املواقع امل�ستاأجرة من قبله يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة، فقد يوؤدي ذلك، بالإ�سافة اإلى خ�سارة 
ال�سركة لإيراداتها من هذه املواقع، اإلى التاأثري �سلبًا على مبيعات عمالء اأخرين يف هذه املراكز والذي قد يوؤدي بدوره اإلى اإغالق املحالت التابعة 
لهوؤلء العمالء، اأو قد يوؤدي اإلى انخفا�س اأعداد الزائرين للمراكز التجارية التابعة لل�سركة. اإن خ�سارة ال�سركة لأي من العمالء الرئي�سيني �سيوؤثر 

ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�لتغري�ت �ل�شلبية يف �لو�شع �ملايل مل�شتاأجري �ملر�كز �لتجارية 2-1-3

قد يتاأثر الو�سع املايل مل�ستاأجري املراكز التجارية التابعة لل�سركة )مبا يف ذلك العمالء الرئي�سيني وكبار امل�ستاأجرين( �سلبا يف امل�ستقبل ب�سبب عدٍد 
من العوامل من بينها ازدياد املناف�سة من قبل جّتار التجزئة الآخرين ومن قنوات بيع التجزئة الأخرى اأو البديلة )مثل الت�سوق عرب الإنرتنت(، وغريها 
من الظروف التي قد يواجهها امل�ستاأجرون يف اأعمالهم. وقد كانت الظروف القت�سادية يف قطاع جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية خالل 
العامني املا�سيني حرجة و�سعبة، الأمر الذي اأدى اإلى انخفا�س يف منو اإيرادات بع�س م�ستاأجري ال�سركة. وبوجه خا�س تعر�س م�ستاأجري ال�سركة 
اأكرب امل�ستاأجرين الرئي�سني لدى  اآثار �سلبية، وقد تعر�ست �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه، وهي متثل اأحد  اإلى  العاملني يف قطاع التجزئة 
ال�سركة من حيث الإيرادات، لرتاجع يف اإيراداتها يف ال�سنة املالية 2018م مقارنة بال�سنة املالية 2017م. بالإ�سافة اإلى ذلك، واجهت ال�سركة خالل 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م �سعوبات يف حت�سيل بدلت الإيجار من امل�ستاأجرين. وقد يرتتب على ذلك، من بني اأمور اأخرى، ا�سطرار 
ال�سركة اإلى تخفي�س بدلت الإيجار بناء على طلب امل�ستاأجرين و/اأو عدم قيام امل�ستاأجرين ب�سداد بدلت الإيجار امل�ستحقة لل�سركة، مما �سوف يوؤدي 

اإلى انخفا�س يف اإيرادات ال�سركة.
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وبالإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن اإيرادات بع�س م�ستاأجري املراكز التجارية التابعة لل�سركة، وبوجٍه خا�س اأولئك العاملني يف جمال جتارة املالب�س والأزياء، 
لعيد  ال�سابقة  العامة )كالفرتة  واملنا�سبات  الأعياد  اأعلى م�ستوياتها يف  املبيعات  الزائرين وحجم  اأعداد  تبلغ  بوجٍه عام،  لتقلبات مو�سمية.  عر�سة 
الفطر( واأدنى م�ستوياتها خالل الفرتة الواقعة ما بني نهاية مو�سم احلج و�سهر دي�سمرب من كل عام. وقد ل يتمكن امل�ستاأجرون من توقع التقلبات 
اإيراداتهم دومًا م�ساريفهم الت�سغيلية، الأمر الذي قد يعر�سهم ل�سعوبات مالية  املو�سمية يف اأعداد الزائرين ويف حجم مبيعاتهم، وقد ل تتجاوز 

)ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2-3-3 »املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى«(. 

وقد يوؤثر اأيٌّ من هذه العوامل �سلبًا على قدرة امل�ستاأجرين على ال�ستمرار يف ت�سغيل اأعمالهم، اأو الوفاء بالتزاماتهم جتاه ال�سركة وجتاه مقر�سيهم 
ومورديهم، اأو جتنب الإفال�س و/اأو الت�سفية. ويف حال اأدت التغريات يف الو�سع املايل للم�ستاأجرين اإلى اأثٍر �سلبي على الأداء العام للمراكز التجارية 

التابعة لل�سركة، ف�سوف يكون لذلك اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بازدياد �مل�شاريف �لت�شغيلية لل�شركة 2-1-4

تربم ال�سركة يف العادة عقود اإيجار متو�سطة وطويلة الأجل مع م�ستاأجريها، حيث ترتاوح مدد الإيجار مبوجب هذه العقود ب�سكل عام ما بني ثالث )3( 
وخم�س )5( �سنوات بالن�سبة ملعظم فئات امل�ستاأجرين )با�ستثناء كبار امل�ستاأجرين، والذين ترتاوح مدد عقود اإيجارهم عادًة بني ع�سرة )10( اإلى 
خم�سة ع�سر )15( �سنة تقريبًا(. وت�سم هذه العقود عادًة بنودًا يتم التفاق عليها بني الطرفني تن�س على زيادة بدلت الإيجار خالل مدة العقد وعلى 
حق ال�سركة يف نقل بع�س ر�سوم اخلدمات للم�ستاأجرين. وحتدد ال�سركة تلك الزيادات يف �سوء عدة اعتبارات ت�سمل، على �سبيل املثال ل احل�سٍر، 
التناف�سي يف  امل�ستاأجر وو�سعه  املقدمة من  اأو اخلدمات  للب�سائع  التجارية  العالمات  واأهمية  ال�سوق  الإيجار يف  مل�ستويات بدلت  ال�سركة  تقديرات 

ال�سوق، والقوة التفاو�سية لل�سركة وامل�ستاأجر.

ولي�س هناك �سماٍن باأن ن�سب الزيادة يف بدلت الإيجار التي يتم التفاق عليها عند اإبرام عقود الإيجار، وحق ال�سركة يف نقل بع�س ر�سوم اخلدمات 
للم�ستاأجرين، �ستكون كافيًة لتعوي�س ال�سركة عن الزيادة يف م�ساريف الت�سغيل اأو معدلت الت�سخم، اأو اأن تلك الزيادات �ستواكب معدلت النمو يف 
بدلت الإيجار يف ال�سوق. كما قد ل تتمكن ال�سركة يف امل�ستقبل من ت�سمني البنود املتعلقة بزيادة بدلت الإيجار يف اتفاقياتها اأو من زيادة بدلت 
الإيجار وفقا لهذه البنود خ�سو�سا بالن�سبة للم�ستاأجرين الذين ي�سعى مناف�سو ال�سركة ل�ستقطابهم، بل على العك�س فقد ت�سطر ال�سركة اإلى تخفي�س 

بدلت الإيجار من اأجل املحافظة عليهم يف مراكزها التجارية.

وقد تتزايد م�ساريف ال�سركة الت�سغيلية نتيجة ملجموعة من العوامل، مبا يف ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سٍر، الزيادة يف تكاليف العقود التي تربمها 
ال�سركة مع مورديها، وتكاليف العمالة وتكاليف ا�ستهالك الوقود واملياه والكهرباء وتكاليف الإ�سالح وال�سيانة واأق�ساط التاأمني، وهي جميعها خارجة 
عن �سيطرة ال�سركة. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأ�سعار الوقود واملياه والكهرباء قد ارتفعت يف ال�سنوات املا�سية )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة 
الق�سم 2-3-4 «املخاطر املتعلقة بالتغيريات يف اأ�سعار الطاقة والكهرباء واملياه واخلدمات ذات ال�سلة»(. كما قد توؤدي اأي زيادة يف متطلبات �سعودة 
الوظائف بال�سركة )اأي اإحالل املواطنني ال�سعوديني مكان العمالة الوافدة( اإلى زيادة م�ساريف ال�سركة الت�سغيلية. وقد ل تتمكن ال�سركة من مترير 
تلك الزيادة مل�ستاأجريها من خالل رفع بدلت الإيجار اأو غريها من الو�سائل )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2-3-3 »املخاطر املتعلقة 
مبتطلبات ال�سعودة ومتطلبات نظام العمل الأخرى«(. و�سوف يرتتب على اأية زيادة يف امل�ساريف الت�سغيلية لل�سركة انخفا�ٍس تدفقاتها النقدية وهام�س 

ربحها واملبالغ املتاحة ل�سيانة مرافقها احلالية ولأعمال التطوير امل�ستقبلية.

ويف حال قلت الزيادة يف بدلت الإيجار املتفق عليها مع امل�ستاأجرين مبوجب عقود اليجار املربمة معهم عن الزيادة يف امل�ساريف الت�سغيلية لل�سركة 
اأو عن الزيادة يف معدلت الت�سخم، وكانت ال�سركة غري قادرة على اإعادة التفاو�س مع امل�ستاأجرين لزيادة بدلت الإيجار خالل �سريان عقود الإيجار 

املربمة معهم وقبل انتهاء مددها، ف�سوف يكون لذلك اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�لتاأخري�ت يف حت�شيل �لإيجار�ت 2-1-5

تقوم ال�سركة عادة ومقدمًا بتح�سيل بدلت الإيجار اخلا�سة بفرتات الإيجار ذات ال�سلة. وت�ستخدم ال�سركة بدلت الإيجار املح�سلة مقدمًا كو�سيلة 
لتمويل متطلبات راأ�س املال الت�سغيلي والعامل على املدى الق�سري. ولي�س هناك ما ي�سمن اإمكانية حت�سيل بدلت الإيجار كيفما وكلما ا�ستحق �سدادها. 
وكما يف 31 دي�سمرب 2018م، بلغت ن�سبة بدلت الإيجار امل�ستحقة غري امل�سددة من امل�ستاأجرين نحو 6.2% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة، من ال�سنة 

املالية ال�سابقة )املنتهية يف 31 مار�س 2018م(.

وقد يوؤدي التاأخر يف �سداد بدلت الإيجار اإلى انخفا�س ملمو�س يف اإيرادات ال�سركة من بدلت الإيجار، الأمر الذي يوؤثر �سلبًا على التدفق النقدي 
لل�سركة. ويف ظل تلك الظروف، قد يتعذر على ال�سركة اإيجاد م�سدر بديل لتمويل متطلبات اأعمالها امل�ستمرة اخلا�سة بعملياتها اليومية، وامل�ساريف 
الراأ�سمالية، و�سداد ديونها، وت�سوية م�ساريف الت�سغيل الأخرى اخلا�سة بها، اأو �سوف ت�سطر ال�سركة للح�سول على متويل اإ�سايف من البنوك، مما 
يوؤدي اإلى تكبدها تكاليف متويل عالية. بالإ�سافة اإلى ذلك، قد يوؤدي التاأخري يف حت�سيل بدلت الإيجار اإلى زيادة ذمم ال�سركة املدينة، مما �سيوؤثر 
�سلًبا على راأ�س املال العامل لل�سركة. اإن اأي تاأثري �سلبي وجوهري على راأ�س املال العامل، والعجز عن تاأمني م�سادر متويل بديلة، اأو ا�سطرار ال�سركة 

ل�سداد تكاليف متويل اإ�سافية، �سوف يكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة بقدرة �ل�شركة على جتديد عقود �لإيجار �ملربمة مع �مل�شتاأجرين �حلاليني �أو �إبر�م عقود  2-1-6
جديدة مع م�شتاأجرين جدد، �أو عجزها عن �إبر�م هذه �لعقود ب�شروط مو�تية لها

تعتمد اإيرادات ال�سركة جزئيا على قدرتها على جتديد عقود الإيجار املربمة مع م�ستاأجريها احلاليني و/اأو اإعادة تاأجري اأية م�ساحات غري موؤجرة 
�سمن مراكزها التجارية مل�ستاأجرين جدد. وبا�ستثناء عقود الإيجار املربمة مع كبار امل�ستاأجرين )والتي ترتاوح مددها عادًة بني ع�سرة )10( اإلى 
خم�سة ع�سر )15( �سنة تقريبًا(، فاإن مدد اأغلب عقود الإيجار املربمة من قبل ال�سركة ترتاوح بني ثالث )3( وخم�س )5( �سنوات، من دون منح اأي 
من اأطراف العقد حق جتديد هذه العقود من جانب واحد. وعادًة ما ت�سعى ال�سركة اإلى اإعادة التفاو�س مع م�ستاأجريها قبل حوايل �ستة )6( اأ�سهر من 

انتهاء مدد عقود الإيجار املربمة معهم، وذلك بهدف اإبرام اتفاقيات اإيجار جديدة وفقا ل�سروط ومدد اإيجار جديدة.

ول ميكن لل�سركة اأن ت�سمن باأن م�ستاأجريها احلاليني )مبا يف ذلك العمالء الرئي�سيني و/اأو كبار امل�ستاأجرين( �سوف ي�ستمرون يف ا�ستئجار م�ساحاٍت 
�سمن املراكز التجارية التابعة لل�سركة عند انتهاء عقودهم احلالية مع ال�سركة، اأو اأن جاذبية املراكز التجارية التابعة لل�سركة �ستبقى على حالها يف 
امل�ستقبل. كما قد ل تتمكن ال�سركة من جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ستاأجرين ب�سروط مماثلة لعقود الإيجار احلالية اأو ب�سروط اأف�سل. ويف حال 
عدم جتديد اأي من عقود الإيجار، فقد يتاأخر امل�ستاأجرون املعنيون، عند انتهاء اأو اإنهاء عقود الإيجار املربمة معهم، يف اإخالء حمالتهم وت�سليمها 

لل�سركة اأو للم�ستاأجرين اجلدد، مما قد يوؤدي اإلى تراجع متو�سط ن�سب الإ�سغال يف املراكز التجارية.

واإذا مل تتمكن ال�سركة من جتديد عقود الإيجار املربمة مع امل�ستاأجرين احلاليني اأو اإبرام عقود جديدة مع م�ستاأجرين جدد، اأو مل تتمكن من اإبرام 
انخفا�س  اإلى  يوؤدي ذلك  لل�سركة جلاذبيتها، فقد  التابعة  التجارية  املراكز  لأي عوامل، مبا يف ذلك فقدان  نتيجة  لها  ب�سروط مواتية  العقود  هذه 

اإيرادات ال�سركة مما �سوف يكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة باعتماد �أعمال �ل�شركة على �ملعاملت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة �لتي �شت�شتمر بعد �لطرح 2-1-7

اأعمال  لنموذج  الرئي�سية  اأحد املالمح  العالقة  وتعترب هذه  العالقة،  الأطراف ذات  ووثيقة مع عدد كبري من  ال�سركة بعالقة عمل م�ستمرة  ترتبط 
ال�سركة. قد اأبرمت ال�سركة عددًا كبريًا من العقود مع اأطراف ذات عالقة من اأجل بناء وتطوير املراكز التجارية التابعة لها وتاأجري م�ساحات جتارية 
�سمن هذه املراكز للم�ستاأجرين ذوي العالقة وللح�سول على خدمات �سيانة معينة لت�سغيل هذه املراكز. وتخ�سع جميع العقود اجلديدة، التي مت 
توقيعها بعد تاريخ اعتماد �سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة، واملربمة بني ال�سركة والأطراف ذات العالقة، ل�سيا�سة التعامالت مع الأطراف 
ذات العالقة اخلا�سة بال�سركة )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-5-4 «�سيا�سة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة»(. ويعتمد جناح 
ال�سركة م�ستقبال على عدد من عقودها املربمة مع الأطراف ذات العالقة، حيث �سيرتتب على اإنهاء اأو انتهاء تلك العقود اأثٌر �سلبي وجوهري على 

اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وتقوم ال�سركة حاليا بتاأجري م�ساحات ومواقع �سمن املراكز التجارية التابعة لها لعدد من الأطراف ذات العالقة، مبا يف ذلك �سركة فواز عبدالعزيز 
احلكري و�سركاه وجلوبال اأكادميي ال�سعودية و�سركة الأطعمة والرتفيه التجارية، و�سركة مراكز القهوة التجارية و�سركة ف�ساء الأطفال )م�سغل مراكز 
كيدزينيا يف اململكة( و�سركة األعاب بلي )مالك وم�سغل مراكز بيلي بيز يف اململكة( و�سركة فا�س للطاقة التجارية )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة 
الق�سم 13-6-1 »عقود الإيجار مع الأطراف ذات العالقة»(. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�سركة ميلكون جمتمعني ح�سة �سيطرة 
يف �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه، وهي �سركة م�ساهمة مدرجة يف تداول )م�سجلة حتت الرمز 4240(. ويوجد ل�سركة فواز عبدالعزيز احلكري 
و�سركاه كما يف 30 �سبتمرب 2018م اأكرث من 1.800 متجر موزع على 160 موقع جتاري يف 13 دولة، والتي َت�سَغل مواقع تزيد م�ساحتها الإجمالية عن 
540.000 مرت مربع. وقد اأبرمت ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2018م نحو 872 عقد اإيجار مع �سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه ونحو 180 عقد 
اإيجار مع �سركة الأطعمة والرتفيه، وهما اأهم امل�ستاأجرين ذوي العالقة من حيث الإيرادات. وقد �سكلت اإيرادات ال�سركة من عقود الإيجار املربمة 
مع امل�ستاأجرين ذوي العالقة ن�سبة 25.7%، و23.2%، و24.7% و23.4% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 
2016م و31 مار�س 2017م و31 مار�س 2018م وفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على التوايل. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فقد قامت 
�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية بالتاأجري امل�سبق ملا ن�سبته 20-25% من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
يف كل مركز جتاري جديد افتتحته ال�سركة خالل تلك الفرتة، وذلك خالل فرتة ثالثة اإلى �ستة ا�سهر قبل افتتاح املركز التجاري املعني. وعليه، اإذا 
مل تتمكن ال�سركة م�ستقبال من احلفاظ على نف�س م�ستويات التاأجري امل�سبق من قبل امل�ستاأجرين ذوي العالقة، مبا يف ذلك �سركة فواز عبدالعزيز 
احلكري و�سركاه و�سركة الأطعمة والرتفيه التجارية، ب�سروط مواتية لها )اأو مل تتمكن من تاأجري اأي مواقع ب�سكل م�سبق على الإطالق(، ف�سوف يوؤدي 
ذلك اإلى انخفا�س يف اإيرادات ال�سركة، مما �سيوؤثر ب�سورة �سلبية وجوهرية على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

ولل�سركة اأي�سًا عالقاٍت وثيقة ب�سركة فواز احلكري العقارية، وهي �سركة متخ�س�سة يف ت�سميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة. وجتدر الإ�سارة اإلى 
اأن هذه ال�سركة مملوكة من قبل امل�ساهمني امل�سيطرين يف ال�سركة. ويوجد لدى ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ثمانية عقود ت�سميم وان�ساء مع 
�سركة فواز احلكري العقارية لبناء ثمانية مراكز جتارية جديدة، منها ثالثة مراكز قيد التنفيذ، بالإ�سافة اإلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول 
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يف مدينة الريا�س، واأربعة مراكز جتارية �سيتم تطويرها م�ستقباًل )بالإ�سافة اإلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�س(. كما 
قامت �سركة فواز احلكري العقارية يف فرتات �سابقة بت�سميم وبناء 16 مركزا من املراكز التجارية التابعة لل�سركة. وقد قامت ال�سركة برت�سية جميع 
هذه العقود على �سركة فواز احلكري العقارية بدون اإجراء اأي مناق�سات وبدون احل�سول على عرو�س من اأطراٍف اأخرى، الأمر الذي يعر�س ال�سركة 
لالعتماد على �سركة فواز احلكري العقارية فيما يتعلق بت�سميم وبناء مراكزها التجارية اجلديدة، بالإ�سافة احتمالية كون الأ�سعار املقدمة من قبل 
�سركة فواز احلكري العقارية تفوق الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق. ومن املمكن اأن يوؤدي انتهاء العالقة بني ال�سركة و�سركة فواز احلكري العقارية اإلى اأثر 
�سلبي وجوهري على ال�سركة، كما قد ل تكون اأي �سركة بديلة تتعاقد معها ال�سركة لت�سميم وبناء مراكزها التجارية يف امل�ستقبل على نف�س امل�ستوى 
من اخلربة اأو الكفاءة، مما قد يوؤدي اإلى تراجع يف �سعبية املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�سركة و/ اأو تاأثر �سمعتها �سلبا، مما �سيكون له اأثر �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها.

�ملخاطر �ملتعلقة بالتعاملت �ملربمة مع �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة  2-1-8

اأطراف  العقود املربمة مع  اإن بع�س  العالقة يف اململكة.  واللوائح ذات  الأنظمة  العالقة لأحكام  العقود واملعامالت مع الأطراف ذات  اإبرام  يخ�سع 
دي�سمرب 2018م(   31 كما يف  ال�سركة،  عقود  قيمة  اإجمايل  من  ومتثل %23.4  ال�سركة،  عقود  اإجمايل عدد  من  )والتي متثل %26.1  ذات عالقة 
تت�سمن اأحكاما و�سروطا ل تعترب ذات اأ�س�س جتارية بحتة. فعلى �سبيل املثال، ل تت�سمن عقود الإن�ساء املربمة مع �سركة فواز احلكري العقارية التزام 
العادة 10% من  تبلغ قيمته يف  ال�سركة )والذي  والتي تدفع من قبل  املقدمة  للدفعة  بتقدمي �سمان مقابل  امل�سروع(  ال�سركة )ب�سفتها مقاول  هذه 
اإلى قيام ال�سركة  اإ�سافة  اأو �سمان ح�سن التنفيذ )والذي تبلغ قيمته يف العادة 10% من اإجمايل قيمة العقد املعني(،  اإجمايل قيمة العقد املعني( 
بتقدمي خ�سومات على بدلت الإيجار للم�ستاأجرين ذوي العالقة تتجاوز اخل�سومات املقدمة لغريهم من امل�ستاأجرين. وقد بلغ متو�سط اخل�سومات 
)با�ستثناء الأك�ساك وامل�ستودعات( على بدلت الإيجار التي مت منحها للم�ستاأجرين ذوي العالقة نحو 20.1% و27.3% و32% و18.2%، من اإجمايل 
اإيرادات ال�سركة من بدلت الإيجار عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م و31 مار�س 2018م، وعن فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على التوايل، مقارنًة مبتو�سط اخل�سومات التي مت منحها لغريهم من امل�ستاأجرين والذي بلغ نحو 2.6% و%1.9 

و7.7% و5.2% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة من بدلت الإيجار عن نف�س الفرتات، على التوايل.

وفيما يتعلق ب�سركة فواز احلكري العقارية و�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه و�سركة الأطعمة والرتفيه، والتي اأبرمت معها ال�سركة اأكرب عدد 
من التعامالت مع اأطراف ذات عالقة، فقد مت اإبرام هذه التعامالت بناًء على املبادئ املبينة يف التفاقية اأو التفاقيات الإطارية ذات ال�سلة املربمة 
معها )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-5-4 »�سيا�سة التعامالت مع الطراف ذات العالقة«(. واإ�سافة اإلى ذلك، تعتزم ال�سركة الدخول 
يف تعامالت مع اأطراف اأخرى ذات عالقة على ذات الأ�س�س، مع اأن التفاقية اأو التفاقيات الإطارية ل ت�سري على تلك الأطراف ذات العالقة )حيث 
اأن التعامالت املربمة مع تلك الأطراف ذات العالقة لي�ست تعامالت جوهرية(، وبالتايل فلي�س هناك اأي التزام تعاقدي ي�سمن اإبرام ال�سركة تلك 
التفاقيات طبقًا لأحكام جتارية بحتة. واإلى احلد الذي تدخل ال�سركة يف عقود مع اأية اأطراف ذات عالقة طبقًا لأحكام غري جتارية بحتة و/اأو اإذا 
ترتب على تلك التعامالت نقل مزايا دون وجه حق لأطراف ذات عالقة بال�سركة، فقد يوؤثر ذلك �سلبًا على تكاليف ال�سركة واإيراداتها الأمر الذي 

�سيوؤثر بدوره، ب�سكل �سلبي وجوهري، على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وف�ساًل عن ذلك، ل ميكن لل�سركة اأن ت�سمن جتديد العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة عند انتهاء مدتها. وطبقًا لن�س املادة 71 من نظام 
ال�سركات، ف�سوف يتوجب عر�س اأي تعامالت يكون لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة م�سلحة فيها )مبا يف ذلك، العقود املذكورة يف الق�سم 
اأعمال ال�سركة على املعامالت مع الأطراف ذات العالقة التي �ست�ستمر بعد الطرح»( على اجلمعية العامة ليتم  2-1-7 «املخاطر املتعلقة باعتماد 
املوافقة عليها. ويحظر على اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة و/ اأو م�ساهم له م�سلحة يف تلك التعامالت )مثل امل�ساهم الذي ميثله اأحد الأع�ساء 
يف جمل�س الإدارة( ال�سرتاك يف املداولت املتعلقة باملوافقة عليها. اإن القيود املفرو�سة على الت�سويت واملطبقة على موافقات اجلمعية العامة مبوجب 
املادة 71 من نظام ال�سركات، ل تتيح لأي م�ساهم حايل باأن ي�سوت على القرارات ذات عالقة يف اجلمعية العامة )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة 
الق�سم 5-5-5 »المتثال باأحكام لئحة حوكمة ال�سركات«(. وبناًء عليه، ف�سوف يتم ال�سعي للح�سول على موافقة من اجلمعية العامة يف اأول اجتماع 
لها بعد اإمتام الطرح )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 17 »تعهدات ال�سركة فيما بعد الإدراج«(. ومن املخاطر املحتملة، فقد ل يوافق 
جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العامة لل�سركة اأو اجلمعية العامة لأيٍّ من ال�سركات �سمن جمموعتها على تلك التعامالت، ويف هذه احلالة، يجب على ع�سو 
جمل�س الدارة الذي يعترب �ساحب امل�سلحة يف تلك املعاملة اأن يقدم ا�ستقالته اأو اأن يتخذ اإجراءات ت�سمن اأنه مل يعد لديه اأي م�سلحة )على �سبيل 
املثال باإنهاء العقد املعني اأو التنازل عن احلقوق النا�سئة عن امل�سلحة املذكورة(. ونظرًا لعتماد ال�سركة ب�سكٍل كبري على تعامالتها مع الأطراف ذات 
العالقة، فقد يرتتب على اإنهائها تاأثري �سلبي وجوهري على ربحية ال�سركة، وبالتايل على اأعمالها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية 

)ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-6 »املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة«(.
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�ملخاطر �ملتعلقة باملناف�شة 2-1-9

اإن قطاع تاأجري امل�ساحات التجارية لل�سركات العاملة يف قطاع التجزئة يف اململكة هو جمال �سديد التناف�س. وتتوقع ال�سركة لتلك املناف�سة اأن تزداد 
اإن�ساء  يف امل�ستقبل. وتواجه ال�سركة مناف�سة �سديدة يف خمتلف جوانب ن�ساطها، حيث تواجه ال�سركة مناف�سة على العقارات املتميزة التي تنا�سب 
مراكز جتارية عليها من كل من امل�سغلني احلاليني للمراكز التجارية ومن م�سغلني جدد حمتملني، ل�سيما امل�سغلني املناف�سني الذين يقدمون و�سائل 
ترفيه جديدة ومناف�سة يف اململكة )مثل دور ال�سينما(. كما تتناف�س ال�سركة ب�سكٍل مبا�سر اأي�سًا مع امل�سغلني الآخرين للمراكز التجارية على جذب 

اإلى املراكز التجارية التابعة لها. امل�ستاأجرين والزائرين/املت�سوقني 

وتقوم املناف�سة ما بني ال�سركة ومناف�سيها ب�سكل اأ�سا�سي على املرافق والعالمات التجارية املتوفرة يف املراكز التجارية التابعة لكل منهم و�سمعتهم 
التجارية وبدلت الإيجار املقدمة من قبل كل منهم. وقد حتوز العالمات التجارية ملناف�سي ال�سركة احلاليني اأو امل�ستقبليني �سهرة اأكرب من عالمات 
ال�سركة، اأو قد تتوفر لدى هوؤلء املناف�سني موارد مالية اأو ت�سغيلية اأكرب من تلك املتوفرة لل�سركة. كما قد يتمكن مناف�سو ال�سركة من مواكبة التطورات 
الإقبال  اإزدياد  املثال،  �سبيل  على  ذلك،  يف  مبا  ال�سركة،  من  اأف�سل  ب�سكل  الزائرين  اأذواق  اأو  ال�سوق  متطلبات  اأو  القطاع  يف  املتالحقة  والتغريات 
على املراكز التجارية التي تقدم خدمات وخيارات تلبي متطلبات احلياة الع�سرية )»Lifestyle Centers»(. كما قد يقوم املناف�سون اأي�سًا بتح�سني 
اأكرث تطورا،  ت�سم مرافق  اإن�ساء مراكز جتارية جديدة  بهم ومن خالل  للتاأجري اخلا�سة  القابلة  امل�ساحات  زيادة  ال�سوق من خالل  تناف�سيتهم يف 
الأمر الذي قد يقلل من عدد الزائرين اأو الطلب على املراكز التجارية التابعة لل�سركة، اأو قد يجرب ال�سركة على اإن�ساء مراكز جديدة اأو اإعادة تطوير 
مراكزها التجارية القائمة لت�سبح ذات مرافق مماثلة. وقد يبادر املناف�سون احلاليون واجلدد بزيادة م�ساريفهم على الإعالنات واأن�سطة الرتويج، 
اأو قد يقوموا بتخفي�س بدلت الإيجار مل�ستاأجريهم ب�سكل اأكرب من ال�سركة. ونتيجة لالإ�سالحات اجلارية حاليا يف اململكة، ميكن ملناف�سي ال�سركة اأن 
يقدموا اأوجها جديدة ومناف�سة من اأنواع الرتفيه �سمن املراكز التجارية احلالية التابعة لهم، اأو اأن يطوروا انواع اأو مفاهيم جديدة للمراكز التجارية، 
مما قد يوؤدي اإلى تعزيز مركزهم التناف�سي على ح�ساب ال�سركة. ونتيجًة ملا تقدم، قد تواجه ال�سركة اأحيانًا �سعوبات يف مواكبة مناف�سيها. واإ�سافًة 

اإلى ذلك، فاإن �سيا�سات تخفي�س بدلت الإيجار ب�سكل كبري والتي يتبناها مناف�سو ال�سركة قد توؤثر �سلبا على قدرة ال�سركة على املناف�سة.

احلاليني  املناف�سني  مناف�سة  من  تتمكن  �سوف  ال�سركة  باأن  �سماٍن  من  هناك  ولي�س  امل�ستقبل،  يف  فاعل  ب�سكٍل  تناف�س  اأن  ال�سركة  على  يتعذر  وقد 
وامل�ستقبليني ب�سكٍل فاعل، حيث قد تت�سبب التغريات يف البيئة التناف�سية يف هبوط بدلت الإيجار يف املراكز التجارية التابعة لها وانخفا�س هوام�س 
ربحها، اأو اإلى خ�سارة ال�سركة حل�ستها ال�سوقية، مما بدوره يكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج اأعمالها وو�سعها املايل وتوقعاتها 

امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بتعذر �ل�شركة يف حتقيق ��شرت�تيجيتها �خلا�شة بالتو�شع 2-1-10

يعتمد اأداء ال�سركة يف امل�ستقبل على قدرتها على تنفيذ خططها اخلا�سة بالنمو وتو�سيع اأعمالها. ومبوجب ال�سرتاتيجية احلالية لل�سركة، فاإنها تعتزم 
زيادة عدد املراكز التجارية التي متتلكها و/اأو ت�سغلها يف اململكة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 4-3-2 »ا�سرتاتيجيات ال�سركة»(. ول 
ميكن لل�سركة اأن ت�سمن جناحها يف تنفيذ هذه اخلطط وال�سرتاتيجيات. و�سوف يعتمد تنفيذ خطط ال�سركة على عدد من العوامل الرئي�سية التالية: 

ཛ  لأحكاٍم وفقا  بتطويرها  والقيام  املواقع،  تلك  عقارات جديدة يف  وا�ستئجار  التجارية،  ملراكزها  منا�سبة  مواقع  على حتديد  ال�سركة  قدرة 
و�سروٍط مواتية لل�سركة.

ཛ .قدرة ال�سركة على احل�سول على متويل كايف وفقاً  ل�سروٍط مواتية لل�سركة

ཛ .قدرة ال�سركة على اإمتام ت�سميم وبناء مراكزها التجارية اجلديدة �سمن املدة والكلفة املتوقعة من قبلها

ཛ  قدرة ال�سركة على جذب م�ستاأجرين ملراكزها التجارية اجلديدة، وحتقيق معدلت الإ�سغال والإيرادات املتوقعة خالل الفرتة املتوقعة وفقا
خلطة العمل التي و�سعتها ال�سركة.

ཛ  على والرقابة  ذلك  التجارية اجلديدة مبا يف  املراكز  واإدارة عملياتها يف  بنجاح،  لديها  التو�سع  وتنفيذ عمليات  اإدارة  على  ال�سركة  قدرة 
العمليات اجلديدة واحلد من التكاليف وو�سع �سوابط للمحافظة على م�ستويات اجلودة واخلدمة.

ཛ  ،اأموٌر خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة. فعلى �سبيل املثال توفر ظروف اقت�سادية ونظامية وظروف �سوق مواتية لل�سركة، وهي جميعها 
هناك يف العادة فرتة زمنية كبرية تف�سل بني بدء تطوير موقع جديد وبني النتهاء من بنائه وجتهيزه، الأمر الذي ُيَعِر�س ال�سركة ملخاطر 
امل�ساحات  على  الطلب  انخفا�س  و/اأو  العر�س  زيادة  ذلك  يف  مبا  املعني،  املوقع  �سمنها  يقع  التي  املنطقة  يف  ال�سوق  ظروف  يف  التغريات 

التجارية من قبل ال�سركات العاملة يف قطاع التجزئة.

ونتيجة لأي من هذه العوامل، فقد ل تنمو اإيرادات ال�سركة باملعدل الذي كانت عليه يف الفرتات ال�سابقة و/اأو قد تتكبد ال�سركة بدلت الإيجار فيما 
يتعلق بالأرا�سي التي ت�ستاأجرها لإقامة املراكز التجارية اجلديدة عليها بالإ�سافة اإلى اأي تكاليف اأخرى، وذلك دون ح�سولها على الإيرادات املتوقعة 
من هذه املراكز. وعليه، فقد تتاأثر نتائج عمليات ال�سركة �سلبًا يف حال ما اإذا ت�سببت اأّي من العوامل اأعاله يف حدوث تاأخرٍي كبري يف افتتاح ال�سركة 

ملراكزها التجارية اجلديدة، اأو يف عدم متكنها من افتتاح اأي من هذه املراكز.
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وف�ساًل عن ذلك، فال ميكن لل�سركة اأن ت�سمن باأن اأيا من مراكزها التجارية اجلديدة �سيحقق اأية اأرباح، اأو اأنه �سيحقق العوائد ال�ستثمارية املتوقعة. 
وميكن اأن يوؤثر افتتاح مراكز جتارية جديدة اأي�سًا ب�سكٍل �سلبي على مبيعات املحالت القائمة يف املراكز التجارية احلالية لل�سركة والواقعة يف نف�س 

املنطقة اأو املدينة.

و�سيوؤثر حتقق اأيُّ من العوامل ال�سابقة ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة ببناء �ملر�كز �لتجارية 2-1-11

املراكز  اأخطاء يف ت�سميم  اأو  اأية عيوب  توؤثر  وبنائها و�سيانتها. وقد  التجارية  ال�سركة على �سحة و�سالمة ت�سميم مراكزها  اأعمال  يعتمد منوذج 
التجارية التابعة لل�سركة اأو بنائها، مبا يف ذلك اأية عيوب يف مواد البناء امل�ستخدمة و/اأو اأخطاء الت�سميم و/اأو الأمور التي تتعلق بال�سالمة، على الأداء 
الت�سغيلي لتلك املراكز التجارية، وقد جترب ال�سركة على اإجراء اأعمال اإ�سالح وبالتايل تتحمل تكاليف اإ�سافية بخ�سو�س هذه الأعمال. واإ�سافًة اإلى 
ذلك، قد توؤدي اأي عيوب جوهرية غري مكت�سفة يف اأعمال البناء اإلى تعر�س الزائرين لإ�سابات اأو جروح، ف�ساًل عن الإ�سرار ب�سمعة ال�سركة ومراكزها 
التجارية، مما قد ي�ستلزم من ال�سركة القيام باإ�سالحات هيكلية اإن�سائية للمراكز املعنية وتكبد م�ساريف اإ�سافية كبرية يف هذا اخل�سو�س. كما قد 
يرتتب على ذلك اإقامة دعاوى ق�سائية �سد ال�سركة وارتفاع اأق�ساط التاأمني على مبانيها. بالإ�سافة اإلى ذلك، قد ل تتمكن ال�سركة من التاأجري امل�سبق 
اأو تاأجري امل�ساحات التجارية اجلاهزة يف مراكزها التجارية املطورة حديًثا للم�ستاأجرين احلاليني اأو مل�ستاأجرين جدد. و�سيوؤثر حدوث اأيٌّ من تلك 

العوامل ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

تعمل ال�سركة يف الوقت الراهن على بناء وتطوير ثالثة مراكز جتارية جديدة بال�سافة اإلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�س. 
ويوجد عدد من املخاطر املرتبطة باأن�سطة التطوير العقاري والتي قد توؤثر على جناح ال�سركة يف تطوير هذه املراكز التجارية اجلديدة واأي مراكز 

اأخرى جديدة م�ستقبال، وت�سمل تلك املخاطر ما يلي:
ཛ  خمططات يف  تعديالت  اإحداث  ب�سبب  ذلك  كان  �سواًء  ال�سركة،  قبل  من  املتوقعة  امليزانية  عن  التكاليف  وزيادة  البناء  اأعمال  يف  التاأخر 

الت�سميم الأ�سلية اأو لأية اأ�سباٍب اأخرى.

ཛ .عدم توفر و/اأو زيادة كلفة مواد اأو معدات البناء اأو يف كلفة الأيدي العاملة، نتيجًة لزيادة اأ�سعار ال�سلع اأو الت�سخم اأو غريها من العوامل

ཛ .امل�ساكل الهند�سية التي ل ميكن توقعها، اأو عيوب مواد البناء امل�ستخدمة اأو عيوب اأ�ساليب البناء والت�سييد املتبعة

ཛ .اإخالل املقاولني ومقدمي اخلدمات وموردي الب�سائع من الغري بالتزاماتهم التعاقدية اأو مواجهتهم مل�ساعب مالية

ཛ .النزاعات التي قد تن�ساأ بني خمتلف اأطراف عقد الإن�ساء اأو اأّي عقٍد اآخر يت�سل باأعمال الإن�ساء

ཛ .توقف اأعمال البناء واإ�سرابات العمال واحلوادث

ཛ .التاأخر يف احل�سول على اأي من املوافقات النظامية من اجلهات احلكومية املعنية

ཛ .عدم كفاية املوارد املالية ب�سكل يوؤدي اإلى تعطل يف اأعمال البناء، مما قد يوؤدي اإلى تاأخر يف اإجناز امل�سروع ذات ال�سلة

وقد اأدى التاأخر يف اأعمال التطوير و/ اأو البناء لعدد من املراكز التجارية التابعة لل�سركة يف ال�سابق اإلى قيام ال�سركة مبنح خ�سومات لبع�س العمالء 
الرئي�سيني و/اأو كبار امل�ستاأجرين. واإ�سافًة اإلى ذلك، فقد تخطئ ال�سركة يف التخطيط اأو توقع اأو تنفيذ متطلبات البنى التحتية امل�ساندة اأو توفري عدد 
كاف من مواقف ال�سيارات عند قيامها بتو�سيع مراكزها التجارية اأو تطويرها، الأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على قدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف بناء 

وتطوير مراكز جتارية جديدة وحتقيق العوائد املتوقعة منها ب�سرعة.

واإ�سافة اإلى املراكز التجارية التي تقوم ال�سركة بتطويرها حالًيا، تتوقع ال�سركة القيام م�ستقبال بتطوير مراكز جتارية جديدة اأو بتو�سيع مراكز اأخرى 
قائمة، وقد تتعر�س اأيٌّ من مبادرات التطوير هذه ملخاطر اإ�سافية، ويعتمد ذلك على حجم امل�سروع املعني ومدى تعقيده. ولي�س هناك اأيُّ �سمان على 

اأن اأيًا من م�ساريع التطوير امل�ستقبلية اجلارية لل�سركة �سيتم اإكمالها يف الإطار الزمني املحدد و�سمن امليزانية املتوقعة.

و�سيوؤثر حتقق اأي من العوامل املذكورة اأعاله ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

�ملخاطر �ملتعلقة باعتماد �ل�شركة على مورد و�حد لتقدمي خدمات ت�شميم وبناء �ملر�كز �لتجارية 2-1-12

يعتمد ن�ساط ال�سركة على اخلدمات املتخ�س�سة يف ت�سميم وبناء املراكز التجارية التي تقدمها ح�سريًا �سركة فواز احلكري العقارية، وهي اأي�سا 
طرفا ذات عالقة بال�سركة. وقد قامت �سركة فواز احلكري العقارية بت�سميم وبناء 16 مركزا جتاريا من اأ�سل 19 مركزا جتاريا تابع لل�سركة، بينما 
قامت ال�سركة بال�ستحواذ على املراكز التجارية الثالثة املتبقية )وهي تال مول يف الريا�س، و�سالم مول يف جدة، و�سلمى مول يف حائل( بعد اأن مت 
بناوؤها من قبل مطور اآخر. كما يجدر الإ�سارة اإلى اأن �سركة فواز احلكري العقارية تقوم حاليًا باأعمال الت�سميم والبناء جلميع امل�ساريع قيد التنفيذ 
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)با�ستثناء جدة بارك(. وقد اقت�سرت اإجراءات ال�سركة املتعلقة مب�سرتيات خدمات ت�سميم وبناء املراكز التجارية تاريخيا على دعوة �سركة فواز 
احلكري العقارية لتقدمي عر�س �سراء ا�ستجابة لطلب تقدمي العرو�س. وبالتايل فاإن اأعمال ال�سركة تعتمد ب�سكل كبري على اخلدمات امل�ستمرة من 
�سركة فواز احلكري العقارية للت�سميم والبناء املتخ�س�س ملراكزها التجارية اجلديدة. وبناء على ذلك، قد تواجه ال�سركة �سعوبات كبرية يف حالة 
اخل�سارة املحتملة ل�سركة فواز احلكري العقارية كمورد لل�سركة، كما قد ل تكون ال�سركة قادرة على اإيجاد اأو تعيني مورد بديل منا�سب يف الوقت املنا�سب 
و / اأو العمل مع مورد بديل لديه نف�س امل�ستوى من اخلربة اأو املعرفة مبتطلبات ال�سركة. وعلى ذلك، �سوف توؤثر هذه اخل�سارة ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ 

على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة باعتماد �ل�شركة على مقاولني من �لغري  2-1-13

ت�ستعني ال�سركة مبقاولني من الغري )مبن فيهم اأطراف ذات عالقة مثل �سركة اإتقان لإدارة املرافق( لتنفيذ اأعمال اإ�سالح و�سيانة خمتلفة للمراكز 
اأنظمة تكييف الهواء وتوليد الطاقة  اأعمال الديكورات الداخلية وجتميل امل�ساحات اخل�سراء وتن�سيقها و�سيانة  التابعة لها، وي�سمل ذلك  التجارية 
واأعمال الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية وتركيب امل�ساعد. ولي�س هناك �سماُن على اأن م�ستوى اخلدمات اأو الأعمال املقدمة من قبل مقاويل ال�سركة 
اأو مقدمي اخلدمات، ممن لي�سوا حتت �سيطرة ال�سركة )اأو  اأن غريهم من امل�ست�سارين املهنيني  اأو على  من الغري �سريقى دومًا للمعايري املتوقعة، 
جمل�س اإدارتها(، لن يخفقوا يف الوفاء بالتزاماتهم مبوجب العقود املربمة معهم. ف�ساًل عن ذلك، فاإن ال�سركة معر�سة ملخاطر الدعاوى الناجتة 
عن ت�سبب اأعمال املقاولني من الغري يف اإحلاق اأ�سرار اأو اإ�سابات باأفراد من العموم و/اأو امل�ستاأجرين و/اأو العاملني بال�سركة، الأمر الذي قد تكون 
ال�سركة م�سوؤولة عنه يف بع�س احلالت، وقد يتبع ذلك مطالبة بالتعوي�س. واإ�سافًة اإلى ذلك، فقد ل تتمكن ال�سركة من ال�ستعانة مبقاولني من الغري 
ممن يتمتعون باخلربات املطلوبة يف الأماكن التي تعمل بها ال�سركة. وقد ُيدخل املقاولون ال�سركة يف تعهداٍت حمفوفة باملخاطر، اأو يواجهوا م�ساعب 
مالية، اأو يعطوا الأولوية مل�ساريع اأخرى ويحولوا مواردهم بعيدًا عن املراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة، مما قد يت�سبب بدوره يف التاأثري ب�سكٍل �سلبي 
على عمليات املراكز التجارية لل�سركة واإدارتها، اأو يوؤدي اإلى وقوع اإ�سابات للزوار اأو للم�ستاأجرين. وقد يوؤدي حتقق اأي من هذه العوامل اإلى اآثار �سلبية 

على �سمعة ال�سركة مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

 �ملخاطر �ملتعلقة بتعر�س �إير�د�ت �ل�شركة لتقلبات �ل�شوق 2-1-14

يتم حتديد قيمة بدل الإيجار مبوجب بع�س عقود الإيجار املربمة من قبل ال�سركة مع بع�س م�ستاأجريها على اأنه املبلغ الأعلى من: )1( بدل الإيجار 
الأ�سا�سي، وهو عبارة عن قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد الأدنى لبدل الإيجار و)2( ن�سبة مئوية من مبيعات امل�ستاأجر ال�سنوية. وي�ستمل نحو %90 
من عقود اإيجار ال�سركة مع م�ستاأجريها، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، على مثل هذه الأحكام. وقد �سكلت بدلت الإيجار التي مت حتديدها ا�ستنادا حلجم 
مبيعات امل�ستاأجر نحو 1.5%، 0.7%، 0.5% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة من الإيجارات يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م و31 
مار�س 2017م و31 مار�س 2018م، على التوايل، ونحو 0.2% لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وتعزى هذه الن�سب املتدنية اإلى اأن 
ال�سركة مل ت�سع حتى الآن الإجراءات والعمليات املطلوبة جلمع كل البيانات الالزمة فيما يتعلق باملبيعات ال�سنوية من هوؤلء امل�ستاأجرين )ملزيد من 
التفا�سيل، يرجى مراجعة الفقرة الأخرية من الق�سم 4-3-2-2 »حتقيق اق�سى قدر من العوائد املالية من املراكز التجارية احلالية لل�سركة»(. وتقوم 
ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة مبراجعة الإجراءات والعمليات اخلا�سة بجمع هذه البيانات وتتوقع الإدارة تطبيقا تدريجيا لالأحكام التعاقدية ذات 

ال�سلة يف امل�ستقبل. 

ونظرًا لهذه الآلية يف حتديد بدلت الإيجار، فقد تتعر�س اإيرادات ال�سركة من تاأجري امل�ساحات واملواقع يف مراكزها التجارية لتقلباٍت غري متوقعة، مبا 
يف ذلك نتيجة للتغريات املو�سمية يف اأمناط الإنفاق و/اأو �سلوك الزوار، مما قد يوؤثر يف النهاية على اأعداد الزوار للمراكز التجارية التابعة لل�سركة. 
ونتيجة لتلك التقلبات يف الإيرادات فقد تواجه ال�سركة �سعوبة يف التخطيط لأعمالها كما قد يحد ذلك من قدرتها على توقع اإيراداتها يف امل�ستقبل. 

وف�ساًل عن ذلك، فقد يتعذر على ال�سركة و�سع ميزانيٍة دقيقة لتكاليفها الت�سغيلية.

وقد ل تكون ترتيبات ال�سركة الإدارية والتقنية )مبا يف ذلك البنية الأ�سا�سية لتقنية املعلومات( كافية لتمكينها من حتديد املبيعات ال�سنوية مل�ستاأجريها 
اأو من ت�سجيلها ب�سكل دقيق لتمكينها من تطبيق اآلية حتديد بدلت الإيجار املذكورة. وبوجٍه خا�س، �سوف يتعني على ال�سركة ا�ستحداث بع�س الو�سائل 
الداخلية لتتمكن من مراقبة مبيعات امل�ستاأجرين، حيث اأن ال�سركة تعتمد حاليا يف حتديد تلك املبيعات على القوائم املالية املراجعة للم�ستاأجرين. 
وتقوم ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، بالنظر يف عدة خيارات تتعلق بت�سميم وتطبيق هذه الو�سائل الداخلية. وعالوًة على ذلك، تقوم ال�سركة 
حالًيا بقيد هذه الإيرادات ا�ستنادا للفرتات التعاقدية للم�ستاأجر ولي�س ا�ستنادا لل�سنة املالية لل�سركة، وبالتايل فاإن قيد ال�سركة لبدلت الإيجار القائمة 

على ن�سبة مئوية من حجم مبيعات امل�ستاأجرين قد ل يتم ت�سجيله �سمن الفرتة املحا�سبية ال�سحيحة.

ونتيجًة ملا تقدم ذكره، فقد تعجز ال�سركة عن توقع اإيراداتها يف امل�ستقبل ب�سكل دقيق اأو عن و�سع ميزانية دقيقة لتكاليفها الت�سغيلية، كما قد ل تتمكن 
من قيد اإيراداتها بدقة، الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة مبعدلت منو �إير�د�ت �ل�شركة 2-1-15

تقوم ال�سركة حاليا بتطوير ثالثة من املراكز التجارية اجلديدة، بالإ�سافة اإلى املرحلة الأولى من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�س، مما �سيوؤدي 
لزيادة عدد املراكز التجارية التابعة لها خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة، مما يجعل من ال�سعب ن�سبيًا حتديد م�ستوى منو اإيرادات ال�سركة م�ستقبال. 
وقد ارتفعت اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م اإلى 2.123.8 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 1.914.5 مليون ريال 
�سعودي يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م، بف�سل افتتاح اأربعة مراكز جتارية جديدة خالل هذه الفرتة. وقد ل تنمو اإيرادات ال�سركة 

يف امل�ستقبل بنف�س الوترية.

وقد ل حتقق ال�سركة جناحًا يف جهودها الرامية اإلى زيادة وترية النمو يف اإيراداتها. كما ل ينبغي اعتبار معدلت منو اإيرادات ال�سركة يف الفرتات 
ال�سابقة موؤ�سرًا على معدلت منوها يف امل�ستقبل. وقد ل تتمكن ال�سركة من التغلب على املخاطر وامل�ساعب التي قد تواجهها يف �سوٍق تناف�سي ومتغرّي 
ب�سكٍل �سريع. ويف حال مل يزداد الطلب على ا�ستئجار امل�ساحات التجارية يف اململكة وفقا لتوقعات ال�سركة، اأو مل تتمكن ال�سركة من تلبية احتياجات 
م�ستاأجري وزائري مراكزها التجارية، ف�سيوؤثر ذلك ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بالت�شاريح و�لرت�خي�س و�ملو�فقات �ل�شرورية ملمار�شة �ل�شركة لأعمالها 2-1-16

يجب على ال�سركة احل�سول على ت�ساريح وتراخي�س وموافقات من عدد من اجلهات احلكومية لتمكنها من القيام باأعمالها واأن�سطتها التجارية. 
وحتتفظ ال�سركة حاليا بعدد من الت�ساريح والرتاخي�س ال�ساحلة واملتعّلقة بت�سغيل اأعمالها واأعمال �سركاتها التابعة الرئي�سية، مبا يف ذلك، على 
�سبيل املثال ل احل�سر، �سهادات الت�سجيل التجاري لل�سركة و�سركاتها التابعة الرئي�سية وفروعها ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�ستثمار والرتاخي�س 
التجارية للمراكز التجارية التابعة الرئي�سية لل�سركة وال�سادرة من خمتلف البلديات و�سهادات ال�سعودة و�سهادات اإمتام )البناء( من الأمانة. وكما 
يف تاريخ هذه الن�سرة، فقد انتهت �سالحية �سهادة الزكاة اخلا�سة بال�سركة و�سركاتها التابعة الرئي�سية و�سهادة الزكاة اخلا�سة ب�سركة الق�سيم 
للرتفيه وامل�ساريع التجارية، وتعمل ال�سركة يف الوقت الراهن على جتديد تلك ال�سهادات )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-4 «املوافقات 

والرتاخي�س وال�سهادات احلكومية»(.

كما يجب على ال�سركة، عند قيامها بتطوير عقارات جديدة، احل�سول على ت�ساريح وتراخي�س و�سهادات وموافقاٍت من عدد من اجلهات الإدارية، 
يف خمتلف مراحل عملية التطوير. وي�سمل ذلك، على �سبيل املثال ل احل�سر، ت�ساريح البناء، و�سهادات اإمتام )البناء( من الأمانة، و�سهادات ال�سجل 
التجاري. ويتطلب احل�سول على هذه الت�ساريح والرتاخي�س وال�سهادات واملوافقاٍت قيام ال�سركة بالوفاء ب�سروٍط معينة. وبوجه خا�س، يجب على 
ال�سركة احل�سول على �سهادات اإمتام )البناء( من الأمانة فيما يتعلق مب�ساريع التطوير العقاري اجلديدة والتي توؤكد ما اإذا كانت اأعمال البناء قد 
متت وفًقا للمتطلبات واملوا�سفات الواردة يف رخ�سة البناء. وقد يتم اإيقاع عدد من العقوبات على ال�سركة بالن�سبة للعقارات التي يتم بناءها ب�سكل 

يخالف املتطلبات واملوا�سفات الواردة يف رخ�سة البناء، مبا يف ذلك الغرامات اأو اإغالق العقارات املخالفة اأو هدمها. 

وقد ح�سلت ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، على �سهادات اإمتام )البناء( من الأمانة فيما يتعلق بت�سعة )9( مراكز جتارية تابعة لها )من اأ�سل 
)19( مركزا جتاريا(، وتعمل ال�سركة حاليا على احل�سول على �سهادات اإمتام )البناء( للمراكز املتبقية. ول ميكن لل�سركة اأن ت�سمن باأنها لن تواجه 
املطلوبة  بال�سروط  الوفاء  اأو يف  اأخرى،  اأي موافقات حكومية  اأو  الأمانة  املطلوبة من  اإمتام )البناء(  �سهادات  اأو عقبات يف احل�سول على  م�ساكل 
للح�سول على تلك املوافقات، اأو اأنها �ستتمكن من التقيُّد بالأنظمة اأو اللوائح اأو ال�سيا�سات اجلديدة والتي قد تطبق من وقٍت لآخر يف قطاع العقارات 
بوجٍه عام، اأو التقيد بالإجراءات املتعلقة مبنح املوافقات الالزمة. ت�سدر �سهادة امتام البناء للتاأكد من تطابق خمططات البناء على ما مت تنفيذه يف 

الواقع. ويف حال عدم وجود هذه ال�سهادة، لي�س هناك ما ي�سمن امتثال البناء بجميع املتطلبات، مبا فيهم متطلبات الدفاع املدين.

واإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن ت�سغيل املراكز التجارية يتطلب اإ�سدار تراخي�س جتارية معينة من البلدية املعنية. وقد و�سعت وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 
اإ�سدار تراخي�س للمراكز التجارية تق�سي بعدم جواز ت�سغيل املراكز التجارية بدون  يف اململكة )التي تتبعها خمتلف الأمانات والبلديات( �سروط 
احل�سول على الرتخي�س التجاري الالزم من البلدية املعنية. وقد ح�سلت ال�سركة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، على تراخي�س جتارية بالن�سبة جلميع 
مراكزها التجارية. اإل اأن بع�س الرتاخي�س التجارية تلك ل تفيد �سراحة باأنها تراخي�س لت�سغيل واإدارة املراكز التجارية. ويف حال وجود غمو�س 
بالن�سبة لنطاق و�سروط الرتاخي�س التي ح�سلت عليها ال�سركة، فمن املمكن اإعتبار ال�سركة خمالفة لتلك الرتاخي�س. كما وانتهت �سالحية رخ�سة 
بناء موقع جند اعتباًرا من تاريخ هذه الن�سرة، وقد ل تتمكن ال�سركة من جتديده يف توقيت مالئم اأو على الإطالق. اإن اإخفاق ال�سركة يف احلفاظ على 
هذه الرتاخي�س )مبا فيها ترخي�س بناء موقع جند( اأو العمل �سمن نطاقها، ومع مراعاة اأحكامها، �سيوؤثر �سلبا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وتخ�سع معظم الرتاخي�س احلالية لل�سركة ل�سروٍط قد يتم مبوجبها تعليق تلك الرتاخي�س اأو اإلغاوؤها يف حال اأخفقت ال�سركة يف الوفاء بتلك ال�سروط 
املو�سوعة والتقيُّد بها. وف�ساًل عن ذلك، فلي�س هناك اأيُّ �سماٍن على اأن ال�سركة، �ستتمكن من احل�سول على موافقة اجلهة املعنية عند �سعيها لتجديد 

اأيُّ ترخي�س اأو تعديله، اأو اأن هذه اجلهة، يف حال موافقتها على التجديد، لن تفر�س �سروطًا من �ساأنها اأن توؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة.
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واإذا اأخفقت ال�سركة اأو اأيٌّ من �سركاتها التابعة الرئي�سية اأو فروعها يف احل�سول على اأي ترخي�سٍ �سروري لأعمالها اأو يف جتديد مثل هذه الرتاخي�س، 
مبا فيه �سهادات الزكاة املنتهية الأجل، اأو اإذا انتهت �سالحية تراخي�سها اأو جرى تعليقها، اأو اإذا مت جتديد اأيٍّ من تلك الرتاخي�س مبوجب �سروٍط 
غري مالئمة لل�سركة، اأو اإذا تعذر على ال�سركة احل�سول على تراخي�سٍ اإ�سافيٍة لزمٍة يف امل�ستقبل، ف�سوف يتعني على ال�سركة التوقف عن ممار�سة 
اأعمالها كليًا اأو جزئيًا، الأمر الذي قد يعرقل عمليات ال�سركة اأو يعطلها، ويت�سبب يف تكبدها تكاليف اإ�سافية، ويوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بقدرة �ل�شركة على �حلفاظ على �شورة و�شمعة علمتها �لتجارية »�ملر�كز �لعربية« 2-1-17

تعتقد ال�سركة اأن جناحها يعتمد جزئيًا على قدرتها على احلفاظ على �سورة و�سمعة عالمتها التجارية »املراكز العربية« واملرتبطة بتطوير مراكز 
جتارية عالية اجلودة لكلٍّ من امل�ستاأجرين والزائرين. وقد ت�سر اأي اأمور تتعلق باجلودة ومبعايري ال�سحة وال�سالمة )�سواء كانت فعلية اأو مت�سورة اأو 
حتى زائفة اأو ل اأ�سا�س لها من ال�سحة - مبا يف ذلك اأية حوادث قد تقع يف املراكز التجارية لل�سركة(، بعالمة »املراكز العربية« التجارية. وقد يوؤدي 
ذلك اإلى ت�سويه �سمعة ال�سركة و/اأو قد يت�سبب يف خ�سارة ال�سركة مل�ستاأجريها و/اأو زائري مراكزها التجارية ل�سالح مناف�سيها، الأمر الذي قد ي�سفر 
عن نق�س يف اأعداد الزائرين وانخفا�س الطلب من جانب امل�ستاأجرين، ويوؤدي بدوره اإلى تراجٍع يف ح�سة ال�سركة ال�سوقية وانخفا�ٍس يف ن�سبة الأ�سغال 
من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري اخلا�سة بها. واإ�سافًة اإلى ذلك، فقد توؤدي الدعاية ال�سلبية الناجتة عن اأفعال اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو 
امل�ساهمني اأو الإدارة اأو امل�ستاأجرين اأو الأطراف ذات العالقة، اأو املوردين اأو العاملني اأو املقاولني اأو الوكالء، مثل احلوادث املتعلقة بخدمة العمالء 
اأو عدم التقيُّد بالأنظمة واللوائح، اإلى التاأثري �سلبا على �سمعة ال�سركة. وقد تنت�سر مثل هذه الدعاية ال�سلبية ب�سكل �سريع وعلى نطاق وا�سع، خ�سو�سا 
مع زيادة ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي، مما يزيد من �سعوبة متكن ال�سركة من الت�سدي لها والتجاوب معها. وقد توؤدي الأ�سرار التي تلحق 
ب�سمعة ال�سركة وعالمتها التجارية اإلى هبوط الطلب على امل�ساحات املتوفرة يف مراكز ال�سركة، مما �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بحماية �ل�شركة لعلماتها �لتجارية  2-1-18

على  قدرتها  على  ال�سركة  وتعتمد  وعددها 35 عالمة.  اململكة،  اأعمالها يف  عليها يف  تعتمد  التي  التجارية  العالمات  بت�سجيل جميع  ال�سركة  قامت 
ال�ستمرار يف ا�ستخدام تلك العالمات التجارية، وحماية حقوقها فيما يخ�س تلك العالمات يف مواجهة اأي ا�ستخداٍم غري م�سروع لها من جانب الغري.

واإذا ا�سطرت ال�سركة للدفاع عن عالماتها التجارية، فقد ت�سطر للدخول يف اإجراءات ق�سائية مكلفة واأن حتول جهود بع�س من موظفيها الفنيني 
اأو  امتياز  اتفاقيات  ابرام  التجارية  يتعلق بعالماتها  نتيجة لأي نزاع  ال�سركة  الق�سائية. وف�ساًل عن ذلك، فقد ت�سطر  الإجراءات  والإداريني لهذه 
ترخي�س بالن�سبة لأي من هذه العالمات، والتي قد تكون ب�سروط غري مواتية لل�سركة. و�سيوؤثر وقوع اأي من هذه الأحداث ب�سكل �سلبي جوهري على 

اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

�ملخاطر �ملتعلقة بتعر�س �ل�شركة ملخاطر ت�شغيلية وعو�ئق جتارية غري متوقعة 2-1-19

يعتمد جناح ال�سركة اإلى حٍد كبري على ا�ستمرارية ت�سغيل املراكز التجارية التابعة لها الرئي�سية دون معوقات. وتتعر�س ال�سركة لعدٍد من املخاطر فيما 
يتعلق بت�سغيل املراكز التجارية التابعة لها، مبا يف ذلك �سوء الأحوال اجلوية اأو الأ�سرار املادية للمباين اأو انقطاع التيار الكهربائي اأو الأعطال اأو تعطل 
املعدات اأو انخفا�س اأدائها عن املعدل املطلوب اأو اإمكانية توقف الأعمال اأو حدوث اأعمال اإجرامية اأو حدوث كوارث طبيعية اأو حرائق بالإ�سافة اإلى 
اأنواع اأخرى من املخاطر املرتبطة بت�سغيل مبان كبرية مثل املراكز التجارية. قد وقع يف ال�سابق عدد من احلوادث يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة 
والتي نتج عنها بع�س الأ�سرار للزائرين واملوظفني مبا يف ذلك وفاة اأحد عمال ال�سيانة لدى ال�سركة يف العام 2017م. ولي�س هناك ما ي�سمن عدم 
وقوع اأية حوادث م�سابهة يف امل�ستقبل. وقد يرتتب على وقوع اأية حوادث مماثلة عواقب وخيمة )مبا يف ذلك حدوث وفيات(، خ�سو�سا يف ظل ارتفاع 
اأعداد الزائرين ملراكز ال�سركة التجارية ب�سكل يومي. بالإ�سافة لذلك، وبالرغم من تقيُّد املرافق الرتفيهية لل�سركة مبعايري ال�سحة وال�سالمة ذات 
العالقة، فلي�س هناك ما ي�سمن عدم قيام مرتادي تلك املرافق باأيُّ ت�سرفات غري منا�سبة، مما قد يت�سبب بالأ�سرار ب�سالمتهم و�سالمة الآخرين. 

اإن حدوث اأيٍّ من هذه الأحداث، اأو اأية اأحداث م�سابهة لها، قد يت�سبب يف تعطل اأعمال ال�سركة.

واإذا حدث تعطل يف اأعمال واحٍد اأو اأكرث من املراكز التجارية التابعة لل�سركة، فقد يوؤدي ذلك اإلى عدم قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها واإلى 
حتملها التزامات اإ�سافية، كما قد يوؤثر ذلك على اإيرادات ال�سركة وربحيتها، مما �سيوؤثر بدوره ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج 

امل�ستقبلية.  وتوقعاتها  املايل  عملياتها وو�سعها 
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�ملخاطر �ملتعلقة باأعمال جتديد و�إعادة تطوير �ملر�كز �لتجارية �حلالية لل�شركة  2-1-20

جاذبيتها  على  احلفاظ  اأجل  من  م�ستمرة،  ب�سورة  التجارية  مراكزها  تطوير  واإعادة  وحت�سني  وتو�سعة  جتديد  باأعمال  القيام  ال�سركة  على  يجب 
وا�ستمرار الطلب عليها من قبل امل�ستاأجرين والزوار. ونظرًا لتطور �سوق املراكز التجارية يف اململكة، فقد تتغري تطلعات امل�ستاأجرين والزوار واأذواقهم 
وتف�سيالتهم. وقد يت�سمن ذلك، على �سبيل املثال، اإ�سافة مرافق جديدة يف املراكز التجارية وجمموعة اأكرث تنوعًا من خيارات الرتفيه )مبا يف ذلك 
دور ال�سينما( وتغيري ت�سميم بع�س املراكز التجارية ب�سكل اأكرث ابتكارا. وقد ل تكون املراكز التجارية احلالية التابعة لل�سركة، والتي مت اإن�ساوؤها قبل 
اإ�سدار هذه الن�سرة بخم�سة ع�سر )15( �سنة، قابلة لإجراء تعديالت عليها ب�سكل يلبي تطلعات امل�ستاأجرين والزوار. ونظرًا لطبيعة ت�سميم وبناء 
مراكز ال�سركة التجارية القدمية، فقد ل يوؤدي قيام ال�سركة باأي ا�ستثمار كبري فيها اإلى جتديدها اأو حت�سينها ب�سكل منا�سب. واإ�سافًة اإلى ذلك، قد 
ل تتمكن املراكز التجارية احلالية التابعة لل�سركة من مناف�سة مراكز مناف�سيها اجلديدة والأكرث تنوعًا بفاعلية، حتى يف حال قيام ال�سركة بتنفيذ 
اأعمال التجديد املذكورة، نظرا لبع�س القيود الإن�سائية التي متنع ال�سركة من اإدخال خيارات الرتفيه اجلديدة )ومنها دور ال�سينما( اإلى مراكزها 
التجارية. كما قد تت�سبب اأي اأعمال جتديد للمراكز التجارية يف تعطيل اأعمال امل�ستاأجرين احلاليني يف املراكز املعنية، مما قد يوؤدي اإلى انخفا�س 

اإيرادات ال�سركة ب�سكل جزئي وموؤقت خالل فرتة اإجراء اأعمال التجديد تلك.

ويف حال كانت ال�سركة عاجزة عن جتديد مراكزها التجارية احلالية وحت�سينها ملواكبة التغريات يف تف�سيالت امل�ستاأجرين والزوار، ف�سوف يكون 
لذلك تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

�ملخاطر �ملتعلقة بتعار�س م�شالح �مل�شاهمني �حلاليني و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة 2-1-21

املراكز  يف  العقاري  وال�ستثمار  التطوير  اأعمال  اإطار  يف  تدخل  باأعمال  اإدارتها  جمل�س  اأع�ساء  وبع�س  ال�سركة  يف  احلاليني  امل�ساهمني  بع�س  يقوم 
اإلى تعار�ٍس يف امل�سالح بني  اأو غري مبا�سر، مما قد يوؤدي  اأو مناف�سة لها ب�سكٍل مبا�سر  ال�سركة  التجارية. وقد تكون هذه الأعمال مماثلة لأعمال 
اأعمال امل�ساهم الرئي�سي اأو ع�سو جمل�س الإدارة املعني من جهة، واأعمال ال�سركة من جهٍة اأخرى. ويف الوقت الراهن، فاإن كل من فواز عبدالعزيز 
اإدارة ال�سركة، ي�سغلون يف نف�س الوقت ع�سوية جمال�س  فهد احلكري، و�سلمان عبدالعزيز فهد احلكري، وكامل بديع القلم، وهم اأع�ساء يف جمل�س 
اإدارة �سركات ذات عالقة )والتي متار�س اأعمال �سبيهة اأو مناف�سة لل�سركة( مثل �سركة املراكز امل�سرية للتطوير العقاري و�سركة فالكون مولز و�سركة 
فواز احلكري العقارية و�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة و�سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 6-5 
«تعار�س امل�سالح»(. تخ�سع م�ساركة اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأعمال مناف�سة لل�سركة، للح�سول على موافقة من اجلمعية العامة مبوجب املادة 46 

من لئحة حوكمة ال�سركات واملادة 72 من نظام ال�سركات. وُيفَر�س اأي�سا على اأي ع�سو جمل�س ادارة م�ساركا يف اأعمال مناف�سة لل�سركة عدم امل�ساركة 
يف الت�سويت على القرارات ذات ال�سلة. وبالنظر اإلى القيود املفرو�سة على امل�ساهمني فيما يتعلق بالت�سويت يف اجلمعية العامة، وفقًا للمادة 46 من 
لئحة حوكمة ال�سركات، والتي مت المتثال بها ب�سكٍل اأو�سع من قبل ال�سركة بحيث ل يحق جلميع امل�ساهمني احلاليني الت�سويت على القررات ذات 
ال�سلة يف اجلمعية العامة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-6 «تعار�س امل�سالح»(. وبناء عليه، يجب احل�سول على موافقة اجلمعية 
العامة على م�ساركة اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأعمال مناف�سة لل�سركة يف اأول اجتماع للجمعية العامة بعد اإمتام عملية الطرح )ملزيٍد من التفا�سيل، 
يرجى مراجعة الق�سم 17 »تعهدات ال�سركة فيما بعد الإدراج«(. ومن املخاطر املحتملة، فقد ل يوافق جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العامة على م�ساركة 
اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأعمال مناف�سة لل�سركة، ويف هذه احلالة، يجب على ع�سو جمل�س الدارة الذي يعترب �ساحب امل�سلحة يف تلك املعاملة اأن 
يقدم ا�ستقالته اأو اأن يتخذ اإجراءات ت�سمن اأنه مل يعد لديه اأي م�سلحة )على �سبيل املثال باإنهاء العقد املعني اأو التنازل عن احلقوق النا�سئة عن 
امل�سلحة املذكورة(. ملزيد من التفا�سيل عن م�ساركة اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اأعمال مناف�سة لل�سركة يرجى مراجعة الق�سم 5-6 »تعار�س امل�سالح«.

ولهوؤلء امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة تاأثري يف قرارات ال�سركة، واأحيانًا قد ل تكون م�ساحلهم متفقًة مع م�سالح امل�ساهمني الآخرين يف ال�سركة. 
ول يوجد اأي ترتيبات تعاقدية فيما بني امل�ساهمني احلاليني وال�سركة ل�سمان عدم ممار�سة امل�ساهمني احلاليني لأي ن�ساٍط قد ينجم عنه تعار�س يف 

امل�سلحة، اأو يكون مناف�سا لأعمال ال�سركة.

املعلومات  تلك  ي�ستخدمون  وقد  لل�سركة،  الداخلية  املعلومات  على  الطالع  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  امل�ساهمني  لبع�س  فيمكن  ذلك،  اإلى  واإ�سافًة 
مل�ساحلهم اخلا�سة اأو مبا يتعار�س مع م�سالح ال�سركة واأهدافها. واإذا كان للم�ساهمني اأو لأع�ساء جمل�س الإدارة الذين لهم م�سالح متعار�سة مع 
م�سلحة ال�سركة، تاأثري �سلبي على قرارات ال�سركة، اأو اإذا ا�ستخدموا املعلومات املتاحة لهم عن ال�سركة على نحٍو ي�سر مب�ساحلها، ف�سيرتتب على 
ذلك اأثٌر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 6-5 

امل�سالح»(. «تعار�س 

وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، مل يكن اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو امل�ساهمني احلاليني طرًفا يف اأي اتفاق اأو ترتيب اأو تفاهم 
يخ�سع مبوجبه لأي التزام مينعه من املناف�سة اأو اأي التزام مماثل فيما يتعلق باأعمال ال�سركة.
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�ملخاطر �ملتعلقة مبو�رد �ل�شركة �ملالية 2-1-22

بالن�سبة  تواجهها  قد  التي  التحديات  ملواجهة  اإ�سافية  اأمواٍل  ال�سركة  وقد حتتاج  اأعمالها.  لدعم منو  دائمة  با�ستثمارات  للقيام  بحاجة  ال�سركة  اإن 
لأعمالها، وتنفيذ ا�سرتاتيجية النمو، وزيادة ح�ستها من ال�سوق يف اأ�سواقها احلالية، اأو التو�سع يف اأ�سواٍق اأخرى، اأو لتو�سيع قاعدة منتجاتها. وقد ل 
تكفي ال�سيولة الناجتة عن عمليات ال�سركة ومواردها املالية احلالية لتمويل ا�سرتاتيجية النمو تلك. وبناًء عليه، فقد ت�سعى ال�سركة لزيادة راأ�س مالها، 

اأو قد تتكبد مديونية اإ�سافية. 

وقد ل تتمكن ال�سركة لأ�سباٍب خمتلفة، مبا يف ذلك عدم تقيُّد ال�سركة بالتزاماتها مبوجب ترتيبات التمويل احلالية اأو امل�ستقبلية، من احل�سول على 
متويل اإ�سايف اأو اإعادة متويل قرو�سها احلالية عند احلاجة اإليها، اأو قد ل تتمكن من القيام بذلك وفقًا ل�سروط مواتية لها. 

مار�س  و31  2016م  مار�س   31 يف  كما  الأجل(  طويلة  القرو�س  من  احلايل  اجلزء  ذلك  يف  )مبا  الأجل  طويلة  ال�سركة  قرو�س  اإجمايل  بلغت  وقد 
2017م و31 مار�س 2018م و31 دي�سمرب 2018م نحو 4.405.2 مليون ريال �سعودي و5.858.1 مليون ريال �سعودي و5.810.6 مليون ريال �سعودي 
و 6.550.8 مليون ريال �سعودي، على التوايل، والتي متثل نحو 78.3%، و83.4%، و83.3%، و80.6% من اإجمايل التزامات ال�سركة، على التوايل. 
و�سوف توؤدي زيادة مديونية ال�سركة اإلى تعر�سها ملخاطر اإ�سافية. وقد يرتتب على مديونية ال�سركة زيادٍة يف معدلت الفائدة، مما �سيوؤدي بدوره اإلى 
زيادة م�ساريف ال�سركة وانخفا�س اأرباحها ال�سافية، ويجعلها اأكرث عر�سة للمخاطر املتعلقة بالتقلبات ال�سلبية يف ال�سوق ويف الو�سع القت�سادي 
العام. ومييل دخل ال�سركات املدعوم بالقرو�س و�سايف اأ�سولها اأي�سًا اإلى الزيادة اأو النق�سان مبعدٍل اأكرب مما يكون عليه الو�سع اإذا مل يكن قد مت 
القرتا�س اإلى ذات احلد. وقد يوؤدي ارتفاع م�ستوى املديونية اإلى احلد من قدرة ال�سركة على القيام بعمليات ا�ستحواذ ا�سرتاتيجية، اأو قد يدفعها اإلى 
القيام بعمليات غري ا�سرتاتيجية لبيع اأ�سول اأو الت�سرف فيها، كما ميكن اأن يحد من قدرتها على احل�سول على متويٍل اإ�سايف. واإ�سافًة اإلى ذلك، 
فاإن ال�سركة لديها تكاليف ثابتة عالية ن�سبيًا، وقد جتد �سعوبًة اأكرب يف ت�سديد ديونها يف حال ارتفعت م�ستويات تلك الديون. وف�ساًل عن ذلك، تنطوي 

الوثائق املتعلقة مبديونية ال�سركة عادًة على تعهدات تفر�س قيودا على اأعمال ال�سركة.

واإذا اأخفقت ال�سركة يف احل�سول على متويل كاٍف عند حاجتها، اأو طبقًا ل�سروط مواتية لها، اأو اإذا اأ�سبحت ال�سركة عاجزة عن �سداد ديونها عند 
ا�ستحقاقها، فاإن ذلك �سوف يوؤثر �سلبا على قدرة ال�سركة على ت�سيري اأعمالها، اأو حتقيق معدل النمو املخطط له، الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بتعر�س �ل�شركة لقيوٍد يف �إجر�ء�ت �لديون �جلارية 2-1-23

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية مع بنوٍك خمتلفة بغر�س متويل اأعمالها )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 
والقرو�س»(. الئتمانية  «الت�سهيالت   7-13

وت�سرتط اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية وجوب ح�سول ال�سركة على موافقٍة م�سبقٍة من البنوك على انخفا�س جمموع م�ساهمات كل من 
فواز عبدالعزيز احلكري و�سلمان عبدالعزيز احلكري وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري و�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة يف ال�سركة اإلى ما دون 51% من 

راأ�س مال ال�سركة يف اأيَّ وقٍت من الأوقات.

كما يجب على ال�سركة، مبوجب اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية، التقيد بعدد من الأمور والتي ت�سمل عدم قيامها، بدون موافقة م�سبقة 
من البنوك املعنية، بتحمل اأية ديوٍن اإ�سافية اأو بيع اأ�سولها اأو ترتيب اأي �سمانات اإ�سافية على اأ�سولها العقارية ك�سماناٍت اأو توزيع اأرباح ونفقات 
ت�سغيلية، قبل الوفاء بالتزامات حمددة مبوجب تلك التفاقيات، بالإ�سافة لفر�س تعهدات مالية تتطلب منها الوفاء بن�سب مالية معينة. كما تعهدت 
ال�سركة مبوجب اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية بتوفري معلومات للبنوك املعنية تتعلق باأية تغيرياٍت تطراأ على اأو�ساعها املالية والإدارية 

والنظامية والتغريات يف م�ساهميها.

ال�سركات  الت�سهيالت الئتمانية، م�سمونة جزئيا ب�سمانات مقدمة من  اإعادة متويل  اتفاقيات  ال�سركة مبوجب  التزامات  فاإن  اإلى ذلك،  بالإ�سافة 
 4-7-13 والق�سم  والقرو�س»  الئتمانية  »الت�سهيالت   7-13 الق�سم  مراجعة  يرجى  التفا�سيل،  من  )ملزيد  ال�سخ�سيني  وال�سامنني  ال�سامنة 
»ال�سمانات»(. وتن�س اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية على حالت ت�سكل اإخالل من قبل ال�سركة بالتزاماتها مبوجب تلك التفاقيات، اإل 
اأنها مرتبطة باأمور واأحداث تتعلق بال�سامنني ال�سخ�سيني، كاأن يتم جتميد اأ�سول اأي من هوؤلء ال�سامنني ال�سخ�سيني ملدة ت�سعني )90( يوًما اأو اأكرث، 
اأو اأن تتم م�سادرة اأو حجز اأي اأ�سل تبلغ قيمته ال�سوقية 10.000.000 ريال �سعودي اأو اأكرث عائد لأي طرف مدين مبوجب هذه التفاقيات. كما تن�س 
اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية على اإلغاء ال�سمانات املقدمة من ال�سركات وال�سمانات ال�سخ�سية املقدمة من الأفراد عند اإمتام الطرح، 
يف حال ما اإذا متت اإعادة هيكلة اأو اإعادة متويل جميع اللتزامات املرتتبة على اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية، على اأ�سا�س املرابحة، 
ب�سكل مقبول من املمولني، ودون وجود اأي اإخالل من قبل ال�سركة بالتزاماتها. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، مل يقم اأّي من البنوك بالتنازل عن اأي 
من ال�سمانات ال�سخ�سية. اأما اإذا عجزت ال�سركة عن اإعادة هيكلة اأو اإعادة متويل جميع اللتزامات املرتتبة على اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت 
الئتمانية عند اإمتام الطرح، ف�سوف ي�ستمر العمل بال�سمانات املقدمة من ال�سركات وبال�سمانات ال�سخ�سية املقدمة من الأفراد، كما �ستظل حالت 

الإخالل املتعلقة بال�سامنني ال�سخ�سيني قائمة.
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انتهت  اإذا  اأو  بتجديدها،  يقوموا  اأو مل  قبلهم  املقدمة من  ال�سمانات  ب�سحب  ال�سخ�سيني  ال�سامنني  اأو  ال�سامنة  ال�سركات  اأي من  قامت  ويف حال 
�سالحية تلك ال�سمانات لأي �سبٍب من الأ�سباب، ف�سوف ي�سكل ذلك اإخالًل من جانب ال�سركة بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت 
الئتمانية مما يرتتب عليه اأحقية البنوك يف مطالبة ال�سركة ب�سداد جميع املبالغ املتبقية من قيمة الت�سهيالت املعنية على الفور. ويف تلك احلالة، لي�س 
هناك من �سماٍن باأن ال�سركة �ستكون قادرًة على احل�سول على م�سادر متويٍل بديلة كافية لإعادة �سداد تلك الديون. واإ�سافًة اإلى ذلك، فلي�س هناك 
من �سماٍن باأن ال�سركات ال�سامنة اأو ال�سامنني ال�سخ�سيني �سوف ي�ستمرون يف تقدمي ال�سمانات املقدمة من قبلهم حاليا بعد الطرح، الأمر الذي قد 
يوؤثر على قدرة ال�سركة على تاأمني الت�سهيالت الئتمانية التي �سوف حتتاجها يف امل�ستقبل. و�ستوؤثر اأيٌّ من تلك العوامل ب�سكٍل �سلبي على اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

ويف حال اأخفقت ال�سركة يف ت�سديد اأي مبلٍغ م�ستحق عليها اأو اأخّلت باأيٍّ من التزاماتها مبوجب اأي من اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية، 
اأو اإذا اأخّلت اأي من ال�سركات ال�سامنة اأو ال�سامنني ال�سخ�سيني ب�سروط اتفاقيات اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية بال�سمان املقدم من قبلهم، 
ف�سوف يحق للبنك املعني مطالبة ال�سركة ب�سداد جميع املبالغ املتبقية من قيمة الت�سهيالت املعنية على الفور، بالإ�سافة للحجز على اأ�سول ال�سركة، 
كما �سوف يحق لالأطراف امل�سمونة، مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل، حت�سيل املبالغ امل�ستحقة لها من احل�سابات البنكية لل�سركة، ومن م�ستحقات 
اأخلت بالتزاماتها مبوجب  اأن ال�سركة قد  اإذا ادعت احدى البنوك  اإلى ذلك،  التاأمني املرتتبة لها ومن م�ستحقاتها مبوجب عقود الإيجار. واإ�سافًة 
اتفاقية اإعادة متويل الت�سهيالت الئتمانية املربمة معها، ف�سوف يرتتب على ذلك اعتبار ال�سركة خملة بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات اإعادة متويل 
الت�سهيالت الئتمانية الأخرى. ويف هذه احلالة، فقد ل تتمكن ال�سركة من احل�سول على م�سادر متويل بديلة ل�سداد تلك الديون. و�سيرتتب على اأيٍّ 

من هذه العوامل اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملحا�شبية  2-1-24 �ملعايري  �إلى  �ل�شعودية  يف  عليها  �ملتعارف  �ملحا�شبية  �ملعايري  نظام  من  بالنتقال  �ملتعلقة  �ملخاطر 
�لدولية 

يناير   1 بعد  اأو  اعتبارا من  ال�سنوية،  التقارير  اإعداد  بالن�سبة لفرتات  الدولية،  املحا�سبية  املعايري  املعيار رقم 16 من  ي�سري مفعول  اأن  املتوقع  من 
2019م. ويحدد املعيار رقم 16 من هذه املعايري كيفية قيام معد التقرير اخلا�س باملعايري الدولية للتقارير املالية بتحديد الإيجارات )حيث تكون 
ال�سركة م�ستاأجر( وقيا�سها وتقدميها والك�سف عنها. و�سوف يكون التناول املحا�سبي لعقود الإيجار، مبوجب املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية 
ال�سركة  تكون  الإيجار )حيث  باتفاقيات  امل�ساريف اخلا�سة  اإثبات  فيها  يتم  والتي  املطبقة حاليا،  الدولية  املحا�سبية  املعايري  الدولية، خمتلفا عن 
م�ستاأجر( على اأ�سا�س الق�سط الثابت. ومبوجب املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية الدولية، ف�سوف تكون ال�سركة مطالبة باإعداد ح�سابات عن جزء 
اأكرب من م�ساريف اتفاقيات الإيجار اأثناء الن�سف الأول من مدة الإيجار. وت�ستمل تقديرات الإدارة للتغريات الرئي�سية الناجتة عن املعيار رقم 16 

من املعايري املحا�سبية الدولية، ا�ستنادًا الى حمفظة الإيجار احلالية اخلا�سة بال�سركة )مبا فيها جدة بارك(، على ما يلي:

اإثبات حق ا�ستخدام الأ�سول )الناجت عن ر�سملة عقود الإيجار( ب�سايف قيمة حالية )ت�سمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية( ت�ساوي قيمتها التقديرية 
6 مليار ريال �سعودي.

اإثبات املطلوبات )الناجتة عن ر�سملة عقود الإيجار( ب�سايف قيمة حالية )ت�سمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية( ت�ساوي قيمتها التقديرية 6 مليار 
ريال �سعودي.

اإلى ال�سنة املالية  اأرباح ال�سركة نتيجة تطبيق املعيار 16 خالل الفرتة التي تبداأ من ال�سنة املالية 2020م  يبلغ متو�سط النخفا�س املقدر يف �سايف 
2024م ما يقارب 90 مليون ريال �سعودي �سنويًا، ويرجع هذا النخفا�س ب�سبب العرتاف مب�ساريف ايجار اعلى يف الن�سف الول من مدة عقود 

اليجار باملقارنة بطريقة الق�سط الثابت علمًا باأن هذا الأثر هو غري نقدي )بناًء على تقديرات الدارة(؛ 

يبلغ متو�سط الفارق بني ما �سيتم حتميله بقائمة الدخل مبوجب املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية الدولية كم�ساريف تتعلق باليجار )تتمثل يف 
اإطفاء موجودات الإيجار املر�سملة - حق ا�ستخدام الأ�سول - والأعباء املالية املتعلقة باملطلوبات الإيجارية القائمة( واملدفوعات الإيجارية النقدية 

خالل الفرتة التي تبداأ من ال�سنة املالية 2020م اإلى ال�سنة املالية 2024م حوايل 160 مليون ريال �سعودي �سنويًا )بناءا على تقديرات الدارة(.

وينطبق هذا على كل من ال�سنوات اخلم�س الأولى اعتبارًا من تطبيق املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية الدولية.

ونتيجة لذلك، ف�سوف يرتتب تاأثري جوهري على القوائم املالية لل�سركة. واإن حدوث اأي من العوامل �سالفة الذكر �سيوؤدي اإلى تاأثري �سلبي وجوهري على 
اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة باعتماد �ل�شركة على �إد�رتها �لعليا وكبار موظفيها 2-1-25

يعتمد جناح ال�سركة على ا�ستمرارية عمل واأداء اإدارتها العليا وكبار موظفيها الآخرين، وكذلك على قدرتها على اإيجاد موظفني موؤهلني يف امل�ستقبل 
وتوظيفهم وتطويرهم وحتفيزهم واحلفاظ عليهم. وتعتمد ال�سركة على عدد من الأفراٍد الأ�سا�سيني يف فريق اإدارتها العليا، ممن لديهم خربات قيمة 
يف قطاع العقارات، وممن قدموا م�ساهماٍت ملمو�سة يف تطوير عمليات ال�سركة وتو�سعها. هناك تناف�ٌس �سديد على كبار التنفيذيني يف قطاع العقارات، 
ولي�س مبقدور ال�سركة اأن ت�سمن قدرتها على الحتفاظ مبوظفيها اأو على جذب موظفني جدد موؤهلني ب�سكٍل منا�سب )وعلى �سبيل املثال، اإن من�سب 
رئي�س قطاع الت�سويق �ساغر كما يف تاريخ هذه الن�سرة(. بالإ�سافة اإلى ذلك، اعتمدت ال�سركة يف املا�سي على امل�ساهمني امل�سيطرين، الذين دعموا 
ال�سركة والإدارة من خالل روؤيتهم ل�سوق التجزئة ومعرفتهم للقطاع العقاري. وقد ل تكون ال�سركة قادرة على ال�ستفادة ب�سورة م�ستمرة من اخلربة 
الوا�سعة التي يتمتع بها امل�ساهمون امل�سيطرون وفهمهم لل�سوق ال�سعودية، و�سيوؤثر ذلك ب�سورة �سلبية وجوهرية على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وقد حتتاج ال�سركة ل�ستثمار موارد مالية وب�سرية كبرية جلذب تنفيذيني كبار جدد واحلفاظ عليهم. اإن فقدان خدمات كبار التنفيذيني لدى ال�سركة 
قد يوؤخر اأو يحول دون تنفيذ وتخفيف اأهداف ال�سركة ال�سرتاتيجية، وقد يوؤدي حتويل اهتمام الإدارة اإلى البحث عن بديل موؤهل، ومن �ساأن ذلك 
التاأثري �سلبا على قدرة ال�سركة على اإدارة اأعمالها بفعالية وكفاءة. بالإ�سافة اإلى ذلك، فيمكن لأي من كبار التنفيذيني اأن ي�ستقيل يف اأي وقت. فعلى 
�سبيل املثال، ا�ستقال الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�سركة يف �سهر يونيو 2018م بعد عامني تقريًبا على توليه هذا املن�سب، وقد مت ا�ستبداله باأوليفيري 
نوغارو يف من�سب رئي�س تنفيذي اعتبارا من �سهر يناير 2019م. ويف حال مل تتمكن ال�سركة من توظيف وا�ستبقاء كبار التنفيذيني الذين يتمتعون 
مب�ستويات عالية من املهارات يف املجالت املنا�سبة، ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها 

امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة ب�شوء ت�شرف �مل�شتاأجرين �أو �ملوظفني  2-1-26

قد يرتكب م�ستاأجري ال�سركة اأو موظفيها اأعمال قد توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة مبا يف ذلك �سوء ا�ستخدام معلومات ال�سركة اأو نظمها اأو الإف�ساح 
اأو ال�سلوع يف ن�سر معلوماٍت م�سللة كما قد ل تتمكن ال�سركة دومًا من منع موظفيها من ارتكاب اأفعال ترقى مل�ستوى الأخطاء  عن معلوماٍت �سّرية 
اجل�سيمة اأو التاأكد من تقيدهم باللوائح الداخلية لل�سركة. وقد توؤدي اأي من تلك الأفعال اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر اأو غرامات اأو التزاماٍت مالية، اأو 
قد توؤدي اإلى الإ�ساءة ل�سمعة ال�سركة. كما قد توؤدي تلك الأفعال اإلى قيام امل�ستاأجرين بتقدمي مطالبات مالية اأو املطالبة باإنهاء عقودهم بحجة اأن 
ال�سركة قد اأخلت بالتزاماتها نحوهم مبوجب هذه العقود. وقد توؤثر اأيٌّ من تلك الغرامات اأو اخل�سائر اأو املطالبات �سلبا على ربحية ال�سركة. واإ�سافًة 
اإلى ذلك، فاإن الدعاية ال�سلبية الناجتة عن �سوء ت�سرف م�ستاأجري اأو موظفي ال�سركة قد توؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة واإيراداتها وعلى عدد زّوار 
مراكزها التجارية. اإن ارتكاب اأي من م�ستاأجري اأو موظفي ال�سركة اأفعال م�سابهة �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة برتكز �إير�د�ت �ل�شركة يف بع�س مر�كز جتارية كربى خا�شة بها 2-1-27

�سكل اإجمايل اإيرادات ال�سركة من ثالثة )3( من مراكزها التجارية )من اأ�سل ت�سعة ع�سر )19( مركز جتاري تابع لها(، وهي مول العرب )جدة(، 
وال�سالم مول )جدة(، ومول الظهران يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و31 مار�س 2017م، و31 مار�س 2018م ويف الأ�سهر الت�سعة 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ن�سبة 43.7%، و39.2%، و37.3% و37.3% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة، على التوايل. كما و�سكل اإجمايل اإيرادات 
ال�سركة من خم�س )5( من مراكزها التجارية )من اأ�سل ت�سعة ع�سر )19( مركز جتاري تابع لها(، وهي 1( مول العرب )جدة(، 2( وال�سالم مول 
)جدة(، 3( ومول الظهران 4( والنخيل مول )الريا�س( 5( وعزيز مول )لل�سنوات املالية 2016-2018م( ومكة مول )لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف دي�سمرب 2018م(، يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، و31 مار�س 2017م، و31 مار�س 2018م ويف الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م، ن�سبة 58.4%، و55.3%، و52.5% و53.2% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف تلك ال�سنوات، على التوايل. ولذلك فاإن الأداء املايل 
لل�سركة يعتمد اإلى حٍد كبري على الأداء املايل لهذه املراكز التجارية. و�سيوؤثر حدوث اأية عوامل �سلبية يف اأي من اأو جميع هذه املراكز التجارية )مبا يف 
ذلك اأيُّ تراجع يف اأعداد الزائرين اأو معدلت الإ�سغال اأو بدلت الإيجار، اأو اأية زيادة يف تكاليف الت�سغيل، اأو حدوث اأمور خارجٍة عن �سيطرة ال�سركة، 

مثل حالت القوة القاهرة( ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بتطبيق �ل�شركة للئحة حوكمة د�خلية ُمعتمدة حديثًا 2-1-28

لقد اعتمد جمل�س اإدارة ال�سركة لئحة حوكمة ال�سركة الداخلية بتاريخ 20 �سبتمرب 2017م )املوافق 1438/12/29هـ(. وقد ا�ستملت الالئحة على 
التنفيذ  يف  ال�سركة  جناح  يعتمد  و�سوف  املالية.  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادرة  ال�سركات  حوكمة  لئحة  اإلى  ا�ستنادًا  �سياغتها  متت  واإجراءات  قواعد 
ال�سحيح لقواعد احلوكمة واإجراءاتها على مدى اإدراك تلك القواعد وتفّهمها وتنفيذ تلك القواعد والإجراءات ب�سكٍل �سحيح من جانب جمل�س الإدارة 
وجلانه وامل�سوؤولني التنفيذيني بال�سركة، وبوجٍه خا�س فيما يتعلق بتكوين جمل�س الإدارة وجلانه، ومتطلبات ال�ستقاللية، والقواعد املتعلقة بتعار�س 
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امل�سالح واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة. واإن عدم التقيُّد بقواعد احلوكمة، وبوجٍه خا�س القواعد الإلزامية املنبثقة من لئحة حوكمة ال�سركات 
ال�سادرة عن الهيئة، من �ساأنه اأن يعر�س ال�سركة جلزاءاٍت نظامية، و�سيوؤثر ذلك ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها 

املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

بتاريخ 1439/03/18هـ  تنفيذيني، وذلك  اأع�ساء غري  تتاألف من ثالثة )3(  املراجعة، وهي  بتكوين جلنة  لل�سركة  العادية  العامة  وقامت اجلمعية 
)املوافق 6 دي�سمرب 2017م(، وقام جمل�س الإدارة بتكوين جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بتاريخ 1438/12/29هـ )املوافق 20 �سبتمرب 2017م(، وذلك 
للقيام باملهام املحددة لكل جلنة، طبقًا لئحة حوكمة ال�سركات الداخلي )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 5-2 »جلان جمل�س الإدارة»(. 
حوكمة  مبتطلبات  التقيُّد  على  وم�ساهميها  ال�سركة  م�سالح  حماية  ت�سمن  مواقف  وتبني  واجباتهم  اأداء  يف  اللجان  تلك  اأع�ساء  اإخفاق  يوؤثر  وقد 
ال�سركات، ومتطلبات الإف�ساح امل�ستمرة، وقدرة جمل�س الإدارة على مراقبة اأعمال ال�سركة من خالل تلك اللجان، الأمر الذي �سيرتتب عليه اأثٌر �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

�ملخاطر �ملتعلقة بق�شور �خلربة يف �إد�رة �شركة م�شاهمة مدرجة 2-1-29

اإن كبار التنفيذيني يتمتعون بخربة حمدودة اأو قد ل تتوفر لديهم اأي خربة يف اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة والتقيد بالأنظمة واللوائح التي تخ�سع لها، 
و�سيتوجب على كبار التنفيذيني على وجه اخل�سو�س احل�سول على التدريب الداخلي اأو اخلارجي يف اإدارة �سركة م�ساهمة مدرجة، اإلى جانب التزام 
ال�سركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإف�ساح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخ�س�سه كبار التنفيذيني لإدارة الأعمال اليومية لل�سركة. 
يف حال عدم التزام ال�سركة بالأنظمة واللوائح ومتطلبات الإف�ساح ذات العالقة، ف�سوف يعر�سها ذلك لعقوبات وغرامات نظامية من �ساأنها التاأثري 

�سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة باأعطال نظم تقنية �ملعلومات 2-1-30

تعتمد قدرة ال�سركة على جذب امل�ستاأجرين والحتفاظ بهم وعلى مراقبة عملياتها وتكاليفها بدقة واملناف�سة ب�سورٍة فاعلة، ب�سورة جزئية، على درجة 
تطور �سبكة تقنية املعلومات اخلا�سة بها ومدى اإمكانية العتماد عليها، مبا يف ذلك عملية التحديث لأنظمة تقنية املعلومات التي قامت بها ال�سركة 

موؤخرا، وب�سكل خا�س نظام اإدارة املمتلكات اجلديد والذي بداأت ال�سركة با�ستخدامه منذ عام 2017م.

اإن املخاطر املرتبطة بنظم تقنية املعلومات، الداخلية منها واخلارجية، مثل الربجميات اخلبيثة وعيوب الربجمة وحماولت اخرتاق �سبكات ال�سركة 
وعدم توّفر التحديثات اأو التعديالت املطلوبة وت�سّرب البيانات والأخطاء الب�سرية، ت�سكل تهديدًا مبا�سرًا على خدمات ال�سركة وبياناتها. وقد تتعر�س 
�سبكات ال�سركة اأي�سًا لأعطاٍل ب�سبب اأحداث »قوة قاهرة« غري متوقعة. وقد ترتتب مثل هذه الأحداث اأي�سا يف حال تعر�س �سرية املعلومات اخلا�سة 
بال�سركة اأو بعمالئها اأو درجة اأمان تلك املعلومات اأو اإمكانية الو�سول اإليها للخطر ب�سبب فقدان اأي من هذه املعلومات �سواء من جانب ال�سركة اأو من 
جانب اأّي طرٍف اآخر ُعِهَد اإليه بها. اإ�سافة اإلى ذلك، قد يرتتب على ال�سركة تكاليف وتبعات ت�سغيلية كبرية نتيجة لتحديث لأنظمة تقنية املعلومات 

اخلا�سة بها، اأو لقيام ال�سركة بتبني اإجراءات اإ�سافية حلماية بياناتها اأو نظم تقنية املعلومات اخلا�سة بها.

كما ميكن اأن تكون املن�ساآت اأو الأنظمة التابعة لل�سركة اأو ملقدمي اخلدمات من الغري عر�سًة لالخرتاقات الأمنية اأو اأعمال الإرهاب ال�سيرباين اأو 
التخريب اأو ال�سرقة اأو الفريو�سات اأو لفقدان اأو تلف البيانات اأو الربجمة اأو الأخطاء الب�سرية اأو اأحداث اأخرى مماثلة. وعلى اعتبار اأن درجة تطور 
واأنواع هذه الهجمات تتغري با�ستمرار، فقد ل تتمكن ال�سركة ومقدمو اخلدمات من الغري الذين تتعامل معهم ال�سركة من توقع هذه الهجمات اأو اتخاذ 
اإجراءات وقائية منا�سبة اأو اكت�ساف ومعاجلة اأي تهديد لأنظمة ال�سركة اأو اأنظمة مقدمي اخلدمات املعنيني ب�سرعة كافية. اإن اأي اخرتاق اأمني اأو عمل 
اإرهاب �سيرباين اأو تخريب اأو �سرقة اأو وجود فريو�سات اأو فقدان اأو تلف للبيانات اأو الربجمة اأو اأية اأخطاء ب�سرية من جانب اأي من موظفي ال�سركة، 
ومن �ساأنها اأن توؤدي اإلى خرق خل�سو�سية واأمن البيانات اخلا�سة بزوار مراكز ال�سركة التجارية اأو موظفيها اأو م�ستاأجريها. وقد يوؤدي ذلك اخلرق 
اإلى اإف�ساء غري مق�سود لهذه البيانات لأطراف ثالثة، مما قد يقو�س خ�سو�سية الأطراف املت�سررة، وي�سيئ ب�سمعة م�ستاأجري ال�سركة و/ اأو ال�سركة 
نف�سها. وقد توؤدي اأي من هذه اخلرقات اأو اأي اأحداث اأخرى مماثلة اإلى تغيري �سلوك زوار مراكز ال�سركة التجارية احلاليني واملحتملني بطريقة توؤثر 
على قدرة ال�سركة على املحافظة على الزوار احلاليني اأو ا�ستقطاب زوار جدد، مما �سيوؤثر ب�سورة �سلبية وجوهرية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�سيرتتب على اأية اأعطال يف �سبكة الإنرتنت اأو يف البنية التحتية لل�سركة واخلا�سة بتقنية املعلومات، مبا يف ذلك تلك املرتبطة بنظم احلا�سب الآيل 
لدى ال�سركة ومبوقعها الإلكرتوين، اأثٌر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة بعدم كفاية �لتغطية �لتاأمينية  2-1-31

تدمري  اأو  تلف  و�سد  التخريب  واأعمال  الإرهابية  الأعمال  و�سد  الحتيالية  الأعمال  و�سد  النقدية  املبالغ  �سرقة  �سد  تاأمني  بوثائق  ال�سركة  حتتفظ 
الوثائق  التاأمينية مبوجب هذه  التغطية  اأن  ولي�س هناك من �سماٍن على  «التاأمني»(.  الق�سم 8-13  التفا�سيل، يرجى مراجعة  املمتلكات )ملزيد من 
�ستكون كافية، يف جميع الأوقات ويف ظل جميع الظروف، لتغطية اخل�سائر التي قد تتكبدها ال�سركة، اأو اأن حدود التغطية التاأمينية مبوجب هذه الوثائق 
�ستكون كافية يف جميع احلالت لتغطية املطالبات املت�سلة باملخاطر املوؤمن �سدها. وقد ل تتمكن ال�سركة من اإثبات مطالبتها وفقا لوثائق التاأمني 
ال�سارية ب�سبب وجود ا�ستثناءات اأو قيود على التغطية التاأمينية، مما �سوف يجرب ال�سركة على تعوي�س اخل�سائر الناجمة عن احلوادث، الأمر الذي 

�سيكون له اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

وقد تتعر�س ال�سركة م�ستقبال ملخاطر غري م�سمولة بالتغطية الـتاأمينية ب�سكل كاف اأو على الإطالق، مثل املخاطر الناجتة عن الأعمال العدائية اأو 
املخاطر ال�سيا�سية اأو احلروب. واإ�سافًة اإلى ذلك، تنطوي وثائق التاأمني احلالية لل�سركة على ا�ستثناءات اأو قيوٍد على التغطية. وقد ل تتوفر وثائق 
التاأمني احلالية لل�سركة يف امل�ستقبل. وبناًء عليه، فاإن اخل�سائر وامل�سوؤوليات الناجتة عن اأي خماطر غري موؤمن �سدها، اأو غري موؤمن عليها ب�سكٍل 
كامل، قد تزيد التكاليف التي تتكبدها ال�سركة ب�سكٍل كبري، الأمر الذي �سيوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها 

امل�ستقبلية. وتوقعاتها  املايل 

�ملخاطر �ملتعلقة بدخول �ل�شركة يف دعاوى ق�شائية 2-1-32

قد تدخل ال�سركة، اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها، اأو اأع�ساء اإدارتها العليا، يف دعاوى ق�سائية واإجراءاٍت تنظيمية مع العديد من الأطراف، مبا يف ذلك 
امل�ستاأجرين اأو مورديها اأو موظفيها اأو مناف�سيها اأو اأي من اجلهات التنظيمية اأو زوار مراكزها التجارية اأو ماّلك الأرا�سي التي ت�ستاأجرها ال�سركة 
لأغرا�س اأعمالها. كما قد تكون ال�سركة اأي�سًا الطرف املدعي يف تلك الإجراءات والدعاوى الق�سائية )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 

«التقا�سي»(.   11-13

ويف حال مل تكن الأحكام ال�سادرة يف تلك الدعاوى والإجراءات التنظيمية يف م�سلحة ال�سركة، ف�سيرتتب على ذلك اأثٌر �سلبي وجوهري على اأعمال 
ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية. واإ�سافًة اإلى ذلك، وب�سرف النظر عن نتيجة هذه الدعاوى اأو الإجراءاٍت التنظيمية، 
فقد تتكبد ال�سركات م�ساريف باهظة وت�سطر لتخ�سي�س موارد كبرية للرد على هذه املطالبات والدفاع عن نف�سها، الأمر الذي �سيوؤدي اإلى اأثر �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بالتغيري�ت على �شيا�شة �ل�شركة بخ�شو�س ح�شاب �لديون �مل�شكوك يف حت�شيلها  2-1-33

اأقدمت ال�سركة يف �سهر يونيو من عام 2017م على تغيري الطريقة تقدير املخ�س�سات مبوجب �سيا�سة التخ�سي�س اخلا�سة بها. وت�ستمل هذه ال�سيا�سة 
على قواعد واإجراءات ومبادئ تتعلق بح�ساب ديون ال�سركة امل�سكوك يف حت�سيلها. ويعتمد جناح ال�سركة يف تطبيق تلك ال�سيا�سة ب�سكٍل �سحيح يف 
جزء منه على مدى ا�ستيعاب تلك ال�سيا�سة وفهمها من جانب جمل�س الإدارة وجلانه وكبار م�سوؤويل ال�سركة التنفيذيني املاليني. على �سبيل املثال، 
تتطلب ال�سيا�سة اأن تقوم ال�سركة بر�سد خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها بناًء على تقييمها ملخاطر عدم دفع املبالغ امل�ستحقة. ووفًقا لذلك، 
يف حال مل تقم ال�سركة بتقييم اخلطر املرتبط بالديون امل�سكوك يف حت�سيلها بال�سكل ال�سحيح اأو اإذا زادت املخاطر املرتبطة ببع�س املدينني يف 
امل�ستقبل، فقد ت�سطر ال�سركة اإلى زيادة خم�س�ساتها. بالإ�سافة الى ذلك، ارتفع ح�ساب اإجمايل الذمم املدينة من 385.4 مليون ريال �سعودي )بلغ 
�سايف الذمم املدينة 264.7 مليون ريال �سعودي( كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 466.1 مليون ريال �سعودي )بلغ �سايف الذمم املدينة 311.9 مليون 
ريال �سعودي( كما يف 31 دي�سمرب 2018م، مما نتج عنه انخفا�س يف ن�سبة تغطية املخ�س�سات من 36.0% اإلى 33.1% )خم�س�س الديون امل�سكوك 
يف حت�سيلها/ح�ساب اإجمايل الذمم املدينة( لنف�س هذه الفرتات، مما اأثر ب�سكل �سلبي على فرتات التح�سيل املتوقعة. وكما يجدر الإ�سارة الى اأن 
اإجمايل الذمم املدينة التي مل يتم حت�سيلها لفرتات تغطت 360 يوم بلغت 173.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م. وف�ساًل عن ذلك، 
فاإن �سروط ر�سد املخ�س�سات اأو معدلت تلك املخ�س�سات قد ل تكفي لتغطية تلك الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ب�سكل كامل. بالإ�سافة اإلى ذلك، 
قد ل تكون ال�سركة قادرة على تطبيق هذه ال�سيا�سة ب�سكل �سحيح )مبا يف ذلك، فيما يخ�س التقييم الدقيق للمخاطر املرتبطة بعدم الدفع( و/ اأو قد 
تنطوي ال�سيا�سة نف�سها على بع�س اأوجه الق�سور غري املتوقعة اأو التي مل تقم ال�سركة بتحديدها بعد. و�ستوؤثر اأي من هذه الأمور ب�سكٍل �سلبي وجوهري 

على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة بتعّر�س �ل�شركة و�مل�شتاأجرين ملخاطر تتعلق بارتفاع �لر�شوم �حلكومية �ملطبقة على �لعاملني  2-1-34
غري �ل�شعوديني

اعتمدت حكومة اململكة يف عام 2016م عددًا من القرارات التي تهدف اإلى تنفيذ اإ�سالحاٍت �ساملة يف �سوق العمل باململكة، وي�سمل ذلك فر�س ر�سوٍم 
اإ�سافية على كل عامل غري �سعودي يعمل لدى من�ساأة �سعودية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2018م، وكذلك زيادة ر�سوم ت�ساريح الإقامة بالن�سبة 
لعائالت العاملني غري ال�سعوديني اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2017م. بوجه خا�س، تقدر ال�سركة اأن جممل الر�سوم الإ�سافية بالن�سبة ملوظفيها غري 
ال�سعوديني، والتي �سيجرى �سدادها اأثناء ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2019م، �سيكون 303.000 ريال �سعودي )الأمر الذي �سيوؤدي اإلى 
متو�سط ر�سوم اإ�سافية �سهرية قدرها 2.750 ريال �سعودي(. ومن املتوقع اأن تزداد هذه الر�سوم كل عام حتى �سنة 2020م مما يعني اأنه �ستكون هناك 

زيادًة يف الر�سوم احلكومية التي تدفعها ال�سركة عن موظفيها غري ال�سعوديني بوجٍه عام. 

وقد يوؤدي ارتفاع ر�سوم ت�ساريح الإقامة لعائالت املوظفني غري ال�سعوديني اإلى زيادة تكاليف املعي�سة، مبا ي�سر باملوظفني غري ال�سعوديني. ولذلك، 
ا�ستقطاب  ال�سركة  تلك احلالة، فقد ي�سعب على  اأدنى. ويف  تكاليف معي�سة  اأخرى ذات  للعمل يف دوٍل  ال�سعوديني  املوظفون غري  ي�سعى هوؤلء  فقد 
موظفني باملهارات والكفاءات الالزمة اأو الحتفاظ بهم، وقد ت�سطر لتحمل تكلفة الزيادة يف الر�سوم احلكومية اخلا�سة بت�ساريح اإقامة عائالت 
العاملني غري ال�سعوديني، الأمر الذي قد يت�سبب يف زيادة التكاليف على ال�سركة. و�سوف يكون لذلك تاأثري جوهريٌّ �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج 
اإ�سافية  لتكاليف  ال�سركة لذات املخاطر، فقد يكونوا معر�سني  اإلى ذلك، يخ�سع م�ستاأجري  اإ�سافة  امل�ستقبلية.  املايل وتوقعاتها  عملياتها وو�سعها 
بخ�سو�س الر�سوم احلكومية لكل من موظفيهم غري ال�سعوديني. واأية زيادة يف التكاليف التي يتحملها امل�ستاأجرون �ستوؤثر ب�سكل �سلبي على حالتهم 
اإيرادات  انخفا�س يف  اإلى  �سيوؤدي ذلك  ال�سركة، ومما  املالية جتاه  بالتزاماتهم  الوفاء  �سلبا على قدرتهم على  يوؤثر  قد  فاإن ذلك  وبالتايل  املالية، 
ال�سركة. يرجى الطالع على عامل املخاطرة 2-1-3 )»التغريات ال�سلبية يف الو�سع املايل مل�ستاأجري املراكز التجارية قد ت�سر باأعمال ال�سركة«(.

�ملحا�شبية  2-1-35 �ملعايري  �إلى  �ل�شعودية  �ملتعارف عليها يف  �ملحا�شبية  �ملعايري  �ملتعلقة بالنتقال من نظام  �ملخاطر   
�ل�شعودية �لعربية  �ململكة  �ملعتمد يف  �لنحو  �لدولية )IFRS( على 

قامت ال�سركة باإعداد قوائمها املالية املوّحدة املراجعة النظامية لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م والقوائم املالية 
املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، والتي مت ت�سمينها يف هذه الن�سرة، وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها 
املالية  للفرتة  املراجعة  املوّحدة  املالية  باإعداد قوائمها  ال�سركة  الدولية، قامت  املعايري املحا�سبية  اإلى  للتحّول  اململكة  اململكة. ومتا�سيًا مع خّطة  يف 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م وفقا للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وثّمة بع�س الختالفات اجلوهرية بني املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة واملعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة 
العربية ال�سعودية. حيث �سيوؤدي تطبيق املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية على قوائم ال�سركة املالية 
الأولية املوّحدة املراجعة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م اإلى تغيريات يف املعاجلة املحا�سبية لعدد من البنود يف القوائم املالية 
املوّحدة )باملقارنة مع املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية(، مبا يف ذلك العرتاف باإيرادات ال�سركة من بدلت الإيجار وم�ساريف الإيجار 
اإلى عقارات م�ستقلة وما يت�سل بذلك من ا�ستهالك واإهالك لها؛ والتقدير الأكتواري  وتكاليف معامالت القرو�س؛ وتق�سيم العقارات ال�ستثمارية 
لبع�س منافع املوظفني. وقد يوؤدي اعتماد ال�سركة للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى تغيريات 
على �سعيد نتائج عملياتها وو�سعها املايل يف قوائمها املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م وال�سنوات املالية الالحقة، مقارنة مع نتائج 
العمليات والو�سع املايل يف القوائم املالية التي مت اإعدادها وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية. قد تكون هذه التغيريات جوهرية 
وقد ت�سمل، اإلى جانب التغيريات التي جرى و�سفها اأعاله، فيما يتعلق بفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، تغيريات مل يتم حتديدها 

بعد من قبل ال�سركة. 

عالوًة على ذلك، قد يوؤدي التحول من املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية اإلى املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف 
اململكة العربية ال�سعودية اإلى عدم اإمكانية مقارنة قوائم ال�سركة املالية املوحدة ب�سهولة من فرتٍة اإلى اأخرى. وعلى وجه اخل�سو�س، قد ل تكون قوائم 
اإعدادها وتقدميها مبوجب املعايري املحا�سبية  التي يتم  اأبريل 2017م  اأو بعد 1  التي تبداأ يف  ال�سنوات املالية والفرتات  ال�سركة املالية املوّحدة عن 
الواردة يف هذه  ال�سابقة  ال�سعودية قابلة للمقارنة ب�سهولٍة مع تلك اخلا�سة بالفرتات املالية  الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية 
الن�سرة والتي مت اإعدادها وتقدميها مبوجب املعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف ال�سعودية. بالإ�سافة اإلى ذلك، ومع تطّور تطبيق املعايري املحا�سبية 
الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية على مدى ال�سنوات القادمة، قد حت�سل تغيريات على م�ستوى نتائج عمليات ال�سركة 
وو�سعها املايل. ومع حتول ال�سركات املدرجة يف اململكة اإلى الإعالن عن بياناتها املالية مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد 
يف اململكة العربية ال�سعودية، قرر جمل�س هيئة ال�سوق املالية اأنه يتوجب على ال�سركات املدرجة ال�ستمرار يف ت�سجيل العقارات، وامل�سانع، والأجهزة، 
والعقارات ال�ستثمارية والأ�سول غري امللمو�سة على اأ�سا�س التكلفة ملدة ثالث �سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2017م. من املتوقع اأن تراجع هيئة ال�سوق 
املالية م�ستقبال قرارها ب�ساأن اأ�سا�س تقييم العقارات والآلت واملعدات والعقارات ال�ستثمارية واملوجودات غري امللمو�سة، وقد توؤدي اأي تغيريات يف 
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اأ�سا�س التقييم اإلى اأثر جوهري على النتائج الت�سغيلية لل�سركة وعلى و�سعها املايل )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 6-10 «ت�سوية ما بني 
املعايرياملحا�سبية الدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بخ�سو�س ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م»(.

تاأثري �لنتقال �إلى نظام »ياردي» )Yardi( على �أعمال �ل�شركة 2-1-36

اأجنزت ال�سركة يف �سهر اأبريل 2017م تنفيذ نظام »ياردي« اجلديد لإدارة العقارات، والذي اأدخل املعايري وال�سيا�سات والإجراءات والعمليات القائمة 
على اأف�سل ممار�سات ال�سناعة، الأمر الذي �سهل الإدارة الفعالة جلميع العقارات واأتاح لل�سركة اإمكانية خدمة امل�ستاأجرين والتوا�سل معهم ب�سكل 
اأف�سل. وبعد التطبيق الأويل لـ«ياردي« اأ�سبحت عملية الإقرار باإيرادات الإيجار موؤمتتة بالكامل وم�ستندة اإلى املعايري املحا�سبية الدولية على النحو 

املعتمد يف اململكة العربية ال�سعودية.

ومع ذلك قد واجهت ال�سركة اأثناء تنفيذ »ياردي« يف الربع الثالث من عام 2018م بع�س احلالت التي كانت تتطلب تعديالت يدوية حل�ساب اإيرادات 
الإدارة خم�س�سات لإيرادات هذه  التجديد. ويف هذه احلالت، ر�سدت  التاأخري يف  النظام ب�سبب  انتهت �سالحيتها يف  التي  العقود  ال�سركة، مثل 
العقود ب�سكل م�ستقل اإلى حني توقيع العقد املحدث وحتديثه يف النظام. بالإ�سافة اإلى ذلك، اأجرت ال�سركة بع�س التعديالت املتعلقة باإنهاء العقود 
املنتهية قبل اآجلها )بحيث ي�ستمر النظام يف قبول الإيرادات، ويتم اإجراء تعديل �سلبي لحًقا عند الت�سوية(. وقد بلغت هذه التعديالت مبلغ -6.8 
مليون ريال �سعودي يف الربع الثالث من العام املايل 2019. ولي�س هناك ما ي�سمن اأنه لن تن�ساأ اأي تعديالت اإ�سافية و/ اأو م�سكالت تنفيذ مماثلة 
متعلقة بـ«ياردي« يف وقت لحق، ويجوز لأي مما �سبق اأن يوؤثر �سلًبا وب�سورة جوهرية على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها.

�ملخاطر �ملتعلقة بعقار�ت �ل�شركة 2-2

�ملخاطر �ملتعلقة بعقود �لإيجار �لرئي�شية 2-2-1

والتي متثل، كما يف 31  لل�سركة،  تابعا  اإجمايل 19 مركًزا جتارًيا  واملقام عليها 11 مركًزا جتارًيا )من  الأرا�سي  ال�سركة حاليا عددا من  ت�ستاأجر 
دي�سمرب 2018م، نحو 62.7% من اإجمايل امل�ساحة القابلة لالإيجار يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة(، علما باأن ال�سركة ت�ستاأجر اأي�سا مباين 3 من 
هذه املراكز. وقد مت ا�ستئجار هذه الأرا�سي واملباين من قبل ال�سركة مبوجب عقود اإيجار مربمة مع مالك تلك الأرا�سي ملدد حمددة تبلغ يف املتو�سط، 
 GLA( ويبلغ املتو�سط املرجح بامل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري .)كما يف تاريخ هذه الن�سرة، 20 �سنة هجرية )والتي تعادل 19 �سنة ميالدية تقريبًا
Weighted Average( ملدة عقود الإيجار الرئي�سية اخلا�سة بالأحد ع�سر )11( مركزا 20 �سنة كما يف 31 دي�سمرب 2018م )16 �سنة ت�سمل عقود 

الإيجار الرئي�سية املتعلقة ببوليفارد اجلامعة وجدة بارك، اللذين ل يزال قيد الن�ساء( )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-5-1 »عقود 
الإيجار الرئي�سية«(. 

اإيجار الأرا�سي املقام عليها كل من خري�س مول والنخيل بالزا )الق�سيم( و�سلمى مول خالل خم�س �سنوات من تاريخ هذه  و�ستنتهي مدد عقود 
الن�سرة. ول تعطي معظم هذه العقود احلق لل�سركة بتجديدها ب�سكل تلقائي، واإمنا يخ�سع جتديد كل من هذه العقود ملوافقة مالك الأر�س املعني 
ولتفاق ال�سركة واملالك على ال�سروط والأحكام التجارية لهذا التجديد. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن مدة عقد اإيجار الأر�س املقام عليها النخيل بالزا 
والتجارية  الرتفيهية  للم�ساريع  الق�سيم  �سركة  جناح  مدى  على  العقد  هذا  جتديد  و�سيعتمد  2019م  دي�سمرب   25 بتاريخ  تنتهي  �سوف  )الق�سيم( 
)واململوكة بن�سبة 50% من قبل ال�سركة، بينما متلك ن�سبة 50% املتبقية �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية( يف املزايدة التي �سيقوم 
بها مالك الأر�س، علمًا باأن اأطراف اأخرى �سيت�سنى لها امل�ساركة يف هذه املزايدة. ويف حال عدم موافقة اأي من مالك الأرا�سي ال�سابق ذكرها على 
جتديد عقد الإيجار اخلا�س بالأر�س املوؤجرة من قبله، اأو اإذا وافق على التجديد وفقا ل�سروط غري مواتية لل�سركة، ف�سوف يتوجب على ال�سركة اإيقاف 
اأعمالها يف املركز التجاري املعني، الأمر الذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى حتمل ال�سركة م�ساريف باهظة ويوؤدي اإلى خ�سارة ال�سركة لالإيرادات املتحققة 
من هذا املركز. ولي�س هناك اأي �سمان على اأن ال�سركة �سيكون مبقدورها، عند انتهاء مدة اأي عقد اإيجار لأر�س مقام عليها اأحد هذه املراكز، نقل 
املركز التجاري املعني اإلى موقع اآخر خ�سو�سا يف ظل وجود مناف�سة على املواقع املتميزة وارتفاع قيمة بدلت الإيجار اخلا�سة بقطع الأرا�سي يف هذه 
املواقع بوجٍه عام بالإ�سافة اإلى الكلفة املرتفعة لإن�ساء مركز جتاري جديد يف موقع بديل. كما ميكن اأن تزيد بدلت الإيجار املدفوعة من قبل ال�سركة 

عند جتديد عقود اإيجار الأرا�سي، كما ح�سل عند جتديد عقد الإيجار الرئي�سي لعزيز مول.

فاإن اأغلبية عقود اإيجار الأرا�سي املربمة من قبل ال�سركة مع مالك الأرا�سي، مبا يف ذلك عقد اإيجار النخيل بالزا )الق�سيم(، ل تعطي ال�سركة 
احلق باحل�سول على اأي تعوي�س عند اإنهائها. وبالتايل �سيرتتب على اإنهاء اأي من هذه العقود انتقال ملكية املباين والتح�سينات التي اأدخلتها ال�سركة 
على الأر�س املعنية اإلى املوؤجر )ب�سفته مالك الأر�س( دون ح�سول ال�سركة على اأي تعوي�س. كما يف 31 دي�سمرب 2018م، بلغ �سايف القيمة الدفرتية 
للمباين والتح�سينات التي اأن�ساأتها ال�سركة 1.939 مليون ريال �سعودي. يتم ا�ستهالك هذه املباين والتح�سينات من تاريخ اإتاحتها للغر�س منها على 
الدفرتية  القيمة  تكون  الإيجار،  عقد  انتهاء  عند  اأقل.  اأيهما  الإيجار،  اأو فرتة  للتح�سينات  املقدر  النتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  الق�سط  اأ�سا�س 

ال�سافية للتح�سني �سفرًا. 
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ا على ا�ستحقاق بدل الإيجار مقدما على اأ�سا�س �سنوي. ويحق للمالك  تن�س غالبية عقود الإيجار املربمة من قبل ال�سركة مع مالك الأرا�سي اأي�سً
اإنهاء عقود الإيجار يف حال عدم قيام ال�سركة بدفع بدل الإيجار اأو يف حال تاأخرت يف دفعه. وكما يف 31 دي�سمرب 2018م، كانت ال�سركة متاأخرة عن 
دفع اإيجارات م�ستحقة مبوجب عدد من عقود الإيجار املربمة مع مالك الأرا�سي والتي تبلغ قيمتها 43.8 مليون ريال �سعودي. ويتعلق هذا التاأخري 
ب�سكل رئي�سي بخري�س مول )10.8 مليون ريال �سعودي( وال�سالم مول يف مدينة جدة )10.3 مليون ريال �سعودي( ومول العرب يف مدينة جدة )9.9 
مليون ريال �سعودي( وعزيز مول )6.5 مليون ريال �سعودي(. وفيما يخ�س خري�س مول فقد مت التفاق على خطة لدفع الإيجارات امل�ستحقة املتاأخرة. 
وتت�سمن عقود الإيجار املربمة مع مالك الأرا�سي على مواد تن�س على اأن التاأخري عن دفع الإيجارات امل�ستحقة لأكرث من 30 يوم قد يوؤدي اإلى حالة 
اإخالل قد حتمل املوؤجرين على اإنهاء عقود الإيجار التي اأبرموها مع ال�سركة. ويف هذه احلالة فاإن ملكية املباين والتح�سينات التي اأدخلتها ال�سركة 

على الأرا�سي املعنية �سوف تنتقل اإلى املوؤجر دون اأي تعوي�سات ل�سالح ال�سركة.

وبالإ�سافة اإلى ما تقدم، اأبرمت ال�سركة عقود اإيجار مع مالك اأرا�سي تنوي ال�سركة تطويرها يف امل�ستقبل. وتتمتع ال�سركة حالًيا، مبوجب عدد من 
هذه العقود، بفرتات اإيجار جّماين ملدد حمددة. و�سيتعني على ال�سركة، عند انتهاء فرتات الإيجار املّجاين املعنية، البدء يف ت�سديد بدلت الإيجار 
وفقا لعقود الإيجار بغ�س النظر عما اإذا كانت ال�سركة قد انتهت من تطوير امل�سروع الذي تنوي اإقامته على الأرا�سي املعنية. و�سوف يرتتب على تاأخر 
ال�سركة يف تطوير هذه الأرا�سي قيام ال�سركة بدفع بدلت الإيجار دون حت�سيلها لأي اإيرادات من هذه املواقع. ويتم حالًيا ر�سملة التكاليف املتعلقة 
بعقود اإيجار الأرا�سي املنوي تطويرها. وقد يوؤدي تاأخر ال�سركة يف تطوير هذه الأرا�سي اإلى توقفها عن ر�سملة هذه التكاليف وقيامها بدًل من ذلك 
بقيدها يف قوائمها املالية كم�ساريف ت�سغيلية، مما قد يوؤثر �سلًبا على ربحية ال�سركة. وقد بلغ اإجمايل املبلغ الذي �سيتعني على ال�سركة دفعه بعد انتهاء 

فرتات الإيجار املّجاين املذكورة يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م نحو 47.80 مليون ريال �سعودي. 

و�ستوؤثر اأيٌّ من تلك العوامل ال�سابقة ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

     �ملخاطر �ملتعلقة بنقل ملكية بع�س �لعقار�ت 2-2-2

وطبقًا لتفاقية ال�سراٍء الرئي�سية التي اأبرمتها ال�سركة مبوجب ت�سهيالت الإجارة، قامت ال�سركة )بخ�سو�س الفئة ب من الت�سهيالت وافقت على اأنها 
�سوف تقوم، لدى كل ا�ستخدام جديد مبوجب الفئة ب( بنقل امللكية امل�سجلة يف عدد من العقارات ال�سامنة لكياناٍت تابعة للبنوك امل�ساركة يف الإجارة 
مبوجب ت�سهيل الإجارة. ويف نهاية مدة ت�سهيل الإجارة، تعهدت البنوك امل�ساركة يف الإجارة ببيع ممتلكات ال�سمان ذات ال�سلة، لل�سركة، مقابل تلقي 
دفعة كاملة بجميع املبالغ غري املدفوعة مبوجب ت�سهيل الإجارة. وباملثل، فاإن �سك ملكية اأحد املراكز التجارية التابعة لل�سركة )وهو ال�سالم مول يف 
مدينة الريا�س، والذي هو اأي�سًا عقار �سامن ولكنه غري مرهون حاليًا مبوجب ت�سهيل الإجارة( م�سجل حاليًا با�سم اأحد البنوك امل�ساركة يف ت�سهيالت 
ديون �سابقة )ل�سالح �سركة مراكز الريا�س، و�سركة جممع عيون الرائد التجارية، و�سركة عيون الب�ساتني للتجارة(، والتي مت اإنهاوؤها. اإن ال�سركة يف 

�سدد اإعادة ت�سجيل هذا ال�سك با�سم ال�سركة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-7 «الت�سهيالت الئتمانية والقرو�س»(.

اإعادة ت�سجيل �سك  ا�ستكمل عملية  اأو  الإجارة،  بت�سهيالت  يتعلق  التعهدات املربمة فيما  بال�سركة مبوجب  ال�سامنة  العقارات  اإعادة نقل  واإلى حني 
اإلى ذلك، عند �سداد الت�سهيالت  اأيٍّ من العقارات ال�سامنة تلك. واإ�سافًة  ال�سالم مول باإ�سم ال�سركة، �سوف تفقد ال�سركة فعليًا قدرتها على نقل 
الئتمانية، �سيتم نقل امللكية امل�سجلة يف العقارات املذكورة با�سم ال�سركة اأو اإحدى �سركاتها التابعة الرئي�سية. وبالرغم من لزوم عمل تدوين على 
�سند امللكية يفيد باأن العقار مملوٌك لل�سركة اأو اإحدى �سركاتها التابعة، اإل اأن عملية الت�سجيل تلك تقع �سمن م�سوؤولية كاتب العدل املعني الذي يتمتع 
ب�سلطٍة تقديرية وا�سعة ب�ساأن كيفية تنفيذ ذلك، اأو فيما اإذا كان م�سموحًا القيام به. ومن املمكن اأن ميتنع كاتب العدل املعني عن التهمي�س على �سك 
امللكية بخ�سو�س ملكية ال�سركة اأو ال�سركة التابعة. واأي م�ساعب بخ�سو�س نقل امللكية اأو الت�سجيل اأو التهمي�س قد توؤثر على قدرة ال�سركة على اإثبات 
ملكيتها للعقار ال�سامن ذات ال�سلة، اأو نقله، الأمر الذي قد يوؤدي لن�سوء نزاع حول ملكية العقار ال�سامن ذات ال�سلة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى 

مراجعة الق�سم 2-2-5 «املخاطر املتعلقة بتعر�س املراكز التجارية لل�سركة لنزاعاٍت بخ�سو�س امللكية»(.

وقد يوؤدي اأيُّ اإخالٍل من جانب ال�سركة بالتزاماتها املالية اإلى قيام البنك امل�سارك يف الإجارة بحب�س الرهن املفرو�ٍس على العقارات ال�سامنة، وبعد 
ذلك بيعها، وذلك ل�سرتداد قيمة الدين امل�ستحق للبنك امل�سارك يف الإجارة من ال�سركة من خالل مردودات البيع طبقًا لالإجراءات الق�سائية املتبعة. 
ويرتتب اأثٌر �سلبي، ب�سبب ذلك البيع، على اأعمال ال�سركة، وفقدان اأ�سوٍل مدرٍة للدخل على ال�سركة، وذلك يوؤثر ب�سكٍل �سلبي على اأعمال ال�سركة، 

ونتائج اأعمالها، وو�سعها املايل، وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بعدم �نعكا�س �لقيمة �لدفرتية لعقار�ت �ل�شركة و�لتقييم �ملتعلق بها بالقيمة �ل�شوقية لهذه  2-2-3
�لعقار�ت

لقد مت اإعداد القيمة الدفرتية للعقارات وامل�سجلة بالتكلفة، وتقديرات الإدارة، وتقديرات جيه األ األ لعقارات ال�سركة املدرجة يف هذه الن�سرة )علما 
اأ�سا�س افرتا�سات معينة وتواريخ حمددة،  األ يقت�سر على عقارات التقييم وجدة بارك ول ي�سمل الأرا�سي الغري مطورة( على  األ  باأن تقييم جيه 
وهذا ل ينطوي بال�سرورة على عنا�سر مو�سوعية واأكيدة. على وجه اخل�سو�س، ُتعد معلومات ال�سوق حمدودة يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق 
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بالإيجارات النموذجية التي تدفعها �سركات التطوير العقاري مبوجب عقود الإيجار الرئي�سية و / اأو الإيرادات الإيجارية النموذجية الناجتة عن عقود 
الإيجار، ونتيجة لذلك قد يكون تقييم العقارات التجارية يف اململكة غري دقيق اأو معر�سا لتقلبات كبرية. بالإ�سافة اإلى ذلك، لي�س من املوؤكد اأن هذه 
القيم الدفرتية العقارية، وتقديرات الإدارة وتقييماتها تعك�س بدقة القيمة ال�سوقية لعقارات ال�سركة يف اأي وقت حمدد اأو اأنها لن تهبط يف امل�ستقبل، 
الفعلية  القيمة  املقدرة  القيم  اأو  الإدارة  تقديرات  اأو  القيمة  تعك�س  ل  قد  وبالتايل  للت�سييل،  اأ�سعب  ُتعد  التي  الكبرية  الأر�س  لقطع  بالن�سبة  خا�سة 
القابلة للتحويل اإلى �سيولة. يف ال�سياق العادي لالأعمال ولأغرا�س خمتلفة، حت�سل ال�سركة من مقيمني خمتلفني على تقييمات اأولية ونهائية تكون 
مبنية على افرتا�سات خمتلفة فيما يتعلق بالأرا�سي الغري مطورة. وقد اأظهرت القيمة ال�سوقية الإجمالية املن�سوبة اإلى تلك الأرا�سي الغري مطورة يف 
تلك التقييمات املختلفة فروقات كبرية تبعا للتكلفة الأ�سا�سية التي مت اإ�سنادها لتلك الأرا�سي عند الإبالغ عنها يف القوائم املالية املراجعة لل�سركة. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، ميكن اأن توؤدي التطورات امل�ستقبلية يف عقارات ال�سركة اإلى تو�سيع الفرق بني قيمها الدفرتية وتقديرات الإدارة وعمليات التقييم 

وقيمها ال�سوقية، ب�سبب املخاطر املتعلقة ب�سناعة املراكز التجارية اأو التطوير العقاري.

لقد كانت املرة الأخرية التي قامت بها جيه األ األ بتقييم عقارات التقييم )والتي تقت�سر على املراكز التجارية دون �سمل الأرا�سي الغري مطورة( يف 
31 دي�سمرب 2018هـ. بالإ�سافة اإلى ذلك، مت تقييم جدة بارك موؤخرًا من قبل جيه األ األ كما يف 11 مار�س 2019م. وا�ستندت هذه التقييمات اإلى بع�س 
الفرتا�سات ومناذج التقييم، يف حني ُيحتمل اأن يوؤدي ا�ستخدام افرتا�سات اأو مناذج تقييم خمتلفة اإلى نتائج تقييم خمتلفة. على وجه اخل�سو�س، 
قامت جيه األ األ بتحديد قيمة لكل من عقارات التقييم وجدة بارك بناًء على افرتا�ساتها املو�سحة يف تقرير التقييم العقاري وتقرير تقييم جدة 
بارك. كما تناول التقييم كل عقار بحد ذاته، دون درا�سة التكاليف التي ميكن اأن تن�ساأ من ت�سغيل عدة عقارات يف نف�س الوقت. عالوة على ذلك، 
�سوف يوؤدي املر�سوم امللكي ال�سادر يف 1437/02/12هـ )املوافق 24 نوفمرب 2015م( والقا�سي بفر�س ر�سوم/ �سرائب على الأرا�سي البي�ساء )الغري 

املطورة( اإلى تغري يف اأ�سعار الأرا�سي، وبالتايل �سوف يوؤثر اإيجاًبا اأو �سلًبا على اأ�سعار عقارات ال�سركة واأ�سولها.

وحتى يف حالة زيادة تقييمات العقارات والقيم الدفرتية لعقارات ال�سركة، فاإن ذلك لن يوؤدي اإلى حت�سني املركز النقدي لل�سركة، اإلى اأن يتم بيع 
العقارات املعنية وحتقيق اأي مكا�سب ذات �سلة. ونتيجة لذلك، فاإن املكا�سب غري املحققة من خالل زيادات يف القيم الدفرتية والتقييمات لن توؤدي 

بال�سرورة اإلى اأرباح اأعلى و / اأو اإلى زيادة يف ال�سعر ال�سوقي لكل �سهم. 

نتيجة ملا �سبق، ل يجب اأن توؤخذ القيم الدفرتية والقيم ال�سوقية املدرجة يف هذه الن�سرة على اأنها موؤ�سر للعائدات التي ميكن حتقيقها من بيع اأي من 
العقارات.

و�ستوؤثر اأيٌّ من تلك العوامل املذكورة اأعاله ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بتعر�س �لأد�ء �ملايل لل�شركة لتقلباٍت يف قطاع �لعقار�ت 2-2-4

تعتمد ربحية ال�سركة ب�سكٍل اأ�سا�سي على م�ستوى الطلب على م�ساحات التاأجري التجاري واأ�سعار الإيجار. ويف ال�سنوات الأخرية، �سهد قطاع العقارات 
يف اململكة العديد من التقلبات يف اأ�سعار العقارات والإيجارات نتيجًة لعوامل تتعلق بال�سوق، مبا يف ذلك الزيادة يف اأعداد املحالت التجارية. وتتاأثر 
اأعمال ال�سركة ب�سكٍل مبا�سر من جّراء تلك التقلبات، حيث اأن اأي انخفا�ٍس يف اإيرادات ال�سركة من الإيجارات اإلى ما دون تطلعات ال�سركة، حتى ولو 
كان ذلك ملدٍة ق�سرية، قد يوؤدي اإلى تكبد ال�سركة خ�سائر وقد يف�سي ذلك اإلى تخفي�س اأو تعليق اأيٍّ من اأو جميع عمليات ال�سركة. ونظرًا لأن اأعمال 
اأكرث  التي تعمل يف جمالٍت  بال�سركات  التجزئة، فاإنها معتمدة كليا على هذين القطاعني، مقارنًة  العقارات وقطاع جتارة  ال�سركة ترتكز فقط يف 
تنوًعا. ونتيجًة لذلك، فاإن اأي تقلبات كبرية ل تخدم م�سالح ال�سركة يف قطاع العقارات توؤثر ب�سكٍل جوهريٍّ و�سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج اأعمالها 

وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بتعر�س �ملر�كز �لتجارية لل�شركة لنز�عاٍت بخ�شو�س �مللكية 2-2-5

ين�ساأ عن متلك الأرا�سي يف اململكة العديد من املخاطر، وبوجٍه خا�س تلك املتعلقة بالنزاعات حول امللكية، وذلك يف ظل غياب تطبيق �سجل مركزي 
نهائي ملالك الأرا�سي. ونظًرا لعدم تنفيذ نظام يف اململكة يق�سي بعدم جواز اإبطال �سكوك امللكية مهما كانت احلجة، قد يتم النظر الى اأنواع خمتلفة 
من الأدلة التاريخية لتحديد واإثبات ملكية الأرا�سي ال�سرعية، مثل الحكام الق�سائية واتفاقيات البيع وال�سكوك التاريخية القدمية. ونظًرا لحتمال 
تعذر توفر جميع مثل هذه الأدلة التاريخية يف جميع احلالت، فاإنه يرتتب على ذلك اإمكانية ن�سوء نزاعات تتعلق بامللكية يف امل�ستقبل. فعلى �سبيل 
املثال، اإذا قام �سخ�س كان ميلك الأر�س يف فرتة �سابقة ببيعها اإلى م�سرٍت اآخر قبل بيعها اإلى ال�سركة، فاإنه يجوز لذلك امل�سرتي الآخر اأن يقدم مطالبة 
�سد ال�سركة ب�ساأن ملكية هذه الأر�س، حتى لو مل يقم بت�سجيل عملية �سرائه لالأر�س. وعليه، فقد يتعذر على ال�سركة اإثبات ملكيتها جلميع الأرا�سي 
اململوكة من قبلها والتي اأقامت مراكزها التجارية عليها ب�سكل قاطع. وف�ساًل عن ذلك، فقد تن�ساأ نزاعاٍت قانونية تتعلق بتلك العقارات، وقد تثري تلك 
املنازعات �سكوكًا حول اأحقية ال�سركة يف متّلك اأو �سغل الأرا�سي املعنية، وقد توؤدي يف بع�س احلالت اإلى فقدان ال�سركة ملكية اأحد الأرا�سي اململوكة 
لها. وقد توؤثر تلك النزاعات وال�سكوك حول ملكية الأرا�سي على قيمتها، وقد ت�سطر ال�سركة اإلى اإيقاف عملياتها على عقاٍر معني، و�سيكون لذلك 

تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة بعدم �شيولة �لأ�شول �لعقارية 2-2-6

تلك  اأكرث من  اأو  لبيع واحدة  امل�ستقبل  ت�سعى يف  اأنها قد  اإل  اململوكة من قبلها،  العقارات  الراهن الحتفاظ مبلكية جميع  الوقت  ال�سركة يف  تعتزم 
العقارات لأ�سباٍب جتارية. وتعترب العقارات من الأ�سول الثابتة والتي ل ميكن ت�سييلها ب�سهولة، ولذلك، فقد ل تتمكن ال�سركة من بيع اأيٍّ من عقاراتها 
ب�سعٍر مقبول اأو تواجه �سعوبات يف ذلك )وبوجٍه خا�س يف اأوقات ركود �سوق العقارات(. وقد يكون �سعر بيع اأي من هذه العقارات منخف�سًا، خ�سو�سا 
قيم  يف  كبرية  وتغريات  تقلبات  �سهد  اأن  اململكة  يف  العقاري  للقطاع  �سبق  فقد  ذلك،  على  عالوة  ال�سرعة.  وجه  على  لبيعها  ال�سركة  ا�سطرت  اإذا 
العقارات، وقد توؤدي بع�س ظروف ال�سوق اإلى انخفا�س قيمة حمفظة ال�سركة العقارية والتي ت�سم املراكز التجارية. ومن �ساأن عدم قدرة ال�سركة على 

بيع اأو نقل ملكية عقاراتها باأ�سعاٍر مقبولة التاأثري ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بال�شوق و�لقطاع و�لبيئة �لتنظيمية 2-3

�ملخاطر �ملتعلقة بتطبيق �شريبة �لقيمة �مل�شافة 2-3-1

قد يوؤدي قيام احلكومة بفر�س �سرائب جديدة اإلى انخفا�س يف م�ستويات اإنفاق زائري املراكز التجارية التابعة لل�سركة. وقد قامت احلكومة بفر�س 
�سريبة القيمة امل�سافة بن�سبة 5% ابتداء من يناير 2018م. ومتت املوافقة على تطبيق قرار �سريبة القيمة امل�سافة يف الجتماع الثاين بعد املئة لوزراء 
مالية دول جمل�س التعاون الذي انعقد يف مدينة الريا�س، بناًء على موافقٍة �سابقة من جانب املجل�س الأعلى لدول جمل�س التعاون يف عام 2016م 
اأنها تطبق على جميع  والقا�سي بتطبيق �سريبة القيمة امل�سافة يف جميع دول جمل�س التعاون ال�ستة. وت�ستبعد هذه ال�سريبة 95 �سنًفا غذائًيا، اإل 

املواطنني واملقيمني يف اململكة.

اأّدى تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة يف اململكة اإلى زيادة اأ�سعار معظم الب�سائع مما قد يوؤدي اإلى انخفا�س يف م�ستويات اإنفاق زائري املراكز التجارية 
التابعة لل�سركة ب�سكٍل كبري، خ�سو�سا على املدى الق�سري واملتو�سط. ونظرًا لأن اأثر تطبيق هذه ال�سريبة غري وا�سح كليًا، فاإن ذلك قد يخلق �سعوبات 
مل�ستاأجري ال�سركة، مما قد يدفعهم اإلى اإرجاء خططهم لتو�سيع اأعمالهم واإلى عدم قيامهم با�ستئجار مواقع جديدة �سمن املراكز التجارية التابعة 

لل�سركة. 

وعلى اعتبار اأن �سريبة القيمة امل�سافة، او اأي زيادة حمتملة يف ن�سبتها، قد توؤدي اإلى انخفا�س يف م�ستويات اإنفاق زائري املراكز التجارية التابعة 
ال�سركة  اأعمال  الـتاأثري �سلبا وب�سكل جوهري على  اإلى  يوؤدي بدوره  ال�سركة، مما قد  يوؤثر ذلك �سلبا وب�سكل جوهري على م�ستاأجري  لل�سركة، فقد 
نتيجة لدفعات متاأخرة ل�سريبة  لعقوبات  اأن تعر�ست  لل�سركة  اإلى ذلك، قد �سبق  وبالإ�سافة  امل�ستقبلية.  وتوقعاتها  املايل  ونتائج عملياتها وو�سعها 
القيمة امل�سافة. وبالأخ�س، كما يف دي�سمرب 2018م، اإن ال�سركة متاأخرة يف �سداد مبلغ م�ستحق ل�سريبة القيمة امل�سافة التي تبلغ قيمتها 93.3 مليون 
ريال �سعودي وال�سركة مل تقم بت�سوية م�ستحقاتها ال�سهرية كما هو مطلوب بقوانني �سريبة القيمة امل�سافة )ومنها 22.4 مليون ريال �سعودي فر�ستها 
ال�سلطات للتاأخري يف �سداد ال�سريبة(. وقد يتطلب ذلك قدًرا كبرًيا من وقت الإدارة ويجعل ال�سركة تتكبد تكاليفا اإ�سافية نظًرا لأن عملية تطبيق 
النظم اجلديدة والتغيريات على العمليات والإجراءات احلالية قد تكون اأكرث تعقيًدا وت�ستغرق وقًتا اأطول مما كان متوقًعا. و�سيكون لهذه العوامل تاأثري 

�سلبي وجوهريٌّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ل�شيا�شية و�لقت�شادية 2-3-2

ترتكز كامل ممتلكات ال�سركة واأعمالها يف اململكة. ولذلك فاإن الأداء املايل لل�سركة يعتمد على الظروف القت�سادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف اململكة 
بالإ�سافة للظروف القت�سادية العاملية التي توؤثر بدورها على اقت�ساد اململكة.

ول يزال قطاع النفط يحتل الن�سيب الأكرب من اإجمايل الناجت املحلي للمملكة. وقد حتدث تقلبات يف اأ�سعار النفط، مما قد يوؤثر ب�سكٍل �سلبي على 
اقت�ساد اململكة. وجدير بالذكر اأن معدل النمو القت�سادي يف اململكة �سهد تباطوؤًا خالل الأعوام الأخرية. كما تواجه اململكة اأي�سًا حتدياٍت تتعلق 
بالرتفاع الن�سبي يف معدلت النمو ال�سكاين. وقد يكون جلميع هذه العوامل تاأثرٌي �سلبي على اقت�ساد اململكة، الأمر الذي �سيرتتب عليه تاأثرٌي �سلبي 

وجوهريٌّ على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

واإ�سافًة اإلى ذلك، تعاين العديد من الدول يف منطقة ال�سرق الأو�سط من عدم ا�ستقراٍر �سيا�سي اأو اأمني يف الوقت الراهن. وعلى �سبيل املثال، فقد 
دخلت اململكة يف نزاٍع ع�سكريٍّ يف اليمن منذ عام 2015م، كما قطعت اململكة عالقاتها الدبلوما�سية مع اإيران يف �سهر يناير من عام 2016م وقطر 
يف �سهر يونيو من عام 2017م وكندا، يف �سهر اأغ�سط�س من عام 2018م. ولي�س هناك ما ي�سمن اأن التطورات ال�سلبية يف العالقات مع هذه الدول، اأو 
الظروف القت�سادية وال�سيا�سية يف تلك الدول، اأو يف دوٍل اأخرى، لن توؤثر �سلبًا على اقت�ساد اململكة اأو ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر فيها اأو على اأ�سواق 
املال يف اململكة بوجٍه عام، كما اأنه لي�س هناك ما ي�سمن اأن تلك العوامل لن توؤثر �سلبا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها 

امل�ستقبلية.
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من �ساأن اأي تغيريات كربى غري متوقعة يف البيئة ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو القانونية يف اململكة و/اأو اأية دول اأخرى يف ال�سرق الأو�سط، مبا يف ذلك، 
على �سبيل املثال ل احل�سر، التقلبات العادية يف الأ�سواق والركود القت�سادي والإع�سار وارتفاع معدلت البطالة والتحولت التكنولوجية وغريها من 

التطورات، اأن توؤثر �سلبًا وب�سكٍل جوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة مبتطلبات �ل�شعودة ومتطلبات نظام �لعمل �لأخرى 2-3-3

يعترب اللتزام مبتطلبات ال�سعودة متطلبا نظاميا باململكة، حيث تلتزم مبوجبه جميع ال�سركات العاملة يف اململكة، مبا يف ذلك ال�سركة، بتوظيف ن�سبٍة 
معينة من املوظفني ال�سعوديني �سمن العاملني لديها واملحافظة على هذه الن�سبة. وتتفاوت ن�سب ال�سعودة املطلوبة ح�سب اأن�سطة ال�سركات. وقد مت 
ت�سنيف ال�سركة �سمن الفئة «اخل�سراء»، ويعني ذلك اأن ال�سركة متقيدة مبتطلبات ال�سعودة احلالية، علمًا باأنه يتاح لل�سركات املتقيدة بتلك املتطلبات 
اإجمايل عدد موظفي  من  نحو %60.5  دي�سمرب 2018م،   31 كما يف  ال�سركة،  الوظائف يف  �سعودة  ن�سبة  بلغت  وقد  تاأ�سريات عمل.  على  احل�سول 

ال�سركة. وقد ح�سلت ال�سركة على �سهادٍة بذلك من وزارة العمل.

اأ�سدر وزير العمل ال�سعودي، يف �سهر مايو 2017م، قرارًا يق�سي باأن يقت�سر العمل يف املراكز التجارية على املواطنني ال�سعوديني. ويف اأوائل عام 
2018م اأ�سدر وزير العمل والتنمية الجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية قراًرا وزارًيا ياأمر ب�سعودة الوظائف يف 12 فئة من اأن�سطة جتارة التجزئة، 
مبا يف ذلك ال�ساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ومالب�س الأطفال واإك�س�سوارات الرجال واأدوات املطبخ املنزلية واحللويات. وقد 
اأدى هذا القرار اإلى زيادة التكاليف الت�سغيلية ملعظم م�ستاأجري ال�سركة، مما اأثر �سلًبا على الو�سع املايل لهوؤلء امل�ستاأجرين وقدرتهم على الوفاء 

بالتزاماتهم يف دفع اإيجاراتهم لل�سركة.

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سركة �سيكون مبقدورها الوفاء باملتطلبات احلالية اأو املعّدلة اخلا�سة بال�سعودة اأو غري ذلك من اأنظمة العمل الأخرى يف 
امل�ستقبل و/اأو اأن احلد الأدنى لالأجور التي يجب على ال�سركة التقيد بها لن ترتفع م�ستقباًل. يف حال عدم اللتزام مبتطلبات ال�سعودة، ف�ستواجه 
ال�سركة عقوبات تفر�سها اجلهات احلكومية، كتعليق طلبات تاأ�سريات العمل ونقل الكفالة للعاملني غري ال�سعوديني، وقد ل ت�ستطيع ال�سركة موا�سلة 
توظيف الن�سبة املطلوبة من ال�سعوديني واملحافظة عليها. بالإ�سافة اإلى ذلك، قد ل تتمكن ال�سركة من توفري القوى العاملة املطلوبة وتوظيف العدد 
املطلوب من العاملني ال�سعوديني والعاملني الأجانب دون تكبد تكاليف اإ�سافية، اأو قد ل تتمكن من القيام باأي من ذلك على الإطالق، الأمر الذي 
�سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية)ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 

«ال�سعودة»(.  8-5

�ملخاطر �ملتعلقة بالتغيري�ت يف �أ�شعار �لطاقة و�لكهرباء و�ملياه و�خلدمات ذ�ت �ل�شلة 2-3-4

اأ�سدر جمل�س الوزراء ال�سعودي القرار رقم 95 وتاريخ 1437/03/17هـ )املوافق 2015/12/28م(، ب�ساأن رفع اأ�سعار الطاقة )مبا يف ذلك الوقود( 
وتعرفات الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي للقطاعات ال�سكنية والتجارية وال�سناعية يف عام 2016م، وذلك كجزء من �سيا�سات اململكة الهادفة اإلى 
تر�سيد برنامج الدعم احلكومي. وقد اأ�سدرت وزارة الطاقة وال�سناعة بيانًا بتاريخ 1439/03/24هـ )املوافق 2017/12/12م( حول خطة برنامج 
ال�سناعية  لالأغرا�س  الديزل  ووقود  والبنزين 95  البنزين 91  اأ�سعار  زيادة يف  اإلى  اأدى ذلك  وقد  الطاقة.  اأ�سعار منتجات  لإ�سالح  املايل  التوازن 

واملرافق، ووقود الديزل للنقل، والكريو�سني، اعتبارا من 1439/04/14هـ )املوافق 2018/01/01م (.

وقد بلغت م�ساريف املياه والكهرباء لل�سركة نحو 107.8 مليون ريال �سعودي )متثل 19.8 % من تكلفة الإيرادات( خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 
مار�س 2017م، ونحو 108.6 مليون ريال �سعودي )وهذا متثل 20.5% من تكلفة الإيرادات( خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م، ونحو 

90.0 مليون ريال �سعودي )متثل 22.2 % من تكلفة الإيرادات( خالل الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

وقد يتعذر على ال�سركة حتميل اأية زيادة يف م�ساريف الكهرباء مل�ستاأجريها من خالل رفع بدلت الإيجار اأو بغري ذلك من الو�سائل. وف�ساًل عن ذلك، 
فاإن زيادات الأ�سعار املبينة اأعاله، وكذلك اأية زيادات اأخرى حمتملة، قد تف�سي اإلى انخفا�س دخل الزائرين املتاح لالإنفاق بوجه عام. وبناًء عليه، 
فقد يتاأثر عدد الزائرين واملبيعات يف املراكز التجارية التابعة ال�سركة، وقد تزداد م�ساريف ال�سركة الت�سغيلية تبعًا لذلك، وهو اأمر �سيوؤدي اإلى اأثر 

�سلبي وجوهري على عمليات ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة باإقر�ر لئحة حوكمة �ل�شركات، ونظام �ل�شركات �جلديد موؤخر� يف �ململكة و�لتي تفر�س  2-3-5
قيود� �إ�شافية على �ل�شركة

ليحل  لل�سركات  نظام  موؤخرًا  احلكومة  اأ�سدرت  وقد  ال�سركات،  نظام  لأحكام  املختلفة  ون�ساطاتها  اأعمالها  وت�سيري  اإدارتها  يف  ال�سركة  تخ�سع 
بتاريخ  الهيئة  جمل�س  اأ�سدر  )كما  2016/5/2م،  املوافق  1437/7/25هـ(  يف  التنفيذ  حيز  اجلديد  النظام  هذا  دخل  وقد  ال�سابق،  النظام  حمل 
1438/1/16هـ (املوافق 2016/10/17م( ال�سوابط والإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا لنظام ال�سركات اخلا�سة ب�سركات امل�ساهمة املدرجة. 
وبالإ�سافة اإلى ذلك، اأ�سدر جمل�س الهيئة بتاريخ 1438/5/16هـ )املوافق 2017/2/13م( لئحة حوكمة ال�سركات واأ�سبحت اأحكامها نافذة اعتبارًا 
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من 2017/4/22م واملعدلة بتاريخ 1439/8/7هـ )املوافق 2018/4/23م(، با�ستثناء اأحكام حمددة دخلت حيز التنفيذ ابتداًء من 2017/12/31م. 
ويفر�س نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات بع�س املتطلبات اجلديدة املتعلقة بالتنظيم وحوكمة ال�سركات والتي يجب على ال�سركة اللتزام بها، 
وي�ستوجب ذلك اأن تقوم ال�سركة ببع�س الإجراءات لاللتزام بتلك املتطلبات اجلديدة. كما فر�س نظام ال�سركات عقوبات اأ�سد �سرامة على خمالفة 
اأحكامه وقواعده الإلزامية، وبالتايل فاإنه من املمكن اأن تتعر�س ال�سركة اإلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم التزامها بتلك الأحكام والقواعد، وذلك 

من �ساأنه التاأثري �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بالقيود �ملحتملة على �مللكية �لأجنبية 2-3-6

يقع اثنان من املراكز التجارية التابعة لل�سركة، وهما مكة مول والنور مول، يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. وقد �سكلت اإيرادات هذين املركزين معا 
15.5% و14.2% و13.2% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م و31 مار�س 2017م و31 مار�س 2018م، 
على التوايل. ونحو 13.7% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الأ�سهر الت�سعة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018م. اإل اأن نظام متلك غري ال�سعوديني 
للعقار وا�ستثماره )ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ املوافق 19 يوليو 2000م( يحظر عموما على غري ال�سعوديني متلك 
اأ�سدرت الهيئة التعميم رقم 254 وتاريخ 11/7  اأو غري مبا�سر. كما  اأو ا�ستئجارها ب�سكل مبا�سر  العقارات الواقعة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة 
/1437هـ )املوافق 2016/8/10م( واملعنون »امللكية الأجنبية يف ال�سركات املدرجة التي يتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف ال�ستثمار يف العقارات الواقعة 
�سمن حدود مكة املكرمة واملدينة املنورة«، والذي مبوجبه مت اقت�سار تطبيق هذا احلظر يف الوقت احلايل على اأربع �سركات معينة مدرجة يتمثل 

ن�ساطها الرئي�سي يف ال�ستثمار العقاري يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.

لغري  فيها  ال�ستثمار  «يحظر  مدرجة  �سركة  اأي  يف  مالية  اأوراق  ب�سراء  ال�سعوديني  لغري  ال�سماح  عدم  على  الهيئة  عن  ال�سادر  التعميم  ين�س  كما 
ال�سعوديني، بناء على تعليمات حمددة �سادرة من اجلهات الإ�سرافية ذات ال�سلة التي تخ�سع لها هذه ال�سركات». ومع اأن ال�سركة لي�ست على علم 
حاليا باأي تعليمات قد �سدرت من املمكن اأن تنطبق عليها، اإل اأنه ل يوجد اأي �سمان بعدم �سدور اأي تعليمات كهذه يف امل�ستقبل، اأو يف حال �سدور مثل 
هذه التعليمات، فمن غري املعلوم ما هو الأثر املحتمل لذلك على ال�سركة اأو ما هي الإجراءات التي ميكن اأن تتخذها ال�سركة يف هذا اخل�سو�س )على 
�سبيل املثال، بيع املراكز التجارية التابعة لل�سركة واملوجودة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة(. اإن اإ�سدار اأي من هذه التعليمات يف امل�ستقبل �سيكون له 

اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة بالتغيري�ت يف �لأنظمة و�ل�شيا�شات �حلكومية يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية و/�أو �لتغيري�ت  2-3-7
يف تطبيقها 

تخ�سع ال�سركة ملجموعٍة من اأنظمة ولوائح اململكة، والتي تعمل عدد من اجلهات احلكومية على تطبيقها وفقا ل�سيا�سات احلكومة وتوجيهاتها. وقد 
للتعديالت  نتيجة  �سلبي وجوهري  ب�سكل  بوجٍه عام  ال�سركة  اأعمال  تتاأثر  قد  لل�سركة، كما  التجارية  املراكز  التجارية يف  امل�ساحة  الطلب على  يتاأثر 
التي قد تطراأ على الأنظمة واللوائح وال�سيا�سة احلكومية والتوجيهات الإدارية اأو تف�سرياتها يف اململكة، مبا يف ذلك حتديدًا تلك املطّبقة على قطاع 

العقارات يف اململكة.

وتخ�سع ال�سركة واأعمالها لعدد من الأنظمة واللوائح التي ما زالت جديدة ن�سبيًا، والتي ل يزال تف�سريها وتطبيقها مبهما يف بع�س جوانبه. وبالتايل 
قد ينطوي تطبيق بع�س هذه الأنظمة واللوائح وتف�سريها وتنفيذها على قدٍر من الغمو�س، ومن ذلك مثال فر�س �سرط جديد يف بداية عام 2019م 
يقت�سي ت�سجيل جميع عقود الإيجار ال�سكنية والتجارية من خالل بوابة اإلكرتونية ل�سمان تنفيذ هذه العقود اأمام املحاكم ال�سعودية، وهو اأمر مل يتم 
اأو التغريات يف ال�سيا�سات احلكومية بخ�سو�س القطاع العقاري  اختباره من قبل. ول ميكن �سمان اأن التعديالت امل�ستقبلية على الأنظمة واللوائح 
�سوف تكون مواتية لل�سركة. وي�سمل ذلك اإ�سدار اأنظمة جديدة )والتي قد تن�س مثال على فر�س قيوٍد على �ساعات العمل يف قطاع جتارة التجزئة(، 
اأو حدوث تعديالت على الأنظمة احلالية اأو يف طريقة تف�سريها اأو تطبيقها، وعليه، فاإن هناك �سكوك حول مدى احلماية القانونية املتاحة لل�سركة 

وم�ساهميها.

اإن جميع العوامل �سالفة الذكر تخرج عن نطاق �سيطرة ال�سركة، و�ستوؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل 
امل�ستقبلية. وتوقعاتها 

�ملخاطر �ملتعلقة بالزكاة 2-3-8

منذ عام 2007م، قامت �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة )ال�سركة الأم القاب�سة( بتقدمي اإقرارات زكاة موحدة عن ذاتها وعن ال�سركة وجميع ال�سركات 
اململوكة من قبلها بالكامل. وقد كانت ال�سركة يف خالف  مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ب�ساأن تقدمي الزكاة حيث كانت ال�سركة قد قدمت اإقرارات 
زكاة على اأ�سا�س موحد. وقد مت رف�س الطلب من الهيئة العامة للزكاة والدخل يف عام 2015م، ومت بعد ذلك اعتماده يف عام 2016م، بعد اأن ح�سلت 
فا�س ال�سعودية القاب�سة على الفتوى رقم 37001836 من املفتي العام باعتماد موقفها لدى تقدميها اإقرارات الزكاة املوحدة. وبعد الطرح، �سوف 
تكون ال�سركة مطالبة باأن تقدم اإقرارات الزكاة اخلا�سة بها بالأ�سالة عن ذاتها وبالنيابة عن �سركاتها التابعة. ويف حال قررت الهيئة العامة للزكاة 
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والدخل العدول عن قرارها الأخري، وعدم ال�سماح لل�سركة تقدمي اإقرارات الزكاة على اأ�سا�س موحد، قد تقوم الهيئة بالرجوع على ال�سركة فيما يخ�س 
اأية دفعات متت يف ال�سابق و/اأو اإذا كان هناك حتول جوهري يف �سيا�سة الهيئة العامة للزكاة و�سريبة الدخل بهذا اخل�سو�س، فقد تتعر�س ال�سركة 

لدفعات زكاة ا�سافية قد توؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

لل�سنوات  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  من  الدخل  و�سريبة  الزكاة  مل�ستحقات  النهائية  الزكوية  الربوط  على  ال�سركة  ذلك، ح�سلت  اإلى  بالإ�سافة 
ال�سابقة حتى نهاية ال�سنة املالية 2016م ول تزال ال�سركة الأم القاب�سة ب�سدد ت�سديد م�ستحقات الزكاة عن تلك ال�سنوات كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

علما بانه قد تعهدت ال�سركة الم القاب�سة بت�سديد املبالغ امل�ستحقة او التي قد تن�ساأ عن ال�سنوات لغاية 31 مار�س 2016م.

قد ح�سلت ال�سركة الأم القاب�سة على ال�سهادات الزكوية املقيدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�سنة املالية 2017م والتي انتهت �سالحيتها بتاريخ 
31 يوليو 2018م، علمًا باأن ال�سركة تعمل حاليًا على احل�سول على الربوط الزكوية النهائية لل�سنة املالية 2017م. وقد قامت ال�سركة الأم القاب�سة 
بتقدمي الإقرارات الزكوية عن ال�سركة وجميع ال�سركات اململوكة من قبلها بالكامل لل�سنة املالية املنتهية بـ 31 مار�س 2018م، ولكن، وحتى تاريخ هذه 

الن�سرة، مل ت�ستلم اأي �سهادات زكوية مقيدة اأو نهائية اأو ربوط زكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�سنة املالية 2018م.

القاب�سة ب�سداد املبالغ  ال�سركة الأم  اأخلت  اأو يف حالة  لل�سنوات املالية 2017م و2018م،  القاب�سة بت�سوية امل�ستحقات  ال�سركة الأم  يف حال مل تقم 
امل�ستحقة لل�سنوات املالية ال�سابقة وحتى نهاية ال�سنة املالية2016م، فاإنه من املحتمل اأن تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بفر�س م�ستحقات زكاة 

اإ�سافية على ال�سركة مما قد يوؤدي الى زيادة املبالغة امل�ستحقة للدفع من قبل ال�سركة.

اإن امل�ساهمني احلاليني )قبل الكتتاب( لن يتحملوا اأي مبالغ او م�ستحقات قد تن�ساأ من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ال�سنوات املنتهية بـ 31 مار�س 
2017م و31 مار�س 2018م ال�سابقة.

�ملخاطر �ملتعلقة بامل�شائل �لبيئية �أو �ل�شحية �أو �ملهنية 2-3-9

اأو �سامة معينة على اأو يف العقار املعني، طبقًا ملختلف الأنظمة واملرا�سيم  اأو ت�سحيح مواد خطرة  اإزالة  قد يكون مالك العقار م�سوؤوًل عن تكاليف 
واللوائح املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد توؤدي تلك الأنظمة اإلى اإلزام طرف ما بدفع مبلغ يزيد عن ح�سته، اأو حتى اأن يدفع كل احل�سة 
املعنية. وقد ُتفر�س تلك امل�سوؤولية، ب�سرف النظر عما اإذا كان املالك على علم بـ، اأو م�سوؤوًل عن، وجود تلك املواد اخلطرة اأو ال�سامة. ول تقت�سر 
عمومًا تكلفة اأي ت�سحيح لزم اأو م�سوؤولية املالك يف هذا اخل�سو�س، ب�ساأن اأية عقارات، على ما تفر�سه تلك الأنظمة، وقد تتجاوز قيمة العقار و/اأو 
جممل اأ�سول املالك. اإن وجود تلك املواد، اأو الإخفاق يف ت�سحيح اأي تلوث لتلك املواد بطريقة �سحيحة، قد يوؤثر �سلبًا على قدرة املالك على بيع العقار 
اأو على اقرتا�س اأموال با�ستخدام ذلك العقار على �سبيل ال�سمان. وبالن�سبة لأي من العقارات، فاإن وجود اأي من هذه املواد قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على 
اأعمال ال�سركة. ولي�س هناك من تاأكيد باأن تكاليف التقيد بالأنظمة واللوائح البيئية، واأية مطالبات تتعلق باملدافعة عن اإ�سابة �سخ�سية اأو اأ�سرار 

لحقة بعقارات، ب�سبب وجود اأية مواد خطرة اأو �سامة، لن يكون له تاأثري جوهري و�سلبي على اأعمال ال�سركة.

اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن العديد من �سركات التاأمني ت�ستثني املطالبات ذات ال�سلة بالأ�سب�ست )واملعروف اأي�سا باحلرير ال�سخري( ومعظم املطالبات 
ذات ال�سلة بالعفن من وثائق التاأمني النموذجية لديها. ويف حالة حدوث خ�سارة كربى غري موؤمنة، اأو خ�سارة تتجاوز احلدود املوؤمنة، فقد تخ�سر 
ال�سركة راأ�س املال امل�ستثمر والإيرادات امل�ستثمر فيها، والإيرادات امل�ستقبلية املتوقعة، ويف حالة وجود دين قائم يف ذمتها، ف�سوف تظل ال�سركة ملزمة 
بذلك الدين. واأية خ�سارة من هذه النوعية توؤثر بطبيعة احلال ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

�ملخاطر �ملتعلقة باأ�شهم �لطرح  2-4

�ملخاطر �ملتعلقة بال�شيطرة �لفاعلة للم�شاهمني �مل�شيطرين 2-4-1

ف�سوف  ولذلك،  امل�سدرة،  الأ�سهم  الأقل من  على  على %80  مبا�سرة(  اأو غري  امل�سيطرون )مبا�سرة  امل�ساهمون  ي�ستحوذ  �سوف  الطرح،  اإمتام  بعد 
يكون مبقدور امل�ساهمني امل�سيطرين التاأثري على جميع الأمور والقرارات التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة، 

واعتماد العقود، واأن�سطة ال�سركة الهامة، والتعديالت التي قد تطراأ على راأ�سمال ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي.

وقد تختلف م�سالح امل�ساهمني امل�سيطرين عن م�سالح امل�ساهمني الآخرين بال�سركة، وقد مينع امل�ساهمون امل�سيطرون ال�سركة من اتخاذ قراراٍت اأو 
اإجراءاٍت معينة قد حتمي م�سالح امل�ساهمني الآخرين بال�سركة. وقد ينتج عن ذلك اأي�سًا تاأجيل اأو تاأخري اأو منع اأيِّ تغيرٍي يف ال�سيطرة على العائدات 
اأو توزيعها، وقد يقل�س من الطلب على الأ�سهم، الأمر الذي قد يحرم ال�سركاء الآخرين من فر�سة تلقي عالوات اإ�سدار لأ�سهمهم يف اإطار اأي عملية 

بيع م�ستقبلية لأعمال ال�سركة، وهو ما ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي على قيمة الأ�سهم.

وقد يتم ا�ستخدام تلك ال�سالحيات بطريقٍة توؤثر ب�سكٍل �سلبي وجوهريٍّ على اأعمال ال�سركة، ونتائج عملياتها، وو�سعها املايل، وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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�ملخاطر �ملتعلقة بعدم طرح �لأ�شهم يف �شوق �شابق 2-4-2

مل يتم طرح الأ�سهم حاليًا يف �سوق عام لالأ�سهم، ول يوجد �سمان بوجود اأو ا�ستمرار وجود �سوق ن�سط ويتمتع بال�سيولة لالأ�سهم عقب الطرح. ويف 
حال عدم وجود اأو ا�ستمرار وجود �سوق ن�سط ويتمتع بال�سيولة لالأ�سهم، ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على �سعر الأ�سهم، وهو ما �سيكون له تاأثري �سلبي 

وجوهري على العائدات املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة كامل اأو جزٍء من ا�ستثمارات املوؤ�س�سات املكتتبة يف ال�سركة.

�ملخاطر �ملتعلقة باملبيعات و�لطرح يف �مل�شتقبل 2-4-3

ال�سوقي  ال�سعر  تاأثري �سلبي على  البيع  اأو ظن حدوث مثل ذلك  اإمتام عملية الطرح  ال�سوق بعد  اأن يكون لبيع جمموعة كبرية من الأ�سهم يف  ميكن 
�سهم. لالأ

اأ�سهر ل يجوز لهم خاللها الت�سرف باأيٍّ من الأ�سهم التي  بعد اإمتام عملية الطرح بنجاح، �سوف يخ�سع امل�ساهمون الكبار لفرتة حظٍر متتد �ستة 
ميلكونها. وقد يرتتب على بيع عدٍد كبرٍي من الأ�سهم، من جانب اأيٍّ من امل�ساهمني الكبار، بعد فرتة احلظر التي متتد �ستة اأ�سهر، اأثٌر �سلبي على �سوق 

الأ�سهم، مما قد ينتج عنه انخفا�س ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم.

ل تعتزم ال�سركة يف الوقت الراهن اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية بعد نهاية الطرح. ويف حال قررت ال�سركة رفع راأ�سمال ال�سركة من خالل اإ�سدار اأ�سهٍم 
جديدة، فقد تت�سبب الأ�سهم امل�سدرة اجلديدة يف انخفا�س قيمة الأ�سهم، و�سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على العائدات املتوقعة للمكتتبني، اأو قد 

يوؤدي اإلى خ�سارة كامل، اأو جزٍء من، ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

�ملخاطر �ملتعلقة بالتقلبات يف �ل�شعر �ل�شوقي للأ�شهم 2-4-4

لقد مت حتديد �سعر الطرح بناًء على عدة عوامل، مبا يف ذلك الأداء ال�سابق لل�سركة، والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�سركة، والقطاع الذي تعمل فيه، 
والأ�سواق التي تتناف�س فيها، والتقييم لإدارة ال�سركة وعملياتها ونتائجها املالية. ولي�س هناك �سماٍن باأن �سعر الطرح �سيكون م�ساويًا ل�سعر تداول 
الأ�سهم بعد اإمتام الطرح، وقد يتعذر على امل�ستثمرين اإعادة بيع اأ�سهم الطرح ب�سعر الطرح اأو ب�سعٍر اأعلى، اأو قد يتعذر عليهم بيع الأ�سهم اإطالقا.

وبوجه عام، يتعر�س �سوق الأ�سهم، من وقت لآخر، لتقلبات �سديدة يف ال�سعر واحلجم، وقد توؤدي تقلبات ال�سوق اإلى تغريات كبرية يف �سعر الأ�سهم، 
الأمر الذي قد يت�سبب يف تراجع يف قيمة الأ�سهم، مع زيادة يف تقلب الأ�سعار اإذا انخف�س حجم التداول. وقد يتاأثر �سعر الأ�سهم �سلبًا ب�سبب عدة 
عوامل، مبا يف ذلك اأداء ال�سركة، ونتائج عملياتها املتوقعة، وترك املوظفني الرئي�سيني ملنا�سبهم، والتغرّيات يف تقديرات اأو توقعات الأرباح، والتغريات 
يف ا�سرتاتيجية الأعمال، وظروف ال�سوق اخلا�سة بقطاع ال�سركة، والو�سع العام لقت�ساد اململكة، واأي تغريات يف الأنظمة واللوائح والأعمال الإرهابية، 
واأعمال احلروب اأو حالت البلبلة الوا�سعة النطاق، والكوارث الطبيعية، والأحداث املاأ�ساوية، وتقلبات الأ�سعار يف �سوق الأ�سهم. و�سيوؤدي حدوث اأي من 
تلك املخاطر اأو العوامل الأخرى اإلى اأثر جوهري و�سلبي على املردودات املتوقعة للمكتتبني، اأو قد ينتج عن ذلك خ�سارة كامل اأو جزء من ا�ستثماراتهم 

يف ال�سركة.

�ملخاطر �ملتعلقة بقدرة �ل�شركة على توزيع �لأرباح  2-4-5

والتدفقات  املالية،  والظروف  امل�ستقبلية،  الأرباح  ل احل�سر  املثال  �سبيل  على  بينها  من  عوامل،  على عدة  امل�ستقبل  الأرباح يف  توزيع  يعتمد  �سوف 
اأخرى، فقد يتعذر على  اإلى عوامل  بالإ�سافة  للتوزيع.  القابلة  ال�سركة  الراأ�سمالية، واحتياطات  العامل، وامل�ساريف  املال  راأ�س  النقدية، ومتطلبات 
ال�سركة توزيع اأي اأرباح، وقد ل يو�سي اأع�ساء جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح، وقد ل يعتمد امل�ساهمون ذلك. واإ�سافًة اإلى ذلك، فقد يكون حمظورًا على 
ال�سركة، مبوجب اأحكام اتفاقيات اإعادة التمويل، واتفاقيات التمويل الآجل التي تربمها، توزيع اأي اأرباح. وقد تتكبد ال�سركة م�ساريف اأو التزامات 
قد ت�سطرها خلف�س املبلغ املتاح لتوزيع الأرباح اأو تلغيه من الأ�سا�س. واإذا مل تقم ال�سركة بتوزيع اأرباح الأ�سهم، فقد ل يتلقى امل�ساهمون اأيُّ عائٍد 
على ا�ستثمارهم يف الأ�سهم ما مل يقوموا ببيع الأ�سهم ب�سعٍر اأعلى من ال�سعر ال�ساري يف وقت ال�سراء. ول ت�سمن ال�سركة اأنها �ستكون قادرًة على توزيع 
اأرباح، اأو اأن اأع�ساء جمل�س الإدارة �سيو�سون بذلك اأو اأن امل�ساهمني �سيعتمدون ذلك، وهو ما ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على العائدات 

املتوقعة للمكتتبني )ملزيٍد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 7 »�سيا�سة توزيع الأرباح»(.

�ملخاطر �ملتعلقة ب�شرف �لعملت �لأجنبية عند �ل�شتثمار يف �أ�شهم �لطرح 2-4-6

اإن اأ�سهم الطرح، واأي اأرباح يتم توزيعها، مقومة بالريال ال�سعودي. وعليه، فاإن اأيُّ ا�ستثماٍر يف اأ�سهم الطرح من جانب م�ستثمٍر تختلف عملته الرئي�سية 
عن الريال ال�سعودي �سيكون معر�سًا ملخاطر �سعر �سرف تلك العملة الأجنبية. وقد يوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي على قيمة ال�ستثمار بالن�سبة للم�ستثمر يف 
اأ�سهم الطرح اأو اأي اأرباح مبوجبها. وبوجٍه خا�س، فاإن اأّي انخفا�ٍس يف قيمة الريال ال�سعودي مقابل تلك العملة الأجنبية �سوف يخف�س قيمة اأ�سهم 

الطرح اأو اأي اأرباح يف ظل العملة الأجنبية.
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ملحة عامة على ال�سوق. ٣

ما مل ين�ص على خالف ذلك، املعلومات الواردة هنا يف الق�صم 3 )»ملحة عامة على ال�صوق«( م�صتمدة من تقرير درا�صة ال�صوق ال�صادر بتاريخ 28 
فرباير 2019م واملعد من ِقبل �صركة جيه األ األ )»م�صت�صار درا�صة ال�صوق«( ل�صالح ال�صركة فيما يتعلق بقطاع التجزئة يف اململكة )»درا�صة ال�صوق«(. 
وجتدر االإ�صارة اإلى عدم امتالك م�صت�صار درا�صة ال�صوق وال اأي من �صركاته التابعة اأو الزميلة اأو �صركائه اأو م�صاهميه اأو اأع�صاء جمل�ص اإدارته اأو 
اأعطى م�صت�صار درا�صة ال�صوق موافقته اخلطية على  التابعة. وقد  اأو �صركاتها  اأي نوع يف ال�صركة  اأية م�صلحة من  اأو  اأقربائه الأية ح�صة  اأو  مدراءه 
ا�صتخدام ا�صمه ومعلوماته واأبحاث ال�صوق التي قدمها لل�صركة بال�صكل وال�صيغة املبينني يف هذه الن�صرة ومل َيعِدل عن تلك املوافقة بتاريخ هذه الن�صرة، 

مع ا�صرتاطه اطالع امل�صتثمرين على تقرير ال�صوق بالكامل قبل ال�صروع يف اال�صتثمار.

الأ�صحاب  امل�صاعدة  تقدم  حيث  واال�صتثمار،  العقارات  اإدارة  يف  املتخ�ص�صة  الرائدة  املهنية  اخلدمات  �صركات  اأكرب  اإحدى  هي  األ  األ  جيه  �صركة 
ويقع  االأم يف عام 1783م  األ  األ  �صركة جيه  تاأ�ص�صت  وقد  التجارية.  �صبيل حتقيق طموحاتهم  القطاع يف  وامل�صتثمرين يف هذا  و�صاغليها  العقارات 

العامل. م�صتوى  على  موظًفا   80.000 يتجاوز  ما  حالًيا  لديها  ويعمل  االأمريكية.  املتحدة  بالواليات  �صيكاغو  والية  يف  الرئي�صي  مركزها 

ويرى اأع�صاء جمل�ص االإدارة اأن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�صرة وامل�صتقاة من م�صادر اأخرى، مبا فيها تلك املقدمة من م�صت�صار درا�صة 
اأو امل�صاهمني  اأو امل�صت�صارين  اأو اأع�صاء جمل�ص االإدارة  ال�صوق، موثوق بها، اإال اأنه مل يتم التحقق من تلك املعلومات ب�صكل م�صتقل من قبل ال�صركة 

البائعني، ولذلك ال يتحمل اأي منهم اأية م�صوؤولية عن دقة هذه املعلومات اأو عن اكتمالها.

وقد جرى توفري بع�ص املعلومات عن املناف�ص، مبا يف ذلك بيانات امللكية وعدد املراكز التجارية وامل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري، من قبل خرباء 
خارجيني ومل يتم التحقق منها من قبل كل مناف�ص ذي العالقة.

نظرة عامة على االأو�ساع االقت�سادية االجتماعية ٣٣٣

تاأتي اململكة العربية ال�صعودية يف مقدمة اأكرب البلدان من حيث امل�صاحة وال�صكان يف منطقة اخلليج العربي، حيث تبلغ م�صاحتها حوايل 2.15 مليون 
كيلومرت مربع، وت�صغل غالبية م�صاحة الياب�صة يف �صبه اجلزيرة العربية، وُتعد اململكة اأحد البلدان التي تتمتع باإمكانيات اقت�صادية هائلة على ال�صعيد 
اململكة ما يقرب من ُخم�ص )%18(  الرائدة، ومتتلك  العاملية  التي ت�صم االقت�صادات  الع�صرين  الوحيد يف جمموعة  االإقليمي  املمثل  االإقليمي وهي 
االحتياطيات النفطية املوؤكدة يف العامل، حيث ي�صكل قطاع الهيدروكربونات غالبية اإيرادات احلكومة واالأن�صطة النفطية التي متثل اأكرث من 90% من 
الناجت املحلي االإجمايل حتى عام 2013م. ويف منت�صف عام 2014م، بلغ �صعر النفط )الربنت( ما يتجاوز 115 دوالًرا اأمريكًيا للربميل، ثم بداأ يرتاجع 
حتى و�صل اإلى اأدنى م�صتوياته وهو 28 دوالًرا اأمريكًيا للربميل وذلك يف يناير 2016م. واتخذت احلكومة ال�صعودية يف اأعقاب االنخفا�ص الكبري يف 
�صعر الربميل اإجراءات فعالة لتنويع اقت�صادها وذلك مبناأى عن عائدات النفط من خالل طرح روؤيتها لعام 2030م يف عام 2016م. وت�صعى اململكة 

يف اإطار هذه املبادرة لتحقيق اال�صتدامة املالية، ف�صاًل عن تنويع اإيرادات اململكة وزيادة معدل االإنفاق احلكومي.

وتهدف روؤية 2030 اإلى تطوير القطاعات غري النفطية وزيادة م�صاهمتها يف االقت�صاد ال�صعودي. وت�صمل القطاعات التي �صيتم تو�صيعها يف اإطار هذا 
التنويع ال�صياحة والتجارة واخلدمات املالية. ووفقًا لبيانات ال�صوق التابعة لل�صركة، ارتفعت اإيرادات اإجمايل الناجت املحلي من القطاعات غري النفطية 
من 101 مليار ريال �صعودي يف عام 2012 اإلى حوايل 290 مليار ريال �صعودي يف عام 2018. ومن املتوقع اأن توا�صل هذه االإيرادات ارتفاعها لت�صل 
اإلى 311 مليار ريال �صعودي يف عام 2019. كما ُيتوقع اأن ت�صتمر ن�صبة االإيرادات غري النفطية يف االرتفاع على خلفية املبادرات الرامية اإلى تنويع 

اقت�صاد اململكة العربية ال�صعودية.

ويف عام 2017م، ا�صتحوذ القطاع غري النفطي على ن�صبة 37% من اإيرادات احلكومة ون�صبة 57% من اإجمايل الناجت املحلي، ومن املتوقع اأن ي�صتمر 
تزايد هذا املعدل يف امل�صتقبل نتيجة املبادرات التي تهدف اإلى تعزيز قطاعات االقت�صاد االأخرى.

لي�صت اململكة اأكرب دول جمل�ص التعاون اخلليجي فح�صب )حيث متثل اأكرث من 60% من �صكان املنطقة(، بل ت�صهد اأي�صًا ارتفاًعا حاًدا يف عدد �صكانها 
الذي ارتفع من 6.2 مليون يف عام 1970م اإلى ما يقرب من 33 مليون يف عام 2018م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«.

وتتاأثر التطورات االجتماعية واالقت�صادية والعقارية يف اململكة تاأثرا �صديًدا بالتغري ال�صريع يف اخل�صائ�ص الدميغرافية لها، ومع وجود حوايل %36 
من ال�صكان الذين تقل اأعمارهم عن 20 عاًما وما يقرب من 34% ترتاوح اأعمارهم بني 20 و40 عاًما، من املتوقع اأن يدفع ال�صباب وترية التح�صر يف 
اململكة ب�صورة �صريعة. وتتاألف غالبية ال�صكان يف الوقت احلا�صر من �صكان املدن، وت�صم اململكة اأربعة من اأكرب املدن ح�صب م�صاحة الياب�صة يف منطقة 
جمل�ص التعاون اخلليجي، وهي الريا�ص وجدة ومنطقة الدمام احل�صارية ومكة املكرمة. وقد اأظهرت درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« اأن عدد 
�صكان املدن يف اململكة قد تزايد مبا يفوق 9 ماليني ن�صمة بني عامي 1990م و2008م، حيث وا�صلت املدن ال�صعودية ا�صتيعاب اأكرث من 500.000 من 
�صكان املدن اجلدد �صنوًيا. وقد حتقق معظم النمو املدين يف العا�صمة الريا�ص ويف جتمعات مدنية على طول �صاحل البحر االأحمر )جدة ومكة املكرمة 

واملدينة املنورة( ويف املنطقة ال�صرقية )الدمام / اخلرب(.
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احل�سابات الوطنية )الناجت املحلي االإجمايل( ٣٣٣٣٣

جدول  ٣٣٣: موؤ�سرات االقت�ساد الكلي يف اململكة ما بني عامي 20٣4م و20٣8م*

*20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
2.444.82.545.22.587.32.565.32.623.8الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )باملليار ريال �صعودي(
2.3%-0.9%1.7%4.1%3.7%منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )بالن�صبة املئوية(

2.3%-3.1%3.6%5.3%2.1%منو القطاعات النفطية
2.3%1.0%0.2%3.2%4.9%منو القطاعات غري النفطية

92.377.875.178.580.9الناجت املحلي االإجمايل للفرد )باالألف ريال �صعودي(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«، بيانات ال�صوق التابعة لل�صركة *االأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة اأرقام اأولية.

لقد �صهدت اململكة تو�صعًا اقت�صاديًا كبريًا وم�صتدامًا بني عامي 2012م و2015م ويعزى ذلك التو�صع ب�صكل كبري اإلى قطاع الطاقة واالرتفاع املطرد 
يف االإنفاق احلكومي يف القطاعات البديلة كقطاع التعليم، والرعاية ال�صحية، والبنية االأ�صا�صية. ويف عام 2016م، واإزاء التغريات التي �صهدتها �صوق 
الطاقة العاملية، ارتاأت احلكومة ال�صعودية اأنه مل يعد بو�صع اململكة االعتماد على اإيرادات النفط واالإنفاق العام لتحقيق النمو، حيث بلغ النمو يف الناجت 
املحلي االإجمايل 1.7% يف عام 2016م مقابل 4% يف عام 2015. وقد اأدى الهبوط يف اأ�صعار النفط اإلى تدهور االقت�صاد خالل العام 2017م اإلى 
م�صتوى �صلبي للمرة االأولى منذ عام 2009م، اأي بعد انق�صاء عام على االأزمة املالية العاملية. ومن املرتقب اأن يحقق االقت�صاد ال�صعودي منوًا يف الناجت 

املحلي االإجمايل بن�صبة 2.3% يف عام 2018م بدعم من انتعا�ص اأ�صعار النفط ب�صكل اأ�صا�صي.

ومن املتوقع اأن ي�صهد عام 2019م ن�صاطًا م�صتمرًا نتيجة قوة زخم االإ�صالح وزيادة االإنفاق احلكومي الوارد يف اإعالن ميزانية عام 2019م. وتعترب 
امليزانية التو�صيعية هي االأ�صخم اإلى يومنا هذا، حيث اأنه من املتوقع اأن تبلغ النفقات 1.1 ترليون ريال �صعودي، اأي بن�صبة 7% اأعلى عن معدالت 
عام 2018م، كما ويتوقع اأن يحفز االإنفاق العام الناجت املحلي االإجمايل من القطاعات غري النفطية ويدعمه، مع تخفيف اعتماد اململكة على قطاع 

الهيدروكربون. 
جدول  2٣٣: ميزانية احلكومة يف اململكة العربية ال�سعودية

20٣9م*20٣8م*20٣7م
692895975االإيرادات احلكومية )باملليار ريال �صعودي(

9301.0301.106االإنفاق احلكومي )باملليار ريال �صعودي(
امل�صدر: بيانات ال�صوق التابعة لل�صركة * االأرقام املتعلقة بعامي 2018م و2019م هي مبثابة اأرقام اأولية.

ال�سياحة ٣٣٣٣2

يعتمد قطاع ال�صياحة ال�صعودي ب�صكل كبري على زوار احلرمني ال�صريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. وتفتخر اململكة بوجود مدينة مكة املكرمة 
على اأر�صها، وهي مهد الدين االإ�صالمي احلنيف، مما ميثل اإحدى اخل�صائ�ص املهمة التي ال حتظى بها اأي دولة اأخرى يف العامل. وهذا بدوره ي�صمن 

ا�صتدامة الطلب على احلج من اأكرث من 1.8 مليار م�صلم يف العامل.

من املتوقع اأن يزيد الطلب على ال�صياحة وعليه زيادة جتارة التجزئة يف اململكة بعد اإلغاء الكوتا )احل�صة( املقررة بن�صبة 20% على احلجاج، ونتيجة 
على ذلك من املتوقع اأن يحقق التجار - معدل مبيعات اأعلى من املتو�صط )وخا�صة بالن�صبة للمراكز املوجودة يف قلب اأو بالقرب من املواقع املقد�صة(. 
ومن املرجح اأن ي�صتفيد القطاع اأي�صًا من اإعادة توزيع اال�صتحقاقات ملوظفي القطاع العام، مما يتوقع اأن يوؤدي اإلى منو اإيجابي يف اال�صتهالك واالإنفاق.

وبعد اأن قررت اململكة اأن ت�صع تنويع االقت�صاد يف �صدارة اأولوياتها، تركزت نفقات احلكومة ال�صعودية على تطوير �صناعة ال�صياحة وتنويعها، لت�صمل 
االأهداف  تتجلى  بداأت  اأن  بعد  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  تغيري  عام  بالفعل  2018م  عام  مثل  وقد  الدينية.  ال�صياحة  بخالف  جديدة  قطاعات 
املن�صو�ص عليها يف الروؤية 2030. وُيتوقع اأن تنعك�ص اجلهود املبذولة لتعزيز قطاع الرتفيه ب�صكل اإيجابي على �صوق ال�صياحة وال�صيافة، وقد �صمل ذلك 

حتى االآن االإعالن عن برنامج جديد للتاأ�صريات االإلكرتونية وا�صت�صافة جائزة �صباقات »فورموال اإي« يف الدرعية وحفالت ما بعد ال�صباق. 

ومن االإعالنات االأخرى يف قطاع ال�صياحة اإطالق »اأماال«، الوجهة ال�صياحية فائقة الفخامة على �صاحل البحر االأحمر يف الق�صم ال�صمايل الغربي من 
اإلى م�صروعي »نيوم« والبحر  اأن موقع امل�صروع ي�صكل جزءا من حمفظة ا�صتثمارات يف م�صاريع �صخمة )باالإ�صافة  اململكة العربية ال�صعودية، علما 
االأحمر( اأطلقها �صندوق اال�صتثمارات العامة )»ال�صندوق«(. وقد اأطلق ال�صندوق اأي�صا م�صروع »القدية« يف الريا�ص وهي وجهة ترفيهية وريا�صية 
جديدة �صوف ت�صمل اأي�صا متنزه Six Flags الرتفيهي ومراكز ترفيه ومرافق ريا�صية ف�صال عن جمموعة من االأن�صطة التاريخية والثقافية والتعليمية.

وتعترب هذه االإ�صافات يف قطاعات الرتفيه وال�صياحة مبثابة حمرك للنمو االقت�صادي غري النفطي يف اململكة العربية ال�صعودية وُيتوقع منها اأن تخلق 
املزيد من فر�ص العمل. كما من املرجح اأن توؤدي هذه امل�صاريع اإلى اأن�صطة تطوير عقاري وا�صعة النطاق يف القطاعني العام واخلا�ص.

ت�صري درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« اإلى اأن امل�صاهمة املبا�صرة لقطاع ال�صفر وال�صياحة يف الناجت املحلي االإجمايل للمملكة قد بلغ جمموعه 
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92 مليار ريال �صعودي يف عام 2018م، ومن املرتقب اأن تنمو مبعدل منو �صنوي مركب ن�صبته 3.7% لت�صل اإلى 131.3 مليار ريال �صعودي بحلول عام 
2028م. 

جدول  ٣٣٣: امل�ساهمة املبا�سرة لقطاع ال�سفر وال�سياحة يف الناجت املحلي االإجمايل )باملليار ريال �سعودي، االأ�سعار احلقيقية لعام 20٣8م(

* 20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م20٣٣م
م�صاهمة قطاع ال�صفر وال�صياحة يف الناجت املحلي 

68.671.978.182.388.291.6االإجمايل )باملليار ريال �صعودي(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«.
 *االأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة اأرقام متوقعة.

وقد اأظهرت درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« اأن ال�صياحة املحلية ت�صيطر حاليًا على ال�صوق، حيث بلغت عدد زيارات ال�صياحة املحلية 45 مليون 
زيارة وهي متثل )71%( من اإجمايل عدد الرحالت امل�صجلة يف عام 2016م واملقدرة بواقع 63 مليون رحلة )وي�صمل ذلك ال�صياحة املحلية والداخلية(. 

وت�صلط هذه االأرقام ال�صوء على اأهمية �صوق ال�صياحة املحلية يف اململكة.

على الرغم من ذلك، ي�صاهم ال�صياح االأجانب اأكرث من ال�صياح املحليني يف االقت�صاد ال�صعودي. وت�صري درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« 
اإلى اأن اإجمايل م�صاريف ال�صياح االأجانب الوافدين اإلى اململكة بلغ 93.4 مليار ريال �صعودي يف عام 2016م مقابل 55.4 مليار ريال من اإجمايل 
م�صاريف ال�صياح املحليني. وُتعزى هذه االأرقام اإلى ارتفاع م�صاريف احلجاج الدوليني خالل مو�صم احلج، مما ي�صلط ال�صوء على امل�صاهمة املهمة 

للمدن املقد�صة يف قطاع ال�صياحة يف اململكة.
جدول  4٣٣: الرحالت ال�سياحية يف اململكة )باملليون(
20٣6م20٣5م20٣4م20٣٣م20٣2م20٣٣م20٣0م

22.826.221.023.837.146.545.0ال�صياح املحليني
10.914.216.315.818.318.018.0ال�صياح الوافدين

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

االإ�سالحات اجلارية يف قطاع الرتفيه ٣٣٣٣٣

تهدف خطط االإ�صالح يف اإطار روؤية 2030 اإلى ف�صل االقت�صاد عن النفط من خالل التنويع، وي�صمل ذلك تنمية قطاع الرتفيه.

وتهدف الهيئة العامة للرتفيه يف اململكة اإلى تنويع االقت�صاد مبا يتجاوز ما تقدمه يف الوقت احلايل وت�صعى اإلى دعم توظيف املواطنني ال�صعوديني. 
واأفادت وكالة االأنباء ال�صعودية يف بيان ن�صرته باأن م�صروع اململكة االأكرث طموًحا حتى االآن يت�صمن اإن�صاء مدينة »القدية« الرتفيهية التي تبلغ م�صاحتها 
334 كيلومرت مربع جنوب العا�صمة الريا�ص، مبا يعمل على اإبراز االأن�صطة الريا�صية والثقافية والرتفيهية )مبا يف ذلك منتزه »�صك�ص فالجز« وحديقة 

�صفاري(، و�صيكون �صندوق اال�صتثمارات العامة يف اململكة امل�صتثمر الرئي�صي يف هذا امل�صروع.

وقد مت تكليف الهيئة العامة للرتفيه بتي�صري االإجراءات الالزمة لتطوير خيارات ترفيهية جديدة يف البالد تهدف اإلى تلبية احتياجات ال�صكان. وقد 
وقعت املنظمة مذكرات تفاهم مع عدد من ال�صركات الدولية واملحلية مثل »باليت�ص« من اإيطاليا، و »اآفيك�ص« من اليابان و »برودويي اإنرتتينمنت«، وذلك 

لتقدمي خمتلف املبادرات التي ت�صمل ا�صت�صافة املعار�ص، وبناء امل�صارح، وتنظيم العرو�ص جلميع اأنحاء الدولة.

ومن املتوقع اأن متكن هذه املبادرات املراكز التجارية تعزيز خرباتها يف اخلدمات الرتفيهية لزيادة معدل االإقبال على تلك االأن�صطة. وتعترب مفاهيم 
التميز والرتفيه والت�صميم احلديث من االأمور االأ�صا�صية لنجاح املراكز التجارية يف �صوق اململكة الذي ا�صتدت فيه حدة املناف�صة.

كما ازدادت م�صاركة االإناث يف �صفوف القوى العاملة، ويعد هذا موؤ�صرا اإيجابيا لقطاع جتارة التجزئة، وينبغي لهذه املبادرة اأن تزيد عدد االأعمال 
التجارية اململوكة للن�صاء وكذلك عدد العاملني من الن�صاء، مما يوؤدي اإلى زيادة القدرة االإنفاقية. ويتما�صى تاأنيث قطاع جتارة التجزئة مع الروؤية 
2030، حيث ت�صعى هذه املبادرة اإلى زيادة م�صاركة املراأة يف القوى العاملة من 22% اإلى 30.% تهدف اإ�صالحات احلكومة ال�صعودية اإلى حتقيق زيادة 
بن�صبة 7% تقريًبا يف االإنفاق التقديري نظًرا الرتفاع عدد الن�صاء العامالت، وذلك باالإ�صافة اإلى حتقيق معدل منو طويل االأجل يف االإنفاق التقديري 

�صنوًيا يقارب 5%، وفًقا لبيانات ال�صوق اخلا�صة بال�صركة. 

حاليا، تخطط العديد من املراكز التجارية اأي�صًا ت�صمني دور �صينما يف مراكزها، فيما ي�صعى م�صغلون اآخرون اإلى حتديد مواقع م�صتقلة الإن�صائها. ومن 
املرجح اأن تبادر مراكز جتارية كربى قيد االإن�صاء حاليًا اإلى تعديل ت�صاميمها لتت�صمن �صاالت عر�ص. ويف هذا ال�صياق، وّقع العديد من م�صغلي دور 

ال�صينما مذكرات تفاهم لت�صغيل �صاالت عر�ص يف اململكة، مبا يف ذلك �صاالت »فوك�ص«، و»اآمياك�ص«، و»اإيه اإم �صي«.

النقل والبنية التحتية ٣٣٣٣4

ولدعم الطلب على ال�صياحة تقوم احلكومة باال�صتثمار يف النقل والبنية التحتية. بناء على ذلك، مت خالل العام 2018 افتتاح خط قطار احلرمني 
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ال�صريع الذي ي�صل طوله اإلى 448 كم ويربط بني املدينة املنورة ومكة وجدة، لدعم العدد املتزايد من احلجاج الوافدين اإلى منطقة مكة، وخدمة ما 
ي�صل اإلى 60 مليون م�صافر �صنويًا. واأتى اخلط اأي�صًا لريبط مبطار جدة ومدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية، مما ي�صّهل وي�صّجع �صفر االأعمال.

ومن التطورات الرئي�صية االأخرى يف قطاع النقل االفتتاح غري الر�صمي ملطار امللك عبد العزيز اجلديد يف جدة يف �صهر مايو 2018م، والذي ي�صكل 
جزًءا من خطة ال�صتقبال 30 مليون م�صافر �صنوًيا. هذا، وُيتوقع لهذه امل�صاريع وغريها من م�صاريع النقل العام قيد التنفيذ مثل مرتو الريا�ص، اأن 
ت�صهم يف ت�صهيل املوا�صالت، وت�صتفيد اأي�صا من اإمكانات اململكة كمركز نقل عاملي، وحت�صن القدرة التناف�صية للبنية التحتية والنمو امل�صتدام لل�صياحة 

يف اململكة العربية ال�صعودية، وتوفر الفر�ص للم�صتثمرين من القطاع اخلا�ص واالأجانب.

ال�سكان ٣٣٣٣5

ا�صتقر عدد �صكان اململكة العربية ال�صعودية عند 33 مليون ن�صمة بنهاية عام 2018م، حيث بلغ معدل ال�صباب )الذين تقل اأعمارهم عن 30 �صنة( 
حوايل 52% من ال�صكان.واأ�صارت درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« اإلى اأن الوافدين ي�صكلون ما بني 40% اإلى 50% من �صكان املدن الثالثة 
الكربى، الريا�ص )43%( وجدة )47%( ومنطقة الدمام احل�صارية )36%(، وحوايل 37% من اإجمايل �صكان اململكة يف عام 2016م. وبلغ عدد �صكان 

هذه املدن الكربى 15.4 مليون ن�صمة يف عام 2018م، وميثلون 46% من اإجمايل ال�صكان ال�صعوديني.
جدول  5٣٣: عدد ال�سكان يف اململكة )ال�سعوديني وغري ال�سعوديني باملليون ن�سمة(

*20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
30.931.632.232.833.4ال�صكان يف اململكة العربية ال�صعودية )باملليون ن�صمة(

1.8%1.9%1.9%2.3%-معدل النمو )كن�صبة مئوية(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« 

*االأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة اأرقام اأولية.

جدول  6٣٣: عدد ال�سكان يف اململكة )ال�سعوديني وغري ال�سعوديني باملليون ن�سمة(، الفئات العمرية )20٣8م*(
 الفئات

04٣0009٣05٣4٣٣0٣9٣٣524٣2029٣25٣4٣٣0٣9٣٣5العمرية

1.51.41.31.21.31.61.92.1الذكور
1.51.41.21.11.21.31.31.3االإناث

 الفئات
75+44٣4049٣4554٣5059٣5564٣6069٣6574٣70العمرية

2.11.61.20.80.50.30.20.2الذكور
1.20.890.60.40.30.20.10.2االإناث

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

*االأرقام املتعلقة بعام 2018م هي مبثابة اأرقام اأولية.

نظرة عامة على قطاع جتارة التجزئة ٣٣2

املقدمة ٣٣2٣٣

يقدم الهيكل الدميوغرايف للمملكة بيئة خ�صبة لالإنفاق يف قطاع جتارة التجزئة. وتعد اململكة قاعدة ا�صتهالكية �صا�صعة لل�صركات العاملة يف قطاع 
جتارة التجزئة بف�صل عدد �صكانها البالغ 33 مليون ن�صمة يف نهاية عام 2018م. واالأهم من ذلك اأن اململكة حتظى ب�صريحة �صكانية كبرية من فئة 
ال�صباب، حيث يبلغ معدل ال�صكان الذين تبلغ اأعمارهم اأقل من 30 عاًما تقريبًا ن�صبة 52% يف عام 2017م. وت�صتفيد هذه الفئة العمرية العاملة كذلك 

من زيادة معدالت الدخل املتاح وجتربة جودة اأف�صل ومنتجات متنوعة.

يف حني اأن قطاع جتارة التجزئة يف اململكة هو القطاع االأكرب يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )حيث ميثل 400 مليار ريال �صعودي من مبيعات التجزئة 
كما يف يناير 2019م، وفًقا لدرا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«(، اإال اإنه ال يزال يف مرحلة التطور. �َصَكَل قطاع جتارة التجزئة 10% من الناجت 
املحلي االإجمايل غري النفطي يف الربع الثالث من عام 2018م، ومن املتوقع اأن ينمو على املدى البعيد، وال �صك اأن االأداء العام لالقت�صاد الوطني 
والنمو ال�صليم للقطاع اخلا�ص غري النفطي )الذي بلغ اإجمايل م�صاهماته 37% يف عام 2017م15( يحفز بيئة قطاع جتارة التجزئة ويدعم اإمكانية 

تطوره.

ومكة  الدمام احل�صارية  ومنطقة  وجدة  )الريا�ص  اململكة  الرئي�صية يف  املدن  على  االأول  املقام  التجزئة يف  قطاع جتارة  على  العامة  النظرة  تركز 
املكرمة(. اأ�صبحت هذه املدن متثل يف جملتها 46% من �صكان البالد )اعتبارًا من عام 2018م(، و51% من العاملني يف البالد )اعتبارًا من عام 

اململكة. التجزئة يف  بتجارة  للتاأجري اخلا�صة  القابلة  االإجمالية  امل�صاحة  ت�صكل جزءًا كبريًا من  اأنها  2018م(، ف�صاًل عن 

15  امل�صدر: وزارة املالية
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هيكل قطاع جتارة التجزئة ٣٣2٣2

�صهد قطاع جتارة التجزئة يف املدن ال�صعودية تغريات كبرية على مدار ال�صنوات اخلم�ص املا�صية على اإثر حتول املحالت التجارية امل�صتقلة يف ال�صوارع 
اإلى عدد كبري من املراكز التجارية. ومع ذلك، ال يزال قطاع جتارة التجزئة خارج املدن اأقل تنظيمًا وما زالت تهيمن عليه يف تلك املناطق حمالت 

جتارية تكون اأقل حجمًا واأكرث تخ�ص�صًا وتبا�صر اأن�صطتها من خالل االأ�صواق واملحالت التجارية املطلة على ال�صوارع.

يقت�صر تعريف »جتارة التجزئة« يف هذا الق�صم على املراكز التجارية وباالإ�صافة اإلى املجمعات التجارية املفتوحة يف الهواء الطلق العالية اجلودة، 
وي�صتثنى من ذلك املحالت امل�صتقلة. وقد اعتمدت �صركة جيه األ األ وفقا لدرا�صتها لل�صوق ت�صنيف معهد االأرا�صي للمراكز التجارية ح�صب حجمها 

اأو امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري فيها:
ཛ تبلغ امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية االإقليمية الكبرية اأكرث من 90.000 مرت مربع

ཛ تبلغ امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية االإقليمية 30.000 - 90.000 مرت مربع

ཛ تبلغ امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية املحلية 10.000 - 30.000 مرت مربع

ཛ تبلغ امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية الواقعة داخل االأحياء ال�صكنية 3.000 - 10.000 مرت مربع

ཛ تبلغ امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية املتخ�ص�صة 3.000 مرت مربع

�سروط عقود االإيجار النموذجية ٣٣2٣٣

اإن عقود اإيجار املحالت التجارية يف اململكة ت�صابه نظريها يف االأ�صواق العاملية االأخرى. ويف حني اأنَّ هناك تباينًا كبرًيا بني خمتلف املراكز التجارية، 
يبني اجلدول اأدناه فرتات االإيجار االعتيادية لفئات خمتلفة من امل�صتاأجرين.

جدول  7٣٣: �سروط عقود االإيجار النموذجية

مدة االإيجار النموذجية )�سنوات(نوع املتجر
10-20متاجر الهايربماركت/ متاجر ال�صوبرماركت

7-15مراكز اللياقة البدنية
5-15مراكز الرتفيه / مراكز الرتفيه العائلي
5-10املقاهي / مطاعم ذات اأ�صعار معتدلة

3-5متاجر متخ�ص�صة يف �صنف من الب�صائع
3-5خدمات / مراكز متخ�ص�صة

من �صهر اإلى �صنةاأخرى )اأك�صاك، اأجهزة �صراف اآيل وغريها(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

ونظًرا الأن ال�صوق ال�صعودية متجه اإلى الطابع املوؤ�ص�صي، اأ�صبح من غري امل�صتغرب اأن تفر�ص املراكز التجارية ن�صبة على قيمة اأعمال امل�صتاأجر التجارية 
باالإ�صافة لبدل االإيجار االأ�صا�صي، اإال اأن هذا الت�صرف غري �صائع الأن معظم امل�صتاأجرين ال يرغبون يف م�صاركة تفا�صيل حجم وقيمة اأعمالهم التجارية 

مع م�صغلي املراكز التجارية.

ويف ظل ظروف ال�صوق التناف�صية احلالية واالأو�صاع التي ت�صّعب منو جتارة التجزئة، يخفف بع�ص اأ�صحاب العقارات اأعباء االإيجار على امل�صتاأجرين 
مبنحهم فرتات اإعفاء من االإيجار.

وتن�ص معظم عقود االإيجار على جدولة بدالت االإيجار وفق موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك )الت�صخم( اأو بناء على اال�صتعرا�ص املتفق عليه لل�صوق، وعادة ما 
يحدد ذلك م�صبًقا يف عقود االإيجار. ولي�ص هناك حق م�صمون للتجديد يف معظم عقود االإيجار، حيث اأن �صروط اأي جتديد )عند انتهاء عقد االإيجار 

االأ�صلي( م�صاألة تخ�صع للتفاو�ص فيما بني امل�صتاأجر واملالك.

ويف حني اأن النمط التقليدي يف اململكة كان متمثاًل يف عقود االإيجار االإجمالية )والتي ُيقدم فيها بدل االإيجار االأ�صا�صي ور�صوم اخلدمات كمبلغ واحد(، 
والكهرباء(  املياه  )ا�صتهالك  املرافق  تكاليف  لتغطية  ر�صوم اخلدمات عنها  وف�صل  االإيجار  بدالت  ت�صعري �صايف  يجري  اأن  االآن  ال�صائع  اأ�صبح من 
التكاليف  مع  التجارية على حدة  للمراكز  الت�صويقية  التكاليف  والتاأمني. وميكن كذلك فر�ص  واالأمن  امل�صرتكة  املناطق  ب�صيانة  املتعلقة  والتكاليف 
اأو الت�صغيل خارج �صاعات العمل العادية. وعادة ما تكون تكاليف امل�صاريف  التي يتحملها امل�صتاأجر وحده، مثل التكاليف االإ�صافية املتعلقة باالأمن 

الراأ�صمالية غري قابلة لال�صرتداد من خالل ر�صوم اخلدمات ويجب اأن يتحملها املالك.
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جتارة التجزئة املبا�سرة )من خالل حمل جتاري( وغري املبا�سرة )بدون حمل جتاري(  ٣٣2٣4

ال تزال جتارة التجزئة املبا�صرة )من خالل حمل جتاري( تهيمن على ال�صوق ال�صعودي. وت�صري درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« اإلى اأن جتارة 
التجزئة املبا�صرة )من خالل حمل جتاري( �صاهمت بن�صبة 97% من اإجمايل جتارة التجزئة يف عام 2018م. وتعرف جتارة التجزئة الغري املبا�صرة 

باأنها عبارة عن عمليات الت�صوق من املنزل، وجتارة التجزئة عرب االإنرتنت، ولكنها ال ي�صمل متاجر التجزئة املحرتفة على االإنرتنت.

كما اأ�صبح التقدم التكنولوجي يف العامل جزًءا ال يتجزاأ من احلياة اليومية للعميل، ويغري طريقة تعامله مع بيئة جتارة التجزئة. وقد اأ�صبحت التجارة 
االإلكرتونية ذات اأهمية بالغة يف جميع اأنحاء اململكة، ال �صيما عندما يتعلق االأمر بعمليات ال�صراء االإلكرتونية والتي و�صل معدل انت�صارها اإلى 4% خالل 
العام 2018م، بح�صب بيانات ال�صوق التابعة لل�صركة. من املتوقع اأن يزداد انت�صار التجارة االإلكرتونية يف اململكة العربية ال�صعودية على مدى ال�صنوات 
اخلم�ص املقبلة، وفًقا لدرا�صة ال�صوق. ومع ظهور املن�صات على االإنرتنت وتطورها امل�صتمر، يحاول اليوم العديد من ال�صركات العاملة يف قطاع التجزئة 

اإلى خلق وجهات ال تعتمد فقط على الت�صوق ولكن تركز على جوانب اأخرى مثل الرتفيه واملاأكوالت وامل�صروبات.
جدول  8٣٣: جتارة التجزئة )املبا�سرة )من خالل حمل جتاري( مقابل غري املبا�سرة )بدون حمل جتاري(( )باملليون ريال �سعودي(

 20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
334.55337.0458392.417389.998386.124جتارة التجزئة املبا�صرة )من خالل حمل جتاري(

-1.0%-0.6%5.9%10.7%11.7%معدل النمو ال�صنوي
4.6585.8377.5068.90810.957جتارة التجزئة غري املبا�صرة )بدون حمل جتاري(

23.0%18.7%28.6%25.3%15.6%معدل النمو ال�صنوي
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

 تطور جتارة التجزئة ٣٣2٣5

ال يزال جزء كبري من عمليات جتارة التجزئة يف ال�صعودية تتم خارج املراكز التجارية، كما هو احلال مع جميع االقت�صادات النا�صئة. وقد تتم عمليات 
جتارة التجزئة املذكورة يف اأ�صواق اأو حمالت جتارية وت�صمل اأي�صًا البائعني الذين يزاولون ن�صاطهم على تقاطعات الطرق الرئي�صية. ورغم اأن اأ�صكال 
جتارة التجزئة االأقل تنظيًما ب�صفة عامة ُتعترب اأكرث اأهمية خارج املدن، فاإن وجود اأعداد كبرية من احلجاج يجذب الباعة املتجولني الذين يبيعون 
اأنواعا �صتى من ال�صلع، من بينها املالب�ص واالأزياء والفاكهة واخل�صروات. ويكرث تواجد هوؤالء الباعة يف مدينة جدة، ومكة املكرمة واملدينة املنورة 

اأثناء مو�صم احلج.

على الرغم من �صعوبة حتديد حجم قطاع جتارة التجزئة غري الر�صمية ونطاقها، فاإن اأبحاث يورومونيتور اإنرتنا�صونال ت�صري اإلى اأن هذا القطاع ال 
ميثل �صوى ن�صبة �صئيلة من اإجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف اململكة.

ال�سمات املميزة ل�سوق جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية ٣٣2٣6

ا على قطاع جتارة التجزئة يف اململكة )مثل زيادة املبيعات عرب االإنرتنت وثورة املعلومات  يف حني اأن اجتاه قطاع جتارة التجزئة العاملية تنطبق اأي�صً
التي تزيد من اإطالع امل�صتهلكني وخياراتهم(، اإال اأن هناك العديد من االختالفات الهامة التي متيز قطاع جتارة التجزئة ال�صعودي عن غريه من 

قطاعات جتارة التجزئة االإقليمية والعاملية.

ز تطوير املراكز التجارية جتربة الت�صوق لل�صكان والوافدين اإلى اململكة. فاإن لزيادة عدد املراكز التجارية تاأثري اإيجابي، حيث اأ�صافت  وقد غريَّ وعزَّ
الراحة الناجمة عن تكييف الهواء خالل ف�صل ال�صيف. كما تطورت املراكز التجارية لت�صبح اأماكن تركز اأكرث على اأن�صطة الرتفيه والت�صلية واأماكن 

التجمعات االجتماعية.

املراأة على  والروؤية 2030(، مثل قدرة  الوطني  التحول  برنامج  )بالتما�صي مع  اململكة  االإ�صالحات يف  العديد من  وتنفيذ  اعتماد  الرغم من  وعلى 
القيادة، وت�صمني دور ال�صينما يف املراكز التجارية، وارتفاع ن�صبة م�صاركة املراأة يف القوى العاملة، ولكن تللك املبادرات لن تظهر ثمارها يف االأمد 
الق�صري، بل اإن بع�صها لن ينتج اأي اآثار اإال يف االأمد املتو�صط )اأي من 5 اإلى 10 �صنوات(. والنتيجة النهائية هي اأن قطاع جتارة التجزئة ال�صعودي هو 

ا للم�صاركة يف منوه وتطوره. قيد التطوير حالًيا مقارنة بالقطاعات االأخرى امل�صابهة من حيث احلجم واالأهمية، مما يخلق فر�صً

منو جتارة االأغذية وامل�سروبات بالتجزئة ٣٣2٣7

على غرار االجتاهات العاملية، تزداد اأهمية قطاع االأغذية وامل�صروبات يف اململكة. ومبا اأن املراكز التجارية يف اململكة ُتعترب اأماكن للقاءات اجتماعية ومق�صًدا 
التجارية  للماأكوالت وامل�صروبات يقوم بدور مهم يف حتديد حجم الطلب واالإقبال. فالعديد من املراكز  لالأ�صر، فاإن وجود العديد من االأماكن املخ�ص�صة 
قد طورت عرو�صها اخلا�صة باملاأكوالت وامل�صروبات واأدخلت املزيد من املفاهيم واالأ�صماء اجلديدة اإلى ال�صوق. ومن املتوقع ا�صتمرار دخول جتار جدد لبيع 

املاأكوالت وامل�صروبات بالتجزئة اإلى ال�صوق يف املدن الرئي�صية و�صت�صهد مزيد من املناف�صة وحت�صني اجلودة يف هذا القطاع على مدى ال�صنوات القادمة.
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اإنفاق االأ�سر املعي�سية ٣٣2٣8

بلغ اإجمايل اإنفاق االأ�صر املعي�صية املقيمة يف اململكة 1.130 مليار ريال �صعودي يف عام 2018م، اأعلى بكثري من غريها من وجه بيع التجزئة الرئي�صية 
مثل االإمارات العربية املتحدة، والذي بلغ اإجمايل اإنفاق االأ�صر فيها ما يقارب 520 مليون درهم يف 2018م، وفقا بيانات ال�صوق التابعة لل�صركة.

ويقدر مقدار جتارة التجزئة املبا�صرة يف اململكة العربية ال�صعودية )من خالل حمل جتاري( حالًيا بحوايل 386 مليار ريال �صعودي )اأي ما يعادل 
34% من اإجمايل اإنفاق االأ�صر( اعتبارًا من عام 2018م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«. وباملقابل، يقدر مقدار التجزئة املبا�صرة 
يف االإمارات العربية املتحدة )من خالل حمل جتاري( 194 مليار درهم اإماراتي، اأي ما يعادل 37% من اإجمايل اإنفاق االأ�صر، وفقا لبيانات ال�صوق 

لل�صركة. التابعة 
جدول  9٣٣: اإجمايل اإنفاق االأ�سر يف اململكة العربية ال�سعودية )لعام 20٣8م(

)%( ن�سبة االإنفاقاإنفاق االأ�سر املعي�سية)%( ن�سبة االإنفاقاإنفاق االأ�سر املعي�سية
6%االأثاث واملعدات2%خدمات الرعاية ال�صحية

7%نقل2%التعليم
19%املرافق2%اخلدمات الرتفيهية
16%املاأكوالت وامل�صروبات5%املطاعم والفنادق

32%اأخرى5%االت�صاالت
--4%املالب�ص

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

جدول  ٣0٣٣: اإجمايل التجارة املبا�سرة*)من خالل حمل جتاري(، يف اململكة العربية ال�سعودية )باملليون ريال �سعودي(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
334553370458392417998389998386124اإجمايل التجارة املبا�صرة )من خالل حمل جتاري( يف اململكة العربية ال�صعودية

-1.0%-0.6%5.9%10.7%11.7%معدل النمو )كن�صبة مئوية(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

 * جتارة التجزئة املبا�صرة )من خالل حمل جتاري( ي�صمل جتار بيع البقالة بالتجزئة وجتار متخ�ص�صني يف بيع اأنواع اأخرى وجتار جتزئة خمتلطني، ومبيعات ال�صلع اجلديدة 
وامل�صتعملة للجمهور لال�صتهالك ال�صخ�صي اأو املنزيل من خالل منافذ جتارة التجزئة اأو االأك�صاك يف القطاع. وُي�صتثنى من ذلك جتار التجزئة املتخ�ص�صني يف بيع ال�صيارات 

والدراجات النارية وقطع غيار ال�صيارات والوقود. كما ُي�صتثني خدمات الطعام والتاأجري واالنتفاع وقطاعات البيع باجلملة، مبا يف ذلك متاجر البيع بالنقد. وُي�صتثنى كذلك 
قطاع التجزئة غري الر�صمي.

االإنفاق على جتارة التجزئة يف اململكة العربية ال�سعودية مقارنًة بدول جمل�س التعاون اخلليجي ٣٣2٣9

تهيمن اململكة واالإمارات العربية املتحدة ب�صكل كبري على قطاع جتارة التجزئة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )حيث ت�صتحوذان مًعا على 89% من 
اإجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي لعام 2018م(.

وقد منت مبيعات جتارة التجزئة يف اململكة مبعدل منو �صنوي مركب بلغ 3.6% يف الفرتة ما بني عام 2014م وعام 2018م وفقًا لدرا�صة ال�صوق املعدة 
من قبل »جيه األ األ«، وبلغت 65.3% من اإجمايل مبيعات جتارة التجزئة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي يف عام 2018م. وقد دعم هذا النمو تزايد 
عدد ال�صكان ال�صباب، وزيادة التح�صر، والتحول يف اأ�صواق البيع بتبني اأمناط اال�صتهالك الغربية. وعالوة على ذلك، ال يزال عدد احلجاج املتزايد 

الذين يق�صدون املدينتني املقد�صتني، مكة املكرمة واملدينة املنورة، �صمن العوامل املحفزة لنمو مبيعات جتارة التجزئة يف البالد.

ويو�صح اجلدول اأدناه اأن احل�صة ال�صوقية للمملكة من حيث مبيعات جتارة التجزئة تتخطى العديد من دول جمل�ص التعاون اخلليجي املجاورة، ويرجع 
ذلك اإلى حجمها مقارنة بغريها من دول جمل�ص التعاون اخلليجي. ومن اجلدير بالذكر اأن ن�صيب الفرد يف اململكة يقل ب�صكل كبري عن مثيله يف دولة 

االإمارات العربية املتحدة، رغم كونها امل�صاهم االأكرب يف اإجمايل مبيعات التجزئة يف املنطقة، والذي بدوره يدل على ما تتمتع به من اإمكانيات للنمو.
التعاون اخلليجي االأخرى  ال�سعودية مقارنًة بدول جمل�س  العربية  اململكة  التجزئة يف  ملبيعات جتارة  ال�سوقية  جدول  ٣٣٣٣: احل�سة 

االإجمايل( من  املئوية  )الن�سبة 
20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%البحرين
23.5%23.8%23.6%24.4%29.6%االإمارات العربية املتحدة

9.4%8.6%8.3%8.0%7.3%قطر
0.9%1.0%1.0%1.0%0.9%الكويت

65.3%65.9%66.3%65.8%61.4%اململكة العربية ال�صعودية
0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%�صلطنة ُعمان

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«
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املعرو�س احلايل وامل�ستقبلي من م�ساحة جتارة التجزئة ٣٣2٣٣0

ازدادت امل�صاحة املعرو�صة يف املراكز التجارية يف املدن الرئي�صية االأربع يف اململكة من 5.0 ماليني مرت مربع يف عام 2014م اإلى 6 مليون مرت مربع 
اعتبارًا من عام 2018م. 

جدول  ٣2٣٣: معرو�س املراكز التجارية اخلا�سة بتجارة التجزئة داخل املدن الرئي�سية االأربع* يف اململكة العربية ال�سعودية )باالألف 
مرت مربع من امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
4.9615.0665.3745.7305.916امل�صاحة املعرو�صة املكتملة )األف مرت مربع(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

*املدن الرئي�صية: الريا�ص وجدة ومكة املكرمة ومنطقة الدمام احل�صارية

تقدر ح�صة الفرد من امل�صاحة املخ�ص�صة لتجارة التجزئة يف املراكز التجارية بحوايل 0.4 مرت مربع يف املدن الرئي�صية االأربع يف اململكة. وهذا اأقل 
بكثري من املعيار الدويل البالغ 1.1 مرت مربع للفرد، والذي حدده املجل�ص الدويل للمراكز التجارية. ومقارنتًا بغريها من االأماكن، فاإن ح�صة الفرد 
اأقل بكثري من احل�ص�ص التي توفرها نظرائها االإقليميني مثل دبي )1.3 مرت  من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف اململكة العربية ال�صعودية 
مربع(، واأبو ظبي )1.1 مرت مربع(، وغريها من املدن االأوروبية واالأمريكية مثل هل�صنكي )0.7 مرت مربع(، و�صتوكهومل )0.6 مرت مربع(، وبو�صطن 

)0.6 مرت مربع(. 

يو�صح اجلدول اأدناه االأرقام املو�صحة لن�صيب الفرد من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املدن التي تغطيها الدرا�صة املعدة من قبل »جيه األ 
األ«. وت�صري البيانات اعتبارًا من نهاية عام 2018م اإلى اأن ن�صبة ن�صيب الفرد من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف مكة املكرمة ومنطقة الدمام 

احل�صارية )االأولى 0.59 والثانية 0.58( اأكرث من ن�صبة ن�صيب الفرد يف الريا�ص وجدة )0.32(.
جدول  ٣٣٣٣: م�ساحة املراكز التجارية اخلا�سة بتجارة التجزئة للفرد يف املدن الرئي�سية* )يف عام 20٣8(

املدينة
امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز 

 التجارية املخ�س�سة لتجارة التجزئة 
)باملرت مربع(

امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز 
التجارية املخ�س�سة لتجارة التجزئة لكل فرد

21530910.32الريا�ص
14185380.32جدة

10803550.58منطقة الدمام احل�صارية
12647040.59مكة املكرمة

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

 *املدن الرئي�صية: الريا�ص وجدة ومكة املكرمة ومنطقة الدمام احل�صارية

ومتا�صًيا مع االجتاهات العاملية، من املرتقب اأن ت�صهد اململكة ارتفاعًا يف عدد املراكز التجارية املطورة يف ال�صنوات اخلم�ص املقبلة. ومن املرجح تطوير 
املزيد من املراكز التجارية االإقليمية واالإقليمية الكبرية يف املناطق التي يعرتيها نق�ص يف العر�ص حاليًا داخل املدن الكربى يف اململكة. ويف املقابل، 
و�صوف  املحلية.  التجمع  لتعزيز مناطق  ال�صكنية  االأحياء  وداخل  املحلية  املرافق  ال�صدد على  ت�صبعًا يف هذا  االأكرث  املناطق  العر�ص يف  يركز  �صوف 
ت�صكل نوعية العر�ص املقبل يف املراكز التجارية اجلديدة عاماًل رئي�صيًا يف حتديد جناح هذه املراكز التجارية املختلفة مع تزايد املناف�صة، ال�صيما 
داخل املناطق املركزية للمدن الكربى يف اململكة. ومن املتوقع اأن تزداد معدالت �صغور املراكز التجارية االأقل جودة فيما يزداد عدد املحالت التجارية 
املفتوحة مع انتقال امل�صتاأجرون اإلى مراكز جديدة ومطورة. ويف املقابل، من املرجح اأن تبداأ معدالت االإيجار لهذه امل�صاحات يف الرتاجع مع زيادة 
املناف�صة يف ال�صوق. ولكن مع التو�صع يف خدمات الرتفيهية، من املحتمل اأن ترتفع ن�صب ا�صتغالل امل�صاحة، والذي بدوره يعو�ص اأي انخفا�ص ملحوظ 

يف متو�صط االإيجارات.
جدول  ٣4٣٣: توزيع م�ساحة املحالت التجارية ح�سب نوع املركز التجاري )20٣8م(

)%( م�ساحة املحالت التجاريةنوع املركز التجاري
16%املراكز االإقليمية الكبرية

37%املراكز االإقليمية
47%املراكز املحلية، واملراكز الواقعة داخل االأحياء ال�صكنية، واملراكز التجارية املخ�ص�صة 

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«
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املناف�سة ٣٣2٣٣٣
يبني اجلدول التايل احل�صة ال�صوقية لل�صركة مقارنة مبناف�صيها يف اأكرب اأربع مدن يف اململكة اعتبارًا من عام 2018م. متتلك �صركة املراكز العربية 
اأكرب ح�صة �صوقية يف مدينة جدة، ومتثل 28% من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري اخلا�صة باملراكز التجارية، اإال اأن ال�صركة ال متتلك اإال مركًزا 

جتارًيا واحًدا يف مكة ميثل ح�صة �صوقية اأقلية.
جدول  ٣5٣٣: احل�سة ال�سوقية لل�سركة يف املدن الكربى االأربع )اعتبارًا من الربع االأول من عام 20٣8م(

املدينة
امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري 

يف املراكز التجارية املخ�س�سة لتجارة 
التجزئة )باملرت مربع(

امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري 
)باملرت مربع( يف املراكز التجارية 

التابعة ل�سركة املراكز العربية
احل�سة ال�سوقية لل�سركة )%(

11%2.153.091235.890الريا�ص
28%1.418.538390.281جدة

17%1.080.355181.555منطقة الدمام احل�صارية
3%1.264.70437.545مكة

14%5.916.689845.271االإجمايل
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

يو�صح اجلدول التايل احل�صة ال�صوقية لل�صركة يف اململكة باملقارنة مع اجلهات الفاعلة الكربى التالية يف ال�صوق. وتعترب ال�صركة اأكرب مالك وم�صغل 
للمراكز التجارية يف اململكة باإجمايل م�صاحة اإيجارية متثل 14% من احل�صة ال�صوقية اعتبارًا من نهاية عام 2018م. تعد ال�صركة اأكرب مالك وم�صغل 
للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية من حيث اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري، حيث متثل ح�صتها ال�صوقية ن�صبة 14 % يف املدن 
لل�صركة من املراكز  ال�صوقية  اإلى ذلك، متثل احل�صة  للمملكة )اأي جدة ومنطقة الدمام احل�صارية والريا�ص ومكة املكرمة(. باالإ�صافة  الرئي�صية 
التجارية االإقليمية واالإقليمية الكبرية يف اململكة ن�صبة 46% و 47%، على التوايل، من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري بالتجزئة يف هذه املدن 

الرئي�صية االأربع كما يف نهاية عام 2018م.
جدول  ٣6٣٣: احل�سة ال�سوقية للمناف�سني )يف 20٣8م( ٣ املدن الرئي�سية

امل�ساحة االإجمالية القابلة املالك/ املطور*#
احل�سة ال�سوقيةللتاأجري )باملرت مربع(

14.3%845.271**ال�صركة1

6.1%362.339اأ�صالة القاب�صة/ �صركة هامات العقارية***2

3.5%206.427�صركة كنان الدولية للتطوير العقاري3
2.9%173.272�صركة العثيم لال�صتثمار والتطوير العقاري4
4.3%256.856�صركة االأندل�ص العقارية 5
2.2%131.965ال�صركة ال�صعودية لالقت�صاد والتنمية - �صدكو6

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

* مت اإن�صاء عدد من املجمعات/املراكز التجارية من خالل م�صاريع م�صرتكة بني ال�صركة وجهات اأخرى، لذا من ال�صعب اإ�صناد ملكية م�صروع اإلى طرف واحد فقط يف بع�ص 
احلاالت. وعليه، فاإن حتديد ملكية م�صروع م�صرتك لي�ص باالأمر الب�صيط.

 ** ت�صمل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري لل�صركة املبينة يف اجلدول ال�صابق جمموع م�صاحة التاأجري يف اأكرب اأربع مدن فقط )الريا�ص وجدة ومنطقة الدمام احل�صارية 
ومكة(. بينما متثل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري لل�صركة باململكة العربية ال�صعودية 1078821 مرت مربع اعتبارًا من نهاية عام 2018م.

 ***تـُـعترب �صركة هامات العقارية - ب�صفتها مدير/ م�صغل - �صركة م�صرتكة بني �صركة االأندل�ص العقارية و�صركة حممد احلبيب و�صركة جرير لال�صتثمار، ولديها 19 مركزًا 
جتاريًا حتت اإدارتها وت�صغل مراكز جتارية مملوكة، جزئيا على االأقل، الأطراف ثالثة لي�ص لها �صلة بال�صركة.

�سركة اأ�سالة القاب�سة/ هامات العقارية

الريا�ص موقع  لل�صركة يف مدينة  االأكرب  الوجود  ويتمركز  و�صركة حممد احلبيب.  �صركة جرير لال�صتثمار  قبل  القاب�صة من  اأ�صالة  �صركة  تاأ�ص�صت 
مقرها. ومتلك ال�صركة، بني املدن الرئي�صية االأربعة، حاليًا خم�صة مراكز جتارية يف مدينة الريا�ص )اقل �صاأنًا من ال�صركة من حيث العدد، ولكن 
ذات م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري اأعلى( ومركز جتاري يف منطقة الدمام احل�صارية وجدة. ومعظم عقارات ال�صركة من فئة املراكز املحلية يتبعها 

مركزان من فئة املراكز الواقعة داخل االأحياء ال�صكنية ومركز جتاري حملي يف مدينة الريا�ص.

�سركة االأندل�س العقارية

تاأ�ص�صت �صركة االأندل�ص العقارية عام 2006م ومقرها يف مدينة الريا�ص. ويف عام 2015م، مت طرح اأ�صهمها لالكتتاب العام. ومتلك �صركة االأندل�ص 
العقارية، التي يراأ�ص جمل�ص اإدارتها ال�صيد حممد احلبيب، عقارات يف مدينة الدمام، وجدة، والريا�ص ويعترب وجودها االأقوى يف مدينة الريا�ص 
)حيث متتلك ثالثة عقارات( وتنت�صر فئة املراكز التجارية التابعة لها يف جميع اأنحاء املجموعة، حيث يندرج معظمها �صمن فئة االأحياء ال�صكنية 

ومتلك مركزين جتاريني اإقليميني ومركز اإقليمي كبري ويعد اأكرب مركز جتاري تابع لها يف مدينة جدة.
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�سركة كنان الدولية للتطوير العقاري

تاأ�ص�صت �صركة كنان الدولية للتطوير العقاري يف 2003م ويقع مقرها يف مدينة جدة. ويقع وجودها االأكرب يف مدينة الريا�ص من حيث م�صاحة التاأجري 
التي تنت�صر يف ثالثة مراكز جتارية يف املدينة. وتندرج معظم مراكزها �صمن الفئة االإقليمية وال يتجاوز اأي منها هذه الفئة. وبخالف �صركات التطوير 
العقاري االأخرى، اأن�صاأت �صركة كنان اأي�صًا مراكز جتارية داخل املجمعات ال�صكنية التابعة لها وبداأ عملها يف 2009م وتندرج املراكز التجارية التابعة 

لل�صركة �صمن فئة االأحياء ال�صكنية.

�سركة العثيم لال�ستثمار والتطوير العقاري

تنت�صر املراكز التجارية التابعة ل�صركة العثيم يف جميع اأنحاء اململكة. ومع ذلك، ت�صتهدف مراكزها التجارية ب�صكل اأكرب م�صتاأجري املتاجر الكبرية 
االآخرين يف  الرئي�صيني  التجزئة  الرتفيهية )على عك�ص مطوري جتارة  واملنتجات  واالإك�ص�صوارات  واالأزياء  املالب�ص  بداًل من جتارة  والهايربماركت 

اململكة العربية ال�صعودية(. وتتمتع �صركة العثيم باأكرب وجود جتاري يف مدينة الريا�ص من بني املدن االأربعة الرئي�صية.

ال�سركة ال�سعودية لالقت�ساد والتنمية )�سدكو(

اأ�ص�ص ال�صيخ �صامل بن حمفوظ �صركة �صدكو يف عام 1976م، وتركز ال�صركة ب�صكل رئي�صي على املنطقة الغربية من اململكة حيث متلك مركزين جتاريني 
يف مدينة جدة، وعلى اأن هذه ال�صركة خمتلفة عن مطوري التجزئة الكبار االآخرين يف اململكة، اإاًل اأن حمفظتها ت�صم اأكرب مركز جتاري يف جدة )رد 
�صي مول(، الذي �صهد تو�صيعات موؤخًرا، ومن املتوقع اأن يخ�صع للمزيد منها. وتندرج املراكز التجارية االأخرى التابعة لها يف نف�ص املدينة �صمن فئة 

مراكز االأحياء ال�صكنية.

قطاع جتارة التجزئة يف مدينة الريا�س ٣٣٣

التعداد ال�سكاين ٣٣٣٣٣

بلغ عدد �صكان الريا�ص 7 مليون ن�صمة يف نهاية عام 2018م، ما ميثل زيادة بن�صبة 3.6% مقارنة مع م�صتويات عام 2017م. 
جدول  ٣7٣٣: تعداد ال�سكان يف مدينة الريا�س )باالألف(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4ماملدينة

6.0646.2806.5046.7356.975اإجمايل تعداد ال�صكان
3.6%3.6%3.6%3.6%3.6%النمو )%(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

الدخل ٣٣٣٣2

بلغ متو�صط دخل االأ�صرة املتاح لالإنفاق يف مدينة الريا�ص حوايل 254.000 ريل �صعودي يف ال�صنة يف عام 2018م، م�صجاًل بذلك زيادة من 245.000 
ريال �صعودي يف ال�صنة يف عام 2017م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«.

جدول  ٣8٣٣: متو�سط دخل االأ�سرة املتاح لالإنفاق يف مدينة الريا�س )باالألف ريال �سعودي(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
247220233245254متو�صط دخل االأ�صرة املتاح لالإنفاق

3.9%5.2%5.7%-10.7%7.7%النمو )%(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

عوامل النمو البيئية والثقافية ٣٣٣٣٣

نظرًا اإلى اأن مدينة الريا�ص تقع يف موقع غري �صاحلي، متثل مراكز الرتفيه الداخلية واملراكز التجارية اإحدى اخليارات الرتفيهية املتميزة. وب�صكل 
عام، ُتعترب املراكز التجارية اإحدى الوجهات االجتماعية القليلة املنا�صبة للعائالت يف مدينة الريا�ص ويف اململكة باأجمعها. وكثرًيا ما تعترب االأ�صر 
املراكز التجارية االأماكن االأن�صب لتناول الطعام اأو للتنزه، ولذا توفر العديد من املراكز التجارية يف املدينة خيارات ترفيهية لزيادة االإقبال عليها.

الزوار الوافدون ٣٣٣٣4

بلغ عدد الزوار الوافدين اإلى الريا�ص حوايل مليوين زائر يف عام 2015م، وهو ما ميثل 11% من اإجمايل ال�صياح الوافدين اإلى اململكة.

وقد بلغ عدد ال�صياح املحليني )وهم املقيمون يف اململكة الذين ي�صافرون ويعي�صون داخل اململكة( يف مدينة الريا�ص حوايل 4.2 مليون زائر يف عام 
2015م وهو ما ميثل ن�صبة 11% من احل�صة ال�صوقية، وقد ح�صلت هذه املدينة على املرتبة االأعلى �صمن اأهم الوجهات املق�صودة لعقد املوؤمترات 

واالأعمال داخل اململكة وتليها جدة. يو�صح اجلدول التايل االأغرا�ص الرئي�صية لزيارة عا�صمة اململكة.
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جدول  ٣9٣٣: اأغرا�س زيارة الريا�س

زيارة االأ�سدقاء الرتفيهالرعاية الطبيةاالأعمالاملدينة
االإجمايلاأهداف اأخرىالت�سوقواالأقارب

479.460277.971765.3281.470.960492.177737.6444.223.540الريا�ص
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

مّثل زوار الريا�ص البالغ تعدادهم 4.2 مليون �صخ�ص يف عام 2015م حوايل 67% من اإجمايل مواطني الريا�ص الدائمني، منهم 12% زاروا الريا�ص 
بغر�ص الت�صوق يف املقام االأول، مما يوؤكد على اأهمية تقدمي املراكز التجارية لعرو�ص ترفيهية وعرو�ص ماأكوالت وم�صروبات.

وقد قدمت احلكومة موؤخًرا العديد من املبادرات لتغيري ما ت�صتهر به املدينة من كونها وجهة جتارية اإلى وجهة �صياحية منا�صبة. وت�صمل هذه املبادرات 
اإن�صاء مدينة ترفيهية على م�صاحة 334 كيلومرت مربع تقع جنوب املدينة. يف �صعيها لتنويع اقت�صاد اململكة، جعلت احلكومة ال�صعودية تراثها الثقايف 
يف �صميم ا�صرتاتيجيتها لتعزيز قطاع ال�صياحة لديها يف روؤية 2030. وت�صاهم الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني ال�صعودية يف منو هذا القطاع 

وتقوم با�صتثمارات لتطوير املتاحف واملواقع االأثرية.

تنت�صر الرغبة يف زيادة حمالت العطاء الثقافية داخل اململكة يف جميع املحافظات وتغطي جمموعة وا�صعة من املتاحف واملعامل الثقافية. ويعترب افتتاح 
متحف الفي�صل للفن العربي االإ�صالمي بالريا�ص يف يونيو 2017م مثااًل حًيا على امل�صاعي التي تهدف للرتويج والتعريف بتاريخ اململكة وثقافتها، ولذا 

ازدادت جاذبية زيارة مدينة الريا�ص مقارنًة بالفرتة املا�صية، ويعود ذلك اإلى تعزيز املدينة لعرو�صها الرتفيهية والثقافية.

توفر املحالت التجارية ٣٣٣٣5

اأُ�صيف حوايل 550.000 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية اإلى �صوق الريا�ص يف الفرتة من 2014م 
وحتى عام 2018م. وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�صاحات يف عام 2017م، حيث مت جتهيز تقريًبا حوايل 215.000 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية 
مدينة  يف  التجارية  املحالت  م�صاحة  على  كبري  ب�صكل  واالإقليمية  املحلية  التجارية  املراكز  ت�صيطر  التجارية.  للمحالت  املخ�ص�صة  للتاأجري  القابلة 
الريا�ص، حيث متثل 57% و22% على الرتتيب من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية بنهاية عام 2018م. وبلغت م�صاحة 

املحالت التجارية االإجمالية حوايل 2.15 مليون مرت مربع يف عام 2018م.
جدول  20٣٣: توفر حمالت جتارية يف املراكز التجارية يف مدينة الريا�س 

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.605.0821.690.8061.841.7012.055.4852.153.091امل�صاحة املعرو�صة املكتملة )مبرت مربع(
6.064.0446.279.9956.503.6366.735.2426.975.094التعداد ال�صكاين 

0.260.270.280.310.31م�صاحة التاأجري/ للفرد
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

املناف�سة ٣٣٣٣6

يو�صح اجلدول التايل اأهم املطورين / اأ�صحاب املراكز التجارية يف مدينة الريا�ص.
جدول  2٣٣٣: احل�سة ال�سوقية للمناف�سني ٣ الريا�س ) كما يف 20٣8م(

 تاريخ االفتتاحا�سم املركز التجارياملالك/ املطور#
 امل�ساحة االإجمالية القابلة

  للتاأجري
)باملرت مربع(

الفئة

1

ال�صركة

حملي200212.223م�صحارى بالزا
اإقليمي200441.372مخري�ص مول2
اإقليمي200549.926م�صالم مول )الريا�ص(3
حملي201422.711متاال مول4
اإقليمي201455.707مالنخيل مول)الريا�ص(5
اإقليمي201653.951ماحلمراء مول6

 235.890  االإجمايل
 10.9%  احل�صة ال�صوقية

7

�صركة االأندل�ص العقارية

خا�ص باالأحياء ال�صكنية20147.212ممركز �صفاء
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20145.104متالل �صنرت8
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20145.457مالريموك �صنرت9

اإقليمي200688.710ممركز حياة مول10
106.483االإجمايل
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 تاريخ االفتتاحا�سم املركز التجارياملالك/ املطور#
 امل�ساحة االإجمالية القابلة

  للتاأجري
)باملرت مربع(

الفئة

4.9%احل�صة ال�صوقية

�صركة دار االأركان للتطوير 11
اإقليمي201276.500مالق�صر مولالعقاري

76.500االإجمايل
3.6%احل�صة ال�صوقية

�صركة العثيم لال�صتثمار 12
والتطوير العقاري

اإقليمي200848.971مالعثيم مول - طريق اخلري�ص
اإقليمي200160.301مالعثيم مول - طريق الربوة13

109.272االإجمايل
5.1%احل�صة ال�صوقية

14

اأ�صالة القاب�صة/ �صركة هامات 
العقارية

اإقليمي201076.722مبانوراما مول
حملي201328.050مالرمي �صنرت15
اإقليمي201545.366معالية بالزا16
حملي201410.875مبلن�صيا بازار17
اإقليمي كبري201792.000مالريا�ص بارك18

253.013االإجمايل
11.7%احل�صة ال�صوقية

19

ال�صركة املوحدة للتطوير 
العقاري

خا�ص باالأحياء ال�صكنية20178.700مالبادية بالزا - العريجاء
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20177.000مالغدير �صكوير20
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20177.998مالروابي بالزا21
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20178.380مالواحة بالزا22
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20188559ماملغرزات بالزا23

40637االإجمايل
1.9%احل�صة ال�صوقية

24
�صركة كنان الدولية للتطوير 

العقاري

اإقليمي200446.419مالعزيزيه مول
اإقليمي200655.949مرمال �صنرت25
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20166.191ممركز م�صارف هيلز26

108.559االإجمايل
5.0%احل�صة ال�صوقية

اإقليمي201755.000مالروي�صد جراند مول�صركه حوار الربيع27
55.000االإجمايل

2.6%احل�صة ال�صوقية
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20177.500مامل�صتويات�صركة الفنادق الراقية28

7.500االإجمايل
0.3%احل�صة ال�صوقية

29
�صركة اإعمار للتطوير العقاري 

الدولية/ �صركة دار اإثراء 
الدولية

اإقليمي201336.741ماإثراء مول

36.741االإجمايل
1.7%احل�صة ال�صوقية

�صركة ال�صيخ �صالح بن عبد 30
اإقليمي كبري2008108.941مالريا�ص جالرييالعزيز الراجحي

108.941االإجمايل
5.1%احل�صة ال�صوقية

امل�صدر:، درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

احل�سة ال�سوقية لل�سركة ٣٣٣٣7

رفعت ال�صركة ح�صتها يف امل�صاحة املخ�ص�صة للمحالت التجارية من 182.000 مرت مربع يف 2014م اإلى حوايل 236.000 مرت مربع بنهاية عام 
2018م. وبقيت احل�صة لهذه ال�صركة ثابتة ن�صبيًا عند 11% من دون اأي تغيريات ملحوظة. 
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جدول  22٣٣: احل�سة ال�سوقية لل�سركة بالريا�س )باالألف مرت مربع(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.6051.6901.8412.0552.154امل�صاحة املعرو�صة املكتملة
182182236236236امل�صاحة املعرو�صة املكتملة - �صركة املراكز العربية

11%11%13%11%11%احل�صة ال�صوقية )%(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

قطاع جتارة التجزئة يف مدينة جدة ٣٣4

التعداد ال�سكاين ٣٣4٣٣

بلغ عدد �صكان جدة 4.4 مليون ن�صمة بحلول نهاية عام 2018م، وهو ما ميثل زيادة بواقع 3.2% مقارنًة مب�صتويات عام 2017م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق 
املعدة من قبل »جيه األ األ«.

جدول  2٣٣٣: التعداد ال�سكاين يف مدينة جدة )باالألف �سخ�س(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

3.9204.0454.1734.3064.443اإجمايل تعداد ال�صكان
3.2%3.2%3.2%3.2%3.2%النمو )%(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

الدخل ٣٣4٣2

بلغ متو�صط دخل االأ�صرة املتاح لالإنفاق يف مدينة جدة حوايل 224.000 ريال �صعودي �صنوًيا يف 2018م، وهو ما ميثل زيادة من 215.000 ريال �صعودي 
يف ال�صنة يف عام 2017م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«.

جدول  24٣٣: متو�سط دخل االأ�سرة املتاح لالإنفاق يف مدينة جدة )باالألف ريال �سعودي(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

183207204215224متو�صط دخل االأ�صرة املتاح لالإنفاق 
4.1%5.3%-1.1%12.9%-3.0%النمو )%(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ« 

الزوار الوافدون ٣٣4٣٣

 بلغ عدد الزوار الوافدين اإلى حمافظة مكة )مبا يف ذلك جدة( حوايل 9.9 مليون زائر يف عام 2015م، وهو ما ميثل حوايل 55% من اإجمايل ال�صياح 
الوافدين اإلى اململكة. وكان للفنادق الن�صيب االأكرب الإقامة و�صكن هوؤالء الزوار حيث ا�صتحوذت الفنادق على ن�صبة قدرها %77.

ح�صلت مكة على احل�صة االأكرب من الرحالت ال�صياحية املحلية بواقع 36%، حيث بلغ عدد زوارها 16.6 مليون زائر خالل 2015م. وُتعترب جدة 
م�صاحات  وزيادة  االأحمر  البحر  من  للمدينة  اجلغرايف  القرب  اأدى  وقد  وينبع.  والطائف  والدمام  اأبها  ويليها  الرتفيهية،  للرحالت  االأولى  الوجهة 

اململكة. اأنحاء  االأخرى يف جميع  باملدن  مقارنًة  الرتفيهي  تعزيز موقعها  اإلى  العالية اجلودة  التجارية  املحالت 

عرو�س التجزئة/ توفر املحالت التجارية ٣٣4٣4

ي�صتقر اإجمايل م�صاحات املحالت التجارية يف مكة حاليًا عند 1.42 مليون مرت مربع تقريبا من نهاية عام 2018م.
جدول  25٣٣: توفر حمالت جتارية يف املراكز التجارية يف مدينة جدة

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م
1.234.1871.242.1871.341.4951.386.7281.418.538امل�صاحة املعرو�صة املكتملة

3.919.6944.044.5044.173.2914.306.1764.443.294التعداد ال�صكاين
0.310.310.320.320.32م�صاحة التاأجري/ للفرد

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

اأُ�صيف حوايل 184.000 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية اإلى �صوق جدة يف الفرتة من عام 2014م 
حتى عام 2018م. وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�صاحات يف عام 2016م، حيث اأ�صاف ذلك حوايل 99.300 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة 

للتاأجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية.
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املناف�سة ٣٣4٣5

يو�صح اجلدول التايل اأهم املطورين/املالكني للمراكز التجارية يف مدينة جدة، وهم مناف�صي ال�صركة. وت�صري البيانات اإلى اأن ال�صركة تعترب رائدة 
�صوقًيا حيث تبلغ ح�صتها ال�صوقية 28%. ويعترب املطورون االآخرون اأقل �صانًا )من حيث امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري( باملقارنة مع ال�صركة.

جدول  26٣٣: احل�سة ال�سوقية للمناف�سني يف مدينة جدة )كما يف 20٣8م(

 تاريخ االفتتاحا�سم املركز التجارياملالك/ املطور#
 امل�ساحة االإجمالية

 القابلة للتاأجري
))باملرت مربع

الفئة

1

ال�صركة

اإقليمي200572.153معزيز مول
اإقليمي كبري2008109.185ممول العرب )جدة(2
اإقليمي201132.946مهيفاء مول3
اإقليمي كبري2012121.363مال�صالم مول )جدة(4
اإقليمي201654.634ماليا�صمني مول5

 390.281 االإجمايل
 27.5% احل�صة ال�صوقية

اإقليمي كبري201694.000ماالأندل�ص مول�صركة االأندل�ص العقارية6
حملي201815.000ماملروى بالزا7

 105.373االإجمايل
 7.4%احل�صة ال�صوقية

8
ال�صركة ال�صعودية لالقت�صاد والتنمية - �صدكو

متخ�ص�ص20162.965مجالرييا
اإقليمي كبري2008129.000مرد �صي مول9

 131.965 االإجمايل
 9.3% احل�صة ال�صوقية

حملي201419.326مموج بالزا�صركة اأ�صالة القاب�صة/ هامات العقارية10
 19.326 االإجمايل

 1.4% احل�صة ال�صوقية
11

�صركة كنان الدولية للتطوير العقاري
اإقليمي200635.844مرو�صان مول

حملي200528.000ماجلامعة بالزا12
متخ�ص�ص20174.933ممركز م�صارف التجاري13

 68.777 االإجمايل
 4.8% احل�صة ال�صوقية

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

احل�سة ال�سوقية لل�سركة ٣٣4٣6

ارتفع اإجمايل م�صاحات املحالت التجارية املكتملة يف مدينة جدة من 335.000 مرت مربع يف 2014م اإلى حوايل 390.000 مرت مربع بنهاية عام 
2018م. وبقيت احل�صة ال�صوقية لل�صركة ثابتة ن�صبيًا عند %28. 

جدول  27٣٣: احل�سة ال�سوقية لل�سركة يف مدينة جدة )باالألف مرت مربع(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.2341.2421.3411.3871.419امل�صاحة املعرو�صة املكتملة

335335390390390امل�صاحة املعرو�صة املكتملة - �صركة املراكز العربية

28%28%29%27%27%احل�صة ال�صوقية )%(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

قطاع جتارة التجزئة يف منطقة الدمام احل�سارية  ٣٣5

تقع منطقة الدمام احل�صارية على ال�صاحل ال�صرقي للمملكة وتعترب بوابة رئي�صية لدول جمل�ص التعاون اخلليجي االأخرى. وت�صم مدن الدمام والظهران 
واخلرب. وقد اأدجمت هذه املحافظات حاليًا فيما يعرف با�صم «منطقة الدمام احل�صارية» بالرغم من اأنها كانت يف االأ�صل مدًنا منف�صلة. والأغرا�ص 

مناق�صة توفر املحالت التجارية يف هذا الق�صم، ت�صمل منطقة الدمام احل�صارية اأي�صًا مدينة اجلبيل.
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التعداد ال�سكاين ٣٣5٣٣

 بلغ عدد �صكان منطقة الدمام احل�صارية 1.8 مليون ن�صمة يف نهاية عام 2018م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«. وهو ما ميثل زيادة 
بن�صبة 2.7% مقارنة مب�صتويات 2017م. وبلغ العدد االإجمايل لالأ�صر 327117 ا�صرة من عام 2016م. 

جدول  28٣٣: التعداد ال�سكاين يف منطقة الدمام احل�سارية )باالأف ن�سمة(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.6471.6911.7361.7821.830اإجمايل تعداد ال�صكان
2.7%2.7%2.7%2.7%2.7%معدل النمو )كن�صبة مئوية(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

الدخل ٣٣5٣2

ا�صتقر اإجمايل متو�صط الدخل املتاح على م�صتوى كافة فئات االأ�صر عند 11.818 ريال �صعودي يف ال�صهر يف عام 2016م وفقًا لدرا�صة ال�صوق وا�صتقر 
ال�صهر( عند  الذي يفوق 20.000 ريال �صعودي يف  الدخل  الفئة )اأ( )اأي اال�صر ذات  بالن�صبة لالأ�صر من  ال�صخ�صي لالأ�صر  املتاح  الدخل  متو�صط 

30.000 ريال �صعودي يف ال�صهر، يليه متو�صط دخل متاح قدره 19.000 ريال �صعودي بالن�صبة لالأ�صر من الفئة ب. 
جدول  29٣٣: متو�سط م�ستوى الدخل بح�سب نطاق الدخل يف منطقة الدمام احل�سارية يف عام 20٣6م

23% CG
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13%12%
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5%
4% 2% الن�سبة املئويةم�ستوى الدخلالفئة1%

23%اأكرث من 20.000ا
15%18.001-20.000ب
13%16.001-18.000ت
12%14.001-16.000ث
10%12.001-14.000ج
8%10.001-12.000ح
7%8.001-10.000خ
5%6.001-8.000د
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2%2.001-4.000ر
1%اأقل من 2.000ز

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

الزوار الوافدون ٣٣5٣٣

ت�صتفيد منطقة الدمام احل�صارية من التدفق املنتظم للزوار من دول جمل�ص التعاون اخلليجي املجاورة الأنها متثل تقاطع طرق بني كل من الريا�ص 
والكويت والبحرين واالإمارات. وقد بلغ عدد الزوار الوافدين اإلى منطقة الدمام احل�صارية من اململكة 4.4 مليون �صخ�ص يف عام 2015م، اأي ما ميثل 

24% من اإجمايل الزوار الوافدين اإلى اململكة.

توفر املحالت التجارية ٣٣5٣4

يوجد يف منطقة الدمام احل�صارية ما يزيد عن مليون مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املخ�ص�صة للمحالت التجارية يف املراكز 
التجارية من عام 2018م.

جدول  ٣0٣٣: توفر حمالت جتارية يف املراكز التجارية يف منطقة الدمام احل�سارية

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

917.003929.003964.9241.044.0111.080.355امل�صاحة املعرو�صة املكتملة
1.647.1611.691.2241.736.4641.782.9161.830.609ال�صكان

0.540.530.540.570.59م�صاحة التاأجري/ للفرد
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

اأ�صيفت اإلى �صوق منطقة الدمام احل�صارية م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري للمحالت التجارية تبلغ حوايل 163.000 مرت مربع بني عام 2014م وعام 
2018م. وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�صاحات يف عام 2017م حيث اأ�صاف ذلك حوايل 79.000 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 

املخ�ص�صة للمحالت التجارية. وكانت معظم هذه االإجنازات مندرجة حتت فئة املراكز التجارية االإقليمية اأو املراكز التجارية املحلية.
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املناف�سة ٣٣5٣5

يو�صح اجلدول التايل اأهم مطوري / مالكي املراكز التجارية يف منطقة الدمام احل�صارية الذين ميثلون مناف�صني لل�صركة. وت�صري البيانات اإلى اأن 
احل�صة ال�صوقية لل�صركة تبلغ 17% يف نهاية عام 2018م.

جدول  ٣٣٣٣: احل�سة ال�سوقية للمتناف�سني يف منطقة الدمام احل�سارية )كما يف 20٣8م(

 ا�سم املركزاملالك / املطور#
امل�ساحة االإجمالية القابلة  تاريخ االفتتاحالتجاري

الفئةللتاأجري )باملرت مربع(

1
ال�صركة

اإقليمي كبري2005160.647ممول الظهران
حملي20.908 2015ماجلبيل مول2

 181.555  االإجمايل
 16.8%  احل�صة ال�صوقية

اإقليمي200945.000مدارين مول�صركة االأندل�ص العقارية3
 45.000االإجمايل

 4.2%احل�صة ال�صوقية
اإقليمي201364.000مالعثيم مول�صركة العثيم لال�صتثمار والتطوير العقاري4

 64.000االإجمايل
 5.9%احل�صة ال�صوقية

اإقليمي200990.000ماأمواج مولاأ�صالة القاب�صة/ �صركة هامات العقارية5
 90.000  االإجمايل

 8.3%  احل�صة ال�صوقية

6
�صركة كنان الدولية للتطوير العقاري

خا�ص باالأحياء 20048.769ماأول بالزا
ال�صكنية

 حملي 200711.418مجزيرة احللويات7
 20.187  االإجمايل

 1.9%  احل�صة ال�صوقية
اإقليمي200556.000مال�صاطئ مولجمموعة اجلديعي8

 56.000  االإجمايل
 5.2%  احل�صة ال�صوقية

اإقليمي201733.628موي�صت اأفينيو مول�صركة عقارات اخلليج9
 33.628  االإجمايل

 3.1%  احل�صة ال�صوقية

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

احل�سة ال�سوقية لل�سركة ٣٣5٣6

بلغ اإجمايل م�صاحة جتارة التجزئة املكتملة التابعة لل�صركة حوايل 181.600 مرت مربع يف نهاية عام 2018م. موزعة على مركزين جتاريني اثنني 
فقط، اأحدهما مول الظهران الذي اكتمل يف عام 2005م واجلبيل مول الذي اكتمل يف 2015م. وقد ا�صتقرت ح�صة ال�صركة ال�صوقية على حالها خالل 

الفرتة نف�صها )عند ن�صبة 17% يف نهاية عام 2018م(.
جدول  ٣2٣٣: احل�سة ال�سوقية لل�سركة يف منطقة الدمام احل�سارية )باالألف مرت مربع(

2018م2017م2016م2015م2014م

9179299651.0441.080امل�صاحة املعرو�صة املكتملة

161182182182182امل�صاحة املعرو�صة املكتملة - �صركة املراكز العربية

17%17%18%19%17%احل�صة ال�صوقية )%(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«
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قطاع جتارة التجزئة يف مكة املكرمة ٣٣6

التعداد ال�سكاين ٣٣6٣٣

حتتل مدينة مكة املكرمة املركز الثالث يف اململكة من حيث عدد �صكانها الذي و�صل اإلى اأكرث من مليوين ن�صمة يف عام 2018م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق 
املعدة من قبل »جيه األ األ«، مبعدل منو بن�صبة 3% منذ عام 2017م.

يزداد عدد ال�صكان ب�صورة هائلة خالل مو�صم احلج، ويقدر اأن حوايل 2.5 مليون حاجًا زار مكة املكرمة يف مو�صم احلج لعام 2018م، مما يوؤدي اإلى 
زيادة عدد �صكان مكة املكرمة اإلى ما يقارب ال�صعف.

جدول  ٣٣٣٣: التعداد ال�سكاين يف مكة املكرمة )باالألف �سخ�س(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.9021.9612.0212.0832.147اإجمايل تعداد ال�صكان

3.1%3.1%3.1%3.1%3.1%معدل النمو )كن�صبة مئوية(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

الدخل ٣٣6٣2

ا�صتقر متو�صط دخل االأ�صرة املتاح لالإنفاق يف مكة عند 304.000 ريال �صعودي يف ال�صنة يف عام 2018م، وفقًا لدرا�صة ال�صوق. 
جدول  ٣4٣٣: متو�سط الدخل املتاح لالأ�سرة يف مكة املكرمة )باالألف ريال �سعودي(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

250277279292304متو�صط الدخل ال�صخ�صي املتاح لالأ�صرة
4.1%4.7%0.7%10.8%3.9%معدل النمو )كن�صبة مئوية(

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

الزوار الوافدون ٣٣6٣٣

اأي�صًا مركًزا اقت�صادًيا هاًما مثل مدينة جدة  اأكرب مدن اململكة ولي�صت  اأنها ال تعترب  اإال  اأن عدد �صكان مكة املكرمة يتجاوز مليوين �صخ�ص،  رغم 
ال�صاحلية القريبة والريا�ص، عا�صمة اململكة. ونظًرا اإلى اأن مكة املكرمة اأقد�ص مدينة اإ�صالمية، فقد جعلتها هذه املكانة اأكرث مدن اململكة �صهرة على 

م�صتوى العامل على الرغم من �صغر حجمها.

وتظهر االإح�صاءات اأّن 19 مليون حاجًا قاموا بتاأدية العمرة يف عام 2017م، واأّن 2.4 مليون اآخرين قاموا بتاأدية فري�صة احلج. ويتوقع زيادة هذه 
االأعداد متا�صيًا مع اأهداف الروؤية 2030 والتي تت�صمن الرتحيب بـ 20 مليون زائر للمملكة، اأغلبهم قادمون بهدف ال�صياحة الدينية. 

توفر املحالت التجارية ٣٣6٣4

تندرج اأغلب املحالت التجارية يف املراكز التجارية يف مكة املكرمة حالًيا حتت الفئة املحلية وفئة املراكز الواقعة يف االأحياء ال�صكنية، وذلك مقارنًة 
مبحافظة جدة املجاورة حيث تندرج معظم املحالت التجارية يف مراكزها التجارية حتت فئة املراكز االإقليمية واملراكز االإقليمية الكبرية. وال يوجد 
مبكة املكرمة مركز جتاري يندرج حتت الفئة االإقليمية �صوى مركزين جتاريني، هما مكة مول واأبراج البيت، وال يوجد بها حالًيا مراكز جتارية اإقليمية 

كبرية.

وبالرغم من اأن املحالت التجارية املفتوحة ال ُتعد عادة �صمن املحالت التجارية العالية اجلودة، فهي ذات اأهمية و�صهرة يف مكة املكرمة، بحيث يتميز 
هذا النموذج من االأ�صواق بجذب العديد من احلجاج، واالإ�صهام ب�صكل كبري يف امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملدينة.

جدول  ٣5٣٣: توفر املحالت التجارية يف املراكز التجارية يف مكة

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.205.2941.205.2941.226.8651.244.9171.264.704امل�صاحة املعرو�صة املكتملة
1.901.9011.960.5272.020.9612.083.2582.147.745ال�صكان

0.630.610.610.600.59م�صاحة التاأجري/ للفرد
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

وقد اأُ�صيفت اإلى �صوق مكة املكرمة م�صاحة اإجمالية قابلة لتاأجري حمالت جتارية تبلغ حوايل 59.000 مرت مربع خالل الفرتة من عام 2014م وحتى 
عام 2018م. وقد اكتمل جتهيز معظم هذه امل�صاحات يف عام 2017م حيث اأ�صاف ذلك حوايل 18.000 مرت مربع و20.000 مرت مربع من امل�صاحة 
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االإجمالية القابلة للتاأجري على التوايل. وينق�صم �صوق جتارة التجزئة يف مكة املكرمة اإلى ق�صمني: املنطقة املحيطة بامل�صجد احلرام التي ي�صار اإليها 
عادة با�صم املنطقة »املركزية«، واملناطق االأخرى املتبقية خارج املنطقة املركزية. ويعزى هذا االنق�صام اإلى حجم االإقبال الكبري الذي تتمتع به املراكز 

التجارية داخل املنطقة املركزية لقربها من امل�صجد احلرام، مما يعلل ارتفاع بدالت االإيجار ارتفاًعا كبرًيا يف هذه املنطقة.

املناف�سة ٣٣6٣5

يو�صح اجلدول التايل اأهم مطوري / مالكي مراكز جتارة التجزئة يف مكة املكرمة، الذين ميثلون مناف�صي ال�صركة. وت�صري البيانات اإلى اأن �صركة 
جبل عمر وال�صركة يعتربان الرائدين يف ال�صوق حيث تبلغ احل�صة ال�صوقية لكل منهما حوالى 13%، ويليها جمموعة بن الدن ال�صعودية التي متلك %12 
من م�صاحة جتارة التجزئة يف مكة املكرمة. وباملقارنة مع ال�صركة، ُيعترب املطورون االآخرون اأقل �صاأنا )من حيث امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري( 

باملقارنة مع �صركة املراكز العربية. 

املراكز  توفرها  التي  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�صاحة  من  مركز  كل  ح�صة  تعك�ص  والتي  املعدلة،  ال�صوق  ح�صة  ال�صوق  درا�صة  م�صت�صار  ا�صتخدم 
التجارية فقط، حيث اأن اإجمايل املعرو�ص يف ال�صوق يف مكة املكرمة ي�صمل قطاع التجزئة غري املنظم يف ال�صوق املفتوح والذي ي�صتهوي الكثري من 

التجارية 300.544 مرت مربع فقط. املراكز  توفرها  التي  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  احلجاج. 
جدول  ٣6٣٣: احل�سة ال�سوقية للمناف�سني يف مكة املكرمة )كما يف 20٣8م(

امل�ساحة االإجمالية القابلة  تاريخ االفتتاحا�سم املركز التجارياملالك/ املطور#
الفئةللتاأجري )باملرت مربع(

اإقليمي201137.545ممكة مول�صركة املراكز العربية1
 37.545   االإجمايل

3.0%احل�صة ال�صوقية

 12.5%  احل�صة ال�صوقية املعدلة 16
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20068.904م�صحارى مول�صركة كنان الدولية للتطوير العقاري2

 8.904  االإجمايل
0.7%احل�صة ال�صوقية

 3.0%احل�صة ال�صوقية املعدلة
اإقليمي36.000 2007م اأبراج البيتجمموعة بن الدن ال�صعودية3

 36.000 االإجمايل
2.8%احل�صة ال�صوقية

 12.0%احل�صة ال�صوقية املعدلة
4

�صركة جبل عمر للتطوير/ ن�صما
حملي17.471 2013مجبل عمر/ املرحلة االأولى

حملي201621.571مجبل عمر/ املرحلة الثانية 5
 39.042االإجمايل

3.1%احل�صة ال�صوقية

 13.0%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20124.902موتري بالزااأجواد العقارية7

 4.902  االإجمايل
0.4%احل�صة ال�صوقية

 1.6%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20177.012مال�صعود بالزا�صركة جمموعة االحتاد والتكافل8

 7.012  االإجمايل
0.6%احل�صة ال�صوقية

 2.3%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
حملي200014.000ممول MCDC )اأبراج هيلتون(�صركة مكة لالإن�صاء والتعمري9

 14.000   االإجمايل
1.1%احل�صة ال�صوقية
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امل�ساحة االإجمالية القابلة  تاريخ االفتتاحا�سم املركز التجارياملالك/ املطور#
الفئةللتاأجري )باملرت مربع(

 4.7%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
حملي199724.000مبرج موا�صم )مثمرة(جمموعة بالبيد العقارية10

 24.000   االإجمايل
1.9%احل�صة ال�صوقية

 8.0%  احل�صة ال�صوقية املعدلة

�صركة اأوزكو )ال�صيخ اأ�صامة زيني( / 11
حملي200024.000مالوايل مول�صركة ال�صيافة العقارية

 24.000  االإجمايل
1.9%احل�صة ال�صوقية

 8.0%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
حملي198813.000ماجلرو�صي مول�صركة وجهات االإدارة املحدودة12

 13.000  االإجمايل
1.0%احل�صة ال�صوقية

 4.3%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20007.200م�صوق العزيزيةجمموعة العمودي13

 7.200  االإجمايل
0.6%احل�صة ال�صوقية

 2.4%  احل�صة ال�صوقية املعدلة
خا�ص باالأحياء ال�صكنية20007.200م�صوق ذي املجاز�صركة الو�صمي لال�صتثمار14

 7.200  االإجمايل
0.6%احل�صة ال�صوقية

 2.4%  احل�صة ال�صوقية املعدلة

امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

احل�سة ال�سوقية لل�سركة ٣٣6٣6

بلغ اإجمايل م�صاحات املحالت التجارية املكتملة التابعة لل�صركة حوايل 37.439 مرت مربع يف نهاية عام 2018م. ومتتلك ال�صركة مركزا جتاريا واحدا 
فقط هو مكة مول الذي اكتمل يف عام 2011م. وال تزال احل�صة ال�صوقية للم�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري ثابتة عند %3.

جدول  ٣7٣٣: احل�سة ال�سوقية لل�سركة يف مكة املكرمة )باالألف مرت مربع(

20٣8م20٣7م20٣6م20٣5م20٣4م

1.2051.2051.2271.2451.265امل�صاحة املعرو�صة املكتملة
3737373737امل�صاحة املعرو�صة املكتملة - �صركة املراكز العربية

3%3%3%3%3%احل�صة ال�صوقية )%(
امل�صدر: درا�صة ال�صوق املعدة من قبل »جيه األ األ«

ال�سركة. 4

نظرة عامة على ال�سركة واأن�سطتها التجارية 4٣٣

�صركة املراكز العربية هي �صركة م�صاهمة �صعودية مبوجب ال�صجل التجاري رقم 1010209177 وتاريخ 1426/04/07هـ )املوافق 2005/05/15م(، 
الدائري  طريق  النخيل،  حي  يف  لل�صركة  الرئي�صي  املقر  ويقع  2017/07/09م(.  )املوافق  1438/10/15هـ  وتاريخ  ق/322  رقم  الوزاري  والقرار 
ال�صمايل، الريا�ص، اململكة العربية ال�صعودية. ويبلغ راأ�ص مالها احلايل 4.450.000.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 445.000.000 �صهم عادي 
بقيمة ا�صمية مدفوعة بالكامل قدرها 10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد. ويتمثل الن�صاط االأ�صا�صي لل�صركة يف �صيانة وت�صغيل واإدارة املراكز التجارية 

وال�صكنية. التجارية  واملجمعات 
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كما يف 31 دي�صمرب 2018م، تعترب ال�صركة اأكرب مالك وم�صغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية من حيث امل�صاحة االإجمالية الكلية القابلة 
للتاأجري، وذلك وفقًا لدرا�صة ال�صوق. وتبلغ عدد املراكز التجارية التابعة لل�صركة والعاملة حاليا ت�صعة ع�صر )19( مركزًا جتاريًا، يف مواقع ا�صرتاتيجية 
موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية، والتي تخدم جميع فئات املجتمع. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، بلغت امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 
للمراكز التجارية التابعة لل�صركة 1.079 مليون مرت مربع، والتي ت�صم 4.100 حمال جتاريا. كما بلغ متو�صط معدل اإ�صغال امل�صاحة االإجمالية القابلة 
للتاأجري يف جميع املراكز التجارية 92.8% كما يف نف�ص الفرتة. وكان جمموع امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري للمراكز التجارية التابعة لل�صركة قد 
ارتفع من 790 األف مرت مربع اإلى 1.075 مليون مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �صنوي مركب ي�صاوي 8%. وقد جتاوز عدد زوار 
املراكز التجارية التابعة لل�صركة 108.5 مليون زائر يف ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2018م، كما وارتفع من 75 مليون اإلى 109 مليون زائر 

يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبا ميثل معدل منو �صنوي مركب ي�صاوي ن�صبته %9.7. 

وت�صّغل ال�صركة عددًا من اأبرز املراكز التجارية يف اململكة، مبا يف ذلك مول العرب يف مدينة جّدة ومول الظهران، اللذان يعتربان من املراكز التجارية 
 Arab Luxury World( االإقليمية الكبرية، والنخيل مول يف مدينة الريا�ص، والذي متت االإ�صادة به يف عام 2017م يف منتدى اأراب لوكجري وورلد
Forum( املتخ�ص�ص يف جمال الرفاهية يف العامل العربي، باعتباره اأف�صل مركز جتاري للت�صوق وفقا الآراء امل�صتهلكني يف مدينة الريا�ص، كما ح�صد 

عددا من اجلوائز من املجل�ص الدويل ملراكز الت�صوق. وقد حققت ال�صركة اإجمايل اإيرادات بقيمة 1.914.5 مليون ريال �صعودي و2.123.8 مليون 
ريال �صعودي و2.159.4 مليون ريال �صعودي عن ال�صنوات املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2016م و2017م و2018م، على التوايل، وقيمة 1.620 مليون 
ريال �صعودي عن االأ�صهر الت�صعة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018م. كما بلغت قيمة عقارات التقييم )وهي تتكون من 22 عقار( وفقًا لتقرير التقييم 
العقاري املعد من قبل جيه األ األ 19.087.5 مليون ريال �صعودي )ملزيد من التفا�صيل، ُيرجى مراجعة امللحق 1 «تقرير التقييم العقاري املعد من قبل 
جيه األ األ»(. وكما يف 11 مار�ص 2019م، كانت القيمة العقارية جلدة بارك ت�صاوي 1.228 مليون ريال �صعودي، وفقًا لتقرير تقييم جدة بارك )ملزيد 

من التف�صيل، ُيرجى مراجعة امللحق 2 »تقرير تقييم جدة بارك»(.

تعتقد االإدارة باأن ال�صركة تقوم بتطوير وت�صغيل مراكز جتارية رائدة ومتميزة تخدم �صوق التجزئة يف اململكة العربية ال�صعودية، كما اأنها من اأبرز 
ال�صركات التي تعمل على تقدمي مراكز جتارية �صخمة وذات جودة عالية يف اململكة العربية ال�صعودية. وتتمتع ال�صركة باأحدث القدرات يف ت�صميم 
وتطوير املراكز التجارية وت�صويقها وتاأجريها واإدارتها. باالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صمح العالقات القوية التي تقيمها ال�صركة مع امل�صتاأجرين من التاأجري 
امل�صبق جلزء كبري من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري للمراكز التجارية اجلديدة وحتقيق متو�صط اإ�صغال خالل ال�صنة االأولى يرتاوح ما بني %70 
اإلى 75%. ت�صعى ال�صركة من خالل فريق اإدارة ذو خربة كبرية، اإلى ا�صتقطاب اأف�صل فئات امل�صتاأجرين الى مراكزها التجارية ب�صكل م�صتمر، حيث 
تعترب املراكز التجارية لل�صركة مق�صدًا الأكرث من 1.000 ماركة عاملية واإقليمية وحملية، منها على �صبيل املثال «زارا» و»ديبنهامز» و»كوت�ص» و»اإت�ص اأند 
اإم» و»فريجن ميغا �صتورز» و»اأ�صواق بنده» و»اإيكيا». كما يوجد لل�صركة عالقات وطيدة مع اأكرث من 30 م�صتاأجر �صمن فئة امل�صتاأجرين الرئي�صيني، حيث 
اأبرم كل منهم عددا كبريا من عقود االإيجار لعدد من املواقع موزعة على عدد من املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وت�صم املراكز التجارية التابعة 
لل�صركة جمموعة متنوعة من امل�صتاأجرين ذوي اأن�صطة متعددة ت�صمل املطاعم واملقاهي وو�صائل الرتفيه املتعددة واملاركات الفارهة مما يوفر تنوعا 

كبريا يف املراكز التجارية وي�صاهم يف جذب الزوار وي�صاهم يف ارتفاع عوائد ال�صركة من هذه املراكز.

يعتمد منوذج اأعمال ال�صركة على �صعبية املراكز التجارية كوجهة رئي�صية لق�صاء اأوقات الفراغ يف اململكة. وتدرك االإدارة على وجه اخل�صو�ص اأن 
املراكز التجارية باتت تعترب ب�صكل متزايد كوجهة ترفيهية، بحيث ي�صاهم توفر خيارات متنوعة من املطاعم واملقاهي والو�صائل الرتفيهية التي تنا�صب 
خمتلف االأذواق وم�صتويات الدخل )والتي تعترب من املتطلبات الرئي�صية للحياة الع�صرية(، يف ا�صتقطاب املزيد من الزائرين للمراكز التجارية. ويف 
هذا اخل�صو�ص، توا�صل االإدارة �صعيها الغتنام فر�ص جديدة وتقدمي اأفكار وخيارات ت�صوق وترفيه جديدة عرب مراكزها التجارية حيثما اأمكن. كما 
ت�صعى ال�صركة اإلى زيادة جاذبية مراكزها التجارية اإلى اأق�صى حد ممكن، وذلك بخلق بيئة مميزة وذات جودة عالية ت�صّكل »الوجهة االأمثل« بالن�صبة 
اإلى الزائرين وال�صركات العاملة يف قطاع التجزئة على حد �صواء. ت�صعى ال�صركة لت�صميم مراكزها التجارية ب�صكل فريد وتوفري مزيج عايل امل�صتوى 
اأن  اأربعة من مراكزها التجارية خالل عام 2019م. وتعتقد االإدارة  من مراكز الت�صوق واملطاعم ومراكز الرتفيه، مبا ي�صمل تقدمي دور �صينما يف 
ال�صركة اأ�صبحت الوجهة االأمثل ملرتادي املراكز التجارية يف اململكة، واأن مراكز ال�صركة تتميز عمومًا مب�صتوى خدمة متميز ي�صمل كافة اأوجه »جتربة 

زائريها« بدءًا بالبيئة املرحبة بالزائرين وو�صواًل اإلى امل�صتوى املرتفع للخدمات املقّدمة.

وتقع مراكز ال�صركة التجارية يف مواقع ا�صرتاتيجية يف ع�صر مدن يف اململكة، منها الريا�ص وجدة والظهران، والتي متثل معا حوايل 60% من اإجمايل 
�صريحة  ت�صتهدف  التي  التجارية  املحالت  الت�صوق يف  الراغبني يف  الزائرين  ال�صركة على جذب  وتركز  ال�صعودية.  العربية  اململكة  ال�صكان يف  عدد 
اأكرب �صريحة من م�صتهلكي قطاع البيع بالتجزئة يف اململكة. وت�صمل املراكز  الزائرين ذوي الدخل املتو�صط وفوق املتو�صط، مما ي�صاهم يف تغطية 
التجارية التابعة لل�صركة ثالثة مراكز جتارية تعترب من فئة املراكز التجارية االإقليمية الكبرية، وهي مول العرب وال�صالم مول يف مدينة جدة ومول 
الظهران يف مدينة الظهران، وع�صرة مراكز جتارية اإقليمية، و�صتة مراكز جتارية حملية. وقد مت اختيار مواقع هذه املراكز واجناز ت�صاميمها لتخدم 
اأكرب �صريحة ممكنة من الزوار املحيطني بهذه املواقع. وتعد ال�صركة وفقًا لدرا�صة ال�صوق، اأكرب مالك وم�صغل للمراكز التجارية يف اململكة وذلك بناًء 
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على اإ�صتحواذها على 14% من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املدن الكربى يف اململكة )مثل مدينة جدة ومنطقة الدمام احل�صارية 
ومدينة الريا�ص ومكة املكرمة( كما يف تاريخ 31 دي�صمرب 2018م، يف حني تبلغ احل�صة ال�صوقية الأكرب مناف�صي ال�صركة 6.1%. باالإ�صافة اإلى ذلك، 
ا�صتحوذت ال�صركة، كما يف 31 مار�ص 2018م، على ن�صبة 28% و17% و11% من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية يف 
كل من مدينة جدة ومنطقة الدمام احل�صارية ومدينة الريا�ص، على التوايل، وذلك وفقًا لدرا�صة ال�صوق. عالوة على ذلك، ووفقا لدرا�صة ال�صوق، 
فاإن احل�صة ال�صوقية لل�صركة من املراكز التجارية االإقليمية واملراكز التجارية االإقليمية الكبرية يف اململكة العربية ال�صعودية متثل ن�صبة 46% و %47 
على التوايل من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري ملتاجر التجزئة يف املدن االأربعة الكربى يف اململكة )اأي جدة ومنطقة الدمام احل�صارية 

والريا�ص ومكة املكرمة( كما يف 31 دي�صمرب 2018م.

رئي�صية من  لفرتة طويلة مع جمموعة  واملمتدة  الوثيقة  العالقات  تتمثل يف  ال�صركة  لنموذج عمل  الكبرية  التناف�صية  امليزات  اأحد  اأن  االإدارة  تعتقد 
االأطراف ذو العالقة، مبا يف ذلك �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه و�صركة االأطعمة والرتفيه. وعادًة ما تقوم �صركة فواز عبدالعزيز احلكري 
و�صركاه بالتاأجري امل�صبق ملا ن�صبته 20-25% من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف كل من املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�صركة، االأمر الذي 
اإيجار مع �صركة فواز  تاريخ 31 دي�صمرب 2018م، 872 عقد  ال�صركة، كما يف  امل�صتاأجرين من الغري بح�صب اعتقاد االدارة. كما يوجد لدى  يجذب 
عبدالعزيز احلكري و�صركاه، و180 عقد اإيجار مع �صركة االأطعمة والرتفيه )ملزيد من التفا�صيل، يرجى مراجعة الق�صم 13-6 »املعامالت والعقود مع 
االأطراف ذات العالقة«(. كما ت�صتفيد ال�صركة من عالقتها اال�صرتاتيجية مع �صركة فواز احلكري العقارية، وهي �صركة متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء 
املراكز التجارية يف اململكة، كما اأنها طرف ذو عالقة بال�صركة. وقد قامت �صركة فواز احلكري العقارية التي تتمتع بـ15 عاما من اخلربة يف �صوق 
التجزئة اخلا�ص باململكة بت�صميم وبناء 23 مركزًا جتاريا يف كل من اململكة العربية ال�صعودية وم�صر واإيطاليا، ومنها 16 مركزا جتاريا تابعا لل�صركة، 
مما اأك�صبها خربة كبرية يف هذا املجال. وتعتقد االإدارة اأن حجم اأعمال ال�صركة يك�صبها مزايا ا�صافية مبا يتعلق بالتفاو�ص وابرام عقود االيجار مع 

امل�صتاأجرين وتو�صيع اأعمالها معهم.

وتعتقد االإدارة اأن ال�صركة متنح امل�صتثمرين املحتملني فر�صة ا�صتثمارية متميزة مرتبطة بقطاع التجزئة يف اململكة والذي يعد من القطاعات اجلاذبة 
والتي ت�صهد منوًا �صريعًا. ويقدر احلجم ال�صنوي لهذا القطاع بقيمة 400 مليار ريال �صعودي )كما يف يناير 2019م(، والذي يعترب االأ�صخم يف منطقة 
اخلليج العربي حيث �صكل 10% من اإجمايل الناجت املحلي ال�صعودي من القطاعات الغري نفطية يف الربع الثالث من العام 2018م )وفًقا لدرا�صة ال�صوق 
املعدة من قبل »جيه األ األ«(. ويعود ذلك للعادات اال�صتهالكية للمجتمع ال�صعودي حيث يعترب الت�صوق من االأن�صطة الرئي�صية لق�صاء اأوقات الفراغ 
بالن�صبة للعائالت. وباالإ�صافة اإلى اعتباره اأكرب �صوق جتزئة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، واأحد اأكرب اأ�صواق التجزئة يف ال�صرق االأو�صط و�صمال 
اأفريقيا، ي�صتفيد ال�صوق ال�صعودي من عدد من العوامل االجتماعية واالقت�صادية، ومن ذلك انخفا�ص متو�صط اأعمار ال�صكان ن�صبيًا، علمًا اأن ن�صبة 
النمو ال�صكاين بلغت، بح�صب درا�صة ال�صوق، 1.8% يف الفرتة بني عامي 2017م و2018م. كما بلغت ن�صبة ال�صكان ممن هم دون عمر 30 �صنة %52 
يف العام 2018م. ويتمتع �صكان املدن ال�صعودية الرئي�صية مب�صتوى مرتفع من الدخل املتاح لالإنفاق. كما �صهدت كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة يف 
املنطقة الغربية من اململكة ارتفاعا كبريا يف اأعداد احلجاج واملعتمرين. ووفقًا لدرا�صة ال�صوق، فان معدل اإجمايل م�صاحات املراكز التجارية القابلة 
للتاأجري الى عدد ال�صكان يف اململكة )كما يف 31 مار�ص 2018م(، كان اأقل من تلك املعدالت يف باقي دول جمل�ص التعاون اخلليجي )با�صتثناء مملكة 
البحرين والكويت(، حيث بلغ هذا املعدل حوايل 0.4 مرت مربع يف املدن االأربع الكربى باململكة )مقارنًة 1.21 مرت مربع يف مدينة دبي و0.6 مرت 

مربع يف �صلطنة عمان و1.1 مرت مربع يف مدينة اأبوظبي(.

اإن اأحد االهداف الرئي�صية لل�صركة فيما يتعلق باإدارة اأ�صولها هو رفع ن�صب االإ�صغال وحت�صني معدالت بدالت االإيجار يف جميع مراكزها التجارية. 
ويجري حت�صني معدالت بدالت االإيجار من خالل االإدارة الفعالة لعملية جتديد عقود االإيجار مع امل�صتاأجرين عند انتهاء مدتها، وذلك عن طريق 
زيادة بدالت االيجار واإجراء تعديالت على امل�صاحات املوؤجرة مبوجب العقود اجلديدة. ويتم ذلك من خالل عدة و�صائل من �صمنها تغيري املواقع 
املوؤجرة )نظرًا الأن بدالت اإيجار بع�ص املواقع تزيد عن غريها( اأو ا�صتقطاب م�صتاأجرين من فئة كبار امل�صتاأجرين الذين تتوفر لديهم اإمكانيات اأكرب، 
باالإ�صافة الى فئات اأخرى من امل�صتاأجرين الذين يرغبون بالتواجد بالقرب من حمالت كبار امل�صتاأجرين، اأو القيام بتح�صينات خمتلفة على املواقع 

املوؤجرة.

وتعتزم ال�صركة، خالل 2019م، زيادة اإجمايل امل�صاحة القابلة للتاأجري يف مراكزها التجارية بنحو 172.500 مرتًا مربعًا وذلك من خالل اإكمال اأعمال 
بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة )بوليفارد اجلامعة والنخيل مول )الدمام( واخلليج مول(، باالإ�صافة اإلى املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول يف 
مدينة الريا�ص )وبا�صتثناء جدة بارك( التي تقوم ال�صركة حاليا بتطويرها. وقد ُقيمت هذه املراكز التجارية الثالثة )بوليفارد اجلامعة والنخيل مول 
)الدمام( واخلليج مول( كما يف 31 دي�صمرب 2018م، مببلغ 2.382 مليون ريال �صعودي بح�صب تقرير التقييم العقاري املعد من قبل »جيه األ األ«. 
ف�صاًل على ذلك، اأبرمت ال�صركة اتفاقية اإيجار رئي�صية جلدة بارك يف 4 مار�ص 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري اإن�صاوؤه حاليا من قبل 
مطور عقاري غري �صركة فواز احلكري العقارية. والتاريخ املتوقع لبدء ت�صغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م. ومن املتوقع اأن ي�صيف جدة 

بارك لل�صركة م�صاحة 128.740 مرت مربع قابلة للتاأجري.
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ف�صاًل عن ذلك، تنوي ال�صركة تطوير اأربعة مراكز جتارية جديدة )باالإ�صافة اإلى املرحلة الثانية من تو�صعة النخيل مول يف مدينة الريا�ص( على 
املدى املتو�صط، والتي من املتوقع اأن ت�صيف اأكرث من 355.000 مرت مربع اإلى امل�صاحة االإجمالية الكلية القابلة للتاأجري املتوفرة لدى ال�صركة. كما يف 
31 دي�صمرب 2018م، كان لهذه املواقع ال�صتة قيمة دفرتية جممعة )ت�صمل تكاليف االأرا�صي والتكاليف االأخرى املتكبدة كما يف ذلك التاريخ( بقيمة 

3.859.6 مليون ريال �صعودي، ح�صب قائمة املركز املايل االأولية املوحدة املراجعة لل�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2018م.

روؤية ال�سركة ور�سالتها 4٣2

الروؤية 4٣2٣٣

روؤية ال�صركة هي اأن حتتفظ بريادتها كمالك ومطّور وم�صّغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية، فيما توّفر قيمة م�صتدامة للم�صاهمني 
وتقّدم اخلدمة االأمثل للم�صتاأجرين والزوار على حد �صواء.

الر�سالة 4٣2٣2

تتمثل ر�صالة ال�صركة يف توفري وجهات تلبي متطلبات احلياة الع�صرية والتي تعزز من جودة حياة املواطنني واملقيمني ولتكون ال�صريك اال�صرتاتيجي 
ل للم�صتاأجرين الذين يتطلعون لتو�صيع نطاق اأعمالهم يف اململكة العربية ال�صعودية. املف�صّ

املزايا التناف�سية لل�سركة ونقاط قوتها وا�سرتاتيجياتها 4٣٣

املزايا التناف�سية لل�سركة ونقاط قوتها 4٣٣٣٣

ترى االإدارة اأن املزايا التناف�صية الرئي�صية ونقاط القوة املتوفرة لل�صركة تتمثل فيما يلي:

احتالل ال�سركة مركزًا رياديًا بال�سوق، يعززه حجم وجودة اأ�سولها 4٣٣٣٣٣٣

تعترب ال�صركة اأكرب مالك ومطور وم�صغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية من حيث امل�صاحة االإجمالية الكلية القابلة للتاأجري، وذلك 
وفقًا لدرا�صة ال�صوق. ومنذ افتتاح اأول مركز جتاري يف مدينة الريا�ص يف عام 2002م، عملت ال�صركة على تثبيت مكانتها كمطور وم�صغل رائد ملراكز 
جتارية عالية اجلودة يف اململكة العربية ال�صعودية. تتواجد مراكز ال�صركة التجارية يف مناطق ح�صرية رئي�صية يف اململكة، مبا يف ذلك، اأكرب 10 مدن 
متثل حوايل 60% من اإجمايل عدد ال�صكان يف اململكة العربية ال�صعودية، وقد بلغ عدد مراكز ال�صركة التجارية القائمة، كما يف 31 دي�صمرب 2018م، 
19 مركزا جتاريا ومب�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري بلغت 1.079 مليون مرت مربع، والتي كانت قد ارتفعت من 790 األف مرت مربع اإلى 1.075 مليون 
مرت مربع يف الفرتة ما بني 2014م و2018م مبعدل منو �صنوي مركب ي�صاوي 8%. علمًا بان ال�صركة اأكرب من اأي من مناف�صيها يف ال�صوق �صواء من حيث 
احلجم )وفق امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري( اأو التغطية اجلغرافية. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، كانت ح�صة ال�صركة من امل�صاحة االإجمالية 
القابلة للتاأجري للمراكز التجارية ت�صاوي 28% يف مدينة جدة، و17% يف منطقة الدمام احل�صارية و11% يف مدينة الريا�ص )وذلك ح�صب درا�صة 

ال�صوق(.

وترى االإدارة باأن املراكز التجارية التابعة لها تعترب الوجهة املف�صلة للم�صتاأجرين والزائرين يف اململكة على حد �صواء، ويت�صح ذلك من خالل مركز 
ال�صركة الريادي يف ال�صوق. ت�صم املراكز التجارية التابعة لل�صركة مراكز جتارية اإقليمية كبرية ومراكز جتارية اإقليمية ومراكز جتارية حملية، والتي 
تتمتع جميعها مبواقع وم�صاحات وت�صاميم وحمالت ت�صوق متميزة. وت�صتمل مراكز ال�صركة على مزيج وا�صع ومتنوع من املحالت، مبا يتنا�صب مع 
خمتلف فئات املجتمع. كما توفر هذه املراكز خيارات متعددة من املطاعم واملقاهي ومراكز الرتفيه والتي �صكلت 16.5% من امل�صاحة االإجمالية القابلة 
للتاأجري يف تلك املراكز كما يف 31 دي�صمرب 2018م. وبح�صب االإدارة، تتميز املراكز التجارية التابعة لها بوجه عام مب�صتوى خدمة رفيع باالإ�صافة اإلى 
ت�صاميم املباين املتميزة، وبيئة مرحبة. وتعتقد االإدارة اأن اإطالق دور ال�صينما يف اأربعة مراكز جتارية بحلول نهاية العام 2019م، ويف احدى ع�صر 

مركزا اآخر على املدى املتو�صط �صوف يزيد من جاذبية مراكزها التجارية.

وقد بلغ عدد الزيارات ملرتادي مراكز ال�صركة يف ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2018م اأكرث من 108.5 مليون زيارة، علما باأن عدد الزوار 
الزيادة يف عدد  ترجع هذه  بواقع %9.7.  �صنويا مركبا  ما ميثل منوا  العامني 2014م و2018م،  زائر بني  مليون  اإلى 109  مليون  ارتفع من 75  قد 
الزوار يف املقام االأول اإلى )1( ارتفاع م�صاهمة زوار احلمرا مول واليا�صمني مول وقدرها 3.9 مليون و3.6 مليون زائر على التوايل، )2( زيادة عدد 
زوار ال�صالم مول يف مدينة جدة الذين و�صل عددهم اإلى 1.8 مليون زائر يف العام 2018م نتيجة لتثبيت موقع »اإيكيا« وافتتاح متجر «فريجن ميغا 
�صتورز»، و)3( زيادة قدرها 1.5 مليون زائر لدى جوري مول )يف الطائف( نتيجة افتتاح «اأف اأند بي اأيالند». وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، ُتعترب 
املراكز التجارية لل�صركة مق�صدًا الأكرث من 1.000 ماركة عاملية ت�صم العديد من العالمات التجارية الرائدة يف جمال االأزياء واملالب�ص مثل «زارا» 
و»ديبنهامز» و»كوت�ص» و»اإت�ص اأند اإم» و»فريجن ميغا �صتورز» و»اأ�صواق بنده» و»اإيكيا». وتوفر ال�صركة مل�صتاأجريها جمموعة متنوعة من املواقع والتي متتاز 
باإقبال اأعداد كبرية من الزوار، اإلى جانب اآلية مرنة لتحديد بدالت االيجار ومواقع جماورة ملاركات عاملية، مما يتيح لل�صركة حتقيق بدالت اإيجار 
مالئمة و�صروط واأحكام مواتية لها مبوجب عقود االإيجار. ف�صاًل عن ذلك، مكنت هذه العوامل ال�صركة من تطوير عالقات ا�صرتاتيجية طويلة االأجل 

مع م�صتاأجريها.
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وتعتقد االإدارة اأن ال�صركة يف و�صع ميكنها من اال�صتفادة من قاعدة عمالئها احلاليني عند زيادة عدد مراكزها التجارية. ونظرًا للعالقة الوطيدة التي 
تتمتع بها ال�صركة مع عمالئها )وبوجه خا�ص من فئة كبار امل�صتاأجرين(، فقد جنحت ال�صركة يف اأن توؤجر جزءا كبريًا من مراكزها التجارية اجلديدة 
قبل افتتاحها، حيث يتم يف العادة تاأجري نحو 50% من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري قبل فرتة ثالثة )3( اإلى �صتة )6( اأ�صهر من افتتاح املراكز 
التجارية، مما ي�صمح للمراكز التجارية اجلديدة حتقيق معدل اإ�صغال يف ال�صنة االأولى قدره 70% اإلى 75%. مما يتيح لل�صركة تقلي�ص بع�ص املخاطر 
املرتبطة مب�صاريع التطوير اجلديدة و�صرعة ت�صغيل مراكزها التجارية اجلديدة وحتقيق اأعلى قدر ممكن من م�صتويات االإ�صغال جلذب الزائرين اإلى 

تلك املراكز التجارية. 

�سوق جاذبة مدعومة برتكيبة �سكانية واأ�ساليب عي�س حملية مواتية 4٣٣٣٣٣2

تعترب �صوق التجزئة يف اململكة العربية ال�صعودية هي االأكرب يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، حيث يبلغ حجم هذه ال�صوق، وفقا لدرا�صة ال�صوق املعدة، 
�صعف حجم ال�صوق االإماراتي تقريبا، بقيمة تقارب 386 مليار ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2018م. كما احتل �صوق التجزئة يف اململكة احل�صة 
االأكرب من جممل �صوق التجزئة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي بن�صبة بلغت، وفقًا لدرا�صة ال�صوق، 65.3% من جممل مبيعات التجزئة يف دول جمل�ص 
التعاون يف العام 2018م. كما بلغ معدل النمو ال�صنوي املركب ل�صوق التجزئة ال�صعودي بني عامي 2014م و2018م نحو 3.6% ويتوقع اأن ي�صل معدل 
النمو ال�صنوي املركب بني عامي 2019م و2021م اإلى 5%. ويدعم قطاع جتارة التجزئة يف اململكة عدد من العوامل االقت�صادية الرئي�صية، التي ت�صمل، 

وفقًا لدرا�صة ال�صوق:
ཛ .)معدل مرتفع لزيادة اأعداد ال�صكان )حوايل 1.8% يف عام 2017م

ཛ .ارتفاع اعداد ال�صكان من ال�صباب حيث بلغت ن�صبة ال�صكان حتت عمر 30 نحو 52% من اإجمايل عدد ال�صكان يف العام 2018م

ཛ .%3 الزيادة امل�صتمرة يف اأعداد القوى العاملة، حيث من املتوقع اأن تبلغ ن�صبة الزيادة يف العام 2019م حوايل

ويتميز ال�صوق ال�صعودي برتكيبة �صكانية واأ�صاليب عي�ص حملية مواتية، وهي اأمور توؤثر اإيجابا على �صوق التجزئة باململكة. ولدى املجتمع ال�صعودي ثقافة 
الت�صوق باعتبارها كاأحد و�صائل الرتفيه الرئي�صية ولق�صاء اأوقات عائلية، باالإ�صافة الى تاأثري املناخ احلار والذي ي�صاعد على ارتفاع م�صتوى الطلب على 

بيئة املراكز التجارية املكيفة، والذي يوؤدي بدوره اإلى ارتفاع معدالت الزوار ب�صكل منتظم على مدار ال�صنة. 

ل جدول اأعمال �صامل الإ�صالحات  يف عام 2016م، اأعلنت احلكومة ال�صعودية روؤيتها اجلديدة التي اأطلقت عليها ا�صم »روؤية اململكة 2030«، والتي تف�صّ
اجتماعية واقت�صادية. وت�صمل االأهداف الرئي�صية لروؤية اململكة 2030 على تنويع اقت�صاد اململكة واحلد من االعتماد على االإيرادات النفطية. وكجزء 
من روؤية اململكة 2030، هناك تركيز خا�ص على قطاع جتارة التجزئة بهدف اإيجاد مليون فر�صة عمل اإ�صافية للمواطنني ال�صعوديني. ومن املتوقع 

حتقيق ذلك من خالل تي�صري منو قطاع التجزئة عن طريق جذب ماركات حملية واإقليمية وعاملية.

عالوة على ذلك، ت�صعى روؤية اململكة 2030 اإلى تنمية قطاع الرتفيه من خالل زيادة اإنفاق العائالت على االأن�صطة الثقافية والرتفيهية. ونتيجة لذلك، 
مت اإن�صاء الهيئة العامة للرتفيه بغر�ص تطوير اأوجه الرتفيه. وميكن للمراكز التجارية اأن تلعب دورًا اأكرب يف قطاع الرتفيه يف اململكة، مما �صيوؤدي 

جلذب عدد اأكرب من الزوار. 

وقد اأعلنت اململكة يف �صهر دي�صمرب 2017م اأنها تعتزم البدء باإ�صدار تراخي�ص لفتح دور ال�صينما. وتبعا لذلك، مت افتتاح اأول دار �صينما يف اململكة 
يف �صهر اأبريل 2018م. ومتا�صيا مع روؤية اململكة 2030 واخلطة اال�صرتاتيجية جلعل املراكز التجارية حمورا ترفيهيا هاما، تقوم ال�صركة بتنفيذ خطة 
الإطالق دور ال�صينما يف اأربعة من مراكزها التجارية )مول العرب، مول الظهران، بوليفارد اجلامعة والنخيل مول )الريا�ص((نهاية العام 2019م، 

ويف احدى ع�صر مركًزا اآخر من مراكزها على املدى املتو�صط.

كما ا�صتفاد �صوق التجزئة ال�صعودي اأي�صًا من منو قطاع ال�صياحة يف ال�صنوات االأخرية، مدفوعا بال�صياحة الدينية على اعتبار اأنها موطنًا للحرمني 
ال�صريفني يف مكة املكرمة واملدينة املنورة. وبلغت م�صاهمة قطاع ال�صياحة حوايل 88.2 مليار ريال �صعودي من اإجمايل الناجت املحلي يف العام 2017م 
والذي �صكل نحو 3.4% تقريبا من اإجمايل الناجت املحلي للمملكة يف ذلك العام. ومن املتوقع اأن تزداد معدالت ال�صياحة يف امل�صتقبل القريب بالنظر 
اإلى عدد من العوامل، منها اال�صتثمارات الكربى وامل�صتمرة يف البنية التحتية والفنادق وجتارة التجزئة خلدمة العدد املتزايد من ال�صائحني واالإ�صهام 

يف حتقيق هدف روؤية اململكة 2030 املتمثل يف تطوير اململكة كوجهة �صياحية جاذبة.

العالقات اال�سرتاتيجية مع عدد من ال�سركات الرائدة يف قطاعي التجزئة واملقاوالت، مما مينح ال�سركة  4٣٣٣٣٣٣
ميزة اإ�سافية يف تطوير واإدارة املراكز التجارية

رئي�صية ذات عالقة.  اأطراف  والقائمة منذ زمن طويل مع  الوطيدة  تناف�صية مهمة من خالل عالقاتها  ت�صتفيد من مزايا  ال�صركة  اأن  االإدارة  ترى 
وت�صتفيد ال�صركة من عالقتها مع �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه، وهي �صركة م�صاهمة مدرجة يف تداول، علمًا اأنها طرف ذو عالقة حيث ميلك 
امل�صاهمون امل�صيطرون يف ال�صركة ح�صة �صيطرة فيها. وُتعترب �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه اإحدى اأكرب ال�صركات العاملة يف قطاع التجزئة 
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يف اململكة، حيث يوجد لديها كما يف 31 دي�صمرب 2018م اأكرث من 1.800 حمل جتاري يف 13 دولة، والتي ت�صغل مواقع تزيد عن 540.000 مرت مربع 
من م�صاحات جتارة التجزئة. وت�صمل جمموعة املاركات التي تتعامل بها �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه ماركات كربى يف اململكة مثل »زارا« 
و»ما�صيمو دوتي« و»األدو« و»جاب« و»نيو يوركر« و»بنانا ريببلك«. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه 872 
حماًل �صمن ت�صعة ع�صر )19( مركزًا جتاريًا تابعًا لل�صركة، ت�صغل ن�صبة 24.2% من امل�صاحة االإجمالية امل�صغولة القابلة للتاأجري لدى ال�صركة. ويف 
ال�صنوات االأخرية، ا�صتاأجرت �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه ب�صكل م�صبق ما بني 20-25% من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف جميع 
املراكز التجارية اجلديدة التي افتتحتها ال�صركة، االأمر الذي يجذب امل�صتاأجرين من الغري بح�صب اعتقاد االدارة. وقد رفع ذلك الطلب على امل�صاحات 

القابلة للتاأجري عند افتتاح املراكز التجارية اجلديدة.

ومن بني امل�صتاأجرين ذوي العالقة الرئي�صيني اأي�صا �صركة االأطعمة والرتفيه التي كانت ت�صتاأجر، كما يف 31 دي�صمرب 2018م، حوايل 16.064 مرت 
مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري لدى ال�صركة، والتي متثل ن�صبة 1.5% من جمموع امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية 
التابعة لل�صركة. وُتعترب �صركة االأطعمة والرتفيه م�صغال كبريا و�صاحب امتيازات مطاعم وبائع ماأكوالت بالتجزئة يف اململكة العربية ال�صعودية ولديها 
حمفظة مكونة من 21 عالمة جتارية وهي تعمل منذ العام 2000م. ونظرًا لعالقات ال�صركة املتينة مع جمموعة متنوعة من امل�صتاأجرين ذو العالقة، 

تعتقد االإدارة اأنها تتمتع بقدرة متميزة على خلق جتارب متكاملة للت�صوق والرتفيه وتناول االأطعمة وامل�صروبات يف مراكزها التجارية.

ا�صتفادت ال�صركة اأي�صًا من عالقتها مع �صركة فواز احلكري العقارية، وهي �صركة متخ�ص�صة يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة العربية 
ال�صعودية، علمًا اأنها �صركة ذات عالقة حيث ميلك امل�صاهمون امل�صيطرون يف ال�صركة ح�صة �صيطرة يف �صركة فواز احلكري العقارية. وقد قامت �صركة 
فواز احلكري العقارية بت�صميم وبناء 16 مركزا من املراكز التجارية احلالية الـ19 التابعة لل�صركة )با�صتثناء تاال مول يف مدينة الريا�ص و�صالم مول 
يف مدينة جدة و�صلمى مول يف حائل، علمًا اأن �صركة فواز احلكري العقارية كانت م�صوؤولة عن القيام بتنفيذ اأعمال التح�صينات اجلوهرية التي قامت 
بها ال�صركة بالن�صبة لتلك املباين(. ونتيجة لذلك فقد اكت�صبت �صركة فواز احلكري العقارية خربة ودراية يف ت�صميم وبناء املراكز التجارية. ويوجد 
لدى ال�صركة، كما يف تاريخ 31 دي�صمرب 2018م، ت�صعة عقود ت�صميم وان�صاء مع �صركة فواز احلكري العقارية لبناء ت�صعة مواقع جديدة )با�صتثناء جدة 
بارك(، منها اأربعة مراكز قيد التنفيذ، وخم�صة مواقع للتطوير م�صتقباًل. وت�صتفيد ال�صركة من عالقتها مع �صركة فواز احلكري العقارية حيث اأنها 
ُتعترب �صريكًا يعّول عليه يف اأعمال البناء، مع االأخذ بعني االعتبار تاريخها الطويل يف العمل مع ال�صركة ب�صكل ناجح وبالكفاءة الالزمة الإجناح م�صاريع 

بناء املراكز التجارية.

منوذج عمل ناجح يف تطوير املراكز التجارية 4٣٣٣٣٣4

اإن قدرات وخربات ال�صركة فيما يتعلق بتطوير املراكز التجارية ت�صكل اإحدى مزاياها التناف�صية الرئي�صية، وبف�صلها متكنت ال�صركة من اأن ت�صبح اأكرب 
مالك ومطور وم�صغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية. وقد قامت ال�صركة، من خالل �صراكتها مع �صركة فواز احلكري العقارية، بتطوير 
�صتة ع�صر )16( مركزًا جتاريًا )با�صتثناء تاال مول يف مدينة الريا�ص و�صالم مول يف مدينة جدة و�صلمى مول يف حائل(. وقد برهنت ال�صركة من خالل 
ذلك على قدرتها على تقييم املتطلبات املتغرية لل�صوق ب�صكل دقيق، والذي يعد اأمرًا هامًا لتحديد وتاأمني مواقع مميزة لبناء مراكزها التجارية عليها.

قامت ال�صركة بتطوير قاعدة بيانات مف�صلة تت�صمن املراكز احل�صارية الرئي�صية يف اململكة، التي تاأخذ بعني االعتبار الكثافة ال�صكانية وتطور اأي 
مناطق جديدة والرتكيبة ال�صكانية ومعدالت الدخل والو�صع التناف�صي. واإ�صافة اإلى ذلك، تتبنى ال�صركة اجراءات منظمة يف عملية ت�صميم وبناء 
مراكز جتارية ذات جودة عالية خالل مدة منا�صبة وبتكلفة معقولة. وقد جنحت ال�صركة اأي�صًا يف تطبيق منوذج فعال للتاأجري امل�صبق، حيث ا�صتطاعت 
اأتاح  اأ�صهر من بدء ت�صغيلها، االأمر الذي  اأن توؤجر م�صبقًا حوايل 50% من مراكزها التجارية اجلديدة قبل مدة ترتاوح بني ثالثة )3( و�صتة )6( 
لل�صركة تقلي�ص املخاطر املرتبطة باأعمال تطوير املراكز التجارية اجلديدة وحتقيق امل�صتوى االأمثل من االإ�صغال ب�صكل اأكرث فعالية. على �صبيل املثال، 
و�صل م�صتوى التاأجري امل�صبق ملركز النخيل مول )الريا�ص( اإلى 75% يف ال�صنة االأولى من ت�صغيله يف ال�صنة املالية 2015م، مما اأ�صفر عن م�صتويات 

اإ�صغال بلغت 92% و92% و95% يف ال�صنة املالية 2016م وال�صنة املالية 2017م وال�صنة املالية 2018م، على التوايل.

وبالنظر اإلى اخلربة الوا�صعة التي تتمتع بها ال�صركة يف بناء وتطوير املراكز التجارية وقدرتها على اإدارة العديد من م�صاريع التطوير يف اآن واحد، فاإن 
ذلك يتيح لل�صركة اال�صتمرار يف زيادة مراكزها التجارية يف ال�صنوات القادمة. ويوجد لدى ال�صركة، كما يف 31 دي�صمرب 2018م، ثالثة مراكز جتارية 
قيد التنفيذ )واحد منهما مقام على اأر�ص م�صتاأجرة من املالك مبوجب عقد اإيجار رئي�صي، واثنان مقامان على اأرا�ص مملوكة لل�صركة(، باالإ�صافة 
اإلى تو�صعة ملركز جتاري حايل )با�صتثناء جدة بارك(، مب�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري تبلغ حوايل 172.500 مرت مربع. ومن املتوقع اأن تنتهي اأعمال 
البناء ويبداأ ت�صغيل هذه املراكز خالل عام 2019م. واإ�صافة اإلى ذلك اأي�صًا، متتلك ال�صركة كما يف 31 دي�صمرب 2018م، قطعتي اأر�ص مب�صاحة اإجمالية 
قدرها 794.117 مرت مربع. وكانت ال�صركة قد اأبرمت عقود اإيجار طويلة االأجل لثالثة )3( اأرا�ص اأخرى مب�صاحة اإجمالية بلغت 357.756 مرت مربع، 
جميعها خم�ص�صة مل�صاريع تطوير مراكز جتارية يف امل�صتقبل، وي�صمل ذلك تو�صعة اأحد املراكز التجارية القائمة )ملزيد من التفا�صيل حول خطط 

ال�صركة امل�صتقبلية وفر�ص النمو، يرجى مراجعة الق�صم 4-9 »اخلطط امل�صتقبلية وفر�ص النمو«(.
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�سجل حافل من النمو يف عمليات ال�سركة ومن االأداء املايل املتميز 4٣٣٣٣٣5

حققت اإدارة ال�صركة منوًا يف عملياتها على مدى ال�صنوات، وذلك من خالل تطوير مراكز جتارية جديدة وحت�صني اأداء املراكز التجارية القائمة. وقد 
جنحت ال�صركة يف زيادة امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري مبقدار حوايل 270.000 مرت مربع من 800.000 مرت مربع يف �صنة 2013م اإلى 1.075 
مليون مرت مربع يف عام 2018م. وقد تبنت االإدارة اأ�صلوبا منهجيا فيما يتعلق بالنمو مع الرتكيز على تعظيم قيمة االأعمال واالأداء املايل. وتتمتع االإدارة 
ب�صجل حافل يف حتقيق منو منتظم يف املوؤ�صرات املالية الرئي�صية واملقايي�ص الت�صغيلية، وقد منت اإيرادات ال�صركة من 1.914.5 مليون ريال �صعودي يف 
ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2016م اإلى حوايل 2.159.4 مليون ريال �صعودي يف ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2018م، )مبعدل 
منو �صنوي مركب قدره 6.2% خالل نف�ص الفرتة(. وقد بلغ هام�ص ربح ال�صركة قبل خ�صم تكاليف االعباء املالية وال�صرائب واال�صتهالك واالإطفاء 
يف ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2018م 64.9%، فيما بلغ هام�ص �صايف دخلها يف نف�ص الفرتة 35.7%. وترى االإدارة اأنه نتيجة ال�صرتاتيجية 
النمو التي تطبقها ال�صركة، وقدرتها على التفاو�ص وابرام عقود االيجار مع امل�صتاأجرين وفقا ل�صروط اإيجار مالئمة، ومبادراتها امل�صتمرة جلذب 

الزائرين، فاإن ال�صركة يف و�صع ي�صمح لها بتعظيم قيمة اأعمالها ب�صكل اأكرب وحت�صني اأدائها املايل يف امل�صتقبل.

قوة املركز املايل لل�سركة يتيح لها مرونة مالية لتمويل النمو امل�ستقبلي وحتقيق االأرباح 4٣٣٣٣٣6

اأعمالها  بتمويل  يتعلق  فيما  لل�صركة  متنوعة  خيارات  يوفر  بدوره  والذي  املايل  مركزها  قوة  خالل  من  مناف�صيها  من  العديد  على  ال�صركة  تتفوق 
امل�صتقبلية. وقد قامت ال�صركة موؤخرا باإعادة متويل ت�صهيالتها البنكية احلالية من خالل احل�صول على ت�صهيالت بنكية طويلة االأجل بقيمة 7.2 
مليار ريال �صعودي ملدة ع�صر �صنوات. تتاألف الت�صهيالت اجلديدة من �صريحتني، مت ا�صتخدام ال�صريحة االأولى منها بقيمة 5.95 مليار ريال �صعودي 
الإعادة متويل الت�صهيالت البنكية القائمة. واأما ال�صريحة الثانية والبالغة قيمتها 1.2 مليار ريال �صعودي فقد مت اتاحتها لل�صركة بغر�ص متويل خطط 
ال�صركة لتطوير مراكز جتارية جديدة )�صرط االمتثال ل�صروط معينة(. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان املبلغ غري امل�صحوب مبوجب ت�صهيالت اإعادة 

التمويل ي�صاوي 305 مليون ريال �صعودي.

خربة فريق االإدارة، مدعومًا مب�ساهمني ملتزمني وذوي �سمعة مرموقة 4٣٣٣٣٣7

لدى ال�صركة فريق اإدارة متمر�ص لدى اأفراده جمتمعني اأكرث من 100 عام من اخلربة يف قطاع تطوير العقارات التجارية وجتارة التجزئة. وُيعترب 
فريق االإدارة م�صوؤوال عن جناح ال�صركة بحيث اأ�صبحت اأكرب مالك ومطور وم�صغل للمراكز التجارية يف اململكة. وقد جنح فريق االإدارة يف تطوير 
�صبعة )7( مراكز جتارية جديدة، كما اأ�صرف على اإعادة تطوير وحت�صني املراكز التجارية القائمة يف ال�صنوات اخلم�ص )5( االأخرية، االأمر الذي 
اأدى اإلى زيادة امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري بن�صبة حوايل 34% اأثناء تلك املدة. ويقوم فريق االإدارة باالإ�صراف على كامل اأن�صطة ال�صركة، بدءا 
من تطوير العقارات اإلى اإدارة االأ�صول وعمليات املراكز التجارية. وت�صعى ال�صركة على الدوام اإلى حت�صني فريق اإدارتها من خالل تعيني م�صوؤولني 
جدد والذين �صي�صاعدونها لتنفيذ خططها لتنمية اأعمالها. ومن املتوقع اأن ت�صتمر ال�صركة باال�صتفادة من �صجل االإدارة احلافل يف تعظيم قيمة اأعمال 
مراكزها التجارية القائمة حاليا وحتديد فر�ص جديدة لتنمية اأعمالها. وتنطوي االإجنازات الرئي�صية الإدارة ال�صركة على احلفاظ على م�صتوى منو 

متني واال�صتمرار يف حت�صني املزايا املقدمة لزائري املراكز التجارية التابعة لل�صركة.

العربية  اململكة  يف  التجزئة  قطاع  رواد  احد  هم  لل�صركة،  املوؤ�ص�صني  امل�صاهمني  اأي�صًا  وهم  ال�صركة،  يف  امل�صيطرين  امل�صاهمني  اأن  ال�صركة  وتعتقد 
ال�صعودية. ف�صاًل عن ذلك، فاإن هوؤالء امل�صاهمني امل�صيطرين كانوا خلف دخول ماركات اأزياء عاملية اإلى اململكة العربية ال�صعودية مثل »زارا« و»مي�ص 
�صيلفريدج« و»والي�ص« يف اأواخر الت�صعينيات من القرن املا�صي. وقد ترتبت على دخول هذه املاركات العاملية اإلى ال�صوق ال�صعودي زيادة الطلب على 
م�صاحات البيع بالتجزئة عالية اجلودة مما اأدى اإلى افتتاح اأول مركز جتاري يف عام 2002م. وقد قام امل�صاهمون امل�صيطرون بدعم ال�صركة واالإدارة 
من خالل خربتهم يف �صوق التجزئة والقطاع العقاري. ومن املتوقع اأن ت�صتمر ال�صركة م�صتقبال يف االنتفاع من خربتهم ومعرفتهم الوا�صعة يف ال�صوق. 
وجتدر اال�صارة الى اأنه وفقا التفاقيات اعادة التمويل، فقد تعهد امل�صاهمون املوؤ�ص�صون باحلفاظ على ح�صة ملكية يف ال�صركة بن�صبة 51% على االأقل.

ا�سرتاتيجيات ال�سركة 4٣٣٣2

تنطوي اال�صرتاتيجيات االأ�صا�صية لل�صركة بخ�صو�ص تنمية اأعمالها التجارية على ما يلي:

تر�سيخ املوقع الريادي لل�سركة يف قطاع جتارة التجزئة باململكة من خالل زيادة عدد املراكز التجارية  4٣٣٣2٣٣
التابعة لها

تخطط ال�صركة لال�صتمرار يف تو�صعة اعمالها وزيادة عدد مراكزها التجارية مدعومة ب�صجلها احلافل بالنجاحات يف هذا املجال. ويتجلى ذلك يف منو 
عدد املراكز التجارية التابعة لل�صركة من اثني ع�صر )12( مركزا جتاريا اإلى ت�صعة ع�صر )19( مركزا جتاريا يف الفرتة بني عامي 2013م و2018م، 
مما اأدى اإلى زيادة امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري من 800.000 مرت مربع اإلى 1.075 مليون مرت مربع اثناء تلك الفرتة، ما ميثل معدل منو 

�صنوي مركب بن�صبة %8.
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وتعتقد االدارة ان التوجهات االقت�صادية وال�صكانية باململكة تتيح لل�صركة فر�صة لرت�صيخ موقعها الريادي يف ال�صوق، من خالل زيادة عدد مراكزها 
التجارية. يعترب معدل اإجمايل م�صاحات املراكز التجارية القابلة للتاأجري الى عدد ال�صكان يف اململكة )وهو معيار لقيا�ص مدى انت�صار املراكز التجارية 
يف اأي دولة( اأقل من تلك املعدالت يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي )با�صتثناء الكويت و�صلطنة العمان(. ووفقا لدرا�صة ال�صوق، بلغ معدل اإجمايل 
م�صاحات املراكز التجارية القابلة للتاأجري الى عدد ال�صكان يف اململكة 0.4 مرت مربع يف عام 2018م كن�صبة معدلة للمدن االأربعة الرئي�صية يف اململكة 
وهذا املعدل اأقل من املعايري الدولية ملقا�ص 1.1 مرت مربع واأقل من املدن االأخرى يف دول جمل�ص التعاون، مبا فيها دبي )1.3 مرت مربع مقابل التاأجري 
الى عدد ال�صكان( وابو ظبي )1.1 مرت مربع مقابل التاأجري الى عدد ال�صكان(. اإن انخفا�ص هذا املعدل يف اململكة ميثل فر�صة كبرية لتو�صعة وتنمية 

املراكز التجارية داخل اململكة.

وتتمحور ا�صرتاتيجية ال�صركة لزيادة عدد مراكزها التجارية حول العوامل الرئي�صية التالية:
ཛ  بناء مراكز جتارية جديدة: تعتزم ال�صركة حاليا زيادة عدد مراكزها التجارية، من خالل بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة، باالإ�صافة اإلى

املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول يف مدينة الريا�ص، مما �صيوؤدي الى زيادة اإجمايل عدد مراكزها التجارية من ت�صعة ع�صر )19( مركزًا 
جتاريًا كما يف 31 دي�صمرب 2018م اإلى اثنني وع�صرين )22( مركزا جتاريا خالل عام 2019م، وزيادة امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 
من 1.079 مليون مرت مربع اإلى 1.251 مليون مرت مربع.ف�صاًل عن ذلك، اأبرمت ال�صركة يف 4 مار�ص 2019م اتفاقية اإيجار رئي�صية جلدة 
بارك، وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري اإن�صاوؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �صركة فواز احلكري العقارية. امل�صروع يقع يف موقع 
ا�صرتاتيجي ب�صارع التحلية وتبلغ م�صاحته االإجمالية القابلة للتاأجري 128.740 مرت مربع. والتاريخ املتوقع لبدء ت�صغيل جدة بارك هو الربع 

الثاين من العام 2020م.

ཛ  وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، تنوي ال�صركة تطوير اأربعة مراكز جتارية جديدة )باالإ�صافة اإلى املرحلة الثانية من تو�صعة النخيل مول يف
باإبرام  اأر�ص من هذه املواقع اخلم�ص، فيما قامت ال�صركة  مدينة الريا�ص( على مدى ال�صنوات اخلم�صة القادمة. متتلك ال�صركة قطعتي 
اإيجار طويلة االأجل للقطع الثالث )3( املتبقية. وتتوزع املواقع اخلم�صة )5( بني مدينتي الريا�ص وجدة )ملزيد من التفا�صيل،  اتفاقيات 

يرجى مراجعة الق�صم 4-9 »اخلطط امل�صتقبلية وفر�ص النمو»(، مما يعزز مكانة ال�صركة يف هتني املدينتني. 

ཛ  صوف تركز ال�صركة يف املقام االأول على تطوير املراكز التجارية االإقليمية التي تخدم املجتمعات املجاورة، تزامنا مع تطوير انتقائي للمراكز�
التوازن يف  اإلى حتقيق  املثال،  �صبيل  ال�صركة، على  وت�صعى  بال�صكان.  اكتظاظا  اأكرث  التي تخدم عموما مناطق  الكبرية  االإقليمية  التجارية 
حمفظة مراكزها التجارية يف مناطق رئي�صية يف اململكة العربية ال�صعودية عن طريق تطوير مركز جتاري اإقليمي كبري يف مدينة الريا�ص 
)املنطقة الو�صطى( يف ال�صنوات اخلم�ص املقبلة، لتكملة املراكز االإقليمية املوجودة حاليا يف هذه املدينة، كما فعلت ال�صركة �صابقا يف مدينة 
جدة )املنطقة الغربية( والظهران )املنطقة ال�صرقية(. باالإ�صافة اإلى ذلك، �صوف تبحث ال�صركة عن فر�ص ال�صتئجار مراكز جتارية قائمة، 
مت ان�صائها من قبل مطورون اآخرون. وقد قامت ال�صركة �صابقا باال�صتفادة من فر�ص مماثلة، مثل تاال مول يف مدينة الريا�ص، وال�صالم مول 
يف مدينة جدة، و�صلمى مول يف حائل )والتي جميعها اأ�صبحت من �صمن املراكز التجارية التابعة لل�صركة(، وكذلك فيما يتعلق با�صتئجارها 

جلدة بارك يف مار�ص 2019 م.

ཛ  بوليفارد م�صروع  مثل  اململكة،  يف  التجارية  للمراكز  جديدة  مفاهيم  لتطوير  ال�صركة  تخطط  التجارية:  للمراكز  جديدة  مفاهيم  تطوير 
اجلامعة يف مدينة الريا�ص، اأحد امل�صاريع اجلديدة التي تقوم ال�صركة باإن�صائها كما يف تاريخ هذه الن�صرة، حيث تهدف ال�صركة اإلى تقدمي 
مفهوم »البوليفارد« الذي �صيكون وجهة لـتلبية متطلبات احلياة الع�صرية، والذي يت�صمن مطاعم ومقاهي ذات اأ�صعار معتدلة. يهدف هذا 
الـ»بوليفارد» اإلى تقدمي مالمح ت�صاميم جذابة، تت�صمن قاعات كبرية ومناطق طبيعية خ�صراء حتيط مبطاعم متميزة ومزيج من املحالت 
التجارية الفريدة. كما تعتزم ال�صركة افتتاح دور �صينما يف غالبية املراكز التجارية على املدى املتو�صط، مما �صيتيح املزيد من و�صائل الرتفيه 

�صمن حمفظتها.

ཛ  تو�صعة املراكز التجارية احلالية: تعتزم ال�صركة تو�صعة بع�ص مراكزها التجارية احلالية متى كانت الظروف مالئمة لذلك، م�صتندة على
حتليل ال�صركة ملعطيات ال�صوق. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، قامت ال�صركة با�صتئجار قطعة اأر�ص جماورة الأحد املراكز التجارية احلالية 
)النخيل مول يف مدينة الريا�ص(، تبلغ م�صاحتها اإلى 106.375 مرت مربع. وتنوي ال�صركة اإكمال املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول يف 
مدينة الريا�ص على هذه القطعة يف نهاية العام 2019م، واإكمال املرحلة الثانية من التو�صعة خالل ال�صنوات الثالثة )3( القادمة. وتبحث 
ال�صركة ب�صكل م�صتمر عن فر�ص لزيادة امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري �صمن مراكزها التجارية. فعلى �صبيل املثال، قامت ال�صركة يف 
عام 2018م باإ�صافة 4.609 مرت مربع كم�صاحة اإجمالية جديدة قابلة للتاأجري يف مول الظهران، وذلك من خالل ا�صتغالل م�صاحات غري 
م�صتخدمة �صمن املناطق امل�صرتكة؛ كما قامت ال�صركة يف نف�ص العام باإ�صافة م�صاحة اإجمالية جديدة قابلة للتاأجري يف ال�صالم مول بجدة 
بلغت 1.890 مرت مربع بنف�ص االأ�صلوب. و�صوف ت�صتمر ال�صركة يف البحث عن فر�ص، عند االإمكان، الإ�صافة م�صاحات اإجمالية جديدة قابلة 

للتاأجري �صمن مراكزها التجارية.

ཛ  باالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صمل اإحدى اآليات ال�صركة لتح�صني اال�صتفادة من امل�صاحات ال�صاغرة، اإعادة قيا�ص امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري
للمحالت داخل مراكزها التجارية، وذلك باإعادة قيا�ص امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املوجودة يف خمططات ت�صاميم املراكز التجارية 
اأو عند ت�صغيلها، وذلك ي�صمل املحالت ال�صاغرة. وياأخذ باالإعتبار نظام املعلومات االدارية اخلا�ص بال�صركة عوامل  اجلديدة عند بنائها 
اعادة قيا�ص امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املحالت ال�صاغرة يف املراكز التجارية هذا وتت�صمن عقود االإيجار احلالية بنودا معدلة تبني 
اإعادة القيا�ص لتلك امل�صاحات عند انتهاء عقد االإيجار وجتديده. ويعني ذلك اإظهار عملية اإعادة القيا�ص بعد �صنة واحدة من جتديد عقد 
االإيجار ومبا�صرة عند اإعادة تاأجري الوحدة داخل املركز التجاري، ويف حالة انتهاء عقد االإيجار واإعادة تاأجري الوحدة اإلى م�صتاأجر جديد 



62

وفق امل�صاحة اجلديدة املعاد قيا�صها. ولطاملا قامت ال�صركة حتى اليوم بتاأجري وحداتها على اأ�صا�ص الت�صميم واملنطقة املخططة يف �صياق 
جهودها الهادفة اإلى ت�صليم املراكز التجارية قبل املوعد املحدد. ونتيجة الإعادة قيا�ص امل�صاحة موؤخرا، تو�صلت ال�صركة اإلى حتقيق زيادة يف 
امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري ت�صل الى 28.000 مرت مربع، االأمر الذي �صينعك�ص يف عملية جتديد عقود االإيجار للوحدات املعنية خالل 

العامني اإلى ثالثة اأعوام القادمة. 

حتقيق اق�سى قدر من العوائد املالية من املراكز التجارية احلالية لل�سركة 4٣٣٣2٣2

تركز ال�صركة ب�صكل كبري على اإدارة اأ�صولها ب�صكل فعال، وتعتزم اال�صتمرار يف �صجلها الناجح يف اإدارة مراكزها التجارية ب�صكل فاعل. لتحقيق هذا 
الهدف، اطلقت االإدارة عدد من املبادرات الرئي�صية والتي ت�صمل: )1( حت�صني معدالت االإ�صغال، و)2( حت�صني معدالت بدالت االإيجار، و)3( تنويع 
امل�صتاأجرين وفئاتهم، و)4( تعزيز االإيرادات من املبيعات االإعالنية واالأك�صاك وغريها من اخلدمات االأخرى، و)5( اإطالق مبادرات اأخرى لتح�صني 

كفاءة االأعمال.
ཛ  حت�صني معدالت االإ�صغال: من بني االأهداف االأ�صا�صية لل�صركة فيما يتعلق يف اإدارة اأ�صولها واال�صتمرار يف رفع م�صتويات االإ�صغال يف جميع

مراكزها التجارية. وتركز ال�صركة حتديدا على رفع م�صتويات االإ�صغال اخلا�صة باملراكز التجارية التي جرى افتتاحها موؤخرا، حيث تقوم، 
ن ال�صركة من تقلي�ص مقدار الوحدات غري امل�صتاأجرة ب�صكل موؤقت اإلى حني تاأمني  عل �صبيل املثال، بتاأجري مواقع لفرتات ق�صرية، مما مُيكِّ
م�صتاأجرين لفرتات اأطول. كما قامت ال�صركة يف عام 2014م يف اإطار جهودها لزيادة ايراداتها باإ�صافة اآلية جديدة لغالبية عقود االإيجار 
املربمة مع م�صتاأجريها والتي يتم مبوجبها حتديد قيمة بدل االيجار على اأنه املبلغ االعلى من:) 1( بدل االإيجار االأ�صا�صي، وهو عبارة عن 
قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد االأدنى لبدل االإيجار، و)2( ن�صبة مئوية من مبيعات امل�صتاأجرين ال�صنوية. وتخطط االإدارة لزيادة بدالت 
االإيجار القائمة على حجم املبيعات والتي مثلت 1.5%، و0.7%، و0.5% من اإجمايل اإيرادات االإيجار لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 
مار�ص 2016م، و31 مار�ص 2017م و31 مار�ص 2018م على التوايل. اأدخلت ال�صركة تدريجًيا بني ال�صنة املالية 2016م وال�صنة املالية 2018م 
اأحكاًما جديدة يف عقود االإيجار تتعلق بجمع بيانات مبيعات امل�صتاأجرين. اإن هذه االأحكام يف طور التنفيذ حالًيا، ومن املتوقع اأن ت�صهل جمع 
باإدراج هذه االأحكام يف جميع عقود االإيجار اجلديدة بغر�ص  ال�صركة قراًرا ا�صرتاتيجًيا  ال�صركة. اتخذت  بيانات املبيعات من م�صتاأجري 

احل�صول على هذه املعلومات بداًل من منح حوافز للم�صتاأجرين مقابل احل�صول الطوعي على هذه املعلومات.

ཛ  باالإ�صافة اإلى ذلك، تخطط االإدارة لربط اأنظمة تقنية املعلومات لدى ال�صركة مع اأنظمة نقاط البيع اخلا�صة بامل�صتاأجرين، بحيث تتمكن
ال�صركة من مراقبة مبيعاتهم، وبالتايل حتديد قيمة االإيجار القائم على حجم املبيعات. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، كانت ن�صبة 90% من 
عقود اإيجار ال�صركة ت�صتمل على اآلية حتديد بدل االإيجار قائمة على »حجم املبيعات«. وتعتزم ال�صركة تطبيق هذه االآلية ب�صكل كامل بالن�صبة 
ا اإلى زيادة االإيرادات املرتتبة على امل�صاحة االإجمالية احلالية  للعقود املذكورة خالل ال�صنتني اأو الثالث �صنوات القادمة. وتهدف االإدارة اأي�صً
القابلة للتاأجري عن طريق تقليل عدم كفاءة الت�صعري االإيجاري وتطبيق نهج اأكرث تنا�صًقا يف ت�صعري االإيجارات. وعليه، بداأت االإدارة خالل 
العام 2017م بتوحيد مناذج عقود االإيجار جلميع فئات امل�صتاأجرين من خالل توحيد فرتات االإيجار واالأ�صعار )مبا يف ذلك اخل�صومات(، 
وتاأكدت يف هذا ال�صياق من اأن »ن�صبة القدرة على حتمل التكاليف« للم�صتاأجر )والتي متثل بدل االإيجار املدفوع من امل�صتاأجر مق�صم على 

املبيعات التي يحققها امل�صتاأجر يف ذات املدة( ال تتجاوز موؤ�صرا حمددا م�صبقًا.

ཛ  حت�صني معدالت بدالت االإيجار: من االأهداف االأ�صا�صية الإدارة ال�صركة فيما يتعلق باإدارة اأ�صولها حت�صني معدالت بدالت االإيجار من خالل
االإدارة الفعالة لعملية جتديد عقود االإيجار املربمة مع امل�صتاأجرين، وذلك عن طريق جتديد عقود االإيجار ببدالت اإيجار اأعلى واإعادة تاأهيل 
امل�صاحة املوؤجرة. ويتم ذلك من خالل اإعادة تاأجري امل�صاحات االإجمالية القابلة للتاأجري الى فئات اأخرى من امل�صتاأجرين والذين يتقبلون 
م�صتويات اأعلى من بدالت االإيجار اأو اإلى م�صتاأجرين اأقوى من نف�ص الفئة اأو من خالل ادخال حت�صينات بدرجات متفاوتة على املوقع املعني. 
على �صبيل املثال، قررت االإدارة تقلي�ص امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املخ�ص�صة للهايربماركت يف كل من �صالم مول بالريا�ص )يناير 
2014م(، ومول العرب بجدة )مار�ص 2012م(، وعزيز مول بجدة )يناير 2013م(، مبقدار 17.049 مرت مربع ل�صالح م�صتاأجري املحالت 

التجارية العادية التي تزيد بدالت اإيجارها عموما عن بدالت االيجار مل�صتاأجري الهايربماركت.

ཛ  وفئاتهم �صمن امل�صتاأجرين  وتعديل مزيج  با�صتمرار مبراجعة  ال�صركة  تقوم  ال�صينما:  دور  اإطالق  وفئاتهم مبا يف ذلك  امل�صتاأجرين  تنويع 
مراكزها التجارية، مبا يتنا�صب مع احتياجات ال�صوق، من خالل القيام بتقييم دوري لالأداء املايل للم�صتاأجرين، ومراقبة التغريات يف اأذواق 
امل�صتهلكني واحتياجاتهم، واأي�صا من خالل اإجراء درا�صات ا�صتق�صائية للزوار، ف�صال عن اأبحاث �صكانية، وتقييم مدى ر�صا امل�صتاأجرين، 

هذا باالإ�صافة اإلى تنفيذ ا�صرتاتيجية قائمة على التق�صيم اإلى مناطق لتقدمي عرو�ص تكميلية للم�صتاأجرين احلاليني. 

ཛ  اإن ال�صركة على قناعة باأن املراكز التجارية اأ�صبحت ب�صكل متزايد وجهة ترفيه رئي�صية، مع توفر خيارات تنا�صب خمتلف فئات املجتمع. كما
وت�صعى االإدارة لتقدمي مفاهيم جديدة لتجارة التجزئة والرتفيه يف مراكزها التجارية، عند االإمكان، لتنويع العر�ص وتعظيم القيمة لكل من 
امل�صتاأجرين وال�صركة من خالل رفع االإ�صغال، وجذب املزيد من االإيجارات وتفعيل عرو�ص جديدة )على �صبيل املثال من خالل االأك�صاك 

املوؤقتة(. 

ཛ  وقد زادت ال�صركة من تركيزها على عرو�ص الرتفيه والغذاء / امل�صروبات. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م ازدادت ن�صبة 10% و 6% من اإجمايل
امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري املخ�ص�صة لهذه القطاعات، يف حني مت تخ�صي�ص عرو�ص البيع بالتجزئة والبقالة بن�صبة 70% و %14 
من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري على التوايل. وتتوقع االإدارة م�صتقبال تخفي�ص امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري التي تتيحها 
ال�صركة حالًيا ملتاجر الغذاء وامل�صروبات واإعادة تخ�صي�ص هذه امل�صاحة لفئات امل�صتاأجرين من ذوي االأداء االأف�صل و/ اأو االإيرادات االأعلى. 
على وجه اخل�صو�ص، تعتقد االإدارة اأن ال�صركة �صتكون من اجلهات الفاعلة الرئي�صية يف قطاع ال�صينما يف اململكة العربية ال�صعودية على املدى 
املتو�صط، حيث تخطط ال�صركة على املدى املتو�صط اإطالق اأكرث من 150 �صا�صة عر�ص يف اأكرث من 15 مركز جتاري تابع لل�صركة. كما تخطط 

ال�صركة، يف نهاية عام 2019م، فتح دور �صينما يف اأربعة مراكز جتارية يف جميع اأنحاء اململكة.
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ཛ  تعزيز االإيرادات من املبيعات االإعالنية واالأك�صاك وغريها من اخلدمات االأخرى: ت�صعى ال�صركة ا�صتمرار باإ�صافة م�صادر اإيرادات جديدة
اأنواعها  مبختلف  االإعالنات  مبيعات  ذلك  وي�صمل  مراكزها.  �صمن  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�صاحات  تاأجري  من  الإيراداتها  باالإ�صافة 

والفعاليات وا�صتغالل امل�صاحات ال�صاغرة بتاأجريها موؤقتًا وعربات الطعام داخل املركز التجاري. 

ཛ  اإطالق مبادرات اأخرى لتح�صني كفاءة االأعمال: اإطالق مبادرات اأخرى لتح�صني كفاءة االأعمال: اأطلقت االإدارة عددا من املبادرات لتح�صني
كفاءة عمليات ال�صركة، وذلك من خالل تقلي�ص امل�صاريف العامة، وزيادة االعتماد على االأ�صاليب احلديثة، واال�صتثمار يف تقنية املعلومات، 
واإدارة املرافق بال�صكل االأمثل وحت�صني عملية حت�صيل االإيجارات. ويف �صياق تنفيذ هذه املبادرات، تخطط ال�صركة لت�صبح امل�صغل االأف�صل 
للمراكز التجارية، مما �صيح�ّصن ممار�صاتها وعملياتها ب�صكل ملمو�ص. ويف هذا ال�صدد، اأنهت ال�صركة موؤخرا تطبيق نظام اإدارة العقارات 
اجلديد اخلا�ص بال�صركة )نظام »ياردي )Yardi(«( والذي يدخل اأف�صل معايري ال�صيا�صات واالإجراءات والعمليات، مما �صي�صهل اإدارة جميع 
عقارات ال�صركة، وميكنها من التوا�صل ب�صكل اأف�صل مع م�صتاأجريها وخدمتهم. كما اأن ال�صركة ب�صدد تفعيل حل جديد ملبيعات امل�صتاأجرين، 
ومراقبة امليزانية والتخطيط لها، من خالل نظام نقطة مبيعات اآلية. و�صيتم ا�صتخدام هذا النظام جلمع جميع البيانات الالزمة املتعلقة 
مببيعات امل�صتاأجرين ال�صنوية مما �صي�صهل عملية ح�صاب وحت�صيل بدالت االإيجار املتغرية )املحددة على اأ�صا�ص حجم املبيعات(. وتتوقع 

ال�صركة اأن ي�صتغرق تنفيذ هذا النظام ما ال يقل عن 12 �صهًرا من تاريخ هذه الن�صرة.

املحافظة على العالقات مع امل�ستاأجرين وتعزيزها 4٣٣٣2٣٣

على اعتبار ان م�صلحة ال�صركة وم�صتاأجريها مرتابطة، وقد دفع ذلك ال�صركة اإلى تقدمي خدمات وعرو�ص م�صممة خ�صي�صًا لالحتفاظ مب�صتاأجريها 
احلاليني وجذب اآخرين جدد. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، فقد تراوح متو�صط مدد عقود االإيجار بالن�صبة لفئة كبار امل�صتاأجرين وفئة امل�صتاأجرين 
�صبه الكبار ما بني 5 اإلى 10 �صنوات، فيما بلغ هذا املتو�صط 3 �صنوات مل�صتاأجري املحالت التجارية العادية. وتختلف املزايا التي تقدمها ال�صركة لكبار 
امل�صتاأجرين وامل�صتاأجرين الرئي�صيني، الذين ي�صكلون جزءا اأ�صا�صيًا من اإيرادات ال�صركة من بدالت االيجار عن املزايا املقدمة للم�صتاأجرين االآخرين 
الذين يقدمون خدمات اأو منتجات معروفة ت�صاعد يف ا�صتقطاب امل�صتهلكني املجاورين لتلك املراكز التجارية. وتقوم ا�صرتاتيجية ال�صركة املتمحورة 

حول امل�صتاأجرين على االآتي:
ཛ  العالقة مع كبار امل�صتاأجرين والعمالء الرئي�صيني: تعترب االإدارة كبار م�صتاأجري ال�صركة وعمالئها الرئي�صيني �صركاء ا�صرتاتيجيني ي�صهمون

يف تنمية مراكز ال�صركة التجارية. وبناًء عليه، فاإن العرو�ص القيمة التي تقدمها ال�صركة لكبار م�صتاأجريها ولعمالئها الرئي�صيني م�صممة 
لتمكني اأولئك امل�صتاأجرين من اال�صتفادة اإلى اأق�صى حد ممكن من مزايا مراكز ال�صركة التجارية. وتعتزم ال�صركة اال�صتمرار يف حت�صني 

املزايا املقدمة الأولئك امل�صتاأجرين الرئي�صيني، وي�صمل ذلك العنا�صر التالية:

اإتاحة الفر�صة لهوؤالء امل�صتاأجرين لتو�صيع نطاق اأعمالهم يف جميع اأنحاء اململكة متا�صيا مع تو�صع االنت�صار اجلغرايف للمراكز التجارية اخلا�صة 
بال�صركة.

زيادة ح�صور مواقع امل�صتاأجرين من خالل املحافظة على م�صتويات مرتفعة من الزائرين ب�صكل منتظم ملراكز ال�صركة التجارية.
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  خالل  من  الت�صويق  خدمات  ذلك  وي�صمل  التجارية،  املراكز  جميع  يف  اجلودة  عالية  واآلية  موحدة  خدمات  تقدمي 

والالفتات خارج املراكز التجارية اأو داخلها وتقدمي امل�صورة بخ�صو�ص اعمال جتهيز املحالت التجارية اخلا�صة بامل�صتاأجرين.
اإدارة العالقة بني ال�صركة وكبار م�صتاأجريها من خالل مديري عالقات متفرغني ي�صعون لتلبية احتياجات هوؤالء امل�صتاأجرين والى تقدمي خدمات 

عامة لهم ب�صكل م�صتمر، ويقدمون دعمًا عامًا م�صتمرًا، ويقدمون الدعم واملتابعة فيما يخ�ص متطلبات التو�صع اخلا�صة بهوؤالء امل�صتاأجرين.
اإتاحة دخول امل�صتاأجرين اإلى املن�صة الرقمية بال�صركة، ويهدف ذلك تزويد امل�صتاأجرين باأف�صل اخلدمات املمكنة، مبا يف ذلك التاأكد من خالل 
احلا�صب االآيل من دفعات امل�صتاأجر اخلا�صة باالأجور امل�صتحقة، وتلقي طلبات ال�صيانة، واحل�صول على بيانات مبيعات امل�صتاأجرين والتاأكد منها.

ཛ  العالقة مع امل�صتاأجرين االآخرين: تعتقد االإدارة اأن هناك م�صتاأجرين عامليني وحمليني اآخرين قد اجنذبوا بوجه عام ملراكز ال�صركة التجارية
نظرا ملواقعها اال�صرتاتيجية واملجاورة ملناطق الكثافة ال�صكانية الرئي�صية والتي تقطنها �صرائح �صكانية م�صتهدفة مبنتجاتها، ونظرًا ل�صمعة 
اإن ال�صركة تعتزم اال�صتمرار يف  ال�صركة و�صجلها احلافل، ف�صال عن �صمعة امل�صتاأجرين االآخرين يف مراكز ال�صركة التجارية. بناًء عليه، 
التجارية،  ال�صركة  مراكز  زائري  اأعداد  ارتفاع  اأخرى(  اأمور  بني  )من  ت�صمل  بحيث  االآخرين  امل�صتاأجرين  الأولئك  املقدمة  املزايا  حت�صني 
وتقدمي خدمات مب�صتويات عالية اجلودة، واإعداد مبادرات ت�صويقية م�صممة خ�صي�صًا لتنا�صب احتياجات ال�صوق املحلي، وتقدمي خدمات 

متخ�ص�صة لدعم ا�صحاب امل�صاريع املحلية.

بوجه عام، تقوم ال�صركة برت�صيخ عالقاتها مع م�صتاأجريها من خالل ا�صرتاتيجية ال�صركة لتطوير مراكز جتارية تتمتع مبواقع ا�صرتاتيجية، جماورة 
ملناطق الكثافة ال�صكانية الرئي�صية والتي تقطنها �صرائح �صكانية م�صتهدفة، ومتكني امل�صتاأجرين احلاليني واجلدد من اال�صتفادة من اإقبال الزائرين 

وترددهم على املراكز التجارية.
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حت�سني جتربة الزائرين وتر�سيخ الوعي بالعالمات التجارية لل�سركة 4٣٣٣2٣4

تهدف االإدارة اإلى تر�صيخ مكانة ال�صركة لتجعلها »الوجهة املف�صلة« للم�صتاأجرين والزائرين على حد �صواء، وذلك من خالل تبني ا�صرتاتيجيات خمتلفة 
تعتقد االإدارة اأنها ت�صاهم بجذب الزائرين. وت�صمل هذه اال�صرتاتيجيات: )1( اختيار املواقع ال�صحيحة للمراكز التجارية يف مناطق منا�صبة لل�صرائح 
ال�صكانية امل�صتهدفة، و)2( زيادة تنوع امل�صتاأجرين الإتاحة امكانية متتع الزائرين بتجربة ت�صوق وترفيه متكاملة، و)3( حت�صني مزيج امل�صتاأجرين 
واملاركات التجارية املتواجدة يف املراكز التجارية وتقدمي مفاهيم جديدة للرتفيه يف جميع اأنحاء اململكة، مبا يف ذلك، على �صبيل املثال ال احل�صر، 
دور ال�صينما، و)4( اإتاحة اإحدى اأول من�صات الت�صوق ال�صامل يف املنطقة، )5( ال�صعي الحتالل مركز ريادي يف اخلدمات الرقمية واإتاحة االت�صال 

ب�صبكة االإنرتنت، و)6( توفري مرافق مالئمة وجذابة باملراكز التجارية.
ཛ  اختيار املواقع ال�صحيحة للمراكز التجارية يف مناطق منا�صبة لل�صرائح ال�صكانية امل�صتهدفة: يتحقق ذلك من خالل اختيار مواقع للمراكز

التجارية ي�صهل الو�صول اإليها، تقع على م�صافة مقبولة من املجتمعات التي تخدمها تلك املراكز. ويتحقق ذلك اأي�صًا باختيار مزيج �صحيح 
من امل�صتاأجرين ينا�صب احتياجات املجتمعات التي تخدمها املراكز التجارية، من خالل تخ�صي�ص م�صاحة اأكرب للمطاعم والرتفيه يف بع�ص 
احلاالت. ويف حاالت اأخرى قد يقع اختيار ال�صركة على تخ�صي�ص مراكز جتارية ت�صتهدف امل�صتهلكني من ذوي الدخل املرتفع. ويف جميع 
االأحوال، فاإن املراكز التجارية التي تطورها ال�صركة م�صممة بحيث ميكن تكييفها لتمكني االإدارة من تقدمي و�صائل جديدة من الرتفيه، 

ا�صتجابة ملبادرات الهيئة العامة للرتفيه ومبا يتفق مع روؤية اململكة 2030 واالأهداف الرتفيهية لربنامج التحول الوطني.

ཛ  زيادة تنوع امل�صتاأجرين الإتاحة امكانية متتع الزائرين بتجربة ت�صوق وترفيه متكاملة: بادرت ال�صركة بتنويع اأن�صطة م�صتاأجريها بحيث مت
املراكز  يو�صع مفهوم  وامل�صروبات وهو ما  الت�صوق مقابل زيادة تركيز على حمالت الرتفيه وحمالت االطعمة  تقليل الرتكيز على حمالت 
التجارية لت�صمل »االكل والرتفيه والت�صوق«، وذلك مبا يتما�صى مع اأذواق الزائرين املتغرية. تقوم ال�صركة ب�صكل فعال بتحويل مفهوم املراكز 
التجارية من وجهات ت�صوق بحتة اإلى وجهات ترفيه �صاملة، توفر لزائريها املطاعم واملقاهي ومراكز الرتفيه والت�صوق. وبوجه خا�ص، تعتزم 
ال�صركة تخ�صي�ص امل�صاحة املنا�صبة من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري ملختلف اأ�صكال الرتفيه اأو املطاعم واملقاهي يف مراكزها التجارية 

القائمة وامل�صتقبلية. وي�صمل ذلك خطط ال�صركة الإقامة دور ال�صينما يف 15 من املراكز التجارية اخلا�صة بها على املدى املتو�صط.

ཛ  حت�صني مزيج امل�صتاأجرين واملاركات التجارية املتواجدة يف املراكز التجارية وتقدمي مفاهيم جديدة للرتفيه يف جميع اأنحاء اململكة، مبا يف
ذلك، على �صبيل املثال ال احل�صر، دور ال�صينما: تخطط ال�صركة لتو�صيع وتنويع قاعدة م�صتاأجريها ب�صكل كبري وال�صعي ال�صتقطاب ماركات 
جتارية وحمالت ذات ان�صطة غري متوفرة حاليًا �صواء يف اأي من املراكز التجارية التابعة لل�صركة، اأو يف اململكة اأو يف منطقة ال�صرق االأو�صط 
و�صمال اأفريقيا. وف�صاًل عن ذلك، ويف حني اأن ال�صركة تعتزم املحافظة على مكانتها الرائدة يف تقدمي املاركات التجارية الرائجة يف قطاع 
والراقية  الرائجة  التجارية ما بني  املاركات  ت�صم  بيع جتزئة خمتارة  باإن�صاء وحدات  ال�صركة  تقوم  التجارية، ف�صوف  ال�صوق يف مراكزها 
اأنحاء اململكة، مبا يتفق مع اأمناط االإنفاق واالجتاهات االجتماعية واالقت�صادية لل�صرائح ال�صكانية  يف مراكز جتارية خمتارة يف خمتلف 

امل�صتهدفة.

ཛ  اإتاحة اإحدى اأول من�صات الت�صوق ال�صامل يف املنطقة: ت�صعى االإدارة لت�صبح ال�صركة من الرواد يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا
ال�صركة  التجارية. وتخطط  التجارية، مبا ي�صمل تركيب �صبابيك رقمية لزوار مراكزها  اإتاحة من�صة ت�صوق �صاملة يف جميع مراكزها  يف 
الإطالق من�صة ت�صوق عرب االإنرتنت، باال�صرتاك مع �صركة فا�ص التقنية التجارية، وهي طرف ذو عالقة بال�صركة، وموقع على االإنرتنت يتيح 
للمت�صوقني يف اأي مكان باململكة الت�صفح والت�صوق واحلجز و�صراء املنتجات مبا�صرة ومن ثم ا�صتالمها من اأماكن خم�ص�صة داخل املراكز 
التجارية التابعة لل�صركة يف برنامج »ا�صغط وا�صتلم«. وما زالت املن�صة االإلكرتونية يف مراحل االختبار وتتوقع االإدارة اإطالق املوقع خالل 
عام 2020م، على اأن تقوم العالمات التجارية االأولى باال�صرتاك يف املن�صة فيما يتم بناء م�صاحات اال�صتالم. على وجه اخل�صو�ص، من 
البيع بالتجزئة  «ا�صغط وا�صتلم» ال�صتالم امل�صرتيات من وحدات  اأن ت�صاعد مراكز ال�صركة احلالية على دعم ا�صرتاتيجية برنامج  املتوقع 
الفعلية يف املراكز التجارية. و�صوف متكن هذه اخلدمة املتميزة واملرنة ال�صركة من حت�صني معدل زائري املراكز التجارية لديها و�صوف يكون 
مبقدور م�صتاأجريها ت�صويق منتجاتهم عرب االنرتنت وحت�صني قنوات البيع اخلا�صة بهم. اإ�صافة اإلى ذلك، ف�صوف يكون مبقدور الزائرين 

املزج بني اإمكانية ا�صتك�صاف املنتجات والعرو�ص عرب االإنرتنت وزيارة املحالت التجارية يف املراكز التجارية.

ཛ  ثقة وبناء  الزائرين  ال�صركة حت�صني جتربة  االإنرتنت: حتاول  ب�صبكة  االت�صال  واإتاحة  الرقمية  ريادي يف اخلدمات  ال�صعي الحتالل مركز 
الزائرين من خالل مبادرات رقمية خمتلفة، مثل تاأمني خدمة االت�صال ب�صبكة االنرتنت، وحتليل بيانات اإقبال الزائرين، وتطوير تطبيقات 

املواقع االإلكرتونية والهواتف الذكية. وت�صمل هذه املبادرات، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:

تهدف ال�صركة اإلى تاأمني خدمة ات�صال ب�صبكة االنرتنت جمانية خالل العامني 2019م و2020م جلميع زائري املراكز التجارية، وتهدف من - 
ذلك اإلى االرتباط ب�صكل اأف�صل مع الزائرين والتوا�صل معهم �صخ�صيًا. وتعتزم ال�صركة ربط نظام الـ«واي فاي« يف جميع مراكزها التجارية 
بنظام اآيل لتحليل اإقبال الزائرين، بغر�ص احل�صول على معلومات تف�صيلية عن زائري املراكز التجارية بحيث يت�صنى لها تفهم احتياجاتهم 
اإلى متكني ال�صركة من احل�صول على معلومات حول تف�صيالت الزائرين داخل املركز  اإقبال الزائرين  اأف�صل. ويهدف نظام ر�صد  ب�صكل 
التجاري، وذلك من خالل حتديد املناطق التي ت�صهد اكرث كثافة من الزائرين، ومعلومات حول ا�صتخدام املرافق، وحتليل البيانات اخلا�صة 
باملواقع وامناط الت�صوق، وحتديد ما اإذا كان الزائرون يعاودون زيارة املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وتهدف هذه املبادرات اإلى اإيجاد 
القيام بحمالت  اإعالنية جديدة من خالل متكينها من  لل�صركة قنوات  اأن يوفر ذلك  التجارية. ومن املمكن  بيانات حول مرتادي املراكز 

ت�صويقية موجهة لزائري املراكز التجارية من خالل الر�صائل الق�صرية عرب الهاتف اجلوال واالإ�صعارات الفورية والربيد االإلكرتوين.

اتفاعل -  تن�صيط  ذلك  من  تاأمل  وهي  اجلوال،  الهاتف  على  لها  تطبيق  وتطوير  االإلكرتوين  موقعها  حتديث  موؤخرا  ال�صركة  ا�صتكملت  لقد 
الزائرين من خالل جعل جتربة زيارتهم جتربة �صخ�صية ناجحة. 
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تخطط ال�صركة لربط و�صائل التوا�صل االجتماعي مع موقعها االلكرتوين وتطبيقها على الهاتف اجلوال وذلك من اجل امل�صاعدة يف عمليات - 
الت�صويق التي تقوم بها، وتو�صيع نطاق وجودها على �صبكة االإنرتنت. 

تخطط ال�صركة لتطوير منتجات وخدمات وعرو�ص وفعاليات متنوعة �صيتم ا�صتخدامها يف قنوات احلمالت الت�صويقية لل�صركة. - 

ཛ  توفري مرافق مالئمة وجذابة باملراكز التجارية: تهدف ال�صركة اإلى حت�صني �صبل راحة الزائرين اإلى اأق�صى درجة ممكنة من خالل املرافق
املتوفرة يف املراكز التجارية، وذلك من خالل مواقف �صيارات منظمة، والفتات مرورية وا�صحة، وتهيئة مكان لنزول الركاب عند البوابة 
الرئي�صية، وجتهيز غرف انتظار لل�صائقني، واإ�صاءة منا�صبة ملواقف ال�صيارات، وخدمة ركن ال�صيارات. وتدرك ال�صركة اأي�صًا اأهمية جمال 
الت�صاميم داخل مراكزها التجارية، االأمر الذي ميكن اأن ي�صاعد يف جذب املزيد من الزائرين. وعلى وجه التحديد، تقوم ال�صركة ب�صكل 
منتظم باال�صتثمار يف مراكزها التجارية، كي ت�صمن بقاء مظهرها متجددا وحديثا. على �صبيل املثال، ا�صتثمرت ال�صركة يف مول العرب بجدة 
يف عام 2016م يف نظام تربيد جديد، وار�صيات جديدة، واأعيد ت�صميم منطقة املطاعم، وتركيب الفتات جديدة. كما ت�صعى ال�صركة الى 
توحيد الهوية العامة ملراكزها التجارية، بحيث يتم ابراز هذه الهوية و�صعار ال�صركة ب�صكل وا�صح على الالفتات اخلارجية جلميع مراكزها 

التجارية، باالإ�صافة الى توحيد عنا�صر اأخرى، مثل االأثاث وت�صاميم الدهان اخلارجي ومكاتب اال�صتعالمات.

ملحة عامة عن ال�سركة ومنو راأ�سمالها 4٣4

الت�صجيل  �صهادة  مبوجب  الريا�ص  مبدينة  التجاري  ال�صجل  يف  ت�صجيلها  وجرى  حمدودة،  م�صوؤولية  ذات  ك�صركة  العربية  املراكز  �صركة  تاأ�صي�ص  مت 
�صعودي،  ريال   1.000.000 قدره  براأ�صمال  ال�صركة  وتاأ�ص�صت  2005/05/15م(.  )املوافق  1426/04/07هـ  وتاريخ   ،1010209177 رقم  التجاري 

بالكامل. لكل ح�صة مدفوعة  �صعودي  ريال  ا�صمية قدرها 1.000  بقيمة  اإلى 1.000 ح�صة،  مق�صم 

وقد مت توزيع احل�ص�ص على النحو التايل:
جدول  ٣٣4: ال�سركاء بال�سركة عند التاأ�سي�س:

عدد احل�س�سن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
85850%�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه

550%فواز عبدالعزيز احلكري
550%�صلمان عبدالعزيز احلكري

550%عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
1001.000%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

وبتاريخ 1427/02/11هـ )املوافق 2006/03/11م(، قامت �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه وفواز عبدالعزيز احلكري و�صلمان عبدالعزيز 
احلكري وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري بنقل كامل ح�ص�صهم يف ال�صركة اإلى �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة و�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه 

القاب�صة.
جدول  2٣4: ال�سركاء بال�سركة كما يف ٣427/02/٣٣هـ )املوافق 2006/0٣/٣٣م(

عدد احل�س�سن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

50500%�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة
50500%�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة

1001.000%املجموع
امل�صدر: ال�صركة

وبتاريخ 1429/03/09هـ )املوافق 2008/03/16م(، قامت �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة و�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة بنقل 
كامل ح�ص�صهما يف ال�صركة اإلى �صركة فا�ص العقارية و�صركة �صعف العاملية.

جدول  ٣٣4: ال�سركاء يف ال�سركة، كما يف ٣429/0٣/09هـ )املوافق 2008/0٣/٣6م(

عدد احل�س�سن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

95950%�صركة فا�ص العقارية
550%�صركة �صعف العاملية

1001.000%املجموع
امل�صدر: ال�صركة

بتاريخ 1436/05/27هـ )املوافق 2015/03/17م(، قامت �صركة فا�ص العقارية بنقل مئة وخم�صون )150( ح�صة من ح�ص�صها يف ال�صركة اإلى فواز 
عبدالعزيز احلكري، ومئة وخم�صون )150( ح�صة اإلى �صلمان عبدالعزيز احلكري، ومئة وثالثون )130( ح�صة اإلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري، 

وقامت �صركة �صعف العاملية بنقل ع�صرين )20( ح�صة من ح�ص�صها اإلى عبد املجيد عبدالعزيز احلكري.
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و بتاريخ 1436/05/27هـ )املوافق 2015/03/17م( قد متت اأي�صًا زيادة راأ�صمال ال�صركة من 1.000.000 ريال �صعودي اإلى اأربعة مليارات واأربعمئة 
اإلى 4.450.000 ح�صة عادية، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 ريال �صعودي لكل ح�صة،  وخم�صون مليون )4.450.000.000( ريال �صعودي، مق�صم 

وذلك من خالل:
ཛ ر�صملة مبلغ 2.257.183.825 من ح�صاب امل�صاهمني اجلاري )كما يف 28 فرباير 2015م(، و

ཛ  ر�صملة مبلغ 2.191.816.175 ريال �صعودي من ح�صاب االأرباح املبقاة والذي كان يبلغ 1.275.172.345 ريال �صعوي كما يف 31 مار�ص
2014م و916.643.830 ريال �صعودي كما يف 28 فرباير 2015م.

جدول  4٣4: ال�سركاء يف ال�سركة كما يف ٣4٣6/05/27هـ )املوافق 20٣5/0٣/٣7م(

عدد احل�س�سن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

1566.750.000%فواز عبدالعزيز احلكري
1566.750.000%�صلمان عبدالعزيز احلكري

1566.750.000%عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
52231.400.000%�صركة فا�ص العقارية
313.350.000%�صركة �صعف العاملية

100445.000.000%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

وبتاريخ 1438/9/18هـ )املوافق 13 يونيو 2017م(، مت تخفي�ص القيمة االإ�صمية للح�ص�ص من 1.000 ريال �صعودي للح�صة الواحدة اإلى 10 رياالت 
�صعودية للح�صة، ونتيجًة لذلك اأ�صبح راأ�صمال ال�صركة اأربعة مليارات و4.450.000.000 ريال �صعودي مدفوع بالكامل مق�ّصم اإلى 445.000.000 

ح�صة بقيمة ا�صمية تبلغ 10 ريال �صعودي للح�صة الواحدة.

وبتاريخ 1438/09/18هـ )املوافق 2017/06/13م(، قام فواز عبدالعزيز احلكري بنقل 22.250.000 ح�صة من ح�ص�صه يف ال�صركة اإلى �صركة 
عبداملجيد  وقام  الثانية،  الفريدة  ل�صركة  ال�صركة  يف  ح�ص�صه  من  ح�صة   22.250.000 بنقل  احلكري  عبدالعزيز  �صلمان  وقام  االأولى،  الفريدة 

الثالثة. الفريدة  �صركة  اإلى  ال�صركة  بنقل 22.250.000 ح�صة من ح�ص�صه يف  عبدالعزيز احلكري 
جدول  5٣4: ال�سركاء يف ال�سركة، كما يف ٣4٣8/09/٣8هـ )املوافق 20٣7/06/٣٣م(

عدد احل�س�سن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
1044.500.000%فواز عبدالعزيز احلكري

1044.500.000%�صلمان عبدالعزيز احلكري
1044.500.000%عبداملجيد عبدالعزيز احلكري

522.250.000%�صركة الفريدة االأولى
522.250.000%�صركة الفريدة الثانية
522.250.000%�صركة الفريدة الثالثة
52231.400.000%�صركة فا�ص العقارية
313.350.000%�صركة �صعف العاملية

100445.000.000%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

وبتاريخ 1439/01/08هـ )املوافق 2017/09/28م(، مت حتويل ال�صركة من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة براأ�صمال قدره 
4.450.000.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 445.000.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صعودية لكل �صهم.
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التطورات الرئي�سية لل�سركة منذ تاأ�سي�سها 4٣5

يظهر اجلدول التايل التطورات الرئي�صية لل�صركة منذ تاأ�صي�صها وحتى تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  6٣4: التطورات الرئي�سية منذ افتتاح اأول مركز جتاري لل�سركة )�سحارى بالزا( يف عام 2002م 

احلدث/التطورال�سنة

افتتاح �صحارى بالزا2002م

افتتاح النخيل بالزا يف الق�صيم وخري�ص مول يف مدينة الريا�ص 2004م
و�صلت امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري اإلى اأكرث من 100.000 مرت مربع

تاأ�ص�صت �صركة املراكز العربية بدايًة ك�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�ص مال قدره مليون )1.000.000( ريال �صعودي2005م
افتتاح عزيز مول يف مدينة جدة وال�صالم مول يف مدينة الريا�ص ومول الظهران يف مدينة الظهران

و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 20.000.000 زائر2006م

افتتاح مول العرب يف مدينة جدة والنور مول يف املدينة املنورة 2008م
جتاوزت امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 500.000 مرت مربع، وو�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 30.000.000 زائر

افتتاح تو�صعة مول الظهران2009م

افتتاح االأح�صاء مول يف الهفوف2010م
و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 50.000.000 زائر

2011م
افتتاح هيفاء مول يف مدينة جدة ومكة مول يف مكة املكرمة

جتاوزت امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 600.000 مرت مربع
و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى اأكرث من 60.000.000 زائر

2012م
افتتاح ال�صالم مول يف مدينة جدة

ح�صلت ال�صركة على درجة التميز يف جوائز ال�صياحة عن عام 2012م )مول الظهران(
ح�صلت ال�صركة على اجلائزة الذهبية ملراكز الت�صوق يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، وذلك من املجل�ص العاملي ملراكز الت�صوق

2013م
دخلت ال�صركة يف مو�صوعة »غيني�ص« العاملية الأكرب منطقة األعاب ترفيهية يف العامل، والتي حققتها »بيلي بيز« يف مول الظهران

جتاوزت امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 800.000 مرت مربع
ح�صلت ال�صركة على جائزة اأف�صل جتربة ت�صوق يف مول الظهران، جائزة التميز ال�صياحي. 

افتتاح تاال مول يف مدينة الريا�ص، والنخيل مول يف مدينة الريا�ص، و�صلمى مول يف حائل2014م
و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 88.000.000 زائر

2015م

افتتاح اجلبيل مول يف اجلبيل، وجوري مول يف الطائف
ح�صلت ال�صركة على اجلائزة الذهبية يف جوائز مراكز الت�صوق يف ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا يف عام 2015م

و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 90.000.000 زائر
متت زيادة راأ�ص مال ال�صركة اإلى 4.450.000.000 ريال �صعودي مق�صمة اإلى 4.450.000 ح�صة بقيمة ا�صمية تبلغ 1.000 ريال �صعودي للح�صة 

الواحدة

2016م
افتتاح يا�صمني مول يف مدينة جدة، واحلمراء مول يف مدينة الريا�ص
جتاوزت امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 1.000.000 مرت مربع

و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 96.000.000 زائر

2017م

مت تخفي�ص القيمة اال�صمية للح�صة من 1.000 ريال �صعودي للح�صة الواحدة اإلى 10 رياالت �صعودية للح�صة الواحدة، بعد اأن اأ�صبح راأ�ص مال ال�صركة 
4.450.000.000 ريال �صعودي مق�صمة اإلى 445.000.000 ح�صة بقيمة ا�صمية تبلغ 10 رياالت �صعودية للح�صة الواحدة

مت حتويل ال�صركة من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإلى �صركة م�صاهمة مقفلة براأ�ص مال قدره 4.450.000.000 ريال �صعودي، مق�صمة اإلى 
445.000.000 �صهم عادي بقيمة ا�صمية مدفوعة بالكامل بقيمة 10 رياالت �صعودية لل�صهم الواحد

و�صل اإجمايل عدد الزائرين اإلى ما يتجاوز 108.000.000 زائر2018م

اأقرت اجلمعية العامة زيادة راأ�ص مال ال�صركة من 4.450.000.000 ريال �صعودي مق�صمة اإلى 445.000.000 �صهم بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت 2019م
�صعودية لل�صهم الواحد اإلى 4.750.000.000 ريال �صعودي مق�صم اإلى 475.000.000 �صهم بقيمة ا�صمية قدرها 10 رياالت �صعودية لل�صهم الواحد

امل�صدر: ال�صركة



68

نظرة عامة على هيكل ال�سركة و�سركاتها التابعة الرئي�سية 4٣6

نظرة عامة 4٣6٣٣

يو�صح الر�صم البياين التايل هيكل ال�صركة و�صركاتها التابعة الرئي�صية، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
ال�سكل  ٣٣4: الهيكل التنظيمي لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة
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مالحظة: متتلك ال�صركة عدًدا من ال�صركات التابعة »غري العاملة« التي �صبق تاأ�صي�صها لغر�ص متلك العقارات، مبا يف ذلك �صركة االإرث املتني و�صركة جممع الريموك و�صركة 
جممع النور التجارية املحدودة. وهذه ال�صركات التابعة غري العاملة ال متلك اأو ت�صتاأجر اأي عقارات، ولي�ص لديها اأي اأ�صول اأو التزامات اأو اإيرادات اأو اأرباح وال تقوم باأي اأن�صطة 

اأخرى.

ويظهر اجلدول التايل ال�صركات التابعة العاملة لل�صركة، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  7٣4: ملخ�س املعلومات االأ�سا�سية عن ال�سركات التابعة العاملة لل�سركة

 الرقم
  راأ�س املالرقم ال�سجل التجاريال�سركة التابعةالت�سل�سلي

)ريال �سعودي(
 ن�سبة امللكية املبا�سرة

لل�سركة
 ن�سبة امللكية غري
املبا�سرة لل�سركة

5%95%1010223393500.000�صركة مراكز الريا�ص املحدودة1

2
�صركة الق�صيم للم�صاريع الرتفيهية 
والتجارية )الأ�صحابها عبداملح�صن 

احلكري و�صركاه(
1131017545500.000%50%0

5%95%1010431098100.000�صركة عيون الب�صاتني للتجارة3
5%95%1010413282100.000�صركة جممع عيون الرائد التجارية4

�صركة البوارج العاملية للتنمية واال�صتثمار 5
5%95%1010245774500.000العقاري

5%95%1010245770500.000�صركة املكارم العاملية للتنمية العقارية6

امل�صدر: ال�صركة

مالحظة: اإن لل�صركة 12 �صركة تابعة غري عاملة )ملزيٍد من التفا�صيل، يرجى مراجعة امللحق 3 »ال�صركات التابعة غري العاملة«(.

هيكل ملكية ال�سركة قبل الطرح وبعده 4٣6٣2

يبلغ راأ�ص املال احلايل لل�صركة، كما يف تاريخ هذه الن�صرة، 4.450.000.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 445.000.000 �صهم، بقيمة ا�صمية قدرها 
10 رياالت �صعودية لكل �صهم. و�صريتفع راأ�ص مال ال�صركة بعد الطرح اإلى 4.750.000.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 475،000،000 �صهم، بقيمة 

ا�صمية قدرها 10 رياالت �صعودية لكل �صهم. ويعطي اجلدول التايل ملحة عامة عن ملكية االأ�صهم قبل الطرح وبعده:
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جدول  8٣4: ملحة عامة عن ملكية االأ�سهم قبل الطرح وبعده

ا�سم امل�ساهم

بعد الطرحقبل الطرح

القيمة اال�سمية عدد االأ�سهم
)ريال �سعودي(

 ن�سبة
 امللكية

املبا�سرة

 ن�سبة
 امللكية غري

املبا�سرة
القيمة اال�سمية عدد االأ�سهم

)ريال �سعودي(

 ن�سبة
 امللكية

املبا�سرة

 ن�سبة
 امللكية غري

املبا�سرة

فواز عبدالعزيز 
18.67%8%23.3338.000.000380.000.000%1017%44.500.000445.000.000احلكري

�صلمان عبدالعزيز 
18.67%8%23.3338.000.000380.000.000%1018%44.500.000445.000.000احلكري

عبداملجيد 
18.66%8%23.3338.000.000380.000.000%1019%44.500.000445.000.000عبدالعزيز احلكري

�صركة الفريدة 
-4%19.000.000190.000.000-5%22.250.000222.500.000االأولى

�صركة الفريدة 
-4%19.000.000190.000.000-5%22.250.000222.500.000الثانية

�صركة الفريدة 
-4%19.000.000190.000.000-5%22.250.000222.500.000الثالثة

-41.6%197.600.0001.976.000.000-52%231.400.0002.314.000.000�صركة فا�ص العقارية
-2.4%11.400.000114.000.000-3%13.350.000133.500.000�صركة �صعف العاملية

-20%95.000.000950.000.000----اجلمهور
56%100%70475.000.0004.750.000.000%100%445.000.0004.450.000.000املجموع

امل�صدر: ال�صركة

17  ميتلك فواز عبد العزيز فهد احلكري ن�صبة ملكية غري مبا�صرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة لـ: )1( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية 
القاب�صة التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)2( ن�صبة ملكية قدرها 33.4% يف �صركة فواز احلكري و�صركاه القاب�صة، 
التي متلك 3.5% من اأ�صهم �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة التي بدورها متلك 95% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)3( كامل 
االأ�صهم يف �صركة الفريدة االأولى، التي متلك 5% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)4( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة �صعف 
العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)5( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، 
التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة �صعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�صهم ال�صركة ؛ و)6( باالإ�صافة اإلى ن�صبة ملكية غري مبا�صرة قدرها 0.41% التي ن�صاأت عن امللكيات 

املرتبطة والتي ت�صمل ملكية متبادلة )Cross-Ownership( بني �صركة فا�ص العقارية و�صركة �صعف العاملية.

اأ�صهم �صركة فا�ص  لـ: )1( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% من  18  ميتلك �صلمان عبد العزيز فهد احلكري ن�صبة ملكية غري مبا�صرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة 
اأ�صهم بن�صبة 33.4% يف �صركة فواز احلكري و�صركاه  اأ�صهم ال�صركة؛ و)2(  اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي متلك بدورها 52% من  ال�صعودية القاب�صة التي متلك 95% من 
القاب�صة، التي متلك 3.5% من اأ�صهم �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)3( كامل 
االأ�صهم يف �صركة الفريدة الثانية التي متلك 5% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)4( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة �صعف 
العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)5( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، 
التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة �صعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�صهم ال�صركة ؛ و)6( باالإ�صافة اإلى ن�صبة ملكية غري مبا�صرة قدرها 0.41% التي ن�صاأت عن امللكيات 

املرتبطة التي ت�صمل ملكية متبادلة )Cross-Ownership( بني �صركة فا�ص العقارية و�صركة �صعف العاملية.

19  ميتلك عبداملجيد عبد العزيز فهد احلكري ن�صبة ملكية غري مبا�صرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة لـ : )1( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% من اأ�صهم �صركة فا�ص 
اأ�صهم بن�صبة 33.2% يف �صركة فواز احلكري و�صركاه  اأ�صهم ال�صركة؛ و)2(  اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي متلك بدورها 52% من  ال�صعودية القاب�صة التي متلك 95% من 
القاب�صة، التي متلك 3.5% من اأ�صهم �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)3( كامل 
االأ�صهم يف �صركة الفريدة الثانية التي متلك 5% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)4( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة �صعف 
العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�صهم �صركة فا�ص العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�صهم ال�صركة؛ و)5( ن�صبة ملكية قدرها 31.7% يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، 
التي متلك 95% من اأ�صهم �صركة �صعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�صهم ال�صركة ؛ و)6( باالإ�صافة اإلى ن�صبة ملكية غري مبا�صرة قدرها 0.41% التي ن�صاأت عن امللكيات 

املرتبطة التي ت�صمل ملكية متبادلة )Cross-Ownership( بني �صركة فا�ص العقارية و�صركة �صعف العاملية.

ملحة عامة عن ال�سركات التابعة العاملة 4٣6٣٣

ا 12 �صركة تابعة غري  وقد ورد فيما يلي ملحة عامة عن ال�صركات التابعة العاملة لل�صركة. باالإ�صافة اإلى ال�صركات التابعة العاملة، لدى ال�صركة اأي�صً
عاملة �صبق تاأ�صي�صها لغر�ص متلك العقارات وهي �صركات ال تقوم بامتالك اأو ا�صتئجار اأي عقار، ولي�ص لديها اأي اأ�صول اأو التزامات اأو اإيرادات اأو 

اأرباح وال تقوم باأي اأن�صطة اأخرى )ملزيد من التفا�صيل، يرجى مراجعة امللحق 3 »ال�صركات غري العاملة«(.

�سركة مراكز الريا�س املحدودة 4٣6٣٣٣٣

اإلى 500 ح�صة، بقيمة ا�صمية  �صركة مراكز الريا�ص املحدودة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 500.000 ريال �صعودي، مق�صم 
)املوفق  1427/08/25هـ  وتاريخ   ،1010223393 برقم  الريا�ص  ملدينة  التجاري  ال�صجل  يف  م�صجلة  �صركة  وهي  ح�صة،  لكل  ريال   1.000 قدرها 

ال�صعودية. العربية  باململكة  الريا�ص  مدينة  يف  املحدودة  الريا�ص  مراكز  ل�صركة  الرئي�صي  املركز  ويقع  2006/09/18م(. 
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وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة مراكز الريا�ص املحدودة ت�صغيل و�صيانة وتاأجري املراكز التجارية وتطوير العقارات. باالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن �صركة 
مراكز الريا�ص املحدودة هي حالًيا �صركة �صامنة فيما يتعلق باإتفاقيات اإعادة التمويل.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة مراكز الريا�ص املحدودة، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  9٣4: هيكل ملكية �سركة مراكز الريا�س املحدودة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

95%�صركة املراكز العربية
5%�صركة جممع النور التجارية املحدودة

100%املجموع
امل�صدر: ال�صركة

�سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية )الأ�سحابها عبداملح�سن احلكري و�سركاه( 4٣6٣٣٣2

�صركة الق�صيم للم�صاريع الرتفيهية والتجارية )الأ�صحابها عبداملح�صن احلكري و�صركاه( هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 500.000 
اإلى 500 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي �صركة م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة بريدة  ريال �صعودي، مق�صم 
والتجارية  الرتفيهية  للم�صاريع  الق�صيم  ل�صركة  الرئي�صي  املركز  ويقع  2002/12/23م(.  )املوافق  1423/10/19هـ  وتاريخ   ،1131017545 برقم 

)الأ�صحابها عبداملح�صن احلكري و�صركاه( يف مدينة بريدة باململكة العربية ال�صعودية.

وتتمثل اأن�صطة �صركة الق�صيم للم�صاريع الرتفيهية والتجارية )الأ�صحابها عبداملح�صن احلكري و�صركاه( يف ت�صغيل و�صيانة وتاأجري املراكز التجارية. 
باالإ�صافة اإلى ذلك، تقوم �صركة الق�صيم للم�صاريع الرتفيهية والتجارية با�صتئجار االأرا�صي التابعة ل�صلمى مول والنخيل بالزا )الق�صيم(.

وجتدر اال�صارة على اأنه وبح�صب هيكل امللكية اخلا�ص مبركز النخيل بالزا )الق�صيم(، فاإن ال�صركة ت�صتفيد من ن�صف اإيرادات املركز التجاري بينما 
ت�صتفيد من كامل اإيرادات تو�صعة النخيل بالزا )الق�صيم( بح�صب االتفاقية مع �صركة جمموعة عبداملح�صن احلكري لل�صياحة والتنمية.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة الق�صيم للم�صاريع الرتفيهية والتجارية )الأ�صحابها عبداملح�صن احلكري و�صركاه(، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣0٣4: هيكل ملكية �سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية )الأ�سحابها عبداملح�سن احلكري و�سركاه(، كما يف تاريخ هذه 

الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
50%�صركة املراكز العربية

50%�صركة جمموعة عبد املح�صن احلكري لل�صياحة والتنمية
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

�سركة عيون الب�ساتني للتجارة 4٣6٣٣٣٣

�صركة عيون الب�صاتني للتجارة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 
1.000 ريال �صعودي، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010431098، وتاريخ 1436/05/18هـ )املوافق 2015/03/08م(. 

ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة عيون الب�صاتني يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة عيون الب�صاتني للتجارة ت�صغيل و�صيانة املراكز التجارية واملجمعات ال�صكنية. كانت �صركة عيون الب�صاتني للتجارة 
�صابًقا مالكة ملوقع جوهرة )جدة(، والذي مت نقله اإلى ال�صركة كجزء من اإعادة التمويل. وتتوقع ال�صركة اأن متتلك �صركة عيون الب�صاتني للتجارة عدد 

من العقارات يف امل�صتقبل.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة عيون الب�صاتني للتجارة، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
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جدول  ٣٣٣4: هيكل ملكية �سركة عيون الب�ساتني للتجارة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

95%�صركة املراكز العربية
5%�صركة االرث املتني 

100%املجموع
امل�صدر: ال�صركة

�سركة جممع عيون الرائد التجارية 4٣6٣٣٣4

�صركة جممع عيون الرائد التجارية هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية 
)املوافق  1435/07/07هـ  وتاريخ   ،1010413282 برقم  الريا�ص  ملدينة  التجاري  ال�صجل  يف  م�صجلة  وهي  منها،  لكل  �صعودي  ريال   1.000 قدرها 

2014/05/06م(. ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة عيون الرائد يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وتتمثل االأن�صطة الرئي�صة ل�صركة جممع عيون الرائد التجارية يف مقاوالت املباين العامة، وت�صغيل و�صيانة املراكز التجارية. كانت �صركة جممع عيون 
الرائد التجارية �صابًقا مالكة ملوقع مول العرب )الريا�ص(، والذي مت نقله اإلى ال�صركة كجزء من اإعادة التمويل. وتتوقع ال�صركة اأن متتلك �صركة جممع 

عيون الرائد التجارية عدد من العقارات يف امل�صتقبل.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة جممع عيون الرائد التجارية، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣2٣4: هيكل ملكية �سركة جممع عيون الرائد التجارية كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

95%�صركة املراكز العربية
5%�صركة جممع الريموك 

100%املجموع
امل�صدر: ال�صركة

�صركة البوارج العاملية للتنمية واال�صتثمار العقاري

�صركة البوارج العاملية للتنمية واال�صتثمار العقاري هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 500.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 500 ح�صة، 
بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010245774، وتاريخ 1429/02/30هـ 

)املوافق 2008/03/08م(. ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة البوارج العاملية للتنمية واال�صتثمار العقاري يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

البوارج  �صركة  واال�صتثمارات. متتلك  العقاري  التطوير  العقاري يف  واال�صتثمار  للتنمية  العاملية  البوارج  ل�صركة  التجارية  الرئي�صية  االأن�صطة  وتتمثل 
العقاري. للتمويل  العاملية  اأمالك  �صركة  اأ�صهم  ن�صبتها 2.83% من  العقاري ح�صة  واال�صتثمار  للتنمية  العاملية 

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة البوارج العاملية للتنمية واال�صتثمار العقاري، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣٣٣4: هيكل ملكية �سركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار العقاري، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
95%�صركة املراكز العربية

5%�صركة مراكز الريا�ص املحدودة
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

�سركة املكارم العاملية للتنمية العقارية 4٣6٣٣٣5

�صركة املكارم العاملية للتنمية العقارية هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 500.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 500 ح�صة، بقيمة ا�صمية 
الريا�ص برقم 1010245770، وتاريخ 1429/02/30هـ )املوافق  التجاري ملدينة  ال�صجل  قدرها 1.000 ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة يف 

2008/03/08م(. ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة البوارج العاملية للتنمية واال�صتثمار العقاري يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

للتنمية  العاملية  املكارم  �صركة  متتلك  واال�صتثمارات.  العقارات  تطوير  العقارية  للتنمية  العاملية  املكارم  ل�صركة  التجارية  الرئي�صية  االأن�صطة  وت�صمل 
العقاري. للتمويل  العاملية  اأمالك  �صركة  اأ�صهم  من  العقارية %5.67 
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ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة املكارم العاملية للتنمية العقارية، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣4٣4: هيكل ملكية �سركة املكارم العاملية للتنمية العقارية، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

95%�صركة املراكز العربية
5%�صركة مراكز الريا�ص املحدودة

100%املجموع
امل�صدر: ال�صركة

ملحة عامة عن امل�ساهمني 4٣7

يبني الر�صم البياين التايل هيكل ملكية ال�صركة:
ال�سكل  2٣4: هيكل ملكية ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة
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فواز عبدالعزيز احلكري 4٣7٣٣

فواز عبدالعزيز احلكري هو موؤ�ص�ص جمموعة فواز احلكري، وهو حا�صل على �صهادة البكالوريو�ص يف االقت�صاد واملحا�صبة يف �صنة 1989م من جامعة 
العربية  اململكة  يف  التجارية  االمتيازات  تطوير  يف  ريادي  دور  لعبت  التجارية  وا�صرتاتيجياته  روؤيته  اأن  االإدارة  وتعتقد  املتحدة.  اململكة  يف  لوفبورو 
ال�صعودية. وقد ا�صتمر ال�صيد فواز احلكري، مدعوما بفريق من املهنيني املحرتفني املتمر�صني، يف متابعة تنمية اأعماله باإدخال مفاهيم مبتكرة وعالية 

اجلودة وقيادة ا�صرتاتيجيات جتارية.

ويف عام 1997م، قامت �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه، وهي �صركة اأ�ص�صها ال�صيد فواز احلكري، باإبرام اأولى اتفاقياتها اخلا�صة باالمتيازات، 
وعلى مر ال�صنوات التالية دخلت ال�صركة يف �صراكات مع خمتلف عالمات االأزياء العاملية، مثل »زارا« و»األدو« و»ما�صيمو دوتي«. وكما يف 1 دي�صمرب 
2018م، تدير �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه اأعمالها مبا يزيد عن 88 عالمة جتارية عاملية يف اأكرث من 1.800 وحدة يف جمال التجزئة يف 

13 دولة، ولديها حوايل 14.822 موظف.
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وقد اأ�ص�ص ال�صيد فواز احلكري ال�صركة الإيواء عالمات جتارية كربى. وبف�صل توفري مزيج جتربة ت�صوق متميزة، وقوة املاركات التجارية املتاحة، اأ�صبح 
فواز عبدالعزيز احلكري رمزًا رائدا من رموز االأعمال يف اململكة العربية ال�صعودية.

�سلمان عبدالعزيز احلكري 4٣7٣2

يقوم �صلمان عبدالعزيز احلكري بقيادة االأعمال العقارية ملجموعة فواز احلكري، وهو مهند�ص معماري موؤهل، تخرج يف جامعة امللك �صعود، وا�صتمر 
يف االإ�صراف على ت�صميم وت�صييد واإدارة املراكز التجارية لل�صركة، ف�صاًل عن بع�ص من املرافق املهمة ذات اال�صتخدامات املتعددة يف اململكة العربية 

ال�صعودية.

عبد املجيد عبدالعزيز احلكري 4٣7٣٣

عبداملجيد عبدالعزيز احلكري هو رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه. تخرج من جامعة امللك �صعود، وله ب�صمة يف اإدارة اإحدى 
اأكرب ال�صبكات ال�صاعدة يف ال�صوق لوحدات البيع بالتجزئة يف اململكة العربية ال�صعودية.

ح�صل عبد املجيد عبدالعزيز احلكري على جائزة ال�صركات ال�صعودية العامة رفيعة امل�صتوى )اإ�ص بي اإف( ومت تن�صيبه »املدير التنفيذي لعام 2007«، 
ومت االعرتاف بعبد املجيد عبدالعزيز احلكري ك�صخ�صية بارزة متخ�ص�صة وحمرتفة يف االأعمال التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية باعتباره يقود 

�صركة عامة كربى مدرجة، وهي �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه، وبالنظر الأنه اأثبت مهارات عالية يف العمل االإداري.

�سركة الفريدة االأولى 4٣7٣4

�صركة الفريدة االأولى هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 
ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة بال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010711537، وتاريخ 1438/09/04هـ )املوافق 2017/05/30م(. 

ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة الفريدة االأولى يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة الفريدة االأولى �صراء وبيع وتاأجري االأرا�صي، واإدارة وتاأجري العقارات التجارية وال�صكنية.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة الفريدة االأولى، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣5٣4: هيكل ملكية �سركة الفريدة االأولى، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

100%فواز عبدالعزيز احلكري
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

فيما يلي ملحة عامة عن امل�صاهمني يف �صركة الفريدة االأولى:
ཛ فواز عبدالعزيز احلكري

يرجى مراجعة ال�صرية الذاتية لفواز عبدالعزيز احلكري يف الق�صم 5-1-3 )»ال�صري الذاتية الأع�صاء جمل�ص االإدارة واأمني املجل�ص«(.

�سركة الفريدة الثانية 4٣7٣5

�صركة الفريدة الثانية هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 
ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010711535، وتاريخ 1438/09/04هـ )املوافق 2017/05/30م(. 

ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة الفريدة الثانية يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة الفريدة الثانية �صراء وبيع وتاأجري االأرا�صي، واإدارة وتاأجري العقارات التجارية وال�صكنية.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة الفريدة الثانية، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣6٣4: هيكل ملكية �سركة الفريدة الثانية، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

100%�صلمان عبدالعزيز احلكري
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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فيما يلي ملحة عن امل�صاهمني يف �صركة الفريدة الثانية:
ཛ صلمان عبدالعزيز احلكري�

يرجى الرجوع اإلى ال�صرية الذاتية ل�صلمان عبدالعزيز احلكري يف الق�صم 5-1-3 )»ال�صري الذاتية الأع�صاء جمل�ص االإدارة واأمني املجل�ص«(.

�سركة الفريدة الثالثة 4٣7٣6

�صركة الفريدة الثالثة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 
ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010711533، وتاريخ 1438/09/04هـ )املوافق 2017/05/30م(. 

ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة الفريدة الثالثة يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة الفريدة الثالثة �صراء وبيع وتاأجري االأرا�صي، واإدارة وتاأجري العقارات التجارية وال�صكنية.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة الفريدة الثالثة كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣7٣4: هيكل ملكية �سركة الفريدة الثالثة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك

100%عبداملجيد عبدالعزيز احلكري
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

فيما يلي ملحة عن امل�صاهمني يف �صركة الفريدة الثالثة:
ཛ عبد املجيد عبدالعزيز احلكري

يرجى مراجعة ال�صرية الذاتية لعبد املجيد عبدالعزيز احلكري يف الق�صم 4-7-3 )»عبداملجيد عبدالعزيز احلكري«(.

�سركة فا�س العقارية 4٣7٣7

�صركة فا�ص العقارية هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 
ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010245314، وتاريخ 1429/02/24هـ )املوافق 2008/03/02م(. 

ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة فا�ص العقارية يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة فا�ص العقارية تطوير العقارات.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة فا�ص العقارية، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣8٣4: هيكل ملكية �سركة فا�س العقارية، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
95%�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة

5%�صركة �صعف العاملية
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

وفيما يلي ملحة عامة عن امل�صاهمني يف �صركة فا�ص العقارية:

فيما يلي ملحة عامة عن امل�صاهمني يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة:
ཛ صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة�

يرجى مراجعة و�صف امل�صاهمني اخلا�ص ب�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة يف الق�صم 4-7-8 )»�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة«(.
ཛ صركة �صعف العاملية�

يرجى مراجعة و�صف امل�صاهمني اخلا�ص ب�صركة �صعف العاملية يف الق�صم 4-7-9 )»�صركة �صعف العاملية«(.
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�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة 4٣7٣8

�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة هي �صركة م�صاهمة مغلقة، براأ�صمال قدره 10.000.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 1.000.000 �صهم، بقيمة ا�صمية 
)املوافق  1426/04/13هـ  وتاريخ   ،1010209391 برقم  الريا�ص  ملدينة  التجاري  ال�صجل  يف  م�صجلة  وهي  �صهم،  لكل  �صعودية  رياالت   10 قدرها 

ال�صعودية. العربية  باململكة  الريا�ص  القاب�صة يف مدينة  ال�صعودية  ل�صركة فا�ص  الرئي�صي  املركز  ويقع  2005/05/21م(. 

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة متلك اأ�صهم يف �صركات اأخرى واالأعمال التجارية.

يظهر اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  ٣9٣4: هيكل ملكية �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم امل�ساهم
31%فواز عبدالعزيز احلكري

31%�صلمان عبدالعزيز احلكري
31%عبد املجيد عبدالعزيز احلكري

3.5%�صركة �صعف العاملية
3.5%�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة

امل�صدر: ال�صركة

فيما يلي ملحة عامة عن امل�صاهمني يف �صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة:
ཛ فواز عبدالعزيز احلكري

يرجى مراجعة ال�صرية الذاتية لفواز عبدالعزيز احلكري يف الق�صم 5-1-3 )»ال�صري الذاتية الأع�صاء جمل�ص االإدارة واأمني املجل�ص«(.
ཛ صلمان عبدالعزيز احلكري�

يرجى مراجعة ال�صرية الذاتية ل�صلمان عبدالعزيز احلكري يف الق�صم 5-1-3 )»ال�صري الذاتية الأع�صاء جمل�ص االإدارة واأمني املجل�ص«(.
ཛ عبد املجيد عبدالعزيز احلكري

يرجى مراجعة ال�صرية الذاتية لعبد املجيد عبدالعزيز احلكري يف الق�صم 4-7-3 )»عبداملجيد عبدالعزيز احلكري«(.
ཛ صركة �صعف العاملية�

يرجى مراجعة و�صف امل�صاهمني اخلا�ص ب�صركة �صعف العاملية يف الق�صم 4-7-9 )»�صركة �صعف العاملية«(.
ཛ صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة�

�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 500.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 500 ح�صة، 
بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 ريال �صعودي لكل منها، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010209395، وتاريخ 1426/04/13هـ 

)املوافق 2005/05/21م(. ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة متلك االأ�صهم يف �صركات اأخرى، وجتارة التجزئة واجلملة يف املالب�ص 
واالأزياء، واالأجهزة الطبية، واإدارة وت�صغيل و�صيانة املراكز التجارية واملجمعات ال�صكنية.

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه القاب�صة، كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  20٣4: هيكل ملكية �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه القاب�سة، كما يف تاريخ هذه الن�سرة

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
33.4%فواز عبدالعزيز احلكري

33.4%�صلمان عبدالعزيز احلكري
33.2%عبد املجيد عبدالعزيز احلكري

100%املجموع
امل�صدر: ال�صركة
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�سركة �سعف العاملية 4٣7٣9

�صركة �صعف العاملية هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، براأ�صمال قدره 100.000 ريال �صعودي، مق�صم اإلى 100 ح�صة، بقيمة ا�صمية قدرها 1.000 
ريال �صعودي لكل ح�صة، وهي م�صجلة يف ال�صجل التجاري ملدينة الريا�ص برقم 1010245316، وتاريخ 1429/02/24هـ )املوافق 2008/03/02م(. 

ويقع املركز الرئي�صي ل�صركة �صعف العاملية يف مدينة الريا�ص باململكة العربية ال�صعودية.

وت�صمل االأن�صطة الرئي�صية ل�صركة �صعف العاملية تطوير العقارات واأعمال التجارة.

ويظهر اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة �صعف العاملية كما يف تاريخ هذه الن�صرة.
جدول  2٣٣4: هيكل ملكية �سركة �سعف العاملية، كما يف تاريخ هذه الن�سرة 

ن�سبة امللكيةا�سم ال�سريك
95%�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة

5%�صركة فا�ص العقارية
100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

فيما يلي ملحة عامة عن امل�صاهمني يف �صركة �صعف العاملية:
ཛ صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة�

يرجى الرجوع اإلى و�صف امل�صاهمني فيما يتعلق ب�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة يف الق�صم 4-7-8 )»�صركة فا�ص ال�صعودية القاب�صة«(.
ཛ صركة فا�ص العقارية�

يرجى الرجوع اإلى و�صف امل�صاهمني فيما يتعلق ب�صركة فا�ص العقارية يف الق�صم 4-7-7 )»�صركة فا�ص العقارية«(.

نظرة عامة على االأن�سطة الرئي�سية لل�سركة 4٣8

تقوم ال�صركة باأعمال متلك وتطوير وت�صغيل املراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية. وحتقق ال�صركة اإيرادات من االأن�صطة التالية:
ཛ  .تاأجري م�صاحات واك�صاك �صمن مراكزها التجارية والتي تت�صمن جمموعة وا�صعة ومتنوعة من املاركات العاملية واالإقليمية واملحلية

ཛ .املبيعات االإعالنية والرتويجية الى عدد من وكاالت االإعالن �صمن مراكزها التجارية

وُتعترب ال�صركة اأكرب مالك ومطور وم�صغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية، حيث يبلغ عدد مراكزها التجارية 19 مركزا كما يف تاريخ 
هذه الن�صرة. وتوفر ال�صركة للم�صتاأجرين وامل�صتهلكني على حد �صواء جمموعة متكاملة من املراكز التجارية عالية اجلودة وذات معايري عاملية. وتتوزع 
تلك املراكز التجارية يف مناطق ح�صرية رئي�صية يف اململكة، مبا يف ذلك، اأكرب 10 مدن مثل الريا�ص وجدة والدمام التي متثل حوايل 60% من اإجمايل 
عدد ال�صكان يف اململكة العربية ال�صعودية، وتت�صمن جمموعة متنوعة من حمالت الت�صوق واملطاعم واملقاهي واأماكن الرتفيه التي تلبي تطلعات زائري 

تلك املراكز.

وقد بلغ اجمايل ايرادات ال�صركة 2.159.4 مليون ريال �صعودي يف ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2018م. ويتوفر لدى ال�صركة، كما يف 31 
دي�صمرب 2018م، م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري تبلغ 1.079 مرت مربع، ت�صمل 4.100 حمال جتاريا موزعة على 19 مركز جتاري. ويوجد حاليا اأكرث 
من 1.000 ماركة جتارية عاملية واإقليمية وحملية، مبا يف ذلك »زارا« و»ديبنهامز« و»كوت�ص« و»اإت�ص اأند اإم« و»فريجن ميغا�صتورز« و»اإيكيا«. وقد بلغ 
عدد زوار املراكز التجارية التابعة لل�صركة اأكرث من 108 مليون زائر خالل ال�صنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2018م. وتنوي ال�صركة اإ�صافة نحو 
172.500 مرت مربع للم�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري �صمن مراكزها خالل عام 2019م، وذلك بعد االنتهاء من اأعمال بناء ثالثة مراكز جتارية 
اإلى املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول يف مدينة الريا�ص( تعمل ال�صركة على تطويرها يف الوقت الراهن )وبا�صتثناء جدة  جديدة )باالإ�صافة 
بارك(. اأبرمت ال�صركة اتفاقية اإيجار رئي�صية جلدة بارك يف 4 مار�ص 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري اإن�صاوؤه حاليا من قبل مطور 
عقاري غري �صركة فواز احلكري العقارية. والتاريخ املتوقع لبدء ت�صغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م. ومن املتوقع اأن ي�صيف جدة بارك 
لل�صركة م�صاحة 128.740 مرت مربع قابلة للتاأجري. ف�صاًل عن ذلك، تنوي ال�صركة تطوير اأربعة مراكز جتارية جديدة )باالإ�صافة اإلى املرحلة الثانية 

من تو�صعة النخيل مول يف مدينة الريا�ص( على مدى ال�صنوات اخلم�صة القادمة.

وت�صتمل اإيرادات ال�صركة من تاأجري امل�صاحات �صمن مراكزها ب�صكل رئي�صي على بدالت االإيجار التي يتم حت�صيلها من امل�صتاأجرين علما باأن عقود 
ايجار التي تربمها ال�صركة مع امل�صتاأجرين تت�صمن يف العادة الزام امل�صتاأجر بت�صديد بدل االيجار مقدما لفرتة 3 اإلى 6 اأ�صهر. كما قامت ال�صركة 
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يف عام 2014م باإ�صافة اآلية جديدة لعقود االإيجار املربمة مع م�صتاأجريها والتي يتم مبوجبها حتديد قيمة بدل االيجار خالل فرتة معينة على اأنه 
املبلغ االعلى من:)1( بدل االإيجار االأ�صا�صي، وهو عبارة عن قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد االأدنى لبدل االإيجار، و)2( ن�صبة مئوية من مبيعات 
امل�صتاأجرين خالل تلك الفرتة، وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان 90% من عقود اإيجار ال�صركة ت�صتمل على اآلية حتديد بدل االإيجار قائمة على »حجم 
املبيعات«. ومن املتوقع اأن تقوم ال�صركة بتطبيق هذا االآلة ب�صكل كامل خالل ال�صنتني اأو الثالث القادمة. باالإ�صافة اإلى ذلك، يدفع امل�صتاأجرون لل�صركة 
ر�صوم خدمات لتغطية تكاليف امل�صاحات امل�صرتكة �صمن كل مركز جتاري مبا يف ذلك على �صبيل املثال تكاليف ال�صيانة والتاأمني واالإ�صاءة وتكاليف 

التنظيف. ويتم احت�صاب ر�صوم اخلدمات �صمن اإيرادات ال�صركة من بدالت االإيجار.

قد �صكل �صايف اإيرادات ال�صركة من بدالت اإيجار امل�صاحات �صمن مراكزها التجارية نحو 93.2% و91.9% و90.7% من اإجمايل اإيرادات ال�صركة، 
يف ال�صنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2016م و31 مار�ص 2017م و31 مار�ص 2018م، على التوايل. اأما اجلزء املتبقي من االإيرادات يف تلك 

ال�صنوات املالية، فقد حتقق من املبيعات االإعالنية والرتويجية �صمن املراكز التجارية.

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية 4٣8٣٣

يبني اجلدول التايل موؤ�صرات االأداء الرئي�صية لل�صركة التي يعتربها اأع�صاء جمل�ص االإدارة موؤ�صرات رئي�صية الأدائها يف ال�صنوات املالية الثالث ال�صابقة. 
وقد حققت ال�صركة اأي�صًا تدفقات نقدية منتظمة واإيجابية على مدى كل فرتة، االأمر الذي مكن ال�صركة من ت�صديد التزاماتها ملقر�صيها ودعم عمليات 

التطوير والتو�صع امل�صتقبلي لديها.
جدول  22٣4: مقايي�س الت�سغيل بال�سركة

 ال�سنة املاليةموؤ�سر االأداء الرئي�سي
20٣6م

 ال�سنة املالية
20٣7م

 ال�سنة املالية
20٣8م

 االأ�سهر الت�سعة
 من ال�سنة املالية

20٣8م

 االأ�سهر الت�سعة
 من ال�سنة املالية

20٣9م
1719191919عدد املراكز التجارية يف نهاية ال�صنة 

91.540.53396.228.308108.534.61982.242.65481.670.752عدد الزائرين
965.1911.069.9141.074.5301.079.3271.078.821امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف نهاية ال�صنة )مرت مربع(20

92.8%92.4%93.3%87.7%90.5%املتو�صط املرجح ملعدل االإ�صغال
3.5813.9644.0684.1694.100عدد املحالت التجارية الغري �صاغرة )كما يف 2018/03/31م(

1.9152.1242.1591.6011.620االإيرادات )مباليني الرياالت ال�صعودية(
1.2%2.4%1.7%10.9%12.9%معدل منو االيرادات

الدخل قبل خ�صم بدالت االيجار لالأرا�صي املقامة عليها بع�ص 
املراكز التجارية وتكاليف االأعباء املالية وال�صرائب واال�صتهالك 

واالإطفاء )مباليني الرياالت ال�صعودية(
1.5161.6081.5971.1711.236

الدخل قبل خ�صم تكاليف االعباء املالية وال�صرائب واال�صتهالك 
1.3321.3981.4021.0241.061واالإطفاء )مباليني الرياالت ال�صعودية(

9851.0921.244799198�صايف النقد من االن�صطة الت�صغيلية )مباليني الرياالت ال�صعودية(
 الدخل ال�صايف العائد للم�صاهمني يف ال�صركة االأم

981932771538538)مباليني الرياالت ال�صعودية(

امل�صدر: ال�صركة

20  ت�صمل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف نهاية ال�صنة 19 مركزا جتاريا وتو�صعة نخيل بالزا )الق�صيم(

نظرة عامة عن عمليات ال�سركة 4٣8٣2

تقوم ال�صركة باأعمال متلك وتطوير وت�صغيل املراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية. وحتقق ال�صركة اأغلب اإيراداتها من تاأجري م�صاحات واك�صاك 
�صمن مراكزها التجارية والتي تت�صمن جمموعة وا�صعة ومتنوعة من املاركات العاملية واالإقليمية واملحلية.

وتتوزع مواقع املراكز التجارية التابعة لل�صركة يف مناطق ح�صرية رئي�صية يف اململكة، مبا يف ذلك، اأكرب 10 مدن متثل حوايل 60% من اإجمايل عدد 
التالية )باال�صتناد الى تعريفات املجل�ص الدويل  الفئات الثالث  اإحدى  التجارية �صمن  ال�صعودية. ويتم ت�صنيف املراكز  العربية  ال�صكان يف اململكة 
للمراكز التجارية(: )1( »مركز جتاري اإقليمي كبري«، وهو املركز الذي تزيد م�صاحته االإجمالية القابلة للتاأجري عن 74.000 مرت مربع، و)2( »مركز 
جتاري اإقليمي«، وهو املركز الذي تزيد م�صاحته االإجمالية القابلة للتاأجري عن 37.000 مرت مربع وتقل عن 74.000 مرت مربع، و)3( »مركز جتاري 

حملي«، وهو املركز الذي تزيد م�صاحته االإجمالية القابلة للتاأجري عن 10.000 مرت مربع وتقل عن 37.000 مرت مربع. 

اإلى »املراكز التجارية  وتدعم احلكومة والبلديات ال�صعودية التحول نحو جتارة التجزئة املنظمة يف اململكة العربية ال�صعودية، بحيث تنظر االإدارة 
االإقليمية الكبرية«، و»املراكز التجارية االإقليمية« على اأنها وجهات للتمتع باحلياة الع�صرية، يف حني ال تزال ُتعترب »املراكز التجارية املحلية«، و»املراكز 

التجارية الواقعة داخل االأحياء ال�صكنية« و»املراكز التجارية املتخ�ص�صة« مراكز جتارية تقدم عرو�صا للبيع بالتجزئة لل�صكان املحليني.
ويظهر اجلدول التايل املعلومات واالإح�صائيات الرئي�صية بخ�صو�ص كل مركز جتاري )م�صنفًا ح�صب م�صاحته االإجمالية القابلة للتاأجري(:
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�صمن مراكز ال�صركة التجارية. ويتم حتديد فئات امل�صتهلكني امل�صتهدفني فيما يتعلق بكل مركز على ال�صرائح ال�صكانية املحيطة باملركز املعني ومزيج 
امل�صتاأجرين فيه. ويبني اجلدول التايل نظرة عامة على و�صع ال�صوق بالن�صبة لكل مركز جتاري.

جدول  24٣4: نظرة عامة على املراكز التجارية التابعة لل�سركة

 الرقم
الت�سل�سلي

 املركز
التجاري

 فئة امل�ستهلكني
امل�ستهدفني

عرو�س الت�سوق الرئي�سية

 املاركات
 التجارية
الرائجة

 املاركات
 التجارية
 منخف�سة
التكلفة

 املاركات
 التجارية

 ما بني
 الراقية

والرائجة

 منطقة�سوبرماركتهايربماركت
املطاعم

 مطاعم
راقية

 مطاعم
 ذات

 اأ�سعار
معتدلة

 و�سائل
الرتفيه

مول 1
متو�صط اإلى مرتفعالظهران

متو�صط اإلى مرتفع�صالم مول2

مول العرب 3
متو�صط اإلى مرتفع)جدة(

متو�صطعزيز مول4
متو�صط اإلى مرتفعالنور مول5
متو�صط اإلى مرتفعالنخيل مول6

اليا�صمني 7
متو�صط اإلى مرتفعمول

احلمراء 8
متو�صط اإلى مرتفعمول

االأح�صاء 9
متو�صطمول

ال�صالم مول 10
)الريا�ص(

منخف�ص اإلى 
متو�صط

متو�صط اإلى مرتفعجوري مول11

خري�ص 12
مول

منخف�ص اإلى 
متو�صط

متو�صط اإلى مرتفعمكة مول13

14
النخيل 
بالزا 

)الق�صيم(
متو�صط

متو�صطهيفاء مول15
متو�صطتاال مول16
متو�صطاجلبيل مول17
متو�صط�صلمى مول18

�صحارى 19
بالزا

منخف�ص اإلى 
متو�صط

امل�صدر: ال�صركة

ويكون للت�صنيفات الواردة يف اجلدول اأعاله املعاين التالية:
ཛ  فئة امل�صتهلكني امل�صتهدفني »متو�صط اإلى مرتفع« تعني فئة امل�صتهلكني الذين يت�صوقون يف الغالب يف املحالت التجارية التي تقدم اأعلى فئة من

املاركات الرائجة واأدنى فئة �صمن املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية.

ཛ .فئة امل�صتهلكني امل�صتهدفني »متو�صط« تعني فئة امل�صتهلكني الذين يت�صوقون يف الغالب يف املحالت التجارية التي تقدم املاركات الرائجة

ཛ  فئة امل�صتهلكني امل�صتهدفني »منخف�ص اإلى متو�صط« تعني فئة امل�صتهلكني الذين يت�صوقون يف الغالب يف املحالت التجارية التي تقدم اأدنى فئة من
املاركات الرائجة واملاركات املنخف�صة التكلفة.

كما مت ت�صنيف املاركات التجارية على النحو التايل:
ཛ املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية« هي املاركات التجارية الفاخرة التي ت�صتمل على �صلع فاخرة باأ�صعار معقولة؛«

ཛ  املاركات التجارية الرائجة« هي املاركات التجارية التي ُتباع يف �صوق متو�صط وت�صتمل على �صلع باأ�صعار معقولة وُت�صنف يف اأعلى فئة من املاركات«
التجارية املخف�صة، ولكن دون مرتبة املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية؛ و

ཛ .املاركات التجارية منخف�صة التكلفة« هي املاركات التجارية املتدنية الكلفة والتي ت�صتهدف الزوار ذوي الدخل املنخف�ص«
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كما تعتزم ال�صركة اإدخال م�صتاأجرين ممن يبيعون املاركات التجارية الفاخرة والراقية يف بع�ص املراكز التجارية، على املدى املتو�صط. على الرغم 
من اأن ال�صركة مل حتدد اأهدافا معينة للمنتجات الفاخرة والراقية كن�صبة مئوية من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري، اإال اأن االإدارة تتوقع اأن 

ت�صغل املاركات التجارية الفاخرة ما بني 10% و 15% من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري لل�صركة يف بع�ص مراكزها التجارية. 

م�ستاأجري ال�سركة 4٣8٣٣

نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف املراكز التجارية 4٣8٣٣٣٣

املراكز  تلك  يجعل من  واملقاهي، مما  واملطاعم  الرتفيه  واأماكن  التجارية  املحالت  العديد من  لل�صركة على  التجارية  املراكز  كل مركز من  ي�صمل 
�صواء. حد  على  التجزئة  قطاع  يف  العاملة  ولل�صركات  للزائرين  مف�صلة«  »وجهات 

ويتم حتديد انواع وفئات امل�صتاأجرين يف كل مركز جتاري ب�صكل يتفق مع الفئة التي يقع �صمنها ذلك املركز وا�صتنادا الى ال�صريحة ال�صكانية التي ُيتوقع 
اأن يخدمها. ويعترب التنوع املنا�صب يف انواع وفئات امل�صتاأجرين اأمرًا جوهريًا ال�صتقطاب اأكرب عدد من الزوار وزيادة االيرادات.

التجارية  املاركة  كانت  ما  اإذا   )1( ت�صمل:  والتي  م�صرتكة  ملعايري  تبعًا  امل�صتاأجرين  االإدارة  تقّيم  التجاري،  املراكز  امل�صتاأجرين يف  ت�صكيلة  الختيار 
للم�صتاأجر تتوافق مع اجتاه ال�صوق يف املركز التجاري، )2( مدى قوة املاركة التجارية وجودتها، )3( اإذا ما كان امل�صتاأجر ي�صيف قيمة ا�صتثمارية اإلى 
املحفظة املالية للمركز التجاري، )4( مدى توفر املاركة التجارية يف ال�صوق ال�صعودية، )5( ت�صنيف املاركة التجارية واأداوؤها يف ال�صوق. باالإ�صافة 
اإلى ذلك، تاأخذ االإدارة يف احل�صبان عددا من العوامل الرئي�صية االأخرى التي جتذب املاركات التجارية وامل�صتاأجرين للمركز التجاري، والتي ت�صمل 

)بني اأمور اأخرى( التايل:
ཛ  فئة املركز التجاري - يتمثل العامل االأول فيما اإذا كان املركز التجاري م�صنفًا كمركز جتاري اإقليمي كبري اأو كمركز جتاري اإقليميا وكمركز

جتاري حملي. ويف العادة تزيد ن�صبة املاركات التجارية ذات اجلودة العالية )مثل املاركات التجارية ما بني الرائجة والراقية( يف املراكز 
التجارية االقليمية الكبرية مقارنة باملراكز التجارية املحلية، والتي ت�صتمل عمومًا على ماركات ذات ا�صعار معتدلة )مثل املاركات التجارية 
املنخف�صة القيمة(. ونظرًا الأحجام املراكز التجارية االإقليمية الكبرية، فاإنها حتتوي على م�صاحة اإجمالية اأكرب قابلة للتاأجري وعدد اكرب من 
املحالت التجارية، مما ميكنها من تقدمي جمموعة اكرب من الفئات املختلفة من املاركات التجارية وجمموعة متنوعة من ال�صركات العاملة يف 
قطاع التجزئة �صمن كل فئة من تلك الفئات، ومثال ذلك، املاركات ما بني الراقية والرائجة، واملاركات الرائجة، واملاركات منخف�صة التكلفة، 
ومتاجر الهايربماركت وال�صوبرماركت، واملحالت التي تقدم خدمات. ويعتمد مزيج املحالت التجارية واالأ�صعار على الفئات ال�صكانية يف 
املناطق املحيطة باملراكز التجارية. تختلف اأ�صعار امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري بالن�صبة لكل فئة من الفئات الثالث للمراكز التجارية.

ཛ  ال�صرائح ال�صكانية امل�صتهدفة - ُتعترب البنية ال�صكانية للمنطقة التي يقع فيها املركز التجاري اأحد اأهم العوامل يف حتديد مزيج امل�صتاأجرين
�صمن املركز التجاري. وتتمكن ال�صركة من حتديد املاركات التجارية التي تنا�صب كل مركز جتاري باال�صتناد الى عدد من العنا�صر مثل 
ال�صركة  االإنفاق. وت�صتهدف  التجاري وميلهم نحو  لل�صكان يف املناطق املحيطة باملركز  ال�صرائية  ال�صهري والقوة  االأعمار والدخل  معدالت 
ب�صكل رئي�صي ال�صريحة املتو�صطة من املت�صوقني يف املراكز التجارية يف اململكة، اال انها ت�صعى الى التميز عن مناف�صيها من خالل مواقع 

مراكزها التجارية واحجامها واخل�صائ�ص ال�صكانية يف املناطق املحيطة بها.

ཛ  موقع املركز التجاري - يعتمد حتديد املزيج املثايل للم�صتاأجرين يف اأي مركز جتاري على عدد من العوامل تتعلق مبوقعه، مبا يف ذلك ما اإذا
كان املركز التجاري يقع يف منطقة يوجد بها مراكز جتارية اخرى حتتوي على جميع اأو بع�ص املاركات التجارية، و�صهولة الو�صول للمركز 
التجاري، وغريها من املعطيات ذات العالقة باملوقع. وتعتقد االإدارة اأن مواقع مراكزها التجارية 19 تعد احد العوامل الرئي�صية ال�صتمرارية 
جناح تلك املراكز. ولقد حققت ال�صركة ذلك من خالل الدخول مبكرًا اإلى ال�صوق كمطور للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية. 
التي ترغب  االأماكن  تتوافق مع  وتاأمني مواقع معينة  ال�صركة كان قدرتها على ر�صد  الرئي�صية لنجاح  العوامل  اأحد  اأن  اأي�صًا  االإدارة  وترى 
ال�صركات العاملة يف قطاع التجزئة بيع منتجاتها فيها. اإ�صافة اإلى ذلك، فاإن ال�صركة تر�صد اأماكن يف مناطق تتوفر فيها فر�ص للتطوير، مبا 

يف ذلك تلك املناطق التي من املتوقع اأن ت�صهد اأعمال تطوير عمرانية م�صتقبلية.

ཛ  ال�صركة مقارنة بجميع مل�صتاأجري  التابعة  االأولى  الع�صرون  التجارية  املاركات  احتلت  املنتهية يف 31 مار�ص 2018 م،  املالية  ال�صنة  وخالل 
املاركات التجارية االأخرى ن�صبة 43% و 57% من اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري لل�صركة على التوايل و 20% و80% من �صايف 
اإيرادات االإيجار على التوايل، لنف�ص الفرتة. باالإ�صافة اإلى ذلك، ويف الفرتة نف�صها، كانت العالمات التجارية الدولية واملحلية قد �صاهمت 
بن�صبة 64 % و 36 % من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري التي ت�صغلها ال�صركة، على التوايل. وال متلك ال�صركة حقوق ح�صرية الأي من 

املاركات التجارية املذكورة يف الفقرة هذه.
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وفيما يلي جدول يبني تفا�صيل امل�صتاأجرين، ح�صب فئة امل�صتاأجرين، يف جميع املراكز التجارية العائدة لل�صركة باململكة:
جدول  25٣4: تفا�سيل امل�ستاأجرين ح�سب فئة كل منهم

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة االإيرادات من بدالت االإيجار )مليون ريال �سعودي(
امل�ساحة 

االإجمالية 
القابلة 
 للتاأجري 

)٣٣ دي�سمرب 
20٣8م(

مدة االإيجار 
النموذجية 
)بال�سنوات(

متو�سط بدل 
االإيجار لكل 

مرت مربع 
)كما يف ٣٣ 

دي�سمرب 
20٣8م(

ال�سنة املالية

20٣6م

ال�سنة املالية

20٣7م

ال�سنة املالية

20٣8م

 فرتة الت�سعة
 اأ�سهر

 املنتهية يف
 ٣٣ دي�سمرب

20٣7م

 فرتة الت�سعة
 اأ�سهر

 املنتهية يف
 ٣٣ دي�سمرب

20٣8م

 فئة امل�ستاأجرين

1
امللبو�صات 
واالأحذية 

واالإك�ص�صوارات
1.053.31.086.91.026.2 755.7 767.8%48.331.586

املحالت 2
4.95657%32.0 28.1 51.136.547.5التجارية الكبرية

االأن�صطة 3
10.75463%49.5 55.0 54.960.365.4الرتفيهية

املاأكوالت 4
5.832.448%141.9 135.3 137.1152.9181.0وامل�صروبات

االأثاث واللوازم 5
6.410728%46.9 46.8 42.954.963.0املنزلية

العناية ال�صحية 6
6.433.125%198.9 196.2 175.9243.6253.1وال�صخ�صية

7
االأجهزة 

االإلكرتونية 
واالأدوات 

املنزلية
16.817.818.6 14.9 12.8%0.432.902

هايربماركت/8
13.810312%43.3 43.5 49.053.556.1�صوبرماركت

9
املحالت 

التجارية املقدمة 
للخدمات

15.814.88.0 11.8 9.2%0.731.238

الريا�صة 10
2.332.007%46.7 50.4 62.381.269.8واال�صتجمام

0.010%- )2.5(---الفئات االأخرى11
- 0.21%124.4 131.1 124.5150.0170االأك�صاك12

1.471-100% 1.738.51.952.31.958.71.466.01.473.3املجموع

امل�ستاأجرون من الغري وامل�ستاأجرون ذو العالقة

امل�صتاأجرين من 1
1.800-60.9%1.097.4 1.122.2 1.325.11.498.71.475.0الغري

امل�صتاأجرين 2
959-39.1%375.9 343.8 458.4453.7483.8ذوي العالقة

1.471-100%1.783.51.952.41.958.71.466.01.473.3املجموع

باالإ�صافة اإلى ذلك ، فاإن متو�صط االإيرادات االإيجارية ال�صافية للم�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�صغولة هو كالتايل:
جدول  26٣4: متو�سط االإيرادات االإيجارية ال�سافية للم�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة

نوع املركز التجاري
�سايف االإيرادات االإيجارية )ريال �سعودي لكل مرت مربع(

 فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف ٣٣ال�سنة املالية 20٣8م
دي�سمرب 20٣7م

 فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف ٣٣
دي�سمرب 20٣8م

2.0292.0192.010املراكز التجارية االإقليمية الكبرية
2.0632.0602.111املراكز التجارية االإقليمية
1.5141.2971.462املراكز التجارية املحلية

امل�صدر: ال�صركة
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يبني اجلدول التايل عدد عقود االإيجار املربمة مع امل�صتاأجرين واملق�صمة على اأ�صا�ص الن�صبة املئوية من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري التي ي�صغلها 
هوؤالء امل�صتاأجرون:

جدول  27٣4: عقود االإيجار املربمة مع امل�ستاأجرين واملق�سمة على اأ�سا�س الن�سبة املئوية من امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 
٣٣ دي�سمرب 20٣8م

عدد العقودالن�سبة املئوية من امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة

872اأكرث من %20
9من 10% اإلى %19

3.219اأقل من %10
امل�صدر: ال�صركة

وبالن�صبة للمراكز التجارية احلالية، يتغري مزيج امل�صتاأجرين مع مرور الوقت اعتمادا على عوامل خمتلفة مثل: االأداء املايل للم�صتاأجرين، وتغري البنية 
ال�صكانية يف املوقع املحيط باملركز التجاري، وتف�صيالت الزائرين، وتغري البيئة التناف�صية التي يواجهها املركز التجاري املعني.

فئات امل�ستاأجرين  4٣8٣٣٣2

ال�صركة منهم، على  اإيرادات  امل�صتاأجرة من قبلهم و/اأو  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�صاحة  امل�صتاأجرين بوجه عام بح�صب  بت�صنيف  ال�صركة  تقوم 
اعتبار اأن هذان املعياران ي�صكالن موؤ�صرا على اأهمية اأي م�صتاأجر يف اأي مركز جتاري. ويتم منح امل�صتاأجرين الذين ي�صتاأجرون م�صاحات اإجمالية 
كبرية قابلة للتاأجري �صواء يف كل مركز جتاري واحد اأو يف جميع املراكز التجارية اخلا�صة بال�صركة، ملزايا تف�صيلية باملقارنة مع امل�صتاأجرين االأ�صغر 
حجمًا، وي�صمل ذلك منحهم فرتات �صماح جمانية اأطول، والتمتع بت�صهيالت معينة باملركز التجاري، مثل تخ�صي�ص مناطق معينة لهم �صمن مناطق 
التحميل/التفريغ. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن امل�صتاأجرين الذين ي�صتاأجرون متو�صط م�صاحة اإجمالية اأكرب قابلة للتاأجري يزيدون من الطلب على املحالت 

التجارية املجاورة لهم، على اعتبار اأن اأعمال هوؤالء امل�صتاأجرين تزيد من اأعداد الزائرين. 

العمالء الرئي�سيون

يتاألف العمالء الرئي�صيون ب�صكل عام من كربى �صركات جتارة التجزئة التي يوجد لديها جمموعة كبرية من املاركات املعروفة، والتي ت�صتاأجر العديد 
من املحالت التجارية يف العديد من املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وغالبًا ما يكون العمالء الرئي�صيون من كبار امل�صتاأجرين اأي�صا )على النحو 
املُبنّي ب�صكل اأكرث تف�صياًل اأدناه( على اعتبار باأنهم ي�صغلون جزءا كبريًا من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري، يف واحد اأو اأكرث من املراكز التجارية 

التابعة لل�صركة.

وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، بلغ عدد عمالء ال�صركة الرئي�صيني 31 عمياًل. وت�صنف ال�صركة اأي م�صتاأجر من �صمن عمالئها الرئي�صيني اإذا بلغ جمموع 
بدالت االيجار التي يدفعوها لل�صركة يف اأية �صنة مالية 10 ماليني ريال �صعودي اأو اأكرث. وقد �صكل جمموع بدالت االيجار من هوؤالء العمالء الرئي�صيني 
حوايل 55.4% من اإجمايل �صايف اإيرادات ال�صركة من بدالت االيجار خالل الت�صعة اأ�صهر املنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2018م. ونظرا لالأهمية الكربى 
الأولئك العمالء يف جناح ال�صركة واآفاق تطورها يف امل�صتقبل، فاإن االإدارة تعتربهم ك�صركاء ا�صرتاتيجيني لها لتحقيق املزيج املنا�صب من امل�صتاأجرين 

يف املراكز التجارية احلالية، ولدعم تطوير مراكز جتارية جديدة من خالل م�صاعدة ال�صركة يف توقع معدالت االإ�صغال فيها.

اإن العالقات القائمة فيما بني ال�صركة والعمالء الرئي�صيني لديها هي عالقات وطيدة ورا�صخة. ويبلغ متو�صط فرتات عالقة ال�صركة مع هوؤالء العمالء 
بداية عالقتهم  الرئي�صيني يف  العمالء  هوؤالء  كان  بع�ص احلاالت،  االآخرين(. ويف  للم�صتاأجرين  بالن�صبة  �صنوات  بـ4  �صنوات )مقارنة   7 الرئي�صيني 
بال�صركة م�صتاأجرين عاديني يف مركز جتاري واحد. ومع مرور الوقت، تطورت عالقات ال�صركة مع هوؤالء امل�صتاأجرين لت�صبح ذات طبيعة ا�صرتاتيجية. 
ي�صغلها  التي  واملحالت  بامل�صاحات  يتعلق  فيما  رئي�صي  ال�صركة مع كل عميل  قبل  املربمة من  املختلفة  االإيجار  و�صروط عقود  اأحكام  وتت�صابه معظم 
ذلك العميل يف املراكز التجارية املختلفة التابعة لل�صركة )ملزيد من التفا�صيل حول اأحكام عقود االإيجار اخلا�صة باأكرب 5 عمالء رئي�صيني، بح�صب 

االإيرادات املتحققة من كل منهم، يرجى مراجعة الق�صم 13-5-2 »عقود االإيجار املربمة مع العمالء الرئي�صيني«(.
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يعطي اجلدول التايل نظرة عامة عن العمالء الرئي�صيني اأثناء الفرتات املالية التالية:
جدول  28٣4: نطرة عامة عن العمالء الرئي�سيني

 بدءاملاركات الرئي�سيةالعميل الرئي�سي
العالقة

)%( م�ساهمة املجموعة يف االإيرادات

 عدد املراكز
التجارية

 ال�سنة
 املالية

20٣6م

 ال�سنة
 املالية

20٣7م

 ال�سنة
 املالية

20٣8م

 فرتة الت�سعة
 اأ�سهر املنتهية
 يف ٣٣ دي�سمرب

20٣8م

�صركة فواز عبدالعزيز 
احلكري و�صركاه

زارا، ما�صيمو دوتي، بري�صكا، األدو، 
كالرك�ص، جاب، ال�صنزا، ماجنو، زارا هوم، 

يو اأ�ص بولو، اك�صي�صورايز
23.419%24.7%23.2%25.7%2002م

�صنرت بوينت، كوتن، �صتيف مادن، �صيتي �صركة الندمارك العربية
5.115%5.2%6.5%6.9%2002مماك�ص

�صركة اأباريل للتجارة 
املحدودة

كالفن كالين، �صكيت�صرز، اأثليتك كو، 
اجنلوت، كروك�ص، ناتراليزر، بي ات�ص 

بي �صي
2.716%2.6%2.5%2.2%2010م

�صركة الفاروق للمقاوالت 
والتجارة

�صيفورا، ديور، الكو�صت، تومي، وجوه، 
2.719%2.6%2.4%2.2%2002ملوك�صيتان، غوايل، �صواروف�صكي

�صركة كمال عثمان 
جمجوم للتجارة

مكياجي، نعومي، مهيار، اإي اإل �صي، ذي 
2.49%2.4%2%2.1%2009مبودي �صوب

�صركة عبد املح�صن 
2.214%2.3%2.2%2%2004م�صباركيز، فن تامي، انرتتاينمنت �صيتياحلكري لل�صياحة والتطوير

�صركة العزيزية بنده 
2.218%2.2%2.2%2.4%2009مبندهاملتحدة املحدودة

�صركة العبدالكرمي 
1.818%1.5%1.4%1.2%2004متريا نوفا، رينا، الكوتالتجارية

�صركة �صن اند �صاند 
�صبورت�ص

�صن اند �صاند �صبورت�ص، نايكي، اندر ارمور، 
1.516%1.3%1.1%0.9%2004مفان�ص، متربالند

�صركة عبدال�صمد 
القر�صي للعود والعنرب 

والعطور
1.32%1.2%1.1%0.7%2010معبدال�صمد القر�صي، عود ميالنو

-45.4%46.0%44.8%46.2%--املجموع

امل�صدر: ال�صركة

وقد بقي جممل م�صاهمة عمالء ال�صركة الرئي�صيني يف اإجمايل اإيراداتها ثابتا على مدى ال�صنوات املالية الثالث االأخرية واملنتهية بتاريخ 31 مار�ص 
2016م و31 مار�ص 2017م و31 مار�ص 2018م. وقد انخف�صت م�صاهمة �صركة فواز عبدالعزيز احلكري و�صركاه يف اإجمايل اإيرادات ال�صركة ب�صكل 

طفيف على مدى ذات الفرتات املالية نتيجًة اخل�صومات املقدمة من قبل ال�صركة لها.

كبار امل�ستاأجرين 

اإن كبار امل�صتاأجرين هم الذين ي�صتاأجرون وحمالت جتارية ذات م�صاحات تزيد عن 1.000 مرت مربع �صمن امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف اأي 
مركز من املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وتعترب االإدارة املحالت التجارية التابعة لكبار امل�صتاأجرين كمحرك رئي�صي لزيادة عدد الزائرين للمركز 
التجاري. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، بلغ عدد املحالت التجارية املوؤجرة لكبار امل�صتاأجرين �صمن املراكز التجارية التابعة لل�صركة 69 حمل جتاري 
)والتي تزيد م�صاحة كل منها عن 1.000 مرت مربع(. وجتدر اال�صارة الى اأن بع�ص من العمالء الرئي�صيني هم اأي�صًا من كبار امل�صتاأجرين يف جمموعة 
االأحيان  اأغالب  يتم يف  التجارية، حيث  املراكز  الزائرين يف  زيادة حركة  دورًا مهما يف  امل�صتاأجرين  كبار  ويلعب  لل�صركة.  التابعة  التجارية  املراكز 
امل�صتاأجرين  اأنواع  ويختلف  اليها.  الو�صول  الزائرين على حمالت متعددة قبل  ل�صمان مرور  التجارية  املراكز  زوايا  تاأجريهم مواقع وم�صاحات يف 
الكبار، اإال اأنهم عادة يقومون بت�صغيل حمالت كبرية ذات اأق�صام متعددة، اأو حمالت مل�صتلزمات املنازل، اأو هايربماركت اأو حمالت ملاركات اأزياء 

كربى. يعتمد عدد كبار امل�صتاأجرين واأن�صطتهم يف اأي مركز جتاري على فئة وموقع املركز املعني.

امل�ستاأجرين �سبه الكبار

وت�صم هذه الفئة امل�صتاأجرون الذين يقومون با�صتئجار حمالت جتارية ذات م�صاحات تزيد عن 500 وتقل عن 1.000 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية 
القابلة للتاأجري يف اأي مركز من املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وي�صغل امل�صتاأجرون �صبه الكبار حمالت جتارية ذات م�صاحات ترتاوح بني املتو�صطة 
والكبرية. وعادة ما تتمتع املحالت التابعة لهذه الفئة من امل�صتاأجرين بح�صور متو�صط �صمن املراكز التجارية، كما اأن لهم اأي�صًا دور جيد يف جذب 
الزائرين للمراكز التجارية التي يتواجدون فيها. وكما يف 31 دي�صمرب 2018، بلغ عدد املحالت التجارية املوؤجرة لفئة امل�صتاأجرين �صبه الكبار �صمن 
التابعة  التجارية  املراكز  تتواجد يف جميع  الكبار حمالت جتارية  �صبه  امل�صتاأجرون  ي�صغل  وقد  لل�صركة 218 حمل جتاري.  التابعة  التجارية  املراكز 

لل�صركة وت�صمل عدد من االأن�صطة.
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م�ستاأجرو املحالت التجارية العادية

اإن م�صتاأجري املحالت التجارية العادية هم الذين ي�صتاأجرون حمالت ت�صغل م�صاحة تقل عن 500 مرت مربع من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري يف 
اأي مركز من املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وكما يف تاريخ هذه الن�صرة، بلغ عدد املحالت التجارية املوؤجرة لفئة م�صتاأجري املحالت التجارية العادية 
�صمن املراكز التجارية التابعة لل�صركة نحو 2.535 حمل جتاري، والتي ت�صمل املواقع املوؤجرة �صمن منطقة املطاعم ملحالت االأطعمة وامل�صروبات ذات 
عالمات جتارية عاملية واإقليمية وحملية. ويف العادة، تنح�صر اأعمال اأي م�صتاأجر من م�صتاأجري املحالت التجارية العادية �صمن فئة معينة من حيث 
طبيعة الن�صاط، كما يتواجدون يف العادة حمالت جتارية �صمن جميع فئات املراكز التجارية التابعة لل�صركة. وت�صغل هذه الفئة من امل�صتاأجرين ق�صما 
اإقبال  العادية من  التجارية  وي�صتفيد عادة م�صتاأجرو املحالت  لل�صركة.  التابعة  التجارية  املراكز  للتاأجري يف  القابلة  االإجمالية  امل�صاحات  كبريًا من 
الزائرين على املحالت التجارية التابعة لكبار امل�صتاأجرين وللم�صتاأجرين �صبه الكبار. وجتدر اال�صارة الى اأن بع�ص من العمالء الرئي�صيني قد يكونون 

من فئة م�صتاأجري املحالت التجارية العادية �صمن بع�ص املراكز التجارية.

ويت�صمن اجلدول التايل نظرة عامة على كبار امل�صتاأجرين وامل�صتاأجرين �صبه الكبار وم�صتاأجري املحالت التجارية العادية، بح�صب امل�صاحة االإجمالية 
القابلة للتاأجري ومتو�صط االإيرادات من بدالت االإيجار )لكل مرت مربع(، كما يف 31 دي�صمرب 2018م:

امل�ساحة  ح�سب  العادية،  التجارية  املحالت  وم�ستاأجري  الكبار  �سبه  وامل�ستاأجرين  امل�ستاأجرين،  كبار  على  عامة  نظرة  جدول  29٣4: 
20٣8م)٣( دي�سمرب   ٣٣ يف  كما  مربع،  مرت  لكل  االإيجارية  االإيرادات  ومتو�سط  للتاأجري  القابلة  االإجمالية 

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

  جممل امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري
)مرت مربع(

)٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

 متو�سط امل�ساحة االإجمالية القابلة
)للتاأجري لكل م�ستاأجر)مرت مربع

)٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

متو�سط االإيرادات من بدالت 
االإيجار لكل مرت مربع )٣٣ 

دي�سمرب 20٣8م(

686 365.1085.291كبار امل�صتاأجرين1
1.824 200.187918امل�صتاأجرين �صبه الكبار2

م�صتاأجرو املحالت 3
3.290 366.283144التجارية العادية

امل�صدر: ال�صركة

)1( وال يتطابق جمموع امل�صاحات االإجمالية القابلة للتاأجري الواردة يف هذا اجلدول مع جمموع امل�صاحات االإجمالية القابلة للتاأجري املتوفرة �صمن املراكز التجارية التابعة 
لل�صركة كما يف التاريخ املذكور يف اجلدول، حيث اأن امل�صاحات ا الواردة يف هذا اجلدول تتعلق بامل�صاحات االإجمالية القابلة للتاأجري املوؤجرة )وال ت�صمل امل�صاحات االإجمالية 

القابلة للتاأجري غري امل�صغولة(.

امل�ستاأجرون ذو العالقة وامل�ستاأجرون من الغري

اإما يف فئة امل�صتاأجرين ذوي العالقة )وهي اجلهات ذات عالقة بال�صركة، مبا يف ذلك �صركة فواز عبدالعزيز  اأي�صًا م�صتاأجريها  وت�صنف ال�صركة 
احلكري و�صركاه، و�صركة االأطعمة والرتفيه( اأو يف فئة امل�صتاأجرين من الغري )وهي اجلهات التي ال �صلة لها بال�صركة(. ولل�صنة املالية املنتهية يف 31 
مار�ص 2018م، بلغ املتو�صط املرجح للم�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري 330.558 مرت مربع للم�صتاأجرين ذوي العالقة و668.103 للم�صتاأجرين من 
الغري، وخالل الفرتة ذاتها بلغ �صايف االإرادات 467 مليون ريال �صعودي من امل�صتاأجرين ذوي العالقة، و1.3 مليار ريال �صعودي من امل�صتاأجرين من 

الغري.

ويعطي اجلدول 4-30 التايل نظرة عامة عن �صايف االإيرادات لكل مرت مربع موؤجر للم�صتاأجرين ذوي العالقة وامل�صتاأجرين من الغري وذلك منذ ال�صنة 
املالية 2016م.

جدول  ٣0٣4: نظرة عامة عن �سايف االإيرادات

�سايف اإيرادات االإيجار لكل مرت مربع )ريال 
�سعودي(

 ال�سنة املالية
20٣6م

 ال�سنة املالية
20٣7م

 ال�سنة املالية
20٣8م

 االأ�سهر الت�سعة
 االأخرية لل�سنة
املالية 20٣8م

 االأ�سهر الت�سعة
 االأخرية لل�سنة
املالية 20٣9م

1.6251.5181.4131.3161.370امل�صتاأجرون ذو العالقة
2.0382.1131.9782.0272.007امل�صتاأجرون من الغري

امل�صدر: ال�صركة

فئات امل�ستاأجرين االآخرين

ومكائن  االأك�صاك  منها  اأخرى،  اإيرادات  بتح�صيل  ال�صركة  تقوم  للتاأجري،  القابلة  االإجمالية  امل�صاحات  اإيجار  بدالت  من  ال�صركة  الإيرادات  اإ�صافة 
ال�صرف االآيل والفعاليات واملنا�صبات الرتويجية وا�صتغالل امل�صاحات ال�صاغرة بتاأجريها موؤقتًا وعربات الطعام داخل املركز التجاري. وكما يف تاريخ 
هذه الن�صرة، بلغ عدد االأك�صاك �صمن املراكز التجارية التابعة لل�صركة 860 ك�صكا. وي�صنف امل�صتاأجرون الذين ي�صتاأجرون م�صاحات ال تدخل �صمن 

امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري، كـ«م�صتاأجرين اآخرين«.
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�سروط االإيجار، املدة واآلية التجديد 4٣8٣٣٣٣

�سروط عقود االإيجار

تربم ال�صركة يف العادة عقود اإيجار متو�صطة وطويلة االأجل مع م�صتاأجريها، حيث ترتاوح مدد االإيجار مبوجب هذه العقود ب�صكل عام ما بني 3 و5 
�صنوات )وذلك ملعظم فئات امل�صتاأجرين، با�صتثناء حمالت الهايربماركت واملحالت التجارية املتعددة االأق�صام، والذين ترتاوح مدد عقود اإيجارهم 

عادًة بني 10 اإلى 15 �صنة تقريبًا(. وعادة ما يت�صمن عقد االإيجار �صروطا ت�صمل، من بني اأمور اأخرى:
ཛ  صروط دفع االإيجار )تقوم ال�صركة عموما بتح�صيل االإيجار مقدمًا(. ويكون متو�صط االإيجار امل�صتحق من امل�صتاأجر الواحد للمرت املربع وفق�

ما ورد يف اجلدول 4-25 اأعاله.

ཛ .تاريخ مبا�صرة امل�صتاأجر لعملياته يف املركز التجاري ذي ال�صلة

ཛ .العقوبات نتيجة لتعليق عمليات امل�صتاأجر

ཛ .)اأحكام زيادة االإيجارات ال�صنوية )وترد التفا�صيل اأخرى اأدناه

ཛ .مطالبة معظم امل�صتاأجرين من الغري بدفع وديعة �صمان مببلغ 10% من اإجمايل قيمة االإيجار لل�صنة االأولى

ཛ  ح�صومات على �صكل فرتات اإمهال تعاقدية ترتاوح بني ثالثة و�صتة اأ�صهر، عندما يواجه امل�صتاأجرون �صعوبة اأو يتعذر عليهم دفع م�صتحقات
االإيجار وقتما يحني موعد ا�صتحقاقها.

اأحكام زيادة االإيجار

وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، كانت تت�صمن ن�صبة 90% من عقود اإيجار ال�صركة مع م�صتاأجريها حكما يتم مبوجبه زيادة بدل االيجار خالل فرتة العقد. 
وي�صتمل نحو 90% من عقود اإيجار ال�صركة مع م�صتاأجريها على اأحكام تت�صمن زيادة بدالت االيجار على اأ�صا�ص �صنوي بن�صبة 5% )دون االأخذ بعني 
االعتبار �صيا�صة ال�صركة املتعلقة مبنح اخل�صومات(، وذلك فيما عدا عقود االيجار املربمة مع كبار امل�صتاأجرين والتي تت�صمن اأحكاما لزيادًة بدالت 
االيجار بن�صبة 10% كل خم�ص �صنوات(، ينطبق على اإجمايل االإيجار امل�صتحق قبل اأي خ�صم. وتقوم ال�صركة بتحديد ن�صبة هذه الزيادات بالنظر اإلى 
عدة اعتبارات، منها على �صبيل املثال ال احل�صر، تقديرات ال�صركة مل�صتويات بدالت االإيجار يف ال�صوق واأهمية املاركات التجارية للب�صائع اأو اخلدمات 

املقدمة من امل�صتاأجر وو�صعه التناف�صي يف ال�صوق، واملعدل ال�صائد لقيمة الزيادة ال�صنوية يف بدالت االإيجار، والقوة التفاو�صية لل�صركة وامل�صتاأجر.

اإلى  رئي�صي  ب�صكل  التي ترجع  االأخرية  االإيجار  اأ�صعار  ال�صركة رغم تخفي�صات  اإيجار  اأعاله موجودة يف عقود  املذكورة  االإيجارات  زيادة  اآلية  كانت 
للم�صتاأجرين على  ال�صركة خ�صومات خا�صة  االأكرث �صعوبة، ومنح  االقت�صادية  الظروف  االإيجار يف ظل  بع�ص عقود  التفاو�ص على  اإعادة  عمليات 
�صكل فرتات اإمهال و / اأو تخفي�ص يف االإيجار. ومع ذلك ت�صتهدف ال�صركة االآن زيادة من 2% اإلى 4% يف اإيجارات امل�صتاأجرين احلاليني يف مراكزها 
التجارية تبعّا لتح�صن الظروف االقت�صادية. تتوقع االإدارة اأن تكون زيادة االإيجارات للعقود املجددة اأعلى، بالتحديد فيما يخ�ص عقود امل�صتاأجرين 
ذوي االأداء االأف�صل. وال�صركة على ثقة من اأن حتقيق االأهداف املن�صودة من املبادرات �صاعدها على و�صع ا�صرتاتيجية مطورة واإيجاد اأدوات، مثل جمع 
بيانات املبيعات، وتزايد االإ�صغال، واال�صتبدال امل�صتمر للم�صتاأجرين ذوي االأداء ال�صعيف. باالإ�صافة اإلى ذلك، ميكن لل�صركة التخفيف من خماطر 
عدم جتديد العقود بزيادة مدة عقود االإيجار لت�صبح فرتاتها اأطول من ثالث اإلى خم�ص �صنوات، وجعل فرتة التمديد ق�صرية االأمد، لتوفري مزيد من 

الوقت لل�صركة للتفاو�ص مع امل�صتاأجرين حول عقود االإيجار.

حتديد قيمة بدل االإيجار

يتم حتديد قيمة بدل االإيجار مبوجب بع�ص عقود االإيجار املربمة من قبل ال�صركة مع بع�ص م�صتاأجريها على اأنه املبلغ االأعلى من: )1( بدل االإيجار 
االأ�صا�صي، وهو عبارة عن قيمة ثابتة متفق عليها ومتثل احلد االأدنى لبدل االإيجار و)2( ن�صبة مئوية من مبيعات امل�صتاأجر ال�صنوية. وتعتمد ال�صركة 
حاليا يف حتديد تلك املبيعات على القوائم املالية املراجعة للم�صتاأجرين. وتنوي ال�صركة تطوير نظم لتقنية املعلومات تتيح لها جمع البيانات التي 

متكنها من حت�صني حت�صيل بدالت االيجار القائمة على حجم املبيعات.

اأحكام االإنهاء

ب�صكل عام، يحق لل�صركة ب�صفتها املالك اإنهاء عقد االإيجار على الفور يف حالة: )1( عدم مبا�صرة امل�صتاأجر يف ت�صغيل امل�صاحات امل�صتاأجرة بحلول 
تاريخ معنّي، اأو )2( عدم دفعه م�صتحقات االإيجار، اأو )3( ا�صتخدام امل�صاحات امل�صتاأجرة الأغرا�ص غري املن�صو�ص عليها يف عقد االإيجار. اإ�صافًة 
لذلك، ين�ص عقد االإيجار النموذجي على اأنه اإذا تاأخر اأحد امل�صتاأجرين يف مبا�صرة ت�صغيل امل�صاحات ملدة تزيد عن �صهر واحد، فاإنه يحق لل�صركة 

املطالبة ب�صداد امل�صتحقات مبوجب العقد. وعادة ما يكون لل�صركة حق انهاء عقد االيجار يف حال عدم �صداد امل�صتحقات.
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�سيا�سة اخل�سومات

قامت ال�صركة موؤخرا بتطبيق �صيا�صة جديدة تتعلق مبنح خ�صومات مل�صتاأجريها، والتي تعتمد نهًجا منظًما و�صارًما الإدارة اخل�صومات، اآخذًة بعني 
امل�صاحة  اإلى  ا�صتنادًا  للم�صتاأجرين  بالن�صبة  اخل�صومات  تطبيق  على  ال�صيا�صة  وتن�ص  االإ�صغال.  كلفة  ومعدل  امل�صتاأجرين  مبيعات  ن�صبة  االعتبار 
االإجمالية القابلة للتاأجري يف جميع املراكز التجارية، ويتحدد م�صتوى التخفي�ص )كن�صبٍة مئوية من جممل االإيرادات االإيجارية( ح�صب جممل امل�صاحة 
القابلة للتاأجري التي ي�صتخدمها امل�صتاأجر يف جميع املراكز التجارية، ويطّبق ذلك على )1( اإما القيمة االإيجارية االإجمالية واجبة الدفع من امل�صتاأجر 
اأو )2( وحدة جتارة التجزئة الفردية املوؤجرة للم�صتاأجر. وتطّبق اخل�صومات على امل�صتاأجرين ملدٍة ال تزيد عن 12 �صهرًا، وبعد ذلك يعاد تقييم ن�صبة 

اخل�صم املطبقة ح�صب التغيريات يف امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�صتاأجرة من قبل امل�صتاأجر اأو اية عوامل اأخرى، كظروف ال�صوق.

كانت اخل�صومات التقديرية املقدمة لكل من امل�صتاأجرين من الغري وامل�صتاأجرين ذو ي العالقة �صببَا النخفا�ص �صايف االإيرادات للمرت املربع الواحد 
من ال�صنة املالية 2016م اإلى ال�صنة املالية 2018م. وقد قدمت ال�صركة هذه اخل�صومات للحفاظ على م�صتوى اأداء مراكزها التجارية يف ظل ظروف 
ال�صوق ال�صعبة. وا�صتندت يف قراراها ملنح هذه اخل�صومات على عدة عوامل، مبا يف ذلك جودة حمفظة امل�صتاأجر ذي ال�صلة وماركته التجارية وذلك 
بهدف احلفاظ على امل�صتاأجرين االأ�صا�صيني جلذب زوار املراكز. و�صملت العوامل االأخرى حجم امل�صتاأجر واإجمايل م�صاهمته يف حمفظة ال�صركة، 

ف�صال عن امل�صاهمة يف التاأجري امل�صبق وجذب امل�صتاأجرين االآخرين اإلى مراكز ال�صركة التجارية.

و�صهدت فرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018م ارتفاعًا بن�صبة 4% يف �صايف اإيرادات االإيجار لكل مرت مربع للم�صتاأجرين ذوي العالقة، يف 
حني بقي �صايف اإيرادات االإيجار لكل مرت مربع للم�صتاأجرين من الغري ثابًتا ب�صكل هام�صي خالل نف�ص الفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م. وتهدف 
االإدارة اإلى اعادة تطبيق �صيا�صة »عدم منح اخل�صومات« على املدى املتو�صط )اأي ما يعادل خم�ص �صنوات(، من خالل عدد من العوامل والتي ت�صمل، 
من بني اأمور اأخرى، رفع م�صتوى االإ�صغال من خالل تاأجري الوحدات ال�صاغرة باأ�صعار خمف�صة على املدى القريب، مما يتوقع اأن ينتج عنه ارتفاع يف 
عدد زوار املراكز التجارية )وزيادة القدرة التفاو�صية مع امل�صتاأجرين(، ومن خالل ا�صتعمال معلومات املبيعات للم�صتاأجرين عند جتديد عقودهم 
لتحديد اأحقيتهم يف اأي خ�صومات م�صتقبلية بناء على اأدائهم املايل وتقلي�ص هذه اخل�صومات االإيجارية يف حالة فاقت املبيعات ما يوؤهلها ال�صتحقاق 

اخل�صومات.

باالإ�صافة اإلى ذلك، تثق االإدارة بقدرتها على حتقيق اأهداف هذه املبادرات مب�صاعدة ا�صرتاتيجيتها املح�صنة واالأدوات كجمع بيانات املبيعات، وزيادة 
االإ�صغال، وا�صتبدال امل�صتاأجرين ذوي االأداء ال�صعيف يف جميع املراكز التجارية التابعة لل�صركة.

فرتات االإيجار املّجاين

متنح ال�صركة عادة فرتات اإيجار جماين ترتاوح بني ثالثة و�صتة اأ�صهر للم�صتاأجرين يف املراكز التجارية اجلديدة قبيل افتتاحها، وذلك خالل مرحلة 
ما قبل التاأجري. وال توجد عموما فرتة �صماح اإ�صافية لتمديد عقد االإيجار اأو جتديده. ومع ذلك، يحق للم�صتاأجرين عموًما اأخذ فرتات �صماح اأثناء 
فرتات التجهيز، والتي ميكن اأن ترتاوح بني �صهر و�صتة اأ�صهر تبعّا مل�صاحة املحل التجاري الواحد. واإذا تاأثرت عمليات ت�صغيل امل�صتاأجر و / اأو اأن�صطته 

تاأثرًا �صديدًا جراء اأي انقطاع، فاإنه يتم منحه فرتة اإيجار جماين ترتاوح بني �صهر وثالثة اأ�صهر.

ملحة عن مدد انتهاء عقود االإيجار احلالية

يبلغ املتو�صط املرجح للفرتات املتبقية من مدد عقود االإيجار املربمة من قبل ال�صركة مع م�صتاأجري املحالت التجارية العادية 1.71 �صنة، كما يف 31 
دي�صمرب 2018م. فيما يبلغ هذا املتو�صط 3.36 �صنوات عند �صمول الفرتات املتبقية من مدد عقود االإيجار املربمة مع كبار امل�صتاأجرين وامل�صتاأجرين 

�صبه الكبار. وعليه، يبلغ املتو�صط العام للفرتات املتبقية 2.81 �صنوات.

يلخ�ص اجلدول التايل االأعوام التي �صتنتهي فيها عقود االإيجار مق�صمة وفقا للم�صاحات االإجمالية القابلة للتاأجري، كما يف 31 دي�صمرب 2018م:
جدول  ٣٣٣4: موعد انتهاء مدد عقود االإيجار

امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري التي ت�سغلها �سنة االنتهاء
ال�سركة )م2(

الن�سبة من اإجمايل امل�ساحة االإجمالية القابلة 
للتاأجري امل�ستاأجرة )كما يف ٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

0.04%2018301م
42.79%2019308.114م
30.30%2020247.309م
8.89%202189.230م
7.05%202286.942م
3.95%202361.119م
2.69%202475.088م
1.08%202543.195م
1.74%202637.471م

1.48%202765.771م وما بعد
100%1.014.540املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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يلخ�ص اجلدول التايل الن�صبة املئوية من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�صغولة لل�صركة فيما يخ�ص انتهاء عقود االإيجار املقررة لعقود االإيجار 
املعمول بها يف 31 دي�صمرب 2018م للم�صتاأجرين ذوي العالقة وامل�صتاأجرين من الغري:

العالقة  ذوي  للم�ستاأجرين  االإيجار  عقود  انتهاء  يخ�س  فيما  لل�سركة  امل�سغولة  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�ساحة  جدول  ٣2٣4: 
الغري من  وامل�ستاأجرين 

�سنة االنتهاء
 امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة

للم�ستاأجرين ذوي العالقة

)كما يف ٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

 امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة
للم�ستاأجرين من الغري

)كما يف ٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

0.01%0.07%2018م
29.82%31.41%2019م
19.57%33.56%2020م
11.98%2.72%2021م
6.46%12.61%2022م
7.49%3.23%2023م
10.24%1.97%2024م
6.20%0.54%2025م
5.17%0.87%2026م

3.06%13.02%2027م وما بعد
100%100%املجموع

امل�صدر: ال�صركة

ملحة عن جتديد عقود االإيجار

كما هو مبني يف اجلدول اأدناه، قامت ال�صركة خالل ال�صنة املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2018م بتجديد 1.408 عقد اإيجار كان من املفرت�ص اأن تنتهي 
مدتها خالل نف�ص ال�صنة املالية. يف ال�صنة املالية 2018م، مت جتديد اأكرث من 90 % من عقود االإيجار التي كان من املقرر اأن تنتهي �صالحيتها، وتتما�صى 

هذه الن�صبة مع معدل جتديد العقود الذي كانت قد قّدرته ال�صركة يف ال�صنة املالية 2017م. 

جدول  ٣٣٣4: عقود االإيجار املجددة

املجموعال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6ماملعيار

1.2261.5771.4084.211عدد عقود االإيجار التي مت جتديدها
اإجمايل امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري التي مت جتديد عقودها 

177.213208.367174.057559.637)باملرت املربع(

امل�صدر: ال�صركة

منوذج تطوير امل�ساريع واالإن�ساء 4٣8٣4

تخ�صع جميع م�صاريع التطوير واالإن�صاء للمراكز التجارية اجلديدة والتي تقوم بها ال�صركة الأعلى املعايري واملقايي�ص، مما ي�صمن االإ�صراف امل�صتمر على 
كافة مراحل تنفيذ هذه امل�صاريع، مبا يتفق مع اال�صرتاتيجية العامة لل�صركة، ومما يجعل من هذه امل�صاريع ا�صتثمارات ناجحة من الناحية االقت�صادية 
بالن�صبة لل�صركة. ويت�صمن منوذج ال�صركة يف تطوير م�صاريع املراكز التجارية اجلديدة خم�ص )5( مراحل. ويرتاوح متو�صط اإجمايل فرتة الت�صليم 

يف هذه العملية بني �صنة واحدة و3 �صنوات. وتتم اال�صتفادة من خربة ال�صركة يف تطوير اأعمالها وم�صاريعها يف كل مرحلة من املراحل الواردة ادناه. 

وقد قامت �صركة فواز احلكري العقارية بت�صميم وبناء 16 مركزا من املراكز التجارية التابعة لل�صركة، علمًا باأن �صركة فواز احلكري العقارية هي �صركة 
مملوكة من قبل امل�صاهمني امل�صيطرين يف ال�صركة، وبالتايل فهي طرف ذو عالقة بال�صركة. كما تعمل �صركة اإيكو املعمارية، وهي اأي�صًا طرف ذو عالقة 

بال�صركة، مع �صركة فواز احلكري العقارية يف اإعداد الت�صاميم املعمارية للمراكز التجارية.

يعتمد متو�صط الزمن الالزم لت�صليم مركز جتاري جديد على حجم وت�صميم املركز التجاري اجلاري ت�صييده، فمثاًل: ي�صتغرق ت�صييد مركز جتاري 
اإقليمي ترتاوح م�صاحته االجمالية بني 50 األف و60 األف مرت مربع ما بني 9 اإلى 20 �صهرا من مرحلة الت�صميم وحتى ت�صليم املركز التجاري. واإ�صافة 
اإلى ذلك، فاإن متو�صط تكلفة ت�صييد اأي مركز جتاري، يف اإطار املحفظة احلالية لل�صركة )دون تكاليف االأر�ص(، ترتاوح بني 2.000 ريال �صعودي و 
5.000 ريال �صعودي لكل مرت مربع من امل�صاحة امل�صيدة اعتمادًا على منط املركز التجاري، وُي�صتثنى من ذلك تكاليف االأر�ص والتي تتفاوت ب�صكل 
كبري بني فئات املراكز التجارية على اأ�صا�ص �صمات املكان و�صمات املوقع ومدى اإمكانية جذب الزوار. وكانت تكاليف االإن�صاء املرتتبة على ال�صركة عن 
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املراكز التجارية التي مت اإجنازها مبكرًا يف �صنوات االألفية الثانية يف امل�صتوى االأدنى من هذا النطاق يف حني كانت املراكز التجارية التي جرى ت�صغليها 
موؤخرا اأقرب اإلى الفئة االأعلى من هذا النطاق. ومع التطور اجلاري، تتوقع االإدارة اأن ترتاوح تكاليف الت�صييد )دون تكاليف االأر�ص( بني 5.000 ريال 

�صعودي و6.500 ريال �صعودي لكل مرت مربع اعتمادا على �صمات الت�صميم ونوعية العرو�ص يف املراكز التجارية املعنية.

املرحلة االأولى: حتديد املوقع ودرا�سة اجلدوى 4٣8٣4٣٣

تنطوي املرحلة االأولى اأ�صا�صًا على حتديد املوقع املحتمل واإعداد درا�صة جدوى وامليزانية املتوقعة لتطوير املوقع املعني واعتمادها. ويتولى اعداد درا�صة 
اجلدوى وامليزانية ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع بال�صركة، فيما يقوم جمل�ص االإدارة باعتمادها واملوافقة عليها.

االأ�صواق  ويتم حتديد  بامل�صروع.  يتعلق  فيما  مبدئية  درا�صة جدوى  باإعداد  م�صت�صار عقاري خارجي  مع  بالتعاون  ال�صركة  تقوم  املرحلة،  واأثناء هذه 
ومعايري  للم�صروع  املحتملة  اإلى حتديد اخليارات  درا�صة اجلدوى  تهدف  لل�صركة.  اال�صرتاتيجية  االأولويات  اإطار  امل�صتهدفة يف  واملناطق اجلغرافية 

التالية: االأمور  ت�صمل  ال�صاأن،  ويتم اعداد درا�صة دقيقة يف هذا  االأ�صا�صية.  النجاح 
ཛ  اأبحاث ال�صوق املتعلقة باملوقع، مع الرتكيز على الطبيعة ال�صكانية احلالية واملتوقعة، واأعداد العائالت، واأي مناف�صني حاليني ومتوقعني يف

امل�صتقبل، ومدى االقبال املتوقع للم�صتاأجرين، واأية عوامل بيئية اأو عوامل هامة اأخرى توؤثر على املوقع املعني.

ཛ .)تقييم حركة الزائرين )بناًء على املوقع و�صهولة الو�صول اإليه

ཛ .االأمور املالية مثل التكلفة التقديرية لالأر�ص واأعمال االإن�صاء واأعمال التطوير االأخرى

واأثناء هذه املرحلة، يقوم ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع باإعداد موجز عن ت�صميم امل�صروع الذي مت مناق�صته واملوافقة عليه من قبل جمل�ص االإدارة. 
ويجري حتديث درا�صة اجلدوى يف كل مرحلة الحقة من مراحل امل�صروع.

املرحلة الثانية: مرحلة ما قبل الت�سميم 4٣8٣4٣2

اأثناء هذه املرحلة والتي تلي حتديد موقع ان�صاء املركز التجاري، يقوم ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع بعد احل�صول على موافقة جمل�ص االإدارة ب�صراء 
االر�ص او ا�صتئجارها مبوجب عقد ايجار طويل االمد. ومن ثم يقوم ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع باإعداد درا�صة فنية مف�صلة، وتقييم درا�صة املوقع 
املعتمد  العام  لالطار  وفقًا  اجلديد  للمركز  مبدئية  وت�صاميم  ر�صومات  واعداد  مبدئية،  معمارية  درا�صة  واإجراء  اإليها،  التو�صل  مت  التي  والنتائج 
للم�صروع. ويقوم الق�صم بتطوير ومراجعة واعتماد الت�صاميم املبدئية. ثم يتم مراجعة موجز ت�صميم امل�صروع اإلى جانب املعايري العامة للت�صميم، 
اإعداد  ويتم  املف�صلني،  باملوردين  قائمة  واإعداد  للموقع،  ميدانية  م�صح  عملية  اأي�صًا  وجتري  للم�صاحات.  املبدئي  والتخطيط  الت�صغيلية،  واملتطلبات 

الرئي�صية. الت�صميم  لعنا�صر  موا�صفات مبدئية 

واأثناء هذه املرحلة، يتم اإعداد درا�صة جدوى تف�صيلية، بهدف حتديد اخليارات املحتملة للم�صروع ومعايري النجاح الرئي�صة. ويجري تطوير درا�صة 
اجلدوى على �صكل خطة جتارية ومالية، تت�صمن املزيد من املعايري التف�صيلية. وت�صمل تلك املعايري املردود والعائد املايل، وتغطية التكاليف و�صايف 
القيمة احلالية، ويتم تطوير ذلك وحتليله على اأ�صا�ص بع�ص النقاط املرجعية واالعتبارات املهمة. ويهدف ذلك الى تكوين فهم وا�صح لالآثار املالية 
ومدى توفر املواد والعمالة واملخاطر املتعلقة بامل�صروع املقرتح. واأثناء هذه املرحلة، يقوم ممثلي بع�ص االأق�صام املتخ�ص�صة بال�صركة مثل ق�صم التاأجري 
وق�صم الت�صويق وق�صم ال�صوؤون املالية بتوفري الدعم املنا�صب لق�صم التطوير وادارة امل�صاريع من خالل تقدمي املعلومات واال�صت�صارات الالزمة يف هذه 

املرحلة.

فواز  �صركة  مع  بالتن�صيق  ال�صركة  تقوم  على هذه اخلطة،  املوافقة  وبعد  واملالية.  التجارية  على اخلطة  االإدارة  موافقة جمل�ص  على  ويتم احل�صول 
احلكري العقارية ب�صاأن تقدمي عر�ص لت�صميم امل�صروع واإن�صائه. ومل تتوا�صل ال�صركة حتى االآن مبقاولني اآخرين لبناء مراكز جتارية جديدة. اإال اأن 
�صروط االتفاقيات االإطارية املوقعة مع �صركة فواز احلكري العقارية جتيز لل�صركة التعاقد مع مقاولني اآخرين لتطوير مراكز جتارية جديدة )ملزيد من 

التفا�صيل عن ّاليات االتفاقيات االإطارية يرجى مراجعة الق�صم 13-6-3 «االتفاقيات االإطارية»(.

وي�صتمل العر�ص املقدم من �صركة فواز احلكري العقارية على تفا�صيل تغطي معايري الت�صميم واملتطلبات الت�صغيلية والتخطيط املبدئي للم�صاحات 
واملوا�صفات املبدئية للم�صروع، والتي تقدم اإلى ال�صركة م�صحوبة مع عقد الت�صميم واالن�صاء املقرتح، ليتم املوافقة عليها من قبل من جمل�ص االإدارة. 
وتقوم ال�صركة مبراجعة عقد الت�صميم واالن�صاء مبا يف ذلك قيمة العقد وتكاليف امل�صروع االأخرى، وذلك يف �صوء اأحكام االتفاقية االإطارية املربمة 
بني ال�صركة و�صركة فواز احلكري العقارية. وبعد اعتماد العقد، يتم تر�صيته على �صركة فواز احلكري العقارية، ومن ثم يتم التقدم يف امل�صروع اإلى 

املرحلة التالية.
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املرحلة الثالثة: مرحلة تطوير الت�سميم 4٣8٣4٣٣

باالإ�صافة  اعتمادها،  بغر�ص  امل�صاريع  وادارة  التطوير  ق�صم  اإلى  مبدئية  تف�صيلية  ت�صاميم  العقارية  احلكري  فواز  �صركة  تقدم  املرحلة،  هذه  اأثناء 
الى املخططات املعمارية النهائية والوثائق املطلوب تقدميها الى البلدية املعنية بغر�ص احل�صول على رخ�صة البناء. وت�صتغرق كامل مرحلة تطوير 
الت�صميم فرتة ترتاوح ما بني �صهرين و6 اأ�صهر. وتقدم �صركة فواز احلكري العقارية اأي�صًا خمططات مبدئية فيما يتعلق مب�صاحات التاأجري لق�صم 
التاأجري يف  لق�صم  وتقدميها  املبدئية  التاأجري  باإعداد خطة  امل�صاريع  وادارة  التطوير  ق�صم  يقوم  وبعد ذلك،  بغر�ص مراجعتها.  ال�صركة  التاأجري يف 
م�صاحة، وميكن يف ذلك  لكل  امل�صتهدفة  ال�صرائح  ويحدد  للتاأجري،  القابلة  االإجمالية  وامل�صاحات  الر�صومات  التاأجري  ق�صم  يحدد  ثم  ومن  ال�صركة. 
الوقت اإعداد خطة تاأجري مف�صلة من جانب ق�صم التاأجري. ويتم حتديد االفرتا�صات املالية )مبا يف ذلك االفرتا�صات املتعلقة باالإيرادات، والتكاليف، 
والتمويل، ومعدالت اخل�صومات( ب�صكل وا�صح، كما يتم مراجعتها وحتديثها يف كل مرحلة الحقة من امل�صروع. ثم يتم اإعداد خطة تاأجري مبدئية، 
ويجري تقدمي موجز لتطوير امل�صروع ي�صتمل على جميع البيانات ذات ال�صلة بامل�صروع اإلى جمل�ص االإدارة بغر�ص املوافقة عليها. ويتم ال�صعي يف هذه 
املرحلة اأي�صًا اإلى احل�صول على تعهدات من العمالء الرئي�صيني و/اأو كبار امل�صتاأجرين با�صتئجار م�صاحات �صمن املركز التجاري اجلديد بعد اكتماله. 
وتقوم ال�صركة اي�صًا بهذه املرحلة باالتفاق مع امل�صتاأجرين املحتملني )والذين ي�صملون م�صتاأجرين يف املراكز التجارية االأخرى لل�صركة( على مواقع 

التاأجري، كما حت�صل ال�صركة على خطابات من هوؤالء امل�صتاأجرين املحتملني والتي يوؤكدون مبوجبها رغبتهم يف اال�صتئجار. 

وبعد املوافقة على خطة التاأجري املبدئية من قبل جمل�ص االدارة، تقوم �صركة فواز احلكري العقارية باإعداد خمططات اإن�صاء تف�صيلية، ويقوم ق�صم 
التطوير وادارة امل�صاريع باعتماد اأي خمططات نهائية تقدمها �صركة فواز احلكري العقارية، مبا يف ذلك املواد التي �صيتم ا�صتخدامها واجلدول الزمني 
اخلا�ص باأعمال االإن�صاء اخلا�صة بامل�صروع. ثم يقوم ق�صم التاأجري ب�صكل م�صتقل بو�صع خريطة للم�صاحات االإجمالية القابلة وغري القابلة للتاأجري، 

وحتديد قائمة امل�صتاأجرين امل�صتهدفني بالن�صبة للم�صاحات التي مل يتم تاأجريها بعد، وحتديد مزيج امل�صتاأجرين يف املركز التجاري ب�صكل نهائي.

ي�صعى ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع اأي�صًا اإلى �صمان املرونة الالزمة يف تكاليف والتزامات االإن�صاء، بغر�ص تقلي�ص التكاليف املحتملة للخروج من 
امل�صروع، فيما لو كان هناك اأي تغري �صلبي كبري يف درا�صة اجلدوى اخلا�صة بامل�صروع. كما يتم تاأكيد اخلطة التجارية واملالية القائمة، وتعديل موؤ�صرات 

اال�صتثمار اإذا لزم االأمر يف �صوء اأي معلومات جديدة. 

املرحلة الرابعة: مرحلة االإن�ساء 4٣8٣4٣4

اأثناء هذه املرحلة تقوم �صركة فواز احلكري العقارية باأعمال االإن�صاء طبقًا للمخططات التف�صيلية التي مت اإعدادها باإ�صراف ق�صم التطوير وادارة 
امل�صاريع، والذي يراقب عن كثب طيلة هذه املرحلة تكاليف ومدة وخماطر االإن�صاء، وي�صعى اإلى ت�صليم امل�صروع يف الوقت املحدد ويف حدود نطاق العمل 
وامليزانية املتفق عليهما. واأثناء هذه املرحلة، ت�صتمر عملية تاأجري وتخ�صي�ص امل�صاحات والتاأجري امل�صبق يف املركز التجاري مل�صتاأجرين حمددين. ويف 
هذه املرحلة، يتعني احل�صول على موافقة ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع فيما يتعلق بجميع االجراءات الرئي�صية خالل هذه املرحلة، على اأن يرتاوح 
متو�صط معدل االإ�صغال للمراكز التجارية لل�صركة خالل ال�صنة االأولى بني 70 و75%. ويتم احالة اأي نتائج �صلبية تتعلق باأعمال االإن�صاء اأو بامل�صروع، مثل 
زيادة التكاليف عن امليزانية املعتمدة، اإلى جمل�ص االإدارة. وُيعترب ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع بال�صركة م�صوؤواًل عن اإدارة اأعمال االإن�صاء وخدمات 
اال�صت�صارات مع امل�صت�صارين واملقاولني من الغري، وكذلك عن جميع اأعمال االإن�صاء يف املركز التجاري. ولق�صم التطوير وادارة امل�صاريع احلق باملوافقة 

على تلك االأعمال اأو رف�صها.

خالل هذه املرحلة، يتم اأي�صا جتهيز املركز التجاري اجلديد من خالل اإعداد املحالت التجارية اجلديدة ملبا�صرة اأعمالها يف اأماكن جديدة، وفقا 
املعنيني، وجميع  للم�صتاأجرين  التجارية  امل�صاحات/املحالت  ت�صليم  التجهيز على  وت�صمل عملية  املعني.  التجاري  للمركز  بالن�صبة  املحددة  للمعايري 
الوثائق ذات ال�صلة. ويقوم فريق التجهيز التابع لق�صم التطوير وادارة امل�صاريع مبتابعة جميع اأعمال التجهيز الداخلية من قبل امل�صتاأجرين ل�صمان 
جودتها ومطابقتها للت�صاميم. كما يحق لفريق التجهيز، بعد مزاولة امل�صتاأجرين للن�صاط يف املحالت التجارية، اأن يطلب اإجراء تعديالت اأو حت�صينات 

على الواجهات االأمامية اأو الديكورات الداخلية، يف حال مل ت�صتويف املعايري املطلوبة.

ويتولى ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع تن�صيق جميع اأن�صطة التجهيز الداخلي خالل هذه املرحلة، مبا يتما�صى مع املعايري العامة التي يحددها فريق 
التجهيز بال�صركة. ويتعني على امل�صتاأجر اأو من ميثله ا اأن يح�صر �صخ�صيا اإلى املركز التجاري ال�صتالم املوقع امل�صتاأجر ر�صميا، والتوقيع على �صهادة 

ا�صتالم للموقع.

ويف نهاية هذه املرحلة، يتم ت�صليم امل�صروع اإلى ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع )يرجى مراجعة املرحلة اخلام�صة - »الت�صليم« اأدناه(. وعند اإمتام اأي 
م�صروع من قبل �صركة فواز احلكري العقارية، تقوم ال�صركة باإجراء عدد من عمليات التقييم واالختبار يف تاريخ ت�صليم امل�صروع. ويقوم ق�صم التطوير 

وادارة امل�صاريع باالإ�صراف على تلك العمليات واالختبارات.
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املرحلة اخلام�سة ٣ الت�سليم 4٣8٣4٣5

تتولى جلنة خمت�صة اإجراءات ت�صليم امل�صروع لل�صركة. وتتاألف هذه اللجنة من ممثلني عن جميع االأق�صام املعنية، مبا يف ذلك، على �صبيل املثال ال 
احل�صر، ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع وق�صم الت�صغيل. وي�صارك ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع لدى ال�صركة يف جميع مراحل االن�صاء املذكورة، للتاأكد 

من اأن الت�صميم يفي باملتطلبات الت�صغيلية.

ويتم اختبار وت�صغيل جميع االأنظمة واملعدات واملرافق طبقًا خلطة اإدارة امل�صروع واملتطلبات النظامية قبل ت�صليم امل�صروع. ويقوم ق�صم التطوير وادارة 
امل�صاريع بال�صركة بالتحقق والتاأكد من اأن االأنظمة واملعدات التي مت تركيبها مطابقة للت�صميم املعتمد وتفي باملعايري املعتمدة. وتتم مراجعة جميع 
الوثائق املتعلقة بعمليات االختبار والت�صغيل واعتمادها من قبل جميع االأطراف املعنية، مبا يف ذلك ق�صم العمليات التابع لل�صركة وال�صركات امل�صتقلة 

املتخ�ص�صة بعمليات االختبار )اإن لزم ذلك(،وي�صكل ذلك جزءا من عملية ت�صليم امل�صروع واإ�صدار �صهادات الت�صليم.

يقوم ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع بال�صركة بالتن�صيق مع �صركة فواز احلكري العقارية لت�صحيح اأي عيوب اأو نواق�ص يتم ر�صدها. وال تقوم ال�صركة 
بت�صلم االأعمال من �صركة فواز احلكري العقارية اإال بعد االنتهاء من ا�صتكمال كافة تلك العيوب والنواق�ص وتقدمي جميع الوثائق املطلوبة طبقًا الأحكام 
عقد االن�صاء. وعلى اأثره يتم اإ�صدار �صهادة الت�صليم اخلا�صة بامل�صروع. وُيعترب ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع بال�صركة م�صوؤواًل عن حفظ وثائق الت�صليم 
ونقلها اإلى ق�صم العمليات، وعلى الق�صم املذكور اأي�صًا التاأكد من اأن �صركة فواز احلكري العقارية قد زودت ال�صركة بجميع املوافقات و/ اأو الت�صاريح 

ال�صرورية التي ح�صلت عليها من ال�صلطات املحلية.

ويقوم ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع، يف وقت ت�صليم امل�صروع، باإدخال جميع بيانات املركز التجاري اجلديد يف نظام اإدارة العقارات اخلا�ص بال�صركة، 
مبا يف ذلك عدد املحالت التجارية وم�صاحاتها ومواقعها. ويكون ق�صم املحافظ وادارة االأ�صول م�صوؤواًل عن حتديث تلك املعلومات من وقت الآخر اأثناء 

الت�صغيل.

ت�صتمر عملية اإدارة التجهيز الداخلي يف املركز بعد انتهاء عملية البناء والت�صليم، مبا يف ذلك تطوير حمالت جتارية جديدة واإجراء تعديالت على 
املحالت القائمة، وا�صتبدال امل�صتاأجرين احلاليني، وت�صليم املحالت للم�صتاأجرين اجلدد.

جتديد املراكز التجارية القائمة 4٣8٣4٣6

ومن وقت الآخر، تقوم ال�صركة بتجديد املراكز التجارية اخلا�صة بها واجلاري ت�صغليها. وا�صتنادا اإلى االجتاهات التاريخية، فاإن متو�صط عمر املراكز 
التجارية التابعة لل�صركة، والتي �صتلزمها عمليات جتديد كربى، عندما تكون على قيد الت�صغيل ملدة ترتاوح بني 8 و10 �صنوات. و�صواء كانت اأم مل تكن 
اأعمال التجديد مطلوبة، فاإن االأمر يعتمد على عدة عوامل، مبا يف ذلك فيما اإذا كانت هناك مراكز جتارية جديدة قام بتطويرها مناف�صون، وتت�صف 
باأنها اأكرث حداثة وتلبي احتياجات ال�صوق احلالية، وتوفر جتهيزات يف املراكز التجارية الأية اأعمال ت�صديد اأو تطوير. وتعتقد االإدارة اإن اأعمال الت�صييد 

ال توؤثر بوجه عام على جممل امل�صاحات قابلة التاأجري املتاحة نظرًا الأن املراكز التجارية تظل يف حالة ت�صغيل اأثناء اأعمال التجديد.

وتاريخيًا، فقد بلغت تكاليف �صيانة املراكز التجارية احلالية العائدة لل�صركة حوايل 2% من االإيرادات �صنويا، ومت اإنفاق متو�صط مبالغ ترتاوح بني 60 
مليون ريال �صعودي و80 مليون ريال �صعودي �صنويًا يف املجمل، مبا يف ذلك اأعمال جتديد االإنارة. 

اإدارة عمليات املراكز التجارية 4٣8٣5

نظرة عامة  4٣8٣5٣٣

تقوم ال�صركة باإدارة العمليات الت�صغيلية يف مراكزها التجارية ب�صكل المركزي، حيث ي�صم كل من هذه املراكز فرق ت�صغيل خا�صة بها والتي تكون 
م�صوؤولة عن اإدارة االأعمال اليومية للمركز التجاري املعني. وتعامل ال�صركة كل مركز جتاري كوحدة م�صتقلة، بحيث ت�صم اإدارة كل مركز فرق خا�صة 

باالأعمال املتعلقة التاأجري واإدارة الفعاليات والت�صويق وال�صحة وال�صالمة واإدارة املرافق.

اأعمال ت�صغيل مراكزها التجارية بنف�صها. كما تقوم ال�صركة باال�صتعانة مبزودي خدمات م�صتقلني فيما يتعلق ببع�ص االأعمال  تقوم ال�صركة باأغلب 
)مبا يف ذلك اأعمال التنظيف واالأمن(. وتعتقد االإدارة اأن اال�صتعانة مبزودي خدمات م�صتقلني يكون �صروريا عندما يتعلق ذلك بتوفري خدمات ذات 

طبيعة متخ�ص�صة.

وكما يف تاريخ هذه الن�صرة، تتولى فرق الت�صغيل يف كل مركز جتاري تابع لل�صركة م�صوؤولية االأعمال املتعلقة باملبيعات وحت�صيل بدالت االيجار وتاأجري 
اليومية  االإدارة  على  االإ�صراف  اإلى  باالإ�صافة  االك�صاك(،  مثل  للتاأجري،  القابلة  امل�صاحة  م�صمولة يف  الغري  امل�صاحات  )وهي  املتخ�ص�صة  امل�صاحات 
للمركز املعني. كما ت�صمل م�صوؤوليات تلك الفرق، من �صمن اأمور اأخرى، حتديد ميزانية املركز التجاري واال�صراف على االأمور املالية واالأمور الت�صغيلية 
امل�صتمرة اخلا�صة باملركز املعني ب�صكل عام. وُيعترب مدير كل مركز جتاري م�صوؤواًل عن و�صع امليزانية الت�صغيلية للمركز التجاري، وذلك بالتن�صيق عن 
قرب مع اإدارة ال�صركة يف مقرها الرئي�ص. كما ُيعترب كل مدير مركز م�صوؤواًل اأي�صًا عن �صمان القيام باأعمال ال�صيانة للمركز التجاري وذلك من خالل 
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القيام بعمليات الفح�ص واملعاينة ملرافق الركز التجاري ب�صكل منتظم، وباالإ�صراف على املوظفني العاملني يف املركز التجاري وتطبيق جميع املعايري 
والتعليمات ذات ال�صلة طبقًا لل�صيا�صات واالإجراءات املطبقة لدى ال�صركة.

و قامت اإدارة ال�صركة خالل ال�صنة املالية التي بداأت يف 1 اأبريل 2018 بتطبيق برنامج حتفيزي جديد خا�ص مبدراء املراكز التجارية يهدف الى تعزيز 
اأداء كل من مركز من املراكز التجارية التابعة لها. ووفقا لهذا الربنامج، يتم قيا�ص اأداء كل مركز كوحدة م�صتقلة وفقا لعدد من موؤ�صرات االأداء 
الرئي�صية. وت�صمل هذه املوؤ�صرات اأهداف تتعلق باالأداء املايل، باالإ�صافة اإلى اأهداف اأخرى ال تتعلق باالأداء املايل مثل جودة اخلدمة يف املركز التجاري 
املعني وم�صتوى ر�صا امل�صتاأجرين والزوار. وتبعا لذلك، قد تقوم ال�صركة مبنح فرق الت�صغيل يف املراكز التجارية ومدراء تلك املراكز مكافاأة مالية يف 

حال ما اإذا مت ا�صتيفاء موؤ�صرات االأداء الرئي�صية املذكورة.

يف اأبريل 2017م، قامت ال�صركة بتطبيق نظامها اجلديد الإدارة املمتلكات نظام »ياردي )Yardi(»، والذي اأدخل اأف�صل معايري و�صيا�صات واإجراءات 
امل�صتاأجرين وخدمتهم. منذ  اأف�صل مع  ب�صكل  امل�صاركة  ال�صركة من  العقارات مع متكني  الفعالة جلميع  االإدارة  ي�صهل  املمتلكات، مما  اإدارة  اأنظمة 
تطبيقه، �صاهم نظام «ياردي )Yardi(» باأمتتة عملية االعرتاف باإيرادات االإيجار وتطبيق املعايري املحا�صبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف 

ال�صعودية. العربية  اململكة 

التاأجري والعالقات مع امل�ستاأجرين 4٣8٣5٣2

يتولى مدير كل مركز جتاري اإدارة االت�صاالت اليومية واملناق�صات امل�صتمرة مع م�صتاأجري املركز التجاري املعني، وذلك بالتن�صيق عن قرب مع اإدارة 
ال�صركة يف مقرها الرئي�ص. اإن فرق الت�صغيل يف كل مركز جتاري تعترب هي نقطة االت�صال االأولى بالن�صبة للم�صتاأجرين الذين اأبرموا عقود اإيجار 
مع ال�صركة وللم�صتاأجرين املحتملني. وتقوم فرق الت�صغيل بانتظام بعقد اجتماعات مبا�صرة مع امل�صتاأجرين، مبا يف ذلك اجتماعات مع كل م�صتاأجر 
على حدة. كما تتعامل فرق الت�صغيل مع اأي طلبات تاأتي عرب مكتب امل�صاعدة اخلا�ص مبركز االت�صال. واإ�صافة اإلى ذلك، تخطط االإدارة لتاأ�صي�ص 
امل�صتاأجرين من  اأخرى، على قدرة  اأ�صياء  ي�صتمل ذلك، من بني  املالية 2020م، و�صوف  ال�صنة  الثاين من  الن�صف  للم�صتاأجرين يف  اإلكرتونية  بوابة 
ال�صركة على االطالع على جميع اأن�صطة االإيجار )مثل توقيع جتديدات عقود االإيجار والتعديالت املوقعة(، ومراجعة الدفعات والتاريخ املايل، واختيار 
املتاجر الفارغة يف اإطار حمفظة املراكز التجارية اخلا�صة بال�صركة، واالطالع على وطلب امل�صاركة يف االأن�صطة ال�صوقية لل�صركة، واإر�صال تعليقات 
لل�صركة حول اخلدمات التي تقدمها مل�صتاأجريها )ملزيد من التفا�صيل حول اأعمال التاأجري والعالقة مع امل�صتاأجرين، يرجى مراجعة الق�صم 3-8-4 

ال�صركة«(. »م�صتاأجري 

الت�سويق واملبيعات االإعالنية 4٣8٣5٣٣

يلعب فريق الت�صويق واملبيعات االإعالمية دورًا هامًا يف تر�صيخ �صورة ال�صركة وترويج مراكزها التجارية. ويتحقق ذلك من خالل العمل عن قرب مع 
جميع اأ�صحاب امل�صالح املعنيني، مبا يف ذلك املوردين وامل�صتاأجرين والزائرين لكل مركز جتاري على حدة. وتقوم ال�صركة با�صتخدام عدد من قنوات 
التوا�صل مع اأ�صحاب امل�صالح املعنيني، وذلك بهدف جعل املراكز التجارية »الوجهة املف�صلة« للم�صتاأجرين والزائرين على حد �صواء. وميكن هذا 

اال�صلوب ال�صركة من احل�صول على معلومات حول تف�صيالت الزائرين وم�صرتياتهم يف املراكز التجارية.

يركز فريق الت�صويق واملبيعات االإعالمية على تنظيم واإدارة حمالت ت�صويقية داخل املراكز التجارية، وتكون هذه احلمالت م�صممة جلذب الزائرين 
اأوقات الفراغ والت�صلية، مع  اأي�صًا دورًا هامًا جلعل املراكز التجارية لل�صركة كوجهات لق�صاء  اإقبالهم على تلك املراكز. ويلعب هذا الفريق  وزيادة 
تنوع العرو�ص املقدمة للزائرين عرب املراكز التجارية املختلفة لل�صركة. باالإ�صافة اإلى ذلك، تقوم ال�صركة باإ�صناد اأعمال الت�صويق الرقمي واالعالنات 
الرقمية اخلا�صة بها ملزودي خدمة من الغري )فيما تتولى بنف�صها باقي العمليات الت�صويقية واملبيعات االإعالنية(. وتهدف ال�صركة من ذلك الى اإتاحة 
جتربة ت�صوق عالية اجلودة وتوفري �صبل الت�صلية والت�صويق للعائالت. ويتم ترتيب املنا�صبات الرتفيهية بالتن�صيق مع فرق الت�صغيل يف املراكز التجارية، 
حيث يتم تقدمي جمموعة متنوعة من االأن�صطة للزائرين. ومن املهم اإ�صفاء طابع حملي على الفعاليات التي جتري يف كل مركز جتاري )وي�صمل ذلك، 
على �صبيل املثال، تقدمي فعاليات يف اليوم الوطني للمملكة(. وجتدر اال�صارة الى اأن اإدارة ال�صركة تبنت اإر�صادات عامة بخ�صو�ص الفعاليات املقامة 
�صمن املراكز التجارية والتي تهدف الى توحيد م�صتوى اخلدمات واأ�صلوب تقدمي الفعاليات يف جميع املراكز التجارية التابعة لل�صركة. ومتا�صيا مع 
روؤية اململكة 2030، من املتوقع اأن ت�صبح املراكز التجارية نقاطًا للرتفيه، ال�صيما مع اإطالق دور ال�صينما )يرجى االطالع على الق�صم 4-9-3 »برامج 

دور ال�صينما«(.

�سمان اجلودة 4٣8٣5٣4

لنائب  املبا�صر  االإ�صراف  ويعمل كل فريق حتت  اململكة.  والغربية من  وال�صرقية  الو�صطى  املناطق  ال�صركة 3 فرق ل�صمان اجلودة تغطي  يوجد لدى 
الرئي�ص للعمليات بال�صركة، وتكون كل من هذه الفرق م�صوؤولة عن الرقابة املنتظمة على االأمور املتعلقة بال�صحة وال�صالمة ومراجعة الوثائق يف املراكز 
التجارية )الوثائق املتعلقة باملركز التجاري كعقود االيجار، ورخ�ص املركز التجاري، ووثائق التاأمني اخلا�صة بامل�صتاأجرين(، وكذلك اأعمال الرقابة 
التي تتم خارج �صاعات العمل يف املراكز التجارية. ويقوم كل فريق من فرق �صمان اجلودة باإعداد تقارير كل اأ�صبوعني وتقدميها ملدير املركز التجاري 
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املعني. وتعزز هذا املنهجية من عمليات املراكز التجارية وتزيد من كفاءة اأعمال الرقابة اأثناء �صاعات العمل يف املراكز التجارية. وموؤخرًا متت اإ�صافة 
قوائم مرجعية اإ�صافية فيما يتعلق مبراقبة البيئة العامة لكل مركز جتاري )فيما يتعلق على �صبيل املثال باالأمن والنظافة( بعد �صاعات العمل. ويتوجب 
على كل مركز جتاري الرد على التقرير ذي ال�صلة خالل )5( اأيام، على اأن ي�صتمل الرد على االإجراءات املتخذة اأو املنوي اتخاذها ملعاجلة االمور 

الواردة �صمن التقرير. ويتم اإ�صافة ذلك الرد الى التقرير ومتابعة االمور الواردة فيه.

اإدارة املرافق 4٣8٣5٣5

يقوم فريق اإدارة املرافق باالإ�صراف على �صيانة املراكز التجارية التابعة لل�صركة، ويجري ذلك من خالل عدد من الفنيني، كالفنيني املتخ�ص�صني يف 
اأعمال التكييف واأعمال ال�صباكة واأعمال البناء الب�صيطة، باالإ�صافة لفئات اأخرى من التخ�ص�صات. ويتم اال�صتعانة مبقاولني من الغري يف ما يتعلق 
واالإنذار �صد  املتحركة ونظم مكافحة احلرائق  واملما�صي  الكهربائية وامل�صاعد  ال�صالمل  ت�صمل �صيانة  والتي  الرئي�صية،  واالأعمال  ببع�ص اخلدمات 
احلرائق والدوائر التلفزيونية املغلقة. وتعتني اإدارة املرافق بجميع مرافق املراكز التجارية. ويجري اإدارة خدمات املرافق من خالل مركز ات�صال 
داخلي ميكن اإدارة ال�صركة من متابعة االأمور داخل املراكز التجارية والتعامل معها ب�صكل منا�صب. وكما يف تاريخ هذه الن�صرة، مت تعيني �صركة اتقان 
الإدارة املرافق كاملورد اخلارجي الوحيد خلدمات اإدارة املن�صاآت، وقد مت تف�صيل االأحكام الرئي�صية لهذا العقد يف الق�صم رقم 13-6-4-3 )ملزيد من 

التفا�صيل عن اأ�صا�ص العالقة مع ال�صركة يرجى مراجعة الق�صم 5-5-4 »�صيا�صة التعامالت مع االطراف ذات العالقة«(.

خدمات ال�سيوف 4٣8٣5٣6

تقوم فرق خدمة ال�صيوف اخلا�صة بال�صركة بتقدمي اخلدمات جلميع م�صتاأجري ال�صركة وزائريها. وت�صمل هذه اخلدمات تقدمي اأي معلومات قد يتم 
طلبها بخ�صو�ص اأي مركز جتاري. وتتلقى فرق خدمة ال�صيوف التابعة لل�صركة دورات تدريبية منتظمة ل�صمان تقدمي خدمات ذات م�صتوًى عاٍل جلميع 

الزائرين وامل�صتاأجرين.

االأمن 4٣8٣5٣7

تعهد ال�صركة بخدمات االأمن لطرف ذو عالقة بال�صركة وا�صمها �صركة ت�صاري�ص جند )وهي طرف ذو عالقة مملوكة بالكامل ل�صلمان عبدالعزيز 
احلكري وهو ع�صو يف جمل�ص االإدارة(، حيث اأنها امل�صوؤولة عن االأمن يف جميع املراكز التجارية التابعة لل�صركة. ويتم حتديد الرتتيبات االأمنية وفقا 
الحتياجات كل مركز جتاري ومتطلبات مراكز ال�صرطة يف املناطق التي تقع �صمنها املراكز التجارية املعنية. وت�صمل اخلدمات االأمنية املقدمة من قبل 
�صركة ت�صاري�ص جند خلدمات االأمن وال�صالمة، على �صبيل املثال ال احل�صر، توفري اأفراد حرا�صة على جميع مداخل املراكز التجارية، وت�صيري دوريات 
اأمنية داخل املراكز التجارية وخارجها )والتي ت�صمل دوريات راجلة اأو من با�صتخدام �صيارات(، وكذلك توفري اأفراد للعمل داخل غرف املراقبة داخل 
اأيام اال�صبوع  ال�صاعة طيلة  االإنذار. ويتم تقدمي تلك اخلدمات على مدار  املغلقة ومراقبة نظم  التلفزيونية  الدوائر  التجارية، وي�صمل ذلك  املراكز 
يف كافة املراكز التجارية التابعة لل�صركة )ملزيد من التفا�صيل عن اأ�صا�ص العالقة مع ال�صركة يرجى مراجعة الق�صم 5-5-4»�صيا�صة التعامالت مع 

االطراف ذات العالقة«(. 

اأعمال النظافة  4٣8٣5٣8

يتم اإ�صناد اأعمال النظافة اخلا�صة بال�صركة اإلى مزودي خدمة من الغري، مبا فيهم �صركة ت�صاري�ص جند، وهي طرف ذو عالقة بال�صركة. وال تغطي 
خدمات النظافة التي يقدمها مزودي اخلدمة املذكورين اإال املناطق العامة امل�صرتكة يف كل مركز جتاري )ملزيد من التفا�صيل عن اأ�صا�ص العالقة مع 

ال�صركة يرجى مراجعة الق�صم 5-5-4 »�صيا�صة التعامالت مع االطراف ذات العالقة«(.

تاأجري م�ساحات متخ�س�سة 4٣8٣5٣9

تقوم ال�صركة، باالإ�صافة اإلى تاأجري املحالت التجارية، باإدارة برنامج وا�صع يخت�ص با�صتغالل امل�صاحات املتخ�ص�صة بتاأجريها موؤقتًا لعربات الطعام 
واالأك�صاك واملحالت التي تقام لفرتة موؤقتة. وتهدف ال�صركة من وراء ذلك الى تقدمي منتجات وخدمات اإ�صافية يف املراكز التجارية من خالل توفري 
تلك  اال�صتفادة من  تفعيل  وكذلك  التجارية،  املراكز  داخل  امل�صرتكة  العامة  املناطق  مل�صاحات �صمن  مل�صتاأجرين  ومتخ�ص�صة مكملة  ب�صائع حملية 
امل�صاحات يف اأثناء العرو�ص املو�صمية. وتتولى فريق الت�صغيل يف كل مركز جتاري م�صوؤولية تنظيم واإدارة امل�صاحات املتخ�ص�صة التي تعتزم تاأجريها.
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ملكية ال�سركة للعقارات 4٣8٣6

كما يف تاريخ هذه الن�صرة، تت�صمن حمفظة العقارات الن�صطة التابعة لل�صركة 19 مركزا جتاريا ومركز رئي�صي واحد وعقارا اآخر غري م�صنف يف فئة 
املراكز التجارية اإال اأنه مدّر للدخل )تو�صعة النخيل بالزا بالق�صيم(. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن لدى ال�صركة 3 مراكز جتارية جديدة حتت التطوير، 
باالإ�صافة اإلى املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول يف مدينة الريا�ص، و5 مواقع مت اال�صتحواذ عليها )اإما من خالل حيازة اإيجارية اأو عن طريق 
التملك( بغر�ص تطوير اأربعة مراكز جتارية، )باالإ�صافة اإلى املرحلة الثانية من تو�صعة النخيل مول بالريا�ص( )ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة 
الق�صم 4-9 »اخلطط امل�صتقبلية وفر�ص النمو«(. ف�صاًل على ذلك، اأبرمت ال�صركة اتفاقية اإيجار رئي�صية جلدة بارك يف 4 مار�ص 2019م وهو جممع 
جديد يف منطقة جدة يجري اإن�صاوؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �صركة فواز احلكري العقارية. وت�صتثمر ال�صركة اأي�صًا يف بانوراما مول يف مدينة 

الريا�ص بن�صبة ملكية 25% من اإجمايل احل�ص�ص، يف حني ميلك �صركاء خمتلفون اآخرون ن�صبة الـ 75% املتبقية.

من اأ�صل املركز التجارية الت�صعة ع�صر التابعة لل�صركة، هناك 11 مركز جتاري  يجري ت�صغيله على اأرا�ص م�صتاأجرة، و8 مراكز جتارية جاري ت�صغيلها 
على اأرا�ص مملوكة لل�صركة. فيما يتعلق باملراكز التجارية اجلاري ت�صغيلها على اأرا�ص م�صتاأجرة، ت�صمح عقود االإيجار الرئي�صية لل�صركة باإن�صاء مراكز 
اأي من عقود االإيجار الرئي�صية لل�صركة  اإن�صائها. وفيما عدا بوليفارد اجلامعة، ال متنح  جتارية على تلك االرا�صي وت�صغيل تلك املراكز عند امتام 
حق التجديد التلقائي عند انتهاء املدة، وال تت�صمن اأي ن�ص يفيد بتعوي�ص امل�صتاأجر عن التح�صينات التي يكون قد اأدخلها على االأر�ص )اأي املراكز 
التجارية( عند انتهاء اأو اإنهاء االإيجار. وخالل ال�صنة املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2018م، بلغت تكلفة االإيجار لل�صركة 195 مليون ريال �صعودي، ما 

ميثل 9% من اإجمايل اإيراداتها. 

حتر�ص ال�صركة على احلوار امل�صتمر مع اأ�صحاب عقود االإيجار الرئي�صية بهدف متديد اأو جتديد تلك العقود يف املراكز التجارية طبقًا الأحكام مواتية. 
وتقوم االإدارة ب�صكل ن�صط وظاهر يف مفاو�صات مع اأ�صحاب عقود االإيجار الرئي�صية، كما تقوم بالبدء يف مفاو�صات لتمديد تلك العقود خالل فرتة 
من ما بني ثمان اإلى ع�صر �صنوات قبل انتهاء مدة االإيجار الرئي�صية ذات ال�صلة. وت�صتمر املفاو�صات عادًة ل�صنة اأو �صنتني، وتنطوي على مناق�صات 
حول االأحكام الرئي�صية، مبا يف ذلك مدة االإيجار وقيمة االإيجار، وتهدف االإدارة اإلى االتفاق على متديدات طويلة لتلك العقود احلالية وعر�ص حوافز 
الأ�صحاب عقود االإيجار الرئي�صية مثل قيم اإيجار مغرية. وتعتقد االإدارة اأن املراكز التجارية اخلا�صعة الأحكام عقود االإيجار الرئي�صية التي مت متديدها 

موؤخرًا �صوف تتيح اإيرادات ملمو�صة على املدى البعيد و�صوف تعو�ص عن اأية زيادة يف قيمة االإيجار.

وتعتقد االإدارة اأن ال�صركة يف مركز تفاو�صي قوي بخ�صو�ص اإدارة عملية متديد عقود االإيجار الرئي�صية، من خالل عالقاتها الرا�صخة مع م�صتاأجريها، 
وكذلك من خالل قدرتها على عر�ص قيمة اإيجار جذابة مقابل مدد اإيجار طويلة ب�صكل ملمو�ص. والتمديد احلديث لعقد اإيجار عزيز مول ميثل جناح 
ال�صركة يف هذه اال�صرتاتيجية. وكانت االإدارة قد با�صرت يف املفاو�صات مع امل�صتاأجر يف تلك احلالة قبل ع�صر �صنوات من انتهاء مدة االإيجار، وبعد 
�صنة واحدة من املفاو�صات، جنحت ال�صركة يف متديد االإيجار الرئي�صي، بتاريخ 22 اأكتوبر 2017م، ملدة ثالثني )30( �صنة اإ�صافية. وف�صاًل عن ذلك، 
حيثما اأبرمت ال�صركة عقود اإيجار معينة تنتهي مدتها بعد انتهاء عقود االإيجار الرئي�صية لل�صركة، تعتقد االإدارة اأن اخلطر حمدود من انتهاء فرتة 
االإيجار بعد انتهاء مدة عقد االإيجار الرئي�صي، الأن ال�صركة تقوم عادة بتمديد عقد االإيجار الرئي�صي قبل انتهاء فرتة االإيجار )كما كان احلال مع 

عزيز مول(.
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جدول  ٣4٣4: عقود االإيجار الرئي�سية للمراكز التجارية واملواقع القائمة )مبا يف ذلك، تلك التي ما زالت قيد التطوير(

املركز 
التجاري 

)القائم على 
عقد اإيجار 

رئي�سي(

 مدة عقد االإيجار
الرئي�سي

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء 22

املراكز التجارية احلالية

20 �صنة هجريةمول الظهران1
1446/08/10هـ1426/08/11هـ )املوافق 2005/9/15م(عقد اإيجار رئي�صي اأ�صا�صي

)املوافق 2025/02/09م(

1427/10/18هـمتديد عقد اإيجار رئي�صي
)املوافق 2006/11/10م(

1447/10/17هـ
)املوافق 2026/04/06م(

ال�صالم مول 2
1454/04/22 هـ )املوافق 2032/07/30م(1433/09/13هـ )املوافق 2012/08/01م(20 �صنة ميالدية)جدة(

1469/01/29هـ )املوافق 2046/11/29م(1439/02/01هـ )املوافق 2017/10/22م(30 �صنة هجريةعزيز مول3

النخيل مول 4
1456/05/06هـ )املوافق 2034/07/23م(1436/05/07هـ )املوافق 2015/02/26م(20 �صنة هجرية)الريا�ص(

1456/09/14هـ )املوافق 2034/11/25م(1436/09/15هـ )املوافق 2015/07/01م(20 �صنة هجريةاليا�صمني مول5
1456/12/30هـ )املوافق 2035/03/11م(1437/01/01هـ )املوافق 2015/10/15م(20 �صنة هجريةجوري مول6
1443/05/30هـ )املوافق 2022/01/04م(1423/06/01هـ )املوافق 2002/08/10م(20 �صنة هجريةخري�ص مول7

النخيل بالزا 8
1441/04/29هـ. )املوافق 2019/12/26م(1421/05/01هـ )املوافق 2000/08/01م(20 �صنة هجرية)الق�صيم(

1453/12/29هـ )املوافق 2032/04/12م(1434/01/01هـ )املوافق 2012/11/15م(20 �صنة هجريةهيفاء مول9
1450/12/16هـ )املوافق 2029/04/30م(1435/07/01هـ )املوافق 2014/05/01م(15 �صنة ميالديةتاال مول10

9 �صنوات و5 اأ�صهر �صلمى مول11
1443/08/05هـ )املوافق 2022/03/09م(1434/08/0523هـ )املوافق 2013/06/14م(هجرية

املراكز التجارية والتو�سعات قيد التطوير اأو االإن�ساء

بوليفارد 12
اجلامعة 

30 �صنة )20 �صنة 
م�صافًا اإليها جتديد 

تلقائي ملدة 10 
�صنوات(

1468/09/27هـ )املوافق 2046/07/31م(1437/10/27هـ )املوافق 2016/08/01م(

1472/09/13هـ )املوافق 2050/06/03م(1441/10/1224هـ )املوافق 2020/06/04م ( 30 �صنة ميالديةجدة بارك13

14
املرحلة االأولى 

من تو�صعة 
النخيل مول 
)الريا�ص(

1459/12/30هـ )املوافق 2038/02/05م(1439/12/21هـ )املوافق 2018/09/01م(20 �صنة هجرية 

قطع اأرا�ٍس للتطوير يف امل�ستقبل

15
املرحلة الثانية 

من تو�صعة 
النخيل مول 
)الريا�ص(

1459/12/30هـ )املوافق 2038/02/05م(1439/12/21هـ )املوافق 2018/09/01م(20 �صنة هجرية

1464/03/14هـ )املوافق 2042/03/07م(1436/05/17هـ )املوافق 2015/03/08م(27 �صنة ميالديةموقع جند16
1469/10/08هـ )املوافق 2047/07/31م(1438/11/10هـ )املوافق 2017/08/02م(30 �صنة ميالديةموقع الزهره17

امل�صدر: ال�صركة

ت�صمل تواريخ بداأ �صريان العقود املذكورة يف هذا اجلدول على فرتات ال�صماح يف حال ن�صت عقود االإيجار على ذلك.  22
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جدول  ٣5٣4: اإيجارات االأرا�سي التي تقوم عليها املراكز التجارية احلالية والتي قيد التطوير25

املوؤجرا�سم املركز التجاري
ال�سنة املالية ٣٣ 

مار�س 20٣6م 
)ريال �سعودي(

ال�سنة املالية ٣٣ 
مار�س 20٣7م 
)ريال �سعودي(

ال�سنة املالية ٣٣ 
مار�س 20٣8م 
)ريال �سعودي(

الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف ٣٣ دي�سمرب 
20٣8م )ريال 

�سعودي(

االإجمايل

)ريال �سعودي(

املراكز التجارية احلالية
مول الظهران )عقد 

االإيجار الرئي�صي 
االأ�صا�صي(

23.000.00016.000.00011.000.00050.000.000-حممد الغامدي

مول الظهران )متديد 
عقد االإيجار الرئي�صي(

االأمري متعب اآل �صعود 
)وميثله املحامي �صلمان 

امل�صعود(
21.914.303--21.207.15043.121.453

ال�صالم مول
االإمنائية لال�صتثمارات 
والتطويرات العقارية 

واالأبراج
53.400.00053.400.00047.720.00022.027.500176.547.500

عبدالعزيز ابراهيم اآل عزيز مول
10.692.00010.692.00010.850.89514.160.44046.395.335ابراهيم

االأمري متعب بن النخيل مول )الريا�ص(
55.346.624-9.224.43627.673.31318.448.875عبدالعزيز اآل �صعود

االأمري متعب بن اليا�صمني مول
32.000.000-32.000.000--عبدالعزيز اآل �صعود

االأمري متعب بن جوري مول
15.000.000-15.000.000--عبدالعزيز اآل �صعود

جمموعة عبداللطيف خري�ص مول
0----العي�صى

560.000--280.000280.000بلدية بريدةالنخيل بالزا )الق�صيم(

االأمري متعب بن هيفاء مول
9.000.00018.000.00018.000.00027.000.00072.000.000عبدالعزيز اآل �صعود

تاال مول
االإمنائية لال�صتثمارات 
والتطويرات العقارية 

واالأبراج
10.500.00021.000.00021.000.00010.500.00063.000.000

�صلمى مول
حممد الرا�صد )موؤجر 
من الباطن( / بلدية 

حائل
6.100.0003.390.6733.390.673-12.881.346

املراكز التجارية والتو�سعات قيد التطوير اأو االإن�ساء
13.662.000-13.662.000--جامعة امللك �صعودبوليفارد اجلامعة 

حممد �صالح بن حمزة جدة بارك26
-----�صرييف

املرحلة االأولى من تو�صعة 
النخيل مول )الريا�ص(

االأمري متعب بن 
0----عبدالعزيز اآل �صعود

قطع اأرا�ٍس للتطوير يف امل�ستقبل
املرحلة الثانية من تو�صعة 

النخيل مول )الريا�ص(
االأمري متعب بن 

0----عبدالعزيز اآل �صعود

عبداهلل بن عبدالعزيز موقع جند
31.000.000--31.000.000-التويجري

ورثة االأمرية منرية بنت موقع الزهرة
94.000.000-94.000.000--عبدالعزيز

121.110.739188.435.986290.072.443105.895.090227.005.829-اإجمايل الدفعة
امل�صدر: ال�صركة

23  ي�صري عقد االإيجار اإلى خيار لتجديد مدة االإيجار ملدة 10 �صنوات اأخرى.

24  يعتمد ذلك على ت�صليم العقار بعد 6 اأ�صهر من تاريخ توقيع العقد.

25  ميثل هذا اجلدول دفعات االإيجار النقدية الفعلية التي قامت بها ال�صركة فيما يتعلق بعقود االإيجار الرئي�صية للفرتات املالية املذكورة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 
مار�ص 2016م و2017م و2018م ولفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018م.  

26  اأبرمت ال�صركة اتفاقية االإيجار الرئي�صية جلدة بارك يف 4 مار�ص 2019م ونتيجة لذلك مل تقدم ال�صركة اأي دفعات للفرتات ذات ال�صلة يف هذا اجلدول.

)ملزيد من التفا�صيل حول �صروط عقود االإيجار الرئي�صية و�صكوك امللكية، يرجى مراجعة الق�صم 13 »املعلومات القانونية«(.

نبذة عامة عن املراكز التجارية التابعة لل�سركة 4٣8٣7

املنهجيات  ب�صبب  العقاري  التقييم  تقرير  امل�صتاأجرين يف  الق�صم 4-8-7 عن عدد  االإ�صغال يف هذا  امل�صتاأجرين ومتو�صط معدالت  قد يختلف عدد 
املختلفة املطبقة. وبالتحديد، ميثل تقرير التقييم العقاري املركز كما يف تاريخ التقييم )31 دي�صمرب 2018م( بينما يغطي التحليل التايل التغيريات 

التي حدثت خالل الفرتة من 1 يوليو 2017م حتى 31 دي�صمرب 2018م. 

ال�صوق  موؤ�صرات  توؤيده  اأمر  وهو  املحفظة،  كامل  من  ا�صتهداف %98  مع  املتو�صط،  املدى  على  ال�صركة  لدى  االإ�صغال  ن�صبة  زيادة يف  االإدارة  وتتوقع 
االأ�صا�صية التي من املتوقع اأن ت�صود يف ال�صوق. واإ�صافة اإلى ذلك، تعتقد االإدارة اأن تاأجري وحدات التجزئة الفارغة ب�صعر خمف�ص ا�صتنادا اإلى قيم 
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االإيجار املقدرة على املدى الق�صري، ممزوجة مع حت�صني امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري اإلى اأق�صى حد ممكن واإعداد مبادرات مكثفة، كل ذلك 
�صوف ي�صاعد يف حتقيق ن�صبة االإ�صغال امل�صتهدفة. 

املراكز التجارية االإقليمية الكبرية 4٣8٣7٣٣

مول الظهران

ت�صتوعب  لل�صيارات  مواقف  اإلى  باالإ�صافة  مربع،  املبنية 220.550 مرت  م�صاحته  وتبلغ  الدمام،  مدينة  عام 2005م يف  الظهران يف  مول  افتتاح  مت 
4.591 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى مول الظهران )404( م�صتاأجرا ي�صغلون جمتمعني )504( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية 
اإلى  قابلة للتاأجري قدرها 151.911 مرت مربع. وكان متو�صط معدل االإ�صغال يف ال�صنة املالية 2018م 93.0%، فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين 

زائر.  13.120.841

ي�صتهدف مول الظهران الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية. ويعترب هذا املركز اأكرب مركز جتاري يف املنطقة ال�صرقية باململكة العربية ال�صعودية، 
حيث يقدم عرو�صا جاذبة ل�صكان املنطقة ال�صرقية. بف�صل حجمه، يقدم مول الظهران جمموعة �صاملة من ماركات املالب�ص العاملية املتنوعة، ومرافق 
اال�صتجمام، واملطاعم، باالإ�صافة الهايربماركت، وحمالت جتارة االأثاث، ومرافق ترفيهية، والعديد من املحالت التجارية الكبرية التي تدعم وحتيي 

ال�صركات العاملة يف قطاع التجزئة االأخرى يف املركز.

 3 من  اأكرث  على  الظهران  مول  يف  التجارية  املحالت  ومتتد  بالظهران.  فهد  بن  في�صل  االأمري  تقاطع  عند  الظهران  �صارع  يف  الظهران  مول  ويقع 
بوابة.  13 عرب  الظهران  مول  اإلى  الدخول  وميكن  واحد.  طابق  يف  كيلومرتات 

وي�صتمل ت�صميم املركز على نوافري خارجية، كما تطل منطقة املطاعم باملركز على بحرية. ويتمتع املركز باأروقة داخلية وا�صعة، ف�صاًل عن اأ�صقف 
مموجة اأنيقة مطلية باللونني االأبي�ص واالأزرق.

ترد يف اجلدول اأدناه نبذة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف مول الظهران:
جدول  ٣6٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف مول الظهران

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية )االإيرادات االإيجارية( مليون ريال �سعودي
القابلة للتاأجري )٣٣ دي�سمرب 

20٣8م( ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

املالب�ص واالأحذية 1
41.9%41.9%49.50%52.9%55.5179.6%187.6واالإك�ص�صوارات

4.5%4.5%2.10%1.3%2.94.3%9.7املحالت التجارية الكبرية2
12.0%12.0%2.80%2.7%2.69.0%8.7االأن�صطة الرتفيهية3
7.8%7.8%12.30%11.3%10.438.2%35.2االأطعمة وامل�صروبات4
13.6%13.6%5.60%5.0%5.217.0%17.6االأثاث واللوازم املنزلية5
5.3%5.3%10.50%8.8%7.030.0%23.8العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.4%0.4%1.00%0.8%0.82.7%2.5املنزلية

10.7%10.7%2.10%1.9%1.96.5%6.5هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.3%0.3%0.60%0.4%0.61.5%2.0للخدمات

3.1%3.1%5.70%7.3%5.524.9%18.5الريا�صة واال�صتجمام10
0.3%0.3%7.80%7.6%7.725.7%26.0االأك�صاك11

100%100%100312.6%100339.6%338.2املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

69.9%81.2%79.9253.9%74.4271.3%251.7امل�صتاأجرون العاديون1
30.1%18.8%20.158.7%25.668.3%86.5امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100312.6%100339.6%338.2املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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ال�سالم مول )جدة(

اإلى مواقف �صيارات ت�صتوعب  الواقع يف مدينة جدة يف عام 2012م، وتبلغ م�صاحته املبنية 212.825 مرت مربع، باالإ�صافة  ال�صالم مول  مت افتتاح 
1.825 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى ال�صالم مول )330( م�صتاأجرا ي�صغلون جمتمعني )372( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية 
قابلة للتاأجري قدرها 111.599 مرت مربع موزعة على ثالثة )3( طوابق، االأمر الذي يجعل ال�صالم مول اأحد اأكرب املراكز التجارية يف اململكة العربية 

ال�صعودية. وقد و�صل متو�صط معدل االإ�صغال يف ال�صنة املالية 2018م اإلى 91.6%، فيما و�صل عدد زائريه �صنويًا اإلى 10.972.869.

ي�صتهدف ال�صالم مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية، ويتميز هذا املركز مبزيج من املرافق التجارية ومرافق اال�صتجمام العالية امل�صتوى. 
اأن  اإلى  ولدى املركز منطقة مطاعم مركزية موزعة على ثالثة )3( طوابق، و«بابل الند«، منطقة ترفيهية كبرية يف و�صط املركز. وجتدر االإ�صارة 
ال�صالم مول ي�صم من بني م�صتاأجريه معر�ص »اإيكيا« التجاري، وهي �صركة عاملية رائدة يف ماركات اللوازم املنزلية وت�صنف باعتبارها اأحد كبار 

املركز. امل�صتاأجرين يف 

ويقع املركز عند تقاطع طريق االأمري ماجد وطريق امللك عبد اهلل يف حي ال�صليمانية يف منطقة الفيحاء بجدة، ويتميز ال�صالم مول مبوقعه الهام الذي 
يطل على اأحد الدوارات الرئي�صية يف املدينة، وي�صفي ذلك ح�صورًا مميزًا للمركز داخل املدينة.

ومما مييز ت�صميم ال�صالم مول نافورة مركزية مو�صوعة داخل قاعة موزعة على اأربعة طوابق توفر اإ�صاءة طبيعية. ونظرًا لكونه مركزًا مثلث ال�صكل، 
فهو يت�صم بت�صميم جذاب وفريد.

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف ال�صالم مول:
جدول  ٣7٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف ال�سالم مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
القابلة للتاأجري )٣٣ دي�سمرب 

20٣8م( ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

املالب�ص واالأحذية 1
41.2%50.80%56.086.0%63.1104.1%113.0واالإك�ص�صوارات

3.9%1.40%0.72.3%2.01.4%3.6املحالت التجارية الكبرية2
0.0%0.00%-0.0%-0.0%-االأن�صطة الرتفيهية3
4.5%7.80%5.113.2%6.49.5%11.4املاأكوالت وامل�صروبات4
26.3%9.30%7.915.8%3.214.8%5.8االأثاث واللوازم املنزلية5
5.3%11.30%9.519.0%7.717.7%13.8العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.4%1.00%0.91.6%1.01.8%1.7املنزلية

14.3%3.80%3.56.5%3.26.5%5.8هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.7%)2.50(%)4.2(1.1%1.22.1%2.2للخدمات

2.8%4.60%5.77.7%5.410.7%9.7الريا�صة واال�صتجمام10
0.5%12.50%9.521.1%6.717.6%11.9االأك�صاك11

100%100%100169.1%100186.1%179.0املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

82.1%90.8%87.1153.5%83.5162.1%149.4امل�صتاأجرون العاديون1
17.9%9.2%12.915.6%16.523.9%29.6امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100169.1%100186.1%179.0املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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مول العرب )جدة(

يحتل مول العرب موقعًا ا�صرتاتيجيًا بالقرب من مطار جدة، وقد مت افتتاحه يف عام 2008م، وجرى تغيريه ب�صكل ملحوظ يف عام 2016م، ومتت 
اإ�صافة ق�صم »غراند مول« الذي ي�صمل ماركات اأزياء راقية. وتعترب االإدارة مول العرب اأحد املراكز التجارية املميزة لدى ال�صركة. تبلغ م�صاحة مول 
العرب املبنية 247.848 مرت مربع، ويتوفر للمركز مواقف �صيارات ت�صتوعب 2.053 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى املركز )264( 
)4( طوابق،  اأربعة  على  موزعة  مربع  قدرها 100.697 مرت  للتاأجري  قابلة  اإجمالية  م�صاحة  على  ي�صغلون جمتمعني )334( حمل جتاري  م�صتاأجر 
االأمر الذي يجعله واحدًا من اأكرب املراكز التجارية يف مدينة جدة. وقد و�صل متو�صط معدل االإ�صغال يف ال�صنة املالية 2018م اإلى 93.9%، وبلغ عدد 

.7.916.709 �صنويًا  الزائرين 

الرائدة،  العاملية  االأزياء  ماركات  �صتى  ي�صمون  الذين  امل�صتاأجرين  بتنوع  يتميز  وهو  والعالية  الو�صطى  الطبقة  من  الزائرين  العرب  مول  ي�صتهدف 
والعديد من املحالت التجارية الكبرية، وهايربماركت، وخيارات خمتلفة من املطاعم )مبا يف ذلك املطاعم الراقية واملطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة(. 

وي�صم املركز اأي�صا عددا من مرافق الرتفيه، مبا يف ذلك منطقة األعاب داخلية ومنطقة لرتفيه االأطفال.

ويقع مول العرب على م�صافة 14 كيلومرت �صمايل و�صط مدينة جدة، قريبًا من مطار جدة، ويحده طريق املدينة من الغرب وطريق النزهة من ال�صمال. 
ي�صتفيد مول العرب من �صهولة الو�صول اإليه، ويجذب املركز زوار احلرمني ال�صريفني، وي�صم كذلك مواقف �صيارات مغطاة.

ويتميز مول العرب بالت�صميم الفريد ملنطقة »غراند مول«، وهي منطقة وا�صعة، ترتفع اإلى 3 طوابق، مع قاعة لال�صتقبال على �صكل بي�صاوي، والتي 
ت�صم عددًا من ماركات االأزياء الرائدة. ومما مييز املركز اأي�صًا املدخل اإلى حديقة املركز وت�صميم االإ�صاءات الطبيعية واالأ�صقف املموجة االأنيقة 

املطلية باللون االأبي�ص.

ويلقي اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف مول العرب:
جدول  ٣8٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف مول العرب )جدة(

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
القابلة للتاأجري )٣٣ 

دي�سمرب 20٣8م( ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

46.0%52.60%56.6131.3%56.1135.6%146.8املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
7.9%5.90%5.614.8%7.313.4%19.2املحالت التجارية الكبرية2
19.4%5.30%5.813.1%5.313.8%13.8االأن�صطة الرتفيهية3
7.5%11.40%8.528.5%7.920.3%20.6املاأكوالت وامل�صروبات4
1.6%3.20%3.37.9%3.57.9%9.2االأثاث واللوازم املنزلية5
4.7%8.60%9.021.6%7.521.5%19.7العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
0.4%0.60%0.61.4%1.01.4%2.7االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
7.2%1.20%1.22.9%1.12.9%2.9هايربماركت/�صوبرماركت8
0.2%0.40%0.61.1%1.01.5%2.7املحالت التجارية املقدمة للخدمات9

4.9%6.00%6.315.0%5.515.1%14.4الريا�صة واال�صتجمام10
0.1%4.80%2.612.1%3.76.3%9.6االأك�صاك11

100%100%100249.7%100239.7%261.7املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

53.0%71.81%71.3179.3%67.9170.9%177.6امل�صتاأجرون العاديون1
47.0%28.19%28.770.4%32.168.7%84.1امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100249.7%100239.7%261.7املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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املراكز التجارية االإقليمية 4٣8٣7٣2

عزيز مول

مت افتتاح عزيز مول يف عام 2005م يف مدينة جدة يف �صارع االأمري ماجد، بحي الفي�صلية املكتظ �صكانيًا، وتبلغ م�صاحته املبنية 93.310 مرت مربع، 
وي�صم مواقف �صيارات ت�صتوعب 1.422 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى املركز )259( م�صتاأجر، ي�صغلون جمتمعني )281( حمل جتاري 
على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 68.340 مرت مربع موزعة على طابقني. وقد و�صل متو�صط معدل االإ�صغال يف عام 2018م اإلى 97.5%، وبلغ 

عدد الزائرين �صنويًا 6.797.062.

ي�صتهدف عزيز مول الزائرين من الطبقة الو�صطى، ومن كبار م�صتاأجريه هايربماركت متواجد يف الطابق االأول، وي�صم املركز كذلك جمموعة متنوعة 
من املاركات العاملية. ويت�صمن املركز اأي�صًا على منطقة مطاعم يدعمها مركز ترفيه عائلي كبري )ي�صمل »بيلي بيز« و«�صبار كيز«( وجمموعة متنوعة 

من املقاهي.

يتمتع عزيز مول مبوقع مركزي موجها نحو منطقة املدينة الناب�صة باحلياة نظرا ملوقعه على تقاطع طريق االأمري ماجد )الذي يبعد م�صافة ق�صرية 
من مطار جدة( وطريق االإمام ال�صافعي.

وت�صم الواجهات اخلارجية للمركز ت�صميمًا فريدًا خلطوط م�صتقيمة باللونني االأحمر والرمادي، وتت�صل منطقة املطاعم ومنطقة الرتفيه برواق 
اأي�صًا مواقف �صيارات مغطاة. متاجر االأزياء والهايربماركت. وي�صم املركز 

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف عزيز مول:
جدول  ٣9٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف عزيز مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية القابلة 

للتاأجري )٣0 دي�سمرب 
20٣8م(

ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

45.4%51.30%54.973.2%59.388.4%93.1املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
6.7%3.10%2.54.5%4.04.0%6.3املحالت التجارية الكبرية2
11.5%3.70%3.45.3%3.25.4%5.0االأن�صطة الرتفيهية3
4.4%8.10%6.611.5%5.210.5%8.2املاأكوالت وامل�صروبات4
0.5%0.80%1.01.2%1.11.6%1.7االأثاث واللوازم املنزلية5
7.1%14.70%14.521.0%11.323.1%17.8العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.3%1.00%0.91.5%0.81.4%1.3املنزلية

23.0%4.40%3.96.3%4.06.3%6.3هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.2%0.50%0.10.8%0.30.2%0.5للخدمات

0.9%1.20%1.01.7%1.21.6%1.9الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%11.10%11.215.8%9.517.3%14.9االأك�صاك11

100%100%100142.8%100159.8%156.9املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

66.0%66.0%77.3111.2%71.4123.5%112.1امل�صتاأجرون العاديون1
34.0%34.0%22.731.5%28.636.3%44.8امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100142.8%100159.8%156.9املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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النور مول

يقع النور مول يف حي ال�صلطانة يف املدينة املنورة، وقد مت افتتاحه يف عام 2008م، وتبلغ م�صاحته املبنية 93.917 مرت مربع، وي�صم موقف لل�صيارات 
ي�صتوعب 1.070 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى املركز )233( م�صتاأجر ي�صغلون جمتمعني )270( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية 
قابلة للتاأجري قدرها 64.760 مرت مربع موزعة على طابقني. وقد و�صل متو�صط معدل االإ�صغال يف عام 2018م اإلى 97.7%، مع عدد من الزائرين 

�صنويًا و�صل اإلى 7.095.085.

ي�صتهدف النور مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية، ويعر�ص املركز ماركات جتارة التجزئة العاملية املتنوعة، اإلى جانب جمموعة كبرية من 
خيارات الرتفيه واملطاعم )مبا يف ذلك املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة كجزء من منطقة املطاعم(. وي�صم املركز اأي�صًا منطقة »�صباركيز« العائلية 

وهايربماركت. للرتفيه 

ويقع املركز على م�صافة 3 كيلومرتات �صمايل امل�صجد النبوي، و 4 كيلومرتات ون�صف الكيلو �صرقي من جامعة طيبة، و 16 كيلومرت جنوب غربي مطار 
االأمري حممد بن عبد العزيز الدويل. ويتمتع املركز مبوقع مميز حيث من ال�صهل الو�صول اإليه من خالل طريق امللك عبداهلل الفرعي، اأو من امل�صجد 

النبوي من خالل طريقني رئي�صيني هما: طريق عثمان ابن عفان وطريق اأبوبكر ال�صديق )�صارع ال�صلطانة(، وهما قريبان جدًا من املركز.

وبخالف املناطق االأخرى يف اململكة العربية ال�صعودية، تتميز املدينة املنورة ببيئة معمارية اإ�صالمية تراثية، ويقدم النور مول متايزًا عن تلك اخللفية 
اأنيقة يف �صكل واجهة زجاجية مقو�صة، االأمر الذي يجعل املركز نقطة مميزة يف  اأي�صًا مالمح معمارية  الرتاثية بت�صميمه املعا�صر، وي�صم املركز 

املدينة. وي�صم املركز كذلك منطقة مطاعم بارتفاع 20 مرت تتميز مبطل بانورامي على املدينة واحلرم النبوي ال�صريف.

ويلقي اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف النور مول:
جدول  40٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف النور مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية القابلة 

للتاأجري )٣٣ دي�سمرب 
20٣8م(

ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر
47.1%55.00%57.066.1%62.475.1%82.8املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
11.1%4.60%3.75.5%4.94.9%6.5املحالت التجارية الكبرية2
6.7%2.80%2.63.4%2.53.4%3.4االأن�صطة الرتفيهية3
7.2%8.70%7.410.4%6.69.8%8.7املاأكوالت وامل�صروبات4
1.4%1.20%0.91.5%0.51.2%0.6االأثاث واللوازم املنزلية5
5.8%10.70%11.512.8%9.115.1%12.0العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.5%1.80%1.72.2%1.52.2%2.0املنزلية

18.8%3.50%3.24.2%3.24.2%4.2هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.1%0.60%0.90.7%1.01.1%1.4للخدمات

1.3%2.00%3.32.4%1.64.4%2.1الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%9.00%7.810.8%6.810.3%9.1االأك�صاك11

100%100%100120.1%100131.7%132.8املجموع
امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

72.5%78.4%76.094.2%71.6100.1%95.0امل�صتاأجرون العاديون1
27.5%21.6%24.025.9%28.431.6%37.7امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100120.1%100131.7%132.8املجموع
امل�صدر: ال�صركة



101

النخيل مول )الريا�س(

يقع النخيل مول يف مدينة الريا�ص، وقد متت االإ�صادة به يف عام 2017م يف منتدى اأراب لوكجري وورلد )Arab Luxury World Forum( املتخ�ص�ص 
يف جمال الرفاهية يف العامل العربي، باعتباره اأف�صل مركز جتاري للت�صوق وفقا الآراء امل�صتهلكني يف مدينة الريا�ص، كما ح�صد عددا من اجلوائز من 
املجل�ص العاملي ملراكز الت�صوق. وقد مت افتتاحه يف عام 2014م، وتبلغ م�صاحته املبنية 98.000 مرت مربع، ويتوفر له موقف �صيارات ي�صتوعب 1.473 
�صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز )135( م�صتاأجر، وهم ي�صغلون جمتمعني )253( حمل جتاري مب�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري ت�صل 
اإلى 55.286 مرت مربع على طابقني. وو�صل متو�صط معدل االإ�صغال يف ال�صنة املالية 2018م اإلى 95.5%، وح�صل النخيل مول على اأكرب عدد من الزوار 

يف الريا�ص وبلغ العدد ال�صنوي للزائرين 9.469.525 زائر )با�صتثناء زوار الهايربماركت/ال�صوبرماركت( وفقًا لتحليل اإدارة ال�صركة.

ي�صتهدف النخيل مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية، ومن اأهم ماركاته العاملية »زارا« و»فريجن ميغا�صتورز«. وتوفر حمالته التجارية مزيجًا 
املعتدلة وم�صاحة  االأ�صعار  الراقية وذات  للمطاعم  الى خيارات عديدة  بال�صافة  العاملية، وهناك منطقة مطاعم على طابقني،  املاركات  وا�صعًا من 

للرتفيه )مبا يف ذلك م�صاحة األعاب خفيفة مغطاة(.

ويقع النخيل مول على تقاطع طريق عثمان بن عفان وطريق االإمام �صعود بن عبدالعزيز بن حممد يف مدينة الريا�ص. ويتوفر يف املركز اأي�صًا خدمات 
ركن ال�صيارات، وكذلك موقف �صيارات خارجي مواجه للبوابات الثالث الرئي�صية.

االإ�صاءة  ت�صميم  وقد مت  نخيل حماطة مبقاهي.  وحديقة  داخلية  مياه  نوافري  وعدة  متقاطع  ُقطري  ت�صميم  على  املركز  ت�صميم  وتت�صمن مالمح 
الداخلية من جمموعة من االألياف الب�صرية االأنيقة امل�صتخدمة على اأ�صقف البالزات البي�صاوية الثالث للمركز. ويتيح ات�صاع اأروقة املركز للزائرين 

فر�صة التمتع بتجربة ت�صوق مريحة. وتنعك�ص على جمموعة املحالت التجارية باملركز عنا�صر ال�صعور بالراحة وو�صوح الروؤية وال�صفافية.

ويلقي اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف النخيل مول:
جدول  4٣٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف النخيل مول )الريا�س(

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
القابلة         )٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(  ال�سنة املاليةال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م
20٣8م

فئة امل�ستاأجر

61.3%56.8%61.585.9%55.593.7%54.7املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
1.2%1.2%1.9-0.6%)1.0(0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
9.5%2.0%3.23.0%4.74.8%4.6االأن�صطة الرتفيهية3
7.4%9.3%8.214.0%12.412.6%12.1املاأكوالت وامل�صروبات4
1.6%1.6%1.42.4%0.82.1%0.8االأثاث واللوازم املنزلية5
6.3%13.4%11.720.3%15.117.9%14.9العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.1%0.0%-0.0%-0.0%-املنزلية

0.0%0.0%-0.0%-0.0%-هايربماركت/�صوبرماركت8
5.2%1.9%2.42.9%0.93.6%0.9املحالت التجارية املقدمة للخدمات9

5.6%4.3%4.66.5%6.77.0%6.6الريا�صة واال�صتجمام10
1.6%9.4%7.614.2%4.011.6%3.9االأك�صاك11

100%100%100151.1%100152.4%98.6املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

37.2%67.5%63.8102.0%85.297.3%84.0امل�صتاأجرون العاديون1
62.8%32.5%36.249.1%14.855.2%14.6امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100151.1%100152.4%98.6املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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اليا�سمني مول

يقع اليا�صمني مول يف �صمال �صرق مدينة جدة على طريق احلرمني، وقد مت افتتاحه يف عام 2016م، وتبلغ م�صاحته املبنية 101.672 مرت مربع، 
ويتوفر له موقف �صيارات ي�صتوعب 2.351 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز )170( م�صتاأجر ي�صغلون جمتمعني )275( حمل جتاري 
على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 52.041 مرت مربع على طابق واحد. وكان متو�صط معدل االإ�صغال يف ال�صنة املالية 2018م 90.6%، وو�صل 

العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 8.060.942 زائر.

ي�صتهدف اليا�صمني مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية، وي�صم املركز جمموعة من املاركات العاملية باالإ�صافة اإلى منطقة مطاعم )تت�صمن 
املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة( واملطاعم الراقية و�صوبرماركت. وي�صم املركز اأي�صًا »بيلي بيز« وهي منطقة ترفيه واألعاب داخلية خفيفة وعدد من 

املرافق الرتفيهية االأخرى.

حركة  ارتفاع  من  املركز  وي�صتفيد  جدة،  مدينة  يف  االأجاويد  و�صارع  اخلام�ص(  )الطريق  ال�صريع  احلرمني  طريق  تقاطع  عند  مول  اليا�صمني  ويقع 
الزائرين يف املنطقة. ومن ال�صمات الرئي�صية لت�صميم املركز التجاري جمموعة متنوعة من االأروقة التي توؤدي اإلى املركز التجاري. وي�صم املركز 

كذلك نافورة مياه وحديقة النخيل مع عدد من املقاهي املحيطة به.

ويلقي اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف اليا�صمني مول:
جدول  42٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف اليا�سمني مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
ن�سبة امل�ساحة االإجمالية القابلة 

للتاأجري)٣٣ دي�سمرب 20٣8م(  ال�سنة املاليةال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م
20٣8م

فئة امل�ستاأجر
55.1%57.9%45.968.6%22.8--املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
6.0%0.8%3.50.9%1.7--املحالت التجارية الكبرية2
12.8%3.5%0.04.1%---االأن�صطة الرتفيهية3
6.1%7.8%8.69.3%4.3--املاأكوالت وامل�صروبات4
2.7%2.6%1.23.1%0.6--االأثاث واللوازم املنزلية5
9.0%17.3%32.820.5%16.3--العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.7%0.7%0.00.8%---املنزلية

6.6%2.6%3.53.0%1.7--هايربماركت/�صوبرماركت8
0.2%0.0%-0.0%---املحالت التجارية املقدمة للخدمات9

0.7%0.5%2.20.6%1.1--الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%6.4%2.37.6%1.1--االأك�صاك11

100%100%100118.6%49.8--املجموع
امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

49.2%56.4%10066.9%49.8--امل�صتاأجرون العاديون1
50.8%43.6%051.7%)0.1(--امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%100118.6%49.8--املجموع
امل�صدر: ال�صركة
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احلمراء مول

يقع احلمراء مول على طول طريق �صريع رئي�صي يف مدينة الريا�ص، وقد مت افتتاحه عام 2016م وتبلغ م�صاحته املبنية 77.969 مرتا مربعا، مبا يف 
ذلك مواقف �صيارات ت�صتوعب 1.026 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، كان لدى املركز التجاري )110( م�صتاأجر ي�صغلون جمتمعني )197( حمل 
جتاري على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 48.228 مرت مربع، على ثالثة طوابق. وقد بلغ متو�صط معدل االإ�صغال يف العام 2018م 90% فيما 

و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 5.366.323 زائر.

ي�صتهدف احلمراء مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية، ويقدم جمموعة متنوعة من املاركات التجارية الرائدة، باالإ�صافة اإلى منطقة مطاعم 
ت�صم املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة، ومنطقة ترفيهية »بيلي بيز«. ومن اأهم ماركاته زارا و�صنرتبوينت.

يقع احلمراء مول يف حي امللك في�صل على طريق امللك عبداهلل يف مدينة الريا�ص، بالقرب من اأحد خطوط املرتو اجلديدة التي ما زالت قيد االإن�صاء. 
و�صوف ي�صتفيد احلمراء مول من حمطة املرتو هذه حيث اأنها �صت�صهل الو�صول اإلى املركز التجاري. كما ي�صتفيد املركز التجاري من مواقف �صيارات 

حتت االأر�ص.

يتميز احلمراء مول ببوابة م�صممة ح�صب ال�صكل الهند�صي التقليدي للـ »م�صربية« متواجدة يف احدى زواياه، يتغري لونها ليال. كما اأن املدخل الزجاجي 
اإلى البوابة 3 ي�صتمل على �صا�صة عر�ص عمالقة، وتعتزم ال�صركة تثبيت �صكل ثالثي االأبعاد يف ذلك املكان. وت�صمل امليزات الهامة االأخرى  املوؤدي 

للمركز نافورة مياه و�صاحة مركزية طولية.

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف احلمراء مول:
جدول  4٣٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف احلمراء مول

الرقم

الت�سل�سلي
فئة امل�ستاأجر

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية القابلة 

 للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(

 ال�سنة املالية
ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7م20٣6م

فئة امل�ستاأجر

املالب�ص واالأحذية 1
60.4%54.9%47.954.6%12.3--واالإك�ص�صوارات

8.2%3.3%6.73.3%1.7--املحالت التجارية الكبرية2
8.5%3.9%0.03.8%---االأن�صطة الرتفيهية3
7.4%10.8%10.910.8%2.8--املاأكوالت وامل�صروبات4
3.1%2.6%1.42.6%0.4--االأثاث واللوازم املنزلية5

العناية ال�صحية 6
6.7%12.7%21.112.6%5.4--وال�صخ�صية

االأجهزة االإلكرتونية 7
0.2%0.8%0.00.8%---واالأدوات املنزلية

0.0%0.0%-0.0%---هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.0%0.0%-0.0%---للخدمات 

5.5%6.4%10.26.4%2.6--الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%4.5%1.94.5%0.5--االأك�صاك11

100%100.0%10099.4%25.8--املجموع
امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

50.3%60.0%10059.7%25.8--امل�صتاأجرون العاديون1
49.7%40.0%0.039.7%---امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%10099.4%25.8--املجموع
امل�صدر: ال�صركة
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االأح�ساء مول

االأح�صاء مول هو املركز التجاري الرئي�صي الوحيد يف مدينة الهفوف، املنطقة ال�صرقية. وقد مت افتتاحه عام 2010م. تبلغ م�صاحته املبنية 65.800 
مرت مربع والتي ت�صم مواقف �صيارات ت�صتوعب 1.608 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز التجاري )142( م�صتاأجر ي�صغلون جمتمعني 
)148( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 43.942 مرت مربع، على طابق واحد، مما ي�صّهل الدخول اإليه والتنقل فيه. وقد بلغ 

متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 82.5% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 2.918.138 زائر. 

ي�صتهدف االأح�صاء مول الزائرين من الطبقة الو�صطى، ويتميز بوجود »اأيكيا« من بني كبار م�صتاأجريه. كما ي�صم املركز التجاري هايربماركت ومزيجا 
وا�صعا من امل�صتاأجرين الذين يقدمون ماركات حملية وعاملية تخدم �صتى احتياجات الت�صوق. ولدى املركز التجاري منطقة ترفيهية ي�صل ارتفاعها اإلى 

10 اأمتار، باالإ�صافة اإلى منطقة مطاعم ت�صم املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة.

يقع االأح�صاء مول على م�صارف حي االأح�صاء يف جنوب غرب الهفوف، وي�صهل روؤيته والو�صول اإليه نظرا ملوقعه على طريق امللك عبداهلل. وبالقرب 
من املركز التجاري منتزه امللك عبداهلل البيئي، املتواجد على اجلانب الغربي من طريق امللك عبداهلل، على بعد حوايل 450 مرت �صمااًل. ويقع املركز 
التجاري على بعد حوايل ثالثة كيلومرتات جنوب التقاطع مع طريق الريا�ص، ويت�صل اأي�صا ب�صارع العقري الذي ُيعد اأحد الطرق الرئي�صية املوؤدية اإلى 

منطقة الدمام احل�صارية.

يتميز االأح�صاء مول بنظام اإ�صاءة خارجية حيوية. كما ولدى املركز التجاري �صاحة خ�صراء بالقرب من املحالت التجارية.

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف االأح�صاء مول:
جدول  44٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف االأح�ساء مول

الرقم

الت�سل�سلي
فئة امل�ستاأجر

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية 

 القابلة للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(
ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

41.7%48.8%49.822.5%54.127.4%33.5املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
2.1%0.0%-1.9%2.21.0%1.4املحالت التجارية الكبرية2
10.3%4.4%3.62.0%4.82.0%3.0االأن�صطة الرتفيهية3
3.5%6.7%7.53.1%7.44.1%4.6املاأكوالت وامل�صروبات4
9.1%4.8%1.12.2%0.70.6%0.4االأثاث واللوازم املنزلية5
4.2%7.7%12.03.5%9.16.6%5.6العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
0.7%1.0%2.00.5%2.01.1%1.2االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
23.6%7.8%6.53.6%5.83.6%3.6هايربماركت/�صوبرماركت8
4.2%2.8%1.61.3%2.50.9%1.6املحالت التجارية املقدمة للخدمات 9

0.4%3.0%4.41.4%4.02.4%2.5الريا�صة واال�صتجمام10
0.1%13.0%9.66.0%7.45.3%4.6االأك�صاك11

10046.0100100%10055.2%61.9املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

66.3%79.2%79.936.5%73.944.1%45.8امل�صتاأجرون العاديون1
33.7%20.8%20.19.6%26.111.1%16.2امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%10046.0100.0%10055.2%61.9املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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�سالم مول

يقع �صالم مول يف جنوب غرب مدينة الريا�ص، وقد مت افتتاحه عام 2005م وتبلغ م�صاحته املبنية 67.421 مرت مربع وي�صم مواقف �صيارات ت�صتوعب 
1.040 �صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز التجاري )198( م�صتاأجرًا ي�صغلون جمتمعني )178( وحدة من وحدات البيع بالتجزئة، على 
م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 47.192 مرت مربع، على طابقني. وقد بلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 95.6% فيما و�صل العدد 

ال�صنوي للزائرين اإلى 4.146.276 زائر.

ي�صتهدف �صالم مول الزائرين من الطبقة الو�صطى واملنخف�صة. وي�صم املركز التجاري هايربماركت ُيعترب من اأبرز كبار امل�صتاأجرين، باالإ�صافة اإلى 
العديد من املحالت التجارية االأخرى مثل »زارا« و«�صرتاديفاريو�ص«، وجمموعة كبرية من املقاهي، ومنطقة املطاعم )ت�صم املطاعم ذات االأ�صعار 

املعتدلة( ومنطقة »�صباركيز« الرتفيهية لالأطفال.

يقع �صالم مول على طريق الدائري الغربي الفرعي، بالقرب من طريق حمزة بن عبداملطلب، ويطل على وادي حنيفة. ويتمتع املركز التجاري اأي�صا 
مبواقف �صيارات مغطاة جزئيا.

تتميز منطقة املطاعم ومنطقة الرتفيه يف �صالم مول بت�صميم اأنيق مموج، مع اإطاللة على وادي حنيفة.

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف �صالم مول:
جدول  45٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف �سالم مول

الرقم

الت�سل�سلي
فئة امل�ستاأجر

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية القابلة 

 للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(
ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

42.8%52.2%54.731.9%56.038.0%36.4املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
7.1%4.3%3.22.7%2.92.2%2.1املحالت التجارية الكبرية2
6.7%2.5%4.71.5%4.53.3%3.2االأن�صطة الرتفيهية3
3.7%6.2%4.33.8%3.73.0%2.7املاأكوالت وامل�صروبات4
0.0%-1.0%)0.6(0.8%0.00.6%-االأثاث واللوازم املنزلية5
4.6%13.3%12.18.1%9.98.4%7.2العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.4%1.7%1.51.0%1.71.1%1.2املنزلية

34.2%9.2%8.15.6%7.85.6%5.6هايربماركت/�صوبرماركت8
0.5%0.9%0.70.6%1.60.5%1.2املحالت التجارية املقدمة للخدمات 9

0.0%0.6%0.90.4%0.60.6%4.1الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%10.1%9.06.1%11.46.3%8.2االأك�صاك11

100%100%10061.1%10069.5%71.9املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

72.9%83.4%80.651.0%76.756.0%55.2امل�صتاأجرون العاديون1
27.1%16.6%19.410.1%23.313.5%16.8امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%10061.1%10069.5%71.9املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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جوري مول

يقع جوري مول �صرق مدينة الطائف، وقد مت افتتاحه عام 2015م، وتبلغ م�صاحته املبنية 92.663 مرت مربع ت�صمل مواقف �صيارات ت�صتوعب 1.334 
�صيارة. كما يف 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز التجاري )141( م�صتاأجر ي�صغلون جمتمعني )208( حمل جتاري، على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري 
قدرها 44.571 مرت مربع، على طابق واحد. وقد بلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 95.6% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 

4.873.574 زائر.

ي�صتهدف جوري مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية. ويقدم املركز جمموعة وا�صعة من املاركات التجارية، مبا يف ذلك »غاب« و»كوت�ص«، 
باالإ�صافة اإلى عدد من املرافق الرتفيهية، مبا يف ذلك منطقة »بيلي بيز« لالألعاب اخلفيفة، ومنطقة ترفيهية داخلية لالأطفال. وت�صكل منطقة املطاعم 

)التي ت�صم املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة( ومنطقة الرتفيه املحيطة بها اإحدى اأن�صط املناطق يف املركز التجاري.

�صديد  اإقبال  وي�صتفيد من  الطائف،  ال�صرقي من  القطبية على اجلانب  الوليد يف منطقة  بن  امللك خالد وطريق خالد  يقع جوري مول على طريق 
للزوار يف املنطقة. ومن ال�صمات الرئي�صية لت�صميم املركز التجاري جمموعة متنوعة من املداخل ذات ت�صميم فريد. وي�صم املركز اأي�صا نافورة مياه 

وجمموعة متنوعة من االأن�صطة الرتفيهية واملحالت التجارية االأخرى.

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف جوري مول:
جدول  46٣4: نظرة عامة على مزيج امل�ستاأجرين يف جوري مول

الرقم

الت�سل�سلي
فئة امل�ستاأجر

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية 

 القابلة للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(
ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

56.1%47.8%54.944.2%66.249.0%26.7املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
12.1%3.9%3.13.6%0.02.7%-املحالت التجارية الكبرية2
10.3%3.9%4.03.6%2.63.5%1.1االأن�صطة الرتفيهية3
6.7%9.7%5.89.0%8.85.2%3.6املاأكوالت وامل�صروبات4
1.0%1.2%0.71.1%4.00.6%0.4االأثاث واللوازم املنزلية5
10.7%18.3%16.317.0%17.014.5%7.0العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
1.0%0.8%1.30.7%0.11.1%0.3االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-هايربماركت/�صوبرماركت8
0.4%0.5%0.50.5%0.40.4%0.1املحالت التجارية املقدمة للخدمات 9

1.7%3.5%4.33.3%1.33.8%0.5الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%10.4%9.29.7%2.98.2%1.2االأك�صاك11

100%100%10092.6%10089.1%40.9املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

50.6%71.8%70.866.5%94.863.1%38.8امل�صتاأجرون العاديون1
49.4%28.2%29.226.1%5.226.0%2.1امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10092.6%10089.1%40.9املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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خري�س مول 

مت افتتاح خري�ص مول يف العام 2004م ويقع يف اجلزء ال�صرقي من مدينة الريا�ص. تبلغ م�صاحته املبنّية 60.230 مرتًا مربعًا وي�صم موقفا ي�صتوعب 
قابلة  اإجمالية  م�صاحة  على  جتاري  حمل   )154( جمتمعني  ي�صغلون  م�صتاأجر   )170( املركز  لدى  كان  2018م،  دي�صمرب   31 يف  كما  �صيارة.   917
للتاأجري قدرها 37.957 مرتًا مربعًا على طابقني. وبلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 96.7% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 

زائرًا.   3.430.305

ي�صتهدف خري�ص مول الزائرين من الطبقة الو�صطى واملنخف�صة. ويعترب مزيج امل�صتاأجرين فيه متنوعًا، بحيث يجمع ما بني ال�صركات العاملة يف 
ي�صم هايربماركت ومنطقة  املختلفة. كما  الت�صوق  احتياجات  تلبية  اأجل  املنطقة من  الرائدة يف  العاملية  التجارية  واملاركات  املحلية  التجزئة  قطاع 

األعاب »بيلي بيز« لالألعاب اخلفيفة.  مطاعم )ت�صم املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة( وغريها من املرافق. وي�صم خري�ص مول اي�صًا منطقة 

وُيعترب موقع خري�ص مول من اأهم ال�صمات التي متيزه عن �صواه، حيث يقع و�صط حيني �صكنيني رئي�صيني ذوي كثافة �صكانية عالية، مما يولّد حركة 
عالية من الزوار وم�صتوى اإقبال مرتفع. ويتخّلله ج�صر بارز )البوابة احلمراء( ي�صل بني املنطقة املخ�ص�صة لالأزياء والهايربماركت، وثالث قاعات 

كربى مرتفعة ال�صقف موزعة على املركز التجاري لتاأمني مناطق مفتوحة للمنا�صبات والتجمعات. 

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف خري�ص مول: 
جدول  47٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف خري�س مول 

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية القابلة 

 للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(
ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر
34.7%51.3%54.829.2%61.135.4%41.9املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
4.0%2.5%2.11.4%2.11.4%1.4االأن�صطة الرتفيهية3
2.9%5.9%5.43.4%5.73.4%3.9املاأكوالت وامل�صروبات4
1.3%2.1%2.41.2%1.81.6%1.2االأثاث واللوازم املنزلية5
6.2%13.8%14.37.8%13.69.2%9.3العناية ال�صحية وال�صخ�صية 6
0.3%1.3%1.20.8%1.00.7%0.7االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
49.6%13.3%11.77.6%11.17.6%7.6هايربماركت/�صوبرماركت8
0.8%2.3%1.61.3%2.11.1%1.4املحالت التجارية املقدمة للخدمات 9

0.0%0.0%-0.0%-0.0%-الريا�صة واال�صتجمام10
0.1%7.5%6.64.2%1.54.2%1.0االأك�صاك11

100.0%100.0%10056.9%10064.7%68.5املجموع
امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

74.3%73.0%71.541.5%64.946.3%44.5امل�صتاأجرون العاديون1
25.7%27.0%28.515.3%35.118.4%24.0امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10056.9%10064.7%68.5املجموع
امل�صدر: ال�صركة
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مكة مول 

مت افتتاح مكة مول يف مكة املكرمة يف العام 2011م، وتبلغ م�صاحته املبنية 56.720 مرتًا مربعًا وي�صم موقف �صيارات ي�صتوعب 1.000 �صيارة. كما يف 
31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز )267( م�صتاأجر ي�صغلون جمتمعني )289( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 36.292 مرتًا 
مربعًا موزعة على طابقني. وقد بلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 97.7% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 6.842.660 زائرًا.

ي�صتهدف مكة مول الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية. وُيعترب مركز الت�صوق ال�صامل الوحيد يف مكة املكرمة، حيث ي�صم جمموعة متنوعة من 
املاركات التجارية العاملية وهايربماركت، ومنطقة مطاعم )ت�صم املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة( ومنطقة »بيلي بيز« لالألعاب اخلفيفة. ومن هذا 
املنطلق فاإنه ي�صكل وجهة جذابة ل�صكان مكة املكرمة وزوار احلرمني ال�صريفني على حد �صواء. كما ُيعترب مكة مول من الوجهات الرئي�صية للت�صوق 
واالأن�صطة الرتفيهية بالن�صبة للعديد من ال�صكان املحليني يف املدينة نظرًا ملوقعه املالئم، واملاركات التجارية الرائدة املتوفرة فيه، واالأن�صطة الرتفيهية 

املتنوعة املتاحة لالأ�صر. 

يقع مكة مول يف حي اجلامعة الذي ُيعد من املناطق ذات الكثافة ال�صكانية العالية يف مكة. ويقع على بعد حوالى كيلومرتين جنوب غرب منى و�صبعة 
كيلومرتات جنوب �صرق امل�صجد احلرام. وهو مت�صل بطريق رئي�صي واحد، ويقع مقابل طريق امللك عبد اهلل اإلى الغرب. 

يتخلله  الذي  النموذجي  الهند�صي  الت�صميم  االأخرى  امللفتة  الت�صاميم  باملقاهي. ومن  النخيل حماطة  باأ�صجار  �صاحة مركزية مليئة  اأي�صًا  ويتخّلله 
مربعات بارزة على بوابات املداخل. كما ي�صم ممرّا مرتفع ال�صقف يتخلله م�صعد زجاجي ذات اإطاللة بانورامية يوؤدي اإلى منطقة الرتفيه، ومنطقة 

مطاعم التي تطّل على طريق امللك عبداهلل. 

يلقي اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف مكة مول:
جدول  48٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف مكة مول

الرقم

الت�سل�سلي
فئة امل�ستاأجر

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية 

 القابلة للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 

20٣8م(
ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر
67.3%59.4%63.984.1%68.395.3%100.9املالب�ص واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
7.3%1.9%1.82.6%1.82.6%2.6االأن�صطة الرتفيهية3
5.4%6.5%6.19.2%6.29.1%9.2املاأكوالت وامل�صروبات4
2.2%2.1%2.22.9%1.93.2%2.9االأثاث واللوازم املنزلية5
9.3%14.5%11.420.5%9.616.9%14.2العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
1.0%1.6%1.62.2%0.82.4%1.1االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
6.0%1.9%1.72.7%1.72.5%2.5هايربماركت/�صوبرماركت8
0.2%0.3%0.30.4%0.50.5%0.8املحالت التجارية املقدمة للخدمات 9

1.3%1.3%0.81.8%0.81.2%1.1الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%10.6%10.315.0%8.415.4%12.5االأك�صاك11

100141.5100100%100149.1%147.8املجموع
امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

68.3%82.8%79.9117.3%74.5119.1%110.1امل�صتاأجرون العاديون1
31.7%17.2%20.124.3%25.529.9%37.7امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100141.5100.0%100149.1%147.8املجموع
امل�صدر: ال�صركة
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املراكز التجارية املحلية 4٣8٣7٣٣

النخيل بالزا )الق�سيم( 

افتتح النخيل بالزا اأبوابه يف العام 2004م ويتمتع مبوقع ا�صرتاتيجي يف قلب مدينة بريدة يف منطقة الق�صيم. تبلغ م�صاحته املبنية 63.904 مرتًا 
مربعًا وي�صم 536 موقفًا لركن ال�صيارات. وكما بتاريخ 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز التجاري )145( م�صتاأجرًا ي�صغلون جمتمعني )135( حمل 
لل�صنة املالية 2018م  للتاأجري قدرها 47.356 مرتًا مربعًا ممتدة على طابق واحد. بلغ متو�صط معدل االإ�صغال  اإجمالية قابلة  جتاري على م�صاحة 

96.3% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 4.389.460 زائر.

ي�صتهدف النخيل بالزا )الق�صيم( الزائرين من الطبقة الو�صطى. ويوفر خيارات متعددة ترتاوح بني املحالت التجارية، واملطاعم، و�صواًل اإلى املرافق 
الرتفيهية )مثل مدينة »�صباركيز« الرتفيهية( ويعترب من الوجهات الرئي�صية التي تق�صدها االأ�صر يف منطقة الق�صيم. ويت�صمن املركز مزيج من 

املاركات التجارية املحلية والعاملية. ومن اأهم ماركاته »هايرب بنده« و«زارا«. 

يقع النخيل بالزا )الق�صيم( على تقاطع طريق امللك عبداهلل وطريق االأمري �صلطان يف مدينة بريدة. يت�صمن املركز على واجهة متعددة االألوان 
وثالث مداخل رئي�صية اأمامية. مع ت�صميم ب�صيط واأنيق، يتميز النخيل بالزا بلوحات بارزة مموجة حتدد بوابات الدخول. كما ميكن الو�صول لبع�ص 

املحالت التجارية مبا�صرة من خارج املركز التجاري مما يعطي الزوار جتربة ت�صوق �صبيهة بتلك التي يوفرها الـ»بوليفارد«.

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف النخيل بالزا )الق�صيم(:
جدول  49٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف النخيل بالزا

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
االإجمالية القابلة 

 للتاأجري 
)٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

امللبو�صات واالأحذية 1
27.7%39.7%48.916.8%55.325.4%26.1واالإك�ص�صوارات

0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
29.1%8.9%7.93.7%3.24.1%1.5االأن�صطة الرتفيهية3
2.0%3.8%2.71.6%2.81.4%1.3املاأكوالت وامل�صروبات4
1.4%3.0%1.41.3%0.00.7%0.0االأثاث واللوازم املنزلية5
5.6%17.4%14.17.4%11.47.3%5.4العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
1.1%2.1%1.50.9%1.90.8%0.9املنزلية

31.5%9.1%7.53.9%8.23.9%3.9هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.0%0.4%0.60.2%1.30.3%0.6للخدمات 

1.6%4.2%3.51.8%2.11.8%1.0الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%11.3%11.84.8%13.86.1%6.5االأك�صاك11

100.0%100.0%10042.2%10051.9%47.8املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

59.7%93.3%88.139.4%83.945.7%40.1امل�صتاأجرون العاديون1
40.3%6.7%11.92.8%16.16.2%7.7امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10042.2%10051.9%47.8املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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هيفاء مول

مت افتتاح هيفاء مول يف العام 2011م يف مدينة جدة. وهو يتميّز مبوقعه اال�صرتاتيجي على تقاطع طريق املدينة مع �صارع فل�صطني. وقد مّت اإن�صاوؤه 
على طابق واحد، مما ي�صّهل الدخول اإليه والتنقل فيه. تبلغ م�صاحته املبنية 50.161 مرتًا مربعًا وي�صم موقف �صيارات ي�صتوعب 914 �صيارة. وكما 
بتاريخ 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز التجاري )131( م�صتاأجرًا ي�صغلون جمتمعني )167( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 

28.203 مرتًا مربعًا. وبلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 93.9% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 4.580.545 زائرًا. 

ي�صتهدف هيفاء مول الزائرين من الطبقة الو�صطى. وي�صم ماركات جتارية رائدة يف جمال االأزياء ويتخلله مرافق ترفيهية )مبا يف ذلك منطقة 
»بيلي بيز« الرتفيهية( و�صاحة مركزية حماطة باأ�صجار النخيل واملقاهي. كما ي�صم �صوبرماركت ومنطقة مطاعم )تتوفر فيها املطاعم ذات االأ�صعار 

املعتدلة(.

يقع هيفاء مول يف و�صط مدينة جدة على تقاطع طريق املدينة مع �صارع فل�صطني، مّما يتيح له اال�صتفادة من حركة الزوار العالية يف املنطقة. يف 
اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف هيفاء مول: اجلدول 

جدول  50٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف هيفاء مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

 ن�سبة امل�ساحةاالإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
 االإجمالية القابلة

  للتاأجري
)٣٣ دي�سمرب 20٣8م(

ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

امللبو�صات واالأحذية 1
62.7%52.4%62.233.6%66.652.6%60.3واالإك�ص�صوارات

1.7%2.0%0.01.3%-2.7%2.4املحالت التجارية الكبرية2
8.9%3.4%2.82.2%2.42.4%2.2االأن�صطة الرتفيهية3
5.2%8.1%7.65.2%6.16.3%5.5املاأكوالت وامل�صروبات4
1.2%1.7%1.31.1%1.41.1%1.3االأثاث واللوازم املنزلية5
11.4%17.1%13.411.0%10.911.3%9.9العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات 7
0.0%0.3%0.60.2%0.60.5%0.5املنزلية

7.4%3.1%1.72.0%0.01.5%-هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-للخدمات

1.5%2.2%1.81.4%1.61.5%1.5الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%9.6%8.76.2%7.77.4%7.0االأك�صاك11

100.0%100.0%10064.1%10084.6%90.6املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

40.8%67.6%62.643.3%59.053.0%53.4امل�صتاأجرون العاديون1
59.2%32.4%37.420.8%41.031.6%37.1امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10064.1%10084.6%90.6املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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تاال مول 

قامت ال�صركة با�صتئجار واإعادة تطوير تاال مول يف العام 2014م. يتميز تاال مول مبوقعه اال�صرتاتيجي يف قلب مدينة الريا�ص. وتبلغ م�صاحته املبنية 
46.292 مرتًا مربعًا مبا فيها 680 موقفًا لركن ال�صيارات. وكما بتاريخ 31 دي�صمرب 2018م، ي�صّم تاال مول 99 م�صتاأجرًا ي�صغلون جمتمعني 118 حمل 
جتاري على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 19.995 مرتًا مربعًا موزعة على طابقني. وقد بلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 

90.3% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 4.905.295 زائرًا.

ي�صتهدف تاال مول الزائرين من الطبقة الو�صطى. ويقدم مزيجًا متنوعًا من املاركات التجارية العاملية واملحلية وجمموعة وا�صعة من املرافق. كما ي�صم 
منطقة مطاعم تتوفر فيها املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة ف�صاًل عن مناطق ترفيه عائلية مثل »بيلي بيز« و»�صباركيز« و»�صوت اآي اإف �صي«. 

يقع تاال مول على تقاطع طريق امللك عبد العزيز مع الدائري ال�صمايل )خمرج 5(، مما ي�صهل الو�صول اإليه. كما ي�صّم مواقف �صيارات مغطاة )حتت 
�صطح االأر�ص( وُيعترب من املعامل البارزة ملدينة الريا�ص، حيث يطل على طريق الدائري ال�صمايل املزدحم. ويتميز باملربع ال�صوئي الزجاجي الذي 

يعد من اأبرز �صماته الت�صميمية. 

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف تاال مول:
جدول  5٣٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف تاال مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
 القابلة للتاأجري 

)٣٣ دي�سمرب 20٣8م( ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

امللبو�صات واالأحذية 1
63.0%48.1%45.217.0%34.917.6%11.1واالإك�ص�صوارات

0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
18.5%8.5%8.03.0%9.43.1%3.0االأن�صطة الرتفيهية3
5.5%9.3%10.43.3%12.64.0%4.0املاأكوالت وامل�صروبات4
2.7%2.8%1.41.0%1.60.6%0.5االأثاث واللوازم املنزلية5
9.4%20.9%21.97.4%23.18.6%7.3العناية ال�صحية وال�صخ�صية6

االأجهزة االإلكرتونية 7
0.1%0.8%0.70.3%0.50.3%0.2واالأدوات املنزلية

0.0%0.027%-0.0%-0.0%-هايربماركت/�صوبرماركت8

املحالت التجارية املقدمة 9
0.3%0.1%0.00.0%)0.0(0.0%0للخدمات

0.5%2.2%4.20.8%4.61.6%1.5الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%7.3%8.32.6%13.23.2%4.2االأك�صاك11

100.0%100.0%10035.4%10039.1%31.7املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

30.2%68.6%77.524.3%88.730.3%28.1امل�صتاأجرون العاديون1
69.8%31.4%22.511.1%11.38.8%3.6امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10035.4%10039.1%31.7املجموع

امل�صدر: ال�صركة

27  الهايربماركت / �صوبرماركت لي�ص جزءا من االأر�ص املوؤجرة يف عقد االإيجار الرئي�صي التابع لتاال مول.



112

اجلبيل مول 

مت افتتاح اجلبيل مول يف العام 2015م ويقع بالقرب من ميدان دوال القريب وم�صجد اجلبيل. تبلغ م�صاحته املبنّية 37.366 مرتًا مربعًا ويتوفر فيه 
483 موقفًا لركن ال�صيارات. وكما بتاريخ 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم هذا املركز التجاري )62( م�صتاأجرًا ي�صغلون جمتمعني )104( حمل جتاري على 
م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 18.812 مرتًا مربعًا على ثالثة طوابق. وبلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 92.7% فيما و�صل 

العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 1.325.802 زائرًا.

ي�صتهدف اجلبيل مول الزائرين من الطبقة الو�صطى. ويقدم جمموعة متنوعة من املاركات التجارية الرائدة يف جمال االأزياء، و�صوبرماركت، ومنطقة 
مطاعم )تتوفر فيها املطاعم ذات االأ�صعار املعتدلة( ف�صاًل عن مرافق ترفيهية منها مدينة »بيلي بيز« لالألعاب. 

يقع اجلبيل مول على التقاطع بني طريق املدينة املنورة وطريق امللك عبد العزيز يف مدينة اجلبيل، وبالتايل ي�صهل الو�صول اإليه من الطرق الرئي�صية 
للمدينة. وتتميز منطقة املطاعم يف الطابق الثاين فيه باإطاللتها على البحر. 

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف اجلبيل مول:
جدول  52٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف اجلبيل مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

 ن�سبة امل�ساحة االإجماليةاالإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
  القابلة للتاأجري

)٣٣ دي�سمرب 20٣8م(
 ال�سنة املالية

ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7م20٣6م

فئة امل�ستاأجر

55.4%51.1%54.717.9%51.818.4%8.3امللبو�صات واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
10.1%6.9%0.52.4%1.30.2%0.2االأن�صطة الرتفيهية3
8.2%13.1%15.24.6%20.65.1%3.3املاأكوالت وامل�صروبات4
2.0%2.3%1.40.8%0.00.5%-االأثاث واللوازم املنزلية5
6.7%15.3%22.95.4%23.97.7%3.8العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
0.3%0.9%0.40.3%1.50.1%0.2االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
16.8%3.7%2.01.3%0.00.7%-هايربماركت/�صوبرماركت8
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية املقدمة للخدمات9

0.6%0.7%1.10.3%0.00.4%-الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%5.9%1.82.1%0.90.6%0.1االأك�صاك11

100.0%100.0%10035.0%10033.7%16.0املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

42.4%67.2%64.623.5%84.021.8%13.5امل�صتاأجرون العاديون1
57.6%32.8%35.411.5%16.011.9%2.6امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10035.0%10033.7%16.0املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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�سلمى مول 

مت افتتاح �صلمى مول يف العام 2014م مقابل الغرفة التجارية يف مدينة حائل. وتبلغ م�صاحته املبنية 22.378 مرتًا مربعًا وي�صم 1.040 موقفًا لركن 
قابلة  اإجمالية  م�صاحة  على  ي�صغلون جمتمعني )78( حمل جتاري  م�صتاأجرًا  التجاري )61(  املركز  ي�صم  دي�صمرب 2018م،   31 كما يف  ال�صيارات. 
للتاأجري قدرها 15.583 مرتًا مربعًا موزعة على طابقني. وبلغ متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 99 % فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين 

اإلى 1.593.208 زائرًا.

الرتفيهية يف  واالأن�صطة  التجزئة  الرئي�صية يف جمال جتارة  الوجهات  اأنه من  االإدارة  وتعتقد  الو�صطى.  الطبقة  الزائرين من  �صلمى مول  ي�صتهدف 
املنطقة، حيث ي�صم جمموعة متنوعة من املاركات التجارية املحلية والعاملية، ف�صاًل عن املقاهي ومنطقة املطاعم، والهايربماركت، ومدينة األعاب 

»بيلي بيز«. تتوقع االإدارة اإ�صافة منطقة طعام اإلى مزيج امل�صتاأجرين يف �صلمى مول على املدى املتو�صط.

يقع �صلمى مول على طريق امللك �صعود يف مدينة حائل ويعترب من الوجهات التي ي�صهل للزوار الو�صول اإليها. مت ت�صميم املبنى على �صكل اأنبوبي مغلف 
ب�صفائح حمراء و�صفراء من االأملنيوم. ومت بناء باقي اأجزاء املبنى على اأ�صكال خطوط م�صتقيمة. وينق�صم �صلمى مول اإلى اأربع اأق�صام متقاربة يف�صل 

بينها ممرات تقود اإلى مداخل للم�صاة. 

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف �صلمى مول:
جدول  5٣٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف �سلمى مول

 الرقم
فئة امل�ستاأجرالت�سل�سلي

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية القابلة االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
 للتاأجري 

)٣٣ دي�سمرب 20٣8م( ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

73.9%35.3%39.35.0%27.67.7%3.1امللبو�صات واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
13.5%9.4%7.11.3%8.71.4%1.0االأن�صطة الرتفيهية3
4.1%12.8%12.11.8%14.22.4%1.6املاأكوالت وامل�صروبات4
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-االأثاث واللوازم املنزلية5
8.3%30.9%29.44.4%22.95.7%2.5العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
0.1%2.2%1.60.3%2.60.3%0.3االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-هايربماركت/�صوبرماركت8
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية املقدمة للخدمات9

0.0%1.3%1.30.2%1.10.3%0.1الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%8.0%9.31.1%22.91.8%2.5االأك�صاك11

100.0%100.0%10014.3%10019.6%11.1املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

19.5%75.1%83.110.7%90.116.3%10.0امل�صتاأجرون العاديون1
80.5%24.9%16.93.6%9.93.3%1.1امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100.0%10014.3%10019.6%11.1املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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�سحارى بالزا 

مت افتتاح �صحارى بالزا يف العام 2002 يف حي امللك فهد مبدينة الريا�ص وهو املركز التجاري االأول لل�صركة )والذي مت نقله اإلى ال�صركة يف عام 
2005م(. تبلغ م�صاحته املبنية 28.364 مرتًا مربعًا وي�صم 125 موقفًا لل�صيارات. وكما يف 31 دي�صمرب 2018م، ي�صم املركز التجاري اإثنان وع�صرون 
)22( م�صتاأجرين ي�صغلون جمتمعني )35( حمل جتاري على م�صاحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 8.841 مرتًا مربعًا موزعة على طابقني. وقد بلغ 

متو�صط معدل االإ�صغال لل�صنة املالية 2018م 40.4% فيما و�صل العدد ال�صنوي للزائرين اإلى 730.000 زائرًا. 

ي�صتهدف �صحارى بالزا الزائرين من الطبقة الو�صطى. وقد تطور املركز منذ افتتاحه يف العام 2002م لي�صبح وجهة متخ�ص�صة يف جمال االأزياء. 
وتخطط ال�صركة الإعادة ترتيب امل�صاحة املتوفرة داخل املركز التجاري ال�صتقبال ماركات جتارية جديدة. من جانبها، ترى االإدارة اأن املركز التجاري 
ميتلك االإمكانية ليكون اإحدى الوجهات املواكبة الأ�صلوب احلياة الع�صرية االأكرث �صعبية يف مدينة الريا�ص. وتتوقع ال�صركة اأن تبلغ التكاليف املرتبطة 
باإعادة الرتتيب من 10.000.000 اإلى 15.000.000 ريال �صعودي، و�صتتم اإعادة الرتتيب يف نهاية عام 2019م. ويرّكز �صحارى بالزا حاليا على 
املحالت التجارية املتخ�ص�صة يف جمال االأزياء. و�صيعتمد جناح اعادة ترتيب املركز على تركيزه اجلديد على املقاهي واملطاعم واملناطق الرتفيهية، 

املدعومة مبحالت االألب�صة وغريها من املحالت التجارية.

احلي  �صوارع  خالل  ومن  عبداهلل  امللك  طريق  ومن  عبدالعزيز  امللك  طريق  من  اإليه  الو�صول  وميكن  اإليه.  الو�صول  ب�صهولة  بالزا  �صحارى  ويتمّتع 
عبداهلل.  امللك  طريق  على  مرتًا   160 طولها  يناهز  بواجهة  اأي�صًا  ويتمّتع  الغربية.  وال�صمالية  ال�صمالية  اجلهتني  من  الداخلية 

يتمّيز املركز التجاري بت�صميمه الب�صيط والوا�صح وُتعترب بوابة الدخول احلمراء املطلة على طريق امللك عبداهلل وقبته الزجاجية من �صماته االأ�صا�صية. 

يف اجلدول اأدناه نظرة عامة على مزيج امل�صتاأجرين يف �صحارى بالزا:
جدول  54٣4: ملحة عامة عن مزيج امل�ستاأجرين يف �سحارى بالزا

الرقم

الت�سل�سلي
فئة امل�ستاأجر

ن�سبة امل�ساحة االإجمالية االإيرادات االإيجارية )مليون ريال �سعودي(
 القابلة للتاأجري 

)٣٣ دي�سمرب 20٣8م( ال�سنة املالية 20٣8مال�سنة املالية 20٣7مال�سنة املالية 20٣6م

فئة امل�ستاأجر

93.8%91.0%91.84.0%9.37.1%9.3امللبو�صات واالأحذية واالإك�ص�صوارات1
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-املحالت التجارية الكبرية2
4.5%0.0%-0.0%-0.0%-االأن�صطة الرتفيهية3
0.4%0.0%-0.0%-0.4%0.0املاأكوالت وامل�صروبات4
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-االأثاث واللوازم املنزلية5
0.0%1.0%2.40.0%1.80.2%0.2العناية ال�صحية وال�صخ�صية6
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-االأجهزة االإلكرتونية واالأدوات املنزلية7
0.0%0.0%-0.0%-0.0%-هايربماركت/�صوبرماركت8
0.0%0.0%-0.0%-0.0%0.0املحالت التجارية املقدمة للخدمات 9

1.3%2.5%1.90.21.90.1%0.2الريا�صة واال�صتجمام10
0.0%5.4%3.90.2%3.90.3%0.4االأك�صاك11

100%100%1004.4%1007.8%10.1املجموع

امل�ستاأجرون العاديون وامل�ستاأجرون ذو العالقة

0.0%6.6%28.70.3%25.32.2%2.6امل�صتاأجرون العاديون1
100%93.4%74.75.571.34.1%7.6امل�صتاأجرون ذو العالقة2

100%100%1004.4%1007.8%10.1املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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اخلطط امل�ستقبلية وفر�س النمو 4٣9

املراكز التجارية قيد التطوير 4٣9٣٣

من املرتقب كما يف تاريخ هذه الن�صرة، اأن يتم االنتهاء من تطوير اأو بناء املراكز التجارية التالية اأو تو�صعات املراكز التجارية احلالية، لكي ت�صبح قيد 
الت�صغيل بحلول التواريخ املبينة فيما يلي. وا�صتناًدا اإلى العائد التاريخي للتكلفة بن�صبة 30% و 18% للعقارات املوؤجرة واململوكة، على التوايل، حددت 
ال�صركة العائد امل�صتهدف املختلط للتكلفة بالن�صبة للمراكز التجارية الثالثة اجلديدة اأدناه باالإ�صافة اإلى املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول بني 

15% و %20.

بوليفارد اجلامعة، الريا�س

يقع بوليفارد اجلامعة يف قلب العا�صمة الريا�ص ومن املتوقع اأن يكون من اأكرب املراكز التجارية املفتوحة يف اململكة، موفرًا ل�صكّان مدينة الريا�ص 
جتربة خمتلفة وحم�صنة للت�صوق وتناول الطعام والرتفيه. ويحتل بوليفارد اجلامعة موقعًا مميزًا على طريق االأمري تركي االأول الذي يعترب من الطرق 
اأبرز اجلامعات يف مدينة الريا�ص، ومبحاذاة الرائدة املدينة الرقمية، وهي اإحدى  الرئي�صية يف املدينة، مبحاذاة جامعة امللك �صعود، وهي اإحدى 
املجمعات الرئي�صية لل�صركات. وتهدف ال�صركة من خالل بوليفارد اجلامعة لعب دور قيادي يف عملية التطوير التجاري للمنطقة املحيطة، عرب توفري 
املطاعم  حتتل  و�صوف  واحد.  كيلومرت  بطول  للم�صاة  ممر  يتخّللها  جذابة  عامة  م�صاحة  توفري  جانب  اإلى  التجارية،  املحالت  من  متنوعة  جمموعة 
واملقاهي الرائدة ق�صم مهم من امل�صاحة القابلة للتاأجري يف بوليفارد اجلامعة، باالإ�صافة الى دار �صينما، و�صالة ريا�صية، وغريها من عرو�ص الت�صوق 

والرتفيه الفريدة. و�صوف تكون جميع هذه املرافق مت�صلة ببع�صها البع�ص من خالل �صاحة عامة بت�صميم مدرج روماين. 

يبني اجلدول اأدناه معلومات اإ�صافية ب�صاأن بوليفارد اجلامعة.
جدول  55٣4: معلومات اإ�سافية ب�ساأن بوليفارد اجلامعة 

ال�سرحالبند
الريا�صاملوقع

121.440 مرتًا مربعًام�صاحة امل�صروع 
71.471 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة املبنّية

51.804 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة االإيجارية

موؤجرة ملدة 30 �صنة )20 �صنة باالإ�صافة اإلى املدة املتجددة تلقائيًا وهي 10 �صنوات( اعتبارًا اأر�ص مملوكة اأو موؤجرة 
من 1 اغ�صط�ص 2016م

1 دي�صمرب 2016متاريخ املبا�صرة بامل�صروع 
1 �صبتمرب 2019مالتاريخ املتوّقع الكتمال االإن�صاءات 

بحلول 2 �صبتمرب 2019مالتاريخ املتوّقع لبدء الت�صغيل 
253 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )مبا يف ذلك تكلفة االأر�ص( 

253 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )بدون تكلفة االأر�ص(
ت�صهيل متويليامل�صدر التمويلي

168 مليون ر.�ص.التكلفة املتكبدة كما يف 31 دي�صمرب 2018م
47 مليون ر.�ص.التكلفة املتبقية لل�صنة املالية 2020م

80.9%ن�صبة امل�صروع املنجزة )االإن�صاءات الرئي�صية( كما يف 31 دي�صمرب 2018م
70%التاأجري امل�صبق كن�صبة من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 31 دي�صمرب 2018م

�صركة فواز احلكري العقاريةمقاول البناء 
نعمطرف ذو عالقة

امل�صدر: ال�صركة
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النخيل مول )الدمام(

يف اأعقاب النجاح الذي حققه النخيل مول يف مدينة الريا�ص، تعمل ال�صركة حاليًا على تطوير مركز جتاري جديد يف مدينة الدمام حتت ا�صم »النخيل 
مول« اأي�صًا يقع على طريق امللك الفهد املوؤدية اإلى مطار الدمام. ويتاألف املركز التجاري من طابقني وي�صمل عددًا من املحالت التجارية ايل ت�صتهدف 

الزائرين من الطبقة الو�صطى والعالية، ف�صاًل عن مقاٍه ومطاعم ومرافق ترفيهية. 

يبني اجلدول اأدناه معلومات اإ�صافية ب�صاأن النخيل مول يف مدينة الدمام. 
جدول  56٣4: معلومات اإ�سافية ب�ساأن النخيل مول يف مدينة الدمام 

ال�سرحالبند
الدماماملوقع

131.238 مرتًا مربعًام�صاحة امل�صروع
88.480 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة املبنّية

52.918 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة االإيجارية
مملوكةاأر�ص مملوكة اأو موؤجرة
1 دي�صمرب 2016متاريخ املبا�صرة بامل�صروع

1 �صبتمرب 2019مالتاريخ املتوّقع الكتمال االإن�صاءات
بحلول 2 �صبتمرب 2019مالتاريخ املتوّقع لبدء الت�صغيل

520 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )مبا يف ذلك تكلفة االأر�ص(
310 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )بدون تكلفة االأر�ص(

ت�صهيل متويليامل�صدر التمويلي
207 مليون ر.�ص.التكلفة املتكبدة كما يف 31 دي�صمرب 2018م

54 مليون ر.�ص.التكلفة املتبقية لل�صنة املالية 2020م
61.1%ن�صبة امل�صروع املنجزة )االإن�صاءات الرئي�صية( كما يف 31 دي�صمرب 2018م

50%التاأجري امل�صبق كن�صبة من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 31 دي�صمرب 2018م
�صركة فواز احلكري العقاريةمقاول البناء 

نعمطرف ذو عالقة

امل�صدر: ال�صركة
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اخلليج مول 

يقع اخلليج مول يف مدينة الريا�ص وقد �صّمي بهذا اال�صم تيمنًا با�صم ج�صر اخلليج. و�صوف يقّدم اخلليج مول جتربة جديدة ل�صّكان و�صط و�صرق 
الريا�ص يف جمال الت�ّصوق والرتفيه. كما اأنه يحتل موقعًا متميزًا بالقرب من طريق مكة املكرمة من اجلنوب، وطريق �صالح الدين االأيوبي من الغرب، 
و�صارع علي عزت بيغوفيت�ص يف �صمال �صرق املدينة. و�صوف ي�صّم اأماكن جلو�ص داخلية وخارجية و�صاحات مندجمة مبناطق للمطاعم وامل�صروبات. 

يبني اجلدول اأدناه معلومات اإ�صافية ب�صاأن اخلليج مول.
جدول  57٣4: معلومات اإ�سافية ب�ساأن اخلليج مول

ال�سرحالبند
الريا�صاملوقع

101.950 مرتًا مربعًام�صاحة امل�صروع
89.651 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة املبنّية

51.453 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة االإيجارية
مملوكةاأر�ص مملوكة اأو موؤجرة
1 يونيو 2016متاريخ املبا�صرة بامل�صروع

1 دي�صمرب 2019مالتاريخ املتوّقع الكتمال االإن�صاءات
بحلول 2 دي�صمرب 2019مالتاريخ املتوّقع لبدء الت�صغيل

819 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )مبا يف ذلك تكلفة االأر�ص(
529 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )بدون تكلفة االأر�ص(

ت�صهيل متويليامل�صدر التمويلي
207 مليون ر.�ص.التكلفة املتكبدة كما يف 31 دي�صمرب 2018م

157 مليون ر.�ص.التكلفة املتبقية لل�صنة املالية 2020م
60.2%ن�صبة امل�صروع املنجزة )االإن�صاءات الرئي�صية( كما يف 31 دي�صمرب 2018م

50%التاأجري امل�صبق كن�صبة من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 31 دي�صمرب 2018م
�صركة فواز احلكري العقاريةمقاول البناء 

نعمطرف ذو عالقة

امل�صدر: ال�صركة

املرحلة االأولى من تو�سعة النخيل مول

تهدف املرحلة االأولى من تو�صعة النخيل مول )الريا�ص( اإلى زيادة منتجات التجزئة املعرو�صة يف النخيل مول، مبا يف ذلك تقدمي عالمات جتارية 
جديدة ومطاعم غري فاخرة ودور �صينما. و�صيتم تو�صيل املرحلة االأولى من التو�صعة بالبوابة رقم 4 يف النخيل مول من خالل ج�صر يف الطابق االأول 
والذي  املبا�صر،  للدخول  ال�صيارات  لوقوف  ا منطقتني  اأي�صً التو�صعة  وتت�صمن  التو�صعة.  اإلى  العمالء  انتقال  لت�صهيل  بالتجزئة  للبيع  وحدة  ي�صم 12 
يت�صمن ما جمموعه 859 موقفا لل�صيارات. تتوقع ال�صركة البدء يف التاأجري امل�صبق للنخيل مول )الريا�ص(، تو�صعة املرحلة االأولى، يف االأ�صهر القادمة، 

مع اأغلبية من امل�صتاأجرين اجلدد على النخيل مول )الريا�ص(.

اإن املرحلتني االأولى والثانية من تو�صعة النخيل مول )الريا�ص( خا�صعتان التفاقيات تاأجري اأر�ص اإ�صافية ومنف�صلة للنخيل مول )الريا�ص(، وتلك 
االتفاقيات توؤمن حيازة ملدة ع�صرين �صنة، ومتتد كل منها حتى يناير 2038م، يف حني اأن احليازة اجلارية احلالية للنخيل مول )الريا�ص( متتد حتى 
يوليو 2034م، ولدى ال�صركة جتربة مماثلة �صابقة لبناء اأعمال تو�صعة تتعلق مبول الظهران على قطعتي اأر�ص متجاورتني مع اتفاقيات اإيجار منف�صلة 
وجداول انتهاء خمتلفة، والذي مت االتفاق عليه اأنه �صيتم ا�صتبدال ذلك يف وقت الحق باتفاقية اإيجار واحدة مع املوؤجر. وقد ورد يف اجلدول اأدناه 

معلومات اإ�صافية تت�صل بتو�صعة النخيل مول بالريا�ص.
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جدول  58٣4: معلومات اإ�سافية ب�ساأن املرحلة االأولى تو�سعة النخيل مول
ال�سرحالبند
الريا�صاملوقع

66.625 مرتًا مربعًام�صاحة امل�صروع
28.249 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة املبنّية

16.316 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة االإيجارية
موؤجرةاأر�ص مملوكة اأو موؤجرة
1 دي�صمرب 2018تاريخ املبا�صرة بامل�صروع

1 نوفمرب 2019مالتاريخ املتوّقع الكتمال االإن�صاءات
بحلول 2 نوفمرب 2019مالتاريخ املتوّقع لبدء الت�صغيل

191 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )مبا يف ذلك تكلفة االأر�ص(
191 مليون ر.�ص.التكلفة االإجمالية للم�صروع )بدون تكلفة االأر�ص(

ت�صهيل متويليامل�صدر التمويلي
ال ينطبق )مل تبداأ عملية البناء كما يف 31 دي�صمرب 2018م(التكلفة املتكبدة كما يف 31 دي�صمرب 2018م

191 مليون ر.�ص.التكلفة املتبقية لل�صنة املالية 2020م
0%ن�صبة امل�صروع املنجزة )االإن�صاءات الرئي�صية( كما يف 31 دي�صمرب 2018م

0%التاأجري امل�صبق كن�صبة من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 31 دي�صمرب 2018م
�صركة فواز احلكري العقاريةمقاول البناء 

نعمطرف ذو عالقة
امل�صدر: ال�صركة

ا�صتناًدا اإلى املراكز التجارية اجلديدة املذكورة اأعاله وتو�صعة املرحلة االأولى.

جدة بارك

اأبرمت ال�صركة يف 4 مار�ص 2019م اتفاقية اإيجار رئي�صية جلدة بارك )لكل من املبنى واالأر�ص(، وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري اإن�صاوؤه حاليا 
من قبل مطور عقاري غري �صركة فواز احلكري العقارية. امل�صروع يقع يف موقع ا�صرتاتيجي ب�صارع التحلية يف قلب مدينة جدة، حيث تتواجد ال�صرائح 
ال�صكانية واالجتاهات الدميغرافية التي ت�صتهدفها ال�صركة، علما باأن النفقات الراأ�صمالية لل�صركة فيما يتعلق بجدة بارك تقت�صر على مبلغ 50 مليون 
وا�صتكمال  الريادية يف جدة  تعزيز مكانتها  لل�صركة  يتيح  بارك مركزا جتاريا متميزا �صوف  وُيعد جدة  بالتجهيزات. هذا  يتعلق  ريال �صعودي فيما 
عرو�صها احلالية واأعمال التطوير اجلارية. ومن املتوقع اأن ت�صغل امل�صاحة املخ�ص�صة للماأكوالت وامل�صروبات اأكرث من 30% من امل�صاحة االإجمالية 
القابلة للتاأجري يف جدة بارك، واأن ت�صتمل على خيارات متنوعة لتناول الطعام، والتي �صيتم ا�صتكمالها من خالل جمموعة وا�صعة من خيارات الرتفيه، 
مبا يف ذلك دور ال�صينما. على الرغم من اأن عملية التاأجري امل�صبق مل تبداأ بعد، تتوقع ال�صركة اأن ي�صمل جدة بارك جمموعة جتار التجزئة من الفئات 
املتو�صطة والعالية، مبا يف ذلك »زارا« و«فريجني ميغا �صتورز« و«ما�صيمو دوتي« و«كوت�ص«. باالإ�صافة اإلى ذلك، تتوقع االإدارة اأن يوؤدي وجود »اإيكيا« اإلى 

زيادة عدد الزوار للمركز التجاري.
جدول  59٣4: املعلومات االإ�سافية املتعلقة بجدة بارك 28

ال�سرحالبند
جدةاملوقع

174.412 مرتًا مربعًام�صاحة امل�صروع
230.652 مرتًا مربعًااإجمايل امل�صاحة املبنّية

128.740 مرت مربعاإجمايل امل�صاحة االإيجارية
م�صتاأجرةاأر�ص مملوكة اأو موؤجرة

90 مليون ر.�ص.29قيمة االإيجار ال�صنوي االأر�ص واملبنى
30 �صنة ميالدية )تبداأ من تاريخ اكتمال االن�صاءات(مدة عقد االإيجار

مار�ص 2020مالتاريخ املتوّقع الكتمال االإن�صاءات
اأبريل 2020مالتاريخ املتوّقع لبدء الت�صغيل

65%ن�صبة امل�صروع املنجزة )االإن�صاءات الرئي�صية( كما يف 31 دي�صمرب 2018م
الطرف ذو عالقة

امل�صدر: ال�صركة

28  قامت ال�صركة با�صتئجار جدة بارك يف حالة قريبة من االنتهاء، علما باأن عقد االإيجار يبداأ بعد انتهاء املالك من تطوير املركز ويتكبد املالك تكاليف التطوير وعليه 
فاإن ال�صركة ال متلك البيانات التالية فيما يتعلق بجدة بارك: تاريخ بدء امل�صروع؛ التكلفة االإجمالية للم�صروع )وتكلفة االأر�ص(؛ م�صدر التمويل؛ ن�صبة االإيجار امل�صبق كن�صبة مئوية 

من امل�صاحة االإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 31 دي�صمرب 2018م؛ ومقاول البناء.

)للمزيد من  الثالثون  ال�صنة  �صعودي يف  ريال  اإلى 175،000.000  وي�صل  االأولى  ال�صنة  �صعودي يف  ريال  مليون   90 تدريجي من  ب�صكل  ال�صنوي  االإيجار  يزداد    29
الت�صييد«(.  قيد  التجارية  »املراكز   4-1-5-13 الق�صم  مراجعة  يرجى  املعلومات، 
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االأرا�سي امل�ستخدمة الأغرا�س التطوير امل�ستقبلي 4٣9٣2

الإن�صاء  ا�صتخدامها  االأمد الأغرا�ص  اأر�ص لفرتة طويلة  ا�صتئجار خم�صة قطع  اأو  بتملك  ال�صركة  االإن�صاء، قامت  التجارية قيد  املراكز  اإلى  باالإ�صافة 
مراكز جتارية جديدة اأو لتو�صعة املرحلة الثانية من م�صروع النخيل مول )الريا�ص( على املدى املتو�صط، علما باأنه يتوقع اأن ت�صل امل�صاحة االإجمالية 
االإ�صافية والرتاكمية القابلة للتاأجري اإلى اأكرث من 355.000 مرت مربع. وتتوقع ال�صركة الت�صليم التدريجي للمراكز التجارية اجلديدة التي تبنيها 
على هذه االأرا�صي اخلم�صة االإ�صافية اعتبارا من عام 2021م، مبا يف ذلك موقع مول العرب )الريا�ص( وموقع جوهرة )جدة( واملرحلة الثانية من 
تو�صعة النخيل مول )الريا�ص(. وتكبدت ال�صركة حوايل 3.4 مليار ريال �صعودي اعتباًرا من 31 دي�صمرب 2018م فيما يتعلق با�صتثماراتها )مبا يف ذلك 
االأرا�صي( وتقدر اأن اإنفاقها االإ�صايف �صي�صل اإلى 3.2 مليار ريال �صعودي اعتباًرا من ال�صنة املالية 2020م. وا�صتناًدا اإلى العائد التاريخي للتكلفة 
بن�صبة 30% و 18% للعقارات املوؤجرة واململوكة، على التوايل، حددت ال�صركة العائد امل�صتهدف املدموج للتكلفة لقطع االأر�ص اخلم�صة االإ�صافية باأكرث 
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تتوقع ال�صركة اأن يتم اإجناز وت�صغيل املراكز التجارية اجلديدة واملرحلة الثانية من تو�صعة النخيل مول )الريا�ص( على خم�صة قطع اأر�ص اإ�صافية 
)وفق ما مت و�صفه اأعاله( بحلول ال�صنة املالية 2023م. تقع قطع االأر�ص يف مواقع رئي�صية وا�صرتاتيجية داخل املدن الرئي�صية التي يعي�ص فيها اأ�صحاب 
الدخل الفردي املرتفع، وحتديدا يف مناطق ذات مناف�صة حمدودة تتميز بتوفر املوا�صالت والبنية التحتية. وقد �صبق اأن مت احل�صول على ت�صاريح 
التخطيط اأو البناء ذات ال�صلة بالن�صبة لغالبية هذه امل�صاريع، كما مت االنتهاء من درا�صات الت�صميم والهند�صة املعمارية وبداأ العمل بعقود البناء 
املوقعة. كما تتوقع االإدارة جتميع متويل اقرتا�صي اإ�صايف خالل ال�صنوات اخلم�ص القادمة تزامنا مع ت�صديد ال�صركة للدين اخلارجي احلايل مبوجب 

ت�صهيالت اإعادة التمويل.
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ཛ جائزة التميز ال�صعودي يف املجال ال�صياحي للعام 2018م: املقدمة للنخيل مول كاأف�صل جتربة ت�صوق/ مركز جتاري؛

ཛ جائزة التميز ال�صعودي يف املجال ال�صياحي للعام 2018م: املقدمة الأف�صل مدير مركز ت�صوق/ مركز جتاري؛

ཛ  »اجلائزة الف�صية �صمن جوائز مراكز الت�صوق والتجزئة ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا للعام 2016م: عن مبادرة »�صجرة احلياة
وهي مبادرة �صنوية يتم تنظيمها يف �صهر رم�صان وت�صّلط ال�صوء على جهود املجتمع لتحقيق االأمل والتغيري يف حياة االأطفال اليتامى؛

ཛ  اجلائزة الذهبية �صمن جوائز مراكز الت�صوق ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا للعام 2015م: للنخيل مول )الريا�ص( باعتباره املركز
التجاري االأكرث ابتكارًا عن فئة »الت�صويق عن طريق االإعالم اجلديد والتقنيات النا�صئة«؛

ཛ  فئة عن  الريا�ص(   ( مول  للنخيل  2015م:  للعام  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  ملنطقة  الت�صوق  مراكز  جوائز  �صمن  الف�صية  اجلائزة 
»الت�صميم والتطوير«؛ 

ཛ  الت�صوق لتعزيز م�صاركة املجتمع يف قطاع مراكز  العربية:  ل�صركة املراكز  العاملية خلدمة املجتمع 2014م املقدمة  األربت �صو�صمان  جائزة 
وتقدير اجلهود اخلريية لقادة القطاع؛

ཛ  اأفريقيا للعام 2014م عن تعزيز م�صاركة املجتمع يف جائزة الدعم املجتمعي �صمن جوائز مراكز الت�صوق ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
القطاع وتقدير امل�صاعي اخلريية لقادة القطاع؛

ཛ جائزة التميز ال�صعودي يف املجال ال�صياحي للعام 2013م: املقدمة ملول الظهران كاأف�صل جتربة ت�صوق مميزة؛

ཛ جائزة الدعم املجتمعي �صمن جوائز مراكز الت�صوق ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا للعام 2013م: عن مكافحة �صرطان الثدي؛

ཛ  اجلائزة الف�صية �صمن جوائز مراكز الت�صوق ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا للعام 2013م: عن املزيج االإيجاري يف ال�صالم مول؛

ཛ  الرقم القيا�صي يف مو�صوعة غيني�ص 2013م - بيلي بيز مول الظهران: اأكرب منطقة األعاب لالأطفال يف العامل )2.316.79 مرتًا مربعًا( »بيلي
بيز«، وهو مركز ترفيهي داخلي لالأطفال؛

ཛ  جوائز التميز ال�صياحي يف ال�صعودية 2012م-مول الظهران: كاأف�صل جتربة ت�صوق مميزة؛

ཛ  اجلائزة الذهبية �صمن جوائز املجل�ص الدويل ملراكز الت�صوق للعام 2012م: عن االأعمال املوحدة لل�صركة التي ت�صتخدم جمموعة من التقنيات
النا�صئة لتعزيز واإدارة ح�صورها على ال�صبكة باعتبارها اأداة ت�صويقية ت�صهم يف حت�صني جتربة الزوار.

وظائف االإدارة واملوارد الب�سرية/االأق�سام 4٣٣٣

تزاول ال�صركة اأعمالها عن طريق عدة اق�صام على النحو التايل: 

ق�سم املحافظ وادارة االأ�سول  4٣٣٣٣٣

لق�صم املحافظ وادارة االأ�صول امل�صوؤوليات التالية:
ཛ  هو الكيان املالك ملحفظة املراكز التجارية التابعة لل�صركة )العقارات قيد الت�صغيل( وهو م�صوؤول عن حتقيق اأق�صى قيمة ممكنة من االأن�صطة

التجارية والعقارات؛ 

ཛ  اإعداد ا�صرتاتيجية اإدارة اال�صول والتطوير، بالتن�صيق مع الرئي�ص التنفيذي وجمل�ص االإدارة ف�صاًل عن �صمان التقيد با�صرتاتيجية ال�صركة؛

ཛ  االإ�صراف على توحيد اخلطط اال�صرتاتيجية لل�صركة، وخطة عملها ال�صنوية، وخطط العمل ال�صنوية للمراكز التجارية؛

ཛ  العمل جنبًا اإلى جنب مع االأق�صام االأخرى )االإيجار، وال�صوؤون الرقمية والت�صويق، والعمليات( يف �صبيل تنفيذ خطة العمل اخلا�صة باملراكز التجارية؛

ཛ  قيادة اجلهود الرامية اإلى حتديد فر�ص حت�صني القيم على م�صتوى املحفظة ويف املراكز التجارية الفردية؛

ཛ  تقدمي التو�صيات ب�صاأن عمليات ال�صراء/ البيع الكربى وتغيري ا�صتخدام االأ�صول؛

ཛ صمان اأداء اأعمال االأق�صام ب�صكل ربع �صنوي؛ و�

ཛ  حتديد بيان املخاطر امل�صتهدف لل�صركة وفقًا لالإر�صادات التوجيهية ال�صادرة عن املجل�ص، و�صمان مراقبة املخاطر التجارية والتخطيط
للتخفيف من حدتها ب�صكل م�صتمر. 
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ق�سم التطوير وادارة امل�ساريع  4٣٣٣٣2

لق�صم التطوير وادارة امل�صاريع امل�صوؤوليات التالية:
ཛ  االإ�صراف على دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�صغيل املراكز التجارية لكافة امل�صاريع من املرحلة االأولى حتى املرحلة الرابعة، ولغاية الت�صليم؛

ཛ  التن�صيق مع االأق�صام املعنية يف قيادة عملية اإعداد موجز االأعمال التطويرية )املرحلة االأولى من دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�صغيل املراكز
التجارية( ودرا�صة اجلدوى وخطة العمل املتعلقة باالأ�صول )املرحلة الثانية من دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�صغيل املراكز التجارية(؛ 

ཛ  التن�صيق مع املعنيني بالعمليات وال�صوؤون االإيجارية خالل مراحل التنفيذ )املرحلة الرابعة من دورة العمل املتكاملة لتطوير وت�صغيل املراكز
التجارية( متهيدًا لعملية الت�صليم؛ 

ཛ  يف �صميم عمل هذا الق�صم �صمان الفعالية يف ت�صميم، وتخطيط، وتنفيذ، ومراقبة امل�صاريع عن طريق وحدات الت�صميم والت�صليم، ومراقبة
مقاويل االن�صاءات والت�صميم، ف�صاًل عن �صمان التقيد بامليزانية، واالأطر الزمنية، ومعايري اجلودة، ومعايري اال�صتدامة وال�صحة وال�صالمة 

والبيئة، واالأنظمة، واحل�صول على ت�صاريح االأجهزة احلكومية والتنظيمية يف الوقت املنا�صب. 

ق�سم ال�سوؤون االإيجارية 4٣٣٣٣٣

لق�صم ال�صوؤون االإيجارية امل�صوؤوليات التالية:
ཛ  صمان اإمتام التاأجري ال�صامل للمحالت التجارية، مبا ي�صمن حتقيق االأهداف االإيجارية على النحو املحدد يف خطط العمل العامة لل�صركة�

وخطط العمل اخلا�صة باملراكز؛

ཛ  صمان حتديد املواقع للم�صتاأجرين يف الوقت املنا�صب للتقليل من هدر االإيرادات؛�

ཛ  احلفاظ على امل�صتوى امل�صتهدف ملعدالت االإ�صغال يف كافة املراكز التجارية؛

ཛ  اإدارة العالقات مع امل�صتاأجرين؛

ཛ  اإدارة ور�صد عقود االإيجار؛

ཛ  التن�صيق مع ق�صم االأ�صول وق�صم الت�صويق ب�صاأن االأ�صعار واالأهداف املحددة لالإيرادات وحتديد مزيج امل�صتاأجرين؛

ཛ  التن�صيق مع ق�صم ال�صوؤون القانونية ب�صاأن مناذج العقود و�صروط واأحكام عقود االإيجار؛

ཛ التن�صيق مع ق�صم ال�صوؤون املالية ب�صاأن التحقق من املالءة االئتمانية للم�صتاأجرين؛ و

ཛ  اإعداد ا�صرتاتيجية املبيعات االإعالنية وق�صم اأن�صطة املبيعات االإعالنية يف ال�صركة من الناحيتني املادية والرقمية؛

ཛ احلفاظ على العالقات مع وكاالت املبيعات االإعالنية الرئي�صية وكبار امل�صتاأجرين؛

ཛ  .التن�صيق مع ق�صم العمليات ب�صاأن ت�صليم اأو اإخالء الوحدات القابلة للتاأجري

ق�سم ال�سوؤون الرقمية والت�سويق  4٣٣٣٣4

لق�صم ال�صوؤون الرقمية والت�صويق امل�صوؤوليات التالية:
ཛ  تطوير خطة العمل املتعلقة بال�صوؤون الرقمية والت�صويق وموؤ�صرات االأداء الرئي�صية، متا�صيا مع التوجيهات املتعلقة باإدارة االأداء والتخطيط

اال�صرتاتيجي؛ 

ཛ  اإعداد امليزانية اخلا�صة بال�صوؤون الرقمية والت�صويق بالتن�صيق مع ق�صم ال�صوؤون املالية؛

ཛ  مع متا�صيا  التجارية،  ومراكزها  لل�صركة  التجارية  الهوية  وحتديد  الت�صويق  ومبادرات  ا�صرتاتيجيات  تنفيذ  على  واالإ�صراف  التخطيط 
ا�صرتاتيجية ال�صركة؛ 

ཛ  صمان تنفيذ البحوث املتعلقة باملعلومات ال�صوقية واالأ�صعار وتقدمي مدخالت ذات �صلة طوال مرحلة التطوير؛�

ཛ  صمان اإعداد وتنفيذ ا�صرتاتيجية متعلقة بال�صوؤون االبتكارية والرقمية الإطالق منتجات جديدة يف املراكز التجارية التابعة لل�صركة ودعم�
ت�صويقها؛ 

ཛ  االإ�صراف على توزيع اخلدمات اجلديدة على املراكز التجارية التابعة لل�صركة ومراقبة اأدائها؛

ཛ  و�صع واإدارة املعايري ال�صاملة لتجربة املت�صوقني؛
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ཛ و�صع ومراقبة تنفيذ اال�صرتاتيجيات، واخلطط، واملبادرات املتعلقة بتجربة املت�صوقني على م�صتوى املراكز التجارية؛

ཛ  .صمان تنفيذ املبادرات الت�صويقية وبناء عالقات جيدة مع املنافذ االإعالمية ووكاالت الت�صويق ذات احل�صور القوي حمليًا�

ق�سم العمليات  4٣٣٣٣5

ملعلومات عن اإدارة عمليات ال�صركة، يرجى مراجعة الق�صم 5-8-4 )»اإدارة عمليات املراكز التجارية«(

ق�سم ال�سوؤون املالية  4٣٣٣٣6

لق�صم ال�صوؤون املالية امل�صوؤوليات التالية:
ཛ  قيادة عملية و�صع امليزانية و�صمان تقّيد اأق�صام ال�صركة بها؛

ཛ  اإدارة اأن�صطة تقييم الهيكلية املالية لل�صركة وحتديد هيكليات وخيارات التمويل وم�صادر راأ�ص املال؛

ཛ  اإدارة اأن�صطة تقييم االحتياجات املالية للم�صاريع وهيكلية التمويل وامل�صادر التمويلية املحتملة بالتن�صيق مع ق�صم التطوير وادارة امل�صاريع؛

ཛ  تقدمي مدخالت اأ�صا�صية للجنة التطوير وجلنة اإدارة االأ�صول ب�صاأن تعزيز عوائد امل�صاريع واملتطلبات التمويلية؛

ཛ  االإ�صراف على و�صع التوقعات املالية على اأ�صا�ص اخلطط اال�صرتاتيجية وخطط العمل؛

ཛ  اإدارة العالقة مع امل�صارف و�صركات التاأمني والتفاو�ص ب�صاأن اأ�صعار الفائدة و�صروط التمويل ووثائق التاأمني؛

ཛ  .اإدارة كافة العالقات مع امل�صتثمرين بال�صركة

ق�سم تقنية املعلومات 4٣٣٣٣7

لق�صم تقنية املعلومات امل�صوؤوليات التالية:
ཛ  صمان تطوير نظم وتطبيقات تقنية املعلومات الالزمة لتلبية احتياجات االأق�صام/الوحدات االأخرى واملراكز التجارية/امل�صاريع؛�

ཛ  صمان �صيانة �صبكات االت�صال على م�صتوى ال�صركة؛�

ཛ  صمان تطوير بوابات االت�صال االإلكرتونية اخلا�صة بال�صركة؛�

ཛ  اإدارة العمليات ال�صاملة ل�صبكات ونظم ال�صركة؛

ཛ  صمان توفري الدعم عايل اجلودة لل�صبكة املحلية واالأجهزة والتطبيقات الربجمية ملواجهة التحديات االأمنية الرقمية واالإنرتنت، كتهديدات�
االأمن ال�صيرباين، والفريو�صات والهجمات االأخرى )ransomware( اأو الن�صر الغري مرغوب به اأو فقدان البيانات ال�صرية. 

اخلدمات امل�ساندة  4٣٣٣٣8

ཛ  يقوم ق�صم اخلدمات امل�صاندة باإدارة املوارد الب�صرية، وامل�صرتيات، و�صبط الوثائق، واملخزون، واالإدارة والتاأكد من م�صاهمتها يف حتقيق
االأهداف التجارية لل�صركة بكفاءة وفعالية. ولهذا الق�صم مركز ات�صال لدعم جميع الوظائف التي �صبق ذكرها اأعاله.

اإدارة املوارد الب�سرية 4٣٣٣٣8٣٣

ཛ :لق�صم اإدارة املوارد الب�صرية امل�صوؤوليات التالية

ཛ  ا�صتحداث وتنفيذ ا�صرتاتيجيات ترّكز على نزاهة ال�صركة فيما يخ�ص اإدارة املوارد الب�صرية واالإدارة؛

ཛ و�صع �صيا�صات واإجراءات مرتبطة باالإدارة الفعالة للموارد الب�صرية والق�صم االإداري لل�صركة وتطويرها وا�صتخدامها ب�صكل فعال؛

ཛ  االإ�صراف على حتديد وتقييم الهيكل التنظيمي لل�صركة واملهام الوظيفية؛

ཛ  االإ�صراف على اإعداد ومراجعة االإطار العام للدرجات الوظيفية، وهيكلية الرواتب، واالأجور، واملنافع؛

ཛ  تر�صيخ ثقافة االأداء والتمكني التي حتفز على حتقيق االأهداف الفردية والتجارية؛

ཛ  صمان الفعالية يف توظيف املوظفني وتنميتهم؛�

ཛ  .صمان توفري برامج تدريبية فعالة للوظائف الرئي�صية وجمع تعليقات امل�صاركني ب�صاأنها�
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امل�سرتيات 4٣٣٣٣8٣2
لق�سم امل�سرتيات امل�سوؤوليات التالية:

ཛ  صمان تقدمي خدمات طرح العطاءات وعقد ال�صراكات اال�صرتاتيجية وحماية امل�صالح املالية والقانونية لل�صركة؛�

ཛ  دعم كافة االأق�صام يف �صراء املواد، واللوازم، والتجهيزات، واخلدمات ب�صروط تناف�صية عالية، مع مراعاة معايري اجلودة وعن�صر الوقت؛

ཛ  صمان اإعداد وحتديث قائمة املوردين املنا�صبني، بالتن�صيق مع الوحدة املعنية وتقييم املوردين ب�صكل دوري؛�

ཛ  صمان اإدارة املوردين ب�صكل فعال و�صون مبادئ االإن�صاف دائمًا. ويجب اأن يتحلى موظفو وحدة امل�صرتيات اأو اأي �صخ�ص معني بعملية ال�صراء�
باحليطة واليقظة يف جميع املواقف التي ميكن اأن ُتعترب غري مالئمة اأو مانعة للمناف�صة. 

حفظ الوثائق 4٣٣٣٣8٣٣
لق�سم حفظ الوثائق امل�سوؤوليات التالية:

ཛ التخزين االآمن لكافة الوثائق واإعداد ن�صخ احتياطية منها ب�صكل قيا�صي؛

ཛ  .التاأكد من و�صوح الن�صخ النهائية للوثائق

املخزون 4٣٣٣٣8٣4
لق�سم املخزون امل�سوؤوليات التالية:

ཛ صمان بقاء املخزون عند امل�صتوى املقبول وت�صغيل امل�صتودعات على النحو االأمثل؛ و�

ཛ  حتديد خمزون منتجات املراكز التجارية والتوجيهات اخلا�صة بامل�صتودعات التي من �صاأنها التقليل قدر االإمكان من خطر النق�ص وتخفي�ص
التكاليف الكلية للمخزون وامل�صتودعات باأكرب قدر ممكن، وذلك بالتن�صيق مع امل�صتخدمني النهائيني للمنتجات. 

ق�سم ال�سوؤون القانونية واأمانة �سر جمل�س االدارة  4٣٣٣٣9
لق�سم ال�سوؤون القانونية واأمانة �سر جمل�س االدارة امل�سوؤوليات التالية:

ཛ  ُيعترب املرجعية القانونية يف ال�صركة فيما يخ�ص ت�صوية النزاعات، واإجراءات التقا�صي اأمام املحاكم ال�صعودية، واإجراءات التحكيم، وغريها
من اإجراءات ت�صوية النزاعات ذات ال�صلة بها؛ 

ཛ  ال�صركة تنوي  التي  واالتفاقيات  العقود  كافة  ب�صاأن  والتفاو�ص  االإعداد  لدى  القانونية  امل�صائل  يف  وامل�صورة  الدعم  وتقدمي  املراجعة  يتولى 
اإبرامها؛ 

ཛ  يقدم امل�صورة ب�صاأن التف�صريات القانونية واأي تغيريات يف النظام مما قد يوؤثر جوهريًا على ال�صركة؛

ཛ  يراجع كافة املعامالت مع االأطراف ذات العالقة ل�صمان �صفافيتها واالإيفاء باملتطلبات التنظيمية ومتطلبات االإف�صاح للم�صتثمرين؛

ཛ  ي�صرف على اأن�صطة اأمني �صر جمل�ص االدارة يف تنظيم اجتماعات جمل�ص االإدارة واجلمعية العامة وجمع معلومات لرفع تقارير بها اإلى فريق
االإدارة وجمل�ص االإدارة؛ 

ཛ يدير خدمات ونطاق خدمات امل�صت�صارين القانونيني؛

ཛ  .يقدم امل�صورة القانونية بناء على طلب ال�صركة، والرئي�ص التنفيذي، والع�صو املنتدب، وجمل�ص االإدارة

ا�ستمرارية االأعمال 4٣٣2

مل يكن هناك اأي انقطاع اأو تعليق يف اأعمال ال�صركة اأو اأعمال �صركاتها التابعة من املمكن اأن يوؤثر اأو اأن يرتتب عليه تاأثري جوهري يف اأو�صاعها املالية 
خالل االثني ع�صر )12( �صهرًا ال�صابقة لتاريخ هذه الن�صرة، كما ال تعتزم ال�صركة اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة اأعمالها.
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الهيكل التنظيمي لل�شركة وحوكمته. ٥

يعهد امل�شاهمون بال�شركة اإلى جمل�س الإدارة م�شوؤولية التوجيه العام لل�شركة والإ�شراف عليها ومراقبتها، كما يعهد جمل�س الإدارة اإلى الإدارة العليا 
لل�شركة وخا�شة الع�شو املنتدب م�شوؤولية اإدارة الأعمال اليومية العامة لل�شركة. كما منح جمل�س الإدارة الع�شو املنتدب �شلطة تفوي�س بع�س اأو جميع 

�شلطاته اإلى الرئي�س التنفيذي.

يو�شح املخطط اأدناه الهيكل التنظيمي لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة. 
ال�شكل  ٥-1: هيكل ال�شركة التنظيمي 
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امل�شدر: ال�شركة

جدول  ٥-1: هيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده

ا�شم امل�شاهم
بعد الطرحقبل الطرح

القيمة ال�شميةعدد الأ�شهم
(ريال �شعودي) 

ن�شبة امللكية
القيمة ال�شميةعدد الأ�شهماملبا�شرة 

(ريال �شعودي) 
ن�شبة امللكية

املبا�شرة 

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000فواز عبدالعزيز احلكري

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000�شلمان عبدالعزيز احلكري

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000عبداملجيد عبدالعزيز احلكري

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�شركة الفريدة الأولى

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�شركة الفريدة الثانية

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�شركة الفريدة الثالثة

41.6%52197.600.0001.976.000.000%231.400.0002.314.000.000�شركة فا�س العقارية

2.4%311.400.000114.000.000%13.350.000133.500.000�شركة �شعف العاملية

20%95.000.000950.000.000---اجلمهور

100%100475.000.0004.750.000.000%445.000.0004.450.000.000املجموع

امل�شدر: ال�شركة
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اأع�شاء جمل�س الإدارة واأمني املجل�س 1-٥

ت�شكيل جمل�س الإدارة  1-1-٥

ح�شب نظام ال�شركة الأ�شا�شي، يتاألف جمل�س الإدارة من ت�شعة )9( اأع�شاء معينني من قبل اجلمعية العامة عن طريق الت�شويت الرتاكمي. ويعمل 
نظام ال�شركات ولوائح حوكمة ال�شركات والنظام الأ�شا�شي ودليل حوكمة ال�شركة الداخلي على حتديد واجبات جمل�س الإدارة وم�شوؤولياته. وتكون 
مدة ع�شوية كل ع�شو منهم مبن فيهم رئي�س املجل�س ثالث )3( �شنوات كحد اأق�شى وا�شتثناء من عينت اجلمعية العامة للتحول اأول جمل�س اإدارة 

ملدة خم�شة )5( �شنوات.

يف تاريخ هذه الن�شرة، يتاألف جمل�س الإدارة من �شتة )6( اأع�شاء. تقوم ال�شركة حالًيا بتحديد 3 مر�شحني موؤهلني مللء املنا�شب املتبقية يف جمل�س 
الإدارة. وت�شعى ال�شركة جاهدة اإلى �شغل املنا�شب الثالث ال�شاغرة يف جمل�س الإدارة من خالل فح�س املر�شحني املميزين املحتملني والذين ُيرجح 
اأن ي�شيفوا قيمة اإلى جمل�س الإدارة. تنوي ال�شركة اأن يكون اأحد اأع�شاء املجل�س اجلدد م�شتقاًل وفًقا لالئحة حوكمة ال�شركات. وقد حددت ال�شركة 
عدًدا من املر�شحني املميزين وتتوقع اإكمال عملية املراجعة والتعيني يف اأعقاب عملية الطرح. كما اأن اأي قرار يتم اتخاذه ب�شاأن املزيد من التعيينات 
�شوف يعتمد ب�شكل رئي�شي على امل�شاهمة املرتقبة لأولئك املر�شحني يف جمل�س الإدارة. وجتدر الإ�شارة اإلى اأنه لي�س لأع�شاء املجل�س اأي عقود عمل 

مع ال�شركة.

ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء املجل�س كما يف تاريخ اإ�شدار هذه الن�شرة:
جدول  ٥-2: اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة 

تاريخ التعينيال�شفةاجلن�شيةاملن�شبال�شمالرقم
ن�شب امللكية غري املبا�شرةن�شب امللكية املبا�شرة

بعد الطرحقبل الطرحبعد الطرحقبل الطرح

رئي�س جمل�س فواز عبدالعزيز فهد احلكري1.
ع�شو غري �شعوديالدارة

18.67%23.33%830%10%2017/6/19متنفيذي

�شلمان عبدالعزيز فهد احلكري2.
نائب رئي�س 

جمل�س الدارة 
والع�شو املنتدب 

18.67%23.33%831%10%2017/6/19مع�شو تنفيذي�شعودي

----2017/6/19مع�شو م�شتقل�شعوديع�شوعبدالرحمن عبدالعزيز التويجري3.

----2017/6/19مع�شو م�شتقل�شعوديع�شوحممد عبداهلل ابراهيم اخلريف4.

ع�شو غري اأمريكيع�شوكامل بديع القلم5.
----2017/6/19متنفيذي

----2017/12/6مع�شو م�شتقلبريطاينع�شوبرينارد هيغينز6.

ع�شو�شاغر7.

ع�شو�شاغر8.

ع�شو�شاغر9.

امل�شدر: ال�شركة 

اإن اأمني �شر ال�شركة احلايل هو عبدالرحيم خالدين ول ميتلك اأي اأ�شهم يف ال�شركة.

30ميتلك فواز عبد العزيز فهد احلكري ن�شبة ملكية غري مبا�شرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة لـ: )1( ن�شبة ملكية قدرها 31.7% يف �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة التي متلك 95% من اأ�شهم �شركة فا�س العقارية 

التي بدورها متلك 52% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)2( ن�شبة ملكية قدرها 33.4% يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�شة، التي متلك 3.5% من اأ�شهم �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة التي بدورها متلك 95% من اأ�شهم 
�شركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)3( كامل الأ�شهم يف �شركة الفريدة الأولى، التي متلك 5% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)4( ن�شبة ملكية قدرها 31.7% يف �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة، 
التي متلك 95% من اأ�شهم �شركة �شعف العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�شهم �شركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)5( ن�شبة ملكية قدرها 31.7% يف �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة، 
التي متلك 95% من اأ�شهم �شركة �شعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�شهم ال�شركة ؛ و)6( بالإ�شافة اإلى ن�شبة ملكية غري مبا�شرة قدرها 0.41% التي ن�شاأت عن امللكيات املرتبطة والتي ت�شمل ملكية متبادلة 

)Cross-Ownership( بني �شركة فا�س العقارية و�شركة �شعف العاملية.
31 ميتلك �شلمان عبد العزيز فهد احلكري ن�شبة ملكية غري مبا�شرة قدرها 23.3% قبل الطرح نتيجة لـ: )1( ن�شبة ملكية قدرها 31.7% من اأ�شهم �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة التي متلك 95% من اأ�شهم �شركة 

فا�س العقارية، التي متلك بدورها 52% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)2( اأ�شهم بن�شبة 33.4% يف �شركة فواز احلكري و�شركاه القاب�شة، التي متلك 3.5% من اأ�شهم �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة، التي متلك 95% من اأ�شهم 
�شركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)3( كامل الأ�شهم يف �شركة الفريدة الثانية التي متلك 5% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)4( ن�شبة ملكية قدرها 31.7% يف �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة، 
التي متلك 95% من اأ�شهم �شركة �شعف العاملية، التي بدورها متلك 5% من اأ�شهم �شركة فا�س العقارية، التي بدورها متلك 52% من اأ�شهم ال�شركة؛ و)5( ن�شبة ملكية قدرها 31.7% يف �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة، 
التي متلك 95% من اأ�شهم �شركة �شعف العاملية، التي بدورها متلك 3% من اأ�شهم ال�شركة ؛ و)6( بالإ�شافة اإلى ن�شبة ملكية غري مبا�شرة قدرها 0.41% التي ن�شاأت عن امللكيات املرتبطة التي ت�شمل ملكية متبادلة 

)Cross-Ownership( بني �شركة فا�س العقارية و�شركة �شعف العاملية.
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م�شوؤوليات جمل�س الإدارة 1-2-٥

تت�شمن م�شوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء جمل�س الإدارة واأمني �شر املجل�س على التايل:

جمل�س الإدارة 1-2-1-٥

ཛ :اعتماد التوجهات ال�شرتاتيجية والأهداف الرئي�شة لل�شركة والإ�شراف على تنفيذها، ومن ذلك

و�شع ال�شرتاتيجية ال�شاملة لل�شركة وخطط العمل الرئي�شة و�شيا�شة اإدارة املخاطر. - 

حتديد الهيكل الراأ�شمايل الأمثل لل�شركة وا�شرتاتيجياتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�شنوية. - 

الإ�شراف على امل�شاريف الراأ�شمالية لل�شركة، ومتلك الأ�شول والت�شرف بها. - 

و�شع اأهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء ال�شامل يف ال�شركة. - 

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.- 

ཛ  :و�شع اأنظمة و�شوابط للرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها، ومن ذلك

و�شع �شيا�شة مكتوبة تنظم تعار�س امل�شالح ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة لكل من اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية - 
الأ�شخا�س من  التعامالت مع  الناجت عن  الت�شرف  واإ�شاءة  ومرافقها،  ال�شركة  اأ�شول  ا�شتخدام  اإ�شاءة  وي�شمل ذلك  وامل�شاهمني 

الأطراف ذات العالقة. 

التاأكد من �شالمة الأنظمة املالية واملحا�شبية املتبعة، مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�شلة باإعداد التقارير املالية. - 

التاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�شبة لإدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد الت�شور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�شركة - 
وطرحها ب�شفافية.

املراجعة ال�شنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�شركة.- 

ཛ  و�شع �شيا�شات ومعايري واإجراءات وا�شحة وحمددة للع�شوية يف جمل�س الإدارة وو�شعها مو�شع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة لها، على
اأن ل تتعار�س مع التعليمات ال�شادرة من اجلهات املعنية بهذا اخل�شو�س. 

ཛ :و�شع �شيا�شة مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�شحاب امل�شالح من اأجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ويجب اأن تغطي هذه ال�شيا�شة بوجه خا�س الآتي

اآليات تعوي�س اأ�شحاب امل�شالح يف حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وحتميها العقود.- 

اآليات ت�شوية ال�شكاوى اأو اخلالفات التي قد تن�شاأ بني ال�شركة واأ�شحاب امل�شالح. - 

اآليات منا�شبة لإقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على �شرية املعلومات املتعلقة بهم. - 

قواعد ال�شلوك املهني للمديرين والعاملني يف ال�شركة بحيث تتوافق مع املعايري املهنية والأخالقية ال�شليمة وتنّظم العالقة بينهم - 
وبني اأ�شحاب امل�شالح، على اأن ي�شع جمل�س الإدارة اآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واللتزام بها. 

م�شاهمة ال�شركة الجتماعية.- 

ཛ .و�شع ال�شيا�شات والإجراءات التي ت�شمن احرتام ال�شركة لالأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�شاح عن املعلومات اجلوهرية للم�شاهمني

تظل امل�شوؤولية النهائية عن ال�شركة على املجل�س حتى واإن �شكل جلانًا اأو فو�س جهات اأو اأفرادًا اآخرين للقيام ببع�س اأعماله، وعلى - 
املجل�س جتنب اإ�شدار تفوي�شات عامة اأو غري حمددة املدة.

يجب اأن يوؤدي جمل�س الإدارة مهماته مب�شوؤولية وح�شن نية وجدية واهتمام، واأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة - 
التنفيذية اأو اأي م�شدر موثوق اآخر كامل�شت�شارين وبيوت اخلربة.

 ميثل ع�شو جمل�س الإدارة جميع امل�شاهمني، وعليه اأن يلتزم بالقيام مبا يحقق م�شلحة ال�شركة عمومًا ولي�س ما يحقق م�شالح - 
ال�شركة التي ميثلها اأو التي �شوتت على تعيينه يف جمل�س الإدارة.

ཛ )م�شوؤوليات املجل�س جتاه ال�شركات التابعة اأو الفرعية )يف حال وجدت

و�شع الأهداف املالية. - 

متابعة الأداء املايل. - 
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املوافقة على ال�شتثمارات الرئي�شة ح�شب جدول ال�شالحيات الذي حتدده ال�شيا�شات الداخلية للمجل�س. - 

تقييم اأداء جمال�س اإدارة ال�شركات التابعة اأو الفرعية واأداء ع�شويتها. - 

�شيظل جمل�س اإدارة ال�شركة حمتفظًا مب�شوؤولياته جتاه ال�شركات التابعة اأو الفرعية فيما يتعلق بكافة القرارات اجلوهرية التي لها - 
اأثر قانوين اأو مايل على ال�شركة، ول�شمان ذلك يقوم جمل�س الإدارة بتطوير �شيا�شة ومعايري حمددة داخلية يحدد مبوجبها حدود 
ال�شركات  تاأ�شي�س  وت�شمل تعديل عقود  الإدارة  واآلية متابعتها وعر�شها على  الفرعية  ال�شركة وجمال�شه  ال�شالحيات بني جمل�س 

التابعة اأو الفرعية واملوافقة على امليزانيات والقوائم املالية واعتماد توزيع الرباح وغريها من القرارات. 

رئي�س جمل�س الإدارة 1-2-2-٥

ين�شب حمور م�شوؤولية رئي�س جمل�س الإدارة يف قيادة املجل�س وت�شهيل الإ�شهامات واملبادرات البناءة من قبل كل اأع�شاء جمل�س الإدارة ل�شمان فاعلية 
املجل�س يف اأداء وظائفه ككل عرب ممار�شة واجباته وم�شوؤولياته.

وت�شمل امل�شوؤوليات الأ�شا�شية لرئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:
ཛ .و�شع جدول اأعمال )اأجندة( منا�شب لالجتماع يخ�ش�س الوقت الكايف لكل بند من بنود جدول الأعمال

ཛ .الإدارة الفعالة لتدفق املعلومات بالقدر الكايف اإلى املجل�س من اأجل دعم اأجندة جدول الأعمال

ཛ  .اإدارة مناق�شات املجل�س و�شمان التو�شل اإلى النتائج/ القرارات وفهمها بو�شوح من قبل كل الأع�شاء وت�شجيلها ب�شكل منا�شب

ཛ .ال�شعي لتفعيل دور الأع�شاء امل�شتقلني

ཛ .الت�شديق على قرارات املجل�س وامل�شتخرجات واملحا�شر

ཛ .التاأكد من اأن اأع�شاء جمل�س الإدارة يدركون دورهم وم�شوؤولياتهم

ཛ .التاأكد من اأن اجتماعات املجل�س تنعقد ب�شفة ربع �شنوية على الأقل

ཛ .مقابلة املر�شحني اجلدد لع�شوية املجال�س الذين مت تر�شيحهم من قبل جلنة املكافاآت والرت�شيحات والطالع على موؤهالتهم وخرباتهم

ཛ .عقد لقاءات ب�شفة دورية مع اأع�شاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني دون ح�شور اأي تنفيذي يف ال�شركة

ت�شمل امل�شوؤوليات الأخرى للرئي�س كونه املتحدث الر�شمي با�شم املجل�س. اإ�شافة اإلى ذلك، يعترب الرئي�س حلقة الو�شل الرئي�شية بني الإدارة واملجل�س. 

ومن مهام الرئي�س اأي�شا اإدارة الجتماعات العامة ال�شنوية ولعب الدور الرئي�شي يف عالقة ال�شركة مع اأي من اأ�شحاب امل�شالح بال�شركة.

الع�شو املنتدب ٥-1-2-٥

يعترب الع�شو املنتدب ممثال عن امل�شاهمني يف متابعة الأن�شطة اليومية لل�شركة، والقيام بتوجيه الإدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل متريرها لهيئات 
جمل�س الإدارة. وتتمثل اأهم م�شوؤوليات الع�شو املنتدب يف التي:

ཛ .امل�شادقة على اخلطط ال�شرتاتيجية لل�شركة، وخطط العمل ال�شنوية وتقارير الأداء متهيدا ملوافقة جمل�س الإدارة عليها

ཛ  اطالع جمل�س الإدارة على حالة ال�شوق واجتاهاته والأفكار والبتكارات اجلديدة، وال�شوؤون التنظيمية الداخلية التي قد يكون لها تاأثري على
اأهداف ال�شركة واأدائها.

ཛ .مراجعة تقارير اأداء ن�شاط ال�شركة والتن�شيق مع الرئي�س التنفيذي ل�شد اأي ثغرات

ཛ .تقدمي تقارير �شهرية اأو ربع �شنوية ملجل�س الإدارة وجلانه الفرعية

ཛ .توفري امل�شورة ملجل�س الإدارة يف املو�شوعات املتعلقة بالت�شغيل واإعداد خطط التطوير املنا�شبة

ཛ  .املوافقة على التجاوزات ال�شغرية باملوازنة وامل�شادقة على التجاوزات الأكرب

ཛ  ،الراأ�شمالية امل�شاريف  /اإلى(  )من  الت�شغيلية  امل�شاريف  بنود  بني  املوازنة  يف  الكبرية  املوازنة  يف  ال�شغرية  التحويالت  على  املوافقة 
وامل�شادقة على التحويالت الأكرب. 

ཛ .)التوقيع على اتفاقيات الأرا�شي الغري ملزمة )مذاكرات التفاهم

ཛ .مراجعة وامل�شادقة على حالة العمل فيما يخ�س امتالك الأرا�شي قبل اعتمادها من م�شتوى اأعلى



129

ཛ  املوافقة على م�شاريع التطوير ال�شغرية والتي ت�شتمل على الت�شميم والتنفيذ ومراجعة جميع ال�شتثمارات الكبرية وجميع حالت التخارج
من ال�شتثمارات.

ཛ .املوافقة على التفاقيات املالية ال�شغرية واملتو�شطة التي تنوي ال�شركة اأو اأحد م�شاريعها الدخول اأو التغيري يف التفاقيات القائمة

ཛ .املوافقة على فتح اأو اإقفال اأي ح�شاب لل�شركة لدى البنوك

ཛ .تعيني مدراء الإدارات التابعيني للرئي�س التنفيذي مبا�شرًة )من امل�شتوى الثاين(، واملوافقة على التغيريات يف الهيكل التنظيمي لل�شركة

ཛ  .مراجعة هيكل املكافاآت والمتيازات لل�شركة ككل وم�شتويات الوظائف والرواتب

ཛ .التكفل بالتعامالت الرئي�شية مع الإعالم وال�شحافة

ཛ .تعيني امل�شت�شار القانوين لل�شركة

اأمني �شر املجل�س ٥-1-2-٥

ཛ .تنظيم اجتماعات املجل�س

يكون اأمني �شر جمل�س الإدارة م�شوؤول عن تنظيم اجتماعات املجل�س. وعلى الرغم من اأن اجتماعات املجل�س من م�شوؤولية الرئي�س ب�شورة 
مطلقة، فاإن اأمني �شر جمل�س الإدارة يتعامل مع كل الأمور الإدارية والتنظيمية مثل:

اإعداد تقومي اجتماعات املجل�س. - 

م�شاعدة الرئي�س يف و�شع جدول الأعمال.- 

و�شع العرو�س اخلا�شة بامل�شائل الإجرائية واجلوهرية التي تكون حمل املناق�شة. - 

اإعداد ملخ�شات منوذجية ملناق�شات قاعات اجتماعات املجل�س. - 

اإر�شال اإ�شعارات اجتماعات املجل�س اإلى كل اأع�شاء جمل�س الإدارة. - 

توزيع اقرتاع الت�شويت على اأع�شاء جمل�س الإدارة. - 

جمع اآراء اأع�شاء جمل�س الإدارة املكتوبة واملكتملة خ�شو�شا الذين مل يكونوا حا�شرين باأنف�شهم يف الجتماع. - 

اإر�شال الآراء املكتوبة اإلى رئي�س املجل�س. - 

اإ�شافة اإلى ذلك، يجب على اأمني �شر جمل�س الإدارة اأن ي�شاعد يف �شمان اإتباع اإجراءات اجتماع املجل�س، وم�شاعدة رئي�س املجل�س - 
يف تدوين م�شودة حم�شر اجتماعات املجل�س. ومن مهامه اأي�شا تبليغ وتعريف الأع�شاء الذين مت تعيينهم حديثا مبا يلي: 

اإجراءات ال�شركة التي تنظم عمليات املجل�س. - 

الهيكل التنظيمي ومدراء ال�شركة. - 

الوثائق الداخلية لل�شركة. - 

قرارات الجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية وقرارات املجل�س ال�شادرة. - 

املعلومات املطلوبة من الأع�شاء للوفاء املنا�شب بواجباتهم.- 

ཛ  :متكني املجل�س من الو�شول اإلى املعلومات

يلعب اأمني �شر جمل�س الإدارة الدور الرئي�شي يف م�شاعدة الأع�شاء يف احل�شول على املعلومات التي يحتاجونها يف �شنع القرار ال�شليم. ويوفر 
اأمني �شر جمل�س الإدارة لالأع�شاء اإمكانيات الو�شول املنا�شب والكامل اإلى كل مما يلي:

حم�شر اجتماعات املجل�س. - 

القرارات التي يعتمدها ويوافق عليها الع�شو املنتدب- 

الوثائق ال�شادرة من الع�شو املنتدب- 

حما�شر الجتماعات والتقارير التي يعدها املراجع اخلارجي. - 

الوثائق املالية. - 
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ཛ .الرتتيب لالجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية

يلعب اأمني �شر جمل�س الإدارة دورا هاما يف تنظيم الجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية. وفيما يلي بع�س الأدوار التي يلعبها يف هذا 
اجلانب:
اإبالغ امل�شاهمني بالجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية. - 

�شمان اإعداد قائمة امل�شاهمني. - 

الرد على الأ�شئلة الإجرائية اأثناء الجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية وحل اخلالفات ذات العالقة باإعداد واإدارة الجتماع - 
ال�شنوي العام للجمعية العمومية. 

تو�شيل تقرير نتائج الجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية اإلى امل�شاهمني. - 

�شمان الحتفاظ باملح�شر اخلا�س بنتائج الت�شويت وحم�شر الجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية. - 

�شمان اللتزام باإجراءات الت�شجيل لالجتماع ال�شنوي العام للجمعية العمومية. - 

ཛ  م�شاعدة املجل�س والع�شو املنتدب على الوفاء بالتزاماتهم من حيث الإف�شاح باملعلومات اجلوهرية على اأ�شا�س منا�شب اإلى م�شاهمي ال�شركة
وتداول.

�شمان اأن ال�شركة تلتزم بالإجراءات والإف�شاح عن املعلومات ال�شرورية. - 

�شمان حفظ وثائق ال�شركة. - 

توثيق ن�شخ الوثائق قبل اإر�شالها اإلى امل�شاهمني. - 

�شمان و�شول امل�شاهمني اإلى املعلومات بدون قيود وطبقا للقوانني ذات العالقة. - 

الرئي�س التنفيذي ٥-1-2-٥

الرئي�س التنفيذي م�شوؤول عن الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة ب�شكل عام، وتطوير وتنفيذ ا�شرتاتيجية ال�شركة، وتنفيذ خطط الأعمال ال�شنوية لل�شركة 
املعتمدة من جمل�س الإدارة. كما يعمل كحلقة و�شل بني جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب، والإدارة التنفيذية لل�شركة.

ال�شري الذاتية لأع�شاء جمل�س الإدارة واأمني املجل�س ٥-1-٥

نظرة عامة عن خربات وموؤهالت واملنا�شب احلالية وال�شابقة لكل ع�شو من اأع�شاء جمل�س الإدارة واأمني املجل�س. 
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فواز عبدالعزيز فهد احلكري 1-٥-1-٥

54 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

رئي�س جمل�س الدارةاملن�شب احلايل:

التعيني كع�شو جمل�س ادارة: 2017/6/19م.تاريخ التعيني:
التعيني كرئي�س جمل�س الدارة: 2017/6/19م.

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف القت�شاد واملحا�شبة من جامعة لوفبورو يف اململكة املتحدة، يف عام 1989م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة الدكتوراه الفخرية يف القت�شاد واملحا�شبة من جامعة لوفبورو يف اململكة املتحدة، يف عام 2008م
عام  ཛاملنا�شب التنفيذية احلالية: منذ  التجارة  قطاع  يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  فردية  موؤ�ش�شة  وهي  الريا�شة،  بلد  موؤ�ش�شة  يف  مدير 

1991م.

ཛ  العربية اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  العقارية،  و�شركاه  احلكري  العزيز  عبد  فواز  �شركة  يف  مدير 
2002م. عام  منذ  واملقاولت،  العقاري  ال�شتثمار  يف  وتعمل  ال�شعودية، 

ཛ  مدير يف �شركة الفريدة العقارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف
قطاع املقاولت العامة، منذ عام 2005م.

ཛ  العربية اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  القاب�شة،  و�شركاه  احلكري  العزيز  عبد  فواز  �شركة  يف  مدير 
2005م. عام  منذ  ال�شتثماري،  القطاع  يف  وتعمل  ال�شعودية، 

ཛ  اململكة تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  ذات  �شركة  وهي  املحدودة،  للم�شاريع  و�شركاه  العزيز احلكري  عبد  فواز  �شركة  مدير يف 
2006م. عام  منذ  والت�شغيل،  العقارية  ال�شيانة  قطاع  يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية 

ཛ  قطاع يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  لالإن�شاءات،  فا�س  �شركة  يف  مدير 
2006م. عام  منذ  واملقاولت،  العقاري  ال�شتثمار 

ཛ  مدير يف �شركة الفريدة لتقنية املعلومات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
تقنية املعلومات، منذ عام 2007م.

ཛ  العربية اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  العقاري  وال�شتثمار  للتطوير  العاملية  البوارج  �شركة  يف  مدير 
.2008 عام  منذ  العقاري،  التطوير  قطاع  يف  وتعمل  ال�شعودية، 

ཛ  ،مدير يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري واأولده القاب�شة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية
وتعمل يف قطاع ال�شتثمار، منذ عام 2012م.

ཛ  مدير يف �شركة الفريدة الأولى العقارية، وهي �شركة فردية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع العقاري، منذ
عام 2017م.

رئي�س جمل�س ادارة �شركة فا�س ال�شعودية القاب�شة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف  ཛالع�شويات احلالية الأخرى:
قطاع التطوير العقاري، منذ عام 2005م.

ཛ  ،رئي�س جمل�س ادارة �شركة املراكز امل�شرية للتطوير العقاري، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية
وتعمل يف التطوير العقاري، منذ عام 2007م.

ཛ  رئي�س جمل�س ادارة �شركة طب ال�شعودية، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع متلك
واإدارة امل�شت�شفيات، منذ عام 2007م.

ཛ  رئي�س جمل�س ادارة �شركة مراكز لال�شتثمار العقاري، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري، منذ عام 2007م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة �شركة اربيان فالكون ليميتد، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع
التطوير العقاري، منذ عام 2007م.

ཛ  ،ع�شو جمل�س ادارة �شركة فوك�س هو�شبيتالتي، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف المارات، وتعمل يف قطاع ال�شيافة
منذ عام 2007م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة �شركة العزيزية بندة املتحدة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
التجارة، منذ عام 2012م.

ཛ  ،رئي�س جمل�س ادارة �شركة فا�س القاب�شة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اإيطاليا، وتعمل يف قطاع ال�شتثمارات العقارية
منذ عام 2016م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة �شركة فا�س للتطوير العقاري، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع
ال�شتثمارات العقارية، منذ عام 2016م.
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قطاع  ཛاملنا�شب ال�شابقة: يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  للتجهيزات،  الوحيدة  �شركة  مدير 
2018م. حتى  1998م  عام  منذ  التجارة، 

ཛ  مدير �شركة وهبه التجارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
التجارة، منذ عام 2003م حتى 2018م.

ཛ  مدير �شركة جمموعة التجزئة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2006م حتى 2018م.

ཛ  ،رئي�س جمل�س ادارة �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية
وتعمل يف قطاع جتارة الأزياء، منذ عام 2006م حتى عام 2017م.

ཛ  مدير �شركة التجزئة املتقدمة الدولية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف قطاع
التجارة، منذ عام 2010م حتى 2018م.

ཛ  مدير �شركة الوحيدة للتجهيزات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف المارات، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ عام
2011م حتى 2018م. 

ཛ  مدير �شركة انرتنا�شيونال فا�شن كون�شبت، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف المارات، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2014م حتى 2018م.

�شلمان عبدالعزيز فهد احلكري 2-٥-1-٥

51 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب.املن�شب احلايل:

2017/6/19متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة املعمارية من جامعة امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية، يف عام 1990م.املوؤهل العلمي:

مدير يف موؤ�ش�شة ت�شاري�س جند، وهي موؤ�ش�شة فردية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ عام 1992م. ཛاملنا�شب التنفيذية احلالية:

ཛ  ،مدير يف �شركة الأطعمة والرتفيه، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع الأطعمة والرتفيه
منذ عام 2003م.

ཛ  مدير يف �شركة اأركان �شالم للعقارات واملقاولت، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
ال�شتثمار العقاري واملقاولت، منذ عام 2004م.

ཛ  ال�شت�شارات قطاع  يف  ويعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  موؤ�ش�س  مهني  مكتب  وهو  الهند�شية،  لال�شت�شارات  احلكري  �شلمان  مكتب  مدير 
2004م. عام  منذ  الهند�شية، 

ཛ  مدير يف �شركة جممع العرب املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار
العقاري واملقاولت، منذ عام 2005م.

ཛ  قطاع وتعمل يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  ذات  �شركة  وهي  القاب�شة،  و�شركاه  فواز احلكري  �شركة  مدير يف 
2005م. عام  منذ  التجاري،  ال�شتثمار 

ཛ  مدير يف �شركة الفريدة العقارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع املقاولت
العامة، منذ عام 2005م.

ཛ  مدير يف �شركة فا�س لالإن�شاءات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار العقاري
واملقاولت، منذ عام 2006م.

ཛ  وتعمل يف قطاع ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  �شركة ذات  وهي  املحدودة،  للتجارة  �شركة جممع عزيز  مدير يف 
2006م. عام  منذ  واملقاولت،  العقاري  ال�شتثمار 

ཛ  مدير يف �شركة جممع الظهران التجارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
ال�شتثمار العقاري واملقاولت، منذ عام 2006م.

ཛ  وتعمل يف قطاع ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  التجارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  النور  مدير يف �شركة جممع 
2006م. عام  منذ  التجارية،  ال�شتثمارات 

ཛ  مدير يف �شركة مراكز الريا�س املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمارات
التجارية، منذ عام 2006م.

ཛ  ،مدير يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه للم�شاريع العقارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية
وتعمل يف قطاع ادارة وتطوير العقار، منذ عام 2006م.
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ال�شعودية،  ཛاملنا�شب التنفيذية احلالية: العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  املعلومات والت�شالت املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  لتقنية  الفريدة  مدير يف �شركة 
وتعمل يف قطاع التجارة، منذ عام 2007م.

ཛ  مدير يف �شركة جممع الريموك املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ا�شتثمارات
جتارية، منذ عام 2007م.

ཛ  التجارة ال�شعودية، وتعمل يف قطاع  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  القاب�شة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  للفنادق  مدير يف �شركة فا�س 
2007م. عام  منذ  الفندقية، 

ཛ  مدير يف �شركة فر�س املنزل املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2007م.

ཛ  تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع للتنمية العقارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  مدير يف �شركة املكارم العاملية 
عام 2008م. منذ  العقاري،  ال�شتثمار 

ཛ  مدير يف �شركة البوارج العاملية للتنمية وال�شتثمار العقاري، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل
يف قطاع ال�شتثمار العقاري، منذ عام 2008م.

ཛ  مدير يف �شركة فا�س العقارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار
العقاري، منذ عام 2008م.

ཛ  مدير يف �شركة �شعف العاملية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار
العقاري، منذ عام 2008م.

ཛ  مدير يف �شركة فا�س للتجزئة وال�شتثمار التجاري املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل
يف قطاع ا�شتثمارات جتارية، منذ عام 2008م.

ཛ  ،مدير يف �شركة منزيل املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار العقاري
منذ عام 2008م.

ཛ  املدير العام يف �شركة ف�شاء الأطفال، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2012م.

ཛ .مدير يف �شركة العاب بلي، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ عام 2012م

ཛ  ،مدير يف �شركة فنادق الريا�س، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة الفندقية
منذ عام 2012م.

ཛ  مدير يف �شركة اأزياء التجزئة التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمارات
التجارية، منذ عام 2012م.

ཛ  مدير يف �شركة �شلمان عبد العزيز احلكري واأولده القاب�شة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل
يف قطاع ال�شتثمارات التجارية، منذ عام 2013م.

ཛ  مدير يف �شركة فا�س للطاقة التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمارات
ال�شناعية، منذ عام 2013م.

ཛ  ،مدير يف جممع عيون الرائد التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع املقاولت
منذ عام 2014م.

ཛ  املدير العام يف �شركة فندق فا�س الأول التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
الفنادق، منذ عام 2014م.

ཛ  املدير العام يف �شركة فندق فا�س الثاين التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
الفنادق، منذ عام 2014م.

ཛ  املدير العام يف �شركة فندق فا�س الثالث التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
الفنادق، منذ عام 2014م.

ཛ  املدير العام يف �شركة فندق فا�س الرابع التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
الفنادق، منذ عام 2014م.

ཛ  املدير العام يف �شركة فندق فا�س اخلام�س التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
الفنادق، منذ عام 2014م.

ཛ  مدير يف �شركة مراكز القهوة التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع جتارة املواد
الغذائية، منذ عام 2014م.

ཛ  املدير العام يف �شركة جممع الإرث الرا�شخ التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
املقاولت، منذ عام 2014م.
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ཛ  قطاع يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  التجارية،  الدمام  جممع  �شركة  يف  العام  املدير 
2014م. عام  منذ  املقاولت، 

ཛ  ال�شعودية، وتعمل يف قطاع العربية  تاأ�ش�شت يف اململكة  التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  العام يف �شركة جممع احلمراء  املدير 
عام 2014م. منذ  والت�شغيل،  ال�شيانة 

ཛ  املدير العام يف �شركة جممع اليا�شمني التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
والت�شغيل، منذ عام 2014م. ال�شيانة 

ཛ  املدير العام يف �شركة جممع امللز التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شيانة
والت�شغيل، منذ عام 2014م.

ཛ .مدير يف �شركة فا�س، وهي �شركة فردية تاأ�ش�شت يف ا�شبانيا، وتعمل يف القطاع العقاري، منذ عام 2014م

ཛ  املدير العام يف �شركة املخبوزات العجيبة املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
جتارة املواد الغذائية، منذ عام 2015م.

ཛ  املدير العام يف �شركة الفطائر الأولى املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف جتارة
الغذائية، منذ عام 2015م. املواد 

ཛ  مدير يف �شركة عيون الب�شاتني للتجارة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شيانة
والت�شغيل، منذ عام 2015م.

ཛ  مدير يف �شركة ق�شر الكعكة املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع جتارة املواد
الغذائية، منذ عام 2015م.

ཛ  مدير يف �شركة الدجاج الأولى املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع جتارة املواد
الغذائية، منذ عام 2015م.

ཛ  ،مدير يف �شركة اإ�شكان واأكرث، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار العقاري
منذ عام 2015م.

ཛ  املدير العام يف �شركة مذاق احلليب التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع جتارة
املواد الغذائية، منذ عام 2016م.

ཛ  ،مدير يف �شركة املثلجات ال�شريعة التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع الأغذية
منذ عام 2016م.

ཛ  مدير يف �شركة الفطرية العربية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع الأغذية، منذ عام
2016م.

ཛ  مدير يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف
قطاع التجارة، منذ عام 2016م. 

ཛ  املدير العام يف �شركة فا�س املية للعقارات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار
العقاري، منذ عام 2016م.

ཛ  ،مدير يف �شركة مراكز املركبات التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة
منذ عام 2017م.

ཛ  ،مدير يف �شركة مهارة اللعاب املبتكرة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع الرتفيه
منذ عام 2017م.

ཛ  مدير يف �شركة ابتكار الطاقة املتجددة لال�شتثمار، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
الطاقة، منذ عام 2017م.

ཛ  ت�شهيالت وتعمل يف قطاع  ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  �شركة ذات  املرافق، وهي  لإدارة  اتقان  �شركة  مدير يف 
2017م. عام  منذ  الدارة، 

ཛ  املدير العام يف �شركة فا�س الأولى للتطوير وال�شتثمار العقاري، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل
يف قطاع التطوير العقاري، منذ عام 2017م.

ཛ  مدير يف �شركة الفريدة الثانية العقارية، وهي �شركة فردية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التطوير العقاري، منذ عام
2017م.

ཛ  التجارة وتعمل يف قطاع  ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  �شركة ذات  التجارية، وهي  التقنية  فا�س  �شركة  مدير يف 
2017م. عام  منذ  اللكرتونية، 
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الع�شويات احلالية الأخرى:

ཛ  قطاع وتعمل يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  مقفلة  م�شاهمة  �شركة  وهي  القاب�شة،  ال�شعودية  فا�س  �شركة  ادارة يف  ع�شو جمل�س 
2005م. عام  منذ  العقاري،  التطوير 

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فوك�س هو�شبيتاليتي، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف المارات، وتعمل يف قطاع ال�شيافة، منذ
2007م. عام 

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة طب ال�شعودية، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع متلك واإدارة
امل�شت�شفيات، منذ عام 2007م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة املراكز امل�شرية للتطوير العقاري، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري، منذ عام 2007م.

ཛ  العربية، وتعمل يف قطاع تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر  العقاري، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة  ادارة يف �شركة مراكز لال�شتثمار  ع�شو جمل�س 
2007م. عام  منذ  العقاري،  التطوير 

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة اربيان فالكون ليميتد، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع التطوير
العقاري، منذ عام 2007م.

ཛ  ،ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س للطاقة املتجددة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف قطاع الطاقة
منذ عام 2015م.

ཛ  تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع ال�شت�شارات الهند�شية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  ايكو  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة 
2016م. عام  منذ  الهند�شية، 

ཛ .ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س القاب�شة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اإيطاليا، وتعمل يف القطاع العقاري، منذ عام 2016م

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س للتطوير العقاري، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع ال�شتثمار
العقاري، منذ عام 2016م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة جي اند ايه انرتنا�شونال كون�شالتانت، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف
قطاع ال�شت�شارات الهند�شية، منذ عام 2016م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س اإنريجي، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع الطاقة، منذ عام
2018م.

املنا�شب ال�شابقة:

ཛ  ،مدير �شركة الوحيدة للتجهيزات املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة
منذ عام 1998م حتى عام 2018م.

ཛ  مدير �شركة وهبه التجارية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2003م حتى عام 2018م.

ཛ  رئي�س جمل�س اإدارة �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
جتارة الأزياء، منذ عام 2006م حتى عام 2017م.

ཛ  مدير �شركة جمموعة التجزئة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ عام 2006م
حتى عام 2018م.

ཛ  مدير �شركة التجزئة املتقدمة الدولية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2010م حتى عام 2018م.

ཛ  مدير �شركة الوحيدة للتجهيزات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف المارات، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ عام 2011م حتى
عام 2018م.

ཛ  مدير �شركة مالب�س اجليل التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة، منذ
عام 2012م حتى عام 2018م.
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عبدالرحمن عبدالعزيز عبداهلل التويجري ٥-٥-1-٥

64 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

ع�شو جمل�س ادارةاملن�شب احلايل:

2017/6/19متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف القت�شاد من جامعة امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية، يف عام 1978م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة الدكتوراه يف القت�شاد من جامعة ولية اأيوا يف الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1985م
مالك مكتب الدكتور عبد الرحمن التويجري لال�شت�شارات القت�شادية، وهو مكتب مهني تاأ�ش�س يف اململكة العربية ال�شعودية، ويعمل يف قطاع ال�شت�شارات، املنا�شب التنفيذية احلالية:

منذ عام 2013م.
قطاع الع�شويات احلالية الأخرى: يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  التجارية،  املتحدة  الهناف  �شركة  يف  ادارة  جمل�س  ع�شو 

2017م. عام  منذ  ال�شتثمارات، 
معيد يف ق�شم القت�شاد يف جامعة امللك �شعود، وهي جامعة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ عام 1978م حتى عام 1984م. ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:

ཛ  اأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم القت�شاد يف جامعة امللك �شعود، وهي جامعة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ عام 1985م حتى
1988م. عام 

ཛ  م�شت�شار اقت�شادي يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، وهي هيئة حكومية خليجية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ عام 1988م
حتى عام 1990م.

ཛ  .مدير مناوب يف �شندوق النقد الدويل، وهي هيئة حكومية تاأ�ش�شت يف الوليات املتحدة الأمريكية، منذ عام 1991م حتى عام 1995م

ཛ  مدير تنفيذي وممثل اململكة العربية ال�شعودية يف �شندوق النقد الدويل، وهي هيئة حكومية دولية تاأ�ش�شت يف الوليات املتحدة الأمريكية، منذ
عام 1995م حتى عام 1999م.

ཛ .الأمني العام للمجل�س القت�شادي الأعلى، وهي هيئة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ عام 1999م حتى عام 2009م

ཛ  ع�شو جمل�س الإدارة يف �شركة الزيت العربية ال�شعودية )اأرامكو(، وهي �شركة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع
البرتول، منذ عام 2001م حتى عام 2013م.

ཛ  رئي�س جمل�س الدارة يف هيئة ال�شوق املالية، وهي هيئة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع تنظيم وتطوير ال�شوق
املالية، منذ عام 2008م حتى عام 2013م.

ཛ  رئي�س جمل�س الدارة يف �شركة ال�شرق الأو�شط لال�شتثمار املايل، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف
قطاع ال�شتثمارات الراأ�شمالية، منذ عام 2015م حتى عام 2018م.

حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف ٥-٥-1-٥

55 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

ع�شو جمل�س ادارةاملن�شب احلايل:

2017/6/19متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة ال�شناعية من جامعة امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية، يف عام 1988م.املوؤهل العلمي:

الرئي�س التنفيذي يف �شركة جمموعة اخلريف، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع ال�شناعي والتجاري، املنا�شب التنفيذية احلالية:
منذ عام 2016م.

الع�شويات احلالية الأخرى:
ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة اأبناء عبداهلل اإبراهيم اخلريف، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل

يف القطاع ال�شتثمارات املالية، منذ عام 1988م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة جمموعة اخلريف، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع ال�شناعة
والتجارة، منذ عام 2007م.

ཛ  رئي�س جمل�س ادارة �شركة اخلريف لتقنية املياه والطاقة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف
قطاع املياه والطاقة، منذ عام 2013م.

ཛ  القطاع وتعمل يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  �شركة ذات  وهي  التجارية،  �شركة اخلريف  ادارة  رئي�س جمل�س 
2013م. عام  منذ  التجاري، 

ཛ  قطاع يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  اخلريف،  �شناعات  �شركة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
2013م. عام  منذ  ال�شناعة، 

ཛ  وتعمل يف قطاع ال�شعودية،  العربية  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  �شركة ذات  وهي  للبرتول،  �شركة اخلريف  ادارة يف  ع�شو جمل�س 
2014م. عام  منذ  البرتول، 
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الع�شو املنتدب يف �شركة اخلريف لتقنية املياه والطاقة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف مملكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
قطاع املياه والطاقة، منذ عام 2008م حتى عام 2013.

الع�شويات ال�شابقة الأخرى:
ཛ  رئي�س جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�شعودية ل�شناعة الورق، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع

ال�شناعي، منذ عام 2014م حتى عام 2018م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�شعودية لأنابيب ال�شلب، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع
ال�شناعي، منذ عام 2013م حتى عام 2015م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�شعودية ل�شناعة الورق، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع
ال�شناعي، منذ عام 2006م حتى عام 2014م.

كامل بديع القلم ٥-٥-1-٥

53 �شنةالعمر:

اأمريكياجلن�شية:

ع�شو جمل�س ادارةاملن�شب احلايل:

2017/6/19متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة املعمارية من جامعة نورث كارولينا يف الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1988م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف الهند�شة املدنية من جامعة نورث كارولينا يف الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 1990م

م�شت�شار يف �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه العقارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع املنا�شب التنفيذية احلالية:
التطوير العقاري، منذ عام 2001م.

ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س للرتفيه، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف كندا، وتعمل يف قطاع الرتفيه، منذ عام 2014م. ཛالع�شويات احلالية الأخرى:

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة املراكز امل�شرية للتطوير العقاري، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر العربية، وتعمل يف
قطاع التطوير العقاري، منذ عام 2015م.

ཛ  ،ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة اإ�شكان واأكرث، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع العقاري
منذ عام 2015م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة جي اند ايه العاملية لال�شت�شارات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع
الهند�شة، منذ عام 2016م.

ཛ .ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة ايكو للتطوير، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اإيطاليا، وتعمل يف قطاع الهند�شة، منذ عام 2016م

ཛ  ،ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة ايكو للهند�شة املعمارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع الهند�شة
منذ عام 2016م.

ཛ .ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة فا�س القاب�شة، وهي �شركة ذات م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اإيطاليا، وتعمل يف القطاع العقارية، منذ عام 2016م

ཛ  العربية، وتعمل يف قطاع تاأ�ش�شت يف جمهورية م�شر  العقاري، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة  ادارة يف �شركة مراكز لال�شتثمار  ع�شو جمل�س 
2016م. عام  منذ  العقاري،  التطوير 

ཛ  ،تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية ع�شو جمل�س ادارة يف �شركة ابتكار الطاقة املتجددة لال�شتثمار، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
وتعمل يف قطاع الطاقة، منذ عام 2017م.

ཛ  ،رئي�س جمل�س ادارة �شركة فالكون للمجمعات التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف ايطاليا، وتعمل يف التطوير العقاري
منذ عام 2017م.

املتحدة  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة: الوليات  يف  تاأ�ش�شت  حكومية  هيئة  وهي  الأمريكية،  النقل  وزارة  يف  ال�شريعة  للطرق  الفيدرايل  الإدارة  مكتب  يف  معماري  مهند�س 
2001م. عام  حتى  1988م  عام  منذ  الأمريكية، 

العقاري، منذ عام  ཛالع�شويات ال�شابقة الأخرى: التطوير  وتعمل يف قطاع  العقارية، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة،  العاملية لال�شتثمارات  اأمالك  اإدارة �شركة  ع�شو جمل�س 
عام 2018م. 2012م حتى 
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برينارد هيغينز ٥-٥-1-٥

58 �شنةالعمر:

بريطايناجلن�شية:

ع�شو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة املراجعةاملن�شب احلايل:

2017/12/06متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الريا�شيات من جامعة غال�شكو يف اململكة املتحدة، يف عام 1983م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على رتبة زميل من كلية الكتواريني يف جامعة غال�شكو يف اململكة املتحدة، يف عام 1986م

ཛ .حا�شل على رتبة زميل من املعهد القانوين للم�شرفيني يف ا�شكتلندا يف اململكة املتحدة، يف عام 2003م
بروف�شور فخري يف كلية اإدنربة لالأعمال يف جامعة هريوت وات، وهي جامعة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع التعليم، منذ  ཛاملنا�شب التنفيذية احلالية:

عام 2017م.

ཛ .بروف�شور زائر يف جامعة �شتارثكاليد، وهي جامعة وطنية تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع التعليم، منذ عام 2018م

ཛ  ،تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف القطاع امل�شريف م�شت�شار ا�شرتاتيجي يف �شركة �شكوت�س نا�شيونال انف�شمنت، وهي منظمة حكومية 
منذ عام 2018م. 

ع�شو جمل�س ادارة يف املجل�س ال�شت�شاري للخدمات املالية، وهي منظمة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع ال�شت�شارات  ཛالع�شويات احلالية الأخرى:
املالية، منذ عام 2011م.

ཛ  ع�شو جمل�س ادارة جمموعة بيوكلوو، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع الزراعة والطاقة، منذ
عام 2014م.

ཛ  اأن�شطة ح�شارية و�شياحية، منذ عام تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتقوم بتنظيم  ع�شو يف جمل�س ادارة غال�شكو ليف، وهي منظمة خريية 
2017م.

ཛ  رئي�س جمل�س ادارة يف املعار�س الوطنية ال�شكتلندية، وهي منظمة خريية حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع الفنون، منذ
عام 2017م.

ཛ .رئي�س جمل�س ادارة يف �شي�شتيما ا�شكتلندا، وهي منظمة خريية حكومية تاأ�ش�شت يف ا�شكتلندا، وتعمل يف قطاع دعم ال�شباب، منذ عام 2018م

ཛ  رئي�س جمل�س ادارة يف �شركة كي واي �شي كي ار، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف ا�شرتاليا، وتعمل يف قطاع التكنولوجيا، منذ عام
2018م.

املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ཛ  املدير العام يف �شركة �شتاندرد ليف، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف القطاع التاأمني، منذ عام

1983م وحتى عام 1996م.

ཛ  ،الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�شرفية لالأفراد يف �شركة امل�شرف امللكي ال�شكتلندي، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة
وتعمل يف القطاع امل�شريف، منذ عام 1997م وحتى عام 2006م.

ཛ  ،املدير التنفيذي يف �شركة اأت�س بي اأو اأ�س، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف القطاع امل�شريف
منذ عام 2006م وحتى عام 2008م.

ཛ  الرئي�س التنفيذي يف �شركة م�شرف تي�شكو، وهي �شركة م�شاهمة مدرجة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف القطاع امل�شريف، منذ عام
2008م وحتى عام 2018م.

عبدالرحيم خالدين ٥-٥-1-٥

38 �شنةالعمر:

جنوب افريقيااجلن�شية:

اأمني �شر جمل�س الإدارةاملن�شب احلايل:

2018/09/16متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف هند�شة الكمبيوتر والربجمة من جامعة اأ�س تيك هافاتيك، يف جنوب اأفريقيا، يف عام 2004م.املوؤهل العلمي:

ل يوجداملنا�شب التنفيذية احلالية:

ل يوجدالع�شويات احلالية الأخرى:

ل يوجداملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
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جلان جمل�س الإدارة 2-٥

يعنى جمل�س الإدارة بت�شكيل اللجان لتح�شني اإدارة ال�شركة، حيث اأن لكل جلنة قواعد وا�شحة حتدد اأدوارها و�شالحياتها وم�شوؤولياتها. كما وتعقد 
اللجان اجتماعات دورية لغر�س القيام بواجباتها. 

فيما يلي ملخ�س عن هيكل وم�شوؤوليات والأع�شاء احلاليني لكل جلنة دائمة: 

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 2-1-٥

تتمثل املهمة الأ�شا�شية للجنة الرت�شيحات واملكافاآت يف حتديد الأفراد املوؤهلني واملر�شحني ليكونوا اأع�شاء مبجل�س الإدارة، وكذلك م�شاعدة جمل�س 
التي متكنها من حتقيق  الأعمال  بكل  القيام  اللجنة  وي�شمل نطاق عمل  لذلك.  الالزمة  والجراءات  ال�شيا�شات  وبناء  �شليم  الإدارة يف و�شع ميثاق 

ومنها: مهامها، 
ཛ .حتديد الأع�شاء املوؤهلني وتر�شيحهم لع�شوية جمل�س الإدارة

ཛ .املراجعة ال�شنوية ملتطلبات ع�شوية جمل�س الإدارة والتي تت�شمن الإمكانيات، اخلربة وتوفر الوقت لأن�شطة جمل�س الإدارة

ཛ .مراجعة هيكل جمل�س الإدارة واقرتاح التعديالت املطلوبة يف �شوء م�شلحة ال�شركة

ཛ .حتديد نقاط القوة وال�شعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح التعديالت املطلوبة يف �شوء م�شلحة ال�شركة

ཛ .الرت�شيح ملنا�شب الرئي�س التنفيذي لل�شركة والع�شو املنتدب وتر�شيح اأع�شاء اللجنة لعتمادهم من جمل�س الإدارة اأو اجلمعية العامة

ཛ .مراجعة �شيا�شات واإجراءات املوافقة على جمل�س الإدارة قبل تطبيقها من خالل اجلمعية العامة

ཛ .مراقبة ا�شتقاللية اأع�شاء جمل�س الإدارة من امل�شتقلني ومراقبة وجود اأي تعار�س للم�شالح ب�شورة �شنوية

ཛ .مراجعة املواد التح�شريية والدورات التدريبية لأع�شاء جمل�س الإدارة اجلدد

ཛ .و�شع �شيا�شات وا�شحة فيما يخ�س مكافاآت املديرين وكبار التنفيذيني

ཛ .مراجعة واقرتاح خطط تويل الوظائف التنفيذية الرئي�شية

ཛ  مراجعة واعتماد هيكل املكافاآت والمتيازات لل�شركة ككل والذي يت�شمن الدرجات الوظيفية، هيكل الأجور والمتيازات، واملكافاآت واحلوافز
املرتبطة بالأداء.

ཛ  املوافقة على التغيريات يف مكافاأة الرئي�س التنفيذي، والتو�شية بتغيري املكافاآت لكل من الع�شو املنتدب، واأع�شاء جمل�س الإدارة، واأع�شاء
جلان جمل�س الإدارة املختلفة.

ཛ .اعتماد املكافاآت غري العتيادية )مكافاآت التوظيف اأو الأداء( للرئي�س التنفيذي والوظائف العليا

وتتكون جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من ثالثة )3( اأع�شاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة ملدة ثالثة )3( �شنوات. 

اللجنة وذلك ملدة ثالث �شنوات. وعلى  اأع�شاء  اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت، يعني جمل�س الإدارة  ال�شروط الواجب توافرها يف  مع مراعاة 
جمل�س الإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام املناطة بها مبا يف ذلك اإطالع اللجنة، وبدون اأي قيود، على كافة البيانات 

واملعلومات والتقارير وال�شجالت واملرا�شالت اأو غري ذلك من الأمور التي ترى اللجنة اأهمية الطالع عليها.

وقد مت تعيني الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 1439/02/25هـ )املوافق 2017/11/14م(.
جدول  ٥-٥: اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

املن�شب ال�شم

الرئي�سحممد عبداهلل ابراهيم اخلريف1

ع�شوندمي م�شطفى حميد اأحمد �شاب�شوغ2

ع�شوكامل بديع القلم3

امل�شدر: ال�شركة
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فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:

حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف

يرجى مراجعة الق�شم 5-1-3 للح�شول على تفا�شيل اأكرث فيما يتعلق بخربات حممد عبداهلل ابراهيم اخلريف وموؤهالته ومنا�شبه احلالية وال�شابقة.

ندمي م�شطفى حميد اأحمد �شاب�شوغ

54 �شنةالعمر:

بريطايناجلن�شية:

ع�شو جلنة الرت�شيحات واملكافاآتاملن�شب احلايل:

2017/11/14متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة من جامعة لندن يف اململكة املتحدة، يف عام 1987م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام يف اململكة املتحدة، يف عام 1988م
مدير عام يف �شركة م�شك العاملية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف دولة المارات العربية، وتعمل يف قطاع الأغذية  ཛاملنا�شب التنفيذية احلالية:

وامل�شروبات، منذ عام 2014م.

ཛ  كبار م�شت�شاري رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة فواز احلكري، وهي جمموعة من ال�شركات )من �شمنها ال�شركة، و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري
و�شركاه، و�شركة فواز احلكري العقارية، و�شركة فا�س للطاقة التجارية، وموؤ�ش�شة ت�شاري�س جند الأمنية وغريها من ال�شركات( مملوكة ب�شكل 

مبا�شر اأو غري مبا�شر من كل من فواز عبدالعزيز احلكري، و�شلمان عبدالعزيز احلكري، وعبداملجيد عبدالعزيز احلكري، منذ عام 2014م.

ཛ  مدير عام يف �شركة برودفيو �شرتاتيجك بارترنز جيه األ تي، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف دولة المارات العربية، وتعمل يف
قطاع ا�شت�شارات ا�شرتاتيجية ال�شركات، منذ عام 2013م.

املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ཛ  ،مدير تنفيذي يف �شركة مورغان �شتانلي العاملية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف دولة المارات العربية، وتعمل يف قطاع التمويل

منذ عام 2008م وحتى عام 2012م.

ཛ  مدير عام يف �شركة بري �شتورنز العاملية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة املتحدة، وتعمل يف قطاع التمويل، منذ عام
2003م وحتى عام 2008م.

ཛ  قطاع وتعمل يف  املتحدة،  اململكة  تاأ�ش�شت يف  م�شوؤولية حمدودة  ذات  �شركة  وهي  بو�شطن،  فر�شت  �شوي�س  كريديت  �شركة  الرئي�س يف  نائب 
2003م. عام  وحتى  1997م  عام  منذ  التمويل، 

ཛ  ،م�شارك يف �شركة البنك العربي بي األ �شي )لندن و�شنغافورة(، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الأردن، وتعمل يف القطاع امل�شريف
منذ عام 1989م وحتى عام 1997م.

كامل بديع القلم

يرجى مراجعة الق�شم 5-1-3 للح�شول على تفا�شيل اأكرث فيما يتعلق بخربات كامل بديع القلم وموؤهالته ومنا�شبه احلالية وال�شابقة.

جلنة املراجعة 2-2-٥

اإن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو اأحد امل�شوؤوليات املناطة مبجل�س الإدارة، وتتمثل املهمة الأ�شا�شية للجنة املراجعة يف التحقق من كفاية نظام 
الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقدمي اأي تو�شيات ملجل�س الإدارة من �شاأنها تفعيل النظام وتطويره مبا يحقق اأغرا�س ال�شركة ويحمى م�شالح 
امل�شاهمني وامل�شتثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. وتكون اللجنة م�شوؤولة اأي�شا عن مراجعة �شيا�شات اإدارة املخاطر والتقرير ال�شنوي للمخاطر 
وخطط احلد من تاأثري تلك املخاطر قبل العر�س على جمل�س الإدارة، كما تكون اللجنة م�شوؤولة عن تاأكيد اللتزام بقواعد وممار�شات حوكمة ال�شركة 
ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية ودليل و�شيا�شة احلوكمة اخلا�س بال�شركة. وي�شمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي متكنها من حتقيق 

مهامها، ومنها:
ཛ .الإ�شراف على اإدارة املراجعة الداخلية

ཛ .مراجعة وتقييم اإجراءات املراجعة الداخلية واإبداء تو�شيات حت�شينها

ཛ  مراجعة تقارير املراجعة الداخلية والتاأكد من تطبيق الإجراءات التعديلية املطلوبة ومراجعة التقرير ال�شنوي قبل عر�شه على جمل�س الإدارة
لعتماده. 

ཛ .التو�شية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�شبني القانونيني وف�شلهم وحتديد اأتعابهم والتاأكد من ا�شتقالليتهم
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ཛ .الإ�شراف على عمل املحا�شبني القانونيني واملوافقة على اأي تغيري يف نطاق املراجعة اخلا�س بهم

ཛ .مراجعة خطة املراجعة مع املحا�شب القانوين واإبداء اأية مالحظات عليها

ཛ .مراجعة مالحظات املحا�شب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �شاأنها

ཛ .مراجعة القوائم املالية الأولية وال�شنوية لل�شركة قبل عر�شها على جمل�س الإدارة

ཛ  .مراجعة ال�شيا�شات املحا�شبية ورفع تو�شيات حت�شينها ملجل�س الإدارة

ཛ  .امل�شادقة / املوافقة على تقرير املخاطر ال�شنوي ومقرتحات احلد منها قبل العر�س على جمل�س الإدارة

ཛ .مراقبة وتقييم �شيا�شات اإدارة املخاطر

ཛ .مراقبة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، تطبيق القوانني والأنظمة اخلا�شة بالتقارير

ཛ .التاأكد من تطبيق قواعد الإدراج وال�شيا�شات اخلا�شة بحوكمة ال�شركات

ཛ .امل�شادقة على دليل حوكمة ال�شركات الداخلي، وال�شيا�شات، ودليل تفوي�س ال�شالحيات قبل عر�شها على جمل�س الإدارة لعتمادها

ཛ .التاأكد من و�شول املعلومات ب�شفافية و�شهولة للم�شاهمني

ཛ .التاأكد من قيام جمل�س الإدارة واللجان الفرعية بوظائفهم املحددة م�شبقا طبقا لل�شيا�شات املو�شوعة وطبقا للدور املطلوب منهم

وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة )3( اأع�شاء يتم تعيينهم من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة ملدة ثالثة )3( �شنوات.

مع مراعاة ال�شروط الواجب توافرها يف اأع�شاء جلنة املراجعة، ت�شكل جلنة املراجعة بقرار من اجلمعية العامة العادية لل�شركة وذلك ملدة ثالث 
�شنوات. وعلى جمل�س الإدارة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتمكني اللجنة من القيام باملهام املناطة بها مبا يف ذلك اإطالع اللجنة، وبدون اأي قيود، على 

كافة البيانات واملعلومات والتقارير وال�شجالت واملرا�شالت اأو غري ذلك من الأمور التي ترى اللجنة اأهمية الطالع عليها.

وقد مت تعيني الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم يف جلنة املراجعة يف اجلمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ 1439/03/18هـ )املوافق 2017/12/06م(.
جدول  ٥-٥: اأع�شاء جلنة املراجعة

املن�شب ال�شم

الرئي�سبرينارد هيغينز1

ع�شوندمي م�شطفى حميد اأحمد �شاب�شوغ2

ع�شوفهد ابراهيم عبداهلل اخلريف3

امل�شدر: ال�شركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اأع�شاء جلنة املراجعة:

برينارد هيغينز

يرجى مراجعة الق�شم 5-1-3 للح�شول على تفا�شيل اأكرث فيما يتعلق بخربات برينارد هيغينز وموؤهالته ومنا�شبه احلالية وال�شابقة.

ندمي م�شطفى حميد اأحمد �شاب�شوغ

�شاب�شوغ وموؤهالته ومنا�شبه احلالية  اأحمد  يتعلق بخربات ندمي م�شطفى حميد  اأكرث فيما  الق�شم 5-2-1 للح�شول على تفا�شيل  يرجى مراجعة 
وال�شابقة.

فهد ابراهيم عبداهلل اخلريف

39 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

ع�شو جلنة املراجعةاملن�شب احلايل:

2017/12/06متاريخ التعيني:
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حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الإدارة املالية من جامعة امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية، يف عام 2000م.املوؤهل العلمي:

م�شت�شار مايل واإداري يف �شركة فهد ابراهيم اخلريف خلدمات ال�شت�شارات املالية والدارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، املنا�شب التنفيذية احلالية:
وتعمل يف قطاع ال�شت�شارات املالية والدارية، منذ عام 2017م.

ع�شو جمل�س ادارة يف ال�شركة ال�شعودية للتمويل، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التمويل، منذ عام الع�شويات احلالية الأخرى:
2017م.

رئي�س اإدارة املخاطر يف �شركة مكني كابيتال، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التمويل، منذ  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
عام 2015م وحتى عام 2017م.

ཛ .رئي�س اإدارة املخاطر يف ال�شركة ال�شعودية للتمويل، منذ عام 2012م وحتى عام 2015م

ཛ  قطاع يف  وتعمل  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  وهي  اخلريف،  جمموعة  �شركة  يف  الت�شدير  متويل  مدير 
2011م. عام  وحتى  2008م  عام  منذ  ال�شناعي، 

ཛ  مدير يف جمموعة �شامبا املالية، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع امل�شريف، منذ عام 2004م
وحتى عام 2008م.

ཛ .حما�شب اأول وحملل مايل يف �شركة جمموعة اخلريف، منذ عام 2001م وحتى عام 2004م

الإدارة العليا ٥-٥

ملحة عامة على الإدارة العليا 1-٥-٥

اأع�شاء موؤهلني من ال�شعوديني وغري ال�شعوديني يتميزون بخربة دولية وحملية يف قطاع التطوير العقاري، واإدارة وت�شغيل  تتاألف الإدارة العليا من 
اأهداف  مع  يتما�شى  مبا  ال�شركة  اأداء  على  والإ�شراف  ال�شركة  اأعمال  اإدارة  يف  التنفيذي  للرئي�س  الأ�شا�شية  امل�شوؤولية  وتتمثل  التجارية.  املجمعات 

وامل�شاهمني. الإدارة  جمل�س  وتوجيهات 

يتاألف فريق الإدارة العليا لل�شركة حاليا من الع�شو املنتدب، الرئي�س التنفيذي، نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�شوؤون املالية، نائب الرئي�س التنفيذي 
لقطاع العمليات، نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التاأجري، رئي�س قطاع ال�شوؤون املالية، رئي�س قطاع اخلدمات امل�شاندة، رئي�س قطاع املحافظ وادارة 
الأ�شول، رئي�س قطاع التطوير وادارة امل�شاريع، رئي�س قطاع الت�شويق واخلدمات الرقمية، مدير اإدارة التدقيق الداخلي، رئي�س قطاع الت�شالت وتقنية 

املعلومات كما هو مو�شح باجلدول التايل:
جدول  ٥-٥: تفا�شيل الإدارة العليا

 تاريخ التعيني يف املن�شبال�شم
 عدد الأ�شهم اململوكة العمراجلن�شيةالوظيفة احلالية

قبل الطرح
عدد الأ�شهم اململوكة 

بعد الطرح

املدير العام ال�شابق لل�شركة الع�شو املنتدب �شلمان عبدالعزيز فهد احلكري1.
5144.500.00038.000.000�شعوديمنذ عام 2005م

--50فرن�شييناير 2019مالرئي�س التنفيذياأوليفيري نوغارو2.

نائب الرئي�س التنفيذي ليونيل بون�شارد3.
--45بلجيكييناير 2019ملقطاع ال�شوؤون املالية

نائب الرئي�س التنفيذي ماجد عاي�س بطي اجلعيد4.
--42�شعودي�شبتمرب 2013ملقطاع العمليات

نائب الرئي�س التنفيذي  خالد حممد �شالح ال�شبيعي5.
--40�شعودي�شبتمرب 2014ملقطاع التاأجري

--48اأردين�شبتمرب 2006مرئي�س قطاع ال�شوؤون املالية جربي عبدالفتاح ح�شني معايل6.

رئي�س قطاع اخلدمات تركي �شالح احمد الزهراين7.
--42�شعودي�شبتمرب 2009مامل�شاندة

رئي�س قطاع املحافظ برونو وهبة8.
--34لبناينيوليو 2018موادارة الأ�شول

رئي�س قطاع التطوير غ�شان اأحمد عبدالقادر اأبو مطري9.
--43اأرديندي�شمرب 2015موادارة امل�شاريع

رئي�س قطاع الت�شويق �شاغر10.
-----واخلدمات الرقمية

مدير اإدارة التدقيق ناجي ح�شيب حممد فيا�س11.
--54لبنايناأغ�شط�س 2017مالداخلي

رئي�س قطاع الت�شالت را�شد عبداهلل را�شد العثمان12.
--56�شعودييونيو 2016موتقنية املعلومات

امل�شدر: ال�شركة



143

ال�شري الذاتية لكبار التنفيذيني  2-٥-٥

نورد اأدناه نظرًة عامة على اخلربات، واملوؤهالت، واملنا�شب احلالية وال�شابقة لكل ع�شٍو يف الإدارة العليا:

 �شلمان عبدالعزيز فهد احلكري 2-1-٥-٥

يرجى مراجعة الق�شم 5-1-3 للح�شول على تفا�شيل اأكرث فيما يتعلق بخربات �شلمان عبدالعزيز فهد احلكري وموؤهالته ومنا�شبه احلالية وال�شابقة.

اأوليفيري  نوغارو 2-2-٥-٥

50 �شنةالعمر:

فرن�شياجلن�شية:

الرئي�س التنفيذياملن�شب احلايل:

2019/1/14متاريخ التعيني:

ج�شتا�ش�شيون ཛاملوؤهل العلمي: دي  �شوبرييور  اإن�شتتيوت  جي  اإ�س  اآي  لالإدارة  العالية  الكلية  من  الدولية  الإدارة  يف  املاج�شتري  �شهادة  على   حا�شل 
)Institut Superieur de Gestion( يف فر�شا يف عام 1991م.

ཛ .يف باري�س، فرن�شا، عام 2001م )ESCP Europe( حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من اإي ا�س �شي بي اأوروبا
نائب مدير مركز الت�شوق يف يونيبيل-روداآمكو )Unibail-Rodamco(، وهي �شركة اأوروبية تاأ�ش�شت يف فرن�شا تعمل يف قطاع العقارات، منذ  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:

عام 2001 وحتى 2002م.

ཛ  .مدير مركز الت�شوق يف يونيبيل-روداآمكو منذ 2002م وحتى 2004م

ཛ .مدير مركز ت�شوق املنطقة يف يونيبيل-روداآمكو منذ 2005م وحتى 2006م

ཛ .رئي�س اإدارة مركز الت�شوق يف يونيبيل-روداآمكو منذ 2007 وحتى 2008م

ཛ .رئي�س جمموعة العمليات يف يونيبيل-روداآمكو منذ 2008م وحتى 2009م

ཛ  .مدير العمليات يف اأوروبا الو�شطى يف يونيبيل-روداآمكو منذ عام 2009م وحتى 2013م

ཛ  نائب رئي�س عمليات الت�شغيل يف يونيبيل-روداآمكو يف اأملانيا - اإم اإف اأي، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اأملانيا وتعمل يف قطاع
العقارات التجارية، منذ عام 2013م وحتى 2014م.

ཛ .رئي�س عمليات الت�شغيل يف يونيبيل-روداآمكو يف اأملانيا منذ عام 2014م وحتى 2015م

ཛ .نائب الرئي�س التنفيذي واملدير العام يف يونيبيل-روداآمكو يف اأملانيا منذ 2015 وحتى 2016م

ཛ  .الرئي�س التنفيذي ل�شركة يونيبيل-روداآمكو يف اأملانيا منذ 2016م وحتى 2017م

ཛ  وهي �شركة ذات م�شوؤولية ،)Cubik and Briz( الع�شو املنتدب ل�شركة مورغان �شتانلي العقارية )الرئي�س التنفيذي ل�شركة كوبيك اآند بريز
حمدودة تعمل يف القطاع العقاري، منذ عام 2017م وحتى 2018م.

الع�شويات احلالية 
وال�شابقة:

ཛ  ع�شو يف اللجنة الدارية يف يونيبيل-روداآمكو اأوروبا الو�شطى، وهي �شركة اأوروبية تاأ�ش�شت يف فرن�شا تعمل يف قطاع العقارات، منذ 2009م
وحتى 2012م.

ཛ .ع�شو جمل�س اإدارة يف يونيبيل-روداآمكو اأملانيا منذ 2014م وحتى 2017م

ཛ .ع�شو يف اللجنة التنفيذية يف يونيبيل-روداآمكو منذ 2014م وحتى 2017م

الدكتور ليونيل بون�شارد ٥-2-٥-٥

45 �شنةالعمر:

بلجيكياجلن�شية:

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�شوؤون املاليةاملن�شب احلايل:

2019/1/1متاريخ التعيني:
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املوؤهل العلمي:
ཛ  .حا�شل على البكالوريو�س يف اللغات من جامعة لوفان يف بروك�شل، يف عام 1997م

ཛ .حا�شل على املاج�شتري يف العالقات الدولية من كلية كينجز يف لندن، يف عام 1998م

ཛ .حا�شل على الدكتوراه يف القت�شاد من جامعة ليدن يف هولندا، يف عام 2004م

املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ཛ  رئي�س وحدة اأوروبا ال�شرقية بوزارة الدفاع البلجيكية، وهي منظمة حكومية تاأ�ش�شت يف بلجيكا وتعمل يف قطاع الدفاع، منذ عام 1998م وحتى

2003م.

ཛ  وهي كلية ع�شكرية ،)NATO /( التابعة ملنظمة حلف �شمال الأطل�شي )ناتوNDC( رئي�س عمليات الت�شغيل ونائب مدير البحوث يف كلية الدفاع
دولية لبلدان منظمة حلف �شمال الأطل�شي التي اأن�شئت يف روما من خالل معاهدة �شمال الأطل�شي بتاريخ 1949م وتعمل يف قطاع العالقات 

الدولية، منذ عام 2004م وحتى 2006م. 

ཛ  وهي منظمة دولية اأن�شئت يف مو�شكو من ،)NATO/رئي�س عمليات الت�شغيل ونائب مدير املكتب الإعالمي ملنظمة حلف �شمال الأطل�شي )ناتو
خالل معاهدة �شمال الأطل�شي لعام 1949م وتعمل يف قطاع العالقات الدولية، منذ عام 2006م وحتى 2008م.

ཛ  وهي �شركة ا�شت�شارية تاأ�ش�شت يف الوليات املتحدة وتعمل يف ،)BCG( املراقب املايل ورئي�س عمليات الت�شغيل يف جمموعة بو�شطن ال�شت�شارية
قطاع ال�شت�شارات الإدارية العاملية، منذ عام 2008م وحتى 2012م. 

ཛ  تاأ�ش�شت يف »�شكولتك« )Skoltech(، وهي منظمة غري ربحية  والتكنولوجيا  للعلوم  التنفيذي ملعهد �شكولكوفو  الرئي�س  ونائب  املايل  املراقب 
مو�شكو وتعمل يف قطاع التعليم، منذ عام 2012م وحتى 2015م. 

ཛ  وتعمل يف قطاع املتحدة  الوليات  تاأ�ش�شت يف  ا�شت�شارية  �شركة  ال�شت�شارية )BCG(، وهي  بو�شطن  للمجموعة يف جمموعة  الدويل  املراقب 
2016م. وحتى  2015م  عام  منذ  العاملية،  الإدارية  ال�شت�شارات 

ཛ  املراقب املايل للمجموعة يف جمموعة الفي�شلية، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية وتعمل يف قطاع منتجات
الألبان واللكرتونيات والرعاية ال�شحية والغذاء، منذ عام 2016م وحتى 2018م.

الع�شويات احلالية 
قطاع  ཛوال�شابقة: يف  وتعمل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  ال�شعودية،  اأك�شنت�شر  يف  اإدارة  جمل�س  ع�شو 

2018م. عام  وحتى  2016م  عام  منذ  ال�شت�شارات، 

ཛ  ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة فارما الدولية، وهي �شركة خا�شة تاأ�ش�شت يف الأردن وتعمل يف قطاع الرعاية ال�شحية، منذ عام 2016م وحتى
عام 2018م.

ཛ  رئي�س جلنة املراجعة يف �شركة ال�شايف دانون، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية وتعمل يف قطاع الأغذية
وامل�شروبات، منذ عام 2016م وحتى عام 2018م.

ماجد عاي�س بطي اجلعيد ٥-2-٥-٥

42 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العملياتاملن�شب احلايل:

�شبتمرب 2013متاريخ التعيني:

املوؤهل العلمي:
ཛ  عام ال�شعودية، يف  العربية  اململكة  �شعود يف  امللك  الدولية من جامعة  الأعمال  تركيز على  مع  التجارة  البكالوريو�س يف  �شهادة  حا�شل على 

2000م.

ཛ .ح�شر دورة التمويل للمديرين يف ان�شياد كلية العامل يف ادارة الأعمال يف فرن�شا، يف عام 2015م

ཛ .ح�شر برنامج تطوير القيادة والإدارة يف كلية ان اي يو لدارة الأعمال يف اململكة العربية ال�شعودية، يف عام 2014م

ཛ .حا�شل على دبلوم اإدارة املن�شاآت التجارية من بروبرتي كاون�شل يف دولة المارات العربية املتحدة، يف عام 2006م
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املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ཛ .مدير العمليات الإقليمية يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2010م وحتى 2013م

ཛ .مدير جممع جتاري يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2005م وحتى 2010م

ཛ  نائب مدير جممع جتاري يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ
عام 2003م وحتى 2005م.

ཛ  ،مدير العمليات يف �شركة با�شامح التجارية، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف قطاع التجارة
منذ عام 2001م وحتى 2003م. 

الع�شويات احلالية 
ل يوجدوال�شابقة:

خالد حممد �شالح ال�شبيعي ٥-2-٥-٥

العمر:
40 �شنة

اجلن�شية:
�شعودي

املن�شب احلايل:
نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التاأجري

تاريخ التعيني:
�شبتمرب 2014م

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف الآداب يف و�شائل الت�شال العامة من اجلامعة الأمريكية بالقاهرة يف م�شر، يف عام 2006م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة نظام املعلومات الدارية العامة من جامعة �شياتل با�شيفك يف الوليات املتحدة المريكية، يف عام 2001م
املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:

ཛ .مدير مبيعات و�شائل العالم يف �شركة املراكز العربية، منذ عام 2009م وحتى 2011م

ཛ  العربية اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  املحدودة،  ال�شعودية  جيان  �شركة  يف  الثقيلة  املنزلية  للمواد  الدائرة  رئي�س 
2009م.  وحتى  2008م  عام  منذ  التجارة،  قطاع  يف  وتعمل  ال�شعودية، 

ཛ .نائب مدير عام املتجر يف �شركة جيان ال�شعودية املحدودة منذ عام 2007م وحتى 2008م

الع�شويات احلالية 
وال�شابقة:

ع�شو جمل�س اإدارة يف جمل�س مراكز ت�شوق ال�شرق الأو�شط، وهو جمل�س تاأ�ش�س يف الإمارات العربية املتحدة ويعمل يف جمال التجارة، منذ عام 2014م 
وحتى 2016م.

جربي عبدالفتاح ح�شني معايل ٥-2-٥-٥

العمر:
48 �شنة

اجلن�شية:
اأردين

املن�شب احلايل:
رئي�س قطاع ال�شوؤون املالية

تاريخ التعيني:
�شبتمرب 2006م

املوؤهل العلمي:
حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف القت�شاد واملحا�شبة من اجلامعة الأردنية يف الردن، يف عام 1992م.
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املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ཛ .املدير املايل يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2006م وحتى 2012م

ཛ  الفنادق قطاع  يف  وتعمل  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  قروب،  بالنيت  �شركة  يف  املايل  املدير 
2012م. وحتى  2002م  عام  منذ  وال�شياحة، 

ཛ  م�شرف التدقيق اخلارجي يف بي دي اأوه، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف الأردن، وتعمل يف قطاع التدقيق وال�شت�شارات، منذ
عام 1996م وحتى 2002م.

ཛ  ال�شناعة، منذ عام 1992م وحتى وتعمل يف قطاع  الأردن،  تاأ�ش�شت يف  �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  نقل، وهي  اأول يف جمموعة  حما�شب 
1996م.

الع�شويات احلالية 
ل يوجدوال�شابقة:

تركي �شالح احمد الزهراين ٥-2-٥-٥

42 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

رئي�س قطاع اخلدمات امل�شاندةاملن�شب احلايل:

�شبتمرب 2009متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�شعودية، يف عام 2012م.املوؤهل العلمي:

املنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ཛ .مدير املوارد الب�شرية يف �شركة املراكز العربية منذ عام 2009م وحتى 2015م

ཛ  مدير املوارد الب�شرية يف �شركة جيان ال�شعودية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف
قطاع التجارة، منذ عام 2007م وحتى 2009م.

ཛ  تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع التجاري والعقاري اإدارة �شركة العثيم القاب�شة، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة  مدير 
وال�شناعي، منذ عام 2006م وحتى 2007م.

ཛ .مدير العالقات العامة والدارة يف �شركة جيان ال�شعودية املحدودة، منذ عام 2003م وحتى 2006م

ཛ  العربية اململكة  يف  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  وهي  املحدودة،  الدولية  للوكالت  ال�شايع  �شركة  يف  امل�شاندة  اخلدمات  م�شرف 
2003م. وحتى  2000م  عام  منذ  التجارة،  قطاع  يف  وتعمل  ال�شعودية، 

ཛ  رئي�س فريق العالقات العامة يف �شركة ر.م.د كويكفورم ال�شعودية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية
ال�شعودية، وتعمل يف قطاع اخلر�شانة والتطوير العقاري، منذ عام 1998م وحتى 2000م.

الع�شويات احلالية 
ل يوجدوال�شابقة:

برونو وهبة ٥-2-٥-٥

34 �شنةالعمر:

لبنايناجلن�شية:

رئي�س قطاع املحافظ وادارة الأ�شول املن�شب احلايل:

يوليو 2018متاريخ التعيني:
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حا�شل على �شهادة برنامج تبادل ثقايف من مدر�شة هارفارد ال�شيفية يف الوليات املتحدة الأمريكية، يف عام 2004م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف هند�شة املعلوماتية والت�شالت من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان، يف عام 2006م

ཛ .حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف علوم اإدارة الأعمال من مدر�شة لندن لالقت�شاد والعلوم ال�شيا�شية يف اململكة املتحدة، يف عام 2007م

ཛ .حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة الأعمال من املعهد الأوروبي لإدارة الأعمال )ان�شياد( يف فرن�شا، يف عام 2010م

مدير يف �شرتاجتي اآند )املعروفة �شابقًا ببوز اأند كومبني(، وهي �شركة ا�شت�شارية تاأ�ش�شت يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتعمل يف القطاع  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
ال�شت�شاري، منذ عام 2016م وحتى 2018م.

ཛ .ا�شت�شاري اأول يف �شرتاجتي اآند )املعروفة �شابقًا ببوز اأند كومبني(، منذ عام 2008م وحتى 2016م

ཛ  ا�شت�شاري يف �شركة بوز اآلن هاملنت، وهي �شركة ا�شت�شارية تاأ�ش�شت يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتعمل يف القطاع ال�شت�شاري، منذ عام
2007م وحتى 2008م.

الع�شويات احلالية 
ل يوجدوال�شابقة:

غ�شان اأحمد عبدالقادر اأبو مطري ٥-2-٥-٥

43 �شنةالعمر:

اأرديناجلن�شية:

رئي�س قطاع التطوير وادارة امل�شاريعاملن�شب احلايل:

دي�شمرب 2015متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف اجليولوجيا والعلوم البيئية من جامعة الريموك يف الردن، يف عام 1997م.املوؤهل العلمي:

تاأ�ش�شت يف اململكة العربية  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة: للعقارات، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  التوريد يف �شركة فواز عبدالعزيز احلكري  مدير جمموعة �شل�شلة 
العقارات، منذ عام 2002م وحتى 2015م. ال�شعودية، وتعمل يف قطاع 

ཛ  مراقب ال�شول الثابتة يف �شركة جينرييل اليكرتيك - فرع الأردن، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتعمل
يف القطاع ال�شناعي، خالل عام 2001م.

ཛ  ،مدير العمليات يف �شركة جمموعة بن لدن ال�شعودية - فرع الأردن، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف يف اململكة العربية ال�شعودية
وتعمل يف قطاع املقاولت والتطوير العقاري، منذ عام 1997 وحتى 2001م.

الع�شويات احلالية 
ل يوجدوال�شابقة:

ناجي ح�شيب حممد فيا�س -2-1-٥-٥

54 �شنةالعمر:

لبنايناجلن�شية:

مدير اإدارة التدقيق الداخلياملن�شب احلايل:

اأغ�شط�س 2017متاريخ التعيني:
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حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف ادارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان، يف عام 1984م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف ادارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان، يف عام 1988م

ཛ .حا�شل على �شهادة دبلوم يف الدرا�شات العليا يف املحا�شبة العامة من جامعة ماكجيل يف كندا، يف عام 1996م

ཛ .من املعهد الكندي للمحا�شبني القانونيني يف كندا، يف عام 1996م »CA« حا�شل على �شهادة حما�شب جماز

ཛ .من معهد املراجعني الداخليني يف الوليات املتحدة المريكية، يف عام 2003م »CIA« حا�شل على �شهادة مدقق داخلي جماز

ཛ  من رابطة مراجعة ومراقبة نظم املعلومات يف الوليات املتحدة المريكية، يف عام »CISA« حا�شل على �شهادة مدقق نظم معلوماتية جماز
2005م.

ཛ .من معهد املراجعني الداخليني يف الوليات املتحدة المريكية، يف عام 2012م »CRMA« حا�شل على �شهادة مدقق ادارة خماطر جماز

املدير املايل والقائم باأعمال رئي�س املخاطر يف ال�شركة العربية للتاأمني، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف لبنان، وتعمل يف قطاع التاأمني،  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
منذ عام 2007م وحتى 2017م.

ཛ .مدير دائرة التدقيق الداخلي يف ال�شركة العربية للتاأمني، منذ عام 2000م وحتى 2007م

ཛ  مدير التدقيق يف ديلويت وتو�س يف كندا، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف كندا، وتعمل يف قطاع ال�شت�شارات املحا�شبية، منذ
عام 1994م وحتى 2000م.

ཛ  مدير ادارة خطابات الئتمان يف م�شرف بريوت والريا�س، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف لبنان، وتعمل يف القطاع امل�شريف، منذ
عام 1984م وحتى 1991م.

الع�شويات احلالية 
ع�شو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة مراجعة احل�شابات يف �شركة التاأمني العربية التعاونية، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية  ཛوال�شابقة:

ال�شعودية وتعمل يف جمال التاأمني، منذ يونيو 2013م وحتى دي�شمرب 2016م.

ཛ  ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة التاأمني العربية العاملية، وهي �شركة م�شاهمة مقفلة تاأ�ش�شت يف مملكة البحرين وتعمل يف جمال التاأمني، منذ
دي�شمرب 2013م وحتى دي�شمرب 2016م.

ཛ  ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة امل�شرق، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جمهورية لبنان وتعمل يف جمال ال�شتثمار، منذ يونيو
دي�شمرب 2016م. 2013م وحتى 

ཛ  ع�شو جمل�س حمافظني يف جمعية املدققني الداخليني يف لبنان، وهي جمعية مهنية تاأ�ش�شت يف جمهورية لبنان يف جمال غري الربحي، منذ
يناير 2002م.

را�شد عبداهلل را�شد العثمان 2-11-٥-٥

56 �شنةالعمر:

�شعودياجلن�شية:

رئي�س قطاع الت�شالت وتقنية املعلوماتاملن�شب احلايل:

يونيو 2016متاريخ التعيني:

حا�شل على �شهادة البكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من جامعة ولية اأركان�شا�س يف الوليات املتحدة المريكية، يف عام 1988م. ཛاملوؤهل العلمي:

ཛ .حا�شل على �شهادة املاج�شتري يف علوم الكمبيوتر من جامعة ولية اأركان�شا�س يف الوليات املتحدة المريكية، يف عام 1993م
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رئي�س مكتب املعلومات يف بنك البالد، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع امل�شريف، منذ عام  ཛاملنا�شب التنفيذية ال�شابقة:
2010م وحتى 2016م.

ཛ  نائب الرئي�س الأول يف بنك الريا�س، وهي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعمل يف القطاع امل�شريف، منذ عام
2007م وحتى 2009م.

ཛ  نائب الرئي�س الأول يف ق�شم تقنية املعلومات واملهند�س الرئي�شي ورئي�س ق�شم اخلدمات والرقابة يف بنك الريا�س، منذ عام 1999م وحتى
2006م.

ཛ .مدير ق�شم التقنية مل�شروع األين�س يف بنك الريا�س منذ عام 1998م وحتى 2003م

ཛ  تاأ�ش�شت يف اأول يف وحدة الدعم الفني يف ق�شم اخلدمات الفنية يف البنك ال�شعودي الأمريكي )�شامبا(، وهي �شركة م�شاهمة عامة  مدير 
القطاع امل�شريف، منذ عام 1997م وحتى 1998م. وتعمل يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

ཛ .مدير اأول يف وحدة اخلدمات الأمنية يف ق�شم اجلودة والأمن يف البنك ال�شعودي الأمريكي )�شامبا(، منذ عام 1995م وحتى 1996م

ཛ .مدير وحدة الرتحيل يف البنك ال�شعودي الأمريكي )�شامبا(، منذ عام 1994م وحتى 1995م

ཛ  م�شاعد مدير اخلدمات التقنية يف ق�شم اإدارة اجلمارك الأوتوماتكية ال�شعودية، وهي هيئة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ
عام 1993م وحتى 1994م.

ཛ  .م�شاعد يف خمترب الكمبيوتر يف جامعة ولية اأركان�شا�س اأثناء درا�شة املاج�شتري منذ عام 1991م وحتى 1993م

ཛ .م�شاعد يف خمترب الكمبيوتر يف جامعة ولية اأركان�شا�س اأثناء درا�شة البكالوريو�س منذ عام 1987م وحتى 1988م

ཛ .مربمج تطبيقي يف اجلمارك ال�شعودية، وهي هيئة حكومية تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية، منذ عام 1986م وحتى 1987م

الع�شويات احلالية 
وال�شابقة:

ཛ  ع�شو جمل�س اإدارة يف �شركة منافع، وهي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قاب�شة تاأ�ش�شت يف اململكة العربية ال�شعودية وتعمل يف جمال التمويل
اجلماعي، منذ فرباير 2019م.

عقود العمل مع كبار التنفيذيني ٥-٥-٥

اأبرمت ال�شركة عقود عمل مع كافة اأع�شاء الإدارة العليا يف ال�شركة وتن�س هذه العقود على رواتبهم ومكافاآتهم وفقًا ملوؤهالتهم وخرباتهم. وتت�شمن 
هذه العقود عدد من املزايا مثل منح بدل �شهري للنقل اأو بدل �شكن اأو كالهما. وهذه العقود قابلة للتجديد وخا�شعة لنظام العمل ال�شعودي.

ان�شم اإلى ال�شركة يف 2019م اأوليفيري نوغارو الذي يتولى من�شب املدير التنفيذي. وقد مت اإبرام عقد عمل بينه وبني ال�شركة، وفيما يلي ملخ�س 
التنفيذي:  املدير  وم�شوؤوليات  واجبات 

ཛ .تطوير ومتابعة الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة ب�شكل عام

ཛ  .تطوير وتنفيذ ا�شرتاتيجية ال�شركة

ཛ .تنفيذ خطط الأعمال ال�شنوية لل�شركة املعتمدة من جمل�س الإدارة

ཛ .كما يعمل كحلقة و�شل بني جمل�س الإدارة والع�شو املنتدب، وبني الإدارة التنفيذية لل�شركة

ال�شركة، وفيما يلي ملخ�س واجبات  اإبرام عقد عمل بينه وبني  ال�شوؤون املالية. وقد مت  يتولى جربي عبدالفتاح ح�شني معايل من�شب رئي�س قطاع 
املالية: ال�شوؤون  قطاع  رئي�س  وم�شوؤوليات 

ཛ .م�شاعدة القيادة العليا يف بلورة الأهداف، ور�شم اخلطة ال�شرتاتيجية وال�شيا�شات العامة وي�شارك يف القرارات التي تهم ال�شركة ككل

ཛ .تقدمي القرتاحات اخلا�شة بتطوير التنظيم املايل والهيكلي لل�شركة

ཛ .اإعداد م�شروع املوازنة ال�شنوية لل�شركة

ونورد اأدناه نبذة خمت�شرة عن عقود العمل املربمة مع اأع�شاء الإدارة العليا لل�شركة:
جدول  ٥-٥: ملخ�س عقود العمل املربمة مع اأع�شاء الإدارة العليا لل�شركة

 الرقم
تاريخ انتهاء العقدتاريخ العقداملن�شبال�شماملت�شل�شل

�شنتني جتدد تلقائيًا2019/1/14مالرئي�س التنفيذياأوليفيري نوغارو1.

�شنة واحدة يجدد تلقائيًا2019/1/1منائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�شوؤون املاليةليونيل بون�شارد2.

�شنتني جتدد تلقائيًا2003/7/5منائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العملياتماجد عاي�س بطي اجلعيد3.
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�شنتني جتدد تلقائيًا2009/9/1منائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التاأجريخالد حممد �شالح ال�شبيعي4.

�شنتني جتدد تلقائيًا2006/9/19مرئي�س قطاع ال�شوؤون املالية جربي عبدالفتاح ح�شني معايل5.

�شنتني جتدد تلقائيًا2009/9/1مرئي�س قطاع اخلدمات امل�شاندةتركي �شالح احمد الزهراين6.

�شنتني جتدد تلقائيًا2018/7/24مرئي�س قطاع املحافظ وادارة الأ�شولبرونو وهبة7.

�شنتني جتدد تلقائيًا2015/12/25مرئي�س قطاع التطوير وادارة امل�شاريعغ�شان اأحمد عبدالقادر اأبو مطري8.

�شنتني جتدد تلقائيًا2017/8/7ممدير اإدارة التدقيق الداخليناجي ح�شيب حممد فيا�س9.

�شنتني جتدد تلقائيًا2016/5/19مرئي�س قطاع الت�شالت وتقنية املعلوماترا�شد عبداهلل را�شد العثمان10.

امل�شدر: ال�شركة

مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ٥-٥

وفقًا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة، ل يتمتع اأع�شاء جمل�س الإدارة، ول كبار التنفيذيني، ب�شلطة الت�شويت على مكافاآتهم اأو تعوي�شاتهم. ويتم حتديد 
اأتعاب كبار التنفيذيني من قبل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

كما واأن اأع�شاء جمل�س الإدارة، وكبار التنفيذيني ل يتمتعون باأية �شلطة لالقرتا�س من ال�شركة، اأو الت�شويت على عقد اأو ترتيب تكون لهم فيه م�شلحة 
هامة.

لن تدفع اأي مكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة لل�شنوات املنتهية 31 مار�س 2016م و 31 مار�س 2017م و31 مار�س 2018م. 

وكان اإجمايل املكافاآت املدفوعة لكبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ورئي�س قطاع ال�شوؤون املالية 8.329.401 ريال �شعودي عن ال�شنة املنتهية 
بتاريخ 31 مار�س 2016م، و 11.665.199 ريال �شعودي عن ال�شنة املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2017م، و19.872.260 ريال �شعودي عن ال�شنة املنتهية 

بتاريخ 31 مار�س 2018م. وت�شتمل املكافاآت على الرواتب وبدل ال�شكن واملوا�شالت غري ذلك من املزايا.
جدول  ٥-٥: مكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

1٥-2م1٥-2م1٥-2مبالريال ال�شعودي

�شفر�شفر�شفراأع�شاء جمل�س الإدارة

�شفر�شفر�شفرجلنة املراجعة

�شفر�شفر�شفرجلنة الرت�شيحات واملكافاآت

8.329.40111.665.19919.872.260كبار التنفيذيني )10 موظفني(

6.964.87212.475.02213.078.154كبار التنفيذيني )5 موظفني(32

امل�شدر: ال�شركة

حوكمة ال�شركة ٥-٥

نظرة عامة 1-٥-٥

وتتمثل امل�شادر الرئي�شية حلوكمة ال�شركة يف لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية واأحكاٍم معينة من نظام ال�شركات واأف�شل 
اململكة. ال�شركات يف  ممار�شات حوكمة 

الآخرين من خالل  امل�شلحة  واأ�شحاب  وامل�شاهمني  التنفيذيني  واملديرين  الإدارة  العالقات بني جمل�س  ال�شركات خمتلف  اإطار عمل حوكمة  ينظم 
و�شع قواعد واإجراءات لت�شهيل عمليات اتخاذ القرار بهدف حماية حقوق امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شلحة الآخرين وتعزيز قيم امل�شداقية والإن�شاف 

والقدرة التناف�شية وال�شفافية يف �شلوك ال�شركة يف �شياق ال�شوق املالية وبيئة الأعمال.

اإن هذه الالئحة تقت�شي الإف�شاح الوا�شح وال�شفاف وت�شمن بالتايل اأن يعمل جمل�س الإدارة مبا يحقق اأف�شل م�شالح امل�شاهمني ويقدم �شورة وا�شحة 
وعادلة عن الو�شع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.

32 مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل الذين تلقوا اأعلى املكافاآت خالل هذه الفرتات.
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وتهدف �شيا�شة ال�شركة اإلى تبني معايري عالية حلوكمة ال�شركات، وتطّبق لئحة حوكمة ال�شركات على ال�شركة اعتبارًا من تاريخ الت�شجيل. وعلى اأيَّ 
حال، فاإن ال�شركة تتقيد يف الوقت الراهن باأغلبية اأحكام لئحة حوكمة ال�شركات، و�شوق تتقيد ب�شكٍل كامل بالئحة حوكمة ال�شركات اعتبارًا من تاريخ 

الت�شجيل. وترى ال�شركة اأن حر�شها على التقيُّد بتلك الالئحة ي�شكل عاماًل هامًا يف ا�شتمرار جناحها.

املتطلبات الرئي�شية حلوكمة ال�شركة 2-٥-٥

اإن املتطلبات الرئي�شية للحوكمة والتي تتقّيد، و�شوف تتقّيد، بها ال�شركة مبّينة يف لئحة حوكمة ال�شركات، ويغطي ذلك املجالت الوا�شعة التالية:
ཛ احلقوق العامة للم�شاهمني )املواد من 4 اإلى 9(، و

ཛ احلقوق املتعّلقة باجتماعات اجلمعية العامة )املواد من 10 اإلى 15(، و

ཛ جمل�س الإدارة: تكوين املجل�س وم�شوؤولياته و�شالحياته واإجراءاته والتدريب )املواد من 16 اإلى 41(، و

ཛ حالت تعار�س امل�شالح )املواد من 42 اإلى 49(، و

ཛ جلان ال�شركة )املواد من 50 اإلى 72(، و

ཛ .)98 ال�شوابط الداخلية، ومرجعي احل�شابات اخلارجيني، وتقارير و�شيا�شات ال�شركة، واأمور متنوعة اأخرى )املواد من 73 اإلى

نظام احلوكمة اخلا�س بال�شركة واللوائح الداخلية ٥-٥-٥

بتاريخ 1438/12/29هـ )املوافق 2017/9/20م( على نظام احلوكمة اخلا�س  ال�شركة  اإدارة  وافق جمل�س  للطرح،  ال�شركة  كجزء من حت�شريات 
الداخلية.  واللوائح  بال�شركة 

يتاألف نظام احلوكمة اخلا�س بال�شركة من اللوائح واملواثيق التالية:
ཛ .شيا�شات واإجراءات جمل�س الإدارة�

ཛ .شيا�شة ت�شارب م�شالح اأع�شاء جمل�س الإدارة� 

ཛ .شيا�شات ومبادئ اللجان التي ي�شكلها جمل�س الإدارة� 

ཛ .املراقبة والتقييم واأعمال املراجعة الداخلية واخلارجية و�شيا�شات الرقابة الداخلية 

ཛ .شيا�شات اجلمعية العامة� 

ཛ .شيا�شة توزيع الأرباح� 

ཛ .شيا�شات التوا�شل مع امل�شاهمني� 

ཛ .شيا�شات الإف�شاح وال�شفافية� 

ཛ .مهام جلنة املراجعة

ཛ .مهام جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

ཛ .شيا�شة امل�شاهمة الجتماعية لل�شركة�

�شيا�شة التعامالت مع الطراف ذات العالقة  ٥-٥-٥

تعتمد ال�شركة على عدد من العالقات املهمة مع الأطراف ذات العالقة كامل�شتاأجرين واملوردين خلدمات البناء وغريهم من مقدمي اخلدمات الذين 
حوكمة  لئحة  يف  امل�شمولة  امل�شلحة  تعار�س  اأحكام  ولبيان  العالقات،  تلك  لأهمية  ونظرًا  اأعمالها.  �شري  ل�شمان  اأ�شا�شية  جهات  ال�شركة  تعتربهم 
ال�شركات ونظام ال�شركات، فقد تبّنت ال�شركة، بتاريخ 1440/01/06هـ )املوافق 2018/09/16م(، �شيا�شًة للمعامالت مع الأطراف ذات العالقة، 
وذلك ل�شمان �شري تلك العالقات على اأ�شا�ٍس من ال�شتقاللية واحلياد وطبقًا لالأحكام التجارية املعتادة. ويعتقد جمل�س الإدارة اأن هذه ال�شيا�شة لن 
تقت�شر على م�شاعدة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها القانونية املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة، بل �شتعزز اأي�شا اعتماد اأف�شل معايري 

املمار�شات يف حوكمة ال�شركات وال�شفافية يف الأ�شلوب املعتمد لقيامها باأعمالها.

اإن �شيا�شة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتطلب من الإدارة القيام ب�شفٍة دورية مبراجعة قائمة عالقات ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة، 
املراجعة  وجلنة  بال�شركة  الداخلي  املراجعة  وفريق  الإدارة  خالل  من  داخلية  مراجعٍة  لعملية  العالقة  ذات  الأطراف  جميع  مع  املعامالت  وخ�شوع 
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واملجل�س )على اأن يحق فقط »لأع�شاء املجل�س من غري ذوي امل�شلحة« الت�شويت، وهم اأولئك الأع�شاء الذين ل تكون لهم اأية م�شلحة يف املعاملة 
املعنية(، وذلك قبل التو�شية باعتماد املعاملة من جانب اأغلبية امل�شاهمني غري ذوي امل�شلحة يف اجتماٍع للجمعية العمومية لل�شركة. ويتمثل امل�شاهمني 
من غري ذوي امل�شلحة يف اأولئك امل�شاهمني الذين ل يكون من خاللهم لأي ع�شو باملجل�س اأية م�شلحة يف املعاملة املعنية. ووفقا لنظام ال�شركات 
ولئحة حوكمة ال�شركات، ل يجوز للم�شاهمني الت�شويت على القرارات املت�شلة باعتماد معامالت مع اأطراف ذات عالقة حيثما يكون لع�شو جمل�س 

الإدارة الذي ميثل ذلك امل�شاهم م�شلحة يف تلك املعاملة.

العالقة  ذات  الأطراف  بع�س  مع  العالقات  لتنظيم  اإطارية«  »اتفاقيات  ال�شركة  تربم  اأن  على  العالقة  ذات  الأطراف  مع  املعامالت  �شيا�شة  وتن�س 
ّاليات التفاقيات الإطارية، يرجى مراجعة الق�شم 13-6-3 »التفاقيات  اأعمالها )ملزيد من التفا�شيل عن  اأ�شا�شيني ل�شري  ممن تعتربهم ال�شركة 
اأن تتم املعامالت املربمة بني ال�شركة والطرف ذي  اإلى و�شع اإطار عام للعالقة بني الأطراف للتاأكد من  الإطارية«(. وتهدف التفاقيات الإطارية 
العالقة على اأ�شا�س جتاري بحت. ولن يتم اإبرام اتفاقيات اإطارية مع اأطراٍف ذات عالقة اإذا كان من املرجح اأن تكون املعامالت مع الأطراف ذات 
العالقة غري مادية و/اأو ذات قيمٍة متدنية و/اأو جارية ب�شكل غري منتظم. ومع ذلك، ف�شوف تخ�شع جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة، �شواٌء 

متت اأم مل تتم مبوجب اتفاقية اإطارية، لإجراءات املراجعة والعتماد املو�شوفة اأعاله.

يخ�شع اإبرام العقود واملعامالت مع الأطراف ذات العالقة لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة. وتعتقد ال�شركة اأن كافة معامالتها مع 
الأطراف ذات العالقة قد اأبرمت وفقا لأ�ش�س جتارية بحتة. وبالرغم من ذلك، فاإن بع�س العقود املربمة مع اأطراف ذات عالقة تت�شمن اأحكاما 
و�شروطا ل تعترب ذات اأ�ش�س جتارية بحتة. فعلى �شبيل املثال، ل تت�شمن عقود الإن�شاء املربمة مع �شركة فواز احلكري العقارية التزام هذه ال�شركة 
اإجمايل قيمة  )ب�شفتها مقاول امل�شروع( بتقدمي �شمان مقابل للدفعة املقدمة والتي تدفع من قبل ال�شركة )والذي تبلغ قيمته يف العادة 10% من 
العقد املعني( اأو �شمان ح�شن التنفيذ )والذي تبلغ قيمته يف العادة 10% من اإجمايل قيمة العقد املعني(، اإ�شافة اإلى قيام ال�شركة بتقدمي خ�شومات 
على بدلت الإيجار للم�شتاأجرين ذوي العالقة تتجاوز اخل�شومات املقدمة لغريهم من امل�شتاأجرين. وكما ذكر اأعاله، وافق جمل�س اإدارة ال�شركة يف 
1440/01/06هـ )املوافق 2018/09/16م( على �شيا�شة تتبعها ال�شركة للتعامالت مع الطراف ذات العالقة. بالإ�شافة اإلى ذلك، ويف حالة �شركة 
فواز احلكري العقارية، و�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه و�شركة الأطعمة والرتفيه، كونها الأطراف ذات العالقة التي تتعامل ال�شركة معها 
الأكرث، يتم التعامل معها وفًقا للمبادئ املن�شو�س عليها يف التفاقيات الإطارية املعنية )ملزيٍد من التفا�شيل، يرجى مراجعة الق�شم 5-5-4 »�شيا�شة 

التعامالت مع الطراف ذات العالقة»(.

فيما يلي ملخ�س عن الأطراف ذات العالقة ممن تتعامل معهم ال�شركة وو�شف للعالقة القائمة معهم وتاأكيد عما اإذا كان �شيتم اإبرام اتفاقية اإطارية 
معهم:

جدول  ٥-٥: ملخ�س عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة كما يف 1٥/12/٥1-2م

 القيمة الإجماليةا�شم املعاملة مع ال�شركةكيان
للمعاملة

 هل مت اإبرام
 اتفاقية
اإطارية؟

الطرف ذو العالقة املالك يف ال�شركة

�شركة فواز 
عبدالعزيز 

احلكري و�شركاه

تعترب �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه 
»عميال رئي�شيا« لل�شركة، وهي متلك جمموعة 
يف  الفاخرة  العاملية  التجارية  العالمات  من 
هاما  دورا  يلعب  الذي  الأمر  الأزياء،  جمال 
اإقبال  وزيادة  الآخرين  امل�شتاأجرين  جذب  يف 

مل�شتهلكني.  ا
وت�شغل �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه 
عموما م�شاحة متثل 25% اإلى 30% من املراكز 
اإيجار  التجارية يف ال�شركة، وغالبا ما ت�شمن 
متاجرها من خالل التاأجري امل�شبق لها خالل 

مرحلة التطوير.

نعم315.173.988
فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 
عبدالعزيز  فواز  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 

و�شركاه احلكري 

�شركة الأطعمة 
والرتفيه 

و�شركاتها التابعة

م�شاحة  والرتفيه  الأطعمة  �شركة  ت�شتاأجر 
يف  الأك�شاك  من  والعديد  الطعام  ملناطق 

لل�شركة.  التابعة  التجارية  املراكز 
نعم40.070.103

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 
والرتفيه  الأطعمة  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 

التابعة و�شركاتها 
جمموعة 

عبداملح�شن 
احلكري لل�شياحة 

والتنمية

احلكري  عبداملح�شن  جمموعة  ت�شتاأجر 
)مغطاة(  داخلية  م�شاحة  والتنمية  لل�شياحة 
املراكز  يف  العائلي  الرتفيه  ملراكز  وخارجية 

لل�شركة. التابعة  التجارية 
جمموعة عبداملح�شن احلكري لل�شياحة والتنمية هي طرف ذو ل32.009.977

عالقة بال�شركة، مملوكة من قبل اأقارب امل�شاهمني امل�شيطرين 

�شركة األعاب بيلي
م�شاحات  با�شتئجار  بيلي  األعاب  �شركة  تقوم 
مغطاة لالألعاب الرتفيهية يف املراكز التجارية 

لل�شركة. التابعة 
ل11.702.169

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 

بيلي األعاب  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 

�شركة ف�شاء 
الأطفال 

ت�شتاأجر �شركة ف�شاء الأطفال يف مول العرب 
اخلا�شة  التفاعلية  لالألعاب  مركزا  )جدة( 

»كيدزينيا«. ا�شم  حتت  بالأطفال 
ل1.850.923

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 

الأطفال ف�شاء  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 
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 القيمة الإجماليةا�شم املعاملة مع ال�شركةكيان
للمعاملة

 هل مت اإبرام
 اتفاقية
اإطارية؟

الطرف ذو العالقة املالك يف ال�شركة

�شركة اجليل 
القادم املحدودة

ت�شتاأجر �شركة اجليل القادم املحدودة �شالت 
لعر�س الأفالم ال�شينمائية يف املراكز التجارية 

التابعة لل�شركة.
�شركة اجليل القادم املحدودة هي طرف ذو عالقة بال�شركة، ل2.300.813

امل�شيطرين امل�شاهمني  اأقارب  مملوكة من قبل 

�شركة مراكز 
القهوة التجارية

التجارية  القهوة  مراكز  �شركة  ت�شتاأجر 
م�شاحات ملناطق الطعام والأك�شاك يف العديد 

لل�شركة. التابعة  التجارية  املراكز  من 
ل929.859

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 
القهوة  مراكز  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 

التجارية

الأكادميية 
ال�شعودية العاملية

كبار  اأحد  العاملية«  ال�شعودية  »الأكادميية  ُتعد 
وهي  )جدة(،  مول  ال�شالم  يف  امل�شتاأجرين 
موظفي  تدريب  لغر�س  م�شاحات  ت�شتاأجر 

و�شركاه. احلكري  عبدالعزيز  فواز  �شركة 
ل93.900

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 
)ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر( يف الأكادميية ال�شعودية العاملية

�شركة فواز 
احلكري العقارية

على  ح�شرية  ب�شورة  حاليا  ال�شركة  تعتمد 
وبناء  لت�شميم  العقارية  احلكري  فواز  �شركة 

التجارية. املراكز 
نعم262.545.829

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 
)ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر( يف �شركة فواز احلكري العقارية

موؤ�ش�شة ت�شاري�س 
جند الأمنية

جلميع  اأمنية  خدمات  جند  ت�شاري�س  تقدم 
لل�شركة. التابعة  التجارية  �شلمان عبدالعزيز احلكري، كع�شو جمل�س اإدارة يف ال�شركة، هو ل45.041.011املراكز 

اأي�شًا مالك موؤ�ش�شة ت�شاري�س جند الأمنية

�شركة فا�س 
للطاقة

الألواح  لتثبيت  للطاقة  فا�س  �شركة  تخطط 
ال�شيارات  ومواقف  الأ�شطح  على  ال�شم�شية 
وبيع  لإنتاج  جتارية  مراكز  بعدة  اخلا�شة 

لكهرباء. ا
ل- 

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 

للطاقة فا�س  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 

�شركة هاجن 
املحدودة

الإنتاج  ت�شويق  خدمات  هاجن  �شركة  تقدم 
خا�شة. لأغرا�س  ل1.141.275والطباعة 

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 

املحدودة هاجن  �شركة  يف  مبا�شر(  غري  اأو  مبا�شر  )ب�شكل 

�شركة اتقان 
لإدارة املرافق

اإدارة  خلدمات  الوحيد  املورد  هي  اإتقان 
لل�شركة. ل28.871.048املن�شاآت 

فواز عبدالعزيز احلكري و�شلمان عبدالعزيز احلكري، كاأع�شاء 
م�شيطرين  م�شاهمني  اأي�شًا  هم  ال�شركة،  يف  اإدارة  جمل�س 
)ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر( يف �شركة اتقان لإدارة املرافق

امل�شدر: ال�شركة

عدا جمموعة عبداملح�شن احلكري لل�شياحة والتطوير و�شركة اجليل القادم املحدودة، فاإن كال من الأطراف ذات العالقة املدرجة يف اجلدول اأعاله 
ت�شكل كيانًا يتمتع فيه ع�شو جمل�س اإدارة اأو اأكرث )الذين هم اأي�شا من امل�شاهمني امل�شيطرين(، ب�شكٍل مبا�شر اأو غري مبا�شر، مب�شلحة ملكية. وكل من 
جمموعة عبداملح�شن احلكري لل�شياحة والتطوير و�شركة اجليل القادم املحدودة هي كيان مملوك من قبل اأقارب امل�شاهمني امل�شيطرين. وبناًء على 
ذلك، تتعترب ال�شركة اأن املعامالت التي تتم مع هذه الأطراف ذات العالقة تخ�شع ملتطلبات املادة 71 من نظام ال�شركات )ملزيد من التفا�شيل، يرجى 

مراجعة الق�شم 5-5-5 »المتثال باأحكام لئحة حوكمة ال�شركات«(. 

املتعلقة باملعامالت املذكورة  الق�شم 13-6 »املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة« لالطالع على ملخ�س التفاقيات  يرجى مراجعة 
اأعاله. ل يوجد يف الوقت احلايل اتفاقية ر�شمية مع �شركة هاجن املحدودة.

المتثال باأحكام لئحة حوكمة ال�شركات ٥-٥-٥

ال�شركة يف الوقت الراهن ملتزمة باأغلبية اأحكام لئحة حوكمة ال�شركات، و�شوف تلتزم ب�شكٍل كامل باأحكام لئحة حوكمة ال�شركات اعتبارًا من تاريخ 
الت�شجيل.

باملجل�س ثالثة  ويوجد  تنفيذيني،  اأع�شاء غري  اأع�شاء، هم  �شتة )6(  يتكون حاليًا من  والذي  ال�شركة،  اإدارة  اأع�شاء جمل�س  اأغلبية  فاإن  وحتديدًا، 
اأع�شاء جمل�س الإدارة يف  اإلى ذلك، فقد تبنى امل�شاهمني طريقة ت�شويت تراكمي فيما يتعلق بتعيني  واإ�شافًة  اأع�شاء م�شتقلني )املادة 16(.   )3(
اجتماع اجلمعية التحويلية، والذي ُعِقد بتاريخ 1438/09/24هـ )املوافق 19 يونيو 2017م(. وهذه الطريقة من الت�شويت تتيح لكل م�شاهم حقوق 
ت�شويٍت تعادل عدد احل�ش�س التي ميلكها. ويحق لكل م�شاهم ا�شتخدام جميع حقوقه الت�شويتية ملر�شٍح واحد اأو اأن يق�شم حقوقه الت�شويتية فيما 
بني مر�شحيه املختارين دون اأية ازدواجية يف الأ�شوات، وهذه الطريقة تزيد من فر�س م�شاهمي الأقلية الذين يعينون ممثليهم يف املجل�س من خالل 

ممار�شة حقوق الت�شويت الرتاكمية املتاحة لهم ل�شالح مر�شٍح واحد )املادة 8(.

ومبا يتفق مع اأحكام لئحة حوكمة ال�شركات، فقد قامت اجلمعية العامة العادية لل�شركة بتكوين جلنة املراجعة، وهي تتاألف من ثالثة )3( اأع�شاء 
بتاريخ  واملكافاآت  الرت�شيحات  جلنة  بتكوين  الإدارة  جمل�س  وقام  2017م(،  دي�شمرب   6 )املوافق  1439/03/18هـ  بتاريخ  وذلك  تنفيذيني،  غري 
1438/12/29هـ )املوافق 20 �شبتمرب 2017م(. وقامت ال�شركة كذلك باإعداد لوائح جلانها حيث مت اعتمادها من املجل�س يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 
1438/12/29هـ )املوافق 20 �شبتمرب 2017م(، واأو�شى املجل�س باعتماد تلك اللوائح من اجلمعية العامة العادية. وقامت اجلمعية العامة العادية 
لل�شركة باعتماد لوائح اللجان يف جل�شتها املنعقدة بتاريخ 1439/03/18هـ )املوافق 6 دي�شمرب 2017م( )املواد من 50 اإلى 54(. و�شوف يتم اإعداد 

حما�شر جميع الجتماعات ومراجعتها واعتمادها من جمل�س الإدارة )املادة 53(.
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بالإ�شافة اإلى ذلك، اأن�شاأت الإدارة عدًدا من جلان الإدارة لالإ�شراف على وظائف معينة داخل ال�شركة وم�شاعدة املجل�س على �شمان فعالية الإ�شراف 
على ال�شركة وت�شغيلها، من خالل عدة اإدارات خمتلفة كما هو مو�شح يف الق�شم 4-11 )«وظائف الإدارة واملوارد الب�شرية / الأق�شام»(. ل تعد جلان 
تقنية  الأ�شول، )4( جلنة  اإدارة  التنمية، )3( جلنة  التنفيذية، )2( جلنة  الإدارة  يلي: )1( جلنة  وت�شمل ما  للمجل�س  تابعة  الإدارة جلان ر�شمية 

املعلومات والتكنولوجيا، )5( جلنة املناق�شات.

وف�شاًل عن ذلك، فقد اأعدت ال�شركة اإجراءاٍت للتقيُّد باأحكاٍم تتناول تعار�س امل�شالح وامل�شالح املتناف�شة )املواد 71 و72 و 73 من نظام ال�شركات 
واملادتان 44 و46 من لئحة حوكمة ال�شركات(. و�شوف تتقيد ال�شركة مبتطلبات تلك الأحكام عند �شعيها للح�شول على موافقة اجلمعية العامة على 

املعامالت مع اأطراٍف ذات عالقة على النحو الوارد يف الق�شم 13-6 «املعامالت والعقود مع اأطراٍف ذات عالقة»، وذلك بعد الت�شجيل.

وطبقًا لأحكام لئحة حوكمة ال�شركات، يحظر على كل ع�شو مبجل�س الإدارة الت�شويت على اأيِّ قراٍر يتخذه املجل�س اأو تتخذه اجلمعية العامة بخ�شو�س 
معامالٍت وعقود يجري توقيعها حل�شاب ال�شركة، وذلك اإذا كانت لذلك الع�شو م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف تلك املعامالت اأو العقود )املادة 44 
)ب( )1((. وين�س نظام ال�شركات على متطلباٍت مماثلة تفيد باأنه ل يجوز لأي ع�شٍو باملجل�س، دون ترخي�س من اجلمعية العامة العادية، اأن تكون 
له اأية م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف اأية �شفقاٍت اأو عقوٍد يجري تنظيمها حل�شاب ال�شركة. واإن ع�شو املجل�س ملزٌم اأي�شًا باإبالغ جمل�س الإدارة 
باأية م�شلحة �شخ�شية قد تكون له يف تلك املعامالت اأو العقود، ول يجوز له امل�شاركة يف الت�شويت على القرارات املعتزم تبنيها يف هذا اخل�شو�س 
من جانب جمل�س الإدارة اأو جمعيات امل�شاهمني. ويجب على رئي�س جمل�س الإدارة اإبالغ اجلمعية العامة باأية معامالت وعقود تكون فيها اأية م�شلحة 

�شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة لأي ع�شٍو باملجل�س، وعليه اأن يلحق بذلك تقريرًا خا�شًا من مراجع احل�شابات اخلارجي لل�شركة )املادة 71(.

يلزم  بحيث  وا�شع  مبفهوٍم  ال�شركات  نظام  متطلبات  ال�شركة  ف�ّشرت  فقد  العالقة،  ذات  الأطراف  مع  باملعامالت  اخلا�شة  ال�شركة  ل�شيا�شة  وطبقًا 
احل�شول على موافقة اجلمعية العامة عند دخول اأّي كياٍن يتمتع فيه ع�شو املجل�س مب�شلحة ملكية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف معاملٍة مع ال�شركة. 
وباملثل، فقد ف�ّشرت ال�شركة مبفهوٍم وا�شع نطاق القيود على الت�شويت الواردة يف كلٍّ من نظام ال�شركات ولئحة حوكمة ال�شركات بحيث مُينع من 
الت�شويت على قرار اعتماد املعاملة ذات ال�شلة لي�س فقط ع�شو املجل�س املعني، واإمنا اأي�شًا اأيُّ م�شاهم ي�شيطر عليه ذلك الع�شو، اأو اأي من اأقارب 
ذلك الع�شو )على �شبيل املثال، لن يحق لعبداملجيد عبدالعزيز احلكري، وهو �شقيق فواز عبد العزيز احلكري و�شلمان عبد العزيز احلكري، الت�شويت 
الأطراف ذات  باملعامالت مع  القرارات اخلا�شة  بالت�شويت على  ُي�شمح لأي م�شاهم حايل  لن  لذا،  ال�شلة(.  املعامالت ذات  اعتماد  على قرارات 
العالقة يف اجلمعية العامة. كما و�شيتم طلب موافقة اجلمعية العامة يف اجتماعها الأول بعد الدراج )ملزيد من التفا�شيل، يرجى مراجعة الق�شم 17 

«تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج»(.

وتن�س لئحة حوكمة ال�شركات اأي�شًا على اأنه اإذا رغب اأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة يف النخراط يف اأعماٍل قد تناف�س ال�شركة اأو اأيًا من اأن�شطتها، فاإنه 
يجب عليه اأن يخطر جمل�س اإدارة امل�شاريع التي ت�شكل اأعماله مناف�شًة لها، وعليه اأن ميتنع عن الت�شويت على القرارات ذات ال�شلة يف اجتماعات 
فيها،  النخراط  املجل�س  يعتزم ع�شو  التي  املناف�شة  بالأعمال  العادية  العامة  اإبالغ اجلمعية  املجل�س  رئي�س  وعلى  العامة،  واجلمعية  الإدارة  جمل�س 
ويجب احل�شول على ترخي�س من اجلمعية العامة لل�شركة قبل دخول ع�شو املجل�س يف الن�شاط املناف�س )املادة 46(. وينطوي نظام ال�شركات على 

ا�شرتاطاٍت مماثلة )املادة 72(.

تعار�س امل�شالح ٥-٥

ل يتيح نظام ال�شركة، ول اأية لوائح اأو �شيا�شات داخلية، اأية �شالحيات متكن اأيًا من اأع�شاء جمل�س الإدارة او الرئي�س التنفيذي من الت�شويت على اأيِّ 
عقد اأو عر�س يكون له فيه م�شلحًة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، وذلك طبقًا لأحكام املادة )71( من نظام ال�شركات. وتن�س املادة املذكورة على وجوب 
األ يكون لأي ع�شٍو يف جمل�س الإدارة اأية م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة يف ال�شفقات والعقود التي جتري حل�شاب ال�شركة، با�شتثناء اأن يكون ذلك 
برتخي�س من اجلمعية العامة العادية. وتن�س تلك املادة اأي�شًا على اأنه على ذلك الع�شو اأن يبلغ جمل�س الإدارة مب�شاحله ال�شخ�شية يف ال�شفقات 
والعقود التي تتم حل�شاب ال�شركة، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة، من جانبه، اإبالغ اجلمعية العامة يف اجتماعها بال�شفقات والعقود التي يكون فيها لأي 
ع�شٍو باملجل�س م�شلحة �شخ�شية، على اأن الك�شف عن الأمر على ذلك النحو يجب اأن يكون م�شحوبًا بتقريٍر خا�س من مراقب احل�شابات، ويجب 
اإثبات ذلك الك�شف يف حم�شر اجتماع جمل�س الإدارة. ول يجوز للع�شو ذي امل�شلحة اأن ي�شارك يف الت�شويت على القرار املطروح للت�شويت عليه يف 

هذا اخل�شو�س. وبناًء على ما تقدم ذكره، على اأع�شاء جمل�س الإدارة التقيد مبا هو اآت:
ཛ .التقيد باأحكام املواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام ال�شركات، واأحكام املادة )44( و)46( من لئحة حوكمة ال�شركات

ཛ  المتناع عن الت�شويت على قرارات اجلمعية العامة املتعلقة بالعقود املربمة مع ال�شركة حيث يكون لع�شو املجل�س م�شلحة مبا�شرة اأو غري
مبا�شرة يف هذا العقد.

ཛ  عدم الدخول يف مناف�شٍة مع اأن�شطة ال�شركة، ما مل يكن ع�شو املجل�س حا�شاًل على ترخي�س من اجلمعية العامة العادية، ي�شمح له القيام
بذلك.

ཛ .والدخول يف امل�شتقبل يف جميع ال�شفقات مع طرف ذو عالقة على اأ�شا�ٍس تناف�شي، طبقًا لن�س �شيا�شة التعامالت مع الطراف ذات العالقة
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وكما يف تاريخ هذه الن�شرة، مل يكن اأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو امل�شاهمني احلاليني طرًفا يف اأي اتفاق اأو ترتيب اأو تفاهم 
يخ�شع مبوجبه لأي التزام مينعه من املناف�شة اأو اأي التزام مماثل فيما يتعلق باأعمال ال�شركة.

اأو ميثلون �شركات  اأ�شهمًا يف،  الن�شرة، وبيان من ميلكون  الإدارة، كما يف تاريخ هذه  اأع�شاء جمل�س  اأدناه على تفا�شيل بخ�شو�س  ينطوي اجلدول 
اأو مناف�شة. اأن�شطة مماثلة  منخرطة يف 

 جدول  ٥-٥: اأع�شاء جمل�س الإدارة الذين ي�شاركون يف �شركات متار�س اأعماًل �شبيهة اأو مناف�شة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�شويتهم يف 
         جمل�س الإدارة اأو امل�شاهمة يف راأ�س املال

 ال�شركة الأخرى ذات العالقة
 بع�شٍو جمل�س الإدارة

من�شب ع�شو جمل�س الإدارة يف 
 طبيعة عمل ال�شركةال�شركة ذات العالقة

هل تناف�س ال�شركة؟ ذات العالقة
ع�شو جمل�س اإدارة مالك

/ مدير
فواز بن عبد العزيز بن فهد احلكري

�شركة املراكز امل�شرية للتطوير العقاري - 
متلك واإدارة املجمعات نعم نعم جمهورية م�شر العربية

التجارية
كما يف  العقاري  للتطوير  امل�شرية  املراكز  �شركة  ن�شاط  ينح�شر  ل - حيث 
تاريخ هذه الن�شرة يف جمهورية م�شر العربية. ولي�س ل�شركة املراكز امل�شرية 

للتطوير العقاري اأية ن�شاط يف اململكة العربية ال�شعودية.

التجارة ومتلك واإدارة لنعم �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه
املجمعات التجارية

اأ�شهم �شركة فواز عبد العزيز  نعم - حيث ميتلك الع�شو ن�شبة 6.19% من 
احلكري و�شركاه، والتي بدورها متتلك ح�شة تقدر بن�شبة 16.66% من اأ�شهم 

�شركة الريا�س جالريي مول مبدينة الريا�س.

متلك واإدارة املجمعات لنعم�شركة املراكز العربية - الأردن
التجارية

ل - حيث لي�س ل�شركة املراكز العربية - الأردن اأية ن�شاط يف اململكة العربية 
ال�شعودية.

متلك واإدارة املجمعات نعمنعم �شركة مراكز لال�شتثمار العقاري - م�شر
التجارية

اململكة  يف  ن�شاط  اأية  العقاري  لال�شتثمار  مراكز  ل�شركة  لي�س  حيث   - ل   
ال�شعودية. العربية 

�شلمان بن عبد العزيز بن فهد احلكري

�شركة املراكز امل�شرية للتطوير العقاري - 
متلك واإدارة املجمعات نعم نعم جمهورية م�شر العربية

التجارية
كما يف  العقاري  للتطوير  امل�شرية  املراكز  �شركة  ن�شاط  ينح�شر  ل - حيث 
تاريخ هذه الن�شرة يف جمهورية م�شر العربية. ولي�س ل�شركة املراكز امل�شرية 

للتطوير العقاري اأية ن�شاط يف اململكة العربية ال�شعودية.

التجارة ومتلك واإدارة لنعم �شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه
املجمعات التجارية

نعم - حيث ميتلك الع�شو ن�شبة 7% من اأ�شهم �شركة فواز عبد العزيز احلكري 
و�شركاه، والتي بدورها متتلك ح�شة تقدر بن�شبة 16.66% من اأ�شهم �شركة 

الريا�س جالريي مول مبدينة الريا�س.

متلك واإدارة املجمعات لنعم�شركة املراكز العربية - الأردن
التجارية

ل - حيث لي�س ل�شركة املراكز العربية - الأردن اأية ن�شاط يف اململكة العربية 
ال�شعودية.

متلك واإدارة املجمعات نعمنعم �شركة مراكز لال�شتثمار العقاري - م�شر
التجارية

ل - حيث لي�س ل�شركة مراكز لال�شتثمار العقاري اأية ن�شاط يف اململكة العربية 
ال�شعودية.

كامل بديع القلم

متلك واإدارة املجمعات نعم ل�شركة املراكز امل�شرية للتطوير العقاري
التجارية

كما يف  العقاري  للتطوير  امل�شرية  املراكز  �شركة  ن�شاط  ينح�شر  ل - حيث 
تاريخ هذه الن�شرة يف جمهورية م�شر العربية. ولي�س ل�شركة املراكز امل�شرية 

للتطوير العقاري اأية ن�شاط يف اململكة العربية ال�شعودية.

�شركة فالكون للمجمعات التجارية - 
متلك واإدارة املجمعات نعم لاإيطاليا

التجارية
تاريخ  التجارية كما يف  للمجمعات  فالكون  �شركة  ن�شاط  ينح�شر  ل - حيث 
هذه الن�شرة يف اإيطاليا. ولي�س ل�شركة فالكون للمجمعات التجارية اأية ن�شاط 

يف اململكة العربية ال�شعودية.

متلك واإدارة املجمعات لل�شركة املراكز العربية - الأردن
التجارية

ل - حيث لي�س ل�شركة املراكز العربية - الأردن اأية ن�شاط يف اململكة العربية 
ال�شعودية.

متلك واإدارة املجمعات نعمل�شركة مراكز لال�شتثمار العقاري - م�شر
التجارية

ل - حيث لي�س ل�شركة مراكز لال�شتثمار العقاري اأية ن�شاط يف اململكة العربية 
ال�شعودية.

امل�شدر: ال�شركة

وتطبيقًا للمادة 46 من لئحة حوكمة ال�شركات، والتي مت تف�شريها مبفهوٍم وا�شع من قبل ال�شركة، �شيتم طلب موافقة اجلمعية العامة على م�شاركة 
اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة يف �شركات متار�س اأعماًل �شبيهة اأو مناف�شة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�شويتهم يف جمل�س ادارتها اأو امل�شاهمة يف راأ�س 

مالها، يف اأول اجتماع لها بعد الدراج )ملزيد من التفا�شيل، يرجى مراجعة الق�شم 17 »تعهدات ال�شركة فيما بعد الإدراج«(. 

املوظفون ٥-٥

كما يف تاريخ 31 دي�شمرب 2018م، كان لدى ال�شركة 401 موظفا )من بينهم 60.5% من املواطنني ال�شعوديني(. وتظهر اجلداول الواردة اأدناه توزيع 
املوظفني ح�شب القطاعات، ون�شبة ال�شعودة.

ونورد اأدناه جدوًل ي�شري اإلى عدد موظفي ال�شركة، ح�شب القطاعات، كما يف تاريخ 31 مار�س 2016م، و2017م، و2018م، و 31 دي�شمرب 2018م.
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جدول  ٥--1: اأعداد املوظفني بال�شركة ح�شب القطاعات، كما يف تاريخ ٥1 مار�س 1٥-2م، و1٥-2م، و1٥-2م و ٥1 دي�شمرب 1٥-2م

الق�شم

٥1 دي�شمرب 1٥-2م٥1 مار�س 1٥-2م٥1 مار�س 1٥-2م٥1 مار�س 1٥-2م

 املوظفونالإجمايل
ال�شعوديون

 املوظفون
 غري

ال�شعوديون
 املوظفونالإجمايل

ال�شعوديون
 املوظفون

 غري
ال�شعوديون

 املوظفونالإجمايل
ال�شعوديون

 املوظفون
 غري

ال�شعوديون
 املوظفونالإجمايل

ال�شعوديون
 املوظفون

 غري
ال�شعوديون

110431110000التنفيذيني 

18018431422112025322قطاع تطوير امل�شاريع

111101971215105734قطاع الت�شويق

4093141132841132829623قطاع ال�شوؤون املالية

12111233201861219712قطاع تقنية املعلومات

615615615615اإدارة التدقيق الداخلي

432320412219301515503218قطاع التاأجري

000321211321قطاع ال�شوؤون القانونية

312211321761مكتب املدير العام 

22514382265181842241675720116437 قطاع العمليات

110413312413قطاع املحافظ وادارة الأ�شول

4483650104037532481731قطاع اخلدمات امل�شاندة

000000211101مكتب ال�شوؤون احلكومية

26642622941293000000ق�شم ال�شيانة33

2٥21٥٥--٥22٥1٥٥٥-٥-1٥٥٥٥٥٥٥٥2٥٥٥٥-٥٥الجمايل

61%56%31%29%ال�شعودة

اأخ�شر )متو�شط(اأخ�شر )متو�شط(اأخ�شر )متو�شط(اأخ�شر )متو�شط(نطاقات

امل�شدر: ال�شركة

نورد اأدناه جدوًل يبني عدد العاملني يف ال�شركات التابعة العاملة، كما يف تاريخ 31 مار�س 2016م، و2017م، و2018م و31 دي�شمرب 2018م.
جدول  ٥-11: عدد العاملني يف ال�شركات التابعة العاملة، كما يف تاريخ ٥1 مار�س 1٥-2م، 1٥-2م، 1٥-2م و٥1 دي�شمرب 1٥-2م

ال�شركة التابعة
٥1 دي�شمرب 1٥-2م٥1 مار�س 1٥-2م٥1 مار�س 1٥-2م٥1 مار�س 1٥-2م

 غري�شعودي
 غري�شعوديالإجمايل�شعودي

 غري�شعوديالإجمايل�شعودي
 غري�شعوديالإجمايل�شعودي

الإجمايل�شعودي

235235000---�شركة مراكز الريا�س

101101------�شركة عيون الرائد التجارية

101101------�شركة عيون الب�شاتني للتجارة

101101------�شركة البوارج

101101------�شركة املكارم
�شركة الق�شيم للم�شاريع الرتفيهية 

101101------والتجارية

٥-٥-2٥٥٥٥1---الإجمايل

امل�شدر: ال�شركة

33 يف اأغ�شط�س 2017م، ا�شتعانت ال�شركة بخدمات �شيانة من �شركة فواز احلكري العقارية، ونقلت عقود العمل جلميع موظفي ال�شيانة لديها اإلى �شركة فواز احلكري العقارية. ومت اإنهاء اتفاقية خدمات ال�شيانة هذه 

يف فرباير 2018م، ودخلت ال�شركة بعد ذلك يف اتفاقية خدمات ال�شيانة مع �شركة اإتقان لإدارة املرافق )وهي �شركة زميلة(.
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ال�شعودة ٥-٥

مت اعتماد برنامج ال�شعودة »نطاقات« مبوجب قرار معايل وزير العمل رقم 4040 وتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 2011/09/10م(، وذلك بناًء على 
قرار جمل�س الوزراء رقم 50 وتاريخ 1415/05/21هـ )املوافق 1994/10/27م(، وجرى تنفيذ برنامج »نطاقات« بتاريخ 1432/10/12هـ )املوافق 
برنامج  ومن خالل  ال�شعوديني.  املواطنني  توظيف  على  املوؤ�ش�شات  لت�شجيع  »نطاقات«  برنامج  تطبيق  العمل يف  وزارة  بداأت  وقد  2011/09/10م( 
»نطاقات« يتم تقييم اأداء اأية �شركة ا�شتنادًا اإلى فئات حمددة )نطاقات(، اأي: الفئة البالتينية، والفئة اخل�شراء )مق�شمة اإلى فئات فرعية، اأي: 
فئة منخف�شة وفئة متو�شطة وفئة مرتفعة(، والفئة ال�شفراء والفئة احلمراء. وتعترب ال�شركات التي تكون �شمن الفئة البالتينية اأو الفئة اخل�شراء 
قد اأوفت مبتطلبات ال�شعودة، وبالتايل يحق لها عدد من املزايا، مثل: احل�شول على تاأ�شريات العمل وجتديدها اأو بخالف ذلك تغيري مهن العاملني 
الأجانب )با�شتثناء املهن املخ�ش�شة ح�شريًا للمواطنني ال�شعوديني(. وفيما يتعلق بال�شركات التي تكون يف و�شٍع اأدنى من الفئة ال�شفراء اأو يف الفئة 
احلمراء )بناًء على مدى عدم تقيدها باملتطلبات املحددة(، فاإنها تعترب قد خالفت متطلبات ال�شعودة، وقد تخ�شع لبع�س الإجراءات اجلزائية، مثاًل 

احلد من قدرتها على جتديد تاأ�شريات عمل املوظفني الأجانب اأو منع املوظفني الأجانب بالكامل من احل�شول اأو جتديد تاأ�شريات العمل.

«اأعداد املوظفني بال�شركة  وملزيٍد من التفا�شيل حول ت�شنيف ال�شركة و�شركاتها التابعة مبوجب برنامج »نطاقات«، يرجى مراجعة اجلدول 10-5 
ح�شب القطاعات، كما يف تاريخ 31 مار�س 2016م، و2017م، و2018م و 31 دي�شمرب 2018م «.
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مناق�شة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�شركة املراكز العربية ونتائج الأعمال. ٦

مقدمة ٦٦٦

يحتوي ق�سم مناق�سة وحتليل الإدارة على عر�س مراجعة حتليلية لالأداء الت�سغيلي والو�سع املايل لل�سركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2016م )»ال�سنة املالية 2016م«( و31 مار�س 2017م )»ال�سنة املالية 2017م«( و31 مار�س 2018م )»ال�سنة املالية 2018م«(، لفرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م )»الت�سعة اأ�سهر من ال�سنة املالية 2018م«( ولفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م )»الت�سعة اأ�سهر من 
ال�سنة املالية 2019م«(. ي�ستند هذا الق�سم اإلى القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م، و2017م، بالإ�سافة 
اإلى الإي�ساحات املرفقة بها، والقوائم املالية املوحدة املراجعة امل�ستقلة النظامية للفرتات من 1 اأبريل 2017م الى 27 �سبتمرب 2017م )التي متثل 
اخر قوائم مالية موحدة نظامية لل�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( ومن 28 �سبتمرب 2017م الى 31 مار�س 2018م )التي متثل اأول قوائم مالية موحدة 
نظامية لل�سركة امل�ساهمة ال�سعودية املقفلة(، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها، والقوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سركة عن 
ال�سنة املالية 2018م، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها، والتي مت اإعدادها و مراجعتها من قبل »اإرن�ست ويونغ« )حما�سبون قانونيون( )»اإرن�ست 
ويونغ«( وفقًا ملعايري املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، والقوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سركة عن ال�سنة املالية 2018م 
)»قوائم ال�سنة املالية 2018م )IFRS(« ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية(، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها، والتي مت اإعدادها ومراجعتها 
والت�سريحات  املعايري  من  وغريها  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سارية   )IFRS( الدولية  املحا�سبية  للمعايري  وفًقا  ويونغ«  »اإرن�ست  قبل  من  قبل  من 
لفرتة  املراجعة  املوحدة  الأولية  املالية  القوائم  اإلى  ا  اأي�سً الق�سم  هذا  ي�ستند  و   .)SOCPA( القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة 
الت�سعة اأ�سهر من ال�سنة املالية 2019م، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإعدادها و مراجعتها من قبل كي بي اإم جي الفوزان و�سركاه 
)حما�سبون قانونيون( وفًقا للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية وغريها من املعايري والت�سريحات ال�سادرة 
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(. ومن اجلدير بالذكر فاإنه مت عر�س القوائم املالية املذكورة اأعاله يف ملحقات هذه الن�سرة.

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املالية 2018م وفقًا للمبادىء املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة  ب�سبب حتويل ال�سركة 
لو�سعها القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مغلقة اعتباًرا من تاريخ 28 �سبتمرب 2017م.

 ومت ا�ستخراج البيانات املتعلقة بال�سنة املالية 2017م من القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س عن ال�سنة املالية 2018م )باإ�ستثناء 
حيث ذكر عك�س ذلك(، وفقًا للمبادىء املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة، ومت ا�ستخراج البيانات املتعلقة بال�سنة املالية 2016م من القوائم املالية 

املوحدة املراجعة لل�سنة املالية 2017م. 

مت ا�ستخراج البيانات اخلا�سة بالفرتتني املنتهيتني بعد الأ�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2018م وال�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م من القوائم 
 ،)IFRS( املالية املوحدة الولية اخلا�سة مبدة الأ�سهر الت�سعة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018، والتي جرى اإعدادها طبقا للمعايري املحا�سبية الدولية
ال�سارية يف امللكة العربية ال�سعودية واملعايري والإعالنات الأخرى املعتمدة لدى الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني. وقد مت ا�ستخراج بع�س البيانات 
اخلا�سة بال�سنة املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م من القوائم املالية املوحدة الولية لالأ�سهر الت�سعة من ال�سنة املالية 2019م ، وذك عن فرتة الأ�سهر 
الت�سعة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018م، والتي مت اإعدادها طبقًا للمعايري املحا�سبية الدولية )IFRS( ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية )الرجاء 
ال�ستناد الى جدول 6-70 »اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م» يف الق�سم 6-13 «امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 

2018م و31 دي�سمرب 2018م«(.

يف جميع اأجزاء هذه الن�سرة، وما مل يرد ن�س خالفا لذلك، )1( مت اإعداد وتقدمي املعلومات املالية لل�سركة، عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 
مار�س 2016م و2017 م و 2018م، طبقًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، و)2( مت اإعداد وتقدمي البيانات املالية، عن 

.)IFRS( اأية فرتة مالية بعد 31 مار�س 2018م، طبقًا للمعايري املحا�سبية الدولية

وجرت اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م. وقد مثلت اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي 
املقيد على امل�ستاأجرين ل�سرتداد م�ساريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ستاأجرين. ومتت ت�سوية اإيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة 
لها، وجرى تقدميها، على ذلك النحو، مبوجب تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م. ولأغرا�س التوافق والت�ساق، 
جرت اإعادة ت�سنيف مبلغ قدره 62.3 مليون ريال �سعودي من اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�سرة.  ملزيد من 
املعلومات حول املبلغ املعاد ت�سنيفها يف قوائم املالية لعام 2016م، يرجى مراجعة حا�سية الق�سم »6-1 - ملخ�س املعلومات املالية» من هذه الن�سرة«. 
ولكن بع�س ايرادات املرافق يتّم ت�سجيلها �سافية، بعد تخفي�س امل�ساريف املتعلقة بها، وذلك تبعَا لأخذ ال�سركة �سخ�سية الوكيل. �سابقا كان يتم 
مقا�سة اإيرادات املرافق مقابل امل�ساريف املتعلقة بها، ويتم عر�سها حتت تكلفة الإيرادات )�سواء كان الرقم ايجابي اأو �سلبي(. على الرغم من ذلك، 

قامت ال�سركة بف�سل اإيرادات هذه املرافق حيث:
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ཛ  تاأخذ ال�سركة �سفة ال�سخ�سية الأ�سا�سية )يتم ت�سجيل اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات. فيما ت�سجل امل�سروفات املتعلقة بهذه اليرادات
حتت بند تكلفة الإيرادات(.

ཛ  .)تاأخذ ال�سركة �سخ�سية الوكيل )يتم تخفي�س اإيرادات املرافق بقيمة امل�ساريف املتعلقة بها ويتم ت�سجيلها حتت بند الإيرادات

ومتا�سيًا مع ت�سنيف القوائم املالية املوحدة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م، فقد مت ت�سنيف بند �سطب ا�ستثمارات عقارية �سمن كلفة 
اليرادات )وذلك �سمن جممل الربح( بدًل من ت�سنيفها �سمن تكاليف اأخرى )وذلك لي�س �سمن جممل الربح(. وبالتايل، فقد اأعيد ت�سنيف بند 
�سطب ا�ستثمارات عقارية يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م وقدرها 8.4 مليون ريال �سعودي الى كلفة اليرادات )�سمن جممل الربح(. 
ملزيد من املعلومات حول املبلغ املعاد ت�سنيفها يف قوائم املالية لعام 2016م، يرجى مراجعة حا�سية الق�سم »1.6 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه 

الن�سرة.

ومتا�سيًا اأي�سًا مع ت�سنيف القوائم املالية املوحدة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م، فقد مت اإعادة ت�سنيف 223.2 مليون ريال �سعودي 
يف 31 مار�س 2016م من دفعات مقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - موجودات غري متداولة الى دفعات مقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - موجودات 
ا�ستثمارية. ملزيد من  الى عقارات  الأولية  املبا�سرة  التكلفة  اإعادة ت�سنيف 249.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م من  متداولة. كما مت 
املعلومات حول املبالغ املعاد ت�سنيفها يف قوائم املالية لعام 2016م، يرجى مراجعة حا�سية الق�سم »1.6 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه الن�سرة.

ل متتلك اإرن�ست ويونغ، ول اأي من �سركائها اأو موظفيها )ول اأي من اأقاربهم( اأي اأ�سهم اأو م�سالح من اأي نوع يف ال�سركة اأو اأي من ال�سركات التابعة 
للمعايري  وفًقا  املعدة  املالية 2018م  لل�سنة  املراجعة  املالية  القوائم  تقرير  ا�سدار  ا�ستقالليتهم كما يف6 مار�س 2019م )تاريخ  يوؤثر على  لها، مما 

املحا�سبية الدولية )IFRS( ال�سارية اململكة العربية ال�سعودية(.

ل متتلك كي بي اإم جي الفوزان و�سركاه )حما�سبون قانونيون(، ول اأي من �سركائها اأو موظفيها )ول اأي من اأقاربهم( اأي اأ�سهم اأو م�سالح من اأي نوع 
يف ال�سركة اأو اأي من ال�سركات التابعة لها، مما يوؤثر عاى ا�ستقالليتهم كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وقد قدم اإرن�ست ويونغ، كما يف تاريخ هذه الن�سرة، 
اإلى دوره ب�سفته كمراجع القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سركة  مبوافقته اخلطية، و مل يقم ب�سحب تلك املوافقة، على ال�سارة يف هذه الن�سرة 
لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م و 31 مار�س 2017م، والقوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�س خا�س لل�سركة عن ال�سنة املالية 
2018م، بالإ�سافة اإلى الإي�ساحات املرفقة بها، وقوائم ال�سنة املالية 2018م )IFRS(، والقوائم املالية املوحدة امل�ستقلة النظامية للفرتات من 1 اأبريل 
2017م الى 27 �سبتمرب 2017م ومن 28 �سبتمرب 2017م الى 31 مار�س 2018م. وقد قدم كي بي اإم جي الفوزان و�سركاه )حما�سبون قانونيون(، كما 
يف تاريخ هذه الن�سرة، مبوافقته اخلطية، ومل يقم ب�سحب تلك املوافقة، على ال�سارة يف هذه الن�سرة اإلى دوره ب�سفته كمراجع القوائم املالية املوحدة 

لل�سركة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018م.

قد يحتوي هذا الق�سم على بيانات تتعلق باآفاق ال�سركة امل�ستقبلية، والتي تعك�س الآراء احلالية لإدارة ال�سركة وت�ستند اإلى خططها واآفاقها، والتي قد 
ت�سمل خماطر و�سكوك حمتملة. قد يختلف الأداء الفعلي لل�سركة ب�سكل جوهري عن الأداء املتوقع يف هذه البيانات التطلعية، نتيجًة لعوامل خمتلفة، 
مبا يف ذلك العوامل وال�سروط امل�ستقبلية التي متت مناق�ستها يف هذا الق�سم ولحقًا يف اأماكن اآخرى يف هذه الن�سرة، ل �سيما تلك الواردة يف الق�سم 

2 )»عوامل املخاطر«(.

جتدر املالحظة اإلى اأن الأرقام الواردة يف هذا الق�سم مت تقريبها اإلى اأقرب مليون. ولهذا فاأن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد يف اجلداول 
مبا اأن مت تقريبها اإلى اأقرب األف. 

اإقرارات اأع�شاء جمل�س الإدارة ب�شاأن القوائم املالية ٦٦٦

اأن املعلومات املالية الواردة يف هذا الق�سم م�ستخرجة دون اي تغيري جوهري من القوائم املايل، وب�سكل مت�سق معها.  اأع�ساء جمل�س الإدارة   يقّر 
ويقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سركة عن ال�سنة املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2016م و2017م والقوائم املالية املوحدة 
�سبتمرب  الى 27  اأبريل 2017م   1 للفرتات من  النظامية  امل�ستقلة  املوحدة  املالية  والقوائم  املالية 2018م،  ال�سنة  لغر�س خا�س عن  املعدة  املراجعة 
2017م ومن 28 �سبتمرب 2017م الى 31 مار�س 2018م، قد مّت اعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة 
اأن القوائم املالية املوحدة املراجعة عن ال�سنة املالية 2018م  اأع�ساء جمل�س الإدارة  عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(. ويقّر 
والقوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لل�سركة عن فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018م قد مّت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية 

الدولية )IFRS( ال�سعودية. 

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة 12 �سهرًا على الأقل تلي مبا�سرة  تاريخ ن�سر ن�سرة ال�سدار.

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مل يطراأ اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل الأعوام املالية الثالث ال�سابقة لتاريخ تقدمي 
طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية اخلا�سعة لهذه الن�سرة وحتى تاريخ اعتماد هذه الن�سرة.
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يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ال�سركة ل تنوي اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�ساطها.

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن عمليات ال�سركة مل تتوقف بطريقة ميكن اأن توؤثر اأو اأثرت �سلبًا على و�سعها املايل خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه قد مت الف�ساح عن جميع احلقائق اجلوهرية املتعلقة بال�سركة واأدائها املايل يف هذه الن�سرة، واأنه ل توجد اأي وقائع 
اأخرى قد يوؤدي اإغفالها اإلى اأن تكون اأي بيانات يف هذه الن�سرة م�سللة.

يقّر اأع�ساء جمل�س الدارة باأّنه لدى ال�سركة 6 �سركات تابعة عاملة بال�سافة الى 12 �سركة اأخرى، كان قد مت اأن�سائها يف ال�سابق لغر�س ت�سغيل كل 
مركز جتاري على حدى ك�سركة م�ستقلة. يف ال�سنة املالية 2018م قررت ال�سركة حتويل 17 مركز جتاري وال�سول التابعة لها من ال�سركات التابعة ومت 

البقاء على مركزين جتاريني �سمن احدى ال�سركات التابعة العاملة )�سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية(. 

يقر اأع�ساء جمل�س الدارة اأن لي�س لدى ال�سركة و�سركاتها التابعة اأي ممتلكات مبا يف ذلك اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي تكون 
قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري على تقييم الو�سع املايل.

 يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ال�سركة و�سركاتها التابعة مل تقدم اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي خالل ال�سنوات 
الثالث ال�سابقة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وطرح الأوراق املالية اخلا�سعة لهذه الن�سرة فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن راأ�س مال ال�سركة و�سركاتها التابعة ل تخ�سع لأي عقد من عقود اخليار.

يقّر اع�ساء جمل�س الإدارة بعدم وجود اأدوات دين �سادرة اأو قائمة اأو موافق عليها و مل يتم ا�سدارها اأو قرو�س لأجل اأو قرو�س م�سمونة برهن لدى 
ال�سركة با�ستثناء ما هو مذكور يف الق�سم 6-7-4-1»القرو�س و ال�سلف « و6-7-6/4-13-4 »املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من 
القرو�س الطويلة الأمد« و  13-7 »الت�سهيالت الئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة.يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه لي�س لدى ال�سركة اي قرو�س اأو 
مديونيات اأخرى مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية، واللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات ال�سراء التاأجريي 
اأو قرو�س م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن با�ستثناء ما هو مذكور يف الأق�سام 6-7-4-1»القرو�س و ال�سلف« و6-7-4 و6-13-4 »املطلوبات غري 
املتداولة مبا فيها الأجزاء املتداولة من القرو�س الطويلة الأمد« و  7-13 »الت�سهيالت الئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة.يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة 
اأنه ل توجد رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة و�سركاتها التابعة اعتبارًا من تاريخ هذه الن�سرة با�ستثناء ما هو مذكور يف الأق�سام 7-6-

4-1 »القرو�س و ال�سلف« و 6-7-4 و6-13-4 »املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد« و  13-7 »الت�سهيالت 
الئتمانية والقرو�س« من هذه الن�سرة.يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه ل توجد اأي اأ�سول ثابتة مهمة مزمع على �سراوؤها اأو ا�ستئجارها با�ستثناء ما هو 

مذكور يف الق�سم  6»مناق�سة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�سركة املراكز العربية ونتائج الأعمال« والق�سم 4 »ال�سركة« من هذه الن�سرة.

ملّخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة  ٦٦٦

ال�شعودية(  ٦٦٦٦٦ العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�شبة  ملعايري  )وفقا  الهامة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  ملّخ�س 
)٦0٦٦م٦0٦8٦م(

اأ�ش�س الإعداد  ٦٦٦٦٦٦٦

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية. ونورد فيما يلي بيانًا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 
املتبعة:

العرف املحا�شبي ٦٦٦٦٦٦٦

تعد القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�س خا�س وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء ال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم اإظهارها بالقيمة العادلة.

ا�شتخدام التقديرات ٦٦٦٦٦٦٦

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�س خا�س، وفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات والفرتا�سات التي قد توؤثر 
على قيمة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة، والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�س خا�س ومبالغ 
الإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل الفرتة التي اأعدت القوائم املالية ب�ساأنها. وبالرغم من اأن اإعداد هذه الفرتا�سات والتقديرات مبني على 

اأف�سل املعلومات املتوفرة لدى الإدارة عن العمليات والأحداث اجلارية، اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

املدينون ٦٦٦٦٦٦٦

اإثبات املخ�س�سات عند وجود دليل مو�سوعي على عدم قدرة املجموعة على حت�سيل الأر�سدة  تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�سلي للفاتورة. ويتم 
بالكامل. ت�سطب الأر�سدة عندما تعترب غري قابلة للتح�سيل. ت�سطب الديون املعدومة عند تكبدها. 
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ال�شتثمارات ٦٦٦٦٦٦٦

ال�سركة الزميلة هي من�ساأة متار�س عليها املجموعة تاأثريًا هامًا ول تعترب �سركة تابعة اأو م�سروعًا م�سرتكًا. يتم املحا�سبة عن ا�ستثمارات املجموعة يف 
ال�سركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية، ومبوجبها يقيد ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة يف قائمة املركز املايل املوحدة املعدة لغر�س خا�س 
بالتكلفة املعدلة بالتغريات التي تطراأ على ح�سة املجموعة يف �سايف موجودات ال�سركة الزميلة. تعك�س قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س 
احل�سة يف نتائج اأعمال ال�سركات الزميلة. ويف حالة اثبات اأي تغيري مبا�سرة �سمن حقوق امللكية يف ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة باإثبات ح�ستها 
يف اأي تغيري والف�ساح عن ذلك، اإذ يتطبق ذلك، يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة املعدة لغر�س خا�س. يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري 

املحققة الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�سركات الزميلة بقدر ح�ستها يف ال�سركة الزميلة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بالتاأكد فيما اإذا كان من ال�سروري اإثبات خ�سارة انخفا�س يف قيمة ا�ستثمارها يف �سركاتها الزميلة. 
وبتاريخ اإعداد كل قائمة مركز مايل، تقوم املجموعة بالتاأكد من وجود دليل مو�سوعي على وقوع انخفا�س يف قيمة ال�ستثمار يف اأي �سركة زميلة. ويف 
حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�س وذلك بالفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد لل�سركة الزميلة وتكلفة ال�سراء 
وعند  الأم.  لل�سركة  املالية  الفرتة  لنف�س  الزميلة  لل�سركات  املالية  القوائم  اإعداد  يتم  لغر�س خا�س.  املعدة  املوحدة  الدخل  قائمة  املبلغ يف  واثبات 

ال�سرورة، يتم اإجراء الت�سويات الالزمة كي تتفق ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك املتبعة من قبل املجموعة. 

ال�شتثمارات املتاحة للبيع ٦٦٦٦٦٦٦

غري  املوجودات  �سمن  وتدرج  العادلة،  بالقيمة  املتاجرة  لأغرا�س  اأو  ال�ستحقاق  تاريخ  حتى  بها  الحتفاظ  عدم  بنية  امل�سرتاة  ال�ستثمارات  تظهر 
املتداولة ما مل يكن هناك نية بيعها يف ال�سنة املالية الالحقة. تقيد اأو حتمل التغريات يف القيمة العادلة على قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة 

املعدة لغر�س خا�س.

حتدد القيمة العادلة بالرجوع اإلى القيمة ال�سوقية يف حالة وجود �سوق مايل ن�سط اأو با�ستخدام طرق تقييم بديلة، واإل تعترب التكلفة مبثابة القيمة 
العادلة.

ويف حالة بيع جزء من ال�ستثمارات املقتناة، فاإنه يتم املحا�سبة عنها على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.

ال�شتثمارات العقارية  ٦٦٦٦٦٦٦

تتكون ال�ستثمارات العقارية من املمتلكات املكتملة واملمتلكات حتت الإن�ساء واإعادة التطوير املحتفظ بها لغر�س حتقيق دخل اإيجارات اأو من اأجل 
زيادة راأ�س املال اأو كالهما. يتم قيا�س ال�ستثمارات العقارية مبدئيًا بتكلفة العقار املت�سمنة تكاليف املعامالت. تت�سمن تكاليف املعامالت م�ساريف 
حتويل امللكية والأتعاب املهنية للخدمات القانونية وعمولت التاأجري الأولية من اأجل و�سع املمتلكات يف حالة جتعلها �ساحلة للت�سغيل. تت�سمن القيمة 
الدفرتية اأي�سًا تكلفة ا�ستبدال جزء من ال�ستثمارات العقارية احلالية بتاريخ تكبد التكلفة يف حالة الوفاء ب�سروط اثباتها. بعد الإثبات الأويل، تظهر 
الإن�ساء.  حتت  وامل�ساريع  الأرا�سي  ا�ستهالك  يتم  ل  القيمة.  يف  مرتاكم  انخفا�س  واأي  املرتاكم  ال�ستهالك  ناق�سا  بالتكلفة  العقارية  ال�ستثمارات 

ت�ستهلك تكلفة املمتلكات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها.

حتمل م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س عند تكبدها. يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد، ب�سورة جوهرية، 
من قيمة اأو عمر الأ�سل املعني.

املمتلكات واملعدات ٦٦٦٦٦٦8

تقيد، يف الأ�سل، املمتلكات واملعدات بالتكلفة، وتظهر بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي تراكم النخفا�س يف القيمة. ت�ستهلك التكلفة ناق�سًا 
القيمة التقديرية املتبقية للممتلكات واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.

ت�ستهلك حت�سينات املباين امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على العمر الإنتاجي للتح�سينات اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأق�سر. 

حتمل م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س. يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد، ب�سورة جوهرية، من قيمة اأو 
عمر الأ�سل املعني.

النخفا�س يف قيمة املوجودات غري املالية ٦٦٦٦٦٦٦

تقوم املجموعة باإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للتاأكد فيما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وقوع اأي خ�سارة ناجتة 
لتحديد حجم هذه  الأ�سل  لذلك  لال�سرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم  الدليل،  مثل هذا  وجود  املوجودات. ويف حالة  تلك  قيمة  النخفا�س يف  عن 
اخل�سارة. ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة 

املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.
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ويف احلالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل )اأو الوحدة املدرة للنقدية( باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية 
لذلك الأ�سل )اأو الوحدة املدرة للنقدية( اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد لها، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س كم�سروف فورًا يف قائمة الدخل املوحدة 

ا تكاليف البيع والقيمة احلالية. املعدة لغر�س خا�س. متثل القيمة القابلة لال�سرتداد القيمة العادلة الأعلى لالأ�سل ناق�سً

واإذا ما مت لحقًا عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو الوحدة املدرة للنقدية( اإلى القيمة املعدلة 
القابلة لال�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات 
خ�سارة النخفا�س يف قيمة ذلك الأ�سل )اأو الوحدة املدرة للنقدية( يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة كاإيرادات 

فورًا يف قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س.

عقود الإيجار  ٦٦٦٦٦٦٦0

عقود الإيجار الت�شغيلية٦  املجموعة كموؤجر ٦٦٦٦٦٦٦0٦٦

اأبرمت املجموعة عقود اإيجار عقارية جتارية ملحفظة ا�ستثماراتها العقارية. قررت املجموعة، ا�ستنادًا اإلى تقييم �سروط واأحكام التفاقيات، خا�سة 
مت  وبالتايل  العقارات  هذه  مللكية  امل�ساحبة  الهامة  واملنافع  املخاطر  بكافة  حتتفظ  اأنها  الإيجار،  لدفعات  الأدنى  واحلد  الإيجار  عقد  �سروط  مدة 

ت�سغيلية. اإيجار  كعقود  اعتبارها 

ت�ساف التكاليف املبا�سرة الأولية املتكبدة اأثناء التفاو�س والرتتيب لعقد الإيجار الت�سغيلي اإلى القيمة الدفرتية لالأ�سل املوؤجر، ويتم اإثباتها كم�سروف 
طوال فرتة عقد اليجار وفق نف�س الأ�س�س امل�ستخدمة يف ايرادات اليجار. تدرج الإيجارات ال�سرطية كاإيرادات يف ال�سنة التي يتم اكت�سابها فيها.

عقود الإيجار ٦ املجموعة كم�شتاأجر ٦٦٦٦٦٦٦0٦٦

يتوقف ت�سنيف العقد فيما اإذا كانت الرتتيبات تعترب اإيجار اأو ت�ستمل على اإيجار، على جوهر الرتتيبات عند ن�ساأة العقد، �سواء كان الوفاء بالرتتيبات 
يتوقف على ا�ستخدام اأ�سل اأو موجودات حمددة اأو نقل حق ال�ستخدام حتى لو مل ين�س �سراحة على ذلك احلق يف الرتتيبات. 

يتم ر�سملة عقود الإيجار التمويلية التي تنقل ب�سكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية البند امل�ستاأجر اإلى املجموعة يف بداية عقد الإيجار 
بالقيمة العادلة للعقار املوؤجر، اأو بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار، اأيهما اأقل.

يتم جتزئة دفعات الإيجار بني تكاليف التمويل والنق�س يف التزامات الإيجار وذلك للو�سول اإلى معدل عائد ثابت على الر�سيد املتبقي من اللتزام. 
يتم حتميل تكاليف التمويل على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س عند ن�سوئها.

يتم ت�سنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلية. يتم حتميل الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية كم�ساريف على قائمة الدخل املوحدة 
املعدة لغر�س خا�س على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار، با�ستثناء مدفوعات الإيجار الطارئة التي يتم �سرفها عند ظهورها.

حتمل التكلفة املبا�سرة الأولية املتكبدة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س وفقا ل�سروط عقود الإيجار 
اأ�سا�س منتظم على مدى فرتة عقد الإيجار، حيث تعترب هذه الطريقة اأكرث متثيال لالإطار الزمني الذي يتم فيه النتفاع باملوجودات  املربمة على 

امل�ستاأجرة.

الدائنون واملبالغ امل�شتحقة الدفع  ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ساعة اأو اخلدمات امل�ستلمة، �سواًء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.

املخ�ش�شات ٦٦٦٦٦٦٦٦

ب�سداد هذه  ملزمة  املجموعة  تكون  اأن  املحتمل  ومن  �سابقة،  اأحداث  ناجتة عن  املجموعة  التزامات حالية على  املخ�س�سات عند وجود  اإثبات  يتم 
اللتزامات. تقا�س املخ�س�سات وفقًا لأف�سل تقدير تراه الإدارة للم�ساريف املطلوبة للوفاء بهذا اللتزام بتاريخ اإعداد القوائم املالية، وتخ�سم اإلى 

القيمة احلالية لها حني يكون الأثر جوهريًا.

الإيرادات غري املكت�شبة  ٦٦٦٦٦٦٦٦

متثل الإيرادات غري املكت�سبة النقد امل�ستلم مقابل اخلدمات التي �سيتم تنفيذها اأو الب�ساعة التي �سيتم ت�سليمها من قبل املجموعة يف امل�ستقبل. يف 
نهاية كل فرتة حما�سبية، يتم اإدخال القيود التعديلية لإثبات جزء من الإيرادات الذي مت احل�سول عليه خالل ال�سنة. 

كما ت�سمل الإيرادات غري املكت�سبة على اليجارات املح�سلة مقدمًا ب�ساأن العقارات التي تبداأ عقود ايجارها بعد نهاية ال�سنة.

القرو�س ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اثبات القرو�س باإجمايل املبالغ امل�ستلمة من قبل املجموعة.
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الزكاة ٦٦٦٦٦٦٦٦

تخ�سع املجموعة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( يف اململكة العربية ال�سعودية. يجنب خم�س�س للزكاة على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق. 
وحت�سب الزكاة املحملة على اأ�سا�س الوعاء الزكوي. يجري قيد اأية تعديالت ملخ�س�س الزكاة، اإن وجدت، عند ا�ستالم الربوط النهائية من الهيئة.

تعوي�شات نهاية اخلدمة للموظفني ٦٦٦٦٦٦٦٦

يجنب خم�س�س لتعوي�سات نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني يف القوائم املالية املوحدة املعدة لغر�س خا�س وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال 
اأم�ساها املوظف يف اخلدمة. اأ�سا�س الفرتة التي  ال�سعودي على 

اإثبات الإيرادات ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اثبات اليرادات بالقدر الذي يحتمل اأن يتدفق عنه منافع اقت�سادية للمجموعة، واأنه ميكن قيا�س اليرادات ب�سكل موثوق به وذلك ب�سرف النظر 
عن التاريخ الذي يتم فيه ال�سداد. يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم اأو امل�ستحق القب�س بعد الأخذ بعني العتبار �سروط ال�سداد 
تبني  وقد  والتخفي�سات.  املخ�س�سات  بعد خ�سم  كاإيرادات  املف�سح عنها  املبالغ  اإظهار  يتم  الر�سوم.  اأو  ال�سرائب  ا�ستبعاد  وبعد  تعاقديا  املحددة 
للمجموعة اأنها تعمل كاأ�سيل يف كافة ترتيبات اليرادات اخلا�سة بها )ما عدا م�ساريف اخلدمات املتعلقة باملنافع العامة للم�ستخدمني املفرطني - 

كما هو مو�سح لحقا يف هذا البند( لأنها اجلهة امللتزمة الرئي�سية ولديها املقدرة على حتديد الأ�سعار، وتتعر�س اأي�سًا ملخاطر الئتمان. 

كما يجب الوفاء مبعايري الإثبات املو�سحة اأدناه قبل اإثبات الإيرادات.

اإيرادات الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

تعترب املجموعة هي مبثابة املوؤجر يف عقود الإيجار الت�سغيلية. يتم املحا�سبة عن اإيرادات الإيجار النا�سئة عن عقود الإيجار الت�سغيلية لال�ستثمارات 
نظرًا  كاإيرادات  خا�س  لغر�س  املعدة  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  اإدراجها  ويتم  الإيجار  فرتة  مدى  على  الثابت  الق�سط  طريقة  با�ستخدام  العقارية 

ن�ساأتها.  اإثباتها عند  يتم  التي  ال�سرطية  الإيجارات  ايرادات  با�ستثناء  الت�سغيلية،  لطبيعتها 

يتم اإثبات حوافز امل�ستاأجرين كتخفي�س من اإيرادات الإيجار با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار. اإن مدة العقد هي الفرتة 
غري القابلة لالإلغاء من عقد الإيجار بالإ�سافة اإلى اأي مدة ا�سافية تتاح للم�ستاأجر كخيار لإكمال عقد التاأجري، حيث تكون الإدارة متاأكدة وب�سكل 

معقول عند ن�ساأة عقد الإيجار باأن امل�ستاأجر �سيمار�س هذا اخليار.

يتم اإثبات املبالغ امل�ستلمة من امل�ستاأجرين لإنهاء عقود الإيجار اأو للتعوي�س عن اخلراب يف قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س عند ن�سوئها. 

عوائد الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

تقوم املجموعة باإثبات عوائد الإيجار على اأ�سا�س تقارير املبيعات املدققة املقدمة من امل�ستاأجرين. يف حالة عدم توفر التقارير املدققة، ُتعد الإدارة 
تقديراتها اخلا�سة عن امل�ستاأجرين املحققني اأو املتخطني للمبيعات املتفق عليها يف عقود الإيجار بناء على اأدائهم ال�سابق.

ر�شوم اخلدمات ور�شوم الإدارة وامل�شروفات الأخرى القابلة لال�شرتداد من امل�شتاأجرين ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإثبات الإيرادات النا�سئة عن امل�ساريف املعاد حتميلها على امل�ستاأجرين خالل الفرتة التي ي�ستحق فيها التعوي�س. تدرج ر�سوم اخلدمات والإدارة 
املتعلقة باإ�سالح و�سيانة املباين واملبالغ امل�ستلمة الأخرى يف الإيرادات، بينما تدرج التكاليف ذات العالقة كجزء من تكلفة الإيرادات، لأن الإدارة 

تعترب باأن املجموعة تعمل ب�سكل رئي�سي كاأ�سيل يف هذا ال�ساأن.

يتم اإظهار ر�سوم اخلدمات املتعلقة باملنافع العامة اخلا�سة بامل�ستخدمني املفرطني يف ال�ستخدام بعد خ�سم التكاليف ذات العالقة وت�سجل كجزء من 
»دخل العمولة على تقدمي املنافع العامة للم�ستخدمني املفرطني يف ال�ستخدام، �سايف« �سمن الإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة املبدئية لأن الإدارة 

تعترب باأن املجموعة تعمل كوكيل يف هذا ال�ساأن.

توزيعات الأرباح ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإثبات توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات عند الإقرار باأحقية املجموعة ل�ستالمها.

الإيرادات الأخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإثبات كافة الإيرادات الأخرى على اأ�سا�س ال�ستحقاق عند الإقرار باأحقية املجموعة لكت�سابها.

تكاليف التمويل ٦٦٦٦٦٦٦8
تتم ر�سملة تكاليف التمويل املتعلقة مبا�سرة باإن�ساء اأ�سل ما وذلك عند اإمتام كافة الن�ساطات ال�سرورية لإعداد الأ�سل املوؤهل للغر�س الذي اأن�ساأ من 

اأجله، وبعد ذلك، حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س. 
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امل�شاريف ٦٦٦٦٦٦٦٦

التكاليف املتكبدة يف الرتويج للمجمعات واملراكز التجارية. ت�سنف كافة امل�ساريف الأخرى  تتكون م�ساريف الدعاية والرتويج ب�سكل رئي�سي من 
واإدارية. عمومية  كم�ساريف 

ت�سمل امل�ساريف العمومية والإدارية التكاليف التي ل تعترب ب�سكل حمدد جزءًا من تكلفة الإيرادات. يتم التوزيع بني امل�ساريف العمومية والإدارية 
وتكلفة الإيرادات، عند ال�سرورة، وفق اأ�س�س ثابتة.

املعلومات القطاعية ٦٦٦٦٦٦٦0

القطاع الت�سغيلي هو اأحد مكونات املجموعة:
ཛ .يقوم باأن�سطة جتارية ميكن اأن تكت�سب منها اإيرادات وتتكبد عنها م�ساريف

ཛ .يتم حتليل نتائج العمليات با�ستمرار من قبل الإدارة من اأجل اتخاذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقومي الأداء

ཛ .تتوفر ب�ساأنه معلومات مالية

تعترب الإدارة عمليات املجموعة ككل قطاعًا ت�سغيليًا واحدًا لأن كافة ال�سركات التابعة تزاول ن�ساطات مماثلة.

وتتعر�س  بيئة جغرافية معينة  لالإيرادات يف  اأن�سطة مدرة  تزاول  التي  املن�ساآت  اأو  والعمليات  املوجودات  القطاع اجلغرايف عبارة عن جمموعة من 
ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك العاملة يف بيئات اقت�سادية اأخرى. تتم كافة عمليات املجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية، وبالتايل مت اعتماد قطاع 

جغرايف واحد. لغر�س التحليل يف هذه الن�سرة، مت حتليل كل مركز جتاري على حدى من قبل الدارة.

املعامالت بالعمالت الأجنبية ٦٦٦٦٦٦٦٦

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي وفقا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة حني اإجراء تلك املعامالت. وحتول اأر�سدة املوجودات 
لأ�سعار  وفقا  لغر�س خا�س  املعدة  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  كما يف  ال�سعودي  الريال  اإلى  الأجنبية  بالعمالت  امل�سجلة  النقدية  واملطلوبات 
اأو حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة  ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة عن الت�سديدات 

الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س.

ملّخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )وفًقا للمعايري املحا�شبية الدولية ال�شارية يف اململكة العربية ال�شعودية(  ٦٦٦٦٦
لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة بوا�سطة املجموعة عند اإعداد هذه القوائم املالية الأولية املوحدة:

اأ�ش�س التوحيد ٦٦٦٦٦٦٦

ال�شركات التابعة ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

تقوم املجموعة باإجراء اإعادة تقييم للتاأكد فيما اإذا كانت متار�س �سيطرة على ال�سركة امل�ستثمر فيها من عدمه وذلك عندما ت�سري احلقائق والظروف 
اإلى وجود تغري يف عنا�سر ال�سيطرة. يبداأ جتميع ال�سركة التابعة عندما حت�سل املجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتتوقف هذه ال�سيطرة 
عندما تفقد املجموعة �سيطرتها على ال�سركة التابعة. ويتم اإدراج املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�سروفات املتعلقة بال�سركة التابعة التي مت 
حيازتها اأو بيعها خالل ال�سنة يف القوائم املالية من تاريخ ح�سول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة املجموعة على ال�سركة التابعة.

 يتعلق الربح / اخل�سارة وكل بند من بنود الدخل ال�سامل الآخر مب�ساهمي ال�سركة واحل�س�س غري امل�سيطرة حتى واإن اأدى ذلك اإلى ر�سيد عجز يف 
احل�س�س غري امل�سيطرة. وعند ال�سرورة، يتم اجراء ت�سويات على القوائم املالية لل�سركات التابعة كي تتما�سى �سيا�ساتها املحا�سبية مع تلك املتبعة 
من قبل املجموعة. ويتم ا�ستبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني �سركات املجموعة وحقوق امللكية والإيرادات وامل�سروفات والتدفقات النقدية 

املتعلقة باملعامالت فيما بني اأع�ساء املجموعة بالكامل عند التوحيد.

مت عر�س قائمة بال�سركات التابعة يف الإي�ساح )1(. كما يبني هذا الإي�ساح بلد التاأ�سي�س والأن�سطة الرئي�سية ون�سب امللكية.
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يتم املحا�سبة عن التغري يف ح�سة امللكية ل�سركة تابعة، مع عدم فقدان ال�سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. اإذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �سركة 
فاإنها: تابعة، 

ཛ .التوقف عن اإثبات موجودات )مبا يف ذلك ال�سهرة( ومطلوبات ال�سركة التابعة

ཛ .التوقف عن اإثبات القيمة الدفرتية لأي ح�س�س غري م�سيطرة

ཛ .التوقف عن اإثبات فروقات التحويل املرتاكمة امل�سجلة يف حقوق امللكية

ཛ .اإثبات القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم

ཛ .اإثبات القيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به

ཛ .اإثبات اأي فائ�س اأو عجز يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة

ཛ  ،اإعادة ت�سنيف ح�سة ال�سركة الأم من البنود امل�سجلة �سابًقا يف الدخل ال�سامل الخر اإلى قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة اأو الأرباح املبقاة
متى كان ذلك منا�سبُا، ومتى اقت�ست ال�سرورة اإذا قامت املجموعة ب�سكل مبا�سر ببيع املوجودات اأو املطلوبات ذات ال�سلة.

اأي ح�سة حمتفظ بها يف  يعاد قيا�س  ال�سيطرة،  التابعة ب�سبب فقدان  ال�سركات  اأو املحا�سبة عن ال�ستثمار يف  تتوقف املجموعة عن توحيد  عندما 
املن�ساأة بالقيمة العادلة، ويتم اإثبات التغري يف القيمة الدفرتية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. ت�سبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفرتية الأولية 
لأغرا�س املحا�سبة لحقا عن احل�سة املحتفظ بها ك�سركة زميلة اأو اأ�سل مايل. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اأي مبالغ مثبتة �سابقا يف بنود الدخل ال�سامل 
الآخر فيما يتعلق بتلك املن�ساأة تتم املحا�سبة عنها كما لو اأن املجموعة قد قامت مبا�سرة با�ستبعاد املوجودات اأو املطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا 

اأن املبالغ التي مت اإثباتها �سابقا يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى يتم اإعادة ت�سنيفها اإلى قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

احل�ش�س غري امل�شيطرة ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

اأو اخل�سارة  تظهر احل�س�س غري امل�سيطرة يف نتائج وحقوق امللكية لل�سركات التابعة ب�سكل منف�سل يف قائمة املركز املايل املوحدة وقائمة الربح 
امللكية املوحدة. التغريات يف حقوق  ال�سامل املوحدة وقائمة  الدخل  املوحدة وقائمة 

ال�شركات الزميلة ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

ال�سركات الزميلة هي تلك ال�سركات التي متار�س عليها املجموعة تاأثريًا كبريًا. والتاأثري اجلوهري هو القدرة على امل�ساركة يف قرارات ال�سيا�سات 
ال�ستثمارات يف  املحا�سبة عن  تتم  ال�سيا�سات.  تلك  على  م�سرتكة  �سيطرة  اأو  ب�سيطرة  التمتع  دون  ولكنها  فيها  امل�ستثمر  لل�سركة  والت�سغيلية  املالية 

ال�سركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية بعد اإثباتها يف الأ�سل بالتكلفة. 

طريقة حقوق امللكية ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية عند املحا�سبة عن ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة. ومبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم اإثبات ال�ستثمارات يف الأ�سل 
اأو اخل�سارة  الربح  ال�ستحواذ يف قائمة  بعد  ملا  امل�ستثمر فيها  ال�سركة  اأو خ�سائر  اأرباح  لإثبات ح�سة املجموعة يف  بعد ذلك  تعديلها  ويتم  بالتكلفة 

املوحدة، وح�سة املجموعة من احلركات يف بنود الدخل ال�سامل الآخر لل�سركة امل�ستثمر فيها يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة، اإن وجدت.

يتم اإثبات توزيعات الأرباح امل�ستلمة اأو امل�ستحقة من ال�سركات الزميلة كتخفي�س يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار.

ل تقوم املجموعة بالعرتاف باأي خ�سائر اإ�سافية عندما ت�ساوي اأو تتجاوز ح�سة املجموعة يف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركة امل�ستثمر فيها بطريقة حقوق 
امللكية ح�ستها يف املن�ساأة مبا فيها ذلك اأي م�ستحقات اأخرى غري م�سمونة اإل اإذا تكبدت التزامات اأو قامت بعمل دفعات نيابة عن املن�ساأة.

حتذف الأرباح غري املحققة، اإن وجدت، عن املعامالت بني املجموعة و�سركتها الزميلة بقدر ح�سة املجموعة يف هذه ال�سركة. كذلك يتم ا�ستبعاد 
م العملية دلياًل على وجود انخفا�س يف قيمة الأ�سل املحوَّل. اخل�سائر غري املحققة ما مل تقدِّ

يتم اإدراج ال�سهرة، اإن وجدت، املتعلقة بال�سركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها ب�سكل فردي للتاأكد من وجود 
انخفا�س يف قيمتها.

يتم اإظهار اإجمايل ح�سة املجموعة يف ربح اأو خ�سارة ال�سركة الزميلة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة خارج الربح الت�سغيلي.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد فيما اإذا كان من ال�سروري اإثبات خ�سارة انخفا�س يف قيمة ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة. 
وبتاريخ اإعداد كل قوائم مالية، تقوم املجموعة بتحديد فيما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأن ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة قد انخف�ست قيمته. 
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�س يف القيمة بالفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد لل�سركة الزميلة وقيمته 

الدفرتية، ثم تقوم باإثبات اخل�سارة كـ »ح�سة يف اأرباح �سركة زميلة« يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.
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وعند فقدان التاأثري الهام على ال�سركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�س واإثبات اأي ا�ستثمار حمتفظ به بقيمته العادلة. يتم اإثبات اأي فرق بني القيمة 
الدفرتية لل�سركة الزميلة عند فقدان التاأثري الهام والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به واملتح�سالت من ال�ستبعاد يف قائمة الربح اأو اخل�سارة 

املوحدة.

اإذا ما مت تخفي�س ح�سة امللكية يف ال�سركة الزميلة ومازال هناك تاأثريًا هامًا، يتم اإعادة ت�سنيف ح�سة تنا�سبية فقط من املبالغ املثبتة �سابقًا يف بنود 
الدخل ال�سامل الآخر اإلى قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة، ح�سبما هو مالئم.

العمالت الأجنبية  ٦٦٦٦٦٦٦

املعامالت والأر�شدة ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم ترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي على اأ�سا�س اأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت. اأما املوجودات 
واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت الأجنبية فيجري ترجمتها اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. 
يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ت�سوية وترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة. يتوقف حتويل البنود غري 
النقدية على فيما اإذا مت اإثباتها بالتكلفة التاريخية اأو القيمة العادلة. اإن البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية يتم 
حتويلها با�ستخدام اأ�سعار التحويل يف تاريخ املعاملة.وبالن�سبة للموجودات غري النقدية التي يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم حتويلها 
اأو اخل�سائر الناجتة عن حتويل البنود غري  اأ�سعار ال�سرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الأرباح  با�ستخدام 
النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة بنف�س طريقة اثبات الرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للبند )اأي اأن فروق التحويل للبنود 

التي يتم اثبات الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة اأو قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

ت�شنيف املوجودات واملطلوبات اإلى متداولة/غري متداولة ٦٦٦٦٦٦٦

تعر�س املجموعة املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل املوحدة ا�ستناًدا اإلى ت�سنيفها اإلى بنود متداولة/غري متداولة. يكون الأ�سل متداوًل 
عندما:

ཛ .يكون من املتوقع حتققه اأو توجد نية لبيعه اأو ا�ستهالكه يف دورة ت�سغيل عادية

ཛ يكون حمتفظًا به ب�سكل اأ�سا�سي بغر�س املتاجرة

ཛ .يكون من املتوقع حتققه خالل اثني ع�سر �سهرًا بعد فرتة التقرير املايل

ཛ  اأو ال�ستخدام لت�سوية التزام لفرتة اثني ع�سر �سهرًا على الأقل بعد فرتة يكون يف �سورة نقد وما يف حكمه ما مل يكن مقيدًا من التبادل 
التقرير املايل.

يتم ت�سنيف جميع املوجودات الأخرى على اأنها غري متداولة.

يكون اللتزام متداوًل عندما:
ཛ .يكون من املتوقع �سداده يف دورة الت�سغيل العادية

ཛ يكون حمتفظًا به ب�سكل اأ�سا�سي بغر�س املتاجرة

ཛ يكون م�ستحق ال�سداد خالل اثني ع�سر �سهرًا بعد فرتة التقرير املايل

ཛ .يف حالة عدم وجود حق غري م�سروط بتاأجيل ت�سوية اللتزام لفرتة اثني ع�سر �سهرًا على الأقل بعد فرتة التقرير املايل

يتم ت�سنيف كافة املوجودات واملطلوبات الأخرى على اأنها غري متداولة.

قيا�س القيمة العادلة ٦٦٦٦٦٦٦

القيمة العادلة هي القيمة التي �سيتم ا�ستالمها مقابل بيع اأ�سل ما اأو دفعها مقابل حتويل التزام ما �سمن معاملة منتظمة بني امل�ساركني يف ال�سوق 
بتاريخ القيا�س. ي�ستند قيا�س القيمة العادلة اإلى افرتا�س حدوث معاملة بيع الأ�سل اأو نقل اللتزام يف اإحدى احلالت التالية:

ཛ يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات اأو املطلوبات اأو

ཛ .يف غري ال�سوق الرئي�سية، اأي يف ال�سوق الأكرث مالءمة لالأ�سل اأو اللتزام

تقا�س القيمة العادلة لأ�سل اأو التزام با�ستخدام افرتا�سات ي�ستعملها املتعاملون لت�سعري اأ�سل اأو التزام وذلك على فر�سية اأن املتعاملني ي�سعون لأف�سل 
منفعة اقت�سادية.
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العادلة وتعظيم ال�ستفادة من  القيمة  لقيا�س  املعلومات الالزمة متاحة  التي تكون فيها  الظروف  التقييم املالئمة يف ظل  ت�ستخدم املجموعة طرق 
للمالحظة. القابلة  غري  املدخالت  ا�ستخدام  وتقليل  للمالحظة  القابلة  املدخالت 

يتم ت�سنيف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�س قيمها العادلة اأو مت الإف�ساح عنها يف القوائم املالية املوحدة �سمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة 
العادلة. ويتم الإف�ساح عن ذلك اأدناه، ا�ستنادًا اإلى اأقل م�ستوى من املدخالت التي تعترب مهمة لقيا�س القيمة العادلة ككل:

ཛ  .امل�ستوى 1: الأ�سعار املتداولة )بدون تعديل( يف اأ�سواق ن�سطة للموجودات واملطلوبات املماثلة

ཛ  امل�ستوى 2: قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام مدخالت بخالف الأ�سعار املتداولة املدرجة يف امل�ستوى الأول الذي ميكن مالحظته اإما ب�سورة
مبا�سرة اأو ب�سورة غري مبا�سرة.

ཛ .امل�ستوى 3: قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام مدخالت اأقل يف امل�ستوي التي تعتمد على بيانات �سوقية غري قابلة للمالحظة

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املعرتف بها يف القوائم املالية املوحدة على اأ�سا�س متكرر، تقوم املجموعة بتحديد ما اإذا كان التحويل قد حدث بني 
امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي عن طريق اإعادة تقييم الت�سنيف )ا�ستنادًا اإلى اأدنى م�ستوى من املدخالت الهامة اإلى قيا�س القيمة العادلة ككل( يف 

نهاية فرتة التقرير.

لأغرا�س اإف�ساحات القيمة العادلة، قامت املجموعة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�س طبيعة وخ�سائ�س وخماطر الأ�سل اأو اللتزام 
وم�ستوى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادة كما هو مو�سح اأعاله. 

العرتاف بالإيرادات ٦٦٦٦٦٦٦

مكونًا  الإيرادات اجلديد منوذجًا  معيار  ا�ستحدث  يناير 2018م.   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  ال�سنوية  للفرتات   15 املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  ي�سري 
للعميل.  تقدمي اخلدمات  اأو  اإلى  الب�ساعة  ال�سيطرة على  انتقال  بالإيرادات عند  العرتاف  ب�ساأن  املحا�سبية  املبادئ  قائم على  من خم�س خطوات 
تتمثل اخلم�س خطوات هذه يف الآتي: حتديد العقود املربمة مع العمالء، وحتديد التزامات الأداء املن�سو�س عليها يف العقد، وحتديد �سعر املعاملة، 
اإف�ساحات  وتخ�سي�س �سعر املعاملة، والعرتاف بالإيرادات عند ا�ستيفاء التزامات الأداء. كما يتطلب املعيار الدويل للتقرير املايل )15( تقدمي 
معززة ب�ساأن الإيرادات وذلك مل�ساعدة امل�ستثمرين على اأن يفهموا ب�سورة اأف�سل طبيعة ومبلغ وتوقيت الإيرادات وعدم التاأكد منها ومن التدفقات 
النقدية الناجتة من العقود املربمة مع العمالء، وحت�سني اإمكانية مقارنة الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء. ي�سمح هذا املعيار بالتطبيق باأثر 

رجعي بالكامل اأو باتباع منهج الأثر الرجعي املعدل.

يتم العرتاف بالإيرادات بالقدر الذي يكون فيه من املحتمل تدفق منافع اقت�سادية للمجموعة وميكن قيا�س العائدات ب�سورة موثوق فيها بغ�س النظر 
عن موعد ال�سداد. يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم اأو امل�ستحق مع الأخذ يف العتبار �سروط ال�سداد املحددة تعاقديًا وبا�ستثناء 
اأي ر�سوم اأو اأتعاب. يتم اإظهار املبالغ املف�سح عنها كاإيرادات بعد خ�سم املخ�س�سات التجارية والتخفي�سات. وعليه، لي�س هناك اأي تاأثري جوهري 

ناجت عن تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 15 على العرتاف بالإيرادات للمجموعة.

تتكون اإيرادات املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي من اإيرادات اإيجار من عقود الإيجار �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم 17.  بالن�سبة لأنواع الإيرادات 
الأخرى فينطبق عليها املعيار الدويل للتقرير املايل 15. 

اإيرادات الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

تعترب املجموعة مبثابة املوؤجر يف خمتلف عقود الإيجار الت�سغيلي. تتم املحا�سبة عن اإيرادات الإيجار النا�سئة عن عقود الإيجار الت�سغيلية لال�ستثمارات 
العقارية با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار ويتم اإدراجها يف قائمة الربح اأو اخل�سارة الأولية املوحدة كاإيرادات نظرًا لطبيعتها 
الت�سغيلية، با�ستثناء اإيرادات الإيجارات ال�سرطية التي يتم اإثباتها عند ن�سوئها. يتم العرتاف بالإيرادات امل�ستحقة بقدر الإيرادات املحققة وغري 

املطالب بها بعد.

يتم اإثبات حوافز امل�ستاأجرين كتخفي�س من اإيرادات الإيجار با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار. اإن مدة العقد هي الفرتة 
غري القابلة لالإلغاء من عقد الإيجار بالإ�سافة اإلى اأي مدة ا�سافية تتاح للم�ستاأجر كخيار لإكمال عقد التاأجري، حيث تكون الإدارة متاأكدة وب�سكل 

معقول عند ن�ساأة عقد الإيجار باأن امل�ستاأجر �سيمار�س هذا اخليار.

يتم اإثبات املبالغ امل�ستلمة من امل�ستاأجرين لإنهاء عقود الإيجار اأو للتعوي�س عن التلف يف قائمة الربح اأو اخل�سارة الأولية املوحدة عند ن�سوئها.

عوائد الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

تقوم املجموعة باإثبات عوائد الإيجار على اأ�سا�س تقارير املبيعات املدققة املقدمة من امل�ستاأجرين. يف حالة عدم توفر التقارير املدققة، ُتعد الإدارة 
تقديراتها اخلا�سة عن امل�ستاأجرين املحققني اأو املتخطني للمبيعات املتفق عليها يف عقود الإيجار بناء على اأدائهم ال�سابق.
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ر�شوم اخلدمات، ر�شوم الإدارة، وامل�شاريف الأخرى القابلة لال�شرتداد من امل�شتاأجرين  ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم العرتاف بالإيرادات النا�سئة عن امل�ساريف املعاد حتميلها على امل�ستاأجرين خالل الفرتة التي ي�ستحق فيها التعوي�س. تدرج ر�سوم اخلدمات 
والإدارة املتعلقة باإ�سالح و�سيانة املباين واملبالغ امل�ستلمة الأخرى يف الإيرادات، بينما تدرج التكاليف ذات العالقة كجزء من تكلفة الإيرادات، لأن 

الإدارة تعترب باأن املجموعة تعمل كطرف اأ�سيل يف هذا ال�ساأن.

يتم اإظهار ر�سوم اخلدمات املتعلقة باملنافع العامة اخلا�سة بامل�ستخدمني املفرطني يف ال�ستخدام بعد خ�سم التكاليف ذات العالقة وت�سجل كجزء من 
»دخل العمولة على تقدمي املنافع العامة للم�ستخدمني املفرطني يف ال�ستخدام، �سايف« �سمن الإيرادات يف قائمة الدخل الأولية املوحدة لأن الإدارة 

تعترب باأن املجموعة تعمل كوكيل يف هذا ال�ساأن.

طرف اأ�شيل اأم وكيل ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

قامت املجموعة بتقييم اتفاقياتها لتحديد ما اإذا كانت تعمل كطرف اأ�سيل وبالتايل تدرج اإيراداتها على اأ�سا�س اإجمايل، اأم اأنها تعمل وكيل فتدرج 
اإيراداتها على اأ�سا�س ال�سايف. يف هذا التقييم، اخذت املجموعة بعني العتبار ما اإذا كانت قد ح�سلت على ال�سيطرة على اخلدمات املحددة قبل اأن 
يتم حتويلها اإلى العميل، بالإ�سافة اإلى موؤ�سرات اأخرى مثل الطرف امل�سوؤول ب�سكل اأ�سا�سي عن الوفاء، وخماطر املخزون وتقديرها يف حتديد ال�سعر. 
املفرطني يف  للم�ستخدمني  باملرافق  املتعلقة  ر�سوم اخلدمات  اإيراداتها )با�ستثناء  ترتيبات  اأ�سيل يف جميع  تعمل كطرف  اأنها  اإلى  املجموعة  انتهت 
ال�ستخدام - كما هو مو�سح يف الق�سم ال�سابق( حيث اأنها امللتزم الرئي�سي وتعمل مبوجب نطاق ت�سعري كما تتعر�س ملخاطر الئتمان. مل يكن هناك 

اأي تعديل ب�سبب هذا التغيري حيث اأن �سيا�سة املجموعة تتما�سى بالفعل مع متطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل 15.

متطلبات العر�س والإف�شاح ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

ل املجموعة الإيرادات املثبتة من العقود مع العمالء اإلى فئات تو�سح كيفية تاأثر طبيعة الإيرادات والتدفقات  كمتطلب يف القوائم املالية املوحدة، تف�سّ
النقدية ومبلغها وتوقيتها وعدم التاأكد املتعلق بها بالعوامل القت�سادية. راجع القوائم املالية املوحدة لالإف�ساح عن الإيرادات التف�سيلية.

دخل الفوائد ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم العرتاف بدخل الفوائد با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. عندما تنخف�س الذمم املدينة تقوم املجموعة بتخفي�س القيمة الدفرتية لقيمتها 
القابلة لال�سرتداد وهي التدفقات النقدية املقدرة خم�سومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي لالأداة وت�ستمر يف اإلغاء اخل�سم كاإيرادات فوائد. يتم 

العرتاف باإيرادات الفوائد على القرو�س منخف�سة القيمة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

اإيرادات توزيعات الأرباح ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإثبات توزيعات الأرباح من ال�ستثمارات عند الإقرار باأحقية املجموعة ل�ستالمها.

الإيرادات الأخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦8

يتم اإثبات كافة الإيرادات الأخرى على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق عند الإقرار باأحقية املجموعة لكت�سابها.

امل�شاريف ٦٦٦٦٦٦٦

تتكون م�ساريف الدعاية والرتويج ب�سكل رئي�سي من التكاليف املتكبدة يف عمليات الرتويج والإعالنات للمجمعات واملراكز التجارية. ت�سنف كافة 
اإيرادات. امل�ساريف الأخرى كم�ساريف عمومية واإدارية وتكلفة 

ت�ستمل امل�ساريف العمومية والإدارية على التكاليف التي ل تعترب ب�سكل حمدد جزءًا من تكلفة الإيرادات والرتويج والإعالن. يتم التوزيع بني امل�ساريف 
العمومية والإدارية وتكلفة الإيرادات، عند ال�سرورة، وفق اأ�س�س ثابتة.

تكاليف القرتا�س ٦٦٦٦٦٦٦

جاهزة  تكون  حتى  هامة  زمنية  فرتة  تتطلب  والتي  موؤهلة  موجودات  وانتاج  وان�ساء  اقتناء  علي  مبا�سرة  تعود  التي  القرتا�س  تكاليف  ر�سملة  يتم 
لال�ستخدام املحدد لها اأو بيعها اأو ر�سملتها كجزء من تكلفة الأ�سل. يتم ت�سجيل كافة تكاليف القرتا�س الأخرى كم�سروف خالل الفرتة التي تتكبد 

التي تتكبدها املن�ساأة للح�سول على تلك القرو�س. التمويلية والتكاليف الأخرى  التكاليف  فيها. تتكون تكاليف القرتا�س من 

حتت�سب الفائدة املر�سملة با�ستخدام املتو�سط املرجح لتكلفة القرتا�س للمجموعة بعد تعديلها للقرو�س املرتبطة بالتطويرات املحددة. عندما ترتبط 
ا اأي دخل ا�ستثماري ناجت عن ا�ستثمارها  القرو�س بتطويرات حمددة فاإن املبلغ الذي يتم ر�سملته هو اإجمايل الفائدة املتكبدة على تلك القرو�س ناق�سً
املوؤقت. يتم ر�سملة الفائدة من بداية اأعمال التطوير حتى تاريخ النتهاء الفعلي، اأي عندما يتم النتهاء من جميع اأعمال التطوير ب�سكل كبري. يتم 
ا على تكلفة �سراء موقع  التوقف عن ر�سملة تكاليف القرتا�س اإذا كانت هناك فرتات توقف طويلة لن�ساط التطوير. يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س اأي�سً

ا لإعادة التطوير، ولكن فقط عندما تكون هناك اأن�سطة �سرورية جارية لإعداد الأ�سل لإعادة التطوير. عقار مت اقتنائه خ�سي�سً
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الزكاة  ٦٦٦٦٦٦8

تخ�سع املجموعة للزكاة و�سريبة الدخل وذلك وفقًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«(. يتم تقدير خم�س�س الزكاة على اأ�سا�س الوعاء 
الزكوي امل�ستقل للمجموعة، على الرغم من تقدمي ال�سركة الأم القاب�سة اإقرارات زكاة موحدة مبا يف ذلك ال�سركات التابعة اململوكة لها بالكامل 
وتعديل خم�س�س الزكاة عند ا�ستالم الربط النهائي لإقرارات الزكاة املوحدة لل�سركة الأم القاب�سة وال�سركات التابعة لها اململوكة بالكامل. يجرى 
قيد اأية فروق يف الربوط عند اعتماد الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( على م�ستوى ال�سركة الأم القاب�سة يف قائمة الربح 

اأو اخل�سارة يف ال�سنة التي تعتمد فيها الهيئة الربط النهائي.

املمتلكات واملعدات ٦٦٦٦٦٦٦

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واخل�سائر املرتاكمة لالنخفا�س يف القيمة، اإن وجدت. ت�ستمل التكلفة على 
التكاليف املتعلقة مبا�سرة ب�سراء هذه البنود. يتم قيد نفقات الإ�سالح وال�سيانة يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة يف الفرتة التي مت تكبدها فيه. 
اأو تعمل على متديده ب�سورة جوهرية. تطفاأ حت�سينات املباين امل�ستاأجرة  التي تزيد من قيمة عمر املوجودات ذات ال�سلة  يتم ر�سملة التح�سينات 

بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للتح�سينات اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل.

يتم احت�ساب ال�ستهالك من التاريخ الذي تكون فيه بنود املمتلكات واملعدات متاحة للغر�س منها. يتم احت�ساب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت 
على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات كما يلي:

عدد ال�شنوات

4 - 8 �سنواتاأدوات ومعدات
4 - 10 �سنواتاأثاث وجتهيزات

4 �سنوات�سيارات

5 - 6 �سنواتحت�سينات على عقارات م�ستاأجرة
)العمر الإنتاجي اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل(

تتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق ا�ستهالك املمتلكات واملعدات �سنويًا، ويتم تعديلها باأثر م�ستقبلي، اإذا كان ذلك مالئمًا، بتاريخ 
كل قائمة مركز مايل. ل يتم ا�ستهالك العقارات قيد الإن�ساء، والتي لي�ست جاهزة للغر�س املق�سود منها.

يتم التوقف عن اإثبات بنود املمتلكات املعدات عند ال�ستبعاد اأو عندما ل يكون من املتوقع منافع اقت�سادية م�ستقبلية. يتم اإدراج اأي اأرباح اأو خ�سائر 
ناجتة عند التوقف عن اإثبات املوجودات )حمت�سبة كالفرق بني �سايف متح�سالت ال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للموجودات( يف قائمة الربح اأو اخل�سارة 

املوحدة يف الفرتة عند التوقف عن اإثبات الأ�سل.

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات فورا اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد يف حالة زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد 
املقدرة لها.

العقارات ال�شتثمارية ٦٦٦٦٦٦٦0

تتكون العقارات ال�ستثمارية من املمتلكات املكتملة واملمتلكات حتت الن�ساء اأو اإعادة التطوير املحتفظ بها لغر�س حتقيق دخل اإيجار اأو من اأجل اإمناء 
راأ�س املال اأو كالهما. ت�سنف املمتلكات املوؤجرة كا�ستثمارات عقارية يف حالة اقتنائها لتحقيق دخل اإيجار اأو اإمناء راأ�س املال اأو كالهما، بدًل من بيعها 

خالل ال�سياق العتيادي لالأعمال اأو ا�ستخدامها لأغرا�س اإدارية.

تقا�س العقارات ال�ستثمارية، يف الأ�سل، بالتكلفة �ساملة تكاليف املعامالت. تت�سمن تكاليف املعامالت م�ساريف نقل امللكية والأتعاب املهنية للخدمات 
من  جزء  ا�ستبدال  تكلفة  الدفرتية  القيمة  تت�سمن  للت�سغيل.  �ساحلة  جتعلها  حالة  يف  املمتلكات  و�سع  اأجل  من  الأولية  التاأجري  وعمولت  القانونية 

ال�ستثمارات العقارية احلالية بتاريخ تكبد التكلفة يف حالة الوفاء ب�سروط اإثباتها.

وبعد الإثبات الأويل لها، تظهر العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. ل يتم ا�ستهالك الأرا�سي وامل�ساريع 
حتت الن�ساء.

قيمة عمر  تزيد من  التي  التح�سينات  ر�سملة  يتم  تكبدها.  املوحدة عند  الأولية  اأو اخل�سارة  الربح  قائمة  وال�سيانة على  الإ�سالح  حتمل م�ساريف 
ب�سورة جوهرية. تعمل على متديده  اأو  ال�سلة  املوجودات ذات 
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عدد ال�شنوات
25 �سنةاملباين: مكونات كهربائية
15 �سنةاملباين: مكونات ميكانيكية

30 �سنةاملباين: اأنظمة مكافحة احلريق
20 �سنةاملباين: امل�ساعد 

50 �سنةمباين

15 - 25 �سنةاملباين املقامة على اأر�س م�ستاأجرة: مكونات ميكانيكية
)العمر الإنتاجي اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل(

4 - 50 �سنةمبنى على اأر�س موؤجرة
)العمر الإنتاجي اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقل(

يتم التحويل اإلى/من العقارات ال�ستثمارية فقط عند وجود تغري يف ال�ستخدام. بالن�سبة للتحويل من العقارات ال�ستثمارية اإلى العقارات امل�سغولة 
من قبل املالك، تعترب التكلفة املفرت�سة بخ�سو�س املحا�سبة عن الفرتة الالحقة مبثابة القيمة العادلة بتاريخ تغري ال�ستخدام. واإذا اأ�سبحت العقارات 
امل�سغولة من قبل املالك عقارات ا�ستثمارية، تقوم املجموعة باملحا�سبة عن هذه العقارات وفقًا لل�سيا�سة املبينة مبوجب املمتلكات واملعدات حتى تاريخ 

تغري ال�ستخدام.

يتم التوقف عن اإثبات العقارات ال�ستثمارية عند ا�ستبعادها اأو �سحبها ب�سورة دائمة من ال�ستخدام، وعند عدم توقع اأية فوائد اقت�سادية م�ستقبلية 
التي يتم فيها  اأو اخل�سارة املوحدة للفرتة  من ا�ستبعادها. يدرج الفرق بني �سايف متح�سالت ال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لالأ�سل يف قائمة الربح 

التوقف عن الإثبات.

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن اأ�سل ما قد تنخف�س قيمته. ويف حالة وجود هذا 
اإن املبلغ  ال�سنوي لالأ�سل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل.  اإجراء اختبار النخفا�س يف القيمة  اأو عند احلاجة الى  املوؤ�سر 
ويتم  اأعلى،  اأيهما  اأو قيمته قيد ال�ستخدام  البيع  التكاليف حتى  ا  ناق�سً النقد  اإنتاج  اأو وحدة  العادلة لالأ�سل  القيمة  القابل لال�سرتداد لالأ�سل هو 
حتديد املبلغ القابل لال�سرتداد لكل اأ�سل على حدة اإل اإذا كان الأ�سل ل ينتج تدفقات نقدية م�ستقلة ب�سكل كبري عن التدفقات النقدية الناجتة من 
املوجودات اأو جمموعات املوجودات الأخرى. عندما تزيد القيمة الدفرتية لأ�سل ما اأو وحدة اإنتاج النقد عن املبلغ القابل لال�سرتداد، يعترب الأ�سل اأو 
الوحدة املولدة للنقد قد انخف�ست قيمته ويتم تخفي�سه اإلى قيمته القابلة لال�سرتداد لوحدة اإنتاج النقد. عند تقييم القيمة قيد ال�ستخدام، تخ�سم 
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإلى قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم )قبل الزكاة( يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد 

واملخاطر املحددة لالأ�سل.

تقوم املجموعة باحت�ساب النخفا�س يف القيمة على اأ�سا�س املوازنات التف�سيلية والتوقعات والتي يتم اإعدادها ب�سورة منف�سلة لكل وحدة من الوحدات 
املدرة للنقد باملجموعة التي خ�س�ست اإليها املوجودات الفردية. تغطي هذه املوازنات والتوقعات بوجه عام فرتة خم�س �سنوات. وبالن�سبة للفرتات 

الأطول، يتم احت�ساب معدل النمو للمدى الطويل الأجل وتطبيقه على التدفقات النقدية امل�ستقبلية بعد فرتة املوازنة.

الأ�سل  وظيفة  مع  تتفق  التي  هذه  امل�سروفات  فئات  يف  املوحدة  اخل�سارة  اأو  الربح  قائمة  يف  امل�ستمرة  العمليات  انخفا�س  بخ�سائر  الإعرتاف  يتم 
املنخف�س.

وبالن�سبة للموجودات، عدا املذكورة اأعاله، يتم يف نهاية كل فرتة مالية، اإجراء تقييم للتاأكد من وجود دليل على اأن خ�سائر النخفا�س املثبتة �سابقًا مل 
تعد موجودة اأو نق�ست. ويف حالة وجود هذا املوؤ�سر، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات اأو وحدات اإنتاج النقد. يتم رد خ�سائر 
النخفا�س يف القيمة التي مت العرتاف بها �سابًقا فقط اإذا كان هناك تغيري يف الفرتا�سات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل منذ 
العرتاف باآخر خ�سارة انخفا�س يف القيمة. يعترب رد القيد هذا حمدودًا بحيث ل تزيد القيمة القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية لالأ�سل التي 
كان من املفرو�س حتديدها، بعد خ�سم ال�ستهالك، فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س لذلك الأ�سل يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم الإعرتاف بهذا 

الرد يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

الأدوات املالية ٦٦٦٦٦٦٦٦

اعتبارًا من 1 اأبريل 2018م، قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 9 الذي يحل حمل املتطلبات مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 39 
»الأدوات املالية: الإثبات والقيا�س«، املتعلقة بت�سنيف وقيا�س الأدوات املالية. 
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مما  املالية«  الأدوات  »عر�س   1 رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  على  تبعية  تعديالت  املجموعة  طبقت   9 املايل  للتقرير  الدويل  املعيار  لتطبيق  نتيجة 
يتطلب عر�س النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية يف بند منف�سل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر. كانت طريقة املجموعة يف 
ال�سابق تتمثل يف اإدراج النخفا�س يف قيمة الذمم املدينة التجارية �سمن امل�سروفات العمومية والإدارية. وبالتايل، اأعادت املجموعة ت�سنيف خ�سائر 

النخفا�س يف القيمة البالغة 87.7 مليون ريال �سعودي املثبتة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، طبقت املجموعة تعديالت لحقة على املعايري الدولية للتقرير املايل 7 »الأدوات املالية: الإف�ساحات« التي تطبق على اإف�ساحات 
�سنة 2018م لكنها مل تطبق ب�سكل عام على معلومات املقارنة

فيما يلي تفا�سيل ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة وطبيعة اأثر التغريات على ال�سيا�سات املحا�سبية ال�سابقة.

ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية

يحتفظ املعيار الدويل للتقرير املايل 9 ب�سكل كبري باملتطلبات احلالية ملعيار املحا�سبة الدويل 39 بغر�س ت�سنيف وقيا�س املطلوبات املالية. اإل اأنه 
وال�سلف  والقرو�س  ال�ستحقاق،  تاريخ  حتى  بها  املحتفظ  املالية  للموجودات   39 الدويل  املحا�سبة  مبعيار  وردت  التي  ال�سابقة  الت�سنيفات  ي�ستبعد 

للبيع. واملتاحة 

مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل 9، وعند الإثبات الأويل، يتم ت�سنيف الأ�سل املايل على اأنه مقا�س بـ: التكلفة املطفاأة؛ القيمة العادلة من خالل 
الدخل ال�سامل الآخر؛ اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر؛ اأو القيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. اإن ت�سنيف املوجودات املالية 
مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل 9 يعتمد ب�سورة عامة على منوذج الأعمال الذي من خالله يتم اإدارة الأ�سل املايل وخ�سائ�س تدفقاته النقدية 
التعاقدية. ل يتم اأبدًا تق�سيم امل�ستقات املت�سمنة يف العقود التي تكون فيها املوجودات املالية هي امل�سيف �سمن نطاق املعيار، وبدًل عن ذلك، يتم 

تقييم كامل الأداة املختلطة بغر�س ت�سنيفها.

يتم قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة اإذا ا�ستوفت كال ال�سرطني اأدناه ول يتم تخ�سي�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة:
ཛ يتم الحتفاظ باملوجودات �سمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإلى الحتفاظ باملوجودات لتح�سيل تدفقات نقدية تعاقدية، و

ཛ .تن�ساأ فرتاتها التعاقدية يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية التي متثل فقط مدفوعات لأ�سل املبلغ والفائدة على اأ�سل املبلغ القائم

عند الإثبات الأويل لال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية التي ل يتم الحتفاظ بها بغر�س املتاجرة، يحق للمجموعة اأن تختار ب�سكل نهائي عر�س 
التغريات الالحقة يف القيمة العادلة لال�ستثمار �سمن الدخل ال�سامل الآخر. يتم هذا اخليار على اأ�سا�س كل ا�ستثمار على حدة.

اإ ّن جميع املوجودات املالية غري امل�سنفة على اأنها مقا�سة بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر ح�سب ما هو مو�سح 
اأعاله، يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. وهذا يت�سمن جميع املوجودات املالية امل�ستقة. وعند اإثبات الأويل، يحق للمجموعة 
اأن تخ�س�س ب�سكل نهائي املوجودات املالية التي بطريقة اأخرى ت�سويف متطلبات القيا�س بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 
الآخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة، واإذا قمت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق املحا�سبي الذي قد ين�ساأ بطريقة 

اأخرى اأو تخفي�سه ب�سكل كبري.

يتم القيا�س املبدئي لالأ�سل املايل )ما مل يكن ذمة مدينة جتارية دون عن�سر متويل جوهري مقا�س مبدئيًا ب�سعر املعاملة( بالقيمة العادلة زائدًا 
اأو اخل�سارة. تكاليف املعاملة التي تن�سب مبا�سرة اإلى اقتناءه، بالن�سبة للبند غري امل�سنف بالقيمة العادلة من خالل الربح 

تطبق ال�سيا�سات املحا�سبية التالية على القيا�س الالحق للموجودات املالية:

يتم لحقًا قيا�س هذه املوجودات بالقيمة العادلة. يتم اإثبات �شايف املكا�شب واخل�شائر، موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�شارة
وت�شمل اأي فائدة اأو دخل توزيعات اأرباح، �شمن الربح اأو اخل�شارة.

املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة
التكلفة

يتم لحقًا قيا�س هذه املوجودات بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفي�س التكلفة 
املطفاأة بخ�سائر النخفا�س يف القيمة. تثبت اإيرادات الفائدة واأرباح وخ�سائر ال�سرف الأجنبي والنخفا�س 

يف القيمة يف الربح اأو اخل�سارة. يتم اإثبات اأي ربح اأو خ�سارة �سمن الربح اأو اخل�سارة.

ال�ستثمارات يف �سندات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ال�سامل الآخر

يتم لحقًا قيا�س هذه املوجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات الأرباح كاإيرادات يف الربح اأو اخل�سارة 
اإل اإذا كانت توزيعات الأرباح متثل ب�سكل وا�سح ا�سرتداد جلزء من تكلفة ال�ستثمار. يتم اثبات �سايف الأرباح 

واخل�سائر الأخرى يف الدخل ال�سامل الآخر ول يتم اأبدًا اإعادة ت�سنيفها اإلى الربح اأو اخل�سارة.

�سنفت املجموعة ا�ستثماراتها يف وحدات �سندوق م�سرتك بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة يحث اأن التدفقات النقدية التعاقدية ل تقت�سر 
على املبلغ الأ�سلي والفوائد فقط.

اأو اخل�سارة. ت�سنف املطلوبات املالية بالقيمة  اأو بالقيمة العادلة من خالل الربح  اأنها مقا�سة بالتكلفة املطفاأة  يتم ت�سنيف املطلوبات املالية على 
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العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اإذا كانت م�سنفة على اأنها مقتناة بغر�س املتاجرة اأو كانت م�ستقة اأو خم�س�سة كذلك عند الإثبات الأويل. 
اأي  فيها  ال�سافية مبا  اأو اخل�سائر  املكا�سب  اإثبات  ويتم  العادلة،  بالقيمة  اأو اخل�سارة  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  املطلوبات  قيا�س  يتم 
م�سروفات فوائد، �سمن الربح اأو اخل�سارة. يتم لحقًا قيا�س املطلوبات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 
اإثبات م�سروفات الفوائد ومكا�سب وخ�سائر ال�سرف الأجنبي �سمن الربح اأو اخل�سارة. يتم اثبات اأي مكا�سب اأو خ�سائر عند التوقف عن الثبات 

اأو اخل�سارة. �سمن الربح 

اإلغاء الإثبات

املوجودات املالية

تتوقف املجموعة عن اإثبات املوجودات املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو قيامها بتحويل حقوق حت�سيل 
اأو التي ل تقوم املجموعة من  التدفقات النقدية التعاقدية يف املعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع خماطر ومكافاآت ملكية املوجودات املالية 

خاللها بالتحويل اجلوهري اأو الإبقاء على جميع خماطر ومكافاآت امللكية ول حتتفظ بال�سيطرة على املوجودات املالية.

تقوم املجموعة باإبرام معامالت يتم مبوجبها حتويل املوجودات التي مت اإثباتها يف قائمة املركز املايل اخلا�س بها، ولكنها حتتفظ اإما بجميع اأو معظم 
خماطر ومنافع املوجودات املحولة. ويف هذه احلالت، يتم التوقف عن اإثبات املوجودات املحولة.

املطلوبات املالية

تقوم املجموعة بالتوقف عن اإثبات املطلوبات املالية عندما يتم الإعفاء من املطلوبات التعاقدية اأو اإلغاءها اأو انتهائها. كما تقوم املجموعة بالتوقف 
عن اإثبات املطلوبات املالية عند تعديل �سروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات املعدلة خمتلفة اإلى حد كبري، ويف تلك احلالة يتم اإثبات 

مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة ا�ستنادًا اإلى ال�سروط املعدلة.

وعند التوقف عن اإثبات املطلوبات املالية، فاإن الفرق بني القيمة الدفرتية امل�سددة واملقابل املايل املدفوع )مبا يف ذلك اأي موجودات غري نقدية حمولة 
اأو مطلوبات متحملة( يتم اإثباته �سمن الربح اأو اخل�سارة.

املقا�شة

يتم اإجراء مقا�سة بني مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي حايل ملزم لدى 
املجموعة باإجراء مقا�سة لتلك املبالغ وعندما تعتزم ال�سركة ت�سويتها على اأ�سا�س ال�سايف اأو بيع املوجودات لت�سديد املطلوبات يف اآن واحد.

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية

تطبق املجموعة النهج املب�سط للمعيار الدويل للتقرير املايل 9 وذلك لقيا�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة والذي ي�ستخدم خم�س�س اخل�سائر الئتمانية 
املتوقعة على مدى العمر. وتطبق هذه الطريقة بهدف تقييم خم�س�س ما مقابل:

ཛ املوجودات املالية التي تقا�س بالتكلفة املطفاأة؛ و

ཛ املوجودات التعاقدية

تقا�س خم�س�سات اخل�سارة للذمم املدينة التجارية بعن�سر متويل جوهري اأو بدونه مببلغ يعادل اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على مدى العمر.

يتم قيا�س الأر�سدة البنكية التي من خاللها مل تزداد خماطر الئتمان ب�سكل كبري منذ الإثبات الأويل لها وفقًا للخ�سائر الئتمانية املتوقعة على مدى 
12 �سهرًا )مثل خماطر التعرث يف ال�سداد التي وقعت على مدى العمر املتوقع لالأداة املالية(.

عند حتديد ما اإذا كانت املخاطر الئتمانية لأ�سل مايل قد زادت ب�سكل كبري منذ الإثبات الأويل وعند تقدير اخل�سائر الئتمانية املتوقعة فاإن املجموعة 
اأو جهد غري مربر. وي�سمل ذلك كال من املعلومات والتحليل الكمي  ت�سع يف العتبار املعلومات املعقولة والداعمة ذات العالقة واملتاحة دون تكلفة 

والنوعي ا�ستناًدا اإلى اخلربة ال�سابقة للمجموعة والتقييم الئتماين امل�ستنري، مبا يف ذلك معلومات النظرة امل�ستقبلية.

اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على مدى العمر هي اخل�سائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج عن جميع اأحداث التعرث يف ال�سداد على مدار العمر املتوقع 
املالية. لالأداة 

اأحداث التعرث يف ال�سداد والتي من  اإن اخل�سائر الئتمانية املتوقعة على مدى 12 �سهرًا متثل جزًء من اخل�سائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج عن   
املحتمل حدوثها خالل 12 �سهرًا بعد تاريخ التقرير )اأو خالل فرتة اأق�سر اإذا كان عمر الأداة اأقل من 12 �سهًرا(. ويف جميع احلالت، فاإن اأق�سى 

فرتة توؤخذ يف احل�سبان عند تقدير اخل�سائر الئتمانية املتوقعة هي اأق�سى فرتة تعاقدية تتعر�س خاللها املجموعة ملخاطر الئتمان.
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منوذج اخل�شائر الئتمانية املتوقعة

اإن اخل�سائر الئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح حمتمل للخ�سائر الئتمانية. يتم قيا�س اخل�سائر الئتمانية باأنها القيمة احلالية لكافة النق�س يف 
النقد )اأي الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة لل�سركة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها(.

املوجودات املالية منخف�شة القيمة الئتمانية

وتعد املوجودات املالية »منخف�سة القيمة الئتمانية« عندما يقع حدث اأو اأكرث ذو تاأثري �سار على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للموجودات املالية.

اإن الدليل على اأن املوجودات املالية منخف�سة القيمة الئتمانية ي�سمل املعلومات التي ميكن مالحظتها كما يلي:
ཛ .ال�سعوبات املالية الكبرية التي تواجه املقرت�س اأو امل�سدر

ཛ .الإخالل بالعقد مثل التعرث اأو التاأخر يف ال�سداد لفرتة تزيد عن 720 يوًما

ཛ .اأن يكون من املرجح دخول املقرت�س يف مرحلة اإفال�س اأو اإعادة تنظيم مايل اأخرى

ཛ .اختفاء ال�سوق الن�سطة لالأوراق املالية ب�سبب ال�سعوبات املالية

يتم خ�سم خم�س�سات اخل�سارة لالأ�سل املايل املقا�س بالتكلفة املطفاأة من القيمة الدفرتية الجمالية للموجودات.

ال�شطب

يتم �سطب اإجمايل القيمة الدفرتية للموجودات املالية )�سواء جزئًيا اأو كلًيا( اإلى املدى الذي ل يكون عنده توقع واقعي بال�سرتداد. وهذا هو احلال 
ب�سفة عامة عندما تقرر املجموعة اأن املدين لي�س لديه موجودات اأو م�سادر دخل ميكن اأن تولد تدفقات نقدية كافية ل�سداد املبالغ اخلا�سعة لل�سطب. 

اإل اأن املوجودات املالية التي يتم �سطبها قد ل تزال تخ�سع لأن�سطة الإنفاذ من اأجل اللتزام باإجراءات املجموعة نحو ا�سرتداد املبلغ امل�ستحقة.

مت الإف�ساح عن اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 9 يف اإي�ساح 34 للقوائم املالية الأولية املوحدة والذي يعود اإلى املتطلبات اجلديدة لالنخفا�س 
يف القيمة واإعادة ت�سنيف فئات القيا�س الأ�سلية وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 39 وكذلك فئات القيا�س اجلديدة وفقًا للمعيار الدويل للتقرير املايل 9 

لكل فئة من فئات الأدوات املالية اخلا�سة باملجموعة.

املخ�ش�شات ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم العرتاف باملخ�س�س عندما يرتتب على املجموعة، نتيجة حلدث �سابق، التزام حايل قانوين اأو حكمي ميكن تقديره ب�سورة موثوقة ويكون من 
املرجح اأن يلزم تدفق خارج للمنافع القت�سادية لت�سوية اللتزام. ل يتم العرتاف باملخ�س�س للخ�سائر الت�سغيلية امل�ستقبلية.

فرتة  نهاية  يف  احلالية  اللتزامات  لت�سوية  املطلوبة  للنفقات  احلالية  للقيمة  الإدارة  تقديرات  لأف�سل  وفقًا  احلالية  بالقيمة  املخ�س�س  قيا�س  يتم 
التقرير. اإن معدل اخل�سم امل�ستخدم لتحديد القيمة احلالية هو معدل قبل الزكاة يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر التي 

ينطوي عليها اللتزام. يتم العرتاف بالزيادة يف املخ�س�س ب�سبب مرور الوقت كنفقات متويلية.

منافع املوظفني  ٦٦٦٦٦٦٦٦

اللتزامات ق�شرية الأجل

اإن املطلوبات املتعلقة بالأجور والرواتب، مبا يف ذلك املنافع غري النقدية والإجازات املرتاكمة وتذاكر ال�سفر وبدلت تعليم الأطفال، املتوقع �سدادها 
بالكامل خالل اثني ع�سر �سهرا بعد انتهاء الفرتة التي يقوم فيها املوظفني بتقدمي اخلدمات ذات العالقة، يتم اإثباتها بخ�سو�س خدمات املوظفني 
حتى نهاية الفرتة املالية، وتقا�س باملبالغ املتوقع دفعها عند ت�سوية املطلوبات. يتم عر�س اللتزامات كالتزامات مزايا موظفني حالية يف قائمة املركز 

املايل املوحد.

مكافاأة نهاية اخلدمة

لدى املجموعة، ب�سكل اأ�سا�سي، مكافاأة نهاية اخلدمة، وهي موؤهلة لعتبارها برامج منافع حمددة.

اإن املطلوبات املثبتة يف قائمة املركز املايل املوحدة متثل التزام املنافع املحددة بتاريخ اإعداد القوائم املالية. 

يعاد قيا�س التزام املنافع املحددة ب�سكل دوري من قبل اكتواريني م�ستقلني با�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة املخططة. يتم حتديد القيمة احلالية 
اأ�سعار العمولة ل�سندات ال�سركات عالية اجلودة امل�سجلة  للتزام املنافع املحددة بخ�سم التدفقات النقدية ال�سادرة امل�ستقبلية املقدرة با�ستخدام 
بالعملة التي �ستدفع بها املنافع، وتكون لها �سروط تقارب �سروط اللتزامات ذات العالقة. ويف حالة عدم وجود �سوق عميقة لهذه ال�سندات، ت�ستخدم 

اأ�سعار ال�سوق على ال�سندات احلكومية. يعتمد معدل اخل�سم على عوائد ال�سندات احلكومية باململكة العربية ال�سعودية.
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يتم احت�ساب �سايف تكلفة الفائدة بتطبيق معدل اخل�سم على �سايف ر�سيد التزام املنافع املحددة. ويتم اإدراج هذه التكلفة يف رواتب ومزايا املوظفني 
الأخرى يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة.

يتم اإثبات اأرباح وخ�سائر اإعادة القيا�س الناجتة عن التغريات يف الفرتا�سات الكتوارية يف الفرتة التي حتدث فيها يف بنود الدخل ال�سامل الآخر. 
يتم اإثبات التغريات يف القيمة احلالية للتزامات املنافع املحددة الناجتة عن تعديالت الربنامج اأو تقلي�س الأيدي العاملة مبا�سرة يف قائمة الربح اأو 

اخل�سارة املوحدة كتكاليف خدمة �سابقة.

تاأخذ عملية التقييم الكتواري بعني العتبار اأحكام نظام العمل ال�سعودي و�سيا�سة املجموعة. 

توزيعات الأرباح ٦٦٦٦٦٦٦٦

تقوم ال�سركة باإثبات اللتزامات املتعلقة بدفع توزيعات الأرباح للم�ساهمني يف ال�سركة الأم عند املوافقة على التوزيع واأن التوزيع مل يعد يتوقف على 
تقدير ال�سركة. وطبقًا لنظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية، تتم املوافقة على توزيعات الأرباح عند امل�سادقة عليها من قبل امل�ساهمني. يتم 

اإثبات املبلغ املقابل مبا�سرة �سمن حقوق امللكية.

عقود الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦٦

املجموعة كموؤجر ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

اأبرمت املجموعة عقود اإيجار عقارية جتارية ملحفظة عقاراتها ال�ستثمارية. قررت املجموعة، ا�ستنادًا اإلى تقييم �سروط واأحكام التفاقيات، خا�سة 
مدة �سروط عقد الإيجار واحلد الأدنى لدفعات الإيجار، باأنها حتتفظ باملخاطر واملنافع الهامة امل�ساحبة مللكية هذه العقارات وبالتايل مت اعتبارها 

كعقود اإيجار ت�سغيلية.

املجموعة كم�شتاأجر ٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦

اإن حتديد ما اإذا كان ترتيب معني يتمثل يف اأو يت�سمن عقد اإيجار يعتمد على م�سمون هذا الرتتيب يف تاريخ بدء العمل بالعقد. يتوقف ت�سنيف العقد 
فيما اإذا كانت الرتتيبات تعترب اإيجار اأو تنطوي على اإيجار، على جوهر الرتتيبات عند ن�ساأة العقد، �سواء كان الوفاء بالرتتيبات يتوقف على ا�ستخدام 

اأ�سل اأو موجودات حمددة اأو نقل حق ال�ستخدام حتى لو مل ين�س �سراحة على ذلك احلق يف الرتتيبات.

ت�سنف عقود الإيجار كعقود اإيجار ت�سغيلية. حتمل الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية كم�سروفات على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة على 
اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار الت�سغيلي، با�ستثناء دفعات الإيجار ال�سرطية التي تقيد كم�سروف عند ن�سوئها.

حتمل التكلفة املبا�سرة الأولية )التي متثل ب�سكل ا�سا�سي عمولت التاأجري الأولية املدرجة �سمن تكلفة العقارات ال�ستثمارية( املتكبدة مبوجب عقود 
الإيجار الت�سغيلية على قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة يف �سورة ا�ستهالك على مدى العمر النتاجي للعقارات ال�ستثمارية اأو فرتات عقود الإيجار 

املربمة على اأ�سا�س منتظم، اأيهما اأق�سر، حيث تعترب هذه الطريقة اأكرث متثيال لالإطار الزمني الذي يتم فيه النتفاع باملوجودات امل�ستاأجرة.

التقارير القطاعية ٦٦٦٦٦٦٦٦

القطاع الت�سغيلي هو اأحد مكونات املجموعة الذي:
ཛ .يقوم باأن�سطة ميكن اأن تتحقق منها اإيرادات وتتكبد فيها م�سروفات

ཛ .يتم حتليل نتائج العمليات با�ستمرار من قبل الإدارة من اأجل اتخاذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم الأداء

ཛ .تتوفر ب�ساأنه معلومات مالية

تعترب الإدارة عمليات املجموعة ككل قطاعًا ت�سغيليًا واحدًا لأن كافة ال�سركات التابعة تزاول ن�ساطات مماثلة.

القطاع اجلغرايف، عبارة عن جمموعة من املوجودات والعمليات اأو املن�ساآت التي تزاول اأن�سطة مولدة لالإيرادات يف بيئة اقت�سادية معينة وتتعر�س 
ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك العاملة يف بيئات اقت�سادية اأخرى. تتم كافة عمليات املجموعة يف اململكة العربية ال�سعودية، وبالتايل مت اعتماد قطاع 

جغرايف واحد. لغر�س التحليل يف هذه الن�سرة، مت حتليل كل مركز جتاري على حدى من قبل الدارة.
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الإيرادات غري املحققة ٦٦٦٦٦٦٦٦

ت�ستمل الإيرادات غري املحققة على الإيجارات املح�سلة مقدمًا ب�ساأن العقارات التي تبداأ عقود ايجارها بعد نهاية الفرتة املالية.

املعايري ال�شادرة لكنها غري �شارية بعد ٦٦٦٦٦٦٦8

فيما يلي املعايري والتف�سريات ال�سادرة وغري ال�سارية املفعول بعد حتى تاريخ اإ�سدار القوائم املالية الأولية املوحدة للمجموعة. تعتزم املجموعة تطبيق 
هذه املعايري، اإذا انطبق ذلك، عند �سريانها.

املعيار الدويل للتقرير املايل 16: عقود الإيجار

اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيارًا جديدًا لإثبات عقود الإيجار، ويحل هذا املعيار حمل:
ཛ »معيار املحا�سبة الدويل 17 - » عقود الإيجار

ཛ »تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل 4 - »حتديد ما اإذا كان الرتتيب ينطوي على عقد اإيجار

ཛ »تف�سري جلنة التف�سريات الدولية 15 - »عقود التاأجري الت�سغيلي - احلوافز

ཛ »تف�سري جلنة التف�سريات الدولية  27- »تقييم جوهر املعامالت التي تاأخذ ال�سكل القانوين لعقد الإيجار

الإيجار  املايل( وعقد  املركز  قائمة  التمويلي )داخل  الإيجار  التمييز بني عقد  امل�ستاأجرين  يتعني على  الدويل )17(، كان  املحا�سبة  مبوجب معيار 
التي تعك�س  الإيجار  التزامات عقد  اإثبات  امل�ستاأجرين  الآن من  للتقرير املايل )16(  الدويل  املعيار  الت�سغيلي )خارج قائمة املركز املايل(. يتطلب 
دفعات الإيجار امل�ستقبلية و »حق ا�ستخدام الأ�سل« لكافة عقود الإيجار. وقد اأدرج جمل�س معايري املحا�سبة الدولية اإعفاًء اختياريًا ب�ساأن بع�س عقود 
الإيجار ق�سرية الأجل وعقود الإيجار للموجودات منخف�سة القيمة. وفقا للمعيار الدويل للتقرير املايل )16(، يعترب العقد عقد اإيجار اأو ينطوي على 

عقد اإيجار اإذا كان العقد ينقل حق ال�سيطرة على ا�ستخدام اأ�سل حمدد لفرتة معينة مبقابل.

ي�سري املعيار ب�سكل اإلزامي على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2019م، وي�سمح بالتطبيق املبكر له. تقوم الإدارة حاليًا بدرا�سة اأثر هذا 
املعيار على فرتات التقارير املالية امل�ستقبلية للمجموعة.

تتوقع الإدارة اأن يتم تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل 16 لل�سنة التي تبداأ يف 1 اأبريل 2019م. وت�ستمل تقديرات الإدارة للتغريات الرئي�سية الناجتة 
عن املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية الدولية، ا�ستنادًا الى حمفظة الإيجار احلالية اخلا�سة بال�سركة )مبا فيها جدة بارك(، على ما يلي:

ཛ  اإثبات حق ا�ستخدام الأ�سول )الناجت عن ر�سملة عقود الإيجار( ب�سايف قيمة حالية )ت�سمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية( ت�ساوي قيمتها
التقديرية 6 مليار ريال �سعودي.

ཛ  اإثبات املطلوبات )الناجتة عن ر�سملة عقود الإيجار( ب�سايف قيمة حالية )ت�سمل جميع اتفاقيات الإيجار احلالية( ت�ساوي قيمتها التقديرية
6 مليار ريال �سعودي.

ཛ  يبلغ متو�سط النخفا�س املقدر يف �سايف اأرباح ال�سركة نتيجة تطبيق املعيار 16 خالل الفرتة التي تبداأ من ال�سنة املالية 2020م اإلى ال�سنة
املالية 2024م ما يقارب 90 مليون ريال �سعودي �سنويًا، ويرجع هذا النخفا�س ب�سبب العرتاف مب�ساريف ايجار اعلى يف الن�سف الول من 

مدة عقود اليجار باملقارنة بطريقة الق�سط الثابت علمًا باأن هذا الأثر هو غري نقدي )بناًء على تقديرات الدارة(؛ 

ཛ  يبلغ متو�سط الفارق بني ما �سيتم حتميله بقائمة الدخل مبوجب املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية الدولية كم�ساريف تتعلق باليجار
)تتمثل يف اإطفاء موجودات الإيجار املر�سملة - حق ا�ستخدام الأ�سول - والأعباء املالية املتعلقة باملطلوبات الإيجارية القائمة( واملدفوعات 
الإيجارية النقدية خالل الفرتة التي تبداأ من ال�سنة املالية 2020م اإلى ال�سنة املالية 2024م حوايل 160 مليون ريال �سعودي �سنويًا )بناءا 

على تقديرات الدارة(.

ཛ .وينطبق هذا على كل من ال�سنوات اخلم�س الأولى اعتبارًا من تطبيق املعيار رقم 16 من املعايري املحا�سبية الدولية

نظرة عامة ٦٦٦

كما يف 31 مار�س 2018م، تعترب ال�سركة اأكرب مالك وم�سغل للمراكز التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة 
للتاأجري، وذلك وفقًا لدرا�سة ال�سوق. وتبلغ عدد املراكز التجارية التابعة لل�سركة والعاملة حاليا ت�سعة ع�سر )19( مركزًا جتاريًا، يف مواقع ا�سرتاتيجية 
موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية، والتي تخدم جميع فئات املجتمع. وكما يف 31 دي�سمرب 2018م، بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
للمراكز التجارية التابعة لل�سركة 1.079 مليون مرت مربع، والتي ت�سم 4.100 حمال جتاريا. كما بلغ متو�سط معدل اإ�سغال امل�ساحة الإجمالية القابلة 
للتاأجري يف جميع املراكز التجارية92.8%. وقد جتاوز عدد زوار املراكز التجارية التابعة لل�سركة 108.5 مليون زائر يف ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 
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31 مار�س 2018م. وت�سّغل ال�سركة عددًا من اأبرز املراكز التجارية يف اململكة، مبا يف ذلك مول العرب يف مدينة جّدة ومول الظهران، اللذان يعتربان 
وورلد  لوكجري  اأراب  به يف عام 2017م يف منتدى  الإ�سادة  والذي متت  الريا�س،  والنخيل مول يف مدينة  الكبرية،  الإقليمية  التجارية  املراكز  من 
)Arab Luxury World Forum( املتخ�س�س يف جمال الرفاهية يف العامل العربي، باعتباره اأف�سل مركز جتاري للت�سوق وفقا لآراء امل�ستهلكني 

يف مدينة الريا�س. وقد حققت ال�سركة اإجمايل اإيرادات بقيمة 1.914.5 مليون ريال �سعودي )الرجاء ال�ستناد الى الق�سم 6-6-1 » قوائم الدخل 
املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س« الذي يت�سمن اعادة ت�سنيف لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م( و2.123.8 مليون ريال 
�سعودي و2.159.4 مليون ريال �سعودي و1.620.0 مليون ريال �سعودي عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، والأ�سهر 
الت�سعة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على التوايل. كما بلغت قيمة عقارات التقييم وفقًا لتقرير التقييم العقاري املعد من قبل جيه األ األ كما يف 31 
دي�سمرب 2018م 19.087.5 مليون ريال �سعودي )ملزيد من التف�سيل ُيرجى الطالع على امللحق 1 »تقرير التقييم العقاري املعد من قبل جيه األ األ«(.

رئي�سية من  لفرتة طويلة مع جمموعة  واملمتدة  الوثيقة  العالقات  تتمثل يف  ال�سركة  لنموذج عمل  الكبرية  التناف�سية  امليزات  اأحد  اأن  الإدارة  تعتقد 
الأطراف ذو العالقة، مبا يف ذلك �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه و�سركة الأطعمة والرتفيه. وعادًة ما تقوم �سركة فواز عبدالعزيز احلكري 
و�سركاه بالتاأجري امل�سبق ملا ن�سبته 20-25% من امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف كل من املراكز التجارية اجلديدة التابعة لل�سركة. كما يوجد 
العقود  القيمة الجمالية لهذه  بلغت  اإيجار مع �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه  تاريخ 31 دي�سمرب 2018م، 872 عقد  ال�سركة، كما يف  لدى 
بقيمة 564.4 مليون ريال �سعودي، و180 عقد اإيجار مع �سركة الأطعمة والرتفيه بقيمة 25.1 مليون ريال �سعودي. كما ت�ستفيد ال�سركة من عالقتها 
ال�سرتاتيجية مع �سركة فواز احلكري العقارية، �سركة مقاولت م�سنفة فئة اولى ومعتمدة من قبل وزارة ال�سناعة وغرفة التجارة، متخ�س�سة يف 
ت�سميم وبناء املراكز التجارية يف اململكة، كما اأنها طرف ذو عالقة بال�سركة. ت�سارك �سركة فواز احلكري العقارية يف العديد من امل�ساريع يف كل من 
القطاعني العام واخلا�س. وقد قامت �سركة فواز احلكري العقارية بت�سميم وبناء 16 مركزًا من املراكز التجارية التابعة لل�سركة، بال�سافة الى العمل 
على املراكز التجارية قيد الن�ساء و الى امل�ساريع امل�ستقبلية مما اأك�سبها خربة كبرية يف هذا املجال. وتعتقد الإدارة اأن حجم اأعمال ال�سركة يك�سبها 

مزايا ا�سافية مبا يتعلق بالتفاو�س وابرام عقود اليجار مع امل�ستاأجرين وتو�سيع اأعمالها معهم.

وتعتزم ال�سركة، مع انتهاء الربع الخري من 2019م، زيادة اإجمايل امل�ساحة القابلة للتاأجري يف مراكزها التجارية بنحو 172.500 مرتًا مربعًا وذلك من 
خالل اإكمال اأعمال بناء ثالثة مراكز جتارية جديدة تقوم ال�سركة حاليا بتطويرها بالإ�سافة اإلى تو�سيع النخيل مول يف الريا�س املرحلة الولى. وقد 
ُقيمت هذه املراكز التجارية الثالثة كما يف 31 دي�سمرب 2018م، مببلغ 2.382.0 مليون ريال �سعودي بح�سب تقرير التقييم العقاري املعد من قبل »جيه 
األ األ« وقد بلغ اجمايل �سايف القيمة الدفرتية 1.360.7 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2018م. ف�ساًل على ذلك، اأبرمت ال�سركة اتفاقية اإيجار رئي�سية 
جلدة بارك يف 4 مار�س 2019م وهو جممع جديد يف منطقة جدة يجري اإن�ساوؤه حاليا من قبل مطور عقاري غري �سركة فواز احلكري العقارية. والتاريخ 
املتوقع لبدء ت�سغيل جدة بارك هو الربع الثاين من العام 2020م. ومن املتوقع اأن ي�سيف جدة بارك لل�سركة م�ساحة 128.740 مرت مربع قابلة للتاأجري.

ف�ساًل عن ذلك، تنوي ال�سركة تطوير اأربعة مراكز جتارية جديدة )بالإ�سافة اإلى املرحلة الثانية من تو�سعة النخيل مول يف مدينة الريا�س( على 
املدى املتو�سط، والتي من املتوقع اأن ت�سيف اأكرث من 355.000 مرت مربع اإلى امل�ساحة الإجمالية الكلية القابلة للتاأجري املتوفرة لدى ال�سركة. كما يف 
31 دي�سمرب 2018م، كان لهذه املواقع اخلم�سة قيمة دفرتية جممعة )ت�سمل تكاليف الأرا�سي والتكاليف الأخرى املتكبدة كما يف ذلك التاريخ( بقيمة 

3.859.6 مليون ريال �سعودي، ح�سب امليزانية العمومية املوحدة املراجعة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

املراكز  ٦٦٦٦٦ الكبرية،  الإقليمية  التجارية  املراكز  فئات:  ثالثة  على  لل�شركة  التابعة  التجارية  املراكز  ت�شمل 
املحلية. التجارية  واملراكز  الإقليمية  التجارية 

ཛ  تتاألف قائمة املراكز التجارية الإقليمية الكبرية من ثالث مراكز جتارية: مول الظهران يف مدينة الظهران، مول العرب وال�سالم مول يف
مدينة جدة وا�ستاأثرت تلك الفئة على ن�سبة 37.5% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة املراكز العربية يف ال�سنة املالية 2018م. ونظًرا حلجمها )و 
الذي ي�سمل م�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري تبلغ على الأقل 74.000 مرت مربع(، تقدم املراكز التجارية الإقليمية الكبرية يف العادة جمموعة 

اأو�سع من فئات البيع بالتجزئة.

ཛ  مول نور  مول )مكة(،  مكة  مول )جدة(،  )الريا�س(، عزيز  مول  النخيل  ت�سمل  مراكز جتارية  الإقليمية من 10  التجارية  املراكز  تتاألف 
اليا�سمني مول )جدة(، احلمراء مول )ريا�س(، جوري مول )الطائف(، ال�سالم مول )الريا�س(، خري�س مول )الريا�س(،  )املدينة(، 
املراكز  فئة  �سهدت  املالية 2018م.  ال�سنة  ال�سركة يف  اإيرادات  اإجمايل  ن�سبة 52.1% من  ا�ستاأثرت على  )الهفوف( حيث  والأح�ساء مول 
التجارية الإقليمية ارتفاع يف الإيرادات بواقع 10.0% يف الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م وذلك نتيجة الرتفاع يف 

متو�سط امل�ساحة امل�سغولة من 443.821 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 499.301 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2018م.

ཛ  تتاألف املراكز التجارية املحلية من 6 مراكز جتارية من بينها هيفاء مول )جدة(، النخيل بالزا )الق�سيم(، تال مول )الريا�س(، اجلبيل
مول )اجلبيل(، �سلمى مول )حائل(، و�سحارى بالزا )الريا�س(، وا�ستاأثرت على ن�سبة 10.1% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف ال�سنة املالية 
2018م. وتراجعت الإيرادات املحققة من املراكز التجارية املحلية بن�سبة 16.2% من 259.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
217.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويعود ذلك يف الأ�سا�س اإلى الرتاجع يف متو�سط الإيرادات باملرت املربع من 2.169 ريال 

�سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.740 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م.
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العوامل الرئي�شية املوؤثرة يف عمليات ال�شركة ٦٦٦

فيما يلي مناق�سة لأبرز العوامل التي اأثرت، اأو التي من املتوقع اأن توؤثر، على نتائج عمليات ال�سركة.

التو�شع يف حمفظة املراكز التجارية

فتح مراكز جتارية جديدة ميثل عاماًل اأوليًا موؤثرًا يف منو اإيرادات ال�سركة يف الفرتات قيد املراجعة )ال�سنة املالية 2016م الى ال�سنة املالية 2018م(، 
ومن املتوقع اأن ي�ستمر ذلك يف تاأثريه على نتائج عمليات ال�سركة وتطورها. وقد قامت ال�سركة بفتح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2016م 
)اجلبيل مول وجوري مول(، باإجمايل م�ساحة قابلة للتاأجري قدرها 69.148 مرت مربع، ومركزين جتاريني اآخرين جديدين يف ال�سنة املالية 2017م 
)يا�سمني مول واحلمراء مول( باإجمايل م�ساحة قابلة للتاأجري قدرها 108.220 مرت مربع. ولدى ال�سركة اأي�سُا برنامج تطوير ثالث مراكز جتارية 
جديدة قيد الإن�ساء بوليفارد اجلامعة والنخيل مول - دمام )املتوقع اأن يتم افتتاحهما يف �سبتمرب 2019م(، اخلليج مول )املتوقع افتتاحه يف دي�سمرب 
2019م( . وقد �ساعد هذا التو�سع يف الإ�سهام بزيادة يف اإيرادات ال�سركة مبعدل منو �سنوي بلغ 6.2%، من 1.914.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 

املالية 2016م اإلى 2.159.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

واإلى جانب امل�ساهمة يف منو اإيرادات ال�سركة يف الفرتات قيد املراجعة، فقد اأدى التو�سع اأي�سًا اإلى تزايد تكلفة الإيرادات وامل�ساريف، مبا يف ذلك 
ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية. وارتفعت تكلفة الإيرادات مبعدل منو �سنوي بلغ 9.2% من 444.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 
العامة  املرافق  الرئي�سية )تكاليف  والتكاليف  الإيجار  زيادة م�ساريف  ب�سبب  اأ�سا�سي  ب�سكل  املالية 2018م،  ال�سنة  �سعودي يف  ريال  مليون   530.7
والأمن والنظافة وال�سيانة والعاملني(، الأمر الذي ن�ساأ اإلى حٍد كبري عن فتح املراكز التجارية اجلديدة. وباملثل، فقد ارتفعت م�ساريف ال�ستهالك 
ال�ستثمارات العقارية مبعدل منو �سنوي بلغ 21.7% من 180.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 267.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2018م، وقد نتج ذلك جزئيًا عن منو العقارات امل�سمولة يف حمفظة العقارات ال�ستثمارية اخلا�سة بال�سركة )املراكز التجارية التي مت افتتاحها 
يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م متثل 16.5% من اإجمايل امل�ساحة القابلة للتاأجري للمجموعة، كما هو احلال بتاريخ 31 دي�سمرب 2018م 

مقارنًة بن�سبة 7.0% من اإجمايل امل�ساحة القابلة للتاأجري اخلا�سة باملجموعة، كما يف تاريخ 31 مار�س 2016م(.

اأي�سًا م�ساريف راأ�سمالية ملمو�سة )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة  وفيما يت�سل بعمليات فتح املراكز التجارية اجلديدة، فاإن ال�سركة تتكبد 
اأدناه(. والتمويل»  الراأ�سمالية  «امل�ساريف  الق�سم 

العوامل القت�شادية املوؤثرة يف اململكة العربية ال�شعودية

تقع جميع املراكز التجارية لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية، ونتيجًة لذلك، فاإن عمليات ال�سركة تتاأثر، و�سوف تظل تتاأثر، اإلى حٍد بعيد بالتطورات 
املالية و/اأو القت�سادية و/اأو ال�سيا�سية يف، اأو فيما مي�س، اململكة العربية ال�سعودية، ب�سكٍل اأكرث عمومية، وبوجٍه خا�س، تاأثري تلك التطورات على 
الطلب على وحدات بيع التجزئة يف املراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة، اإلى جانب اأ�سعار الإيجار التي تتفق عليها ال�سركة مع امل�ستاأجرين. وتوؤدي 
الظروف القت�سادية الأكرث ب�ساطة بوجٍه عام اإلى انخفا�س معدلت الإنفاق لدى امل�ستهلكني، وقد اأدى ذلك يف ال�سابق، وقد يوؤدي يف امل�ستقبل، اإلى 

�سعي امل�ستاأجرين من ال�سركة اإلى التفاو�س جمددًا على اأحكام الإيجارات التي اأبرموها. 

وعلى مدى عام 2018م ويف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، واجه القت�ساد الكلي ظروفا �سعبة مما اأثر يف �سوق التجزئة باململكة 
العربية ال�سعودية، الأمر الذي اأدى بدوره اإلى انخفا�ٍس يف منو الإيرادات بالن�سبة لبع�س امل�ستاأجرين من ال�سركة، وبوجٍه خا�س امل�ستاأجرين العاملني 
يف جمال الأزياء واملو�سة واملالب�س اجلاهزة، وقد �سمل ذلك �سركة احلكري لأزياء التجزئة )وهي اأكرب م�ستاأجر من ال�سركة، وكانت قد ا�ستاأجرت 
32.6% من اإجمايل امل�ساحات القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة، كما يف 31 دي�سمرب 2018م(، حيث عانت هذه ال�سركة من تراجٍع 
يف الإيرادات يف ال�سنة املالية 2018م و يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، مقارنًة بال�سنة املالية 2017م. واإ�سافًة اإلى ذلك، فقد 
عانت ال�سركة اأثناء ال�سنة املالية 2018م ويف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م من م�ساعب يف حت�سيل الإيجارات من م�ستاأجريها، 
وقد اأدى ذلك، من بني اأ�سياٍء اأخرى، اإلى زيادٍة يف اخل�سومات الإيجارية املمنوحة للم�ستاأجرين من ال�سركة، وعدم اأو التاأخر يف �سداد امل�ستاأجرين 

لالإيجارات امل�ستحقة لل�سركة. يرجى مراجعة »اخل�سومات« و »اأحكام«.

اخل�شومات

متنح ال�سركة خ�سومات للم�ستاأجرين بناًء على عوامل خمتلفة. ويف اأغلب الأحوال يتم عر�س اخل�سومات اأثناء فرتة الإعداد ملركز جتاري جديد، 
وتعر�س تلك اخل�سومات اأ�سا�سًا على امل�ستاأجرين الذين يكونون قد وقعوا اأثناء مرحلة الإن�ساء والتزموا با�ستئجار م�ساحة لتجارة التجزئة اعتبارًا 
واأثناء املدة قيد املراجعة،  اأعداد الزائرين.  يوؤثر على  باأعمال الإن�ساء املوؤقتة يف املركز التجاري فيما قد  تاأثروا  اأو الذين  من تاريخ افتتاح املركز 
التاأجري للم�ستاأجرين،  اأمناط من اخل�سومات: )1( خ�سومات تتعلق مبدة �سماٍح تعاقدية يف بداية عقود  عر�ست ال�سركة على م�ستاأجريها ثالثة 
لتعوي�سهم  م�سبقًا(  وقعوا  قد  يكونون  )ممن  اجلديدة  التجارية  املراكز  يف  عالقة  ذوي  اأطرافًا  ي�سكلون  م�ستاأجرين  على  تعر�س  خ�سومات  و)2( 
عن التاأخريات يف افتتاح املراكز التجارية تلك و/اأو جلذب م�ستاأجرين من اأطراٍف ذات عالقة لفتح حمالت يف املراكز التجارية اجلديدة بالنظر 
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كلٍّ من  يكون قد مت عر�سها على  تلك، و)3( خ�سومات  التجارية  للمراكز  اآخرين  ي�سكله وجودهم يف جذب م�ستاأجرين  الذي  الإيجابي  لالنطباع 
الأطراف ذات العالقة وامل�ستاأجرين من الغري يف ال�سنة املالية 2018م، )اأ�سا�سًا مل�ستاأجرين ي�سكلون اأطرافًا ذوي عالقة(، بالنظر لظروف ال�سوق 

ال�سائدة يف الوقت املعني ولأهمية عالمات الأطراف ذات العالقة على عدد الزائرين للمراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة. 

اإن الرتاجع يف الإنفاق فيما يت�سل بتجارة التجزئة يف املا�سي قد اأدى بالإدارة اإلى زيادة معّدل اخل�سومات املمنوحة مل�ستاأجري ال�سركة على اأ�سا�س 
كل حالٍة على حدة، اأخذًا يف العتبار مبيعات امل�ستاأجر، وامل�ساحة التي ي�سغلها، وحجم حمفظة امل�ستاأجر مع ال�سركة، وقد كان للزيادة يف اخل�سومات 
املمنوحة اأثر �سلبي على الأداء املايل لل�سركة. وارتفع اإجمايل اخل�سومات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 51.6% من 146.6 مليون ريال �سعودي يف 
ال�سنة املالية 2016م اإلى 337.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. وارتفعت اخل�سومات )با�ستثناء الأك�ساك وامل�ستودعات( كن�سبٍة مئوية 
من جممل اإيرادات الأطراف ذات العالقة من 20.1% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 32.0% يف ال�سنة املالية 2018م، على مدى ذات املدة، وارتفعت 
اخل�سومات كن�سبٍة مئوية من جممل الإيرادات اليجارية من امل�ستاأجرين من الغري مبعدٍل اأقل من 2.6% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 7.7% يف ال�سنة 
املالية 2018م. ونتيجًة لذلك، فقد تراجع متو�سط الإيرادات الإيجارية بالريال ال�سعودي لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة 2.2% من 

2.043 ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.955 ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

لتجديد  امل�ستاأجرين  لت�سجيع  اإذا مت عر�سها، فقد ل تكفي  ال�سركة على عر�س خ�سومات هي قدرٌة حمدودة، وحتى  فاإن قدرة  وف�ساًل عن ذلك، 
اإيجاراتهم طبقًا لأحكاٍم مواتية، اأو جتديدها على الإطالق. ونتيجًة لذلك، ف�سوف حتتاج ال�سركة اإلى اإيجاد م�ستاأجرين بدلء منا�سبني، واأية اإيجارات 
جديدة يتم اإبرامها مع اأولئك امل�ستاأجرين قد تكون طبقًا لأحكاٍم ل تخدم م�سالح ال�سركة كما كان احلال بالن�سبة لأحكام الإيجارات التي انتهت 
�سالحيتها. واإ�سافًة اإلى ذلك، فاإن فقدان م�ستاأجرين معينني قد يوؤثر �سلبًا على قدرة ال�سركة على الرتقاء مب�ستوى مزيج امل�ستاأجرين يف املراكز 

التجارية اخلا�سة بها.

وقد و�سعت الإدارة �سيا�سة تخفي�س جديدة �سرى مفعولها يف �سهر اأبريل 2018م، وهي تن�س على ما يلي:
ཛ  بالن�سبة للعمالء الذين ي�سغلون اأكرث من 20% من اإجمايل امل�ساحة الكلية القابلة للتاأجري يف املركز التجاري: يقت�سر التخفي�س على 15% لكل

عميل و 30% لكل حمل، على األ يتجاوز ذلك 15% من اإجمايل قيمة الإيجار الأ�سا�سية لكامل امل�ساحة امل�ستاأجرة، و

ཛ  بالن�سبة للعمالء الذين ي�سغلون ما بني 10-20% من اإجمايل امل�ساحة الكلية القابلة للتاأجري يف املركز التجاري: يقت�سر التخفي�س على ن�سبة
5% لكل عميل و 15% لكل حمل، على األ يتجاوز ذلك 5% من اإجمايل قيمة الإيجار الأ�سا�سية لكامل امل�ساحة امل�ستاأجرة، و

ཛ  بالن�سبة للعمالء الذين ي�سغلون اأقل من 10% من اإجمايل امل�ساحة الكلية القابلة للتاأجري يف املركز التجاري: يقت�سر التخفي�س على 2.5% لكل
عميل و10% لكل حمل، على األ يتجاوز ذلك 2.5% من اإجمايل قيمة الإيجار الأ�سا�سية لكامل امل�ساحة امل�ستاأجرة.

وتفيد �سيا�سة التخفي�س اأي�سًا باأنه ميكن ال�سماح با�ستثناءات يف الن�سب املئوية للتخفي�س بالن�سبة للعمالء لأ�سباب جوهرية ح�سب تقدير الإدارة. 
املمنوحة  انخف�ست اخل�سومات  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  ا�سهر  الت�سعة  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م ويف فرتة  ا�سهر  الت�سعة  خالل فرتة 
الى  التوايل .وقد انخف�ست اخل�سومات املمنوحة  الى 18.2% على  ايرادات اليجار من %36.4  العالقة كن�سبة من اجمايل  امل�ستاجرين ذي  الى 
امل�ستاجرين من الغري من 5.3% الى 4.9%.على الرغم من اأن ال�سركة قد اعتمدت �سيا�سة اخل�سمومات يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2018م، فقد لوحظ العديد من ال�ستثناءات لهذه ال�سيا�سة، ب�سكل اأ�سا�سي فيما يتعلق مب�ستاأجرين ذي العالقة حيث جتاوزت اخل�سومات حد الـ %15 
ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة. ل تزال �سيا�سة اخل�سم يف طور التنفيذ و�ستتوافق اخل�سومات مع اإر�سادات ال�سيا�سة يف فرتة الأ�سهر الثالثة الأخرية من 

ال�سنة املالية 2019م.

معدلت الإ�شغال

تاأجري  لال�ستمرار يف  ال�سركة  لل�سركة، وحتتاج  الإيجاري  الدخل  على  مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  بال�سركة  التجارية اخلا�سة  للمراكز  الإ�سغال  اإن معدلت 
ت�سمل  اقت�سادية  بعوامل  بها  اخلا�سة  التجارية  للمراكز  م�ستاأجرين  اإيجاد  على  ال�سركة  قدرة  وتتاأثر  بها.  اخلا�سة  التجارية  املراكز  يف  م�ساحات 
الت�سغيل،  وتكاليف  الإيجار،  اأ�سعار  وتناف�سية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  التجزئة يف  لتجارة  التاأجري  �سوق عقارات  والطلب يف  العر�س  التوازن بني 
واملوقع، واحلالة، واملالمح املميزة للمراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة مقارنة بالعقارات املناف�سة باململكة العربية ال�سعودية، ومعدل الزائرين الذين 
يكون مبقدور املراكز التجارية لل�سركة جذبهم، وكذلك مدى جاذبية اململكة العربية ال�سعودية لعالمات مبيعات التجزئة العاملية. وقد قامت ال�سركة 
يف املا�سي بتطبيق، وقد تختار يف امل�ستقبل تطبيق، تعديالت اإيجارية وخ�سومات لالحتفاظ بــ و/اأو وجذب م�ستاأجرين معينني لأجل احلفاظ على 

اأعاله(. معدلت الإ�سغال. )يرجى الطالع على «خ�سومات» 

 وحتتاج ال�سركة اأي�سًا لإعادة تاأجري امل�ساحات طبقًا لأحكام مواتية اقت�ساديا لدى انق�ساء تلك الإيجارات. يف الربع الأخري من ال�سنة املالية 2019م 
)من 1 يناير 2019م اإلى 31 مار�س 2019م( مت جتديد 713 عقد اإيجار من اأ�سل 4.100 عقد اإيجار خا�س باملحالت يف املراكز التجارية )وميثل 
ذلك 17.4% من اإجمايل عقود الإيجارات( كان من املفرت�س انتهائهم قبل 31 مار�س 2019م، ومن املفرت�س انتهاء �سالحية 2.047 عقد اإيجار يف 
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ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2020م )وميثل ذلك 49.9% من اإجمايل عقود الإيجارات(، و715 عقد اإيجار يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 
2021م )وميثل ذلك 17.4% من اإجمايل عقود الإيجارات(، و422 عقد اإيجار يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2022م )وميثل ذلك %10.3 

من اإجمايل عقود الإيجارات(.

 ومل تن�س اأي من عقود الإيجار تلك على اأحكام تتعلق بتجديد تلقائي. وبناء عليه، قد وافقت ال�سركة على اأحكام عقود جديدة مع م�ستاأجرين حاليني، 
الإيجارات  تلك  امل�ستاأجرين على جتديد  فاإن قدرة  اأي حال،  امل�ستاأجرين. وعلى  باأولئك  الإيجار اخلا�سة بهم، وذلك لالحتفاظ  انتهاء عقود  لدى 
�سنة  الذي قد يختلف من  الأمر  بال�سركة،  التجارية اخلا�سة  املراكز  التجزئة، ومدى جاذبية  لدى م�ستهلك جتارة  الإنفاق  يحكمها جزئيا م�ستوى 
لأخرى. وت�سمل العوامل التي توؤثر على الإنفاق يف جتارة التجزئة ثقة العميل، ومنو الدخل الفعلي لالأ�سر، ومعدلت الفائدة، وال�سرائب املبا�سرة وغري 
املبا�سرة )مبا يف ذلك �سريبة القيمة امل�سافة(، والتغريات ال�سكانية يف املدن التي تعمل فيها ال�سركة، بالإ�سافة لعوامل اأخرى. وقد بلغ معدل التجديد 

لدى ال�سركة 92.8% خالل ال�سنة املالية 2018م.

املخ�ش�شات الحتياطية

بداأت ال�سركة يف التحوط ب�ساأن الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها يف ال�سنة املالية 2016م، وذلك على اأ�سا�س كل حالة على حدة. ويف �سهر يونيو 
2017م، و�سعت ال�سركة �سيا�سة للمخ�س�سات الحتياطية والتي تر�سد احتياطيا حمددا مقابل كامل ر�سيد احل�سابات اخلا�سعة لنزاعات، وخمططا 
نظاميا )عامًا( للم�ستاأجرين الرئي�سيني والعاديني. وبناًء عليه، فقد بلغت املخ�س�سات الحتياطية املر�سودة يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 
2017م، على اأ�سا�س كل حالة على حدة )مع قيدها كم�ساريف عامة واإدارية(، 26.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و 22.9 مليون ريال 

�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م.

غريت ال�سركة �سيا�سة تقدير املخ�س�سات، بدءا من ال�سنة املالية 2018م، مع تخ�سي�س احتياطي نظامي يقوم على ِقدم الذمم املدينة وخم�س�س 
اإلى زيادة يف خ�سائر النخفا�س/خم�س�س الذمم املدينة من 48.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س  حمدد لالأر�سدة مو�سع النزاعات واملوؤدية 

2017م الى 138.6 مليون يف 31 مار�س 2018م.

ويف شهر يوليو من عام 2014م، أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية النسخة النهائية من معايري التقارير املالية الدولية 9- الوثائق املالية، وهي ترسي 

ملدد سنوية بدءا من أو بعد 1 يناير 2018م. 

بداء من 1 ابريل 2018م بدات ال�سركة بتطبيق منوذج خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة )ECL ( يف دفرت خ�سائر النخفا�س/خم�س�س الذمم 
املدينة التجاري وفقا ملتطلبات املعايري الدولية لعداد التقارير املالية )9(. و قد نتج عن ذلك اجمايل خم�س�سات بقيمة 154.2 مليون ريال �سعودي 

يف 31 دي�سمرب 2018م مقارنة بي 138.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م.

امل�شاريف الراأ�شمالية والتمويل

تقوم ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي بتمويل م�ساريفها الراأ�سمالية الكربى )مثل ال�ستحواذ على عقارات ا�ستثمارية وبناء مراكز جتارية جديدة( من خالل 
قرو�س وت�سهيالت ائتمانية. وقد اأدى النمو يف عمليات ال�سركة، مبا يف ذلك افتتاح اأربعة مراكز جتارية جديدة وتطوير مراكز جتارية اأخرى اأثناء 
املدد قيد املراجعة، اإلى ن�سوء م�ساريف راأ�سمالية قدرها 2.491.7 مليون ريال �سعودي و 2.605.1 مليون ريال �سعودي و 2.573.3 مليون ريال 
�سعودي يف ال�سنوات املالية 2016م و 2017م و 2018م، على التوايل و2.420.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
امل�سددة من  الأجل( غري  القرو�س طويلة  املتداول من  الأجل )مبا يف ذلك اجلزء  ال�سركة طويلة  ارتفعت قرو�س  املدد،  2018م. وعلى مدى ذات 
4.405.2 مليون ريال �سعودي، كما يف 31 مار�س 2016م، لت�سبح 5.858.1 مليون ريال �سعودي، كما يف 31 مار�س 2017م، و 5.810.6 مليون ريال 
�سعودي كما يف 31 مار�س 2018م و6.550.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م. وعليه، فقد ارتفعت م�ساريف التمويل من 105.8 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م لت�سبح 179.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م و 288.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 

2018م و361.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

وبتاريخ 26 اأبريل 2018م، اأمتت ال�سركة اإعادة متويل ت�سهيل الدين احلايل اخلا�س بها من خالل ت�سهيل جديد مببلغ 7.2 مليار ريال �سعودي، وا�ستمل 
ت�سهيل الدين اجلديد على ق�سمني: مت ا�ستخدام الق�سم الأول منه مببلغ 5.955 مليار ريال �سعودي لإعادة متويل ت�سهيالت الدين غري امل�سددة، وجاري 
اإتاحة ق�سم ثان جمموعه 1.25 مليار ريال �سعودي لل�سركة )�سريطة التقيد ب�سروط معينة(، وذلك لتمويل برنامج التطوير ملراكز جتارية جديدة. 
واإلى احلد الذي تعجز فيه ال�سركة عن التقيد بال�سروط امللحقة لتوفري الق�سم الثاين من الت�سهيل، فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على برنامج التطوير لدى 
ال�سركة، وبالتايل ف�سوف يوؤثر على منوها يف امل�ستقبل وقد يعر�س ال�سركة كذلك لبع�س اللتزامات. وقد جرى ربط الفائدة اخلا�سة بهذه القرو�س 
بال�سعر املعرو�س بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )»�سايبور«(، وهو �سعر يومي مرجعي، تن�سره هيئة النقد العربية ال�سعودية )�ساما(، ا�ستنادا 
اإلى متو�سط معدلت الفائدة التي تعر�س بها البنوك ال�سعودية اإقرا�س مبالغ غري م�سمونه لبنوك اأخرى بالريال ال�سعودي يف ال�سوق املايل باجلملة 
)اأو ال�سعر ال�سائد بني البنوك(. واإذا ارتفع �سعر »�سايبور« يف امل�ستقبل، ف�سوف تزيد اأي�سا تكلفة التمويل على ال�سركة، الأمر الذي �سوف يوؤثر �سلبا 

على اأدائها املايل )ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-7 »الت�سهيالت الئتمانية والقرو�س«(. 
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نتائج العمليات )يف ال�شنوات املالية ٦0٦٦م٦0٦8٦م( ٦٦٦

 قوائم الدخل املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س  ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦: قوائم الدخل املوحدة وقوائم الدخل املوحدة املعدة لغر�س خا�س لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م 
و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
 ال�شنة املالية

٦0٦٦م
 مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م
 مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 مراجعة ومعدة
لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل منو �شنوي
 مركب ال�شنة املالية

 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

6.2% 1.7%10.9%1.914.5002.123.7742.159.410الإيرادات*
9.2% )2.3%(22.1%)530.729()543.226()444.733(تكلفة الإيرادات

21.7% 20.7%22.7%)267.494()221.582()180.543(اإ�ستهالك عقارات ا�ستثمارية

ل ينطبق ل ينطبق 444.1% - )45.942()8.443(�سطب ا�ستثمارات عقارية**

٦.٦%٦.٦%٦.٦%٦.٦80.٦8٦٦.٦٦٦.0٦٦٦.٦٦٦.٦8٦جممل الربح

)25.0%()29.7%()20.0%( )13.444()19.123()23.899(دعاية وترويج
39.1% 67.5%15.5%)265.741()158.637( )137.380(عمومية واإدارية

٦٦.٦%٦٦.٦%٦0.٦%)٦٦٦.٦8٦()٦٦٦.٦٦0()٦٦٦.٦80(اإجمايل امل�شاريف

)1.7%()4.7%( 1.4% ٦.٦٦٦.٦0٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦.08٦.00٦الدخل من العمليات الرئي�شية
5.6% 9.4% 2.0% 8.6488.8229.651احل�سة يف �سايف دخل �سركة زميلة

65.2% 61.2%69.3%)288.661()179.121()105.800(اأعباء مالية
8.3% 3.6% 13.3% 10.61312.02612.454اإيرادات اأخرى، �سايف 

)11.2%()16.5%( )5.4%( ٦.0٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦8٦8٦٦.٦٦٦الدخل قبل الزكاة 
)0.5%(20.4%)17.7%( )32.684()27.154()32.999(الزكاة

)11.5%()17.6%( )5.0%( ٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.8٦٦٦8٦.٦٦٦***�شايف دخل ال�شنة
�سايف دخل ال�سنة املتعلق بـ:

)11.4%()17.3%()5.0%(981.125931.731770.873***م�ساهمني بال�سركة الأم
)20.6%()34.3%()3.9%(18.83918.10411.888***حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)11.5%()17.6%( )5.0%( ٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.8٦٦٦8٦.٦٦٦�شايف دخل ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م وفقًا ملعايري املبادئ 
املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ، معلومات ال�سركة

* وجرت اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م. وقد مثلت اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ستاأجرين 
ل�سرتداد م�ساريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ستاأجرين. ومتت ت�سوية اإيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها، وجرى تقدميها، على ذلك النحو، مبوجب 
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م. ولأغرا�س التوافق والت�ساق، جرت اإعادة ت�سنيف مبلغ قدره 62.3 مليون ريال �سعودي من اإيرادات 

املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�سرة.راجع جدول اعادة الت�سنيف يف الق�سم »6-1 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه الن�سرة  

** متا�سيا مع اأ�سا�س الت�سنيفات يف 31 مار�س 2018 م مت اإعادة ت�سنيف �سطب العقارات ال�ستثمارية كتكلفة مبا�سرة )وبالتايل جزء من اإجمايل الربح( بدًل من التكاليف 
الغري مبا�سرة. لأغرا�س التنا�سق، مت اإعادة ت�سنيف 8.4 مليون ريال �سعودي من العقارات ال�ستثمارية امل�سطوبة كتكلفة مبا�سرة للعام املايل 2016 يف هذه الن�سرة. )ملزيد 

من املعلومات راجع جدول اعادة الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية(. 

*** عر�ست يف هذه الن�سرة  متا�سيا مع القوائم املالية املوحدة ومعدة لغر�س خا�س لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م.

جدول  ٦٦٦: املوؤ�شرات الرئي�شية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

ال�شنة املالية
٦0٦٦م 

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

معدة لغر�س
خا�س 

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدل منو �شنوي
 مركب ال�شنة

 املالية ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة املالية

٦0٦8م

كن�شبة مئوية من الإيرادات

)3.9%()1.2%()5.1%(63.0%61.8%66.9%اإجمايل الأرباح

5.1%4.8%0.3%12.3%7.5%7.2%امل�ساريف العمومية والإدارية

)8.4%()3.4%()5.0%(50.1%53.5%58.5%الدخل الت�سغيلي

)16.0%()8.5%()7.5%(36.2%44.7%52.2%�سايف دخل ال�سنة
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ال�شنة املالية
٦0٦٦م 

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

معدة لغر�س
خا�س 

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدل منو �شنوي
 مركب ال�شنة

 املالية ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة املالية

٦0٦8م

5.7%0.0%11.8%171919عدد املراكز التجارية
اإجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري

5.5%0.4%10.8%965.1911.069.9141.074.530 )مرت مربع(

 اإجمايل امل�ساحات الإيجارية امل�سغولة يف نهاية ال�سنة
5.1%2.4%7.9% 900.503971.429994.990 )مرت مربع(

 )0.7%(1.8%)2.5%(92.6%90.8%93.3%ن�سبة الإ�سغال يف نهاية ال�سنة )مرت مربع(
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة )مرت 

 7.1% 6.8%7.5%873.029938.4821.002.063مربع(

 2.8%5.6%)2.8%(93.3%87.7%90.5%متو�سط معدل الإ�سغال ال�سنوي*

)6.6%()5.2%()1.4%(85.8%91.0%92.4%متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي**

)4.9%()12.3%(3.1%1.182.9741.220.1411.070.524�سايف الأموال من العمليات )األف ريال �سعودي(***

)14.9%()26.6%()1.3%(1.025.5321.012.669742.953�سايف الدخل املتكرر )األف ريال �سعودي(

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* با�ستثناء الأك�ساك وامل�ستودعات 

**  متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي )�سايف الإيرادات الإيجارية+اإيرادات اخلدمات ( /اإجمايل الإيرادات الإيجارية( يقي�س اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين

*** الرجاء الإطالع على اجلدول اأدناه:

جدول ٦٦٦٦٦: �شايف الموال من العمليات يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل منو �شنوي
 مركب ال�شنة املالية

 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

�سايف دخل ال�سنة املتعلق 
)11.4%()17.3%()5.0%(981.125931.731770.873بـم�ساهمني بال�سركة الأم

21.7%20.7%22.7% 180.543221.582267.494اإ�ستهالك عقارات ا�ستثمارية 

54.0%46.2%62.4%12.86320.88630.525اإ�ستهالك ممتلكات ومعدات

لينطبقلينطبق444.1% - 8.44345.942�سطب ا�ستثمارات عقارية

لينطبقلينطبقلينطبق1.632--خ�سارة من بيع اأرا�سي

)4.9%()12.3%(3.1%1.182.9741.220.1411.070.524�سايف الأموال من العمليات

امل�سدر: معلومات ال�سركة

ارتفعت اإيرادات ال�سركة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 6.2% من 1.914.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.159.4 مليون ريال 
�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، جراء افتتاح 3 مراكز جتارية جديدة تابعة لل�سركة يف عام 2016م مقابل اقفال مركز واحد خالل نف�س ال�سنة، 
بال�سافة الى افتتاح مركزان يف ال�سنة املالية 2017م، وجراء منو عمليات املراكز التجارية الأخرى التابعة لل�سركة والرتفاع يف اأ�سعار الإيجارات 
عند جتديد عقود اإيجار امل�ستاأجرين يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة يف نف�س الفرتة. غري اأن النمو يف الإيرادات يف نف�س الفرتة قابله ارتفاع يف 
تكلفة الإيرادات )حيث اأن ثالثة من املراكز التجارية اجلديدة التي مت افتتاحها يف نف�س الفرتة تتواجد على اأرا�س م�ستاأجرة من قبل ال�سركة مما 
اأ�سفرت عن زيادة �ساملة يف تكاليف الإيجار لل�سركة( و ارتفاع يف م�ساريف الإ�ستهالك. كما ارتفعت امل�ساريف الدارية والعمومية خالل هذه الفرتة 
ب�سبب بدء ال�سركة يف ر�سد خم�س�سات للديون امل�سكوك يف حت�سيلها )امل�ستحقات التي تيقنت ال�سركة اأنه من غري املحتمل حت�سيلها( من ال�سنة 
املالية 2016م ف�ساعدا، و ب�سبب بدء ال�سركة يف برنامج تو�سعة �سمل حتديث البنى التحتية لنظام اإدارة املعلومات و�سمل توظيف الكوادر الالزمة 
لدعم النمو املتوقع يف عمليات ال�سركة. انخف�س هام�س �سايف الدخل لل�سركة من 52.2% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 36.2% يف ال�سنة املالية 2018م 
اإثبات م�ساريف التكاليف املالية التي متت ر�سملتها يف ال�سابق حتت بند العقارات ال�ستثمارية )جراء  ب�سبب: )1( ارتفاع التكاليف املالية نتيجة 
التعليق املوؤقت لبع�س م�ساريع ال�سركة من قبل الإدارة(، بالإ�سافة لزيادة ا�ستخدام الديون يف نف�س الفرتة لتمويل اإن�ساء املراكز التجارية اجلديدة 
التطوير اخلا�س بها وبالتايل قامت  باإعادة تقييم برنامج  ال�سركة  الأولية حيث قامت  التي كانت يف مراحلها  التطوير  و)2( �سطب بع�س م�ساريع 

ال�سركة باإيقاف امل�ساريع التي ل تتما�سى مع املعايري ال�ستثمارية لدى ال�سركة.
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نظرة عامة: مقارنة الأداء املايل يف ال�سنة املالية 2017م مقابل ال�سنة املالية 2016م
ཛ  ارتفعت الإيرادات بن�سبة 10.9% من 1.914.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.123.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة

املالية 2017م و ذلك يعود ب�سكل اأ�سا�سي للزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري من 873.029 مرت مربع يف ال�سنة 
املالية 2016م اإلى 938.482 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م و الذي يعود اإلى )1( افتتاح مركزين جديدين )اليا�سمني مول يف فرباير 
2016م وحمراء مول يف يوليو 2015م( و)2( الرتفاع يف عمليات املراكز التجارية التي مت اإفتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م )جوري مول يف 
يوليو 2015م ومركز اجلبيل للت�سوق يف يوليو 2015م(، و)3( زيادة اأ�سعار الإيجارات املحملة على امل�ستاأجرين عند جتديد عقود الإيجار 
اخلا�سة بهم؛ يقابل ذلك الزيادة اجلزئية يف اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين والتي ارتفعت من 146.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2016م اإلى 193.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. وقد مت منح معظم هذه اخل�سومات مل�ستاأجرين ذوي العالقة بالنظر 
للمراكز  الزائرين  عدد  على  العالقة  ذات  بالأطراف  اخلا�سة  التجارية  العالمات  ولأهمية  الوقت،  ذلك  يف  ال�سوق  يف  ال�سائدة  للظروف 

التجارية اخلا�سة بال�سركة. )ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع اإلى ق�سم اخل�سومات حتت البند 6.6.2 - الإيرادات ح�سب النوع(.

ཛ  ارتفعت تكلفة الإيرادات بن�سبة 22.1% من 444.7 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2016م اإلى 543.2 مليون ريال �سعودي خالل
ال�سنة املالية 2017م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف م�ساريف الإيجار بعد افتتاح مركزين جديدين م�سحوبًة بتحمل ال�سركة 
باأثر م�ساريف �سنة كاملة من بدلت الإيجار بالن�سبة للمراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م اإلى جانب الزيادة امل�ستمرة 

يف التكاليف املتعلقة مب�ساريف الأمن والتنظيف.

ཛ  221.6 اإلى ارتفعت م�ساريف ال�ستهالك للعقارات ال�ستثمارية بن�سبة 22.7% من 180.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
اأثر  اإلى جانب  اإلى افتتاح مراكز جتارية جديدة يف نف�س الفرتة  مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي 

م�ساريف �سنة كاملة من ا�ستهالك املراكز التجارية التي كان قد مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2016م.

ཛ  املراكز بتطوير  املت�سلة  واجلدوى  الت�سميم  درا�سات  يخ�س  فيما  ال�سركة  تكبدتها  التي  بامل�ساريف  ال�ستثمارية  العقارات  �سطب  ارتبط 
العقارات  �سطب  قيمة  بلغت  لحق.  وقت  يف  اإيقافها  الإدارة  قررت  التي  القائمة  املواقع  بع�س  على  املنفذة  التح�سني  وم�ساريع  التجارية 
وتاألفت من م�ساريع  التوايل،  املاليتني 2016م 2017م على  ال�سنتني  ال�ستثمارية 8.4 مليون ريال �سعودي و45.9 مليون ريال �سعودي يف 
قيد الإن�ساء ومن عقارات ا�ستثمارية التي تتعلق ب�سورة رئي�سية: )1( التح�سينات على املباين امل�ستاأجرة يف عزيز مول )1.0 مليون ريال 
�سعودي ) والدمام مول )7.4 مليون ريال �سعودي( يف ال�سنة املالية 2016م، و)2( مول العرب )17.4 مليون ريال �سعودي(، والنخيل مول 
الريا�س )5.7 مليون ريال �سعودي(، حمراء مول )2.9 مليون ريال �سعودي(، جوري مول )5.4 مليون ريال �سعودي(، �سالم مول - جده 
)3.2 مليون ريال �سعودي(، مول الظهران )2.7 مليون ريال �سعودي(، واليا�سمني مول )5.9 مليون ريال �سعودي( يف ال�سنة املالية 2017م.

ཛ  ارتفعت امل�ساريف العمومية والإدارية بن�سبة 15.5% من 137.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 158.6 مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة املالية 2017م ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب الزيادة امل�ستمرة يف عدد املوظفني من 210 موظف يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 279 موظف يف 

ال�سنة املالية 2017م نتيجة لتنفيذ الهيكل التنظيمي اجلديد الذي مت و�سعه يف ال�سنة املالية 2016م.

ارتفعت الأعباء املالية بن�سبة 69.3% من 105.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 179.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا اإلى م�ساريف االأعباء املالية امل�ستحقة التي متت ر�سملتها يف ال�سابق حتت بند العقارات ال�ستثمارية حيث مت تعليق بع�س امل�ساريع 

موؤقًتا من قبل الإدارة، بالإ�سافة اإلى الرتفاع يف القرو�س من اأجل �سراء الأرا�سي ومتويل اإن�ساء املراكز التجارية اجلديدة.

نظرة عامة: مقارنة الأداء املايل يف ال�سنة املالية 2018م مقابل ال�سنة املالية 2017م
ཛ  اإلى 2.159.4 مليون ريال �سعودي خالل ارتفعت الإيرادات بن�سبة 1.7% من 2.123.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م 

ال�سنة املالية 2018م وجاءت هذه الزيادة نتيجة الرتفاع يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية امل�سغولة القابلة للتاأجري من 938.482 مرت 
مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.002.063 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة النمو يف عمليات املراكز التجارية التي مت افتتاحها 
يف عام 2017م والتي قابلها زيادة يف الخ�سومات الممنوحة للم�ستاأجرين والتي ارتفعت من 193.9 مليون ريال يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
337.1 مليون ريال يف ال�سنة المالية 2018م. وقد مت منح معظم هذه اخل�سومات مل�ستاأجرين ذوي العالقة بالنظر للظروف ال�سائدة يف 
ال�سوق يف ذلك الوقت واأهمية العالمات التجارية اخلا�سة بالأطراف ذات العالقة على عدد الزائرين للمراكز التجارية العائدة لل�سركة. 

)ملزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 6-6-2 »الإيرادات ح�سب النوع«(.

ཛ  انخف�ست تكلفة الإيرادات بواقع 2.3% من 543.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م اإلى 530.7 مليون ريال �سعودي خالل
املاليني 2017م  العامني  بواقع 14.6 مليون ريال �سعودي بني  الإيجار  انخفا�س م�ساريف  اإلى  اأ�سا�ًسا  املالية 2018م، ويرجع ذلك  ال�سنة 
و2018م، ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا اإلى التعديل الذي اأدخل على م�ساريف الإيجار يف ال�سنة املالية 2017م فيما يتعلق باليا�سمني مول )ملزيد من 

التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 6-6-9-1 «م�ساريف الإيجار»(، اإلى جانب انخفا�س م�ساريف الأمن خالل نف�س الفرتة.

ཛ  ارتفعت م�ساريف ال�ستهالك اخلا�سة بالعقارات ال�ستثمارية بن�سبة 20.7% من 221.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م
اإلى 267.5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2018م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى اأثر �سنة كاملة من م�ساريف ا�ستهالك املراكز 
اإلى جانب الرتفاع يف ال�ستهالك باملراكز التجارية  التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 2017م )اليا�سمني مول واحلمراء مول( 

احلالية ب�سبب اأعمال الرتميم )التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة( التي متت خالل نف�س الفرتة.
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ཛ  ارتفعت امل�ساريف العمومية والإدارية بن�سبة 67.5% من 158.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م اإلى 265.7 مليون ريال
يف ال�سنة املالية 2018م، ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا اإلى )1( الرتفاع يف رواتب املوظفني والفوائد الأخرى من 74.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2017م اإلى 91.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، بالإ�سافة اإلى )2( تغري �سيا�سة ال�سركة لتقدير املخ�س�سات ال�سنة 
املالية 2018م والتي ت�سمل ر�سد خم�س�س مبني على تقادم الذمم املدينة وخم�س�س حمدد لالأر�سدة املتنازع عليها مما اأدى اإلى الرتفاع 

يف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مببلغ 71.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. 

ཛ  ارتفعت الأعباء املالية بن�سبة 61.2% من 179.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 288.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية
2018م ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا )1( اإلى الرتفاع يف القرو�س التي مت احل�سول عليها لأغرا�س �سراء الأرا�سي ومتويل اإن�ساء املراكز التجارية 
اجلديدة. بالإ�سافة اإلى )2( حتميل الأعباء املالية املتعلقة باملراكز التجارية قيد الن�ساء التي مت تعليقها موؤقًتا من قبل الإدارة، �سمن قوائم 

الدخل، علمًا اإن كان قد مت ر�سملتها يف الفرتات ال�سابقة.

الإيرادات ح�شب النوع ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦: الإيرادات ح�شب النوع لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

الإيرادات الإيجارية

9.0% 7.4%10.7%1.702.6241.884.8142.023.789اإجمايل الإيرادات الإيجارية

9.4% 4.1%14.9%227.424261.406272.056اإيرادات اخلدمات

٦.٦%٦.0%٦٦.٦%٦.٦٦0.0٦8٦.٦٦٦.٦٦0٦.٦٦٦.8٦٦جمموع اجمايل الإيرادات الإيجارية

51.6% 73.8%32.3% )337.116( )193.922( )146.591(اإجمايل اخل�سومات

٦.8% 0.٦%٦.٦%٦.٦8٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦8٦.٦٦8.٦٦0�شايف الإيرادات الإيجارية

25.7% 16.0% 36.1% 98.365 62.28784.772اإيرادات املرافق*

)0.1%(17.4% )15.0%( 61.245 61.40752.180املبيعات الإعالمية

136.4% 19.0% 369.7% 41.070 7.35034.524اإيرادات اإيجارية اأخرى

٦.٦% ٦.٦%٦0.٦%٦.٦٦٦.٦00٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦0اإجمايل الإيرادات

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

5.7% 0.0%11.8%171919عدد املراكز التجارية

6.6%2.6%10.7%3.5813.9644.068عدد املتاجر بنهاية العام

20.6%18.1%23.2%595733866عدد الأك�ساك بنهاية العام**

7.1%6.8%7.5%873.029938.4821.002.063متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 

1.8%0.2%3.4%2.2112.2872.291اإجمايل الإيرادات الإيجارية باملرت املربع

)2.2%()6.0%(1.8%2.0432.0801.955�سايف الإيرادات الإيجارية باملرت املربع

ن�سبة اإجمايل اخل�سومات من جمموع اجمايل 
7.1%5.7%1.4%14.7%9.0%7.6%الإيرادات الإيجارية

* وجرت اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م. وقد مثلت اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ستاأجرين 
ل�سرتداد م�ساريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ستاأجرين. ومتت ت�سوية اإيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها، وجرى تقدميها، على ذلك النحو، مبوجب 
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م. ولأغرا�س التوافق والت�ساق، جرت اإعادة ت�سنيف مبلغ قدره 62.3 مليون ريال �سعودي من اإيرادات 

املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�سرة.راجع جدول اعادة الت�سنيف يف الق�سم »6-1 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه الن�سرة  

** الأك�ساك غري م�سمولة يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية وهي م�سمولة يف عدد وحدات بيع التجزئة املوجودة بنهاية العام امل�سدر: معلومات ال�سركة  

ت�سمل اإيرادات ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي من تاأجري م�ساحات للبيع بالتجزئة مل�ستاأجرين يف املراكز التجارية العائدة لل�سركة. وكما يف 31 مار�س 2018م، 
كانت ال�سركة تقوم بت�سغيل 19 مركًزا جتارًيا يف 10 مدن رئي�سية يف جميع اأنحاء اململكة بالإ�سافة اإلى عقارات اأخرى ت�سمل تو�سعة النخيل بالزا يف 
الق�سيم اإلى جانب مركز العليا للبيع بالتجزئة وم�ساحات لتاأجري املكاتب يف مدينة الريا�س. وت�ستمل اإيرادات ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على اإيرادات 
التاأجري من م�ساحات يف املراكز التجارية اخلا�سة بها، واملبالغ املح�سلة من امل�ستاأجرين فيما يتعلق بدفع ر�سوم اخلدمة والإيرادات النا�سئة عن 
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الإيرادات  اإ�سايف عن  اإف�ساح  ال�سركة تقدمي  تتوقع  القادمة،  املالية  اأما يف الفرتات  التجارية اخلا�سة بها.  اإعالنية داخل املراكز  تاأجري م�ساحات 
بح�سب النوع، اإما من خالل البيانات املالية اأو من خالل ن�سرات حتليلية، التي ميكن اأن تق�سم اإجمايل الإيرادات اإلى �سايف اإيرادات الإيجار املبيعات 

الإعالمية واإيرادات املرافق واإيرادات اإيجارية اأخرى.

اإجمايل الإيرادات الإيجارية ٦٦٦٦٦٦٦

اإجمايل الإيرادات الإيجارية هي ر�سوم/بدلت اإيجار �سنوية يتم قيدها على امل�ستاأجرين مبوجب اأحكام عقود الإيجار. ويتم حتديد بدلت الإيجار 
الأ�سا�سية بوجه عام ا�ستنادا اإلى )1( مكان ونوع وموقع املركز التجاري، و)2( مكان ومدى بروز املتجر داخل املركز التجاري، و)3( ن�ساط املتجر 
و�سريحة التجارة بالتجزئة التي ي�سنف �سمنها، و)4( حجم املتجر، و)5( املاركة التجارية التي ميثلها امل�ستاأجر وقدرته على جذب الزائرين، و)6( 
العالقة مع امل�ستاأجر يف ظل م�ساحة وعدد املتاجر التي ي�ستاأجرها �سمن حمفظة املراكز التجارية لل�سركة. وتخ�سع اأ�سعار بدلت الإيجارات بوجه عام 

لزيادات مرحلية يتم التفاو�س عليها مع كل م�ستاأجر على حدة.

يف ال�سنة املالية 2014م، بداأت ال�سركة يف تطبيق حت�سيل بدلت الإيجار على اأ�سا�س حجم املبيعات بالن�سبة لبع�س امل�ستاأجرين املحددين، حيث يطلب 
من امل�ستاأجرين اإما ت�سديد بدلت الإيجار الأ�سا�سية اأو ت�سديد ن�سبة مئوية يتفق عليها من املبيعات ال�سنوية للم�ستاأجر، اأيهما اأعلى. وتقوم ال�سركة 
اأرقام املبيعات املراجعة التي يقدمها امل�ستاأجر. وتراوحت  اإلى تقارير  اأ�سا�س حجم املبيعات ا�ستنادا  باإقرار الدخل من بدلت الإيجار على  عموما 
اإجمايل الإيرادات الإيجارية يف ال�سنة املالية 2018م،  اأ�سا�س حجم املبيعات بني 3% و10% من  الن�سبة املئوية التي حتدد مبلغ بدلت الإيجار على 
ويعتمد ذلك على �سريحة البيع بالتجزئة التي ي�سنف بها امل�ستاأجر، واملركز التجاري امل�ستاأجرة فيه الوحدة، وعلى اعتبارات اأخرى. وكانت بدلت 
الإيجار على اأ�سا�س حجم املبيعات متثل 1.5% و0.7% و0.6% من اإجمايل الإيرادات الإيجارية يف ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على 
التوايل. وتخطط الإدارة للقيام تدريجيا بتو�سيع نطاق حت�سيل بدلت الإيجار على اأ�سا�س حجم املبيعات يف جميع املراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة.

اإلى  2016م  املالية  ال�سنة  يف  �سعودي  ريال  مليون   1.702.6 من   %9.0 قدره  مركب  �سنوي  منو  مبعدل  الإيجارية  الإيرادات  اإجمايل  ارتفعت  وقد 
2018م. املالية  ال�سنة  يف  �سعودي  ريال  مليون   2.023.8

وقد ارتفع اإجمايل الإيرادات الإيجارية بواقع 10.7% من 1.702.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.884.8 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2017م وكان ذلك ناجتا عن العوامل التالية:

ཛ  938.482 زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة يف املراكز التجارية من 873.029 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى
مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب اإفتتاح ملركزين جتاريني جديدين )اليا�سمني مول يف فرباير 2016م واحلمراء مول يف �سهر اكتوبر 

2016م( مت اإ�سافتهما اإلى حمفظة ال�سركة و�ساهمت مببلغ 75.5 مليون ريال �سعودي يف منو الإيرادات يف ال�سنة املالية 2017.

ཛ  النخيل مول التي ت�سمنت  املالية 2016م  ال�سنة  املالية 2015م و خالل  ال�سنة  اأواخر  افتتاحها يف  التي مت  التجارية  املراكز  تطور عمليات 
)والذي �ساهم باإ�سافة 53.9 مليون ريال �سعودي(، جوري مول )والذي �ساهم باإ�سافة 48.2 مليون ريال �سعودي( اجلبيل مول )والذي 

�ساهم باإ�سافة 17.6 مليون ريال �سعودي(.

ارتفع اإجمايل الإيرادات الإيجارية بن�سبة 7.4% من 1.884.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م اإلى 2.023.8 مليون ريال �سعودي 
خالل ال�سنة املالية 2018م نتيجة الرتفاع يف متو�سط اإجمايل امل�ساحة امل�سغولة القابلة للتاأجري من 938.482 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
1.002.063 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م ب�سكل رئي�سي نتيجة تطور عمليات مركزي الت�سوق الذين مت اإفتتاحهما يف ال�سنة املالية 2017م، وهما 

اليا�سمني مول )والذي �ساهم باإ�سافة 68.3 مليون ريال �سعودي( واحلمراء مول )والذي �ساهم باإ�سافة 70.7 مليون ريال �سعودي(.

اخل�شومات ٦٦٦٦٦٦٦

متنح ال�سركة خ�سومات للم�ستاأجرين ا�ستنادا اإلى عوامل خمتلفة )يرجى مراجعة الق�سم 6-5 «العوامل الرئي�سية املوؤثرة يف عمليات ال�سركة»  ملزيد 
من التفا�سيل(. وقد ارتفع اإجمايل اخل�سومات مبعدل منو �سنوي مركب قدره 51.6% من 146.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 

337.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

وارتفعت اخل�سومات بواقع 32.3% من 146.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 193.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
وذلك نتيجة اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين ذوي العالقة بقيمة 167 مليون ريال �سعودي نظًرا لظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت واأهمية 
العالمات التجارية التابعة لالأطراف ذات العالقة يف جذب الزائرين اإلى املراكز التجارية اخلا�سة بال�سركة. كما ارتفعت اخل�سومات كن�سبة مئوية 

من اإجمايل اإيرادات الإيجار من 8.7% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 10.3% يف ال�سنة املالية 2017م.

ارتفعت اخل�سومات بن�سبة 73.8% من 193.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 337.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م 
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مدفوعة يف املقام الأول بخ�سومات اإ�سافية خا�سة للم�ستاأجرين ذوي العالقة بقيمة 221.4 مليون ريال �سعودي وامل�ستاأجرين من الغري بقيمة 115.8 
مليون ريال يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة يف ال�سنة املالية 2018م. على هذا النحو، ارتفعت اخل�سومات كن�سبة مئوية من جمموع اإيرادات الإيجار 

من 9.0% يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 14.7% يف ال�سنة املالية 2018م.

اإيرادات اخلدمات ٦٦٦٦٦٦٦

ت�سمل اإيرادات اخلدمات ب�سكل اأ�سا�سي ر�سوم اإدارة وت�سغيل خدمات املراكز التجارية التي يتم حت�سيلها من فئات معينة من امل�ستاأجرين، وتتح�سل 
هذه الر�سوم من امل�ستاأجرين بالإ�سافة اإلى املبالغ الأخرى املح�سلة منهم والتي ت�سمل بدلت الإيجار الأ�سا�سية وبدلت الإيجار على اأ�سا�س حجم 
العامة  بال�سيانة  واملتعلقة  التجارية  املراكز  يف  امل�سرتكة  املناطق  م�ساريف  ا�سرتداد  يف  اأ�سا�سا  يتمثل  اخلدمات  اإيرادات  من  والهدف  املبيعات. 
والإ�سالحات والتاأمني والإ�ساءة والنظافة. وُت�سنف اإيرادات اخلدمات �سمن الإيرادات الإيجارية، ول يتم ت�سمينها يف التكاليف الفعلية )الظاهرة 

الإيرادات(. �سمن تكلفة 

اإلى 272.1 مليون ريال  اإيرادات اخلدمات مبعدل منو �سنوي مركب قدره 9.4% من 227.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م  ارتفعت 
املالية 2018م. ال�سنة  �سعودي يف 

ارتفعت اإيرادات اخلدمات بن�سبة 14.9% من 227.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 261.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2017م مبا يتفق مع الرتفاع يف اإجمايل الإيرادات الإيجارية، وكان ذلك ناجًتا عن ارتفاع عدد املراكز التجارية من 17 مركز جتاري يف ال�سنة املالية 
2016م اإلى 19 مركز جتاري يف ال�سنة املالية 2017م وارتفاع امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 873.029 مرت مربع اإلى 938.482 مرت 
مربع خالل الفرتة ذاتها. وقد ثبتت اإيرادات اخلدمات ب�سكل عام كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات حيث ارتفعت ن�سبة الإيرادات الإجمالية ب�سكل 
طفيف من 13.4% كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات اليجارية يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 13.9% كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات اليجارية 

يف ال�سنة املالية 2017م.

ارتفعت اإيرادات اخلدمات بن�سبة 4.1% من 261.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 272.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
من  امل�سغولة  للتاأجري  القابلة  الإجمالية  امل�ساحة  يف  والرتفاع  نف�سها،  الفرتة  خالل  الإيجارية  الإيرادات  اإجمايل  يف  الرتفاع  مع  يتفق  مبا  2018م 
938.482 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.002.063 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018. وحافظت اإيرادات اخلدمات ن�سبيًا كن�سبة مئوية من 

اإجمايل الإيرادات اليجارية؛ فقد انخف�ست ب�سكل طفيف من 13.9% يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 13.4% يف ال�سنة املالية 2018.

اإيرادات املرافق ٦٦٦٦٦٦٦

مقابل م�سروفاتها  املرافق  اإيرادات  ت�سفية  والكهرباء. مت  املاء  ر�سوم  مقابل  امل�ستاأجرين  قبل  من  املدفوع  التعاقدي  املبلغ  املرافق  اإيرادات   متثل 
وبالتايل مت عر�سها �سمن بند تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة لل�سنة املالية 2016م. وجتدر ال�سارة الى اأن قد مت اإعادة ت�سنيف اإيرادات 
ولغر�س  2018م.  دي�سمري   31 املنتهية يف  اأ�سهر  الت�سعة  ولفرتة  2018م  املالية  لل�سنة  املراجعة  املالية  القوائم  الإيرادات يف  بند  اإلى  لحًقا  املرافق 

التو�سيح والتنا�سق، مّت عر�س اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف ال�سنة املالية 2016م يف هذا الق�سم من الن�سرة.

ارتفعت اإيرادات املرافق بن�سبة 36.1% من 62.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 84.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
اإلى افتتاح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م )وهما اليا�سمني مول واحلمراء مول(. يف ال�سنة املالية  ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي 
2018م، ارتفعت اإيرادات املرافق بن�سبة 16.0% من 84.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 98.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2018م نتيجة الرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة )من 938.482 مرت مربع يف 2017م اإلى 1.002.063 مرت مربع يف 
2018م( واملدفوعة ب�سكل رئي�سي كنتيجة ا�سافة مركزي الت�سوق اللذين مت افتتاحهما يف ال�سنة املالية 2017م: اليا�سمني مول )والذي �ساهم باإ�سافة 

4.5 مليون ريال �سعودي( واحلمراء مول )والذي �ساهم باإ�سافة 5.4 مليون ريال �سعودي(.

املبيعات الإعالمية ٦٦٦٦٦٦٦

 تتمثل املبيعات الإعالمية يف اأن�سطة ترويجية وت�سويقية والتي ت�سمل اإعالنات الالفتات والفعاليات اخلا�سة التي جتري يف املراكز التجارية العائدة 
لل�سركة. وقد تعاقدت ال�سركة مع �سركة اإعالن خارجية للقيام بالأن�سطة الإعالمية الرئي�سية اخلا�سة باملراكز التجارية خالل الفرتة ما بني ال�سنة 
املالية 2016م اإلى نهاية ال�سنة املالية 2017م ومع ذلك، بدًءا من ال�سنة املالية 2018م قررت ال�سركة القيام بن�ساط اإدارة املبيعات الإعالمية من داخل 

ال�سركة، وبناًء عليه، مت اإنهاء العقد مع �سركة الإعالنات اخلارجية.

اإلى 61.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية  انخف�ست املبيعات الإعالمية ب�سكل طفيف من 61.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
2018م. انخف�ست املبيعات الإعالمية بواقع 15.0% من 61.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 52.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
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املالية 2017م وب�سبب اإنخفا�س دخل املبيعات الإعالمية من �سركة الإعالنات اخلارجية من 37.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 
31.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م.

ارتفعت املبيعات الإعالمية بواقع 17.4% من 52.2 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م اإلى 61.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2018م بعد توقيع عقد ملرة واحدة مع وكالة من الأطراف ذات العالقة )�سركة فواز احلكري للتجارة( بقيمة 20 مليون ريال �سعودي يف اأكتوبر 2017م.

اإيرادات اإيجارية اأخرى ٦٦٦٦٦٦٦

يف  جديدة  متاجر  ل�ستئجار  م�ستاأجرين  من  مدفوعة  عمولت  )متثل  رئي�سية  دخل  بنود  على  الأخرى  الإيجارية  الإيرادات  ت�ستمل   
النظام  من  والدخل  للعقود،  مبكر  اإنهاء  بغرامات  تتعّلق  م�ستاأجرين  من  ودفعات  التجارية(،  املراكز  يف  وحمددة  رئي�سية  مواقع 
عقودهم(. من  كجزء  �سنوي  اأ�سا�س  على  امل�ستاأجرين  على  اخلدمة  هذه  حتميل  )ويتم  التجارية  املراكز  زائرين  لعدد   احلا�سب 
وا�ستملت بنود الإيرادات الإيجارية الأخرى اأي�سا على ت�سوية مقابل الفروقات الناجتة عن حتويل العقود القائمة على التقومي الهجري اإلى التقومي 
امليالدي. وقد و�سلت مبالغ الت�سوية تلك اإلى مبلغ �سلبي قدره 3.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م. يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 
2018، مت تقليل التدخل اليدوي لإجراءات الرقابة يف الإيرادات الإيجارية اإلى حد كبري وبالتايل مل ت�سجل اأي تعديالت. ارتفعت الإيرادات الإيجارية 
الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب بلغت ن�سبته 136.4% وذلك من 7.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 41.1 مليون ريال �سعودي يف 

ال�سنة املالية 2018م بعد الرتفاع يف الغرامات املفرو�سة على امل�ستاأجرين فيما يتعلق بـاإنهاء مبكر للعقود وخروقات اأخرى لبنود العقود.

الإيرادات ح�شب املراكز التجارية ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦: الإيرادات ح�شب املراكز التجارية لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م*

 �شنةنوع امللكيةاألف ريال �شعودي
الفتتاح

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

معدة لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م٦ال�شنة
املالية ٦0٦8م

م�ستاأجر مول الظهران
)2.9%()6.5%(0.9%2005364.162367.424343.644من الغري

مول العرب، جدة
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

2008283.939262.648276.260)%7.5(%5.2)%1.4(

م�ستاأجر ال�سالم مول - جدة
)2.7%()6.2%(1.0%2012200.719202.684190.049من الغري

م�ستاأجر النخيل مول - الريا�س
30.0%)1.0%(70.7%201499.373169.595167.915من الغري

م�ستاأجر عزيز مول
)4.5%()9.9%(1.2%2005170.901172.974155.778من الغري

مكة مول
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

2011155.559159.194153.156%2.3)%3.8()%0.8(

النور مول
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

2008140.811142.072132.264%0.9)%6.9()%3.1(

م�ستاأجر هيفاء مول
)15.2%()22.7%()7.0%(201199.91992.92771.843من الغري

ال�سالم مول - الريا�س
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

200578.67873.48365.696)%6.6()%10.6()%8.6(

م�ستاأجر خري�س مول
)9.0%()10.2%()7.9%(200274.56468.70861.699من الغري

الح�ساء مول
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

201067.29161.14553.055)%9.1()%13.2()%11.2(

م�ستاأجر النخيل بالزا
)6.9%()18.5%(6.3%200448.26051.29741.812من الغري

م�ستاأجر تال مول
12.9%)8.1%(38.7%201432.62345.23941.554من الغري

م�ستاأجر �سلمى مول
24.6%)22.9%(101.2%201411.90323.95218.470من الغري

م�ستاأجر عقارات اأخرى
)13.6%()20.3%()6.5%(7.7357.2355.769ل ينطبقمن الغري

�سحارى بالزا
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

200211.1829.1325.142)%18.3()%43.7()%32.2(
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 �شنةنوع امللكيةاألف ريال �شعودي
الفتتاح

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

معدة لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م٦ال�شنة
املالية ٦0٦8م

اإجمايل اإيرادات املراكز 
التجارية املفتوحة قبل 

٦0٦٦م 
٦.8٦٦.٦٦٦٦.٦0٦.٦0٦٦.٦8٦.٦0٦.٦%()٦.٦%(٦.٦%٦(

م�ستاأجر جوري مول
63.9%5.3%154.9%201537.97596.808101.973من الغري

اجلبيل مول
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

201514.19737.40138.947%163.4%4.1%65.6

م�ستاأجر فناتري مول
ل ينطبقل ينطبقل ينطبق--201514.709من الغري

اإجمايل اإيرادات املراكز 
التجارية املفتوحة يف ال�شنة 

املالية ٦0٦٦م
٦٦.88٦٦٦٦.٦0٦٦٦0.٦٦0%٦00.٦%٦.0%٦٦.٦

م�ستاأجر اليا�سمني مول
0.0%140.6%ل ينطبق52.931127.338-2016ممن الغري

احلمراء مول
مملوك 
من قبل 
ال�سركة

0.0%297.6%ل ينطبق26.925107.046-2016م

اإجمايل اإيرادات املراكز 
التجارية املفتوحة يف ال�شنة 

املالية ٦0٦٦م
0.0%٦٦٦.٦%ل ينطبق8٦٦٦٦٦.٦8٦.٦٦٦

٦.٦%٦.٦%٦0.٦%٦.٦٦٦.٦00٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦0اإجمايل الإيرادات**

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

قبل ال�شنة املالية ٦0٦٦م

)0.4%()2.1%(1.4%3.3243.3723.300عدد املتاجر
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة 

0.4%)0.1%(0.9%831.802839.389838.445للتاأجري امل�سغولة

الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة 
الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 

)ريال �سعودي/مرت مربع(
2.2212.2752.128%2.4)%6.5()%2.1(

)1.6%()1.9%(0.3%92.4%94.3%94.0%الإ�سغال بنهاية العام

0.9%)0.6%(1.5%93.5%94.1%92.6%متو�سط معدل الإ�سغال ال�سنوي
متو�سط معدل الكفاءة 

)9.2%()6.9%()2.3%(84.8%91.7%94.0%ال�سنوي***

املراكز التجارية املفتوحة يف 
ال�شنة املالية ٦0٦٦م

11.9%3.9%20.6%257310322عدد املتاجر
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة 

26.0%12.7%40.9%41.22758.08165.483للتاأجري امل�سغولة

الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة 
الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 

)ريال �سعودي/مرت مربع(
1.6222.3112.152%42.5)%6.9(%15.2

9.6%2.9%6.7%94.1%91.2%84.5%الإ�سغال بنهاية العام

33.2%10.8%22.4%94.7%83.9%61.5%متو�سط معدل الإ�سغال ال�سنوي
متو�سط معدل الكفاءة 

14.5%)8.0%(22.5%80.0%88.0%65.5%ال�سنوي***

املراكز التجارية املفتوحة يف 
ال�شنة املالية ٦0٦٦م

ل ينطبق58.2%ل ينطبق282446-عدد املتاجر
متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة 

ل ينطبق139.3%ل ينطبق41.01298.135-للتاأجري امل�سغولة

الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة 
الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 

)ريال �سعودي/مرت مربع(
ل ينطبق22.7%ل ينطبق1.9472.388ل ينطبق

ل ينطبق31.4%ل ينطبق93.0%61.6%ل ينطبقالإ�سغال بنهاية العام

ل ينطبق52.5%ل ينطبق90.3%37.8%ل ينطبقمتو�سط معدل الإ�سغال ال�سنوي

ل ينطبق13.2%ل ينطبق93.5%80.3%ل ينطبقمتو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي

امل�سدر: معلومات ال�سركة
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* مت اإعتماد هذا التق�سيم لتحليل اليرادات بح�سب املراكز التجارية خالل ال�سنوات قيد الدرا�سة )ال�سنة املالية 2016م، ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م( وذلك 
بهدف اظهار النمو يف اليرادات لكل �سنة على حدى )حتليل املثل باملثل(

** وجرت اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م. وقد مثلت اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على 
امل�ستاأجرين ل�سرتداد م�ساريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ستاأجرين. ومتت ت�سوية اإيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها، وجرى تقدميها، على ذلك النحو، 

مبوجب تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م. ولأغرا�س التوافق والت�ساق، جرت اإعادة ت�سنيف مبلغ قدره 62.3 مليون ريال �سعودي من 
اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�سرة.راجع جدول اعادة الت�سنيف يف الق�سم »6-1 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه الن�سرة  

*** يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة )والذي يتم احت�سابه من خالل �سايف الإيرادات الإيجارية مق�سومًا على اإجمايل الإيرادات الإيجارية( لقيا�س اخل�سومات املمنوحة 
للم�ستاأجرين

وقد ارتفع اإجمايل الإيرادات مبعدل منو �سنوي مركب قدره 6.2% وذلك من 1.914.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.159.4 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. ويف ال�سنة املالية 2017، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بن�سبة 10.9% من 1.914.5 مليون ريال �سعودي 

يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.123.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة:
ཛ  التطور يف عمليات ثالثة مراكز جتارية افتتحت يف ال�سنة املالية 2015م )النخيل مول - الريا�س، تال مول و�سلمى مول(. وحققت املراكز

التجارية هذه ارتفاع يف الإيرادات بن�سبة 65.9% يف ال�سنة املالية 2017م من 143.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 238.8 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. نتج النمو يف الإيرادات ب�سكل رئي�سي عن انخفا�س اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين ذوي 

العالقة يف ال�سنة املالية 2016م لتعوي�سهم عن التاأخري يف فتح هذه املراكز التجارية؛ و

ཛ  افتتاح مركزين جتاريني جديدين خالل ال�سنة املالية 2017م )اليا�سمني مول واحلمراء مول( وقد حقق اإيرادات بلغت 79.9 مليون ريال
املالية 2017م مع متو�سط معدل كفاءة قدره  ال�سنة  الإ�سغال لهذه املراكز اجلديدة 37.8% يف  بلغ متو�سط م�ستوى  العام.  �سعودي خالل 

80.3%؛ و 

ཛ  تاأثري �سنة كاملة من عمليات الت�سغيل يف مركزين جتاريني افُتتحا يف ال�سنة املالية 2016م )جوري مول واجلبيل مول(، حيث ارتفع اإجمايل
اإيراداتهما بن�سبة 157.2% من 52.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 134.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. 
ا بالزيادة يف متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي من 65.5% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 88.0% يف  وكان هذا النمو يف الإيرادات مدفوًعا اأي�سً
ال�سنة املالية 2017م نتيجة انخفا�س اخل�سومات التي مت منحها لبع�س امل�ستاأجرين يف ال�سنة الأولى من العمليات )ال�سنة املالية 2016م(.

ويف ال�سنة املالية 2018، ارتفعت الإيرادات الإجمالية بن�سبة 1.7% من 2.123.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 2.159.4 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة:

ཛ  الزيادة يف عمليات املراكز التجارية التي افتتحت يف ال�سنة املالية 2016م )جوري مول واجلبيل مول(. ارتفعت الإيرادات املتاأتية من املراكز
التجارية هذه بن�سبة 5.0% يف ال�سنة املالية 2018م من 134.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 140.9 مليون ريال �سعودي 

يف ال�سنة املالية 2018م؛ و

ཛ  ارتفع املالية 2017م )اليا�سمني مول واحلمراء مول(، حيث  ال�سنة  افُتتحا يف  الت�سغيل يف �سنة كاملة يف مركزين جتاريني  تاأثري عمليات 
اإجمايل اإيراداتهما بن�سبة 193.5% من 79.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 234.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
اإلى  املالية 2017م  ال�سنة  ال�سنوي من 80.3% يف  الكفاءة  الزيادة يف متو�سط معدل  اأي�سًا عن  الإيرادات  النمو يف  نتج هذا  2018م. وقد 
93.5% يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة انخفا�س اخل�سومات التي مت منحها لبع�س امل�ستاأجرين يف ال�سنة الأولى من العمليات )ال�سنة املالية 

2017م( ؛ و

ཛ  التجارية املراكز  الإيرادات احلادث يف  انخفا�س  اأعاله قد غطت جزًءا من  املذكورة  املالية 2018م لالأ�سباب  ال�سنة  اإيرادات  الزيادة يف 
التي مت افتتاحها قبل ال�سنة املالية 2016م بواقع 6.6% من 1.909.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.784.1 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة النخفا�س يف متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي من 91.7 % يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 84.8 
% يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة للخ�سومات املعرو�سة يف املقام الول على امل�ستاأجرين ذوي العالقة يف ال�سنة املالية 2018م. حيث منحت 
ال�سركة هذه اخل�سومات يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م بالنظر لظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت ولطبيعة العالقة 
اإجمايل  متو�سط  ي�سغلون 33.0% من  الأطراف ذات عالقة  امل�ستاأجرون من  كان  العالقة، حيث  وامل�ستاأجرين ذوي  ال�سركة  بني  اخلا�سة 
امل�ساحة القابلة للتاأجري امل�سغولة يف ال�سنة املالية 2018م من خالل عالمات جتارية رئي�سية ت�سكل عاماًل رئي�سيًا يف جذب الزائرين اإلى 

املراكز التجارية العائدة لل�سركة.

املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�شنة املالية ٦0٦٦م ٦٦٦٦٦٦٦

مت ت�سغيل 16 مركًزا جتارًيا �سمن حمفظة ال�سركة بالإ�سافة اإلى العقارات الأخرى )متت مناق�ستها حتت الق�سم 6-6-3 - الإيرادات ح�سب النوع( 
قبل حلول ال�سنة املالية 2016م.

و�سمن املراكز التجارية التي افتتحت قبل ال�سنة املالية 2016م، كان مول الظهران ومول العرب - جدة ومول �سالم - جدة، النخيل - الريا�س و عزيز 
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مول اأكرب امل�ساهمني يف اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م وبلغت اإيرادات هذه املراكز التجارية 
1.119.1  مليون ريال و1.175.3 مليون ريال و1.133.6 مليون ريال يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م على 

التوايل متثل 58.5%، و55.3% و52.5% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة.

يقع مكة مول، الذي بداأ عملياته يف عام 2011م، على اأر�س مملوكة لل�سركة. وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 37.439 مرت مربع. 
كان لدى مكة مول 286 و291 و294 متجرًا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، على التوايل و�سجل متو�سط معدل اإ�سغال بلغ 98.4% خالل نف�س 
الفرتة. ارتفعت اإيرادات املركز بواقع 2.3% من 155.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 159.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
املقدمة  يقابلها جزئيا زيادة يف اخل�سومات  املالية 2017م،  ال�سنة  اأعلى يف  باأ�سعار  اأبرمت  التي  الإيجار اجلديدة  بعقود  بالتاأثري  2017م مدفوًعا 

للم�ستاأجرين ذوي العالقة خالل الفرتة نف�سها.

 ويف ال�سنة املالية 2018م، انخف�س اإجمايل الإيرادات بن�سبة 3.8% من 159.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 153.2 مليون ريال 
ول اإلى اخل�سومات المقدمة للم�ستاأجرين يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت. �سعودي يف ال�سنة المالية 2018م ويعزى ذلك يف المقام الأ

يقع هيفا مول، الذي بداأ عملياته يف عام 2011م، يف مدينة جدة ومت بناوؤه على اأر�س م�ستاأجرة. وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 
32.846 مرت مربع. كان لدى هيفا مول 176 و179 و174 متجرًا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، على التوايل ومتو�سط معدل اإ�سغال بلغ 
93.1% خالل نف�س الفرتة. انخف�ست اإيرادات هيفا مول بن�سبة 7.0% من 99.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 92.9 مليون ريال 
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سكل اأ�سا�سي ب�سبب اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين ذوي العالقة نظرًا لظروف ال�سوق ال�سائدة يف ذلك الوقت 
على الرغم من تاأجري بع�س امل�ساحة غري امل�سغولة داخل املركز التجاري اإلى �سوبرماركت، ومت حتويل ما تبقى من امل�ساحة غري امل�سغولة اإلى منطقة 
األعاب مغلقة. ويف ال�سنة املالية 2018، انخف�س اإجمايل الإيرادات بن�سبة 22.7% من 92.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 71.8 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب الزيادة الإ�سافية يف اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين مببلغ 11.4 مليون ريال �سعودي بالإ�سافة 

اإلى ا�ستبدال عقود امل�ستاأجرين الذين انتهت عقودهم باآخرين مقابل اأ�سعار اأقل ب�سبب ظروف ال�سوق ال�سائدة.

يقع ال�سالم مول - ريا�س، الذي بداأ عملياته يف عام 2005م، على اأر�س مملوكة لل�سركة. وتبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 49.909 
اإ�سغال الذي بلغ  اإلى انخفا�س معدل  اأدى  مرت مربع. كان لدى ال�سالم مول 186 و180 و177متجرًا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، مما 
98.4% و98.9% و95.6% يف كل من تلك الفرتات على التوايل. انخف�ست الإيرادات بن�سبة 6.6% من 78.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2016م اإلى 73.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب الإنخفا�س يف عدد امل�ستاأجرين، بالإ�سافة الى اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين 
يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة. يف ال�سنة املالية 2018م، انخف�س اإجمايل الإيرادات بن�سبة 10.6% من 73.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2017م اإلى 65.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب النخفا�س يف متو�سط معدل الإ�سغال من 98.9% يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
95.6% يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة النخفا�س يف عدد املحالت، اإلى جانب الزيادة الإ�سافية يف اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين مببلغ 5.8 

مليون ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى ا�ستبدال عقود امل�ستاأجرين الذين ا�ستبدلت عقودهم باآخرين مقابل اأ�سعار اأقل ب�سبب ظروف ال�سوق ال�سائدة.

 يقع خري�س مول، الذي بداأ عملياته يف عام 2002م، يف مدينة الريا�س ومت بناوؤه على اأر�س م�ستاأجرة. تبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 
41.256 مرت مربع. كان لدى خري�س مول 171 و168 و159 متجرًا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، مما اأدى اإلى انخفا�س معدل اإ�سغال من 
98.6% يف 2016م اإلى 98.0% و 96.7% يف 2017م و2018م على التوايل. وانخف�س اإجمايل اإيرادات خري�س مول بن�سبة 7.9% من 74.6 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 68.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة للخ�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين. ويف ال�سنة 
المالية 2018م، انخف�ست الإيرادات الإيجارية بن�سبة 10.2% من 68.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 61.7 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب النخفا�س يف متو�سط معدل الإ�سغال من 98.0% يف 2017م ايل 96.7% يف 2018م ب�سبب النخفا�س يف عدد املحالت 

التجارية، اإلى جانب الزيادة الإ�سافية يف اخل�سومات الممنوحة للم�ستاأجرين.

املتاحة  الإجمالية  وتبلغ م�ساحته  ال�سركة.  اأر�س متلكها  بناوؤه على  الأح�ساء، ومت  بداأ عملياته يف عام 2010م، يف مدينة  الذي  الأح�ساء مول،  يقع   
القابلة للتاأجري 51.535 مرت مربع. كان لدى اأح�ساء مول 171 و165 و156متجرًا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، مما اأدى اإلى انخفا�س 
متو�سط معدل اإ�سغال من 89.1% يف 2016م اإلى 85.3%و82.5%يف 2017م و2018م على التوايل. النخفا�س يف الإ�سغال خالل ال�سنة املالية 2017م 
نتج ب�سكل رئي�سي عن اإنهاء اتفاقية التاأجري ملتجر كبري يف نهاية ال�سنة املالية 2016م. اعتباًرا من 31 مار�س 2017، كانت امل�ساحة ل تزال يف طور 
التاأجري مل�ستاأجر اآخر. انخف�س اإجمايل اإيرادات الأح�ساء مول بن�سبة 9.1% من 67.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 61.1 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة للخ�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين ذوي العالقة خالل ال�سنة املالية 2017م وخروج امل�ستاأجر من املركز 
التجاري. كما انخف�ست الإيرادات الإيجارية يف ال�سنة املالية 2018م بن�سبة 13.2% من 61.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 53.1 
مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�س متو�سط معدل الإ�سغال خالل نف�س الفرتة مت�سيا مع النخفا�س يف عدد املحالت التجارية، اإلى جانب الزيادة 

الإ�سافية يف اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين يف ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة.
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يقع النخيل بالزا، الذي بداأ عملياته يف عام 2004م، يف مدينة الق�سيم، ومت بناوؤه على اأر�س متلكها ال�سركة. تبلغ م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة 
للتاأجري 34.145 مرت مربع. كان لدى النخيل بالزا 150 و143 و132 متجرًا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، على التوايل و�سجل معدل اإ�سغال 
بلغ 87.2%، 88.7% و96.3% يف كل من تلك الفرتات على التوايل. الزيادة يف متو�سط معدل الإ�سغال خالل هذه الفرتة، على الرغم من النخفا�س 
يف عدد املحالت التجارية يرجع اإلى اأن املتاجر امل�سافة خالل هذه الفرتة كانت اأكرب من املتاجر املزالة خالل نف�س الفرتة. ارتفع اإجمايل الإيرادات 
بن�سبة 6.3% من 48.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 51.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، مدفوًعا ب�سكل اأ�سا�سي 
بعقود الإيجار اجلديدة املربمة باأ�سعار اإيجارية اأعلى. ويف ال�سنة املالية 2018م، انخف�س جمموع الإيرادات الإيجارية بن�سبة 18.5%، من 51.3 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 41.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة الزيادة يف اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين يف 

ظل ظروف ال�سوق ال�سائدة.

تبلغ م�ساحة تال مول، الذي بداأ عملياته يف عام 2014 م، 22.702 مرًتا مربًعا. ويف 31 مار�س 2018م، يوجد لدى تال مول 113 م�ستاأجًرا. ارتفع 
اإجمايل اإيرادات تال مول من 32.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 45.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، ويرجع ذلك 
يف الأ�سا�س اإلى انخفا�س اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين يف ال�سنة املالية 2017م مببلغ 9.9 مليون ريال �سعودي مقارنة بال�سنة املالية 2016م 
كما مت تقدمي خ�سومات ا�ستثنائية للم�ستاأجرين يف 2016م لتعوي�س املحالت التجارية للتاأخري يف افتتاح املركز التجاري. ويف ال�سنة املالية 2018م، 
انخف�ست الإيرادات الإيجارية من 45.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 41.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب 

اخل�سومات الإ�سافية املقدمة للم�ستاأجرين )مببلغ 3.1 مليون ريال �سعودي(. 

يقع �سلمى مول، الذي بداأ عملياته يف 2014م، يف حائل على اأر�س م�ستاأجرة. وهو عبارة عن مركز جتاري من طابق واحد تبلغ م�ساحته الإجمالية 
القابلة للتاأجري املتاحة 16.948 مرت مربع. كان لدى �سلمى مول 91 و91 و82 وحدة بيع بالتجزئة يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م على التوايل، 
التوايل.  املالية 2018م على  وال�سنة  املالية 2017م  ال�سنة  اإلى 94.9% و99.0% يف  املالية 2016م  ال�سنة  الإ�سغال من 94.6% يف  ارتفع معدل  وقد 
الزيادة يف متو�سط معدل الإ�سغال خالل نف�س الفرتة ، على الرغم من النخفا�س يف عدد املحالت التجارية يرجع اإلى اأن املتاجر امل�سافة خالل هذه 
الفرتة كانت اأكرب من املتاجر املزالة خالل الفرتة نف�سها. ارتفع اإجمايل اإيرادات �سلمى مول بن�سبة 101.2% من 11.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2016م اإلى 24.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، ويرجع ذلك اأ�سا�ًسا اإلى انخفا�س اخل�سومات التي مت منحها ب�سكل ا�ستثنائي 
يف ال�سنة املالية 2016م كما مت تقدمي خ�سومات ا�ستثنائية للم�ستاأجرين يف 2016م لتعوي�س املحالت التجارية للتاأخري يف افتتاح املركز التجاري يف 
ال�سنة املالية 2015م. ويف ال�سنة املالية 2018، انخف�س اإجمايل الإيرادات من 24.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 18.5 مليون ريال 

�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س للزيادة يف اخل�سومات المقدمة للم�ستاأجرين يف ظل ظروف ال�سوق.

يقع �سحارى بالزا، الذي بداأ عملياته يف عام 2002م، يف مدينة الريا�س وهو مبني على اأر�س مملوكة لل�سركة. وهو عبارة عن مركز جتاري �سغري 
احلجم ن�سبًيا مع اإجمايل م�ساحة قابلة لال�ستئجار متاحة تبلغ 12.222 مرًتا مربًعا. كان لدى �سحارى بالزا 41 و29 و27 متجًرا يف 31 مار�س 2016م 
و2017م و2018م على التوايل. متو�سط معدل الإ�سغال �سحارى بالزا انخف�ست من 83.5% و 79.7% يف 2016م و2017م، على التوايل اإلى %40.4 
يرادات من 11.2 مليون ريال �سعودي يف  يف 2018م علي اأ�سا�س انعكا�س اأعمال البناء التي جتري يف حميط املركز التجاري. انخف�س اإجمايل الإ
ال�سنة املالية 2016م اإلى 9.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية2017م، ويرجع ذلك اأ�سا�سًا اإلى انخفا�س امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري على 
ا اآخر يف ال�سنة املالية 2018م، من  �سافة اإلى زيادة اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين. كما �سهد اإجمايل الإيرادات انخفا�سً مدار نف�س الفرتة، بالإ
9.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 5.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، ب�سبب منح خ�سومات اإ�سافية للم�ستاأجرين 

واإنخفا�س يف متو�سط معدل الإ�سغال ال�سنوي يف ال�سنة املالية 2018م.

املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�شنة املالية ٦0٦٦م ٦٦٦٦٦٦٦
يقع جوري مول، الذي بداأ عملياته يف يوليو 2015م، يف الطائف وهو م�سيد على قطعة اأر�س م�ستاأجرة. وت�سل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
اإلى 90.2% و95.6% يف ال�سنة املالية 2017م  اإ�سغال ارتفع من 63.8% يف ال�سنة املالية 2016م  اإلى 48.172 مرًتا مربًعا مبتو�سط معدل  باملركز 
وال�سنة املالية 2018م. كان لدى جوري مول 170 و201 و215 متجًرا يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م على التوايل. ارتفع اإجمايل الإيرادات 
بن�سبة 154.9% من 38.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 96.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017، نتيجة الزيادة يف متو�سط 
معدلت الإ�سغال خالل الفرتة نف�سها. ارتفع اإجمايل الإيرادات يف ال�سنة املالية 2018م من 96.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
102.0 مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة الإ�سافية يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة حيث ارتفعت ن�سبة الإ�سغال من %90.2 

اإلى 95.6% خالل نف�س الفرتة.
يقع اجلبيل مول، الذي بداأ عملياته يوليو من ال�سنة املالية 2015م، يف اجلبيل وهو م�سيد على قطعة اأر�س مملوكة لل�سركة. وت�سل امل�ساحة الإجمالية 
القابلة للتاأجري باملركز اإلى 20.976 مرًتا مربًعا، مع زيادة معدل الإ�سغال ال�سنوي من 55.8% و69.6% يف ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م 
اإلى 92.7 % يف ال�سنة املالية 2018م. وكان للجبيل مول 93 و107و107 وحدة بيع بالتجزئة يف 31 مار�س 2016م و2017م و2018م، على التوايل. 
ارتفعت الإيرادات التي حققها املركز التجاري بن�سبة 163.4% من 14.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 37.4 مليون ريال �سعودي 
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يف ال�سنة املالية 2017م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة حيث ارتفعت ن�سبة الإ�سغال من 
55.8% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 69.5% يف ال�سنة املالية 2017. يف ال�سنة املالية 2018م، ارتفع اإجمايل الإيرادات من 37.4 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 38.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية 
القابلة للتاأجري امل�سغولة حيث ارتفعت ن�سبة الإ�سغال من 69.6% يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 92.7% يف ال�سنة املالية 2018، ويقابل ذلك جزئيا زيادة 

يف اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين.

 وقد اأبرمت ال�سركة اتفاقية لتاأجري فناتري مول يف اجلبيل يف ال�سنة املالية 2016م، لكنها قررت اإنهاء التفاقية يف وقت لحق من ذلك العام نتيجة 
لعمليات التجديد ال�ساملة التي كان ل بد من تنفيذها يف املركز التجاري ولكون ال�سركة قد افتتحت اجلبيل مول يف العام نف�سه يف نف�س املدينة. حقق 

فناتري مول اإيرادات بلغت 14.7 مليون ريال يف ال�سنة املالية 2016م.

املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�شنة املالية ٦0٦٦م ٦٦٦٦٦٦٦

بداأ اليا�سمني مول عملياته يف فرباير من ال�سنة املالية 2017م. ويقع يف مدينة جدة وم�سيد على قطعة اأر�س م�ستاأجرة. تبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة 
للتاأجري 54.752 مرت مربع. ارتفع اإجمايل الإيرادات من 52.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 127.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2018م ب�سكل رئي�سي نتيجًة لتاأثري ال�سنة الكاملة حيث ارتفع متو�سط امل�ساحة امل�سغولة على مدار ال�سنة مما رفع متو�سط معدل الإ�سغال من 

36.1% اإلى 90.6% خالل نف�س الفرتة.

بداأ احلمراء مول عملياته يف اكتوبر من ال�سنة املالية 2017م. ويقع يف مدينة الريا�س على قطعة اأر�س مملوكة لل�سركة. تبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة 
للتاأجري 53.932 مرت مربع. ارتفع اإجمايل الإيرادات من 26.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 107.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2018م ب�سكل رئي�سي نتيجًة لتاأثري ال�سنة الكاملة حيث ارتفع متو�سط امل�ساحة امل�سغولة على مدار ال�سنة مما رفع متو�سط معدل الإ�سغال من 

39.5% اإلى 90.0% خالل نف�س الفرتة.

اأكرب ٦ مراكز جتارية من حيث الإيرادات ٦٦٦٦٦

مول الظهران ٦٦٦٦٦٦٦

افتتح مول الظهران اأبوابه يف العام 2005م يف مدينة اخلرب وقد مّت ت�سييده على اأر�س م�ستاأجرة ذات م�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 160.612 
مرًتا مربًعا. يف 31 مار�س 2018م، �سّم املركز 504 متجًرا مبا ي�سمل 104 ك�سكًا يف الأق�سام امل�سرتكة فيه.

جدول  ٦٦٦: مول الظهران ٦ الإيرادات ح�شب النوع لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
 ال�شنة
 املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة
 املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدل النمو
 ال�شنوي
املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

)4.3%()8.4%(0.0%293.771293.915269.144�سايف الإيرادات الإيجارية )ما عدا اإيرادات اخلدمات(

)1.1%( )4.8%(2.7%43.481 44.46445.663اإيرادات اخلدمات

)٦.٦%()٦.٦%( 0.٦%٦٦8.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦�شايف الإيرادات الإيجارية

2.0%)1.7%(5.8%12.06712.76512.544اإيرادات املرافق

)20.9%()1.6%( )36.4%( 7.578 12.1207.704املبيعات الإعالمية

150.3% 47.7% 324.0% 10.897 1.7407.378اإيرادات اإيجارية اأخرى

)2.9%()6.5%( 0.9%٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦اإجمايل الإيرادات

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

1.0%)1.2%( 3.2% 504 494510عدد املتاجر بنهاية العام

6.9% 9.5% 4.4% 104 9195 عدد الأك�ساك بنهاية العام

1.2%3.4% )0.9%(156.770155.327160.612اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بنهاية العام

)0.3%()0.3%( )0.4%(150.311149.746149.331امل�ساحة الإجمالية امل�سغولة القابلة للتاأجري باملتو�سط املرجح

)2.9%()2.8%()0.1%(93.0%95.8%95.9%املتو�سط املرجح ملعدل الإ�سغال ال�سنوي
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)5.4%()4.6%()0.8%(91.2%95.8%96.6%معدل الإ�سغال بنهاية العام

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
)2.6%()6.2%( 1.3% 2.301 2.4232.454امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت مربع(

)11.7%()6.4%()5.3%(86.5%92.9%98.2%متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة )والذي يتم احت�سابه من خالل �سايف الإيرادات الإيجارية بال�سافة الى ايرادات اخلدمات مق�سومًا على اإجمايل الإيرادات الإيجارية( 
لقيا�س اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين

�سكل مول الظهران 19.0%، و17.3% و15.9% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018م على التوايل. وقد �سّم 
املول 494، و510 و504 وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018م على التوايل. ويعترب اأكرب مركز جتاري �سمن ال�سركة 
بح�سب م�ساحته املبنّية الإجمالية )تناهز 220.550 مرتًا مربعًا( وبح�سب امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري فيه )160.612 مرتًا مربعًا(. انخف�س 
لل�سماح ملزيد من  اإ�سافية  اإ�سافة مناطق م�سرتكة  للتاأجري بحوايل 1.443 مرتًا مربعًا ما بني 2016م و2017م كما مت  القابلة  الإجمالية  امل�ساحة 
امل�ساحة العامة لأحداث حمددة. بالإ�سافة اإلى ذلك، ارتفع  امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف حوايل 5.285 مرتًا مربعًا ما بني 2017م و2018م 
الإ�سغال  معدل  متو�سط  مربعًا(.بلغ  و�سنرتبوينت )2.129 مرتًا  مربعًا(  �سنرت )2.480 مرتًا  هوم  لتو�سعة  امل�سرتكة  املنطقة  ت�سكيل  اإعادة  ب�سبب 
ال�سنوي يف مول الظهران 95.9% و95.8% و93.0% خالل ال�سنة املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل، اإلى جانب معدل كفاءة قدره %98.2 

و92.9% و86.5% خالل نف�س الفرتة. وبلغ معدل الإقبال التقديري ملول الظهران 13.1 مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.

ارتفع اإجمايل اإيرادات مبركز الظهران بن�سبة 0.9% فقط من 364.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 367.4 مليون ريال �سعودي يف 
ال�سنة املالية 2017م نتيجة لرتفاع الإيجارات ال�سنوية التي مت تعوي�سها من خالل خ�سومات مقدمة للم�ستاأجرين ذوي العالقة )كما هو مو�سح يف 

ق�سم اخل�سومات يف 6-6-3 - الإيرادات ح�سب النوع(.

انخف�س �سايف دخل الإيجارات ملول الظهران بواقع 7.9% من 339.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 312.6 مليون ريال �سعودي يف 
ال�سنة املالية 2018م نتيجة الزيادة يف اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين خالل ال�سنة املالية 2018م.

متثل اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ستاأجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء. ارتفعت اإيرادات املرافق ملول الظهران بن�سبة %5.8 
من 12.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 12.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ويف ال�سنة املالية 2018م، انخف�ست 
اإيرادات املرافق بن�سبة 1.7% من 12.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 12.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة 

الإنخفا�س يف املتو�سط املرجح ملعدل الإ�سغال ال�سنوي يف عام 2018م.

تتكون املبيعات الإعالمية ب�سكل اأ�سا�سي من مبيعات لفتات �سغرية يف املركز التجاري بالإ�سافة اإلى تعميد الأن�سطة الإعالنية الرئي�سية ل�سركة فادن 
ميديا. انخف�ست املبيعات الإعالمية بن�سبة 20.9% من 12.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 7.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 

املالية 2018م ب�سكل اأ�سا�سي تطبيقًا لالإنفاق العام املحدود على الإعالن ب�سبب التباطوؤ ال�سائد يف ال�سوق.

بلغت الإيرادات الإيجارية الأخرى 1.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و7.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م و�سملت ب�سكل 
اأ�سا�سي املداخيل النقدية الرئي�سية املتاأتية من امل�ستاأجرين اجلدد. ارتفعت الإيرادات الإيجارية الأخرى اإلى 10.9 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة 

املالية 2018م، ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة يف الدخل من الغرامات املتعلقة باإنهاء عقود امل�ستاأجرين قبل تاريخ العقد.

مول العرب ٦٦٦٦٦٦٦
يقع مول العرب يف مدينة جدة ومّت ت�سييده على اأر�س مملوكة لل�سركة. وقد ا�ستّهل اأن�سطته التجارية يف العام 2008م وتبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة 
للتاأجري فيه 105.524 مرتًا مربعًا كما يف ال�سنة املالية 2018م. وقد �سم املركز 337 متجًرا يف 31 مار�س 2018م و 54 ك�سكًا يف الأق�سام امل�سرتكة فيه.

جدول  ٦٦٦: مول العرب ٦ الإيرادات ح�شب النوع لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
 ال�شنة
 املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

)2.6%(4.2%)9.0%(207.537216.213 227.990�سايف الإيرادات الإيجارية )ما عدا اإيرادات اخلدمات(

)0.3%(4.3%)4.7%(33.512 32.126 33.717اإيرادات اخلدمات

)2.3%(4.2% )8.4%(239.663249.725 261.707�سايف الإيرادات الإيجارية
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األف ريال �شعودي
 ال�شنة
 املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

11.0% 10.4%11.5%9.85110.98612.131اإيرادات املرافق

8.8%25.5%)5.7%(7.5117.0848.888 املبيعات الإعالمية

6.4% 12.2%0.9%4.8714.9155.516 اإيرادات اإيجارية اأخرى

)1.4%(5.2% )7.5%(262.648276.260 283.939 اإجمايل الإيرادات

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

9.5%10.5%8.5%305337 281عدد املتاجر بنهاية العام

41.4% 35.0% 48.1% 54 40 27 عدد الأك�ساك بنهاية العام

)1.4%(0.0% )2.7%(105.562105.524 108.438 اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بنهاية العام

2.3% 4.6% 0.2% 99.054 94.736 94.569امل�ساحة الإجمالية امل�سغولة القابلة للتاأجري باملتو�سط املرجح

 6.7% 4.2%2.5%93.9%89.7%87.2% املتو�سط املرجح ملعدل الإ�سغال ال�سنوي

 8.4% 3.3%5.1%95.1%91.8%86.7% معدل الإ�سغال بنهاية العام

 الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة 
للتاأجري امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت مربع(

3.002 2.772 2.789 )%7.7( %0.6)%3.6(

)13.7%()5.0%()8.7%(84.9%89.9%98.6%متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة )والذي يتم احت�سابه من خالل �سايف الإيرادات الإيجارية مق�سومًا على اإجمايل الإيرادات الإيجارية( لقيا�س اخل�سومات املمنوحة 
للم�ستاأجرين

�سكل مول العرب 14.8%، و12.4% و12.8 من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018م على التوايل. وقد �سّم 
املول 281، و305 و337 وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018على التوايل. ويعترب مول العرب من اأكرب املراكز التجارية 
يف مدينة جدة، حيث تبلغ م�ساحته املبنّية الإجمالية ما يناهز 247.848 مرتًا مربعًا وتعادل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري فيه 105.524 مرتًا 
مربعًا. اإجمايل معدل الإ�سغال املتوفر انخف�س من 108.438 مرتًا مربعًا يف 2016م الى 105.524 مرتًا مربعًا يف 2018م ب�سبب التو�سع يف منطقة 
قاعة الطعام على ح�ساب العديد من املحالت التجارية، بالإ�سافة اإلى التغيريات يف املدخل الرئي�سي للمول. وبلغ متو�سط معدل الإ�سغال به 87.2% يف 
ال�سنة املالية 2016م، و89.7% يف ال�سنة املالية 2017م، و93.9% يف ال�سنة املالية 2018م، مقابل معدل كفاءة قدره 98.6%، و89.9% و84.9% على 

التوايل خالل الفرتة نف�سها. وبلغ معدل الإقبال التقديري ملول العرب 7.9 مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.

 وانخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية ملول العرب بن�سبة 8.4% من 261.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 239.7 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2017م. ويعزى هذا النخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اخل�سومات املمنوحة اإلى امل�ستاأجرين ذوي العالقة يف ال�سنة املالية 2017م يف ظل 

الظروف ال�سائدة يف ال�سوق اآنذاك واأهمية العالمات التجارية لالأطراف ذي العالقة يف رفع م�ستوى الإقبال اإلى مول العرب. 

�سهد جمموع الإيرادات الإيجارية ملول العرب بعد ذلك ارتفاعًا ن�سبته 4.2% من 239.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 249.7 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وتعزى هذه الزيادة اأ�سا�سًا لزيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 89.7% اإلى 

93.9% خالل الفرتة نف�سها.

متثل اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ستاأجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء. ارتفعت اإيرادات املرافق ملول العرب بن�سبة %11.5 
من 9.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 11.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. يف ال�سنة املالية 2018م، ارتفعت اإيرادات 
املرافق بن�سبة 10.4% من 11.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 12.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، وذلك نتيجًة 

للزيادة يف ر�سوم املرافق التي مّت اإ�سرتدادها من امل�ستاأجرين.

ا�ستملت املبيعات الإعالمية على الإيرادات من العقد املربم مع وكالة اإعالنات خارجية. وتراجعت املبيعات الإعالمية من 7.5 مليون ريال �سعودي 
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يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 7.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب التباطوؤ العام يف ال�سوق، مما حّد من اإنفاق امل�ستاأجرين على 
الأن�سطة الإعالنية. ارتفعت املبيعات الإعالمية من 7.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 8.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2018م نتيجة ال�ستعانة مب�سادر خارجية لالأن�سطة الإعالنية الرئي�سية للمول مقابل ر�سوم �سنوية للعقد وكذلك الزيادة يف مبيعات الو�سائط الأخرى 

التي تديرها اإدارة الإعالنات الداخلية.

وبلغت الإيرادات الإيجارية الأخرى 4.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م وارتبطت ب�سكل اأ�سا�سي بالفروقات الناجتة عن حتويل العقود من 
التقومي الهجري اإلى التقومي امليالدي. وحافظت الإيرادات الإيجارية الأخرى على ا�ستقرارها عند 4.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
لة من امل�ستاأجرين اجلدد. ارتفعت الإيرادات الإيجارية الأخرى بعد ذلك من 5.5 مليون  وتاألفت يف اأغلبها من املداخيل النقدية الرئي�سية املح�سّ
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة الزيادة يف الدخل من الغرامات وانخفا�س تكلفة كامريات مراقبة اإقبال الزبائن وهو ما قابله انخفا�س 

يف الدخل الرئي�سي.

ال�شالم مول ٦ جدة ٦٦٦٦٦٦٦

فيه  للتاأجري  القابلة  الإجمالية  وتبلغ م�ساحته  العام 2012م  اأبوابه يف  افتتح  ال�سركة.  ال�سالم مول يف مدينة جدة وهو مبنى م�ستاأجر من قبل  يقع 
امل�سرتكة فيه. املنطقة  ي�سمل 85 ك�سكًا يف  ال�سالم مول ي�سّم 368 متجرًا يف 31 مار�س 2018م مبا  122.322 مرتًا مربعًا. 

جدول  ٦٦٦: ال�شالم مول ٦ الإيرادات ح�شب النوع لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)3.1%( )9.7%(3.9%146.489 162.261 156.133�سايف الإيرادات الإيجارية )ما عدا اإيرادات اخلدمات(

)0.6%( )5.1%(4.1%22.577 23.790 22.857اإيرادات اخلدمات

)2.8%( )9.1%( 3.9% ٦٦٦.0٦٦ ٦8٦.0٦٦ ٦٦8.٦٦0�شايف الإيرادات الإيجارية

 3.1% 4.8% 1.3% 12.091 11.533 11.385اإيرادات املرافق

 )16.3%(102.9%)65.4%( 5.942 2.928 8.474املبيعات الإعالمية

 25.6% 35.8% 16.1% 2.950 2.172 1.870اإيرادات اإيجارية اأخرى

)2.7%( )6.2%(1.0% ٦٦0.0٦٦ ٦0٦.٦8٦ ٦00.٦٦٦اإجمايل الإيرادات

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

)0.3%()6.6%( 6.5% 368 394 370عدد املتاجر بنهاية العام

 14.4% 0.0% 30.8% 85 85 65عدد الأك�ساك بنهاية العام

 1.5% 1.8% 1.3% 122.322 120.134 118.641اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بنهاية العام

 7.3% 0.8%14.3% 112.071 111.214 97.270املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة

9.6% )1.0%(10.6%91.6%92.6%82.0%املتو�سط املرجح ملعدل الإ�سغال ال�سنوي

)7.0%()3.2%()3.8%(90.1%93.3%97.1%معدل الإ�سغال بنهاية العام
الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 

)9.4%()6.9%()11.7%( 1.696 1.822 2.064امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت مربع(

)9.0%()6.1%()2.9%(88.0%94.1%97.0%متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة )والذي يتم احت�سابه من خالل �سايف الإيرادات الإيجارية مق�سومًا على اإجمايل الإيرادات الإيجارية( لقيا�س اخل�سومات املمنوحة 
للم�ستاأجرين

�سكل ال�سالم مول 10.5% و9.5% و8.8% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل. وقد �سّم املول 
370 و394 و368 وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018على التوايل، وبلغ متو�سط معدل الإ�سغال به 82.0% و%92.6 
و91.6% خالل الفرتة ذاتها مقابل معدل كفاءة بواقع 97.0% و94.1% و88.0% خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018على التوايل. وبلغ 

معدل الإقبال التقديري لل�سالم مول 11.0 مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية لل�سالم مول بن�سبة 3.9% من 179.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 186.1 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2017م وذلك ب�سبب زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 97.270 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م 
اإلى 111.214 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م )وياأتي ذلك نتيجة الأثر املرتتب خالل �سنة كاملة عن افتتاح متجر اأيكيا يف اأواخر ال�سنة املالية 
رياًل   2.064 من  2017م  املالية  ال�سنة  يف  امل�سغولة  للتاأجري  القابلة  الإجمالية  للم�ساحة  املرجح  للمتو�سط  بالن�سبة  الإيرادات  انخف�ست  2016م(. 



195

�سعوديًا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.822 رياًل �سعوديًا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م. وقد نتج ذلك النخفا�س عن: )1( 
تاأجري م�ساحة لأحد كبار امل�ستاأجرين باأ�سعار اإيجار اأدنى؛ و)2( اخل�سومات املقدمة اإلى امل�ستاأجرين ذوي العالقة. وقد انخف�س جمموع الإيرادات 
الإيجارية بن�سبة 9.1% من 186.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 169.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب زيادة 

للم�ستاأجرين. الممنوحة  اخل�سومات 

متثل اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع من م�ستاأجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء. ارتفعت اإيرادات املرافق من ال�سالم مول بواقع 
1.3% من 11.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 11.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. ويف ال�سنة املالية 2018م، ارتفعت 
اإيرادات املرافق بن�سبة 4.8% من 11.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 12.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وذلك 

نتيجًة للزيادة يف ر�سوم املرافق التي مّت اإ�سرتدادها من امل�ستاأجرين.

تراجعت املبيعات الإعالمية بواقع 65.4% من 8.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
وذلك ب�سبب انخفا�س ا�ستخدام امل�ساحات الإعالنية يف املول. وقد مت جتديد العقد )املوقع من قبل ال�سركة عن جميع مراكز التجارية( املربم مع 
وكالة الإعالنات يف ال�سنة املالية 2018م ليقت�سر على الإعالنات املنفذة عرب و�سائل الإعالم الرقمية. وبالتايل، ارتفعت املبيعات الإعالمية يف ال�سنة 

املالية 2018م من 2.9% مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 5.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

بلغت الإيرادات الإيجارية الأخرى 1.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و2.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، و3.0 مليون 
دخل  اإلى  بالإ�سافة  اجلدد  امل�ستاأجرين  من  لة  املح�سّ الرئي�سية  النقدية  باملداخيل  اأ�سا�سي  ب�سكل  وارتبطت  2018م  املالية  ال�سنة  يف  �سعودي  ريال 

اأعمال ال�سيانة. كامريات ت�سوير الزائرين والدخل الناجت عن 

النخيل مول ٦٦٦٦٦٦٦

تبلغ  للتاأجري  قابلة  اإجمالية  اأبوابه يف عام 2014م وي�سم م�ساحة  اأر�س م�ستاأجرة. فتح  الريا�س وهو م�سيد على قطعة  النخيل مول يف مدينة  يقع 
55.343 مرت مربع. �سّم املول 240 متجرًا يف 31 مار�س 2018م مبا ي�سمل 35 ك�سكًا يف املنطقة امل�سرتكة فيه.

جدول  ٦٦ 8: النخيل مول ٦ الإيرادات ح�شب النوع لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦8م معدة
لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

24.0% )1.0%(55.3%130.192 131.518 84.671�سايف الإيرادات الإيجارية )ما عدا اإيرادات اخلدمات(

 22.8% 0.1%50.6%20.925 20.909 13.886اإيرادات اخلدمات

23.8% )0.9%( 54.7% 151.117 152.427 98.557�سايف الإيرادات الإيجارية

 58.6% 2.7% 144.8% 8.307 8.085 3.303اإيرادات املرافق

24.8% )8.3%( 69.9% 4.627 5.046 2.970املبيعات الإعالمية

ل ينطبق)4.3%(ل ينطبق 3.864 4.037 )5.457(اإيرادات اإيجارية اأخرى

30.0% )1.0%( 70.7% 167.915 169.595 99.373اإجمايل الإيرادات

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

 2.8% 0.8% 4.8% 240 238 227عدد املتاجر بنهاية العام

 52.8% 16.7% 100.0% 35 30 15عدد الأك�ساك بنهاية العام

)0.2%( )5.6%( 5.5% 55.343 58.607 55.553اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بنهاية العام

1.5% )2.0%( 5.1% 52.843 53.898 51.271املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة

 3.2%3.5%)0.3%(95.5%92.0%92.3%املتو�سط املرجح ملعدل الإ�سغال ال�سنوي

 3.4%4.8%)1.4%(96.2%91.4%92.8%معدل الإ�سغال بنهاية العام

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
 28.1% 1.0% 62.4% 3.178 3.147 1.938امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت مربع(

21.3% )4.3%(25.6%83.9%88.2%62.6%متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة )والذي يتم احت�سابه من خالل �سايف الإيرادات الإيجارية مق�سومًا على اإجمايل الإيرادات الإيجارية( لقيا�س اخل�سومات املمنوحة 
للم�ستاأجرين
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�سكل النخيل مول 5.2% و8.0% 7.8% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018م على التوايل. وقد �سّم املول 
227 و238 و240 متجًرا خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل، وبلغ متو�سط معدل الإ�سغال به 92.3% و92.0% و95.5% خالل 
الفرتة ذاتها مقابل معدل كفاءة بواقع 62.6% و88.2% و83.9% خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل. الزيادة يف متو�سط 
القابلة  امل�ساحة  اإجمايل معدل  اإلى النخفا�س يف  اأ�سا�سا  الى 95.5% يف 2018م ترجع  الإ�سغال من 92.3% و 92.0% يف 2016م و2017م  معدل 
للتاأجري خالل نف�س الفرتة، حيث عدلت ال�سركة عن خطة تاأجري طابق امليزانني يف النخيل مول. وبلغ معدل الإقبال التقديري للنخيل مول 9.5 مليون 

زائر خالل ال�سنة املالية 2017م.

اإلى 152.4 مليون ريال  املالية 2016م  ال�سنة  بن�سبة 54.7% من 98.6 مليون ريال �سعودي يف  التجاري  للمركز  الإيجارية  الإيرادات  ارتفع �سايف 
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م بعد اأن ارتفع متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة وارتفاع معدل الكفاءة )من 62.6% يف ال�سنة املالية 
2016م اإلى 88.2% يف ال�سنة املالية 2017م( وذلك بف�سل قيام ال�سركة مبنح العديد من امل�ستاأجرين خ�سومات اأكرب يف ال�سنة املالية 2016م وذلك 
ا لهم عن التاأخري يف افتتاح املول. وقد انخف�س جمموع الإيرادات الإيجارية بعد ذلك بن�سبة 0.9% من 152.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة  تعوي�سً
املالية 2017م اإلى 151.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب الزيادة يف اخل�سومات الممنوحة للم�ستاأجرين. الزيادة يف الإيرادات 
لكل متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 3.147 مليون ريال �سعودي لكل مرتًا مربعًا يف 2017م اإلى 3.178 مليون ريال �سعودي 
لكل مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م يرجع اأ�سا�سا اإلى انخفا�س يف املتو�سط معدل الإ�سغال امل�سغولة من 53.898 مرتًا مربعًا يف اإلى 52.843 مرتًا 

مربعًا يف نف�س الفرتة.

النخيل مول بواقع  اإيرادات املرافق من  املاء والكهرباء. ارتفعت  للم�ستاأجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم  التعاقدي املدفوع  املبلغ  اإيرادات املرافق  متثل 
144.8% من 3.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 8.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. ويف ال�سنة املالية 2018م، ارتفعت 

اإيرادات املرافق بن�سبة 2.7% من 8.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 8.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

ارتفعت املبيعات الإعالمية بواقع 69.9% من 3.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 5.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
ا بواقع 8.3% من 5.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 4.6  وذلك ب�سبب زيادة العمليات يف املول. �سهدت املبيعات الإعالمية انخفا�سً
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، وذلك ب�سبب اقت�سار نطاق العقد اجلديد املربم مع وكالة الإعالنات على الإعالن عرب و�سائل الإعالم 

الرقمية فقط.

الرئي�سية  املواقع  بع�س  ا�ستئجار  حق  منحهم  نظري  امل�ستاأجرين  من  لة  املُح�سَّ الرئي�سية  املداخيل   )1( على  الأخرى  الإيجارية  الإيرادات  ا�ستملت 
بالإ�سافة اإلى )2( دخل ناجت عن تركيب كامريات احت�ساب اأعداد الزائرين والدخل الناجت عن اأعمال ال�سيانة )3( ودخل الغرامات املح�سلة من 
امل�ستاأجرين يف حالة اإنهاء العقود قبل اأوانها. ارتفعت الإيرادات الإيجارية الأخرى من عجز بقيمة 5.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2016م اإلى 4.0 
مليون ريال �سعودي يف عام 2017م و3.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م حيث �سهدت ال�سنة املالية 2016م فروًقا نتيجة التحول من 

التقومي الهجري اإلى التقومي امليالدي مما ادى الى تعديل �سلبي بقيمة 5.7 مليون ريال �سعودي.

عزيز مول ٦٦٦٦٦٦٦

يقع عزيز مول يف مدينة جدة وهو م�سيد على قطعة اأر�س م�ستاأجرة. افتتح املول اأبوابه يف العام 2006م وتبلغ م�ساحته الإجمالية القابلة للتاأجري 
72.010 مرتًا مربعًا. �سّم املول 286 متجرًا يف 31 مار�س 2018م مبا ي�سمل 70 ك�سكًا يف الأق�سام امل�سرتكة فيه.

جدول  ٦٦٦: عزيز مول ٦ الإيرادات ح�شب النوع لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)4.8%( )10.9%(1.8%124.587 139.852 137.406�سايف الإيرادات الإيجارية )ما عدا اإيرادات اخلدمات(

)3.4%( )8.9%(2.3%18.193 19.962 19.510اإيرادات اخلدمات

)4.6%( )10.7%( 1.8% ٦٦٦.٦80 ٦٦٦.8٦٦ ٦٦٦.٦٦٦�شايف الإيرادات الإيجارية

 10.4% 11.9% 8.9% 4.737 4.234 3.889اإيرادات املرافق

)10.2%()3.5%( )16.5%( 4.693 4.863 5.821املبيعات الإعالمية

)8.7%()12.2%( )5.0%( 3.568 4.062 4.275اإيرادات اإيجارية اأخرى

)4.5%( )9.9%(٦.2% ٦٦٦.٦٦8 ٦٦٦.٦٦٦ ٦٦0.٦0٦اإجمايل الإيرادات

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية
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 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)0.3%( )3.1%( 2.4% 286 295 288عدد املتاجر بنهاية العام

 6.3% 6.1% 6.5% 70 66 62عدد الأك�ساك بنهاية العام

0.0% )0.4%( 0.4% 72.010 72.263 71.944اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بنهاية العام

)0.7%( )1.4%( 0.1% 70.232 71.244 71.168املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة

)1.4%()1.1%()0.3%(97.5%98.6%98.9%املتو�سط املرجح ملعدل الإ�سغال ال�سنوي

)2.7%()2.0%()0.7%(96.4%98.4%99.1%معدل الإ�سغال بنهاية العام

الإيرادات ح�سب املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
)3.9%( )8.6%(1.1% 2.218 2.428 2.401امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت مربع(

)14.0%()7.4%()6.6%(85.0%92.4%99.0%متو�سط معدل الكفاءة ال�سنوي*

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* يتم ا�ستخدام متو�سط معدل الكفاءة )والذي يتم احت�سابه من خالل �سايف الإيرادات الإيجارية مق�سومًا على اإجمايل الإيرادات الإيجارية( لقيا�س اخل�سومات املمنوحة 
للم�ستاأجرين

�سكل عزيز مول 8.9% و8.1% 7.2% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م على التوايل. وقد �سّم املول 288 
و295 و286 وحدة بيع بالتجزئة خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018على التوايل، وبلغ متو�سط معدل الإ�سغال به 98.9% و98.6% و%97.5 
خالل الفرتة ذاتها مقابل معدل كفاءة بواقع 99.0% و92.4% و85.0% خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م و2018م على التوايل. وبلغ معدل 

الإقبال التقديري لعزيز مول 6.8 مليون زائر خالل ال�سنة املالية 2018م.

اإلى 159.8 مليون ريال �سعودي يف  املالية 2016م  ال�سنة  بن�سبة 1.8% فقط من 156.9 مليون ريال �سعودي يف  الإيجارية  الإيرادات  ارتفع �سايف 
ال�سنة املالية 2017م نتيجة لرتفاع الإيجارات ال�سنوية الذي قابله منح خ�سومات للم�ستاأجرين ذوي العالقة )كما هو مو�سح يف ق�سم اخل�سومات يف 
6-6-3 - الإيرادات ح�سب النوع(. وقد انخف�س جمموع الإيرادات الإيجارية بعد ذلك بن�سبة 10.7% من 159.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 

2017م اإلى 142.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب الزيادة يف اخل�سومات الممنوحة للم�ستاأجرين.

متثل اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املدفوع للم�ستاأجرين مقابل ا�سرتداد ر�سوم املاء والكهرباء. ارتفعت اإيرادات املرافق من عزيز مول بواقع %8.9 
من 3.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 4.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. ويف ال�سنة املالية 2018م، ارتفعت اإيرادات 
املرافق بن�سبة 11.9% من 4.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 4.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وذلك نتيجًة للزيادة 

يف ر�سوم املرافق التي مّت اإ�سرتدادها من امل�ستاأجرين.

باعت ال�سركة احلقوق الإعالنية يف عزيز مول مبقت�سى عقد مربم لوكالة اإعالنات خارجية. تراجعت املبيعات الإعالمية بواقع 16.5% يف ال�سنة 
املالية 2017م من 5.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 4.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م وذلك ب�سبب اخل�سومات 
ا اآخر يف ال�سنة املالية 2018م، من 4.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 4.7  املمنوحة للوكالة. كما �سهدت املبيعات الإعالمية انخفا�سً
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى تقلي�س ن�ساط وكالة الإعالنات ليقت�سر على الإعالن عرب و�سائل الإعالم 

الرقمية فقط.

لة من امل�ستاأجرين لقاء منحهم حق ا�ستئجار بع�س املواقع الرئي�سية بالإ�سافة اإلى  تاألفت الإيرادات الإيجارية الأخرى من املداخيل الرئي�سية املُح�سَّ
دخل كامريات ت�سوير الزائرين والدخل الناجت عن اأعمال ال�سيانة ودخل الغرامات املح�سلة من امل�ستاأجرين يف حالة اإنهاء العقود قبل اأوانها.

اأكرب ٦ عمالء من حيث الإيرادات ٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦: الإيرادات بح�شب العمالء الرئي�شيني لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

التغري يف الإيرادات الإيجاريةال�شنة املالية ٦0٦8مال�شنة املالية ٦0٦٦مال�شنة املالية ٦0٦٦م

عدد ا�سم العميل
املتاجر

الإيرادات 
الإيجارية 

)األف ريال 
�سعودي(

ن�سبة 
مئوية من 
الإجمايل

عدد 
املتاجر

الإيرادات 
الإيجارية 

)األف ريال 
�سعودي(

ن�سبة 
مئوية من 
الإجمايل

عدد 
املتاجر

الإيرادات 
 الإيجارية 

)األف ريال 
�سعودي(

ن�سبة 
مئوية 
من 

الإجمايل

ال�سنة املالية 
2016م - 

ال�سنة املالية 
2017م

ال�سنة املالية 
2017م - 

ال�سنة املالية 
2018م

معدل النمو 
ال�سنوي املركب
2016م-2018م

فواز عبدالعزيز احلكري 
2.7%6.6% )1.0%( 24.7% 1.117483.751 23.2% 25.71.138453.595%881458.355و�سركاه و�سركاتها التابعة*
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التغري يف الإيرادات الإيجاريةال�شنة املالية ٦0٦8مال�شنة املالية ٦0٦٦مال�شنة املالية ٦0٦٦م

عدد ا�سم العميل
املتاجر

الإيرادات 
الإيجارية 

)األف ريال 
�سعودي(

ن�سبة 
مئوية من 
الإجمايل

عدد 
املتاجر

الإيرادات 
الإيجارية 

)األف ريال 
�سعودي(

ن�سبة 
مئوية من 
الإجمايل

عدد 
املتاجر

الإيرادات 
 الإيجارية 

)األف ريال 
�سعودي(

ن�سبة 
مئوية 
من 

الإجمايل

ال�سنة املالية 
2016م - 

ال�سنة املالية 
2017م

ال�سنة املالية 
2017م - 

ال�سنة املالية 
2018م

معدل النمو 
ال�سنوي املركب
2016م-2018م

)9.0%()20.1%( 3.6% 5.2% 81101.872 6.5% 6.995127.446%83123.037�سركة لندمارك العربية

13.8%9.9% 17.7% 2.6% 8150.890 2.4% 2.27446.294%5839.325�سركة اأباريل التجارية

�سركة الفاروق للمقاولت 
12.9%3.3%23.4%2.6%2.57050.806%2.27449.193%6439.849والتجارة

�سركة كمال عثمان جمجوم 
14.1%3.3% 26.0% 2.4% 8147.761 2.4% 2.18946.243%7736.690للتجارة

٦.٦%٦.٦%٦.٦%٦٦.٦%٦٦.0٦.٦٦0٦٦٦.080%٦٦.٦٦.٦٦0٦٦٦.٦٦٦%٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦جمموع اأكرب ٦ عمالء

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* امل�ستاأجرين من الأطراف ذات العالقة هي فواز احلكري و�سركاه ، وهم يتاألفون من �سركة فا�س القاب�سة للفنادق ، و�سركة الأغذية والرتفيه التجارية املحدودة ، وجمموعة 
عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية ، من بني اآخرين

بلغت الإيرادات الإيجارية املتاأتية من اأكرب خم�سة م�ستاأجرين 697.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م، و722.8 مليون ريال �سعودي يف 
ال�سنة املالية 2017م و735.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، اأي ما ن�سبته 39.1%، و37.0%، و37.5% من جمموع الإيرادات الإيجارية 
على التوايل خالل نف�س الفرتة. ا�ستاأجر اأول خم�سة عمالء لل�سركة 1.163 متجرًا يف ال�سنة املالية 2016م، و1.470 متجرًا يف ال�سنة املالية 2017م، 
و1.430 متجرًا يف ال�سنة املالية 2018م، وبالتايل بلغ املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة 392.052 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م، و416.651 
مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م، و469.122 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م اأي ما ن�سبته 44.9%، و44.4%، و46.8% من اإجمايل املتو�سط 

املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة لل�سركة على التوايل يف نف�س الفرتة.

ا�ستاأجرت �سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة لها 881، و1.138، و1.117 متجرًا خالل ال�سنوات املالية 2016م، و2017م، 
و2018م على التوايل و�سغلت بالتايل متو�سط م�ساحة اإجمالية قابلة للتاأجري قدرها 277.216 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م، و284.894 مرتًا 
مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م، و331.963 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م )اأي ما ي�سكل 31.8%، و30.4%، و33.1% من اإجمايل املتو�سط املرجح 
للم�ساحة امل�سغولة لل�سركة يف ال�سنوات املالية 2016م، و2017م، و2018م على التوايل(. انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية املحّققة من �سركة فواز 
عبدالعزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة بن�سبة 1.0% من 458.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 453.6 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2017م. يعود ذلك اإلى الزيادة يف اخل�سومات املقدمة اإلى امل�ستاأجرين ذوي العالقة يف ال�سنة املالية 2017م حيث ارتفعت كن�سبة 
ق�سم اخل�سومات9-6-6   املو�سح يف  النحو  املالية 2017م )على  ال�سنة  اإلى 26.9% يف  املالية 2016م  ال�سنة  الإيرادات من 19.9% يف  مئوية من 
لة من امل�ستاأجرين ذوي العالقة وامل�ستاأجرين من غري الأطراف ذات العالقة(. وارتفع بعد ذلك �سايف الإيرادات الإيجارية املحققة  الإيرادات املح�سَّ
من �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه و�سركاتها التابعة بن�سبة 6.6% لي�سل اإلى 483.8 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2018م، ويعزى 
ذلك اإلى الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 284.894 مرًتا مربًعا اإلى 331.963 مرًتا مربًعا وهو ما قابله 
زيادة جزئية اأخرى يف اخل�سومات اخلا�سة املمنوحة للم�ستاأجرين ذوي العالقة من 167.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 220.3 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م )على النحو املو�سح يف ق�سم اخل�سومات 6-6-9 - الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من 

غري ذات العالقة(.

ا�ستاأجرت �سركة لندمارك العربية 83 متجرًا يف ال�سنة املالية 2016م، و95 متجرًا يف ال�سنة املالية 2017م، و81 متجرًا يف ال�سنة املالية 2018م، حيث 
بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 81.472 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م، و93.173 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م، 
و94.097 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م اأي ما ن�سبته 9.3% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة لل�سركة 
خالل ال�سنة املالية 2016م، و9.9% يف ال�سنة املالية 2017م، و9.4% يف ال�سنة املالية 2018م. وارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية املتاأتية من �سركة 
لندمارك العربية بواقع 3.6% من 123.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 127.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. وتنتج  
تلك الزيادة عن ارتفاع املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة بعد افتتاح مركزين جتاريني جديدين )احلمرا مول واليا�سمني 
مول( يف ال�سنة املالية 2017م. تراجعت الإيرادات الإيجارية بعد ذلك بواقع 20.1% من 127.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
101.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، وُيعزى ذلك الرتاجع اإلى زيادة اخل�سومات من 1.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
اإلى 17.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، بالإ�سافة اإلى تراجع اإيرادات ن�سبة املبيعات من 14.9 مليون ريال �سعودي اإلى 6.6 مليون 

ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها ب�سبب انخفا�س ن�ساط املبيعات خالل الفرتة قيد الدرا�سة.

املالية  ال�سنة  املالية 2017م، و81 متجرًا يف  ال�سنة  املالية 2016م، و74 متجرًا يف  ال�سنة  للتجارة املحدودة 58  متجرًا يف  اأباريل  ا�ستاأجرت �سركة 
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2018م، حيث بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 11.455 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م، و12.964 مرتًا مربعًا يف ال�سنة 
املالية 2017م، و15.448 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م اأي ما ن�سبته 1.3% و1.4% و1.5% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية 
الإيرادات  �سايف  ارتفع  التوايل.  على  2018م  املالية  وال�سنة  2017م،  املالية  وال�سنة  2016م،  املالية  ال�سنة  خالل  لل�سركة  امل�سغولة  للتاأجري  القابلة 
الإيجارية املحقق من �سركة اأباريل التجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 13.8% على مدار الفرتة املا�سية، من 39.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
اإلى الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية  املالية 2016م اإلى 50.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. وُتعزى هذه الزيادة يف الأ�سا�س 
اليا�سمني مول )و الذي �ساهم  اإلى 15.448 مرًتا مربًعا خالل الفرتة ذاتها وذلك �سبب افتتاح  للتاأجري امل�سغولة من 11.455 مرًتا مربًعا  القابلة 
باإ�سافة1.520 مرًتا مربًعا( واحلمراء مول )و الذي �ساهم باإ�سافة1.135 مرًتا مربعًا( يف ال�سنة املالية 2017م بالإ�سافة اإلى تو�سعة م�ساحة مول 

الظهران )و الذي �ساهم باإ�سافة1.659 مرًتا مربعًا(.

ا�ستاأجرت �سركة الفاروق للمقاولت والتجارة 64 متجرًا يف ال�سنة املالية 2016م، و 74 متجرًا يف ال�سنة املالية 2017م، و70 متجرًا يف ال�سنة املالية 
2018م، بحيث بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 11.409 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م، 13.489 مرتًا مربعًا يف ال�سنة 
املالية 2017م، و14.543 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م اأي ما ن�سبته 1.3% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
امل�سغولة لل�سركة خالل ال�سنة املالية 2016م، وما ن�سبته 1.4% يف ال�سنة املالية 2017م و وما ن�سبته 1.5% يف ال�سنة املالية 2018م. ارتفع �سايف 
الإيرادات الإيجارية املحققة من �سركة الفاروق للمقاولت والتجارة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 12.9% من 39.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2016م اإلى 50.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. ويعزى ذلك الرتفاع اإلى زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 
من 11.409 مرًتا مربًعا اإلى 14.543 مرًتا مربًعا خالل الفرتة ذاتها، وذلك بف�سل تو�سيع مول العرب )والذي �ساهم باإ�سافة 853 مرًتا مربًعا( و 
افتتاح احلمراء مول )و الذي �ساهم باإ�سافة 896 مرًتا مربًعا( واليا�سمني مول )والذي �ساهم باإ�سافة 752 مرًتا مربًعا( يف ال�سنة املالية 2017م. 

ا�ستاأجرت �سركة كمال عثمان جمجوم للتجارة 77 متجرًا يف ال�سنة املالية 2016م، و 89 متجرًا يف ال�سنة املالية 2017م، و81 متجرًا يف ال�سنة املالية 
2018م، بحيث بلغ متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 10.500 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م، و12.131 مرتًا مربعًا يف ال�سنة 
املالية 2017م، و13.071 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م اأي ما ن�سبته 1.2% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
امل�سغولة لل�سركة خالل ال�سنة املالية 2016م، وما ن�سبته 1.3% يف ال�سنة املالية 2017م ويف ال�سنة املالية 2018م. ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية 
املحققة من �سركة كمال عثمان جمجوم للتجارة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 14.1% من 36.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 47.8 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. ويعزى ذلك الرتفاع اإلى زيادة متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 10.500 مرًتا 
مربًعا اإلى 13.071 مرًتا مربًعا خالل الفرتة ذاتها وذلك بف�سل افتتاح اليا�سمني مول )و الذي �ساهم باإ�سافة 852 مرًتا مربًعا( واحلمراء مول )و 
الذي �ساهم باإ�سافة 723 مرًتا مربًعا( يف ال�سنة املالية 2017م وتو�سيع م�ساحة مول العرب )و الذي �ساهم باإ�سافة 184 مرًتا مربًعا( والنور مول )و 

الذي �ساهم باإ�سافة 167 مرًتا مربًعا(.

الإيرادات الإيجارية بح�شب فئات امل�شتاأجرين ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: الإيرادات بح�شب فئات امل�شتاأجرين لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدة لغر�س 
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)1.2%( )4.1%( 1.7% 1.053.1771.071.4801.027.720امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

 20.0% 3.7% 38.7% 175.900243.955253.088منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية

 14.6% 17.3% 11.9% 137.089153.444179.960املاأكولت وامل�سروبات

5.8% )14.2%( 30.3% 62.35081.23169.733الريا�سة وال�ستجمام

 9.1% 8.5% 9.8% 54.93260.30565.411الأن�سطة الرتفيهية

 21.2% 14.6% 28.1% 42.86754.92162.956الأثاث واملنزل

 7.0% 2.4% 11.7% 49.00454.75256.082هايربماركت/�سوبر ماركت

)3.6%( )7.2%( 0.1% 51.08251.14847.480املتاجر الكبرية
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 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدة لغر�س 
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 5.1% 4.6% 5.6% 16.81617.75818.575الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

)30.3%()42.9%( )14.8%( 15.78813.4457.678املتاجر املقدمة للخدمات

٦.8%)0.8%(8.٦%٦.٦٦٦.00٦٦.80٦.٦٦٦٦.٦88.٦8٦جمموع الإيرادات الإيجارية من املتاجر

 16.9% 13.5%20.4%124.451149.859170.047الإيرادات الإيجارية من الأك�ساك

٦.8%0.٦%٦.٦%٦.٦8٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦8٦.٦٦8.٦٦0جمموع الإيرادات الإيجارية

كن�سبة مئوية من جمموع الإيرادات الإيجارية

)6.6%()2.4%()4.2%(52.5%54.9% 59.1%امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

 3.0% 0.4%2.6%12.9%12.5% 9.9%منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية

 1.5% 1.3%0.2%9.2%7.9% 7.7%املاأكولت وامل�سروبات

0.1% )0.6%(0.7%3.6%4.2% 3.5%الريا�سة وال�ستجمام

 0.2% 0.2%0.0%3.3%3.1% 3.1%الأن�سطة الرتفيهية

 0.8% 0.4%0.4%3.2%2.8%2.4%الأثاث واملنزل

 0.2% 0.1%0.1%2.9%2.8%2.7%هايربماركت/�سوبر ماركت

)0.5%()0.2%()0.3%(2.4%2.6%2.9%املتاجر الكبرية

 0.0% 0.0%0.0%0.9%0.9%0.9%الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

)0.5%()0.3%()0.2%(0.4%0.7%0.9%املتاجر املقدمة للخدمات

 1.7% 1.0%0.7%8.7%7.7%7.0%الأك�ساك

متو�شط امل�شاحة امل�شغولة )باملرت املربع(

 4.9% 3.2% 6.7% 476.291491.751 446.579امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

 16.2% 12.0% 20.4% 54.84961.451 45.538منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية

 8.6% 14.9% 2.7% 46.94353.933 45.692املاأكولت وامل�سروبات

)0.1%( )14.6%( 16.9% 33.14428.293 28.358الريا�سة وال�ستجمام

 8.4% 13.3% 3.7% 87.32298.922 84.184الأن�سطة الرتفيهية

 41.8% 23.8% 62.3% 29.62048.07159.530الأثاث واملنزل

 3.2% 3.2% 3.2% 129.887134.064138.319هايربماركت/�سوبر ماركت

 7.3%30.7% )12.0%( 46.96041.34654.054املتاجر الكبرية

)1.6%( )10.2%( 7.9% 4.9685.3614.814الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

الإيرادات بالن�شبة ملتو�شط امل�شاحة 
امل�شغولة )ر.�س./مرت مربع(
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 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدة لغر�س 
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)5.9%()7.1%()4.6%(2.2502.090 2.358امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

3.3% )7.4%(15.1%3.8634.4484.119منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية

 5.5% 2.1%9.0%3.2693.337 3.000املاأكولت وامل�سروبات

 5.9% 0.6%11.5%2.4512.465 2.199الريا�سة وال�ستجمام

0.6% )4.3%(5.8%691661 653الأن�سطة الرتفيهية

 )14.5%()7.4%()21.1%(1.4471.1421.058الأثاث واملنزل

3.6% )0.7%(8.2%377408405هايربماركت/�سوبر ماركت

)10.2%( )29.0%(13.7%1.0881.237878املتاجر الكبرية

 6.8%16.5%)2.2%(3.3853.3123.859الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية

امل�سدر: معلومات ال�سركة

ت�سعى املراكز العربية اإلى زيادة اإيراداتها لأق�سى حد ممكن، من خالل زيادة معدلت الإ�سغال وال�ستفادة اإلى اأق�سى حد من مزيج امل�ستاأجرين. 
الإيجارية خالل  الإيرادات  ن�سبة 52.5% من جمموع  ا�ستحوذت على  للم�ستاأجرين، حيث  الأكرب  الفئة  والأك�س�سوارات  امللبو�سات والأحذية  و�سّكلت 

ال�سنة املالية 2018م، وتلتها منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية )12.9%( واملاأكولت وامل�سروبات )%9.2(.

امللبو�شات والأحذية والأك�ش�شوارات ٦٦٦٦٦٦٦

�سمل امل�ستاأجرون امل�سمولون بفئة »امللبو�سات، والأحذية، والأك�س�سوارات« عالمات جتارية دولية متعددة مثل على �سبيل املثال زارا، ونيو لوك، ومارك�س 
اأند �سبن�سر، واأف اأند اأف، واأل �سي واي كيكي، رد تاغ وغريها. وارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية من 1.053.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2016م اإلى 1.071.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، ويعزى الرتفاع اإلى الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
امل�سغولة من 446.579 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 476.291 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة افتتاح مراكز جتارية جديدة 
خالل تلك الفرتة. ويف ال�سنة املالية 2018م، على الرغم من الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة اإلى 491.751 
مرًتا مربًعا، انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية اإلى 1.027.7 مليون ريال �سعودي ب�سبب الرتاجع يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع من 2.250 

رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 2.090 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م.

بالرغم من ارتفاع الإيجارات ال�سنوية انخف�س متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 5.9% خالل الفرتة املا�سية، من 2.358 
رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.090 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م وذلك جراء اخل�سومات املمنوحة 
للم�ستاأجرين. وبناًء عليه انخف�ست الإيرادات املح�سلة من العمالء امل�سمولني �سمن فئة امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات كن�سبة مئوية من اإجمايل 

الإيرادات من 59.1% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 52.5% يف ال�سنة املالية 2018م.

منتجات العناية ال�شحية وال�شخ�شية ٦٦٦٦٦٦٦

الرئي�سية  التجارية  التجميل. وت�سّم العالمات  اأ�سا�سي ال�سيدليات ومتاجر م�ستح�سرات  العناية ال�سحية وال�سخ�سية« ب�سكل  ت�سمل فئة »منتجات 
امل�سمولة بهذه الفئة العربية للعود، �سيفورا، وجوه، مغربي وغريها.

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 20.0% خالل الفرتة املا�سية، من 175.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
اإلى 253.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، وذلك ب�سبب الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة مبعدل 
منو �سنوي مركب بلغ 16.2% من 45.538 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 61.451 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح مراكز 
جتارية جديدة وافتتاح متاجر من فئة العناية ال�سحية وال�سخ�سية يف عدد من هذه املراكز التجارية. نتيجة الزيادة يف �سايف اإيرادات الإيجار، ارتفع 
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متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 3.3%، من 3.863 ريال �سعودي للمرت املربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 4.119 
ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م.

نتيجًة لذلك ارتفعت الإيرادات املح�سلة من العمالء امل�سمولني �سمن منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات من 
9.9% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 12.9% يف ال�سنة املالية 2018م.

املاأكولت وامل�شروبات ٦٦٦٦٦٦٦

يتاألف امل�ستاأجرون امل�سنفون �سمن فئة »املاأكولت وامل�سروبات« ب�سكل اأ�سا�سي من مطاعم، ومتاجر يف مناطق الطعام، ومقاه مثل بول كافيه، و�سيميت 
�ساري، وكو�ستا كوفيه، من بني متاجر اأخرى.

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 14.6% على مدار الفرتة املا�سية من 137.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
اإلى 180.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة مبعدل منو �سنوي مركب 
بلغ 8.6% من 45.692 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 53.933 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب افتتاح مراكز جتارية جديدة، 
بالإ�سافة اإلى الزيادة ال�سنوية يف بدلت الإيجار، مما اأدى اإلى ارتفاع متو�سط الإيرادات للمرت املربع الواحد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 5.5% من 
3.000 ريال �سعودي للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 3.337 رياًل �سعوديًا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م. على هذا 

النحو، بلغت الإيرادات من املاأكولت وامل�سروبات كن�سبة من اإجمايل الإيرادات 7.7 % يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 9.2 % يف ال�سنة املالية 2018م.

الريا�شة وال�شتجمام ٦٦٦٦٦٦٦

منتجات  متاجر  وتاألفت  اآخرين.  جّتار جتزئة  بني  والألعاب، من  الريا�سية  الألب�سة  وال�ستجمام« جتار  »الريا�سة  بفئة  امل�سمولون  امل�ستاأجرون  �سّم 
كو وغريها. اأثليتيك  دايركت،  �سبورت�س  �سبورت�س، هامليز،  �ساند  اأند  اأ�سا�سي من �سان  ب�سكل  وال�ستجمام  الريا�سة 

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 5.8% من 62.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 81.2 مليون ريال 
�سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، ويعزى ذلك الرتفاع اإلى الزيادة يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة بواقع 16.9% من 
28.358 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 33.144 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م.ويف ال�سنة املالية 2018م، انخف�س �سايف الإيرادات 
الإيجارية اإلى 69.7 مليون ريال �سعودي، وقد نتج ذلك النخفا�س يف الأ�سا�س عن تراجع املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة 
بواقع 14.6% من 33.144 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 28.293 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2018م، نتيجة اإنتهاء عقود بع�س امل�ستاأجرين 
التي مل تتجدد نظرًا لظروف ال�سوق ال�سائدة. ومع ذلك، ارتفع متو�سط الإيرادات لكل متر مربع بمعدل نمو �سنوي ن�سبته 5.9% من 2.199 رياًل 

�سعودًيا للمتر المربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.465 رياًل �سعودًيا للمتر المربع يف ال�سنة املالية 2018م.

الأن�شطة الرتفيهية ٦٦٦٦٦٦٦

ُيعترب امل�ستاأجرون امل�سمولون بفئة »الأن�سطة الرتفيهية« من كبار امل�ستاأجرين، وبالتايل فاإن متو�سط الإيرادات للمرت املربع الواحد املتاأتية من اأولئك 
امل�ستاأجرين اأدنى ب�سكل ملحوظ من تلك املتاأتية من امل�ستاأجرين الآخرين. يف الواقع، بلغ متو�سط الإيرادات 653 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة 
املالية 2016م وارتفع مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 0.6% اإلى 661 رياًل �سعودًيا للمرت املربع يف ال�سنة املالية 2018م.  و�سّم امل�ستاأجرون امل�سمولون 
بتلك الفئة ب�سكل اأ�سا�سي �سباركيز، اإنرتتينمنت �سيتي، بيلي بيز وغريها. ارتفعت اإيرادات فئة الأن�سطة الرتفيهية بعدل منو �سنوي مركب بلغ %9.1 
من 54.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 65.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى افتتاح 

مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م. �سّم امل�ستاأجرون امل�سمولون بتلك الفئة ب�سكل اأ�سا�سي �سباركيز، كيدزينيا، بيلي بيز وغريها.

الأثاث واملنزل ٦٦٦٦٦٦٦

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 21.2% خالل الفرتة املا�سية، من 42.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 
63.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، ويعزى ذلك الرتفاع اإلى الزيادة يف متو�سط للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة مبعدل 
منو �سنوي مركب بلغ 41.8% من 29.620 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 59.530 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح مراكز 

جتارية جديدة يف تلك الفرتة.

وبالرغم من ارتفاع بدلت الإيجار ال�سنوية، انخف�س متو�سط الإيرادات للمرت املربع الواحد مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 14.5% من 1.447 رياًل 
�سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.058 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م، نتج ذلك عن تدين بدل اإيجار ايكيا يف 

ال�سالم مول اإلى معّدل اأقل من املعدل املتو�ّسط للمرت املّربع و قد اأثر هذا النخفا�س على مدى �سنة كاملة.
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هايربماركت/�شوبر ماركت ٦٦٦٦٦٦٦

�سمل امل�ستاأجرون امل�سمولون بفئة »الهايربماركت وال�سوبرماركت« باندا هايربماركت، مانويل ودانوب هايربماركت.

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 7.0% خالل الفرتة املا�سية، من 49.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
امل�سغولة  للتاأجري  القابلة  امل�ساحة الإجمالية  الزيادة يف متو�سط  اإلى  املالية 2018م، ويعزى ذلك الرتفاع  ال�سنة  اإلى 56.1 مليون ريال �سعودي يف 
مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 3.2% من 129.887 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 138.319 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح 
مراكز جتارية جديدة يف تلك الفرتة بالإ�سافة اإلى افتتاح مانويل �سوبرماركت يف ثالثة مراكز جتارية يف ال�سنة املالية 2017. نتيجة الزيادة يف �سايف 
اإيرادات الإيجار، ارتفع متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع يف الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته 

3.6% من 377 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 405 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م

املتاجر الكبرية ٦٦٦٦٦٦8

تاألّف امل�ستاأجرون امل�سمولون بفئة »املتاجر الكبرية« ب�سكل اأ�سا�سي من �سنرت بوينت، دبنهامز، ومارك�س اأند �سبن�سر.

اإلى 1.237  بالرغم من ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لفئة املتاجر الكبرية من 1.088 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م 
رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م، �سهد �سايف الإيرادات الإيجارية ا�ستقراًرا ن�سبًيا عند 51.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2016م وال�سنة املالية 2017م ويعزى ذلك اإلى انخفا�س متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة بن�سبة 12.0% من 46.960 مرًتا مربًعا 
امللبو�سات،  اأند �سبن�سر �سمن فئة  اإعادة ت�سنيف متجر مارك�س  نتيجة  املالية 2017م  ال�سنة  اإلى 41.346 مرًتا مربًعا يف  املالية 2016م  ال�سنة  يف 

والأحذية، والأك�س�سوارات يف ال�سنة املالية 2017م.

وانخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية بواقع 7.2% من 51.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 47.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2018م، ويرجع النخفا�س اإلى الرتاجع يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع من 1.237 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع واحد يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 

878 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة اخل�سومات املمنوحة خالل هذه الفرتة.

الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية ٦٦٦٦٦٦٦

�سمل امل�ستاأجرون امل�سمولون بفئة »الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية« اأك�سيوم تلكوم، اأحمد عبد الواحد، عبد الغني، وفريجن موبايل وغريها.

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 5.1% خالل الفرتة املا�سية، من 16.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 
18.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، ويرجع هذا الرتفاع اإلى الزيادة يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 
6.8% من 3.385 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 3.859 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة اإ�سافة 

م�ستاأجرين جدد خالل هذه الفرتة مبعدلت اإيجارية اأعلى.

املتاجر املقدمة للخدمات ٦٦٦٦٦٦٦0

ت�سمل هذه الفئة م�ستاأجرين يقدمون خدمات خا�سة مثل اخلدمات البنكية والتدريب واجلمال وغريها من اخلدمات.

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 30.3% خالل الفرتة املا�سية من 15.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
اإلى 7.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى النخفا�س يف متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع من 1.946 ريال 
اإلى  بالإ�سافة  للم�ستاأجرين  املمنوحة  نتيجة للخ�سومات  املالية 2018م وذلك  ال�سنة  اإلى 1.011 ريال �سعودي يف  املالية 2016م  ال�سنة  �سعودي يف 
النخفا�س يف املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 8.113 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 7.594 مرًتا مربًعا 

يف ال�سنة املالية 2018م.

الأك�شاك ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 16.9% خالل الفرتة املا�سية، من 124.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
اإلى 170.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، نتيجة افتتاح مراكز جتارية جديدة يف ال�سنة املالية 2017م.
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الإيرادات بح�شب فئات املراكز التجارية ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: اإجمايل الإيرادات بح�شب فئات املراكز التجارية لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
 ال�شنة املالية ٦0٦٦م٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦8م

معدة لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)2.3%()2.7%( )1.9%( 809.953 832.756 848.820املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
 16.8% 10.0% 24.1% 1.125.921 1.023.835 825.152املراكز التجارية الإقليمية

)0.1%()16.2%(19.2%218.084259.948217.768املراكز التجارية املحلية
)49.3%()20.3%()67.8%( 5.769 7.235 22.444عقارات اأخرى

 ٦.٦% ٦.٦%٦0.٦% ٦.٦٦٦.٦٦0 ٦.٦٦٦.٦00٦.٦٦٦.٦٦٦اإجمايل الإيرادات*

متو�شط امل�شاحة الإجمالية الإيجارية امل�شغولة )مرت مربع(

 2.6% 1.3% 3.8% 360.455 342.712355.696املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
 12.8% 12.5% 13.1% 499.301 443.821 392.400املراكز التجارية الإقليمية

4.0%4.4%3.6%115.647119.849125.168املراكز التجارية املحلية
)12.3%()10.3%()14.2%( 17.139 19.115 22.270اأخرى

 الإيرادات ح�شب متو�شط امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
امل�شغولة )ر. �س. لكل مرت مربع(

)4.8%()4.0%( )5.5%( 2.247 2.341 2.477املراكز التجارية الإقليمية الكبرية
3.6% )2.3%( 9.7% 2.255 2.307 2.103املراكز التجارية الإقليمية

)3.9%()19.8%(15.0%1.8862.1691.740املراكز التجارية املحلية
)42.2%()10.8%()62.5%( 337 378 1.008اأخرى

امل�سدر: معلومات ال�سركة

* وجرت اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م. وقد مثلت اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ستاأجرين 
ل�سرتداد م�ساريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ستاأجرين. ومتت ت�سوية اإيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها، وجرى تقدميها، على ذلك النحو، مبوجب 
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م. ولأغرا�س التوافق والت�ساق، جرت اإعادة ت�سنيف مبلغ قدره 62.3 مليون ريال �سعودي من اإيرادات 

املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�سرة.راجع جدول اعادة الت�سنيف يف الق�سم »6-1 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه الن�سرة . 

للتاأجري عن  القابلة  الإجمالية  م�ساحتها  تزيد  التي  املراكز  اأنها  الكبرية« على  الإقليمية  التجارية  »املراكز  التجارية  للمراكز  الدويل  املجل�س  يعّرف 
74.000 مرت مربع؛ »املراكز التجارية الإقليمية« املراكز التي ترتاوح م�ساحتها الإجمالية القابلة للتاأجري ما بني 37.000 و74.000 مرت مربع، اأّما» 

املراكز التجارية املحلية« فهي املراكز التي ترتاوح م�ساحتها الإجمالية القابلة للتاأجري ما بني 11.600 و37.000 مرت مربع.

املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ٦٦٦٦٦٦٦

�سملت املراكز التجارية الإقليمية الكبرية مول الظهران ومول العرب وال�سالم مول يف مدينة جدة. وانخف�ست الإيرادات املح�سلة من املراكز التجارية 
الإقليمية الكبرية بواقع 1.9% من 848.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 832.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، وذلك 
بالرغم من الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 342.712 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 355.696 مرتًا 

مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين ذوي العالقة.

ا اآخر بن�سبة 2.7% من 832.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية  كما �سهدت الإيرادات املتاأتية من املراكز التجارية الإقليمية الكبرية انخفا�سً
2017م اإلى 810.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، على الرغم من الرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 
355.696 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 360.455 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م، ويعزى ذلك يف الأ�سا�س اإلى النخفا�س يف الإيرادات 
ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 2.341 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 2.247 رياًل �سعودًيا 

يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين ذوي العالقة.

املراكز التجارية الإقليمية ٦٦٦٦٦٦٦

�سملت املراكز التجارية الإقليمية على النخيل مول يف مدينة الريا�س، عزيز مول، مكة مول، النور مول، اليا�سمني مول، احلمراء مول، جوري مول، 
ال�سالم مول يف مدينة الريا�س، خري�س مول، والأح�ساء مول. وارتفعت الإيرادات املحّققة من املراكز التجارية الإقليمية بن�سبة 24.1% من 825.2 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.023.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م بعد اأن ارتفع متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة 
للتاأجري امل�سغولة من 392.400 مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 443.821 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة تاأثري عام كامل من عمليات 
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جوري مول والنخيل مول يف مدينة الريا�س ف�ساًل عن افتتاح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م )يا�سمني مول وحمراء مول(، يقابلها 
جزئيا زيادة يف اخل�سومات املقدمة يف الغالب اإلى امل�ستاأجرين ذوي العالقة خالل نف�س الفرتة. اأن م�ساهمة املراكز التجارية الإقليمية يف حتقيق 

الإيرادات الإجمالية لل�سركة ارتفعت من 43.1% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 48.2% يف ال�سنة املالية 2017م.

ارتفعت الإيرادات املحّققة من املراكز التجارية الإقليمية بن�سبة 10.0% من 1.023.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.125.9 
للتاأجري  القابلة  الإجمالية  امل�ساحة  متو�سط  الإيرادات ح�سب  تراجع  اإلى  اأ�سا�سي  ب�سكل  ويرجع ذلك  املالية 2018م.  ال�سنة  �سعودي يف  ريال  مليون 
امل�سغولة من 2.307 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 2.255 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك 
ب�سبب الزيادة يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 443.821 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 499.301 مرًتا مربًعا 
يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة تاأثري عام كامل من عمليات اليا�سمني مول واحلمراء مول، يقابلها جزئيا زيادة يف اخل�سومات املقدمة يف الغالب اإلى 

امل�ستاأجرين خالل نف�س الفرتة.

املراكز التجارية املحلية ٦٦٦٦٦٦٦

ا�ستملت املراكز التجارية املحلية على هيفاء مول، النخيل بالزا، تال مول، اجلبيل مول، و�سلمى مول و�سحارة بالزا. ارتفعت الإيرادات املحّققة من 
ال�سنة املالية  اإلى 259.9 مليون ريال �سعودي يف  ال�سنة املالية 2016م  التجارية املحلية بن�سبة 19.2% من 218.1 مليون ريال �سعودي يف  املراكز 
2017م، نتيجة الرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 115.647 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 119.849 مرتًا 
اإلى الرتفاع يف الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من  مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س 
1.886 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.169 رياًل �سعودًيا يف ال�سنة املالية 2017م، و يرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى مول 
جبيل الذي بداأ عملياته يف ال�سنة املالية 2016م. وقد اأدى ذلك اإلى زيادة م�ساهمة املراكز التجارية املحلية يف حتقيق اإجمايل اإيرادات ال�سركة من 

11.4% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 12.2% يف ال�سنة املالية 2017م.

انخف�ست الإيرادات املحّققة من املراكز التجارية املحلية بن�سبة 16.2% من 259.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 217.8 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، على الرغم من الرتفاع يف متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 119.849 مرتًا مربعًا يف 
ال�سنة املالية 2017م اإلى 126.168 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2018م، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى النخفا�س يف الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة 
الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 2.169 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.740 رياًل �سعودًيا يف ال�سنة املالية 2018م 

نتيجة اخل�سومات املمنوحة خالل الفرتة ذاتها.

املمتلكات الأخرى ٦٦٦٦٦٦٦

ا�ستملت املمتلكات الأخرى يف الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م على تو�سعة النخيل بالزا يف الق�سيم )ح�سب هيكل امللكية 
اخلا�س مبركز النخيل بالزا )الق�سيم(، فاإن ال�سركة ت�ستفيد من ن�سف اإيرادات املركز التجاري بينما ت�ستفيد من كامل اإيرادات تو�سعة النخيل 
بالزا )الق�سيم( بح�سب التفاقية مع �سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية( و مركز العليا للبيع بالتجزئة والفناتري مول )مت اإغالقه 
بنهاية ال�سنة املالية 2016م( بال�سافة اإلى ف�سحة مكاتب موؤجرة يف مدينة الريا�س. انخف�ست الإيرادات املتاأتية من املمتلكات الأخرى بن�سبة %67.8 
من 22.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 7.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب تراجع عملياتها اأثناء ال�سنة املالية 

2016م.

انخف�ست الإيرادات املتاأتية من املمتلكات الأخرى من 7.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 5.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2018م نتيجة انخفا�س متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 19.115 مرتًا مربعًا يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 17.139 مرتًا مربعًا 

يف ال�سنة املالية 2018م.
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الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذات العالقة ٦٦٦٦8

جدول  ٦٦٦٦: الإيرادات من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذات العالقة لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م 
و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦8م

 معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة
 املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة
 املالية

 ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة
 املالية

٦0٦8م

 معدل النمو
 ال�شنوي
املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

اإجمايل الإيرادات الإيجارية للمتاجر

10.4%12.7%8.1%609.655687.386 563.716الإيرادات الإيجارية - امل�ستاأجرون ذو العالقة

7.4%3.4%11.7%1.240.9311.385.8341.432.320الإيرادات الإيجارية - امل�ستاأجرين من الغري

  اخل�سومات

39.3%32.4%46.6%)220.306()166.353()113.462(اخل�سومات - امل�ستاأجرون ذو العالقة

85.5%319.4%)18.0%()110.717()26.397()32.181(اخل�سومات - امل�ستاأجرون من الغري

3.8%)0.8%(8.7%1.659.0041.802.7391.788.683�سايف الإيرادات الإيجارية للمتاجر*

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة )مرت( -
9.2%13.2%5.4%277.050292.096330.558 الأطراف ذات العالقة

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة )باملرت 
املربع(- الطرف ذي العالقة كن�سبة مئوية من جمموع املتو�سط املرجح 

للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة
%31.7%31.1%33.0)%0.6(%1.9%1.3

املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة )مرت( -
6.1%3.9%8.5%592.979643.295668.103 امل�ستاأجر من الغري

اإجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - الطرف ذو العالقة 
1.1%)0.4%(2.6%2.0352.0872.079)ريال �سعودي/مرت مربع(

اإجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - امل�ستاأجر من الغري
1.2%)0.5%(2.9%2.0932.1542.144 )ريال �سعودي/مرت مربع(

�سايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - الطرف ذو عالقة 
)6.8%()6.9%()6.6%(1.6251.5181.413)ريال �سعودي/مرت مربع(

�سايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - امل�ستاأجر من الغري
)1.5%()6.4%(3.7%2.0382.1131.978 )ريال �سعودي/مرت مربع(

متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري لكل متجر - الطرف ذو 
العالقة

 )مرت مربع/متجر(
309299321)%3.2(%7.4%1.9

متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري لكل متجر - امل�ستاأجر من 
الغري

 )مرت مربع/متجر(
284286308%0.7%7.7%4.1

* ل ي�سمل التحليل اأعاله الإيرادات الإيجارية املتاأتية من الأك�ساك وامل�ستودعات، مبا اأنها غري م�سمولة بامل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري.
امل�سدر: معلومات ال�سركة

اأّجرت ال�سركة 31.7%، و31.1%، و33.0% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة اخلا�سة باملراكز التجارية يف 
ال�سنوات املالية 2016م، و2017م، و2018م على التوايل اإلى م�ستاأجرين ذوي العالقة، مبا يف ذلك �سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات 
التابعة لها. وُتعترب �سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة لها من اأكرب اأ�سحاب المتيازات يف اململكة، اإذ ميلكون امتيازات على ما 

يزيد عن 116 عالمة جتارية. و�سمل امل�ستاأجرون الآخرون من الأطراف ذات العالقة مثل فود اآند اإنرتتينمنت، بيلي بيز وكيدزانيا.

ارتفع املتو�سط املرجح للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة بالن�سبة للم�ستاأجرين على ال�سواء خالل الفرتة املرتاوحة بني ال�سنة املالية 2016م 
وال�سنة املالية 2018م. وذلك ب�سبب افتتاح مراكز جتارية جديدة. ولكن ارتفعت ن�سبة امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة للم�ستاأجرين ذوي 
العالقة من 31.7% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 33.0% يف ال�سنة املالية 2018م. وذلك ب�سبب افتتاح مراكز جتارية جديدة خالل الفرتة املمتّدة من 
ال�سنة املالية 2016م اإلى ال�سنة املالية 2018م ف�ساًل عن اأهمية العالمات التجارية اخلا�سة بالأطراف ذات العالقة يف زيادة الإقبال على املراكز 

التجارية التابعة لل�سركة وجذب م�ستاأجرين اآخرين.
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ارتفع اإجمايل الإيرادات الإيجارية للم�ستاأجرين ذوي العالقة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 10.4% يف الفرتة املرتاوحة بني ال�سنة املالية 2016م اإلى 
ال�سنة املالية 2018م من 563.7 مليون ريال �سعودي اإلى 687.4 مليون ريال �سعودي، و يرجع ذلك الرتفاع اإلى الزيادة يف امل�ساحة الإجمالية القابلة 
للتاأجري امل�سغولة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 9.2% من 277.050 مرًتا مربًعا اإلى 330.558 مرًتا مربًعا نتيجة افتتاح اأربعة مراكز جتارية جديدة 
خالل الفرتة ذاتها. �سهد اإجمايل الإيرادات الإيجارية للمرت املربع الواحد بالن�سبة للم�ستاأجرين ذوي العالقة ارتفاًعا طفيًفا يف الفرتة ما بني ال�سنة 
املالية 2016م وال�سنة املالية 2018م )من 2.035 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.079 رياًل �سعودًيا لكل مرت مربع 
لل�سنة املالية 2018م( ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى الزيادة ال�سنوية يف قيمة عقود الإيجار التي قابلها ب�سكل جزئي التعاقد مع م�ستاأجرين جدد من 

الأطراف ذات العالقة باأ�سعار اأقل نظرًا لأو�ساع ال�سوق.

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية للمرت املربع الواحد بالن�سبة للم�ستاأجرين ذوي العالقة من 1.625 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة 
املالية 2016م اإلى 1.413 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م، ب�سبب الزيادة يف اخل�سومات املمنوحة خالل تلك الفرتة من 
113.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 220.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. واخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل 
الإيرادات بالن�سبة لالأطراف ذي العالقة ارتفعت من 20.1% اإلى 32.0% خالل الفرتة ذاتها. وكانت اخل�سومات املقّدمة من ال�سركة مبثابة و�سيلة 
للتعوي�س عن التاأخريات يف افتتاح املراكز التجارية اجلديدة واأعمال الت�سييد والبناء اجلارية يف بع�س املراكز التجارية )مما اأّثر على حركة الزوار( 
ف�ساًل عن اخل�سومات اخلا�سة )يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م( نظرًا لظروف ال�سوق و تاأثريها على قطاع البيع بالتجزئة. وعّزز 
م�ستوى اخل�سومات املقدمة يف نف�س الفرتة اأهمية امل�ستاأجرين ذوي العالقة بالن�سبة لل�سركة من حيث ا�ستئجار ف�سحة جتارة التجزئة يف املراكز 

التجارية وقوة عالماتهم التجارية واأثرهم الإيجابي يف تعزيز م�ستوى الإقبال وبالتايل يف تكثيف م�ستاأجرين جدد. 

ارتفع جمموع الإيرادات الإيجارية للم�ستاأجرين من الغري مبعدل منو �سنوي مركب 7.4% من 1.240.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
اإلى 1.432.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة زيادة امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة من 592.979 مرًتا مربًعا يف ال�سنة 
املالية 2016م اإلى 668.103 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2018م بعد افتتاح اأربعة مراكز جتارية جديدة خالل تلك الفرتة بالإ�سافة اإلى زيادة اأ�سعار 
الإيجار الإجمالية للمرت املربع الواحد من 2.093 رياًل �سعودًيا يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.144 مرًتا مربًعا يف ال�سنة املالية 2018م ويرجع ذلك 

اإلى الزيادة الت�ساعدية يف اأ�سعار الإيجار.

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية للمرت املربع الواحد بالن�سبة للم�ستاأجرين من الغري من 2.038 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 
الزيادة يف اخل�سومات  اإلى  الأ�سا�س  النخفا�س يف  ذلك  يرجع  و  املالية 2018م،  ال�سنة  الواحد يف  املربع  للمرت  �سعودًيا  رياًل  اإلى 1.978  2016م 
املمنوحة للم�ستاأجرين من الغري خالل الفرتة ذاتها من 32.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 110.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2018م. و اخل�سومات كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات املح�سلة من امل�ستاأجرين من الغري ارتفعت من 2.6% يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 

7.7% يف ال�سنة املالية 2018م يف ظل ظروف ال�سوق.

تكلفة الإيرادات ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: تكلفة الإيرادات لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

معدة لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

3.1%)7.0%(14.2%183.536209.598194.976م�ساريف الإيجار

14.9%0.7%31.1%82.209107.768108.569م�ساريف املرافق العامة*

17.1%)5.2%( 44.8%61.78189.44084.765اخلدمات الأمنية

7.4%0.3%15.0%64.91474.67674.897خدمات التنظيف

7.7%21.3% )4.4%(34.28732.78539.780م�ساريف الت�سليح وال�سيانة

24.1%)4.2%( 60.8%18.00628.95927.742تكاليف املوظفني

٦.٦%)٦.٦%(٦٦.٦%٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦٦٦0.٦٦٦املجموع

12.9%)16.6%(52.8%142217181عدد العمالة يف نهاية ال�سنة

تكلفة الإيرادات لإجمايل 
امل�شاحة الإجمالية 

القابلة للتاأجري املتوفرة 
)ريال �شعودي/مرت مربع(
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 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

معدة لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة املالية

٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)2.4%()7.6%(3.0%190.2195.9181.0م�ساريف الإيجار

8.9%0.3%18.2%85.2100.7101.0م�ساريف اخلدمات العامة

11.0%)5.6%( 30.6%78.9 83.6 64.0اخلدمات الأمنية

1.8%)0.1%( 3.7%69.7 69.8 67.3خدمات التنظيف

2.1%20.9% )13.8%(37.0 30.6 35.5الت�سليح وال�سيانة

17.5%)4.8%( 44.9% 25.8 27.1 18.7تكاليف املوظفني

٦.٦%)٦.٦%(٦0.٦%٦٦0.8٦0٦.٦٦٦٦.٦املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة 

* وجرت اإعادة ت�سنيف اإيرادات املرافق حتت بند الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة 2016م. وقد مثلت اإيرادات املرافق املبلغ التعاقدي املقيد على امل�ستاأجرين 
ل�سرتداد م�ساريف املياه والكهرباء امل�ستهلكة من جانب امل�ستاأجرين. ومتت ت�سوية اإيرادات املرافق مقابل النفقات املقابلة لها، وجرى تقدميها، على ذلك النحو، مبوجب 
تكلفة الإيرادات يف القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية 2016م. ولأغرا�س التوافق والت�ساق، جرت اإعادة ت�سنيف مبلغ قدره 62.3 مليون ريال �سعودي من اإيرادات 

املرافق حتت بند الإيرادات عن ال�سنة املالية 2016م يف هذه الن�سرة.راجع جدول اعادة الت�سنيف يف الق�سم »6-1 - ملخ�س املعلومات املالية« من هذه الن�سرة.  

م�ساريف  التنظيف،  خدمات  م�ساريف  الأمنية،  اخلدمات  م�ساريف  العامة،  املرافق  م�ساريف  الإيجار،  م�ساريف  من  الإيرادات  تكلفة  تاألفت 
املوظفني. وتكاليف  وال�سيانة  الت�سليح 

ارتفعت تكلفة الإيرادات من 444.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 530.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م مبعدل منو 
�سنوي مركب بلغ 9.2%، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى )1( زيادة م�ساريف الإيجار بعد افتتاح مراكز جتارية جديدة يف ال�سنة املالية 2017م بالإ�سافة 
اإلى تاأثري عام كامل من عمليات املراكزالتجارية التي فتحت اأبوابها يف ال�سنة املالية 2016م،)2( الزيادة يف التكاليف الإ�سافية املتكبدة جراء افتتاح 
مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م و )3( الزيادة يف التكاليف الإ�سافية املتكبدة من املراكز التجارية القائمة وعلى وجه اخل�سو�س 
م�ساريف اخلدمات الأمنية والتكاليف املتعلقة باملتطلبات احلكومية اجلديدة لتح�سني الإجراءات الأمنية يف املركز التجاري بالإ�سافة اإلى اإعتماد 

رواتب اأعلى حلّرا�س الأمن بالإ�سافة اإلى زيادة تكاليف املوظفني بعد زيادة عدد العمالة.

م�شاريف الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦

بالإ�سافة اإلى بناء مراكز جتارية على اأرا�س مملوكة لها، تقوم ال�سركة اأي�سًا بتاأجري اأرا�س لأمد طويل لتطوير املراكز التجارية عليها. ف�ساًل عن 
ذلك، توؤجر ال�سركة اأي�سًا، وب�سكل انتقائي، مراكز جتارية مطورة على اأ�سا�س طويل الأمد بعد اإجراء التعديالت الت�سميمية والتح�سينات الالزمة.

اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتوفرة يف املراكز التجارية امل�ستاأجرة من قبل ال�سركة قد و�سلت اإلى 676.027 مرت مربع يف 31 مار�س 
2018م، اأي ما ن�سبته 62.9% من اإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري لل�سركة التي تبلغ 1.074.530 مرت مربع يف 31 مار�س 2018م. وترتبط 

م�ساريف الإيجار اإلى حد كبري بر�سوم تاأجري الأرا�سي واملباين فيما يخ�س املراكز التجارية واملراكز التجارية التابعة لل�سركة.

وارتفعت م�ساريف الإيجار مبعدل منو �سنوي مركب قدره 3.1% خالل الفرتة املا�سية من 183.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 
195.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

ارتفعت م�ساريف الإيجار بن�سبة 14.2% من 183.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 209.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2017م ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى العقارات امل�ستاأجرة حديًثا لتاأ�سي�س يا�سمني مول بتكلفة اجمالية قدرها 29.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 

املالية 2017م، وهو ما قابله انخفا�س جزئي يف تكاليف الإيجار التي مّت تكّبدها ملرة واحدة فقط و املتعّلقة بالفناتري مول.

انخف�ست تكلفة الإيجار بن�سبة 7.0% من 209.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 195.0 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 
2018م و ذلك ب�سبب )1( انخفا�س تكلفة اإيجار يا�سمني مول، حيث كانت تكلفة الإيجار امل�سجلة يف ال�سنة املالية 2017م اأعلى من املعدل التعاقدي 
ال�سنوي املطلوب للفرتات ال�سابقة، و )2( انخفا�س تكلفة اإيجار مركز العليا لأن الإدارة اأوقفت عمليات املول لت�سنيفه حتت فئة املمتلكات الأخرى.

انخف�س متو�سط تكلفة الإيجار للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة للمراكز التجارية املوؤجرة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 2.4% من 190.2 
رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 181.0 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م.
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م�شاريف اخلدمات العامة ٦٦٦٦٦٦٦

تتكون م�ساريف اخلدمات العامة من ر�سوم املياه والكهرباء. ارتفعت م�ساريف اخلدمات العامة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 14.9% من 82.2 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 108.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. بلغ معدل ا�سرتداد تكاليف اخلدمات العامة( 
ن�سبة م�ساريف اخلدمات العامة التي تكبدتها ال�سركة التي يتم ا�سرتدادها من امل�ستاأجرين كاإيرادات اخلدمات - حيث تاأخذ ال�سركة �سفة ال�سخ�سية 
الأ�سا�سية و�سفة الوكيل )ما ن�سبته 75.8% و78.7% و90.6% على التوايل على مدار ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م. وترجع الزيادة يف 
معدل ا�سرتداد تكاليف اخلدمات العامة اإلى زيادة املعدل )للمرت املربع الواحد( بالن�سبة للعقود املوقعة حديًثا ومراجعة الأ�سعار بالن�سبة للم�ستاأجرين 

القائمني عند جتديد عقودهم.

ارتفعت م�ساريف اخلدمات العامة ب�سكل كبري من 82.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 107.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2017م بعد تخفي�س الدعم احلكومي يف ال�سنة املالية 2016م وافتتاح مركزين جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م.

ويف ال�سنة املالية 2018م، حافظت م�ساريف اخلدمات العامة على ا�ستقرارها مقارنة بال�سنة املالية 2017م، حيث �سهدت ارتفاًعا بواقع 0.7% من 
107.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 108.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. وقد جاء ذلك نتيجة زيادة يف م�ساريف 

احلمراء مول الذي عمل بكامل طاقته يف ال�سنة املالية 2018م.

م�شاريف اخلدمات الأمنية ٦٦٦٦٦٦٦

مّت اإ�سناد اخلدمات الأمنية اإلى طرف ذو عالقة «ت�ساري�س جند لالأمن« )وهي ع�سو يف جمموعة فواز احلكري دون اأن تكون �سركة تابعة(. ارتفعت 
اإلى 84.8 مليون ريال  م�ساريف اخلدمات الأمنية مبعدل منو �سنوي مركب قدره 17.1% من 61.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 

�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

ارتفعت م�ساريف اخلدمات الأمنية بن�سبة 44.8% من 61.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 89.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية2017م بعد )1( افتتاح يا�سمني مول واحلمراء مول يف ال�سنة املالية 2017م، و)2( تاأثري عام كامل من عمليات جوري مول واجلبيل مول يف 
ال�سنة املالية 2016، و)3( زيادة يف عدد احلرا�س املطلوبني يف كل مركز جتاري يف اأعقاب الأنظمة الأمنية الإ�سافية التي اأقرتها ال�سلطات البلدية 

واحلكومية.

انخف�ست م�ساريف اخلدمات الأمنية بن�سبة 5.2% من 89.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 84.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2018م، اإذ مّت تعديل الأنظمة احلكومية مما اأدى اإلى انخفا�س عدد حرا�س الأمن املطلوبني.

ونتيجة لذلك، تقّلب متو�سط م�ساريف اخلدمات الأمنية للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة خالل ال�سنة املالية 2016، وال�سنة املالية 2017م 
وال�سنة املالية 2018م، حيث ارتفع من 64.0 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 83.6 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة 

املالية 2017، ثم انخف�س لي�سل اإلى 78.9 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م.

م�شاريف خدمات التنظيف ٦٦٦٦٦٦٦

يتّم اإ�سناد خدمات التنظيف ملقدمي خدمات خارجيني. ارتفعت م�ساريف خدمات التنظيف مبعدل منو �سنوي مركب قدره 7.4% من 64.9 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 74.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة جتديد عقود خدمات تنظيف مع جهات خارجية 
مبعدلت اأعلى، بالإ�سافة اإلى )1( افتتاح مراكز جتارية يف ال�سنة املالية 2017م )يا�سمني مول وحمراء مول( والتي �ساهمت بمبلغ 6.4 مليون ريال 
�سعودي و5.2 مليون ريال �سعودي على التوايل يف ال�سنة املالية 2018م و)2( افتتاح مراكز جتارية جديدة يف ال�سنة املالية 2016م )جوري مول وجبيل 
مول( وتاأثري �سنة كاملة لعمليات ت�سغيل جوري مول وجبيل مول التي �ساهمت مببلغ 4.0 مليون ريال �سعودي و2.3 مليون ريال �سعودي على التوايل 

يف ال�سنة املالية 2018م.

ارتفع متو�سط م�ساريف خدمات التنظيف ح�سب امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 1.8% من 67.3 ريال �سعودي 
لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 69.7 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة ملعدلت التفاو�س اجلديدة وفتح مراكز 

جتارية جديدة يف نف�س الفرتة.
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م�شاريف الت�شليح وال�شيانة ٦٦٦٦٦٦٦

ارتبطت م�ساريف الت�سليح وال�سيانة بالأعمال الكهربائية وخدمات التدبري املقدمة يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة. ارتفعت م�ساريف الت�سليح 
وال�سيانة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 7.7% من 34.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 39.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 

2018م.

انخف�ست م�ساريف الت�سليح وال�سيانة بن�سبة 4.4% من 34.3 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 32.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2017م نتيجة عك�س املخ�س�سات التي مّت اعتمادها يف ال�سنة املالية 2016م والبالغ قيمتها 1.0 مليون ريال �سعودي طبقًا للفواتري التي مّت 

ا�ستالمها يف ال�سنة املالية 2017م املتعلقة بالفرتة ال�سابقة.

وقد ارتفعت م�ساريف الت�سليح وال�سيانة بن�سبة 21.3% من 32.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 39.8 مليون ريال �سعودي يف 
ال�سنة املالية 2018م ب�سبب التاأثري الذي دام لعام كامل خالل ال�سنة املالية 2018م من املراكز التجارية التي فتحت يف ال�سنة املالية 2017م )يا�سمني 

مول وحمراء مول(.

تتقّلب متو�سط م�ساريف خدمات الت�سليح وال�سيانة للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة خالل ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م 
وال�سنة املالية 2018م، حيث انخف�س من 35.5 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 30.6 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف 
ال�سنة املالية 2017م، ثم ارتفع لت�سل اإلى 37.0 رياًل �سعودًيا للمرت املربع الواحد يف ال�سنة املالية 2018م. الزيادة الإجمالية خالل تلك الفرتة نتج 
عن زيادة متطلبات الت�سليح وال�سيانة يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة التي مت افتتاحها قبل عام 2010م والتي تتمتع باإقبال كبري ن�سبًيا )مثل 

مول الظهران، مول العرب، وهيفاء مول وغريها(.

تكاليف املوظفني ٦٦٦٦٦٦٦

ارتبطت تكاليف املوظفني باأجور موظفي اإدارة املراكز التجارية وموظفي خدمة العمالء يف كل مركز جتاري. ارتفعت تكاليف املوظفني مبعدل منو 
�سنوي مركب قدره 24.1% من 18.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 27.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

ارتفعت تكاليف املوظفني بن�سبة 60.8% من 18.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 29.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، 
نتيجة )1( الزيادة يف عدد املوظفني من 142 يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 217 يف ال�سنة املالية 2017م بعد افتتاح مركزين جديدين يف ال�سنة املالية 
2017م )اليا�سمني مول واحلمراء مول(، )2( تاأثري �سنة كاملة للمراكز التجارية التي افتتحت يف ال�سنة املالية 2016م، و)3( معدل الأجور اجلديد 

الذي مّت اعتماده يف جميع اأق�سام ال�سركة.

انخف�ست تكاليف املوظفني بن�سبة 4.2% من 29.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 27.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م 
نتيجة انخفا�س عدد املوظفني من 217 موظًفا يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 181 موظًفا يف ال�سنة املالية 2018م.

ا�شتهالك العقارات ال�شتثمارية ٦٦٦٦٦0

جدول  ٦٦٦٦: م�شاريف ا�شتهالك العقارات ال�شتثمارية لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
 ال�شنة املالية

٦0٦٦م

مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 مراجعة معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو ال�شنوي
املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

21.7%20.7%22.7%180.543221.582267.494ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

ارتبطت م�ساريف ال�ستهالك باإطفاء التكاليف الناجتة من تطوير املمتلكات على مدى عمرها الإنتاجي التقديري والذي هو مبثابة فرتة ا�ستخدامها 
اأق�سر. ارتفعت م�ساريف ال�ستهالك مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 21.7% من 180.5 مليون ريال �سعودي يف  اأيهما  تاأجريها )اإذ وجد(  اأو مدة 
ال�سنة املالية 2016م اإلى 267.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ويعود ذلك اأ�سا�سًا اإلى: )1( افتتاح مراكز جتارية جديدة خالل ال�سنة 
املالية 2016م وال�سنة املالية 2017م؛ )2( تاأثري عام كامل للم�ساريف املتعلقة باملراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنوات ال�سابقة؛ و)3( اأعمال 

التجديد )التح�سينات على املباين امل�سـتاأجرة( على املراكز التجارية خالل الفرتة ذاتها.

بلغ متو�سط م�ساريف ال�ستهالك للمركز التجاري الواحد 10.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م، و11.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2017م، و14.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.
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م�شاريف الدعاية والإعالن ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: م�شاريف الدعاية والإعالن لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
 ال�شنة املالية

٦0٦٦م

مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 مراجعة معدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو ال�شنوي
املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)25.0%()29.7%()20.0%(23.89919.12313.444م�ساريف الدعاية والإعالن

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

تتعلٌّق م�ساريف الدعاية والإعالن ب�سكل اأ�سا�سي بالر�سوم املدفوعة لوكالت الإعالن للرتويج للمراكز التجارية التابعة لل�سركة، اإلى جانب املبادرات 
الإعالنية املحددة املتعلقة باملراكز التجارية اجلديدة. انخف�ست م�ساريف الدعاية والإعالن مبعدل منو �سنوي مركب قدره 25.0% من 23.9 مليون 

ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 13.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

انخف�ست م�ساريف الدعاية والإعالن بن�سبة 20.0% من 23.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 19.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة 
املالية 2017م نتيجة القرار الذي اتخذته الإدارة لرت�سيد اأن�سطة الدعاية والإعالن نظرًا لظروف ال�سوق يف ذلك الوقت.

انخف�ست م�ساريف الدعاية والإعالن خالل العام التايل بن�سبة 29.7% من 19.1 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2017م اإلى 13.4 مليون 
ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2018م يف ظل التباطوؤ يف الظروف الإقت�سادية ب�سكل، عام مما اأدى اإلى انخفا�س الإنفاق على الإعالنات والأن�سطة 
الرتويجية. �سمل اإجمايل م�ساريف الدعاية والإعالن يف ال�سنة املالية 2017م يف الأ�سا�س اأحداًثا ت�سويقية بمبلغ 6.2 مليون ريال �سعودي، ومواد 

اإعالنية بمبلغ 3.7 مليون ريال �سعودي، وغريها من امل�ساريف.

امل�شاريف العمومية والإدارية ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: اإجمايل امل�شاريف العمومية والإدارية لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
ال�شنة املالية ٦0٦٦م

مراجعة
 ال�شنة املالية ٦0٦٦م

مراجعة

ال�شنة املالية ٦0٦8م

 مراجعة معدة لغر�س
خا�س

٦0٦٦م ٦  
ال�شنة املالية ٦0٦٦م

٦0٦٦م ٦  
ال�شنة املالية ٦0٦8م

 معدل النمو ال�شنوي
املركب

 ال�شنة املالية ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة املالية

٦0٦8م
خم�س�س الذمم املدينة 

 90.4%313.5%)12.4%(26.16422.93194.814امل�سكوك يف حت�سيلها

رواتب املوظفني واملنافع 
 34.8% 23.3%47.3%50.48674.36991.702الأخرى

 54.0% 46.2%62.4%12.86320.88630.525ال�ستهالك
رخ�سة الت�سالت 

 300.6% 780.7%82.2%7361.34111.810والربامج

)46.2%()59.8%()27.9%(35.99025.93310.421الأتعاب املهنية

 18.0% 13.7%22.4%5.7407.0267.989التاأمني

 60.6%284.2%)32.9%(2.5901.7396.682امل�ساريف احلكومية

 ل ينطبق106.9%ل ينطبق1.6453.403-م�ساريف الإيجار

ل ينطبقل ينطبقل ينطبق1.562--�سطب الذمم املدينة

55.9%146.8%)1.5%(2.8112.7686.832اأخرى

اإجمايل امل�شاريف 
 ٦٦.٦% ٦٦.٦%٦٦.٦%٦٦٦.٦80٦٦8.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦العمومية والإدارية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

ال�شنة املالية
٦0٦8م 

معدة لغر�س خا�س

٦0٦٦م ٦  
ال�شنة املالية ٦0٦٦م

٦0٦٦م ٦  
ال�شنة املالية ٦0٦8م

 معدل النمو ال�شنوي
املركب

 ال�شنة املالية ٦0٦٦م
 ٦ ال�شنة املالية

٦0٦8م
)2.9%()29.0%(32.9%210279198عدد العمالة بنهاية ال�سنة

متو�سط الرواتب لكل موظف 
38.8%73.7%10.9%20.03422.21338.595)�سنوي( )بالريال ال�سعودي(

كن�سبة مئوية من الإيرادات
خم�س�س الذمم املدينة امل�سكوك 

 3.0%3.3%)0.3%(4.4%1.1%1.4%يف حت�سيلها
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 1.6% 0.7%0.9%4.2%3.5%2.6%رواتب املوظفني واملنافع الأخرى
 0.7% 0.4%0.3%1.4%1.0%0.7%ال�ستهالك

 0.5% 0.4%0.1%0.5%0.1%0.0%رخ�سة الت�سالت والربامج
)1.4%()0.7%()0.7%(0.5%1.2%1.9%الأتعاب املهنية

 0.1% 0.1%0.0%0.4%0.3%0.3%التاأمني
 ٦.٦% ٦.8%0.٦%٦٦.٦%٦.٦%٦.٦%الإجمايل

امل�سدر معلومات ال�سركة

خم�ش�س الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�شيلها ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفع خم�س�س الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 90.4% خالل الفرتة ما بني ال�سنة املالية 2016م وال�سنة املالية 
2018م من 26.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 94.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

�سات التي مّت ر�سدها كاًل على حدا،  بداأت ال�سركة بر�سد املخ�س�سات على الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يف ال�سنة املالية 2016م. تتعّلق هذه املخ�سّ
بالذمم املدينة الكبرية التي فات موعد ا�ستحقاقها والبالغة 26.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و22.9 مليون ريال يف ال�سنة املالية 

2017م على التوايل.

اأ�سا�س تقادم  ويف ال�سنة املالية 2018م، تم تغري �سيا�سة ال�سركة لتقدير خم�س�سات الذمم املدينة )راجع ق�سم مدينون، �سايف 6-7-1-2( على 
�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 22.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 94.8 مليون  الذمم املدينة، مما اأدى اإلى ز يادة خم�سّ

ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

رواتب املوظفني واملنافع الأخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتبطت رواتب املوظفني واملنافع الأخرى باأجور املوظفني الإداريني وغريهم من املوظفني غري الت�سغيليني )الإيجار، املحا�سبة، املراجعة الداخلية، 
املوارد الب�سرية، والإدارات الأخرى(. وارتفعت رواتب املوظفني واملنافع الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب قدره 34.8% من 50.5 مليون ريال �سعودي 

يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 91.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

كما ارتفعت رواتب املوظفني واملنافع الأخرى بن�سبة 47.3% من 50.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 74.4 مليون ريال �سعودي يف 
ال�سنة املالية 2017م، اإثر الزيادة يف عدد املوظفني من 210 يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 279 يف ال�سنة املالية 2017م نتيجة موا�سلة تطبيق الهيكل 

التنظيمي اجلديد الذي مت تطويره بالت�ساور مع �سركة ا�ست�سارات اإدارية يف �سبيل تعزيز العمليات احلالية لل�سركة.

املوظفني تطبيقًا  اإقالة  ب�سبب  املالية 2018م  ال�سنة  اإلى 198 يف  املالية 2017م  ال�سنة  املوظفني من 279 موظًفا يف  انخفا�س عدد  الرغم من  على 
بن�سبة 23.3% من  اإ�سايف  ب�سكل  الأخرى  واملنافع  املوظفني  ارتفع جمموع رواتب  ال�سوق، فقد  للتكاليف نظرًا لأو�ساع  اأمثل  ل�سرتاتيجية ل�ستغالل 
74.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 91.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، ب�سبب زيادة متو�سط الراتب ال�سهري لكل 
موظف من 22.213 ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 38.595 ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، اإثر تطبيق نظام الرواتب املعدل ونظام 
الت�سنيف على اأ�سا�س الدرا�سة التي اأجرتها �سركة خارجية، وهي �سركة ا�ست�سارية للموارد الب�سرية، يقابله جزئيا انخفا�س عدد املوظفني الذي حدث 
يف نهاية ال�سنة املالية 2018م )خالل �سهري فرباير ومار�س 2018م(، مما اأدى اإلى احلد الأدنى من تاأثري توفري التكاليف يف ال�سنة املالية 2018م.

ال�شتهالك ٦٦٦٦٦٦٦٦

لل�سركة.  الرئي�سي  للمركز  التابعة  الأخرى  الثابتة  واملوجودات  واملركبات،  والرتكيبات،  والأثاث  واملعدات،  بالأدوات،  ال�ستهالك  م�سروف  ارتبط 
ارتفعت م�ساريف ال�ستهالك مبعدل منو �سنوي مركب قدره 54.0% من 12.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 30.5 مليون ريال 

�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، نتيجة النمو يف عمليات ال�سركة. 

نتج هذا النمو ب�سورة رئي�سية عن الزيادة يف امللكية واملعدات من 60.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 135.8 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2018م، ب�سبب الإ�سافات يف الأدوات، املعدات، الأثاث والرتكيبات البالغ جمموعها 95.3 مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة.

م�شاريف الت�شالت ٦٦٦٦٦٦٦٦

ريال  مليون   0.7 من  الت�سالت  م�ساريف  وارتفعت  والإنرتنت.  الربيد،  اجلوال،  الهاتف،  مب�ساريف  اأ�سا�سي  ب�سكل  الت�سالت  م�ساريف  تتعلق 
�سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 11.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م بعد التحّول اإلى نظام معلوماتية متقدم والذي يتطلب ا�سرتاك 

�سنوي وهذا ي�ستوجب توّفر اإنرتنت عايل ال�سرعة بكلفة باهظة. 
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الأتعاب املهنية ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتبطت الأتعاب املهنية بالر�سوم امل�سددة للم�ست�سارين وال�ست�ساريني الذين مت تعيينهم مل�ساعدة ال�سركة فيما يخ�س ا�سرتاتيجية التو�سعة، وتقدمي 
امل�سورة ب�ساأن امل�سائل املتعلقة بحوكمة ال�سركة. وترقية البنى التحتية لنظام املعلوماتية الإدارية على م�ستوى املنظمة ككل، وتقدمي امل�سورة القانونية 
لل�سركة ب�ساأن م�سائل خمتلفة اأخرى. انخف�ست الأتعاب املهنية مبعدل منو �سنوي مركب قدره 46.2% من 36.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 

2016م اإلى 10.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

الإدارية  ال�ست�سارية  واخلدمات  الأعمال  بتخطيط  املتعلقة  الإ�سرتاتيجية  ال�ست�سارات   )1( من  تاريخيا  للم�ست�سارين  امل�سددة  الأتعاب  تاألفت 
والتقييمات لأغرا�س  القانونية  بنائها وبالر�سوم  التجارية وكيفية  تتعّلق باملراكز  با�ست�سارات  الت�سغيلية املرتبطة  والإ�سرتاتيجية، )2( ال�ست�سارات 

وال�سريبية. املالية  الواجبة  العناية  بخدمات  املتعلقة  املالية  ال�ست�سارات  و)3(  الداخلية، 

ويرجع النخفا�س الذي �سهدته الفرتة املمتدة بني ال�سنتني املاليتني 2016م و2018م اإلى اإمتام عدة مراحل من خدمات ال�ست�سارات الإدارية خالل 
هذه الفرتة، حيث انخف�ست الأتعاب امل�سددة للم�ست�سارين الإ�سرتاتيجيني من 21.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.0مليون ريال 

�سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

التاأمني ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتبطت م�ساريف التاأمني بتاأمني املمتلكات واملركبات ف�ساًل عن التاأمني �سد الإرهاب. وارتفعت م�ساريف التاأمني مبعدل منو �سنوي مركب قدره 
18.0% من 5.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 8.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م نتيجة افتتاح اأربعة مراكز جتارية 

جديدة خالل تلك الفرتة. 

امل�شاريف احلكومية ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتبطت امل�ساريف احلكومية بالر�سوم امل�سددة اإلى املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، ور�سوم البلدية، ور�سوم الغرفة التجارية، والر�سوم املتعلقة 
بتجديد الإقامات ونقل الكفالت. وارتفعت امل�ساريف احلكومية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 60.6% من 2.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2016م اإلى 6.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب زيادة الغرامات نتيجة التاأخر يف �سداد مدفوعات �سريبة القيمة امل�سافة و�سراء 

رخ�سة للوحات اإعالنات يف مول الظهران.

انخف�ست امل�ساريف احلكومية من 2.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، ب�سبب 
ارتفاع التكاليف املدفوعة يف ال�سنة املالية 2016م املتعّلق بنقل كفالت املوظفني من الأطراف الأخرى ذي العالقة اإلى �سركة املراكز العربية.

ارتفعت امل�ساريف احلكومية من 1.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 6.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م ب�سبب زيادة 
الغرامات نتيجة التاأخر يف �سداد مدفوعات �سريبة القيمة امل�سافة و�سراء رخ�سة للوحات اإعالنات يف مول الظهران.

م�شاريف الإيجار ٦٦٦٦٦٦٦8
ارتبطت م�ساريف الإيجار ب�سداد بدلت الإيجار للمكاتب اجلديدة لل�سركة. بلغت م�ساريف الإيجار مبلغ 1.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2017م فيما يتعلق باملكاتب املوؤجرة حديثًا يف مدينة الريا�س بقيمة اإيجار �سنوية تبلغ 3.5 مليون ريال �سعودي �سنويًا. بلغت م�ساريف الإيجار يف 

ال�سنة املالية 2018م مبلغ 3.4 مليون ريال �سعودي نتيجة تاأثري عام كامل لكلفة املكاتب املوؤجرة.

امل�شاريف الأخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦8٦٦: تفا�شيل امل�شاريف الأخرى لل�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

ومعدة لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦٦0٦٦ال�شنة
املالية ٦0٦٦

 ال�شنة املالية
 ٦٦0٦٦ال�شنة
املالية ٦0٦8

معدل النمو ال�شنوي املركب

٦0٦٦م ٦  
ال�شنة املالية ٦0٦8م

60.3%61.1%59.5%1.0371.6542.665املوا�سالت وال�سفر 
ل ينطبقل ينطبقل ينطبق1.463--اخل�سارة/)الربح( نتيجة ا�ستبعادات 

)3.7%()4.5%()3.0%(741719687الطباعة والقرطا�سية 
39.7%411.9%)61.9%(1.0333942.017متفرقات 
٦٦.٦%٦٦٦.8%)٦.٦%(٦.8٦٦٦.٦٦8٦.8٦٦املجموع

امل�سدر: معلومات الإدارة
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�شايف الدخل ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: �شايف الدخل لل�شنوات املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
 ال�شنة املالية

٦0٦٦م

مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م مراجعة

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 مراجعة ومعدة
لغر�س خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

)1.7%( )4.7%(1.4%1.119.5021.135.2631.082.001الدخل من العمليات الت�سغيلية 

 5.6% 9.4%2.0%8.6488.8229.651احل�سة من �سايف دخل ال�سركة الزميلة

 65.2% 61.2%69.3%)288.661()179.121()105.800(التكاليف املالية

 8.3% 3.6%13.3%10.61312.02612.454دخل �ساٍف اآخر

)11.2%()16.5%()5.4%(1.032.963976.989815.446الدخل قبل الزكاة 

 )0.5%(20.4%)17.7%()32.684()27.154()32.999(الزكاة

)11.5%()17.6%()5.0%(999.964949.835782.762�سايف الدخل ال�سنة*

�سايف دخل ال�سنة املتعلق ب:

)11.4%()17.3%()5.0%(981.125931.731770.873*م�ساهمني بال�سركة الأم

)20.6%()34.3%()3.9%(18.83918.10411.888*حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)11.5%()17.6%()5.0%(999.964949.835782.762�سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م

* عر�ست يف هذه الن�سرة  متا�سيا مع القوائم املالية املوحدة ومعدة لغر�س خا�س لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م.

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 ومعدة لغر�س
خا�س

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية
)16.0%()8.5%()7.5%(36.2%44.7%52.2%هام�س �سايف الدخل ال�سنة

امل�سدر: معلومات ال�سركة

ارتبطت احل�سة من �سايف دخل ال�سركة الزميلة بواقع 25% م�ساهمة يف �سركة اأ�سواق امل�ستقبل للتجارة وهي اجلهة املالكة النهائية لبانوراما مول. 
وقد بلغت هذه احل�سة 8.6 مليون ريال �سعودي و8.8 مليون ريال �سعودي و9.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م 

على التوايل.

تاألفت التكاليف املالية ب�سكل اأ�سا�سي من )1( الفائدة على قر�س بقيمة 2.0 مليار ريال �سعودي يتعلق ببناء مول العرب ب�سعر متويل يبلغ 3.0% على 
اأن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ يناير 2024م، )2( قر�س طويل الأجل بقيمة 1.6 مليار ريال �سعودي بكلفة متويلية على اأ�سا�س �سعر ال�سايبور زائد 
3.0%، على اأن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ اأبريل 2025م، )3( قر�س طويل الأجل بقيمة 5.6 مليار ريال �سعودي بكلفة متويلية على اأ�سا�س �سعر 
ال�سايبور ملدة 6 اأ�سهر زائد 2.0 % على اأن ي�ستحق الق�سط الأخري يف تاريخ اأبريل 2026م. جرت ر�سملة التكاليف املالية املتعلقة بالت�سهيالت املقّدمة 
لتطوير املراكز التجارية يف مدينة الريا�س وجدة كجزء من تكاليف البناء يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م، مع ذلك، غري اأّنه مّت حتميل هذه 

التكاليف املالية يف ال�سنة املالية 2018م بناًء على قرار الإدارة وقف تنفيذ بناء هذين امل�سروعني موؤقًتا يف انتظار ظروف ال�سوق موؤاتية .

اإلى 179.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، نتيجة  ارتفعت التكاليف املالية من 105.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م 
الزيادة الكبرية يف ر�سيد قرو�س ال�سركة امل�ستحقة ) 3.9 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م( اإلى جانب الزيادة يف اأ�سعار ال�سايبور. ترجع 
الزيادة يف التكاليف املالية من 179.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 288.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م اإلى تكلفة 
التكاليف املالية املرتبطة مبرافق جوهرة جدة ومول العرب - الريا�س التي مت ر�سملتها )يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م( وفقًا لقرار الدارة 

باإيقاف بناء هذه امل�ساريع يف ال�سنة املالية 2018م ب�سورة موؤقتة.

�سمل �سايف املداخيل الأخرى يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م ب�سورة رئي�سية الأرباح املوزعة من ال�ستثمارات املتاحة للبيع البالغة 8.9 مليون 
ريال �سعودي و5.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنتني املاليتني 2016م و2017م على التوايل، بالإ�سافة اإلى الإيرادات ال�ستثنائية )2.2 مليون ريال 

�سعودي( يف ال�سنة املالية 2017م. 
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�سمل �سايف املداخيل الأخرى يف ال�سنة املالية 2018م ب�سورة اأ�سا�سية اإعادة اإدراج مطلوبات بقيمة 16.1 مليون ريال �سعودي متثل مبالغ حم�سلة غري 
م�سجلة )اإيرادات غري حمققة( يف الفرتة املمتدة بني ال�سنتني املاليتني 2007م و2009م علًما اأنها مل تتوافق مع ح�سابات امل�ستاأجرين ذي العالقة. 
ا الأرباح املوزعة من ال�ستثمارات املتاحة للبيع )5.7 مليون ريال �سعودي(، وُتقيد �سمن خ�سائر  �سملت املداخيل الأخرى يف ال�سنة املالية 2018م اأي�سً

النخفا�س يف قيمة ال�سلف املقدمة اإلى املوردين )7.8 مليون ريال �سعودي( واخل�سارة املتكبدة من بيع الأرا�سي )1.6 مليون ريال �سعودي(.

بلغت ن�سبة امل�سالح غري القابلة لل�سيطرة 18.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م و18.1 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م 
و11.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، وهي ترتبط ب�سكل رئي�سي بح�سة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية )50% من 

امللكية( يف �سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية )اأي النخيل بالزا(.

�شايف الدخل املتكرر ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦: �شايف الدخل املتكرر كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

 ال�شنة املاليةاألف ريال �شعودي
٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
٦0٦8م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦٦م

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ال�شنة املالية
 ٦0٦٦م ٦ ال�شنة
املالية ٦0٦8م

)11.4%()17.3%( )5.0%( ٦8٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦٦٦0.8٦٦ربح الفرتة العائد اإلى مالكي ال�شركة*
17.5%539.3%)146.3%()13.853()2.167()4.679(تعديالت على الإيرادات

ل ينطبقل ينطبقل ينطبق--)5.471(م�ساريع ملغاة**
)63.8%()81.6%()28.9%(33.75724.0134.425اأتعاب مهنية ا�ستثنائية

ل ينطبقل ينطبق444.1%-)45.942()8.443(�سطب العقارات ال�ستثمارية
ل ينطبقل ينطبقل ينطبق)16.093(--اإعادة اإدراج مطلوبات

ل ينطبق)190.2%(ل ينطبق)11.866(13.150-نفقات الإيجار ال�ستثنائية
ل ينطبقل ينطبقل ينطبق--1.000نفقات الت�سليح وال�سيانة ال�ستثنائية

ل ينطبقل ينطبقل ينطبق9.467--دخل �ساٍف اآخر ا�ستثنائي
ل ينطبقل ينطبق)ل ينطبق--2.000اأتعاب خدمات قانونية ا�ستثنائية

)٦٦.٦%()٦٦.٦%()٦.٦%(٦.0٦٦.٦٦٦٦.0٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦�شايف الدخل املتكرر

امل�سدر: معلوملت ال�سركة

*يف جدول اعاله، مت ا�ستخراج �سايف الدخل من القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 
31 مار�س 2018م وفقًا ملعايري املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية 

**هذا املبلغ يرتبط بفناتري مول الذي اغلق يف ال�سنة 2016م.

�سمل حتليل ال�سايف الدخل املتكرر اأعاله، تعديالت كافة اليرادات و امل�ساريف ال�ستثنائية على �سايف الدخل جالل الفرتة. و�سملت التعديالت؛ )1( 
تعديالت على اليرادات نتيجة اإيرادات اإ�ستثنائية، واإيرادات من م�ساريع ملغاة، )2( تعديالت متعلقة باأثر امل�ساريع امللغات على �سايف الدخل، )3( 

تعديالت متعلقة بحذف النفقات ال�ستثنائية )نفقات قانونية، �سطب امل�ساريع حتت الإن�ساء، اإيجارات، م�ساريف �سيانة وغريها(.

امليزانيات العمومية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م ٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: امليزانيات العمومية املراجعة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م
 مراجعة ومعدة

لغر�س خا�س

 ٦٦ مار�س
٦0٦٦م

 ٦٦ مار�س ٦ 
٦0٦٦م

 ٦٦ مار�س
 ٦0٦٦م

 ٦  ٦٦ مار�س
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ٦٦ مار�س 
 ٦0٦٦م ٦ ٦٦
مار�س ٦0٦8م

املوجودات

)42.5%()49.2%()34.8%(80.351 158.218 242.834نقد واأر�سدة لدى البنوك

20.6%5.5%37.9%233.779246.733 169.568مدينون، �سايف

22.0%38.5%7.5%160.244172.253238.579مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة 
)28.1%()37.0%()17.9%(85.55553.901 104.164اأخرى

10.9%51.9%)19.1%(223.221180.687274.508دفعات مقدمة ملقاول - جهة ذات عالقة*
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٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م
 مراجعة ومعدة

لغر�س خا�س

 ٦٦ مار�س
٦0٦٦م

 ٦٦ مار�س ٦ 
٦0٦٦م

 ٦٦ مار�س
 ٦0٦٦م

 ٦  ٦٦ مار�س
٦0٦8م

 معدل النمو
ال�شنوي املركب

 ٦٦ مار�س 
 ٦0٦٦م ٦ ٦٦
مار�س ٦0٦8م

)0.3%(7.7%)7.7%(900.031830.492894.072اجمايل املوجودات املتداولة

دفعات مقدمة ملقاول، جهة ذات عالقة - جزء غري 
)56.2%(574.5%)97.2%(80.692 11.963 420.722متداول*

)25.9%()6.6%()41.2%(364.445214.445200.323مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

)0.2%(8.4%)8.1%(175.999 162.337 176.654ايجار مدفوع مقدما

4.7%13.3%)3.3%(39.669 35.018 36.197ا�ستثمار يف �سركة زميلة

)26.0%()44.7%()1.0%(128.476 232.170 234.454ا�ستثمارات متاحة للبيع

12.3%)0.7%(27.1%10.298.99310.225.699 8.101.789ا�ستثمارات عقارية**

49.4%12.5%98.3%120.746135.826 60.887ممتلكات ومعدات

8.٦%)0.8%(٦٦.٦%٦.٦٦٦.٦٦8٦٦.0٦٦.٦٦٦٦0.٦8٦.٦8٦اجمايل املوجودات غري املتداولة

٦.٦%)0.٦%(٦٦.٦%٦0.٦٦٦.٦٦8٦٦.٦0٦.٦٦٦٦٦.880.٦٦٦اجمايل املوجودات

املطلوبات املتداولة

11.1%556.1%)81.2%(433.000 66.000 351.000جزء متداول من قرو�س طويلة الأمد

10.3%12.6%8.1%245.864276.725 227.507دائنون

)17.0%()2.0%()29.7%(221.620 226.100 321.482مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)21.2%()14.8%()27.1%(325.347277.252 446.117اإيرادات غري مكت�سبة

34.3%)4.2%(88.3%215.416 224.778 119.370مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات متداولة اأخرى

28.7%24.9%32.6%146.560 117.354 88.493زكاة م�ستحقة

0.5%30.3%)22.4%(1.553.9691.205.4431.570.573اجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

15.2%)7.2%(42.9%5.377.626 5.792.132 4.054.241قرو�س طويلة الأجل

9.6%)6.3%(28.2%25.158 26.843 20.939تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني

15.1%)7.2%(42.8%4.075.1805.818.9755.402.785اجمايل املطلوبات غري املتداولة

11.3%)0.7%(24.8%5.629.1487.024.4176.973.357اجمايل املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني

0.0%0.0%0.0%4.450.000 4.450.000 4.450.000 راأ�س املال

36.0%26.3%46.5%370.739 293.652 200.479احتياطي نظامي

153.4%)38.2%(938.5%84.510 136.724 13.166اأرباح مبقاة

)خ�سائر( اأرباح غري حمققة عن اإعادة تقومي 
ل ينطبق)107.2%()80.0%( )24( 1.671335ا�ستثمارات متاحة للبيع

2.5%0.5%4.6%4.665.3164.880.7114.905.226اجمايل حقوق امل�ساهمني

74.5%109.8%45.1%2.174 1.036 714حقوق امللكية غري امل�سيطرة

2.6%0.5%4.6%4.907.400 4.881.747 4.666.030اجمايل حقوق امللكية 

7.4%)0.2%(15.6%11.906.16411.880.757 10.295.178اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة

*مت اعادة ت�سنيف الدفعات املقدمة ملقاول -  جهة ذات عالقة  يف 31 مار�س 2016م )البالغة 643.9 مليون ريال �سعودي( الى جزء متداول )223.2 مليون ريال �سعودي( 
و جزء غري متداول )420.7 مليون ريال �سعودي( كي تتما�سى مع الت�سنيف املعتمد يف 31 مار�س 2018م و 31 مار�س 2017م. . )ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة 

الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية(

**مت ت�سجيل تكاليف مبا�سرة متعلقة بعقود اليجار الت�سغلية )249.8 مليون ريال �سعودي( �سمن ال�ستثمارات العقارية يف 31 مار�س 2016م كي تتما�سي مع الت�سنيف 
وطريقة العر�س املعتمدة يف 31 مار�س 2018م )ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية( 
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 املوجودات املتداولة ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: املوجودات املتداولة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة

ومعدة لغر�س خا�س

158.21880.351 242.834نقد واأر�سدة لدى البنوك

233.779246.733 169.568مدينون، �سايف

160.244172.253238.579مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

85.55553.901 104.164م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى

223.221180.687274.508دفعات مقدمة ملقاول - جهة ذات عالقة*

٦00.0٦٦8٦0.٦٦٦8٦٦.0٦٦اجمايل املوجودات املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

* مت اعادة ت�سنيف الدفعات املقدمة ملقاول -  جهة ذات عالقة  يف 31 مار�س 2016م )البالغة 643.9 مليون ريال �سعودي( الى جزء متداول )223.2 مليون ريال �سعودي( 
و جزء غري متداول )420.7 مليون ريال �سعودي( كي تتما�سى مع الت�سنيف املعتمد يف 31 مار�س 2018م و 31 مار�س 2017م. . )ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة 

الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية(

نقد واأر�شدة لدى البنوك  ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: نقد واأر�شدة لدى البنوك  كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
 مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة
لغر�س خا�س

157.40379.509 241.932النقد يف البنوك
814842 902النقد بال�سندوق

٦٦8.٦٦880.٦٦٦ ٦٦٦.8٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

تهدف ال�سيا�سة النقدية لل�سركة الى �سمان احلفاظ على امل�ستوى الأمثل لل�سيولة لتلبية الحتياجات الت�سغيلية.

انخف�س النقد والأر�سدة لدى البنوك من 242.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 158.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
ب�سبب ارتفاع �سايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية من عجز بلغ 793.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى عجز 
بلغ  2.270.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، وذلك ب�سكٍل رئي�سي نتيجًة لالإ�سافات التي طالت العقارات ال�ستثمارية. وقد مت التعوي�س 
عن ذلك جزئيًا بارتفاع املبالغ النقدية من الأن�سطة التمويلية من عجز بقيمة 278.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.093.9 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب ا�ستخدام ت�سهيل متويلي جديد ل�سراء �ست قطع اأر�سي، وارتفاع يف النقد من العمليات الت�سغلية من 

984.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م الى 1.092.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م.

انخف�س النقد والأر�سدة لدى البنوك  ب�سكل اإ�سايف من 158.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 80.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م ب�سبب انخفا�س �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية من فائ�س 1.093.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م الى عجز بقيمة 
786.5 مليون ريال �سعودي، مقابل النخفا�س يف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية من عجز 2.270.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 
2017م اإلى عجز 535.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م. )يرجى مراجعة بند ق�سم قوائم التدفقات النقدية 6-8(، بال�سافة الى ارتفاع 

يف النقد من العمليات الت�سغلية من 1.092.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م الى 1.244.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م.

مدينون، �شايف ٦٦٦٦٦٦٦

مدينون، �شايف جدول  ٦٦٦٦: مدينون، �شايف  كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦٦م٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي

63.14147.87255.500حّتى 30 يومًا
3113.98827.50340.764-90 يومًا

9124.30862.11582.019-180 يومًا
94.295144.705207.067اأكرث من 180 يومًا

٦٦٦.٦٦٦٦8٦.٦٦٦٦8٦.٦٦0اإجمايل الذمم املدينة
)138.617()48.416()26.164(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

169.568233.779246.733�شايف الذمم املدينة
امل�سدر:معلومات ال�سركة 
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ارتبطت الذمم املدينة باأر�سدة بدلت اإيجار من م�ستاأجرين خارجيني مل يتم حت�سيلها مقّدمًا مبوجب عقود الإيجار. ووفق عقود الإيجار والعادات 
العرفية، يتم ا�ستالم بدلت الإيجار بالإجمال مقّدمًا على اأ�سا�س ن�سف �سنوي. الذمم املدينة من م�ستاأجرين ذي عالقة يتم تقدميها حتت الق�سم 
6-7-1-3 مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة. يف حني مل يبلغ اإجمايل ر�سيد الذمم املدينة �سوى 9.5% و12.0% و12.6% من اإجمايل الإيرادات 
اليجارّية يف 31 مار�س 2016م، و2017م، و2018م على التوايل، ارتفعت الذمم املدينة من 169.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 

246.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م.

ارتفعت الذمم املدينة من 169.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 233.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، نتيجة اإ�سافة مراكز 
جتارية جديدة خالل ال�سنة املالية 2017م، وزيادة العمليات يف املراكز التجارية التي افتتحت يف ال�سنة املالية 2016م. ارتفعت الذمم املدينة ب�سكل 
اإ�سايف من 233.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 246.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م ب�سبب التاأخريات يف الدفع من قبل 
بع�س امل�ستاأجرين بدليل زيادة اأر�سدة الذمم املدينة امل�ستحقة لأكرث من 180 يوم من 144.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 207.1 

مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م.

اأي  ال�سركة  تعرتف  مل  والتي  فيها،  املالية  القوائم  اأعدت  التي  الفرتة  نهاية  يف  وامل�ستحقة  الدفع  املتوجبة  املا�سية  الأر�سدة  املدينة  الذمم  �سملت 
خم�س�س لها حتت بند الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها لأّن هذه املبالغ ما زالت ُتعترب قابلة لال�سرتداد. ول متلك ال�سركة اأي �سمانة اأو اأداة 
اأخرى لتح�سني م�ستوى الئتمان فيما يتعلق بهذه الأر�سدة، كما اأنها ل متلك اأي حق قانوين يف عمل مقا�سة يف مقابل اأي مبالغ متوجبة الدفع من قبل 

املقابل.  للطرف  ال�سركة 

ارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 26.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 48.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م 
حيث قامت الدارة بزيادة املخ�س�س لبع�س الر�سدة امل�سكوك يف حت�سيلها خالل هذه الفرتة.

جدول  ٦٦٦٦: خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة
لغر�س خا�س

26.16448.416-يف بداية ال�سنة 

�س ال�سنة  26.16422.93194.814خم�سّ

)4.614()679(-الديون امل�سطوبة

٦٦.٦٦٦٦8.٦٦٦٦٦8.٦٦٦يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

31 مار�س 2018م غريت ال�سركة الطريقة التي ت�ستخدمها لتقدير املخ�س�سات، وتن�س الطريقة املعتمدة حديثا على )1( مراجعة تقادم الذمم 
املدينة  الذمم  جلميع  ُيح�سب  الرئي�سيني  وامل�ستاأجرين  العاديني  للم�ستاأجرين  منتظم  خم�س�س  و�سع   )2( �سهري،  اأ�سا�س  على  امل�ستحقة  املدينة 
املتقادمة ح�سب الأ�سعار املحددة م�سبًقا )3( ر�سد خم�س�سات تغطي جميع الأر�سدة املتنازع عليها مع امل�ستاأجرين من فئة  »احل�ساب حتت النزاع«. 
بناًء عليه، ارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من 48.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 138.6 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2018م. و�سمل ذلك عمليات �سطب مببلغ 0.7 مليون ريال �سعودي و 4.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2017م 

و31 مار�س 2018م على التوايل.

مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة ٦ جزء متداول ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة ٦ جزء متداول كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة

لغر�س خا�س

50.000150.000150.000�سركة فا�س القاب�سة للفنادق
89.51418.39587.334الذمم املدينة لبدلت اإيجار املتاجر*
�سركة ت�ساري�س جند خلدمات الأمن 

-15.6003.314وال�سالمة

5451.245 5.130اأطراف اأخرى
٦٦٦.٦٦٦٦٦8.٦٦٦ ٦٦0.٦٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة

* راجع اجلدول 27-6 
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بلغ اجلزء املتداول من امل�ستحقات من اجلهات ذات العالقة 238.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م )172.3 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2017م و160.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م(. وقد نتجح الر�سيد امل�ستحّق ب�سكٍل رئي�سي عن بيع العقارات لل�سركات التابعة، 

بالإ�سافة اإلى الذمم املدينة واملدفوعات املقّدمة يف ال�سياق العادي لالأعمال. 

لقد مثل اجلزء املتداول من الر�سيد امل�ستحق من �سركة فا�س القاب�سة للفنادق والذي بلغ 50.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، و150 
مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م و31 مار�س 2018م، اجلزء املتداول من املبلغ امل�ستحّق من بيع اأر�س يف مدينة الريا�س ل�سركة فا�س القاب�سة 
للفنادق يف ال�سنة املالية 2016م. اأما ارتفاع اجلزء املتداول يف 31 مار�س 2017م فيعود �سببه اإلى اإعادة ت�سنيف مبلغ 150.0 مليون ريال �سعودي من 
اجلزء الغري املتداول مبوجب عقد البيع الأ�سا�سي. ومل يتغري هذا املبلغ يف 31 مار�س 2018م، نتيجة تو�سل ال�سركة اإلى اتفاق مع �سركة فا�س القاب�سة 

للفنادق لإعادة جدولة �سروط الدفع الى مار�س 2020م )150.0 مليون ريال �سعودي( ومار�س 2021م )200.3 مليون ريال �سعودي(.

�سملت الذمم املدينة لبدلت اإيجار املتاجر املبالغ امل�ستحقة من ال�سركات التابعة ملجموعة �سركة فواز عبد العزيز احلكري التي بلغت 87.7 مليون 
ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م )�سركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة مببلغ 34.0 مليون ريال �سعودي، �سركة جمموعة عبد املح�سن احلكري 
لل�سياحة والتنمية مببلغ 22.9 مليون ريال �سعودي، و �سركة فواز احلكري للتجارة  مببلغ 20.5 مليون ريال �سعودي وغريها( . وقد انخف�ست الذمم 
املدينة لبدلت اإيجار املتاجر من 89.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 18.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، بعد حت�سيل 
الأر�سدة امل�ستحقة من ال�سركات التابعة ملجموعة �سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة . ونتجت الزيادة يف الذمم املدينة عن 
بدلت اإيجار املتاجر التي و�سلت اإلى 87.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى الأر�سدة املرتاكمة من �سركة الأطعمة والرتفيه التجارية 
املحدودة و�سركة فا�س للتجارة وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية و�سركة األعاب بيلي املحدودة. لل�سركة بدلت اإيجار مدفوعة مقدمًا 
من م�ستاأجري الأطراف ذات العالقة ت�ساوي 200.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م )يرجى مراجعة امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة 

حتت البند 6-7-3- املطلوبات املتداولة با�ستثناء القرو�س(. 

مّثل الر�سيد مع �سركة ت�ساري�س جند خلدمات الأمن وال�سالمة الدفعات املقّدمة التي مت ت�سديدها لل�سركة مقابل توفري اخلدمات الأمنية للمراكز 
التجارية التابعة لل�سركة.

بلغت الر�سدة الأخرى 1.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م واأغلبها مرتبطة بالأر�سدة امل�ستحقة من م�سممي الديكور.
جدول  ٦٦٦٦: الذمم املدينة لبدلت اإيجار املتاجر كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة
ومعدة لغر�س خا�س 

24.2668.54634.042�سركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة
�سركة جمموعة عبداملح�سن احلكري 

10.4735.18322.909لل�سياحة والتنمية

20.500--�سركة فواز احلكري للتجارة
8.047-20.655�سركة األعاب بيلي املحدودة

3.7094.6651.253�سركة مراكز القهوة التجارية
510-30.410�سركة ف�ساء الأطفال املحدودة
74--�سركة ن�سك للم�ساريع التجارية

٦8.٦٦٦8٦.٦٦٦ 8٦.٦٦٦املجموع
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

اإنخف�س املبلغ امل�ستحق من �سركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة من 24.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى مبلغ 8.5 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2017م نتيجة الدفعات ايل متت ت�سديدها من قبل �سركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة من خالل �سركة فا�س القاب�سة 
ال�سعودية خالل الفرتة. كما ارتفع املبلغ امل�ستحق من �سركة الأطعمة والرتفيه التجارية املحدودة من 8.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 

اإلى 34.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م تعود ب�سكل رئي�سي اإلى التاخر يف ت�سديد دفعات اليجار امل�ستحقة من ال�سركة. 

اإنخف�س املبلغ امل�ستحق من �سركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية من مبلغ 10.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م اإلى 
مبلغ 5.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، نتيجة ت�سديدات املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتة. كما ارتفع املبلغ امل�ستحق من �سركة جمموعة عبد 
املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية من 5.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، اإلى مبلغ 22.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م 

التاخر يف ت�سديد دفعات اليجار امل�ستحقة من ال�سركة.

اإرتفع املبلغ امل�ستحق من �سركة فواز احلكري للتجارة اإلى مبلغ 20.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م و الذي ميثل مبيعات اإعالمية يف 
املراكز التجارية التابعة ل�سركة املراكز العربية. علما بانه قد مت �سداد كامل املبلغ خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 

اإنخف�ست املبالغ امل�ستحقة من �سركة األعاب بيلي املحدودة و�سركة ف�ساء الأطفال املحدودة من مبلغ 20.7 مليون ريال �سعودي ومبلغ 30.4 مليون 
ريال �سعودي، على التوايل، كما يف 31 مار�س 2016م اإلى ل�سيء يف 31 مار�س 2017م نتيجة  الدفعات ايل متت ت�سديدها من قبل �سركة األعاب بيلي 
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املحدودة و�سركة ف�ساء الأطفال املحدودة من خالل �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية. كما ارتفع الر�سيد اإلى مبلغ 8.0 مليون ريال �سعودي ومبلغ 0.5 
مليون ريال �سعودي، على التوايل، كما يف 31 مار�س 2018م ب�سبب التاخر يف ت�سديد دفعات اليجار امل�ستحقة.

ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من �سركة مراكز القهوة التجارية من مبلغ 3.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م الى 4.7 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2017م ب�سبب التاخر يف ت�سديد دفعات اليجار امل�ستحقة. يف 31 مار�س 2018م، املبالغ امل�ستحقة من �سركة مراكز القهوة التجارية انخف�ست 

الى 1.3 مليون ريال �سعودي نتيجة ت�سديدات املبالغ امل�ستحقة خالل الفرتة.

املبالغ امل�ستحقة من �سركة ف�ساء الأطفال املحدودة بلغت 30.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م مت حت�سيلها بالكامل يف 31 مار�س 2017م 
مما اأدى الى ر�سيد �سفر يف 31 مار�س 2017م. يف 31 مار�س 2018م، املبالغ امل�ستحقة من �سركة ف�ساء الأطفال املحدودة بلغت 0.5 مليون ريال 

�سعودي ب�سبب التاخر يف ت�سديد دفعات اليجار امل�ستحقة.

م�شاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى   ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦8٦٦: م�شاريف مدفوعة مقدما وموجودات متداولة اأخرى كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

  ٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

  ٦٦ مار�س ٦0٦٦م
 مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة
لغر�س خا�س

72.87060.64334.374الدفعات املقدمة للموّردين
22.7988.2352.192بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا - املتداولة 

5.1447.530-م�ساريف مدفوعة مقدمًا
5.4005.900-خطابات �سمان

4.8235.7403.230م�ستحقات املوظفني 

3.673392675موجودات متداولة اأخرى*

٦0٦.٦٦٦8٦.٦٦٦٦٦.٦0٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

*موجودات متداولة اأخرى ت�سمل النفقات املدفوعة مقدمًا

بلغت امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة الأخرى 53.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وتتاألف من ال�سلف املقدمة للموردين 
)34.4 مليون ريال �سعودي(، بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا )2.2 مليون ريال �سعودي(، م�ستحقات املوظفني )3.2 مليون ريال �سعودي( واملوجودات 

املتداولة الأخرى )ت�سمل امل�ساريف املدفوعة مقدمًا وخطابات ال�سمان وغريها( )14.1 مليون ريال �سعودي(. 

املباين  حت�سني  باأعمال  املتعلقة  بال�سلف  رئي�سي  ب�سكٍل  2018م(  مار�س   31 يف  �سعودي  ريال  مليون   34.4( للموردين  املقدمة  الدفعات  ارتبطت 
امل�ستاأجرة، و�سراء الأجهزة )مولدات الكهرباء، كامريات ر�سد الإقبال، وكامريات املراقبة الأمنية( والدفعات امل�سّددة لأعمال ال�سيانة املنجزة يف 

التجارية.  املراكز 

انخف�ست ال�سلف للموردين من 72.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 60.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، ويعود ذلك ب�سكٍل 
رئي�سي اإلى افتتاح مركزين جتاريني جديدين هما اليا�سمني مول واحلمراء مول خالل ال�سنة املالية 2016م )اللذين كانا �سابقًا قيد الإن�ساء( ور�سملة 

التكاليف اخلا�سة بها. 

انخف�ست ال�سلف املقدمة للموردين من 60.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 34.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م نتيجة 
النتهاء من الأعمال يف خمتلف املراكز التجارية.

ارتبطت بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا - متداولة ب�سكٍل رئي�سي مب�ساريف اإيجار املراكز التجارية ال�سغالة املبنية على الأرا�سي امل�ستاأجرة. وبلغ 
متو�سط املدة املتبقية من عقود اإيجار الأرا�سي املرتبطة باملراكز التجارية احلالية 9.4 �سنوات يف 31 مار�س 2018م، مع العلم اأّن مدة اليجار املتبقية 

لأربعة عقود منها )من اأ�سل 14( ترتاوح بني 2 و4 �سنوات. 

انخف�ست بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا - متداولة من 22.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 8.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م، وذلك ب�سكٍل رئي�سي نتيجة ا�ستهالك بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا والتاأخريات يف دفع ر�سوم ا�ستئجار الأرا�سي )يرجى مراجعة امل�ستحقات 

يف الق�سم 6-7-3-1: دائنون(. 

انخف�ست بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا - متداولة من 8.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 2.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م، نتيجة ا�ستهالك بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا والتاأخريات يف دفع ر�سوم ا�ستئجار الأرا�سي )يرجى مراجعة الذمم الدائنة حتت الق�سم 

.)1-3-7-6

مّثلت م�ستحقات املوظفني ال�سلف املمنوحة للموظفني وفق �سيا�سات ال�سركة. وقد ارتفعت م�ستحقات املوظفني من 4.8 مليون ريال �سعودي يف 31 
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مار�س 2016م اإلى 5.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، نتيجة ارتفاع عدد املوظفني من 670 موظف يف 31 مار�س 2016م اإلى 798موظف 
يف 31 مار�س 2017م. 

اإلى 3.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، نتيجة  وقد انخف�ست م�ستحقات املوظفني من 5.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م 
اإلى 403 موظف يف 31 مار�س 2018م. انخفا�س عدد املوظفني من 798 موظف يف 31 مار�س 2017م 

بلغت املوجودات املتداولة الأخرى 0.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وقد �سملت ب�سكٍل رئي�سي الأر�سدة املرتبطة بالدفعات املقّدمة لر�سوم 
التاأمني ور�سوم البلديات والكامريات الأمنية. 

املوجودات غري املتداولة  ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: املوجودات غري املتداولة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة
ومعدة لغر�س خا�س

11.96380.692 420.722دفعات مقدمة ملقاول، جهة ذات عالقة - جزء غري متداول*
364.445214.445200.323مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

176.654162.337175.999ايجار مدفوع مقدما
35.01839.669 36.197ا�ستثمار يف �سركة زميلة
232.170128.476 234.454ا�ستثمارات متاحة للبيع

10.298.99310.225.699 8.101.789ا�ستثمارات عقارية**
120.746135.826 60.887ممتلكات ومعدات

٦.٦٦٦.٦٦8٦٦.0٦٦.٦٦٦٦0.٦8٦.٦8٦اجمايل املوجودات غري املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

* مت اعادة ت�سنيف الدفعات املقدمة ملقاول -  جهة ذات عالقة  يف 31 مار�س 2016م )البالغة 643.9 مليون ريال �سعودي( الى جزء متداول )223.2 مليون ريال �سعودي( 
و جزء غري متداول )420.7 مليون ريال �سعودي( كي تتما�سى مع الت�سنيف املعتمد يف 31 مار�س 2018م و 31 مار�س 2017م. . )ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة 

الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية(

**مت ت�سجيل تكاليف مبا�سرة متعلقة بعقود اليجار الت�سغلية )249.8 مليون ريال �سعودي( �سمن ال�ستثمارات العقارية يف 31 مار�س 2016م كي تتما�سي مع الت�سنيف 
املعتمد يف 31 مار�س 2018م )ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية(  

دفعات مقدمة ملقاول، جهة ذات عالقة ٦ جزء غري متداول   ٦٦٦٦٦٦٦

جرى اإ�سناد كل العقود املرتبطة ببناء املراكز التجارية خالل الفرتة اجلاري مراجعتها ل�سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية التي ُتعترب طرفًا ذا 
عالقة، من دون تنظيم اأي مناق�سة ر�سمية. وترى الإدارة اأّن منح العقود ل�سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية يتيح لل�سركة فر�سة ال�ستفادة من 
املعرفة واخلربة اللتني بنتهما �سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية على مدى ال�سنوات لتلبية احتياجات ال�سركة املت�سلة بت�سميم وبناء مراكزها 
التجارية، ومينحها اأي�سًا مرونة لإجراء اأي تعديالت على الت�سميم، يف حال دعت احلاجة اإلى ذلك. وقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود املتداولة 3.4 
مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م. العقود املتداولة مع �سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية تتعلق بامل�ساريع )املراكز التجارية( قيد الإن�ساء 
حالًيا والتي من املتوقع اأن ت�سبح قيد الت�سغيل خالل عام واحد، بالإ�سافة اإلى م�ساريع اأخرى متوقع تنفيذها على اأن ت�سبح جاهزة للعمل يف غ�سون 
ثالث اإلى خم�س �سنوات )راجع ق�سم العقارات ال�ستثمارية(. وعادة ت�سدد ال�سركة ن�سبة 10% من قيمة العقد مقدمًا، ولحقًا تدفع ما تبقى من قيمة 

العقد على ا�سا�س �سهري.

بناء  انتهاء  ب�سبب  مار�س 2017م،  �سعودي يف 31  ريال  مليون  اإلى 12.0  مار�س 2016م  �سعودي يف 31  ريال  مليون  ال�سلف من 420.7  انخف�ست 
احلالية.  التجارية  املراكز  يف  امل�ستاأجرة  املباين  حت�سينات  اإجناز  اإلى  بالإ�سافة  مول،  واحلمراء  مول  اليا�سمني 

ارتفعت ال�سلف من 12.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 80.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وهي متعلقة باملدفوعات التي 
قدمتها ال�سركة لبناء العديد من املراكز التجارية اإلى جانب التاأخر يف اإ�سدار الفواتري املرتبطة ب�سكل رئي�سي باأعمال البناء اجلارية يف اخلليج مول 

والنخيل مول دمام و بوليفارد اجلامعة.
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مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة ٦ جزء غري املتداول ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦: مبالغ م�شتحقة من جهات ذات عالقة  كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة لغر�س

خا�س

350.323200.323200.323�سركة فا�س القاب�سة للفنادق
-14.12214.122جنمة املدائن العقارية 

214.445200.323 364.445املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

 بلغ اجلزء غري املتداول من املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات عالقة 200.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م )214.4 مليون ريال �سعودي 
يف 31 مار�س 2017م و364.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م( وهو يتعلق باجلزء غري املتداول من الذمم املدينة من بيع اأرا�ٍس يف مدينة 
املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات عالقة 200.3 مليون ريال �سعودي يف 31  بلغ اجلزء غري املتداول من  للفنادق.  القاب�سة  الريا�س ل�سركة فا�س 
مار�س 2018م )214.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م و364.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م( وهو يتعلق باجلزء غري املتداول 
من الذمم املدينة من بيع اأرا�ٍس يف مدينة الريا�س ل�سركة فا�س القاب�سة للفنادق )راجع 6-7-1-3 مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة ملراجعة 
اجلزء املتداول من املبالغ امل�ستحقة من �سركة فا�س القاب�سة للفنادق(. يف ال�سنة املالية 2018م، تعدل العقد البيع الأ�سا�سي مع �سركة فا�س القاب�سة 
للفنادق، لإعادة جدولة �سروط الدفع اجلزء املتداول الى مار�س 2019م )150.0 مليون ريال �سعودي( واجلزء الغري متداول اللى مار�س 2020م 

)200.3 مليون ريال �سعودي(.

انخف�ست املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة من 364.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 214.4 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2017م بعد حتويل مبلغ 150 مليون ريال �سعودي م�ستحق من �سركة فا�س القاب�سة للفنادق اإلى اجلزء املتداول يف ال�سنة املالية 2017م، علمًا 
اأنه من املتوقع حت�سيل هذا املبلغ يف ال�سنة املالية 2019م، مبوجب عقد البيع الأ�سا�سي. ومن املتوقع ت�سديد الر�سيد املتبقي والبالغ 200.3 مليون 

ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2020م. 

انخف�ست امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة بعد ذلك من 214.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 200.3 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2018م، نتيجة ت�سديد الر�سيد امل�ستحق من �سركة جنمة املدائن العقارية عرب �سركة فا�س ال�سعودية.

ايجار مدفوع مقدما ٦ جزء غري متداول ٦٦٦٦٦٦٦

يرتبط اجلزء غري املتداول من بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا ب�سكٍل رئي�سي ببدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا واملتعلقة باملمتلكات قيد التطوير. 

انخف�ست بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا من 176.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 162.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م 
نتيجة لإيقاف م�سروع الدمام بارك مول الذي بلغ ر�سيد بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا اخلا�سة به12.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م.

ارتفعت بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا من 162.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 176.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م و 
يرجع ذلك ب�سكٍل رئي�سي اإلى الزيادة يف الدفعات املقّدمة ذات ال�سلة مب�سروع مول العرب - الريا�س.

ا�شتثمار يف �شركة زميلة ٦٦٦٦٦٦٦

العربية  اململكة  يف  تاأ�س�ست  عقارية  �سركة  وهي  للتجارة  امل�ستقبل  اأ�سواق  �سركة  راأ�سمال  يف   %25 بن�سبة  ا�ستثمارًا  زميلة  �سركة  يف  ال�ستثمار  ميثل 
مول. بانوراما  م�سغل  وهي  ال�سعودية 

انخف�س ال�ستثمار يف �سركة اأ�سواق امل�ستقبل للتجارة مببلغ 1.2 مليون ريال �سعودي من 36.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 35.0 
مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م نتيجًة لتوزيع اأرباح الأ�سهم البالغة 10.0 مليون ريال، والتي مت التعوي�س اجلزئي عنها بح�سة يف �سايف 

الدخل بلغت 8.8 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م. 

ارتفع ال�ستثمار بعد ذلك من 35.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 39.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، نتيجًة للزيادة 
املحققة من احل�سة يف �سايف الدخل البالغة 9.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وقد مت التعوي�س اجلزئي عنها بتوزيع اأرباح قدرها 5.0 

مليون ريال �سعودي.



223

ا�شتثمارات متاحة للبيع ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: ا�شتثمارات متاحة للبيع كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
 ٦٦ مار�س ٦0٦8ممراجعة

121.500121.500121.500�سركة اأمالك العاملية للتمويل العقاري
-53.38453.334ينبع للخدمات العقارية

-50.00050.000�سركة خما�سية طابة املحدودة
8.6717.3356.976�سندوق املدينة الرقمية

--899اأكوان العقارية

٦٦8.٦٦٦ ٦٦٦.٦٦0 ٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

 ُت�سّجل ال�ستثمارات التي يتم �سراوؤها دون اأي رغبة يف الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو نية يف التداول بها، وفقا لقيمتها العادلة وُتدرج �سمن 
املوجودات غري املتداولة. وُتقيد اأي تغيريات يف القيمة العادلة يف القوائم املوحدة للتغيريات يف حقوق امللكية. ويتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى 

القيمة ال�سوقية يف حال وجود �سوق ن�سط ومفتوح اأو با�ستخدام اأ�ساليب التقييم البديلة. واّل، ُت�سجل ال�ستثمارات بالتكلفة. 

بلغت ا�ستثمارات ال�سركة املتاحة للبيع 128.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م )232.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م و234.5 
مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م( وتاأّلفت مما يلي: 

ཛ  سركة اأمالك العاملية للتمويل العقاري )ت�سمنت قيمة ال�ستثمار عالوة وقدرها 45.0 مليون ريال �سعودي(: ا�ستثمار غري مبا�سر من قبل�
�سركة البوارج العاملية للتنمية وال�ستثمار العقاري و�سركة املكارم العاملية للتنمية العقارية بن�سبة 8.5% يف راأ�سمال �سركة اأمالك العاملية 

للتمويل العقاري.  

ཛ  ينبع للخدمات العقارية: ملكية قطعة اأر�س كبرية يف ينبع. بلغت م�ساهمة ال�سركة الأ�سلية ل�سراء هذه الأر�س 73 مليون ريال �سعودي مت
خف�سها يف وقٍت لحٍق اإلى 53.4 مليون ريال �سعودي بعد بيع بع�س القطع. خالل ال�سنة املالية 2018م، مت حتويل ال�ستثمار بالقيمة الدفرتية 

اإلى �سركة فا�س ال�سعودية.     

ཛ  سركة خما�سيات طيبة املحدودة )املعروفة م�سبقًا بت�سمية �سركة اخلما�سية يرثب(: اإن �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية هي املالك القانوين�
ل7.14% من راأ�سمال �سركة خما�سيات طيبة املحدودة وقد تنازلت عنها اإلى �سركة فا�س ال�سعودية. . 

ཛ  ميّثل وتطويرها.  اأرا�سي  قطع  �سراء  يف  ي�ستثمر  الذي  الرقمية  املدينة  �سندوق  يف   %0.25 ن�سبة  ال�سركة  متلك  الرقمية:  املدينة  �سندوق 
ال�ستثمار وحدات مت �سراوؤها مقابل 6.8 مليون ريال �سعودي )68 وحدة مقابل 100.000 ريال �سعودي كل واحدة(. بلغت القيمة ال�سوقية 
لال�ستثمار 7.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وفق ك�سف احل�ساب ال�سادر عن مدير ال�سندوق. انخف�س ال�ستثمار من 8.7 
نتيجًة  �سعودي يف 31 مار�س 2017م و2018م  ريال  مليون  �سعودي و7.0  ريال  مليون  اإلى 7.3  �سعودي يف 31 مار�س 2016م  ريال  مليون 
للخ�سائر غري املحققة على اإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي بلغت 1.3 مليون ريال �سعودي و0.4 مليون ريال �سعودي يف ال�سنتني 

املاليتني 2017م و2018م على التوايل.

ཛ  اأكوان العقارية: كانت �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية متتلك ن�سبة 4.5% من راأ�سمال اأكوان العقارية وقد تنازلت عنها ل�سالح ال�سركة. مت
حتويل ال�ستثمار اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية يف ال�سنة املالية 2017م. 

ཛ  انخف�ست ال�ستثمارات املتاحة للبيع من 234.5 مليون ريال �سعودي و232.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م و2017م على التوايل
اإلى 128.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م ب�سبب حتويل ا�ستثمارات ينبع للخدمات العقارية )53.4 مليون ريال �سعودي( و�سركة 

خما�سية طابة املحدودة )50.0 مليون ريال �سعودي( اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية ب�سايف قيمتها الدفرتية.

ا�شتثمارات عقارية ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: ا�شتثمارات عقارية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦٦م٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي

3.473.6014.889.2104.771.814الأرا�سي

1.462.0912.259.3002.172.882املباين 

1.711.8242.057.0661.904.985املباين املقامة على ارا�سي م�ستاأجرة

1.204.473882.3021.167.038امل�ساريع حتت التنفيذ

249.800211.115208.980التكلفة املبا�سرة الأولية *

٦.8٦٦.٦8٦٦0.٦٦8.٦٦٦٦0.٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة والقوائم املالية املعدة لغر�س خا�س لل�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م
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*مت ت�سجيل تكاليف مبا�سرة متعلقة بعقود اليجار الت�سغيلية )249.8 مليون ريال �سعودي( �سمن ال�ستثمارات العقارية يف 31 مار�س 2016م كي تتما�سي مع الت�سنيف املعتمد 
يف 31 مار�س 2018م )ملزيد من املعلومات راجع جدول اعادة الت�سنيف يف ق�سم ملخ�س املعلومات املالية(  

يتمثل النموذج التجاري لل�سركة يف تطوير املراكز التجارية على قطع الأرا�سي التي متتلكها اأو توؤجرها على اأ�سا�س طويل الأجل. يف بع�س احلالت 
الأق�سام 13-5-1 )»عقود  اإلى  الرجوع  ال�سركة. يرجى  وفًقا ملتطلبات  بعد ذلك  ت�سوق مت جتديدها  بتاأجري مراكز  ا  اأي�سً ال�سركة  املحدودة، قامت 
الإيجار الرئي�سية«( للح�سول على معلومات حول العقارات اململوكة و/اأو امل�ستاأجرة من قبل ال�سركة. متتلك ال�سركة جميع التجهيزات وغريها من 
املعدات يف املراكز التجارية اخلا�سة بها. ومع ذلك، ت�ستاأجر ال�سركة بع�س الأ�سول، مثل الأرا�سي واملباين من خالل عقود الإيجار الت�سغيلي )ملدة 

ترتاوح بني 5 و28 �سنة من بداية العقد(.

ثاث والرتتيبات( خالل ال�سنة   لدى ال�سركة 3 مراكز تحت التطوير والتي �ستتكبد فيها نفقات راأ�س المال )بما يف ذلك بناء المباين، �سراء المعدات، الأ
املالية 2019م وال�سنة املالية 2020م. بالإ�سافة اإلى ذلك، خططت ال�سركة لتطوير 5 مراكز ت�سويق اأخرى يف ال�سنوات الثالث اإلى اخلم�س املقبلة 
على قطع الأرا�سي التي متلكها اأو التي ا�ستاأجرتها بالفعل )و من املتوقع اأن تبداأ اأعمال البناء لبع�س هذه املراكز يف ال�سنة املالية 2020م(. تت�سمن 

امل�ساريف الراأ�سمالية كلفة املواد والعمالة وتكاليف العقود والتاأمني وتكاليف التمويل املتكبدة خالل فرتة الإن�ساء.

اأ�سا�س  ُتقيد العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�س ال�ستهالك املرتاكم. ويتم احت�ساب ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية )با�ستثناء الأرا�سي( على 
الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر لها اأو ح�سب فرتة الإيجار، الق�سر بينهما )اإذا كان قابل للتطبيق(.

بلغت العقارات ال�ستثمارية 10.225.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، وهي ت�سمل ب�سكٍل رئي�سي الأرا�سي )4.771.8 مليون ريال �سعودي(، 
املباين )2.172.9 مليون ريال �سعودي(، املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة )1.905.0 مليون ريال �سعودي(، وامل�ساريع قيد الإن�ساء )1.167.0 مليون 

ريال �سعودي(. 

تاألفت الرا�سي العقارية والتي بلغت 4.771.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م من 14 قطعة اأر�س يف اأنحاء اململكة على ال�سكل التايل: 
جدول  ٦٦٦٦: القيمة الدفرتية لالأرا�شي كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة
ومعدة لغر�س خا�س

1.770.4401.770.4401.770.440عيون الرائد )مول العرب - الريا�س(
1.067.1631.067.1631.067.163عيون الب�ساتني )جوهرة جدة(

350.000350.000-ق�سيم مول
290.209290.209-مول اخلليج

256.100256.100-احلمراء مول
250.000250.000- �سالم مول - الريا�س

210.000210.000-مطار الدمام )النخيل مول دمام(
178.228178.228178.228العزيزية مول - مكة )مكة مول(

141.115141.115141.115مول العرب - جدة
117.395117.395دمام مول

75.24075.24075.240�سحارى بالزا
68.12068.12068.120النور مول 

62.00062.000-اأبها مول
32.50032.50032.500اجلبيل مول

20.70020.70020.700الح�ساء مول
--2.700عزيز مول
٦.٦٦٦.٦0٦٦.88٦.٦٦0٦.٦٦٦.8٦٦املجموع

املنتهية يف 31 مار�س  لل�سنة  لغر�س خا�س  اعدادها  التي مت  املالية  والقوائم  املنتهية يف 31 مار�س 2017م  لل�سنة  املوحدة  املالية  القوائم  امل�سدر: 
ال�سركة  معلومات  2018م، 

ཛ  كما يف 31 مار�س 2018م، تاألفت الأرا�سي العقارية املتعلقة باملراكز التجارية الت�سغيلية من 8 قطع اأر�س ترتبط ب�سورة رئي�سية باحلمراء
مول )256.1 مليون ريال �سعودي( ال�سالم مول - الريا�س )250.0 مليون ريال �سعودي( مكة مول )178.2 مليون ريال �سعودي( مول 

العرب- جدة )141.1 مليون ريال �سعودي( وغريها،

كما يف 31 مار�س 2018م، بلغت قيمة الأرا�سي العقارية املتعلقة باملراكز التجارية التي �سيتم تطويرها يف امل�ستقبل 3.7 مليار ريال �سعودي، وتتاألف 
تلك الرا�سي من 6 قطع من الأرا�سي، مبا يف ذلك )1( قطعتي اأر�س مت�سلتني مبراكز جتارية قيد التطوير )اخلليج والنخيل مول الدمام(، بالإ�سافة 
الى 2( قطعتي اأر�س ملراكز قيد التطوير التي مت اإيقاف العمل بها موؤقتًا )مول العرب - الريا�س )1.8 مليار ريال �سعودي(، جوهرة جدة )1.1 مليار 

ريال �سعودي(، و 3( قطعتي اأر�س �سيتم تطويرها يف امل�ستقبل )اأر�س يف الق�سيم واأر�س يف اأبها(.

ارتفعت الرا�سي العقارية لل�سركة من 3.473.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 4.889.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
ال�سعودية بقيمة 1.418.3 مليون ريال �سعودي. مت متويل �سراء الأرا�سي من ت�سهيل  اأر�س من �سركة فا�س القاب�سة  ال�سركة �ستة قطع  بعد �سراء 
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ائتماين طويل الأمد مت احل�سول عليه يف ال�سنة املالية 2017م. )يرجى مراجعة القرو�س وال�سلف حتت البند 6.7.4 املطلوبات غري املتداولة مبا 
فيها اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد(. 

انخف�ست الرا�سي العقارية من 4.889.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 4.771.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، و يرجع 
 ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى نقل ملكية اأر�س الدمام مول التي بلغ �سايف قيمتها الدفرتية 117.4 مليون ريال �سعودي اإلى �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة ، 

حيث قررت الإدارة اإيقاف امل�سروع.

تاألفت املباين البالغة قيمتها 2.172.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م من املراكز التجارية التابعة لل�سركة واملبنية على الأرا�سي اململوكة 
لل�سركة. ارتبطت مباين ال�سركة ب�سكل رئي�سي مبول العرب - جدة )873.8 مليون ريال �سعودي( حمراء مول )391.1 مليون ريال �سعودي( نور مول 

)240.3 مليون ريال �سعودي( مكة مول )188.0مليون ريال �سعودي( وغريها.

ارتفع �سايف القيمة الدفرتية للمباين من 1.462.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 2.259.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
ويرجع ذلك ب�سكٍل رئي�سي اإلى اعادة ت�سنيف احلمراء مول من امل�ساريع قيد الإن�ساء يف ال�سنة املالية 2017م، بالإ�سافة اإلى التح�سينات التي اأجريت 

على مول العرب يف مدينة جدة، وقد مت التعوي�س عنها جزئًيا با�ستهالك العقارات ال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2017م. 

انخف�س �سايف القيمة الدفرتية للمباين من 2.259.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 2.172.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
اإلى ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2018م.  2018م، يرجع ذلك ب�سكل رئي�سي 

بلغت قيمة املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة 1.905.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، وارتبطت باملراكز التجارية التابعة لل�سركة واملبنية 
النخيل مول -  باليا�سمني مول )397.4 مليون ريال �سعودي(،  على الأرا�سي امل�ستاأجرة. وارتبطت املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة ب�سكل رئي�سي 

الريا�س )388.3 مليون ريال �سعودي(، مول الظهران )345.5 مليون ريال �سعودي(، جوري مول )310.1 مليون ريال �سعودي( وغريها.

ارتفعت املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة من 1.711.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 2.057.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م، و يرجع ذلك ب�سكٍل رئي�سي اإلى اعادة ت�سنيف اليا�سمني مول من امل�ساريع قيد الإن�ساء يف ال�سنة املالية 2017م، وقد مت التعوي�س عنها جزئًيا 

با�ستهالك العقارات ال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2017م.

انخف�ست املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة من 2.057.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 1.905.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م، ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2018م.

ت�سمل امل�ساريف  امل�ساريع.  اإجناز  امل�ستاأجرة لدى  الأرا�سي  واملباين على  املباين  اإلى  الإن�ساء  بامل�ساريع قيد  املرتبطة  التكاليف  يتم اعادة ت�سنيف 
املدرجة كجزٍء من تكلفة البناء تكاليف املواد اليد العاملة، الهند�سة والعقد، التاأمني، بدل الإيجار، وتكاليف التمويل التي مت تكبدها خالل فرتة البناء. 

بلغت امل�ساريع قيد الإن�ساء 1.167.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وتاألفت من 9 مراكز جتارية قيد التطوير، بالإ�سافة الى م�ساريع 
املراكز  ت�سغيل  املتوقع  املنتهية يف 31 مار�س 2020م، يف حني من  املالية  ال�سنة  التطوير خالل  اربعة مراكز جتارية قيد  ت�سغيل  املتوقع  اأخرى. من 

القادمة. الثالث  ال�سنوات  خالل  الأخرى  اخلم�سة 

انخف�ست قيمة امل�ساريع قيد الإن�ساء من 1.204.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 882.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
اأعمال  جراء ما يلي: )1( اعادة ت�سنيف املباين واملباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة املتعلقة بافتتاح اليا�سمني مول واحلمراء مول، و)2( نقل كلفة 
التعوي�س جزئيًا عن  ال�سعودية، وقدرها 123.1 مليون ريال �سعودي. وقد مت  القاب�سة  اإلى �سركة فا�س  التي مت وقفها  للم�ساريع  الت�سميم املنجزة 
الت�سميم  اأعمال  الى  بالإ�سافة  ببناء 3 مراكز جتارية جديدة  تت�سل  ريال،  مليون  قيمتها672.5  بلغت  زيادات  الت�سنيف هذه عن طريق  اعادات 

املنجزة للمراكز التجارية التي يجري النظر يف تطويرها يف م�ستقباًل.

ارتفعت امل�ساريع قيد الإن�ساء من 882.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 1.167.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، نتيجًة 
لأعمال البناء الإ�سافية يف ال�سنة املالية 2018م املتعلقة باخلليج مول، النخيل مول وبوليفارد اجلامعة.

�سملت التكلفة املبا�سرة الأولية لعقود الإيجار الت�سغيلية الر�سوم املدفوعة للو�سطاء واملتعلقة بعقود اإيجار الأرا�سي التي اأبرمتها ال�سركة. ويتم حتديد 
معدلت العمولة خالل املفاو�سات اخلا�سة باإيجار الأرا�سي بني الو�سيط وال�سركة. 

انخف�ست التكلفة املبا�سرة الأولية لعقود الإيجار الت�سغيلية من 249.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 211.1 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2017م، ب�سبب نقل بع�س امل�ساريع قيد الإن�ساء اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية يف ال�سنة املالية 2017م، علمًا اأن الإدارة قررت وقف امل�ساريع 

ذات العالقة. ومبوجب ذلك، مت اأي�سًا نقل التكلفة املبا�سرة الأولية لعقود الإيجار الت�سغيلية عن هذه امل�ساريع اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية. 

انخف�ست التكلفة املبا�سرة الأولية لعقود الإيجار الت�سغيلية من 211.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 209.0 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2018م، نتيجة كلفة ال�ستهالك على العقارات ال�ستثمارية، نظًرا لعدم اإ�سافة اأي م�ساريع جديدة خالل العام. 
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ممتلكات ومعدات ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: ممتلكات ومعدات كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة
ومعدة لغر�س خا�س

30.11555.93572.016الأدوات واملعدات 
30.21440.60940.466الأثاث والرتكيبات

23.84623.158-التح�سينات على املباين امل�سـتاأجرة 
558355185املركبات 

٦0.88٦٦٦0.٦٦٦٦٦٦.8٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

بلغت قيمة املمتلكات واملعدات 135.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وتاألفت من الأدوات واملعدات )72.0 مليون ريال �سعودي(، الأثاث 
والرتكيبات )40.5 مليون ريال �سعودي(، التح�سينات على املباين امل�ستاأجرة )23.2 مليون ريال �سعودي(، واملركبات )0.2 مليون ريال �سعودي(.

بلغت الأدوات واملعدات 72.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وقد تاألفت من اأجهزة احلا�سوب واملعلوماتية، والإنارة، والإلكرتونيات ومعدات 
اأخرى. ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لالأدوات واملعدات من 30.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 55.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م، نتيجة �سراء معدات تبلغ قيمتها 36.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م املتعلقة مبول الظهران. ارتفع �سايف القيمة الدفرتية 
لالأدوات واملعدات من 55.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 72.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، ب�سبب �سراء معدات تبلغ 
قيمتها 30.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م خا�سة فيما يتعلق مبول العرب نتيجة تركيب اإنارة واأنظمة كامريات مراقبة اأمنية وغريها 

من اأجهزة احلا�سوب. 

ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات من 30.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 40.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
املراكز  الآخر يف  البع�س  وا�ستبدال  الفرتة  مراكز جتارية جديدة خالل  بافتتاح  تتعلق  قيمتها 18.8  وتركيبات  اثاث  �سراء  ب�سبب  وذلك  2017م، 
التجارية احلالية. وقد ا�ستقّر �سايف القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات ثابًتا ب�سورة ن�سبية عند 40.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، 

ب�سبب �سراء اثاث وتركيبات بقيمة 9.3 مليون ريال �سعودي يتم التعوي�س عنها با�ستهالك 9.4 مليون ريال �سعودي.

ارتبطت حت�سينات املباين امل�ستاأجرة بالتكاليف التي مت تكبدها لتاأهيل مبنى املكتب الرئي�سي الذي مت ا�ستئجاره يف ال�سنة املالية 2017م. 

يرتبط �سايف القيمة الدفرتية للمركبات باملركبات امل�ستخدمة لنقل املوظفني. 

ا منها ال�ستهالك املرتاكم. وتتم ر�سملة امل�سروفات الالحقة فقط عندما تزيد املنافع القت�سادية امل�ستقبلية  ُت�سجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سً
الإنتاجية  الفرتة  ُيح�سب ال�ستهالك على مدى  الدخل لدى تكبدها.  وُتثبت كل امل�سروفات الأخرى يف قائمة  املمتلكات واملعدات.  امل�سمولة يف بند 

املقدرة للموجودات املعنية با�ستخدام اأ�سلوب الق�سط الثابت. 
جدول  ٦٦٦٦: معدلت ال�شتهالك

املعدلمعدل ال�شتهالك )%(

12.5% - 25%الأدوات واملعدات

10% - 25%الأثاث والرتكيبات

العمر القت�سادي اأو مدة الإيجار، اأيهما اأق�سر التح�سينات على املباين امل�سـتاأجرة

25%املركبات

امل�سدر: معلومات ال�سركة 

املطلوبات املتداولة با�شتثناء القرو�س ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: املطلوبات املتداولة با�شتثناء القرو�س كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة

ومعدة لغر�س خا�س

245.864276.725 227.507دائنون
221.620 226.100 321.482مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

325.347277.252 446.117اإيرادات غري مكت�سبة
215.416 224.778 119.370مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات متداولة اأخرى

117.354146.560 88.493زكاة م�ستحقة
1.202.9691.139.4431.137.573اجمايل املطلوبات املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة
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دائنون  ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: دائنون كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦8م معدة لغر�س خا�س٦٦ مار�س ٦0٦٦م٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي

112.245113.833118.619 ا�ستئجار الأرا�سي

32.15556.25879.259ال�سيانة

44.09743.43841.652الإمداد بالطاقة

22.84524.08428.486التنظيف

10.2335.8075.153الأتعاب املهنية

5.9322.4453.557مطلوبات متداولة اأخرى

٦٦٦.٦0٦٦٦٦.8٦٦٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة

بلغت الذمم الدائنة 276.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، وتاألفت ب�سكٍل رئي�سي من الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي البالغة 118.7 
ريال  مليون   41.7 البالغة  الطاقة  ملوردي  الدائنة  الذمم  �سعودي،  ريال  مليون   79.3 البالغة  ال�سيانة  ملوردي  الدائنة  الذمم  �سعودي،  ريال  مليون 

البالغة 28.5 مليون ريال �سعودي. التنظيف  الدائنة ملوردي  �سعودي، والذمم 

ارتفعت الذمم الدائنة من 227.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 245.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، نتيجةً  لرتفاع 
الذمم الدائنة ملوردي ال�سيانة من 32.2 مليون ريال �سعودي اإلى 56.3 مليون ريال �سعودي.

ارتفعت الذمم الدائنة ب�سكٍل اإ�سايف من 245.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 276.7 مليون ريال �سعودي كم يف 31 مار�س 2018م، 
ا من 56.3 مليون ريال �سعودي اإلى 79.3 مليون ريال �سعودي. نتيجًة لزيادة الذمم الدائنة ملوردي ال�سيانة اأي�سً

مّثلت الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي دفعات بدلت الإيجار امل�ستحقة ملالكي الأرا�سي املتعلقة باملراكز التجارية املبنية على الأرا�سي امل�ستاأجرة. 
تتم هذه الدفعات عادًة على اأ�سا�س �سنوي خالل الأيام الت�سعني الأولى من تاريخ بدء العقد. يف 31 مار�س 2018م، بلغت الذمم الدائنة ل�ستئجار 

الأرا�سي 118.7 مليون ريال �سعودي وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي بهيفاء مول، جوري مول، مول الظهران، تال مول وغريها.

ارتفعت الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي من 112.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 113.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
ب�سبب )1( انتهاء فرتة ال�سماح مبوجب عقود الإيجار اخلا�سة باليا�سمني مول، )2( زيادة يف املبالغ امل�ستحقة املتعلقة بعقود الإيجار اخلا�سة بجوري 
مول. وقد مت التعوي�س جزئيًا عن الزيادة بانخفا�س الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي املرتبطة مبول الظهران من 44.9 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2016م اإلى 15.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، وانخفا�س الذمم الدائنة ل�ستئجار اأرا�سي املراكز الأخرى )ابن خلدون بالزا  

التي مت اقفالها( من 7.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى �سفر يف 31 مار�س 2017م.

ارتفعت الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي بعد ذلك من 113.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 118.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م ب�سبب التاأخري يف �سداد املبالغ امل�ستحقة فيما يتعلق بخري�س مول )11.3 مليون ريال �سعودي( مول الظهران )8.3 مليون ريال �سعودي( 

وال�سالم مول يف مدينة جدة )4.6 مليون ريال �سعودي( وغريها.

الدائنة  الذمم  بلغت  لل�سركة.  التابعة  التجارية  للمراكز  املقدمة  ال�سيانة  امل�ستحقة ملوردي خدمات  الدفعات  ال�سيانة  الدائنة ملوردي  الذمم  مّثلت 
ملوردي ال�سيانة 79.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي باأعمال الإن�ساء وال�سيانة يف خمتلف املراكز التجارية، مبا 
يف ذلك �سيانة املباين ونظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وامل�ساعد وغريها من خدمات ال�سيانة الالزمة للعمليات اليومية. ال�سبب الرئي�سي 
وراء الزيادة من 32.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 56.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م و79.3 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2018م هو التاأخر يف �سداد املبالغ امل�ستحقة نتيجة زيادة عدد املراكز التجارية يف نف�س الفرتة )4 مراكز جتارية اإ�سافية: جوري وجبيل 

يف 2017م، حمرا و يا�سمني يف 2018م(.

الطاقة 41.7 مليون ريال  الدائنة ملوردي  الذمم  بلغت  الطاقة.  الكهرباء ومولدات  امل�ستحقة ملوردي  الدفعات  الطاقة  الدائنة ملوردي  الذمم   مثلت 
�سعودي يف 31 مار�س 2018م.

ارتفعت الذمم الدائنة ملوردي التنظيف من 22.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 24.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
ب�سبب ارتفاع عدد املراكز التجارية والعقود اجلديدة املربمة مع املوردين. ارتفعت الذمم الدائنة ملوردي التنظيف من 24.1 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2017م اإلى 28.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م ب�سبب زيادة الذمم الدائنة ملجموعة اأفرا�س )4.9 مليون ريال �سعودي(، وقد 

مت التعوي�س عنها بانخفا�س الذمم الدائنة للم�ساك )1.6 مليون ريال �سعودي(.
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وم�ست�ساري  واملاليني  ال�سرتاتيجيني  وم�ست�ساريها  القانونيني  وم�ست�ساريها  ال�سركة  امل�ستحقة ملدّققي  الدفعات  املهنية  لالأتعاب  الدائنة  الذمم  مثلت 
تكنولوجيا املعلومات وغريهم. بلغت الذمم الدائنة لالأتعاب املهنية 5.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م.

بلغ ر�سيد الذمم الدائنة الأخرى 3.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وتاألف ب�سكٍل رئي�سي من الذمم الدائنة مل�سلحة ال�سرائب املتعلقة 
ب�سداد �سريبة القيمة امل�سافة املتاأخرة.

مبالغ م�شتحقة اإلى جهات ذات عالقة  ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦8٦٦: مبالغ م�شتحقة اإلى جهات ذات عالقة  كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة
ومعدة لغر�س خا�س

�سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه 
197.297209.502200.288وال�سركات التابعة 

-55.50313.530�سركة ن�سك للم�ساريع التجارية ذ.م.م.
68.6823.06815.627�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية

4.456--�سركة ت�ساري�س جند لالأمن
1.249--اإتقان لإدارة املن�ساآت

٦٦٦.٦00٦٦٦.٦٦0 ٦٦٦.٦8٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية املوحدة التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

بلغت امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة 221.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م )321.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م و226.1 
مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م( وتاألفت ب�سكٍل رئي�سي من دخل الإيجار امل�ستلم مقدمًا من امل�ستاأجرين ذوي العالقة )�سركة فواز عبد 
العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة (، بالإ�سافة اإلى الر�سيد امل�ستحق ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية، و�سركة ت�ساري�س جند لالأمن، و�سركة 

اإتقان لإدارة املن�ساآت.

مثلت الأر�سدة امل�ستحقة ل�سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة ، دخل الإيجار امل�ستلم مقدمًا من ال�سركات التابعة لل�سركة، والتي 
مت توحيدها مبعظمها حتت �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة لها. ارتفعت الأر�سدة امل�ستحقة   من 197.3 مليون ريال �سعودي 
يف 31 مار�س 2016م اإلى 209.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م بعد افتتاح مركزين جتاريني جديدين )احلمراء مول واليا�سمني مول( يف 
ال�سنة املالية 2017م. انخف�ست الأر�سدة امل�ستحقة �سركة فواز عبد العزيز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة  بن�سبة �سئيلة من 209.5 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 200.3 مليون ريال �سعودي 31 مار�س 2018م نتيجًة لإثبات الإيرادات الإيجارية، التي مت التعوي�س عنها جزئًيا 

باملبالغ الإ�سافية امل�ستلمة مقدًما يف ال�سنة املالية 2018م.

انخف�س الر�سيد امل�ستحق ل�سركة ن�سك للم�ساريع التجارية ذ.م.م من 55.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 13.5 مليون ريال �سعودي 
يف 31 مار�س 2017م. وقد نتج الر�سيد الأعلى يف 31 مار�س 2016م ب�سكٍل رئي�سي عن دفع بدلت اإيجار عن �سنة واحدة مقدمًا، باملقارنة عن دفع 
بدلت اإيجار عن ثالثة اأ�سهر مقدمًا يف 31 مار�س 2017م. وكان الر�سيد امل�ستحق ل�سركة ن�سك للم�ساريع التجارية ذ.م.م �سفر يف 31 مار�س 2018م.

جدول  ٦٦٦٦: حركة ح�شابات �شركة فا�س القاب�شة ال�شعودية كما يف٦٦ مار�س ٦0٦٦م ٦٦٦ مار�س ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي

68.6823.068الر�سيد يف بداية ال�سنة
اأرباح الأ�سهم املعلن عنها، والدائنة للم�ساهمني عرب �سركة 

715.000746.000فا�س القاب�سة

-)148.652(حتويل الأر�سدة

)136.106()205.509(ال�ستثمارات املنقولة
اأرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني عرب �سركة فا�س 

)374.000()230.000(القاب�سة

)103.334(-ال�ستثمارات املعدة للبيع التي مت نقلها

)120.000()196.453(حتويالت اأخرى

٦.0٦8٦٦.٦٦٦الر�شيد يف ٦٦ مار�س

امل�سدر: معلومات ال�سركة

انخف�س الر�سيد امل�ستحق ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية من 68.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 3.1 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2017م. اأعلنت ال�سركة اأن�سبة اأرباح بقيمة 715.0 مليون ريال �سعودي للم�ساهمني عرب �سركة فا�س القاب�سة، مت ت�سديدها من خالل 1( 
حتويل العقارات ال�ستثمارية البالغة 205.5 مليون ريال �سعودي، 2( ت�سديد الأر�سدة بالنيابة عن �سركة فا�س القاب�سة وقدرها 148.7 مليون ريال 
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�سعودي، 3( ت�سديد اأرباح الأ�سهم املوزعة بقيمة 230.0 مليون ريال �سعودي و4( حتويالت اأخرى تتاألف ب�سكل ا�سا�سي من ت�سوية اأر�سدة م�ستحقة من 
اأطراف ذات عالقة مت حتويلها ل�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة )196.0 مليون ريال �سعودي(.

ارتفع الر�سيد امل�ستحق ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية بعد ذلك من 3.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 15.6 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2018م. اأعلنت ال�سركة اأن�سبة اأرباح بقيمة 746.0 مليون ريال �سعودي للم�ساهمني عرب �سركة فا�س القاب�سة، مت ت�سديدها من خالل 1( 
حتويل العقارات ال�ستثمارية البالغة 136 مليون ريال �سعودي، 2( ت�سديد الأر�سدة بالنيابة عن �سركة فا�س والبالغة 103.3 مليون ريال �سعودي، 3( 
ت�سديد اأرباح الأ�سهم املدفوعة والبالغة 374 مليون ريال �سعودي، و4( حتويالت اأخرى ملوردين �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية نيابة عن �سركة فا�س 
القاب�سة ال�سعودية والبالغة 120 مليون ريال �سعودي ) تت�سمن ب�سكل اأ�سا�سي ت�سوية اأر�سدة م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة مت حتويلها ا�سركة فا�س 

ال�سعودية القاب�سة )86.6 مليون ريال �سعودي(. 

اإيرادات غري مكت�شبة  ٦٦٦٦٦٦٦

بلغت الإيرادات غري املحققة 277.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي باإيرادات الإيجار التي مت ا�ستالمها مقدمًا من 
امل�ستاأجرين عرب املراكز التجارية التابعة لل�سركة. ويتم عادة ا�ستالم بدلت الإيجار مقدمًا على اأ�سا�س ن�سف �سنوي.

انخف�س دخل الإيجار امل�ستلم مقدمًا من 446.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 325.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، 
وذلك ب�سكٍل رئي�سي نتيجة انخفا�س الإيرادات غري املحققة املرتبطة بالإيجار امل�ستلم من امل�ستاأجرين عن املراكز التجارية التي كانت قيد التطوير 

)احلمراء مول واليا�سمني مول( يف ال�سنة املالية 2016م وبداأت عملياتها يف ال�سنة املالية 2017م.

انخف�س دخل الإيجار الذي مت ا�ستالمه مقدمًا من 325.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 277.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م، نتيجة انخفا�س املبالغ املدفوعة مقدًما املتعلقة باحلمراء مول ب�سبب التاأخر يف اإثبات الإيرادات يف ال�سنة املالية 2018م، حيث اأنه مل يتم 

اإم�ساء العقود اجلديدة مع امل�ستاأجرين )الذين ي�سغلون املراكز التجارية( نظرًا لإ�ستمرار املفوا�سات ب�ساأن الأ�سعار.

مبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات متداولة اأخرى  ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦: مبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات متداولة اأخرى  كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م
مراجعة

 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة
ومعدة لغر�س خا�س

102.905 94.979 70.238تاأمينات من امل�ستاأجرين

45.584--مدخالت �سريبة القيمة امل�سافة، �سايف

21.616 6.990 10.329م�ساريف م�ستحقة

21.420 97.757 23.262اأعباء مالية م�ستحقة

21.118 17.765 13.067م�ستحقات املوظفني

2.772 7.287 2.474اأخرى

٦٦٦.٦٦٦ ٦٦٦.٦٦8 ٦٦٦.٦٦0املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

 بلغت امل�ستحقات واملطلوبات املتداولة الأخرى 215.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وتاألفت ب�سكٍل رئي�سي من ودائع �سمان امل�ستاأجرين 
)102.9 مليون ريال �سعودي(، �سريبة القيمة امل�سافة على املنتجات )45.6 مليون ريال �سعودي( وامل�ساريف امل�ستحقة )21.6 مليون ريال �سعودي(.

ت�ستلم ال�سركة تاأمينات من بع�س فئات امل�ستاأجرين من اأجل تغطية اأي فواتري غري م�سددة واأي اأ�سرار تلحق باملمتلكات )يف حال وجودها(. ح�سل 
ارتفاع يف تاأمينات من 70.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 95.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م نتيجة افتتاح مركزين 
جتاريني جديدين يف ال�سنة املالية 2017م )اليا�سمني مول واحلمراء مول(. وتاأتي الزيادة يف ودائع ال�سمان من 95.0 مليون ريال �سعودي يف 31 

مار�س 2017م اإلى 102.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م نتيجة زيادة عدد امل�ستاأجرين خالل نف�س الفرتة.

ال�سريبة على القيمة امل�سافة امل�ستحقة الدفع تتعلق بفر�س �سريبة بن�سبة 5% اعتباًرا من يناير 2018م، وقد بلغت 45.6 مليون ريال �سعودي يف 
31 مار�س 2018م وهو ما ميثل الر�سيد امل�ستحق عن الربع الأول من عام 2018م. بلغت اأر�سدة �سريبة على القيمة امل�سافة املتعلقة بال�سلف التي 
مّت ت�سديدها قبل 31 دي�سمرب 2017م واملتعلقة بفرتة 2018م، 9.7 مليون ريال �سعودي. ومت الإبالغ عن هذه الأر�سدة ومتت معاجلتها من خالل 

الف�سلية. امل�سافة  القيمة  على  ال�سريبة  الت�سريحات 
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بلغت امل�ساريف امل�ستحقة 21.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، وتاألفت ب�سكٍل رئي�سي من تكاليف املرافق امل�ستحقة )9.2 مليون ريال 
�سعودي( والأتعاب املهنية امل�ستحقة )5.1 مليون ريال �سعودي(، وغريها. انخف�ست امل�ساريف امل�ستحقة من 10.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2016م اإلى 7.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، ب�سبب اإنخفا�س يف م�ساريف املرافق امل�ستحقة. ارتفعت امل�ساريف امل�ستحقة بعد ذلك من 
7.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 21.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، نتيجة اإرتفاع اإيجارات م�ستحقة، �سيانة م�ستحقة 

واملرافق امل�ستحقة وم�ساريف اليجار، ال�سيانة واملرافق امل�ستحقة.

بلغت اأعباء املالية امل�ستحقة 21.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م وارتبطت بر�سوم التمويل املتعلقة بت�سهيالت ال�سركة الئتمانية. ارتفعت 
م�ساريف التكاليف املالية امل�ستحقة من 23.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 97.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، نتيجة 
ارتفاع ر�سيد القر�س امل�ستحق يف 31 مار�س 2017م. ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�س التكاليف املالية امل�ستحقة من 97.8 مليون ريال �سعودي يف 31 
مار�س 2017م اإلى 21.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، نتيجة تغيري فرتات ت�سديد احدى الت�سهيالت الئتمانية، لت�سبح �سهرية بدل 

ن�سف �سنوية.

بلغت م�ستحقات املوظفني 21.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي ببدلت اإجازات وتذاكر �سفر موظفني م�ستحقة 
التي يتم تقديرها من قبل الإدارة كن�سبة مئوية من الراتب الأ�سا�سي. ارتفعت منافع املوظفني من 13.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م 
اإلى 17.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م نتيجٍة لتوظيف العديد من املوظفني على م�ستوى الإدارة العليا. ارتفعت م�ستحقات املوظفني من 
17.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 21.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م نتيجة الزيادة يف رواتب املوظفني واملنافع الأخرى.

بلغت امل�ساريف امل�ستحقة الأخرى 2.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م و�سملت ر�سوم مدفوعة لل�سركات ال�ست�سارية.

خم�ش�س الزكاة ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: خم�ش�س الزكاة  كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

 مراجعة
٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة

ومعدة لغر�س خا�س 

88.493117.354 53.462الر�سيد يف بداية ال�سنة

�س ال�سنة 27.15432.684 32.999خم�سّ

-1.968 4.032تعديل عن ال�سنوات ال�سابقة

)3.478()261( )2.000(املبلغ املدفوع خالل ال�سنة

88.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦0الر�شيد يف ٦٦ دي�شمرب

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

 لدى ال�سركة ملفات زكاة تعود من تاريخ تاأ�سي�سها حتى ال�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2006م مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد ح�سلت على �سهادات 
الزكاة اخلا�سة بها. مت النتهاء من تقييمات الزكاة حتى نهاية ال�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2006م.

قدمت �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية الت�ساريح الزكوية اخلا�سة بال�سركة على اأ�سا�س موّحد عن املجموعة منذ 2007م مبوجب القرار رقم 1005 
ال�سادر عن وزارة املالية. ويف فرباير 2015م، ا�ستلمت �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية خطابًا من الهيئة العامة للزكاة والدخل لإلغاء املوافقة على 
تقدمي الإقرارات الزكوية املوحدة عن كل ال�سنوات اعتبارًا من 2007م. لكن يف �سهر دي�سمرب 2015م، ح�سلت �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية على 
الفتوى رقم 37001836 من املفتي العام باململكة باملوافقة على قيامها بتقدمي الت�ساريح الزكوية املوحدة، ومت اإر�سال ن�سخة من الفتوى اإلى الهيئة 
العامة للزكاة والدخل. واأقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل يف وقٍت لحٍق الفتوى من خالل مذكرة داخلية بتاريخ مار�س 2016م. بناًء، ت�ستمر �سركة 

فا�س القاب�سة ال�سعودية بتقدمي الت�ساريح الزكوية املوحدة عن �سركات املجموعة، مبا فيها �سركة املراكز التجارية املحدودة.

يف 31 مار�س 2018م، لقد قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بدرا�سة جميع ال�سنوات املالية وقد ا�سدرت الربط النهائي عن جميع ال�سنوات حتى 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م، كما تقوم حاليًا بدرا�سة ال�سنة املالية 2017م وال�سنة املالية 2018م. يرجى مراجعة الق�سم 3-13-6 - 

زكاة م�ستحقة. 

خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م، بلغت املخ�س�سات امل�سجلة للزكاة 33.0 مليون ريال �سعودي و27.2 مليون ريال �سعودي و32.7 
مليون ريال �سعودي على التوايل.
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املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: املطلوبات غري املتداولة مبا فيها اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

 مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة لغر�س

خا�س

66.000433.000 351.000اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد

5.792.1325.377.626 4.054.241القرو�س الطويلة الأمد

26.84325.158 20.939مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

مبا  املتداولة  غري  املطلوبات  جمموع 
القرو�س  من  املتداول  اجلزء  فيها 

الأمد الطويلة 
٦.٦٦٦.٦80٦.88٦.٦٦٦٦.8٦٦.٦8٦

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

القرو�س وال�شلف ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: القرو�س وال�شلف كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة لغر�س

خا�س

433.000 66.000 351.000اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأمد
اجلزء الغري متداول من القرو�س الطويلة 

5.377.626 5.792.132 4.054.241الأمد

٦.٦0٦.٦٦٦٦.8٦8.٦٦٦٦.8٦0.٦٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

بينها  �سعودي يف 31 مار�س 2018م، من  ريال  الالأجل( 5.810.6 مليون  القرو�س طويلة  املتداول من  وال�سلف )مبا يف ذلك اجلزء  القرو�س  بلغت 
واحدة. �سنة  الدفع يف غ�سون  �سعودي م�ستحق  ريال  مليون  متداول، و433.0  �سعودي غري  ريال  مليون   5.377.6

مت ا�ستخدام القرو�س الطويلة الأمد من اأجل متويل متطلبات الإنفاق الراأ�سمايل املتعلقة ب�سراء الأر�سي وبناء وتطوير املراكز التجارية.
ارتفع ر�سيد القرو�س الطويلة الأمد من 4.4 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 5.9 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م، ب�سبب ت�سهيل 
جديد بقيمة 5.5 مليار ريال �سعودي مت احل�سول عليه يف 2017م، وقد مت ا�ستخدام 3.9 مليار ريال �سعودي منه لت�سديد ت�سهيل ائتماين �سابق )ر�سيد 

2.3 مليار ريال �سعودي( و�سراء �ست قطع اأر�س )يرجى مراجعة الق�سم 6-7-2-6  ال�ستثمارات العقارية(.
انخف�س ر�سيد القرو�س الطويلة الأمد انخفا�سًا طفيفًا من 5.9 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 5.8 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 

2018م، نتيجًة ل�سداد مبلغ قدره 66.0 مليون ريال �سعودي خالل العام.
اأبرمت ال�سركة يف 18 مار�س 2018م اتفاقية مع جمموعة �سامبا املالية وم�سرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني لإعادة متويل 
واإعادة  باأعمال جتديد  الق�سم 2-1-20 )«خماطر مرتبطة  اإلى  التفا�سيل، يرجى الرجوع  واإعادة هيكلتها ملزيد من  القائمة  جميع ت�سهيالت الديون 

تطوير املراكز التجارية احلالية لل�سركة»( والق�سم 13-7 )«الت�سهيالت الئتمانية والقرو�س»( من هذه الن�سرة. 

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ٦٦٦٦٦٦٦

�سملت املطلوبات غري املتداولة خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة الذي يتم احت�سابه ح�سب قانون العمل ال�سعودي. ارتفعت مكافاآت نهاية خدمة املوظفني 
من 20.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 25.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، نتيجًة لقرار الإدارة الذي يفيد منح زيادات 

للموظفني خالل عام 2015م وتاأثريه على الفرتة الالحقة الذي امتد على مدار �سنة كاملة.

حقوق امل�شاهمني ٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: حقوق امل�شاهمني كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

 مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة لغر�س

خا�س

4.450.000 4.450.000 4.450.000راأ�س املال
370.739 293.652 200.479الحتياطي النظامي

84.510 136.724 13.166الأرباح املبقاة  
الربح )واخل�سائر( غري املحقق على اإعادة 

)24( 335 1.671تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع

7141.0362.174احل�سة غري امل�سيطرة
4.666.0304.881.7474.907.400جمموع حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 
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ارتفعت حقوق امل�ساهمني من 4.666.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 4.907.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م؛ اأي زيادة 
مببلغ 241.4 مليون ريال �سعودي نتيجًة لزيادة الأرباح املحتجزة والحتياطي النظامي، جراء �سايف دخل ال�سركة يف ال�سنة املالية 2017م وال�سنة 
املالية 2018م. بلغ راأ�سمال ال�سركة يف 31 مار�س 2018م 4.450.0 مليون ريال �سعودي، عبارة عن 445 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم 

الواحد.

اإلى الحتياطي النظامي. ان  بلغ �سايف الدخل خالل ال�سنة املالية 2017م 931.7 مليون ريال �سعودي، ومت حتويل 93.2 مليون ريال �سعودي منه 
اأرباح قدرها 715.0 مليون ريال �سعودي. اأرباح ال�سنة املالية 2017م، وقد قابلها توزيع  الرتفاع يف الأرباح املبقاة نتيجة 

بلغ �سايف الدخل خالل ال�سنة املالية 2018م 770.9 مليون ريال �سعودي، ومت حتويل 77.1 مليون ريال �سعودي منه اإلى الحتياطي النظامي. وقد مت 
التعوي�س عن الزيادة يف الأرباح املحتجزة نتيجًة للدخل الناجت يف ال�سنة املالية 2018م بتوزيع الرباح بقيمة 746.0 مليون ريال �سعودي.

وقد قامت ال�سركة، مبوجب نظام ال�سركات ال�سعودي و قوانني ال�سركة، بتكوين احتياطي نظامي من خالل تخ�سي�س 10% من �سايف دخلها لذلك 
الحتياطي، اإلى حني بلوغ الحتياطي ن�سبة 30% من قيمة راأ�س املال. هذا الحتياطي غري متوفرا لتوزيع الأرباح.

جدول  ٦٦٦٦: توزيع الأرباح لل�شنوات املالية ٦0٦٦م و٦0٦٦م و٦0٦8م

 اأرباح الأ�شهم املدفوعةمعدل توزيع الأرباحاأرباح الأ�شهم املعلن عنها�شايف الدخلاألف ريال �شعودي
نقدًا خالل ال�شنة

 اأرباح الأ�شهم املدفوعة
عينيًا خالل ال�شنة

902.673-90.3%31999.964902.673 مار�س 2016م

77.2230.000503.500%31949.835733.500 مار�س 2017م

96.7374.000382.750%31782.762756.750 مار�س 2018م

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

 دفعت ال�سركة اأرباحًا نقدية وعينية خالل ال�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م )بح�سب ما يظهره اجلدول اأعاله(. وقد مت دفع الأرباح العينية 
عن طريق نقل ملكية قطعة ار�س.

يف ال�سنة املالية 2016م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 902.7 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 90.3%( مت ت�سديدها من خالل 
نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية بقيمة 516.0 مليون ريال �سعودي بال�سافة الى حتويالت للر�سيد امل�ستحق من متاجر الأطراف ذات العالقة اإلى �سركة 

فا�س القاب�سة ال�سعودية )يرجى مراجعة امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة(.
يف ال�سنة املالية 2017م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 733.5 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 77.2%( مت ت�سديد 230.0 
مليون ريال �سعودي منها نقدًا، يف حني مت ت�سديد املبلغ املتبقي البالغ 485.0 مليون ريال �سعودي مقابل م�ستحقات ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية 
)حتت امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة(، و18.5 مليون ريال �سعودي متعلقة بالرباح املوزعة للح�سة الغري م�سيطرة يف �سركة الق�سيم للم�ساريع 

والتجارية. الرتفيهية 
يف ال�سنة املالية 2018م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 756.8 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 96.7%(، مت ت�سديد 374.0 
مليون ريال �سعودي منها نقًدا، يف حني مت ت�سديد املبلغ املتبقي البالغ 372.0 مليون ريال �سعودي مقابل م�ستحقات ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية 
)حتت امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة(، و10.8 مليون ريال �سعودي متعلقة بالرباح املوزعة للح�سة الغري م�سيطرة يف �سركة الق�سيم للم�ساريع 

الرتفيهية والتجارية.

اللتزامات املحتملة ٦٦٦٦٦

التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

٦٦ مار�س ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦٦م٦٦ مار�س ٦0٦٦ماألف ريال �شعودي

404.192285.746286.321اأقل من �سنة واحدة

2.309.8241.401.7431.353.059من �سنة اإلى خم�س �سنوات

10.285.1685.652.8134.783.678اأكرث من خم�س �سنوات

٦٦.٦٦٦.٦8٦٦.٦٦0.٦0٦٦.٦٦٦.0٦٦املجموع

امل�سدر:معلومات ال�سركة 
 مّثلت دفعات عقود الإيجار الت�سغيلية بدلت الإيجار امل�ستحقة عن الأرا�سي امل�ستاأجرة لغر�س بناء مراكز جتارية بالإ�سافة اإلى تاأجري مراكز جتارية 

)على غرار تال مول و�سالم مول(.
تثبت الدفعات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية كم�ساريف حتت تكلفة الإيرادات خالل ال�سنة وقد بلغت 194.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 

2018م )212.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م و161.0 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م(.
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التزامات امل�شاريف الراأ�شمالية ٦٦٦٦٦٦٦

لل�سركة التزامات راأ�سمالية مرتبطة مب�ساريع قيد الإن�ساء بلغت 2.573.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م مقارنة مع 2.605.1 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2017م.

ارتبطت امل�ساريف الراأ�سمالية بالتحديثات الهيكلية التي اأجريت يف املمتلكات احلالية وبناء مراكز جتارية جديدة.

يبني اجلدول اأدناه امل�ساريف الراأ�سمالية.
جدول  ٦٦٦٦: التزامات امل�شاريف الراأ�شمالية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦٦م

 مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة

لغر�س خا�س

64.7901.24931.362املحفظة احلالية

2.426.9442.603.8892.541.940التطويرات اجلديدة

٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦0٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦0٦جمموع امل�شاريف الراأ�شمالية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة 

بلغت امل�ساريف الراأ�سمالية املرتبطة باملحفظة احلالية 64.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، وتاألفت من التح�سينات على املباين امل�ستاأجرة 
التي اأجريت يف مول العرب. بلغت امل�ساريف الراأ�سمالية املرتبطة باملحفظة احلالية 1.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م و 31.4 مليون 

ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م.

مول  ببناء  رئي�سي  ب�سكٍل  وارتبطت  مار�س 2018م  �سعودي يف 31  ريال  مليون  بامل�ساريع اجلديدة 2.541.9  املرتبطة  الراأ�سمالية  امل�ساريف  بلغت 
العرب الذي يجري اإن�ساءه يف مدينة الريا�س )724.5 مليون ريال �سعودي( وجوهرة جدة قيد الإن�ساء )547.0 مليون ريال �سعودي( واأر�س الزهرة 

)354.7 مليون ريال �سعودي(.

معامالت طرف ذي عالقة ٦٦٦٦٦

جدول  ٦8٦٦: معامالت طرف ذي عالقة يف ال�شنوات املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م، و٦0٦٦م، و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

مراجعة
٦٦ مار�س ٦0٦٦م

 مراجعة
 ٦٦ مار�س ٦0٦8م مراجعة ومعدة

لغر�س خا�س
اأرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب 

870.000485.000372.000امل�ساهمني

230.000374.000-اأرباح الأ�سهم املدفوعة نقدا

592.8181.170.307255.140اأعمال البناء املدرجة يف م�ساريع قيد لإن�ساء
اأرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب 

10.750--طرف ذي عالقة

الأرا�سي التي مت احل�سول عليها من ال�سركة 
-1.418.309-الأم القاب�سة

459.204453.205530.115الإيرادات الإيجارية �سايف من اخل�سومات

60.52789.39388.509اإيرادات املتاجر املقدمة للخدمات

150.000218.486-خ�سومات الإيجار

)20.860()193.081()915.905(نقل ا�ستثمارات عقارية ل�سركة الأم القاب�سة
ا�ستثمارات متاحة للبيع مت حتويلها اإلى 

)103.334()949(-ال�سركة الأم القاب�سة

بيع الأرا�سي امل�سددة من خالل ال�سركة الأم 
115.764--القاب�سة

بدلت الإيجار املدفوعة مقدّما حّولت اإلى 
-)14.317(-ال�سركة الأم القاب�سة

ت�سوية الأر�سدة من خالل الأطراف الأخرى 
77.658--ذو عالقة

دفع اإلى املوردين نيابة عن ال�سركة الأم 
19.934--القاب�سة

--)437(حتويل املعدات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م، معلومات ال�سركة   

ت�سمنت املعامالت مع اأطراف ذات عالقة على: توزيع الأرباح على امل�ساهمني من خالل �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، اأعمال بناء ملراكز جتارية 
عرب �سركة فواز احلكري العقارية، �سراء وبيع اأرا�سي وعقارات لغر�س بناء مراكز جتارية، اإيرادات اإيجارية من �سركات التابعة ل�سركة فواز عبد 

العزيزاحلكري، وباألإ�سافة الى اإ�ستخدام �سركات ذي عالقة لأعمال اأمن وتنظيف يف املراكز التجارية.
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كما هو مقدم يف التحليل اأدناه، فقد قامت ال�سركة باإ�ستبعاد بع�س ال�ستثمارات وامل�ساريع بالتزامن مع حت�سري ال�سركة للطرح الأويل. فقد قامت 
ال�سركة باإ�ستبعاد امل�ساريع التي ل تتما�سى مع ا�سرتاتيجية النمو ل�سركة املراكز العربية، والرتكيز على ت�سغيل املراكز التجارية ال�سا�سية. وبالتلي، 

قامت ال�سركة ببيع هذه امل�ساريع املدرجة اأدناه وبع�س ال�ستثمارات الخرى.

ت�سمنت الأرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب امل�ساهمني، توزيع الأرباح لل�سنوات املالية 2016م و2017م و2018م ل�سركاء �سركة املراكز العربية 
عرب �سركة فا�س ال�سعودية والتي بلغت 870.0 مليون ريال �سعودي، 485.0 مليون ريال �سعودي و 372.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، 

و 2017م و 2018م، على التوايل. 

كما بلغت اأرباح الأ�سهم املدفوعة نقدا ل�سركاء �سركة املراكز العربية 230.0 مليون ريال �سعودي و 374.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م 
و 2018م، على التوايل.

ميثل مبلغ اأعمال البناء املدرجة يف م�ساريع قيد لإن�ساء املبالغ املدفوعة مقدمًا لقاء التكاليف لبناء املراكز التجارية التي يتم ان�سائها عرب �سركة فواز 
احلكري العقارية. وقد بلغت املبالغ املدفوعة مقدمًا ل�سركة فواز احلكري العقارية 592.8 مليون ريال �سعودي، 1.170.3 مليون ريال �سعودي و 255.1 

مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، و 2017م و 2018م، على التوايل.

ت�سمنت اأرباح الأ�سهم امل�سددة من خالل ح�ساب طرف ذي عالقة، والتي بلغت 10.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، ح�سة جمموعة عبد 
املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية يف ارباح ال�سهم امل�سددة )50%( من ملكية يف �سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية )اأي النخيل بالزا(.

الأرا�سي التي مت احل�سول عليها من ال�سركة الأم القاب�سة يف 31 مار�س 2017م، ت�سمنت اإ�ستحواز ال�سركة على 6 اأرا�سي ا�ستحوذت من �سركة فا�س 
ال�سعودية القاب�سة بتكلفة اجمالية تبلغ 1.418.3 مليون ريال �سعودي، وهي: �سالم مول -  الريا�س، احلمراء مول، مول اخلليج، نخيل مول - الدمام، 

اأر�س الق�سيم، اأبهاء مول.

الإيرادات الإيجارية �سايف من اخل�سومات، متثل قيمة املبالغ اليجارات من امل�ستاأجرين ذي العالقة وقدرها 459.2 مليون ريال �سعودي، 453.2 
مليون ريال �سعودي و 530.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م .2017م و2018م، على التوايل.

اإيرادات املتاجر املقدمة للخدمات متثل الإيرادات من الطراف ذات عالقة املتعلقة باإيرادات املرافق مقابل ر�سوم املاء والكهرباء، وقد بلغت 60.5 
مليون ريال �سعودي، 89.4 مليون ريال �سعودي، و88.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م، 2017، و2018م على التوايل.

ريال  �سعودي، و218.5 مليون  ريال  بلغت 150.0 مليون  وقد  العالقة،  امل�ستاأجرين ذي  الى  التي مت تقدميها  الإيجار متثل اخل�سومات  خ�سومات 
التوايل. �سعودي يف 31 مار�س 2017 و2018م على 

ت�سمن نقل / بيع ا�ستثمارات عقارية لل�سركة عمليات بيع / حتويل لعقارات الى ال�سركة الأم القاب�سة، بقيمتها الدفرتية، مبلغ 915.9 مليون ريال 
�سعودي، مبلغ 193.1 مليون ريال �سعودي، ومبلغ 20.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2016م و 31 مار�س 2017م و 31 مار�س 2018م، على 

التوايل، على ال�سكل التايل:
ཛ  ،)يف 31 مار�س 2016م، قد باعت �سركة املراكز العربية الى �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة اأر�س يف الريا�س )400.0 مليون ريال �سعودي

اأر�س الق�سيم )364.9 مليون ريال �سعودي(، باألإ�سافة الى م�ساريع اأخرى ملغاة بلغت قيمتها 151.0 مليون ريال �سعودي )م�سروع �سارع 
املالز، مول الدمام ال�ساحلي، اأر�س الق�سيم، �سالم مول الريا�س - التو�سعة، م�سروع جتديد �سلما مول(.

ཛ  يف 31 مار�س 2017م، قد حولت �سركة املراكز العربية الى �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة م�ساريف الت�سميم الولية املرتبطة بامل�ساريع
التي مت اإيقافها؛ بولفارد الدمام )41.1 مليون ريال �سعودي(، مول املطار - جده )39.2 مليون ريال �سعودي(، دمام بارك مول )26.0 
مليون ريال �سعودي(، مول املالز )25.5 مليون ريال �سعودي(، اأبها مول )18.2 مليون ريال �سعودي(، مول خليج الدمام )14.0 مليون ريال 

�سعودي(، مول املينا )8.4 مليون ريال �سعودي(، مول الدمام )8.3 مليون ريال �سعودي( وغريها

ཛ  ، القاب�سة مبنى ال�سباب )4.9 مليون ريال �سعودي(  ال�سعودية  العربية الى �سركة فا�س  يف 31 مار�س 2018م، قد حولت �سركة املراكز 
وم�سروع بولفارد الظهران )14.4 مليون ريال �سعودي( و املريكاتو )1.5 مليون ريال �سعودي(.

بلغت ال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مت حتويلها اإلى ال�سركة الأم القاب�سة 0.9 مليون ريال �سعودي و 103.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م 
و 2018م، على التوايل. وقد ت�سمنت هذه العمليات يف عام 2018م، بيع ا�ستثمارات بالقيمة الدفرتية ل�سركة �سعودي فا�س القاب�سة يف �سركة ينبع 

العقارية )53.3 مليون ريال �سعودي( و�سركة خما�سية طيبة )50.0 مليون ريال �سعودي(.

متثل بيع الأرا�سي امل�سددة من خالل ال�سركة الأم القاب�سة بيع اأر�س يف الدمام ل�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة يف عام 2018م، بقيمة 115.8 مليون 
ريال �سعودي )مقابل قيمة دفرتية قدرها 117.4 مليون ريال �سعودي(.

تت�سمن بدلت الإيجار املدفوعة مقدّما حّولت اإلى ال�سركة الأم القاب�سة بدلت الإيجاراملتعلقة بالدمام بارك مول وقدرها 14.3 مليون ريال �سعودي، 
وقد مت حتويلها الى �سركة فا�س القاب�سة يف عام 2017م.
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بلغت ت�سوية الأر�سدة من خالل الأطراف الأخرى ذو عالقة مبلغ 77.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2018م، نتيجة ت�سديد بدلت اليجار لبع�س 
ف�ساء  �سركة  التجارية،  القهوة  مراكز  �سركة  املحدودة،  بيلي  األعاب  �سركة  املحدودة،  التجارية  والرتفيه  الطعمة  )�سركة  ذات عالقة  امل�ستاأجرين 
الطفال املحدودة، ومبلغ 42.0 مليون ريال �سعودي ومبلغ 13.1 مليون ريال �سعودي ومبلغ 5.1 مليون ريال �سعودي ومبلغ 3.5 مليون ريال �سعودي، 

على التوايل. بالإ�سافة اإلى ذلك، ت�سوية الر�سيد امل�ستحق من ال�ستثمار املتاح للبيع )�سركة ينبع العقارية( مبلغ 14.1 مليون ريال �سعودي.

بلغت الدفوعات اإلى املوردين نيابة عن ال�سركة الأم القاب�سة، مبلغ وقدره 19.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2018م.

  قوائم التدفقات النقدية   ٦٦8

جدول  ٦٦ ٦٦: قوائم التدفقات النقدية املوحدة لل�شنوات املالية ٦0٦٦م، و٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦0٦٦م
مراجعة

٦0٦٦م
مراجعة

٦0٦8م
مراجعة ومعدة لغر�س خا�س

الأن�شطة الت�شغيلية

976.989815.446 1.032.963الدخل قبل الزكاة

٦٦٦.٦8٦٦88.00٦٦٦٦.٦٦٦التعديالت 

179.121288.661-اعباء مالية

180.543221.582267.494ا�ستهالك ا�ستثمارية عقارية

26.16422.93194.814خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

12.86320.88630.525ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

7.835--انخفا�س قيمة دفعات مقدمة للموردين

3.2806.3655.663خم�س�س تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني

1.632--خ�سارة من بيع اأرا�سي

1.562--ذمم مدينة م�سطوبة

)9.651()8.822()8.648(احل�سة يف �سايف دخل �سركة زميلة

)16.093(--عك�س قيد التزامات مل تعد م�ستحقة

-8.44345.942�سطب ا�ستثمارات عقارية

--5.404اطفاء تكاليف التمويل
اطفاء التكاليف املبا�سرة الولية عقود اليجار 

--3.536الت�سغلية

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات 
الت�شغيلية:

)109.331()87.142( )57.772(مدينون
مبالغ م�ستحقة من/اإلى جهات ذات عالقة، 

)199.476()232.077( )309.003(�سايف

م�ساريف مدفوعة مقدما واملوجودات املتداولة 
18.60910.156 50.091الأخرى 

18.35732.447 94.774دائنون

)33.587()120.771( 108.444الإيرادات غري مكت�سبة
مبالغ م�ستحقة الدفع واملطلوبات املتداولة 

30.91366.975 )13.319(الأخرى

-- )150.151(بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا

٦.0٦٦.88٦٦.٦٦٦.0٦٦ ٦8٦.٦٦٦املبالغ النقدية الناجتة معن العمليات

)7.348()461( )878(تعوي�سات نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)3.478()261( )2.000(زكاة مدفوعة

٦.0٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦ ٦8٦.٦٦٦�شايف النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

)332.456()2.651.196()701.401(ا�سافات ل�ستثمارات عقارية

)45.604()80.745( )41.442(�سراء ممتلكات ومعدات

10.0005.000 20.000توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركة زميلة

)162.549(451.292 )71.095(دفعات املقدمة ملقاول - جهة ذات عالقة
�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة 

)535.610()2.270.649( )793.939(ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

-3.886.000 900.000املتح�سالت من القرو�س الطويلة الأمد
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األف ريال �شعودي
٦0٦٦م
مراجعة

٦0٦٦م
مراجعة

٦0٦8م
مراجعة ومعدة لغر�س خا�س

الذمم الدائنة الطويلة الأمد امل�سددة خالل 
-- )900.000(مدة القرو�س طويلة الأمد

)346.504()91.697( )16.000(اأعباء مالية مدفوعة

-)103.652(-تكاليف املعامالت

)66.000()2.349.000( )229.500(قرو�س طويلة الأجل م�سددة

-)17.782( )32.673(امل�سالح غري املهيمنة

)374.000()230.000(-توزيعات ارباح مدفوعة
�شايف النقدية )امل�شتخدمة يف( 

)٦8٦.٦0٦(٦.0٦٦.8٦٦ )٦٦8.٦٦٦(الأن�شطة التمويلية

�شايف النق�س يف النقد والأر�شدة لدى 
)٦٦.8٦٦()8٦.٦٦٦( )8٦.٦٦8(البنوك

242.834158.218 330.212النقد والر�سدة لدى البنوك يف بداية ال�سنة
الأر�شدة النقدية والأر�شدة لدى 

٦٦8.٦٦880.٦٦٦ ٦٦٦.8٦٦البنوك  يف نهاية ال�شنة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2017م والقوائم املالية التي مت اعدادها لغر�س خا�س لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م 

انخف�ست الأر�سدة النقدية والأر�سدة لدى البنوك من 242.8 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2016م اإلى 158.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2017م، ب�سبب زيادة املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية من 793.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 2.270.6 مليون 
ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م، وذلك نتيجًة لالإ�سافات التي طالت العقارات ال�ستثمارية ب�سكٍل رئي�سي. وقد مت التعوي�س عن ذلك جزئيًا 
بزيادة يف املبالغ النقدية من الأن�سطة التمويلية من عجٍز بقيمة 278.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.093.9 مليون ريال �سعودي 

يف ال�سنة املالية 2017م ب�سبب ا�ستخدام قر�س جديد لت�سديد قر�س م�ستحق قدمي ول�سراء �ست قطع اأر�س.

انخف�ست الأر�سدة النقدية والأر�سدة لدى البنوك من 158.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2017م اإلى 80.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
النقدية  اإلى  2017م  املالية  ال�سنة  يف  �سعودي  ريال  مليون   1.093.9 عن  التمويلية  الأن�سطة  عن  الناجتة  النقدية  املبالغ  انخفا�س  ب�سبب  2018م، 
امل�ستخدمة يف اأن�سطة التمويل بقيمة 786.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م،حيث مل يتم ا�ستخدام ت�سهيالت ديون اإ�سافية خالل العام. 
وقد مت التعوي�س عن ذلك جزئيًا بزيادة يف املبالغ النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية من 1.092.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 
1.244.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، بالإ�سافة اإلى خف�س املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية من 2.270.6 مليون 

ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 535.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م.

املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ٦٦8٦٦

ارتفع �سايف املبالغ النقدية الناجتة عن الأن�سطة الت�سغيلية من 984.7 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م اإلى 1.092.2 مليون ريال �سعودي 
يف ال�سنة املالية 2017م، وذلك جراء الدفعات امل�سددة لالأطراف ذي العالقة )232.1 مليون ريال �سعودي( يف ال�سنة املالية 2017م املرتبطة يف 
ريال  البالغ 715.0 مليون  املعلن عنها  الأرباح  اأ�سل جمموع  �سعودي )من  ريال  بلغت 485.0 مليون  والتي  املعلن عنها  الأ�سهم  بتوزيع  الأول  املقام 

�سعودي(، واملعو�س عنها بتحويل العقارات ال�ستثمارية اإلى الأطراف ذات العالقة )193.1 مليون ريال �سعودي(.

ارتفع �سايف املبالغ النقدية الناجتة عن الأن�سطة الت�سغيلية ب�سكل اإ�سايف من 1.092.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م اإلى 1.244.2 
مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م، وذلك ب�سكٍل رئي�سي جراء الدفعات امل�سددة لالأطراف ذي العالقة والبالغة 199.5 مليون ريال �سعودي 
وت�سديد اأرباح الأ�سهم التي بلغت 374.0 مليون ريال �سعودي، ف�ساًل عن حتويل عقارات ا�ستثمارية اإلى اأطراف ذات عالقة بقيمة 115.8 مليون ريال 

�سعودي وا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة 103.3 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها.

املبالغ النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة ال�شتثمارية ٦٦8٦٦

ببناء  رئي�سي  ب�سكٍل  وارتبطت  2016م  املالية  ال�سنة  يف  �سعودي  ريال  مليون   793.9 ال�ستثمارية  الأن�سطة  يف  امل�ستخدمة  النقدية  املبالغ  �سايف  بلغ 
مول. وحمراء  مول  اليا�سمني 

بلغ �سايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية 2.270.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م وارتبط ب�سكٍل رئي�سي ب�ست قطع 
اأر�س مت �سراوؤها يف ال�سنة املالية 2017م )1.4 مليار ريال �سعودي(، واأعمال البناء التي مت تنفيذها يف املراكز التجارية احلالية )497.8 مليون ريال 

�سعودي( واأعمال البناء على املمتلكات التي كانت قيد التطوير )418.5 مليون ريال �سعودي(.

بلغ �سايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية 535.6 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي بالإ�سافات 
التي طالت العقارات ال�ستثمارية يف اخلليج مول و بوليفارد اجلامعة، بقيمة اإجمالية قدرها 171.8 مليون ريال �سعودي و77.7 مليون ريال �سعودي 

على التوايل.
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املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية )امل�شتخدمة يف التمويل( ٦٦8٦٦

بلغ �سايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية 278.2 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2016م وارتبط ب�سكٍل رئي�سي باإعادة ت�سديد 
مبلغ 229.5 مليون ريال �سعودي من قرو�س طويلة الأمد. ال�سركة قد ح�سلت يف ال�سنة املالية 2016م على ت�سهيل ائتماين طويل الأمد بقيمة 1.6 
مليار ريال �سعودي لبناء مركز جتاري يف مدينة جدة، وقد مت ا�ستخدام 900.0 مليون ريال �سعودي من هذا املبلغ لت�سديد ذمة مدينة طويلة الأمد 

فيما تتعلق ب�سراء اأر�س لهذا امل�سروع.

بلغ �سايف املبالغ النقدية من الأن�سطة التمويلية 1.093.9 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2017م وقد ارتبط ب�سكٍل رئي�سي با�ستخدام 3.886.0 
مليون ريال �سعودي من ت�سهيل ائتماين جديد لت�سديد ر�سيد قر�س �سابق و�سراء �ست قطع اأر�س.

يف ال�سنة املالية 2016م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 902.7 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 90.3%( مت ت�سديدها من خالل 
نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية بقيمة 516.0 مليون ريال �سعودي بال�سافة الى حتويالت اأر�سدة مدينة خا�سة باأطراف ذو عالقة اإلى �سركة فا�س 

القاب�سة ال�سعودية )يرجى مراجعة امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة(.

يف ال�سنة املالية 2017م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 733.5 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 77.2%( منها 715.0 مليون 
ريال �سعودي متعلقة بامل�ساهمني، مت ت�سديد 230.0 مليون ريال �سعودي منها نقدًا، يف حني مت حتويل 485.0 مليون ريال �سعودي اإلى ح�ساب �سركة 
فا�س القاب�سة ال�سعودية )حتت امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة( للتعوي�س عن الأر�سدة امل�ستحق، و)2( 18.5 مليون ريال �سعودي متعلقة باحل�سة 

الغري م�سيطرة.

بلغ �سايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية 786.5 مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2018م وارتبط ب�سكٍل رئي�سي بالر�سوم التمويلية 
املتعلقة بتو�سع عدد من املراكز التجارية املختلفة )346.5 مليون ريال �سعودي(، والتي ارتفعت نظًرا لرتفاع �سعر ال�سايبور من 1.5% يف ال�سنة املالية 

2017م اإلى 2.0% يف ال�سنة املالية 2018م ت�سديد القر�س املتعّلق مبول العرب )66.0 مليون ريال �سعودي(.

يف ال�سنة املالية 2018م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 756.8 مليون ريال �سعودي منها )1( 746.0 مليون ريال �سعودي متعلقة بامل�ساهمني، وقد 
مت ت�سديد 374.0 مليون ريال �سعودي منها نقدًا، يف حني مت حتويل مبلغ 372.0 مليون ريال �سعودي اإلى ح�سابات �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية 

للتعوي�س عن الأر�سدة امل�ستحقة، و)2( 10.8 مليون ريال �سعودي متعلقة باحل�سة الغري م�سيطرة. 

اللتزامات والتعهدات التعاقدية ٦٦٦

ُيلخ�س اجلدول اأدناه ا�ستحقاقات اللتزامات املالية لل�سركة على اأ�سا�س املدفوعات التعاقدية الغري خم�سومة ا:
جدول  ٦0٦٦: ا�شتحقاقات اللتزامات املالية لل�شركة على اأ�شا�س املدفوعات التعاقدية يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م

 ال�شتحقاقات التعاقدية لاللتزامات
املالية كما يف

)٦٦ مار�س ٦0٦8م )األف ريال �شعودي 

اأقل من
٦ اأ�شهر \

من ٦ اأ�شهر حتى
٦٦ �شهرًا 

من �شنة واحدة
 اإلى �شنتني 

من �شنتني اإلى
 ٦ �شنوات 

 املجموع اأكرث من ٦ �شنوات

 276.725----276.725الذمم والأر�سدة الدائنة الأخرى

221.620----221.620امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة

102.905----102.905اإيداع �سمان امل�ستاأجرين

307.196403.468926.3913.959.2731.547.7437.144.072القرو�س الطويلة الأمد

  ٦08.٦٦٦٦0٦.٦٦8٦٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م واملعدة ح�سب املعاير الدولية لعداد التقارير املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

جدول  ٦٦٦٦: ا�شتحقاقات اللتزامات املالية لل�شركة على اأ�شا�س املدفوعات التعاقدية الغري خم�شومة يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م
 ال�شتحقاقات التعاقدية
لاللتزامات املالية كما يف

 ٦٦ مار�س ٦0٦٦م )األف ريال 
)�شعودي

اأقل من ٦ اأ�شهر
من ٦ اأ�شهر حتى

٦٦ �شهرًا 

من �شنة واحدة

 اإلى �شنتني 
 من �شنتني اإلى ٦

 املجموع اأكرث من ٦ �شنوات �شنوات

245.864----245.864الذمم والأر�سدة الدائنة الأخرى

226.100----226.100امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة

94.979----94.979اإيداع �سمان امل�ستاأجرين

144.600184.466562.3812.452.9644.280.3237.624.733القرو�س الطويلة الأمد

٦٦٦.٦٦٦٦8٦.٦٦٦٦٦٦.٦8٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦80.٦٦٦8.٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة يف 31 مار�س 2017م واملعدة ح�سب املعاير الدولية لعداد التقارير املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
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جدول  ٦٦٦٦: ا�شتحقاقات اللتزامات املالية لل�شركة على اأ�شا�س املدفوعات التعاقدية الغري خم�شومة  يف ٦٦ مار�س ٦0٦٦م
 ال�شتحقاقات التعاقدية
لاللتزامات املالية كما يف

  ٦٦ مار�س ٦0٦٦م 
)األف ريال �شعودي(

 من ٦ اأ�شهر حتى ٦٦اأقل من ٦ اأ�شهر
�شهرًا

من �شنة واحد

 ة اإلى �شنتني

من �شنتني اإلى

 ٦ �شنوات 

اأكرث من

 ٦ �شنوات 
 املجموع

227.507----227.507الذمم والأر�سدة الدائنة الأخرى

321.482----321.482امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة

70.238----70.238اإيداع �سمان امل�ستاأجرين

213.535287.5471.167.3272.515.7061.503.4735.687.587القرو�س الطويلة الأمد

8٦٦.٦٦٦٦8٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦.٦٦٦.٦0٦٦.٦0٦.٦٦٦٦.٦0٦.8٦٦املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة يف 31 مار�س 2017م واملعدة ح�سب املعاير الدولية لعداد التقارير املالية يف اململكة العربية ال�سعودية

ت�شوية ما بني املعايرياملحا�شبية الدولية ومعايري الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني بخ�شو�س ال�شنة  ٦٦٦0
املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م

امليزانيات العمومية ٦٦٦0٦٦

يبني اجلدول التايل اإعداد امليزانيات العمومية لل�سركة وفًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عن يف 31 
2018م: مار�س 

جدول  ٦٦٦٦: اإعداد امليزانيات العمومية لل�شركة وفًقا للمعايري املحا�شبية لدولية ومعايري الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني يف 
ال�شنة املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م

البندال�شنة ٦0٦8م

 الهيئة ال�شعودية
 للمحا�شبني
القانونيني

)األف ريال �شعودي(

 املعايري املحا�شبية
الدولية

 األف ريال(
)�شعودي

 الفرق
 )األف ريال �شعودي(

التو�شيح

الإيرادات امل�ستحقة 
)اجلزء املتداول والغري 

متداول(
-98.95498.954

للمعايري  وفًقا  الإيجار  عقود  اإ�ستهالك  اإلى  الفرق  يرجع 
بدلت  يف  مرحلية  زيادات  ت�سمل  )والتي  الدولية  املحا�سبية 
عنه  نتج  الذي  الثابت،  الق�سط  اأ�سلوب  با�ستخدام  الإيجار( 
التي  املكت�سبة  الإيرادات  متثل  م�ستحقة  اإيرادات  وجود 
�سيتم ا�ستهالكها تدريجًيا على مدار ما تبقى من مدة عقد 
الإيجار لدى امل�ستاأجر. تاألفت الإيرادات امل�ستحقة من اجلزء 
البالغ  املتداول  البالغ 33 مليون ريال �سعودي وغري  املتداول 

�سعودي. ريال  مليون   66.0

10.225.69910.781.870556.170العقارات ال�ستثمارية

يكمن الفرق ب�سكل اأ�سا�سي فيما يتعلق بال�ستهالك يف )1( 
ي�سع  الذي  الأ�سول  جتزئة  مفهوم  لتطبيق  ال�سلبي  الأثر 
ويطفئها على مدى عمرها  فئة منف�سلة  الهامة يف  الأ�سول 
 24.9 البالغ  املر�سمل  الإيجار  قيمة  وي�ستهلك  الإنتاجي، 
مليون ريال �سعودي، )2( الزيادة الناجتة عن اإطفاء عقود 
اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت، بخالف �سروط  الإيجار على 
العقد التي ت�سمل ر�سملة فرتة الإيجار املجانية بقيمة 578.8 

�سعودي. ريال  مليون 

135.826136.8281.001املمتلكات واملعدات
الق�سط  باأ�سلوب  الإيجار  عقود  اإ�ستهالك  اإلى  الفرق  يرجع 
العقود مبا يف ذلك ر�سملة فرتة الإعفاء  الثابت مقابل مدد 

الإيجار. من 

بدلت الإيجار امل�ستحقة 
)اجلزء املتداول والغري 

متداول(
-635.990635.990

ميثل الر�سيد تاأثري اإ�ستهالك عقود الإيجار باأ�سلوب الق�سط 
الثابت مقابل مدد العقود ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف 
اململكة العربية ال�سعودية بال�سافة ر�سملة فرتة الإعفاء من 
الإيجار . تاألفت بدلت الإيجار امل�ستحقة من اجلزء املتداول 
البالغ 11.3 مليون ريال �سعودي وغري املتداول البالغ 624.7 

مليون ريال �سعودي.

القرو�س الطويلة الأجل 
)اجلزء املتداول والغري 

املتداول(
5.810.6265.828.02917.403

بالن�سبة  القرو�س  معامالت  تكاليف  ر�سملة  الفرق  ميثل 
يتم  والتي  الإن�ساء  قيد  التمويل  مل�ساريع  املح�سلة  للقرو�س 
ح�سابها على اأ�سا�س طريقة الفائدة الفعالة. تاألفت القرو�س 
الطويلة الأجل من اجلزء املتداول البالغ 433.0 مليون ريال 
�سعودي وغري املتداول البالغ 5.395.0 مليون ريال �سعودي.

مكافاأة نهاية اخلدمة 
25.15830.3385.180للموظفني

يرجع الفرق ب�سورة اأ�سا�سية اإلى التقييم الكتواري اخلارجي 
الدويل  املحا�سبة  ملعيار  وفًقا  املوظفني  نهاية خدمة  ملكافاآت 
رقم 19 الذي يتناول جميع فرتات اخلدمة امل�ستقبلية املتوقعة 

للموظفني والعالوات على الرواتب ومعدلت اخل�سم.
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البندال�شنة ٦0٦8م

 الهيئة ال�شعودية
 للمحا�شبني
القانونيني

)األف ريال �شعودي(

 املعايري املحا�شبية
الدولية

 األف ريال(
)�شعودي

 الفرق
 )األف ريال �شعودي(

التو�شيح

)6.938(84.51077.572الأرباح املحتجزة
وفًقا  التقارير  اإعداد  عن  الناجتة  التغيريات  تعديل  مت 
يف  املحتجزة  الأرباح  بند  حتت  الدولية  املحا�سبية  للمعايري 

خا�سة. لأغرا�س  املُعّدة  2018م  لعام  املالية  القوائم 

2.7592.783)24(الحتياطيات الأخرى
اإلى  الكتوارية  اخل�سائر  قيا�س  اإعادة  الفرق  هذا  ميثل 
قائمة الدخل ال�سامل الأخر مبا يتما�سى مع متطلبات معيار 

.19 رقم  الدويل  املحا�سبة 

حقوق امللكية
2.1743.8821.708 غري امل�سيطرة

املحا�سبية  للمعايري  وفًقا  التغيريات  الناجت عن  التاأثري  متثل 
�سركة  والتي متلكها  و�سلمى مول  النخيل بالزا  الدولية على 

.%50 بن�سبة  العربية  املراكز 

٦.٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة 

قائمة الدخل ٦٦٦0٦٦

يبني اجلدول التايل اإعداد قائمة الدخل لل�سركة وفًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عن ال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 مار�س 2018م:

جدول  ٦٦٦٦: اإعداد قائمة الدخل لل�شركة وفًقا للمعايري املحا�شبية لدولية ومعايري الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني يف ال�شنة 
املالية املنتهية يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م

ال�شنة املالية 
البند٦0٦8م

الهيئة ال�شعودية 
للمحا�شبني القانونيني
)األف ريال �شعودي(

املعايري املحا�شبية 
الدولية

)األف ريال �شعودي(

الفرق )األف 
التو�شيحريال �شعودي(

2.159.4102.160.5071.097الإيرادات

ميثل الفرق الإيرادات الإ�سافية التي ينبغي اإثباتها بعد اإ�ستهالك اإيرادات الإيجار با�ستخدام 
طريقة الق�سط الثابت مبوجب املعايري املحا�سبية الدولية ت�سل اإلى 1.1 مليون ريال �سعودي. 
وفيما م�سى )قبل تنفيذ املعايري الدولية للتقارير املالية(، مت الإقرار باإيرادات الإيجار وفقا 

ل�سروط العقد )على �سبيل املثال، مل تكن �سفقات الإيجار والفرتات املعفاة من الإيجار م�سواة 
بطريقة الق�سط الثابت(.

ميثل الفرق البالغ 3.7 مليون رياًل �سعوديًا اإ�ستهالك م�ساريف الإيجار با�ستخدام طريقة )3.694(530.729527.035 تكلفة الإيرادات
الق�سط الثابت.

ا�ستهالك 
العقارات 

ال�ستثمارية
276.494268.366872

اإن الفرق املعرو�س يتعلق ب�سكل اأ�سا�سي مبا يلي: )1( املعايري املحا�سبية الدولية الذي ين�س 
على اإ�ستهالك عقود الإيجار با�ستخدام طريقة ح�ساب اخلط امل�ستقيم والتي اأدت اإلى زيادة 

يف ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية مبقدار 13.5 مليون ريال �سعودي )2( مكونات فئات 
نتاجي المرتبط بها وقدره 12.6مليون ريال �سعودي. الأ�سول �سمن فئات كبرية والعمر الإ

 امل�ساريف 
265.741268.8653.124العمومية والإدارية

ميثل الفرق اأثر اإ�ستهالك م�ساريف الإيجار با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت والتي بلغت 
0.8 مليون ريال �سعودي والتغيري املرتبط بالتقييم الكتواري لنهاية خدمة املوظف وفقًا 

ملقت�سيات معيار املحا�سبة الدويل 19 مبا يتما�سى مع التقييم الكتواري اخلارجي، وهو ما 
ميثل 2.4 مليون ريال �سعودي.

288.661295.3586.697ر�سوم التمويل
عداد التقارير المالية بتح�سيل تكلفة معامالت  يتعلق الفرق بمتطلب المعايير الدولية لإ

القرو�س با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، مما يزيد من التغيرات المالية بمقدار 6.7 
مليون ريال �سعودي.

حقوق امللكية غري 
ح�سابات ت�سوية احل�سة غري امل�سيطرة لأثر التغيريات يف املعايري املحا�سبية الدولية على النخيل )45(11.88811.843امل�سيطرة

بالزا و�سلمى مول والتي متلكها ال�سركة بن�سبة %05.
8.051املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة 

قائمة الدخل ال�شامل ٦٦٦0٦٦

يبني اجلدول التايل اإعداد قائمة الدخل ال�سامل لل�سركة وفًقا للمعايري املحا�سبية لدولية ومعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني عن ال�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2018م:

جدول  ٦٦٦٦: اإعداد قائمة الدخل ال�شامل لل�شركة وفًقا للمعايري املحا�شبية لدولية ومعايري الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني يف 
٦٦ مار�س ٦0٦8م

البندال�سنة املالية

الهيئة 
ال�سعودية 

للمحا�سبني 
القانونيني
)األف ريال 

�سعودي(

املعايري 
املحا�سبية 

الدولية
)األف ريال 

�سعودي(

الفرق 
)األف ريال 

�سعودي(
التو�سيح

2018م
اإعادة تقييم 

التزامات مزايا 
ما بعد التوظيف

ميثل هذا الفرق اإعادة قيا�س اخل�سائر الأكتوارية اإلى قائمة الدخل ال�سامل الأخر مبا يتما�سى مع متطلبات معيار 2.1962.196-
املحا�سبة الدويل رقم 19.

امل�سدر: معلومات ال�سركة 
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قائمة التدفقات النقدية ٦٦٦0٦٦

مل يكن هناك تاأثري كبري على التدفقات النقدية لل�سنوات املنتهية يف 31 مار�س 2018م و 2017م بعد التحول اإلى املعايري الدولية للتقارير املالية كما 
مت اعتماده يف ال�سعودية.

اإف�شاحات ب�شاأن خماطر ال�شوق ٦٦٦٦

خماطر ال�شوق ٦٦٦٦٦٦

اأ�سولها من  اأو قيمة  �ستوؤثر على دخل املجموعة  التي  الفائدة  واأ�سعار  العمالت  اأ�سعار  ال�سوق، مثل  اأ�سعار  التغريات يف  ال�سوق هي خماطر  خماطر 
الأدوات املالية. تهدف اإدارة خماطر ال�سوق اإلى اإدارة اأ�سباب التعر�س ملخاطر ال�سوق وتنظيمها �سمن حدود مقبولة، مع احلد من تلك الأ�سباب.

خماطر ن�شبة العمولة ٦٦٦٦٦٦٦٦

خماطر ن�سبة العمولة هي خماطر تتعلق بتقلب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف معدلت العمولت يف ال�سوق. وكما يف 31 مار�س 2018م و31 
التزامات منطوية على  لديها  بل كان  تنطوي على عمولت،  الأمد  ال�سركة موجودات كبرية وطويلة  لدى  يكن  اأبريل 2016م، مل  و1  مار�س 2017م 

عمولت. تدير ال�سركة تعر�سها ملخاطر اأ�سعار العمولة عن طريق املراقبة امل�س مترة للحركات يف اأ�سعار العمولت.

يو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية املجموعة للتغيري املحتمل ب�سكل معقول، مع بقاء املتغريات الأخرى ثابتة، يف دخل املجموعة قبل الزكاة )من خالل 
التاأثري على القرتا�س ب�سعر فائدة متغري(:

الربح/اخل�شارة من خالل قائمة الدخل املوحدة املراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية

٦0٦8م
ريال �شعودي

٦0٦٦م
ريال �شعودي

الديون ب�سعر فائدة متغري:
)38.860.000()59.796.244(�سايبور + 100 نقطة اأ�سا�س

59.796.24438.860.000�سايبور - 100 نقطة اأ�سا�س

امل�سدر: معلومات ال�سركة

خماطر العقارات ٦٦٦٦٦٦٦٦

حددت ال�سركة املخاطر التالية املرتبطة باملحفظة العقارية:
ཛ  قد تزيد تكلفة برامج التطوير اإذا كان هناك تاأخري يف اإجراءات التخطيط. ت�ستخدم ال�سركة امل�ست�سارين الذين هم خرباء يف تلبية متطلبات

التخطيط املحددة يف موقع الربنامج من اأجل تقليل املخاطر التي قد تن�ساأ عن اإجراءات التخطيط.

ཛ  قد ي�سبح اأي م�ستاأجر رئي�سي مع�سًرا ويت�سبب يف خ�سارة كبرية يف اإيرادات الإيجار وانخفا�س يف قيمة املمتلكات املرتبطة به. للحد من هذه
املخاطر، تقوم ال�سركة مبراجعة الو�سع املايل جلميع امل�ستاأجرين املحتملني وتقرر امل�ستوى املنا�سب لل�سمان اإما عن طريق الإيداعات اأو 

ال�سمانات الإيجارية.

خماطر العملة ٦٦٦٦٦٦٦٦

مل يكن لدى ال�سركة اأي اأ�سول اأو التزامات مالية مقومة بعملة اأجنبية يف تاريخ التقرير كانت معر�سة لتذبذب العملة الأجنبية. ونتيجة لذلك، مل ُيقدم 
اأي حتليل يتعلق باحل�سا�سية للعملة الأجنبية.

خماطر الئتمان ٦٦٦٦٦٦

خماطر الئتمان هي خماطر عدم وفاء الطرف املقابل بالتزاماته مبوجب اأداة مالية اأو عقد، مما يوؤدي اإلى خ�سارة مالية. تتعر�س ال�سركة ملخاطر 
ائتمانية من اأن�سطة التاأجري، مبا يف ذلك الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية.

اأ�سا�س بطاقة تقييم  للم�ستاأجر على  الإيجار مقدًما. يتم تقييم اجلودة الئتمانية  امل�ستاأجرين بدفع  اإدارة خماطر الئتمان من خالل مطالبة  تتم 
ائتمانية وا�سعة النطاق عند اإبرام عقد الإيجار. يتم ر�سد الذمم املدينة امل�ستحقة على املوظفني ب�سكل منتظم. تتمثل اأعلى خماطر الئتمان يف تاريخ 

التقرير هو القيمة الدفرتية لكل �سنف من الأ�سول املالية.

الذمم املدينة ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم تقييم امل�ستاأجرين وفًقا ملعايري ال�سركة قبل الدخول يف ترتيبات التاأجري.
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امل�شتحقات من الأطراف ذات العالقة ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإجراء حتليل انخفا�س القيمة يف تاريخ كل تقرير على حدة لالأطراف الرئي�سية ذي العالقة. احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الئتمان يف تاريخ 
التقرير هو القيمة الدفرتية للمبلغ امل�ستحق من اأطراف ذات عالقة. ل حتتفظ ال�سركة باأي رهن ك�سمان. يتم اإجراء هذا التقييم يف كل �سنة مالية 
من خالل فح�س الو�سع املايل لالأطراف ذي العالقة وال�سوق الذي تعمل فيه الأطراف ذات العالقة. تقوم المجموعة بتقييم المخاطر فيما يتعلق 

طراف ذي العالقة مملوكني من نف�س ال�سركاء. بالم�ستحق من اأطراف ذي عالقة حيث اإن اأغلبية ب�سيطة من الأ

خماطر الئتمان املتعلقة بالأدوات املالية والإيداعات النقدية ٦٦٦٦٦٦٦٦

يتم اإدارة خماطر الئتمان من الأر�سدة املودعة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية من قبل خزينة ال�سركة الأم القاب�سة وفًقا ل�سيا�سة ال�سركة. يتم و�سع 
النقد ب�سكل رئي�سي لدى البنوك الوطنية ذات الت�سنيفات الئتمانية اجليدة. ل تعترب ال�سركة نف�سها معر�سة لرتكيز خماطر الئتمان فيما يتعلق 

بالبنوك ب�سبب خلفيتها املالية القوية.

خماطر ال�شيولة ٦٦٦٦٦٦

خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة ال�سركة ل�سعوبة يف الوفاء باللتزامات املرتبطة بالتزاماتها املالية التي يتم ت�سويتها عن طريق ت�سليم النقد اأو 
الأ�سل املايل الآخر. يتمثل نهج ال�سركة يف اإدارة ال�سيولة يف �سمان اأن تكون لديها دائمًا �سيولة كافية لت�سوية التزاماتها عند ا�ستحقاقها، يف الأحوال 
العادية واحلرجة، دون تكبد خ�سائر غير مقبولة اأو مخاطرة ت�سرر �سمعة المجموعة. تعتقد الإدارة اأن ال�سركة مل تتعر�س ملخاطر كبرية فيما يتعلق 
املبالغ  )با�ستثناء  املتداولة  املطلوبات  املدرجة �سمن  املالية  اللتزامات  بني  دقيقة  مقارنة  اإجراء  عند  ائتمان خمتلفة.  بخطوط  بال�سيولة وحتتفظ 
امل�ستحقة لالأطراف ذي العالقة حيث ميكن تاأجيلها خالل حالة اأزمة ال�سيولة( مع وجود الأ�سول املالية التي ت�سكل جزًءا من الأ�سول احلالية، يبدو 

اأنه ل يوجد اأي �سكوك جوهرية يف �سايف الطلوبات املتداولة لل�سركة.

لتلخي�س قائمة ا�ستحقاق اللتزامات املالية للمجموعة، يرجى الرجوع اإلى ق�سم اللتزامات والتعهدات التعاقدية حتت البند 6-9. 

خماطر اأ�شعار حقوق امللكية ٦٦٦٦٦٦

تتعر�س ال�سركة ملخاطر اأ�سعار الأ�سهم الناجتة عن ا�ستثمارات الأ�سهم. يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير، يتم الحتفاظ مبعظم ا�ستثمارات الأ�سهم 
الأ�سهم  ا�ستثمارات  تعر�س  بلغ  بفاعلية.  ال�ستثمارات  بتداول هذه  المجموعة  تقوم  ل  التداول.  لأغرا�س  ولي�ست  اإ�سرتاتيجية  لأغرا�س  ال�سركة  يف 
املدرجة 7.0 مليون ريال )31 مار�س 2017م : 7.3 مليون ريال و1 اأبريل 2016م : 8.7 مليون ريال �سعودي). اإن النخفا�س بن�سبة 15% يف القيمة 
حقوق  اأو  ال�سامل  الدخل  اإجمايل  على  �سعودي(  ريال  مليون   1.1 مار�س2017م:   31( �سعودي  ريال  مليون   1.0 تاأثري  له  يكون  اأن  ميكن  ال�سوقية 
اإن الزيادة بن�سبة 15% يف قيمة ا�ستثمارات  امل�ساهمني املن�سوبة للمجموعة،  ويعتمد ذلك على اذا ما كان النخفا�س ذو اهمية او لفرتات طويلة. 

الأ�سهم املدرجة قد توؤثر على احلقوق امللكية، ولكن لن يكون لها تاأثري على الدخل.

نتائج العمليات لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م ٦٦٦٦

قوائم الدخل  ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: قوائم الدخل لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف األف ريال �شعودي
٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦8م

1.2%1.600.7171.619.986 الإيرادات
1.0%)405.564()401.539(تكاليف الإيرادات

)6.3%()191.149()203.893(ا�ستهالك عقارات ا�ستثمارية
2.8%995.2851.023.272جممل الأرباح

)53.6%()4.947()10.654(م�ساريف دعاية وترويج
2.7%)125.064()121.775(م�سروفات عمومية واإدارية

)39.3%()53.202()87.683(خ�سائر الإنخفا�س قيمة الذمم املدينة
)65.5%(19.8516.843ايرادات الخرى

)33.1%()6.337()9.467(م�سروفات اخرى
7.0%785.557840.565 ربح الت�سغيل

)15.9%(9.6518.117احل�سة يف ارباح �سركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 
62.6%)361.806()222.481(تكلفة متولية

)15.0%(572.727486.875الربح قبل الزكاة
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فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف األف ريال �شعودي
٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦8م

)342.9%(61.788)25.442(الزكاة
0.3%547.285548.663ربح الفرتة

ربح الفرتة العائد اإلى:
0.1%537.619538.400مالكي ال�سركة

6.2%9.66610.263احل�سة غري امل�سيطرة
0.3%547.285548.663ربح الفرتة

امل�سدر: املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها  
من القوائم املالية الأولية املوحدة لل�سركة لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية 

ال�سعودية

املوؤ�شرات الرئي�شية يف لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 

فرتة الت�شعة 
اأ�شهر املنتهية 
يف ٦٦ دي�شمرب 

٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر 
املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

متغريكن�سبة مئوية من الإيرادات
1.0%63.2%62.2%جممل الأرباح

0.1%7.7%7.6%م�سروفات عمومية واإدارية
2.8%51.9%49.1%ربح الت�سغيل

)0.3%(33.9%34.2%ربح الفرتة
متغري/ جزء يف الألفموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

-1919عدد املراكز التجارية يف نهاية الفرتة
)0.0%(1.079.3271.078.821اإجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري )مرت مربع(

1.3%1.001.3421.014.540اإجمايل امل�ساحات الإيجارية امل�سغولة يف نهاية الفرتة )مرت مربع(
0.1%1.9591.961متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع )ريال �سعودي لكل مرت مربع(*

1.4%94.2%92.8%ن�سبة الإ�سغال يف نهاية الفرتة )مرت مربع(
0.4%997.7721.001.606املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة )مرت مربع(

0.4%92.8%92.4%متو�سط ن�سبة الإ�سغال خالل الفرتة
6.6%91.6%85.0%متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**

5.4%762.736804.057�سايف الأموال من العمليات )األف ريال �سعودي(***
13.5%549.358623.678�سايف الدخل املتكرر )األف ريال �سعودي(

امل�سدر: معلومات ال�سركة
*احُت�سبت املعدلت على اأ�سا�س �سنوي بغر�س املقارنة بينها.

** يقي�س متو�سط معدل الكفاءة )�سايف الإيرادات الإيجارية/اإجمايل الإيرادات الإيجارية( اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين.
***الرجاء الإطالع على اجلدول اأدناه

جدول ٦٦٦٦٦٦ �شايف الموال من العمليات

األف ريال �شعودي

فرتة الت�شعة اأ�شهر 
املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦٦م 
مراجعة 

فرتة الت�شعة اأ�شهر 
املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦8م 
مراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦8م

0.2%537.619538.400اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة العائد اإلى مالكي ال�سركة
)6.3%(203.893191.149اإ�ستهالك عقارات ا�ستثمارية 
15.3%21.22424.479اإ�ستهالك املمتلكات واملعدات

لينطبق)75.142(-رد خم�س�س
لينطبق125.171-�سطب تكاليف معدات غري مطفاأة

5.4%762.736804.057�سايف الأموال من العمليات

امل�سدر: معلومات ال�سركة

نظرة عامة مقارنة الأداء املايل يف فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م، مقابل فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م:

ཛ  بقيت اإجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري الى حد كبري دون تغري مع انخفا�س طفيف من 1.079.327 مرت مربع يف فرتة
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.078.821 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وذلك ب�سكل 
رئي�سي نتيجة قرار بتوقيف مراكز اأخرى عن العمل )مركز العليا للبيع بالتجزئة الذي مت ارجاعه للمالكني ومبنى ال�سباب الذي مت بيعه 
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ل�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 4.797 مرت مربع يف اإجمايل امل�ساحة الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري(، مقابل 
اإرتفاع هذه امل�ساحة يف مول العرب - جدة )والذي �ساهم باإ�سافة 3.661 مرت مربع(، ب�سبب ا�ستحداث م�ساحات جديدة لل�سينما يف املركز 

التجاري. 

ཛ  ارتفع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 997.772 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م
اإلى 1.001.606 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، خا�سة يف اليا�سمني مول )والذي �ساهم باإ�سافة 7.237 
مرت مربع يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة(، النخيل مول - الريا�س )والذي �ساهم باإ�سافة 2.722 مرت مربع يف 
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة(، اجلبيل مول )والذي �ساهم باإ�سافة 2.590 مرت مربع يف املتو�سط املرجح لإجمايل 
امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة(، مقابل الإنخفا�س يف مركز العليا للبيع بالتجزئة ومبنى ال�سباب )واللذان �ساهما بانخفا�س يبلغ 4.674 مرت 
مربع يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة(، وهيفاء مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.950 مرت مربع يف املتو�سط 
املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة(. نتيجًة لذلك، ارتفع متو�سط ن�سبة الإ�سغال من 92.4% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2017م اإلى 92.8% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

ཛ  ارتفعت الإيرادات بن�سبة 1.2% من 1.600.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.620.0 مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى ارتفاع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة 
الإيجارية امل�سغولة بن�سبة 0.4%، بالإ�سافة الى ارتفاع �سايف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع من 1.959 ريال �سعودي لكل مرت 
مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 1.961 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م. يف �سوء �سيا�سة اخل�سمومات اجلديدة التي مت اعتمادها خالل فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م ، قامت 
ال�سركة بخف�س قيمة العقود لبع�س امل�ستاأجرين من الأطراف ذي العالقة )مما �ساهم بانخفا�س يف اإجمايل اإيرادات اليجار بن�سبة %6.5 
)بقيمة 97.4 مليون ريال �سعودي( ويف نف�س الوقت، اإنخف�ست اخل�سومات بن�سبة 48.0% )بقيمة 124.4 مليون ريال �سعودي( من 259.1 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 134.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م. فقد انخف�ست اخل�سومات للم�ستاجرين ذي العالقة بن�سبة 61.1% من 196.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 76.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اما للم�ستاجرين 
الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  من الغري فقد انخف�ست اخل�سومات بن�سبة 6.8% من 62.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الى 58.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. �ساهم كل هذا بارتفاع معدل الكفائة من 85.0% الى 

91.6% خالل هذه الفرتة.

ཛ  405.6 ارتفعت تكاليف الإيرادات بن�سبة 1.0%، من 401.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وقد نتج هذا الرتفاع ب�سكل رئي�سي عن زيادة نفقات الإيجار بن�سبة 
18.7% )مببلغ 27.0 مليون ريال �سعودي(، يتعلق معظمها بعزيز مول نتيجة اإبرام عقد اإيجار جديد بقيمة اأعلى وعمر انتاجي اطول )مدة 
الإيجار حتى عام 2046م(. وقوبل ذلك جزئيًا باإنخفا�س م�ساريف اخلدمات الأمنية بن�سبة 22.0% )مببلغ 12.7 مليون ريال �سعودي(، 
وم�ساريف خدمات التنظيف بن�سبة 21.3% )مببلغ 11.9 مليون ريال �سعودي( خالل الفرتة كجزء من مبادرة ال�سركة لال�ستعمال الأمثل 

للنفقات )ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع اإلى ق�سم «تكاليف الإيرادات» 7-12-6(.

ཛ  انخف�ست نفقات ال�ستهالك املتعّلقة بالعقارات ال�ستثمارية بن�سبة 6.3% من 203.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف
31 دي�سمرب 2017م اإلى 191.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. يرتبط هذا النخفا�س ب�سكل 
رئي�سي  )1( بعزيز مول، ب�سبب عقد الإيجار اجلديد الذي اأدى اإلى زيادة مدة الإيجار حتى عام 2046م، مما اأدى اإلى زيادة العمر الإنتاجي 
على فرتة اأطول. اإلى جانب )2( اإنخفا�س يف نفقات ال�ستهالك املتعلقة بجوري مول بقيمة 2.2 مليون ريال �سعودي بني فرتة الت�سعة اأ�سهر 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة زيادة العمر الإنتاجي لبع�س موجودات املركز  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة 

خالل الفرتة .

ཛ  انخف�ست نفقات الدعاية والرتويج بن�سبة 53.6% من 10.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى
4.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س النفقات الت�سويقية 

والإ�سارات املتعلقة باملراكز التجارية، بقيمة 3.0 مليون ريال �سعودي و 1.9 مليون ريال �سعودي، على التوايل، خالل الفرتة نف�سها.

ཛ  ،ارتفعت امل�ساريف العمومية والإدارية بن�سبة 2.7% من 121.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م
يف  ارتفاع   )1( اإلى  رئي�سي  ب�سكل  ذلك  ويرجع  2018م،  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  اأ�سهر  الت�سعة  فرتة  يف  �سعودي  ريال  مليون   125.1 اإلى 
امل�ساريف احلكومية بقيمة 21.6 مليون ريال �سعودي من 3.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، 
الى 24.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة غرامات مالية بقيمة 22.4 مليون ريال �سعودي 
متعلقة بالتاأخر بت�سوية �سرائب القيمة امل�سافة. قابل ذلك انخفا�س تكاليف املوظفني بن�سبة 33.0% من 68.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 45.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، مبوجب 
خف�س عدد املوظفني من 297 يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 221 يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2018م .وياأتي هذا النخفا�س يف �سياق خطة ال�سركة لال�ستعمال الأمثل للنفقات )ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع اإلى ق�سم امل�ساريف 

العمومية والإدارية 10-12-6(.
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ཛ   SIBOR قدره    متويل  مبعدل  العرب،  مول  لبناء  قر�س   )i( ال�سابقة  الثالثة  القر�س  بت�سهيالت  املتعلقة  الر�سوم  التمولية  التكلفة  ت�سمل 
SIBOR +2.0%، والتي  اأ�سهر  SIBOR +3.0%، و)iii( قر�س طويل الأجل بتكلفة متويل 6  +ii( ،%3.0( قر�س طويل الأجل بتكلفة متويل 
متت اإعادة هيكلتها يف ت�سهيالت مالية جديدة يف 31 دي�سمرب 2018م، بتكلفة متويل SIBOR + 2.5% من 222.5 مليون ريال �سعودي يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 361.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 
مما ي�سكل ارتفاع بن�سبة 62.6%، نتيجة )1( �سطب م�ساريف املعامالت الغري املطفاأة املتعلقة بات�سهيالت التمويل القدمية وقدرها 125.2 
الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ومتثل �سطب م�ساريف املعامالت املتعلقة بت�سهيالت التمويل  مليون ريال �سعودي يف فرتة 
اجلديدة التي مت اطفائها من تاريخ انفاق القر�س القدمي )2( الزيادة يف م�ساريف العمولت على ت�سهيالت املرابحة الطويلة الأجل بن�سبة 
8.4% من 204.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 222.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لإعادة هيكلة ت�سهيالت ديون ال�سركة )راجع البند 6-13 - املدة قرو�س طويلة الأجل(. وت�سمل 
امل�ساريف املالية اي�سا )3( تكاليف اطفاء املعامالت التي بلغت 14.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2018م، و تتعلق بر�سوم ترتب الت�سهيالت املالية اجلديدة . بالإ�سافة اإلى الر�سوم املالية املتعلقة بت�سهيالت التمويل ملول العرب - الريا�س 
وجوهرة جدة مول، حيث مت تعليق هذه امل�ساريع موؤقًتا تبعا لقرار الدارة يف �سوء الو�ساع القت�سادية. وفقا لالإدارة، من املقرر ا�ستئناف 

البناء يف امل�ستقبل القريب.

الإيرادات ح�شب النوع ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: الإيرادات ح�شب النوع لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر 
املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 

٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
الإيرادات الإيجارية

)6.5%(1.493.6041.396.213اإجمايل الإيرادات الإيجارية
)8.5%(231.478211.803ر�سوم اخلدمات

)6.8%(1.725.0821.608.016جمموع اجمايل اليرادات الإيجارية
)48.0%()134.691()259.103(اإجمايل اخل�سومات

0.5%1.465.9791.473.324�سايف الإيرادات الإيجارية
3.2%73.52375.853اإيرادات املرافق

45.3%31.54945.851املبيعات الإعالمية
)15.9%(29.66624.958اإيرادات اإيجارية اأخرى

1.2%1.600.7171.619.986اإجمايل الإيرادات
موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

0.0%1919عدد املراكز التجارية يف نهاية الفرتة
)2.0%(3.3073.240عدد املتاجر يف نهاية الفرتة

)0.2%(862860عدد الأك�ساك يف نهاية الفرتة*
0.4%997.7721.001.606املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة )مرت مربع( 

)7.1%(2.3052.141اإجمايل الإيرادات الإيجارية باملرت املربع**

0.1%1.9591.961�سايف الإيرادات الإيجارية باملرت املربع **
)6.6%(8.4%15.0%ن�سبة اإجمايل اخل�سومات على جمموع اإجمايل الإيرادات الإيجارية

امل�سدر: معلومات ال�سركة 

*الأك�ساك وامل�ستودعات غري م�سمولة يف امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري يف املراكز التجارية وهي غري م�سمولة يف عدد وحدات بيع التجزئة املوجودة يف نهاية الفرتة

** احُت�سبت املعدلت على اأ�سا�س �سنوي بغر�س املقارنة بينها.

اإجمايل الإيرادات الإيجارية ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س اإجمايل الإيرادات الإيجارية بن�سبة 6.5% خالل املدة قيد الدرا�سة من 1.493.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2017م اإلى 1.396.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي الى انخفا�س 
متو�سط اإجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 7.1% من 2.305 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017م اإلى 2.141 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على خلفية انخفا�س قيمة اليجار ال�سنوي لبع�س 
امل�ستاأجرين يف حماولة للحد من اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين، كي تتما�سى مع �سيا�سة ال�سركة للخ�سومات. فقد قامت ال�سركة باعادة التفاو�س 
على اأ�سعار العقود اجلديدة ، ب�سكل اأ�سا�سي مع امل�ستاأجرين من الأطراف ذي العالقة )ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع الى ق�سم «اخل�سومات» 

.)2-2-12-6

بلغ النخفا�س يف القائمة ال�سنوية لالإيجار 132.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويتعلق النخفا�س ب�سكل 
ة للم�ستاأجرين من  اأ�سا�سي بامل�ستاأجرين ذي عالقة )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 149.7 مليون ريال �سعودي( يف حني ارتفعت القيمة ال�سنوية اخلا�سّ

الغري مببلغ 16.8 مليون ريال �سعودي.
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اخل�شومات ٦٦٦٦٦٦٦٦

اأقرت ال�سركة �سيا�سة اخل�سومات اجلديدة، خالل ال�سنة املالية 2018م، و�سيتم تطبيقها تدريجيًا خالل ال�سنة. فقد منحت اخل�سومات للم�ستاأجرين 
خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، مبوجب قرار اإدارة �سركة املراكز العربية التي اخذت بعني العتبار ظروف ال�سوق التي كانت 

�سائدة.

انخف�ست اخل�سومات بن�سبة 48.0% من 259.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 134.7 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة اإنخفا�س يف اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين ذي عالقة، من 
196.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 76.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م يف �سوء ت�سوية قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ستاأجرين ذي عالقة )م�سار اإليها اأعاله(، بالإ�سافة الى انخفا�س يف اخل�سومات 
املمنوحة للم�ستاأجرين من الغري من 62.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، الى 58.1 مليون ريال �سعودي 

يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

وبالتايل، انخف�ست ن�سبة اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين على جمموع اإجمايل الإيرادات الإيجارية، من 15.0% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2017م، الى 8.4% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. فقد انخف�ست ن�سبة اإجمايل اخل�سومات على جمموع اإجمايل 
الإيرادات الإيجارية للم�ستاأجرين ذي عالقة، من 36.4% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، الى 18.2% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، والتي جتاوزت ن�سبة 15% املحددة يف �سيا�سة اخل�سومات املتفق عليها. فيما انخف�ست ن�سبة اإجمايل اخل�سومات على 
جمموع اإجمايل الإيرادات الإيجارية للم�ستاأجرين الآخرين، من 5.3% الى 4.9% خالل الفرتة ذاتها. يف 31 دي�سمرب 2018م، كانت ال�سيا�سة يف طور 

التنفيذ، ومن املتوقع ان تتوافق التخفي�سات املمنوحة مع اإر�سادات ال�سيا�سة يف فرتة الأ�سهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية 2019م.

م�شاريف اخلدمات ٦٦٦٦٦٦٦٦

اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب  الت�سعة  انخف�ست ر�سوم اخلدمات خالل املدة قيد الدرا�سة بن�سبة 8.5%، من 231.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
2017م اإلى 211.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة اإنخفا�س اإجمايل الإيرادات الإيجارية خالل 
هذه الفرتة على خلفية انخفا�س قيمة العقود ال�سنوية لعدد من امل�ستاأجرين ذات عالقة. وظلت ر�سوم اخلدمات ثابتة ن�سبيًا كن�سبة مئوية من اإجمايل 
الإيرادات التي انخف�ست ب�سكل طفيف، من 15.5% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 15.2% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2018م.

اإيرادات املرافق ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفعت اإيرادات املرافق بن�سبة 3.2% من 73.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 75.9 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وقد حتّققت اأعلى ن�سبة من الزيادات يف الأح�ساء مول )والذي �ساهم باإ�سافة 851 األف 
ريال �سعودي(، والنور مول )والذي �ساهم بزيادة 679 الف ريال �سعودي(، واحلمراء مول )والذي �ساهم باإ�سافة 604 األف ريال �سعودي(، واليا�سمني 

مول )والذي �ساهم باإ�سافة 536 األف ريال �سعودي(.

املبيعات الإعالمية ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفعت املبيعات الإعالمية، بن�سبة 45.3% من 31.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 45.9 مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك اأ�سا�سًا للعقود احلديثة مع وكالت اإعالمية للت�سويق الرقمي املتعلقة يف 

النخيل مول )الريا�س(، مول الظهران، مول العرب - جدة.

اإيرادات  اإيجارية اأخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦

�سكلت الإيرادات الإيجارية الأخرى، بنود دخل رئي�سية )متثل عمولت مدفوعة من م�ستاأجرين ل�ستئجار متاجر جديدة يف مواقع رئي�سية وحمددة 
يف املراكز التجارية(، ودفعات من م�ستاأجرين تتعّلق بغرامات اإنهاء مبكر للعقود التي ت�سمل املداخيل النقدية الرئي�سية واملدفوعات امل�ستحقة من 
امل�ستاأجرين املتعّلقة بغرامات الإنهاء املبكر، ودخل كامريات ت�سوير الزائرين. انخف�ست الإيرادات الإيجارية الأخرى، بن�سبة 15.9% من 29.7 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 25.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
اأ�سهر املنتهية يف  اإلى انخفا�س يف املداخيل النقدية الرئي�سية من 19.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة  2018م. ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي، 
31 دي�سمرب 2017م، الى 14.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، حتديدا يف مول الظهران )الذي �ساهم 
بانخفا�س يبلغ 2.9 مليون ريال �سعودي(، عزيز مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 963 الف ريال �سعودي(، والنور مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 

373 الف ريال �سعودي(.
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الإيرادات بح�شب املراكز التجارية ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦8٦٦: الإيرادات بح�شب املراكز التجارية ملّدة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م*

�شنة الفتتاحنوع امللكيةاألف ريال �شعودي
فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 

٦0٦8م

م�ستاأجر من مول الظهران 
2.0%2005251.763256.844مالغري

مملوك من مول العرب - جدة 
1.8%2008203.757207.339مقبل ال�سركة

م�ستاأجر من النخيل مول - الريا�س 
16.5%2014122.595142.874مالغري

م�ستاأجر من ال�سالم مول - جدة 
)4.0%(2012145.330139.471مالغري

مملوك من مكة مول 
3.1%2011114.794118.327مقبل ال�سركة

م�ستاأجر من عزيز مول
)0.8%(2005116.605115.721مالغري

مملوك من النور مول
5.2%200895.729100.713مقبل ال�سركة

م�ستاأجر من هيفاء مول
)14.1%(201157.07349.032مالغري

مملوك من �سالم مول - الريا�س
12.3%200546.78752.534مقبل ال�سركة

م�ستاأجر من خري�س مول 
)6.7%(200245.65142.613مالغري

مملوك من الح�ساء مول
0.2%201038.85838.924مقبل ال�سركة

م�ستاأجر من النخيل بالزا
)1.0%(200433.91733.569مالغري

م�ستاأجر من تال مول 
)9.3%(201431.76628.812مالغري

م�ستاأجر من �سلمى مول 
)17.2%(201414.51012.009مالغري

م�ستاأجر من عقارات اأخرى
)49.4%(5.2072.634ل ينطبقالغري

مملوك من �سحارى بالزا
)87.1%(20023.036392مقبل ال�سركة

اإجمايل ايرادات املراكز التجارية التي مت افتتاحها 
1.1%1.327.3781.341.808قبل ال�سنة املالية 2016م

م�ستاأجر من جوري مول 
4.1%201572.04075.000مالغري

مملوك من اجلبيل مول 
)19.5%(201530.40524.489مقبل ال�سركة

اإجمايل ايرادات املراكز التجارية التي مت افتتاحها 
)2.9%(102.44599.489يف ال�سنة املالية 2016م

م�ستاأجر من اليا�سمني مول 
0.7%201697.85198.502مالغري

مملوك من احلمراء مول 
9.8%201673.04380.187مقبل ال�سركة

اإجمايل ايرادات املراكز التجارية التي مت افتتاحها 
4.6%170.894178.689يف ال�سنة املالية 2017م

لينطبق -  - املقر الرئي�سي
1.2%1.619.986 1.600.717اإجمايل الإيرادات*

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية
املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�سنة 

املالية 2016م
)2.7%(3.4083.316عدد املتاجر

املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية 
)0.8%(844.925837.954امل�سغولة )مرت مربع(

الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية 
القابلة للتاأجري امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت 

مربع(
***2.095***2.135%1.9

0.7%94.3%93.6%ن�سبة الإ�سغال يف نهاية الفرتة
)0.7%(93.0%93.7%متو�سط ن�سبة الإ�سغال خالل الفرتة

7.8%92.2%84.4%متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**
املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 

2016م
)5.5%(330312عدد املتاجر

املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية 
2.7%61.74163.383امل�سغولة )مرت مربع(

الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية 
القابلة للتاأجري امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت 

مربع(
***2.212***2.093)%5.4(
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�شنة الفتتاحنوع امللكيةاألف ريال �شعودي
فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 

٦0٦8م
2.3%92.8%90.5%ن�سبة الإ�سغال يف نهاية الفرتة

2.5%91.8%89.3%متو�سط ن�سبة الإ�سغال خالل الفرتة
8.6%87.2%78.6%متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**

املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�سنة املالية 
2017م

9.5%431472عدد املتاجر
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية 

10.1%91.106100.269امل�سغولة )مرت مربع(

الإيرادات ح�سب متو�سط امل�ساحة الإجمالية 
القابلة للتاأجري امل�سغولة )ريال �سعودي/مرت 

مربع(
***2.501***2.376)%5.0(

5.7%92.9%87.2%ن�سبة الإ�سغال يف نهاية الفرتة
8.5%92.3%83.8%متو�سط ن�سبة الإ�سغال خالل الفرتة

)4.1%(90.2%94.3%متو�سط معدل الكفاءة خالل الفرتة**
امل�سدر: معلومات ال�سركة

* اإعتماد هذا التق�سيم لتحليل اليرادات بح�سب املراكز التجارية، بال�سافة اإلى حتليل اليرادات بح�سب حتليل املثل باملثل
** يقي�س متو�سط معدل الكفاءة )�سايف الإيرادات الإيجارية/اإجمايل الإيرادات الإيجارية( اخل�سومات املمنوحة للم�ستاأجرين.

*** هذه الأرقام مقدمة على اأ�سا�س �سنوي )يف كل حالة تق�سم الأرقام املراجعة لفرتة الت�سعة اأ�سهر على 9 وت�ساعف بعد ذلك بعامل 12 للو�سول اإلى الرقام ال�سنوية(.

املراكز التجارية التي مت افتتاحها قبل ال�شنة املالية ٦0٦٦م ٦٦٦٦٦٦٦٦

لل�سركة اعتباًرا من 31  للتاأجري  القابلة  املتاحة  الإجمالية  امل�ساحة  املالية 2016م، 83.5% من  ال�سنة  افتتاحها قبل  التي مت  التجارية  املراكز  متثل 
العرب - جدة. ومول  الظهران  مول  لل�سركة،  التابعني  الرئي�سيني  التجاريني  املركزين  وت�سمل  دي�سمرب 2018م، 

ارتفعت اإجمايل اإيرادات هذه املحفظة، بن�سبة 1.1% من 1.327.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 
1.341.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على خلفية ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع 
خالل املدة قيد الدرا�سة 2.095 ريال �سعودي لكل مرت مربع اإلى 2.135 ريال �سعودي لكل مرت مربع. وياتي الرتفاع يف متو�سط الإيرادات الإيجارية 
لكل مرت مربع خالل هذه الفرتة نتيجة تطبيق �سيا�سة اخل�سومات اجلديدة، دفع ذلك ال�سركة الى تعديل قيمة الجور ال�سنوية لعدد من امل�ستاجرين 
بال�سافة الى خف�س اخل�سومات املمنوحة.مما ادى الى ارتفاع معدل الكفاءة من 84.4% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 

92.2% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 

بداأت ن�ساطات مول الظهران يف عام 2005م، وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 160.612 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2017م، و160.647 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد �سّم مول الظهران، 511 متجًرا يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و504 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة اإ�سغال بلغت 93.7% يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و94.6% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. هذا وارتفعت الإيرادات الإجمالية مبول 
الظهران، بن�سبة 2.0% من 251.8 مليون ريال �سعودي، يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 256.8 مليون ريال �سعودي يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 2.1%من 2.033 ريال �سعودي لكل 
مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 2.076 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2018م. وياتي ذالك نتيجة جهود ال�سركة خلف�س اخل�سومات املمنوحة و حت�سني �سايف اليرادات اليجارية لكل مرت مربع وذلك بال�سافة الى ارتفاع 
املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 150.515 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 151.911 مرت 

مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

اأما مول العرب - جدة الذي بداأ العمل به عام 2008م، فقد زادت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري من 105.524 مرت مربع الى 109.185 
مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م، على التوايل. وقد �سّم مول 
العرب - جدة، 337 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و334 متجًرا و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، 
املنتهية يف 31 دي�سمرب  اأ�سهر  الت�سعة  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و92.2% يف فرتة  اأ�سهر  الت�سعة  بلغت 93.3% يف فرتة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سجل 
2018م. هذا وقد ارتفعت الإيرادات الإجمالية ملول العرب - جدة، بن�سبة 1.8% من 203.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2017م اإلى 207.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على خلفية اإرتفاع معدل الكفاءة من %84.4 
القيمة  اإنخفا�س يف  وقابل ذلك جزئيًا  امل�ستاأجرين.  لعدد من  املمنوحة  اإنخفا�س اخل�سومات  بالتزامن مع  الدرا�سة  قيد  املدة  الى 91.2% خالل 
ال�سنوية لالإيجار لعدد من امل�ستاأجرين ذي عالقة. بالإ�سافة لذلك، اإرتفع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 98.506 مرت مربع 

يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، الى 100.697 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.
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النخيل مول - ريا�س الذي بدا العمل به عام 2014م، وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 55.343 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و55.707 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد �سّم النخيل مول، 247 متجًرا يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و253 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة اإ�سغال بلغت 95.0% يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و99.2% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. هذا وارتفعت الإيرادات الإجمالية 
مبول النخيل - ريا�س، بن�سبة 16.5% من 122.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 142.9 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، يرجع ذلك بالأ�سا�س لرتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية بن�سبة 8.5% لكل مرت مربع 
من 2.812 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 3.052 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018مبال�سافة الى ارتفاع املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 52.563 مرت مربع الى 55.286 
مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وياأتي التح�سن يف متو�سط 
اليرادات اليجارية لكل مرت مربع نتيجة جهود ال�سركة خلف�س اخل�سومات املمنوحة للم�ستاجرين بالرغم من تخفي�س قيم عدد من اليجارات 

للم�ستاجرين ذي العالقة.

بداأت ن�ساطات ال�سالم مول - جدة يف عام 2012م، وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري122.322 مرت مربع و121.363 مرت مربع يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على التوايل. وقد �سّم ال�سالم مول - جدة، 
386 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و372 متجًرا يف يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة 
اإ�سغال بلغت 91.8% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و92.0% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وانخف�ست 
اإلى  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  الإيرادات الإجمالية لل�سالم مول - جدة بن�سبة 4.0% من 145.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
139.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى انخفا�س متو�سط الإيرادات الإيجارية 
لكل مرت مربع بن�سبة 3.3%، من 1.556 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 1.505 ريال �سعودي 
لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لنخفا�س يف قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ستاأجرين )يرجى الرجوع 
اإلى بند 6-12-2 لإيرادات ح�سب النوع) بال�سافة الى ا�ستبدال عدد من امل�ستاجرين املنتهية �سالحية عقودهم مب�ستاجرين جدد مبعدلت اقل. 
قابل ذلك، اإرتفاع يف معدل الكفاءة من 88.8% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 91.5% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م. بالإ�سافة اإلى الإنخفا�س يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 112.243 مرت مربع اإلى 111.599 مرت 
مربع خالل الفرتة. ويرجع ذالك با�سا�س الى الغاء عالمة جتارية �سمن فئة امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 229 

مرت مربع(.

بداأت ن�ساطات مكة مول يف عام 2011م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 37.439 مرت مربع و 37.545 مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم مكة مول  يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2017م 294 متجرا و 289 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 97.5% و 96.7% مربع 
يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. ارتفعت اليرادات اليجارية 
بن�سبة 3.1% من 114.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 118.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على خلفية الرتفاع يف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 2.7% من 3.911 ريال �سعودي لكل 
مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 4.017 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2018م. ويعود ذلك بال�سا�س الى ارتفاع معدل الكفائة من 87.5% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 94.9% يف فرتة الت�سعة 
ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد قابلها اإنخفا�س يف ن�سبة اإ�سغال من 97.5% الى 96.7% خالل نف�س الفرتة، نتيجة انخفا�س املتو�سط 

املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 36.485 مرتمربع الى 36.292 مرت مربع خالل الفرتة ذاتها. 

بداأت ن�ساطات عزيز مول يف عام 2005م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 72.010 مرت مربع و 72.153 مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم عزيز مول  يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2017م 291 متجرا و 281 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 97.9% و 94.7% مربع 
يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. انخف�ست اليرادات اليجارية 
بن�سبة 0.8% من 116.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 115.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على خلفية النخفا�س يف ن�سبة ال�سغال من 97.9% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 
94.7% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م  نتيجة لنخفا�س املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 70.488 
مرت مربع الى 68.340 مرت خالل الفرتة ذاتها. قابل ذلك جزئيا ارتفاع يف متو�سط اليرادات اليجارية بن�سبة 3.0% من 2.035 ريال �سعودي للمرت 
املربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 2.095 ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة 

لرتفاع معدل الكفائة 85.1% من 93.4% خالل هذه املدة.
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النور مول الذي بداأ العمل فيه عام 2008م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 66.966 مرت مربع و 67.110 مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم النور مول يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2017م 256 متجرا و270 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ارتفعت اليرادات الجمالية بن�سبة 5.2% من 
95.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 100.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م، على خلفية الرتفاع يف متو�سط اليرادات اليجارية بن�سبة 6.5% من 1.792 ريال �سعودي للمرت املربع الى 1.908 ريال �سعودي 
للمرت املربع خالل هذه الفرتة. ويعزى ذلك الى الرتفاع يف معدل الكفاءة من 85.1% الى 93.4% خالل فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل مع انخفا�س لنخفا�س املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�سغولة 

من 65.443 مرت مربع الى 64.760 مرت مربع يف هذه الفرتة.

هيفاء مول الذي بداأ العمل فيه عام 2011م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 32.846 مرت مربع و 32.946 مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم هيفاء مول يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2017م  182 متجرا و167 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 94.8% و 85.6% مربع 
يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. انخف�ست اليرادات الجمالية 
بن�سبة 14.1% من 57.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  الى 49.0 مليون ريال يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م و يرجع ذلك با�سا�س الى )1( النخفا�س يف متو�سط اليرادات اليجارية بن�سبة 5.6% من 2.215 ريال �سعودي لكل 
مرت مربع الى 2.091 ريال �سعودي لكل مرت مربع خالل هذه الفرتة نتيجة انخفا�س قيمة العقود للم�ستاأجرين احلاليني.بال�سافة الى )2( النخفا�س 
يف ن�سبة ال�سغال من 94.8% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 85.6% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 
بالتزامن مع انخفا�س لنخفا�س املتو�سط املرجح الإجمايل للم�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 31.153 مرت مربع الى 28.203 مرت مربع خالل هذه 

الفرتة، نتيجة انتهاء عقود بع�س امل�ستاأجرين خالل الفرتة.

�سالم مول - الريا�س الذي بدا العمل فيه يف 2005م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 49.909 مرت مربع و 49.926 مرت مربع يف فرتة 
الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم �سالم مول - الريا�س يف فرتة 
الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م 183 متجرا و178 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 
95.6% و 94.5% مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. ارتفعت 
اليرادات الجمالية بن�سبة 12.3% من 46.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  الى 52.5 مليون ريال يف 
فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و يرجع ذلك ال�سا�س الى الرتفاع يف متو�سط اليرادات اليجارية بن�سبة 10.6% من 1.234 ريال 
�سعودي لكل مرت مربع الى 1.366  ريال �سعودي لكل مرت مربع خالل هذه الفرتة، و ياتي الرتفاع يف متو�سط اليرادات يف نتيجة الرتفاع يف معدل 
الكفائة من 84.9% الى 93.2% خالل هذه الفرتة، وقد قابلها النخفا�س يف ن�سبة ال�سغال من 95.6% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2017م  الى 94.5% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 

خري�س مول، الذي بدا العمل فيه 2002م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 41.256 مرت مربع و41.372 مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم اخلري�س مول يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م 166 متجرا و154 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 97.1% و %91.7 
مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. انخف�ست اليرادات 
الجمالية بن�سبة 6.7% من 45.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  الى 42.6 مليون ريال يف فرتة الت�سعة 
ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م ب�سبب النخفا�س يف ن�سبة ال�سغال من 97.1% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  الى %91.7 
يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. بالتزامن مع النخفا�س يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة من 40.062 

مرت مربع الى 37.957 مرت مربع خالل الفرتة ذاتها نتيجة انتهاء عقود بع�س امل�ستاأجرين خالل الفرتة.

الح�ساء مول الذي بدا العمل فيه 2010م ، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 51.535 مرت مربع و51.979 مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم الح�ساء مول يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م 163 متجرا و148 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وبقيت اليرادات الجمالية م�ستقرة ن�سبيا 
على 38.9 مليون ريال �سعودي مع ارتفاع طفيف بن�سبة 0.2% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م ب�سبب الرتفاع يف اليرادات الخرى، و املبيعات العالنية وقابل ذلك انخفا�س يف متو�سط اليرادات اليجارية بن�سبة %5.6 
من 1.078 ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 1.017 ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018م نتيجة انتهاء عقود بع�س امل�ستاأجرين خالل الفرتة.
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النخيل بالزا الذي بدا العمل فيه 2004م ، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 34.145 مرت مربع و34.468 مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم النخيل بالزا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م 144 متجرا و134 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م وبلغت ن�سبة ال�سغال 95.7% و 94.1% يف 
فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وانخف�ست اليرادات الجمالية 
بن�سبة 1.0% من 33.9 مليون يال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 33.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م يف �سوء النخفا�س يف اليرادات الخرى واملبيعات العالنية. قابل ذلك جزئيا الرتفاع يف معدل الكفاءة من %86.9 

الى 92.5% خالل الفرتة ذاتها.

تال مول - الذي بدا العمل فيه 2014م وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 22.702 مرت مربع و22.711 مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم تال مول يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017م 117 متجرا و118 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 91.3% و 88.0% مربع يف فرتة 
الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. انخف�ست اليرادات الجمالية بن�سبة 
9.3% من 31.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 28.8 مليون ريال يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م. نتيجة )1( النخفا�س يف ن�سبة ال�سغال من 91.3% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  الى 88.0% يف فرتة 
الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م ب�سبب انتهاء عقود مع بع�س امل�ستاأجرين بالتزامن مع النخفا�س يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة 
الإيجارية امل�سغولة من 20.735 مرت مربع الى 19.995مرت مربع خالل الفرتة ذاتها. )2( بال�سافة الى انخفا�س متو�سط اليرادات اليجارية بن�سبة 

5.3% من 1.761 ريال �سعودي لكل مرت مربع الى 1.667  ريال �سعودي لكل مرت مربع خالل الفرتة ذاتها.

الت�سعة ا�سهر  للتاجري 16.948 مرت مربع و16.952 مرتمربع يف فرتة  القابلة  العمل فيه 2014م، وبلغت امل�ساحة الجمالية  �سلمى مول، الذي بدا 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم �سلمى مول يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م 88 متجرا و78 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سجل ن�سبة ا�سغال بلغت 99.5% و 91.9% مربع 
يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. انخف�ست اليرادات الجمالية 
بن�سبة 17.2% من 14.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 12.0 مليون ريال يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة النخفا�س يف متو�سط اليرادات اليجارية لكل مرت مربع بن�سبة 14.7% من 925 ريال �سعودي لكل مرت مربع الى 789 
ريال �سعودي لكل مرت مربع نتيجة النخفا�س يف ن�سبة ال�سغال من 99.5% الى 91.9% يف �سوء النخفا�س يف املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة 
الإيجارية من 16.863 مرت مربع الى 15.583 مرت مربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2018م على التوايل، نتيجة انتهاء بع�س العقود خالل الفرتة.

انخف�ست اليرادات اليجارية يف العقارات اخرى )مبا فيها تو�سيعة نخيل بالزا، مركز العليا ومبنى ال�سباب( بن�سبة 49.4% من 5.2 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 2.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة 

توقف العمليات يف مركز العليا يف يناير 2018م ومبنى ال�سباب يف �سيبتمرب 2017م.

�سحارى بالزا والذي بدا العمل فبه 2002م، وبلغت امل�ساحة الجمالية القابلة للتاجري 122.22مرت مربع و12.223 مرتمربع يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل. وقد �سم �سحارى بالزى يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م 37 متجرا و35 متجرا يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وبلغت ن�سبة ال�سغال 55.0% يف فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و 72.3% يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وانخف�ست اليرادات الجمالية  بن�سبة 87.1% من 

3.0 مليون ريال �سعودي الى 392 الف ريال �سعودي، نتيجة تغيري كل العقود يف �سحارى بالزا، على اأ�سا�س ن�سبة من املبيعات. 

انخف�س املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة الإيجارية امل�سغولة املتعّلقة بهذه املحفظة بن�سبة 0.8%، من 844.925 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 837.954 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و كان ذلك نتيجة اإنخفا�س متو�سط 
امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري امل�سغولة يف هيفاء مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.950 مرت مربع(، وعزيز مول )والذي �ساهم بانخفا�س 
يبلغ 2.148 مرت مربع(، وخري�س مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.105 مرت مربع(، والعقارات الأخرى )والتي �ساهم بانخفا�س يبلغ 4.674 

مرت مربع( نتيجة لتوقف العمليات يف مركز العليا ومبنى ال�سباب.

املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�شنة املالية ٦0٦٦م  ٦٦٦٦٦٦٦٦

بداأ ت�سغيل كل من جوري مول واجلبيل مول يف ال�سنة املالية 2016م، وقد بلغت امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري 63.383 مرت مربع يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وهو ما ميثل 6.3% من متو�سط امل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري لل�سركة.
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بداأت ن�ساطات جوري مول يف عام 2015م، وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 48.172 مرتمربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2017م و48.122 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد �سّم جوري مول، 217 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و208 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة اإ�سغال بلغت 94.5% يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و92.6% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وعلى الرغم من انخفا�س ن�سبة ال�سغال، فقد 
ارتفعت الإيرادات الإجمالية جلوري مول بن�سبة 4.1% من 72.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 75.0 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي، اإلى ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل 
مرت مربع بن�سبة 6.5% من 1.938 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 2.064 ريال �سعودي لكل 
مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وياأتي التح�سن يف متو�سط اليرادات اليجارية لكل مرت مربع نتيجة جهود ال�سركة 

خلف�س اخل�سومات املمنوحة للم�ستاجرين بالرغم من تخفي�س قيم عدد من اليجارات للم�ستاجرين ذي العالقة.

اأ�سهر  الت�سعة  للتاأجري 20.976 مرت مربع يف فرتة  القابلة  املتاحة  ن�ساطاته يف عام 2015م وبلغت م�ساحته الإجمالية  اأما اجلبيل مول، فقد بداأت 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و20.908 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد �سّم اجلبيل مول، 113 متجًرا يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و104 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة اإ�سغال بلغت %77.3 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و90.0% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وعلى الرغم من ارتفاع ن�سبة 
ال�سغال خالل هذه املدة فقد اإنخف�ست الإيرادات الإجمالية للجبيل مول، بن�سبة 19.5% من 30.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 24.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.ويرجع ذلك لنخفا�س الإيرادات الإيجارية 
لكل مرت مربع بن�سبة 31.4% من 2.301 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 1.578 ريال �سعودي 
لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على خلفية النخفا�س يف قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ستاأجرين )راجع 
البند 6-12-2 اليرادات ح�سب النوع( النخفا�س امللحوظ يف ايرادات اليجار من عالمة جتارية واحدة )م�ستاأجر من الغري( الذي �ساهم بانخفا�س 
يبلغ 1.1 مليون ريال �سعودي )وقابل ذلك جزئيا( اإرتفاع يف معدل الكفاءة من 79.5% اإلى 81.4% خالل الفرتة قيد الدرا�سة حيث خف�ست الدارة 

قيمة اخل�سومات املمنوحة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 

املراكز التجارية التي مت افتتاحها يف ال�شنة املالية ٦0٦٦م ٦٦٦٦٦٦٦٦

بداأ كل من اليا�سمني مول واحلمراء مول ن�ساطه يف ال�سنة املالية 2017م، مب�ساحة اإجمالية م�سغولة بلغت 100.269 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ما ميثل 10.0% من متو�سط امل�ساحة الإجمالية امل�سغولة لل�سركة.

اأّما اليا�سمني مول، فقد بداأ العمل به يف عام 2016م، وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 54.752 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و54.634 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد �سّم اليا�سمني مول 247 متجًرا يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و275 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة اإ�سغال بلغت 81.8% يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و95.3% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و�سهد اإجمايل اإيرادات اليا�سمني 
مول ارتفاعًا ن�سبته 0.7% من 97.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 98.5 مليون ريال �سعودي يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة ارتفاع متو�سط امل�ساحة الإجمالية امل�سغولة من 44.805 مرت مربع اإلى 52.041 مرت مرّبع، 
خالل هذه الفرتة. قابل ذلك، انخفا�س بن�سبة 15.4% من 2.740 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، 
اإلى 2.318 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، بالتزامن مع انخفا�س معدل الكفاءة من 92.9% الى 

89.8% خالل املدة قيد الدرا�سة ب�سبب ارتفاع اخل�سومات للم�ستاأجرين ذي عالقة.

اأما حمراء مول، فقد بداأ ن�ساطاته يف عام 2016م، وبلغت م�ساحته الإجمالية املتاحة القابلة للتاأجري 53.932 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد �سّم احلمراء مول 184 متجًرا يف فرتة  الت�سعة  يف 31 دي�سمرب 2017م، و53.951 مرت مربع يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و197 متجًرا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، و�سجل ن�سبة اإ�سغال بلغ 85.9% يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و89.4% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ارتفعت الإيرادات الإجمالية يف 
احلمراء مول، بن�سبة 9.8% من 73.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 80.2 مليون ريال �سعودي يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع ذلك اإلى ارتفاع متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 1.8% من 1.953 ريال 
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 1.987 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018م، بالتزامن مع اإرتفاع ن�سبة الإ�سغال من 85.9% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى و89.4% يف فرتة 

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.
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اأكرب ٦ عمالء من حيث الإيرادات ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: الإيرادات الإيجارية لأكرب ٦ عمالء لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

ا�شم العميل

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف
 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة
اأ�شهر املنتهية 
يف ٦٦ دي�شمرب 
٦0٦٦م٦فرتة 
الت�شعة اأ�شهر 
املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦8م

عدد املتاجر
املتو�شط املرجح 

امل�شاحة امل�شغولة 
)مرت مربع(

الإيرادات 
الإيجارية 
)األف ريال 

�شعودي(

ن�شبة مئوية 
من الإجمايل

عدد 
املتاجر

املتو�شط 
املرجح امل�شاحة 
امل�شغولة )مرت 

مربع(

الإيرادات 
الإيجارية 
)األف ريال 

�شعودي(

ن�شبة مئوية من 
الإجمايل

0.4%23.4%23.51.071326.327345.163%1.154335.541343.810فواز احلكري و�سركاه *
13.2%5.1%4.67791.68875.797%8392.19966.971�سركة لندمارك العربية 

)1.2%(2.7%2.87815.06140.065%7314.83940.556جمموعة الفاروق
3.2%2.7%2.69116.17239.728%9015.24938.501�سركة اباريل للتجارة املحدودة 

)8.6%(2.4%2.68111.84134.751%9512.98738.009�سركة كمال عثمان جمجوم للتجارة
1.5%36.3%36.01.398461.089535.504%1.495470.815527.847جمموع اأكرب 5 عمالء

امل�سدر: معلومات ال�سركة
* امل�ستاأجرين من الأطراف ذات العالقة هي فواز احلكري و�سركاه ، وهم يتاألفون من �سركة فا�س القاب�سة للفنادق ، و�سركة الأغذية والرتفيه التجارية املحدودة ، وجمموعة 

عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية ، من بني اآخرين

بلغت الإيرادات الإيجارية املحّققة من خالل اأكرب خم�سة م�ستاأجرين 527.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م 
و535.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اأي ما ن�سبته 36.0% و36.3% من جمموع الإيرادات الإيجارية 
خالل الفرتة قيد الدرا�سة. ا�ستاأجر اأكرب خم�سة عمالء لل�سركة 1.495 متجر يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و1.398 متجرا 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وبالتايل، بلغ املتو�سط املرجح امل�ساحة امل�سغولة 470.815 مرًتا مربًعا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و461.089 مرًتا مربًعا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اأي ما ن�سبته 47.2% و46.0% على 

التوايل، من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة لل�سركة.

ا�ستاأجرت �سركة فواز احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة لها 1.154 و1.071 متجرًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على التوايل، و�سغلت بالتايل متو�سط م�ساحة اإجمالية م�سغولة قدرها 335.541 مرتًا مربعًا يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و326.327 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اأي ما ي�سكل %33.6 
و32.6% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة لل�سركة، على التوايل خالل مدة الدرا�سة . بقي �سايف الإيرادات املحّققة من �سركة فواز 
احلكري و�سركاه وال�سركات التابعة م�ستقر ن�سبيا مع ارتفاع طفيف بن�سبة 0.4% من 343.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2017م، اإلى 345.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع ذلك اإلى ارتفاع متو�سط الإيرادات 
الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 3.2% )من 1.366 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.410 ريال 
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م(، على خلفية انخفا�س اخل�سومات املقدمة اإلى امل�ستاأجرين حيث بداأت 

ال�سركة باعتماد �سيا�سة اخل�سومات اجلديدة.

ا�ستاأجرت �سركة لندمارك العربية 83 و77 متجرًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2018م، على التوايل، و�سغلت متو�سط م�ساحة اإجمالية قدرها 92.199 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و91.688 
مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اأي ما ي�سكل 9.2% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة لل�سركة خالل 
هذه الفرتة. وارتفع �سايف الإيرادات املحّققة من �سركة لندمارك العربية بن�سبة 13.2% من 67.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 75.8 مليون ريال �سعودية يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ونتج ذلك ب�سكل رئي�سي عن ارتفاع 
متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع )من 968 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.102 
ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م على خلفية انخفا�س اخل�سومات املقدمة ل�سركة لندمارك العربية 
بن�سبة 76.0% من 13.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 3.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب  الت�سعة  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة  الت�سعة  ا�ستاأجرت جمموعة الفاروق 73 و78 متجرًا يف فرتة 
2018م على التوايل. و�سغلت بالتايل متو�سط م�ساحة اجمالية وقدرها 14.839 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، 
امل�سغولة  للم�ساحة  املتو�سط املرجح  اإجمايل  ي�سكل 1.5% من  اأي ما  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م،  اأ�سهر  الت�سعة  و15.061 مرتًا مربعًا يف فرتة 
لل�سركة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. انخف�س �سايف الإيرادات من 
للمجموعة بن�سبة 1.2% من 40.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 40.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
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ريال  بن�سبة 2.7% )من 3.644  مربع  لكل مرت  الإيجارية  الإيرادات  متو�سط  انخفا�س  دي�سمرب 2018م، على خلفية   31 املنتهية يف  اأ�سهر  الت�سعة 
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 3.547 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م( ب�سبب ارتفاع اخل�سومات املقدمة ملجموعة الفاروق من 1.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2017م اإلى 2.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

ا�ستاأجرت �سركة اأباريل للتجارة املحدودة 90 و91 متجرًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م،  دي�سمرب 2018م على التوايل. و�سغلت بالتايل متو�سط م�ساحة قدرها 15.249 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة 
و16.172 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اأي ما ي�سكل 1.5% و1.6% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة 
لل�سركة خالل نف�س الفرتة، على التوايل. ارتفعت �سايف الإيرادات املتاأتية من �سركة اباريل للتجارة املحدودة بن�سبة 3.2% من 38.5 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 39.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، 
نتيجة ارتفاع املتو�سط املرجح لإجمايل امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 6.1%. ويرجع هذا الرتفاع الى تو�سعة عالمة جتارية واحدة يف مول الظهران )الذي 

�ساهم بزيادة 998 مرت مربع(.

ا�ستاأجرت �سركة كمال عثمان جمجوم للتجارة 95 و81 متجرًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م على التوايل. و�سغلت بالتايل متو�سط م�ساحة قدرها 12.987 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، 
و11.841 مرتًا مربعًا يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اأي ما ي�سكل 1.3% و1.2% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة 
ا ن�سبته 8.6%، من 38.0  لل�سركة، خالل نف�س الفرتة، على التوايل. و�سهد �سايف الإيرادات الإيجارية ل�سركة كمال عثمان جمجوم للتجارة انخفا�سً
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 34.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2018م. ويعود هذا النخفا�س الى النخفا�س يف متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 8.8% يف الفرتة ذاتها. 

الإيرادات الإيجارية بح�شب فئات امل�شتاأجرين ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦: الإيرادات الإيجارية بح�شب فئات امل�شتاأجرين لفرتة الت�شعة ا�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية األف ريال �شعودي
يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 
1.9%753.110767.780امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات

1.4%196.156198.926منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية
4.9%135.265141.942املاأكولت وامل�سروبات

)10.0%(54.96849.465الأن�سطة الرتفيهية
0.2%46.81946.924الأثاث ومو�سة املنزل
)7.4%(50.39746.664الريا�سة وال�ستجمام

)0.4%(43.45343.260هايربماركت/�سوبر ماركت
14.0%28.06631.997املتاجر الكبرية

)14.2%(14.88012.766الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
)21.9%(11.7979.212اخلدمات

1.1%1.334.9101.348.937جمموع الإيرادات الإيجارية من املتاجر
)5.1%(131.069124.388الإيرادات الإيجارية من الأك�ساك وامل�ستودعات

0.5%1.465.9801.473.324اإجمايل �سايف الإيرادات الإيجارية
متغريكن�سبة مئوية من جمموع الإيرادات الإيجارية

0.7%52.1%51.4%امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات 
0.1%13.5%13.4%منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية 

0.4%9.6%9.2%املاأكولت وامل�سروبات 
)0.3%(3.4%3.7%الأن�سطة الرتفيهية

0.0%3.2%3.2%الأثاث ومو�سة املنزل
)0.2%(3.2%3.4%الريا�سة وال�ستجمام 

)0.1%(2.9%3.0%هايربماركت/�سوبر ماركت
0.3%2.2%1.9%املتاجر الكبرية

)0.1%(0.9%1.0%الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
)0.2%(0.6%0.8%اخلدمات

)0.5%(8.4%8.9%الأك�ساك وامل�ستودعات
متغريمتو�سط امل�ساحة امل�سغولة )باملرت املربع(

)1.8%(492.784484.049امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات 
5.4%60.40363.647منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية 

9.1%53.13657.975املاأكولت وامل�سروبات 
4.7%102.132106.924الأن�سطة الرتفيهية

8.6%59.32664.444الأثاث ومو�سة املنزل
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فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية األف ريال �شعودي
يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 
)21.3%(29.54023.251الريا�سة وال�ستجمام

5.0%131.962138.574هايربماركت/�سوبر ماركت
)6.2%(51.92548.726املتاجر الكبرية

)15.2%(5.1874.398الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
)15.4%(8.7957.439اخلدمات

الإيرادات بالن�سبة ملتو�سط امل�ساحة امل�سغولة )ر.�س./مرت مربع(*
3.8%2.0382.115امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات 

)3.8%(4.3304.167منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية
)3.8%(3.3943.264املاأكولت وامل�سروبات 

)14.1%(718617الأن�سطة الرتفيهية
)7.7%(1.052971الأثاث ومو�سة املنزل
17.6%2.2752.676الريا�سة وال�ستجمام

)5.2%(439416هايربماركت/�سوبر ماركت
21.5%721876املتاجر الكبرية

1.2%3.8253.870الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية
)7.7%(1.7881.651اخلدمات

امل�سدر: معلومات ال�سركة
* احُت�سبت املعدلت على اأ�سا�س �سنوي بغر�س املقارنة بينها.

�سّكلت »امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات« الفئة الأكرب للم�ستاأجرين، حيث ا�ستحوذت على ن�سبة 52.1% من جمموع الإيرادات الإيجارية يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، تلتها منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية )13.5%( واملاأكولت وامل�سروبات )%9.6(. 

امللبو�شات والأحذية والأك�ش�شوارات ٦٦٦٦٦٦٦٦

اإلى 767.8  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة 1.9% من 735.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ب�سبب الرتفاع يف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة %3.8 
من 2.038 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 2.115 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وذلك نتيجة انخفا�س يف اإجمايل اخل�سومات املقدمة بن�سبة 52.9% من 212.3 مليون ريال �سعودي 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 100.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وقد قابل 
ذلك انخفا�س يف اجمايل امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 1.8% من 492.784 مرت مربع الى 484.049 مرت مربع يف الفرتة ذاتها، وعلى وجه اخل�سو�س 
يف العقارات الخرى )التي �ساهمت بانخفا�س يبلغ 2.296 مرت مربع(، عزيز مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.138 مرت مربع(، وخري�س مول 

)الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.756 مرت مربع(.

نتيجًة لذلك، ارتفعت الإيرادات املح�سلة من العمالء �سمن فئة امللبو�سات والأحذية والأك�س�سوارات كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات، من %51.4 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 52.1% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

منتجات العناية ال�شحية وال�شخ�شية ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة 1.4% من 196.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 198.9 مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة الزيادة يف اإجمايل متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 5.4% من 60.403 مرت 
مربع اإلى 63.647 مرت مربع يف الفرتة ذاتها؛ وعلى وجه اخل�سو�س يف مول العرب - جدة )والذي �ساهم باإ�سافة 1.015 مرت مربع( واليا�سمني مول 
)والذي �ساهم باإ�سافة 969 مرت مربع(. وقد قابل ذلك انخفا�س متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 3.8% من 4.330 ريال �سعودي 

لكل مرت مربع اإلى 4.167 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف الفرتات املعنية.

وبقيت الإيرادات املح�سلة من عمالء منتجات العناية ال�سحية وال�سخ�سية م�ستقرة كن�سبة من اإجمايل الإيرادات بن�سبة 13.4% يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، و13.5% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

املاأكولت وامل�شروبات ٦٦٦٦٦٦٦٦

اإلى 141.9  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة 4.9% من 135.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على الرغم من النخفا�س متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع 
بن�سبة 3.8% من 3.394 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 3.264 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر يف املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي الى الزيادة يف اإجمايل متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 9.1% من 
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53.136 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 57.975 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

نتيجًة لذلك، ارتفعت ن�سبيا الإيرادات املح�سلة من العمالء �سمن فئة املاأكولت و امل�سروبات كن�سبة مئوية من اإجمايل الإيرادات من %9.2 يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 9.6% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

الأن�شطة الرتفيهية ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة 10.0% من 55.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 49.5 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود ذلك اأ�سا�ًسا اإلى انخفا�س متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع 
بن�سبة 14.1% من 718 ريال �سعودي للمرت املربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 617 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لنخفا�س قيمة عقود اليجار ال�سنوية لعدد من امل�ستاجرين ال�سا�سني مما ادى الى لإنخفا�س 
�سايف الإيرادات يف اجلبيل مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.1 مليون ريال �سعودي(، واحلمراء مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 920 األف ريال 
�سعودي(، بال�سافة الى اإنخفا�س قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ستاأجرين )التي �ساهمت بانخفا�س يبلغ 6.2 مليون ريال �سعودي( )راجع البند 
6-12-2  اليرادات ح�سب النوع(. يقابل ذلك ارتفاع يف متو�سط امل�ساحة امل�سغولة من 102.132 مرت مربع الى 106.924 مرت مربع خالل هذه الفرتة 

نتيجة للتجهيزم�ساحة دور �سينما يف مول العرب - جدة.

الأثاث ومو�شة املنزل ٦٦٦٦٦٦٦٦

ا�ستقّر �سايف الإيرادات الإيجارية ن�سبًيا عند 46.9 مليون ريال �سعودي على مدار الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2018م. ارتفع املتو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 8.6% من 59.326 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، 
اإلى 64.444 مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة م�ستاجرجديد يف ظهران مول )الذي �ساهم بزيادة تبلغ 5.170 
مرت مربع(. وقد قابل هذا الرتفاع، اإنخفا�س متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 7.7% من 1.052 ريال �سعودي لكل مرت املربع يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 971 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ب�سبب 

النخفا�س يف قيمة العقود ال�سنوية للعديد من امل�ستاأجرين. 

الريا�شة وال�شتجمام ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية بن�سبة 7.4% من 50.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 46.7 مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لنخفا�س متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 21.3% من 29.540 مرًتا مربًعا 
اإلى 23.251 يف الفرتة ذاتها ب�سبب اإغالق عدة متاجر يف ظهران مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.454 مرت مربع(، وجوري مول )الذي �ساهم 

بانخفا�س يبلغ 1.092 مرت مربع(.

هايربماركت/�شوبر ماركت ٦٦٦٦٦٦٦٦

ا�ستقّر �سايف الإيرادات الإيجارية ن�سبّيًا عند 43.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، مع الزيادة يف املتو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 5.0% من 131.962 مرت مربع اإلى 138.574 مرت مربع خالل الفرتة 
عينها نتيجة افتتاح متاجر جديدة يف اليا�سمني مول )الذي �ساهم بزيادة تبلغ 3.460 مرتمربع(، واجلبيل مول )الذي �ساهم بزيادة تبلغ 3.152 
مرت مربع(. وقد قابل هذا الرتفاع انخفا�س مبتو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 5.2% من 439 ريال �سعودي لكل مرت املربع يف فرتة 

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 416 ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

املتاجر الكبرية ٦٦٦٦٦٦٦8

ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية لهذا البند بن�سبة 14.0% من28.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 
32.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على الرغم من انخفا�س متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة %6.2 
من 51.925 مرت مربع الى 48.726 مرت مربع خالل هذه املدة )نتيجة الغاء عدد من العقود(. ويرجع ارتفاع جممل الإيرادات اليجارية الى ارتفاع 
متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 21.5% من 721 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  
اإلى 876 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ب�سبب خف�س ال�سركة اإجمايل اخل�سومات بن�سبة %55.3 

من 10.6 اإلى 4.7 مليون �سعودي خالل هذه املدة. 

الأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية لهذا البند بن�سبة 14.2% من 14.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 
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12.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة تراجع متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 15.2% من 5.187 
مرتًا مربعًا اإلى 4.398 مرتًا مربعًا خالل هذه املدة. ويرجع ذلك بالأ�سا�س الى احلمراء مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 246 مرت مربع(، و الظهران 
مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 103 مرت مربع(. وقابل ذلك، زيادة يف متو�سط الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 1.2% من 3.825 ريال 
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 3.870 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لنخفا�س اخل�سومات املمنوحة لعدد من امل�ستاأجرين. 

اخلدمات ٦٦٦٦٦٦٦٦0

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية لهذا البند بن�سبة 21.9% من 11.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 يف دي�سمرب 2017م 
اإلى 9.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ونتج ذلك يف املقام الأول عن تراجع متو�سط امل�ساحة امل�سغولة 
بن�سبة 15.4% من 8.795 مرتًا مربعًا اإلى 7.439 مرتًا مربعًا خالل هذه املدة، ب�سبب وقف ت�سغيل مبنى ال�سباب )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.378 
مرت مربع(، بال�سافة الى اإنخفا�س متو�سط الإيرادات لكل مرت مربع بن�سبة 7.7% من 1.788 ريال �سعودي لكل مرت يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.651 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

الأك�شاك وامل�شتودعات ٦٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية من الأك�ساك وامل�ستودعات بن�سبة 5.1% من 131.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2017م اإلى 124.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويرجع ذلك اإلى النخفا�س يف �سايف الإيرادات 

يف ال�سالم مول - جدة )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 8.6 مليون ريال �سعودي(.

 الإيرادات املح�شلة من الأطراف ذات العالقة والأطراف من غري ذي العالقة ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: الإيرادات ح�شب النوع لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

األف ريال �شعودي
فرتة الت�شعة اأ�شهر 

املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م 

فرتة الت�شعة 
اأ�شهر املنتهية 
يف ٦٦ دي�شمرب 

٦0٦8م 

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية 
يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة 
الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ 

دي�شمرب ٦0٦8م 
اإجمايل الإيرادات الإيجارية للمتاجر

)22.0%(526.059410.526الإيرادات الإيجارية - امل�ستاأجرون ذوي العالقة 
0.5%1.070.507 1.065.118الإيرادات الإيجارية - امل�ستاأجرون من الغري

اخل�سومات
)61.1%()76.353()196.134(اخل�سومات - امل�ستاأجرون ذوي العالقة

)7.3%()55.743()60.133(اخل�سومات - امل�ستاأجرون من الغري
1.1%1.348.937 1.334.910�سايف الإيرادات الإيجارية للمتاجر*

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية
)2.7%(334.223325.123املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة )مرت(- الأطراف ذوو العالقة 

املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة )باملرت املربع( - الطرف ذي العالقة كن�سبة مئوية من جمموع املتو�سط املرجح للم�ساحة 
)1.0%(32.5%33.5%امل�سغولة

2.0%660.968674.304املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة )مرت مربع(- امل�ستاأجر من الغري
)19.8%(2.0991.684اإجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - الطرف ذو العالقة )ريال �سعودي/مرت مربع(
)1.5%(2.1492.117اإجمايل الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - امل�ستاأجر من الغري )ريال �سعودي/مرت مربع(

4.1%1.3161.370�سايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - الطرف ذو العالقة )ريال �سعودي/مرت مربع(

)1.0%(2.0272.007�سايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع - امل�ستاأجر من الغري )ريال �سعودي/مرت مربع(

* ل ي�سمل التحليل اأعاله الإيرادات الإيجارية املتاأتية من الأك�ساك وامل�ستودعات، مبا اأنها غري م�سمولة بامل�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري
امل�سدر: معلومات ال�سركة

ا�ستاأجر امل�ستاأجرون ذو العالقة ما ن�سبته 33.5% و32.5% من اإجمايل املتو�سط املرجح للم�ساحة امل�سغولة لل�سركة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على التوايل، مبا يف ذلك �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه 

التابعة. و�سركاتها 

امل�شتاأجرون ذو العالقة ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س اإجمايل الإيرادات الإيجارية املتاأتية من م�ستاأجري الأطراف ذات العالقة بن�سبة 22.0% من 526.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 410.5 مليون ريال �سعودية يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لنخفا�س اجمايل 
الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع بن�سبة 19.8% من 2.099 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 
1.684 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وكان ذلك نتيجة، لنخفا�س قيمة العقود ال�سنوية للعديد من 
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امل�ستاأجرين )راجع البند 6-12-2 الإيرادات ح�سب النوع( وانخفا�س متو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 2.7% للم�ستاأجرين ذي العالقة من 334.223 
مرت مربع اإلى 325.123 مرت مربع نتيجة لتوقف العمليات يف مركز العليا للبيع بالتجزئة ومبنى ال�سباب )اللذان �ساهما بانخفا�س يبلغ 4.674 مرت 
مربع( بال�سافة لالنخفا�س يف امل�ساحة امل�سغولة يف الظهران مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.607 مرت مربع(، مول العرب – جدة )الذي �ساهم 
بانخفا�س يبلغ   1.158مرت مربع(، وهيفاء مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.026 مرت مربع( وقابل ذلك ارتفاع يف امل�ساحة امل�سغولة يف بع�س 

املراكز التجارية الأخرى ب�سايف م�ساحة 365 مرت مربع.

وانخف�ست اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين من الأطراف ذات ال�سلة بن�سبة 61.1% من 196.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
العقود  قيمة  النخفا�س يف  لتعادل  دي�سمرب 2018م،  املنتهية يف 31  اأ�سهر  الت�سعة  �سعودي يف فرتة  ريال  مليون  اإلى 76.4  دي�سمرب 2017م  يف 31 
اليجارية )يرجى الرجوع اإلى البند 6-12-2 الإيرادات ح�سب النوع(. ويرجع ذلك بالأ�سا�س اإلى انخفا�س اخل�سومات يف مول العرب - جدة )والذي 
�ساهم بانخفا�س يبلغ 17.7 مليون ريال �سعودي( ومول الظهران )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 20.1 مليون ريال �سعودي( والنخيل مول - الريا�س 
)والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 15.2 مليون ريال �سعودي(. وتتوزع اخل�سومات املقدمة للم�ستاأجرين من الأطراف ذات ال�سلة والبالغ قدرها 76.4 
مليون ريال �سعودي على جميع جتارية وترتكز يف مول العرب - جدة )9.2 مليون ريال �سعودي(، مول الظهران )8.1 مليون ريال �سعودي( والنخيل 

مول - الريا�س )7.9 مليون ريال �سعودي(، وغريها.

وتبعًا لذلك، ارتفع �سايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع من م�ستاأجري الأطراف ذات العالقة بن�سبة 4.1% من 1.316 ريال �سعودي لكل مرت مربع 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.370 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

امل�شتاأجرون من الغري ٦٦٦٦٦٦٦٦

بقي اإجمايل الإيرادات الإيجارية من امل�ستاأجرين من الغري م�ستقر ن�سبيا مع ارتفاع ب�سيط بن�سبة 0.5% من 1.065.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 1.070.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود ذلك 
لرتفاع يف الأ�سا�س اإلى ارتفاع املتو�سط امل�ساحة امل�سغولة بن�سبة 2.0% من 660.968 مرت مربع الى 674.304 مرت مربع خالل هذه الفرتة، وا�ستبدال 
عدد من امل�ستاأجرين ب�سعر اأقل. نتيجة لذلك، انخف�س �سايف الإيرادات الإيجارية لكل مرت مربع من امل�ستاأجر من الغري بن�سبة 1.5% من 2.149 ريال 
�سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 2.117 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2018م.

�سهد �سايف الإيرادات الإيجارية من امل�ستاأجرين من الغري ارتفاع طفيف بن�سبة 1.0% من 1.005.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2017م الى 1.014.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود هذا الرتفاع بالأ�سا�س اإلى 
)1( الرتفاع يف اإجمايل الإيرادات اليجارية، )2( وانخفا�س بقيمة اخل�سومات املمنوحة امل�ستاأجرين من الغري بن�سبة 7.3% من 60.1 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 55.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، 
ريال  مليون  يبلغ 2.1  بانخفا�س  �ساهم  )الذي  مول  واليا�سمني  �سعودي(  ريال  مليون  يبلغ 2.5  بانخفا�س  �ساهم  )الذي  الظهران  مول  خا�سة يف 

�سعودي(.

اما �سايف الإيرادات اليجارية لكل مرت مربع من امل�ستاأجرين من الغري، فقد انخف�س بن�سبة 1.0% من 2.027 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 2.007 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

تكاليف الإيرادات ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: تكاليف الإيرادات لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

18.7%144.481171.440م�ساريف الإيجار

)3.3%(93.06990.007م�ساريف خدمات

)22.0%(57.56644.886م�سروفات امن 

)21.3%(56.02444.091نظافة

8.7%29.73032.315�سيانة وا�سالح
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 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

10.4%20.66922.825رواتب موظفني و مزايا اخرى

٦.0%٦0٦.٦٦٦٦0٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من 
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�سركة و املعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)3.3%(180174عدد العمالة يف نهاية الفرتة
تكاليف الإيرادات لإجمايل امل�ساحة الإجمالية القابلة 

للتاأجري املتوفرة )ريال �سعودي/مرت مربع(*
19.1%178212نفقات الإيجار

)3.5%(115111نفقات املرافق

)22.5%(7155نفقات اخلدمات الأمنية

)21.7%(6954نفقات خدمات التنظيف

8.1%3740نفقات الت�سليح وال�سيانة

7.7%2628تكاليف املوظفني

0.8%٦٦٦٦00املجموع

 * احُت�سبت املعدلت على اأ�سا�س �سنوي لأغرا�س املقارنة بينها 
امل�سدر: معلومات ال�سركة.

ارتفعت تكاليف الإيرادات بن�سبة 1.0% من 401.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 405.6 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي، اإلى الزيادة يف نفقات الإيجار بقيمة 27.0 مليون ريال 
�سعودي، وهو ما قابله جزئًيا انخفا�س نفقات اخلدمات الأمنية )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 12.7 مليون ريال �سعودي(، ونفقات خدمات التنظيف 

)والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 11.9 مليون ريال �سعودي(.

م�شاريف اليجار ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفعت م�ساريف بن�سبة 18.7% من 144.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 171.4 مليون ريال �سعودي 
يف يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع ذلك ب�سكل رئي�سي، اإلى زيادة م�ساريف اإيجار عزيز مول )والذي �ساهم باإ�سافة 
32.1 مليون ريال �سعودي(، نتيجة لـ )1( اتفاقية الإيجار اجلديدة املوقعة مع عزيز مول يف نوفمرب 2017م، بقيمة �سنوية اأعلى وقدرها 38 مليون 
ريال �سعودي )مقارنة مببلغ 11.6 مليون ريال �سابقًا(، حتى عام 2046م )بدًل من عام 2028م(، بالإ�سافة اإلى )2( ت�سجيل ر�سوم اإيجار اإ�ستثنائية، 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م من اأجل ت�سحيح الإيجار الغري امل�سجل لعزيز مول خالل الفرتات ال�سابقة )بناًء على �سعر العقد 

اجلديد(.

وبالتايل، ارتفع متو�سط م�ساريف لكل مرت مربع بن�سبة 19.1% من 178 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017م، اإلى 212 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

م�شاريف خدمات ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�ست م�ساريف اخلدمات بن�سبة 3.3% من 93.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 90.0 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وذلك ب�سكل عام ب�سبب تركيب نظام اإ�ساءة LED يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2018م مما اأدى اإلى توفري الطاقة وانخفا�س التكلفة.

يعود �سبب النخفا�س يف م�ساريف اخلدمات ب�سكل رئي�سي اإلى ال�سالم مول - جدة )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.8 مليون ريال �سعودي(، و�سلمى 
مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.0 مليون ريال �سعودي(، والنخيل مول - الريا�س )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 954 األف ريال �سعودي(، يقابله 

جزئيا يف ذلك، ارتفاع يف نفقات اخلدمات العامة اإلى مول الظهران )والذي �ساهم با�سافة 3.8 مليون ريال �سعودي(.
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ونتيجة لذلك، انخف�ست م�ساريف اخلدمات  للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بن�سبة 3.5% من 115 ريال �سعودي لكل مرتمربع يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 111 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 

ارتفع معدل ا�سرتداد تكاليف اخلدمات العامة( ن�سبة م�ساريف اخلدمات العامة التي تكبدتها ال�سركة التي يتم ا�سرتدادها من امل�ستاأجرين كاإيرادات 
اخلدمات ( من 79.0% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 84.3% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، 
وذلك نتيجة الزيادة يف املعدل )للمرت املربع الواحد( بالن�سبة للعقود املوقعة حديًثا ومراجعة الأ�سعار بالن�سبة للم�ستاأجرين القائمني عند جتديد 

عقودهم.

م�شروفات اأمن ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�ست م�سروفات المن بن�سبة 22.0% من 57.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 44.9 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، خا�سة يف اليا�سمني مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.4 مليون ريال �سعودي(، 
وال�سالم مول- جدة )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.3 مليون ريال �سعودي(، والنخيل مول - الريا�س )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.3 مليون 
ريال �سعودي(، وعزيز مول )الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.0 مليون ريال �سعودي(. وياأتي هذا النخفا�س بالتزامن مع تخفي�س عدد حرا�س الأمن 
من 906 حار�س يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 600 حار�س يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، بالإ�سافة 
اإلى انخفا�س تكلفة حرا�س الأمن من فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، وحتى فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 
وقد ارتفع عدد حرا�س الأمن ب�سكل ا�ستثنائي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م ب�سبب فر�س احلكومة زيادة عدد حرا�س الأمن 

يف مراكز الت�سوق.

ونتيجة لذلك، انخف�س متو�سط م�سروفات المن للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بن�سبة 22.5% من 71 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 55 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

نظافة ٦٦٦٦٦٦٦٦

بن�سبة 21.3% من 56.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة  التي متثل اخلدمات املقدمة من الأطراف اخلارجية،  التنظيف،  انخف�ست نفقات خدمات 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 44.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويرتبط ذلك ب�سكل 
اأ�سا�سي بال�سالم مول - جدة )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.3 مليون ريال �سعودي(، واليا�سمني مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.7 مليون 
ريال �سعودي( . والنخيل مول - الريا�س )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.1 مليون ريال �سعودي( ومول احلمراء )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 1.0 

مليون ريال �سعودي(.

يعود �سبب النخفا�س يف خدمات التنظيف اإلى العقد املعدل مع �سركة املقدمة خلدمات التنظيف لتقليل عدد املوظفني )عمال النظافة وامل�سرفني( 
من 1239 يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 693 يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وبرغم من ذلك ظل 

معدل الأجور م�ستقًرا مما �ساهم باحلفاظ على م�ستوى النظافة املطلوب.

ونتيجة لذلك، انخف�س متو�سط نفقات خدمات التنظيف للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بن�سبة 21.7% من 69 ريال �سعودي لكل مرت 
مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 54 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

�شيانة و ا�شالح ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفعت نفقات �سيانة و ال�سالح بن�سبة 8.7% من 29.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 32.3 مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإلى �سيانة نظام مكافحة احلريق ح�سب متطلبات الدفاع 

املدين، واعادة طالء بع�س املراكز التجارية. 

وقد تركزت الزيادة يف نفقات الت�سليح وال�سيانة يف اليا�سمني مول )والذي �ساهم باإ�سافة 700 األف ريال �سعودي(، وخري�س مول )والذي �ساهم 
باإ�سافة 572 األف ريال �سعودي(، وعزيز مول )والذي �ساهم باإ�سافة 489 األف ريال �سعودي(.

ونتيجة لذلك، ارتفع متو�سط نفقات الت�سليح وال�سيانة للم�ساحة الإجمالية القابلة للتاأجري املتاحة بن�سبة 8.1% من 37 ريال �سعودي لكل مرت مربع 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 40 ريال �سعودي لكل مرت مربع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

رواتب موظفني و مزايا اخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦

ارتفعت تكاليف رواتب املوظفني بن�سبة 10.4% من 20.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 22.8 مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 يف دي�سمرب 2018م، على الرغم من انخفا�س عدد املوظفني من 180 اإلى 174 موظف خالل الفرتة 
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ذاتها. ولقد لوحظ ارتفاع يف متو�سط   التكلفة ال�سهرية لكل موظف بن�سبة 14.2% من 12.759 ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2017م اإلى 14.575 ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وياتي هذا الرتفاع يف �سوء القرار مبراجعة وتعديل 

رواتب املوظفني لت�سمل الرتفاع يف تكاليف املعي�سة.

ا�شتهالك العقارات ال�شتثمارية ٦٦٦٦٦8

جدول  ٦٦٦٦: ا�شتهالك العقارات ال�شتثمارية لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)6.3%(203.893191.149ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية

امل�سدر: املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من 
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�سركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية

اإلى  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م  انخف�س ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية بن�سبة 6.3% من 203.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
191.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وارتبط النخفا�س ب�سكل رئي�سي بعزيز مول )والذي �ساهم بخف�س 
10.0 مليون ريال �سعودي(، حيث اتفقت الإدارة على اإبرام عقد اإيجار اأر�س جديد مع عزيز مول حتى �سنة 2046م، باملقارنة بالتفاق على العقد 
املنتهية يف 31  اأ�سهر  الت�سعة  بعزيز مول يف فرتة  املتعلقة  ال�ستثمارية  العقارات  اإ�ستهالك  اإنخفا�س  ت�سجيل  وبالتايل، مت  ال�سابق )�سنة 2028م(. 
دي�سمرب 2018م على اأ�سا�س �سروط العقد اجلديدة. بالإ�سافة اإلى ذلك، ارتبط النخفا�س اأي�سًا بجوري مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 2.2 
الإنتاجي  العمر  والتي مددت  امل�ستاأجرة»،  الأرا�سي  «البناء على  اإلى  ال�ستثمارية  اأ�سول ممتلكاته  فئة  اإعادة ت�سنيف  ب�سبب  �سعودي(،  ريال  مليون 
لالأ�سول )من 4 اإلى 18 �سنة(. على هذا النحو، �سيتم ا�ستهالك قيمة العقارات ال�ستثمارية ال�سافية يف عزيز مول وجوري مول على املدى اطول، مما 

اأدى اإلى انخفا�س يف تكاليف ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

الدعاية والرتويج ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: نفقات الدعاية والرتويج لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)39.5%(5.2913.200الدعاية

)67.4%(5.3631.747الرتويج

)٦٦.٦%(٦0.٦٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من 
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�سركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية.

انخف�ست نفقات الدعاية والرتويج بن�سبة 53.6% من 10.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 4.9 مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى انخفا�س نفقات الرتويج بقيمة 3.0 مليون ريال 
�سعودي خالل مدة الدرا�سة بالإ�سافة لنخفا�س نفقات الالفتات بقيمة 1.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها. وكان هذا النخفا�س نتيجة 
خلطة ال�سركة الت�سويقية لتقليل نفقات الدعاية والرتويج كجزء من ا�سرتاجتية ال�سركة ل�ستعمال المثل للنفقات. اإلى جانب ذلك ُيعزى ارتفاع نفقات 
الت�سويق خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى تكاليف ا�ستثنائية تكبدتها ال�سركة فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2017م، وقدرها 1.2 مليون ريال �سعودي حيث رعت ال�سركة مهرجان الريا�س للت�سوق والرتفيه.

امل�شاريف العمومية والإدارية ٦٦٦٦٦٦0

جدول  ٦٦٦٦: امل�شاريف العمومية والإدارية لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)33.0%(68.22245.733تكاليف املوظفني 

676.4%3.19024.766النفقات الحكومية 

15.3%21.22424.479ال�ستهالك 
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 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)9.8%(10.2129.210نفقات الت�سالت 

42.5%5.6007.981الأتعاب املهنية 

9.3%5.8066.346نفقات التاأمني 

7.9%2.8793.106نفقات الإيجار 

)52.6%(411195ال�سيانة

)23.2%(4.2323.249اأخرى 

٦.٦%٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.0٦٦املجموع

)25.6%(297221عدد العمالة يف نهاية الفرتة

)9.9%(25.52322.993متو�سط الراتب ال�سهري لكل موظف

امل�سدر: املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها من 
القوائم املالية الأولية املوحدة لل�سركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)25.6%(297221عدد العمالة يف نهاية الفرتة

)9.9%(25.52322.993متو�سط الراتب ال�سهري لكل موظف

كن�شبة مئوية من الإيرادات

)1.5%(2.8%4.3%تكاليف املوظفني

1.3%1.5%0.2%النفقات احلكومية

0.2%1.5%1.3%ال�ستهالك

0.0%0.6%0.6%نفقات الت�سالت

0.2%0.5%0.3%الأتعاب املهنية

0.٦%٦.٦%٦.٦%املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة

تكاليف املوظفني ٦٦٦٦٦٦0٦٦

انخف�ست تكاليف املوظفني بن�سبة 33.0% من 68.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 45.7 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، بالتزامن مع النخفا�س يف عدد املوظفني من 297 اإلى 221 خالل هذه املدة. متا�سيًا 

مع خطة ال�سركة لال�ستخدمل المثل للنفقات وال�ستعانة ب�سركات خارجية يف بع�س الوظائف.

النفقات احلكومية ٦٦٦٦٦٦0٦٦

ارتفعت النفقات احلكومية من 3.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 24.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على خلفية غرامات بقيمة 22.4 مليون ريال �سعودي، نتيجة التاأخر يف �سداد مدفوعات �سريبة القيمة 

امل�سافة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

ال�شتهالك ٦٦٦٦٦٦0٦٦

ارتفعت م�ساريف ال�ستهالك للممتلكات واملعدات بن�سبة 15.3% من 21.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، بالتزامن مع الزيادة يف العقارات واملعدات خالل املدة قيد  اإلى 24.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
الدرا�سة على خلفية الإ�سافات التي طالت الأدوات واملعدات )والتي �ساهمت باإ�سافة 3.9 مليون ريال �سعودي(، والأثاث والرتكيبات )والتي �ساهمت 

باإ�سافة 3.9 مليون ريال �سعودي(.
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نفقات الت�شالت ٦٦٦٦٦٦0٦٦

انخف�ست نفقات الت�سال بن�سبة بلغت 9.8% من 10.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م الى 9.2 مليون ريال 
.Yardi سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وتتعلق هذه النفقات ب�سكل اأ�سا�سي بتنفيذ نظام�

الأتعاب املهنية ٦٦٦٦٦٦0٦٦

ارتفعت الر�سوم املهنية بن�سبة 42.5% من 5.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 8.0 مليون ريال �سعودي 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. وذلك نتيجة الزيادة يف للخدمات ال�ست�سارية القانونية بقيمة 2.0 مليون ريال �سعودي خالل 

الفرتة.

نفقات التاأمني ٦٦٦٦٦٦0٦٦

ارتفعت م�سروفات التاأمني بن�سبة 9.3% من 5.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 6.3 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. و يرجع ذالك ب�سكل ا�سا�سي الى خ�سم 7.5% على اق�ساط التاأمني امل�ستلمة يف فرتة 

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و التي مل تكن موجودة يف 31 دي�سمرب 2018م.

نفقات الإيجار ٦٦٦٦٦٦0٦٦

بلغت م�سروفات الإيجار 2.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و3.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، تتعلق هذه النفقات باملكاتب املوؤجرة يف الريا�س )منطقة النخيل( بقيمة اإيجار �سنوية تبلغ 3.5 مليون ريال 
�سعودي. يعود �سبب انخفا�س لالإيجار يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى خ�سم نقدي ا�ستثنائي قدره 200 األف ريال �سعودي 

لت�سوية املدفوعات يف وقت مبكر.

النفقات الأخرى ٦٦٦٦٦٦0٦8

جدول  ٦٦٦٦: النفقات الأخرى لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
 دي�شمرب ٦0٦٦م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م

)36.2%(2.3761.517ال�سفر واملوا�سالت

)50.6%(674333القرطا�سية املكتبية

ل ينطبق234-هاتف 

)41.4%(370217خدمات التنظيف

20.2%129155الأمن 

16.1%683793اأخرى

)٦٦.٦%(٦.٦٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة

ربح الفرتة ٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: �شايف الدخل ملّدة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
 الدخل من العمليات الت�شغيلية

8.٦%٦٦٦.٦٦٦8٦0.0٦0)قبل اليرادات وامل�شروفات الخرى(

)15.9%(9.6518.117ح�سة يف �سايف الدخل اخلا�س ب�سركة زميلة

62.6%)361.806()222.481(التكاليف التمويلية

)65.5%(19.8516.843اليرادات الخرى

)33.1%()6.337()9.467(م�سروفات اخرى
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 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
دي�شمرب ٦0٦٦م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
دي�شمرب ٦0٦8م مراجعة

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

)٦٦.0%(٦٦٦.٦٦٦٦8٦.8٦٦الدخل قبل الزكاة 

)342.9%(61.788)25.442(الزكاة

0.٦%٦٦٦.٦8٦٦٦8.٦٦٦ربح الفرتة

ربح الفرتة العائد اإلى:

0.1%537.619538.400مالكي ال�سركة

6.2%9.66610.263احل�سة غري امل�سيطرة

0.٦%٦٦٦.٦8٦٦٦8.٦٦٦ربح الفرتة

 امل�سدر: املعلومات املالية عن فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الواردة يف اجلدول اعاله مت ا�ستخراجها 
من القوائم املالية الأولية املوحدة لل�سركة واملعدة ح�سب املعاير الدولية العداد التقارير املالية ح�سب اململكة العربية ال�سعودية

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦كن�شبة مئوية من اليرادات
 دي�شمرب ٦0٦٦م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

 املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية

2.8%51.9%49.1%ربح الت�سغيل

)0.3%(33.9%34.2%ربح الفرتة

امل�سدر: معلومات ال�سركة

ارتبطت احل�سة من �سايف دخل ال�سركة الزميلة بال�ستثمار يف �سركة عقارية، وتتاألف تلك احل�سة من ا�ستثمار بواقع 25% يف �سركة اأ�سواق امل�ستقبل 
للتجارة وهي اجلهة املالكة لبانوراما مول. وقد بلغ هذا مبلغ 9.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و8.1 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، متا�سيًا مع �سايف الدخل امل�ستثمر فيه وتوزيعات الأرباح على اأ�سا�س طريقة 

ح�ساب حقوق امللكية لال�ستثمارات )بني 20% و 50% من امللكية(.

ارتفعت التكلفة التمويلية بن�سبة 62.6% من 222.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 361.8 مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة )1( ارتفاع الر�سوم املالية املتعلقة بت�سهيالت مرابحة الطويلة الأجل بن�سبة 
8.4% من 204.8 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 222.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة القرو�س الإ�سالمية امل�سرتكة اجلديدة )7.2 مليار ريال �سعودي( التي ح�سلت عليها �سركة املراكز العربية 
املعاملة غري املطفاأة ال�ستثنائية بقيمة 125.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة  ال�سابقة، )2( �سطب تكلفة  التمويلية  الت�سهيالت  لإعادة متويل جميع 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، التي متثل ر�سوم ترتيبات الت�سهيالت التمويلية القدمية. وقد قابل ذلك، انخفا�س يف تكاليف اطفاء 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م (املتعلقة بر�سوم ترتيبات القرو�س  املعامالت بن�سبة 17.3% من 17.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
الثالثة ال�سابقة( الى 14.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م (املتعلقة بر�سوم ترتيبات ت�سهيالت التمويل 

اجلديدة( )الرجاء الرجوع اإلى بند  6-13-4 املطلوبات غري املتداولة(.

بلغت اليرادات الخرى 19.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وتتاألف من: )1( عك�س يف املطلوبات )بقيمة 
14.1 مليون ريال �سعودي( التي متثل املبالغ التي ل ميكن تعقبه )الإيرادات غري امل�ستحقة( الغري مطابقة للم�ستاأجرين ذي العالقة بالإ�سافة اإلى 
)2( توزيعات اأرباح من ال�ستثمارات املتاحة للبيع )5.7 مليون ريال �سعودي(. وقد بلغت اليرادات الخرى يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 
رباح من ال�ستثمارات المتاحة للبيع )5.7 مليون ريال �سعودي( تتعلق،  دي�سمرب 2018م 6.8 مليون ريال �سعودي وتتاألف من اإيرادات توزيعات الأ

ب�سكل اأ�سا�سي بال�ستثمارات يف �سركة املكارم لال�ستثمار )3.8 مليون ريال �سعودي( ويف �سركة البوارج لال�ستثمار )1.9 مليون ريال �سعودي(. 

بلغت امل�سروفات الخرى 9.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م وتتعلق، ب�سكل اأ�سا�سي من عمليات �سطب 
ال�سلف املقدمة للموّردين )7.8 مليون ريال �سعودي(. وقد بلغت امل�سروفات الخرى يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 6.3 مليون 

ريال �سعودي تتعلق، ب�سكل اأ�سا�سي ب�سطب ال�سلف املقدمة للموّردين )6.1 مليون ريال �سعودي( والتي كانت م�ستحقة لأكرث من عامني.
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يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، مت احت�ساب وت�سجيل خم�س�سات الزكاة )-25.4 مليون ريال �سعودي( على اأ�سا�س قاعدة 
الزكاة الفردية لل�سركة. يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م قامت �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة بتخ�سي�س مبلغ 8.8 مليون ريال 
�سعودي ميثل ح�سة �سركة املراكز العربية يف التزام الزكاة لل�سنوات من 2007م اإلى 2016م. علما بانه لدى �سركة خم�س�س زكاة بقيمة 83.9 مليون 
ريال �سعودي لل�سنوات من 2007م اإلى 2016م. وعليه، قامت ال�سركة  بت�سجيل الأثر املرتتب من الربط النهائي امل�ستلم يف قائمة الربح اأو اخل�سارة 
النهائي  التقدير  بلغ  ا�ستثنائي(.  )دخل  �سعودي  ريال  مليون   75.1 وقدرها  العربية  املراكز  ل�سركة  اإيجابية  ا�ستثنائية  ت�سوية  عن  ذلك  اأ�سفر  وقد 
املخ�س�س ل�سركة املراكز العربية 8.8 مليون ريال �سعودي )من ا�سل 56.5 مليون ريال �سعودي املخ�س�سة ل�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة(، وقد 

بلغت خم�س�سات الزكاة ل�سركة املراكز العربية  83.9 مليون ريال �سعودي. 

بلغت ن�سبة احل�سة غري امل�سيطرة 9.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و10.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وترتبط ب�سكل رئي�سي بح�سة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية )50% من امللكية( يف 

�سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية )اأي النخيل بالزا(. 

�شايف الدخل املتكرر ٦٦٦٦٦٦٦

 جدول  ٦8٦٦: �شايف الدخل املتكرر كما يف فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م وفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب 
        ٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦األف ريال �شعودي
 دي�شمرب ٦0٦٦م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦8م

 فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦
 دي�شمرب ٦0٦٦م٦فرتة الت�شعة اأ�شهر

املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

0.٦%٦٦٦.٦٦٦٦٦8.٦00ربح الفرتة العائد اإلى مالكي ال�شركة *

)38.2%()9.671()15.653(تعديالت على الإيرادات

2.534.5%6.130161.495م�ساريف ا�ستثنائية

)35.9%(9.4676.069خ�سائر ا�ستثنائية نتيجة اإنخفا�س قيمة الذمم املدينة

ل ينطبق-)14.067(عك�س ا�ستثنائي يف املطلوبات 

ل ينطبق)75.142(-ت�سوية ا�ستثنائية يف ر�سيد الزكاة

)200.0%(2.527)2.527(ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية

ل ينطبق-11.912تعديل دائم يف نفقات خدمات التنظيف

ل ينطبق-12.659تعديل دائم يف نفقات خدمات المن

ل ينطبق-3.818تعديل دائم يف تكاليف املوظفني

٦٦.٦%٦٦٦.٦٦8٦٦٦.٦٦8�شايف الدخل املتكرر

*يف جدول اعاله، مت ا�ستخراج �سايف الدخل يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م من القوائم املالية الأولية 
املوحدة لل�سركة واملعدة وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.

امل�سدر: معلومات ال�سركة

�سمل حتليل ال�سايف الدخل املتكرر اأعاله، تعديالت كافة اليرادات وامل�ساريف ال�ستثنائية على �سايف الدخل جالل الفرتة. و�سملت التعديالت؛ )1( 
تعديالت على اليرادات نتيجة اإيرادات اإ�ستثنائية، واإيرادات من م�ساريع ملغاة، )2( تعديالت متعلقة بحذف م�ساريف اإيجارات، م�ساريف مهنية، 
م�ساريف ت�سويق، و التكاليف املالية ال�ستثنائية، )3( خ�سائر ا�ستثنائية نتيجة عمليات �سطب ا�ستثنائية لذمم مدينة وعك�س ا�ستثنائي يف املطلوبات، 
)4( ارباح ا�ستثنائية يف الزكاة نتيجة الت�سوية مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل، بالإ�سافة الى )5( تعديالت على فرتات �سابقة نتيجة تغيري دائم يف 

تكلفة التنظيف، خدمات المن ويف كلفة املوظفني.
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امليزانيات العمومية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م ٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: امليزانيات العمومية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة*

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦8م ٦  ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦8م

املوجودات

موجودات متداولة

90.7%80.351153.227النقد وما يف حكمه

26.4%246.733311.861ذمم مدينة

51.8%238.579362.159مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات العالقة

122.3%274.508610.179دفعات مقدمة ملقاول طرف ذي عالقة

)0.9%(119.092118.007مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى 

)6.5%(32.98530.834اإيرادات م�ستحقة )ايجار(

٦٦.٦%٦٦٦.٦٦8٦.٦8٦.٦٦٦اجمايل املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

)19.7%(80.69264.793الدفعات املقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - غري متداولة

0.0%200.323200.323مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة

)100.0%(-48.518ايجار مدفوع مقدما - اجلزء غري املتداول

)6.5%(65.96961.668الإيرادات امل�ستحقة )ايجار( - اجلزء غري متداول

)2.2%(39.66938.786ال�ستثمار يف �سركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 

)15.4%(128.476108.709ال�ستثمارات الأخرى

)0.1%(10.781.87010.776.045عقارات ا�ستثمارية 

)12.0%(136.828120.371ممتلكات ومعدات 

)٦.0%(٦٦.٦8٦.٦٦٦٦٦.٦٦0.٦٦٦اجمايل املوجودات غري املتداولة

٦.٦%٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦اجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات متداولة

)29.6%(276.725194.909ذمم دائنة 

12.7%433.000488.173اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأجل 

)91.1%(221.62019.716مبالغ م�ستحقة لالأطراف ذات العالقة 

29.6%277.252359.265اإيرادات غري حمققة 

19.2%11.30113.467قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة

106.4%162.540335.414م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى 

)48.2%(146.56075.947زكاة م�ستحقة

)٦.8%(٦.٦٦8.٦٦8٦.٦8٦.8٦0اجمايل مطلوبات املتداولة

مطلوبات غري املتداولة

12.4%5.395.0296.062.592قرو�س طويلة الأجل

)26.1%(54.91440.583مطلوبات غري متداولة اأخرى

)9.7%(560.360506.030قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة-جزء غري املتداول

)11.0%(30.33826.999مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

٦.٦%٦.0٦0.٦٦٦٦.٦٦٦.٦0٦اجمايل املطلوبات غري املتداولة

٦.٦%٦.٦٦٦.٦٦08.٦٦٦.0٦٦اجمايل املطلوبات

حقوق امللكية 
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 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة*

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

٦٦ مار�س ٦0٦8م ٦  ٦٦ 
دي�شمرب ٦0٦8م

0.0%4.450.0004.450.000راأ�س املال 

0.0%370.739370.739احتياطي النظامي 

)85.8%(77.57211.002اأرباح مبقاة

)597.5%()13.727(2.759الحتياطيات الأخرى

)1.7%(4.901.0714.818.014حقوق امللكية العائدة ملالكي ال�سركة

308.4%3.88215.854احل�س�س غري امل�سيطرة 

)٦.٦%(٦.٦0٦.٦٦٦٦.8٦٦.8٦٦اجمايل حقوق امللكية 

٦.٦%٦٦.٦٦٦.٦٦٦٦٦.٦٦٦.٦٦٦اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

*لقد مت اعادة ت�سنيف بع�س الرقام للمقارنة لتتما�سى مع طريقة العر�س لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م كما هو مبني يف اجلدول 70-6

يف هذه الن�سرة ، مت�سيا مع اأ�سا�س الت�سنيفات يف 31 دي�سمرب2018م ، مت اإعادة ت�سنيف بع�س املبالغ يف 31 مار�س 2018م. يو�سح اجلدول التايل 
مطابقة الأرقام املعاد ت�سنيفها الواردة يف هذه الن�سرة مع الأرقام الواردة يف البيانات املالية لل�سركة لل�سنة املالية2018م والتي اأعدت وفًقا ملعايري 

التقارير املالية الدولية يف اململكة العربية ال�سعودية:
جدول  ٦0٦٦:اعادة ت�شنيف امليزانيات العمومية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م 

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8ماعادة الت�شنيفح�شب القوائم املالية*

املعاد ت�شنيفها**

املوجودات

موجودات متداولة

80.35180.351اأر�سدة لدى البنوك ونقد يف ال�سندوق 1 

246.733246.733ذمم مدينة

238.579238.579مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات العالقة

274.508274.508دفعات مقدمة ملقاول طرف ذي عالقة

53.90165.191119.092مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى 

32.98532.985اإيرادات م�ستحقة 2

٦٦٦.0٦٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.٦٦8اجمايل املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

80.69280.692الدفعات املقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - غري متداولة

200.323200.323مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة

48.518)127.481(175.999ايجار مدفوع مقدما 3

65.96965.969الإيرادات امل�ستحقة - اجلزء غري متداول 4

39.66939.669ال�ستثمار يف �سركة زميلة  5

128.476128.476اإ�ستثمارات متاحة للبيع 6

10.781.87010.781.870عقارات ا�ستثمارية 

136.828136.828ممتلكات ومعدات 

٦٦.٦8٦.٦٦٦)٦٦٦.٦8٦(٦٦.٦0٦.8٦٦اجمايل املوجودات غري املتداولة

٦٦.٦٦٦.٦٦٦)٦٦.٦٦0(٦٦.٦٦٦.88٦اجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

مطلوبات متداولة

276.725276.725ذمم دائنة 
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 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8ماعادة الت�شنيفح�شب القوائم املالية*

املعاد ت�شنيفها**

433.000433.000اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأجل 

221.620221.620مبالغ م�ستحقة لالأطراف ذات العالقة 

277.252277.252اإيرادات غري حمققة 

11.30111.301قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة

162.540)52.876(215.416م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى 

146.560146.560زكاة م�ستحقة

٦.٦٦8.٦٦8)٦٦.8٦٦(٦.٦8٦.8٦٦اجمايل مطلوبات املتداولة

مطلوبات غري املتداولة

5.395.0295.395.029قرو�س طويلة الأجل

54.91454.914-مطلوبات غري متداولة اأخرى

560.360)64.329(624.689قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة - جزء غري املتداول

30.33830.338مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

٦.0٦0.٦٦٦)٦.٦٦٦(٦.0٦0.0٦٦اجمايل املطلوبات غري املتداولة

٦.٦٦٦.٦٦0)٦٦.٦٦0(٦.٦٦٦.٦٦0اجمايل املطلوبات

حقوق امللكية 

4.450.0004.450.000راأ�س املال 

370.739370.739احتياطي النظامي 

77.57277.572اأرباح مبقاة

2.7592.759الحتياطيات الأخرى

4.901.0714.901.071حقوق امللكية العائدة ملالكي ال�سركة

3.8823.882احل�س�س غري امل�سيطرة 

٦.٦0٦.٦٦٦٦.٦0٦.٦٦٦اجمايل حقوق امللكية 

٦٦.٦٦٦.٦٦٦)٦٦.٦٦0(٦٦.٦٦٦.٦٦٦اجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

*القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2018م
 **القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

1 مت عر�سها »النقد وما يف حكمه« يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م
2 مت عر�سها »اإيرادات م�ستحقة )ايجار(« يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

3 مت عر�سها »ايجار مدفوع مقدما - اجلزء غري املتداول« يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م
4 مت عر�سها »الإيرادات امل�ستحقة )ايجار( - اجلزء غري متداول« يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

5 مت عر�سها »ال�ستثمار يف �سركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية« يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م
6 مت عر�سها »ال�ستثمارات الأخرى« يف القوائم املالية املوحدة الأولية لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

املوجودات املتداولة  ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: املوجودات املتداولة ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة*

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

80.351153.227النقد وما يف حكمه

246.733311.861الذمم املدينة

274.508610.179دفعات مقدمة ملقاول طرف ذو عالقة - اجلزء املتداول

238.579362.159مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات العالقة - اجلزء املتداول

119.092118.007مدفوعات مقدمة وموجودات مقدمة اخرى
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 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة*

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

32.98530.834ايرادات م�ستحقة )ايجار(

٦٦٦.٦٦8٦.٦8٦.٦٦٦جمموع املوجودات املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م
لغر�س اعادة الت�سنيف يف 31 مار�س 2018م، الرجاء ال�ستناد الى جدول 6-70 »اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م«

النقد وما يف حكمه ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: النقد وما يف حكمه كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

79.509152.320النقد 

842907ما يعادل النقد

80.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب  ريال  اإلى 153.2 مليون  �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م  ريال  يعادله من 80.4 مليون  وما  النقد  الأر�سدة  ارتفعت 
2018م، نظًرا لزيادة ال�سيولة الناجتة عن الأن�سطة التمويلية من عجز قدره 558.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2017م، اإلى فائ�س قدره 413.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع هذا الرتفاع ب�سفة اأ�سا�سية اإلى 
القر�س الإ�سالمي امل�سرتك اجلديد الذي ح�سلت عليه ال�سركة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، والبالغ 7.2 مليار ريال �سعودي 
ل�ستبدال القرو�س الثالثة ال�سابقة البالغة 5.8 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م. يف 31 دي�سمرب 2018م، كان ل�سركة املراكز العربية اأموال 

نقدية حمتجزة بقيمة 67.9 مليون ريال �سعودي مبا يتوافق مع متطلبات القر�س الإ�سالمي امل�سرتك اجلديد.

�شايف الذمم املدينة ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: �شايف الذمم املدينة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي

112.14299.864حّتى90يومًا

9168.13678.072 - 180يومًا

18148.34579.260 - 270 يومًا

27141.13735.485 - 360 يومًا

115.590173.402اأكرث من 360 يومًا

٦8٦.٦٦0٦٦٦.08٦اإجمايل الذمم املدينة

)154.221()138.617(خ�سائر النخفا�س/خم�س�س الذمم املدينة

٦٦٦.٦٦٦٦٦٦.8٦٦�شايف الذمم املدينة

امل�سدر: معلومات ال�سركة

مل ميثل ر�سيد الذمم املدينة )با�ستثناء الذمم املدينة اخلا�سة بامل�ستاجرين من اأطراف ذو عالقة( �سوى 11.4% و14.4% من اإجمايل الإيرادات 
ال�سنة/الفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2018م و31 دي�سمرب 2018م، )على اأ�سا�س �سنوي( على التوايل. ارتفع �سايف الذمم املدينة من 246.7 مليون 
ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م، اإلى 311.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، ب�سبب التاأخري يف حت�سيل املبالغ من امل�ستاأجرين 
خالل الفرتة. ويظهر ذلك من خالل الزيادة يف الذمم املدينة امل�ستحقة لأكرث من 360 يومًا من 115.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م 
اإلى 173.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م )علمًا باأن خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها املتعلقه بهذا املبلغ بلغ 115.0 مليون 

ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م(.



269

جدول  ٦٦٦٦: خ�شائر النخفا�س/خم�ش�س الذمم املدينة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

٦8.٦٦٦٦٦8.٦٦٦يف بداية الفرتة

)36.762(-اأثر اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية 9

�س ال�سنة/ الفرتة 94.81453.202خم�سّ

)837()4.614(الديون امل�سطوبة

٦٦8.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦يف نهاية الفرتة

امل�سدر: امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

وفًقا  ال�ستثنائي  اخل�سارة  منوذج  ح�سب  2018م،  دي�سمرب   31 يف  �سعودي  ريال  مليون   154.2 املدينة  الذمم  النخفا�س/خم�س�س  خ�سائر  بلغ 
القانونيني  للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  عن  وال�سادرة  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمعايري  ووفقًا   )IFRS9( الدولية  للمعايرياملحا�سبية 

2018م. دي�سمرب   31 يف   %33.1 اإلى  2018م  مار�س   31 يف   %36.0 من  املخ�س�سات  تغطية  ن�سبة  انخف�ست  النحو،  هذا  على   .)»SOCPA«(

مليون  املدينة  36.8  الذمم  النخفا�س/خم�س�س  على خ�سائر  التعديل  بلغ  يف 1 اأبريل 2018م، وعلى اأثر اعتماد املعيار الدويل للتقارير املالية 9، 
ريال �سعودي، وقد مّت ت�سجيله �سمن الأرباح املحتجزة يف ح�سابات حقوق امللكية، بح�سب تعليمات املعايري املحا�سبية الدولية )IFRS9(، ووفقًا للمعايري 

املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة خالل ال�سنة الأولى من تطبيقها.

مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات العالقة  ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: مبالغ م�شتحقة من اأطراف ذات العالقة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة

٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

87.694186.001الذمم املدينة لبدلت اإيجار املتاجر*

150.000150.000�سركة فا�س القاب�سة للفنادق - متداولة

15.721- �سركة ت�ساري�س جند 

8.031-�سركة فا�س تكنوجل�ست ترادينغ

8852.406�سركة اإيكو دزين كون�سلتانت

٦٦8.٦٦٦٦٦٦.٦٦٦جمموع اجلزء املتداول 

200.323200.323�سركة فا�س القاب�سة للفنادق - غري متداولة

٦٦8.٦0٦٦٦٦.٦8٦املجموع 

* ت�سمل الذمم املدينة لبدلت اإيجار املتاجر لأطراف ذات عالقة �سركة الطعمة والرتفيه التجارية املحدودة، �سركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، �سركة 
األعاب بيلي املحدودة، �سركة ن�سك التجارية املحدودة، �سركة بوابة الغذاء، �سركة ف�ساء الطفال املحدودة، �سركة مراكز القهوة التجارية، �سركة اجليل القادم، �سركة املهارات 

 املبتكرة لاللعاب، �سركة فا�س التجارية
امل�سدر: معلومات ال�سركة، امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

بلغ اجلزء املتداول من امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة 362.2 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م )238.6 مليون ريال �سعودي كما 
يف 31 مار�س 2018م(، علًما باأنه يرتبط ب�سفة رئي�سية مبا يلي )1( الذمم املدينة من الأطراف ذات العالقة الأخرى يف �سياق الأعمال العادية 
�سعودي(  ريال  مليون  للفنادق )150.0  القاب�سة  فا�س  �سركة  امل�ستحقة من  الأر�سدة  �سعودي( )2(  ريال  مليون  الإيجارية( )186.0  )الإيرادات 
املتعلقة ببيع اأر�س يف الريا�س يف ال�سنة املالية 2016م؛ و)3( املبالغ امل�ستحقة القب�س من �سركة ت�ساري�س جند لالأمن )15.7 مليون ريال �سعودي(، 
وتتاألف من دفعة م�سبقة مببلغ 12.7 مليون ريال �سعودي للخدمات الأمنية. )4( الر�سدة امل�ستحقة من �سركة فا�س تكنوجل�ست ترادينغ )8.0 مليون 
اإيكو ديزاين  �سركة  امل�ستحقة من  الر�سدة  اللكرتونية. )5(  املن�سات  التجارة على  ب�ساأن درا�سات حول  تتالف من دفعات مقدمة  �سعودي(  ريال 

كون�سلتانت وتتاألف من دفعة مقدمة مببلغ 2.4 مليون ريال �سعودي مقابل خدمات ت�سميم يف ملراكز التجارية قيد الن�ساء وامل�ستقبلية.

ارتبطت م�ستحقات الإيجار ب�سكل رئي�سي باملبالغ امل�ستحقة من امل�ستاأجرين ذات العالقة. ارتفعت م�ستحقات الإيجار من 87.7 مليون ريال �سعودي 
كما يف 31 مار�س 2018م، اإلى 186.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م. ويرجع ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى الفواتري اجلديدة ال�سادرة يف 

فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، اإلى جانب تاأخر يف حت�سيل الأر�سدة امل�ستحقة خالل الفرتة. 
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بقي اجلزء املتداول واجلزء غري املتداول من الذمم املدينة امل�ستحقة من �سركة فا�س القاب�سة للفنادق م�ستقًرا بقيمة 150.0 مليون ريال �سعودي، 
القاب�سة  فا�س  �سركة  امل�ستحقة من  املدينة  الذمم  ت�سكل  التوايل.  دي�سمرب 2018م، على  و31  �سعودي، يف 31 مار�س 2018م  ريال  مليون  و200.3 
للفنادق، مبالغ م�ستحقة من �سركة املراكز العربية مقابل اأر�س يف الريا�س التي مت بيعها ل�سركة فا�س القاب�سة للفنادق يف ال�سنة املالية 2016م. وفقًا 
لعقد البيع، يجب حت�سيل 150.0 مليون ريال �سعودي من الر�سيد يف ال�سنة املالية 2018م، بينما يجب حت�سيل مبلغ 200.3 مليون ريال �سعودي 
بالكامل يف ال�سنة املالية 2019م. يف فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، مت متديد جدول املدفوعات لأر�س يف الريا�س اإلى مار�س 

2020م )150.0 مليون ريال �سعودي(، و مار�س 2021م )200.3 مليون ريال �سعودي(. 

بلغ اجلزء غري املتداول من املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذات العالقة 200.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م و31 دي�سمرب 2018م، 
علًما باأنه ارتبط باجلزء غري املتداول من الذمم املدينة من بيع اأر�س يف الريا�س ل�سركة فا�س القاب�سة للفنادق.

دفعات مقدمة ملقاول ٦ طرف ذو عالقة ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: دفعات مقدمة ملقاول ٦ طرف ذو عالقة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

274.508610.179الدفعات املقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - متداولة

80.69264.793الدفعات املقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - غري متداولة

٦٦٦.٦00٦٦٦.٦٦٦املجموع

امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

بلغ اإجمايل قيمة العقود املربمة مع �سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية 3.4 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م.

ارتفعت الدفعات املقدمة ل�سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية املتداولة من 274.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 610.2 
مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك اإلى املبالغ املدفوعة مقابل بناء اخلليج مول، بوليفارد اجلامعة والنخيل مول الدمام خالل 

فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

انخف�ست الدفعات املقدمة ل�سركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية غري متداولة من 80.7 مليون ريال �سعودي الى 64.8 مليون نتيجة حتويلها الى 
دفعات متداولة. 

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى  ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

67.38375.131بدلت الإيجار املدفوعة مقدًما - املتداولة

34.37427.978ال�سلف املقدمة للموّردين 

8.2059.468النفقات املدفوعة م�سبًقا

3.2304.929م�ستحقات املوظفني 

5.900500خطاب ال�سمان

٦٦٦.0٦٦٦٦8.00٦املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

بلغت الدفعات املقّدمة واملوجودات املتداولة الأخرى، 118.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، وقد تاأّلفت من بدلت الإيجار املدفوعة 
�سعودي(،  ريال  مليون  م�سبًقا )9.5  املدفوعة  والنفقات  �سعودي،  ريال  مليون  للموردين 28.0  املقدمة  ال�سلف  �سعودي،  ريال  مليون  مقدًما 75.1 

وم�ستحقات املوظفني )4.9 مليون ريال �سعودي( وخطاب ال�سمان )500 األف ريال �سعودي(.

بلغ ر�سيد بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا - اجلزء املتداول 75.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، وارتبط ب�سفة رئي�سية مب�سروع 
زهرة مول )27.6 مليون ريال �سعودي( مقابل 7 اأ�سهر من الإيجار، و م�سروع بوليفارد اجلامعة )15.9 مليون ريال �سعودي( مقابل 7 اأ�سهر من 

الإيجار، وجوري مول )10.2 مليون ريال �سعودي( مقابل 8 اأ�سهر من الإيجار.
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وبلغت ال�سلف املقدمة للموردين 28.0 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، وتتعلق ب�سكل اأ�سا�سي بالتطورات املتعلقة باأعمال حت�سني العقارات 
امل�ستاأجرة، و�سراء املعدات )مبا يف ذالك على �سبيل املثال ل احل�سر مولدات الطاقة، واآلت الأقدام، والكامريات الأمنية( والتطوير العام للمراكز 

التجارية.

ارتفعت النفقات املدفوعة م�سبًقا من 8.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، اإلى 9.5 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م؛ يرجع 
ب�سبب �سراء م�سابيح  الكهربائية مببلغ 2.5 مليون ريال �سعودي  املواد ال�ستهالكية  الدفعة املقدمة من  ارتفاع قيمة   )i( الى اأ�سا�سي  ب�سبب  ذلك 
LED اجلديدة التي �سيتم تخ�سي�سها للمراكز التجارية )ii( وارتفاع يف قيمة الدفعة املقدمة لتطبيق النظام ور�سوم ال�سرتاك مببلغ 235 األف ريال 

�سعودي، وقد قابل ذالك انخفا�س النفقات التاأمني املدفوع م�سبًقا بواقع 865 األف ريال �سعودي.

بلغت م�ستحقات املوظفني 4.9 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، مقارنة مب�ستحقات املوظفني البالغة 3.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م، وكانت مرتبطة بال�سلف املقدمة للموظفني وفًقا لل�سيا�سة الداخلية لل�سركة.

انخف�ست قيمة خطاب ال�سمان من 5.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م، اإلى 500 األف ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، ب�سبب 
اإلغاء خطاب ال�سمان مع بنك البالد ال�سادر ل�سالح مالكي اأرا�سي خري�س مول.

اإيرادات م�شتحقة )ايجار(  ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦8٦٦: اإيرادات م�شتحقة )ايجار( كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

 ٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي
مراجعة

 ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
مراجعة

32.98530.834اإيرادات م�ستحقة - متداولة

65.96961.668اإيرادات م�ستحقة - غري متداولة

٦8.٦٦٦٦٦.٦0٦املجموع 

امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

متثل الإيرادات امل�ستحقة، الأثر الناجم عن الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لإيرادات الإيجار مبا يتما�سى مع املبادئ التوجيهية ملعايري 
املحا�سبة الدولية. وبالتايل، ت�سكل الإيرادات امل�ستحقة املبالغ املتعاقدة للم�ستاأجرين، مع تاأثري الزيادات ال�سنوية على فرتات الإيجار وفرتات ال�سماح 
املمنوحة للم�ستاأجرين مبوجب اإيرادات م�ستحقة، لت�سجيل الإيرادات على طريقة الق�سط الثابت لإيرادات الإيجار �سمن فرتة العقود مع امل�ستاأجرين.

انخف�ست الإيرادات امل�ستحقة، من 99.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 92.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود 
ذلك ب�سورة رئي�سية اإلى ا�ستحقاق الإيرادات امل�ستحقة من خالل مول العرب )2.3 مليون ريال �سعودي(، النخيل مول )1.6 مليون ريال �سعودي(، 
مول الظهران )1.3 مليون ريال �سعودي(، مقابل ارتفاع يف احلمراء مول )2.0 مليون ريال �سعودي( ويا�سمني مول )0.9 مليون ريال �سعودي( نتيجة 

عقود جديدة / جتديد عقود خالل الفرتة.

موجودات غري متداولة  ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: موجودات غري املتداولة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة*
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
80.69264.793الدفعات املقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة - غري متداولة**

200.323200.323مبالغ م�ستحقة من اطراف ذات عالقة***
-48.518ايجار مدفوع مقدما - اجلزء غري املتداول

65.96961.668الإيرادات امل�ستحقة )ايجار( - اجلزء غري متداول****
39.66938.786ال�ستثمار يف �سركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 

128.476108.709ال�ستثمارات الأخرى
10.781.87010.776.045عقارات ا�ستثمارية 
136.828120.372ممتلكات ومعدات 

11.482.34411.370.695اجمايل املوجودات غري املتداولة
امل�سدر: امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

* لغر�س اعادة الت�سنيف يف 31 مار�س 2018م، الرجاء ال�ستناد الى جدول 6-70 » اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م«
** مت حتليلها �سمن الق�سم 6-13-1 «دفعات مقدمة ملقاول طرف ذو عالقة»

*** مت حتليلها �سمن الق�سم 6-13-1 «مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات العالقة»
**** مت حتليلها �سمن الق�سم 6-13-1 «ايرادات م�ستحقة )ايجار(»
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ايجار مدفوع مقدما ٦ جزء غري املتداول ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  80٦٦: يجار مدفوع مقدما ٦اجلزء غري املتداول يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦8م*األف ريال �شعودي

-15.710م�سروع زهرة مول
-9.133م�سروع بوليفارد اجلامعة 

-23.675م�سروع القلم مول
-48.518املجموع 

امل�سدر: معلومات ال�سركة
* لغر�س اعادة الت�سنيف يف 31 مار�س 2018م، الرجاء ال�ستناد الى جدول 6-70 » اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م«

اإّن جميع عقود اإيجار الأر�س تت�س على ان يكون الدفع �سنويا مقدما )با�ستثناء خري�س مول( وفقا لتفاقية تاأجري الأرا�سي. كان ال�سبب الرئي�سي 
وراء انخفا�س بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا  - اجلزء الغري متداول )وتتعلق بامل�ساريع قيد التطوير(. من 48.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 
2018م اإلى �سفر يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة حتويل بدلت الإيجار املدفوعة مقدمًا اخلا�س بقلم مول )23.7 مليون ريال �سعودي( اإلى �سركة 
فا�س القاب�سة، حيث قررت الإدارة اإيقاف امل�سروع )يرجى الرجوع اإلى البند 2.2.2 العقارات ال�ستثمارية(، بالإ�سافة اإلى اطفاء م�ساريف الإيجار 

املتعلقة بزهرة مول و بوليفارد اجلامعة، خالل الفرتة. 

ال�شتثمار يف �شركة م�شتثمر فيها بطريقة حقوق امللكية  ٦٦٦٦٦٦٦٦

انخف�س ال�ستثمار يف ال�سركة امل�ستثمر فيها )اأ�سواق امل�ستقبل( بواقع 883 األف ريال �سعودي من 39.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م، 
اإلى 38.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة لتوزيع اأرباح الأ�سهم من ال�سركة امل�ستثمر فيها خالل الفرتة.

ال�شتثمارات الأخرى ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  8٦٦٦: ال�شتثمارات املتاحة للبيع كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة

121.500102.000ا�ستثمارات ب�سركات عقارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر

6.9766.709ا�ستثمارات ب�سندوق عقاري بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة 

128.476108.709املجموع

امل�سدر:القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

تتعلق ا�ستثمارات ب�سركات عقارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر باإ�ستثمار ال�سركة ب�سركة اأمالك العاملية للتمويل العقاري )بن�سبة 
ماكية 8.5%(. تتعلق ا�ستثمارات ب�سندوق عقاري بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة باإ�ستثمار ال�سركة بال�سندوق املدينة الرقمية )بن�سبة 

ملكية %0.25(.

دي�سمرب 2018م،   31 �سعودي يف  ريال  مليون  اإلى 108.7  مار�س 2018م،   31 �سعودي يف  ريال  مليون  الخرى من 128.5  ال�ستثمارات  انخف�ست 
ب�سبب انخفا�س القيمة ال�سوقية لال�ستثمار يف �سركة اأمالك الدولية للتمويل العقاري )بن�سبة ملكية 8.5%( و�سندوق املدينة الرقمية )بن�سبة ملكية 

0.25%( خالل الفرتة، نتيجة اعتماد معايري املحا�سبية الدولية )IFRS 9( لول مرة خالل هذه الفرتة.

عقارات ا�شتثمارية ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  8٦٦٦: عقارات ا�شتثمارية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي

4.771.8144.771.814الأرا�سي
2.188.5142.130.720املباين

1.865.5711.760.356املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة
1.168.8641.371.993امل�ساريع قيد الإن�ساء

578.126585.651فرتة الإعفاء من الإيجار املر�سلمة
208.981155.512التكلفة املبا�سرة الأولية

10.781.87010.776.045املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة

بلغت العقارات ال�ستثمارية 10.776.0 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، وهي ت�سمل ب�سكٍل رئي�سي الأرا�سي      )4.771.8 مليون 
ريال �سعودي(، واملباين )2.130.7 مليون ريال �سعودي(، واملباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة )1.760.4 مليون ريال �سعودي(، وامل�ساريع قيد الإن�ساء 

)1.372.0 مليون ريال �سعودي(.
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تاألفت ممتلكات الأرا�سي التي بلغت 4.771.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، من 14 قطعة اأر�س يف اأنحاء اململكة على ال�سكل التايل:

)1( 8 قطع اأر�س مبنية عليها املراكز التجارية احلالية باإجمايل القيمة الدفرتية ال�سافية تبلغ 1.022.0 مليون ريال �سعودي.

)2( 6 قطع اأرا�سي للمراكز التجارية قيد الإن�ساء او مت تخ�سي�سها لالن�ساء يف امل�ستقبل باإجمايل القيمة الدفرتية ال�سافية تبلغ 3.749.8 مليون 
ريال �سعودي.

انخف�ست القيمة الدفرتية للمباين من 2.188.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 2.130.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2018م. ت�سمل مباين ال�سركة يف 31 دي�سمرب 2018م، مول العرب - جدة )848.1 مليون ريال �سعودي( ومول حمرا )387.0 مليون ريال �سعودي( 
ونور مول )233.6 مليون ريال �سعودي( ومكة مول )184.3 مليون ريال �سعودي( والح�ساء مول    )164.3 مليون ريال �سعودي( وجبيل مول )148.0 

مليون ريال �سعودي(.

انخف�ست املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة من 1.865.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 1.760.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى ا�ستهالك العقارات ال�ستثمارية خالل الفرتة. وارتبطت املباين على الأرا�سي امل�ستاأجرة ب�سكل رئي�سي 
باليا�سمني مول )378.0 مليون ريال �سعودي( والنخيل مول - الريا�س ) 366.9 مليون ريال �سعودي( ومول الظهران )305.5 مليون ريال �سعودي( 

وجوري مول ) 300.3 مليون ريال �سعودي(.

ارتفعت امل�ساريع قيد الإن�ساء من 1.168.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 1.372.0 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة 
الزيادة يف تكلفة امل�ساريع قيد الإن�ساء ؛ واملتعلقة بالنخيل مول دمام )الذي �ساهم باإ�سافة تبلغ 98.3 مليون ريال �سعودي(، وبولفارد اجلامعة )الذي 
�ساهم باإ�سافة تبلغ 105.2 مليون ريال �سعودي(، مول اخلليج (الذي �ساهم باإ�سافة تبلغ 49.9 مليون ريال �سعودي(. يف املقابل، انخف�ست امل�ساريع 
قيد الإن�ساء ب�سورة جزئية مببلغ 32.0 مليون ريال �سعودي نتيجة نقل ملكية م�سروع قلم مول اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية، حيث قررت ان ل 

مت�سي بامل�سروع.

اإرتفعت قيمة فرتة الإعفاء من الإيجارات املر�سملة التي ت�سمل ر�سملة بدلت الإيجار اخلا�سة باملراكز قيد الت�سغيل ف�ساًل عن املمتلكات قيد الإن�ساء 
من 578.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 585.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإلى 
زيادة فرتة الإعفاء من الإيجارات املر�سملة للم�ساريع امل�ستقبلية مثل اأر�س الزهرة )والذي �ساهم باإ�سافة تبلغ 42.0 مليون ريال �سعودي( وجند 
مول )والذي �ساهم باإ�سافة تبلغ 23.9 مليون ريال �سعودي(، وامل�ساريع قيد الن�ساء مثل بوليفارد اجلامعة )والذي �ساهم باإ�سافة تبلغ 27.3 مليون 
ريال �سعودي(، يقابلها ب�سورة جزئية نقل ملكية م�سروع قلم مول اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 90.5 مليون 

ريال �سعودي(.

متثل التكلفة املبا�سرة الأولية لعقود الإيجار الت�سغيلية ر�سوم و�ساطة وعمولت مدفوعة لو�سطاء طرف ثالث بني املوؤجر وامل�ستاأجر. يتم حتديد اأ�سعار 
العمولة خالل املفاو�سات التي تتم بني الو�سيط وال�سركة مبعدل حوايل 2.5 % من اإجمايل قيمة العقد. انخف�ست التكلفة املبا�سرة الأولية من 209.0 
مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 155.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م بعد نقل ملكية قلم مول اإلى �سركة فا�س 

القاب�سة ال�سعودية الذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 51.9 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة.

تنوي ال�سركة �سرف 0.45 مليار ريال �سعودي على النفقات ال�ستثمارية للمراكز التجارية التي �سيتم افتتاحها يف ال�سنة املالية 2020م. كما اأن من 
املتوقع اأن تبلغ النفقات الراأ�سمالية للفرتة املتو�سطة الأجل 3.0 مليار ريال �سعودي، و�سوف يتم انفاقها ابتدا من ال�سنة املالية 2020م.

ممتلكات ومعدات ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  8٦٦٦: ممتلكات ومعدات كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة

72.01663.839األدوات والمعدات
40.46637.804األثاث والتركيبات

24.16018.608التحسينات على المباني المسـتأجرة
185121المركبات
136.828120.372المجموع

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

بلغت املمتلكات واملعدات 120.4 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م وتاألفت من الأدوات واملعدات )63.8 مليون ريال �سعودي(، والأثاث 
والرتكيبات )37.8 مليون ريال �سعودي(، والتح�سينات على املباين امل�ستاأجرة )18.6 مليون ريال �سعودي(، واملركبات )120 األف ريال �سعودي(.

انخف�س �سايف القيمة الدفرتية لالأدوات واملعدات من 72.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 63.8 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 
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2018م نظرًا ل�ستهالك الأدوات واملعدات )12.1 مليون ريال �سعودي(، وقد مت التعوي�س عنه جزئيًا بالإ�سافات البالغة 3.9 مليون ريال �سعودي.

انخف�س �سايف القيمة الدفرتية لالأثاث والرتكيبات من 40.5 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 37.8 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 
2018م نتيجة ال�ستهالك )6.6 مليون ريال �سعودي(، وقد قابله ب�سور جزئية اإ�سافات يبلغ قدرها 3.9 مليون ريال �سعودي، وذلك املتعّلق ب�سورة 

رئي�سية باملقر الرئي�سي املوؤجر حديًثا.

انخف�س �سايف القيمة الدفرتية للتح�سينات على املباين امل�ستاأجرة من 24.2 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 18.6 مليون ريال �سعودي 
يف 31 دي�سمرب 2018م ب�سبب ال�ستهالك خالل الفرتة )5.6 مليون ريال �سعودي(.

املطلوبات املتداولة با�شتثناء اجلزء املتداول من القرو�س  ٦٦٦٦٦٦

جدول  8٦٦٦: املطلوبات املتداولة با�شتثناء اجلزء املتداول من القرو�س كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة*
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
276.725194.909ذمم دائنة 

221.62019.716مبالغ م�ستحقة لالأطراف ذات العالقة 
277.252359.265اإيرادات غري حمققة 

11.30113.467قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة
162.540335.414م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى 

146.56075.947زكاة م�ستحقة
1.095.998998.718املجموع

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م الذمم الدائنة

* لغر�س اعادة الت�سنيف يف 31 مار�س 2018م، الرجاء ال�ستناد الى جدول 6-70 » اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م«

ذمم دائنة ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  8٦٦٦: ذمم دائنة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي

79.32462.401ال�سيانة
41.64152.934الإمداد بالطاقة

118.61943.771ا�ستئجار الأرا�سي
28.48625.529التنظيف

5.1537.828الأتعاب املهنية
3.5022.446اأخرى

276.725194.909املجموع

امل�سدر: معلومات ال�سركة

بلغت الذمم الدائنة 194.9 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، وتاألفت من الذمم الدائنة ملوردي ال�سيانة البالغة 62.4 مليون ريال �سعودي 
والذمم الدائنة ملوردي الطاقة البالغة 52.9 مليون ريال �سعودي والذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي البالغة 43.8 مليون ريال �سعودي، والذمم الدائنة 
اأخرى  البالغة 7.8 مليون ريال �سعودي، وذمم دائنة  البالغة 25.5 مليون ريال �سعودي، والذمم الدائنة املتعلقة بالأتعاب املهنية  ملوردي التنظيف 

وقدرها 2.4 مليون ريال �سعودي.

بلغت الذمم الدائنة ملوردي ال�سيانة 62.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي باأعمال الإن�ساء وال�سيانة اجلارية 
الالزمة  ال�سيانة  وامل�ساعد وغريها من خدمات  الهواء  وتكييف  والتهوية  التدفئة  ونظام  املباين  التجارية، مبا يف ذلك �سيانة  املراكز  يف خمتلف 
للعمليات اليومية. انخف�ست الذمم الدائنة ملوردي ال�سيانة من 79.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 62.4 مليون ريال �سعودي 
كما يف 31 دي�سمرب 2018م بعد �سداد بع�س الأر�سدة خالل الفرتة نتيجة التفاق مع موردي ال�سيانة على تخ�سي�س مبلغ 10.0 مليون ريال �سعودي 

�سهريا بدء من الربع الثالث من ال�سنة املالية 2019م.

ارتفعت الذمم الدائنة ملوردي الطاقة من 41.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 52.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2018م، فيما يتعلق مبول العرب، مول الظهران، �سالم مول - جدة، من بني اآخرين. يف 31 دي�سمرب 2018م ارتبطت الذمم الدائنة ملوردي الطاقة، 

ب�سكل اأ�سا�سي ب�سركة خارجية تقوم على توريد مولدات الطاقة اخلا�سة باملراكز التجارية و�سركة الكهرباء ال�سعودية. 

اإلى 43.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31  انخف�ست الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي من 118.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م 
دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى املدفوعات اخلا�سة بهيفاء مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 27.7 مليون ريال �سعودي( ومول 
الظهران )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 23.7 مليون ريال �سعودي( وجوري مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 23.1 مليون ريال �سعودي( وخري�س 
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مول )والذي �ساهم بانخفا�س يبلغ 5.4 مليون ريال �سعودي(. ارتبطت الذمم الدائنة ل�ستئجار الأرا�سي كما يف 31 دي�سمرب 2018م ب�سفة رئي�سية 
بخري�س مول )10.8 مليون ريال �سعودي( وتو�سيع مول العرب - جدة )9.9 مليون ريال �سعودي(، و�سلمى حائل )3.5 مليون ريال �سعودي( وعزيز 

مول )6.5 مليون ريال �سعودي(.

انخف�ست الذمم الدائنة ملوردي التنظيف من 28.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م اإلى 25.5 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
2018م بعد �سداد بع�س الأر�سدة خالل الفرتة.

من  وغريها  ال�سوقية  والدرا�سات  واملراجعة  وال�ست�سارية  القانونية  الدرا�سات  تقدم  التي  اخلارجية  الأطراف  بخدمات  املهنية  الأتعاب  ارتبطت 
اخلدمات املهنية الأخرى. بلغت الأتعاب املهنية 7.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م وارتبطت ب�سفة رئي�سية باملبالغ امل�ستحقة ل�سركة 

معنية بتقدمي ا�ست�سارات ا�سرتاتيجية وذلك مقابل اخلدمات التي تقدمها.

وبلغت ر�سيد الذمم الدائنة الأخرى 2.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، وارتبطت بنفقات املوظفني امل�ستحقة مثل بدل املعي�سة 
وغريها. الفنادق  التاأمني،و  وم�ساريف  اليومية، 

مبالغ م�شتحقة لالأطراف ذات العالقة  ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  8٦٦٦: مبالغ م�شتحقة لالأطراف ذات العالقة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
1.24913.094 اإتقان لإدارة املن�ساآت

15.6276.621�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية
-200.288فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه

-4.456�سركة ت�ساري�س جند
221.62019.716املجموع 

امل�سدر: : القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

بلغت امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة 19.7 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، وتاألفت بالأر�سدة الأخرى امل�ستحقة ل�سركة اإتقان لإدارة 
املن�ساآت وخدمات التنظيف )13.1 مليون ريال �سعودي( واأر�سدة امل�ستحقة ل�سركة فا�س القاب�سة اا�سعودية )6.6 مليون ريال �سعودي(.

انخف�ست الأر�سدة امل�ستحقة لالأطراف ذي العالقة من 221.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 2018م، اإلى 19.7 مليون ريال �سعودي يف 31 
دي�سمرب 2018م، نتيجة للتعديل �سروط الدفع )من 6 ا�سهر مقدما الى 3 ا�سهرمقدما( املتعلقة باملبالغ امل�ستحقة املقدمة من �سركة فواز عبدالعزيز 

احلكري و�سركاه التي انخف�ست من 200.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى ل�سيء يف 31 دي�سمرب 2018م.
جدول  8٦٦٦: حركة ح�شابات �شركة فا�س القاب�شة ال�شعودية )٦٦ مار�س ٦0٦8م٦ ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م(

٦٦ مار�س ٦0٦8م ٦ ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8ماألف ريال �شعودي

)15.627(الر�سيد امل�ستحق ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية يف31 مار�س 2018م
494.332الدفعات املقدمة  لتوزيع الرباح 

83.867العقارات ال�ستثمارية املنقولة
11.758الإيرادات اليجارية

23.375ايجار مقدم منقول ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية )املتعلق بقلم مول(
20.500مبالغ م�ستحقة من �سركات ذات عالقة مت ت�سديدها عن طريق �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية  

22.575الأتعاب املهنية
)640.000(توزيعات ارباح

)8.825(حتويل الزكاة امل�ستحقة اإلى ال�سركة الأم القاب�سة
1.423اأخرى

)6.621(الر�سيد امل�ستحق ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية يف 31 دي�سمرب 2018م

امل�سدر: معلومات ال�سركة

اإلى 6.6 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب  ال�سعودية من 15.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م  القاب�سة  انخف�س ر�سيد �سركة فا�س 
2018م. اأعلنت ال�سركة توزع اأرباح بقيمة 640.0 مليون ريال �سعودي مت ت�سجيلها �سمن ح�ساب �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية حل�ساب امل�ساهمني يف 
�سركة املراكز العربية وقد مت ت�سويتها من خالل )1( نقل ممتلكات ا�ستثمارية مببلغ 83.9 مليون ريال،)2( الدفعات املقدمة  لتوزيع الرباح 494.3 
مليون ريال �سعودي نقدا و)3( مدفوعات قدمتها �سركة املراكز العربية بالنيابة عن �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية مببلغ 22.6 ريال �سعودي. مليون 

لت�سوية الر�سوم املهنية املختلفة ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية.
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اإيرادات غري حمققة ٦٦٦٦٦٦٦٦

بلغت الإيرادات غري املحققة 359.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، وارتبطت ب�سكٍل رئي�سي مبا يلي:)1( بدلت الإيجار واملنافع املح�سلة 
مقدًما من امل�ستاأجرين من الغري يف خمتلف املراكز التجارية، )2( املبالغ املدفوعة مقدما مقابل اخلدمات الإعالمية وخدمات الت�سويق يف امل�ستقبل، 

)3( املبالغ املدفوعة مقدما لرتكيب اأجهزة ر�سد الإقبال يف املتاجر.

ارتفعت الإيرادات غري املحققة من 277.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 359.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، نتيجة 
بدلت اليجار املدفوعة مقدما من امل�ستاجرين من الغري يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م )حيث ت�ستلم ال�سركة عادة دفعات 

اليجار املدفوعة مقدما على ا�سا�س ن�سف �سنوي(. 

قيمة ايجارات عقد اليجار امل�شتحقة ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  88٦٦: قيمة ايجارات عقد اليجار امل�شتحقة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
األف ريال �شعودي

بدلت الإيجار امل�ستحقة - متداولة11.30113.467
بدلت الإيجار امل�ستحقة - غري متداولة560.360506.030
املجموع 571.661519.497

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

بينما العرتاف مب�ساريف  الثابت  الق�سط  اأ�سا�س  يتم على  اأن  ينبغي  الإيجار  اإطفاء م�ساريف  اأن  الدولية تن�س على  املعايري املحا�سبية  اإر�سادات 
الإيجار يعتمد على  �سروط العقد حيث ل يتم اإطفاء �سفقات الإيجار والفرتات املعفاة من اليجار على اأ�سا�س الق�سط الثابت. عالوة على ذلك، خالل 
ن�ساءات وتعني عليها ر�سملة الإيجارات املرتاكمة خالل  را�سي، كانت ال�سركة ت�ستكمل بع�س اأن�سطة الإ يجار اخلايل من بع�س عقود اإيجار الأ فرتة الإ

فرتة الإن�ساء.

كان ال�سبب الرئي�سي وراء انخفا�س بدلت الإيجار امل�ستحقة من 571.7 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 519.5 مليون ريال �سعودي 
يف 31 دي�سمرب 2018م هو �سطب مبلغ قدره 90.5 مليون ريال �سعودي املتعّلق بقلم مول )مقابل فرتة الإعفاء من الإيجار املر�سملة يف اإطار العقارات 
ال�ستثمارية(، حيث مت نقل ملكية العقار اإلى �سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية )يرجى الرجوع اإلى البند 6-12-2-4 العقارات ال�ستثمارية(.قابل ذلك 
جزئيا، زيادات من العقود اجلديدة املتعلقة ب�سكل رئي�سي بوليفارد اجلامعة )الذي �ساهم بزيادة تبلغ 15.8 مليون ريال �سعودي( وعزيز مول )والذي 

�ساهم بزيادة تبلغ 14.8 مليون(.

م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى
جدول  8٦٦٦: م�شتحقات ومطلوبات متداولة الأخرى كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة

45.58493.276�سريبة القيمة امل�سافة
21.42084.137الر�سوم املالية امل�ستحقة 

26.42776.965النفقات امل�ستحقة 
47.99166.894ودائع ال�سمان اخلا�سة باملتاجر 

21.11814.143م�ستحقات املوظفني 
162.540335.414املجموع

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

* لغر�س اعادة الت�سنيف يف 31 مار�س 2018م، الرجاء ال�ستناد الى جدول 6-70 » اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م«

اإرتفعت �سريبة القيمة امل�سافة من 45.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 93.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م ومّثلت )1( 
الر�سيد امل�ستحق للت�سعة اأ�سهر )اأبريل 2018م- دي�سمرب 2018م( حيث كان هنالك تاخري يف ت�سوية ال�سريبة على القيمة امل�سافة يف الوقت املنا�سب، 
و)2( العقوبات التي فر�ستها هيئة ال�سريبة على القيمة امل�سافة، والتي بلغت 24.0 مليون ريال �سعودي، نتيجة التاأخر يف �سداد اأر�سدة �سريبة القيمة 

امل�سافة ال�سهرية، ومتثل 5% لكل �سهر من الر�سيد الغري املدفوع.

ارتفعت الر�سوم املالية امل�ستحقة من 21.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 84.1 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود 
ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإلى تكاليف التمويل امل�ستحقة اخلا�سة بقر�س �سركة املراكز العربية اجلديد البالغ 7.2 مليار ريال �سعودي )304.7 مليون ريال 

�سعودي غري م�ستخدم يف 31 دي�سمرب 2018م(، الذي يدفع �سنويًا يف �سهري اأكتوبر واأبريل.
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�سهدت النفقات امل�ستحقة ارتفاًعا من 26.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، اإلى 77.0 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود 
ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإلى زيادة بدلت الإيجار امل�ستحقة بواقع 31.0 مليون ريال �سعودي، معظمها من جند مول )والذي �ساهم باإ�سافة 23.4 مليون 
ريال �سعودي(، من تو�سعة النخيل مول )والذي �ساهم باإ�سافة 7.0 مليون ريال �سعودي(، بالإ�سافة اإلى زيادة تكاليف ال�سيانة امل�ستحقة )والذي 
املقابل  �سعودي(، وخم�س�س  ريال  مليون  تبلغ 7.5  بزيادة  �ساهم  )والذي  امل�ستحقة  املرافق  وتكاليف  �سعودي(،  ريال  مليون  باإ�سافة 7.6  �ساهم 

م�ساريف اأمنية ) والتي �ساهمت باإ�سافة 4.5 مليون ريال �سعودي( خالل الفرتة.

اأق�سى 10% من قيمة عقد الإيجار  اإلى حد  قد بلغت ودائع ال�سمان والتي متثل الأر�سدة امل�ستلمة من امل�ستاأجرين من الغري والبالغة ب�سفة عامة 
ال�سنوي ككفالة �سمان لدى �سركة املراكز العربية اخلا�سة باملتاجر، 48.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م و66.9 مليون ريال �سعودي يف 31 
دي�سمرب 2018م ويعود �سبب الزيادة الى التحويالت من اجلزء الغري متداول لودائع ال�سمان العائدة للعقود التي �سوف تنتهي خالل 12 �سهر اأو اأقل.

انخف�ست م�ستحقات املوظفني من 21.1 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م الى 14.1 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م ب�سبب اإنهاء 
عقود عمل بع�س املوظفني.

زكاة م�شتحقة  ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦: زكاة م�شتحقة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
117.354146.560الر�سيد يف بداية ال�سنة/الفرتة 

�س )75.142(-عك�س املخ�سّ
�س ال�سنة/ الفرتة  32.68413.354خم�سّ

-)3.478(املبلغ املدفوع خالل ال�سنة / الفرتة
)8.825(-حتويل لطرف ذو عالقة

146.56075.947الر�سيد يف نهاية ال�سنة / الفرتة

امل�سدر: قوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

انخف�س خم�س�س الزكاة من 146.6 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س  2018م اإلى 75.9 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م. ويعود ذلك 
بالأ�سا�س الى عك�س فائ�س املخ�س�س بقيمة 75.1 مليون ريال �سعودي. وقد مت تقدمي اقرارات زكوية املجتمعة لل�سنوات من 2007م الى 2016م الى 
الهيئة العامة للزكاة و الدخل وفقا خلطاب موافقة الهيئة. قد ادى ذلك الى تخ�سي�س ال�سركة مببلغ 8.8 مليون ريال �سعودي. وحملت �سركة املراكز 
العربية يف مار�س 2018م خم�س�س زكاة بقيمة 83.9 مليون ريال �سعودي. نتيجة لذلك مت ادراج دخل بقيمة 75.1 مليون ريال �سعودي يف قوائم 

الدخل خالل فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

املطلوبات غري املتداولة مبا فيها الأجزاء املتداولة من القرو�س الطويلة الأمد ٦٦٦٦٦٦

مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب  الأمد كما يف ٦٦  الطويلة  القرو�س  املتداولة من  الأجزاء  فيها  املتداولة مبا  املطلوبات غري  جدول  ٦٦٦٦: 
٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة*
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
433.000488.173اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأجل

5.395.0296.062.592قرو�س طويلة الأجل
54.91440.583مطلوبات غري متداولة اأخرى

560.360506.030قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة- جزء غري املتداول**
30.33826.999مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

6.473.6417.124.377املجموع

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

* لغر�س اعادة الت�سنيف يف 31 مار�س 2018م، الرجاء ال�ستناد الى جدول 6-70 » اعادة ت�سنيف امليزانيات العمومية كما يف 31 مار�س 2018م«

** ترتبط بودائع ال�سمان اخلا�سة باملتاجرالغري متداولة

يعود النخفا�س يف قيمة ايجارات عقد اليجار امل�ستحقة-جزء غري املتداول من 560.4 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م الى 506.0 مليون 
ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م الى حتويل ملكية  القلم مول الى �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة.

مطلوبات غري متداولة اأخرى - جزء غري متداولة ترتبط بودائع ال�سمان اخلا�سة باملتاجر التي متثل الأر�سدة امل�ستلمة من امل�ستاأجرين من الغري 
والبالغة ب�سفة عامة اإلى حد اأق�سى 10% من قيمة عقد الإيجار ال�سنوي ككفالة �سمان لدى �سركة املراكز العربية اخلا�سة باملتاجر. املطلوبات الغري 
متداولة الأخرى - جزء غري متداول بلغت 54.9 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م و40.6 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م  ويعود 

�سبب النخفا�س الى ت�سنيف الفارق كجزء متداول لودائع ال�سمان العائدة للعقود والتي �سوف تنتهي خالل 12 �سهر اأو اأقل.
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القرو�س وال�شلف  ٦٦٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: القرو�س وال�شلف كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
433.000488.173اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأجل

5.395.0296.062.592قرو�س الطويلة الأجل
5.828.0296.550.765املجموع

امل�سدر: قوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م 

اإلى  2018م،  مار�س   31 يف  �سعودي  ريال  مليون   5.828.0 من  الأجل(  طويلة  القرو�س  من  املتداول  اجلزء  فيها  )مبا  وال�سلف  القرو�س  ارتفعت 
6.550.8 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، حيث ح�سلت ال�سركة على ت�سهيل التمويل اإ�سالمي جممع جديد بقيمة 7.2 مليار ريال �سعودي 
)اإجمايل الر�سيد املتاح( ت�ستخدم يف �سريحتني لت�سوية الت�سهيالت امل�ستحقة يف 31 مار�س 2018م ومتويل امل�ساريع قيد الإن�ساء يف الوقت احلايل.

جدول  ٦٦٦٦: قرو�س طويلة الجل ح�شب املركز كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي

-1.169.000�سركة عيون الرائد )مول العرب(
-900.000�سركة عيون الب�ساتني )جوهرة جدة مول(

-3.886.000�سركة مراكز الريا�س 
6.628.101-�سركة املراكز العربية 

5.955.0006.628.101جمموع القرو�س الإجمالية
)77.336()126.971(ناق�س: تكاليف املعاملة غري املطفاأة

5.828.0296.550.765�سايف القرو�س وال�سلف

امل�سدر: معلومات ال�سركة

جدول  ٦٦٦٦: قرو�س طويلة الجل كما يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

األف ريال 
�شعودي

القرو�س القائمة يف ٦٦ 
مبالغ ال�شداد امل�شتحقة يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8مدي�شمرب ٦0٦8م

الر�شيد 
امل�شتحق

قيمة 
خطوط 
الئتمان

٦0٦٦م٦0٦8م٦0٦٦م٦0٦٦م٦0٦٦م٦0٦٦م٦0٦٦م٦0٦٦م٦0٦٦م٦0٦0م٦0٦٦م

قرو�س 
)243.410()940.930()879.230( )825.850()779.330()740.700()707.400()683.540()621.820()510.617( 272.173(6.550.7657.205.000م�سرتكة

امل�سدر: معلومات ال�سركة

جدول  ٦٦٦٦: تفا�شيل القرو�س طويلة الجل كما يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

البنك

الر�شيد امل�شتحق يف٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

قيمة خطوط 
الئتمان )بالألف 

ريال �شعودي(
التعهدات الرئي�شيةالغر�سهام�س الربحالر�شيد امل�شتحق

 7.205.0006.550.765SIBORقرو�س م�سرتكة

�ستة ا�سهر + %2.5 

الق�سم الول: بلغت جممل الت�سهيالت املعطاة 
�سمن الق�سم الول مبلغ وقدره 5.955 مليون ريال 

�سعودي، على ال�سكل التايل:
- لإعادة متويل القرو�س ال�سابقة املمنوحة، وقدرها 
3.886 مليون ريال �سعودي، لإن�ساء مراكز جتارية 

يف اململكة.
-  لإعادة متويل القرو�س ال�سابقة املمنوحة، وقدرها 
1.169 مليون ريال �سعودي، املمنوح �سابقًا ل�سركة 

جممع عيون الرائد.
-  لإعادة متويل القرو�س ال�سابقة املمنوحة، وقدرها 

900 مليون ريال �سعودي، املمنوح �سابقًا ل�سركة 
عيون الب�ساتني.

- الق�سم الثاين: بلغت جممل الت�سهيالت املعطاة 
�سمن الق�سم الثاين مبلغ وقدره 1.250 مليون ريال 
�سعودي، على ال�سكل التايل: مبلغ 450 مليون ليتم 

ا�ستخدامها لأغرا�س ال�سركة.
- مبلغ 800 مليون ريال �سعودي لأغرا�س �سراء 
اأرا�سي اأو اإن�ساء مراكز جتارية اأو ل�سراء مراكز 
جتارية م�ستاأجرة اأو تو�سعة مراكز جتارية قائمة.

ل تتجاوز جمموع ن�سبة القرو�س على قيمة الأرا�سي 
60%.ل تقل ن�سبة تغطية خدمة الديون يف نهاية كل 

�ستة اأ�سهر عن 1.2 مره.
ل تتجاوز ن�سبة الديون على ن�سبة حقوق امللكية 

2.0:1 يف ال�سركات الكافلة يف نهاية كل �ستة اأ�سهر.
ل تقل التح�سيالت النقدية من امل�ستاأجرين يف نهاية 

كل �سنة عن 1.85 مليار ريال �سعودي يف ال�سنتني 
الأولى والثانية و عن 2.05 مليار ريال �سعودي يف كل 

�سنة متتالية.

امل�سدر: معلومات ال�سركة
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مكافاآت نهاية خدمة املوظفني  ٦٦٦٦٦٦٦٦

متنح ال�سركة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها اآخذة بعني الإعتبار مبتطلبات نظام العمل ال�سعودي من خالل التزام منافع حمددة غري املمولة، وت�ستند 
املكافاآت التي تقدم يف اإطار هذه اخلطة ب�سفة رئي�سية اإلى عدد �سنوات اخلدمة وتعوي�س املوظفني. ي�ستند خم�س�س نهاية اخلدمة على املرتبات 

والعالوات النهائية املقدمة للموظفني و�سنوات خدمتهم الرتاكمية يف تاريخ اإنهاء اخلدمة.

 يتم احت�ساب املكافاآت املحددة غري املمولة ب�سكل دوري من قبل خرباء اكتواريني موؤهلني با�ستخدام طريقة تقدير املبالغ امل�ستحقة ح�سب الوحدة. يتم 
تقييد اإعادة قيا�س مبالغ الأرباح واخل�سائر الكتوارية �سمن الحتياطيات الأخرى.

انخف�ست مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني من 30.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى 27.0 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م، 
نتيجة انخفا�س عدد املوظفني خالل الفرتة.

جدول  ٦٦٦٦: حركة التزام املنافع املحددة كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
31.85230.388الر�سيد الفتتاحي

6.5693.579تكلفة نهاية احلالية 
8301.051تكلفة فوائد

7.3994.630اجمايل املبلغ املثبت يف قائمة الربح اأو اخل�سارة املوحدة
اعادة قيا�س 

)1.279()394(مكا�سب/)خ�سائر( التغريات يف الفرتا�سات املالية 
)1.711()1.802(مكا�سب مبنية على ا�سا�س اخلربة

)2.990()2.196(املبلغ املثبت يف قائمة الدخل ال�سامل املوحدة
)4.979()6.717(منافع مدفوعة خالل الفرتة / ال�سنة

30.33826.999الر�سيد اخلتامي

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

حقوق امل�شاهمني ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦٦٦٦: حقوق امل�شاهمني كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة
4.450.0004.450.000راأ�س املال 

370.739370.739الحتياطي النظامي 
77.57211.002الأرباح املبقاة

)13.727(2.759الحتياطيات الأخرى
3.88215.854احل�سة غري امل�سيطرة 

4.904.9534.833.867جمموع حقوق امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

انخف�س جممع حقوق امل�ساهمني من 4.905.0 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م الى 4.833.9 مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك بال�سا�س 
الى النخفا�س يف الرباح املبقاة من 77.6 مليون ريال �سعودي الى 11.0 مليون ريال �سعودي و الحتياطات الخرى من 2.8 مليون ريال �سعودي الى 
عجز بقيمة 13.7 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها. وياأتي هذا النخفا�س يف الأرباح املبقاة نتيجة اإعالن توزيع ارباح خالل فرتة الت�سعة ا�سهر 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وقدرها 640.0 مليون ريال �سعودي. وقد قابل ذلك جزئيا زيادة الأرباح املبقاة نتيجة �سايف ربح الفرتة العائد اإلى 

مالكي ال�سركة بقيمة 538.4 مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م. 
جدول ٦8٦٦: توزيع الأرباح كما يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال 
ربح الفرتة�شعودي

اأرباح 
الأ�شهم 

املعلن عنها

معدل توزيع 
اأرباح الأ�شهم املدفوعة عينيًا خالل الفرتةاأرباح الأ�شهم املدفوعة نقدًا خالل الفرتةالأرباح

96.1196.386329.614%31547.285526.000 دي�سمرب 2017م

640.000-116.6%31548.663640.000 دي�سمرب 2018م

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

دفعت ال�سركة اأرباحًا نقدية وعينية كما يف 31 دي�سمرب 2017م و31 دي�سمرب 2018م )بح�سب ما يظهره اجلدول اأعاله(. وقد مت دفع الأرباح العينية 
عن طريق ت�سويتها من خالل ح�ساب ال�سركة الأم القاب�سة.

كما يف 31 دي�سمرب 2017م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 526.0 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 96.1%(، مت ت�سديد 196.4 
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مليون ريال �سعودي منها نقدًا، مبلغ 223.5 مليون ريال �سعودي من خالل نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية وا�ستثمارات متاحة للبيع، يف حني مت ت�سديد 
املبلغ املتبقي البالغ 106.1 مليون ريال �سعودي مقابل م�ستحقات ل�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية.

كما يف 31 دي�سمرب 2018م، اأعلنت ال�سركة عن اأرباح بقيمة 640.0 مليون ريال �سعودي )مثلت معدل توزيع اأرباح بن�سبة 116.6%(، مت ت�سديدها من 
خالل نقل ملكية عقارات ا�ستثمارية بقيمة 83.9 مليون ريال �سعودي بال�سافة الى حتويالت مببلغ 556.1 مليون ريال �سعودي للر�سيد امل�ستحق من 

�سركة فا�س القاب�سة ال�سعودية )يرجى مراجعة امل�ستحقات لالأطراف ذي العالقة يف الق�سم 6-13-7 « معامالت طرف ذي عالقة «(.

اللتزامات املحتملة ٦٦٦٦٦٦

التزامات عقود الإيجار الت�سغيلية
جدول  ٦٦٦٦: التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ مار�س ٦0٦8م

مراجعة 
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة

244.959333.003اأقل من �سنة واحدة
1.303.3271.358.783من �سنة اإلى خم�س �سنوات

4.770.2085.497.351اأكرث من خم�س �سنوات
6.318.4947.189.137املجموع

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

�سعودي كما يف 31  ريال  اإلى 7.189.1مليون  �سعودي يف 31 مار�س 2018م  ريال  الت�سغيلية من 6.318.5 مليون  الإيجار  التزامات عقود  ارتفعت 
انتهائه حتى عام 2046م. تاريخ  اأعلى من �سابقها مع مد  اإلى جتديد عقد عزيز مول بتكلفة  دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سفة رئي�سية 

التزامات النفقات الراأ�سمالية

بلغت التزامات النفقات الراأ�سمالية املتعلقة بامل�ساريع قيد الإن�ساء والتطويرات اجلديدة 2.420.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2018م، 
مقارنة بالتزامات النفقات الراأ�سمالية البالغة 2.573.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م يعود النخفا�س الى الفواتري التي مل يتم ت�سديدها 

و التي تتعلق بامل�ساريع قيد الن�ساء.

يبني اجلدول اأدناه النفقات الراأ�سمالية خالل املدة قيد الدرا�سة:
جدول  ٦00٦٦: التزامات النفقات الراأ�شمالية كما يف ٦٦ مار�س ٦0٦8م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م٦٦ مار�س ٦0٦8ماألف ريال �شعودي

2.573.3032.420.296املحفظة احلالية )امل�ساريع قيد الن�ساء والتطويرات اجلديدة(
5.900500خطابات ال�سمان

2.579.2032.420.796جمموع النفقات الراأ�سمالية

 امل�سدر: معلومات ال�سركة

انخف�ست خطابات ال�سمان من 5.9 مليون ريال �سعوي يف 31 مار�س 2018م الى 0.5 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2018م نتيجة انتهاء مدة 
ال�سمان البنكي املتعلق بخري�س مول )بقيمة 5.4 مليون ريال �سعودي(. 

معامالت طرف ذي عالقة ٦٦٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦٦: معامالت طرف ذي عالقة كما يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

األف ريال �شعودي
٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م

مراجعة
٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م

مراجعة 
107.242-حتويل م�سروع حتت الن�ساء مع اليجار املدفوع مقدمًا واليجارات امل�ستحقة الى ال�سركة الم القاب�سة

)8.825(-املحول من م�ستحقات الزكاة الى ال�سركة الم القاب�سة
)640.000()329.614(توزيعات اأرباح متت ت�سويتها من خالل ح�ساب امل�ساهمني

-)196.386(توزيعات اأرباح مدفوعة
-)103.334(حتويل ا�ستثمارات متاحة للبيع اإلى ال�سركة الأم القاب�سة

77.65820.500حتويل اأر�سدة من خالل اأطراف ذات عالقة اأخرى
8.700-دفعات للموريدين نيابة عن ال�سركة الم القاب�سة

)83.867()4.381(حتويل عقارات اإ�ستثمارية
-115.764بيع اأرا�سي مت ت�سويته من خالل ح�ساب ال�سركة الأم القاب�سة

275.008262.546اأعمال اإن�سائية مدرجة �سمن امل�ساريع حتت التنفيذ
375.569408.683اإيرادات اإيجار

62.48345.041م�سروفات خدمات 

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م
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ت�سمنت املعامالت مع اأطراف ذات عالقة على: توزيع الأرباح على امل�ساهمني من خالل �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، اأعمال بناء ملراكز جتارية 
فواز عبد  ل�سركة  تابعة  �سركات  اإيجارية من  اإيرادات  بناء مراكز جتارية،  لغر�س  اأرا�سي وعقارات  وبيع  �سراء  العقارية،  فواز احلكري  �سركة  عرب 

اأمن ونظافة يف املراكز التجارية. اإ�ستخدام �سركات ذات عالقة لأعمال  العزيزاحلكري، وباألإ�سافة الى 

كما هو مقدم يف التحليل اأدناه، فقد قامت ال�سركة باإ�ستبعاد بع�س ال�ستثمارات وامل�ساريع بالتزامن مع حت�سري ال�سركة للطرح الأويل. فقد قامت 
ال�سركة باإ�ستبعاد امل�ساريع التي ل تتما�سى مع ا�سرتاتيجية النمو ل�سركة املراكز العربية، والرتكيز على ت�سغيل املراكز التجارية ال�سا�سية. وبالتايل، 

قامت ال�سركة ببيع هذه امل�ساريع املدرجة اأدناه وبع�س ال�ستثمارات الخرى.

ت�سمن حتويل م�سروع حتت الن�ساء مع اليجار املدفوع مقدمًا واليجارات امل�ستحقة الى ال�سركة الم القاب�سة عملية حتويل لعقار الى ال�سركة الأم 
القاب�سة، بالقيمة الدفرتية، اإلى �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، حيث قررت ال�سركة ا�ستبعاد امل�سروع )راجع الق�سم 6-13-2-4 عقارات اإ�ستثمارية 

والق�سم 6-13-2-1 ايجار مدفوع مقدما - جزء غري املتداول(.

ت�سمن املحول من م�ستحقات الزكاة الى ال�سركة الم القاب�سة، ح�سة ال�سركة من الزكاة لل�سنوات من 2007م الى 2016م مببلغ 8.8 مليون ريال 
�سعودي.

ت�سمنت توزيعات اأرباح متت ت�سويتها من خالل ح�ساب امل�ساهمني، توزيع الأرباح لفرتتا الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و 31 دي�سمرب 
2018م ل�سركاء �سركة املراكز العربية عرب �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة والتي بلغت 326.6 مليون ريال �سعودي، و 640.0 مليون ريال �سعودي، 

على التوايل.

كما بلغت اأرباح الأ�سهم املدفوعة نقدا ل�سركاء �سركة املراكز العربية 196.4 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2017م.

بلغت ال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مت حتويلها اإلى ال�سركة الأم القاب�سة 103.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2017م. ومتثل هذه العمليات 
حتويل ا�ستثمارات بالقيمة الدفرتية يف �سركة ينبع العقارية )53.3 مليون ريال �سعودي( و�سركة خما�سية طيبة )50.0 مليون ريال �سعودي(.

بلغت الأر�سدة املحولة من خالل اأطراف ذات عالقة اأخرى مبلغ 77.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2017م و 
20.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وذلك عن ت�سديد بدلت اليجار لبع�س امل�ستاأجرين ذوي العالقة 
)�سركة الطعمة والرتفيه التجارية املحدودة، �سركة األعاب بيلي املحدودة، �سركة مراكز القهوة التجارية، �سركة ف�ساء الطفال املحدودة، و�سركة 

التجارية(.  فا�س 

بلغت الدفعات اإلى املوردين نيابة عن ال�سركة الأم القاب�سة، مبلغ وقدره 8.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

ت�سمن حتويل عقارات اإ�ستثمارية عمليات حتويل لعقارات الى ال�سركة الأم القاب�سة، بقيمتها الدفرتية، مبلغ 4.4 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، ومبلغ 83.9 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، على ال�سكل التايل:

يف 31 ديسمرب 2017م، قد حولت رشكة املراكز العربية اىل رشكة فاس السعودية القابضة مبنى الضباب.

يف 31 ديسمرب 2018م، قد حولت الرشكة مرشوع القلم مول إىل رشكة فاس السعودية القابضة. 

متثل بيع الأرا�سي امل�سددة من خالل ال�سركة الأم القاب�سة بيع اأر�س يف الدمام ل�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 
دي�سمرب 2018م، بقيمة 115.8 مليون ريال �سعودي )مقابل قيمة دفرتية قدرها 117.4 مليون ريال �سعودي(.

ميثل مبلغ الأعمال الإن�سائية املدرجة �سمن امل�ساريع حتت التنفيذ املبالغ املدفوعة مقدمًا لقاء التكاليف لبناء املراكز التجارية التي يتم ان�سائها عرب 
�سركة فواز احلكري العقارية. وقد بلغت املبالغ املدفوعة مقدمًا ل�سركة فواز احلكري العقارية 275.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية 

يف 31 دي�سمرب 2017م، ومبلغ 262.5 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

اإيرادات الإيجار )�سايف من اخل�سومات(، متثل قيمة مبالغ اليجارات من امل�ستاأجرين ذوي العالقة وقدرها 375.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، ومبلغ 408.7 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر النتهية يف 31 دي�سمرب 2018م.

م�سروفات خدمات متثل التكاليف املتعلقة بخدمات المن والنظافة يف املراكز التجارية والتي مت تزويدها عرب اطراف ذات عالقة.
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قوائم التدفقات النقدية ٦٦٦٦

جدول  ٦0٦٦٦: قوائم التدفقات النقدية ملدة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦٦م و٦0٦8م

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف ٦٦ دي�شمرب األف ريال �شعودي
٦0٦٦م مراجعة

فرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية
 يف ٦٦ دي�شمرب ٦0٦8م 

مراجعة
  التدفقات النقدبة من الأن�سطة الت�سغيلية 

572.727486.875الربح قبل الزكاة 
527.785633.486التعديالت على املعامالت غري النقدية

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية: 
203.893191.149ا�ستهالك عقارات ا�ستثمارية
21.22424.479ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

)8.117()9.651(احل�سة يف اأرباح �سركة م�ستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 
222.481361.806تكلفة متويلية

6.7564.630خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
87.68353.202النخفا�س يف قيمة الذمم املدينة

267-تغري القيمة العادلة ل�ستثمارات اأخرى
7.8356.069انخفا�س يف قيمة الدفعات املقدمة للموردين

-1.632خ�سارة من بيع اأرا�سي
-)14.067(رد مطلوبات مل تعد م�ستحقة

التغريات يف راأ�س املال العامل
)81.568()100.571(ذمم مدينة 

)867.067()326.583(مبالغ م�ستحقة من اطراق ذات عالقة، �سايف 
)26.706(690مدفوعات مقدمة و موجودات متداولة اخرى

)81.817(13.980ذمم دائنة 
1.3546.452ايرادات م�ستحقة

78.7677.984قيمة ايجارات عقدالإيجار امل�ستحقة
88.92182.013ايرادات غري حمققة 

43.430)55.449( م�ستحقات ومطلوبات متداولة اخرى 
801.623203.083النقد الناجتمن الن�سطة الت�سغلية 

)4.979()758(مكافة نهاية اخلدمة املدفوعة املوظفني 
-)1.672(زكاة مدفوعة 

799.193198.104�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية 
الأن�سطة ال�ستثمارية

)219.479()310.864(ا�سافات لعقارات ا�ستثمارية 
)8.023()36.191(�سراء ممتلكات ومعدات 

5.0009.000توزيعات اأرباح م�ستلمة من �سركة زميلة 
)319.772()40.801(دفعات مقدمة ملقاول - طرف ذو عالقة 

)538.274()382.856(�سايف  النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية 
الأن�سطة التمويلية 

)168.361()296.177(�سداد نفقات متويلية 
6.900.274-متح�سالت من قرو�س طويلة الجل

)91.693(-�سداد تكاليف معاملة
)6.227.173()66.000(امل�سدد من قرو�س طويلة الجل 

-)196.386(توزيعات ارباح مدفوعة
413.047)558.563(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من الأن�سطة التمويلية 

72.876)142.226(�سايف الزيادة/)النق�س( يف النقد وما يف حكمه
158.21880.351 النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
15.991153.227النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية الأولية املوحدة لفرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م

ارتفعت الأر�سدة النقدية وامل�سرفية من 16.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى 153.2 مليون ريال 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، نظًرا لزيادة ال�سيولة الناجتة عن الأن�سطة التمويلية من عجز قدره 558.6 مليون  �سعودي يف فرتة الت�سعة 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، اإلى فائ�س قدره 413.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2018م. ويرجع هذا الرتفاع ب�سفة اأ�سا�سية اإلى الت�سهيل التمويل الإ�سالمي املجمع اجلديد الذي ح�سلت عليه ال�سركة يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، وقد قابل ذلك جزئًيا انخفا�س يف املبالغ النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية من فائ�س قدره 799.2 مليون ريال 
اأ�سهر املنتهية يف 31  اإلى فائ�س قدره 198.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة  اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م،  �سعودي يف فرتة الت�سعة 

2018م. دي�سمرب 
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املبالغ النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

اإنخف�س �سايف املبالغ النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية من 799.2 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى فائ�س 
قدره 198.1 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى التغريات ال�سلبية التي طالت 
راأ�س املال العامل املتعّلق باأر�سدة الأطراف ذاي العالقة، حيث انخف�ست مدفوعات الإيجار امل�ستلمة م�سبقًا من فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه من 
200.3 مليون ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م اإلى ل �سيء يف 31 دي�سمرب 2018م حيث كان ا�ستالم الدفعات من امل�ستاأجرين الداخليني اأبطاأ خالل 
هذه الفرتة، مما �سكل �سغط على املبالغ النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية. بال�سافة لذالك فقد قامت ال�سركة بتقدم دفعة مالية ل�سركة فا�س ال�سعودية 

القاب�سة و التي مت ت�سويتها وفق ارباح ال�سهم التي اقرتها ال�سركة.

املبالغ النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة ال�شتثمارية

ارتفع �سايف املبالغ النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية من عجز 382.9 مليون ريال �سعودي كما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017م 
اإلى عجز 538.3 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى الدفعات املقدمة اإلى �سركة 

فواز احلكري العقارية )الطرف ذي ال�سلة( املتعّلق ببناء اخلليج مول، بوليفارد اجلامعة والنخيل مول الدمام.

املبالغ النقدية من الأن�شطة التمويلية )امل�شتخدمة يف التمويل(

ارتفع �سايف املبالغ النقدية من الأن�سطة التمويلية من عجز 558.6 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م اإلى 
فائ�س 413.0 مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018م، ويعود ذلك ب�سفة رئي�سية اإلى الت�سهيالت الإ�سالمية املجمع 
اجلديدة التي ح�سلت عليها ال�سركة خالل الربع الول من ال�سنة املالية 3 2018م، املتعّلق باإعادة متويل ديون ال�سركة، حيث اأن الت�سهيالت الثالثة 

ال�سابقة البالغة 5.8 مليار ريال �سعودي يف 31 مار�س 2018م، مت دجمها يف ت�سهيل جديدة بقيمة 7.2 مليار ريال �سعودي. 
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�سيا�سة توزيع الأرباح. ٧

ت�صمل على وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول  والتي  بالأ�صهم،  املت�صلة  لكل م�صاهم جميع احلقوق  تثبت  ال�صركات،  املادة 110 من نظام  مبوجب 
على ن�صيب من الأرباح املقرر توزيعها. ويتولى جمل�ص الإدارة التو�صية بتوزيع اأية اأرباح قبل اإقرارها من قبل امل�صاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة. 
ول تلتزم ال�صركة بالإعالن عن اأي اأرباح، ويعتمد اأي قرار بتوزيع اأرباح على عدد من العوامل من بينها، اأرباح ال�صركة ال�صابقة واملتوقعة والتدفقات 
والنظامية  القانونية  العتبارات  ف�صاًل عن  والزكاة،  عام،  ب�صكل  القت�صادية  والعوامل  ال�صوق  ومعطيات  املال،  راأ�ص  ومتطلبات  والتمويل  النقدية، 

الأخرى. 

كما يخ�صع توزيع الأرباح للقيود الواردة يف النظام الأ�صا�صي لل�صركة. و�صيتم توزيع الأرباح بالريال ال�صعودي. 

توزع اأرباح ال�صركة ال�صافية ال�صنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:

يجنب 10% من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الحتياطي املذكور 30% أ. 
من راأ�ص املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�ص الإدارة اأن جتنب ن�صبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ص اأو 	. 
اأغرا�ص معينة.

للجمعية العامة العادية اأن تقرر تكوين احتياطيات اأخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�صركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة قدر الإمكان 	. 
على امل�صاهمني. وللجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ لإن�صاء موؤ�ص�صات اجتماعية لعاملي ال�صركة اأو ملعاونة ما يكون 

قائم من هذه املوؤ�ص�صات.

يجوز بعد ذلك للجمعية العامة العادية ان توزع من الباقي دفعة اأولى للم�صاهمني ل تزيد عن 5% من راأ�ص املال املدفوع.د. 

مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة الواحدة والع�صرين )21( من هذا النظام، واملادة )ال�صاد�صة وال�صبعون( من نظام ال�صركات يخ�ص�ص ه. 
بعد ما تقدم ن�صبة ل تزيد عن خم�صة باملائة 5% من الباقي ملكافاأة جمل�ص الإدارة، على اأن يكون ا�صتحقاق هذه املكافاأة متنا�صبًا مع عدد 

اجلل�صات التي يح�صرها الع�صو.

ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة اإ�صافية من الأرباح اأو ترحل لل�صنوات التالية على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة.و. 

يجوز بقرار من جمل�ص الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�صنوية املحددة يف الفقرة )4( من هذه املادة وفقًا للقواعد املنظمة ز. 
لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.

وفيما يلي ملخ�ص بالأرباح التي قامت ال�صركة بالإعالن عنها وتوزيعها منذ بداية 2016م:
جدول  ٧-1: الأرباح املعلنة واملوزعة يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 مار�س 2016م و201٧م و2018م، وفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2018م )املبالغ بالريال ال�سعودي(

31 دي�سمرب 2018م31 مار�س 2018م31 مار�س 201٧م31 مار�س 2016مريال �سعودي )مليون(

902.70733.50756.80640.0التوزيعات املعلنة عن العام 

902.70733.50756.80640.0التوزيعات املدفوعة خالل العام

�صفر230374�صفرالتوزيعات املدفوعة نقدًا

902.70503.50382.80640.0التوزيعات املدفوعة عينًا*

1.000949.80782.80548.7**�صايف الدخل

0.0%47.8%24.2%0.0%توزيع اأرباح نقدية

116.6%96.7%77.2%90.3%ن�صبة توزيع الأرباح***

امل�صدر: ال�صركة
* ملزيد من املعلومات، الرجاء الرجوع لالق�صام 6-7-5 »حقوق امل�صاهمني« و 6-13-5 »حقوق امل�صاهمني« من الق�صم 6 »مناق�صة وحتليل الإدارة للمركز املايل ل�صركة املراكز العربية ونتائج الأعمال«

** مت اإ�صتخرا	 هذه املعلومات املالية من القوائم املالية لل�صنة املالية 2017م.
*** مت ح�صا	 هذه الن�صبة عن طريق ق�صمة التوزيعات املدفوعة النقدية والعينية على �صايف الدخل.
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ا�ستخدام متح�سالت الطرح. 8

تقدر جمموع متح�صالت الطرح بحوايل ]●[ ريال �صعودي، �صي�صتخدم منها مبلغ يقدر بحوايل 180 مليون ريال �صعودي لت�صوية جميع امل�صاريف 
القانونني،  وامل�صت�صارين  ال�صعري  ال�صتقرار  ومدير  التغطية،  ومتعهدي  الكتتا	،  ومدير  املاليني،  امل�صت�صارين  اأتعا	  ذلك  وي�صمل  بالطرح  املتعلقة 
اأتعا	 الت�صويق والطباعة والتوزيع، والأتعا	 وامل�صاريف  واملحا�صبني، واجلهات امل�صتلمة، وم�صت�صار درا�صة ال�صوق، وامل�صت�صارين الآخرين، وكذلك 

اأ�صا�ص تنا�صبي. الأخرى املتعلقة بعملية الطرح. �صيتم توزيع م�صاريف الطرح على امل�صاهمني البائعني وال�صركة على 

�صوف يتم توزيع �صايف متح�صالت الطرح البالغة حوايل ]●[ ريال �صعودي على النحو الآتي: )1( �صوف يتم توزيع ]●[ مليون ريال �صعودي على 
امل�صاهمني البائعني وفقًا لن�صبة ملكية كل منهم يف اأ�صهم البيع التي يجري بيعها خالل عملية الطرح، و)2( �صوف يتم توزيع ما يقار	 1.000.000.000 
ريال �صعودي على ال�صركة ويتم ا�صتخدام هذا املبلغ: )اأ( لتخفي�ص املديونية امل�صتحقة على ال�صركة مبوجب اأحكام اتفاقيات اإعادة التمويل بقيمة 
حوايل 500 مليون ريال �صعودي، و)	( ل�صتيفاء مبالغ ال�صداد املقررة وفقا جلدول زمني متفق عليه والتي تبلغ اأي�صا حوايل 500 مليون ريال �صعودي، 
خالل �صنة واحدة من الطرح. و�صيتم دفع هذا املبلغ على دفعتني حيث �صتكون الدفعة الأولى يف الربع الثالث من ال�صنة املالية 2020م، و�صتكون الدفعة 

الثانية يف الربع الأول من ال�صنة املالية 2021م.

اإذا كانت متح�صالت الطرح التي �صيجري �صدادها لل�صركة اأقل من املبلغ الالزم خلف�ص املديونية مبقدار املبالغ املبينة اأعاله، ف�صوف يتم متويل 
العجز من خالل املوارد الداخلية لل�صركة. واإذا زادت متح�صالت الطرح عن املبالغ الالزمة خلف�ص املديونية املبينة اأعاله، ف�صوف ت�صتخدم لالأغرا�ص 

العامة لل�صركة.
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ر�سملة راأ�س مال ال�سركة واملديونية. ٩

باملائة  ثمانون  ن�صبته  ما  البائعون  امل�صاهمون  �صيمتلك  الطرح،  ا�صتكمال عملية  وبعد  الطرح.  قبل  ال�صركة  اأ�صهم  البائعون جميع  امل�صاهمون  ميتلك 
ال�صركة. اأ�صهم  من   )%80(

يو�صح اجلدول التايل ر�صملة ال�صركة كما تظهر يف القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2016م و2017م و2018م، 
والقوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018م. علمًا باأنه يجب قراءة اجلدول التايل مع القوائم املالية 

املعنية، مبا يف ذلك الإي�صاحات املرفقة بها والواردة يف الق�صم  21 »لقوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�صب القانوين حولها«.
جدول:  ٩-1 ر�سملة راأ�س مال ال�سركة واملديونية

  31 مار�س 2016م)األف ريال �سعودي(
مراجعة

  31 مار�س 201٧م
مراجعة

 31 دي�سمرب 2018م31 مار�س 2018م34
مراجعة35

351.00066.000433.000488.173اجلزء احلايل من القرو�ص طويلة الأجل

4.054.2405.792.1325.377.6266.062.592القرو�ص طويلة الأجل

4.405.2405.858.1325.810.6266.550.765اجمايل القرو�ص

اإجمايل حقوق  امل�ساهمني

4.450.0004.450.0004.450.0004.450.000راأ�ص املال

200.479293.652370.739370.739احتياطي نظامي

13.166136.72484.51011.002اأرباح مبقاه
 اأرباح غري حمققة من اإعادة تقييم

)13.727()24(1.671335 ا�صتثمارات متاحة للبيع

4.665.3164.880.٧114.٩05.2264.818.014اإجمايل حقوق امل�ساهمني

٩.0٧0.55٧10.٧38.84310.٧15.85211.368.٧٧٩اإجمايل الر�سملة )اإجمايل القرو�س + اإجمايل حقوق امل�ساهمني(

4.3%4.0%0.6%3.٩%اإجمايل القرو�س ق�سرية الأجل / اإجمايل الر�سملة

5٧.6%54.2%54.6%48.6%اجمايل القرو�س / اإجمايل الر�سملة

ويوؤكد اأع�صاء جمل�ص الإدارة ما يلي:

ل يخ�صع اأي من اأ�صهم ال�صركة لأي حقوق خيار.أ. 

لي�ص لدى ال�صركة اأو �صركاتها التابعة اأي اأدوات دين كما يف تاريخ هذه الن�صرة.	. 

اثني ع�صر 	.  الراأ�صمالية ملدة  العامل والنفقات  املتوقعة لراأ�ص املال  النقدية  النقدية كافية لتغطية احتياجاتها  ال�صركة وتدفقاتها  اأن ر�صيد 
)12( �صهرًا على الأقل بعد تاريخ هذه الن�صرة. 

34 ومت ا�صتخرا	 املعلومات املالية الواردة يف اجلدول اأعاله لل�صنة املالية 2016م من القوائم املالية املراجعة ل�صنة 2017م، واملعلومات املالية لل�صنوات املالية 2017م و2018م من القوائم املالية املراجعة لل�صركة لل�صنة 

)SOCPA( املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2018م، والتي مت اإعدادها وفًقا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها يف اململكة
35 مت ا�صتخرا	 املعلومات املالية الواردة اأعاله لفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017م وفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018م، من القوائم املالية الأولية واملوحدة لل�صركة املراجعة واملعدة 

ح�صب املعايري املحا�صبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�صعودية.  وهناك بع�ص الختالفات الهامة بني املبادئ املحا�صبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية واملعايري املحا�صبية 
الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�صعودية، وبالتايل ل يجوز املقارنة بني الفرتات املعرو�صة مبوجب املعايري املحا�صبية الدولية على النحو املعتمد يف اململكة والفرتات املعرو�صة مبوجب املبادئ املحا�صبية 

املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�صعودية. 
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اإفادة اخلرباء. 10

قدم جميع امل�صت�صارين الواردة اأ�صماوؤهم يف ال�صفحات من)ح(اإلى)ل(موافقتهم اخلطية على الإ�صارة اإلى اأ�صمائهم وعناوينهم و�صعاراتهم وعلى 
ن�صر اإفاداتهم يف هذه الن�صرة، ومل يقم اأي منهم ب�صحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�صرة، كما اأن جميع امل�صت�صارين والعاملني لديهم من �صمن فريق 
العمل القائم على تقدمي خدمات لل�صركة اأو اأقاربهم ل ميلكون اأي اأ�صهم يف ال�صركة ولي�ص لأي منهم م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�صركة اأو اأي من 

�صركاتها التابعة كما يف تاريخ هذه الن�صرة مبا قد يوؤثر على ا�صتقاللهم.
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الإقرارات. 11

يقر اأع�صاء جمل�ص الإدارة مبا يلي:

الإ�صدار ل يخالف الأنظمة واللوائح ذات العالقة يف اململكة العربية ال�صعودية.. 1

ل يخّل الإ�صدار باأٍيّ من العقود اأو التفاقيات التي يكون امل�صدر طرفًا فيها.. 2

مت الإف�صاح عن جميع املعلومات القانونية اجلوهرية املتعلقة بامل�صدر يف ن�صرة الإ�صدار.. 3

بخالف ما ورد يف الق�صم 13-11 من هذه الن�صرة، امل�صدر و�صركاته التابعة لي�صوا خا�صعني لأي دعاوى اأو اإجراءات قانونية قد توؤثر مبفردها . 4
اأو مبجملها جوهريًا يف اأعمال امل�صدر اأو �صركاته التابعة اأو يف و�صعهم املايل.

بخالف ما ورد يف الق�صم 13-11 من هذه الن�صرة، اأع�صاء جمل�ص اإدارة امل�صدر لي�صوا خا�صعني لأي دعاوى اأو اإجراءات قانونية قد توؤثر . 5
مبفردها اأو مبجملها جوهريًا يف اأعمال امل�صدر اأو �صركاته التابعة اأو يف و�صعهم املايل.

لي�ص لهم اأو لأي من اأقربائهم اأية م�صالح مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف الأ�صهم اأو م�صلحة من اأي نوع يف ال�صركة اأو يف �صركاتها التابعة، اأو يف . 6
اأدوات دين ال�صركة اأو �صركاتها التابعة، ول يجوز لل�صركة و�صركاتها التابعة اأن تقدم قر�صًا نقديًا من اأي نوع لأع�صاء جمل�ص الإدارة اأو اأن 
ت�صمن اأي قر�ص يعقده واحد منهم، با�صتثناء ما ذكر يف الق�صم 5-1 »اأع�صاء جمل�ص الإدارة واأمني املجل�ص« والق�صم 5-3 »الإدارة العليا« 

والق�صم 5-6 »تعار�ص امل�صالح«.

با�صتثناء ما ذكر يف الق�صم 5-1 و5-3 لي�ص لأع�صاء جمل�ص الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأمني �صر املجل�ص اأو اأي �صخ�ص من اأقربائهم . ٧
اأو التابعني لهم اأي م�صلحة يف اأي عقود اأو ترتيبات قائمة �صواًء خطية اأو �صفهية اأو عقود اأو ترتيبات قيد الدرا�صة اأو مزمع اإبرامها مع ال�صركة 

و�صركاتها التابعة.

الإدارة . 8 باأع�صاء جمل�ص  متعلق  امل�صالح  تعار�ص يف  اأي  يوجد هناك  ل  امل�صالح«،  »تعار�ص  الق�صم 6-5  عنه يف  الإف�صاح  ما مت   با�صتثناء 
الن�صرة. هذه  تاريخ  يف  كما  التابعة،  و�صركاتها  ال�صركة  مع  املرُبمة  املعامالت  اأو  العقود  بخ�صو�ص 

بخالف ما ذكر يف الق�صم 4-7 »ملحة عامة على امل�صاهمني« والق�صم 5-6 »تعار�ص امل�صالح« من هذه الن�صرة، لي�ص لهم اأو لأي من اأقربائهم . ٩
اأو تابعيهم اأي اأ�صهم اأو م�صلحة من اأي نوع يف ال�صركة اأو �صركاتها التابعة حتى تاريخ هذه الن�صرة. 

توجد لدى ال�صركة و�صركاتها التابعة الأنظمة وال�صيا�صات الالزمة من اأجل اإعداد القوائم املالية املرحلية وال�صنوية املوحدة وفقًا للمعايري . 10
املالية  الأوراق  طرح  قواعد  مبوجب  املحددة  املواعيد  ويف  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املعتمد  النحو  على   )IFRS( الدولية  املحا�صبية 
واللتزامات امل�صتمرة. كما توجد لدى ال�صركة و�صركاتها التابعة الأنظمة وال�صيا�صات الالزمة من اأجل اإعداد جميع التقارير املالية الأخرى، 

وجميع التقارير غري املالية، ح�صب ما تقت�صيه قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�صتمرة ويف املواعيد املحددة يف هذه القواعد.

اإن لدى ال�صركة - منفردًة اأو بامل�صاركة مع �صركاتها التابعة - راأ�ص مال عامل يكفي ملدة اثني ع�صر )12( �صهرًا على الأقل تلي مبا�صرة تاريخ . 11
ن�صر هذه الن�صرة.

 با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 13-7 )»الت�صهيالت الئتمانية والقرو�ص«(، مل ت�صدر ال�صركة و�صركاتها التابعة اأية اأدوات دين، اأو . 12
حت�صل على اأية قرو�ص اآجلة اأو اأية قرو�ص اأو ديون م�صتحقة )مبا يف ذلك ال�صحب على املك�صوف من البنوك، واللتزامات املالية قيد القبول، 

واعتمادات القبول اأو التزامات ال�صراء(.

لي�صت هناك نية يف اإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�صاط ال�صركة اأو �صركاتها التابعة. مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمال ال�صركة اأو �صركاتها . 13
التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�صع املايل لل�صركة خالل فرتة الثني ع�صر )12( �صهرًا الأخرية. 

مل متنح اأي عمولت اأو خ�صومات اأو اأتعا	 و�صاطة اأو اأي عو�ص غري نقدي من قبل ال�صركة اأو �صركاتها التابعة خالل ال�صنوات الثالث )3( . 14
ال�صابقة مبا�صرة لتاريخ تقدمي طلب الت�صجيل وطرح الأوراق املالية يف ما يتعلق باإ�صدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 

مل يكن هناك اأي تغيري �صلبي جوهري يف الو�صع املايل والتجاري لل�صركة اأو �صركاتها التابعة خالل ال�صنوات الثالث ال�صابقة مبا�صرة لتاريخ . 15
تقدمي طلب الت�صجيل وطرح الأوراق املالية، اإ�صافة اإلى الفرتة التي ي�صملها تقرير املحا�صب القانوين حتى تاريخ ن�صرة الإ�صدار هذه. 

ومعاجلة حالت . 16 امل�صالح  تعار�ص  تنظم  �صيا�صة مكتوبة  و�صع  �صليمة حيث مت  اأ�ص�ص  اأعدت على  قد  الداخلية  الرقابة  و�صوابط  اأنظمة  اأن 
التعار�ص املحتملة والتي ت�صمل اإ�صاءة ا�صتخدام اأ�صول ال�صركة واإ�صاءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة. بالإ�صافة 
اأنظمة رقابية منا�صبة لإدارة املخاطر املحتملة وفقًا ملتطلبات املادة  التاأكد من �صالمة الأنظمة املالية والت�صغيلية والـتاأكد من تطبيق  اإلى 
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)22( من لئحة حكومة ال�صركات. كما يقوم اأع�صاء جمل�ص الإدارة مبراجعة �صنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�صركة و�صركاتها التابعة.

اإن القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�صركة عن ال�صنة املنتهية بتاريخ 31 مار�ص 2016م و2017م والقوائم املالية املوحدة املراجعة . 1٧
املعدة لغر�ص خا�ص عن ال�صنة املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2018م، والقوائم املالية النظامية املراجعة للفرتات من 1 اأبريل 2017م اإلى 27 
�صبتمرب 2017م ومن 28 �صبتمرب 2017م اإلى 31 مار�ص 2018م، قد مّت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�صبية املتعارف عليها يف اململكة العربية 
ال�صعودية. ويقّر اأع�صاء جمل�ص الإدارة باأن القوائم املالية املوحدة عن ال�صنة املالية 2018م والقوائم املالية املوحدة املراجعة لفرتة الت�صعة 
اأ�صهر املنتهية بتاريخ 31 دي�صمرب 2018م قد مّت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�صبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة. اإن املعلومات 

املالية الواردة يف هذه الن�صرة م�صتخرجة دون اأي تغيري جوهري من القوائم املالية املذكورة ومبا يتما�صى معها.

 لن ي�صرتك اأع�صاء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي يف الت�صويت على القرارات املتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لهم فيها م�صلحة . 18
اأو غري مبا�صرة.  مبا�صرة 

ل يوجد حاليًا اأي اعرتا�ص اأو خالف مع الهيئة العامة للزكاة والدخل.. 1٩

اأنهم قد و�صعوا اإجراءات و�صوابط ونظم من �صاأنها اأن متكن ال�صركة من ا�صتيفاء متطلبات الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ومن . 20
�صمنها نظام ال�صركات ونظام ال�صوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�صتمرة وقواعد الإدرا	.

با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 13-7 )»الت�صهيالت الئتمانية والقرو�ص«(، ل يوجد اأي �صمان اأو رهن اأو عبء مايل على اأي من . 21
اأ�صول ال�صركة اأو �صركاتها التابعة.

كما يف تاريخ هذه الن�صرة، لي�ص هنالك اأي برامج اأ�صهم ملوظفي ال�صركة من �صاأنها اأن ت�صرك املوظفني يف راأ�ص مال ال�صركة، ولي�ص هنالك . 22
اأي ترتيبات اأخرى م�صابهة قائمة.

ل يجوز لأي ع�صو من اأع�صاء جمل�ص الإدارة اأن يكون له م�صلحة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�صا	 ال�صركة اإل . 23
برتخي�ص من اجلمعية العامة. 

التي تتم حل�صا	 . 24 اأو غري املبا�صرة يف الأعمال والعقود  ال�صخ�صية املبا�صرة  باإخطار املجل�ص عن م�صاحلهم  اأع�صاء جمل�ص الإدارة  يلتزم 
اأن ي�صجل ذلك يف حم�صر اجتماع جمل�ص الإدارة. ال�صركة على 

كما يف تاريخ هذه الن�صرة، لي�صت هناك اأية �صيا�صات بحث وتطوير معتمدة لدى ال�صركة اأو �صركاتها التابعة.. 25

ل يوجد اأي حق خيار على اأ�صهم ال�صركة اأو اأ�صهم �صركاتها التابعة.. 26

اأنهم مل ي�صهروا اإفال�صهم يف اأي وقت من الأوقات ومل يخ�صعوا لإجراءات اإفال�ص. . 2٧

مل يكن اأي من اأع�صاء جمل�ص اإدارة ال�صركة اأو كبار التنفيذيني اأو اأمني �صر جمل�ص الإدارة معينني يف من�صب اإداري اأو اإ�صرايف يف اأي �صركة . 28
اأعلنت اإفال�صها اأو اإع�صارها يف ال�صنوات اخلم�ص )5( التي �صبقت تاريخ هذه الن�صرة.

لي�ص لديهم اأي حق يخولهم القرتا�ص من ال�صركة اأو �صركاتها التابعة.. 2٩

حوكمة  لئحة  من   )46( واملادة  ال�صركات  نظام  من  و)75(  و)74(،  و)73(،  و)72(،   ،)71( باملواد  بالتزامهم  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  يقر  كما 
يلي: كما  العالقة  ذات  الأطراف  مع  بالعقود  يتعلق  فيما  ال�صركات 

اأن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة �صوف تتم على اأ�صا�ص جتاري و�صيتم الت�صويت على جميع الأعمال والعقود مع الأطراف ذات . 30
العالقة يف اجتماعات جمل�ص الإدارة - ويف حال تطلب النظام ذلك - اجلمعية العامة لل�صركة مع امتناع ع�صو جمل�ص الإدارة عن الت�صويت 
اأو غري مبا�صرة فيها �صواء يف جمل�ص  على القرارات املتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم حل�صا	 ال�صركة والتي يكون له م�صلحة مبا�صرة 

الإدارة اأو اجلمعية العامة.

 با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف اجلدول 5-9 )»اأع�صاء جمل�ص الإدارة الذين ي�صاركون يف �صركات متار�ص اأعماًل �صبيهة اأو مناف�صة لأعمال . 31
ال�صركة عن طريق ع�صويتهم يف جمل�ص الإدارة اأو امل�صاهمة يف راأ�ص املال«(، كما يف تاريخ هذه الن�صرة، مل ي�صارك اأي من اع�صاء جمل�ص 
الإدارة يف اأي اأن�صطة مماثلة اأو مناف�صة لل�صركة اأو �صركاتها التابعة، ويتعهد اأع�صاء جمل�ص الإدارة باللتزام بهذا املتطلب النظامي م�صتقباًل. 

ل يجوز لأع�صاء جمل�ص الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني القرتا�ص من ال�صركة اأو �صركاتها التابعة اأو اأن ت�صمن ال�صركة اأي قر�ص يح�صل . 32
عليه اأي من اأع�صاء جمل�ص الإدارة.
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اإ�صافة اإلى الإقرارات امل�صار اليها اأعاله، يقر اأع�صاء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي مبا يلي:

لي�ص لأع�صاء جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي احلق بالت�صويت على الأتعا	 واملكافاآت املمنوحة لهم.. 33

كما يقر جمل�ص الإدارة ما يلي:

اأن اأنظمة الرقابة الداخلية واملحا�صبية وتقنية املعلومات كافية ومالئمة.. 34

اأن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�صرة والتي مت احل�صول عليها من اأطراف اأخرى، مبا يف ذلك املعلومات التي مت احل�صول عليها من . 35
تقرير درا�صة ال�صوق التي اأعدها م�صت�صار درا�صة ال�صوق ميكن العتماد عليها ول يوجد اأي �صبب يدعو ال�صركة لالعتقاد باأن تلك املعلومات 

غري دقيقة ب�صكل جوهري. 

اأنه مت الإف�صاح عن جميع ال�صروط والأحكام التي ميكن اأن توؤثر على قرارت املوؤ�ص�صات املكتتبة يف اأ�صهم ال�صركة.. 36

اأنه لي�ص لدى ال�صركة حاليا نية لتوقيع اأية عقود جديدة مع اأطراف ذات عالقة با�صتثناء جتديد العقود مع الأطراف ذات العالقة التي مت . 3٧
اإبرامها �صابقًا وامل�صار اإليها يف هذه الن�صرة. ويف حال رغبت ال�صركة يف امل�صتقبل بتوقيع عقود جديدة مع اأطراف ذات عالقة، ف�صوف تلتزم 

ال�صركة باملواد )71(، و)72(، و)73(، و)74(، و)75( من نظام ال�صركات واملادة )46( من لئحة حوكمة ال�صركات.

كما يف تاريخ هذه الن�صرة، اإن امل�صاهمني الذين تظهر اأ�صمائهم يف ال�صفحة )هـ هـ (من هذه الن�صرة هم املالك القانونيون لالأ�صهم. ويقر . 38
جمل�ص الإدارة باأن هيكل امللكية يف ال�صركة متوافق مع نظام ال�صتثمار الأجنبي.

اأن جميع الزيادات التي طراأت على راأ�ص مال ال�صركة تتطابق مع الأنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة.. 3٩

اإقرارات اإ�صافية:

ل متلك ال�صركة و�صركاتها التابعة اأي اأوراق مالية )تعاقدية اأو غري ذلك( اأو اأي اأ�صول عر�صة للتقلبات، مما قد يوؤثر �صلبا وب�صكل جوهري . 40
على امليزانية العمومية.

با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 2 »عوامل املخاطرة« والق�صم 6-5 )»العوامل الرئي�صية التي توؤثر على عمليات ال�صركة«(، لي�صت . 41
ال�صركة و�صركاتها التابعة على دراية باأي معلومات تتعلق باأي �صيا�صات حكومية اأو اقت�صادية اأو مالية اأو نقدية اأو �صيا�صية اأو اأي عوامل اأخرى 

اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر ب�صكل جوهري )مبا�صر اأو غري مبا�صر( على عملياتها وعمليات �صركاتها التابعة.

با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 2 »عوامل املخاطرة« والق�صم 6-5 )»العوامل الرئي�صية التي توؤثر على عمليات ال�صركة«(، لي�صت . 42
اأو  اأو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�صاط قد يكون لها تاأثري على اأعمال ال�صركة و�صركاتها التابعة  ال�صركة على دراية باأي عوامل مو�صمية 

املايل. و�صعها 

اأحدث . 43 والتي مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية متثل  ال�صوق«(  الق�صم  3 )»ملحة عامة على  امل�صتخدمة يف  املعلومات الإح�صائية  اإن 
املعني. م�صدرها  من  املتاحة  املعلومات 

اإن وثائق التاأمني اخلا�صة بال�صركة و�صركاتها التابعة توفر غطاء تاأميني بحدود كافية ملمار�صة ال�صركة و�صركاتها التابعة لأعمالها، وتقوم . 44
ال�صركة و�صركاتها التابعة بتجديد وثائق وعقود التاأمني ب�صكل دوري ل�صمان وجود تغطية تاأمينية ب�صكل م�صتمر. كما قامت ال�صركة و�صركاتها 

التابعة باتخاذ الإجراءات الأمنية املنا�صبة ح�صب املمار�صات املعمول بها يف القطاع.

مت الإف�صاح عن كافة العقود والتفاقيات التي تراها ال�صركة مهمة اأو جوهرية اأو التي من املمكن اأن توؤثر على قرارات امل�صتثمرين بال�صتثمار . 45
يف اأ�صهم الطرح، ول يوجد هناك اأي عقود اأو اتفاقيات جوهرية اأخرى مل يتم الإف�صاح عنها.

اأتعا	 امل�صت�صار املايل واملتعهد بتغطية . 46 اأ�صا�ص تنا�صبي، مبا يف ذلك  �صيتم توزيع م�صاريف الطرح على امل�صاهمني البائعني وال�صركة على 
اإلى  الطرح وامل�صت�صارين القانونيني واملحا�صبني القانونيني وا�صت�صاري ال�صوق، وم�صت�صار درا�صة ال�صوق، وامل�صت�صارين الآخرين، بالإ�صافة 

م�صاريف الت�صويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف ذات ال�صلة بعملية الطرح.

جميع موظفي ال�صركة حتت رعايتها.. 4٧

با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 2 )»عوامل املخاطرة«(، وعلى ح�صب علمهم واعتقادهم، اإنه ل يوجد اأي خماطر جوهرية اأخرى من . 48
املمكن اأن توؤثر على قرار امل�صتثمرين املحتملني يف ال�صتثمار يف اأ�صهم الطرح.

كما يف تاريخ هذه الن�صرة، فاإن ال�صركة و�صركاتها التابعة حا�صلة على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الأ�صا�صية املطلوبة ملمار�صة اأن�صطتها . 4٩
با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 2-1-14 )»خماطر تتعلق بالت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات ال�صرورية ملمار�صة ال�صركة لأعمالها«( 

ويف الق�صم 13-4 )«املوافقات والرتاخي�ص وال�صهادات احلكومية «(.
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اأو . 50 اأو دعاوى  اأي نزاعات  با�صتثناء ما مت الإف�صاح عنه يف الق�صم 13-11 )»التقا�صي«(، فاإن ال�صركة و�صركاتها التابعة لي�صوا اأطرافًا يف 
اأو مركزها املايل. اأن يكون لها تاأثري جوهري على عمليات ال�صركة  اأو اإجراءات حتقيق قائمة ميكن  ق�صايا 

اأو ديون جوهرية م�صتحقة )مبا يف ذلك ال�صحب على املك�صوف . 51 اأية قرو�ص  اأو  اآجلة  اأية قرو�ص  مل حت�صل ال�صركة و�صركاتها التابعة على 
الق�صم 7-13  عنه يف  الإف�صاح  ما مت  )با�صتثناء  ال�صراء(.  التزامات  اأو  القبول  واعتمادات  القبول،  قيد  املالية  واللتزامات  البنوك،  من 

والقرو�ص«. الئتمانية  »الت�صهيالت 

مت ا�صتخرا	 املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�صرة من البيانات املالية املراجعة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 مار�ص 2016م و31 مار�ص . 52
2017م و31 مار�ص 2018م وفرتة الت�صعة اأ�صهر املنتهية يف 31 دي�صمرب 2018م، وبا�صتثناء املعلومات املالية والإح�صائية التي حتتوي عليها 

هذه الن�صرة عر�صة للتقريب، مل يتم اإجراء اأية تعديالت جوهرية عليها.

امل�صاهمني . 53 �صمانات  على  تعتمد  اجلارية  الدين  اإجراءات  يف  لقيوٍد  ال�صركة  )«تعر�ص   23-1-2 الق�صم  يف  عنه  الإف�صاح  مت  ما  با�صتثناء 
احلالية»( والق�صم 13-7 )»الت�صهيالت الئتمانية والقرو�ص«(، مت احل�صول على جميع املوافقات الالزمة من املقر�صني لتقدمي 20% من 

ال�صركة �صركة م�صاهمة عامة ال�صركة لكي تكون  اأ�صهم 

تلتزم ال�صركة بجميع ال�صروط والأحكام مبوجب التفاقيات مع املقر�صني املانحني للقرو�ص والت�صهيالت والتمويل.. 54

وبالإ�صافة اإلى ما ذكر اأعاله، يوؤكد جمل�ص الإدارة اأنه ل يجوز لأع�صاء جمل�ص الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني القرتا�ص من ال�صركة اأو �صركاتها 
التابعة اأو اأن ت�صمن ال�صركة اأي قر�ص يح�صل عليه اأي من اأع�صاء جمل�ص الإدارة. 

يتعهد اأع�صاء جمل�ص الإدارة بالآتي:

ت�صجيل جميع قرارات املجل�ص ومداولته يف �صكل حم�صر اجتماع مكتو	 يتم التوقيع عليه من قبلهم.. 55

الإف�صاح عن تفا�صيل اأية معامالت مع الأطراف ذات العالقة ح�صب متطلبات نظام ال�صركات ولئحة حوكمة ال�صركات.. 56

اللتزام باأحكام املواد 71 و72 و73 من نظام ال�صركات والف�صل ال�صاد�ص من البا	 الثالث من لئحة حوكمة ال�صركات. . 5٧
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نظرة عامة على النظام واللوائح العقارية يف اململكة العربية ال�سعودية. 12

الت�سريعات الرئي�سية احلاكمة لتملك واإيجار العقار 12-1

ال�سريعة الإ�سالمية 12-1-1

اأ�صياٍء  اأ�صا�صي لل�صريعة الإ�صالمية، وهي نظاٌم �صامل وكامل يرعى، من بني  يف جميع مناطق اململكة العربية ال�صعودية، يخ�صع نظام العقار ب�صكٍل 
والتعاقدية. التجارية  اجلوانب  اأخرى، جميع 

واإلى احلد الذي ل يكون هناك فيه تعار�ص مع ال�صريعة الإ�صالمية، هناك ت�صريعات حمددة بالن�صبة لأموٍر مثل نزع امللكية، والإيجارات احلكومية، 
والأرا�صي الف�صاء، ومتلك الأجانب للعقار، وبيع العقارات على اخلارطة، وامل�صاركة بالوقت، وتخطيط املدن.

وتنطوي ال�صريعة الإ�صالمية على عدٍد من القواعد املطبقة على الإيجارات. وعلى �صبيل املثال، يتم ت�صنيف الإيجاٍر باعتباره دينًا، ويتبلور ذلك الدين 
وي�صتحق بالكامل لدى توقيع عقد الإيجار. وعلى اأي حال، للطرفني احلرية يف جدولة دفع ذلك الدين والتفاق على جدول لدفع الإيجار مثاًل. ول تطبق 

يف اململكة العربية ال�صعودية عقوبات على التاأخري يف �صداد قيمة الإيجار، با�صتثناء ويف حدود ما يتعلق بخ�صارة مبا�صرة وفعلية.

نظام الت�سجيل العيني للعقار 12-1-2

يف �صهر ابريل من عام 2002م، �صدرت اأنظمة ولوائح جديدة لو�صع نظاٍم ر�صمي لت�صجيل الأرا�صي يف اململكة العربية ال�صعودية، وقد انطوت تلك 
تلك  اأتت  وقد  الأرا�صي.  على  الإيجار  ت�صجيل حقوق  وكذلك  لالأرا�صي  املطلقة  امللكيات  نق�ص  وعدم جواز  ت�صجيل  على  واللوائح اجلديدة  الأنظمة 

التايل: النحو  الأنظمة على 
ཛ نظام الت�صجيل العيني للعقار )»نظام الت�صجيل العيني للعقار«(، و

ཛ .)»الالئحة التنفيذية لنظام الت�صجيل العيني للعقار )»لئحة الت�صجيل العيني للعقار

ومل تطبق تلك الأنظمة اإل يف خمطط اخلري، وهي منطقة خار	 الريا�ص، ويف حرميالء، وهي مدينة يف املنطقة الو�صطى باململكة العربية ال�صعودية، 
بناًء على قراٍر �صادر عن وزير العدل ال�صابق يف �صهر اأغ�صط�ص من عام 2008م. ومل تنفذ الإجراءات التي تتناول ت�صجيل امللكية على النحو الوارد يف 

تلك الأنظمة يف جميع مناطق اململكة العربية ال�صعودية، ويف الوقت الراهن ل ت�صري خار	 املنطقتني املذكورتني اأعاله.

واإلى حني الوقت الذي تنفذ فيه تلك الأنظمة يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية، ويتم تاأ�صي�ص �صجل مركزي لالأرا�صي:
ཛ يجوز نقل ملكية العقار دون ت�صجيٍل ر�صمي، و

ཛ  ل يجوز ت�صجيل اأي نقٍل مللكية اأر�ص اإل يف مكتب كاتب العدل اخلا�ص باملنطقة التي تقع فيها الأر�ص املعنية. وعلى �صبيل املثال، يعترب مكتب
كاتب العدل يف مدينة جدة هو امل�صوؤول عن قيد عمليات نقل ملكية الأرا�صي يف مدينة جدة.

اأر�ص يف �صٍك ي�صدر عن مكتب كاتب العدل املخت�ص. وت�صف �صكوك امللكية الأر�ص، وذلك فقط  اإثبات امللكية املطلقة لأية  ويتم ب�صكٍل عام قيد 
با�صتخدام الكلمات، ول ي�صتمل ذلك اأية خريطة اأو ر�صٍم بياين ي�صور حدود و/اأو مكان الأر�ص املعنية يف اإطار الأرا�صي املجاورة. واإ�صافًة اإلى ذلك، 
حتتفظ البلديات املحلية بخرائط م�صح ر�صمية تعرف بكلمة »كروكي«، وهي حتدد جميع قطع الأرا�صي يف اإطار املنطقة. وي�صتخدم الكروكي غالبًا 

لإثبات فيما اإذا كانت الأر�ص املو�صوفة يف �صك امللكية تطابق الأر�ص الفعلية املحددة يف خريطة امل�صح الر�صمية.

ويف ظل غيا	 �صجل اأرا�ٍص مركزي يف اململكة العربية ال�صعودية، فلي�صت هناك اأية ملكية مطلقة اأو غري قابلة للنق�ص. وبدًل عن ذلك، فهناك اإثباتات 
للملكية واأف�صل اإثبات هو �صك امللكية ال�صادر عن كاتب العدل. واإذا اأخذنا يف العتبار اأن النظام ال�صعودي ي�صمح بعمليات نقٍل مللكية العقار دون حاجٍة 

اإلى ت�صجيل ر�صمي، فاإن البينة الوحيدة القاطعة والتي تثبت امللكية هي حكٌم ي�صدر عن حمكمة، كما هو احلال يف تاريخ �صدور ذلك احلكم فقط.

     نظام متلك الأجانب للعقار 12-1-3

 �صدر هذا النظام مبوجب املر�صوم امللكي رقم م/15، وتاريخ 1421/04/17هـ )املوافق 2000/07/19م(، وهو ينظم ا�صتحواذ الأجانب، من غري 
مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي، على العقار يف اململكة العربية ال�صعودية. ويقر النظام جمموعتني مميزتني من املواطنني الأجانب:

ཛ  مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي، اأو ال�صركات التي تتخذ حماًل خمتارًا لها يف دولٍة ع�صو يف جمل�ص التعاون اخلليجي، وتكون مملوكًة
ب�صكٍل كامل ملواطنني من دول جمل�ص التعاون اخلليجي، و

ཛ  دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وال�صركات اململوكة لأجانب من 	الأجانب من اأية جن�صية اأخرى، وال�صركات التي تتخذ حماًل خمتارًا لها خار
اأية جن�صية اأخرى.
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مواطنو دول جمل�س التعاون اخلليجي 12-1-3-1

يجوز ملواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي )اأي: �صلطنة عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين وقطر( وال�صركات يف 
دول جمل�ص التعاون اخلليجي، اململوكة ملكية كاملة ملواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي، مبوجب املر�صوم امللكي رقم 22، وتاريخ 1432/04/03هـ 
)2011/03/08م( )»املر�صوم امللكي لعام 1432«(، متلُّك وا�صتئجار العقار يف اململكة العربية ال�صعودية على ذات الأ�صا�ص وبذات احلقوق املتاحة 

ملواطني اململكة العربية ال�صعودية، ويخ�صع ذلك للقيود التالية:
ཛ .)يجب تطوير الأر�ص، اأو النتفاع بها، خالل اأربع )4( �صنوات من تاريخ ت�صجيل العقار با�صم امل�صرتي )مع جواز متديد مدة ال�صنوات الأربعة

ཛ  اأو اأو اإلى حني النتفاع من الأر�ص اأو تطويرها  يجب عدم الت�صرف يف الأر�ص ملدة اأربع )4( �صنوات من تاريخ الت�صجيل با�صم امل�صرتي، 
البناء عليها، اأيها يحدث اأوًل )وميكن منح تفوي�ص للت�صرف يف الأر�ص قبل ذلك(. يرجى مالحظة اأنه بالن�صبة للعقار املبني، مثل الفياّلت 

اأو ال�صقق اأو املكاتب اإلخ، ميكن الت�صرف بها يف اأي وقت.

ཛ .مازالت ملكية العقار يف مكة املكرمة واملدينة املنورة مق�صورة على املواطنني ال�صعوديني فقط

اإن املر�صوم امللكي لعام 1432 يحل حمل ويلغي الأنظمة ال�صابقة حول هذه امل�صاألة، ويو�صح موقف مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي وقدرتهم على 
�صراء العقار يف اململكة العربية ال�صعودية، وهو �صاٍر ونافذ يف الوقت الراهن لدى كّتا	 العدل يف اململكة العربية ال�صعودية.

الأجانب 12-1-3-2

هناك قيوٌد بارزة مطّبقة يف اململكة العربية ال�صعودية على متلك واإيجار الأجانب لالأرا�صي.

ول ميكن لل�صركات والأفراد الأجانب متلُّك اأو تطوير الأرا�صي يف اململكة العربية ال�صعودية اإل يف الظروف املحدودة التالية:
ཛ  اإقامتهم لأغرا�ص  اإل  العقار  بتملُّك  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املقيمني  لالأفراد  ي�صمح  ل  الداخلية،  وزارة  من  اإذٍن  �صدور  مراعاة  مع 

اخلا�صة، و

ཛ  ي�صمح لل�صركات الأجنبية، التي حتمل تراخي�ص ملمار�صة اأعماٍل يف اململكة العربية ال�صعودية، بتملُّك العقار كجزٍء من اأعمالهم يف اململكة
العربية ال�صعودية، ولإيواء العاملني يف م�صاريعهم، و

ཛ  ي�صمح لل�صركات الأجنبية بال�صتثمار يف العقار وتطويره، �صريطة: )1( اأن يح�صلوا اأوًل على ترخي�صٍ للقيام بذلك، و)2( اأن تتجاوز قيمة
التطوير 30 مليون ريال �صعودي، و)3( اأن يتم ا�صتكمال التطوير خالل خم�ص )5( �صنوات من ال�صتحواذ على الأرا�صي التي �صوف ي�صّيد 

عليها التطوير، و

ཛ مع مراعاة املعاملة باملثل، يجوز للبعثات الدبلوما�صية الأجنبية متلُّك الأرا�صي ملقارهم الر�صمية ول�صكن موظفيهم، و

ཛ .ت�صمح وزارة اخلارجية اأي�صًا مبلكية الأرا�صي من قبل منظماٍت دولية واإقليمية

احلظر العام على ال�ستثمار يف العقارات يف مكة املكرمة واملدينة املنورة )»احلظر العقاري»( 12-1-3-3

جرى بيان احلظر العقاري يف نظام متلك غري ال�صعوديني للعقار وا�صتثماره )املر�صوم امللكي رقم م/15، وتاريخ 1421/04/17هـ( )»نظام العقار«(. 
وتن�ص املادة 5 من نظام العقار على اأن ل يجوز لغري ال�صعودي باأي طريق غري املرياث اكت�صا	 حق امللكية اأو حق الإرتفاق اأو الإنتفاع على عقار واقع 
داخل حدود مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة. وبالرغم من عدم و�صوح الأمر يف نظام العقار، يطبق احلظر العقاري على العقارات اململوكة اأو 

امل�صتاأجرة ب�صكٍل مبا�صر )من قبل �صركٍة اأو فرد(، اأو غري مبا�صر )من قبل �صريٍك يف �صركة متلك م�صلحة عقارية ب�صكٍل مبا�صر(.

تعريف م�سطلح »غري �سعودي« 12-1-3-4

اأزال قرار جمل�ص الوزراء رقم 494، وتاريخ 1439/09/14هـ، اأّي غمو�ٍص �صابق وعّرف م�صطلح »غري �صعودي« ب�صكٍل حمدد على النحو الآتي:
ཛ ال�صخ�ص ذو ال�صفة الطبيعية الذي ل يحمل اجلن�صية ال�صعودية، و

ཛ اأية �صركة غري �صعودية، و

ཛ  اجلن�صية يحمل  ل  معنوي  اأو  طبيعي  �صخ�صٍ  بوا�صطة  كّليًا،  اأو  جزئيًا  مملوكة  اأو  م�صرتك،  ب�صكٍل  موؤ�ص�صة  اأو  موؤ�ص�صة،  �صعودية  �صركة  اأية 
ال�صعودية، و

ཛ .الأ�صخا�ص اأو الفئات التي يقرر جمل�ص الوزراء، اأو رئي�ص جمل�ص الوزراء، اإدراجها �صمن هذه الفئة
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اأو�صح قرار جمل�ص الوزراء ما ي�صكله م�صطلح »غري �صعودي« ون�ص كذلك على عدٍد من ال�صتثناءات من التعريف، وتلك ال�صتثناءات ت�صكل  وقد 
تو�صيحًا لبع�ص نقاط الغمو�ص التي اأربكت يف ال�صابق البنوك ال�صعودية وال�صركات املدرجة لدى »تداول«، ولكنها ل تو�صع نطاق حقوق امللكية باأي حاٍل 
من الأحوال. وتتمثل ال�صتثناءات اخلا�صة باأية �صركة �صعودية موؤ�ص�صة، اأو موؤ�ص�صة ب�صكٍل م�صرتك، اأو مملوكة جزئيًا اأو كليًا ل�صخ�صٍ طبيعي اأو معنوي، 

ل يحمل اجلن�صية ال�صعودية، فيما هو اآت:
ཛ  البنوك و�صركات التمويل العقاري املرخ�ص لها من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، �صريطة اأن يكون الغر�ص من امللكية هو منح متويل ملن

يحمل اجلن�صية ال�صعودية، ويتيح ذلك للبنوك ال�صعودية التي فيها ن�صبة من امللكية الأجنبية، اأن ترهن اأو اأن متلك �صمانًا يف عقاٍر يف مكة 
املكرمة واملدينة املنورة، و

ཛ  ي�صمح للبنوك و�صركات التمويل العقاري، املرخ�ص لها من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، بتملُّك العقار ل�صتخدامه كمقرٍّ رئي�صي اأو مكتٍب
فرعي، اأو اإذا كانت امللكية العقارية �صرورية لل�صركة لال�صتمرار يف اأداء اأعمالها يف اململكة العربية ال�صعودية طبقًا لأية قواعد �صادرة يف هذا 

اخل�صو�ص عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، و
ཛ  ال�صركات املدرجة التي لي�ص من اأغرا�صها التعامل مع العقارات، �صريطة اأن تكون امللكية بغر�ص ا�صتخدام العقار كمقرٍّ رئي�صي، اأو كمكتٍب

لفرعها، اأو اإذا كان ذلك �صروريًا لل�صركة لال�صتمرار يف اأداء اأن�صطتها التجارية، و�صريطة األ ي�صتخدم كامل العقار اإل لذلك الغر�ص طبقًا 
للقواعد اخلا�صة بهيئة ال�صوق املالية، و

ཛ .ما يحدده جمل�ص الوزراء وفق �صوابط ي�صعها لهذا الغر�ص

العقوبات 12-1-3-5

كما ورد يف املر�صوم امللكي رقم م/62، وتاريخ 1427/09/25هـ، تتمثل العقوبات الناجتة عن الإخالل باحلظر العقاري بالتايل:
ཛ :يطّبق على اأيُّ �صخ�صٍ »غري �صعودي« يخل باحلظر العقاري اجلزاء التايل

يتم بيع العقار يف مزاٍد علني ويقّيد على �صبيل اجلزاء ر�صٌم بواقع 10% من القيمة الأ�صلية للعقار يف وقت البيع، و اأ. 

يتم قيد خ�صم بواقع 35% من القيمة الأ�صلية الإجمالية املدفوعة للبائع )مبا يف ذلك تكاليف البناء(، وذلك على �صبيل اجلزاء،    .	
ويعطى املبلغ املتبقي لل�صخ�ص »غري ال�صعودي«، مامل يكن ذلك املبلغ املتبقي اأعلى من املبلغ املدفوع اأ�صاًل مقابل العقار، ويف تلك 

الزائد يف ح�صا	 احلكومة على �صبيل اجلزاء. اإيداع املبلغ  احلالة، يتم 
ཛ .من مواطني دول جمل�ص التعاون اخلليجي ت�صديد الر�صم البالغ 10% واملذكور اأعاله 	غري مطلو

تعميم هيئة ال�سوق املالية وتطبيق احلظر العقاري على ال�سركات املدرجة 12-1-3-6

التي  املدرجة  ال�صركات  الأجنبية يف  »امللكية  بعنوان  لهم  املرخ�ص  الأ�صخا�ص  تعميمًا جلميع  املالية  ال�صوق  هيئة  اأ�صدرت  2016/08/10م،  بتاريخ 
املالية«(. ال�صوق  لهم« )»تعميم هيئة  رئي�صي  كن�صاٍط  املنورة  واملدينة  املكرمة  تقع �صمن حدود مكة  ت�صتثمر يف عقاراٍت 

ويفيد تعميم هيئة ال�صوق املالية اأنه من املحظور على »غري ال�صعوديني« ال�صتحواذ على اأوراٍق مالية يف ال�صركات املدرجة التالية:
ཛ  جمتمعني اإليهم  )وي�صار  القت�صادية  املعرفة  ومدينة  للتطوير،  عمر  جبل  و�صركة  القاب�صة،  طيبة  و�صركة  والتطوير،  لالإن�صاء  مكة  �صركة 

مب�صطلح »ال�صركات املحظورة«(، و

ཛ  جميع ال�صركات املحظور على »غري ال�صعوديني« ال�صتثمار فيها بناًء على تعليماٍت حمددة �صادرة عن �صلطات اإ�صرافية ذات �صلة ترعى تلك
ال�صركات.

ويو�صح تعميم هيئة ال�صوق املالية اأن ال�صركاء احلاليني يف ال�صركات املحظورة لي�صوا ملزمني بالتنازل عن اأ�صهمهم واإمنا يحظر عليهم زيادة ح�صتهم 
من تلك الأ�صهم. وي�صمح كذلك لل�صركاء احلاليني باملحافظة على ما ميلكونه من اأ�صهم يف الوقت الراهن من خالل امل�صاركة يف اإ�صدارات الأ�صهم.

الت�سريعات العقارية الأخرى ذات ال�سلة 12-2

     نظام البيع على اخلارطة 12-2-1

يرعى النظام اخلا�ص ببيع الوحدات العقارية على اخلارطة )الذي �صدر يف �صهر يناير من عام 2010م(، مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم 73 وتاريخ 
اأو بيع وحداٍت عقارية يف  البيع على اخلارطة )«النظام»(. وطبقًا لأحكام النظام، فاإن املطورين الذين يرغبون يف ت�صويق  1430/03/12هـ، على 
م�صروع تطوير عقاري، على اخلارطة، بحاجة للح�صول اأوًل على ترخي�صٍ من مركز »وايف« لدى وزارة الإ�صكان. ومن بني عدٍد من املتطلبات الأخرى 
)مثل تفا�صيل امل�صروع، واخلربة ال�صابقة، واملالءة املالية، اإلخ(، هناك متطلٌب اأ�صا�صي يتمثل يف تاأ�صي�ص ح�صا	 �صمان لدى بنٍك �صعودي )اإلى جانب 
لة ب�صاأن ا�صتخدام وت�صغيل ح�صابات ال�صمان التي يكون قد  اتفاقية �صمان فيما بني املطّور والبنك �صاحب ح�صا	 ال�صمان(، وهناك اإر�صاداٍت مف�صّ

مت اإ�صدارها وجاري تنفيذها.
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واأيُّ غ�ص، ل�صمان ال�صتقرار املايل  اأية ترتيباٍت تعاقدية غري عادلة  العقارية يف مواجهة  الوحدات  النظام حلماية م�صرتي  وقد جرى ا�صدار هذا 
للمطورين العقاريني يف ال�صوق ال�صعودي وللتاأكد من �صفافية ممار�صاتهم التجارية. وين�ص النظام على تاأ�صي�ص جلنة لرتخي�ص املطورين العقاريني 

وتنظيم اأن�صطتهم، خا�صة فيما يخ�ص البيع على اخلارطة املتعلقة بالوحدات العقارية على جميع اأنواعها.

اأنظمة ملكية الوحدات العقارية وفرزها 12-2-2

يجري ترتيب نظام ملكية الوحدات العقارية يف اململكة العربية ال�صعودية من خالل النظامني التاليني:
ཛ نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها )»نظام الوحدات العقارية«(، و
ཛ .)»الالئحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها )«لئحة نظام الوحدات العقارية

وكل من نظام الوحدات العقارية ولئحة نظام الوحدات العقارية �صاري املفعول ونافذ.

     نظام الرهن العقاري 12-2-3

�صدر نظام الرهن القاري امل�صجل )»نظام رهن العقارات«( مبوجب مر�صوم ملكي بتاريخ 24 اأغ�صط�ص 2012م، وجرى ن�صره يف اجلريدة الر�صمية 
وحقوق  الرهونات  ت�صجيل  العقاري  الرهن  نظام  ويرعى  2012م.  نوفمرب   29 بتاريخ  املفعول  و�صاري  نافذًا  واأ�صبح  2012م،  اغ�صط�ص   31 بتاريخ 
والتزامات الراهن واملرتهن، وكذلك اإجراءات التنفيذ على الرهن وانهائه. وقد بداأ تنفيذ نظام الرهن العقاري يف �صنة 2018م وهو �صاري املفعول يف 

الوقت الراهن. وتقوم مكاتب كتا	 العدل بتنفيذ نظام الرهن العقاري يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية.

متطلبات الرهن 12-2-3-1

كي يكون الرهن �صحيحًا، يجب اأن يكون اإن�صاوؤه مقابل مديونية قد ت�صتمل على دين عار�ص اأو م�صتقبلي اأو حمتمل. ويطبق الرهن على الدين املثبت 
يف عقد الرهن. ويجب اأن يبني عقد الرهن مبلغ الدين الذي مت بخ�صو�صه منح ذلك الرهن، اأو احلد الأق�صى ملبلغ الدين. ويجب اأن تكون املمتلكات 
وا�صحًا  الأ�صل  ذلك  يكون  واأن  علني  مزاد  يف  منف�صل  ب�صكل  بيعه  ميكن  اأ�صاًل  ت�صكل  واأن  ملمو�ص(،  ب�صكل  موجودة  )اأو  وقائمة  حمددة  املرهونة 

ومو�صوفًا يف عقد الرهن.

ت�سجيل الرهن 12-2-3-2

كما هو احلال يف تاريخ ن�صرة الإ�صدار هذه، يفرق نظام الرهن العقاري بني: )1( رهن مفرو�ص على قطعة اأر�ص، ويكون خا�صعًا لنظام الت�صجيل 
العيني للعقار، وهي حاليًا مل تطبق اإل يف خمطط اخلري، وهي منطقة خار	 الريا�ص، ويف حرميالء، وهي مدينة يف املنطقة الو�صطى باململكة العربية 
ال�صعودية؛ و)2( الرهن املفرو�ص على قطعة اأر�ص، والذي ل يخ�صع لنظام الت�صجيل العيني للعقار، والذي ي�صمل معظم الأرا�صي يف اململكة العربية 
ال�صعودية. وت�صجل الرهونات يف ال�صريحة الأخرية عن طريق مالحظة تدون على �صك امللكية ذي ال�صلة وال�صادر اإما عن حمكمة اأو عن كاتب عدل 
)يرجى الطالع على املادة 1-2 من نظام الرهن العقاري(. ول ي�صري الرهن يف مواجهة الغري اإلى اأن يكون قد مت ت�صجيله بالطريقة املبينة اأعاله، 
اإل اأن حقوق اأي طرف ثالث، يتمتع مب�صلحة يف الأر�ص قبل ت�صجيل الرهن، ل تتاأثر ب�صبب الرهن )يرجى الطالع على املادتني 1-3 و21 من نظام 

الرهن العقاري(.

ت�سجيل الرهن عمليًا 12-2-3-3

حتى عام 2017، كانت البنوك التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية تعني �صركة فرعية اأو طرف ثالث كوكيل اأو موؤمتن لال�صتحواذ على العقار با�صمها، 
من اأجل �صمان الرهن على العقار املعني. وقد تطورت هذه املمار�صة اخلا�صة بنقل وت�صجيل )افراغ( امللكية القانونية يف عقار ل�صالح بنك )من خالل 
�صركته الفرعية اأو وكيله اأو الأمني املت�صرف عنه( نتيجة لرف�ص كتا	 العدل تاريخيًا ت�صجيل الرهونات العقارية بخ�صو�ص ال�صفقات اأو املعامالت 
البنكية. وقد �صدرت تعليمات للبنوك التجارية، من جانب موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، من خالل تعميم بتاريخ 22 مايو 2017م، للتوقف فورًا عن 
املمار�صة املنوه عنها اأعاله واحل�صول بدًل عن ذلك على وت�صجيل رهونات عقارية ر�صمية )»ت�صجيل الرهن اجلديد«(. واإ�صافة الى ذلك، ان البنوك 
التجارية ملزمة اأي�صًا باإبالغ موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي اإذا رف�ص اأي كاتب عدل »ت�صجيل« رهن عقاري. وتقوم جميع مكاتب كتا	 العدل بت�صجيل 
الرهونات العقارية بالتاأ�صري بوجود رهن على �صك امللكية، وت�صمى �صكوك امللكية تلك »�صك رهن ومتلك عقار«. والفرق الوحيد الآخر بني �صكوك 

امللكية ذات التاأ�صري بوجود رهن و�صكوك امللكية التي ل حتمل تاأ�صريًا هو اأن ال�صكوك الأولى حتتوي على فقرة اإ�صافية تفيد ما يلي:
ཛ اأن الأر�ص قد مت رهنها، مبا فيها من مباين قائمة او م�صتقبلية، وذلك ل�صالح بنك )يتم ت�صميته( ك�صمان ل�صداد مبلغ )يتم حتديدها(، و

ཛ .يف حالة عدم الدفع، يجوز للراهن بيع املمتلكات بال�صعر ال�صائد للوفاء بالتزامات املرتهنني، ويظل املرتهن م�صوؤوًل عن اأي عجز

للبنوك التجارية ثالث )3( �صنوات، اعتبارا من تاريخ تعميم موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي )22 مايو 2017م(، للتقيد مبتطلبات التعميم. و�صوف 
ينطوي التقيد على اإعادة نقل امللكية القانونية جلميع العقارات، التي مت اإفراغها لل�صركات الفرعية و/اأو الوكالء و/اأو املوؤمتنني للبنوك التجارية، 
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للمالك الفعليني لتلك العقارات )اأي: املقرت�صني مبوجب الت�صهيالت املالية(، بعد ت�صجيل الرهن على �صك ملكية العقارات املرهونة ل�صالح البنوك 
التجارية. وبالتايل، يحظر على البنوك التجارية الدخول يف اأي اإفراغ جديد، وعليها تبني عملية ت�صجيل الرهن اجلديد، حتت طائلة التعر�ص لغرامات 

كبرية.

ويقوم كّتا	 العدل يف مكة املكرمة واملدينة املنورة بت�صجيل الرهونات على �صكوك امللكية، يف كلٍّ من مكة املكرمة واملدينة املنورة، ل�صالح البنوك 
التجارية امل�صّجلة واملرخ�ص لها من جانب موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي يف اململكة العربية ال�صعودية ب�صرف النظر عّما اإذا كانت اأم مل تكن تلك 
البنوك التجارية مملوكًة بالكامل ملواطنني �صعوديني. ويف �صهر مار�ص من عام 2018م، اأ�صدرت موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي تعميمًا اآخر مرفقًا 
بتعميم اآخر �صادر يف �صهر مار�ص 2018م عن وزارة العدل يبنّي املتطلبات الإجرائية لتنظيم رهن. وقد مت اإ�صدار تعميم وزارة العدل يف �صهر مار�ص 
2018م جلميع املحاكم وكّتا	 العدل، وفر�صت املتطلبات الإجرائية املبّينة يف ذلك التعميم اأن يكون املرتهن بنكًا اأو �صركة مالية مرخ�صًا لها، واأن 
يكون لدى ذلك البنك اأو تلك ال�صركة ترخي�ص �صاٍر �صادر عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي يجيز له اأو لها ممار�صة عمليات متويل عقاري. ويبنّي 
ذلك التعميم اأي�صًا ا�صرتاطًا اآخر هامًا وهو وجو	 اأن يتلقى كاتب العدل خطابًا من اللجنة ال�صرعية التابعة للممول يوؤكد اأن التمويل متفق مع اأحكام 

ال�صريعة )اأي: لن يكون من املمكن تنظيم رهٍن لأجل متويٍل تقليدي(.

ويف الوقت الراهن، هناك �صرٌط م�صبق لت�صجيل اأي رهن مبوجب عملية ت�صجيل الرهونات اجلديدة، وهو وجو	 اأن يكون �صك امللكية املعني يف �صورٍة 
اإلكرتونية لأن ال�صكل اجلديد للرهن ل ميكن ت�صجيله على �صكوك امللكية القدمية املنّظمة بخط اليد.

فر�س عدة رهونات على ذات املمتلكات 12-2-3-4

يجوز رهن ملكية واحدة لعدٍد من املرتهنني طاملا كانت اأولوياتهم مرتبة ب�صكٍل معنّي، وحمددة ح�صب تاريخ التاأ�صري بالرهن على �صك امللكية اأو تاريخ 
ت�صجيل الرهن. واإ�صافًة اإلى ذلك، يجوز لأي مرتهن التجاوز عن اأولويته بخ�صو�ص املمتلكات املرهونة ل�صالح مرتهٍن اآخر.

     نظام الو�سطاء العقاريني 12-2-4

يجري تنظيم الو�صاطة العقارية يف اململكة العربية ال�صعودية من خالل النظامني التاليني:
ཛ نظام املكاتب العقارية، ال�صادر بتاريخ 1398/03/07هـ )املوافق 1978/02/14م(، و
ཛ .)الالئحة التنفيذية للمكاتب العقارية، ال�صادرة بتاريخ 1398/05/16هـ )املوافق 1978/04/23 م

ويت�صمن نظام املكاتب العقارية القواعد الرئي�صية التالية:

ل ي�صمح للمكتب العقاري ببيع، اأو التو�صط يف بيع، اأية ممتلكات، ما مل تكن يف حيازته �صوٌر عن �صكوك امللكية.

ل ي�صمح لأي مكتٍب عقاري بتلقي عمولة تزيد عن 2.5% من قيمة املمتلكات املباعة، كما ول يجوز له تلقي 2.5% كعمولة اإيجار عن �صنة كاملة، حتى 
ولو كانت مدة العقد اأطول اأو قابلة للتجديد.

اإن خمالفة القواعد الواردة اأعاله من جانب املكاتب العقارية تعر�صها لعقوبٍة تتمثل يف: )1( غرامة ل تتجاوز خم�صة وع�صرين األف ريال �صعودي، اأو 
)2( اإقفال املكتب ملدٍة معينة ل تتجاوز �صنة واحدة، اأو )3( اإلغاء دائم للرتخي�ص املمنوح للمكتب.

قد قام جمل�ص الوزراء موؤخرًا باملوافقة على ال�صماح بال�صتثمار الأجنبي يف جمال خدمات الو�صاطة العقارية. �صابقا، هذا النوع من ال�صتثمار كان 
متاحا فقط لل�صعوديني وال�صركات ال�صعودية كليا. مل تطبق الهيئة العامة لال�صتثمار هذا النظام حتى الن وهي يف �صدد حت�صري التفا�صيل للمتطلبات 

الالزمة واآلية الرتخي�ص. 

ال�سلطات العقارية 12-3

     مكتب كاتب العدل 12-3-1

العدل،  بتاريخ 1425/05/17هـ )املوافق 2004/07/05م(، واجبني رئي�صيني على كّتا	  العدل، ال�صادرة  التنفيذية ملكاتب كّتا	  تفر�ص الالئحة 
الأول هو توثيق العقود والإقرارات القانونية واإ�صدار �صكوك فيما يتعلق فيها. والواجب الثاين املفرو�ص على كّتا	 العدل هو التاأكد من هوية واأهلية 

اأي طرٍف متعاقد ومتنازل ومقدم اإقرار و�صاهد.

ويف املدن الكربى، مثل مكة املكرمة والريا�ص وجدة، ينق�صم كّتا	 العدل اإلى فئتني من املكاتب، ولكل فئة منهما م�صوؤوليات حمددة:
ཛ  العدل معنية بالعقارات، وي�صمل ذلك عمليات النقل والت�صجيل والتنازلت عن املمتلكات العقارية والرهونات 	الفئة الأولى من مكاتب كّتا

واإ�صدار �صكوك امللكية، و
ཛ  املمتلكات اأو  املالية  املبالغ  والتنازلت عن  الوكالت  واإنهاء  ال�صركات والوكالت  تاأ�صي�ص  العدل معنية بعقود  الثانية من مكاتب كّتا	  الفئة 

بخالف العقارات.
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     وزارة الإ�سكان 12-3-2

تنظم وزارة الإ�صكان برامج الإ�صكان الجتماعي وبرامج التدريب للمقاولني واملكاتب ال�صت�صارية. واإ�صافًة اإلى ذلك، ت�صيطر الوزارة على عدٍد من 
املبادرات، مبا يف ذلك:

ཛ .)مركز اإمتام: مركز خدمات املطورين العقاريني )يرجى الطالع على الق�صم 12-4-1 اأدناه

ཛ  خدمات اإيجار: وهو ينظم العالقة بني اأطراف عملية الإيجار )امل�صتاأجر واملوؤجر والو�صيط العقاري(، ويتطلب ت�صجيل عقود الإيجار للعقارات
ا على جميع  ال�صكنية والتجارية من خالل بوابة اإلكرتونية، وفًقا لقرار جمل�ص الوزراء رقم 292 وتاريخ 1438/5/16هـ، الذي ي�صرتط اأي�صً
الهيئات الق�صائية تطبيق ذلك الت�صجيل، عند النظر يف اأي دعاوى تتعلق بعقود الإيجار بعد تاريخ التعميم ال�صادر من وزارة العدل بتاريخ 

1440/5/4هـ )املوافق 10 يناير 2019م(. 

ཛ .املخططات 	مركز وايف: منظم املبيعات خار

ཛ .الأرا�صي البي�صاء: منظم �صريبة الأرا�صي البي�صاء

     وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية 12-3-3

تاأ�ص�صت مبوجب املر�صوم امللكي رقم اأ/266، ال�صادر بتاريخ 1395/10/08هـ. وتتولى هذه الوزارة التخطيط العمراين جلميع املدن باململكة العربية 
ال�صعودية، وينطوي كل ذلك، مبا فيه املحافظة على �صكل ونظافة املدن واإقامة احلدائق، على احلقول واملنتزهات.

وتوؤدي الوزارة خمتلف م�صوؤولياتها من خالل الأمانات والبلديات التي تنظم الوزارة اأعمالها. ويتمثل ق�صٌم هام من مهام الأمانات يف اإ�صدار ت�صاريح 
البناء، و�صهادات اإمتام البناء ال�صادرة عن الأمانات، واأعمال تراخي�ص الت�صغيل )مبا يف ذلك تراخي�ص ت�صغيل مراكز الت�صوق(.

ال�سلطات الأخرى ذات ال�سلة 12-4

     مركز الإمتام )مركز خدمة املطورين العقاريني( 12-4-1

ي�صكل مركز الإمتام جهًة لإمتام كافة الإجراءات املتعلقة بالتطوير العقاري، وهو ي�صم جمموعة من املكاتب احلكومية يف مركٍز واحد لتي�صري عملية 
احل�صول على الرتخي�ص الالزم )وي�صمل ذلك وزارة العدل ووزارة ال�صوؤون البلدية والقروية ووزارة الإ�صكان(. وهذا املركز مياثل مراكز الهيئة العامة 
لال�صتثمار باململكة، التي تخدم امل�صتثمرين الأجانب، حيث يكون مبقدور امل�صتثمرين الأجانب التوا�صل مع جميع اجلهات احلكومية املعنية حتت �صقٍف 

واحد.

     الدفاع املدين 12-4-2

يعترب الدفاع املدين م�صوؤوًل نظامًا عن اإ�صدار �صهادٍة بالتقيُّد مبعايري الدفاع املدين املطبقة، ويقوم الدفاع املدين بعمليات م�صٍح للجوانب الكهربائية 
يجريها  التي  امل�صح  وكجزٍء من عمليات  ال�صارية.  باملتطلبات  تقيدها  للتاأكد من  وذلك  امل�صّيدة اجلديدة،  للممتلكات  العامة  وال�صالمة  وامليكانيكية 
الدفاع املدين، فاإن هذا الأخري �صيقوم مبراجعة املخططات والر�صومات اخلا�صة باملمتلكات امل�صيدة اجلديدة، و�صوف يقوم بزيارة املوقع لالطالع 
على معدات ال�صالمة من احلرائق وجتهيزات حالت الطوارئ. واإذا ارتاأى الدفاع املدين باأنه قد مت ا�صتكمال الأعمال بامل�صتويات املطلوبة، ف�صوف 
ي�صدر خطابًا لالأمانة املعنية موؤكدًا مبوجبه الوفاء بجميع متطلبات الدفاع املدين. ويتم ذلك عادًة قبل �صدور �صهادات اإمتام )اأعمال البناء( التي 
ت�صدرها البلدية، وذلك ل�صمان اأن عملية البناء قد متت طبقًا ملتطلبات الدفاع املدين املت�صلة باملباين، وقبل اإ�صدار ترخي�ص مزاولة ن�صاط ل�صمان 
الوفاء مبتطلبات الدفاع املدين ذات ال�صلة. وهناك اأي�صًا متطلبات �صنوية م�صتمرة للتقيُّد، وكذلك معاينات يلزم اإجراوؤها لتجديد ترخي�ص مزاولة 

الن�صاط ال�صنوي.

نزاعات الإيجار 12-5

تتمتع املحاكم امل�صتعجلة ب�صلطة اخت�صا�ٍص للبت يف الق�صايا اخلا�صة بعقود الإيجار، �صريطة األ تتجاوز املطالبة مبلغًا قدره 20.000 ريال �صعودي.

النظر يف  بوجٍه خا�ص عن  م�صوؤولة  امل�صتعجلة، وهي  املحاكم  اخت�صا�ص  �صلطة  تتجاوز  التي  الق�صايا  اخت�صا�ص يف  ب�صلطة  العامة  املحاكم  وتتمتع 
عقارات. على  تنطوي  التي  الق�صايا 

الت�ساريح واملوافقات الرئي�سية اخلا�سة مبراكز الت�سوق 12-6

الت�ساريح والرتاخي�س 12-6-1

هناك العديد من الت�صاريح وال�صهادات النظامية الالزمة لت�صييد وت�صغيل مراكز الت�صوق يف اململكة العربية ال�صعودية، وتتمثل الت�صاريح وال�صهادات 
الرئي�صية فيما هو اآت:
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ཛ  ت�صريح البناء - ويجيز ذلك بناء مركز ت�صوق طبقًا ملخططات البناء املعمارية املعتمدة من جانب الأمانة املخت�صة. واأية تعديالٍت جوهرية
مقرتحة يف ت�صميم مركز الت�صوق لبد اأوًل من اعتمادها من الأمانة املخت�صة، وبعد ذلك يتم ت�صمينها يف تعديٍل لت�صريح البناء.

ཛ  صهادات اإمتام )البناء( ال�صادرة عن الأمانة - وتفيد تلك ال�صهادات اأن بناء املركز قد جرى طبقًا للر�صومات الهند�صية املعتمدة اأ�صاًل من�
الأمانة املخت�صة. وقبل اإ�صدار هذه ال�صهادة، تقوم الأمانة املخت�صة بالت�صاور مع الدفاع املدين للح�صول على تاأكيٍد كتابيٍّ منه بتقيد املبنى 

مبتطلبات ال�صالمة من احلرائق.

ཛ  ترخي�ص مزاولة ن�صاط جتاري - ويجيز ذلك ملالك مركز الت�صوق ت�صغيل املركز لأغرا�ٍص جتارية، وي�صدر ذلك الرتخي�ص �صنويًا. وقبل
اإ�صدار هذه ال�صهادة، تقوم البلدية بالت�صاور مع الدفاع املدين للح�صول على تاأكيٍد كتابيٍّ منه بتقيد املبنى مبتطلبات ال�صالمة من احلرائق.

وتن�ص �صروط الرتخي�ص ملراكز الت�صوق، كما جرى بيانها من جانب وزارة ال�صوؤون البلدية باململكة العربية ال�صعودية )والتي تتبعها خمتلف الأمانات 
البلدية املعنية. ويعترب ا�صرتاط احل�صول  الت�صغيل ال�صروري من  الت�صوق دون احل�صول على ترخي�ص  والبلديات(، على عدم جواز ت�صغيل مراكز 
على ترخي�ص ت�صغيٍل ا�صرتاطًا حديثًا للغاية، ولي�ص هناك �صوى عدٍد ب�صيٍط من مراكز الت�صوق )تقع اأ�صا�صًا يف مدينة الريا�ص( التي لديها ترخي�ص 
الت�صغيل املنوه عنه، وت�صمح الأمانة بفرتة �صماٍح مل�صغلي مراكز الت�صوق للح�صول على هذا الرتخي�ص. ولي�ص من الوا�صح متى �صتبداأ الأمانات يف تنفيذ 

وفر�ص جزاءات على مراكز الت�صوق لعدم ح�صولها على تراخي�ص الت�صغيل.

عملية العتماد 12-6-2

فيما يلي موجز للمراحل الأ�صا�صية لعملية احل�صول على اعتماٍد اأثناء فرتة تطوير وت�صغيل اأي مركز ت�صوق، الأمر الذي يتبعه احل�صول على الت�صاريح 
وال�صهادات الرئي�صية املو�صوفة يف الق�صم 12-6-1 اأعاله:

مراجعة التخطيط/العتماد 12-6-2-1

اأدناه(،  الت�صييد، يجب تقدمي الر�صومات املعمارية والر�صومات اخلا�صة بالدفاع املدين وال�صالمة العامة )كما جرى تعريفها  اأعمال  قبل البدء يف 
مكتب  تكليف  خالل  من  املدين  الدفاع  ر�صومات  مراجعة  وتتم  املراجعة.  لغر�ص  املعنية  لالأمانة  تقدميها  يجب  اجلديد،  الت�صوق  مبركز  واخلا�صة 

بذلك. للقيام  املدين  الدفاع  معتمد من مديرية  ا�صت�صاري 

ت�سريح الت�سييد 12-6-2-2

اإ�صدار ت�صريح ت�صييٍد ملالك  البلدية، يتم  لدى احل�صول على اعتماد املخططات املعمارية اخلا�صة لأي مركز ت�صوق من جانب املكتب املعني لدى 
املعتمدة. املعمارية  للمخططات  الت�صوق املقرتح طبقًا  ت�صييد مركز  اأعمال  ال�صري يف  للمالك  الت�صريح  الأر�ص، حيث يجيز ذلك 

تعيني م�ست�سار دفاع مدين 12-6-2-3

الت�صوق، يتطلب من املالك تعيني مكتب ا�صت�صاري ل�صوؤون الدفاع املدين للقيام بعملية م�صٍح للر�صومات اخلا�صة بالدفاع املدين  اأثناء ت�صييد مركز 
وال�صالمة العامة مبركز الت�صوق، وذلك للتاأكد من تقيُّدها مبتطلبات الدفاع املدين اجلارية. ويعترب م�صت�صار �صوؤون الدفاع املدين ممثاًل عن الدفاع 

املدين، وهو م�صوؤول نظامًا عن ال�صهادة بتقيُّد املبنى مبعايري الدفاع املدين املطّبقة.

اإجراءات  ولدى تعيينه، يقوم م�صت�صار الدفاع املدين باحل�صول على ن�صخٍة من »ر�صومات املباين كما هي م�صيدة« اخلا�صة مبركز الت�صوق، ويوؤدي 
الختبار اخلا�صة ببنود ال�صحة وال�صالمة للدفاع املدين، ويقوم باإعداد تقريٍر فني ي�صتمل على: )1( و�صٍف عام لهيكل املبنى، و)2( تقرير اختبار، 

و)3( تتابع اأعمال الت�صغيل، و)4( ر�صومات املباين كما هي م�صّيدة، و)5( الوثائق الفنية اخلا�صة باملعدات.

للمراجعة  املدين  الدفاع  لدى  املعاجلة  مكتب  اإلى  وال�صالمة«(  ال�صحة  )»ر�صومات  املحدثة  وال�صالمة  ال�صحة  ر�صومات  تقدمي  ذلك  بعد  ويجري 
والعتماد.

املراجعة من جانب الدفاع املدين 12-6-2-4

يقوم مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين مبراجعة التقرير الفني املعد من جانب الدفاع املدين، والذي يقدمه م�صت�صار الدفاع املدين واملعد لتاأكيد فيما 
اإذا كان املبنى يتقيد مبعايري الدفاع املدين ال�صارية، وفق ما يكون قد مت تطويرها من وقت تقدمي ر�صومات ال�صحة وال�صالمة اخلا�صة مبركز الت�صوق 

ذي ال�صلة، اأثناء مرحلة »مراجعة التخطيط/العتماد« املو�صوفة اأعاله.

العتماد من الدفاع املدين 12-6-2-5

لدى قيام املالك بتنفيذ جميع الأعمال الإ�صافية املطلوبة من جانب الدفاع املدين، يقوم ممثل عن مكتب املعاجلة لدى الدفاع املدين بزيارة مركز 
الت�صوق ذي ال�صلة وذلك لإجراء معاينٍة نهائية لالأعمال.
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واإذا ت�صكلت قناعة لدى املمثل باأن الأعمال قد جرى اإمتامها ح�صب املعايري الالزمة، يقوم عندئٍذ مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين بتقدمي اإ�صعاٍر 
لالأمانة يوؤكد اأنه قد مت الوفاء بجميع متطلبات الدفاع املدين.

واإلى احلد الذي يبدو فيه جليًا من املخططات املقدمة اأن مركز الت�صوق ل يتقيد بجميع معايري الدفاع املدين ال�صارية، يقوم مكتب املعاجلة التابع 
للدفاع املدين، يف تلك احلالة، باإ�صدار توجيهاٍت لتنفيذ الأعمال الإ�صافية ال�صرورية و�صوًل للتقيُّد التام بتلك املعايري.

ويف اأعقا	 �صدور توجيهاٍت لأعمال دفاع مدين اإ�صافية، يقوم ممثلون من مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين باإجراء معايناٍت منتظمة لرقابة ومتابعة 
م باجتاه التقيد باملتطلبات واملعايري الالزمة. التقدُّ

�سهادة اإمتام املبنى ال�سادرة عن الأمانة 12-6-2-6

لدى اإمتام ت�صييد مركز الت�صوق، يقوم مكتب املعاجلة التابع للبلدية بعملية معاينة مركز الت�صوق و«خمططات املباين كما هي م�صيدة«، وذلك للتثبت 
من ت�صييد مركز الت�صوق طبقًا ملخططات البناء التي كان قد مت اعتمادها يف وقت �صدور ت�صريح البناء.

ويف بع�ص املناطق يتم ا�صدار �صهادات امتام البناء بدون الرجوع للدفاع املدين كون املبنى مت ت�صييده ح�صب الر�صومات املعمارية املعتمدة كما يتبع 
يف املنطقة الغربية.

اإ�سدار تراخي�س املتاجرة للم�ستاأجرين ٧-12-6-2

نظرًا لأن من املاألوف طلب اأعماٍل اإ�صافية جوهرية من جانب الدفاع املدين بعد اإمتام اأعمال البناء، للوفاء باملعايري املطّبقة، فقد مت اإبالغ املالك باأن 
الأمانة م�صتعدة لإ�صدار تراخي�ص ملزاولة اأن�صطة جتارية للم�صتاأجرين )بالرغم من عدم �صدور �صهادة الأمانة( اإذا قام املالك بتعيني م�صت�صار دفاع 

مدين، وت�صكلت لدى ذلك امل�صت�صار قناعة باأن املالك ملتزٌم مب�صاألة التقيد مبتطلبات الدفاع املدين.

اإ�سدار ترخي�س املتاجرة ملركز الت�سوق 12-6-2-8

لدى ت�صلُّم املالك ل�صهادة اإمتام )البناء( من الأمانة، وقيام مكتب املعاجلة التابع للدفاع املدين باإ�صدار خطاٍ	 لالأمانة يوؤكد التقيد بجميع معايري 
الدفاع املدين ال�صارية، تقوم البلدية املعنية باإ�صدار ترخي�ص ملزاولة ن�صاط جتاري ملكتب اإدارة مركز الت�صوق ذي ال�صلة.
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املعلومات القانونية٣ ١٣

ال�شركة ١٣١١

�سركة املراكز العربية هي �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010209177 وتاريخ 1426/04/07هـ )املوافق 2005/05/15م(، 
الدائري  طريق  النخيل،  حي  يف  لل�سركة  الرئي�سي  املقر  ويقع  2017/07/09م(.  )املوافق  1438/10/15هـ  وتاريخ  ق/322  رقم  الوزاري  والقرار 
ال�سمايل، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية. ويبلغ راأ�س مالها احلايل اأربعة مليار واأربعمائة وخم�سني مليون )4.450.000.000( ريال �سعودي، 
مق�سم اإلى اأربعمائة وخم�سة واأربعني مليون )445.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�سرة )10( ريال �سعودي لل�سهم 
الواحد. و�سريتفع راأ�س مال ال�سركة بعد الطرح اإلى 4.750.000.000 ريال �سعودي، مق�سم اإلى 475،000،000 �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت 
�سعودية لكل �سهم. ويتمثل الن�ساط االأ�سا�سي لل�سركة يف تطوير وت�سغيل واإدارة املراكز التجارية واملجمعات التجارية وال�سكنية )ملزيد من التفا�سيل، 

يرجى مراجعة الق�سم 4-1 )»نظرة عامة على ال�سركة واأن�سطتها التجارية«(.

هيكل ملكية الأ�شهم ١٣١١

يو�سح اجلدول التايل هيكل امل�ساهمني يف ال�سركة قبل الطرح وبعده: 
جدول  ١١١٣: هيكل امللكية املبا�شرة يف ال�شركة قبل الطرح وبعده 

ا�شم امل�شاهم
بعد الطرحقبل الطرح

 القيمة ال�شميةعدد الأ�شهم
 القيمة ال�شميةعدد الأ�شهمن�شبة امللكية)ريال �شعودي(

ن�شبة امللكية)ريال �شعودي(

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000فواز عبدالعزيز احلكري

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000�سلمان عبدالعزيز احلكري

8%1038.000.000380.000.000%44.500.000445.000.000عبداملجيد عبدالعزيز احلكري

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�سركة الفريدة االأولى

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�سركة الفريدة الثانية

4%519.000.000190.000.000%22.250.000222.500.000�سركة الفريدة الثالثة

41.6%52197.600.0001.976.000.000%231.400.0002.314.000.000�سركة فا�س العقارية

2.4%311.400.000114.000.000%13.350.000133.500.000�سركة �سعف العاملية

20%95.000.000950.000.000---اجلمهور

100%100475.000.0004.750.000.000%445.000.0004.450.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مت تو�سيح التفا�سيل املتعلقة مبلكية كل واحد من امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف الق�سم  4-7 )»ملحة عامة عن امل�ساهمني«(.

ال�شركات التابعة ١٣١٣

متلك ال�سركة ح�س�سًا مبا�سرة وغري مبا�سرة يف ال�سركات التابعة التالية:
جدول  ١١١٣: ال�شركات التابعة التي متلك ال�شركة ح�ش�شًا فيها 

باقي ح�ش�س امللكيةن�شبة امللكية غري املبا�شرة )%(ن�شبة امللكية املبا�شرة )%(دولة التاأ�شي�سا�شم ال�شركة التابعةالرقم

�سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية 1
متلك �سركة جمموعة عبداملح�سن 0%50%اململكة العربية ال�سعوديةوالتجارية

احلكري لل�سياحة والتنمية ن�سبة %50

�سركة البوارج العاملية للتنمية 2
ال يوجد5%95%اململكة العربية ال�سعوديةواال�ستثمار العقاري

�سركة املكارم العاملية للتنمية 3
ال يوجد5%95%اململكة العربية ال�سعوديةالعقارية

ال يوجد5%95%اململكة العربية ال�سعودية�سركة عيون الب�ساتني للتجارة4

ال يوجد5%95%اململكة العربية ال�سعودية�سركة جممع عيون الرائد التجارية5

ال يوجد5%95%اململكة العربية ال�سعودية�سركة مراكز الريا�س املحدودة6

امل�سدر: ال�سركة
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جدول  ٣١١٣: ا�شتثمارات ال�شركة

ن�شبة امللكية غري املبا�شرة )%(ن�شبة امللكية املبا�شرة )%(دولة التاأ�شي�سا�شم ال�شركة التابعةالرقم

-25%اململكة العربية ال�سعودية�سركة اأ�سواق امل�ستقبل للتجارة1

-اململكة العربية ال�سعودية�سركة اأمالك العاملية للتمويل العقاري2
8.5% )5.67% من خالل �سركة املكارم 

العاملية للتنمية العقارية و2.83% من خالل 
�سركة البوارج العاملية للتنمية واال�ستثمار 

العقاري(

امل�سدر: ال�سركة

املوافقات والرتاخي�س وال�شهادات احلكومية ١٣١١

ح�سلت ال�سركة )مبا يف ذلك فروعها( على عدة تراخي�س و�سهادات نظامية وت�سغيلية من اجلهات املخت�سة، ويتم جتديد تلك الرتاخي�س وال�سهادات 
اأدناه  ب�سفة دورية. ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة ح�سلت على جميع الرتاخي�س واملوافقات الالزمة ملزاولة اأعمالها. وتو�سح اجلداول 

الرتاخي�س وال�سهادات احلالية التي ح�سلت عليها ال�سركة اأو �سركاتها التابعة:
جدول  ١١١٣: تفا�شيل �شهادات ال�شجل التجاري التي ح�شلت عليها ال�شركة

تاريخ النتهاءتاريخ الت�شجيلال�شجل التجاريالكيان القانوينال�شماملوقعال�شركة

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1426/04/07هـ 1010209177�سركة م�ساهمة مقر ال�سركة الرئي�سيال�سعودية

)املوافق 2005/05/15م(
 1443/04/07هـ 

)املوافق 2021/11/12م(

جدة، اململكة العربية ال�سركة
 1435/11/01هـ 4030275606فرع مول العربال�سعودية

)املوافق 2014/08/27م(
 1443/11/01هـ 

)املوافق 2022/05/31م(

مكة املكرمة، اململكة ال�سركة
 1435/11/01هـ 4031087238فرع مكة مولالعربية ال�سعودية

)املوافق 2014/08/27م(
 1444/11/01هـ 

)املوافق 2023/05/21م(

االأح�ساء، اململكة العربية ال�سركة
 1435/12/18هـ 2250059194فرع االأح�ساء مولال�سعودية

)املوافق 2014/10/12م(
 1443/12/18هـ 

)املوافق 2022/07/17م(

اخلرب، اململكة العربية ال�سركة
 1435/12/18هـ 2051058932فرع الظهران مولال�سعودية

)املوافق 2014/10/12م(
 1443/12/18هـ 

)املوافق 2022/07/17م(

بريدة، اململكة العربية ال�سركة
 1435/12/18هـ 1131054368فرع النخيل بالزا )الق�سيم(ال�سعودية

)املوافق 2014/10/12م(
 1443/12/18هـ 

)املوافق 2022/07/17م(

جدة، اململكة العربية ال�سركة 
 1439/02/12هـ 4030297403فرع اليا�سمني مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/01م(
 1444/02/12هـ 

)املوافق 2022/09/08م(

جدة، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/13هـ 4030297423فرع ال�سالم مول )جدة(ال�سعودية

)املوافق 2017/11/02م(
 1444/02/13هـ 

)املوافق 2022/09/09م(

املدينة املنورة، اململكة ال�سركة
 1435/11/01هـ 4650074313فرع النور مولالعربية ال�سعودية

)املوافق 2014/08/27م(
 1443/11/01هـ 

)املوافق 2022/05/31م(

اجلبيل، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/12هـ 2055026262فرع اجلبيل مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/01م(
 1444/02/12هـ 

)املوافق 2022/09/08م(

الطائف، اململكة العربية ال�سركة
 1439/11/09هـ 4032229004فرع جوري مول ال�سعودية

)املوافق 2018/07/22م(
 1444/11/09هـ 

)املوافق 2023/05/29م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/13هـ 1010612764فرع �سحارى مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/02م(
 1444/02/13هـ 

)املوافق 2022/09/09م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/12هـ 1010612754فرع تاال مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/01م(
 1444/02/12هـ 

)املوافق 2022/09/08م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/13هـ 1010612763فرع ال�سالم مولال�سعودية

)املوافق 2017/11/02م(
 1444/02/13هـ 

)املوافق 2022/09/09م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/13هـ 1010612762فرع خري�س مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/02م(
 1444/02/13هـ 

)املوافق 2022/09/09م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/02/12هـ 1010612753فرع النخيل مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/01م(
 1444/02/12هـ 

)املوافق 2022/09/08م(

حائل، اململكة العربية ال�سركة
 1440/01/02هـ 3350140589فرع �سلمى مول ال�سعودية

)املوافق 2018/09/12م(
 1445/01/02هـ 

)املوافق 2023/07/20م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/03/03هـ 1010613196فرع بوليفارد اجلامعةال�سعودية

)املوافق 2017/11/21م(
 1444/03/03هـ 

)املوافق 2022/09/29م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1439/03/03هـ 1010613197فرع احلمراء مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/21م(
 1444/03/03هـ 

)املوافق 2022/09/29م(

جدة، اململكة العربية ال�سركة
 1439/03/03هـ 4030297778فرع عزيز مول ال�سعودية

)املوافق 2017/11/21م(
 1444/03/03هـ 

)املوافق 2022/09/29م(

جدة، اململكة العربية ال�سركة
 1440/01/02هـ 4030309185فرع هيفاء مول ال�سعودية

)املوافق 2018/09/12م(
 1445/01/02هـ 

)املوافق 2023/07/20م(

الدمام، اململكة العربية ال�سركة
 1440/02/01هـ 2050118705فرع النخيل مول )الدمام(ال�سعودية

)املوافق 2018/10/10م(
 1445/02/01هـ 

)املوافق 2023/08/17م(

الريا�س، اململكة العربية ال�سركة
 1440/02/01هـ 1010471935فرع اخلليج مول ال�سعودية

)املوافق 2018/10/10م(
 1445/02/01هـ 

)املوافق 2023/08/17م(

امل�سدر: ال�سركة
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جدول  5١١٣: تفا�شيل �شهادات ال�شجل التجاري التي ح�شلت عليها ال�شركات التابعة

تاريخ النتهاءتاريخ الت�شجيلال�شجل التجاريالكيان القانويناملوقعال�شركة

�سركة الق�سيم للم�ساريع 
الرتفيهية والتجارية

بريدة، الق�سيم اململكة العربية 
 1423/10/19هـ 1131017545�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سعودية

)املوافق 2002/12/23م(
 1441/10/18هـ 

)املوافق 2020/06/10م(
�سركة البوارج العاملية للتنمية 

واال�ستثمار العقاري
الريا�س، اململكة العربية 

 1429/02/30هـ 1010245774�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سعودية
)املوافق 2008/03/08م(

 1444/02/30هـ 
)املوافق 2022/09/26م(

�سركة املكارم العاملية للتنمية 
العقارية

الريا�س، اململكة العربية 
 1429/02/30هـ 1010245770�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سعودية

)املوافق 2008/03/08م(
 1444/01/07هـ 

)املوافق 2022/08/05م(

الريا�س، اململكة العربية �سركة عيون الب�ساتني للتجارة
 1436/05/18هـ 1010431098�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سعودية

)املوافق 2015/03/09م(
 1441/05/18هـ 

)املوافق 2020/01/13م(
�سركة جممع عيون الرائد 

التجارية
الريا�س، اململكة العربية 

 1435/07/07هـ 1010413282�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سعودية
)املوافق 2014/03/19م(

 1442/07/07هـ 
)املوافق 2021/02/19م(

الريا�س، اململكة العربية �سركة مراكز الريا�س املحدودة
 1427/08/25هـ 1010223393�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سعودية

)املوافق 2006/09/18م(
 1442/05/29هـ 

)املوافق 2021/01/13م(

امل�سدر: ال�سركة

جدول  6١١٣: تفا�شيل �شهادات الع�شويات يف الغرف التجارية التي ح�شلت عليها ال�شركة وال�شركات التابعة

تاريخ النتهاءتاريخ الإ�شدارالغر�سرقم الرتخي�ساجلهة امل�شدرةال�شركة

الغرفة التجارية بالريا�س، ال�سركة1.
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 101000156606اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1426/04/8هـ )املوافق 

2005/05/16م(
1441/04/07هـ )املوافق 

2019/12/04م(

�سركة الق�سيم للم�ساريع 2.
الرتفيهية والتجارية

الغرفة التجارية بربيدة، 
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 601001120959اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1439/12/24هـ )املوافق 

2018/09/4م(
1441/10/18هـ )املوافق 

2020/06/10م(

�سركة البوارج العاملية للتنمية 3.
واال�ستثمار العقاري

الغرفة التجارية بالريا�س، 
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 101000195879اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1439/03/05هـ )املوافق 

2017/11/23م(
1444/02/30هـ )املوافق 

2022/09/26م(

�سركة املكارم العاملية للتنمية 4.
العقارية

الغرفة التجارية بالريا�س، 
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 101000195878اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1439/03/05هـ )املوافق 

2017/11/23م(
1444/01/07هـ )املوافق 

2022/08/05م(

الغرفة التجارية بالريا�س، �سركة عيون الب�ساتني للتجارة5.
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 101000415486اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1438/10/22هـ )املوافق 

2017/07/16م(
1441/05/18هـ )املوافق 

2020/01/13م(

�سركة جممع عيون الرائد 6.
التجارية

الغرفة التجارية بالريا�س، 
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 101000071252اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1435/07/07هـ )املوافق 

2014/05/06م(
1442/07/07هـ )املوافق 

2021/02/19م(

�سركة مراكز الريا�س 7.
املحدودة

الغرفة التجارية بالريا�س، 
�سهادة ع�سوية يف الغرفة 101000170877اململكة العربية ال�سعودية

التجارية
1427/08/25هـ )املوافق 

2006/09/18م(
1442/05/29هـ )املوافق 

2021/01/13م(

امل�سدر: ال�سركة

جدول  7١١٣: تفا�شيل الرتاخي�س التجارية التي ح�شلت عليها ال�شركة

تاريخ النتهاءتاريخ الإ�شدارالغر�سرقم الرتخي�ساجلهة امل�شدرةاملول

املراكز التجارية االإقليمية الكبرية

مول الظهران 1.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
ال�سرقية، بلدية الظهران

رخ�سة جتارية. مكتب 41630
1440/11/23هـ1440/2/29هـاداري.

ال�سالم مول )جدة(2.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
جدة، بلدية اجلامعة

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 748022
1441/02/09هـ1440/02/09هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

مول العرب )جدة(3.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
جدة، بلدية املطار

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ  40011645221
1441/01/16هـ1440/01/16هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

املراكز التجارية االإقليمية

عزيز مول 4.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
جدة، بلدية املطار

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 744241
1441/02/06هـ1440/02/06هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

النور مول 5.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
املدينة املنورة، بلدية العيون

40021710541
مكاتب لتوفري خدمات 

الو�ساطة يف الت�سويق والبيع 
وال�سراء وتاأجري واإدارة 

العقارات
1441/03/24هـ1439/03/25هـ

النخيل مول )الريا�س(6.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية العليا

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 40011610985
1441/01/09هـ1440/01/09هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

اليا�سمني مول )جدة(7.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
جدة، بلدية برميان

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 743672
1441/02/06هـ1440/02/06هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

احلمراء مول 8.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية الرو�سة

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 40011587082
1441/01/09هـ1440/01/09هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين
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االأح�ساء مول9.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة االأح�ساء، 
بلدية الهفوف

3909480791 
رخ�سة جتارية خلدمات 

�سيانة املباين ولتنفيذ عقود 
وت�سغيل و�سيانة املباين.

1440/11/14هـ1438/11/15هـ

�سالم مول )الريا�س(10.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية منار

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 40011635078
1441/01/15هـ1440/01/15هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

جوري مول 11.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة الطائف، 
بلدية �سرق الطائف الفرعية

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 745511
1441/02/08هـ1440/02/08هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

خري�س مول12.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية الرو�سة

40011674805
رخ�سة جتارية خلدمات 

�سيانة املباين ولتنفيذ عقود 
وت�سغيل و�سيانة املباين

1441/01/08هـ1440/01/08هـ

مكة مول 13.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة العا�سمة 
املقد�سة، بلدية العزيزية 

الفرعية
رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 40011580912

1441/01/06هـ1440/01/06هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

املراكز التجارية املحلية

النخيل بالزا )الق�سيم(14.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
الق�سيم

40011655851
رخ�سة جتارية خلدمات 

�سيانة املباين ولتنفيذ عقود 
وت�سغيل و�سيانة املباين

1441/01/19هـ1440/01/19هـ

هيفاء مول 15.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
جدة، بلدية ال�سرقية

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 727326
1441/01/17هـ1440/01/17هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

تاال مول 16.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية �سمال 

الريا�س
رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 40011635077

1441/01/15هـ1440/01/15هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

اجلبيل مول )اجلبيل(17.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة املنطقة 
ال�سرقية، بلدية حمافظة 

اجلبيل
رخ�سة حمل. اإدارة وت�سغيل 421085

1441/11/12هـ1438/11/13هـوتاأجري املراكز التجارية

�سلمى مول 18.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
حائل، بلدية و�سط املدينة

رخ�سة حمل. اإدارة مكتب 40011647595
1441/01/15هـ1440/01/15هـاإدارة حمالت جتارية

�سحارى بالزا )الريا�س(19.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية العليا

رخ�سة مكتب جتارية، لتنفيذ 40011635079
1441/01/15هـ1440/01/15هـعقود وت�سغيل و�سيانة املباين

ممتلكات اأخرى

.20
تو�سعة النخيل بالزا 

)الق�سيم(*
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
الق�سيم

رخ�سة فتح حمل. اأن�سطة 40011655851
1441/1/19هـ1440/1/19هـادارة العقارات مقابل عمولة

امل�سدر: ال�سركة

* تو�سعة النخيل بالزا )الق�سيم( والنخيل بالزا )الق�سيم( خا�سعني للرتخي�س التجاري عينه.

جدول  8١١٣: تفا�شيل تراخي�س البناء التي ح�شلت عليها ال�شركة

تاريخ النتهاءتاريخ الإ�شداررقم الرتخي�ساجلهة امل�شدرةا�شم املالكاملول / املوقع

مراكز جتارية قيد االإن�ساء اأو التو�سعة اأو التطوير

جامعة امللك �سعودبوليفارد اجلامعة )الريا�س(1.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س

1441/03/21هـ1438/03/21هـ1438/3676

البنك العربي الوطنيالنخيل مول )الدمام(2.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة املنطقة 
ال�سرقية، بلدية غرب الدمام

�سالح ملدة ثالث )3( �سنوات1437/09/1هـ0/1437/353200

�سركة البالد العقارية اخلليج مول3.
املحدودة

وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية، اأمانة منطقة 

الريا�س
1441/2/14هـ1438/01/25هـ1435/2330

املرحلة االأولى من تو�سعة 4.
النخيل مول )الريا�س(

االأمري متعب بن عبدالعزيز 
اآل �سعود

وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية، اأمانة منطقة 

الريا�س
1440/09/03هـ1437/09/03هـ1434/9552

اأرا�سي للتنمية امل�ستقبلية - مواقع لتو�سيع مراكز الت�سوق القائمة

املرحلة الثانية من تو�سعة 5.
-----النخيل مول )الريا�س(
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عبداهلل عبدالعزيز موقع جند636.
عبداملح�سن التويجري

وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية، اأمانة منطقة 

الريا�س
1439/12/03هـ1436/12/031هـ1436/18534

موقع الزهرة7.
ورثة االأمرية منرية بنت 
عبدالعزيز بن م�ساعد 

اآل �سعود

وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية، اأمانة حمافظة 

جدة
1441/10/21هـ1438/10/22هـ3700166609

�سركة �سامبا العقاريةموقع العرب مول، الريا�س8.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س

1440/07/28هـ1437/08/04هـ3700155650

البنك العربي الوطنيموقع اجلوهرة9.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة حمافظة 
جدة

1440/10/15هـ1437/10/16هـ3500126053

امل�سدر: ال�سركة

جدول  9١١٣: تفا�شيل �شهادات اإمتام )البناء( من الأمانة التي ح�شلت عليها ال�شركة

تاريخ الإ�شدارالغر�سرقم الرتخي�سا�شم املالكاجلهة امل�شدرةاملول

املراكز التجارية االإقليمية الكبرية

-----مول الظهران )الدمام(1.

-----ال�سالم مول )جدة(2.

-----مول العرب )جدة(3.

املراكز التجارية االإقليمية

-----عزيز مول 4.

-----النور مول 5.

النخيل مول )الريا�س(6.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية العليا

االأمري متعب بن عبدالعزيز 
688/1436اآل �سعود

�سهادتني اإمتام )البناء( 
من االأمانة حتت رقم �سهادة 
واحدة: )1( تو�سيل �سبكة 

الكهرباء، )2( تو�سيل �سبكة 
املياه.

1436/01/25هـ

-----اليا�سمني مول 7.

احلمراء مول 8.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية الرو�سة

�سركة البالد العقارية 
3157/1438املحدودة

�سهادة اإمتام )البناء( من 
االأمانة: طلب من مدير 
اخلدمات الكهربائية يف 

خري�س باإجراء التو�سيالت 
املطلوبة.

1438/7/12هـ

وزارة ال�سوؤون البلدية االأح�ساء مول9.
والقروية، اأمانة االأح�ساء

�سلمان عبدالعزيز فهد 
266احلكري

موافقة لتو�سيالت الكهرباء 
تعطى بعد حتقق متطلبات 

ال�سالمة.
1431/3/14هـ

-----�سالم مول )الريا�س(10.

-----جوري مول11.

-----خري�س مول12.

اأمانة العا�سمة املقد�سة، مكة مول )مكة املكرمة(13.
بلدية العزيزية

�سلمان وفواز عبداملجيد 
�سهادة اإمتام )البناء( من 20481احلكري

1434/01/18هـاالأمانة

املراكز التجارية املحلية

-----النخيل بالزا )الق�سيم(14.

 ق�سم تراخي�س اأعمال هيفاء مول2 1537.
الت�سييد يف اأمانة جدة

االأمري متعب بن عبدالعزيز 
-اآل �سعود

�سهادة اإمتام )البناء( من 
االأمانة املتعلقة بال�سك رقم 

420205026721 بتاريخ 
2017/02/21م

-

36  مل يتم جتديد هذا الرتخي�س.
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تاال مول16.
وزارة ال�سوؤون البلدية 

والقروية، اأمانة منطقة 
الريا�س، بلدية �سمال 

الريا�س
43/23794عبدامللك عبداهلل بابطني

�سهادة اإمتام )البناء( من 
االأمانة املتعلقة بال�سك 

رقم 4/2018 بتاريخ 
1423/11/09هـ

1426/10/10هـ

اجلبيل مول17.
وزارة الداخلية، املديرية 

العامة للدفاع املدين 
بال�سرقية، حمافظة اجلبيل، 

اإدارة االأمن وال�سالمة
DFA/968/10/504فواز عبدالعزيز فهد احلكري

تو�سيل اإمدادات الطاقة 
الكهربائية اإلى اجلبيل مول 
بعد االنتهاء من اخلطوات 

واالإجراءات ذات ال�سلة من 
قبل بلدية اجلبيل.

1436/8/6هـ

-----�سلمى مول 18.

-----�سحارى بالزا 19.

ممتلكات اأخرى

تو�سعة النخيل بالزا 20.
-----)الق�سيم(

امل�سدر: ال�سركة

التفاقيات اجلوهرية ١٣١5

مع  والعقود  )»املعامالت   6-13 رقم  والق�سم  اجلوهرية«(  )»االتفاقيات   5-13 رقم  الق�سم  يف  امل�سطلحات  حتمل  اأدناه،  تعريفه  يتم  ما  با�ستثناء 
االتفاقيات.  هذه  يف  لها  املقرر  املعنى  العالقة»(  ذات  االأطراف 

عقود الإيجار الرئي�شية ١٣١5١١

يف تاريخ هذه الن�سرة، اأبرمت ال�سركة �سبعة ع�سر )17( عقد اإيجار رئي�سي مع موؤجرين خمتلفني، مبا يف ذلك احدى ع�سر )11( عقد اإيجار رئي�سي 
ملراكز جتارية قائمة )علمًا اأن تو�سعة النخيل بالزا )الق�سيم( والنخيل بالزا )الق�سيم( خا�سعتني لعقد اإيجار رئي�سي واحد( وخم�سة )5( عقود 
اإيجار رئي�سية ملراكز جتارية قيد االإن�ساء و/اأو التو�سعة اأو مواقع مقرتح تطويرها )مع العلم باأن هناك عقدي اإيجار رئي�سيني للمراحل االأولى والثانية 
لتو�سعة النخيل مول )الريا�س(( وعقد اإيجار رئي�سي ّاخر جلدة بارك، وهو حاليًا على قيد االإن�ساء بوا�سطة مقاول غري �سركة فواز احلكري العقارية. 

وتو�سح اجلدوال اأدناه ملخ�سًا عن اأحكام عقود االإيجار الرئي�سية التي اأبرمتها ال�سركة فيما يتعلق مبراكزها التجارية.

املراكز التجارية الإقليمية الكبرية ١٣١5١١١١

الظهران مول )الظهران(

الظهراناملوقع

االأطراف

عقد االإيجار الرئي�سي: حممد الغامدي ب�سفته »املوؤجر« وال�سركة ب�سفتها »امل�ستاأجر«، ومن خالل تنازل من فواز عبدالعزيز احلكري )م�ستاأجر �سابق( مل�سلحة ال�سركة 
)م�ستاأجر جديد(.

عقد اإيجار التو�سعة: �سمو االأمري متعب اآل �سعود )من خالل الوكيل املفو�س، �سلمان امل�سعود( ب�سفته »املوؤجر« وال�سركة ب�سفتها »امل�ستاأجر«، ومن خالل تنازل من فواز 
عبدالعزيز احلكري )م�ستاأجر �سابق( مل�سلحة ال�سركة )م�ستاأجر جديد(.

عقد االإيجار الرئي�سي: 220.000 امل�ساحة )مرت مربع(
عقد اإيجار التو�سعة: 141.318 

املدة

عقد االإيجار الرئي�سي: مدة عقد االإيجار الرئي�سي هي ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ من 1426/08/11هـ )املوافق 15 �سبتمرب 2005م( وتنتهي يف 1446/08/10هـ 
)املوافق 9 فرباير 2025م(.

عقد اإيجار التو�سعة: مدة عقد اإيجار التو�سعة هي ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ من 1427/10/18هـ )املوافق 10 نوفمرب 2006م( وتنتهي يف 1447/10/17هـ )املوافق 
6 ابريل 2026م(.

عقد االإيجار الرئي�سي: يبلغ اإجمايل بدل االإيجار ال�سنوي للعقار 11.000.000 ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني )30( يومًا من بداية كل �سنة اإيجاريه.بدل االإيجار
عقد اإيجار التو�سعة: يبلغ اإجمايل بدل االإيجار ال�سنوي للعقار 10.603.575 ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني )30( يومًا من بداية كل �سنة اإيجاريه.

يجوز للموؤجر اإنهاء االإيجار دون اإ�سعار ومتلك املباين امل�سيدة على العقار يف حالة اإخالل امل�ستاأجر باأٍي من اأحكام جميع عقود االإيجار، مبا يف ذلك عدم البدء يف امل�سروع االإنهاء
اأو عدم �سداد بدل االإيجار اأو التاأخر يف �سداد بدل االإيجار ملدة تزيد عن ثالثة )3( اأ�سهر اعتباًرا من تاريخ اال�ستحقاق ذي ال�سلة. 

التنازل/التاأجري من الباطن/تغيري 
امللكية

يجوز للم�ستاأجر تاأجري املباين امل�سيدة على االأر�س من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرف ثالث. وال يجوز للم�ستاأجر التنازل عن عقود االإيجار، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرف 
ثالث ما مل يتم ذلك التنازل بعد اإمتام امل�سروع اأو احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من املوؤجر.

عند انتهاء عقود االإيجار اأو اإنهاوؤها، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد العقود تلقائيًا.التجديد

�سدرت �سهادة اإمتام البناء التابعة لهيفاء مول اإلكرتونيًا، وبالتايل ال تت�سمن رقم اأو تاريخ اإ�سدار.  37
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ال�شالم مول )جدة(

جدةاملوقع

�سركة االإمنائية للتطوير العقاري وال�سياحي ب�سفتها »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

131.000 متر مربعامل�ساحة )مرت مربع(

ع�سرين )20( �سنة ميالدية تبداأ يف 1433/09/13هـ )املوافق 1 اأغ�سط�س 2012م( وتنتهي يف 1454/04/22هـ )املوافق 30 يوليو 2032م(.املدة

بدل االإيجار

يكون بدل عقد االإيجار على النحو التايل:
فيما يتعلق بال�سنوات اخلم�س )5( االأولى من عقد االإيجار: يجب �سداد بدل اإيجار �سنوي قدره 53.400.000 ريال �سعودي، وي�ستثنى من ذلك اأنه:

يف ال�سنة االأولى: يجب �سداد مبلغ قدره 35.652.261 ريال �سعودي فقط ال غري حيث مت تخفي�س بدل االإيجار ال�سنوي وفقًا لفرتة ال�سماح البالغة التي تبلغ مدتها ثالثة 
)3( اأ�سهر وجرت خ�سومات ل�سداد م�ستحقات اأطراف ثالثة.

يف ال�سنة الثانية: يجب �سداد مبلغ قدره 31.088.205 ريال �سعودي على ق�سطني كما هو حمدد يف عقد االإيجار، وقد مت تخفي�س ذلك املبلغ فيما بعد حيث متت مقا�سة 
بدل اإيجار �سابق مت ا�ستالمه من امل�ستاأجر مقابل هذا املبلغ.

ال�سنوات اخلم�س )5( التالية: بدل اإيجار �سنوي قدره 58.740.000 ريال �سعودي.

ال�سنوات اخلم�س )5( التالية: بدل اإيجار �سنوي قدره 64.614.000 ريال �سعودي.
ال�سنوات اخلم�س )5( التالية: بدل اإيجار �سنوي قدره 75.000.000 ريال �سعودي. 

االإنهاء

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار بعد تقدميه اإ�سعارًا للم�ستاأجر برغبته يف اإنهاء عقد االإيجار اإذا اأخفق امل�ستاأجر عن �سداد اأي بدل اإيجار.
ال يجوز الأي من الطرفني اإنهاء العقد اأثناء ال�سنوات اخلم�س )5( االأولى من عقد االإيجار. وبعد ذلك، يجوز للم�ستاأجر االإنهاء من خالل تزويد املوؤجر باإ�سعار مدته �سنة 

واحدة )1( قبل نهاية ال�سنة املعنية. ويعترب عقد االإيجار ملزمًا للموؤجر طيلة املدة بكاملها، ولذلك فال يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار يف اأي وقت )مبا يف ذلك بعد 
انتهاء ال�سنوات اخلم�س )5( االأولى من عقد االإيجار(.

التنازل/التاأجري من الباطن/
تغيري امللكية

يجوز للم�ستاأجر التنازل عن عقد االإيجار اإذا كان ذلك الإحدى �سركاته الزميلة اأو ل�سركة �سمن جمموعته، وذلك بتزويد املوؤجر باإ�سعار كتابي م�سبق بالتنازل، على اأن 
ي�سمل ذلك تفا�سيل كافية عن املتنازل له وكيفية التوا�سل معه وقبوله التقيد باأحكام االإيجار. واإذا كان التنازل الأي كيان اآخر، ف�سوف يلزم احل�سول على موافقة كتابية 

م�سبقة من املوؤجر.

عند انتهاء عقد االإيجار اأو اإنهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا، ويلزم احل�سول على موافقة املوؤجر على التجديد قبل �سنة واحدة )1( على االأقل من انتهاء مدة العقد.التجديد

املراكز التجارية الإقليمية ١٣١5١١١١

عزيز مول )جدة(

جدةاملوقع

عبدالعزيز ابراهيم اآل ابراهيم ب�سفته »املوؤجر« وال�سركة ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

89.100امل�ساحة )مرت مربع(

ثالثني )30( �سنة هجرية تبداأ يف 1439/02/01هـ )املوافق 22 اكتوبر 2017م( وتنتهي يف 1469/01/29هـ )املوافق 29 نوفمرب 2046م(.املدة
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عزيز مول )جدة(

بدل االإيجار

يدفع االإيجار مقدمًا على دفعتني مت�ساويتني خالل 6 اأ�سهر على النحو التايل:

�سنة 
بدل االإيجار لكل �سنةتاريخ دفع الدفعة الثانيةتاريخ دفع الدفعة االأولىاالإيجار

24.852.440 ريال �سعودي1439/08/01هـ1439/02/01هـ1
24.852.440 ريال �سعودي1440/08/01هـ1440/02/01هـ2
24.852.440 ريال �سعودي1441/08/01هـ1441/02/01هـ3
27.776.011 ريال �سعودي1442/08/01هـ1442/02/01هـ4
27.776.011 ريال �سعودي1443/08/01هـ1443/02/01هـ5
27.776.011 ريال �سعودي1444/08/01هـ1444/02/01هـ6
30.699.802 ريال �سعودي1445/08/01هـ1445/02/01هـ7
30.699.802 ريال �سعودي1446/08/01هـ1446/02/01هـ8
30.699.802 ريال �سعودي1447/08/01هـ1447/02/01هـ9

32.161.697 ريال �سعودي1448/08/01هـ1448/02/01هـ10
32.161.697 ريال �سعودي1449/08/01هـ1449/02/01هـ11
32.161.697 ريال �سعودي1450/08/01هـ1450/02/01هـ12
35.085.488 ريال �سعودي1451/08/01هـ1451/02/01هـ13
35.085.488 ريال �سعودي1452/08/01هـ1452/02/01هـ14
35.085.488 ريال �سعودي1453/08/01هـ1453/02/01هـ15
38.009.278 ريال �سعودي1454/08/01هـ1454/02/01هـ16
38.009.278 ريال �سعودي1455/08/01هـ1455/02/01هـ17
38.009.278 ريال �سعودي1456/08/01هـ1456/02/01هـ18
40.933.069 ريال �سعودي1457/08/01هـ1457/02/01هـ19
40.933.069 ريال �سعودي1458/08/01هـ1458/02/01هـ20
40.933.069 ريال �سعودي1459/08/01هـ1459/02/01هـ21
43.856.859 ريال �سعودي1460/08/01هـ1460/02/01هـ22
43.856.859 ريال �سعودي1461/08/01هـ1461/02/01هـ23
43.856.859 ريال �سعودي1462/08/01هـ1462/02/01هـ24
46.780.650 ريال �سعودي1463/08/01هـ1463/02/01هـ25
46.780.650 ريال �سعودي1464/08/01هـ1464/02/01هـ26
46.780.650 ريال �سعودي1465/08/01هـ1465/02/01هـ27
49.704.411 ريال �سعودي1466/08/01هـ1466/02/01هـ28
49.704.411 ريال �سعودي1467/08/01هـ1467/02/01هـ29
49.704.411 ريال �سعودي1468/08/01هـ1468/02/01هـ30

التزامات املوؤجر

ال يحق للموؤجر اأن مينع امل�ستاأجر من التمتع بالعقار املوؤجر.
يجب على املوؤجر اأن يقوم بتعيني امل�ستاأجر كوكيل عنه واإعطاءه �سالحية التقدمي على الهيئات احلكومية واالأطراف االأخرى واملتابعة معها يف كل ما يتعلق بالعقار املوؤجر. 

ويجوز للم�ستاأجر اأن يفو�س الغري بهذه ال�سالحية.
يحظر على املوؤجر حتميل اأي اأعباء على العني املوؤجرة باأي طريقة اأو الأي �سبب، با�ستثناء التنازل عن االإيجار لغر�س التمويل وفقًا الأحكام هذا العقد. 

يجب على امل�ستاأجر دفع تكلفة تو�سيل املرافق وتكلفة اال�ستهالك للعقار املوؤجر.التزامات امل�ستاأجر
يجب على امل�ستاأجر احل�سول على املوافقة من املوؤجر يف حال تغيري اال�ستخدام للعقار املوؤجر بالكامل.

االإنهاء 
يجوز للم�ستاأجر اإنهاء هذا العقد يف اأي وقت بعد انتهاء الـ 10 �سنوات االأولى من مدة العقد عن طريق اإ�سعار املوؤجر قبل �سنتني من انتهاء العقد.

يجب على امل�ستاأجر عند انتهاء العقد اأن يدفع قيمة بدل االيجار حتى نهاية �سنة االإيجار احلالية واأن يقوم باإعادة العقار على اأن يكون خايل من اأي عقود تاأجري من 
الباطن، مامل يوافق املوؤجر على تبديل امل�ستاأجر يف العقد.

يحق للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن حيث ال تزيد مدة االإيجار عن مدة هذا العقد. التاأجري من الباطن 

حقوق التنازل

يحق للم�ستاأجر التنازل عن هذا العقد ل�سركاته التابعة كما يحق له ا�ستخدام العقار للح�سول على متويالت البنوك اأو القيام برهن العقار ملدة ال تزيد عن مدة هذا 
العقد.

ويجوز للموؤجر التنازل عن العقار اأو العقد خالل مدة العقد اإلى البنوك اأو �سركات التمويل على اأن ال يوؤثر ذلك على متتع امل�ستاأجر بالعقار وعلى اأن يدخل الطرف املمول 
يف اتفاقية حلماية حقوق امل�ستاأجر.

التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
يف حال قام املوؤجر باإنهاء هذا العقد ب�سبب تخلف امل�ستاأجر عن الدفع، ت�سبح اأي تعديالت قام بها امل�ستاأجر على العقار املوؤجر خالل مدة العقد مملوكة للموؤجر وال يحق 

للم�ستاأجر املطالبة باأي تعوي�س.
يف حالة اال�ستمالك مع تعوي�س، يحق للم�ستاأجر التعوي�س املدفوع على املباين املتواجدة على العقار املوؤجر ويحق للموؤجر التعوي�س املدفوع على االأر�س. 

يجب على امل�ستاأجر تاأمني املركز التجاري خالل مدة االإيجار.التاأمني

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد
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النخيل مول )الريا�س(

الريا�ساملوقع

�سمو االأمري متعب اآل �سعود ب�سفته »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

119.025امل�ساحة )مرت مربع(

مدة عقد االإيجار هي ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ يف 1436/05/07هـ )املوافق 26 فرباير 2015م( وتنتهي يف 1456/05/06هـ )املوافق 23 يوليو 2034م(.املدة

بدل االإيجار ال�سنوي للعقار هو 18.448.875 ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني )30( يومًا من بداية كل �سنة اإيجاريه.بدل االإيجار

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار دون اإ�سعار م�سبق اإذا اأخل امل�ستاأجر باأحكام عقد االإيجار كاأن ال يبداأ يف اأعمال ت�سييد امل�سروع، اأو يتخلف عن �سداد بدل االإيجار اأو يوؤخر االإنهاء
�سداده ملدة تتجاوز ثالثة )3( اأ�سهر اعتبارًا من تاريخ ا�ستحقاقه.

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
تغيري امللكية

يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرف ثالث �سريطة اأال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد، واأال ي�سكل ذلك انتهاكًا حلقوق 
املوؤجر.

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد

اليا�شمني مول )جدة(

جدةاملوقع

�سمو االأمري متعب عبدالعزيز اآل �سعود ب�سفته »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

158.356.1امل�ساحة )مرت مربع(

ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ يف 1436/09/15هـ )املوافق 1 يوليو 2015م(، اأو لدى اكتمال اأعمال الت�سييد، اأيهما اأقرب، وتنتهي يف 1456/09/14هـ )املوافق 25 املدة
نوفمرب 2034م( اأو التاريخ ع�سرين )20( �سنة هجرية من تاريخ اكتمال اأعمال الت�سييد.

مت حتديد بدل االإيجار ال�سنوي مببلغ 16.000.000 ريال �سعودي يتم �سداده خالل اأول ثالثني )30( يومًا من كل �سنة.بدل االإيجار

االإنهاء

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار دون �سابق اإ�سعار اأو اإنذار اإذا ارتكب امل�ستاأجر اإخالاًل وا�ستمر ذلك االإخالل ملدة تتجاوز ثالثة )3( اأ�سهر، وي�سبح املوؤجر مالكًا لكامل 
العقارات امل�سيدة دون تقدمي اأي تعوي�س للم�ستاأجر. ويتم تعوي�س املوؤجر عن اأية خ�سائر قد يتكبدها نتيجة للتق�سري من جانب امل�ستاأجر.

واإن امل�ستاأجر مطالب باإ�سعار املوؤجر برغبته يف االإنهاء مبوجب اإ�سعار مدته �ستة )6( اأ�سهر قبل نهاية ال�سنة االإيجاريه ذات ال�سلة، وعليه اأن ي�سدد كامل بدل االإيجار 
الذي كان �سُي�ستحق بطريقة اأخرى عن باقي ال�سنة ذات ال�سلة التي مت فيها اإنهاء االإيجار.

ويجوز الأي من الطرفني اإنهاء االإيجار يف حالة حدوث واقعة قوة قاهرة ت�ستمر ملدة تتجاوز �ستة )6( اأ�سهر متتالية.
التنازل/التاأجري من الباطن/ 

تغيري امللكية
يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرف ثالث �سريطة اأال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد، واأال ي�سكل ذلك انتهاكًا حلقوق 

املوؤجر.

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. واإن امل�ستاأجر مطالب التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
بالوفاء بجميع التزاماته املالية م�ستحقة الدفع يف وقت االإنهاء. وال يحق للم�ستاأجر احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد

جوري مول )الطائف(

الطائفاملوقع

�سمو االأمري متعب عبدالعزيز اآل �سعود ب�سفته »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

258.692.56امل�ساحة )مرت مربع(

ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ من 1437/01/01هـ )املوافق 15 اكتوبر 2015م( وتنتهي يف 1456/12/30هـ )املوافق 11 مار�س 2035م(.املدة

مت حتديد بدل االإيجار ال�سنوي مببلغ 15.000.000 ريال �سعودي يجري �سداده خالل اأول �سهرين )2( من تاريخ ا�ستحقاقه.بدل االإيجار

االإنهاء
يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار دون اإ�سعار اأو اإنذار اإذا اأخل امل�ستاأجر باأحكام االإيجار، وا�ستمر ذلك االإخالل ملدة تتجاوز ثالثة )3( اأ�سهر، وي�سبح املوؤجر مالكًا لكامل 
العقار امل�سيد دون اأن يقدم للم�ستاأجر اأي تعوي�س عن ذلك. ويتم تعوي�س املوؤجر عن اأية خ�سائر قد يتكبدها نتيجة لذلك االإخالل من جانب امل�ستاأجر. ويجوز للم�ستاأجر 

اإنهاء االإيجار خالل مدة �ستة )6( اأ�سهر اعتبارًا من اإبرام االإيجار.
التنازل/التاأجري من الباطن/ 

تغيري امللكية
يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرف ثالث �سريطة اأال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد، واأال ي�سكل ذلك انتهاكًا حلقوق 

املوؤجر.

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. واإن امل�ستاأجر مطالب التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
بالوفاء بجميع التزاماته املالية م�ستحقة الدفع يف وقت االإنهاء. وال يحق للم�ستاأجر احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد
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خري�س مول )الريا�س(

الريا�ساملوقع

وقف عبداللطيف العي�سى املحدودة ب�سفتها »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

م�ساحة اإجمالية قدرها 62.407.75 مرت مربع، تنطوي على )1( م�ساحة قدرها 31.232.75 مبوجب �سك امللكية رقم 57416/13، و)2( م�ساحة قدرها 31.175 امل�ساحة )مرت مربع(
مبوجب �سك امللكية رقم 226633/9.

ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ من تاريخ االإيجار وهو 1423/06/01هـ )املوافق 10 اأغ�سط�س 2002م( وتنتهي يف 1443/05/30هـ )املوافق 4 يناير 2022م(.املدة

مت حتديد اإجمايل بدل االإيجار مببلغ 108.000.000 ريال �سعودي، مع ا�ستحقاق �سداد الق�سط االأول يف تاريخ اإبرام االإيجار ووجوب �سداد املبلغ املتبقي على ت�سعة ع�سر بدل االإيجار
)19( ق�سطًا مت�ساويًا يف اليوم االأخري من كل �سنة تالية.

االإنهاء

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار ومتلك االأر�س وجميع املباين امل�سيدة عليها، دون �سداد اأي تعوي�س للم�ستاأجر يف حالة اإخالل امل�ستاأجر باأي من اأحكام عقد االإيجار، 
وعدم ت�سحيح ذلك االإخالل خالل املدة املحددة لذلك.

ويف تلك احلالة، يجب على امل�ستاأجر اأن ي�سلم االأر�س وجميع املباين امل�سيدة عليها للموؤجر خالل �ستني )60( يومًا اعتبارًا من تاريخ االإ�سعار الكتابي املقدم من املوؤجر 
برغبته يف اإنهاء عقد االإيجار.

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
تغيري امللكية

يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرف ثالث �سريطة اأال تتجاوز مدة االيجار من الباطن مدة هذا العقد، واأال ي�سكل ذلك انتهاكًا حلقوق 
املوؤجر.

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها. 

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد

املراكز التجارية املحلية ١٣١5١١١٣

النخيل بالزا )الق�شيم(
بريدةاملوقع

بلدية بريدة ب�سفتها »املوؤجر« و�سركة الق�سيم للرتفيه وامل�ساريع التجارية ب�سفتها »امل�ستاأجر«االأطراف
148.317.34 امل�ساحة )مرت مربع(

ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ بعد �سنة واحدة من اإبرام االإيجار، بتاريخ 1421/05/01هـ )املوافق 1 اغ�سط�س 2000م( وتنتهي يف 1441/04/29هـ. )املوافق 26 دي�سمرب املدة
2019م(. 

مت حتديد بدل االإيجار ال�سنوي مببلغ 280.000 ريال �سعودي يتم �سداده خالل اأول خم�سة ع�سر )15( يومًا من بدء ال�سنة االإيجاريه ذات ال�سلة.بدل االإيجار

االإنهاء

ཛ :يجوز للموؤجر، اأثناء املرحلة الت�سغيلية للمركز التجاري، اإنهاء عقد االإيجار يف اأٍي من احلاالت التالية
ཛ .اإذا مل ي�سدد امل�ستاأجر اأي مبلغ من مبالغ بدل االإيجار امل�ستحقة ملدة ثالثني )30( يومًا بعد تاريخ اال�ستحقاق ذي ال�سلة، دون اأي عذر  مقبول لدى املوؤجر
ཛ .اإذا اأخل امل�ستاأجر باأي من اأحكام عقد االإيجار
ཛ .اإذا اأخل امل�ستاأجر عن القيام مب�سوؤولياته مبوجب عقد االإيجار
ཛ .اإذا اأخل امل�ستاأجر يف ت�سغيل العني املوؤجرة

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
ال يجوز للم�ستاأجر التنازل عن العقار اأو تاأجريه من الباطن دون موافقة كتابية م�سبقة من املوؤجر.تغيري امللكية

التعوي�س عند انتهاء العقد 
اأو إنهاؤه

يف حالة م�سادرة العقار من جانب املوؤجر، يتم اإنهاء عقد االإيجار وتعوي�س امل�ستاأجر.
وعند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه يف ظل اأية ظروف اأخرى، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. وال 

يحق للم�ستاأجر احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.
يجوز الأي من الطرفني جتديد عقد االإيجار من خالل تزويد الطرف االآخر باإ�سعار قبل انتهاء عقد االإيجار.التجديد

هيفاء مول )جدة(

جدةاملوقع

�سمو االأمري متعب بن عبدالعزيز اآل �سعود ب�سفته »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

90.931.02امل�ساحة )مرت مربع(

عرشين )20( سنة هجرية تبدأ من 1434/01/01هـ )املوافق 15 نوفمرب 2012م( وتنتهي يف 1453/12/29هـ )املوافق 12 ابريل 2032م(.املدة

تم تحديد بدل اإليجار السنوي مببلغ 18.000.000 ريال سعودي، يتم سداده خالل الثالثني )30( يوماً األوىل من كل سنة.بدل االإيجار

االإنهاء

ཛ .يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار يف حالة اإخالل امل�ستاأجر باأي من اأحكام عقد االإيجار و�سروطه، مثل التخلف عن �سداد بدل االإيجار ملدة تتجاوز ثالثة )3( اأ�سهر 
ويف حال اإخالل امل�ستاأجر باأحكام عقد االإيجار و�سروطه يجوز للموؤجر ما يلي:

ཛ .اإنهاء عقد االإيجار دون اأي اإ�سعار اأو اإنذار، ودون اأن يكون مطالبًا بدفع تعوي�س للم�ستاأجر
ཛ .متلك جميع املباين امل�سيدة على العقار
ཛ .طلب تعوي�س عن اأية خ�سائر يكون قد تكبدها
ཛ ويجوز للم�ستاأجر اإنهاء عقد االإيجار خالل ال�ستة )6( اأ�سهر اعتبارًا من تاريخ اإبرام عقد االإيجار اإذا عجز عن احل�سول على الرتاخي�س والت�ساريح ال�سرورية الأي

        �سبب خارج عن �سيطرته. ولدى ح�سول امل�ستاأجر على الرتاخي�س والت�ساريح املعنية، اأو لدى انتهاء مدة ال�ستة اأ�سهر )6(، ي�سبح االإيجار ملزمًا على امل�ستاأجر.
التنازل/التاأجري من الباطن/ 

يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار اأو تاأجريه من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، �سريطة اأال تتجاوز املدة مدة هذا االإيجار، واأال ي�سكل ذلك انتهاكًا حلقوق املوؤجر.تغيري امللكية

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. واإن امل�ستاأجر مطالب التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
بالوفاء بجميع التزاماته املالية م�ستحقة الدفع يف وقت االإنهاء. وال يحق للم�ستاأجر احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد
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تال مول )الريا�س(

الريا�ساملوقع

�سركة االإمنائية للتطوير العقاري وال�سياحي ب�سفتها »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

11.022 امل�ساحة )مرت مربع(

خم�سة ع�سر )15( �سنة ميالدية تبداأ يف 1435/07/01هـ )املوافق 1 مايو 2014م( وتنتهي يف 1450/12/16هـ )املوافق 30 ابريل 2029م(. املدة

مت حتديد بدل االإيجار ال�سنوي مببلغ قدره 21.000.000 ريال �سعودي واجب الدفع على اأربعة اأق�ساط مت�ساوية كل ثالثة )3( اأ�سهر.بدل االإيجار

االإنهاء

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا اأخل امل�ستاأجر باأي من اأحكام عقد االإيجار و�سروطه، وال يقم بت�سحيح ذلك االإخالل بعد تلقيه اإ�سعارًا كتابيًا خالل مدة ثالثني )30( يومًا.

اإذا مت اإ�سهار اإفال�س امل�ستاأجر اأو جرت ت�سفيته اأو اإذا خ�سع حلرا�سة ق�سائية اأو و�ساية اأو الأي اأمر ق�سائي اآخر ذي اأثر مماثل.
يجوز للم�ستاأجر اإنهاء عقد االإيجار يف حالة حدوث قوة قاهرة حتول دون ا�ستخدام امل�ستاأجر للعقار، وا�ستمرت تلك القوة القاهرة ملدة تزيد عن ثالثني )30( يومًا، 

�سريطة اأال يكون امل�ستاأجر هو املت�سبب يف تلك القوة القاهرة.
التنازل/التاأجري من الباطن/ 

تغيري امللكية
يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، �سريطة اإلزام امل�ستاأجر من الباطن بالتقيد باأحكام عقد االإيجار. وال يجوز اأن ميتد اأي تاأجري من الباطن فيما 

يتجاوز مدة هذا العقد، وعلى امل�ستاأجر اأن يعو�س املوؤجر عن اأية خ�سائر قد تنتج عن ذلك.

ال يوجد اأي ن�س �سريح يف عقد االإيجار فيما يتعلق بالتعوي�س عن التعديالت التي يقوم بها امل�ستاأجر على العقار، مبا يف ذلك املباين امل�سيدة على االأر�س.التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا. ويجوز الأي من الطرفني طلب جتديد العقد، على اأن يتم اعتماد طلب التجديد من الطرف االآخر خالل مدة �سهرين )2( على االأقل التجديد
قبل تاريخ انتهاء عقد االإيجار.

�شلمى مول )حائل(

حائلاملوقع

عقد اإيجار من الباطن مربم مع حممد ر�سيد جابر الر�سيد ب�سفته »املوؤجر« و�سركة الق�سيم للم�ساريع الرتفيهية والتجارية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

ال يوجد ن�س �سريح يف عقد االإيجار يو�سح م�ساحة العني املوؤجرة.امل�ساحة )مرت مربع(

ت�سع )9( �سنوات وخم�سة )5( اأ�سهر هجرية تبداأ من تاريخ اإبرام عقد االإيجار وهو 1434/08/05هـ )املوافق 14 يونيو 2013م( وتنتهي يف 1443/08/05هـ )املوافق 9 املدة
مار�س 2022م(3 ومت منح امل�ستاأجر بفرتة اإيجار جمانية مدتها خم�سة )5( اأ�سهر.

بدل االإيجار

امل�ستاأجر مطالب بت�سديد بدل االإيجار امل�ستحق مبوجب عقد االإيجار الرئي�سي املربم بني بلدية حائل ب�سفتها املوؤجر )»املوؤجر الرئي�سي«( واملوؤجر ب�سفته امل�ستاأجر بتاريخ 
1422/11/12هـ )»عقد االإيجار الرئي�سي«(، على النحو التايل:

1.800.000 ريال سعوديالسنة األوىل:

2.500.000 ريال سعوديالسنة الثانية:

2.500.000 ريال سعوديالسنة الثالثة:

3.200.000 ريال سعوديالسنة الرابعة

3.200.000 ريال سعوديالسنة الخامسة:

3.800.000 ريال سعوديالسنة السادسة:

3.800.000 ريال سعوديالسنة السابعة:

4.000.000 ريال سعوديالسنة الثامنة:

4.200.000 ريال سعوديالسنة التاسعة:
مت �سداد بدل اإيجار ال�سنة االأولى بعد ا�ستالم املوافقة الكتابية من املوؤجر الرئي�سي على االإيجار من الباطن.

وعند اأي جتديد ملدة العقد، ي�سل بدل االإيجار للخم�س �سنوات االأولى اإلى 45% من �سايف االأرباح، وي�سل بدل االإيجار للخم�س �سنوات التالية اإلى 50% من �سايف االأرباح.
مت �سداد الدفعة االأولى من بدل االإيجار عن ال�سنة االأولى بعد احل�سول على موافقٍة كتابية من املوؤجر الرئي�سي على االإيجار من الباطن للم�ستاأجر، وفق متطلبات عقد 

االإيجار الرئي�سي. ويتم �سداد بدل االإيجار يف بداية كل �سنة يف ال�سنوات التالية.
واأيُّ جتديٍد لالإيجار يتطلب جتديدًا لعقد االإيجار الرئي�سي. وفيما يتعلق باأية مدة جمددة، يتم �سداد بدل االإيجار كن�سبٍة مئوية تزيد اأثناء ال�سنوات اخلم�س )5( التالية. 

وي�سدد ن�سف املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقد االإيجار للموؤجر الرئي�سي والن�سف االآخر ي�سدد للموؤجر.
ويتحمل امل�ستاأجر واملوؤجر بالت�ساوي فيما بينهما اأية دفعات واجبة اأو م�ستحقة الدفع ل�سالح االأمانة. وعلى امل�ستاأجر اأن ي�سدد مبلغًا قدره ت�سعمائة األف )900.000( ريال 

�سعودي بالنيابة عن املوؤجر لالأمانة ويتم خ�سم املبلغ من دفعات بدل االإيجار امل�ستقبلية.
وفيما يتعلق بدفعات بدل االإيجار امل�سددة من جانب امل�ستاأجرين احلاليني للموؤجر، فاإذا قرر هوؤالء امل�ستاأجرون اال�ستمرار يف �سغل العقار، ف�سوف تخ�سم اأية بدالت 

اإيجار ي�سددونها، ويحتفظ بها املوؤجر، من دفعات بدل االإيجار امل�ستقبلية امل�ستحقة من امل�ستاأجرين للموؤجر.

ال يجوز الأي من املوؤجر اأو امل�ستاأجر اإنهاء عقد االإيجار.االإنهاء

التنازل/التاأجري من الباطن/
يجوز للم�ستاأجر اأن يقوم بتاأجري كامل الوحدات التجارية الواقعة يف اإطار املبنى من الباطن وبتجديد العني املوؤجرة، اإذا لزم االأمر، دون موافقة كتابية م�سبقة من املوؤجر.تغيري امللكية

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على اأي تعوي�س مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

يجوز جتديد عقد االإيجار، ويتوقف ذلك على موافقة املوؤجر الرئي�سي.التجديد
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املراكز التجارية قيد الت�شييد ١٣١5١١١١

بوليفارد اجلامعة )الريا�س(

الريا�ساملوقع

�سركة وادي الريا�س ب�سفتها »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

121.440امل�ساحة )مرت مربع(

مدة االتفاقية ثالثني )30( �سنة )ع�سرون )20( �سنة م�سافًا اإليها جتديد تلقائي ملدة ع�سر )10( �سنوات( تبداأ يف 1437/10/27هـ )املوافق 1 اأغ�سط�س 2016م( املدة
وتنتهي يف 1468/09/27هـ )املوافق 31 يوليو 2046م(.

بدل االإيجار

مت حتديد بدل االإيجار ال�سنوي مببلغ مائتان وخم�سة وع�سرون )225( ريال �سعودي لكل مرت مربع، ويجب �سداده على النحو التايل: )1( ت�سدد ن�سبة خم�سني باملائة 
)50%( من بدل االإيجار ال�سنوي خالل ثالثني )30( يومًا اعتبارًا من اليوم االأول لل�سهر االأول من ال�سنة االإيجاريه، )2( وت�سدد اخلم�سني باملائة )50%( املتبقية من بدل 

االإيجار ال�سنوي خالل ثالثني )30( يومًا اعتبارًا من اليوم االأول يف ال�سهر ال�سابع من ال�سنة االإيجاريه، با�ستثناء بدل اإيجار ال�سنة امليالدية 2018م والتي مت �سدادها 
خالل اأربعة اأق�ساط مببلغ 6.831.000 ريال �سعودي يف التواريخ التالية: 2015/12/15م، و2016/07/01م، و2017/01/01م، و2017/07/01م. 

يخ�سع بدل االإيجار اإلى زيادة بن�سبة 10% كل 5 �سنوات، تبداأ من ال�سنة الثامنة، نظرًا اإلى اأن ال�سنتني االأولتني تعتربان فرتة �سماح جمانية. اإ�سافًة اإلى ذلك، يدفع 
امل�ستاأجر ن�سبة 6% من االإيرادات ال�سنوية اإلى املوؤجر.

يجب على امل�ستاأجر تقدمي �سمان من البنك غري م�سروط بقيمة 30.000.000 ريال �سعودي ك�سمان الأداء امل�ستاأجر اللتزاماته.

االإنهاء

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار من خالل تقدمي اإ�سعاٍر كتابيٍّ م�سبق مدته �سبعة )7( اأيام قبل حدوث اأيٍّ من املالب�سات التالية: )1( عدم الوفاء بال�سروط امل�سبقة 
لتاريخ االغالق اأو التنازل عنها من قبل املوؤجر بحلول تاريخ االغالق املحدد؛ )2( ا�ستالم امل�ستاأجر امر من املحكمة باإ�سهار افال�سه اأو بالبدء باإجراءات ت�سفيته؛ )3( 
ارتكاب امل�ستاأجر اخالال اأو خطْا جوهريا بخ�سو�س اداء اأي من التزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛ )4( حل امل�ستاأجر اأو توقفه عن امتالك ال�سالحية اأو التفوي�س الأداء 

التزاماته مبوجب هذه االتفاقية، اأو اأية اتفاقية اأخرى تتعلق بالتطوير يكون طرفا فيها؛ )5( بدء اأي اجراء حلل امل�ستاأجر و/اأو ت�سفيته با�ستثناء ما يكون الأغرا�س 
الدمج؛ )6( عدم حتقق تاريخ االجناز خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ االجناز املحدد؛ )7( عدم قيام امل�ستاأجر بتقدمي م�ستندات الت�سميم الى املوؤجر بحلول التاريخ الذي 
ي�سادف بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ التوقيع؛ و )8( اأي جهد اأو حماولة من جانب امل�ستاأجر )اأو اأي وكيل اأو ممثل للم�ستاأجر( للتاأثري على املوؤجر اأو على اأي من م�سوؤوليه اأو 

ممثليه اأو موظفيه اأو م�ست�ساريه يف اأي وقت وباأي �سكل بخ�سو�س اأية م�ساألة تتعلق بالتطوير. ويف حالة االإنهاء من جانب املوؤجر، فعلى امل�ستاأجر اأن يعيد للموؤجر ال�سيطرة 
الت�سغيلية على اأعمال التطوير. يعد عدم االلتزام باجلدول الزمني الأعمال التطوير خمالفة جوهرية قد توؤدي اإلى اإنهاء العقد. 

ويجوز للم�ستاأجر اإنهاء عقد االإيجار اإذا وقعت اأيٌّ من املالب�سات التالية: )1( عدم الوفاء بال�سروط امل�سبقة لتاريخ االغالق اأو التنازل عنها من قبل امل�ستاأجر بحلول تاريخ 
االغالق املحدد؛ )2( ارتكاب املوؤجر اخالل جوهري بخ�سو�س اداء اأي من التزاماته مبوجب هذه االتفاقية؛ )3( وقوع حدث م�سادرة وا�ستمراره ملدة �ستة اأ�سهر على 

االأقل من تاريخ توجيه امل�ستاأجر ا�سعار به اإلى املوؤجر؛ و )4( رف�س ال�ساطة املخت�سة اإ�سدار املوافقات املطلوبة للتطوير على اأن ال يكون رف�سها ب�سبب تق�سري اأو اإهمال 
امل�ستاأجر. ويف حالة االإنهاء من جانب امل�ستاأجر، فعلى امل�ستاأجر اأن يعيد للموؤجر ال�سيطرة الت�سغيلية على اأعمال التطوير.

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
تغيري امللكية

يجوز للموؤجر التنازل عن عقد االإيجار اأو اأيٍّ من التزاماته اأو حقوقه الأي طرٍف ثالث دون احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من امل�ستاأجر. ويجوز للم�ستاأجر تاأجري 
العني املوؤجرة من الباطن ل�سركاٍت تابعة له اأو الأية اأطراٍف اأخرى من اأجل تطوير العقار اأو ت�سميمه اأو ت�سييده اأو ت�سغيله اأو �سيانته.

وجتدر االإ�سارة اأنه ال يجوز الأيٍّ من ال�سركاء يف امل�ستاأجر، اأثناء مدة عقد االإيجار، التنازل اأو نقل اأيٍّ من اأ�سهمهم الأيٍّ من �سركاتهم التابعة اأو اأي �سخ�سٍ اآخر دون موافقٍة 
كتابيٍة م�سبقة من املوؤجر.

التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه

يجب على امل�ستاأجر تقدمي �سمان ت�سليم بقيمة 60.000.000 ريال �سعودي قبل انتهاء مدة االيجار االإجمالية ب�ستة اأ�سهر، ويكون هذا ال�سمان �ساري املفعول ملدة 765 
يومًا. 

يجوز للموؤجر اأن يطلب تعوي�سًا من امل�ستاأجر عن اأية خ�سائر يتكبدها نتيجًة لظروف اأو اأ�سباب اإنهاء االتفاقية.
ويجوز للم�ستاأجر اأن يطلب تعوي�سًا من املوؤجر عن اأية خ�سائر يتكبدها نتيجًة لظروف اأو اأ�سباب اإنهاء االتفاقية.

اإن العقد قابل للتجديد تلقائيًا ملدة ع�سر )10( �سنوات.التجديد

 ي�سري عقد االإيجار اإلى خيار لتجديد مدة االإيجار ملدة 10 �سنوات اأخرى.

 النخيل مول )تو�شعة الريا�س(

الريا�ساملوقع

�سمو االأمري متعب اآل �سعود ب�سفته »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

التو�سعة االأولى: 66.625امل�ساحة )مرت مربع(
التو�سعة الثانية: 39.750

مدد اإيجارات التو�سعة هي ع�سرين )20( �سنة هجرية تبداأ من 1439/12/21هـ )املوافق 1 �سبتمرب 2018م( وتنتهي يف 1459/12/30هـ )املوافق 5 فرباير 2038م(. املدة

التو�سعة االأولى: اإجمايل بدل االإيجار ال�سنوي هو 13.325.000 ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني )30( يومًا من بداية كل �سنة اإيجاريه.بدل االإيجار
التو�سعة الثانية: اإجمايل بدل االإيجار ال�سنوي هو 7.155.000 ريال �سعودي واجب الدفع خالل ثالثني )30( يومًا من بداية كل �سنة اإيجاريه.

يجوز للموؤجر اإنهاء عقود االإيجار دون اإ�سعار يف حالة اإخالل امل�ستاأجر باأيٍّ من اأحكام عقود االإيجار، مثل عدم البدء يف اأعمال ت�سييد امل�سروع اأو عدم �سداد بدل االإيجار االإنهاء
اأو تاأخري �سداده ملدٍة تزيد عن ثالثة )3( اأ�سهر اعتبارًا من تاريخ ا�ستحقاقه.

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
يجوز للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرٍف ثالث، دون موافقة املوؤجر.تغيري امللكية

عند انتهاء عقود االإيجار اأو انهاوؤها، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سّيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على تعوي�ٍس مقابل اأيٍّ من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد



312

جدة بارك

جدةاملوقع

حممد �سالح بن حمزة �سرييف ب�سفته »املوؤجر« و�سركة املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.االأطراف

140،996امل�ساحة )مرت مربع(

املدة

ثالثني )30( �سنة ميالدية تبداأ يف 1441/10/12هـ )املوافق 4 يونيو 2020م( وتنتهي يف 1472/09/13هـ )املوافق 3 يونيو 2050م(4. 
تكون اآخر ع�سر �سنوات من مدة االإيجار ملزمة للموؤجر واختيارية للم�ستاأجر على النحو التايل: )1( يف حالة رغبة امل�ستاأجر بتمديد العقد قبل انتهاء ال�سنة الع�سرين 

ب�سنة فيكون التمديد الزمًا بحقه ملدة خم�س �سنوات و)2( يف حالة رغبة امل�ستاأجر التمديد قبل انتهاء العام اخلام�س والع�سرين ب�سنة فتكون مدة اخلم�س �سنوات التالية 
الزمة يف حقه.

بدل االإيجار

ال�سنة االأولى والثانية: 90،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة الثالثة والرابعة: 100،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.

ال�سنة اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة: 110،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة الثامنة والتا�سعة: 120،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.

ال�سنة العا�سرة واحلادية ع�سر والثانية ع�سر: 130،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.
ال�سنة الثالثة ع�سر والرابعة ع�سر واخلام�سة ع�سر وال�ساد�سة ع�سر: 140،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.

ال�سنة ال�سابعة ع�سر والثامنة ع�سر والتا�سعة ع�سر والع�سرون: 150،000،000 ريال �سعودي.
ال�سنة احلادية والع�سرون والثانية والع�سرون والثالثة والع�سرون والرابعة والع�سرون واخلام�سة والع�سرون: 160،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.

ال�سنة ال�ساد�سة والع�سرون وال�سابعة والع�سرون والثامنة والع�سرون والتا�سعة والع�سرون والثالثون: 175،000،000 ريال �سعودي عن كل �سنة.
اأن قيمة االإيجار املذكور اعاله ال ت�سمل �سريبة القيمة امل�سافة التي �سيلتزم امل�ستاأجر ب�سدادها مع اأي �سرائب اأو ر�سوم اأخرى تفر�سها الدولة م�ستقباًل طوال مدة 

االإيجار، بخالف �سريبة العقارية اإذا مت فر�سها فيتحملها املوؤجر مع اأية �سرائب اأخرى تتعلق باأ�سل العقار ال منفعته.
قام بع�س امل�ستاأجرين بالتوقيع بالفعل على عقود االإيجار، وقاموا بدفع مبلغ االإيجار مقدمًا اإلى املوؤجر للمتاجر يف املجمع مببلغ وقدره 3،092،987 ريال �سعودي. �سيتم 

خ�سم هذه املبالغ من مبلغ االإيجار لل�سنة الثانية من مدة االإيجار.
ال�سنة االأولى: 25% خالل �سهرين من تاريخ التوقيع، 25% عند الت�سليم، 25% عند بداية ال�سنة االأولى من مدة االإيجار بعد فرتة ال�سماح، 25% بعد 3 اأ�سهر من بداية مدة 

االإيجار.
وللباقي ال�سنوات: ت�سدد مبلغ االإيجار على اأربع دفعات �سنوية مت�ساوية بواقع دفعة بنهاية كل ثالثة اأ�سهر من بداية كل �سنة اإيجارية حتى انتهاء العقد.

ال ينتهي عقد االإيجار بوفاة اأحد الطرفني اأو البيع الأ�سل العقار اأو بالت�سفية اأو االإفال�س.االإنهاء

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
تغيري امللكية

يلتزم امل�ستاأجر بعدم التنازل عن هذا العقد ل�سالح الغري اإال بعد احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من قبل املوؤجر.
للم�ستاأجر حق التاأجري من الباطن على الغري جزئيًا على اأال تزيد مدة اأي عقد اإيجار من الباطن عن مدة العقد االأ�سلي بني طريف هذا العقد. لي�س من حق امل�ستاأجر 

تاأجري من الباطن اأي جزء من ال�سطح ومواقف ال�سيارات اإال مبوافقة خطية من املوؤجر.
ال توجد قيود على تغيري ملكية العقار.

عند اإنهاء اأو انتهاء عقد االإيجار، يتم ت�سليم العقار اإلى املالك بكامل جتهيزاتها وكل من الالإ�سافات والزيادات والتح�سينات للعقار.التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد

يعتمد ذلك على ت�سليم العقار بعد 6 اأ�سهر من تاريخ توقيع العقد.

اأرا�ٍس للتطوير يف امل�شتقبل ١٣١5١١١5

موقع جند

الريا�ساملوقع

عبداهلل عبدالعزيز عبداملح�سن التويجري ب�سفته »املوؤجر« و«�سركة املراكز العربية« ب�سفتها »امل�ستاأجر«. االأطراف

103.104.38امل�ساحة )مرت مربع(

مدة االإيجار �سبعة وع�سرون )27( �سنة ميالدية تبداأ يف 1436/05/17هـ )املوافق 8 مار�س 2015م( وتنتهي يف 1464/03/14هـ )املوافق 7 مار�س 2042م(. املدة

بدل االإيجار
اإجمايل بدل االإيجار ملدة االإيجار هو 856.472.845 ريال �سعودي واجب الدفع على ت�سعٍة وع�سرين )29( ق�سطًا طبقًا جلدول �سداد بدالت االإيجار امللحق باالإيجار. 

ويجب دفع الق�سط االأول عند التوقيع، وبعد ذلك يتم �سداد الق�سط الثاين بعد �ستة )6( اأ�سهر من التوقيع، ويتم �سداد االأق�ساط املتبقية على اأ�سا�ٍس �سنوي وفق ما 
هو حمدد يف جدول دفعات بدل االإيجار. واإ�سافًة لبدل االإيجار، وهو واجب الدفع بوجٍه عام عن كل �سنة اإيجاريه عند بداية ال�سنة التالية، فعلى امل�ستاأجر اأن ي�سدد 

امل�سروفات الفرعية مثل ا�ستهالك املياه والكهرباء واالت�ساالت. ويتعهد امل�ستاأجر اأي�سًا بالقيام بجميع اأعمال ال�سيانة.

يجوز للموؤجر اإنهاء عقد االإيجار يف حال عدم قيام امل�ستاأجر ب�سداد بدل االإيجار نتيجًة الإع�ساره.االإنهاء

التنازل/التاأجري من الباطن/ 
يحق للم�ستاأجر اأن يوؤجر املبنى من الباطن، كليًا اأو جزئيًا، الأي طرٍف ثالث دون موافقة املوؤجر.تغيري امللكية

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار للموؤجر مع جميع التعديالت التي طراأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين امل�سّيدة على االأر�س. وال يحق للم�ستاأجر التعوي�س عند انتهاء العقد اأو اإنهاوؤه
احل�سول على تعوي�ٍس مقابل اأي من التعديالت التي قام بها.

ال يتم جتديد عقد االإيجار تلقائيًا.التجديد
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موقع الزهرة

جدةاملوقع

ورثة االأمرية منرية بنت عبدالعزيز بن م�ساعد اآل جلوي اآل �سعود )خالد، وفهد، وفي�سل، وتركي، ونوف، والبندري، وجواهر، ولطيفة، ولولوة( ب�سفتهم »املوؤجر« و�سركة االأطراف
املراكز العربية ب�سفتها »امل�ستاأجر«.

148.267.43 مرت مربع )بعد تخ�سي�س 13.000 مرت مربع لبناء م�سجد وموقف �سيارات من امل�ساحة املتفق عليها اأ�ساًل وقدرها 161.276.43 مرت مربع(.امل�ساحة )مرت مربع(

ثالثني )30( �سنة ميالدية تبداأ يف 1438/11/10هـ )املوافق 2 اأغ�سط�س 2017م( وتنتهي يف 1469/10/08هـ )املوافق 31 يوليو 2047م(. املدة

بدل االإيجار

مت حتديد اإجمايل بدل االإيجار مببلغ 1.785.000.000 ريال �سعودي واجب الدفع طبقًا للجدول التايل:

عن املدة من 1 أغسطس 2017م حتى 31 يوليو 
2022م

تم سداد دفعة مقّدمة لدى إبرام العقد بتاريخ 1 
أغسطس 2015م مببلغ قدره 94.000.000 ريال 

سعودي

عن املدة من 1 أغسطس 2022م حتى 31 يوليو 
52.000.000 ريال سعودي2027م

عن املدة من 1 أغسطس 2027م حتى 31 يوليو 
57.000.000 ريال سعودي2032م

عن املدة من 1 أغسطس 2032م حتى 31 يوليو 
62.000.000 ريال سعودي2037م

عن املدة من 1 أغسطس 2037م حتى 31 يوليو 
67.000.000 ريال سعودي2042م

عن املدة من 1 أغسطس 2042م حتى 31 يوليو 
72.000.000 ريال سعودي2047م

وباستثناء الدفعة األوىل، تسدد باقي الدفعات عىل قسطني سنويني، مع استحقاق القسط األول واجب الدفع 
بتاريخ 1 أغسطس والقسط الثاين واجب الدفع بعد ستة )6( أشهر من القسط األول.

اإلنهاء

يجوز للمؤجر إنهاء عقد اإليجار يف الحاالت التالية:
إذا تنازل املستأجر عن كامل العقار أو أي جزء منه أو أجره من الباطن ألي طرٍف ثالث )باستثناء أي رشكة تابعة أو أحد األشخاص املدرجني مبوجب املادة 9 	 

)9( من عقد اإليجار( دون الحصول عىل موافقٍة كتابيٍة مسبقة من املؤجر.
إذا تنازل املستأجر عن كامل العقار أو أي جزء منه أو أجره من الباطن ألي طرٍف ثالث ونتيجًة لذلك تعرض املؤجر ألية إجراءاٍت قانونية أو نظامية وترتبت 	 

عليه أعباء مالية.
ويجوز أيضاً للمستأجر إنهاء عقد اإليجار أثناء السنة األوىل إذا تبنّي أن السلطات املختصة لن تصدر له الرتاخيص املطلوبة للمرشوع املعتزم تنفيذه.

التنازل/التأجري من الباطن/تغيري 
امللكية

يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن كامل العقار أو أي جزء منه، رشيطة أال يكون املؤجر مسؤوالً قانونياً أو مالياً عن أية التزاماٍت مرتتبة عىل ذلك تجاه املستأجرين 
من الباطن. وال يجوز للمستأجر التنازل عن اإليجار ألي طرٍف ثالث دون الحصول عىل موافقٍة كتابيٍة من املؤجر. ويجوز للمستأجر أن يتنازل عن اإليجار ألي من 

أطرافه ذات الصلة أو ألي كياٍن ميلكه أو لصالح فّواز عبدالعزيز الحكري أو سلامن عبدالعزيز الحكري أو عبداملجيد عبدالعزيز الحكري أو خلفائهم القانونيني.

التعويض عند انتهاء العقد أو 
إنهاؤه

عند انتهاء عقد اإليجار أو انهاؤه، يتم تسليم العقار للمؤجر، خالل مدٍة أقصاها ستون )60( يوماً، مع جميع التعديالت التي طرأت عليه، مبا يف ذلك جميع املباين 
املشيّدة عىل األرض. وال يحق للمستأجر الحصول عىل تعويض مقابل أي من التعديالت التي قام بها. كام يجب عىل املستأجر التأكد من إخالء األرض خالية ونظيفًة 

من أية التزامات تجاه الغري. 

ال يتم تجديد عقد اإليجار تلقائياً.التجديد

العقارات الأخرى ١٣١5١١١6

تو�شعة النخيل بالزا )الق�شيم(

يرجى مراجعة عقد اإيجار النخيل بالزا الرئي�سي املو�سح اأعاله. اإن تو�سعة النخيل بالزا )الق�سيم( والنخيل بالزا )الق�سيم( خا�سعني لعقد اإيجار رئي�سي واحد

عقود الإيجار املربمة مع العمالء الرئي�شيني ١٣١5١١

يوجد لدى ال�سركة واحد وثالثون )31( عمياًل رئي�سيًا، كما تاريخ هذه الن�سرة، الذين يقومون با�ستئجار عدد من املتاجر الواقعة يف املراكز التجارية 
التابعة لل�سركة. و�سكلت متح�سالت عقود االإيجار التي مت احل�سول عليها من هوؤالء العمالء الرئي�سيني حوايل خم�سة و�ستني باملائة )56.6%( من 

اإجمايل اإيرادات ال�سنة عن ال�سنة املنتهية بتاريخ 31 مار�س 2018م.

وبالرغم من اأنه ال يوجد منوذج موحد لعقود االإيجار اخلا�سة باأغلبية هوؤالء العمالء الرئي�سيني، اإال اأن معظم ال�سروط واالأحكام العامة لتلك العقود 
مت�سابهًة اإلى حٍد كبري بالن�سبة جلميع املتاجر التي ي�سغلها العمالء الرئي�سيون يف خمتلف املراكز التجارية التابعة لل�سركة.

تو�سح اجلداول اأدناه ملخ�سًا عن ال�سروط واالأحكام الواردة يف عدد من مناذج عقود االإيجار التي قام اأكرب خم�س )5( عمالء رئي�سيني باإبرامها.
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�شركة فّواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه )»امل�شتاأجر«(

ملخ�س الن�ساملادة

ترتاوح مدد عقود االإيجار من �سنة واحدة )1( اإلى خم�س )5( �سنوات.مدة االإيجار

ت�سغيل متاجر عامة ومتاجر لبيع املالب�س للبالغني واالأطفال، والكماليات، واالأحذية، واحلقائب، والعطور، واأدوات التجميل.الغر�س

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، وتفر�س بع�س عقود االإيجار على امل�ستاأجرين دفع غرامة عن كل يوٍم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�س.تاريخ االفتتاح

تتيح عقود االإيجار لل�سركة حق فر�س ر�سٍم على امل�ستاأجر عن كل يوٍم يعلق فيه العمل اأثناء مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على جميع الرتاخي�س املطلوبة للعقار. وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأنه يف حالة عدم ح�سول امل�ستاأجر على تلك الرتاخي�س، الرتاخي�س والت�ساريح
فاإنه يجوز لل�سركة اإما متديد املدة املحددة للح�سول على تلك الرتاخي�س اأو اإنهاء عقد االإيجار.

تت�سمن عقود االيجار ت�ساعد يف بدل االإيجار ال�سنوي.بدل االإيجار

ال يلزم بوجٍه عام تقدمي وديعة �سمان مبوجب عقود االإيجار.وديعة ال�سمان

ال ي�ستمل بدل االإيجار واجب ال�سداد على اأية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ساأ عن زيادة اال�ستهالك.تكاليف اخلدمات
ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن م�ساريف املرافق املرتتبة على العقار املوؤجر.

يتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن ال�سيانة، وال يجوز للم�ستاأجر اإجراء اأية تعديالت يف العقار املوؤجر دون موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة.ال�سيانة / التعديالت 
ويتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن تركيب و�سيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار املوؤجر.

يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن اأية �سرائب اأو ر�سوم يتم فر�سها على العقار املوؤجر تكون م�ستحقًة يف الوقت الراهن اأو ت�سبح م�ستحقًة يف امل�ستقبل.ال�سرائب

عند انتهاء االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار مبوجب حم�سٍر يوقعه الطرفان اأو ممثل مفّو�س بالتوقيع بالنيابة عنهما. واإذا تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم العقار، فقد الت�سليم
يتعر�س ل�سداد ر�سٍم على اأ�سا�س بدل االإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.

امل�سوؤولية

مها العقارات املجاورة �سد امل�ستاأجر. ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن جميع االأ�سرار التي حتدث للعقار اأو الأية مناطق  يعترب امل�ستاأجر م�سوؤوال عن معاجلة اأية �سكاوى تقدُّ
جماورة، اإذا قام بتخزين اأية مواد �سارة اأو خطرية اأو غري نظامية اأو قام با�ستخدامها. 

ل وحدات التكييف فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو عن  وال تعترب ال�سركة م�سوؤولة عن اأية اأ�سرار تن�ساأ نتيجًة لف�سل الطاقة الكهربائية اأو املياه اأو تعطُّ
اأية واقعة قوة قاهرة اأو اأّي حدٍث مفاجئ.

وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأن ال�سركة لي�ست م�سوؤولًة عن اأية حوادث اأو اإ�سابات قد حتدث للم�ستاأجر اأو موظفيه اأو مقاوليه.

التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

لة للعقار املوؤجر يف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف الوفاء باأية دفعة مطلوبة، وال يحق للم�ستاأجر يف هذه احلالة رف�س ال�سداد ا�ستنادًا اإلى  يحق لل�سركة ف�سل اخلدمات املو�سّ
ف�سل اخلدمات.

ويف بع�س عقود االإيجار، يحق لل�سركة اأن تطالب بتعوي�ٍس عن خ�سائرها فيما اإذا كان مطلوبًا منها اتخاذ اأّي اإجراٍء للح�سول على اأية دفعة م�ستحقًة لها من امل�ستاأجر. 
ويقت�سر التعوي�س واجب ال�سداد عادًة على مبلٍغ قدره مائتا األف )200.000( ريال �سعودي، اإال اأنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية اأن ي�سل التعوي�س واجب ال�سداد اإلى مبالغ 

كامل اخل�سائر املتكبدة.
ويحق لل�سركة اال�ستيالء على جميع العنا�سر املوجودة يف العقار املوؤجر وبيعها يف حالة تق�سري امل�ستاأجر يف �سداد اأية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذي ال�سلة.

امل�ستاأجر مطالٌب بالتاأمني على العقار املوؤجر وملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر.التاأمني

لوائح ال�سحة وال�سالمة

على امل�ستاأجر التقيُّد باإر�سادات امل�ستاأجرين واأية قواعد ومعايري تقوم بو�سعها اإدارة املركز التجاري املعني.
ويف بع�س عقود االإيجار، يجب على امل�ستاأجر اأن يقدم معلوماٍت لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو اأّي كياٍن اآخر حتدده موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف اإجراء اأعمال االإ�سالح، اأو اإخفاقه يف التقيُّد مبعايري �سالمة معّينة، يجوز لل�سركة دخول العقار واتخاذ االإجراء العالجي الالزم اأثناء 
�ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر ال�سروع يف اأعمال التجهيز اإلى اأن يكون قد قّدم لل�سركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم اإمتام االأعمال
ال�سركة باعتمادها.

التنازل/التاأجري من الباطن/
تغيري امللكية

يلزم احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة ب�ساأن اأّي تاأجرٍي من الباطن اأو تنازل يقوم امل�ستاأجر باإبرامه فيما يتعلق بالعقار املوؤجر.
ويظل عقد االإيجار �ساريًا يف حالة دخول امل�ستاأجر طور الت�سفية، ويف تلك احلالة يتم تقلي�س املدة املتبقية من االإيجار اإلى �سنة واحدة اإذا كانت املدة املتبقية تتجاوز 

ال�سنة.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف بدء ت�سغيل العني املوؤجرة بحلول تاريٍخ معني، ويف تلك احلالة يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء االإيجار على الفور، وحت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة من 

امل�ستاأجر مبوجب االإيجار يف ذلك الوقت. 
تاأخر امل�ستاأجر يف بدء الت�سغيل ملدٍة تتجاوز �سهرًا واحدًا )1(، فاإنه يحق لل�سركة اإنهاء االإيجار وطلب �سداد املبالغ امل�ستحقة مبوجب ذلك االإيجار.

اإذا مل يبداأ امل�ستاأجر يف ا�ستخدام العقار للغر�س املحدد يف االإيجار.
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ت�سديد بدل اإيجار.

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة

�شركة لند مارك العربية )»امل�شتاأجر«(

ملخ�س الن�ساملادة

ترتاوح مدد عقود االإيجار من ثالث )3( �سنوات اإلى ع�سر )10( �سنوات.مدة االإيجار

ت�سغيل متاجر اأق�سام عامة، ومتاجر لبيع املالب�س واالأحذية والكماليات والهدايا واأدوات التجميل ومنتجات اجلمال.الغر�س

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، وتفر�س بع�س عقود االإيجار على امل�ستاأجرين �سداد غرامة عن كل يوم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�س.تاريخ االفتتاح

تتيح عقود االإيجار لل�سركة حق فر�س ر�سٍم على امل�ستاأجر عن كل يوٍم يعلق فيه العمل اأثناء مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل
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�شركة لند مارك العربية )»امل�شتاأجر«(

ملخ�س الن�ساملادة

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على جميع الرتاخي�س املطلوبة للعقار، واإذا اأخفق، يف بع�س عقود االإيجار على اأنه يف حالة عدم ح�سول امل�ستاأجر على تلك الرتاخي�س والت�ساريح
الرتاخي�س، فاإنه يجوز لل�سركة اإما متديد املدة املحددة للح�سول على تلك الرتاخي�س اأو اإنهاء عقد االإيجار.

يف احلاالت التي يتم فيها ح�ساب بدل االإيجار على اأ�سا�س اإيرادات املبيعات املتحققة، تن�س بع�س عقود االإيجار على متتع ال�سركة بحق اإنهاء االإيجار اإذا كانت االإيرادات بدل االإيجار
املتحققة دون مبلغ بدل االإيجار املتفق عليه بالن�سبة ملدٍة حمددة. ويتم االتفاق اأحيانًا على زيادٍة بن�سبٍة مئوية معينة يف مبلغ بدل االإيجار امل�ستحق مبوجب عقد االإيجار.

ال يلزم بوجٍه عام تقدمي وديعة �سمان مبوجب عقود االإيجار.وديعة ال�سمان

ال ي�ستمل بدل االإيجار واجب ال�سداد على اأية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ساأ عن زيادة اال�ستهالك.تكاليف اخلدمات
ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن م�ساريف املرافق املرتتبة على العقار املوؤجر.

يتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن ال�سيانة، وال يجوز للم�ستاأجر اإجراء اأية تعديالت يف العقار املوؤجر دون موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة.ال�سيانة / التعديالت
ويتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن تركيب و�سيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار املوؤجر.

يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن اأية �سرائب اأو ر�سوم يتم فر�سها على العقار املوؤجر تكون م�ستحقًة يف الوقت الراهن اأو قد ت�سبح م�ستحقًة يف امل�ستقبل.ال�سرائب

عند انتهاء االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار مبوجب حم�سٍر يوقعه الطرفان اأو ممثل مفّو�س بالتوقيع بالنيابة عنهما. واإذا تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم العقار، فقد الت�سليم
يتعر�س ل�سداد ر�سٍم على اأ�سا�س بدل االإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.

امل�سوؤولية

مها العقارات املجاورة �سد امل�ستاأجر. ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل اأي�سا عن جميع االأ�سرار التي حتدث للعقار اأو الأية  يعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة اأية �سكاوى تقدُّ
مناطق جماورة اإذا قام بتخزين اأية مواد �سارة اأو خطرية اأو غري نظامية اأو قام با�ستخدامها. 

ل وحدات التكييف، فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو عن  وال تعترب ال�سركة م�سوؤولة عن اأية اأ�سرار تن�ساأ نتيجًة لف�سل الطاقة الكهربائية اأو املياه اأو تعطُّ
اأية واقعة قوة قاهرة اأو اأّي حدٍث مفاجئ.

وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأن ال�سركة لي�ست م�سوؤولًة عن اأية حوادث اأو اإ�سابات قد حتدث للم�ستاأجر اأو موظفيه اأو مقاوليه.

التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

لة للعقار املوؤجر يف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف الوفاء باأية دفعة مطلوبة، وال يحق له يف هذه احلالة رف�س ال�سداد ا�ستنادًا اإلى ف�سل  يحق لل�سركة ف�سل اخلدمات املو�سّ
اخلدمات على ذلك النحو.

وعمومًا، فاإن عقود االإيجار االأحدث عهدًا تتيح لل�سركة حق احل�سول على تعوي�ٍس عن خ�سائرها فيما اإذا كان مطلوبًا منها اتخاذ اأّي اإجراٍء للح�سول على اأية دفعة 
م�ستحقًة لها من امل�ستاأجر. ويف احلاالت التي يتم فيها ت�سمني ن�سٍ يف هذا ال�ساأن، يقت�سر اأحيانًا التعوي�س واجب ال�سداد على مبلٍغ قدره مائتا األف )200.000( ريال 

�سعودي.
ويحق لل�سركة اال�ستيالء على جميع العنا�سر املوجودة يف العقار املوؤجر وبيعها يف حالة تق�سري امل�ستاأجر يف �سداد اأية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذي ال�سلة.

امل�ستاأجر مطالٌب بالتاأمني على العقار املوؤجر وعلى ملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر. ويف بع�س عقود االإيجار االأقدم، ال يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل اإال عن اأية حرائق تلحق التاأمني
بالعقاراٍت املجاورة.

لوائح ال�سحة وال�سالمة

على امل�ستاأجر التقيُّد باإر�سادات امل�ستاأجرين واأية قواعد ومعايري تقوم بو�سعها اإدارة املركز التجاري املعني.
ويف بع�س عقود االإيجار، ُيطلب من امل�ستاأجر اأن يقدم معلوماٍت لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو الأّي كياٍن اآخر حتدده موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف اإجراء اأعمال االإ�سالح، اأو اإخفاقه يف التقيُّد مبعايري �سالمة معّينة، يجوز لل�سركة دخول العقار واتخاذ االإجراء العالجي الالزم اأثناء 
�ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر ال�سروع يف اأعمال التجهيز اإلى اأن يكون قد قّدم لل�سركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم اإمتام االأعمال
ال�سركة باعتمادها. وعلى اأيِّ حال، ال تن�س عقود االإيجار �سراحة على اأي اإجراءات اعتماد مبا ي�ستوجب على امل�ستاأجر طلب اعتماد ال�سركة بعد اإمتام االأعمال.

التنازل/التاأجري من الباطن/
تغيري امللكية

يلزم احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة ب�ساأن اأيُّ تاأجرٍي من الباطن اأو تنازل يقوم امل�ستاأجر باإبرامه فيما يتعلق بالعقار املوؤجر.
يف حالة ت�سفية امل�ستاأجر، يظل عقد االإيجار ملزمًا خللفائه يف امللكية. واإذا كان هناك اأكرث من خلٍف واحد، فاإنه ال يجوز لهم تف�سيل حقوقهم والتزاماتهم مبوجب 

االإيجار فيما بينهم من خالل تق�سيم العقار املوؤجر. ويف بع�س عقود االإيجار، ال يوؤدي اإفال�س امل�ستاأجر اأو ت�سفيته اإلى اإنهاء االإيجار واإمنا يقل�س مدة االإيجار اإلى �سنٍة 
واحدة اإذا كانت املدة املتبقية تتجاوز ال�سنة. ويتطلب اأيُّ تنازٍل اأو تاأجرٍي من الباطن للعقار املوؤجر احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف بدء ت�سغيل العني املوؤجرة خالل مدة حمددة، وهي �سهُر واحد )1( عادًة، 

اإذا ت�سبب امل�ستاأجر يف اإحداث اإزعاٍج اأو عّر�س ال�سالمة اأو املمتلكات العامة للخطر، اأو زاول اأعمااًل تتنافى مع االأخالقيات العامة اأو تتعار�س مع املبادئ العامة ال�سائدة 
يف اململكة العربية ال�سعودية، اأو اأهدر املرافق العامة، اأو ت�سبب بوجٍه عام يف اأي اإزعاٍج من اأي نوع.

اإذا مل يبداأ امل�ستاأجر يف ا�ستخدام العقار لالأغرا�س املحددة يف عقد االإيجار.
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ت�سديد اأي بدل اإيجار.

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة

�شركة اأباريل للتجارة املحدودة )»امل�شتاأجر«(
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ترتاوح مدد عقود االإيجار من �سنتني )2( اإلى خم�س )5( �سنوات.مدة االإيجار

متاجر لبيع املالب�س واالأحذية والعطور واأدوات التجميل واحلقائب واملنتجات اجللدية.الغر�س

امل�ستاأجر مطالٌب بدفع غرامة عن كل يوم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد يف االإيجار.تاريخ االفتتاح

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، ويحق لل�سركة اأن تفر�س غرامًة عن كل يوم يعلق فيه امل�ستاأجر العمل اأثناء مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على جميع الرتاخي�س املطلوبة للعقار. وتن�س معظم عقود االإيجار على اأنه يف حالة عدم ح�سول امل�ستاأجر على تلك الرتاخي�س، الرتاخي�س والت�ساريح
فاإنه يجوز لل�سركة اإما متديد املدة املحددة للح�سول على تلك الرتاخي�س اأو اإنهاء عقد االإيجار.

بدل االإيجار
يجوز اأن يكون بدل االإيجار اإما ثابتًا اأو حم�سوبًا باالإحالة اإلى اإيرادات املبيعات التي يحققها امل�ستاأجر. ويتم عمومًا االتفاق على زيادة �سنوية لبدل االإيجار بن�سبة مئوية 

لة، فاإن بع�س عقود االإيجار تتيح لل�سركة حق اإنهاء االإيجار اإذا كان االإيراد  معينة. ويف احلاالت التي يتم فيها ح�ساب بدل االإيجار باالإحالة الإيرادات املبيعات املح�سّ
ل اأقل من مبلغ بدل االإيجار املتفق عليه بالن�سبة لتلك املدة املحددة. املح�سّ

يلزم عادًة تقدمي وديعة �سمان.وديعة ال�سمان
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ال ي�سمل بدل االإيجار الذي يلزم �سداده اأية زيادة يف تكاليف اخلدمة فيما ين�ساأ عن زيادة اال�ستهالك.تكاليف اخلدمات
ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن م�ساريف املرافق املرتتبة على العقار املوؤجر.

يتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن اأعمال ال�سيانة، وال يجوز للم�ستاأجر اإجراء اأية تعديالت يف العقار املوؤجر دون موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة. ال�سيانة / التعديالت
ويتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن تركيب و�سيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار املوؤجر.

يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن اأية �سرائب اأو ر�سوم يتم فر�سها على العقار املوؤجر تكون م�ستحقًة يف الوقت الراهن اأو قد تكون م�ستحقًة يف امل�ستقبل.ال�سرائب

عند انتهاء االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار مبوجب حم�سٍر يوقعه الطرفان اأو ممثل مفّو�س بالتوقيع بالنيابة عنهما. واإذا تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم العقار، فقد الت�سليم
يتعر�س ل�سداد ر�سٍم على اأ�سا�س بدل االإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.

امل�سوؤولية

مها العقارات املجاورة �سد امل�ستاأجر.  يعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة اأية �سكاوى تقدُّ
وُيعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن جميع االأ�سرار التي حتدث للعقار اأو الأية مناطق جماورة، اإذا قام بتخزين اأية مواد �سارة اأو خطرية اأو غري نظامية اأو قام با�ستخدامها. 

ل وحدات التكييف فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو عن  وال تعترب ال�سركة م�سوؤولة عن اأية اأ�سرار تن�ساأ نتيجًة لف�سل الطاقة الكهربائية اأو املياه اأو تعطُّ
اأية واقعة قوة قاهرة اأو اأي حدٍث مفاجئ.

وتن�س معظم عقود االإيجار على اأن ال�سركة لي�ست م�سوؤولة عن اأية حوادث اأو اإ�سابات قد حتدث للم�ستاأجر اأو موظفيه اأو مقاوليه.

التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

لة للعقار املوؤجر يف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف الوفاء باأية دفعة مطلوبة، وال يحق للم�ستاأجر يف هذه احلالة رف�س ال�سداد ا�ستنادًا اإلى  يحق لل�سركة ف�سل اخلدمات املو�سّ
ف�سل اخلدمات.

ويحق لل�سركة اأن تطالب بتعوي�س عن خ�سائرها فيما اإذا كان مطلوبًا منها اتخاذ اأّي اإجراٍء للح�سول على اأية دفعة م�ستحقة لها من امل�ستاأجر. ويقت�سر التعوي�س واجب 
ال�سداد عادًة على مبلٍغ قدره مائتا األف )200.000( ريال �سعودي، اإال اأنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية اأن ي�سل التعوي�س واجب ال�سداد اإلى مبالغ كامل اخل�سائر املتكبدة.

ويحق لل�سركة اال�ستيالء على جميع العنا�سر املوجودة يف العقار املوؤجر وبيعها يف حالة تق�سري امل�ستاأجر يف �سداد اأية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذي ال�سلة.

امل�ستاأجر مطالٌب بالتاأمني على العقار املوؤجر وملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر.التاأمني

لوائح ال�سحة وال�سالمة

على امل�ستاأجر التقيُّد باإر�سادات امل�ستاأجرين واأية قواعد ومعايري تقوم بو�سعها اإدارة املركز التجاري املعني.
ويف بع�س عقود االإيجار، يجب على امل�ستاأجر اأن يقدم معلوماٍت لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو اأي كياٍن اآخر حتدده موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف اإجراء اأعمال االإ�سالح، اأو اإخفاقه يف التقيُّد مبعايري �سالمة معّينة، يجوز لل�سركة دخول العقار واتخاذ االإجراء العالجي الالزم اأثناء 
�ساعات العمل الر�سمية.

اإمتام االأعمال
ال يجوز للم�ستاأجر ال�سروع يف اأعمال التجهيز اإلى اأن يكون قد قّدم لل�سركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم 

ال�سركة باعتمادها. وعلى اأيِّ حال، مل ين�س اأي عقد اإيجار �سراحة على اأي اإجراءات اعتماد مبا ي�ستوجب على ال�سركة اإ�سدار �سهادة اإمتام بعد اإمتام االأعمال، قبل اأن 
يقوم امل�ستاأجر بت�سغيل العقار املوؤجر.

التنازل/التاأجري من الباطن/
تغيري امللكية

يلزم احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة ب�ساأن اأّي تاأجرٍي من الباطن اأو تنازل يقوم امل�ستاأجر باإبرامه فيما يتعلق بالعقار املوؤجر.
ويلزم احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة يف حالة اأّي تغيرٍي يف ملكية امل�ستاأجر. ويف حالة ت�سفية امل�ستاأجر، يتم تقلي�س املدة اإلى �سنة واحدة اإذا كانت املدة 

املتبقية تتجاوز ال�سنة.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف بدء الت�سغيل يف العني املوؤجرة له، ويتم عادًة و�سع حد زمني مّدته �سهر واحد )1(.

اإذا مل يبداأ امل�ستاأجر يف ا�ستخدام العقار لالأغرا�س املحددة يف عقد االإيجار.
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ت�سديد اأي بدل اإيجار.

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة

�شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة )»امل�شتاأجر«(

ملخ�س الن�ساملادة

ترتاوح مدد عقود االإيجار من �سنتني )2( اإلى خم�س )5( �سنوات.مدة االإيجار

متاجر لبيع اأدوات التجميل والعطور والبنود الهامة للرجال والن�ساء واملنتجات الطبيعية للعناية بالب�سرة ومنتجات التجميل والهدايا والبنود التعليمية لالأطفال.الغر�س

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، وتفر�س بع�س عقود االإيجار على امل�ستاأجرين دفع غرامة عن كل يوٍم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�س.تاريخ االفتتاح

يحق لل�سركة اأن تفر�س غرامًة عن كل يوم يوقف فيه امل�ستاأجر الت�سغيل ب�سفٍة موؤقتة اأثناء مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤوال عن احل�سول على جميع الرتاخي�س املطلوبة للعقار، وتن�س معظم عقود االإيجار على اأنه اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف احل�سول على تلك الرتاخي�س، الرتاخي�س والت�ساريح
فاإنه يجوز لل�سركة اإما متديد املدة املحددة للح�سول على تلك الرتاخي�س اأو اإنهاء عقد االإيجار.

بدل االإيجار
يكون بدل االإيجار ثابتا عمومًا وجتري زيادته �سنويًا بن�سبٍة مئويٍة معينة، ومع ذلك، ففي عقود االإيجار االأحدث يتم ح�ساب بدل االإيجار باالإحالة اإلى اإيرادات املبيعات التي 

يحققها امل�ستاأجر. ويف احلاالت التي يتم فيها ح�ساب بدل االإيجار باالإحالة اإلى اإيرادات املبيعات املحققة، يحق لل�سركة اإنهاء عقد االإيجار اإذا كان املبلغ الناجت اأقل من 
بدل االإيجار املتفق عليه. ويتم االتفاق على زيادٍة مبلغ بدل االإيجار امل�ستحق مبوجب االإيجار بن�سبٍة مئويٍة معينة.

يلزم عادًة تقدمي وديعة �سمان با�ستثناء بع�س عقود االإيجار.وديعة ال�سمان

ال ي�ستمل بدل االإيجار واجب ال�سداد على اأية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ساأ عن زيادة اال�ستهالك.تكاليف اخلدمات
ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن م�ساريف املرافق املرتتبة على العقار املوؤجر.

يتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن ال�سيانة، وال يجوز للم�ستاأجر اإجراء اأية تعديالت يف العقار املوؤجر دون موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة.ال�سيانة / التعديالت
ويتحّمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن تركيب و�سيانة وحدات تكييف الهواء وم�ستلزمات الوقاية من احلرائق بالن�سبة للعقار املوؤجر.

يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن اأية �سرائب اأو ر�سوم يتم فر�سها على العقار املوؤجر، فيما يكون م�ستحقًا يف الوقت الراهن اأو قد ي�ستحق يف امل�ستقبل.ال�سرائب

عند انتهاء االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار مبوجب حم�سٍر يوقعه الطرفان اأو ممثل مفّو�س بالتوقيع بالنيابة عنهما. واإذا تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم العقار، فقد الت�سليم
يتعر�س ل�سداد ر�سٍم على اأ�سا�س بدل االإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.
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امل�سوؤولية

م من مالك العقارات املجاورة �سد امل�ستاأجر. ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل اأي�سا عن جميع االأ�سرار التي حتدث للعقار اأو  يعترب امل�ستاأجر م�سوؤوال عن معاجلة اأية �سكاوى تقدُّ
باأية مناطق جماورة اإذا قام بتخزين اأو ا�ستخدام اأية مواد �سارة اأو خطرة اأو غري نظامية. 

ل وحدات التكييف، فيما ينتج عن عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو عن  وال تعترب ال�سركة م�سوؤولة عن اأية اأ�سرار تن�ساأ نتيجًة لف�سل الطاقة الكهربائية اأو املياه اأو تعطُّ
اأية واقعة قوة قاهرة اأو اأيُّ حدٍث مفاجئ.

وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأن ال�سركة لي�ست م�سوؤولًة عن اأية حوادث اأو اإ�سابات قد حتدث للم�ستاأجر اأو موظفيه اأو مقاوليه.

التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

لة للعقار املوؤجر يف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف الوفاء باأية دفعة مطلوبة، وال يحق للم�ستاأجر يف هذه احلالة رف�س ال�سداد ا�ستنادًا اإلى  يحق لل�سركة ف�سل اخلدمات املو�سّ
ف�سل اخلدمات.

يف بع�س عقود االإيجار، يحق لل�سركة اأن تطالب بتعوي�ٍس عن خ�سائرها فيما اإذا كان مطلوبًا منها اتخاذ اأّي اإجراٍء للح�سول على اأية دفعة م�ستحقًة لها من امل�ستاأجر. 
ويقت�سر التعوي�س واجب ال�سداد عادًة على مبلٍغ قدره مائتا األف )200.000( ريال �سعودي، اإال اأنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية اأن ي�سل التعوي�س واجب ال�سداد اإلى مبالغ 

كامل اخل�سائر املتكبدة.
ويحق لل�سركة اال�ستيالء على جميع العنا�سر املوجودة يف العقار املوؤجر وبيعها يف حالة تق�سري امل�ستاأجر يف �سداد اأية دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذي ال�سلة.

امل�ستاأجر مطالٌب بالتاأمني على العقار املوؤجر وملحقاته يف مواجهة جميع املخاطر. ويف بع�س عقود االإيجار القدمية، ال يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل اإال عن اإجراءاته بخ�سو�س التاأمني
اأية حرائق يت�سبب فيها هو اأو يت�سبب فيها اأيٌّ من ممثليه اأو وكالئه اأو موظفيه.

لوائح ال�سحة وال�سالمة

على امل�ستاأجر التقيُّد باإر�سادات امل�ستاأجرين واأية قواعد ومعايري تقوم بو�سعها اإدارة املركز التجاري املعني.
ويف بع�س عقود االإيجار، يجب على امل�ستاأجر اأن يقدم معلوماٍت لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو اأّي كياٍن اآخر حتدده موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف اإجراء اأعمال االإ�سالح، اأو اإخفاقه يف التقيُّد مبعايري �سالمة معّينة، يجوز لل�سركة دخول العقار واتخاذ االإجراء العالجي الالزم اأثناء 
�ساعات العمل الر�سمية.

اإمتام االأعمال
ال يجوز للم�ستاأجر ال�سروع يف اأعمال التجهيز اإلى اأن يكون قد قّدم لل�سركة خمططات الديكورات وتكييف الهواء وال�سالمة من احلرائق وخمططات الكهرباء لتقوم 

ال�سركة باعتمادها.. وين�س عقد اإيجار واحد �سراحة على وجوب اتباع اإجراءات االعتماد مبا ي�ستوجب على ال�سركة اإ�سدار �سهادة اإمتام مبجرد اكتمال االأعمال، قبل اأن 
يقوم امل�ستاأجر بت�سغيل العقار املوؤجر.

التنازل/التاأجري من الباطن/
تغيري امللكية

يلزم احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة ب�ساأن اأيُّ عقد تاأجرٍي من الباطن اأو تنازل يقوم امل�ستاأجر باإبرامه فيما يتعلق بالعقار املوؤجر.
ويف حالة اأّي بيع اأو نقل مللكية امل�ستاأجر، فاإن عليه احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة. وتن�س عقود االإيجار اجلديدة عمومًا على اأنه يف حالة دخول امل�ستاأجر 

مرحلة الت�سفية، فاإنه يتم تقلي�س املدة االإيجارية اإلى �سنة واحدة اإذا كانت املدة املتبقية تتجاوز �سنة واحدة. وتن�س عقود االإيجار القدمية عمومًا على اأنه يف حالة 
ت�سفية امل�ستاأجر، ي�ستمر االإيجار، وال يجوز للخلفاء تق�سيم حقوقهم والتزاماتهم مبوجب االإيجار فيما بينهم من خالل تق�سيم العقار املوؤجر.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف بدء ت�سغيل العني املوؤجرة له. ويتم عادًة و�سع حد زمني مّدته �سهر واحد )1(. وهناك نوعان من عقود االإيجار ال ي�سعان حدًا زمنيًا ويتيحان 

لل�سركة حق املبادرة على الفور باالإنهاء، فيما ين�س اأحد عقود االإيجار على و�سع حد زمني مدته خم�سة ع�سر )15( يومًا،
اإذا مل يقم امل�ستاأجر با�ستخدام العقار لالأغرا�س املحددة يف عقد االإيجار، 

يف حالة عقود االإيجار اجلديدة، اإذا اأخفق امل�ستاأجر يف ت�سديد اأي بدل اإيجار. وين�س اثنان فقط من عقود االإيجار القدمية �سراحًة على ذلك احلق.

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة
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           ترتاوح مدد عقود االإيجار من ع�سر )10( �سنوات اإلى خم�س ع�سرة )15( �سنة.مدة االإيجار

ت�سغيل هايربماركتالغر�س

مل يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقود االإيجارتاريخ االفتتاح

على ال�سركة تعوي�س امل�ستاأجر يف حالة اأّي خطاأ اأو اإهمال من جانب ال�سركة يوؤدي اإلى توقف امل�ستاأجر عن العمل موؤقتًا.غرامات تعليق العمل 

ال تنطوي عقود االإيجار على اأية ن�سو�س ب�ساأن الرتاخي�س اأو الت�ساريح.الرتاخي�س والت�ساريح

يزيد بدل االإيجار تلقائيًا بواقع 10% من بدل االإيجار كل خم�س )5( �سنوات اعتبارًا من بدء االإيجار.بدل االإيجار

ال يلزم بوجٍه عام تقدمي وديعة �سمان مبوجب عقود االإيجار.وديعة ال�سمان

يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن �سداد تكاليف اأية مرافق و/اأو خدمات.تكاليف اخلدمات

ال�سيانة
على ال�سركة اإجراء اأعمال ال�سيانة اخلا�سة باملركز التجاري، مبا يف ذلك ال�سيانة البنائية للمباين و�سيانة املناطق واملرافق امل�سرتكة.

ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤوال عن �سيانة القطاع الداخلي من املتجر. 
ويتحمل امل�ستاأجر اأي�سًا تكاليف �سيانة املرّبدات.

تعهد امل�ستاأجر باأن ي�سدد جميع الر�سوم وال�سرائب وامل�ساريف احلكومية واملحلية التي يتم فر�سها اأو تكون م�ستحقة على العقار املوؤجر اأو اأي ق�سٍم منه.ال�سرائب

عند انتهاء عقود االإيجار اأو انهاوؤها قبل موعدها، يجب على امل�ستاأجر ت�سليم العقار يف حالٍة جيدة.الت�سليم

اإذا حلق دمار باملركز التجاري املعني، اأو تعر�س الأ�سرار، ومل تتم اإعادة بنائه اأو ترميمه خالل �سنة واحدة )1( من تاريخ ذلك الدمار اأو ال�سرر، يجوز الأيٌّ من الطرفني امل�سوؤولية
اإنهاء عقود االإيجار بتقدمي اإ�سعاٍر للطرف االآخر ال تقل مدته عن ثالثني )30( يومًا من تاريخ االإنهاء.

التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

يف حالة حدوث اأي خطاأ اأو اإهمال من جانب ال�سركة قد يوؤدي اإلى ا�سطرار امل�ستاأجر اإلى اإيقاف اأن�سطته التجارية موؤقتًا اأو اإلى اإقفال حمله، على ال�سركة تعوي�س 
امل�ستاأجر بالكامل عن جميع اخل�سائر وااللتزامات الناجتة عن اإيقاف اأن�سطة امل�ستاأجر التجارية ب�سفٍة موؤقتة.
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التاأمني

على ال�سركة التاأمني على املركز التجاري، مبا يف ذلك اأبنيته، يف مواجهة )1( اأية خ�سائر اأو اأ�سرار، و )2( فقدان بدل االإيجار امل�ستحق ملدة ثالث )3( �سنوات، و )3( 
امل�سوؤولية العامة.

وعلى امل�ستاأجر اأن يتدبر تاأمينًا طيلة مدة االإيجار فيما يتعلق بـ )1( امل�سوؤولية جتاه الغري )بقيمٍة ال تقل عن 5.000.000 ريال �سعودي(، و )2( البنود الثابتة 
والرتكيبات، و )3( حاالت تعطل االأعمال.

على امل�ستاأجر التقيد بت�سغيل واإدارة املتاجر طبقًا للمعايري العاملية لت�سغيل واإدارة الهايربماركت.لوائح ال�سحة وال�سالمة

ال ينطبق.اإمتام االأعمال

التنازل/التاأجري من الباطن/
تغيري امللكية

ال يجوز لل�سركة تاأجري اأو اعتماد التنازل عن اأي اإيجار، وال اأن تقوم بالتاأجري من الباطن فيما يتعلق باأي حمٍل يف املركز التجاري ذي ال�سلة، والذي يكون متخ�س�سًا 
يف مبيعات التجزئة لبنود االأطعمة اأو متاجر البقالة اأو املخابز. وال ي�سري هذا التقييد على التاأجري اأو التاأجري من الباطن للمقاهي واملطاعم واملخابز ذات املاركات 

املعروفة.
ويجوز للم�ستاأجر اأن يوؤجر و/اأو يوؤجر من الباطن، دون موافقٍة م�سبقة من ال�سركة، اأية م�ساحة �سمن العقار املوؤجر الأ�سحاب االمتياز الذين يبيعون البنود املعتادة ملتاجر 

البقالة )مبعزٍل عن الكحوليات اأو ال�سجائر اأو البنود املحظورة(، ب�سرط اأن تكون تلك امل�ساحة املوؤجرة )بالن�سبة جلميع اأ�سحاب االمتياز معًا( يف حدود 10% اأو دون 
اإجمايل م�ساحة العقار املوؤجر.

وقد �سمنت ال�سركة اأنها �سوف حتتفظ، طيلة مدد عقود االإيجار، بحقوق امللكية اأو املنفعة على كامل االأر�س/العقار املوؤجر. وبالتايل، اإذا مت ا�ستخدام ملكيتها للعني 
املوؤجرة ك�سماٍن مل�سلحة اأيُّ مقر�س، فاإن ذلك املقر�س لن يكون مبقدوره اإنهاء عقد االإيجار املعني، اأو اال�ستفادة من العقار املوؤجر طيلة مدة االإيجار.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا مل ي�سدد امل�ستاأجر بدل االإيجار امل�ستحق،

اإذا اأخّل اأيُّ من االأطراٍف بالتزاماته طبقًا الأحكام عقود االإيجار،
اإذا مت تعيني موؤمتن قانوين اأو ق�سائي على اأيٍّ من االأطراف،

اإذا اأقدم املوؤجر على تقلي�س اإجمايل امل�ساحة املوؤجرة للم�ستاأجرين االآخرين يف املركز التجاري اإلى ما يقل عن 50% من اإجمايل امل�ساحة املوؤجرة من املركز التجاري عند 
تاريخ بداية االإيجار،

اإذا اأ�سدرت اأية �سلطة حكومية اأو جهة م�سوؤولة اأيُّ قراٍر باأخذ اأو اإزالة املركز التجاري باأكمله اأو جزء منه.

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة

عقود اإيجار دور ال�شينما ١٣١5١٣

جدول  ١0١١٣: تفا�شيل عقود اإيجار دور ال�شينما املربمة من جانب ال�شركة

اآلية بدلت الإيجار م�شاحة الأر�س )م١( قطعة الأر�س تاريخ العقد املركز التجاري

مبلغ قدره 8.148.000 ريال �سعودي �سنويًا اأو 
8% من مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات 

اخلم�س االأولى، اأيهما اأعلى، و8.962.800 ريال 
�سعودي �سنويًا اأو 8% من مردودات البيع ال�سنوية 

عن ال�سنوات اخلم�س االأخرية، اأيهما اأعلى.

10.185 قطعة االأر�س رقم CIM17 يف 
النخيل مول )الريا�س(

 1439/12/30هـ 
)املوافق 10 �سبتمرب 2018م(

عقد اإيجار �سينما النخيل مول 
)الريا�س(

7.200.000 ريال �سعودي �سنويًا اأو 8% من 
مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات اخلم�س 

االأولى، اأيهما اأعلى، و7.920.000 ريال �سعودي 
�سنويا اأو 8% من مردودات البيع ال�سنوية عن 

ال�سنوات اخلم�س االأخرية، اأيهما اأعلى.

9.000 قطعة االأر�س رقم CIM18 يف 
بوليفارد اجلامعة

 1439/09/06هـ 
)املوافق 22 مايو 2018م(

عقد اإيجار �سينما بوليفارد اجلامعة

4.571.200 ريال �سعودي �سنويا اأو 8% من 
مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات اخلم�س 

االأولى، اأيهما اأعلى، و5.028.320 ريال �سعودي 
�سنويا اأو 8% من مردودات البيع ال�سنوية عن 

ال�سنوات اخلم�س االأخرية، اأيهما اأعلى.

5.714 قطعة االأر�س رقم EA8 يف مول 
الظهران

 1439/12/30هـ 
)املوافق 10 �سبتمرب 2018م(

عقد اإيجار �سينما مول الظهران

5.117.600 ريال �سعودي �سنويًا اأو 8% من 
مردودات البيع ال�سنوية لل�سنوات اخلم�س االأولى، 

اأيهما اأعلى، و5.629.360 ريال �سعودي �سنويًا 
اأو 8% من مردودات البيع ال�سنوية عن ال�سنوات 

اخلم�س االأخرية، اأيهما اأعلى.

6.397 قطعة االأر�س رقم ATF04 يف مول 
العرب )جدة(

 1439/12/30هـ 
)املوافق 10 �سبتمرب 2018م(

عقد اإيجار �سينما مول العرب 
)جدة(

امل�سدر: ال�سركة

جدول  ١١١١٣: موجز عقود اإيجار دور ال�شينما )الأحكام العامة(

عقد اإيجار دار ال�شينما

�سركة املراكز العربية املحدودة ب�سفتها «املوؤجر» و�سركة اجليل القادم املحدودة، ب�سفتها «امل�ستاأجر». االأطراف

10 �سنوات تبداأ من تاريخ افتتاح ال�سينما. املدة

تنتهي االإيجارات عند انتهاء مدتها. واذا مل يكن امل�ستاأجر عازمًا على جتديد االإيجار، فاإن عليه اإبالغ املوؤجر قبل �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ االنتهاء. واإذا اأخفق امل�ستاأجر 
يف اإ�سعار املوؤجر، فال تتجدد االإيجارات تلقائيًا واإمنا جتري على اأ�سا�س يومي اإلى اأن يتو�سل الطرفان اإلى اتفاق. التجديد

على امل�ستاأجر ا�ستخدام العني املوؤجرة لت�سغيل �سينما. وال يجوز للم�ستاأجر ا�ستخدام العني املوؤجرة الأية اأن�سطة اأخرى دون موافقة كتابية م�سبقة من املوؤجر. اال�ستخدام امل�سموح به

يتم �سداد بدالت االإيجار ال�سنوية على ق�سطني مت�ساويني مقدمًا، وال ي�سمل الق�سطان ال�سرائب وتكاليف ا�ستهالك املرافق العامة.
يجب ت�سديد بدالت االإيجار مبوجب �سيك اأو حوالة بنكية تر�سل على احل�ساب البنكي للموؤجر. ت�سديد بدل االإيجار
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عقد اإيجار دار ال�شينما

ال يجوز للم�ستاأجر اإيقاف ت�سغيل ال�سينما دون موافقة من املوؤجر. ويجب على امل�ستاأجر اأن يدفع غرامة قدرها 20.000 ريال �سعودي عن كل يوم يتم فيه اإغالق ال�سينما 
دون موافقة من املوؤجر.

ال يجوز للم�ستاأجر اإدخال اأية تغيريات على العني املوؤجرة دون موافقة من املوؤجر.
يعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على اأي ترخي�س اأو ت�سريح الزم لت�سغيل ال�سينما، واإن اإخفاق امل�ستاأجر يف القيام بذلك ال يوؤثر على �سداد بدالت االإيجار.

عند انتهاء اأو اإنهاء عقود االإيجار، على امل�ستاأجر اإخالء العني املوؤجرة. 
على امل�ستاأجر اأن يقوم برتكيب و�سيانة وحدات تكييف هواء ونظم ملكافحة احلرائق واالإنذار يف العني املوؤجرة.

على امل�ستاأجر التقيد بلوائح املراكز التجارية، مبا يف ذلك �ساعات الت�سغيل.
على امل�ستاأجر، على تكلفته اخلا�سة، اإجراء جميع اأعمال ال�سيانة ال�سرورية للعني املوؤجرة.

على امل�ستاأجر اأن ي�سدد تكاليف ا�ستهالك املرافق العامة.

التزامات امل�ستاأجر

ال يجوز للم�ستاأجر التنازل عن العني املوؤجرة اأو تاأجريها من الباطن دون موافقة كتابية م�سبقة من املوؤجر. التنازل والتاأجري من الباطن

على امل�ستاأجر ترتيب تاأمني على العني املوؤجرة يف مواجهة جميع املخاطر، على اأن يكون ذلك من خالل وثائق تاأمني تتوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. التاأمني

يجوز للموؤجر اإنهاء عقود االإيجار عند حدوث اأي من الوقائع االآتية:
اإلغاء اأو �سحب الرتخي�س املمنوح للم�ستاأجر لت�سغيل ال�سينما، اأو

تق�سري امل�ستاأجر يف ت�سديد بدالت االإيجار، اأو
اإخالل امل�ستاأجر بلوائح املراكز التجارية.

االإنهاء من جانب املوؤجر

ال ينطبق االإنهاء من جانب امل�ستاأجر

عند انتهاء اأو اإنهاء االإيجار، على امل�ستاأجر اأن ي�سلم العني املوؤجرة نظيفة وخالية من اأية عيوب اأو اأ�سرار. ت�سليم العني املوؤجرة

ال ت�ستمل االإيجارات على ن�س بخ�سو�س �سريبة القيمة امل�سافة. تعليقات

عقد اإيجار املركز الرئي�شي لل�شركة ١٣١5١١

 عقد اإيجار املركز الرئي�شي

�سركة املراكز العربية )»امل�ستاأجر«( و�سركة االإن�سائيون املتطورون )»املالك«(االأطراف

 خم�س )5( �سنوات هجرية اعتبارًا من 1438/1/1هـ )املوافق 2016/10/2م(املدة

 مكاتب اإدارية الغر�س

عقود االإيجار، والرخ�س، 
 يتعنّي على امل�ستاأجر ا�ستخراج كافة الرخ�س والت�ساريح على نفقته اخلا�سة.والت�ساريح

بدل االإيجار 

تبلغ القيمة االإجمالية لبدل االإيجار 19.447.020.00 ريااًل �سعوديًا وتدفع على خم�سة اأق�ساط. وتوّزع دفعات االإيجار على ال�سكل التايل:

 املبلغ املخصوم )حواىل 9%( تاريخ استحقاق القسط  قيمة القسط 

1438/9/10320.000.00هـ3.520.000.00

1439/1/1336.000.00هـ3.696.000.00

1440/1/1352.000.00هـ3.880.000.00

1441/1/1370.000.00هـ4.074.400.00

1442/1/1387.000.00هـ4.276.620.00

مجموع املبالغ املخصومة: املجموع: 19.447.020.00
1.765.000.00

تكون اأق�ساط االإيجار خا�سعة للخ�سومات يف حال مت �سداد الق�سط ذي ال�سلة )من خالل حتويل بنكي اإلى ح�ساب املالك( قبل ما ال يقل عن يوم واحد من حلول تاريخ 
ا�ستحقاقه. 

ال يوجد وديعة �سمان م�ستحقة ال�سداد. وديعة ال�سمان 

ال توجد اأي تكاليف خدمة واجبة ال�سداد. ويتعنّي على امل�ستاأجر �سيانة املاأجور وحتّمل تكاليف كافة خدمات املرافق العامة فيه. تكاليف اخلدمة 

يتعنّي على امل�ستاأجر �سيانة املاأجور، واملرافق العامة، واملناطق امللحقة. وال يجوز للم�ستاأجر اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون اأن يكون ح�سل اأواًل على موافقة ال�سيانة 
املالك. 

ال يوجد ن�س �سريح يف عقد االإيجار فيما يتعلق بال�سرائبال�سرائب

ت�سليم املاأجور 
لدى انتهاء مدة عقد االإيجار، يحتفظ املالك بحق مطالبة امل�ستاأجر باإعادة املاأجور اإلى حالته االأ�سلية. 

ويف حال ترك امل�ستاأجر املاأجور الأي �سبب كان قبل تاريخ انتهاء مدة عقد االإيجار، يكون ملزمًا ب�سداد كامل قيمة االإيجار امل�ستحقة، وال يحق له احل�سول على اأي تعوي�س 
عن بدل االإيجار امل�سدد مقدمًا. 

ال يوجد ن�س �سريح يف عقد االإيجار فيما يتعلق بالتاأمني.التاأمني 

اأحكام ف�سخ عقد االإيجار النموذجية 
حقوق التنازل/التاأجري من 

الباطن/التغيري يف امللكية

ال يجوز تاأجري املاأجور اأو التنازل عنه للغري من دون احل�سول اأواًل على موافقة املالك. اإن االإخالل بهذا احلكم يوؤدي اإلى االإنهاء التلقائي لعقد االإيجار. 
ال يوجد ن�س �سريح يف عقد االإيجار فيما يتعلق بتغيري امللكية.
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يف حال تاأجري املاأجور من الباطن اأو التنازل عنه للغري من دون موافقة املالك. االأحكام النموذجية لف�سخ العقود 
يف حال بيع املاأجور اأو العقار، يبقى عقد االإيجار �ساريًا اإلى حني حلول تاريخ انتهاء مدته املتفق عليه. 

ينتهي عقد االإيجار يف تاريخ انتهاء مدته اإذا اأ�سعر املالك امل�ستاأجر بعدم رغبته يف جتديده. واإاّل، يتعنّي على املالك تزويد امل�ستاأجر بعقد اإيجار جديد يعترب مقبواًل من التجديد
امل�ستاأجر يف حال عدم اإبداء امل�ستاأجر بعدم موافقته للمالك يف غ�سون ثالثة )3( اأيام.

املعامالت والعقود مع الأطراف ذات العالقة ١٣١6

عقود الإيجار مع الأطراف ذات العالقة ١٣١6١١

�شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ١٣١6١١١١

العمالء  اإيجار  )«عقود   2-5-13 الق�سم  يف  و�سركاه  احلكري  عبدالعزيز  فواز  ل�سركة  الرئي�سيني  امل�ستاأجرين  اإيجار  عقود  موجز  مراجعة  يرجى 
الرئي�سيني»(.

الأكادميية العاملية ال�شعودية للتدريب ١٣١6١١١١

الأكادميية العاملية ال�شعودية للتدريب )»امل�شتاأجر«(

امللخ�سالبند

 خم�س )5( �سنوات املدة 

 ت�سغيل من�ساأة تدريبية للقوى العاملة والتوظيف الغر�س

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، ويجب على امل�ستاأجر دفع غرامة عن كل يوٍم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�س. تاريخ االفتتاح 

 يجوز لل�سركة اأن تفر�س غرامة على امل�ستاأجر عن كل يوم يتّم فيه تعليق العمليات خالل مدة االإيجار. غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على كافة الرخ�س الالزمة للماأجور. وين�س عقد االإيجار على اأنه يف حال عجز امل�ستاأجر عن ا�ستخراج الرخ�س الالزمة، يبقى عقد الرتاخي�س والت�ساريح
االإيجار �ساريًا وتطبق الغرامات على حاالت التخلف عن بدء ت�سغيل االأعمال بعد تاريخ االفتتاح املحدد. 

يكون بدل االإيجار ثابتًا طوال مدة االإيجار وال يخ�سع للزيادة ال�سنوية. بدل االإيجار

 ال يوجد ن�س �سريح يف عقد االإيجار فيما يتعلق بوجوب تقدمي وديعة �سمان. وديعة ال�سمان

 ال ي�سمل بدل االإيجار امل�ستحق اأي زيادة يف تكاليف اخلدمة الناجتة عن زيادة اال�ستهالك. تكاليف اخلدمات
 يتحّمل امل�ستاأجر تكاليف خدمات املرافق العامة امل�ستهلكة يف املاأجور. 

 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن اأعمال ال�سيانة وال يجوز له اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون احل�سول اأواًل على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة. ال�سيانة / التعديالت
 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن تركيب و�سيانة مكيفات الهواء ونظم ال�سالمة من احلرائق داخل املاأجور. 

 يتحمل امل�ستاأجر اأي �سرائب مفرو�سة على املاأجور تكون اأو قد ت�سبح واجبة ال�سداد.  ال�سرائب

عند انتهاء عقد االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم املاأجور مبوجب حم�سر ت�سليم موّقع من الطرفني اأو من املمثل املفو�س عنهما. ويف حال تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم املاأجور،  الت�سليم 
يكون ملزمًا ب�سداد ر�سم يعادل ثالثة اأ�سعاف قيمة بدل االإيجار املتفق عليه �سابقًا عن كل يوم ب�سكل تنا�سبي. 

امل�سوؤولية 

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة ال�سكاوى ال�سادرة بحقه من املمتلكات املجاورة. ويكون �سوؤواًل عن كافة اال�سرار التي تلحق باملاأجور اأو اأي مناطق جماورة يف حال 
تخزينه اأو ا�ستخدامه الأي مواد �سارة، اأو خطرية، او غري �سرعية. 

 ال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي، او املياه، اأو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو نتيجة اي ظرف 
قوة قاهرة اأو حدث مفاجئ. 

 وال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي حوادث اأو اإ�سابات قد تلحق بامل�ستاأجر اأو املوظفني اأو املقاولني التابعني له. 

التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد 

يجوز لل�سركة وقف اإمدادات اخلدمات املقدمة للماأجور يف حال تخلف امل�ستاأجر عن �سداد اي دفعة واجبة ال�سداد وال يحق للم�ستاأجر رف�س اإمتام الدفع نتيجًة لوقف 
اخلدمات.

يحّق لل�سركة احل�سول على تعوي�س عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ اإجراءات لتح�سيل اأي دفعة م�ستحقة ال�سداد من قبل امل�ستاأجر. ويكون التعوي�س 
امل�ستحق اإما معادال ملجموعة اخل�سائر املتكبدة من ال�سركة اأو حمدودة بقيمة 200.000 ريال �سعودي. 

يحّق لل�سركة و�سع اليد وبيع كافة املوجودات داخل املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذات ال�سلة.

يكون امل�ستاأجر ملزمًا بتاأمني املاأجور واملوجودات داخله �سد جميع املخاطر. ويكون م�سوؤواًل عن ت�سرفاته بالن�سبة الأي حرائق ناجتة عنه اأو اأي من املمثلني، اأو الوكالء، اأو التاأمني
املوظفني التابعني له. 

لوائح ال�سحة وال�سالمة 

يتعنّي على امل�ستاأجر التقيد بكافة االإر�سادات والقواعد واملعايري ال�سادرة عن اإدارة املركز التجاري ذي ال�سلة. 
ويتوّجب عليه تقدمي معلومات لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو اأي جهة اأخرى حتددها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

 يف حال مل يقم امل�ستاأجر باأي اأعمال ت�سليح اأو مل ميتثل للمعايري املحددة ل�سمان �سالمة املبنى اأو عمالئه، يجوز لل�سركة يف تلك احلالة الدخول اإلى املاأجور واتخاذ 
التدابري الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.

 ال يجوز للم�ستاأجر املبا�سرة باأعمال جتهيز املاأجور اإاّل حلني اأن يقدم لل�سركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور، واملكيفات الهوائية، ونظم ال�سالمة من احلرائق، واخلطط اإمتام االأعمال 
الكهربائية العتمادها من قبل ال�سركة.

 التنازل / التاأجري من الباطن / 
التغيري يف امللكية

يتّعني على امل�ستاأجر احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة قبل اأن يتمكن من تاأجري املاأجور من الباطن اأو التنازل عنه للغري.
يف حال بيع اأو نقل ملكية امل�ستاأجر، يتعنّي عليه احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة. 

يف حال دخل امل�ستاأجر يف طور الت�سفية، يتم تخفي�س مدة االإيجار اإلى �سنة واحدة يف حال كانت املدة املتبقية تتعدى ال�سنة. 

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا مل يبا�سر امل�ستاأجر بالعمليات الت�سغيلية يف املاأجور بحلول التاريخ املحدد؛

 اإذا مل ي�ستخدم امل�ستاأجر املاأجور لالأغرا�س املحددة له يف عقد االإيجار؛ و
 اإذا عجز امل�ستاأجر عن �سداد بدل االإيجار. 

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة
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�شركة الأطعمة والرتفيه ١٣١6١١١٣

 �شركة الأطعمة والرتفيه )»امل�شتاأجر«(

امللخ�سالبند

 من �سنة واحدة )1( اإلى ثالث )3( �سنوات.مدة االإيجار

 ت�سغيل متاجر لبيع االأطعمة وتقدمي امل�سروبات الباردة وال�ساخنة.  الغر�س

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، وتفر�س بع�س عقود االإيجار على امل�ستاأجرين دفع غرامة عن كل يوٍم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�س.تاريخ االفتتاح 

تتيح عقود االإيجار لل�سركة حق فر�س ر�سٍم على امل�ستاأجر عن كل يوٍم يعلق فيه العمليات اأثناء مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على كافة الرخ�س الالزمة للماأجور. تن�س بع�س عقود االإيجار على اأنه يف حال عجز امل�ستاأجر عن ا�ستخراج الرخ�س الالزمة، الرتاخي�س والت�ساريح 
يجوز لل�سركة اإما متديد مهلة احل�سول على الرخ�س اأو ف�سخ عقد االإيجار. 

يكون بدل االإيجار ثابتًا عادًة. ولكن يتم اأحيانًا االتفاق على زيادة قيمة االإيجار امل�ستحقة مبوجب عقد االإيجار بن�سبة حمددة. بدل االإيجار

ال يلزم بوجٍه عام تقدمي وديعة �سمان مبوجب عقود االإيجار.وديعة ال�سمان

ال ي�ستمل بدل االإيجار واجب ال�سداد على اأية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ساأ عن زيادة اال�ستهالك.تكاليف اخلدمات
ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن م�ساريف املرافق املرتتبة على العقار املوؤجر.

 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن اأعمال ال�سيانة وال يجوز له اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون احل�سول اأواًل على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.ال�سيانة / التعديالت 
 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن تركيب و�سيانة مكيفات الهواء واأنظمة ال�سالمة من احلرائق داخل املاأجور.

يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية عن اأية �سرائب اأو ر�سوم يتم فر�سها على العقار املوؤجر تكون م�ستحقًة يف الوقت الراهن اأو ت�سبح م�ستحقًة يف امل�ستقبل. ال�سرائب

عند انتهاء االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار مبوجب حم�سٍر يوقعه الطرفان اأو ممثل مفّو�س بالتوقيع بالنيابة عنهما. واإذا تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم العقار، فقد  الت�سليم 
يتعر�س ل�سداد ر�سٍم على اأ�سا�س بدل االإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.

امل�سوؤولية

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة اأي �سكاوى �سادرة بحقه من املمتلكات املجاورة. ويكون م�سوؤواًل اأي�سًا عن كافة االأ�سرار التي تلحق باملاأجور اأو اأي مناطق جماورة له يف 
حال تخزينه اأو ا�ستخدامه اأي مواد �سارة، اأو خطرية، اأو غري �سرعية.

 ال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي، اأو املياه، اأو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو نتيجة اأي ظرف 
قوة قاهرة اأو حدث مفاجئ.

 تن�س بع�س عقود االإيجار على اأن ال�سركة لي�ست م�سوؤولة عن اأي حوادث اأو اإ�سابات قد تلحق بامل�ستاأجر اأو املوظفني اأو املقاولني التابعني له.

 التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

يحق لل�سركة ف�سل اخلدمات املو�سلة للعقار املوؤجر يف حالة اإخفاق امل�ستاأجر يف الوفاء باأية دفعة واجبة ال�سداد، وال يحق للم�ستاأجر يف هذه احلالة رف�س ال�سداد ا�ستنادًا 
اإلى ف�سل اخلدمات.

متنح بع�س عقود االإيجار لل�سركة حق احل�سول على تعوي�س عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ اإجراءات لتح�سيل اأي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ستاأجر. 
ويكون التعوي�س امل�ستحق مبوجب بع�س العقود حمدودًا عادًة 200.000 ريال �سعودي مع بع�س اال�ستثناءات التي يكون مبوجبها مبلغ التعوي�س امل�ستحق معاداًل لكامل قيمة 

اخل�سائر املتكبدة. 
يحّق لل�سركة و�سع اليد وبيع كافة املوجودات داخل املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذات ال�سلة.

يكون امل�ستاأجر ملزمًا بتاأمني املاأجور واملوجودات داخله �سد جميع املخاطر.التاأمني

 لوائح ال�سحة وال�سالمة

يتعنّي على امل�ستاأجر التقيد بكافة االإر�سادات والقواعد واملعايري ال�سادرة عن اإدارة املركز التجاري ذات ال�سلة.
وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأنه يتوّجب على امل�ستاأجر تقدمي معلومات لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو اأي جهة اأخرى حتددها موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي.
يف حال عجز امل�ستاأجر عن اإمتام اأي اأعمال ت�سليح اأو عن االمتثال لبع�س معايري ال�سالمة، يجوز لل�سركة يف تلك احلالة الدخول اإلى املاأجور واتخاذ التدابري الت�سحيحية 

الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر املبا�سرة باأعمال جتهيز املاأجور اإاّل حلني اأن يقدم لل�سركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور، واملكيفات الهوائية، ونظم ال�سالمة من احلرائق، واخلطط  اإمتام االأعمال
الكهربائية العتمادها من قبل ال�سركة.

 التنازل / التاأجري من الباطن / 
تغيري امللكية

يلزم احل�سول على موافقٍة كتابيٍة م�سبقة من ال�سركة ب�ساأن اأّي تاأجرٍي من الباطن اأو تنازل يقوم امل�ستاأجر باإبرامه فيما يتعلق بالعقار املوؤجر.
ويظل عقد االإيجار �ساريًا يف حالة دخول امل�ستاأجر طور الت�سفية، ويف تلك احلالة يتم تقلي�س املدة املتبقية من االإيجار اإلى �سنة واحدة اإذا كانت املدة املتبقية تتجاوز 

ال�سنة.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
يف حال تاأخر امل�ستاأجر يف ا�ستهالل العمليات لفرتة تتعدى ال�سهر الواحد، يحق لل�سركة ف�سخ عقد االإيجار واملطالبة بتح�سيل اأموالها امل�ستحقة مبوجبه.

اإذا مل ي�ستخدم امل�ستاأجر املاأجور لالأغرا�س املحددة له يف عقد االإيجار.
اإذا عجز امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة اإيجار.

ال يتم التجديد تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة
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�شركة مراكز القهوة التجارية ١٣١6١١١١

 �شركة مراكز القهوة التجارية )»امل�شتاأجر«(

امللخ�سالبند

 من �سنة واحدة )1( اإلى ثالث )3( �سنوات املدة

 ت�سغيل املقاهي  الغر�س

يتم حتديد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار، وتفر�س بع�س عقود االإيجار على امل�ستاأجرين دفع غرامة عن كل يوٍم يخفق فيه يف بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املفرت�س.تاريخ االفتتاح 

 متنح عقود االإيجار ال�سركة حق فر�س ر�سم على امل�ستاأجر عن كل يوم يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على كافة الرخ�س الالزمة للماأجور. وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأنه يف حال عجز امل�ستاأجر عن ا�ستخراج الرخ�س الالزمة، الرتاخي�س والت�ساريح
يجوز لل�سركة اإما متديد مهلة احل�سول على الرخ�س اأو ف�سخ عقد االإيجار.

يكون بدل االإيجار ثابتًا عادًة. ولكن يتم اأحيانًا االتفاق على زيادة قيمة االإيجار امل�ستحقة مبوجب عقد االإيجار بن�سبة حمددة.بدل االإيجار

ال يلزم بوجٍه عام تقدمي وديعة �سمان مبوجب عقود االإيجار.وديعة ال�سمان

ال ي�ستمل بدل االإيجار واجب ال�سداد على اأية زيادة يف تكاليف اخلدمات فيما ين�ساأ عن زيادة اال�ستهالك.تكاليف اخلدمات
ويعترب امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن م�ساريف املرافق املرتتبة على العقار املوؤجر.

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن اأعمال ال�سيانة وال يجوز له اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون احل�سول اأواًل على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.ال�سيانة / التعديالت
يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن تركيب و�سيانة مكيفات الهواء واأنظمة ال�سالمة من احلرائق داخل املاأجور.

 يتحمل امل�ستاأجر اأي �سرائب مفرو�سة على املاأجور تكون اأو قد ت�سبح واجبة ال�سداد. ال�سرائب

عند انتهاء االإيجار اأو انهاوؤه، يتم ت�سليم العقار مبوجب حم�سٍر يوقعه الطرفان اأو ممثل مفّو�س بالتوقيع بالنيابة عنهما. واإذا تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم العقار، فقد  الت�سليم 
يتعر�س ل�سداد ر�سٍم على اأ�سا�س بدل االإيجار املذكور واملتفق عليه من قبل.

امل�سوؤولية

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة اأي �سكاوى �سادرة بحقه من املمتلكات املجاورة. ويكون م�سوؤواًل عن كافة اال�سرار التي تلحق باملاأجور اأو باملناطق املجاورة له يف حال 
تخزينه اأو ا�ستخدامه اأي مواد �سارة، اأو خطرية، اأو غري �سرعية.

ال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي، او املياه، اأو املكيفات الهوائية ب�سبب عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو ب�سبب اأي ظرف 
قوة قاهرة اأو حدث مفاجئ.

تن�ّس بع�س عقود االإيجار على اأن ال�سركة غري م�سوؤولة عن اأي حوادث اأو اإ�سابات قد تلحق بامل�ستاأجر اأو باملوظفني اأو املقاولني التابعني له.

 التعوي�س يف حالة تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

يجوز لل�سركة وقف اإمداد اخلدمات املقدمة للماأجور يف حال تخلف امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة م�ستحقة وال يحق للم�ستاأجر رف�س اإمتام الدفع نتيجة لوقف اخلدمات.
متنح بع�س عقود االإيجار لل�سركة حق احل�سول على تعوي�س عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ اإجراءات لتح�سيل اأي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ستاأجر.

 يحّق لل�سركة و�سع اليد وبيع كافة املوجودات داخل املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذات ال�سلة.

يكون امل�ستاأجر ملزمًا بتاأمني املاأجور واملوجودات داخله �سد جميع املخاطر.التاأمني

 لوائح ال�سحة وال�سالمة

يتعنّي على امل�ستاأجر التقيد بكافة االإر�سادات والقواعد واملعايري ال�سادرة عن اإدارة املركز التجاري ذات ال�سلة.
وتن�س بع�س عقود االإيجار على اأنه يتوّجب على امل�ستاأجر تقدمي معلومات لل�سركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية )�سمة( اأو اأي جهة اأخرى حتددها موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي.
يف حال عجز امل�ستاأجر عن اإمتام اأي اأعمال ت�سليح اأو عن االمتثال الأي من معايري ال�سالمة، يجوز لل�سركة يف تلك احلالة الدخول اإلى املاأجور واتخاذ التدابري 

الت�سحيحية الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر املبا�سرة باأعمال جتهيز املاأجور اإاّل حلني اأن يقدم لل�سركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور، واملكيفات الهوائية، ونظم ال�سالمة من احلرائق، واخلطط اإمتام االأعمال
الكهربائية العتمادها من قبل ال�سركة.

التنازل / التاأجري من الباطن / 
التغيري يف امللكية

يتّعني على امل�ستاأجر احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة قبل اأن يتمكن من تاأجري املاأجور من الباطن اأو التنازل عنه للغري.
يف حال دخل امل�ستاأجر يف حالة ت�سفية، يبقى عقد االإيجار �ساريًا ولكن يتم تخفي�س مدة االإيجار املتبقية اإلى �سنة واحدة يف حال كانت املدة املتبقية تتعدى ال�سنة.

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
يف حال تاأخر امل�ستاأجر يف ا�ستهالل العمليات لفرتة تتعدى ال�سهر الواحد، يحق لل�سركة ف�سخ عقد االإيجار واملطالبة بتح�سيل اأموالها امل�ستحقة مبوجبه؛ 

اإذا مل ي�ستخدم امل�ستاأجر املاأجور لالأغرا�س املحددة له يف عقد االإيجار؛ و
اإذا عجز امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة اإيجار.

ال جتّدد عقود االإيجار تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة
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�شركة ف�شاء الأطفال ١٣١6١١١5

 �شركة ف�شاء الأطفال )»امل�شتاأجر«(

امللخ�سالبند

 ع�سر )10( �سنوات هجرية املدة

 بيع األعاب تعليمية حتمل ماركة »كيدزينيا«الغر�س

 يرد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار الذي يتعنّي على امل�ستاأجر مبوجبه �سداد غرامة عن كل يوم يتخّلف فيه عن بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد.تاريخ االفتتاح

 متنح عقود االإيجار ال�سركة حق فر�س ر�سم على امل�ستاأجر عن كل يوم يتّم فيه تعليق العمليات خالل مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على كافة الرخ�س الالزمة للماأجور.الرتاخي�س والت�ساريح

يكون على �سكل بدل اإيجار ثابت اأو ن�سبة مئوية من املبيعات )يتم االتفاق عليها( اأيهما اأعلى. وي�سمل بدل االإيجار ر�سوم اخلدمة. بدل االإيجار
يخ�سع بدل االإيجار الثابت لزيادة ن�سبتها 15% لل�سنة ال�ساد�سة، وال�سابعة، والثامنة، والتا�سعة والعا�سرة من مدة االإيجار. 

 ال ين�س عقد االإيجار على وجوب تقدمي وديعة �سمان.وديعة ال�سمان

تكاليف اخلدمة
 اإن تكاليف اخلدمة م�سمولة ببدل االإيجار ولكن ال ي�سمل بدل االإيجار تكاليف ا�ستخدام خدمات املرافق العامة اأو اأي �سرائب اأو ر�سوم )حالية اأو م�ستقبلية( مفرو�سة 

على املاأجور. 
يجوز لل�سركة اي�سًا فر�س ر�سوم اإ�سافية على امل�ستاأجر يف حال زيادة تعريفات خدمات املرافق العامة. 

 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن اأعمال ال�سيانة وال يجوز له اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون احل�سول اأواًل على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.ال�سيانة / التعديالت
 يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن تركيب و�سيانة مكيفات الهواء واأجهزة ال�سالمة من احلرائق داخل املاأجور.

 يتحمل امل�ستاأجر اأي �سرائب مفرو�سة على املاأجور تكون اأو قد ت�سبح واجبة ال�سداد.ال�سرائب

يتّم ت�سليم املاأجور مبوجب حم�سر ت�سليم موّقع من الطرفني يف نهاية مدة عقد االإيجار اأو عند ف�سخه ويجب اأن يكون خاليًا من اي عيوب وي�سّم كافة التجهيزات الثابتة. الت�سليم 
ويف حال تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم املاأجور، يكون ملزمًا ب�سداد ر�سم باالرتكاز على ثالثة اأ�سعاف بدل االإيجار املتفق عليه �سابقًا عن كل يوم تاأخري. 

امل�سوؤولية

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة اأي �سكاوى �سادرة بحقه من املمتلكات املجاورة. ويكون م�سوؤواًل عن كافة اال�سرار التي تلحق باملاأجور اأو باأي مناطق جماورة له يف حال 
تخزينه اأي مواد �سارة، اأو خطرية، او غري �سرعية.

ال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي، اأو املياه، اأو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو نتيجة اأي ظرف قوة 
قاهرة اأو حدث مفاجئ.

التعوي�س يف حال تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

يجوز لل�سركة التوقف عن اإمداد املاأجور بالكهرباء واملياه ومنع نقل الب�سائع من واإلى املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن اإمتام اأي دفعة الزمة.
يحّق لل�سركة اأن حت�سل على تعوي�س عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ اإجراءات لتح�سيل اأي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ستاأجر. ويكون التعوي�س واجب 

ال�سداد حمدودَا 200.000 ريال �سعودي 
يحّق لل�سركة و�سع اليد وبيع كافة املوجودات داخل املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذات ال�سلة.

يكون امل�ستاأجر ملزمًا بتاأمني املاأجور واملوجودات داخله �سد جميع املخاطر.التاأمني

لوائح ال�سحة وال�سالمة
يتعنّي على امل�ستاأجر التقيد بكافة االإر�سادات والقواعد واملعايري ال�سادرة عن اإدارة املركز التجاري ذات ال�سلة.

يف حال عجز امل�ستاأجر عن اإمتام اأي اأعمال ت�سليح اأو عن االمتثال الأي من معايري ال�سالمة، يجوز لل�سركة يف تلك احلالة الدخول اإلى املاأجور واتخاذ التدابري 
الت�سحيحية الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر املبا�سرة باأعمال جتهيز املاأجور اإاّل حلني اأن يقّدم لل�سركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور، واملكيفات الهوائية، ونظم ال�سالمة من احلرائق، واخلطط اإمتام االأعمال
الكهربائية العتمادها من قبل ال�سركة.

التنازل / التاأجري من الباطن / 
يتّعني على امل�ستاأجر احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة قبل اأن يتمكن من تاأجري املاأجور من الباطن اأو التنازل عنه للغري.التغيري يف امللكية

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا مل يبا�سر امل�ستاأجر بالعمليات الت�سغيلية يف املاأجور بحلول التاريخ املحدد؛ 

اإذا فقد امل�ستاأجر حقوقه يف ا�ستخدام عالمة »كيدزينيا« التجارية؛ 
اإذا مل ي�ستخدم امل�ستاأجر املاأجور لالأغرا�س املحددة له يف عقد االإيجار؛ و

اإذا انتهك االأحكام الواردة يف عقد االإيجار ومل يعالج االنتهاك بعد تلقيه اإ�سعار مدته خم�سة اأيام. 

يتم جتديد العقد تلقائيًا ما مل يقم اأي طرف بتبليغ الطرف االآخر بعدم رغبته يف جتديده.اأحكام التجديد املعتادة
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�شركة األعاب بيلي ١٣١6١١١6

�شركة األعاب بيلي )»امل�شتاأجر«(

امللخ�سالبند

ع�سر )10( �سنوات ميالدية.املدة

مركز األعاب لالأطفال يحمل العالمة التجارية »بيلي بيز«.الغر�س

يرد تاريخ االفتتاح يف عقد االإيجار الذي يتعنّي على امل�ستاأجر مبوجبه �سداد غرامة عن كل يوم يتخّلف فيه عن بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد. ال تفر�س بع�س تاريخ االفتتاح 
عقود االإيجار الغرامات على حاالت التاأخر يف االفتتاح. 

متنح عقود االإيجار ال�سركة حق فر�س ر�سم على امل�ستاأجر عن كل يوم يتم فيه تعليق العمليات خالل مدة االإيجار.غرامات تعليق العمل

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على كافة الرخ�س الالزمة للماأجور.الرتاخي�س والت�ساريح

بدل االإيجار
بدل اإيجار ثابت �سامل لر�سوم اخلدمة، ويجوز اأن يخ�سع لزيادة ترتاوح ن�سبتها بني 5% و15% يف بع�س عقود االإيجار. ويف عقود االإيجار احلديثة، يتم عادًة احت�ساب بدل 
االإيجار كن�سبة معادلة لـ 8% من االإيرادات. ولدى احت�ساب بدل االإيجار باالرتكاز على اإيرادات املبيعات يحّق لل�سركة ف�سخ عقد االإيجار اإذا كان املبلغ املوّلد اأقل من قيمة 

بدل االإيجار املتفق عليه.

ال ين�س عقد االإيجار على وجوب تقدمي وديعة �سمان.وديعة ال�سمان

اإن تكاليف اخلدمة م�سمولة ببدل االإيجار ولكن ال ي�سمل بدل االإيجار تكاليف ا�ستخدام املرافق العامة اأو اأي �سرائب اأو ر�سوم )حالية اأو م�ستقبلية( مفرو�سة على املاأجور.تكاليف اخلدمات
يجوز لل�سركة اأي�سًا فر�س ر�سوم اإ�سافية على امل�ستاأجر يف حال زيادة تعريفات خدمات املرافق العامة.

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن اأعمال ال�سيانة وال يجوز له اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون احل�سول اأواًل على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.ال�سيانة / التعديالت
يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن تركيب و�سيانة مكيفات الهواء واأجهزة ال�سالمة من احلرائق داخل املاأجور.

يتحمل امل�ستاأجر اأي �سرائب مفرو�سة على املاأجور تكون اأو قد ت�سبح واجبة ال�سداد.ال�سرائب

يتّم ت�سليم املاأجور مبوجب حم�سر ت�سليم موّقع من الطرفني يف نهاية مدة عقد االإيجار اأو عند ف�سخه ويجب اأن يكون خاليًا من اي عيوب وي�سّم كافة التجهيزات الثابتة. الت�سليم 
ويف حال تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم املاأجور، يكون ملزمًا ب�سداد ر�سم باالرتكاز على ثالثة اأ�سعاف بدل االإيجار املتفق عليه �سابقًا عن كل يوم تاأخري. 

امل�سوؤولية

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن معاجلة اأي �سكاوى �سادرة بحقه من املمتلكات املجاورة. ويكون م�سوؤواًل اأي�سًا عن كافة االأ�سرار التي تلحق باملاأجور اأو باملناطق املجاورة له يف 
حال تخزينه اأو ا�ستخدامه اأي مواد �سارة، اأو خطرية، اأو غري �سرعية.

ال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي، او املياه، اأو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو نتيجة اأي ظرف قوة 
قاهرة اأو حدث مفاجئ.

التعوي�س يف حال تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

يجوز لل�سركة التوقف عن اإمداد املاأجور بالكهرباء واملياه ومنع نقل الب�سائع من واإلى املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة الزمة.
يحّق لل�سركة احل�سول على تعوي�س عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ اإجراءات لتح�سيل اأي دفعة م�ستحقة من قبل امل�ستاأجر. ويكون التعوي�س امل�ستحق 

حمدودًا ب 200.000 ريال �سعودي 
يحّق لل�سركة و�سع اليد وبيع كافة املوجودات داخل املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذات ال�سلة.

يكون امل�ستاأجر ملزمًا بتاأمني املاأجور واملوجودات داخله �سد جميع املخاطر.التاأمني

لوائح ال�سحة وال�سالمة
يتعنّي على امل�ستاأجر التقّيد بكافة االإر�سادات والقواعد واملعايري ال�سادرة عن اإدارة املركز التجاري ذات ال�سلة.

يف حال عجز امل�ستاأجر عن اإمتام اي اأعمال ت�سليح اأو عن االمتثال الأي من معايري ال�سالمة، يجوز لل�سركة يف تلك احلالة الدخول اإلى املاأجور واتخاذ التدابري 
الت�سحيحية الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر املبا�سرة باأعمال جتهيز املاأجور اإاّل حلني اأن يقّدم لل�سركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور، واملكيفات الهوائية، ونظم ال�سالمة من احلرائق، واخلطط اإمتام االأعمال
الكهربائية العتمادها من قبل ال�سركة.

 التنازل / التاأجري من الباطن / 
يتّعني على امل�ستاأجر احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة قبل اأن يتمكن من تاأجري املاأجور من الباطن اأو التنازل عنه للغري.التغيري يف امللكية

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا مل يبا�سر امل�ستاأجر بالعمليات الت�سغيلية يف املاأجور بحلول التاريخ املحدد.

اإذا فقد امل�ستاأجر حقه يف ا�ستخدام عالمة »بيلي بيز« التجارية.
اإذا مل ي�ستخدم امل�ستاأجر املاأجور لالأغرا�س املحددة له يف عقد االإيجار.

اإذا انتهك االأحكام الواردة يف عقد االإيجار ومل يعالج االنتهاك بعد تلقيه اإ�سعار مدته خم�سة ايام.

ال جتّدد عقود االإيجار تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة
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�شركة عبد املح�شن احلكري لل�شياحة والتنمية ١٣١6١١١7

�شركة عبد املح�شن احلكري لل�شياحة والتنمية )»امل�شتاأجر«(

امللخ�سالبند

من خم�س )5( اإلى ع�سر )10( �سنوات هجرية.املدة

مدينة األعاب- اأن�سطة ترفيهية حتمل ا�سم العالمة التجارية »�سباركيز« الهدف

يف معظم عقود االإيجار، يرد تاريخ االفتتاح يف العقد ويتعنّي على امل�ستاأجر مبوجبه �سداد غرامة عن كل يوم يتخّلف فيه عن بدء الت�سغيل بعد تاريخ االفتتاح املحدد. تاريخ االفتتاح 

الغرامات املفرو�سة على تعليق 
متنح عقود االإيجار ال�سركة حق فر�س ر�سم على امل�ستاأجر عن كل يوم يتّم فيه تعليق العمليات خالل مدة االإيجار.العمليات

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن احل�سول على كافة الرخ�س الالزمة للماأجور.الرتاخي�س والت�ساريح
تن�س بع�س عقود االإيجار على اأنه يف حال عجز امل�ستاأجر عن ا�ستخراج الرخ�س الالزمة، يجوز لل�سركة اإما متديد مهلة احل�سول على الرخ�س اأو ف�سخ عقد االإيجار.

يف بع�س عقود االإيجار، يتم حتديد بدل االإيجار على اأ�سا�س ثابت، ويجوز زيادته بن�سبة ترتاوح بني 5% و10%. ويف بع�س عقود االإيجار االأخرى، يتم احت�ساب بدل االإيجار بدل االإيجار
على اأنه بدل اإيجار ذات قيمة ثابتة اأو قيمة ترتاوح ن�سبتها بني 12 و15% من املبيعات اأيهما اأعلى. ي�سمل بدل االإيجار ر�سوم اخلدمة.

 ال ين�س عقد االإيجار على وجوب تقدمي وديعة �سمان.وديعة ال�سمان

تكاليف اخلدمة
اإن ر�سوم اخلدمة م�سمولة �سمن بدل االإيجار. ولكن ال ي�سمل بدل االإيجار تكاليف ا�ستخدام خدمات املرافق العامة اأو اأي �سرائب اأو ر�سوم )حالية اأو م�ستقبلية( مفرو�سة 

على املاأجور.
يجوز لل�سركة اي�سًا فر�س ر�سوم اإ�سافية على امل�ستاأجر يف حال زيادة تعريفات خدمات املرافق العامة.

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن اأعمال ال�سيانة وال يجوز له اإحداث اأي تعديالت على املاأجور من دون احل�سول اأواًل على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة.ال�سيانة
يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن تركيب و�سيانة مكيفات الهواء واأجهزة ال�سالمة من احلرائق داخل املاأجور.

يتحمل امل�ستاأجر اأي �سرائب مفرو�سة على املاأجور تكون اأو قد ت�سبح واجبة ال�سداد.ال�سرائب

يتّم ت�سليم املاأجور مبوجب حم�سر ت�سليم موّقع من الطرفني يف نهاية مدة عقد االإيجار اأو عند ف�سخه ويجب اأن يكون خاليًا من اأي عيوب وي�سّم كافة التجهيزات الثابتة. الت�سليم 
ويف حال تاأخر امل�ستاأجر يف ت�سليم املاأجور، يكون ملزمًا ب�سداد ر�سم باالرتكاز على ثالثة اأ�سعاف بدل االإيجار املتفق عليه �سابقًا عن كل يوم تاأخري. 

امل�سوؤولية

يكون امل�ستاأجر م�سوؤواًل عن ت�سوية اأي �سكاوى �سادرة بحقه من املمتلكات املجاورة. ويكون م�سوؤواًل عن كافة االأ�سرار التي تلحق باملاأجور اأو باملناطق املجاورة له يف حال 
تخزينه اأو ا�ستخدامه اأي مواد �سارة، اأو خطرية، اأو غري �سرعية.

ال تكون ال�سركة م�سوؤولة عن اأي اأ�سرار ناجتة عن انقطاع التيار الكهربائي، اأو املياه، اأو املكيفات الهوائية نتيجة عدم �سداد امل�ستاأجر لبدل االإيجار، اأو نتيجة اأي ظرف قوة 
قاهرة اأو حدث مفاجئ.

التعوي�س يف حال تعليق العمل اأو 
عدم ال�سداد

يجوز لل�سركة التوقف عن اإمداد املاأجور بالكهرباء واملياه ومنع نقل الب�سائع من واإلى املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اأي دفعة الزمة.
يحّق لل�سركة احل�سول على تعوي�س عن اخل�سائر املتكبدة يف حال توجب عليها اتخاذ اإجراءات لتح�سيل اأي دفعة م�ستحقة ال�سداد من قبل امل�ستاأجر. يكون التعوي�س 

امل�ستحق حمدودًا ب )200.000 ( ريال �سعودي. 
يحّق لل�سركة و�سع اليد وبيع كافة املوجودات داخل املاأجور يف حال تخّلف امل�ستاأجر عن �سداد اي دفعة م�ستحقة مبوجب عقد االإيجار ذات ال�سلة.

يكون امل�ستاأجر ملزمًا بتاأمني املاأجور واملوجودات داخله �سد جميع املخاطر.التاأمني

لوائح ال�سحة وال�سالمة
يتعنّي على امل�ستاأجر التقّيد بكافة االإر�سادات والقواعد واملعايري ال�سادرة عن اإدارة املركز التجارية ذات ال�سلة.

يف حال عجز امل�ستاأجر عن اإمتام اي اأعمال ت�سليح اأو عن االمتثال لبع�س معايري ال�سالمة، يجوز لل�سركة يف تلك احلالة الدخول اإلى املاأجور واتخاذ التدابري الت�سحيحية 
الالزمة خالل �ساعات العمل الر�سمية.

ال يجوز للم�ستاأجر املبا�سرة باأعمال جتهيز املاأجور اإاّل حلني اأن يقّدم لل�سركة كافة اخلطط املتعلقة بالديكور، واملكيفات الهوائية، ونظم ال�سالمة من احلرائق، واخلطط اإمتام االأعمال
الكهربائية العتمادها من قبل ال�سركة.

التنازل / التاأجري من الباطن / 
يتّعني على امل�ستاأجر احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة لل�سركة قبل اأن يتمكن من تاأجري املاأجور من الباطن اأو التنازل عنه للغري.التغيري يف امللكية

اأحكام االإنهاء املعتادة

يجوز لل�سركة بوجٍه عام اإنهاء عقود االإيجار يف احلاالت التالية:
اإذا مل يبا�سر امل�ستاأجر بالعمليات الت�سغيلية يف املاأجور بحلول التاريخ املحدد؛ 

اإذا فقد امل�ستاأجر حقوقه يف ا�ستخدام عالمة »�سباركيز » التجارية؛
اإذا مل ي�ستخدم امل�ستاأجر املاأجور لالأغرا�س املحددة له يف عقد االإيجار؛ و

اإذا انتهك االأحكام الواردة يف عقد االإيجار ومل يعالج االنتهاك بعد تلقيه اإ�سعار مدته خم�سة اأيام.

ال جتّدد عقود االإيجار تلقائيًا.اأحكام التجديد املعتادة
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         عقود البناء ١٣١6١١

املولت قيد الن�شاء ١٣١6١١١١

بناء بوليفارد اجلامعة )الريا�س(

1 يونيو 2016م  تاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية  �شاحب العمل

�سركة فواز احلكري العقارية  املقاول

253.452.737 ريال �سعوديقيمة العقد

1 يونيو 2016م اأو اعتبارًا من تاريخ ا�ستالم الدفعة املقّدمة، اأيهما ياأتي الحقا  تاريخ بدء الأعمال

1 �سبتمرب 2019م تاريخ اإجناز الأعمال

يخ�سع الوقت املخ�س�س الإمتام االأعمال للتمديد يف حالة وجود عمٍل اإ�سايف اأو حدوث واقعة قوة قاهرة.متديدات العقد

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ 
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة لن�سف متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و

بالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها. 
يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامات التاأخري 10% من قيمة العقد. 

احتجاز ن�سبة 5% من كل دفعة ت�سدد للمقاول، يتم االإفراج عنها عند اإ�سدار �سهادة القبول النهائي. �شروط �شمان الأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة الر�شمية

الإنهاء

يجوز اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعاٍر كتابي من �ساحب العمل يف حالة اندالع حرب.
وف�ساًل عن ذلك، يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف احلاالت التالية: )1( اإذا اأ�سبح املقاول مدينًا ل�ساحب العمل مببلٍغ يتجاوز حد جممل االأ�سرار 

املقطوعة، اأو )2( اإذا تخلَّى املقاول عن االأعمال، اأو )3( اإذا اأخفق املقاول يف املبادرة باأداء االأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�سحيح االإخفاق 
خالل ثالثني )30( يومًا من تلقي اإ�سعاٍر بذلك، اأو )4( اإذا تعر�س املقاول لواقعة اإع�سار، اأو )5( اإذا ارتكب املقاول اإخالاًل جوهريًا.

ويحق للمقاول اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف اأيٍّ من احلالتني التاليتني: )1( اإذا تعر�س �ساحب العمل لواقعة اإع�ساٍر، اأو )2( اإذا اأخفق �ساحب العمل يف ت�سديد اأية دفعة 
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني )90( يومًا.

 �شروط رئي�شية اأخرى

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي. 
يتّم ت�سديد 10% من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقّدمة )هذه الدفعة غري م�سمونة مبوجب اأي �سمان( 

اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل تاريخ اإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد حافز يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر الواحد، 
على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من املبلغ االإجمايل للعقد. 

يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
التاأمينات: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س املهني لتغطية االلتزامات الت�سميمية. 

يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال. 
يف حال ن�ساأ اأي خالف، مهما كانت طبيعته، فيما يتعلق بالعقد اأو بتنفيذ االأعمال، تقت�سي ال�سروط العامة من املقاول تقدمي تقرير اإلى �ساحب العمل الذي يكون م�سوؤواًل 

عن اتخاذ اأي قرار بهذا اخل�سو�س. ويف حال عدم اقتناع املقاول بالقرار ال�سادر عن �ساحب العمل، يجوز له املطالبة باإحالة امل�ساألة اإلى التحكيم خالل 60 يومًا 
)يتعار�س ذلك مع ال�سروط اخلا�سة التي تن�س على وجوب اإحالة النزاعات اإلى املحاكم ال�سعودية )ديوان املظامل(. ولكن ين�س العقد على اأن ال�سروط العامة ت�سود يف 

مواجهة ال�سروط اخلا�سة(. 

املالحق

ཛ :تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 1 مار�س 2017م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 16 اأغ�سط�س 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 4 بتاريخ 13 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 5 بتاريخ 1 يوليو 2018م
ཛ .امللحق رقم 6 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد واأحكام االإنهاء املذكورة اأعاله.

بناء النخيل مول )الدمام(

5 مايو 2015م تاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية العميل

�سركة فواز احلكري العقارية ال�شت�شاري

309.680.000 ريال �سعودي قيمة العقد

5 مايو 2015م اأو من تاريخ ا�ستالم الدفعة املقّدمة اأيهما ياأتي الحقاتاريخ بدء الأعمال

1 �سبتمرب 2019متاريخ اإجناز الأعمال
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ميكن متديد املدة املخ�س�سة الإمتام االأعمال ب�سبب واقعة قوة قاهرة اأو اأيُّ تاأخرٍي ين�سب ل�ساحب العمل اأو موظفيه اأو اأيُّ متديٍد مينحه �ساحب العمل ح�سب تقديره.متديدات العقد

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ 
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة لن�سف متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و

بالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها. 
يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامات التاأخري 10% من قيمة العقد. 

احتجاز ن�سبة 5% من كل دفعة ت�سدد للمقاول، يتم االإفراج عنها عند اإ�سدار �سهادة القبول النهائي.حدود التعوي�س

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية  اللغة

الإنهاء

يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان املقاول: )1( يدين ل�ساحب العمل مببلغ مايل يتجاوز احلد االأق�سى الإجمايل االأ�سرار املقطوعة؛ )2( قد تخلى عن 
االأعمال؛ )3( عاجز عن تنفيذ االأعمال يف الوقت املنا�سب وعلى وجه ال�سرعة وال ي�سحح اأي تق�سري منه خالل 30 يوما من تلقيه اإ�سعارا بذلك؛ )4( يعاين من حادث 

اإع�سار؛ و )5( اإذا ارتكب املقاول خرقا جوهريا.
ويحق للمقاول اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان �ساحب العمل )1( يعاين من حادث اإع�سار؛ و )2( مل ي�سدد له دفعة متفقا عليها ملدة 90 يوما.

 اأحكام رئي�شية اأخرى

ي�سمن املقاول االأعمال ملدة �سنة واحدة من تاريخ القبول االأويل حتى تاريخ القبول النهائي.
يدفع املقاول دفعة مقدمة بن�سبة 10% من قيمة العقد )وال تكون هذه الدفعة م�سمونة مبوجب �سمان(.

اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل تاريخ اإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد حافز يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر الواحد، 
على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من املبلغ االإجمايل للعقد.

يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
التاأمينات: ال توجد اإ�سارة اإلى التاأمني املهني لتغطية اأي م�سوؤولية عن الت�سميم.

على املقاول اأن ينفذ االأعمال ويكون م�سوؤوال عن ت�سميمها.
حتال النزاعات يف مرحلة اأولى اإلى املقاول واإلى املهند�س نيابة عن �ساحب وعليهما مناق�سة هذا النزاع وبذل كل اجلهود املعقولة لت�سويته. واإذا مل يتم التو�سل اإلى اتفاق 

خالل 15 يوما، يحال النزاع اإلى رئي�س �ساحب العمل واملقاول للتو�سل اإلى اتفاق خالل 30 يوما. واإذا مل يتم التو�سل اإلى اتفاق، ميكن اإحالة النزاع اإلى ديوان املظامل. 
ويجوز اأي�سا اإحالة النزاع اإلى خبري فني، اإن كان ذلك مطلوبا مبوجب العقد، اأو باالتفاق بني الطرفني.

املالحق

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية:
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 16 يونيو 2017م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 30 يناير 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 16 اأغ�سط�س 2017م
ཛ .امللحق رقم 4 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 5 بتاريخ 1 يوليو 2018م
ཛ .امللحق رقم 6 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات التاأخري وتخ�سي�س حوافز مقابل االإمتام املبكر املذكورة اأعاله.

بناء اخلليج مول )الريا�س( 

1 يونيو 2016م تاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية �شاحب العمل

�سركة فواز احلكري العقاريةاملقاول

528.522.544 ريال �سعوديقيمة العقد

يف 1 يونيو 2016م اأو من تاريخ ا�ستالم الدفعة املقّدمة اأيهما ياأتي الحقا تاريخ بدء الأعمال

1 دي�سمرب 2019متاريخ اإجناز الأعمال

متدد املدة املخ�س�سة الإمتام االأعمال ب�سبب اأية اأعمال اإ�سافية اأو واقعة قوة قاهرة.متديدات العقد

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛
 بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة لن�سف متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و

وبالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامات التاأخري 10% من قيمة العقد.

ال يوجد�شروط �شمان الأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة

الإنهاء

يجوز اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعاٍر كتابي من �ساحب العمل يف حالة اندالع حرب.
وف�ساًل عن ذلك، يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف احلاالت التالية: )1( اإذا اأ�سبح املقاول مدينًا ل�ساحب العمل مببلٍغ يتجاوز حد جممل االأ�سرار 

املقطوعة، اأو )2( اإذا تخلَّى املقاول عن االأعمال، اأو )3( اإذا اأخفق املقاول يف املبادرة باأداء االأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�سحيح االإخفاق 
خالل ثالثني )30( يومًا من تلقي اإ�سعاٍر بذلك، اأو )4( اإذا تعر�س املقاول لواقعة اإع�سار، اأو )5( اإذا ارتكب املقاول اإخالاًل جوهريًا.

ويحق للمقاول اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف اأيٍّ من احلالتني التاليتني: )1( اإذا تعر�س �ساحب العمل لواقعة اإع�ساٍر، اأو )2( اإذا اأخفق �ساحب العمل يف ت�سديد اأية دفعة 
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني )90( يومًا.
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اأحكام رئي�شية اأخرى

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد الإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد مبلغ يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر 

الواحد، على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من القيمة االإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.

التاأمني: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س عن االأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�سمم.
يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال.

يف حال ن�ساأ اأي خالف مهما كانت طبيعته فيما يتعلق بالعقد اأو بتنفيذ االأعمال، تقت�سي ال�سروط العامة من املقاول تقدمي تقرير اإلى �ساحب العمل الذي يكون م�سوؤواًل 
عن اتخاذ اأي قرار بهذا اخل�سو�س. ويف حال عدم اقتناع املقاول بقرار �ساحب العمل، يجوز له املطالبة باإحالة امل�ساألة اإلى التحكيم خالل 60 يومًا. )يتعار�س ذلك مع 

ال�سروط اخلا�سة التي تن�س على وجوب اإحالة النزاعات اإلى املحاكم ال�سعودية )ديوان املظامل(. ولكن ين�س العقد على اأنه يوؤخذ بال�سروط العامة يف حال تعار�ست مع 
ال�سروط اخلا�سة(. 

املالحق

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية:
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 16 اأغ�سط�س 2017م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 13 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 4 بتاريخ 27 مايو 2018م
ཛ .امللحق رقم 5 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد واأحكام االإنهاء املذكورة اأعاله.

بناء تو�سعة النخيل مول )الريا�س(

15 يوليو 2018متاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية�ساحب العمل

�سركة فواز احلكري العقاريةاملقاول

191.000.000 ريال �سعودي قيمة العقد

6 �سهرًا )يجوز متديدها ب�سبب اأي حالة قوة قاهرة، اأو اأي تاأخريات تعود اإلى �ساحب العمل اأو املوظفني التابعني له، اأو اأي متديد يجيزه �ساحب العمل وفق تقديره(.مّدة العقد

تاريخ بدء االأعمال
بناء على املادة )3-1( من الوثيقة الرئي�سية، تبداأ مدة العمل بعد ت�سليم املوقع يف تاريخ 1 مايو 2019م اأو عند ا�ستالم الدفعة املقدمة، اأيهما ياأتي الحقًا. تن�س املادة 1 
)و( من االأحكام العامة اأنه يق�سد بتاريخ بدء العمل التاريخ الذي ي�سلم به املقاول اإ�سعار �سادر من �ساحب العمل اأو املهند�س ببدء العمل ويف حال وجود تعار�س، فاإنه 

على االأغلب، �ست�سود املادة )3-1( من الوثيقة الرئي�سية.

1 نوفمرب 2019م )بافرتا�س بدء االأعمال بتاريخ 1 مايو 2019م(تاريخ اإجناز االأعمال

 �سروط فر�س الغرامات/غرامات
التاأخري

بالن�سبة الأول خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لـ8/1 اأ�سعاف متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية التي �سيتم ت�سليمها؛ 
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة ل4/1 اأ�سعاف متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية التي �سيتم ت�سليمها؛ و

بالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة ما يعادل ن�سف التكلفة اليومية املتو�سطة لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامات التاأخري 10% من قيمة العقد )تخ�سع ملا هو اأدناه(.

احتجاز ن�سبة 5% من كل دفعة ت�سدد للمقاول، يتم االإفراج عنها عند انتهاء فرتة امل�سوؤولية عن العيوب.�سروط �سمان االأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة

االإنهاء
يجوز ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان املقاول )1( يدين ل�ساحب العمل مببلغ تزيد قيمته عن احلد االأق�سى ملجموع التعوي�سات املقطوعة)10% من تكلفة 
العمل املتبقية(؛ اأو )2( قد تخّلى عن االأعمال؛ اأو )3( عجز عن ا�ستكمال االأعمال يف الوقت املطلوب وب�سكل �سريع ومل ي�سّحح ذلك التق�سري خالل 30 يومًا من ا�ستالم 

اإ�سعار بذلك؛ اأو )4( قد اأ�سبح يف حالة اإفال�س؛ اأو )5( اإذا ارتكب اأي اخالل جوهري بالعقد ومل يقم باإ�سالحه خالل 45 يوم من ا�ستالم االإ�سعار.
يجوز للمقاول اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان �ساحب العمل )1( يخ�سع الإجراءات اإع�سار؛ و)2( قد تخّلف عن �سداد اأي دفعة متفق عليها ملدة 90 يومًا. 

تعليقات اأخرى/مالحظات اأ�سا�سية

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
يتّم ت�سديد 10% من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقدّمة )هذه الدفعة غري م�سمونة مبوجب اأي �سمان(

يكون املقاول م�سوؤواًل عن اأي عيوب خفية ملدة ع�سر �سنوات اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل. 
يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.

بوال�س التاأمني: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س عن االأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�سمم. ومبا اأن املقاول غري ملزم بتاأمني االأعمال، فمن املمكن اأن يتوجب تفعيل 
هذا التاأمني من قبل �ساحب العمل.

يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال.
تتم اإحالة اأي نزاع اأواًل اإلى املهند�س الذي ينوب عن �ساحب العمل واملقاول الذين يتوجب عليهما مناق�سة امل�ساألة وبذل كافة اجلهود املعقولة للتو�سل اإلى ت�سوية. ويف حال 

عدم التو�سل اإلى ت�سوية خالل 15 يومًا، يحال النزاع اإلى روؤ�ساء جمل�س االإدارة لدى �ساحب العمل واملقاول للبت فيه خالل 30 يومًا. ويف حال عدم التو�سل اإلى ت�سوية، 
يجوز اإحالة النزاع اإلى ديوان املظامل. كما يجوز اإحالة النزاع اإلى خبري فني عند وجوب ذلك مبقت�سى العقد اأو مبوافقة الطرفني. 

تن�س املادة )7( من الوثيقة الرئي�سية اأن غرامات الـتاأخري تكون مبقدار ن�سبة 10% من قيمة العقد. وتن�س املادة )53( من االأحكام العامة اأن غرامات الـتاأخري تكون 
مبقدار ن�سبة 10% من قيمة تكلفة العمل املتبقية. وبناء على االأولوية املتفق علها يف املادة 2 من االأحكام العامة، من االأرجح اأن ي�سود مقدار ن�سبة 10% من قيمة العقد.

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التي طراأتفي امللحق رقم 1 بتاريخ 4 اأبريل 2019م، واملتعلقة مبدة العقد وقيمته.املالحق
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اأر�س للتنمية امل�شتقبلية ١٣١6١١١١

بناء موقع جند

4 مايو 2015متاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية�شاحب العمل

�سركة فواز احلكري العقاريةاملقاول

166.440.400 ريال �سعودي قيمة العقد

10 �سهرًا )يجوز متديدها ب�سبب اأي حالة قوة قاهرة، اأو اأي تاأخريات تعود اإلى �ساحب العمل اأو املوظفني التابعني له، اأو اأي متديد يجيزه �ساحب العمل وفق تقديره(.مّدة العقد

يف تاريخ 1 يونيو 2019متاريخ بدء الأعمال

1 اأبريل 2020متاريخ اإجناز الأعمال

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة خلم�سة وع�سرين باملائة من معدل التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة خلم�سني باملائة من معدل التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية؛ و

بالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، يعادل املبلغ اليومي كامل معدل التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية.
يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامات التاأخري 10% من قيمة العقد 

احتجاز ن�سبة 5% من كل دفعة ت�سدد للمقاول، يتم االإفراج عنها عند اإ�سدار �سهادة القبول النهائي.�شروط �شمان الأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة

الإنهاء

يجوز ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان املقاول )1( يدين ل�ساحب العمل مببلغ تزيد قيمته عن احلد االأق�سى ملجموع التعوي�سات املقطوعة؛ اأو )2( قد 
تخّلى عن االأعمال؛ اأو )3( عجز عن ا�ستكمال االأعمال يف الوقت املطلوب وب�سكل �سريع ومل ي�سّحح ذلك التق�سري خالل 30 يومًا من ا�ستالم اإ�سعار بذلك؛ اأو )4( قد 

اأ�سبح يف حالة اإفال�س؛ اأو )5( اإذا ارتكب اأي اإخالل جوهري بالعقد.
 يجوز للمقاول اإنهاء العقد فورًا اإذا كان �ساحب العمل )1( يخ�سع الإجراءات اإفال�س؛ و)2( قد عجز عن �سداد اأي دفعة متفق عليها ملدة 90 يومًا.

اأحكام رئي�شية اأخرى

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
يتّم ت�سديد 10% من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقّدمة )هذه الدفعة غري م�سمونة مبوجب اأي �سمان(.

يكون املقاول م�سوؤواًل عن اأي عيوب خفية ملدة ع�سر �سنوات اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل.
اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد الإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد مبلغ يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر 

الواحد، على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من القيمة االإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.

بوال�س التاأمني: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س عن االأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�سمم.
يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال.

تتم اإحالة اأي نزاع اأواًل اإلى املهند�س الذي ينوب عن �ساحب العمل واملقاول اللذين يتوجب عليهما مناق�سة امل�ساألة وبذل كافة اجلهود املعقول للتو�سل اإلى ت�سوية. ويف حال 
عدم التو�سل اإلى ت�سوية خالل 15 يومًا، يحال النزاع اإلى روؤ�ساء جمل�س االإدارة لدى �ساحب العمل واملقاول للبت فيه خالل 30 يومًا. ويف حال عدم التو�سل اإلى ت�سوية، 

يجوز اإحالة النزاع اإلى ديوان املظامل. كما يجوز كذلك اإحالة النزاع اإلى خبري فني عند وجوب ذلك مبقت�سى العقد اأو مبوافقة الطرفني.

املالحق

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية:
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 31 مايو 2017م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات التاأخري وتخ�سي�س حوافز مقابل االإمتام املبكر املذكورة اأعاله.

بناء موقع الزهرة

20 يونيو 2016متاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية�شاحب العمل

�سركة فواز احلكري العقاريةاملقاول

616.322.340 ريال �سعوديقيمة العقد

18 �سهرًا )يجوز متديدها ب�سبب اأي اأعمال اإ�سافية اأو اأحداث قوة قاهرة(مّدة العقد

يف تاريخ 5 اأكتوبر 2019متاريخ بدء الأعمال

4 اأبريل 2021متاريخ اإجناز الأعمال

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول فرتة خم�سة ع�سر يوماً من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لربع متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ 
 بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا الثانية، تكون الغرامة معادلة لن�سف متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ و

وبالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة التكلفة اليومية املتو�سطة لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.
يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامة التاأخري 10% من قيمة العقد.
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احتجاز ن�سبة 5% من كل دفعة ت�سدد للمقاول، يتم االإفراج عنها عند اإ�سدار �سهادة القبول النهائي.�شروط �شمان الأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة

الإنهاء

يجوز اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعاٍر كتابي من �ساحب العمل يف حالة اندالع حرب.
وف�ساًل عن ذلك، يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف احلاالت التالية: )1( اإذا اأ�سبح املقاول مدينًا ل�ساحب العمل مببلٍغ يتجاوز حد جممل االأ�سرار 

املقطوعة، اأو )2( اإذا تخلَّى املقاول عن االأعمال، اأو )3( اإذا اأخفق املقاول يف املبادرة باأداء االأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�سحيح االإخفاق 
خالل ثالثني )30( يومًا من تلقي اإ�سعاٍر بذلك، اأو )4( اإذا تعر�س املقاول لواقعة اإع�سار، اأو )5( اإذا ارتكب املقاول اإخالاًل جوهريًا.

ويحق للمقاول اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف اأيٍّ من احلالتني التاليتني: )1( اإذا تعر�س �ساحب العمل لواقعة اإع�ساٍر، اأو )2( اإذا اأخفق �ساحب العمل يف ت�سديد اأية دفعة 
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني )90( يومًا.

اأحكام رئي�شية اأخرى

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
يتّم ت�سديد 10% من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقّدمة )هذه الدفعة غري م�سمونة مبوجب اأي �سمان(.

اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل تاريخ اإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد حافز يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر الواحد، 
على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من القيمة االإجمالية للعقد.

يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
بوال�س التاأمني: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س عن االأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�سمم.

يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال.
يف حال ن�ساأ اأي خالف مهما كانت طبيعته فيما يتعلق بالعقد اأو بتنفيذ االأعمال، تقت�سي ال�سروط العامة من املقاول تقدمي تقرير اإلى �ساحب العمل الذي يكون م�سوؤواًل 

عن اتخاذ اأي قرار بهذا اخل�سو�س. ويف حال عدم اقتناع املقاول بقرار �ساحب العمل، يجوز له املطالبة باإحالة امل�ساألة اإلى التحكيم خالل 60 يومًا. )يتعار�س ذلك مع 
ال�سروط اخلا�سة التي تن�س على وجوب اإحالة النزاعات اإلى املحاكم ال�سعودية )ديوان املظامل(. ولكن ين�س العقد على اأنه يوؤخذ بال�سروط العامة يف حال تعار�ست مع 

ال�سروط اخلا�سة(.

املالحق

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية:
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 13 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد واأحكام االإنهاء املذكورة اأعاله.

بناء موقع مول العرب

19 يناير 2014متاريخ اإبرام العقد

غري مو�سحرقم العقد

ال�سركة�شاحب العمل

�سركة فواز احلكري العقاريةاملقاول

1.483.751.100 ريال �سعوديقيمة العقد

24 �سهرًا )يجوز متديدها ب�سبب اأي اأحداث قوة قاهرة اأو اأي اأعمال اإ�سافية يطلبها �ساحب العمل(مّدة العقد

يف تاريخ 8 يوليو 2020متاريخ بدء الأعمال

 التاريخ املقّرر لإجناز
 الأعمال/تاريخ اإجناز

الأعمال
7 يوليو 2022م

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول فرتة خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لـ 12.5% من متو�سط التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها؛ 
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة خلم�سة وع�سرين باملائة من معدل التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية؛ و 
بالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة ما يعادل ن�سف التكلفة اليومية املتو�سطة لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.

يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامة التاأخري 10% من قيمة العقد.

ال ينطبق �شروط �شمان الأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة

الإنهاء

يجوز اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعاٍر كتابي من �ساحب العمل يف حالة اندالع حرب.
وف�ساًل عن ذلك، يحق ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف احلاالت التالية: )1( اإذا اأ�سبح املقاول مدينًا ل�ساحب العمل مببلٍغ يتجاوز حد جممل االأ�سرار 

املقطوعة، اأو )2( اإذا تخلَّى املقاول عن االأعمال، اأو )3( اإذا اأخفق املقاول يف املبادرة باأداء االأعمال يف الوقت املنا�سب وبال�سرعة املطلوبة ومل يقم بت�سحيح االإخفاق 
خالل ثالثني )30( يومًا من تلقي اإ�سعاٍر بذلك، اأو )4( اإذا تعر�س املقاول لواقعة اإع�سار، اأو )5( اإذا ارتكب املقاول اإخالاًل جوهريًا.

ويحق للمقاول اإنهاء العقد باأثٍر فوري يف اأيٍّ من احلالتني التاليتني: )1( اإذا تعر�س �ساحب العمل لواقعة اإع�ساٍر، اأو )2( اإذا اأخفق �ساحب العمل يف ت�سديد اأية دفعة 
متفق عليها وا�ستمر ذلك ملدة ت�سعني )90( يومًا.

 تعليقات اأخرى/مالحظات
اأ�شا�شية

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
يتّم ت�سديد 10% من قيمة العقد للمقاول كدفعة مقّدمة )هذه الدفعة غري م�سمونة مبوجب اأي �سمان(

اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد الإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد مبلغ يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر 
الواحد، على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من القيمة االإجمالية للعقد.

يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.
التاأمينات: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س عن االأخطاء املهنية لتغطية التزامات امل�سمم.

يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال.
اإذا ن�ساأ اأيُّ نزاٍع من اأي نوع، فيجب اال�ستمرار يف العمل دون توقف، ويتم حل النزاعات من خالل مناق�ساٍت فيما بني �ساحب العمل واملهند�س واملقاول. واإذا تعّذر حل 

النزاع، فاإنه يجوز الأي طرف اللجوء اإلى ديوان املظامل.
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املالحق

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية:
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 31 مايو 2016م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 21 �سبتمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 4 بتاريخ 13 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 5 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات التاأخري وتخ�سي�س حوافز مقابل االإمتام املبكر املذكورة اأعاله.

بناء موقع اجلوهرة 

15 مار�س 2015متاريخ اإبرام العقد

�سركة املراكز العربية�شاحب العمل

�سركة فواز احلكري العقاريةاملقاول

 قيمة العقد )كما هي حمددة
1.059.887.100 ريال �سعودييف العقد(

22 �سهرًا )يجوز متديدها ب�سبب اأي حالة قوة قاهرة، اأو اأي تاأخريات تعزى اإلى �ساحب العمل اأو املوظفني التابعني له، اأو اأي متديد يجيزه �ساحب العمل وفق تقديره(.مّدة العقد

يف تاريخ 10 يونيو 2020متاريخ بدء الأعمال

9 اأبريل 2022متاريخ اإجناز الأعمال

�شروط فر�س الغرامات/
غرامات التاأخري

بالن�سبة الأول خم�سة ع�سر يومًا من التاأخري، تكون الغرامة معادلة لـ 12.5% باملائة من معدل التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية؛
بالن�سبة لفرتة اخلم�سة ع�سر يومًا التالية، تكون الغرامة معادلة خلم�سة وع�سرين باملائة من معدل التكلفة اليومية لالأعمال املتبقية؛ و 
بالن�سبة للتاأخريات التي تتعّدى 30 يومًا، ت�ساوي الغرامة ما يعادل ن�سف التكلفة اليومية املتو�سطة لالأعمال املتبقية الواجب ت�سليمها.

يجب اأال تتجاوز القيمة االإجمالية لغرامة التاأخري 10% من قيمة العقد

احتجاز ن�سبة 5% من كل دفعة ت�سدد للمقاول، يتم االإفراج عنها عند اإ�سدار �سهادة القبول النهائي.�شروط �شمان الأداء

اململكة العربية ال�سعوديةالنظام املعمول به

االإجنليزية اللغة

الإنهاء

يجوز ل�ساحب العمل اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان املقاول )1( يدين ل�ساحب العمل مببلغ تزيد قيمته عن احلد االأق�سى ملجموع التعوي�سات املقطوعة؛ اأو )2( قد 
تخّلى عن االأعمال؛ اأو )3( عجز عن ا�ستكمال االأعمال يف الوقت املطلوب وب�سكل �سريع ومل ي�سّحح ذلك التق�سري خالل 30 يومًا من ا�ستالم اإ�سعار بذلك؛ اأو )4( قد 

اأ�سبح يف حالة اإع�سار؛ اأو )5( اإذا ارتكب اأي اإخالل جوهري بالعقد.
يجوز للمقاول اإنهاء العقد باأثر فوري اإذا كان �ساحب العمل )1( يخ�سع الإجراءات اإفال�س؛ و)2( قد عجز عن �سداد اأي دفعة متفق عليها ملدة 90 يومًا.

اأحكام رئي�شية اأخرى

يتعنّي على املقاول اأن يكفل االأعمال ملدة �سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل ولغاية تاريخ القبول النهائي.
يتّم ت�سديد دفعة مقّدمة للمقاول ت�ساوي 10% من قيمة العقد )هذه الدفعة غري م�سمونة مبوجب اأي �سمان(

يكون املقاول م�سوؤواًل عن اأي عيوب خفية ملدة ع�سر �سنوات اعتبارًا من تاريخ القبول االأويل.
اإذا اأجنز املقاول امل�سروع بنجاح وقام بت�سليمه قبل التاريخ املحدد الإجناز العقد، يكون �ساحب العمل ملزمًا بت�سديد مبلغ يعادل 2% من املبلغ االإجمايل للعقد عن ال�سهر 

الواحد، على اأن ال يتجاوز هذا املبلغ ن�سبة 5% من القيمة االإجمالية للعقد.
يكفل املقاول امل�سروع �سد حاالت التدمري اجلزئي اأو الكلي النا�سئة عن اأي عيوب يف التنفيذ ملدة 10 �سنوات اعتبارًا من تاريخ الت�سليم النهائي.

بوال�س التاأمني: مل يذكر العقد تاأمني التعوي�س عن االأخطاء املهنية لتغطية التزامات ال�سمم.
يكون املقاول م�سوؤواًل عن تنفيذ وت�سميم االأعمال.

تتم اإحالة اأي نزاع اأواًل اإلى املهند�س الذي ينوب عن �ساحب العمل واملقاول اللذين يتوجب عليهما مناق�سة امل�ساألة وبذل كافة اجلهود املعقولة للتو�سل اإلى ت�سوية. ويف حال 
عدم التو�سل اإلى ت�سوية خالل 15 يومًا، يحال النزاع اإلى روؤ�ساء جمل�س االإدارة لدى �ساحب العمل واملقاول للبت فيه خالل 30 يومًا. ويف حال عدم التو�سل اإلى ت�سوية، 

يجوز اإحالة النزاع اإلى ديوان املظامل. كما يجوز كذلك اإحالة النزاع اإلى خبري فني عند وجوب ذلك مبقت�سى العقد اأو مبوافقة الطرفني.

املالحق

تت�سمن اأحكام العقد املذكورة اأعاله على التعديالت التالية:
ཛ .امللحق رقم 1 بتاريخ 31 مايو 2016م
ཛ .امللحق رقم 2 بتاريخ 9 نوفمرب 2017م
ཛ .امللحق رقم 3 بتاريخ 4 اأبريل 2019م

وقد نتج عن تلك املالحق تعديالت يف مدة العقد وقيمة العقد وغرامات التاأخري وتخ�سي�س حوافز مقابل االإمتام املبكر املذكورة اأعاله.
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التفاقيات الإطارية ١٣١6١٣

اتفاقية الإيجار الإطارية مع �شركة فواز عبدالعزيز احلكري و�شركاه ١٣١6١٣١١

اأبرمت ال�سركة بتاريخ 16 دي�سمرب 2018م اتفاقية اإطارية )»اتفاقية االإيجار االإطارية«( مع �سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه. وحتّدد االتفاقية 
املذكورة االإطار العام للعالقة بني االأطراف، مبا ي�سمن اإبرام جميع اتفاقيات اإيجار املتاجر بني ال�سركة و�سركة فواز عبدالعزيز احلكري و�سركاه على 

اأ�س�س جتارية بحتة.

على وجه اخل�سو�س، ت�سمل اتفاقية االإيجار االإطارية ما يلي: 
ཛ  جمموعة متفق عليها من »املبادئ املتعلقة بت�سعري بدل االإيجار« والتي ميكن اتباعها لتحديد بدل االإيجار الأي متجر موجود يف اأي من املراكز

التجارية. 

ཛ  االإيجار املجانية واالمتيازات الت�ساعدي وفرتات  االإيجار  االإيجار، مبا يف ذلك  معايري حمددة ومتفق عليها لكل �سرط رئي�سي من عقود 
القائمة على امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري. على وجه اخل�سو�س، تتيح هذه املعايري املتفق عليها منح خ�سومات معينة على عقود االإيجار 

على اأ�سا�س �سيا�سة اخل�سومات املعتمدة من ال�سركة. 

ཛ  اإبرامها بعد توقيع اتفاقية االإيجار اإيجار منوذجي« يتم ا�ستخدامه فيما يتعلق بعقود االإيجار اجلديدة التي يتم  منوذج متفق عليه لـ«عقد 
االإطارية.

يتفق الطرفان على تن�سيق جهودهم الت�سويقية ل�سالح كل من املراكز التجارية التابعة لل�سركة والتي ي�ستاأجر فيها فواز عبدالعزيز احلكري وللعالمات 
التجارية اململوكة لفواز عبدالعزيز احلكري داخل تلك املراكز، �سريطة اأن يتحمل كل طرف م�ساريفه اخلا�سة.

مدة هذه االتفاقية �سبع )7( �سنوات من تاريخ التوقيع، ويجوز اإنهاوؤها من قبل اأي من الطرفني اإذا كان الطرف االآخر مق�سرا يف اأي من التزاماته 
اجلوهرية )دون اأن يعمد اإلى ت�سحيح ذلك التق�سري خالل 30 يوما من ا�ستالمه اإ�سعارا ب�ساأن ذلك( اأو يف حال دخول الطرف االآخر يف حالة اإع�سار.

اتفاقية الإيجار الإطارية مع �شركة الأطعمة والرتفيه ١٣١6١٣١١

اأبرمت ال�سركة بتاريخ 13 دي�سمرب 2018م اتفاقية اإطارية )»اتفاقية االإيجار االإطارية«( مع �سركة االأطعمة والرتفيه. وحتّدد االتفاقية املذكورة االإطار 
العام للعالقة بني االأطراف، مبا ي�سمن اإبرام كافة عقود اإيجار املتاجر بني ال�سركة و�سركة االأطعمة والرتفيه على اأ�س�س جتارية بحتة.

وعلى وجه التحديد، ت�سمل اتفاقية االإيجار االإطارية: 
ཛ  جمموعة متفق عليها من »املبادئ املتعلقة باأ�سعار االإيجار« والتي ميكن مراعاتها لتحديد قيمة بدل االإيجار الأي ف�سحة متوفرة داخل املراكز

التجارية. 

ཛ  ،معايري حمددة ومتفق عليها لكل �سرط رئي�سي من �سروط عقود االإيجار، مبا يف ذلك ارتفاع قيمة بدل االإيجار، وفرتات االإيجار املجانية
واالمتيازات القائمة على امل�ساحة االإجمالية القابلة للتاأجري. وعلى وجه التحديد، تتيح تلك املعايري املتفق عليها منح خ�سومات معّينة على 

بدل االإيجار، متا�سيا مع �سيا�سة اخل�سومات املعتمدة لدى ال�سركة؛ و

ཛ  .منوذج متفق عليه لـ»عقد اإيجار منوذجي» يتم ا�ستخدامه يف عقود االإيجار اجلديدة املربمة بعد توقيع اتفاقية االإيجار االإطارية»

يتفق االأطراف على تن�سيق جهودهم الت�سويقية مبا يوؤول مل�سلحة كافة املراكز التجارية التابعة لل�سركة التي ت�ستاأجر فيها �سركة االطعمة والرتفيه، 
�سريطة اأن يتحمل كل طرف تكاليفه اخلا�سة. 

اإن مدة االتفاقية هي �سبع )7( �سنوات تبداأ اعتبارًا من تاريخ توقيعها، ويجوز اإنهاوؤها من جانب اأي طرف يف حال انتهاك الطرف االآخر الأي التزام 
جوهري )مل تتّم معاجلته يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ تلقي اإ�سعار ب�ساأنه( اأو يف حال دخول الطرف االآخر يف حالة اإع�سار.

اتفاقية البناء الإطارية مع �شركة فواز احلكري العقارية ١٣١6١٣١٣

اأبرمت ال�سركة بتاريخ 13 دي�سمرب 2018م اتفاقية اإطارية )»اتفاقية البناء االإطارية«( مع �سركة فواز احلكري العقارية. وحتّدد االتفاقية املذكورة 
االإطار العام للعالقة بني االأطراف، مبا ي�سمن اإبرام جميع اتفاقيات عقود البناء اخلا�سة بتطوير املراكز التجارية اجلديدة بني ال�سركة و�سركة فواز 

احلكري العقارية على اأ�س�س جتارية بحتة. 

وتنطبق بنود اتفاقية البناء االإطارية على عقود البناء التي يتم اإبرامها بعد توقيع اتفاقية البناء االإطارية )»عقود البناء اجلديدة«(. 
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على وجه اخل�سو�س، فاإن اتفاقية البناء االإطارية: 
ཛ  ت�سمل معايري متفق عليها لكل �سرط رئي�سي من عقود البناء اجلديدة، ومن �سمن ذلك �سمانات املقاول، وخطر تخ�سي�س العقود، وت�سعري

املبلغ االإجمايل، واالختالفات يف النطاق، والتعوي�سات املقطوعة، والقيود املفرو�سة على امل�سوؤولية؛ و

ཛ  تن�س على اأن ينطوي نطاق اخلدمة مبوجب كل عقد بناء جديد على عقد ت�سميم وعقد بناء واأن تتبع االأعمال ت�سل�سال متفقا عليه، مما
ي�سمل تعيني ا�ست�ساري تكاليف م�ستقل ملراجعة �سعر العقد والتاأكد من اأنه مالئم لل�سعر املعياري ال�سائد يف ال�سوق.

واعتبارا من تاريخ اتفاقية البناء االإطارية، ال يكون اأي من الطرفني ملزما بالتعامل ح�سريا مع الطرف االآخر، حيث يجوز لل�سركة تعيني مقاولني 
اآخرين لتطوير املراكز التجارية اجلديدة، وال يحظر على �سركة فواز احلكري العقارية تنفيذ م�ساريع لبناء مراكز جتارية ل�سالح عمالء اآخرين.

مدة هذه االتفاقية �سبع )7( �سنوات من تاريخ التوقيع، ويجوز اإنهاوؤها من قبل اأي من الطرفني اإذا كان الطرف االآخر مق�سرا يف اأي من التزاماته 
اجلوهرية )دون اأن يعمد اإلى ت�سحيح ذلك التق�سري خالل 30 يوما من ا�ستالمه اإ�سعارا ب�ساأن ذلك( اأو يف حال دخول الطرف االآخر يف حالة اإع�سار.

العقود الأخرى ١٣١6١١

عقد موؤ�ش�شة ت�شاري�س جند للحرا�شات الأمنية ١٣١6١١١١

اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات اأمنية مدنية مع موؤ�س�سة ت�ساري�س جند للحرا�سات االأمنية )»الطرف الثاين«( بتاريخ 2017/04/01م. وقد حّددت 
مدة االتفاقية ب�سنتني ميالديتني جُتّدد تلقائيًا بالر�سا املتبادل بني الطرفني.

وعماًل باأحكام هذه االتفاقية، يتعنّي على الطرف الثاين تقدمي اخلدمات االأمنية املدنية يف املراكز التجارية، من خالل توفري حّرا�س اأمن، وحار�سات 
اأمن، وم�سوؤولني عن مناوبات العمل، وم�سرفني، ومركبات اأمن، وحّرا�س �سخ�سيني.

واإمدادها  م�سوؤواًل عن جتهيز مركبات،  الثاين  الطرف  ويكون  التجارية،  املراكز  اأرجاء  دوريات يف  الثاين خدمات  الطرف  يقّدم  ف�ساًل عن ذلك، 
الغاية.  لهذه  واإدارتها  و�سيانتها،  بالوقود، 

وعماًل باأحكام هذه االتفاقية، تقوم ال�سركة باإ�سدار اأوامر �سراء ملوؤ�س�سة ت�ساري�س جند للحرا�سات االأمنية لتوفري خدمات اأمنية مدنية لكل من املراكز 
التجارية الـت�سعة ع�سر التابعة لها، واملبنى الرئي�سي. اإن مدة كل من هذه االأوامر ال�سراء �سنتني، تبداأ يف 1 اأبريل 2017م. والقيمة االإجمالية لهذه 

االأوامر ال�سراء 87.5 مليون ريال �سعودي �سنوًيا.

عقد اإيجار �شركة فا�س للطاقة ١٣١6١١١١

�سركة املراكز العربية ب�سفتها »املالك« و�سركة فا�س للطاقة املتجددة ب�سفتها »امل�ستاأجر« الطرفان

غري حمددةامل�شاحة )م١(

25 �سنة ابتداء من 2018/01/01ممدة الإيجار

الغر�س
تركيب األواح �سم�سية يف الف�سحات املحددة يف امللحق 1 من عقد االإيجار والواقعة على ال�سطوح ومواقف ال�سيارات التابعة للمراكز التجارية واإنتاج وبيع الطاقة الكهربائية 

بوا�سطة تلك االألواح )»الف�سحات املوؤجرة«(. 
وال يجوز للم�ستاأجر تغيري وجهة ا�ستعمال املاأجور دون احل�سول عل موافقة م�سبقة من املالك. 

تتكون امل�ساحة املوؤجرة من �سطوح ومواقف ال�سيارات التابعة للمراكز التجارية.امل�شاحة املوؤجرة

بدل الإيجار

150.000 ريال �سعودي للخم�س �سنوات االأولى.
ويتم زيادة بدل االإيجار بن�سبة 10% كل خم�س �سنوات من مدة االإيجار

يتم دفع االإيجار على دفعتني �سنويا مقدما. ي�سبح ق�سط االإيجار االأول م�ستحق ال�سداد عند توقيع االتفاقية، ويتوجب �سداد الدفعات االأخرى قبل 30 يومًا من تاريخ 
ا�ستحقاق مبالغ االإيجار هذه. 

يبداأ �سداد بدل االإيجار لدى االنتهاء من تركيب وت�سغيل اأول »حمطة« لالألواح ال�سم�سية اأو خالل 3 �سنوات من تاريخ توقيعها، اأيهما اأ�سبق. تاريخ بدء الإيجار

10% من قيمة االإيجار ال�سنوي، يدف عند التوقيعمبلغ التاأمني
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الإنهاء

يجوز الأي طرف ف�سخ االتفاقية يف حال عدم اإن�ساء وت�سغيل اأي »حمطة« لالألواح ال�سم�سية خالل 3 �سنوات من تاريخ 1439/02/18هـ )املوافق 2017/11/07م(، من 
خالل تقدمي اإ�سعار خطي للطرف االآخر. وال يكون اأي طرف م�سوؤواًل عن �سداد اأي تعوي�س للطرف االآخر يف مثل هذه احلاالت. 

يجوز للمالك ف�سخ االتفاقية يف حال: 
ཛ  عدم امتثال امل�ستاأجر الأي من القواعد واللوائح التنظيمية املطبقة يف املراكز التجارية وعجزه عن معاجلة ذلك االنتهاك بعد تلقيه اإ�سعارا خطيا مدته ع�سرة اأيام

من املالك؛ 
ཛ  قيام امل�ستاأجر باإن�ساء اأي مبان اأو مرافق يف الف�سحات املوؤجرة من دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من املالك؛
ཛ  عدم دفع امل�ستاأجر الأي ر�سوم مرتتبة على ا�ستخدامه الأي مرافق عامة قد وّفرها املالك له مبا�سرًة؛
ཛ  اأ�سبح امل�ستاأجر مفل�سًا اأو دخل يف مرحلة الت�سفية، بقدر ما مينعه ذلك عن الوفاء بالتزاماته املن�سو�س عليها يف اتفاقية االإيجار؛
ཛ  مل يتمكن امل�ستاأجر من احل�سول على الت�ساريح الالزمة ملزاولة اأن�سطته اأو يف حال تغريت اأن�سطة امل�ستاأجر؛
ཛ  مل يتمكن امل�ستاأجر من احلفاظ على الت�ساريح والرتاخي�س الالزمة طوال مدة االإيجار، اأو يف حالة اإبطال اأو تعليق اأي من تلك الت�ساريح اأو الرتاخي�س وعدم

ردها اإلى و�سعها ال�سالح �سمن املهلة املحددة من قبل املالك؛ 
ཛ .مل يتمّكن امل�ستاأجر من دفع بدل االإيجار اأو اأي مبلغ م�ستحق عليه )مبا يف ذلك ال�سريبة( خالل )10( اأيام من تاريخ اال�ستحقاق

 حقوق التنازل / التاأجري من
 الباطن / التغيري يف مركز

 ال�شيطرة

ال يجوز للم�ستاأجر التنازل عن الف�سحات املوؤجرة اأو اأي اأك�ساك اأو ف�سحات اإعالنية فيها، اأو الت�سارك يف ا�ستخدامها، اأو تاأجريها من الباطن كاملة اأو جزء منها دون 
احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة للمالك. 

ويتوجب احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من املالك قبل التمكن من التنازل عن عقد االإيجار مل�سلحة الغري. ويتعني على ممثل املتنازل له )املالك اجلديد( توقيع 
اتفاقية االإيجار نف�سها يف حالة التنازل عن عقد االإيجار مل�سلحة الغري. 

يجوز للمالك التنازل عن عقد االيجار ل�سالح اأي طرف ثالث اأو م�ساركته امللكية اأو تاأجريه من الباطن. 

يتعنّي على امل�ستاأجر تبليغ املالك برغبته يف جتديد االتفاقية قبل �ستة اأ�سهر من انتهاء مدتها. ويف حال موافقة املالك، يتم الدخول باتفاقية جديدة تت�سمن �سروط التجديد
جديدة. 

عقد ال�شيانة مع �شركة اتقان لإدارة املرافق ١٣١6١١١٣

عقد ال�سيانة بني �سركة املراكز العربية )«ال�سركة»( و�سركة اتقان الإدارة املرافق )«الطرف الثاين»( الطرفان

 3 �سنوات تبداأ يف 12 دي�سمرب 2017م  املدة

يقوم الطرف الثاين بتقدمي خدمات اإدارة املرافق )با�ستثناء خدمات اإدارة االأمن والتنظيف( للمناطق امل�سرتكة واملرافق امل�سرتكة يف املراكز التجارية التابعة لل�سركة.  الغر�س

 الر�شوم

تدفع ال�سركة ر�سما نهائيا ي�سمل جميع التزامات الطرف الثاين، وتكاليف معاجلة العيوب، والتكاليف املرتبطة بتعليمات ال�سركة، واأي اختالفات معقولة يف ال�سروط مما 
ميكن توقعه ب�سكل معقول، والتكاليف املرتبطة بالتاأخر اأو التعطل، واأي م�سكالت اأخرى قد يواجهها الطرف الثاين. 

 تعترب الر�سوم املدفوعة �ساملة جلميع التكاليف وامل�ساريف وامل�ستهلكات والنفقات العامة والعموالت وال�سرائب والر�سوم والتاأمينات واالأتعاب واالأرباح. 
ُتفر�س عقوبة على الطرف الثاين عن اأي اإخفاق يف االمتثال ملوؤ�سرات االأداء الرئي�سية اخلا�سة به. 

 ال�شروط العامة

ཛ .ُتعترب اخلدمات غري �ساملة ب�سكل عام
ཛ .يتم تقييم امل�سروع با�ستخدام موؤ�سرات االأداء الرئي�سية التي ت�ستند اإلى اتفاقية م�ستوى اخلدمة املتفق عليه
ཛ  )12( وت�ستمر ملدة اثني ع�سر )يلتزم الطرف الثاين بفرتة م�سوؤولية عن العيوب تبداأ من تاريخ �سهادة اال�ستالم )التي تثبت قبول ال�سركة للمعدات واالأنظمة

�سهرًا. 
ཛ  .ُيحظر على الطرف الثاين تغيري اأي من موظفيه االأ�سا�سيني وعليه �سمان م�ساركتهم امل�ستمرة
ཛ  .يوافق الطرف الثاين على توظيف املوظفني احلاليني لل�سركة مبوجب عقود عمل جديدة
ཛ .يجوز لل�سركة حذف اأي جزء من اخلدمات واإ�سناد بع�س هذه اخلدمات جلهات خارجية
ཛ  يجوز لل�سركة ممار�سة حقها يف مقا�سة اأي مبالغ م�ستحقة لها من الطرف الثاين مبوجب اأي اتفاق بني الطرفني عن طريق اإخطار الطرف الثاين واإعطائه خم�سة

)5( اأيام للرد. 

 حدود امل�شوؤولية
ال يتحمل اأي طرف امل�سوؤولية عن اخل�سارة التبعية �سواء كانت مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

وال يتحمل الطرفان امل�سوؤولية عن التاأخري الناجم عن اأحداث القوة القاهرة، ب�سرط اإخطار الطرف االآخر بها خالل خم�سة )5( اأيام من علم الطرف املعني. 

الإنهاء

ཛ  يجوز لل�سركة اإنهاء االتفاقية مبوجب اإ�سعار خطي تر�سله اإلى الطرف الثاين قبل )90( يوما دون �سبب م�سروع، اأو لغر�س تي�سري اأمور ال�سركة، اأو دون احلاجة
اإلى اأمر من املحكمة. 

ཛ  .تنتهي االتفاقية، يف اأي حال، عندما ينتهي الطرف الثاين من تقدمي اخلدمات مبا ير�سي ال�سركة ب�سكل معقول
ཛ  لل�سركة احلق يف اإنهاء االتفاقية فوًرا اإذا قام الطرف الثاين بخرق اأي بند اأو �سرط من االتفاقية، دون اإمكانية الت�سحيح، اأو يف حالة خرق قابل للت�سحيح، اإذا

اأخفق الطرف الثاين يف اتخاذ اخلطوات املعقولة لت�سحيح اخلرق املذكور خالل )30( يوًما من االإ�سعار املكتوب املر�سل من ال�سركة ب�ساأن ذلك اخلرق. 
ཛ  .لل�سركة احلق يف اإنهاء االتفاقية اإذا قام الطرف الثاين بخرق االتفاقية يف منا�سبتني اأو اأكرث خالل فرتة �ستة اأ�سهر
ཛ  يجوز الأي من الطرفني اإنهاء االتفاقية يف حالة ا�ستمرار اأي حدث من اأحداث القوة القاهرة ملدة تزيد عن 60 يوًما، على اأن يتم ت�سليم اإ�سعار خطي بذلك للطرف

االآخر قبل 21 يوًما )21( يوًما من االإنهاء املق�سود. 
ཛ  .يجوز للطرف الثاين اإنهاء االتفاقية اإذا قامت ال�سركة بتعليق اخلدمات لفرتة تزيد عن ت�سعني )90( يوًما متتاليا

 يجب على الطرف الثاين احل�سول على موافقة ال�سركة على اأي ترتيب ب�ساأن تعاقد من الباطن اأو تنازل اأو غري ذلك. ولل�سركة حق نقل حقوقها والتزاماتها اأو التنازل  حقوق التنازل
عنها مبوجب االتفاقية. 

 عدم املناف�شة / الأطراف ذات
 العالقة

على الطرف الثاين تاأكيد ما يلي: 
ཛ  على حد علمه وبعد اال�ستف�سار، اأنه لي�س لدى اأي من موظفيه اأي م�سلحة يف اأي كيان يناف�س ال�سركة اأو ال�سركات التابعة؛ و
ཛ  .اأنه لي�س من بني موظفيه اأو اأفراد اأ�سرهم من مت توظيفه من جانب ال�سركة اأو ال�سركات التابعة، با�ستثناء ما �سبق االإف�ساح عنه يف بيان االلتزام

 تخ�سع االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. تتم ت�سوية املنازعات بطريقة ودية، واإن تعذر ذلك، فُيحال النزاع اإلى املركز ال�سعودي للتحكيم التجاري.النظام الواجب التطبيق
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الت�شهيالت الئتمانية والقرو�س ١٣١7

بتاريخ 26 اأبريل 2018م، اأبرمت ال�سركة ت�سهيل متويل اإ�سالمي م�سرتك م�سمون لتنفيذ عملية اإعادة التمويل مع ممولني معينني )»املمولني»(. وقد 
جرت هيكلة اتفاقيات اعادة التمويل على النحو التايل:

ཛ اتفاقية مرابحة مببلغ حوايل 1.433.350.000 ريال �سعودي )«ت�سهيل املرابحة»(، و
ཛ ،)«اتفاقية اإجارة مببلغ حوايل 5.771.500.000 ريال �سعودي )«ت�سهيل االإجارة

)وي�سار اإليهما معًا بعبارة »اتفاقيات اعادة التمويل»(.
وكان اإجمايل املبلغ امل�سحوب من جانب ال�سركة مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل، كما يف 31 دي�سمرب 2018م، 6.900 مليون ريال �سعودي وقد مت 
ا�ستخدام مبلغ قدره 5.995 مليون ريال �سعودي من ذلك املبلغ ل�سداد جميع املبالغ امل�ستحقة وغري املدفوعة مبوجب ترتيبات ت�سهيل الدين املربمة 
فيما بني كل من �سركة مراكز الريا�س املحدودة و�سركة جممع عيون الرائد التجارية و�سركة عيون الب�ساتني للتجارة، وبالتايل مت اإنهاء كل من هذه 
الرتتيبات. مت دفع مبلغ قدره 450 مليون ريال �سعودي من هذه املتح�سالت، ل�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة كدفعة مقدمة على االأرباح املوزعة لل�سنة 
املالية املنتهية يف 31 مار�س 2019. وكما يف 30 يونيو 2018، كانت �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة قد �سددت 357 مليون ريال �سعودي من خالل دفعة 
قدرها 180 مليون ريال �سعودي مقابل االأرباح املعلنة عن الفرتة من 1 اأبريل 2018 اإلى 30 يونيو 2018 ومبلغ نقدي قدره 177 مليون ريال �سعودي. 
وكما يف 31 دي�سمرب 2018م، قامت ال�سركة بت�سوية مبلغ قدره 93 مليون ريال �سعودي حل�ساب فا�س ال�سعودية القاب�سة مبقا�سة 460 مليون ريال 
�سعودي يف مقابل عوائد ال�سركة عن الفرتة من 1 يوليو 2018م اإلى 31 دي�سمرب 2018م، باالإ�سافة اإلى ذلك، مت ا�ستخدام 495 مليون ريال �سعودي 
من العائدات لتمويل متطلبات االإنفاق الراأ�سمايل للمراكز التجارية قيد االإن�ساء حاليًا واعتبارًا من 31 دي�سمري 2018م، بلغت المبالغ غري الم�سحوبة 

مبوجب اتفاقيات اإعادة التمويل 305 مليون ريال �سعودي.
املنازعات  ت�سوية  تن�ساأ عنها من خالل جلنة  اأية نزاعات  ت�سوية  ال�سعودية، ويجب  العربية  اململكة  التمويل الأنظمة  اعادة  اتفاقيات  وتخ�سع كل من 
امل�سرفية املوؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية، واللجنة اال�ستئنافية للمنازعات واملخالفات امل�سرفية، ويف كل حالة يجري العمل حتت رعاية موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي واأي كيان خلف لها.
وت�ستمل اتفاقيات اعادة التمويل على ن�سو�س حتظر اإحداث اأية تغيريات يف هيكلة ملكية ال�سركة دون موافقة كتابية م�سبقة من جميع جهات التمويل، 
بخالف تلك التغيريات التي جتري كنتيجة مبا�سرة لعملية الطرح، على اأنه )اأ( قبل اإمتام الطرح، يجب تقدمي اإ�سعار جلهات التمويل باأية تغيريات 
متوقعة يف ملكية االأ�سهم بال�سركة ويف اإدارتها العليا كنتيجة مرتتبة على عملية الطرح، و)ب( بعد اإمتام الطرح، يجب اأن تتاأكد ال�سركة من اأن ميلك 
كل من ال�سامنني ال�سخ�سيني و�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، يف جميع االأوقات )ب�سكل مبا�سر و/اأو غري مبا�سر(، ن�سبة )51%( من راأ�س مال 

ال�سركة.
ال�سامنني  اأن  ت�سمن  بطريقة  الطرح  بهيكلة  وقامت  الطرح،  قبل  التمويل،  اعادة  اتفاقيات  مبوجب  تقدميه  املطلوب  االإ�سعار  ال�سركة  قدمت  وقد 
ال�سخ�سيني و�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة )ب�سكل مبا�سر و/اأو غري مبا�سر( �سوف ي�ستمرون جمتمعني يف متلك )51%( من اأ�سهم ال�سركة بعد 

الن�سرة. التمويل، كما هو احلال يف تاريخ هذه  اإعادة  باأحكام  اإخالل  اأي  ال�سركة  اإمتام عملية الطرح. ومل ترتكب 
والعهود  وال�سمانات  التعهدات  الرئي�سية )مبا يف ذلك  التجارية  االأحكام  اأن عددًا من  اإال  اإاإ�سالمي خمتلفة،  الرغم من وجود هياكل متويل  وعلى 
االإيجابية وال�سلبية ووقائع التق�سري(، يف كل من ت�سهيل املرابحة وت�سهيل االإجارة، هي مت�سابهة اإلى حد كبري. ونورد اأدناه ملخ�سًا ينطوي على املالمح 

الرئي�سية لكل من اتفاقيات اعادة التمويل، اإلى جانب ملخ�س لالأحكام الرئي�سية امل�سرتكة لهذين النوعني من الت�سهيالت. 
مل ت�سرتط البنوك من ال�سركة احل�سول على اأي موافقات لتغري امللكية والطرح.

ت�شهيل املرابحة ١٣١7١١

يلخ�س اجلدول التايل بع�سًا من املعلومات الرئي�سية لت�سهيل املرابحة:
جدول  ١١١١٣: ملخ�س ت�شهيل املرابحة

اتفاقية مرابحة ال�سلع )اأي: ترتيب ل�سراء وبيع �سلع ينتج عنها التزام بالدفع املوؤجل / الديون امل�ستحقة على ال�سركة جلهات التمويل مقابل قيام ال�سركة ب�سراء ال�سلع 
املعنية من جهات التمويل، وت�سديد مبلغ نقدي لل�سركة من بيع تلك ال�سلع امل�سرتاة.( نوع التمويل

ال�سركة وجمموعة �سامبا املالية )ب�سفتها وكيل اال�ستثمار بالنيابة عن اجلهات املمولة للمرابحة(. الأطراف

26 اأبريل 2018م التاريخ

اأق�ساط ن�سف �سنوية تبداأ بعد �ستة )6( اأ�سهر من تاريخ الت�سوية اخلا�س ب�سفقة املرابحة االأولى، ودفعة �سداد الق�سط النهائي بعد مائة وع�سرون )120( �سهرًا.  اإعادة �شداد مبلغ التمويل
الأ�شلي

1.433.470.000 ريال �سعودي املبلغ

10 �سنوات املدة
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)أ( بخصوص الرشيحة )أ( من تسهيل املرابحة املخصص إلعادة متويل مول العرب )جدة(، واألحساء مول، والنور مول، والحمراء مول، وصحارى بالزا، والنخيل مول 
)الدمام(، ومول العرب )موقع الرياض(.

)ب( بخصوص الرشيحة )ب( من تسهيل املرابحة:

مبلغ أقصاه 450.000.000 ريال سعودي يتم استخدامه )أ( إما بكامله إلعادة سداد مديونية معينة مستحقة عىل رشكة فاس السعودية  -

القابضة )وتسدد تلك الدفعة مبارشة ملقدمي ذلك الدين(، )ب( تُستخدم ضمن مبلغ ال يتجاوز 300.000.000 ريال سعودي إلعادة سداد 

مديونية معينة مستحقة عىل رشكة فاس السعودية القابضة )وتسدد تلك الدفعة مبارشة ملقدمي ذلك الدين، مببلغ ال يتجاوز 150.000.000 

ريال سعودي لتغطية احتياجات السيولة للرشكة، و/أو

مبلغ أقصاه 550.000.000 ريال سعودي يخصص لتمويل برنامج الرشكة لتطوير النخيل مول )الدمام(، وبوليفارد الجامعة والخليج مول،  -

و/أو

مبلغ أقصاه 250.000.000 ريال سعودي لتمويل برنامج تطوير املراكز التجارية الخاص بالرشكة )فقط املصاريف الرأساملية وأعامل ترميم  -

وتوسعة املراكز التجارية املوجودة حالياً وأعامل تجهيزات مراكز التسلية والرتفيه يف أية مراكز تسوق موجودة(.

الغر�س

ت�شهيل الإجارة ١٣١7١١

يلخ�س اجلدول التايل بع�سًا من املعلومات الرئي�سية لت�سهيل االإجارة:
جدول  ١٣١١٣: ملخ�س ت�شهيل الإجارة

نوع التمويل

اتفاقية ت�سهيل االإجارة التي وافقت مبوجبها جمموعة �سامبا املالية )كوكيل مل�ساركني خمتلفني يف ت�سهيل االإجارة( على اأن ت�سرتي من ال�سركة، من وقت الآخر، طبقًا 
التفاقيات ال�سراء املتعلقة بعقارات معينة مملوكة لل�سركة )«العقارات امل�سمونة»(، وبعد ذلك اإعادة تاأجري العقارات امل�سمونة لل�سركة. وتتمثل العقارات امل�سمونة فيما هو 

اآت:
اأر�س اأبها. 1
االأح�ساء مول. 2
النور مول. 3
مكة مول. 4
النخيل مول )الدمام(. 5
احلمراء مول. 6
اجلبيل مول. 7
اخلليج مول. 8
مول العرب )جدة(. 9

اأر�س الق�سيم. 10
�سحارى بالزا. 11
�سالم مول )الريا�س(. 12
مول العرب )موقع الريا�س(. 13
موقع اجلوهرة. 14

يف نهاية مدة ت�سهيل االإجارة، تعهدت جمموعة �سامبا املالية باأن تعيد اإلى ال�سركة العقارات امل�سمونة املوؤجرة يف ذلك الوقت، مقابل �سداد املبلغ النهائي مبوجب �سريحة 
ت�سهيل االإجارة ذات ال�سلة.

وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، مت نقل العقارات امل�سمونة التالية من ال�سركة اإلى جمموعة �سامبا املالية:
مول العرب )جدة(. 1
االأح�ساء مول. 2
النور مول. 3
احلمراء مول. 4
�سحارى بالزا. 5
النخيل مول )الدمام(. 6
مول العرب )موقع الريا�س(. 7
اأر�س الق�سيم. 8
موقع اجلوهرة. 9

اخلليج مول.. 10
وفيما يتعلق بالعقارات امل�سمونة غري املنقولة يف الوقت الراهن اإلى جمموعة �سامبا املالية مبوجب ت�سهيل االإجارة، فاإن العقارات امل�سمونة تلك قد يتم نقلها الحقًا اإلى 

جمموعة �سامبا املالية يف حالة اإجراء عمليات �سحب اأخرى مبوجب ت�سهيل االإجارة، اأو وفق ما يكون الزمًا بخالف ذلك مبوجب اأحكام اإعادة التمويل.

ال�سركة وجمموعة �سامبا املالية )ب�سفتها وكيل ا�ستثمار االإجارة(.الأطراف

26 اأبريل 2018مالتاريخ

 اإعادة �شداد مبلغ التمويل
مع مراعاة مدة كل اتفاقية اإيجار، اأق�ساط اإيجارية ثابتة ن�سف �سنوية تبداأ بعد 6 اأ�سهر من تاريخ بداية كل اتفاقية اإيجار.الأ�شلي

5.771.530.000 ريال �سعودياملبلغ

10 �سنواتاملدة

الإنهاء
يتم اإنهاء كل �سريحة من ت�سهيل االإجارة، كليًا اأو جزئيًا وب�سكل تلقائي، يف حالة حدوث دمار كلي اأو جزئي لالأ�سول املوؤجرة املعنية مبوجب تلك ال�سريحة، وت�سبح عندئذ 
جميع مبالغ االإجارة بخ�سو�س ال�سريحة ذات ال�سلة من االأ�سول املوؤجرة، حتى تاريخ ذلك ال�سمان، م�ستحقة وواجبة ال�سداد. ويوؤدي اأي�سًا اأي اإنهاء على ذلك النحو اإلى 

التق�سري املتقاطع يف ت�سهيل املرابحة.
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الغر�س

)أ( بخ�سو�س ال�سريحة )اأ( من ت�سهيل االإجارة، يتم تخ�سي�س املبالغ الإعادة متويل مول العرب )جدة(، واالأح�ساء مول، والنور مول، واحلمراء مول، و�سحارى بالزا، 
والنخيل مول )الدمام(، ومول العرب )موقع الريا�س(.

)ب( فيما يتعلق بال�سريحة )ب( من ت�سهيل االإجارة:
يتم ا�ستخدام مبلغ اأق�ساه 450.000.000 ريال �سعودي )اأ( اإما الإعادة ال�سداد الكامل ملديونية معينة م�ستحقة على �سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة )وت�سدد تلك الدفعة 
مبا�سرة ملقدمي ذلك الدين( اأو )ب( يتم ا�ستخدامها �سمن مبلغ ال يتجاوز 300.000.000 ريال �سعودي الإعادة �سداد مديونية معينة م�ستحقة على �سركة فا�س ال�سعودية 

القاب�سة )وت�سدد تلك الدفعة ملقدمي ذلك الدين(، مببلغ ال يزيد عن 150.000.000 ريال �سعودي تخ�س�س لتغطية احتياجات ال�سيولة لل�سركة، و/اأو
مبلغ اأق�ساه 550.000.000 ريال �سعودي يخ�س�س لتمويل برنامج ال�سركة لتطوير النخيل مول )الدمام(، وبوليفارد اجلامعة، واخلليج مول، و/اأو

مبلغ اأق�ساه 250.000.000 ريال �سعودي لتمويل برنامج ال�سركة لتطوير املراكز التجارية )فقط امل�ساريف الراأ�سمالية واأعمال ترميم وتو�سعة املراكز التجارية املوجودة 
حاليًا واأعمال جتهيزات مراكز الت�سلية والرتفيه يف اأية مراكز ت�سوق موجودة(.

الأحكام امل�شرتكة املطبقة على ت�شهيل املرابحة وت�شهيل الإجارة ١٣١7١٣

يلخ�س اجلدول التايل بع�سًا من االأحكام الرئي�سية امل�سرتكة بني ت�سهيل االإجارة وت�سهيل املرابحة:
جدول  ١١١١٣: ملخ�س الأحكام الرئي�شية امل�شرتكة بني ت�شهيل الإجارة وت�شهيل املرابحة

ال�شمان امل�شرتك

�سمانات من كل من ال�سركات ال�سامنة وكل من ال�سامنني ال�سخ�سيني.
التنازل عن بدالت االيجار مبوجب اتفاقيات اإيجار قائمة معينة تكون ال�سركة هي املوؤجر فيها.

التنازل عن التاأمينات اخلا�سة بال�سركة
رهن احل�سابات

يتم �سدادها على اأ�سا�س ن�سف �سنويدفع الأرباح/بدلت الإيجار

 اأرباح املرابحة/بدلت
الإيجار املتغرية

بناًء على ال�سعر املعرو�س بني بنوك الريا�س فيما يتعلق بالودائع بالريال ال�سعودي وهام�س بواقع 2.5% �سنويًا. واإذا اأخفقت ال�سركة يف �سداد دفعات االأق�ساط االإ�سافية 
امل�ستحقة يف كل تاريخ من تواريخ االأق�ساط مبوجب ت�سهيل اإعادة التمويل ذي ال�سلة، وا�ستمرت دفعة االإ�ستهالك االإ�سافية املفقودة تلك م�ستحقة الدفع، فاإن مكون 

هام�س الدفعة اخلا�سة بربح املرابحة / بدل االإيجار املتغري �سوف يزداد مبقدار 0.25% حتى ي�سل اإلى حد اأق�سى قدره 3.0% �سنويًا. وعند قيام ال�سركة ب�سداد دفعة 
االإ�ستهالك االإ�سافية املتاأخرة، ينخف�س الهام�س املت�ساعد مبقدار 0.25% اإلى اأن ي�سل اإلى الهام�س االأ�سلي وقدره 2.5% �سنويًا، �سريطة اأال تكون هناك اأية دفعة 

اإهالك اإ�سافية م�ستحقة وغري مدفوعة.

التعهدات ال�شلبية

تنطوي كل من اتفاقيات اعادة التمويل، مع ا�ستثناءات حمددة م�سموح بها، على قيود م�سرتكة مفرو�سة على قدرة ال�سركة على )من بني اأمور اأخرى(: )1( اإجراء 
اأية عمليات اندماج اأو انف�سال اأو دمج اأو اإعادة هيكلة، و)2( اإحداث تغري جوهري يف الطبيعة العامة الأعمالها، و)3( اال�ستحواذ على اأية �سركة اأو اال�ستحواذ على اأية 
اأ�سهم اأو اأوراق مالية اأو م�ساريع اأو اأ�سول اأو تعهدات، و)4( اإعطاء قرو�س اأو منح اأي ائتمان اأو اإعطاء اأي �سمان اأو تعوي�س، و)5( تكبد اأو اإن�ساء اأو ال�سماح بوجود اأية 
مديونية مالية، و)6( اإن�ساء اأو ال�سماح بوجود اأي �سمان )مبا يف ذلك اأي �سبه �سمان( على اأية عقارات متلكها ال�سركة اأو ت�ستاأجرها، و)7( الت�سرف يف اأي من تلك 

العقارات، و)8( اإعالن اأو اإعطاء اأو �سداد اأية عائدات اأو ر�سوم اأو اأتعاب اأو اأية توزيعات نقدية اأخرى )اأو فائدة على اأية عائدات اأو اأتعاب اأو ر�سوم اأو اأية توزيعات اأخرى 
غري مدفوعة نقدًا( ب�ساأن اأو بخ�سو�س راأ�سمالها، اأو اإعادة �سداد اأو توزيع اأية عائدات اأو احتياطي اأ�سا�سي على اأ�سهم، ويف كل حالة، نقديًا، اأو ا�سرتداد اأو اإعادة �سراء 
اأو اإبطال اأو اإعادة �سداد اأي جزء من راأ�سمالها اأو تقرير القيام بذلك، ويف كل حالة، ب�سكل نقدي، ما مل يتم الوفاء )يف حالة )8( فقط( ب�سروط توزيع معينة، وي�سمل 

ذلك �سرط اإجراء التوزيع من املردودات النقدية املتبقية املوجودة يف احل�ساب النقدي املتبقي، طبقًا التفاقية ح�سابات مربمة من جانب ال�سركة بخ�سو�س عملية اإعادة 
التمويل.

ال�شداد امل�شبق الإلزامي

بعد اإمتام الطرح، اإما: )اأ( على ال�سركة اأن تخ�س�س مبلغًا قدره 500.000.000 ريال �سعودي من متح�سالت الطرح لدفع بدالت االإيجار الثابتة امل�ستحقة وبدالت 
االإيجار الثابتة االإ�سافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت االإجارة، وعليها اأن تخ�س�س مبلغًا قدره 500.000.000 ريال �سعودي من متح�سالت الطرح لت�سديد املبالغ االآجلة 
امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة، اأو )ب( على ال�سركات ال�سامنة اأن ي�سمنوا ا�ستخدام متح�سالت الطرح املنوه عنها اأعاله، يف كل حالة، لدفع بدالت االإيجار الثابتة 

امل�ستحقة والقيمة الثابتة االإ�سافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت االإجارة، والدفعات االآجلة غري املدفوعة امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة، وفق ما يكون منطبقًا. 
بعد اإمتام اأي طرح خا�س معتمد، اإما: )اأ( على ال�سركة ا�ستخدام املبلغ االأدنى ما بني: 500.000.000 ريال �سعودي من متح�سالت الطرح اخلا�س املعتمد، وكامل 

متح�سالت الطرح اخلا�س املعتمد، لت�سديد بدالت االإيجار الثابتة امل�ستحقة وبدالت االإيجار الثابتة االإ�سافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت االإجارة، وعليها تخ�سي�س املبلغ 
االأدنى ما بني: 500.000.000 ريال �سعودي من متح�سالت العر�س اخلا�س املعتمد، واإجمايل متح�سالت العر�س اخلا�س املعتمد لت�سديد الدفعات االآجلة غري املدفوعة 
وامل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة، اأو )ب( على ال�سركات ال�سامنة اأن ت�سمن تخ�سي�س متح�سالت الطرح اخلا�س املعتمد املنوه عنها اأعاله، يف كل حالة، لت�سديد 

بدالت االإيجار الثابتة امل�ستحقة وبدالت االإيجار الثابتة االإ�سافية امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت االإجارة والدفعات االآجلة امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت املرابحة، وفق ما تكون 
احلالة.

ال�شروط الالحقة

اإن ال�سركة مطالبة بت�سليم وثائق وبينات معينة ك�سروط الحقة. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، يتمثل ال�سرط الوحيد الالحق املتبقي يف توفري بينة تثبت اأن ملكية مكة مول 
قد مت نقلها اإلى ا�سم وكيل ال�سمان بخ�سو�س اتفاقيات اعادة التمويل، وذلك يف وقت ال يتجاوز التاريخ الذي ي�سادف مرور اثني ع�سر )12( �سهرًا من اأول ا�ستخدام 

مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل.
اإن اإخفاق ال�سركة يف الوفاء بال�سرط الالحق املنوه عنه اأعاله بحلول الوقت املحدد، ي�سكل واقعة تق�سري فورية تخول ممويل ال�سركة حق اإلغاء اتفاقيات اعادة التمويل 

واإعالن ا�ستحقاق ووجوب دفع جميع املبالغ غري املدفوعة مبوجب تلك الت�سهيالت على الفور، والتنفيذ على الكفاالت وال�سمانات.

م�سموح باإحداث تغيريات يف ملكية ال�سركة ب�سكل مبا�سر نتيجة للطرح، �سريطة اأن ت�سمن ال�سركة اأن ميتلك ال�سامنون ال�سخ�سيون و�سركة فا�س ال�سعودية القاب�سة، يف تغيري ال�شيطرة
اأعقاب عملية الطرح، يف جميع االأوقات )ب�سكل مبا�سر و/اأو غري مبا�سر(، واحدًا وخم�سني باملائة )51%( من راأ�سمال ال�سركة.

املواثيق املالية

املحافظة على ن�سبة القرو�س اإلى القيمة )اأي: الن�سبة املئوية الإجمايل املبالغ امل�ستحقة مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل اإلى قيمة العقارات امل�سمونة ل�سالح . 1
جهات التمويل( يف حدود ال تتجاوز )60%(، و

التاأكد من اأن تكون ن�سبة:. 2
التح�سيالت النقدية لل�سركة املودعة يف ح�ساب املبالغ املح�سلة )�سافية من �سريبة القيمة امل�سافة( خالل فرتة االختبار مطروحًا منها )1( املبالغ  )اأ( 

املدفوعة ل�سداد اأية ر�سوم وتكاليف وم�ساريف غري مدفوعة وم�ستحقة الأي دائن م�سمون مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل و)2( املبالغ املودعة يف ح�ساب م�ساريف ت�سغيل 
ال�سركة بخ�سو�س فرتة االختبار تلك )طبقًا التفاقية احل�سابات(، اإلى 

دفعات جميع املبالغ االأ�سلية واالأرباح اخلا�سة باملديونية املالية املرتتبة على ال�سركة، اإ�سافة اإلى دفعات ال�سركة مبوجب اأية عمليات للخزانة، ويف كل  )ب( 
حالة، فيما يكون منطبقًا اأثناء فرتة االختبار املعنية،

ال تقل عن 1.2:1.0
التاأكد من اأن تكون ن�سبة ال�سركة لالأرباح قبل الفوائد وال�سريبة واال�ستهالك واإطفاء الدين اإلى دفعات جميع املبالغ االأ�سلية واالأرباح، بخ�سو�س املديونية املالية، . 3

م�سافًا اإلى ذلك دفعات ال�سركة مبوجب اأية معامالت للخزانة، ويف كل حالة فيما يكون مطبقًا اأثناء فرتة االختبار تلك، ال تقل عن 1.2:1.0.
التاأكد من اأن تكون ن�سبة اإجمايل خ�سوم ال�سركة اإلى �سايف القيمة امللمو�سة لل�سركة ال تزيد عن 1.5:1.0.. 4
التاأكد من:. 5

اإيداع حت�سيالت نقدية مببلغ ال يقل عن 1.850.000.000 ريال �سعودي يف ح�ساب حت�سيالت ال�سركة �سنويًا اأثناء اأول �سنتني )2( بعد تاريخ الت�سوية،  )اأ( 
و

اإيداع حت�سيالت نقدية مببلغ ال يقل عن 2.050.000.000 ريال �سعودي يف ح�ساب حت�سيالت ال�سركة �سنويًا اأثناء كل �سنة تالية اإلى حني الوفاء  )ب( 
الكامل بجميع االلتزامات مبوجب اتفاقيات اعادة التمويل.

تنطوي كل من اتفاقيات اعادة التمويل على وقائع تق�سري م�سرتكة معينة، مع فرتات �سماح حمددة وحدود االأهمية املادية. وقائع التق�شري
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ال�شمانات ١٣١7١١

مبوجب اأحكام �سمانات ال�سركات، يتوجب على كل �سركة �سامنة اأن تتاأكد اأال تقل ن�سبة اأرباحها قبل الفوائد وال�سريبة واال�ستهالك واإطفاء الدين 
اإلى دفعات جميع املبالغ االأ�سلية واالأرباح، بخ�سو�س املديونية املالية، م�سافًا اإليها الدفعات مبوجب اأي من معامالت اخلزانة، يف كل حالة، فيما يكون 

مطبقًا اأثناء مدة االختبار، عن 1.2:1.0.

وتنتهي �سمانات ال�سركات وال�سمانات ال�سخ�سية:
ཛ لدى اإمتام الطرح، اأو  

ཛ ،حدوث طرح خا�س معتمد، اأي الواقعتني حتدث اأواًل

على اأنه يف كل حالة يجب هيكلة اأو اإعادة متويل جميع االلتزامات مبوجب اتفاقية اعادة التمويل على اأ�سا�س املرابحة، وب�سيغة مقبولة جلهات التمويل، 
و�سريطة اأال تكون قد حدثت واقعة تق�سري وما زالت قائمة.

التاأمني ١٣١8

حتتفظ ال�سركة بوثائق تاأمني تغطي خمتلف اأنواع املخاطر التي قد تتعر�س لها. ويو�سح اجلدول التايل التفا�سيل الرئي�سية لوثائق التاأمني التي حتتفظ 
بها ال�سركة وال�سركات التابعة:

جدول  ١5١١٣: تفا�شيل وثائق التاأمني

احلد الأق�شى للتغطية التاأمينيةمدة ال�شريان�شركة التاأمنينوع التغطية التاأمينيةال�شركة

 P/00001/2019/14102/102ال�سركة 
/وثيقة تاأمني م�سوؤولية االمانة

901.600 ريال �سعوديمن 2019/2/15م اإلى 2020/2/14م االإمناء طوكيو مارين

P/00004/2019/14202/102/ال�سركة 
/وثيقة التاأمني على امل�سوؤولية ال�ساملة

200.000.000 ريال �سعوديمن 2019/2/15م اإلى 2020/2/14م االإمناء طوكيو مارين

P/00003/2019/14101/102ال�سركة 
/وثيقة التاأمني على النقد

10.939.200 ريال �سعوديمن 2019/2/15م اإلى 2020/2/14م االإمناء طوكيو مارين

P/00005/2019/12106/102ال�سركة 
/وثيقة التاأمني على املمتلكات

12.067.423.869 ريال �سعوديمن 2019/2/15م اإلى 2020/2/14م االإمناء طوكيو مارين

P/00004/2019/12106/102ال�سركة 
/وثيقة التاأمني على االرهاب

من 2019/2/15م اإلى 2020/2/14م االإمناء طوكيو مارين
12.067.423.869 ريال �سعودي )حد 
امل�سوؤولية مببلغ 150.000.000 دوالر 

اأمريكي(

امل�سدر: ال�سركة

العقارات ١٣١9

متتلك ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية العقارات التالية:
جدول  ١6١١٣: العقارات التي متتلكها ال�شركة

 امل�شاحة )مرتتاريخ ال�شكرقم ال�شكاملول
مربع(

 القيمة الدفرتية
 )الف ريال
�شعودي(

 املالك ح�شباملالك
الرهنال�شك

املراكز التجارية االإقليمية الكبرية

�سامبا العقاريةال�سركة 1438/10/23135.0001.005.363هـ 820212014012مول العرب )جدة(1.
مت الرهن مل�سلحة 

�سامبا العقارية 
طبقًا الأحكام اإعادة 

التمويل
املراكز التجارية االإقليمية

النور مول )املدينة 2.
ال�سركة 1426/10/1484.096.68302.720هـ2/4/123املنورة(

عبدالرحمن �سعد 
ابراهيم ال�سدحان 

)ع�سو جمل�س 
اإدارة �سامبا 

�سابق( نيابة عن 
جمموعة �سامبا 

املالية طبقا الإعالن 
ت�سمية املر�سح 

الذي �سدر بتاريخ 
2018/04/29م 
ل�سالح جمموعة 

�سامبا املالية

جمموعة �سامبا 
املالية

احلمراء مول 3.
�سامبا العقاريةال�سركة1437/08/0875.705.26643.178هـ210105043686)الريا�س(

مت الرهن مل�سلحة 
�سامبا العقارية 

طبقًا الأحكام اإعادة 
التمويل
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 امل�شاحة )مرتتاريخ ال�شكرقم ال�شكاملول
مربع(

 القيمة الدفرتية
 )الف ريال
�شعودي(

 املالك ح�شباملالك
الرهنال�شك

االأح�ساء مول 4.
�سامبا العقاريةال�سركة1437/04/24162.616.50186.563هـ330809006613)الهفوف(

مت الرهن مل�سلحة 
�سامبا العقارية 

طبقًا الأحكام اإعادة 
التمويل

1426/12/16171.464.08395.449هـ13/87328�سالم مول )الريا�س(5.

ال�سركة مبوجب 
عقد �سراء 

تاريخ 29 اأبريل 
2018م بني �سركة 

مراكز الريا�س 
)بائع( وال�سركة 

)م�سرتي(

بنك الريا�س

ال تخ�سع حاليًا 
لرهن عقاري. علمًا 

باأن هذا العقار 
يعترب من العقارات 

القابلة للرهن 
حتت اتفاقية 

الت�سهيالت، مما 
يعني احتمالية 

رهنه للح�سول على 
متويل ا�سايف.

.6

مكة مول )مكة 
املكرمة(
)ب( 

220112000245

)اأ( 1433/09/0647.004.45هـ)اأ( 320112000244

362.709

ال�سركة 

�سركة تنوير 
العقارية كممثل عن 

ال�سركة مبوجب 
اتفاقية خمال�سة 
تاريخ 22 نوفمرب 

2018م بني 
ال�سركة، و�سركة 
مراكز الريا�س 

وبنك االمناء

مت الرهن مل�سلحة 
�سركة تنوير 

العقارية بالنيابة 
عن ال�سركة

)ب(1433/09/06هـ
ال�سركة18.500

�سركة تنوير 
العقارية كممثل عن 

ال�سركة مبوجب 
اتفاقية خمال�سة 
تاريخ 22 نوفمرب 

2018م بني 
ال�سركة، و�سركة 
مراكز الريا�س 

وبنك االمناء

مت الرهن مل�سلحة 
�سركة تنوير 

العقارية بالنيابة 
عن ال�سركة

املراكز التجارية املحلية

�سركة املراكز ال�سركة1439/11/2025.871.00180.475هـ332403004081اجلبيل مول )اجلبيل(7.
العربية

ال تخ�سع حاليًا 
لرهن عقاري. علمًا 

باأن هذا العقار 
يعترب من العقارات 

القابلة للرهن 
حتت اتفاقية 

الت�سهيالت، مما 
يعني احتمالية 

رهنه للح�سول على 
متويل ا�سايف.

�سحارى بالزا 8.
جمموعة �سامبا ال�سركة1423/02/1512.540.0099.489هـ13/54529)الريا�س(

املالية

مت الرهن مل�سلحة 
جمموعة �سامبا 

املالية طبقا الأحكام 
اإعادة التمويل

موالت قيد االن�ساء

.9
النخيل مول )الدمام(

)ب(
330103019365

)اأ( 1438/03/1242.832.44هـ)اأ( 830103019366

427.394

جمموعة �سامبا ال�سركة
العقارية

مت الرهن مل�سلحة 
جمموعة �سامبا 
العقارية طبقا 
الأحكام اإعادة 

التمويل

جمموعة �سامبا ال�سركة)ب( 1438/03/12100.177هـ
العقارية

مت الرهن مل�سلحة 
جمموعة �سامبا 
العقارية طبقا 
الأحكام اإعادة 

التمويل

اخلليج مول 10.
جمموعة �سامبا ال�سركة1437/08/08101.949.72633.324هـ510105043685)الريا�س(

العقارية

مت الرهن مل�سلحة 
جمموعة �سامبا 
العقارية طبقا 
الأحكام اإعادة 

التمويل 
مواقع لتطوير مراكز ت�سوق جديدة خمطط لها

.11
مول العرب، 

موقع 
الريا�س

جمموعة �سامبا ال�سركة1437/8/12623.371.412.196.809هـ410105043863
العقارية

مت الرهن مل�سلحة 
جمموعة �سامبا 
العقارية طبقا 
الأحكام اإعادة 

التمويل.
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 امل�شاحة )مرتتاريخ ال�شكرقم ال�شكاملول
مربع(

 القيمة الدفرتية
 )الف ريال
�شعودي(

 املالك ح�شباملالك
الرهنال�شك

موقع 12.
ال�سركة1437/06/7170.7461.196.873هـ320219012935اجلوهرة

البنك العربي 
الوطني نيابة عن 
جمموعة �سامبا 

املالية طبقا الإعالن 
ت�سمية املر�سح 
من ال�سريحة 
)ب( بتاريخ 

2018/04/29م 
ل�سالح جمموعة 

�سامبا املالية

مت الرهن مل�سلحة 
البنك العربي 

الوطني نيابة عن 
جمموعة �سامبا 

املالية طبقا الأحكام 
اإعادة التمويل

االأرا�سي ال�ساغرة التي لي�ست لها خطط تنمية حالية

اأر�س 13.
جمموعة �سامبا ال�سركة 1437/08/151.579.675.42350.040هـ362507007015الق�سيم

العقارية

مت الرهن مل�سلحة 
جمموعة �سامبا 
العقارية طبقا 
الأحكام اإعادة 

التمويل

�سركة مراكز ال�سركة 1438/10/2453.885.7062.000هـ371405005762اأر�س اأبها14.
الريا�س

ال تخ�سع حاليًا 
لرهن عقاري. علمًا 

باأن هذا العقار 
يعترب من العقارات 

القابلة للرهن 
حتت اتفاقية 

الت�سهيالت، مما 
يعني احتمالية 

رهنه للح�سول على 
متويل ا�سايف.

امل�سدر: ال�سركة

امللكية الفكرية ١٣١١0

العالمات التجارية ١٣١١0١١

�سجلت ال�سركة و�سركاتها التابعة عددًا من العالمات التجارية يعتمدون عليها كعالمات جتارية خا�سة باأعمالهم، وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، مت 
ت�سجيل عالمة »املراكز العربية« التجارية وبع�س العالمات التجارية االأخرى امل�ستمدة منها. ال�سركة و�سركاتها التابعة الرئي�سية يعتمدون على هذه 
التابعة على حماية عالماتها  اأو �سركاتها  ال�سركة  فاإن عدم مقدرة  لذا  ال�سوق،  التناف�سي يف  اأعمالهم ودعم و�سعهم  التجارية يف جناح  العالمات 
التجارية اأو ا�سطرار اأي منهم اإلى اتخاذ اإجراء قانوين للحفاظ على العالمة التجارية �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على مقدرتهم على ا�ستعمالها مما 

�سيوؤثر على �سري اأعمالهم ونتائج عمليات ال�سركة.

ويو�سح اجلدول التايل التفا�سيل الرئي�سية جلميع العالمات التجارية امل�سجلة التابعة ل�سركة املراكز العربية يف اململكة العربية ال�سعودية. وت�ستخدم 
ال�سركة حالًيا عدد من هذه العالمات التجارية، ويتم التخطيط ال�ستخدام البع�س منها يف امل�ستقبل.

جدول  ١7١١٣: تفا�شيل العالمات التجارية امل�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية

الشعارفئة العالمةتاريخ االنتهاءرقم العالمة التجاريةبلد التسجيلالرشكة

اململكة العربية الرشكة1.
السعودية 

1438004376
 1448/02/21هـ 

)املوافق 
2026/08/04م(

36

اململكة العربية الرشكة2.
السعودية 

1436011442
  1446/05/25هـ 

)املوافق 
2024/11/27م(

36

اململكة العربية الرشكة3.
السعودية 

1436019866
 1446/09/17هـ 

)املوافق 
2025/03/17م(

36
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الشعارفئة العالمةتاريخ االنتهاءرقم العالمة التجاريةبلد التسجيلالرشكة

اململكة العربية الرشكة4.
السعودية 

1435001084
 1445/01/17هـ 

)املوافق 
2023/08/04م(

36

اململكة العربية الرشكة5.
السعودية 

1437004051
 1447/02/20هـ 

)املوافق 
2025/08/14م(

36

اململكة العربية الرشكة6.
السعودية 

1436019474
 1446/09/11هـ 

)املوافق 
2025/03/11م(

36

اململكة العربية الرشكة7.
السعودية 

1436019475
 1446/09/11هـ 

)املوافق 
2025/03/11م(

36

اململكة العربية الرشكة8.
السعودية 

1438007248
 1448/03/27هـ 

)املوافق 
2026/09/09م(

36

اململكة العربية الرشكة9.
السعودية 

1438007249
 1448/03/27هـ 

)املوافق 
2026/09/09م(

36

اململكة العربية الرشكة10.
السعودية 

1437005617
 1447/03/09هـ 

)املوافق 
2025/09/01م(

36

اململكة العربية الرشكة11.
السعودية 

1438004253
 1448/02/21هـ 

)املوافق 
2026/08/04م(

36

اململكة العربية الرشكة12.
السعودية 

1437013890
 1447/10/10هـ 

)املوافق 
2026/03/29م(

30

اململكة العربية الرشكة13.
السعودية 

1437013888
 1447/10/10هـ 

)املوافق 
2026/03/29م(

36
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الشعارفئة العالمةتاريخ االنتهاءرقم العالمة التجاريةبلد التسجيلالرشكة

اململكة العربية الرشكة14.
السعودية 

1437013889
 1447/10/10هـ 

)املوافق 
2026/03/29م(

43

اململكة العربية الرشكة15.
السعودية 

1437013891
 1447/10/10هـ 

)املوافق 
2026/03/29م(

25

اململكة العربية الرشكة16.
السعودية 

1437001748
 1447/01/21هـ 

)املوافق 
2025/07/16م(

36

اململكة العربية الرشكة17.
السعودية 

1437020009
 1447/09/07هـ 

)املوافق 
2026/02/24م(

36

اململكة العربية الرشكة18.
السعودية 

1437019479
 1447/08/23هـ 

)املوافق 
2026/02/11م(

36

اململكة العربية الرشكة19.
السعودية 

1437020010
 1447/09/07هـ 

)املوافق 
2026/02/24م(

43

اململكة العربية الرشكة20.
السعودية 

1438000233
 1448/01/03هـ 

)املوافق 
2026/06/18م(

43

اململكة العربية الرشكة21.
السعودية 

1437019478
 1447/08/23هـ 

)املوافق 
2026/02/11م(

36

اململكة العربية الرشكة22.
السعودية 

1435011052
 1445/06/13هـ 

)املوافق 
2023/12/26م(

36
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الشعارفئة العالمةتاريخ االنتهاءرقم العالمة التجاريةبلد التسجيلالرشكة

اململكة العربية الرشكة23.
السعودية 

1399/25
 1443/02/30هـ 

)املوافق 
2021/10/08م(

36

اململكة العربية الرشكة24.
السعودية 

142406411
 1444/10/28هـ 

)املوافق 
2023/05/18م(

36

اململكة العربية الرشكة25.
السعودية 

143100765
 1441/01/19هـ 

)املوافق 
2019/09/18م(

36

اململكة العربية الرشكة26.
السعودية 

143110615
 1441/11/01هـ 

)املوافق 
2020/06/22م(

41

اململكة العربية الرشكة27.
السعودية 

143000190
 1450/01/07هـ 

)املوافق 
2028/05/31م(

35

اململكة العربية الرشكة28.
السعودية 

1438021641
 1448/09/21هـ 

)املوافق 
2027/02/28م(

36

اململكة العربية الرشكة29.
السعودية 

1439008972
 1449/04/15هـ 

)املوافق 
2027/09/16م(

36

اململكة العربية الرشكة30.
السعودية 

1439014764
 1449/06/26هـ 

)املوافق 
2027/11/25م(

36

اململكة العربية الرشكة31.
السعودية 

1439003868
 1449/02/15هـ 

)املوافق 
2027/07/19م(

36
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الشعارفئة العالمةتاريخ االنتهاءرقم العالمة التجاريةبلد التسجيلالرشكة

اململكة العربية الرشكة32
السعودية 

1439027756
 1449/12/18هـ 

)املوافق 
2028/05/13م(

36

اململكة العربية الرشكة33
السعودية 

1439027755
 1449/12/18هـ 

)املوافق 
2028/05/13م(

25

اململكة العربية الرشكة34
السعودية 

1439027753
 1449/12/18هـ 

)املوافق 
2028/05/13م(

36

اململكة العربية الرشكة35
السعودية 

1439027752
 1449/12/18هـ 

)املوافق 
2028/05/13م(

36

امل�سدر: ال�سركة

حقوق امللكية الفكرية الأخرى ١٣١١0١١

�سجلت ال�سركة عدة نطاقات اإنرتنت با�سمها. ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل نطاقات االإنرتنت امل�سجلة با�سم ال�سركة:
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جدول  ١8١١٣: تفا�شيل اأ�شماء نطاقات الإنرتنت:

تاريخ النتهاءا�شم نطاق الإنرتنت

www.arabiancentres.com2019/12/18م

www.acclmalls.com2027/01/03م

www.alehsamall.com2020/05/13م

www.aljamaaboulevard.com2023/10/14م

www.aljubailmall.com2020/09/28م

www.almalazmall.com2020/09/04م

www.alminamall.com2023/10/04م

www.alnakheelmallriyadh.com2020/09/25م

www.alnoormall.com2019/04/09م

www.alsalaammall.com2019/08/03م

www.altaifmall.com2020/09/28م

www.alyasminmall.com2019/04/09م

www.arriyadhmall.com2021/03/02م

www.azizmall.com2021/01/17م

www.azizmalljeddah.com2021/05/19م

www.dammammall.com2020/09/28م

www.dammammena.com2023/10/07م

www.dammampark.com2020/10/04م

www.dammamshopping.com2020/09/02م

www.dhahranblvd.com2020/10/01م

www.dhahranboulevard.com2020/10/01م

www.dhahranmall.com2020/04/09م

www.dhahranshopping.com2020/09/02م

www.dollani.org2020/09/25م

www.haifaamalljeddah.com2021/05/28م

www.jannatdhahran.com2023/10/01م

www.jannatjeddah.com2023/10/01م

www.jannatkhobar.com2023/10/01م

www.jannatriyadh.com2023/10/01م



346

تاريخ النتهاءا�شم نطاق الإنرتنت

www.jawharatarriyadh.com2021/08/28م

www.jawharatjeddah.com2020/10/07م

www.jeddahshoppingcity.com2020/09/02م

www.jourymall.com2020/09/28م

www.khaleejmallriyadh.com2020/06/03م

www.khuraismall.com2022/04/09م

www.madinashoppingcity.com2020/09/02م

www.makkamall.com2021/05/08م

www.malazmall.com2020/09/04م

www.mall-of-arabia.com2020/09/23م

www.mallofarabiadhahran.com2021/05/13م

www.mallofarabiariyadh.com2021/05/13م

www.mallofriyadh.com2021/03/02م

www.mallofsaudi.info2021/02/10م

www.mallofsaudi.net2021/02/10م

www.mallofsaudia.com2020/10/10م

www.mallofsaudis.com2021/02/10م

www.muzdalifamall.com2020/08/28م

www.mymallofarabia.com2020/09/23م

www.najdmall.com2021/05/24م

www.nakheelmall.com2021/05/08م

www.nakheelplaza.com2020/04/09م

www.princesultanoasis.com2020/10/04م

www.riyadhshoppingcity.com2020/09/02م

www.riyadmall.com2021/03/02م

www.saharaplaza.com2021/05/02م

www.salaammall.com2020/05/08م

www.salaammalljeddah.com2020/07/30م

www.salbokh.com2020/12/19م
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تاريخ النتهاءا�شم نطاق الإنرتنت

www.salboukh.com2020/12/19م

www.salboukhmall.com2020/09/28م

www.salmamall.com2023/11/24م

www.tajarriyadh.com2021/02/07م

www.tajjeddah.com2021/02/07م

www.talahmall.com2020/12/02م

www.talamall.com2020/12/02م

www.thejeddahmall.com2023/10/11م

www.turkimall.com2020/09/09م

www.wahatalriyadh.com2020/10/04م

www.yasminmall.com2020/09/25م

www.zahramall.com2020/08/28م

امل�سدر: ال�سركة

التقا�شي ١٣١١١

لي�ست هناك اأي نزاعات ق�سائية اأو ق�سايا اأو �سكاوى فعلية اأو حمتملة اأو اإجراءات حتقيق قائمة من املمكن اأن يكون لها، جمتمعة اأو منفردة، تاأثري 
جوهري على ال�سركة و�سركاتها التابعة، كما مل ي�سل اإلى علم ال�سركة وجود اأي نزاعات ق�سائية جوهرية منظورة حاليًا اأو حمتملة اأو حقائق ميكن 

اأن ين�ساأ عنها، جمتمعة اأو منفردة، خطر حمدق متعلق بنزاع جوهري.

ملخ�س النظام الأ�شا�شي ١٣١١١

ا�شم ال�شركة ١٣١١١١١

ا�سم ال�سركة هو »�سركة املراكز العربية« )�سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة(.

اأغرا�س ال�شركة ١٣١١١١١

تقوم ال�سركة مبزاولة وتنفيذ االأغرا�س التالية:
ཛ .سراء االأرا�سي الإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو التاأجري ل�سالح ال�سركة�

ཛ  اأعمال املقاوالت العامة للمباين وي�سمل ذلك اإن�ساء واإ�سالح وهدم وترميم و�سيانة واأعمال احلفر وذلك للمباين العامة واملباين ال�سكنية
واملباين التجارية واملن�ساآت التعليمية واملن�ساآت الرتفيهية واملن�ساآت ال�سحية.

ཛ .سيانة وت�سغيل واإدارة املراكز التجارية واملجمعات التجارية وال�سكنية�

ཛ .ادارة وت�سغيل وتطوير االأرا�سي واملجمعات واالأحياء ال�سكنية

ཛ .اإقامة املباين ال�سكنية والقيام باأعمال ال�سيانة والت�سغيل لها

ཛ .الدعاية واالعالن والدعاية الرقمية

ومتار�س ال�سركة ان�سطتها وفق االنظمة املتبعة وبعد احل�سول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهات املخت�سة اإن وجدت.

امل�شاركة والتملك يف ال�شركات ١٣١١١١٣

يجوز لل�سركة اإن�ساء �سركات مبفردها ذات م�سوؤولية حمدودة اأو (م�ساهمة مقفلة ب�سرط اأال يقل راأ�س املال عن خم�سة )5( مليون ريال �سعودي)، كما 
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يجوز لها اأن متتلك االأ�سهم واحل�س�س يف �سركات اأخرى قائمة اأو تندمج معها ولها حق اال�سرتاك مع الغري يف تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة اأو ذات 
امل�سوؤولية املحدودة واأي �سركات اأخرى وذلك بعد ا�ستيفاء ما تتطلبه االأنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا ال�ساأن. كما يجوز لل�سركة اأن تت�سرف يف هذه 

االأ�سهم اأو احل�س�س على اأال ي�سمل ذلك الو�ساطة يف تداولها.

املركز الرئي�شي لل�شركة ١٣١١١١١

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية، ويجوز اأن ين�ساأ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة اأو خارجها 
بقرار من جمل�س االإدارة.

مدة ال�شركة ١٣١١١١5

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ قيد ال�سركة بال�سجل التجاري ك�سركة م�ساهمة، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار 
من ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على االأقل.

راأ�س املال ١٣١١١١6

حدد راأ�س مال ال�سركة مببلغ 4.450.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإلى 445.000.000 �سهم مت�ساوية القيمة، قيمة كل منها )10( ريال �سعودي 
وجميعها اأ�سهم عادية عينية.

الكتتاب يف الأ�شهم ١٣١١١١7

اأ�سهم راأ�س املال البالغة 445.000.000 �سهم وقيمتها 4.450.000.000 ريال �سعودي ويقر ال�سركاء باأنه �سبق الوفاء  اكتتب املوؤ�س�سون يف جميع 
بكامل راأ�س مال ال�سركة قبل التحول.

الأ�شهم املمتازة ١٣١١١١8

يجوز للجمعية العامة غري العادية لل�سركة طبقًا لالأ�س�س التي ت�سعها اجلهة املخت�سة اأن ت�سدر اأ�سهمًا ممتازة اأو اأن تقرر �سراءها اأو حتويل اأ�سهم 
عادية اإلى اأ�سهم ممتازة اأو حتويل االأ�سهم املمتازة اإلى عادية وال تعطي االأ�سهم املمتازة احلق يف الت�سويت يف اجلمعيات العامة للم�ساهمني وترتب 
هذه االأ�سهم الأ�سحابها احلق يف احل�سول على ن�سبة اأكرث من اأ�سحاب االأ�سهم العادية من االأرباح ال�سافية لل�سركة بعد جتنيب االحتياطي النظامي.

بيع الأ�شهم الغري م�شتوفاة القيمة ١٣١١١١9

يلتزم امل�ساهم بدفع قيمة ال�سهم يف املواعيد املعينة لذلك، واإذا تخلف عن الوفاء يف ميعاد اال�ستحقاق، جاز ملجل�س االإدارة بعد اإبالغه بخطاب م�سجل 
بيع ال�سهم يف املزاد العلني وفقًا لل�سوابط التي حتددها اجلهة املخت�سة.

وت�ستويف ال�سركة من ح�سيلة البيع املبالغ امل�ستحقة لها وترد الباقي اإلى �ساحب ال�سهم، فاإذا مل تف ح�سيلة البيع هذه املبالغ، جاز لل�سركة اأن ت�ستويف 
الباقي من جميع اأموال امل�ساهم. 

ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف عن الدفع اإلى يوم البيع دفع القيمة امل�ستحقة عليه م�سافًا اإليها امل�سروفات التي اأنفقتها ال�سركة يف هذا ال�ساأن. 

وتلغي ال�سركة ال�سهم املبيع وفقًا الأحكام هذه املادة، وتعطي امل�سرتي �سهمًا جديدًا يحمل رقم ال�سهم امللغي وتوؤ�سر يف �سجل االأ�سهم بوقوع البيع مع 
بيان ا�سم املالك اجلديد.

اإ�شدار الأ�شهم ١٣١١١١١0

تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق 
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القيمة يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. وال يجوز توزيعها كاأرباح على امل�ساهمني. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه 
اأ�سخا�س عديدين وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن 

عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

تداول الأ�شهم ١٣١١١١١١

ال يجوز تداول االأ�سهم التي يكتتب بها املوؤ�س�سون اإال بعد ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرا من تاريخ �سدور 
قرار املوافقة على حتول ال�سركة. ويوؤ�سر على �سكوك هذه االأ�سهم مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي مينع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خالل مدة احلظر نقل ملكية االأ�سهم وفقا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة 
وفاته اإلى الغري اأو يف حالة التنفيذ على اأموال املوؤ�س�س املع�سر اأو املفل�س، على اأن تكون اأولوية امتالك تلك االأ�سهم للموؤ�س�سني االآخرين.

وت�سري اأحكام هذه املادة على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء مدة احلظر.

ويجوز لل�سركة ان ت�سرتي ا�سهمها او ترهنها وفقًا ل�سوابط اجلهة املخت�سة وال يكون لالأ�سهم التي ت�سرتيها ال�سركة ا�سوات يف جمعية امل�ساهمني.

�شجل امل�شاهمني ١٣١١١١١١

اأ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم ومهنهم  ال�سركة، الذي يت�سمن  اإعداده  اأو تتعاقد على  ال�سركة بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده  اأ�سهم  تتداول 
وحمال اإقامتهم واأرقام االأ�سهم والقدر املدفوع منها، ويوؤ�سر بهذا القيد على االأ�سهم. وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اإال من 

تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور.

زيادة راأ�س املال ١٣١١١١١٣

ཛ  للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة، ب�سرط اأن يكون راأ�س املال قد دفع كاماًل. وال ي�سرتط اأن يكون راأ�س املال قد
دفع باأكمله اإذا كان اجلزء غري املدفوع من راأ�س املال يعود اإلى اأ�سهم �سدرت مقابل حتويل اأدوات دين اأو �سكوك متويلية اإلى اأ�سهم ومل تنته 

بعد املدة املقررة لتحويلها اإلى اأ�سهم.

ཛ  ال�سركة يف  للعاملني  منها  جزءًا  اأو  املال  راأ�س  زيادة  عند  امل�سدرة  االأ�سهم  تخ�س�س  اأن  االأحوال  جميع  يف  العادية  غري  العامة  للجمعية 
وال�سركات التابعة اأو بع�سها، اأو اأي من ذلك. وال يجوز للم�ساهمني ممار�سة حق االأولوية عند اإ�سدار ال�سركة لالأ�سهم املخ�س�سة للعاملني.

ཛ  للم�ساهم املالك لالأ�سهم وقت �سدور قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال االأولوية يف االكتتاب باالأ�سهم اجلديدة
التي ت�سدر مقابل ح�س�س نقدية، ويبلغ هوؤالء باأولويتهم بالن�سر يف جريدة يومية اأو باإبالغهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة راأ�س 

املال و�سروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

ཛ  يحق للجمعية العامة غري العادية وقف العمل بحق االأولوية للم�ساهمني يف االكتتاب بزيادة راأ�س املال مقابل ح�س�س نقدية اأو اإعطاء االأولوية
لغري امل�ساهمني يف احلاالت التي تراها منا�سبة مل�سلحة ال�سركة.

ཛ  يحق للم�ساهم بيع حق االأولوية اأو التنازل عنه خالل املدة من وقت �سدور قرار اجلمعية العامة باملوافقة على زيادة راأ�س املال اإلى اآخر يوم
لالكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة املرتبطة بهذه احلقوق، وفقَا لل�سوابط التي ت�سعها اجلهة املخت�سة.

ཛ  مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )4( اأعاله، توزع االأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق االأولوية الذين طلبوا االكتتاب، بن�سبة ما ميلكونه من حقوق
اأولوية من اإجمايل حقوق االأولوية الناجتة من زيادة راأ�س املال، ب�سرط اأال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم اجلديدة، ويوزع 
الباقي من االأ�سهم اجلديدة على حملة حقوق االأولوية الذين طلبوا اأكرث من ن�سيبهم، بن�سبة ما ميلكونه من حقوق اأولوية من اإجمايل حقوق 
االأولوية الناجتة من زيادة راأ�س املال، ب�سرط اأال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من االأ�سهم اجلديدة، ويطرح ما تبقى من االأ�سهم على 

الغري، ما مل تقرر اجلمعية العامة غري العادية اأو ين�س نظام ال�سوق املالية على غري ذلك.

تخفي�س راأ�س املال ١٣١١١١١١

للجمعية العامة غري العادية اأن تقرر تخفي�س راأ�س املال اإذا زاد على حاجة ال�سركة اأو اإذا منيت بخ�سائر. ويجوز يف احلالة االأخرية وحدها تخفي�س 
راأ�س املال اإلى ما دون احلد املن�سو�س عليه يف املادة الرابعة واخلم�سني )54( من نظام ال�سركات. وال ي�سدر قرار التخفي�س اإال بعد تالوة تقرير 

خا�س يعده مراجع احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه االلتزامات.

واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار 
التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املنطقة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد 
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املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

اإدارة ال�شركة ١٣١١١١١5

اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ال تزيد عن ثالث )3( �سنوات،  اإدارة موؤلف من ت�سعة )9(  اإدارة ال�سركة جمل�س  يتولى 
اإدارة ملدة خم�سة )5( �سنوات. اأول جمل�س  وا�ستثناء من ذلك يجوز للجمعية العامة للتحول تعيني 

انتهاء ع�شوية املجل�س ١٣١١١١١6

تنتهي ع�سوية املجل�س بانتهاء مدته اأو بانتهاء �سالحية الع�سو لها وفقا الأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية 
يف كل وقت عزل جميع اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو بع�سهم وذلك دون االإخالل بحق الع�سو املعزول جتاه ال�سركة باملطالبة بالتعوي�س اإذا وقع العزل 
ل�سبب غري مقبول اأو يف وقت غري منا�سب ولع�سو جمل�س االإدارة اأن يعتزل ب�سرط اأن يكون ذلك يف وقت منا�سب واإال كان م�سوؤوال قبل ال�سركة عما 

يرتتب على االعتزال من اأ�سرار.

املركز ال�شاغر يف املجل�س ١٣١١١١١7

اإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا موؤقتًا يف املركز ال�ساغر يختاره املجل�س من بني اال�سخا�س الذين تر�سحهم 
جلنة الرت�سيحات، على اأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة والكفاية ويجب اأن تبلغ بذلك الوزارة خالل خم�سة )5( اأيام عمل من تاريخ التعيني واأن 
يعر�س التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه. واإذا مل تتوافر ال�سروط الالزمة النعقاد جمل�س االإدارة 
ب�سبب نق�س عدد اأع�سائه عن احلد االأدنى املن�سو�س عليه يف نظام ال�سركات اأو هذا النظام، وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية لالنعقاد خالل 

�ستني يوما النتخاب العدد الالزم من االأع�ساء.

�شالحيات جمل�س الإدارة ١٣١١١١١8

مع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س االإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة مبا يحقق اأغرا�سها. وملجل�س االإدارة على 
�سبيل املثال ال احل�سر ال�سالحيات التالية: 

الدخول يف املناق�سات واملزايدات وتر�سية العطاءات ومنها - على �سبيل املثال ال احل�سر- وثائق البيع واالإيجار والتاأجري والتمثيل واالإقرارات . 1
والرهن وغريها واإجراء التعامالت نيابة عن ال�سركة. 

التوقيع على اتفاقيات القرو�س مبا يف ذلك القرو�س التي يزيد اأجلها عن مدة ثالث )3( �سنوات، واإ�سدار كفالة التزامات االآخرين ومنح كافة . 2
ال�سمانات لل�سركات التابعة وال�سركات الزميلة وللغري والتعوي�سات واإ�سدار الوكاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة.

القب�س والت�سديد واالإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة واملخال�سة وال�سلح والتنازل واالإنكار وطلب اليمني وردها وال�سفعة وقبول . 3
االأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�سركة وطلب تنفيذ االأحكام ومعار�ستها وقب�س ما يح�سل من التنفيذ واإخراج حجج اال�ستحكام وطلب تعديل 

ال�سكوك ومدتها.

امل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وفتح فروع لل�سركة وحق التوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س . 4
تاأ�سي�س تلك ال�سركات التي تكون ال�سركة �سريكا فيها  اأو تكون ال�سركة �سريكا فيها مع كافة تعديالت عقود  توؤ�س�سها ال�سركة  التي  ال�سركات 
ومالحقها وجميع قرارات ال�سركاء يف تلك ال�سركات مبا يف ذلك القرارات اخلا�سة برفع وخف�س راأ�س املال والتنازل عن احل�س�س و�سرائها 
واإ�سعارات تعيني وعزل  العدل وتوقيع قرارات  اأمام كاتب  ال�سركات  تاأ�سي�س  التعديل وعقود  بالتعديل ومالحق  ال�سركاء  توقيع وتوثيق قرارات 
املدراء والتوقيع لدى اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة واال�ستثمار وعمل التعديالت والتغيريات واالإ�سافة واحلذف وا�ستخراج وجتديد ال�سجالت 

التجارية وا�ستالمها و�سطبها وتغيري اأ�سماء ال�سركات ومنح القرو�س لل�سركات التابعة و�سمان قرو�سها.

املالية . 5 واالأوراق  والكفاالت  وال�سمانات  القرو�س  اتفاقيات  وكذلك  الر�سمية،  واجلهات  العدل  كتاب  اأمام  وال�سكوك  االتفاقيات  على  التوقيع 
ال�سركة. نيابة عن  ال�سرعية  الوكاالت  واإ�سدار  ال�سركة  ديون  �سداد  االأولوية يف  والتنازل عن 

اإفراغ ال�سكوك عن ال�سركة لدى كتاب العدل وقبوله وحتديد الثمن واالإقرار بقب�سه باأي �سورة واال�ستئجار والتاأجري واإزالة �سيوع العقارات . 6
وتخ�سي�سها وق�سمتها، وا�ستالم امل�ستندات و�سكوك التمليك وتقدمي طلبات ا�ستخراج �سور عنها اأو تهمي�سها اأو ت�سحيحها وت�سحيح وتعديل 
ال�سكوك  على  والتوقيع  �سكوك جديدة  على  واحل�سول  اأكرث  اأو  واحد  ال�سكوك يف �سك  ت�سمنته  ما  و�سم  واالأرا�سي  العقارات  وحدود  ذرع 
ب�سراء  ال�سركة  عن  نيابة  والقيام  وتواريخها  وال�سكوك  واملخططات  القطع  واأرقام  وامل�ساحة  واالأطوال  احلدود  وتعديل  وا�ستالمها  ال�سرعية 
االأرا�سي  وبيع  ال�سركة  اأغرا�س  لتحقيق  الالزمة  امللمو�سة،  امللمو�سة وغري  املنقولة،  املنقولة وغري  املمتلكات  والعقارات وغريها من  االأرا�سي 

امللمو�سة. وغري  امللمو�سة  املنقولة،  وغري  املنقولة  واملمتلكات  والعقارات 
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القيام بكافة العمليات امل�سرفية والبنكية داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية مبا يف ذلك، دون ح�سر، فتح احل�سابات البنكية وت�سغيلها مبا . 7
يف ذلك االإيداع وال�سحب وقفل احل�سابات و�سحب االأر�سدة وت�سفيتها، واإ�سدار و�سرف وخ�سم ال�سيكات وال�سندات الأمر والكمبياالت وكافة 
االأوراق التجارية، واال�ستثمار يف االأوراق املالية وابرام االتفاقيات مع اال�سخا�س املرخ�س لهم وطلب اإ�سدار ال�سمانات البنكية وفتح االعتمادات 
امل�ستندية نيابة عن ال�سركة، والدخول يف االتفاقيات املالية بكافة اأنواعها كاملقاي�سات الدولية والتحوط وجميع العمليات املتعلقة بها فيما يتعلق 

بكافة اأعمال ال�سركة وتعاقداتها.

التاأ�سريات وا�ستقدام االأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد . 8 تعيني املحامني واملراجعني واملوظفني والعمال وعزلهم وطلب 
والتنازل عنها. الكفاالت  ونقل  وا�ستخراج االقامات  مرتباتهم 

متويل . 9 وموؤ�س�سات  التمويل  و�سركات  املالية  واملوؤ�س�سات  التجارية  والبنوك  احلكومي  التمويل  وموؤ�س�سات  �سناديق  مع  القرو�س  وعقد  ترتيب 
ال�سادرات واأي جهات ائتمانية اأخرى، داخل اأو خارج اململكة العربية ال�سعودية، مهما بلغت قيمتها اأو مدتها مبا يف ذلك القرو�س والت�سهيالت 

االئتمانية التي تتجاوز مدتها ثالث �سنوات، وي�سمل ذلك التفاو�س واملوافقة واإبرام جميع االتفاقيات وامل�ستندات ذات العالقة.

ال�سركة ل�سمان قرو�س . 10 اأ�سول وموجودات  والتنازل عن  الرهن  والتعهدات مبا يف ذلك، دون ح�سر،  ال�سمانات والكفاالت  اأنواع  تقدمي كافة 
والتزامات وديون ال�سركة اأو ال�سركات التي تكون ال�سركة �سريكًا اأو م�ساهمًا فيها، وللمجل�س يف �سبيل ذلك، دون ح�سر، تقييد �سرف االأرباح 
وااللتزام باالحتفاظ مبلكية االأ�سهم التي متتلكها ال�سركة يف ال�سركات االأخرى التي تكون ال�سركة �سريكًا اأو م�ساهمًا فيها الأي مدة كانت وفقًا 

التمويل. ملتطلبات 

اعتماد االأنظمة الداخلية واملالية واالإدارية والفنية لل�سركة و�سيا�ساتها واإجراءاتها اخلا�سة باملوظفني وتفوي�س املدراء التنفيذيني يف ال�سركة . 11
للتوقيع نيابة عنها وفقًا لالأنظمة وال�سوابط التي و�سعها املجل�س واعتماد خطط عمل ال�سركة وت�سغيلها واإقرار ميزانيتها ال�سنوية.

اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزاماتهم على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س االإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�سروط التالية:. 12
اأن يكون االإبراء بعد م�سي �سنة كاملة من ن�سوء الدين كحد اأدنى.أ. 

اأن يكون االإبراء ملبلغ حمدد لكل عام للمدين الواحد.ب. 

اإبراء املدينني حق مطلق ملجل�س االإدارة ال يجوز التفوي�س فيه.ج. 

ت�سكيل اللجان )من اأع�ساء جمل�س االإدارة او من غريهم( املنا�سبة الأعمال ال�سركة وحلاجتها وتخويل هذه اللجان ما يراه املجل�س مالئمًا من . 13
ال�سالحيات والتن�سيق بني هذه اللجان وذلك بهدف �سرعة البت يف االأمور التي تعر�س عليها.

وللمجل�س يف حدود اخت�سا�سه اأن يوكل اأو يفو�س واحد اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة اأو بع�س اأو كل . 14
�سالحياته واإلغاء هذا التفوي�س اأو التوكيل كليًا اأو جزئيًا واإعطائهم حق تفوي�س الغري.

مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة ١٣١١١١١9

حتدد اجلمعية العامة مكافاآت اأع�ساء جمل�س االدارة وذلك يف حدود ما ين�س عليه نظام ال�سركات ولوائحه، ويجب اأن ي�ستمل تقرير جمل�س االإدارة 
اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من مكافاآت وبدل م�سروفات وغري ذلك من 
املزايا، واأن ي�ستمل كذلك على بيان ما قب�سه اأع�ساء املجل�س بو�سفهم عاملني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأية اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارات واأن 

ي�ستمل اأي�سا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�سرها كل ع�سو من تاريخ اآخر اجتماع للجمعية العامة.

�شالحيات الرئي�س والنائب والع�شو املنتدب واأمني ال�شر ١٣١١١١١0

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا ونائبًا للرئي�س ويجوز له اأن يعني ع�سوًا منتدبًا، وال يجوز اجلمع بني من�سب رئي�س جمل�س االإدارة واأي 
من�سب تنفيذي بال�سركة. ويقوم جمل�س االإدارة بتحديد �سلطات و�سالحيات الع�سو املنتدب يف حال تعيينه.

ويكون لرئي�س املجل�س ال�سالحيات التالية:
الدعوة الجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعيات العامة لل�سركة.أ. 

تروؤ�س واإدارة اجتماع جمل�س االإدارة واجلمعيات العامة لل�سركة.ب. 

يكون �سوته مرجحًا يف حالة ت�ساوي االأ�سوات يف جمل�س االإدارة.ج. 

متثيل ال�سركة يف املحافل الر�سمية واالإعالمية.د. 
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متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�سة واأمام املحاكم ال�سرعية على اختالف درجاتها واأنواعها والهيئات ه. 
وكافة  التجارية  االأوراق  واالبتدائية وجلان  العليا  واللجان  والعمال  العمل  ومكاتب  املالية  ال�سوق  وهيئة  املظامل  وديوان  الق�سائية 
اللجان الق�سائية االأخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية واأق�سام ال�سرطة والغرف التجارية وال�سناعية واالأمانات والبلديات 

والهيئات اخلا�سة وال�سركات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها.

املرافعة واملدافعة واملطالبة واملخا�سمة وال�سلح واالإقرار واالإنكار واالإبراء واملداعاة واملخا�سمة وقبول االأحكام واالعرتا�س عليها والطعن أ. 
يف ال�سهود والتمييز وتقدمي الدعاوي والعرائ�س واملذكرات �سواء كانت ال�سركة مدعية اأو مدعى عليها وذلك لدى اأي جهة كانت ب�سان اأي حق كان يف 
اأي ق�سية تقام منها اأو �سدها اأمام اأي حمكمة ويف اأي جهة والتنازل والطعن وتنفيذ االأحكام وقبولها وردها واالعرتا�س عليها ونفيها وطلب متييزها 
وتقدمي اللوائح االعرتا�سية واإنهاء كافة االإجراءات ال�سرعية واالإدارية املتعلقة بذلك وا�ستالم ال�سكوك واالأحكام والنتائج والعرائ�س وتعيني اأو عزل 
املحامني واملحكمني القانونيني وال�سرعيني واخلرباء املاليني و�سرف اأتعابهم والتوثيق والتوقيع على كافة عقود تاأ�سي�س ال�سركات باأنواعها ومالحق 
التعديل �سواء ب�سراء احل�س�س اأو بيعها وقب�س الثمن وقبول احل�س�س املتنازل عنها داخل وخارج اململكة ودخول �سريك او خروجه والتعديل يف راأ�س 
املال بزيادته اأو تخفي�سه واإ�سافة اأو �سطب اأو تعديل االأغرا�س وتعيني املدراء التنفيذيني وحتديد اأتعابهم و�سالحياتهم وكافة اأعمال ال�سركة االإدارية 
وال�سرعية والقانونية النظامية والتوقيع اأمام كاتب العدل واملحاكم ال�سرعية باأنواعها ومراجعة وزارة التجارة وال�سجل التجاري وطلب تعديل ال�سجالت 
ومراجعة كافة الدوائر احلكومية ذات العالقة واملوؤ�س�سات وال�سركات واالأفراد واأي جهات اأخرى فيما يتعلق بجميع املعامالت والتوقيع ومراجعة الهيئة 
العامة لال�ستثمار واإدارة الرتاخي�س ومراكز اخلدمة ال�ساملة ووزارة التجارة واإ�سدار الرتاخي�س وال�سجالت وال�سهادات )ال�سناعية/اخلدمية/
التجارية( الالزمة وتعديلها وتقدمي كافة امل�ستندات املطلوبة وت�سديد الر�سوم واإجراء التعديالت الالزمة عنها والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم 
وال�سيكات و�سرف املكافاآت  النقدية  املبالغ  الداخلية واخلارجية وحتريك احل�سابات و�سرف وا�ستالم  البنوك  ال�سركة وال�سحب واالإيداع من والى 
والتربعات اأيا كانت وملن ي�ساء وا�ستالم واإ�سدار اأوامر الدفع ودفاتر ال�سيكات وتوقيعها وتظهريها واالأوراق املالية وتوقيع االعتمادات واحلواالت على 
ح�سابات ال�سركة واإ�سدار ال�سيكات و�سرفها والت�سهيالت البنكية وتوقيع العقود اخلا�سة بذلك واإ�سدار ال�سمانات والكفاالت املالية ل�سالح الغري 
نيابة عن ال�سركة يف جميع البنوك وقب�س القرو�س وت�سديد االأق�ساط واال�ستالم والت�سليم وا�ستخراج ال�سجالت التجارية واإدارتها وجتديدها وت�سجيل 
العالمات واالأ�سماء التجارية ومتابعتها واالإعالن يف ال�سحف الر�سمية باأنواعها وموقع وزارة التجارة واال�ستثمار وت�سديد الر�سوم واملبالغ امل�ستحقة 
وتوقيع عقود البيع وعقود رهن العقارات واأ�سول واأموال ال�سركة للح�سول على قرو�س وت�سهيالت مالية ل�ساحلها واال�سترياد والت�سدير والكمبياالت 
وكافة اأنواع العقود واإمتامها وف�سخها وتعيني املدراء واملوظفني وحتديد �سالحياتهم وعزلهم وا�ستخراج الرتاخي�س وال�سجالت التجارية ومتابعتها.

�سراء االأ�سول ال�ستخدامات ال�سركة وال�سركات التابعة لها والت�سرف بالبيع يف حالة عدم احلاجة لها.ب. 

فتح احل�سابات لدى البنوك داخل وخارج اململكة والتوقيع عليها، وتفوي�س بع�س موظفي ال�سركة يف التوقيع على املعامالت امل�سرفية، مبا يحقق ج. 
م�سلحة ال�سركة وحتقيق الرقابة املالية على اأموالها واتخاذ القرارات مبنح ت�سهيالت ائتمانية للعمالء ومنح اخل�سومات التي تتفق مع �سيا�سات 

ال�سركة، وتفوي�سهم برفع الق�سايا على مديني ال�سركة املتعرثين عن الدفع.

�سراء االأرا�سي والعقارات واالفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم والتوقيع بال�سراء اأو البيع واإنهاء اإجراءاتها النظامية وال�سرعية اأمام كتاب العدل د. 
وكافة اجلهات الر�سمية مع حق تفوي�س الغري يف ذلك والتوقيع على عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سارك فيها ال�سركة اأو توؤ�س�سها اأو ت�ستثمر فيها 
داخل وخارج اململكة والتوقيع على قرارات ال�سركاء بتعديل تلك العقود اأمام كتاب العدل يف وزارة التجارة واال�ستثمار والهيئة العامة لال�ستثمار 

والغرف التجارية واجلهات الر�سمية خارج وداخل اململكة والتوقيع على كافة الوثائق وامل�ستندات ذات العالقة.

تعيني وعزل ممثلي وموظفي ال�سركة ووكالئها ومفو�سيها وم�ست�ساريها القانونيني.ه. 

ولرئي�س املجل�س بقرار مكتوب ان يفو�س بع�س �سالحياته الى غريه من اع�ساء املجل�س او من الغري يف مبا�سرة عمل او اعمال حمددة.

يعني جمل�س االإدارة رئي�سًا تنفيذيا لل�سركة مبوجب قرار يتم فيه حتديد �سلطاته و�سالحياته ومهامه، ويجوز للمجل�س اإنهاء تعيينه يف اأي وقت مبوجب 
قرار موجه لل�سركة وللمدير املعني.

ويعني جمل�س االإدارة اأمني �سر للمجل�س �سواء من بني اأع�سائه اأو من الغري ويحدد مهامه ومكافاأته ومدة تعيينه. ويخت�س اأمني �سر املجل�س بت�سجيل 
ال�سجل وحتديثه  بذلك  واالحتفاظ  �سجل خا�س  االجتماعات وحفظها يف  ال�سادرة عن هذه  القرارات  وتدوين  االإدارة  اجتماعات جمل�س  حما�سر 

والقيام باأية مهام يوكلها اإليه جمل�س االإدارة.

وال تزيد مدة رئي�س املجل�س ونائب رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب واأمني ال�سر، اإذا كان ع�سو جمل�س اإدارة، على مدة ع�سوية كل منهم يف املجل�س 
ويجوز اإعادة انتخابهم وللمجل�س يف اأي وقت اأن يعزلهم اأو اأيًا منهم دون اإخالل بحق من عزل يف التعوي�س اإذا وقع العزل ل�سبب غري م�سروع اأو يف 

وقت غري منا�سب.
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وتكون املكافاأة التي يح�سل عليها كل منهم، باالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة الأع�ساء جمل�س االإدارة، كما حتددها اجلمعية العامة العادية لل�سركة وذلك 
يف حدود ما ن�س عليه نظام ال�سركات اأو اأي اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخرى مكملة له.

اجتماعات جمل�س الإدارة ١٣١١١١١١

يجتمع جمل�س االإدارة بدعوة من رئي�س جمل�س االإدارة مرتني يف ال�سنة على االأقل بدعوة من رئي�سه، وتكون الدعوة كتابية، ويجوز اأن ت�سلم باليد اأو 
تر�سل بالفاك�س اأو بالربيد االإلكرتوين اأو بالربيد امل�سجل وذلك قبل اأ�سبوعني على االأقل من التاريخ املحدد لالجتماع، ما مل يتفق اأع�ساء املجل�س على 

خالف ذلك. ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو املجل�س اإلى االجتماع متى طلب اإليه ذلك اثنان من اأع�ساء املجل�س.

ن�شاب الجتماعات والقرارات ١٣١١١١١١

ال يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره اأغلبية االأع�ساء على االأقل، ب�سرط اأال يقل عدد احلا�سرين عن 5 اأع�ساء. يجوز لع�سو جمل�س االإدارة 
اأن ينيب عنه غريه من االأع�ساء يف ح�سور اجتماعات املجل�س طبقا لل�سوابط التالية:

ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو يف جمل�س االإدارة يف ح�سور ذات االجتماع؛. 1
اأن تكون االإنابة كتابية؛. 2
ال يجوز للنائب الت�سويت على القرارات التي يحظر على املنيب الت�سويت ب�ساأنها.. 3

ويجوز عقد اجتماعات جمل�س االإدارة عرب الهاتف اأو اأي و�سيلة ات�سال اإلكرتونية اأخرى ت�سمح جلميع االأع�ساء احلا�سرين �سماع جميع احلا�سرين 
االآخرين. ما مل يتم االإخطار بغري ذلك.

وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية االأع�ساء احلا�سرين اأو املمثلني فيه وعند ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة.
يحق ملجل�س االإدارة اأن ي�سدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�سها على جميع االأع�ساء متفرقني ما مل يطلب اأحد االأع�ساء كتابة اجتماع املجل�س 
للمداولة فيها. وت�سدر هذه القرارات اإذا اأقرتها االأغلبية املطلقة الأع�ساء املجل�س. وتعر�س هذه القرارات على جمل�س االإدارة يف اأول اجتماع تاٍل له.

مداولت املجل�س ١٣١١١١١٣

تثبت مداوالت جمل�س االإدارة وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س االإدارة احلا�سرون واأمني ال�سر وتدون هذه املحا�سر يف �سجل 
خا�س يوقعه رئي�س املجل�س واأمني ال�سر.

اجلمعية العامة ١٣١١١١١١

لكل مكتتب اأيا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التحولية لل�سركة، ولكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعيات العامة للم�ساهمني، وله حق توكيل الغري 
من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو عاملي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة.

اخت�شا�شات اجلمعية العامة العادية ١٣١١١١١5

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل 
يف ال�سنة خالل االأ�سهر ال�ستة )6( التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

اخت�شا�شات اجلمعية العامة غري العادية ١٣١١١١١6

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�س با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور 
الداخلة اأ�سال يف اخت�سا�سات اجلمعية العامة العادية وذلك بال�سروط واالأو�ساع نف�سها املقررة للجمعية العامة العادية.

دعوة اجلمعيات ١٣١١١١١7

تنعقد اجلمعيات العامة اأو اخلا�سة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب 
اأو عدد من امل�ساهمني ميثلون )5%( من راأ�س املال على االأقل. ويجوز ملراجع احل�سابات دعوة اجلمعية  اأو جلنة املراجعة  ذلك مراجع احل�سابات 

لالنعقاد اإذا مل يقم املجل�س بدعوة اجلمعية خالل ثالثني )30( يومًا من تاريخ طلب مراجع احل�سابات.

وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف �سحيفة يومية توزع يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وع�سرين )21( يوم على 
االأقل. ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور اإلى جميع امل�ساهمني بخطابات م�سجلة. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول االأعمال 

اإلى الوزارة وذلك خالل املدة املحددة للن�سر.

�شجل ح�شور اجلمعيات ١٣١١١١١8

ي�سجل امل�ساهمون الذين يرغبون يف ح�سور اجلمعية العامة اأو اخلا�سة اأ�سمائهم يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل الوقت املحدد النعقاد اجلمعية.
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ن�شاب اجلمعية العامة العادية ١٣١١١١١9

ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم 
لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول ب�سرط اأن تت�سمن الدعوة لعقد االجتماع االأول ما 
يفيد االإعالن عن اإمكانية عقد هذا االجتماع، ويف حال مل تت�سمن الدعوة ذلك توجه الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية 

لالجتماع ال�سابق، وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف الق�سم 13-12-27 «دعوة اجلمعيات». 

ويف جميع االأحوال يكون االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.

ن�شاب اجلمعية العامة غري العادية ١٣١١١١٣0

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف 
االجتماع االأول يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول ب�سرط اأن تت�سمن الدعوة لعقد االجتماع االأول ما يفيد 
االإعالن عن اإمكانية عقد هذا االجتماع. ويف حال مل تت�سمن الدعوة ذلك توجه الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن، يعقد بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف 

الق�سم 13-12-27 »دعوة اجلمعيات«. 

ويف جميع االأحوال يكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على االأقل.

واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم يف االجتماع الثاين وجهت دعوة اجتماع ثالث ينعقد باالأو�ساع نف�سها واملن�سو�س عليها يف الق�سم 13-12-27 »دعوة 
اجلمعيات«، ويكون االجتماع الثالث �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�سة.

الت�شويت يف اجلمعيات ١٣١١١١٣١

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحولية، ولكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة. ويجب ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي 
يف انتخاب جمل�س االإدارة.

قرارات اجلمعيات ١٣١١١١٣١

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة للتحول باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها وت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة 
يف االجتماع كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع، اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س 
املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها االأ�سا�س اأو باإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى، فال يكون 

القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

اإدارة اجلمعية العامة ١٣١١١١٣٣

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراجع احل�سابات. 
ويجيب جمل�س االإدارة اأو مراجع احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على 

�سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا.

رئا�شة اجلمعيات واإعداد املحا�شر ١٣١١١١٣١

يراأ�س اجتماعات اجلمعيات العامة للم�ساهمني رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه عند غيابه اأو من ينتدبه جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه لذلك يف حال 
غياب رئي�س جمل�س االإدارة ونائبه. 

ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سمن عدد امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التي يف حيازتهم باالأ�سالة اأو الوكالة وعدد االأ�سوات 
املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع. وتدون املحا�سر 

ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية واأمني �سرها وجامع االأ�سوات.

ت�شكيل جلنة املراجعة ١٣١١١١٣5

ت�سكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة من ثالثة )3( اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذين �سواء من امل�ساهمني اأو غريهم 
ويحدد يف القرار مهام اللجنة و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها.

ن�شاب جلنة املراجعة ١٣١١١١٣6

ي�سرتط ل�سحة اجتماع جلنة املراجعة ح�سور اأغلبية اأع�سائها، وت�سدر قراراتها باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين، وعند ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب 
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الذي �سوت معه رئي�س اللجنة.

اخت�شا�شات جلنة املراجعة ١٣١١١١٣7

تخت�س جلنة املراجعة باملراقبة على اأعمال ال�سركة، ولها يف �سبيل ذلك حق االطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب اأي اإي�ساح اأو بيان من اأع�ساء 
جمل�س االإدارة اأو االإدارة التنفيذية، ويجوز لها اأن تطلب من جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س االإدارة عملها اأو 

تعر�ست ال�سركة الأ�سرار اأو خ�سائر ج�سيمة.

تقارير جلنة املراجعة ١٣١١١١٣8

على جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية لل�سركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات، واإبداء مرئيات حيالها اإن وجدت، وعليها 
كذلك اإعداد تقرير عن راأيها يف �ساأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وعما قامت به من اأعمال اأخرى تدخل يف نطاق اخت�سا�سها. 
وعلى جمل�س االإدارة اأن يودع ن�سخًا كفاية من هذا التقرير يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بواحد وع�سرين )21( يوم على 

االأقل لتزويد كل من رغب من امل�ساهمني بن�سخة منه. ويتلى التقرير اأثناء انعقاد اجلمعية. 

تعيني مراجع احل�شابات ١٣١١١١٣9

اأو اأكرث من بني مراجعي احل�سابات املرخ�س لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية تعينه اجلمعية العامة �سنويًا  يكون لل�سركة مراجع ح�سابات 
وحتدد مكافاأته ومدة عمله ويجوز للجمعية اأي�سًا يف كل وقت تغيريه مع عدم االإخالل بحقه يف التعوي�س اإذا وقع التغيري يف وقت غري منا�سب اأو ل�سبب 

غري م�سروع.
�شالحيات مراجع احل�شابات ١٣١١١١١0

ملراجع احل�سابات يف اأي وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق، وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي يرى �سرورة 
احل�سول عليها ليتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها وغري ذلك مما يدخل يف نطاق عمله.

وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن ميكنه من اأداء واجبه، واإذا �سادف مراجع احل�سابات �سعوبة يف هذا ال�ساأن اأثبت ذلك يف تقرير يقدم اإلى جمل�س 
االإدارة. فاإن مل يي�سر املجل�س عمل مراجع احل�سابات، وجب عليه اأن يطلب من جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية للنظر يف االأمر.

ال�شنة املالية ١٣١١١١١١

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول �سهر اأبريل وتنتهي يف 31 مار�س من كل عام ميالدي، على اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى لل�سركة بعد التحول من تاريخ 
قيد ال�سركة بال�سجل التجاري وتنتهي يف نهاية مار�س من العام امليالدي التايل.

الوثائق املالية ١٣١١١١١١

يجب على جمل�س االإدارة يف نهاية كل �سنة مالية لل�سركة اأن يعد القوائم املالية لل�سركة وتقريرًا عن ن�ساطها ومركزها املايل عن ال�سنة املنق�سية، . 1
وي�سّمن هذا التقرير الطريقة املقرتحة لتوزيع االأرباح. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراجع احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد 

اجلمعية العامة بخم�سة واأربعني )45( يومًا على االأقل.

يجب اأن يوقع رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ورئي�سها التنفيذي ومديرها املايل الوثائق امل�سار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة، وتودع ن�سخ منها . 2
يف مركز ال�سركة الرئي�س حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بواحد وع�سرين )21( يوم على االأقل. 

على رئي�س جمل�س االإدارة اأن يزود امل�ساهمني بالقوائم املالية لل�سركة، وتقرير جمل�س االإدارة، وتقرير مراجع احل�سابات، ما مل تن�سر يف جريدة . 3
يومية توزع يف مركز ال�سركة الرئي�س. وعليه اأي�سًا اأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الوزارة والهيئة، وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية بخم�سة 

ع�سر )15( يومًا على االأقل.

توزيع الأرباح ١٣١١١١١٣

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية، والتكاليف االأخرى على الوجه التايل:

يجنب 10% من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور ثالثون . 1
باملائة )30%( من راأ�س املال املدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو . 2
معينة. اأغرا�س 
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للجمعية العامة العادية اأن تقرر تكوين احتياطيات اأخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة ال�سركة اأو يكفل توزيع اأرباح ثابتة قدر االإمكان . 3
على امل�ساهمني. وللجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �سايف االأرباح مبالغ الإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائم 

من هذه املوؤ�س�سات.

يجوز بعد ذلك للجمعية العامة العادية ان توزع من الباقي دفعة اأولى للم�ساهمني ال تزيد عن )5%( من راأ�س املال املدفوع.. 4

مع مراعاة االأحكام املقررة يف املادة ع�سرين )21( من هذا النظام، واملادة )ال�ساد�سة وال�سبعون( من نظام ال�سركات يخ�س�س بعد ما تقدم . 5
ن�سبة ال تزيد عن خم�سة باملائة )5%( من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة، على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي 

يح�سرها الع�سو.

ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من االأرباح اأو ترحل لل�سنوات التالية على النحو الذي توافق عليه اجلمعية العامة.. 6

يجوز بقرار من جمل�س االإدارة توزيع اأرباح مرحلية - ب�سكل ربع �سنوي اأو ن�سف �سنوي - تخ�سم من االأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4( . 7
من هذه املادة وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

ا�شتحقاق الأرباح ١٣١١١١١١

ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف االأرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ اال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون اأحقية 
االأرباح ملالكي االأ�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

توزيع الأرباح لالأ�شهم املمتازة ١٣١١١١١5

اإذا مل توزع اأرباح عن اأي �سنة مالية، فاإنه ال يجوز توزيع اأرباح عن ال�سنوات التالية اإال بعد دفع الن�سبة املحددة وفقًا حلكم املادة الرابعة ع�سر . 1
بعد املائة )114( من نظام ال�سركات الأ�سحاب االأ�سهم املمتازة عن هذه ال�سنة.

اإذا ف�سلت ال�سركة يف دفع الن�سبة املحددة وفقًا حلكم املادة الرابعة ع�سر بعد املائة )114( من نظام ال�سركات من االأرباح مدة ثالث )3( . 2
�سنوات متتالية، فاإنه يجوز للجمعية اخلا�سة الأ�سحاب هذه االأ�سهم، املنعقدة طبقًا الأحكام املادة التا�سعة والثمانني )89( من نظام ال�سركات، 
اأن تقرر اإما ح�سورهم اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة وامل�ساركة يف الت�سويت، اأو تعيني ممثلني عنهم يف جمل�س االإدارة مبا يتنا�سب مع 
قيمة اأ�سهمهم يف راأ�س املال، وذلك اإلى اأن تتمكن ال�سركة من دفع كل اأرباح االأولوية املخ�س�سة الأ�سحاب هذه االأ�سهم عن ال�سنوات ال�سابقة.

خ�شائر ال�شركة ١٣١١١١١6

اأو مراجع . 1 ال�سركة  م�سوؤول يف  اأي  على  املالية، وجب  ال�سنة  وقت خالل  اأي  املدفوع، يف  املال  راأ�س  ن�سف  امل�ساهمة  ال�سركة  بلغت خ�سائر  اإذا 
احل�سابات فور علمه بذلك اإبالغ رئي�س جمل�س االإدارة، وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اإبالغ اأع�ساء املجل�س فورًا بذلك، وعلى جمل�س االإدارة خالل 
خم�سة ع�سر )15( يومًا من علمه بذلك دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالجتماع خالل خم�سة واأربعني )45( يومًا من تاريخ علمه باخل�سائر؛ 
لتقرر اإما زيادة راأ�س مال ال�سركة اأو تخفي�سه وفقًا الأحكام نظام ال�سركات وذلك اإلى احلد الذي تنخف�س معه ن�سبة اخل�سائر اإلى ما دون ن�سف 

راأ�س املال املدفوع، اأو حل ال�سركة قبل االأجل املحدد يف هذا النظام.

وتعد ال�سركة منق�سية بقوة نظام ال�سركات اإذا مل تتجمع اجلمعية العامة خالل املدة املحددة يف الفقرة )1( من هذه املادة، اأو اإذا اجتمعت . 2
وتعذر عليها اإ�سدار قرار يف املو�سوع، اأو اإذا قررت زيادة راأ�س املال وفق االأو�ساع املقررة يف هذه املادة ومل يتم االكتتاب يف كل زيادة راأ�س مال 

خالل ت�سعني )90( يومًا من �سدور قرار اجلمعية بالزيادة.

املنازعات ١٣١١١١١7

لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سوؤولية املقررة لل�سركة على اأع�ساء جمل�س االإدارة اإذا كان من �ساأن اخلطاأ الذي �سدر منهم اإحلاق �سرر خا�س به 
ب�سرط اأن يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائمًا. ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.

الت�شفية ١٣١١١١١8

تدخل ال�سركة مبجرد انق�سائها دور الت�سفية وحتتفظ بال�سخ�سية االعتبارية بالقدر الالزم للت�سفية وي�سدر قرار الت�سفية االختيارية من اجلمعية 
العامة غري العادية ويجب اأن ي�ستمل قرار الت�سفية على تعيني امل�سفي وحتديد �سلطاته واأتعابه والقيود املفرو�سة على �سلطاته واملدة الزمنية الالزمة 
للت�سفية ويجب اأال تتجاوز مدة الت�سفية االختيارية خم�س )5( �سنوات وال يجوز متديدها الأكرث من ذلك اإال باأمر ق�سائي وتنتهي �سلطة جمل�س اإدارة 
اأن يعني امل�سفي وتبقى جمعيات  اإلى  الغري يف حكم امل�سفني  اإلى  بالن�سبة  ال�سركة ويعدون  اإدارة  ال�سركة بحلها ومع ذلك يظل هوؤالء قائمني على 

امل�ساهمني قائمة خالل مدة الت�سفية ويقت�سر دورها على ممار�سة اخت�سا�ساتها التي ال تتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفي.
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و�شف الأ�شهم ١٣١١٣

راأ�س مال ال�شركة ١٣١١٣١١

يبلغ راأ�سمال ال�سركة اال�سمي وامل�سدر 4.450.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإلى 445.000.000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية مدفوعة بالكامل قدرها 
10 رياالت �سعودية لل�سهم الواحد، وجميعها اأ�سهم عينية عادية.

الأ�شهم  ١٣١١٣١١

تكون االأ�سهم ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر بدون قيمتها اال�سمية، واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة، ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق 
القيمة يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني. وال يجوز توزيعها كاأرباح على امل�ساهمني. وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�سركة، فاإذا متلكه 
اأ�سخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن 

عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

اإعادة �شراء الأ�شهم ١٣١١٣١٣

يجوز لل�سركة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اأو ترهنها وفقًا ل�سوابط اجلهة املخت�سة وال يكون لالأ�سهم التي ت�سرتيها ال�سركة اأ�سوات يف جمعية امل�ساهمني.

حقوق حملة الأ�شهم العادية ١٣١١٣١١

مبوجب املادة )110( من نظام ال�سركات، تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�سلة بال�سهم وعلى وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من 
االأرباح املقرر توزيعها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية وحق ح�سور اجلمعيات العامة واال�سرتاك يف مداوالتها 
اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دعوى  ال�سركة ووثائقها ومراقبة  والت�سويت على قراراتها، وحق الت�سرف يف االأ�سهم، وحق طلب االطالع على دفاتر 
امل�سوؤولية على اأع�ساء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة وذلك بال�سروط والقيود الواردة يف نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي.

ولكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات ويجيب 
جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤال غري 

مقنع احتكم اإلى اجلمعية وكان قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا.

اجلمعيات العامة ١٣١١٣١5

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة.

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل 
يف ال�سنة خالل االأ�سهر ال�ستة )6( التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة االأ�سا�س بالدرجة امل�سموح بها نظامًا. ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة اأ�سال يف 
اخت�سا�سات اجلمعية العامة العادية وذلك بال�سروط واالأو�ساع نف�سها املقررة للجمعية العامة العادية.

تن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة العادية يف �سحيفة يومية توزع يف مركز ال�سركة الرئي�س قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بواحد وع�سرين )21( 
يوم على االأقل. وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى ال�سلطات املخت�سة خالل املدة املحددة للن�سر. ال يكون انعقاد اجتماع اجلمعية العامة 
العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة )50%( من راأ�س املال على االأقل واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم لعقد هذا االجتماع 
الدعوة لعقد  اأن تت�سمن  االأول ب�سرط  انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع  ثان بعد �ساعة من  اإلى عقد اجتماع  الدعوة  االأول، يجب  يف االجتماع 
االجتماع االأول ما يفيد االإعالن عن اإمكانية عقد هذا االجتماع، اأو اإمكانية عقد اجتماع ثاٍن، خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق، 
وذلك بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها لالجتماع االأول. ويف جميع االأحوال يكون االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه. ال يكون 
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع 
االأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان ُيعقد بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع االأول، ب�سرط اأن تت�سمن الدعوة لعقد االجتماع االأول 
ما يفيد االإعالن عن اإمكانية عقد هذا االجتماع، اأو اإمكانية عقد اجتماع ثاٍن، خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق. ويكون االجتماع 
الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على االأقل. واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم يف االجتماع الثاين، وجهت الدعوة اإلى 
عقد اجتماع ثالث، ويكون االجتماع الثالث �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهة املخت�سة. يراأ�س اجتماعات اجلمعيات العامة 
للم�ساهمني رئي�س جمل�س االإدارة اأو نائبه عند غيابه. ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سمن عدد امل�ساهمني احلا�سرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم 
التي يف حيازتهم وعدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي 

دارت يف االجتماع. وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية واأمني �سرها وجامع االأ�سوات.
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حقوق الت�شويت ١٣١١٣١6

لكل مكتتب �سوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية العامة التحولية اأيا كان عدد اأ�سهمه، ولكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة. يجوز 
للم�ساهم اأن ينيب عنه �سخ�سا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأحد موظفي ال�سركة يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة نيابة عنه. ويكون لكل 
مكتتب �سوت واحد عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحولية، ويكون لكل م�ساهم �سوت عن كل �سهم يف اجلمعيات العامة. ويجب ا�ستخدام الت�سويت 
الرتاكمي يف انتخاب جمل�س االإدارة. وحُت�سب االأ�سوات يف اجتماعات اجلمعية العامة على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع. وال ت�سدر 

قرارات اجلمعية العامة اإال اإذا كانت حتظى باأغلبية االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع، اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س املال اأو 
اإطالة مدة ال�سركة اأو حل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو اإدماج ال�سركة يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإال 

اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

مدة ال�شركة ١٣١١٣١7

مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ قيد ال�سركة يف ال�سجل التجاري ك�سركة م�ساهمة، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار 
ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على االأقل.

حل ال�شركة وت�شفيتها ١٣١١٣١8

عند انتهاء ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد، تقرر اجلمعية العامة غري العادية، بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة، طريقة الت�سفية وتعيني 
م�سفي اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم. وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة 

اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.

تغيري حقوق امل�شاهمني ١٣١١٣١9

اإن حقوق امل�ساهمني املتعلقة باحل�سول على ن�سيب من االأرباح التي يتقرر توزيعها، واحلق يف احل�سول على ن�سيب من فائ�س موجودات ال�سركة 
عند الت�سفية، وحق ح�سور اجلمعيات العامة، واال�سرتاك يف مداوالتها، والت�سويت على قراراتها وحق الت�سرف يف االأ�سهم وحق طلب االطالع على 
دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دعوى امل�سوؤولية على اأع�ساء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرارات اجلمعية العامة )وذلك 

بال�سروط والقيود الواردة يف نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي( م�ستمدة من نظام ال�سركات وبالتايل ال يكن تغيريها.
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التعهد بتغطية الطرح ٤ ١٤

قامت ال�شركة وامل�شاهمون البائعون ومتعهدي التغطية )�شركة �شامبا للأ�شول واإدارة ال�شتثمار، و�شركة مورغان �شتانلي ال�شعودية و�شركة الأهلي 
الطرح  اأ�شهم  بتغطية كامل  التعهد  التغطية على  بالتغطية«( وافق مبوجبها متعهدي  التعهد  الطرح )»اتفاقية  بتغطية  تعهد  اتفاقية  باإبرام  املالية( 
البالغة 95.000.000 �شهم، مع مراعاة بع�ض ال�شروط والأحكام الواردة يف اتفاقية التعهد بالتغطية، وفيما يلي اأ�شماء وعناوين متعهدي التغطية:

متعهدي التغطية ١٤١١

متعهدي التغطية
�سركة �سامبا للأ�سول واإدارة اال�ستثمار

مبنى برج اململكة الدور ال�شاد�ض ع�شر
طريق العروبة، حي العليا

�ض.ب. 220007
الريا�ض 11311

اململكة العربية ال�شعودية
الهاتف املوحد: 8001245599

هاتف: 9888 414 11 966+
فاك�ض: 7799 211 11 966+

www.sambacapital.com :املوقع الإلكرتوين
CustomerCare@sambacapital.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة مورغان �ستانلي ال�سعودية
مبنى برج الرا�شد الدور العا�شر

طريق امللك �شعود
�ض.ب. 66633

الريا�ض 11586
اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 7000 218 11 966+
فاك�ض: 7003 218 11 966+

www.morganstanleysaudiarabia.com :املوقع الإلكرتوين
lneqsy@morganstanley.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة االأهلي املالية
املبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري

طريق امللك �شعود
�ض.ب: 22216، الريا�ض 11495

اململكة العربية ال�شعودية
هاتف: 7106 874 11 966+
فاك�ض: 2693 606 12 966+

www.alahlicapital.com :موقع اإلكرتوين
ncbc.cm@alahlicapital.com :الربيد الإلكرتوين

وفيما يلي البنود الرئي�شية التي ا�شتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:

ملخ�ص اتفاقية التعهد بالتغطية ١٤١١

وفقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية: 

يتعهد امل�شاهمون البائعون ملتعهدي التغطية على قيامهم بالآتي يف اأول يوم عمل يلي تاريخ �شدور موافقة الهيئة على تخ�شي�ض اأ�شهم الطرح:  )1(

بيع وتخ�شي�ض اأ�شهم الطرح للموؤ�ش�شات املكتتبة التي �شاركت يف بناء �شجل الأوامر والتي قدمت طلبات مت قبولها من مديري �شجل  اأ. 
ال�شركة. مع  وبالتن�شيق  املاليني،  امل�شت�شارين  موافقة  وبعد  وبالنيابة  املوؤ�ش�شات،  اكتتاب 
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بيع وتخ�شي�ض اأ�شهم الطرح للمكتتبني الأفراد الذين قدموا طلبات الكتتاب اللكرتونية والتي مت قبولها من قبل اجلهات امل�شتلمة. ب. 

بيع وتخ�شي�ض اأ�شهم الطرح التي مل يتم �شراوؤها من قبل املكتتبني الأفراد اأو املوؤ�ش�شات املكتتبة يف الطرح اإلى متعهدي التغطية  جـ. 
التغطية(. متعهدي  يوجهها  قد  كما  )اأو 

اأو املوؤ�ش�شات  يتعهد متعهدي التغطية لل�شركة وللم�شاهمني البائعني ب�شراء اأي اأ�شهم طرح مل يتم الكتتاب فيها من قبل املكتتبني الأفراد   )2(
اأدناه: وارد  هو  ملا  وفقًا  الطرح،  لعملية  كنتيجة  املكتتبة 

جدول  ١١١٤: االأ�سهم املتعهد بتغطيتها

ن�سبة اأ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتهاعدد اأ�سهم الطرح املتعهد بتغطيتهامتعهدي التغطية

56.5%53.650.000�شركة �شامبا للأ�شول واإدارة ال�شتثمار

10.5%10.000.000�شركة مورغان �شتانلي ال�شعودية

33.0%31.350.000�شركة الأهلي املالية

١00.0%95.000.000املجموع

امل�شدر: ال�شركة

تعهدت ال�شركة وامل�شاهمون البائعون باللتزام بكافة باأحكام و�شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.
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تكاليف التعهد بالتغطية٤ ١5

�شوف يدفع امل�شاهمون البائعون وال�شركة اإلى متعهدي التغطية، على ا�شا�ض يتنا�شب مع اأ�شهم الطرح املباعة اأو ال�شادرة )اأيهما ينطبق( يف الطرح، 
اأتعاب التعهد بالتغطية بناء على اإجمايل قيمة الطرح، وامل�شاريف والتكاليف اخلا�شة بالطرح.
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امل�ساريف٤ ١٦

اأتعاب امل�شت�شارين املاليني، واأتعاب متعهدي  امل�شاريف والتكاليف املتعلقة بالطرح تقدر بحوايل 180 مليون ريال �شعودي، وت�شمل هذه امل�شاريف 
واإرن�شت ويونغ وكي بي ام جي، واجلهات امل�شتلمة،  لل�شركة،  القانونيني  املوؤ�ش�شات، وامل�شت�شارين  التغطية، ومدير الكتتاب، ومديري �شجل اكتتاب 
توزيع م�شاريف  و�شيتم  العلقة،  امل�شاريف ذات  والتوزيع وغريها من  والطباعة  الت�شويق  اأتعاب وم�شاريف  اإلى  اإ�شافًة  ال�شوق،  درا�شة  وم�شت�شار 

اأو ال�شادرة )اأيهما ينطبق( يف الطرح. اأ�شهم الطرح املباعة  الطرح على امل�شاهمني البائعني وال�شركة على ا�شا�ض يتنا�شب مع 
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تعهدات ال�سركة فيما بعد االإدراج٤ ١٧

تعهدت ال�شركة باأن تقوم، بعد الإدراج، مبا هو اآت:

تعبئة النموذج 8 )بخ�شو�ض التقيد بلئحة حوكمة ال�شركات(. واإذا اأخفقت ال�شركة يف الوفاء باأيٍّ من املتطلبات املبينة يف لئحة حوكمة أ. 
ال�شركات، فعلى ال�شركة اأن تقدم املربرات ذات العلقة.

اإبلغ هيئة ال�شوق املالية بتاريخ اأول اجتماع للجمعية العامة بعد الإدراج، بحيث ميكن لأي ممثل ح�شور الجتماع.ب. 

التقيد بجميع الن�شو�ض الإلزامية املبينة يف لئحة حوكمة ال�شركات، بعد الإدراج مبا�شرًة.ج. 

على د.  العلقة«(  ذات  الأطراف  مع  والعقود  )»املعاملت   6-13 الق�شم  يف  املوجزة  حاليًا  القائمة  العلقة  ذات  الأطراف  تعاملت  عر�ض 
التعاملت. هذه  على  الت�شويت  من  ذات علقة  اأي طرف  ا�شتبعاد  ويتم  الدراج،  بعد  لها  اجتماع  اأول  العامة، خلل  اجلمعية 

عر�ض م�شاركات اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شركة يف �شركات متار�ض اأعماًل �شبيهة اأو مناف�شة لأعمال ال�شركة، التي مت تلخي�شها يف الق�شم ه. 
5-6 )»تعار�ض امل�شالح«( على اجلمعية العامة، خلل اأول اجتماع لها بعد الدراج، ويتم ا�شتبعاد اأي طرف ذات علقة من الت�شويت على 

هذه امل�شاركات. 

تعديل املادة 19 من نظام ال�شركة الأ�شا�شي، لتن�ض على اأنه �شتقوم ال�شركة بتبليغ الوزارة وهيئة ال�شوق املالية بتعيني ع�شو موؤقت لتغطية و. 
مركز �شاغر يف املجل�ض، وذلك خلل خم�شة )5( اأيام عمل من تاريخ التعيني.

تعديل املادة 31 من نظام ال�شركة الأ�شا�شي لتن�ض على اأنه �شتقوم ال�شركة باإر�شال �شورة من الدعوة وجدول الأعمال اإلى الوزارة وهيئة ز. 
ال�شوق املالية خلل املدة املحددة للن�شر.
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االإعفاءات٤ ١٨

تقدمت ال�شركة اإلى الهيئة بطلب الإعفاء من متطلبات الفقرة الفرعية )2( من الفقرة )ب( من املادة ال�شابعة من قواعد الإدراج، والتي ت�شرتط اأن 
ل تقل ملكية اجلمهور من فئة الأ�شهم مو�شوع الطلب عن 30 % عند الإدراج.
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�سروط واأحكام االكتتاب٤ ١9

مت تقدمي طلب الت�شجيل وطرح الأ�شهم اإلى الهيئة وتقدمي طلب اإدراج الأ�شهم يف تداول وفقًا ملتطلبات قواعد طرح الأوراق املالية واللتزامات امل�شتمرة 
وقواعد الإدراج. يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط واأحكام الكتتاب بعناية تامة قبل ا�شتكمال تعبئة منوذج طلب الكتتاب )اأو طلب الكتتاب 
اللكرتوين(، حيث يعترب تقدمي طلب الكتتاب لأي من مدير الإكتتاب اأو اجلهات امل�شتلمة مبثابة اإقرار بالقبول ب�شروط واأحكام الكتتاب املذكورة 

واملوافقة عليها.

االكتتاب يف اأ�سهم الطرح ١9١١

تتكون عملية الطرح من 95.000.000 اأ�شهم طرح بقيمة ا�شمية مدفوعة بالكامل قدرها ع�شرة )10( ريالت �شعودية لل�شهم الواحد ب�شعر طرح يبلغ 
]●[ ريال �شعودي لل�شهم الواحد، املطروحة للم�شتثمرين الأفراد. ومتثل اأ�شهم الطرح ما ن�شبته ع�شرين باملائة )20%( من راأ�ض مال ال�شركة بعد 
الكتتاب. ويبلغ اإجمايل قيمة الطرح ]●[ ريال �شعودي. علمًا باأن الطرح على املكتتبني الأفراد واإدراج اأ�شهم ال�شركة بعد ذلك، منوط بنجاح تغطية 
املوؤ�ش�شات املكتتبة بـما يعادل مائة باملائة )100%( من اأ�شهم الطرح. و�شيتم اإلغاء الطرح يف حال مل يتم تغطية الطرح خلل هذه الفرتة. كما يجوز 
للهيئة تعليق هذا الطرح بعد املوافقة على هذه الن�شرة وقبل ت�شجيل وقبول الأ�شهم للإدراج يف ال�شوق املالية يف حال حدوث تغيري جوهري من �شاأنه 

التاأثري ب�شكل �شلبي وجوهري على عمليات ال�شركة.

ويقت�شر الطرح على �شريحتني من امل�شتثمرين، هما:

ال�سريحة )اأ(: املوؤ�س�سات املكتتبة

وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من املوؤ�ش�شات التي يحق لها امل�شاركة يف بناء �شجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء �شجل الأوامر )ملزيد من التفا�شيل، 
يرجى مراجعة الق�شم  1 »التعريفات وامل�شطلحات«(، ويبلغ عدد اأ�شهم الطرح التي �شيتم تخ�شي�شها ب�شكل مبدئي للموؤ�ش�شات املكتتبة 95.000.000 
�شهم عادي متثل مائة باملائة )100%( من اإجمايل عدد اأ�شهم الطرح. علمًا باأنه يف حال وجود طلب كايف من قبل املكتتبني الأفراد، يحق ملديري �شجل 
اكتتاب املوؤ�ش�شات تخفي�ض عدد الأ�شهم املخ�ش�شة ب�شكل مبدئي للموؤ�ش�شات املكتتبة حتى 85.500.000 �شهم عادي، متثل 90% من اإجمايل اأ�شهم 

الطرح.

ال�سريحة )ب(: املكتتبون االأفراد

وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ض ال�شعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�شعودية املطلقة اأو الأرملة التي لها اأولد ق�شر من زوج غري �شعودي حيث 
يجوز لها اأن تكتتب باأ�شمائهم ل�شاحلها، وت�شمل اأي�شًا امل�شتثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�شية الطبيعية، ويعد لغيًا ملن اكتتب با�شم مطلقته، واإذا 
ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�شيطبق نظام اململكة بحق مقدم الطلب، ويف حال مت الكتتاب مرتني، يعترب الكتتاب الثاين لغيًا ويتم اأخذ الكتتاب 
الأول فقط بالعتبار. و�شيخ�ش�ض كحد اأق�شى 9.500.000 �شهم متثل )10%( من اأ�شهم الطرح للمكتتبني الأفراد، ويف حال عدم اكتتاب الأفراد 
بكامل الأ�شهم املخ�ش�شة لهم، فيحق ملديري �شجل اكتتاب املوؤ�ش�شات، بعد احل�شول على موافقة الهيئة، تخفي�ض عدد الأ�شهم املخ�ش�شة للمكتتبني 

الأفراد لتتنا�شب مع عدد اأ�شهم الطرح التي مت الكتتاب بها من قبلهم. 

بناء �سجل االأوامر للموؤ�س�سات املكتتبة ١9١١

ཛ .شيتم حتديد النطاق ال�شعري لغاية بناء �شجل الأوامر واإتاحته لكل املوؤ�ش�شات املكتتبة من قبل امل�شت�شارين املاليني وبالتن�شيق مع ال�شركة�
ཛ  يجب على املوؤ�ش�شات املكتتبة تقدمي طلبات امل�شاركة يف بناء �شجل الأوامر من خلل ملء ا�شتمارة الطلب، ويجوز للموؤ�ش�شات املكتتبة تغيري

اأو  اأن يكون تغيري تلك الطلبات من خلل تقدمي ا�شتمارة طلب معدلة  اأي وقت خلل مدة بناء �شجل الأوامر، على  اإلغائها يف  اأو  طلباتها 
ا�شتمارة طلب اإحلاقية )حيثما ينطبق(، وذلك قبل عملية حتديد �شعر الطرح. ويجب األ يقل عدد اأ�شهم الطرح التي يكتتب فيها كل من 
املوؤ�ش�شات املكتتبة عن 100.000 �شهم ول يزيد عن 23.749.999 �شهم، وفيما يتعلق بال�شناديق العامة فقط، مبا ل يتجاوز احلد الأق�شى 
لكل �شندوق عام م�شارك والذي يتم حتديده وفقًا لتعليمات بناء �شجل الأوامر. ويجب اأن يكون عدد الأ�شهم املطلوبة قابلة للتخ�شي�ض. 
و�شيقوم مدير الكتتاب باإخطار املوؤ�ش�شات املكتتبة بخ�شو�ض �شعر الطرح وعدد اأ�شهم الطرح املخ�ش�شة مبدئيًا لهم. ويجب اأن تبداأ عملية 
اكتتاب املوؤ�ش�شات املكتتبة اأثناء فرتة الطرح التي ت�شمل كذلك املكتتبني الأفراد وذلك وفقًا ل�شروط وتعليمات الكتتاب املف�شلة يف مناذج 

طلبات الكتتاب. 
ཛ  بعد اإكمال عملية بناء �شجل الأوامر للموؤ�ش�شات املكتتبة، �شيقوم مدير �شجل الكتتاب )بالنيابة عن امل�شت�شارين املاليني( بالإعلن عن ن�شبة 

التغطية من قبل املوؤ�ش�شات املكتتبة.
ཛ  شيكون ملدير �شجل الكتتاب وال�شركة �شلحية حتديد �شعر الطرح وفقًا لقوى العر�ض والطلب على اأن ل يزيد عن ال�شعر املحدد يف اتفاقية�

تعهد التغطية ب�شرط اأن يكون �شعر الكتتاب وفقًا لوحدات تغري ال�شعر املطبقة من تداول.
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االكتتاب من قبل امل�ستثمرين االأفراد ١9١١

ཛ  يجب على كل من املكتتبني الأفراد الكتتاب بعدد اأ�شهم ل تقل عن ع�شر )10( اأ�شهم طرح كحد اأدنى، ول تزيد عن 23.749.999 �شهم طرح
كحد اأق�شى. ول ي�شمح بتغيري اأو �شحب طلب الكتتاب بعد ت�شليمه.

مناذج طلبات االكتتاب ١9١٤

باإمكان املكتتبني الأفراد الذين ا�شرتكوا يف اأحد الكتتابات التي جرت موؤخرًا الكتتاب عن طريق الإنرتنت اأو الهاتف امل�شريف اأو اأجهزة ال�شراف 
الآيل التابعة للجهات امل�شتلمة التي تقّدم كل هذه اخلدمات اأو بع�شها لعملئها �شريطة اأن:

ཛ .يكون لدى املكتتب ح�شاب لدى اإحدى اجلهات امل�شتلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات

ཛ .ل يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اأو البيانات اخلا�شة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا

ان توقيع املكتتب الفرد على طلب الكتتاب ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�شاهمني البائعني وال�شركة واملكتتب مقدم الطلب.

وباإمكان املكتتبني احل�شول على ن�شخة من هذه الن�شرة من املوقع اللكرتوين التابع لل�شركة وللهيئة:

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز

�ض ب 833، الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 4770 477 11 966+
فاك�ض: 9402 479 11 966+

 www.samba.com:املوقع الإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز

�ض.ب 3555
جدة 21481

اململكة العربية ال�شعودية
هاتف: 3333 649 )12( 966+
فاك�ض: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :املوقع اللكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد اللكرتوين

�شتبداأ اجلهات امل�شتلمة يف ا�شتلم طلبات الكتتاب من خلل قنواتها اللكرتونية بدءًا من ]●[هـ )املوافق ]●[م( ولغاية ]●[هـ )املوافق ]●[م(.

ينبغي على املكتتب حتديد عدد الأ�شهم التي يقوم بالتقدم للكتتاب فيها يف طلب الكتتاب اللكرتوين، بحيث يكون اإجمايل مبلغ الكتتاب هو حا�شل 
�شرب عدد اأ�شهم الطرح املطلوب الكتتاب فيها ب�شعر الطرح البالغ ]●[ ريال �شعودي لل�شهم.

لن يقبل الكتتاب باأقل من ع�شر )10( اأ�شهم اأو بك�شور الأ�شهم. من قبل املكتتبني الأفراد واأي اكتتاب يف الأ�شهم فوق ذلك، يجب اأن يكون مب�شاعفات 
هذا الرقم، فيما يكون احلد الأق�شى للكتتاب )23.749.999( �شهمًا من اأ�شهم الطرح.

يوافق كل متقدم بطلب الكتتاب اللكرتوين يف الأ�شهم املحددة الذي قدمه على �شرائها مببلغ يعادل عدد اأ�شهم الطرح املتقدم بطلبها م�شروبًا ب�شعر 
الطرح البالغ ]●[ ريال �شعودي لل�شهم. ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد اأ�شهم الطرح املخ�ش�شة له عند حتقق ال�شروط التالية:

تقدمي طلب الكتتاب اللكرتوين اإلى اأي من اجلهات امل�شتلمة من قبل املتقدم بطلب الكتتاب. اأ. 

ت�شديد كامل قيمة الأ�شهم التي طلب الكتتاب بها اإلى اجلهة امل�شتلمة. ب. 

يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�شهم الطرح بالكامل لدى اجلهات امل�شتلمة )اأو من خلل القنوات الإلكرتونية املنا�شبة( من خلل اخل�شم من ح�شاب 
املكتتب لدى اجلهة امل�شتلمة التي يتم فيها تقدمي طلب الكتتاب.

اإذا كانت اأية ا�شتمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط واأحكام الكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ض هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املكتتب الفرد 
مبوافقته على اأي عدد من الأ�شهم يتم تخ�شي�شها له، اإل اإذا جتاوز عدد الأ�شهم املخ�ش�شة له عدد الأ�شهم التي تقدم بالكتتاب لها.
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 التخ�سي�ص ورد الفائ�ص ١9١5

�شيقوم مدير الكتتاب واجلهات امل�شتلمة بفتح واإدارة ح�شاب اأمانة، ويجب على مدير الكتتاب وكل جهة م�شتلمة اأن تودع املبالغ التي قامت بتح�شيلها 
من املكتتبني الأفراد يف ح�شاب الأمانة املذكور.

�شوف يخطر مديري �شجل الكتتاب املوؤ�ش�شات املكتتبة بالعدد النهائي لعدد الأ�شهم املخ�ش�شة. و�شوف يتم اإعادة فائ�ض الكتتاب )اإن وجد( اإلى 
املوؤ�ش�شات املكتتبة دون اأي عمولت اأو ا�شتقطاعات و�شيتم اإيداعها يف ح�شاب املكتتب. و�شوف يتم الإعلن عن عملية التخ�شي�ض النهائي ورد الفائ�ض 
والق�شم 19  واإجراءات الكتتاب«  املهمة  »التواريخ   ]●[ ال�شفحة  التفا�شيل، يرجى مراجعة  ]●[م( )ملزيد من  ]●[هـ )املوافق  اأق�شاه  يف موعد 
»�شروط واأحكام الكتتاب«(. وينبغي على املكتتب التوا�شل مع مدير الكتتاب اأو اجلهة امل�شتلمة التي قدم منوذج طلب الكتتاب )اأو طلب الكتتاب 

اللكرتوين( لديه يف حال الرغبة يف احل�شول على تفا�شيل اإ�شافية.

تخ�سي�ص اأ�سهم الطرح للموؤ�س�سات املكتتبة ١9١5١١

يحدد تخ�شي�ض الأ�شهم املطروحة للموؤ�ش�شات املكتتبة من قبل مديري �شجل اكتتاب املوؤ�ش�شات )كما يرونه منا�شبًا( بعد اكتمال تخ�شي�ض اأ�شهم 
الطرح للمكتتبني الأفراد، وبالنيابة عن، وكما يحدده امل�شت�شارين املاليني، بالتن�شيق مع ال�شركة، �شريطة اأن ل يقل عدد اأ�شهم الطرح املخ�ش�شة 
للموؤ�ش�شات املكتتبة مبدئيًا عن ]●[ �شهم متثل 100% من اأ�شهم الطرح، كما يجب اأن ل يقل التخ�شي�ض النهائي للموؤ�ش�شات املكتتبة عن ]●[ اأ�شهم 

طرح والتي متثل 90% من اأ�شهم الطرح.

تخ�سي�ص اأ�سهم الطرح للمكتتبني االأفراد ١9١5١١

�شيتم تخ�شي�ض 9.500.000 اأ�شهم طرح كحد اأعلى، والتي متثل )10%( من اأ�شهم الطرح للمكتتبني الأفراد. اإن احلد الأدنى للتخ�شي�ض لكل مكتتب 
فرد هو ع�شرة )10( اأ�شهم كحد اأدنى، واحلد الأعلى للتخ�شي�ض لكل مكتتب فرد هو ]●[ اأ�شهم طرح. و�شيتم تخ�شي�ض ما يتبقى من اأ�شهم الطرح 
)اإن وجدت(، على اأ�شا�ض تنا�شبي. واإذا جتاوز عدد املكتتبني الأفراد 950.000 مكتتب فرد، فل ميكن �شمان تخ�شي�ض احلد الأدنى البالغ ع�شرة 
)10( اأ�شهم لكل مكتتب. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني الأفراد 950.000 مكتتب ف�شوف يتم التخ�شي�ض وفقًا ملا يحدده مدير الكتتاب، و�شوف يتم 

اإعادة الفائ�ض اإن وجد بدون اأي عمولت اأو ا�شتقطاعات بوا�شطة اجلهات امل�شتلمة.

اال�ستقرار ال�سعري والتخ�سي�ص االإ�سايف ١9١٦

فيما يتعلق بالطرح، فاإنه يجوز ل�شركة جولدمان �شاك�ض العربية ال�شعودية، ب�شفته مدير ال�شتقرار ال�شعري )ولكن دون اأن يكون ملزم بذلك(، واإلى 
املالية، تخ�شي�ض عدد من  ال�شوق  ال�شادر عن هيئة  الأولية  للطروحات  ال�شعري  ال�شتقرار  اآلية  بتنظيم  التعليمات اخلا�شة  به  ت�شمح  الذي  احلد 
الأ�شهم الإ�شافية وتنفيذ عمليات ل�شمان ال�شتقرار ال�شعري، لغر�ض دعم ال�شعر ال�شوقي للأ�شهم بحيث يكون على م�شتوى �شعري يعادل �شعر الطرح 
اأو اأعلى. ولي�ض مدير ال�شتقرار ال�شعري مطالبا باإبرام مثل هذه العمليات، و�شيتم تنفيذ هذه العمليات يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( خلل 
اأوقات التداول واملزاد وذلك خلل فرتة تبداأ من تاريخ بدء تداول الأ�شهم يف ال�شوق املالية وتنتهي يف موعد ل يتجاوز 30 يوما تقومييا بعد ذلك. 
ومع ذلك، لن يتوجب على مدير ال�شتقرار ال�شعري القيام باأي عمليات ا�شتقرار �شعري، ولي�ض هناك ما ي�شمن اإجراء عمليات ال�شتقرار ال�شعري. 
ويجوز توقيف اأي عمليات ا�شتقرار �شعري، يف حالة املبا�شرة بها، يف اأي وقت ودون اإ�شعار م�شبق. وفيما عدا ما يقت�شيه النظام اأو اللوائح، ينوي مدير 
ال�شتقرار ال�شعري الإف�شاح عن اأي تخ�شي�ض للأ�شهم الإ�شافية و/ اأو عمليات ال�شتقرار ال�شعري يتم اإجراوؤها فيما يتعلق بالطرح، وفقا ملا تلزم به 

التعليمات اخلا�شة بتنظيم اآلية ال�شتقرار ال�شعري ال�شادرة عن الهيئة.

لأغرا�ض ال�شماح ملدير ال�شتقرار ال�شعري بتغطية عمليات البيع على املك�شوف الناجتة عن اأي تخ�شي�ض اإ�شايف، و�شيقوم امل�شاهم املعني بالتخ�شي�ض 
الإ�شايف مبنح خيار ملدير ال�شتقرار ال�شعري )»خيار التخ�شي�ض الإ�شايف«(، والذي يجوز مبوجبه ملدير ال�شتقرار ال�شعري �شراء ما ي�شل اإلى اأربعة 
ع�شر مليون ومائتني وخم�شني األف 14.250.000 �شهم كحد اأق�شى )تعادل خم�شة ع�شرة باملائة )15%(( من الأ�شهم الإ�شافية �شمن اإجمايل عدد 
الأ�شهم امل�شمولة يف الطرح، )»اأ�شهم التخ�شي�ض الإ�شايف«( ب�شعر الطرح. ومُيار�ض خيار التخ�شي�ض الإ�شايف، كلًيا اأو جزئًيا، بناًء على اإخطار من 
مدير ال�شتقرار ال�شعري، خلل فرتات التداول واملزاد )يف اليوم الثلثني، اأو قبله، من بدء تداول الأ�شهم يف ال�شوق املالية(. وتكون اأي اأ�شهم اإ�شافية 
يجري تخ�شي�شها وفقا خليار التخ�شي�ض الإ�شايف م�شاوية من جميع النواحي للأ�شهم، مبا يف ذلك فيما تخوله من اأرباح وتوزيعات اأخرى معلنة 

اأو مقدمة اأو مدفوعة على اأ�شا�ض الأ�شهم، ويتم �شراوؤها بنف�ض ال�شروط التي ُتباع بها اأ�شهم الطرح، و�شوف ت�شكل فئة واحدة مع الأ�شهم الأخرى.

اتفاقية اإقرا�ص االأ�سهم ١9١٧

فيما يتعلق بالرتتيبات املبينة يف الق�شم 19-4 )»ال�شتقرار ال�شعري والتخ�شي�ض الإ�شايف«( اأعله، اأبرم مدير ال�شتقرار ال�شعري اتفاقية لإقرا�ض 
الأ�شهم مع امل�شاهم املقر�ض، والتي �شيتمكن مبوجبها مدير ال�شتقرار ال�شعري من القرتا�ض من امل�شاهم املقر�ض وب�شورة جمانية اأ�شهما حديثة 
الإدراج والتي متثل ن�شبة 15% من اإجمايل عدد اأ�شهم الطرح، وذلك لل�شماح ملدير ال�شتقرار ال�شعري يف وقت الإدراج، بت�شوية اأي تخ�شي�ض اإ�شايف 
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يتعلق بالطرح، اإن وجد. واإذا اقرت�ض مدير ال�شتقرار ال�شعري اأي اأ�شهم وفًقا لتفاقية اإقرا�ض الأ�شهم، ف�شوف يتوجب عليه اإعادة اوراق مالية اأو 
مقابل مايل مكافئة اإلى امل�شاهم املقر�ض بعد انتهاء فرتة ال�شتقرار ال�شعري.

احلاالت التي يجوز فيها تعليق االإدراج اأو اإلغائه ١9١٨

�سلحية تعليق اأو اإلغاء االإدراج ١9١٨١١

يجوز للهيئة تعليق تداول الأ�شهم اأو اإلغاء الإدراج يف اأي وقت ح�شبما تراه منا�شبا يف اأي من احلالت الأتية: اأ. 
اإذا راأت �شرورة ذلك حلماية امل�شتثمرين اأو للمحافظة على �شوق منتظم.. 1

اإذا اأخفقت ال�شركة اإخفاقا تراه الهيئة جوهريا يف اللتزام بنظام ال�شوق املالية اأو لوائحه التنفيذية اأو قواعد ال�شوق.. 2

اإذا مل ت�شدد ال�شركة اأي مقابل مايل م�شتحق للهيئة اأو ال�شوق اأو اأي غرامات م�شتحقة للهيئة يف مواعيدها.. 3

اإذا راأت اأن ال�شركة اأو اأعمالها اأو م�شتوى عملياتها اأو اأ�شولها مل تعد منا�شبة ل�شتمرار اإدراج الأ�شهم يف ال�شوق.. 4

عند الإعلن عن ا�شتحواذ عك�شي ل يت�شمن معلومات كافية ب�شاأن ال�شفقة املقرتحة. ويف حال اأعلن امل�شدر عن معلومات كافية . 5
تتعلق بالكيان امل�شتهدف، واقتنعت الهيئة، بعد اإعلن امل�شدر، باأنه �شتتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول ال�شفقة املقرتحة 

لل�شتحواذ العك�شي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول يف هذه املرحلة.

عند ت�شرب معلومات عن ال�شفقة املقرتحة لل�شتحواذ العك�شي، ويتعذر على امل�شدر تقييم و�شعه املايل بدقة ويتعذر اإبلغ ال�شوق . 6
وفقًا لذلك.

يخ�شع رفع تعليق التداول املفرو�ض مبوجب الفقرة )اأ( املذكورة اأعله للعتبارات التالية: ب. 
معاجلة الأو�شاع التي اأدت اإلى التعليق ب�شكل كاف، وعدم وجود �شرورة ل�شتمرار التعليق حماية للم�شتثمرين.. 1

اأن رفع التعليق من املرجح عدم تاأثريه يف الن�شاط العادي لل�شوق.. 2

التزام ال�شركة باأي �شروط اأخرى تراها الهيئة.. 3

تعلق ال�شوق تداول الأوراق املالية للم�شدر يف اأي من احلالت الأتية: جـ. 
املالية . 1 الأوراق  طرح  قواعد  متطلبات  وفق  الدورية  املالية  معلوماته  عن  للإف�شاح  املحددة  باملواعيد  امل�شدر  التزام  عدم  عند 

واللتزامات امل�شتمرة اإلى حني الإف�شاح عنها.

اإزالة الراأي . 2 اإلى حني  اإبداء الراأي  اأو امتناع عن  عند ت�شمن تقرير مراجع احل�شابات على القوائم املالية للم�شدر راأي معار�ض 
املعار�ض اأو المتناع عن اإبداء الراأي.

اإذا مل ت�شتوف متطلبات ال�شيولة املحددة يف البابني الثاين والثامن من قواعد الإدراج بعد م�شي املهلة التي حتددها ال�شوق للم�شدر . 3
لت�شحيح اأو�شاعه ما مل توافق الهيئة على خلف ذلك.

عند �شدور قرار عن اجلمعية العامة غري العادية للم�شدر بتخفي�ض راأ�ض ماله وذلك ليومي التداول التاليني ل�شدور القرار.. 4

ترفع ال�شوق التعليق امل�شار اإليه يف الفقرات الفرعية )1( و)2( و)3( من الفقرة )ج( من هذه املادة، بعد م�شي جل�شة تداول واحدة تلي  د. 
التعليق. �شبب  انتفاء 

يجوز لل�شوق يف اأي وقت اأن تقرتح على الهيئة تعليق تداول اأي اأوراق مالية مدرجة اأو اإلغاء اإدراجها اذا راأت من املرجح حدوث اأي من احلالت  هـ. 
الواردة يف الفقرة )اأ(.

يجب على امل�شدر الذي علق تداول اأوراقه املالية ال�شتمرار يف اللتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد ال�شوق و. 

اإذا ا�شتمر تعليق تداول الأوراق املالية مدة 6 اأ�شهر من دون اأن يتخذ امل�شدر اإجراءات منا�شبة لت�شحيح ذلك التعليق فيجوز للهيئة اإلغاء  ز. 
للم�شدر املالية  الأوراق  اإدراج 

عند اإكمال ال�شركة لعملية ا�شتحواذ عك�شي، يلغى اإدراج اأ�شهم امل�شدر. واإذا رغب امل�شدر يف اإعادة اإدراج اأ�شهمه، فعليه تقدمي طلب جديد  حـ. 
امل�شتمرة.  واللتزامات  املالية  الأوراق  طرح  قواعد  يف  عليها  املن�شو�ض  العلقة  ذات  املتطلبات  وا�شتيفاء  الإدراج  لقواعد  وفقا  اأ�شهمه  لإدراج 

ل تخل هذه البنود بتعليق التداول اأو اإلغاء الإدراج الناجت عن خ�شائر ال�شركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد ال�شوق ذات العلقة. ط. 
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االإلغاء االختياري للإدراج ١9١٨١١

ل يجوز مل�شدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�شوق اإلغاء الإدراج اإل مبوافقة م�شبقة من الهيئة. وللح�شول على موافقة الهيئة، يجب على امل�شدر  اأ. 
الآتية: املعلومات  الطلب  ي�شمل  واأن  بذلك،  لل�شوق  اإ�شعار متزامن  تقدمي  الهيئة مع  اإلى  الإلغاء  تقدمي طلب 

الأ�شباب املحددة لطلب الإلغاء.. 1

ن�شخة من الإف�شاح امل�شار اإليه يف الفقرة )د( اأدناه. . 2

ن�شخة من امل�شتندات ذات العلقة ون�شخة من اأي وثيقة مر�شلة اإلى امل�شاهمني، اإذا كان اإلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�شتحواذ اأو اأي . 3
اإجراء اآخر يتخذه امل�شدر.

واللتزامات . 4 املالية  الأوراق  لقواعد طرح  وفقًا  املعيننًي  القانوين  وامل�شت�شار  املايل  بامل�شت�شار  الت�شال اخلا�شة  ومعلومات  اأ�شماء 
امل�شتمرة.

يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها - قبول طلب الإلغاء اأو رف�شه. ب. 

يجب على امل�شدر احل�شول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على اإلغاء الإدراج بعد ح�شوله على موافقة الهيئة. جـ. 

عند اإلغاء الإدراج بناًء على طلب امل�شدر، يجب على امل�شدر اأن يف�شح للجمهور عن ذلك يف اأقرب وقت ممكن. ويجب اأن يت�شمن الإف�شاح  د. 
امل�شدر. ن�شاطات  تاأثريه يف  اإليه ومدى  اأدى  الذي  الإلغاء وطبيعة احلدث  �شبب  الأقل  على 

التعليق املوؤقت للتداول ١9١٨١١

يجوز للم�شدر اأن يطلب التعليق املوؤقت للتداول عند وقوع حدث خلل فرتة التداول يجب الإف�شاح عنه فورًا مبوجب نظام ال�شوق املالية اأو  اأ. 
لوائحه التنفيذية اأو قواعد ال�شوق ول ي�شتطيع امل�شدر تاأمني �شريته حتى نهاية فرتة التداول. وتقوم ال�شوق بتعليق تداول الأوراق املالية لذلك 

امل�شدر فور تلقيها للطلب.

عندما يتم تعليق موؤقت للتداول بناء على طلب امل�شدر يجب على امل�شدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �شبب تعليق التداول واملدة املتوقعة  ب. 
امل�شدر. ن�شاطات  يف  يوؤثر  الذي  التعليق  �شبب  احلدث  وطبيعة  للتعليق 

يجوز للهيئة اأًن تعلق التداول موؤقتا من دون طلب من امل�شدر عندما يكون لديها معلومات اأو تكون هناك ظروف قد توؤثر يف ن�شاطات امل�شدر  جـ. 
وترى اأن تلك الظروف رمبا توؤثر يف ن�شاط ال�شوق اأو تخل بحماية امل�شتثمرين. ويجب على امل�شدر الذي تخ�شع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت 

للتداول ال�شتمرار يف اللتزام بنظام ال�شوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد ال�شوق.

لل�شوق اأن تقرتح على الهيئة ممار�شة �شاحليتها وفق الفقرة )ج( املذكورة اأعله اإذا تبني لها معلومات اأو ظروف قد توؤثر يف ن�شاطات ال�شركة  د. 
ومن املحتمل اأن توؤثر يف ن�شاط ال�شوق اأو يف حماية امل�شتثمرين.

يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإف�شاح امل�شار اإليه يف الفقرة )ج( اأعله، ما مل تر الهيئة اأو ال�شوق خلف ذلك. هـ. 

رفع التعليق ١9١٨١٤

يخ�شع رفع تعليق التداول للعتبارات الآتية:

اأ.  معاجلة الأو�شاع التي اأدت اإلى التعليق ب�شكل كاف، وعدم وجود �شرورة ل�شتمرار التعليق حماية للم�شتثمرين.

ب.  باأن رفع التعليق من املرجح عدم تاأثريه يف الن�شاط العادي لل�شوق.

التزام امل�شدر باأي �شروط اأخرى تراها الهيئة. جـ. 

 واإذا ا�شتمر تعليق تداول الأوراق املالية مدة �شتة اأ�شهر من دون اأن يتخذ امل�شدر اإجراءاٍت منا�شبة لت�شحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة اإلغاء اإدراج 
الأوراق املالية للم�شدر.

ت�سجيل واإدراج اأوراق مالية �سبق اإلغاء اإدراجها ١9١٨١5

ي�شرتط لت�شجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �شبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�شدر لطلب ت�شجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.
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املوافقات والقرارات التي �سيتم مبوجبها طرح االأ�سهم وادراجها ١9١9

تتمثل القرارات واملوافقات التي �شتطرح اأ�شهم الطرح مبوجبها فيما يلي:

قرار جمل�ض اإدارة ال�شركة بالتو�شية بطرح الأ�شهم للكتتاب العام. اأ. 

موافقة الهيئة على الطرح بتاريخ ]●[هـ )املوافق ]●[م(. ب. 

موافقة تداول على ادراج اأ�شهم ال�شركة ال�شادرة يف تاريخ ]●[هـ )املوافق ]●[م(. جـ. 

قرار امل�شاهمون البائعون باملوافقة على بيع الأ�شهم املباعة خلل الطرح. د. 

موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على زيادة راأ�ض مال ال�شركة وعر�ض الأ�شهم اجلديدة خلل الطرح. هـ 

فرتة احلظر  ١9١١0

اأ�شهم  اأ�شهر من تاريخ بدء تداول  اأ�شهمهم مدة �شتة )6(  الن�شرة الت�شرف يف  ]●[ من هذه  يحظر على كبار امل�شاهمني املذكورين يف ال�شفحة 
امل�شبقة. الهيئة  الفرتة دون احل�شول على موافقة  انتهاء هذه  اأ�شهمهم بعد  الت�شرف يف  ال�شوق، ويجوز لهم  ال�شركة يف 

 اإقرارات املكتتبني ١9١١١

بتعبئة منوذج طلب الكتتاب )اأو طلب الكتتاب اللكرتوين( وتقدميه، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف عدد الأ�شهم املذكور يف طلب الكتتاب الذي قدمه. اأ. 

يقر باأنه اطلع على ن�شرة الإ�شدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�شها بعناية وفهم م�شمونها. ب. 

يوافق على النظام الأ�شا�شي لل�شركة وعلى كافة تعليمات واأحكام الطرح وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�شدار هذه ومنوذج طلب الكتتاب  جـ. 
ذلك. على  بناء  الأ�شهم  يف  ويكتتب  اللكرتوين،  الكتتاب  وطلب 

تكرار طلب  اأو جميع طلباته يف حالة  اأي من  لل�شركة احلق يف رف�ض  واأن  ال�شركة  اأ�شهم  الكتتاب يف  التقدم بطلب  له  ي�شبق  اأنه مل  يعلن  د. 
الكتتاب.

يقبل عدد اأ�شهم الطرح املخ�ش�شة له )يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد اأق�شى( مبوجب طلب الكتتاب. هـ. 

يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه ملدير الكتتاب اأو للجهة امل�شتلمة. و. 

�سجل االأ�سهم وترتيبات التعامل ١9١١١

املدفوعة من هذه  واملبالغ  التي ميتلكونها  والأ�شهم  اإقامتهم ومهنهم  اأ�شمائهم وجن�شياتهم وعناوين  للم�شاهمني يحتوي على  ب�شجل  تداول  حتتفظ 
الأ�شهم.

ال�سوق املالية ال�سعودية ١9١١١

بداأ تداول الأ�شهم يف اململكة ب�شكل اإلكرتوين كامل عام 1990م وقد مت تاأ�شي�ض نظام تداول �شنة 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق املالية. ويتم 
التعامل بالأ�شهم عرب نظام »تداول« من خلل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�شفقة وانتهاًء بت�شويتها، ويتم التداول كل يوم 
عمل من اأيام الأ�شبوع على فرتة واحدة من ال�شاعة العا�شرة )10( �شباحًا وحتى ال�شاعة الثالثة )3( ع�شرًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�ض من كل 
اأ�شبوع ويتم خللها تنفيذ الأوامر، اأما خارج هذه الأوقات في�شمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�شاعة التا�شعة والن�شف )9:30( �شباحًا 
وحتى ال�شاعة العا�شرة )10( �شباحًا. ويتم تغيري اأوقات التداول يف �شهر رم�شان املبارك كما يتم الإعلن عنه عن طريق تداول. وتتم ال�شفقات من 
خلل عملية مطابقة اأوامر اآلية. وكل اأمر �شالح يتم انتاجه وفقًا مل�شتوى ال�شعر، وب�شكل عام تنفذ اأوامر ال�شوق )الأوامر التي و�شعت بناء على اأف�شل 
�شعر( اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة ال�شعر )الأوامر التي و�شعت ب�شعر حمدد( مع الخذ بالعتبار اأنه يف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�ض ال�شعر يتم 
تنفيذها اأوًل باأول ح�شب توقيت الإدخال، ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع »تداول« على الإنرتنت 
والرابط الإلكرتوين ملعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات ال�شوق ب�شكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مثل رويرتز، تتم ت�شوية ال�شفقات اآليًا خلل 

يومني عمل )T+2(، اأي اأن نقل ملكية الأ�شهم يتم بعد يومني عمل من تنفيذ ال�شفقة.

تلتزم ال�شركات املدرجة بالإف�شاح عن كافة القرارات واملعلومات اجلوهرية الهامة للم�شتثمرين من خلل تداول، وتتولى تداول م�شوؤولية مراقبة 
ال�شوق ب�شفته م�شغًل للآلية التي يعمل من خللها ال�شوق بهدف �شمان عدالة التداول وان�شيابية عمليات التداول يف الأ�شهم.
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تداول اأ�سهم ال�سركة ١9١١٤

يتوقع البدء بتداول اأ�شهم ال�شركة بعد التخ�شي�ض النهائي لتلك الأ�شهم، واعلن تداول عن تاريخ بدء تداول اأ�شهم ال�شركة. وتعترب التواريخ والأوقات 
املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لل�شتدلل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة الهيئة. و�شوف ي�شمح ملواطني اململكة واملقيمني 
فيها الذين يحملون اإقامة نظامية ومواطني دول جمل�ض التعاون اخلليجي ولل�شركات والبنوك و�شناديق ال�شتثمار ال�شعودية واخلليجية بالتداول يف 
الأ�شهم بعد تداولها يف ال�شوق. و�شيكون باإمكان امل�شتثمر الأجنبي املوؤهل التداول يف اأ�شهم ال�شركة ح�شب القواعد املنظمة لل�شتثمار املوؤ�ش�شات املالية 
الأجنبية املوؤهلة يف الأ�شهم املدرجة. كما يحق للمكتتبني الأجانب ال�شتثمار ب�شكل غري مبا�شر للح�شول على املنافع القت�شادية للأ�شهم من خلل 
الدخول يف اتفاقيات مبادلة )SWAP( القيام بال�شتحواذ على املنافع القت�شادية للأ�شهم عن طريق الدخول يف اتفاقيات املبادلة مع الأ�شخا�ض 
املرخ�ض لهم وب�شراء الأ�شهم املدرجة يف ال�شوق املالية والتداول فيها ل�شالح امل�شتثمرين الأجانب. وجتدر الإ�شارة اإلى اأنه مبوجب اتفاقيات املبادلة، 

يعترب الأ�شخا�ض املرخ�ض لهم هم امللك النظاميني للأ�شهم.

ول ميكن التداول يف الأ�شهم املطروحة ال بعد اعتماد تخ�شي�ض الأ�شهم يف ح�شابات املوؤ�ش�شات املكتتبة يف تداول وبعد ت�شجيل ال�شركة واإدراج اأ�شهمها 
يف ال�شوق املالية، وُيحظر التداول يف اأ�شهم ال�شركة حظرًا تامًا قبل التداول الر�شمي، وتتحمل املوؤ�ش�شات املكتتبة التي تتعامل يف تلك الأن�شطة امل�شوؤولية 

الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�شركة اأو امل�شاهمون البائعون اأية م�شوؤولية قانونية فيما يتعلق يف ذلك.

اأحكام متفرقة ١9١١5

الو�شايا  ومنفذي  لهم  واملتنازل  وخلفائهم  الكتتاب  اأطراف  وملنفعة  ملزمة  العلقة  ذات  والتعهدات  والأحكام  ال�شروط  وكافة  الكتتاب  يكون طلب 
ومديري الرتكات والورثة. ول يجوز التنازل عن طلب الكتتاب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة عنه اأو تفوي�ض اأي منها من قبل الأطراف 

يف الكتتاب دون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من الطرف الآخر.

تخ�شع هذه التعليمات والبنود واأي ا�شتلم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�شر وتنفذ طبقًا لها.

مت اإ�شدار ن�شرة الإ�شدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حال وجود اأي اختلف بني الن�شني العربي والإجنليزي، فاإن الن�ض العربي هو الذي 
�شيتم اعتماده وتطبيقه.

وُيحظر �شراحة توزيع هذه الن�شرة اأو بيع اأ�شهم الطرح لأي �شخ�ض يف اأي دولة اأخرى غري اململكة، با�شتثناء فئة املوؤ�ش�شات املكتتبة الأجنبية على اأن 
يتم مراعاة الأنظمة والتعليمات املنظمة لذلك. وتطلب ال�شركة وامل�شاهمون البائعون وامل�شت�شارين املاليني ومدير الكتتاب ومتعهدي التغطية من جميع 

م�شتلمي هذه الن�شرة الطلع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باأ�شهم الطرح وبيعها ومراعاة التقيد بها.
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امل�ستندات املتاحة للمعاينة٤ ١0
�شتكون امل�شتندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�شي لل�شركة يف طريق الدائري ال�شمايل، حي النخيل، اململكة العربية ال�شعودية، وذلك بني 
1440/09/04هـ  حتى  2019/04/28م(  )املوافق  1440/08/23هـ  من  ابتداء  ع�شرًا   )5( اخلام�شة  ال�شاعة  حتى  �شباحًا   )9( التا�شعة  ال�شاعة 

)املوافق 2019/05/09م(، على األ تقل تلك الفرتة عن ع�شرين )20( يوما قبل نهاية فرتة الطرح:
اإعلن موافقة الهيئة على الطرح. اأ. 

قرار امل�شاهمون البائعون باملوافقة على بيع الأ�شهم املباعة خلل الطرح. ب. 
موافقة اجلمعية العامة لل�شركة زيادة راأ�ض مال ال�شركة وعر�ض الأ�شهم اجلديدة خلل الطرح. جـ. 

النظام الأ�شا�شي لل�شركة. د. 
عقد تاأ�شي�ض ال�شركة والتعديلت الواردة عليه. هـ. 

�شهادة ال�شجل التجاري لل�شركة ال�شادرة عن وزارة التجارة وال�شناعة وم�شتندات التاأ�شي�ض الأخرى. و. 
املالية املوحدة املراجعة  بتاريخ 31 مار�ض 2016م، و2017م، والقوائم  املالية املنتهية  لل�شنوات  النظامية  املالية املوحدة املراجعة  القوائم  ز. 
النظامية للفرتات من 1 اأبريل 2017م اإلى 27 �شبتمرب 2017م ومن 28 �شبتمرب 2017م اإلى 31 مار�ض 2018م، والقوائم املالية املوحدة املعدة 
لغر�ض خا�ض لل�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�ض 2018م، وكل منها مت اإعداده وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة 
العربية ال�شعودية؛ والقوائم املالية املوحدة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�ض من ال�شنة املالية 2018م والقوائم املالية املوحدة املراجعة 
لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018م، وكل منهل معد وفقا للمعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة العربية ال�شعودية.

املوافقات اخلطية من قبل كل من: حـ. 
امل�شت�شارين املاليني ومدير الكتتاب ومديري �شجل اكتتاب املوؤ�ش�شات ومتعهدي التغطية على اإدراج اأ�شمائهم و�شعارهم �شمن ن�شرة . 1

الإ�شدار هذه.
اإرن�شت ويونغ على اإدراج ا�شمه و�شعاره يف هذه الن�شرة كمراجع ح�شابات ال�شركة للقوائم املالية النظامية املوحدة املراجعة لل�شنوات . 2

املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ض 2016م، و2017م، والقوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتات من 1 اأبريل 2017م اإلى 
لل�شنة املالية  اإلى 31 مار�ض 2018م، والقوائم املالية املوحدة املعدة لغر�ض خا�ض  27 �شبتمرب 2017م ومن 28 �شبتمرب 2017م 
املنتهية يف 31 مار�ض 2018م، ومت اإعداد كل منها وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية؛ والقوائم 
املالية املوحدة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 مار�ض 2018م، والتي مت اإعدادها وفقا للمعايري الدولية على النحو املعتمد يف اململكة 

العربية ال�شعودية.
كي بي اإم جي على اإدراج ا�شمه و�شعاره كمراجع القوائم املالية الأولية املوحدة املراجعة لفرتة الت�شعة اأ�شهر املنتهية يف 31 دي�شمرب . 3

2018م، �شمن ن�شرة الإ�شدار هذه، ون�شر تقرير كي بي اإم جي.
ن�شرة . 4 �شمن  وجدت،  اإن  واإفاداته،  و�شعاره  ا�شمه  اإدراج  على  كوبرز(  وترهاو�ض  )براي�ض  املايل  اللزمة  املهنية  العناية  م�شت�شار 

هذه. الإ�شدار 
م�شت�شار درا�شة ال�شوق ومقيم العقار اخلارجي )جيه األ األ( على اإدراج ا�شمه و�شعاره واإفاداته �شمن ن�شرة الإ�شدار هذه.. 5
امل�شت�شار القانوين )عبد العزيز العجلن و�شركاه( على اإدراج ا�شمه و�شعاره �شمن ن�شرة الإ�شدار هذه.. 6
بيكر اند مكنزي ال ال بي على اإدراج ا�شمه و�شعاره يف هذه الن�شرة.. 7

العقود والتفاقيات امل�شرح بها يف ق�شم 13-6 )»املعاملت والعقود مع الأطراف ذات العلقة«( التي يكون ع�شو جمل�ض الدارة اأو املدير  ط. 
ال�شركة.  اأعمال  لتحقيق  بها  مهتما  اأقربائهم  اأحد  اأو  التنفيذي 

تقرير التقييم العقاري املعد من قبل جيه األ األ. ي. 
تقرير تقييم جدة بارك املعد من قبل جيه األ األ. ك. 

اتفاقية التعهد بالتغطية. ل. 
درا�شة ال�شوق املعدة من قبل م�شت�شار درا�شة ال�شوق. م. 

م�شتند يو�شح الآلية التي مت ال�شتناد عليها للتو�شل اإلى النطاق ال�شعري امل�شتخدم يف عملية بناء �شجل الأوامر. ن. 
م�شتند يلخ�ض بع�ض التوقعات امل�شتقبلية للبنود املالية لل�شركة �ض. 
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القوائم املالية املوحدة وتقرير املحا�سب القانوين حولها٤ ١١

يحتوي هذا الق�شم على:

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية لل�شنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ض 2016م، و2017م، بالإ�شافة اإلى الإي�شاحات املرفقة بها،   .1
كما ورد يف تقريرهم املرفق يف هذه الن�شرة. 

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من 1 اأبريل 2017م الى 27 �شبتمرب 2017م )التي متثل اخر قوائم مالية موحدة نظامية   .2
الن�شرة. هذه  يف  املرفق  تقريرهم  يف  ورد  كما  بها،  املرفقة  الإي�شاحات  اإلى  بالإ�شافة  حمدودة(،  م�شوؤولية  ذات  لل�شركة 

القوائم املالية املوحدة املراجعة النظامية للفرتة من 28 �شبتمرب 2017م الى 31 مار�ض 2018م )التي متثل اأول قوائم مالية موحدة نظامية   .3
الن�شرة. هذه  يف  املرفق  تقريرهم  يف  ورد  كما  بها،  املرفقة  الإي�شاحات  اإلى  بالإ�شافة  املقفلة(،  ال�شعودية  امل�شاهمة  لل�شركة 

القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ض لل�شركة عن ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 مار�ض 2018م، بالإ�شافة اإلى الإي�شاحات   .4
املرفقة بها، وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة، والتي مت اإعدادها ومراجعتها من قبل »اإرن�شت ويونغ«،كما ورد يف تقريرهم 

املرفق يف هذه الن�شرة.

 ،)»)IFRS( 2018م  املالية  ال�شنة  )»قوائم  2018م  مار�ض   31 بتاريخ  املنتهية  املالية  ال�شنة  عن  لل�شركة  املراجعة  املوحدة  املالية  القوائم   .5
اإلى الإي�شاحات املرفقة بها، والتي مت اإعدادها وفًقا للمعايري املحا�شبية الدولية )IFRS( على النحو املعتمد يف اململكة العربية  بالإ�شافة 

الن�شرة.  هذه  يف  املرفق  تقريرهم  يف  ورد  كما  ويونغ«،  »اإرن�شت  قبل  من  مراجعتها  متت  والتي  ال�شعودية 

املالية 2019م«(،  ال�شنة  اأ�شهر من  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018م )»الت�شعة  اأ�شهر  الت�شعة  املراجعة لفرتة  املوحدة  الأولية  املالية  القوائم   .6
العربية  اململكة  املعتمد يف  النحو  الدولية )IFRS( على  املحا�شبية  للمعايري  وفًقا  اإعدادها  والتي مت  بها  املرفقة  الإي�شاحات  اإلى  بالإ�شافة 

الن�شرة.  هذه  يف  املرفق  تقريرهم  يف  ورد  كما  قانونيون(،  )حما�شبون  و�شركاه  الفوزان  جي  اإم  بي  كي  قبل  من  ومراجعتها  ال�شعودية 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة املعدة لغر�ض خا�ض لل�شنة املنتهية بتاريخ 31 مار�ض 2018م وفقًا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف 
اململكة وال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني )SOCPA( ب�شبب حتويل ال�شركة لو�شعها القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

اإلى �شركة م�شاهمة مغلقة اعتباًرا من تاريخ 28 �شبتمرب 2017م.
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�شركة املراكز العربية املحدودة وال�شركات التابعة لها
)�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

 القوائم املالية 
 املوحدة وتقرير 

مراجعي احل�سابات
لل�سنة املنتهية يف 31 مار�س 2016

 



2

 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 ةحفص سرھفلا

  

 ١ تاباسحلا يعجارم ریرقت

  

 ٢ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق

  

 ٣ ةدحوملا لخدلا ةمئاق

  

 ٥-٤ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

  

 ٦ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق

  

 ٣٢-٧ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 ةحفص سرھفلا

  

 ١ تاباسحلا يعجارم ریرقت

  

 ٢ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق

  

 ٣ ةدحوملا لخدلا ةمئاق

  

 ٥-٤ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

  

 ٦ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق

  

 ٣٢-٧ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٦ سرام ٣١ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
 

٢ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥  ٢٠٥٫٧٤١٫٨٧٠  ٥  نونیدم
 ٩٠٫٨٤٤٫٠٣٣  ٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم
 ١٥٤٫٢٥٤٫١٨٦  ١٥٣٫٤٣٢٫٠٥١  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٧١٣٫٢٧٠٫٤٨٨  ١٫١٢٦٫٦٩٧٫١١١   ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

   
 ٥٧٢٫٨٤٧٫٤٧١  ٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦  ٨ ةقالع وذ فرط - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٤٩٫٨٧٧٫٣٦٨  ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ١٣٥٫١١٩٫٤٣٨  ٢٤٩٫٧٩٩٫٩١٨   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت
 ٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩  ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٥٫٧٠١٫١٥٥  ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٨٫٣٤٣٫٨٥٨٫٤٢٢  ٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ٣٢٫٧٤٤٫٨٨٩  ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ٩٫٤١٧٫٦٩٧٫٩٧٢  ٩٫٢٥٣٫٩٢٣٫٣٨٠   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا عومجم
 ١٠٫١٣٠٫٩٦٨٫٤٦٠  ١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١   تادوجوملا عومجم

  ةیكلملا قوقحو تابولطملا
 

   

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ١٣٢٫٧٣٢٫٣٩٦  ٢٧٦٫٧٧٥٫٠٦٨   نونئاد
   ٢٤٧٫٠١٤٫٩١٦  ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ قحتسم
 ٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨  ٤٨٢٫٢٩١٫٠٦٥  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٣٢٫٦٨٨٫٧٥٢  ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم
 ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١٦ ةاكز
 ١٫١٣٣٫٠٧٠٫٨٤٠  ١٫٦٣٩٫٤١٠٫٧٧٦   ةلوادتملا تابولطملا عومجم

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٣٫٥٠٩٫٣٧٤٫٢١١  ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠     -   ١٧  لجألا ةلیوط ةنئاد ممذ
 ١٨٫٥٣٧٫٢٠٧  ٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٤٫٤٢٧٫٩١١٫٤١٨  ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧   ةلوادتملا ریغ تابولطملا عومجم
 ٥٫٥٦٠٫٩٨٢٫٢٥٨  ٥٫٧١٤٫٥٩٠٫٣٧٣   تابولطملا عومجم
      
      ةیكلملا قوقح

  ءاكرشلا قوقح
 
   

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٨ لاملا سأر
 ١٠٢٫٣٦٦٫٣٨٤  ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  ١٩ يماظن يطایتحا
 ١٥٣٫٦٢٥  ١٣٫١٦٥٫٩٤٠   ةاقبم حابرأ
 ٢٫٩١٨٫٢٨٤  ١٫٦٧١٫٤٦٥  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ
 ٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣  ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩   ءاكرشلا قوقح عومجم

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 

١٤٫٥٤٧٫٩٠٩  ٧١٣٫٨٤٩ 
 ٤٫٥٦٩٫٩٨٦٫٢٠٢  ٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨   ةیكلملا قوقح عومجم
 ١٠٫١٣٠٫٩٦٨٫٤٦٠  ٤٩١٫٦٢٠٫٣٨٠٫١٠   ةیكلملا قوقحو تابولطملا عومجم



3

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
 

٣ 

  حاضیإ 
٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

 يدوعس لایر

      

 ١٫٦٣٨٫٥٩٥٫٤٤٨  ١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥  ١٤ و ٦ تاداریإلا

 )٢٦٨٫١٦٧٫٤٥٤(  )٣٨٢٫٤٤٦٫٠٣١(   تاداریإلا ةفلكت

 )١٤٥٫٦٦٦٫٤٨١(  )١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 ١٫٢٢٤٫٧٦١٫٥١٣  ١٫٢٨٩٫٢٢٤٫٨٢٣   يلامجإلا حبرلا

      فیراصملا      

 )٨٫٥٣١٫١٠٠(  )٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢(  ٢٢ قیوستو ةیاعد

 )٥٨٫١١٠٫٨٣١(  )١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥(  ٢٣  ةیرادإو ةیمومع

 )٦٦٫٦٤١٫٩٣١(  )١٦١٫٢٧٩٫٦٣٧(   فیراصملا عومجم

 ١٫١٥٨٫١١٩٫٥٨٢  ١٫١٢٧٫٩٤٥٫١٨٦   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      

 ١٠٫٦٠٧٫٨٦٠  ٨٫٦٤٧٫٦٦١  ٩ ةلیمز ةكرش حبر يفاص يف ةصحلا      

 )١٠٫٠٩٣٫٧٣٣(                                )٨٫٤٤٣٫٠٩٤(  ١١ ةاغلم ءاشنإلا تحت عیراشمل فیلاكت بطش

 )١١٣٫١٥٧٫٠٠٣(  )١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦(  ٢٤ ةیلام ءابعأ

 ٤٠٫٨٢١٫٦٥٩  ١٠٫٦١٣٫٢٦٤  ٢٥ يفاص ،ىرخأ تاداریإ

 ١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥  ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا

 )٥٣٫٤٦١٫٦١٨(  )٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨(  ١٦  ةاكزلا

 ١٫٠٣٢٫٨٣٦٫٧٤٧  ٩٩٩٫٩٦٣٫٦٤٣    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح لبق لخدلا

 )١٤٫١٧٢٫٩٠٨(  )١٨٫٨٣٨٫٨٤٨(    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ١٫٠١٨٫٦٦٣٫٨٣٩  ٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥   ةنسلا لخد يفاص 
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
 

٤ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

      
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥  ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٤٥٫٦٦٦٫٤٨١  ١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٧٫٨٠٣٫٣٥٧  ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 )٨٫٣١٥٫٦٤٤(  -  ٢٥ يفاص ،عیبلل ةحاتم تارامثتسا عیب نم ةققحم بساكم
 )١٠٫٦٠٧٫٨٦٠(  )٨٫٦٤٧٫٦٦١(  ٩ ةلیمز ةكرش حبر يفاص يف ةصحلا
 ٥٫٣٨٩٫٤٨٤  ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  )أ(-١٣ تالماعملا فیلاكت ءافطإ

    -   ٣٫٥٣٦٫٤١٠   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت ءافطإ  
 ١٠٫٠٩٣٫٧٣٣  ٨٫٤٤٣٫٠٩٤  ١١ ةاغلم ءاشنإلا تحت عیراشمل فیلاكت بطش
 ٤٫٦٤٨٫١٦٢  ٣٫٢٨٠٫٠٦٠   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 -  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم

      : ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٥٠٫٦٦٥٫٨٠٢(  )٩٣٫٩٤٥٫٩٣٢(    نونیدم
 ٧٥٠٫٥٣٦٫٩٤٦  )٣٠٩٫٠٠٣٫٤٥٩(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم قحتسم
 )٢٠٫٥٧٠٫٠٧٤(  ٨٢٢٫١٣٥   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٦٫٠٢٦٫٥٣١  ١٤٤٫٠٤٢٫٦٧٢   نونئاد 
 ٨٤٫٦٨٤٫٨٨٧  ١٤٤٫٦١٧٫٩٠٧   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٤٧٫٩٧٧٫٦٧٢  )١٣٫٣١٨٫٧٨٧(   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم

 )٤٩٫٨٧٧٫٣٦٨(  )١٥٠٫١٥١٫١٣٢(   امدقم عوفدم راجیإ  
 ٢٫٠٢٩٫٠٨٨٫٨٧٠  ٩٨٧٫٦١١٫٦٩٤   تایلمعلا نم ةیدقنلا
 )١٢٨٫٤٨٥(  )٨٧٨٫٣٧٣(   نیفظوملل ةعوفدملا  ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 -  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ٢٫٠٢٨٫٩٦٠٫٣٨٥  ٩٨٤٫٧٣٣٫٣٢١    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم دقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٫٩٩٣٫٨٢١٫٤٣٥(  )٦٠٦٫٥٥٩٫٠٦٩(  ١٧ و ١١ ةیراقع تارامثتسال تافاضا
 )٤٣٨٫١١٩٫١٣٥(  )٩٤٫٨٤١٫٨٩٠(   ةعوفدم يلیغشت راجیا دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت

 )٥٧٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   عیبلل ةحاتم تارامثتسا ءارش
 )١٣٫٥٣٨٫٥٠٤(  -  ٩ ةلیمز ةكرش يف يفاضا رامثتسا

 )٩٫٧٠٧٫٤٣٠(  )٤١٫٤٤٢٫١٥٢(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ١٨٫٥٨٢٫٤٣٧  )٧١٫٠٩٥٫٤٣٥(   ةقالع وذ فرط – لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢٦٫٠٩٢٫٢٣٢  -   عیبلل ةحاتم تارامثتسا عیب نم تالصحتملا

 )٣٫١٤٨٫٢٦٢٫١٣٨(  )٧٩٣٫٩٣٨٫٥٤٦(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 ١٫٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 -  )٠٠٠٫٠٠٠٫٩٠٠(  ١٧ لجألا لیوط ضرق لالخ نم ةددسم لجألا ةلیوط ةنئاد ممذ
 )٤٤٫٣٢٧٫٠٥٠(  )١٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٣ تالماعملا ةفلكت ةیوست
 )٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  ١٣ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٢٫١٨٩٫٢٦٠(  )٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨(   ةیلقالا قوقح
 ١٫٠٨٣٫٩٨٣٫٦٩٠  )٢٧٨٫١٧٢٫٩٠٨(   ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
 

٤ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

      
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥  ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٤٥٫٦٦٦٫٤٨١  ١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٧٫٨٠٣٫٣٥٧  ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 )٨٫٣١٥٫٦٤٤(  -  ٢٥ يفاص ،عیبلل ةحاتم تارامثتسا عیب نم ةققحم بساكم
 )١٠٫٦٠٧٫٨٦٠(  )٨٫٦٤٧٫٦٦١(  ٩ ةلیمز ةكرش حبر يفاص يف ةصحلا
 ٥٫٣٨٩٫٤٨٤  ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  )أ(-١٣ تالماعملا فیلاكت ءافطإ

    -   ٣٫٥٣٦٫٤١٠   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت ءافطإ  
 ١٠٫٠٩٣٫٧٣٣  ٨٫٤٤٣٫٠٩٤  ١١ ةاغلم ءاشنإلا تحت عیراشمل فیلاكت بطش
 ٤٫٦٤٨٫١٦٢  ٣٫٢٨٠٫٠٦٠   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 -  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم

      : ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٥٠٫٦٦٥٫٨٠٢(  )٩٣٫٩٤٥٫٩٣٢(    نونیدم
 ٧٥٠٫٥٣٦٫٩٤٦  )٣٠٩٫٠٠٣٫٤٥٩(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم قحتسم
 )٢٠٫٥٧٠٫٠٧٤(  ٨٢٢٫١٣٥   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٦٫٠٢٦٫٥٣١  ١٤٤٫٠٤٢٫٦٧٢   نونئاد 
 ٨٤٫٦٨٤٫٨٨٧  ١٤٤٫٦١٧٫٩٠٧   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٤٧٫٩٧٧٫٦٧٢  )١٣٫٣١٨٫٧٨٧(   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم

 )٤٩٫٨٧٧٫٣٦٨(  )١٥٠٫١٥١٫١٣٢(   امدقم عوفدم راجیإ  
 ٢٫٠٢٩٫٠٨٨٫٨٧٠  ٩٨٧٫٦١١٫٦٩٤   تایلمعلا نم ةیدقنلا
 )١٢٨٫٤٨٥(  )٨٧٨٫٣٧٣(   نیفظوملل ةعوفدملا  ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 -  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ٢٫٠٢٨٫٩٦٠٫٣٨٥  ٩٨٤٫٧٣٣٫٣٢١    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم دقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٫٩٩٣٫٨٢١٫٤٣٥(  )٦٠٦٫٥٥٩٫٠٦٩(  ١٧ و ١١ ةیراقع تارامثتسال تافاضا
 )٤٣٨٫١١٩٫١٣٥(  )٩٤٫٨٤١٫٨٩٠(   ةعوفدم يلیغشت راجیا دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت

 )٥٧٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   عیبلل ةحاتم تارامثتسا ءارش
 )١٣٫٥٣٨٫٥٠٤(  -  ٩ ةلیمز ةكرش يف يفاضا رامثتسا

 )٩٫٧٠٧٫٤٣٠(  )٤١٫٤٤٢٫١٥٢(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ١٦٫٢٥٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ١٨٫٥٨٢٫٤٣٧  )٧١٫٠٩٥٫٤٣٥(   ةقالع وذ فرط – لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢٦٫٠٩٢٫٢٣٢  -   عیبلل ةحاتم تارامثتسا عیب نم تالصحتملا

 )٣٫١٤٨٫٢٦٢٫١٣٨(  )٧٩٣٫٩٣٨٫٥٤٦(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 ١٫٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 -  )٠٠٠٫٠٠٠٫٩٠٠(  ١٧ لجألا لیوط ضرق لالخ نم ةددسم لجألا ةلیوط ةنئاد ممذ
 )٤٤٫٣٢٧٫٠٥٠(  )١٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٣ تالماعملا ةفلكت ةیوست
 )٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  ١٣ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٢٫١٨٩٫٢٦٠(  )٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨(   ةیلقالا قوقح
 ١٫٠٨٣٫٩٨٣٫٦٩٠  )٢٧٨٫١٧٢٫٩٠٨(   ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف مدختسملا( دقنلا يفاص

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
 

٥ 

      
 )٣٥٫٣١٨٫٠٦٣(  )٨٧٫٣٧٨٫١٣٣(   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف ریغتلا يفاص

 ٣٦٥٫٥٣٠٫٣٢٧  ٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤    ةنسلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ٤ ةنسلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا

      
      ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 -  ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١ و ٦ ءاكرشلا باسح قیرط نع اھتیوست تمت حابرا
 تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ / حابرأ )رئاسخ(
  ١٠ عیبلل ةحاتم

)٢٫٩١٨٫٢٨٤  )١٫٢٤٦٫٨١٩ 
 ٥٨٩٫٧٢١٫٦٨٤  )٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢(  ١١ و ٦ ةقالع تاذ تاھج نم / ىلإ ةلوحم  ةیراقع تارامثتسا
 )١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧(  -  ٦  ةقالع تاذ ةھج ىلإ ةقحتسم ةاكز لیوحت
 ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥  -  ٢٠ ءاكرشلا ھب مھاس يفاضا لام سأر
 ٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥  -  ١٨ ةاقبم حابرأ ةلمسر
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٧ لجألا ةلیوط ةنئاد ممذ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
 يف ةیھتنملا ةنسلل

رام ٣١
 س

٢٠
١٦

 
یإلا لكشت 

احاض
لإ ١ نم ةقفرملا ت

 ى
 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢

 

٦ 

 
اخلا ةیكلملا قوقح

 ةكرشلا يف ءاكرشلاب ةص
 

 
 

 
أر

 لاملا س
 يماظنلا يطایتحالا

اسح
 ةمھاسم ب

 ءاكرشلا
 ةاقبملا حابرألا

 ةققحم ریغ حابرا
 میوقت ةداعا نع

ارامثتسا
 ةحاتم ت

 عیبلل
 قوقح عومجم

 ءاكرشلا
 ریغ ةیكلملا قوقح

 ةرطیسملا
 ةیكلملا قوقح عومجم

 
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
دوعس لایر

 ي
 

──
──
──
──
──

 
──
──
──
──
─

 
──
──
──
──
──

 
──
──
──
──
──

 
──
──
──
──
─

 
──
──
──
──
──

 
──
──
──
──
─

 
──
──
──
──
──

 
رلا

 يف امك دیص
رام ٣١

 س
٢٠

١٤
 

١٫
٠٠

٠٫
٠٠

٠
 

٥٠
٠٫

٠٠
٠

 
٩٢

٣٫
٠٩

٢٫
٢٢

٦
 

١٫
٢٧

٥٫
١٧

٢٫
٣٤

٥
 

- 
٢٫

١٩
٩٫

٧٦
٤٫

٥٧
١

 
١٢

٫٥
٦٤

٫٢
٦١

 
٢٫

٢١
٢٫

٣٢
٨٫

٨٣
٢

 
 ةنسلا لخد يفاص

- 
- 

- 
١٫

٠١
٨٫

٦٦
٣٫

٨٣
٩

 
- 

١٫
٠١

٨٫
٦٦

٣٫
٨٣

٩
 

١٤
٫١

٧٢
٫٩

٠٨
 

١٫
٠٣

٢٫
٨٣

٦٫
٧٤

٧
 

ماظنلا يطایتحالا ىلإ لوحم
 ي

- 
١٠

١٫
٨٦

٦٫
٣٨

٤
 

- 
)

١٠
١٫

٨٦
٦٫

٣٨
٤

( 
- 

- 
- 

- 
اعیزوت

 حابرأ ت
- 

- 
- 

- 
- 

- 
)

١٢
٫١

٨٩
٫٢

٦٠
( 

)
١٢

٫١
٨٩

٫٢
٦٠

( 
إ ةمھاسم

یإ( ءاكرشلا لبق نم ةیفاض
 حاض

 و ١٨
٢٠( 

- 
- 

١٫
٣٣

٤٫
٠٩

١٫
٥٩

٩
 

- 
- 

١٫
٣٣

٤٫
٠٩

١٫
٥٩

٩
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٧ 

 تاطاشنلا - ١
 ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجسم ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةیدوعس ةكرش ،) "مألا ةكرشلا" وأ "ةكرشلا" ( ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش

 .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 
 اــھیلع يناــبملا ةــماقإل يضارألا ءارش يف )"ةعومجملا" ـب نیعمتجم مھیلإ راشیو( ةعباتلا اھتاكرشو ةكرشلل يسیئرلا طاشنلا لثمتی

 میمرتلاو مدھلا كلذ لمشی و ةیراجتلا و ةینكسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرشلا حلاصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتساو اھریوطتو

 ةرادإو معاطملاو قدانفلاو ةیحایسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغشتو ةنایص ىلع لمتشت امك .ةنایصلا لامعأو رفحلاو

 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو

  

  :ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف

 ٪  ةیـكلملا ةبسن  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  *ةعباتلا ةكرشلا مسا

 **ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  **ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 دــبع اھباحــصأل ةــیراجتلا و ةــیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش

 هاكرشو ریكحلا نسحملا
 

٥٠٪  - 
 

٥٠٪  - 
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥   ةدودحملا ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملل نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملل خسارلا ثرإلا ةكرش
 -  -  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نیتاسبلا نویع ةكرش
 

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ *

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ**
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ٨ 

 دیحوتلا سسأ   -٢
 

 حاــضیإلا يــف ةروكذــملا اھل ةعباتلا تاكرشلاو ،مألا ةكرشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمضتت

 نوــكتی لجألا لیوطً ارامثتسا ،ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةروصب ،مألا ةكرشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا تاكرشلاب دصقیو .)١( مقر

 ةــعباتلا تاكرــشلا دــیحوت متــی .ةــیلمع ةرطیس اھیلع سرامت وأ / و تیوصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةصح نم

 ةــیلاملا مئاوــقلا دادــعإ متــی .ةرطیــسلا هذھ لثم ةسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرشلا هذھ ىلع مألا ةكرشلا ةرطیس خیرات نم ارابتعا

 ةرــتفلا سفنــل ةــعباتلا تاكرــشلل ةــیلاملا مئاوقلا دعت .ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ساسأ ىلع ةدحوملا

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا ةكرشلل ةیلاملا

 
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 
 متــیو ،ةــعومجملا لــبق نــم ةــكولمملا رــیغ تادوــجوملا يفاــصو ةراــسخلا وأ حبرــلا يــف ةصحلا ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 قوــقح نع ةلقتسم ةروصب ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمضو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتسم ةروصب اھراھظإ

  .مألا ةكرشلا يف ءاكرشلا

 

 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 مــھألً اــنایب يــلی اــمیف دروــنو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةبساحملا رییاعمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت

 :ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا

 

 يبساحملا فرعلا
 .ةلداعلا ةمیقلاب اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ءانثتساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت

 

  تاریدقتلا مادختسا
 ىلع رثؤت دق يتلا تاضارتفالاو تاریدقتلا مادختسا ،اھیلع فراعتملا ةیبساحملا ئدابملل اقفو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 ةفاضإ ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا خیرات يف ةلمتحملا تابولطملاو تادوجوملا نع حاصفإلاو ،ةلجسملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق

 ةرادإلا ةــفرعم ىــلع ينبم تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھ دادعإ نأ نم مغرلابو .ةرتفلا كلت لالخ فیراصملاو تاداریإلا غلابم ىلإ

 .تاریدقتلا هذھ نع فلتخت دق ةیئاھنلا ةیلعفلا جئاتنلا نأ الإ ،ةیراجلا ثادحألاو تایلمعلل

 

 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
  .كونبلا ىدل ةدصرألاو قودنصلا يف دقنلا دنبلا اذھ نمضتی

 

 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ٩ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
 

 نونیدملا
 ىــلع ةــعومجملا ةردق مدع ىلع يعوضوم لیلد دوجو دنع تاصصخملا تابثإ متیو .ةروتافلل يلصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا رھظت

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا لیصحت

 

 تارامثتسالا
  ةلیمزلا تاكرشلا يف رامثتسالا
 نــع ةبــساحملا متــی ً.اكرتــشمً اعورــشم وأ ةــعبات ةكرــش رــبتعت الوً اــماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأشنم يھ ةلیمزلا ةكرشلا

 ةــمئاق يــف ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا دیقی اھبجومبو ،ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب ةلیمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا تارامثتسا

 ســكعت .ةــلیمزلا ةكرــشلا تادوجوم يفاص يف ةعومجملا ةصح ىلع أرطت يتلا تاریغتلاب ةلدعملا ةفلكتلاب ةدحوملا يلاملا زكرملا

 ةكرشلا يف ةیكلملا قوقح نمض ةرشابم رییغت يأ تابثا ةلاح يفو .ةلیمزلا تاكرشلا لامعأ جئاتن يف ةصحلا ةدحوملا لخدلا ةمئاق

 ةــیكلملا قوــقح يــف تارــیغتلا ةــمئاق يف ،كلذ قبطتی ذإ ،كلذ نع حاصفالاو رییغت يأ يف اھتصح تابثإب ةعومجملا موقت ،ةلیمزلا

 يــف اھتــصح ردــقب ةــلیمزلا تاكرــشلاو ةــعومجملا نیــب تالماــعملا نع ةجتانلا ةققحملا ریغ رئاسخلاو حابرألا فذح متی .ةدحوملا

 .ةلیمزلا ةكرشلا

 
 اھرامثتــسا ةــمیق يــف ضافخنا ةراسخ تابثإ يرورضلا نم ناك اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعبو

 ضاــفخنا عوــقو ىلع يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلاب ةعومجملا موقت ،يلام زكرم ةمئاق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا اھتاكرش يف

 قرفلاــب كــلذو ضاــفخنالا غلبم باستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ةلیمز ةكرش يأ يف رامثتسالا ةمیق يف

 تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف غلبملا تابثاو ءارشلا ةفلكتو ةلیمزلا ةكرشلل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نیب

 كــلت عــم ةیبــساحملا تاــسایسلا قــفتت يــك ةــمزاللا تایوــستلا ءارجإ متی ،ةرورضلا دنعو .مألا ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةلیمزلا

 .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا

 
  عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا
 نمــض جردــتو ،ةــلداعلا ةــمیقلاب ةرجاــتملا ضارــغأل وأ قاقحتسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالا مدع ةینب ةارتشملا تارامثتسالا رھظت

 ةــمئاق ىلع ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلا لمحت وأ دیقت .ةقحاللا ةیلاملا ةنسلا يف اھعیب ةین كانھ نكی مل ام ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا

 
 ةــفلكتلا رــبتعت الإو ،ةــلیدب مییقت قرط مادختساب وأ طشن يلام قوس دوجو ةلاح يف ةیقوسلا ةمیقلا ىلإ عوجرلاب ةلداعلا ةمیقلا ددحت

 .حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع اھنع ةبساحملا متی ھنإف ،ةانتقملا تارامثتسالا نم ءزج عیب ةلاح يفو .ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب
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 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا
 لــخد قــیقحت ضرــغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتسالا نوكتت

 .تالماــعملا فیلاــكت ةنمــضتملا ةــفلكتلابً ایئدــبم ةــیراقعلا تارامثتسالا سایق متی .امھالك وأ لاملا سأر ةدایز لجأ نم وأ تاراجیإ

 عــضو لــجأ نــم ةــیلوألا ریجأــتلا تالوــمعو ةــینوناقلا تامدــخلل ةــینھملا باــعتألاو لیوحتلا فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت

 ةــیلاحلا ةــیراقعلا تارامثتــسالا نــم ءزــج لادبتــسا ةــفلكتً اضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمضتت .لیغشتلل ةحلاص اھلعجت ةلاح يف تاكلتمملا

 كالھتــسالا اــصقان ةــفلكتلاب ةــیراقعلا تارامثتــسالا رــھظت ،يــلوألا تاــبثإلا دعب .اھتابثا طورشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا دبكت خیراتب

 ةــقیرطب ىرــخألا تاــكلتمملا ةــفلكت كلھتــست .ءاشنإلا تحت عیراشملاو يضارألا كالھتسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا

  .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا
 

 رــمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروصب ،دیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .اھدبكت دنع لخدلا ىلع ةنایصلاو حالصإلا فیراصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 تادعملاو تاكلتمملا
 ةفلكتلا كلھتست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتسالاً اصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لصألا يف ،دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت

 
 وأ ةــمیق نــم ،ةــیرھوج ةروــصب ،دــیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایصلاو حالصإلا فیراصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع
 

 ةلوادتملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 ىــلع يعوــضوم لــیلد كاــنھ ناــك اذإ امیف دكأتلل ةلوادتملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراسخ يأ عوقو

 ةعومجملا موقت ،لصألا كلذل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراسخلا هذھ مجح دیدحتل لصألا كلذل

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقتب
 

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لصألل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو

 يفً اروف فورصمك ضافخنالا ةراسخ تابثإ متیو ،اھل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لصألا كلذل ةیرتفدلا

 .ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان لصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 

 ىــلإ )ةــیدقنلل ةردــملا ةدــحولا وأ( لــصألل ةــیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو

 ضرــتفملا نــم ناــك يــتلا ةــیرتفدلا ةــمیقلا نــع اــھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتسالل ةلباقلا ةلدعملا ةمیقلا

 تاــبثإ متــی .ةقباــسلا تاونــسلا يــف )ةــیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی مل ول امیف اھدیدحت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ دیق سكع
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 ١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم   -٣
 
  راجیإلا دوقع
 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع
 طورــش میــیقت ىــلعً ادانتــسا ،ةــعومجملا تررــق .ةــیراقعلا اھتارامثتــسا ةــظفحمل ةــیراجت ةــیراقع راــجیإ دوــقع ةــعومجملا تمربأ

 ةــیكلمل ةبحاــصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورش ةدم ةصاخ ،تایقافتالا

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا هذھ
 
 متیو ،رجؤملا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا فیلاكتلا فاضت

 تاداریإك ةیطرشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختسملا سسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورصمك اھتابثإ

 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةرتفلا يف

 
 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع
 ناــك ءاوــس ،دقعلا ةأشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینصت فقوتی

 قــحلا كــلذ ىلع ةحارص صنی مل ول ىتح مادختسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لصأ مادختسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا

  .تابیترتلا يف
 
 يف ةعومجملا ىلإ رجأتسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمسر متی

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ ،رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب

 
 دیــصرلا ىــلع تــباث دــئاع لدــعم ىلإ لوصولل كلذو راجیإلا تامازتلا يف صقنلاو لیومتلا فیلاكت نیب راجیإلا تاعفد ةئزجت متی

 .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا

 
 ةمئاق ىلع فیراصمك ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینصت متی

 اھفرص متی يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتساب ،يلیغشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ةدحوملا لخدلا

 .اھروھظ دنع

 
 راــجیإلا دوــقع طورــشل اــقفو ةدــحوملا لخدــلا ةــمئاق ىــلع ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا ةفلكتلا لمحت

 عاــفتنالا ھــیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلع ةمربملا

 .ةرجأتسملا تادوجوملاب
 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا

 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوس ،ةملتسملا تامدخلا وأ ةعاضبلا نع لبقتسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی
 .نیدروملا لبق نم
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم   -٣
 
  راجیإلا دوقع
 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع
 طورــش میــیقت ىــلعً ادانتــسا ،ةــعومجملا تررــق .ةــیراقعلا اھتارامثتــسا ةــظفحمل ةــیراجت ةــیراقع راــجیإ دوــقع ةــعومجملا تمربأ

 ةــیكلمل ةبحاــصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورش ةدم ةصاخ ،تایقافتالا

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا هذھ
 
 متیو ،رجؤملا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا فیلاكتلا فاضت

 تاداریإك ةیطرشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختسملا سسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورصمك اھتابثإ

 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةرتفلا يف

 
 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع
 ناــك ءاوــس ،دقعلا ةأشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینصت فقوتی

 قــحلا كــلذ ىلع ةحارص صنی مل ول ىتح مادختسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لصأ مادختسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا

  .تابیترتلا يف
 
 يف ةعومجملا ىلإ رجأتسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمسر متی

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ ،رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب

 
 دیــصرلا ىــلع تــباث دــئاع لدــعم ىلإ لوصولل كلذو راجیإلا تامازتلا يف صقنلاو لیومتلا فیلاكت نیب راجیإلا تاعفد ةئزجت متی

 .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا

 
 ةمئاق ىلع فیراصمك ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینصت متی

 اھفرص متی يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتساب ،يلیغشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ةدحوملا لخدلا

 .اھروھظ دنع

 
 راــجیإلا دوــقع طورــشل اــقفو ةدــحوملا لخدــلا ةــمئاق ىــلع ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا ةفلكتلا لمحت

 عاــفتنالا ھــیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلع ةمربملا

 .ةرجأتسملا تادوجوملاب
 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا

 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوس ،ةملتسملا تامدخلا وأ ةعاضبلا نع لبقتسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی
 .نیدروملا لبق نم
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم   -٣
 

 تاصصخملا

 ةــعومجملا نوــكت نأ لــمتحملا نــمو ،ةقباــس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاصصخملا تابثإ متی
 خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراصملل ةرادإلا هارت ریدقت لضفأل ً اقفو تاصصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادسب ةمزلم
 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ

 

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا

 يــف ةــعومجملا لبق نم اھمیلست متیس يتلا ةعاضبلا وأ اھذیفنت متیس يتلا تامدخلا لباقم ملتسملا دقنلا ةبستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
  .ةنسلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا
 

 .ةنسلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 

  ضورقلا

 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا غلابملا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 

 ةاكزلا
 أدــبم ساــسأ ىــلع ةاــكزلا بــسحت .ةیدوعــسلا ةــیبرعلا ةــكلمملا يــف لخدــلا ةبیرضو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عضخت

 مالتــسا دــنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صصخمل تالیدعت ةیأ دیق يرجی .يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بسحت .قاقحتسالا

 . لخدلا ةبیرضو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم يئاھنلا طبرلا
 

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 لامعلاو لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی

 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع يدوعسلا
 

 تاداریإلا تابثإ
 ،اھب قوثوم ةروصب تاداریإلا سایق نكمیو ،ةعومجملل ةیداصتقالا عفانملا ھیف قفدتت نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریإلا تابثإ متی

 ةددحملا عفدلا طورش ةاعارم عم ،عفدلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا تقو نع رظنلا ضغب

 اھلو ،تاداریإلا تایقافتا مظعم يف يسیئرلا دھعتملا اھرابتعاب تاداریإلا تالماعم لك نع ةلوؤسم يھ ةعومجملا نإ .اًیدقاعت

 .نامتئالا رطاخمل اًضیأ ةضرعم و ریعستلا ةیرح
 

 :تاداریإلا تابثإ لبق هاندأ ةحضوملا تابثإلا رییاعمب ءافولا بجی
 

 راجیإلا تاداریإ
 راــجیإلا دوــقع نــع ةئــشانلا راــجیإلا تادارــیإ نــع ةبــساحملا متــی .ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباثمب يھ ةعومجملا ربتعت

 ةدــحوملا لخدــلا ةــمئاق يــف اــھجاردإ متــیو راــجیإلا ةرــتف ىدــم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب ةیراقعلا تارامثتسالل ةیلیغشتلا

 ةرــشابملا فیلاــكتلا تابثإ متی .اھتأشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطلً ارظن تاداریإك

 يف ةمدختسملا سسألا سفن قفو راجیإلا دقع ةرتف لاوط فورصمك يلیغشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا يف ةدبكتملا ةیلوألا

 .راجیإلا تاداریإ

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
 

 )ةمتت( تاداریإلا تابثإ
 ةمتت - راجیإلا تاداریإ
 ةدــم نإ .راــجیإلا دــقع ةرــتف ىدــم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتسملا زفاوح تابثإ متی

 ثیح ،ریجأتلا دقع لامكإل رایخك رجأتسملل حاتت ةیفاضا ةدم يأ ىلإ ةفاضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ دقعلا

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا نوكت

 
  .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی

 
 راجیإلا دئاوع
 ریراــقتلا رفوــت مدــع ةــلاح يــف .نیرجأتــسملا نم ةمدقملا ةققدملا تاعیبملا ریراقت ساسأ ىلع راجیإلا دئاوع تابثإب ةعومجملا موقت

 ىــلع ءاــنب راــجیإلا دوــقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتسملا نع ةصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت ،ةققدملا

 .قباسلا مھئادأ

 
 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا تافورصملاو ةرادإلا موسر ،تامدخلا موسر
 موــسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراصملا نع ةئشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 نأــب رــبتعت ةرادإلا نأل ،ةلــصلا تاذ فیلاــكتلا نــم راــجیإلا تادارــیإ يفاــص يــف ىرــخألا ةملتــسملا غلاــبملا و ةرادإلاو تامدــخلا

 .نأشلا اذھ يف دھعتمك يسیئر لكشب لمعت ةعومجملا

 
 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 

 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 
 لیومتلا فیلاكت
 لــھؤملا لــصألا دادــعإل ةیرورــضلا تاطاــشنلا ةــفاك ماــمتإ دــنع كــلذو اــم لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت

  .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا ضرغلل
 

 فیراصملا
 .ةــیراجتلا زــكارملاو تاــعمجملل تاــنالعإلا يــف ةدــبكتملا فیلاــكتلا نــم يــسیئر لكشب جیورتلاو نالعإلاو ةیاعدلا فیراصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا ةفاك فنصت

 ةیبــساحملا رییاــعمللً اــقفو تادارــیإلا ةــفلكت نمً اءزج ددحم لكشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا لمشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی .اھیلع فراعتملا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
 

 )ةمتت( تاداریإلا تابثإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 ١٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم   -٣
 

 ةلداعلا ةمیقلا
 .قوسلاب ةلوادتملا راعسألا ساسأ ىلع ةلداعلا ةمیقلا ددحت ،ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا تارامثتسالل ةبسنلاب

 
 طورشلاب ةھباشم دونبل ةلومعلا تالدعم مادختساب ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا ساسأ ىلع ةلومعب ةطبترملا دونبلل ةلداعلا ةمیقلا ردقت

 .اھل رطاخملا صئاصخو

 
 تاقفدــتلا ساــسأ ىــلع وأ لــثامم رامثتــسال ةیقوسلا ةمیقلا ساسأ ىلع ةلداعلا ةمیقلا ددحت ،ةلوادتملا ریغ مھسألا تارامثتسال ةبسنلاب

 اــھب قوــثوم تاــمولعم رفوت مدع ةلاح يف ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب ةفلكتلا ربتعت .ىرخأ ةقالع تاذ لماوعو ةعقوتملا ةموصخملا ةیدقنلا

 .تارامثتسالا هذھل ةلداعلا ةمیقلا نع

 

 ةیبنجألا تالمعلا لیوحت
 لوــحتو .تالماــعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاسلا فرصلا راعسأل اقفو يدوعسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 ةدــحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف امك يدوعسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدصرأ

 لــیوحت وأ تادیدــستلا نــع ةــجتانلا ةــققحملا رــیغو ةققحملا رئاسخلاو بساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاسلا فرصلا راعسأل اقفو

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلا

 
 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا   -٤
 

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ٣٢٩٫٣٨٣٫٤٩٨  ٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤  كونبلا ىدل دقن
 ٨٢٨٫٧٦٦  ٩٠١٫٩٢٧  قودنصلا يف دقن
  ٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١ 

 
  نونیدملا   -٥

 الا ءالمعلل ينامتئا فینصت دجوی ال .صاخلا عاطقلا نم نیرجأتسم نم ةلومع نودب ةقحتسملا غلابملا يفاص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت

 ممذــلا ةفاك لیصحت عقوتی ،ةقباسلا تاربخلا ىلع ًءانب ةینامتئا دودح عضوو ھلوبق لبق لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب موقت ةرادإلا نأ

 هذــھ مــظعم نإــف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا نأشب تانامض ىلع لوصحلا ةعومجملا ةسایس نم سیل ھنأ .اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا

 .تانامض نودب تاینویدملا

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٥ 

 )ةمتت( نونیدملا   -٥
 تــناك .)ءيــش ال :٢٠١٥(  يدوعــس لایر ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ ةــمیقب ةنیدملا ممذلا ةدصرأ ضفخب ةكرشلا تماق ،٢٠١٦ سرام ٣١ يف

  :يلاتلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف ةكرحلا

 ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

    
 -  -   ةنسلا ةیادب يف
 -  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ )٢٣ حاضیإ( ةنسلا لالخ بنجم صصخم
 -  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ةنسلا ةیاھن يف

 
 :سرام ٣١ يف امك اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 
 نویدــلل صــصخم بــنجی مــلو ،ةــیلاملا ةرــتفلا ةیاھن يف دادسلا ةرخأتم غلابم ىلع نیینیدملا ةدصرأ لمتشت ،هالعأ ھیلإ راشم وھ امك

 وأ تانامــض ىــلع لوــصحلاب ةــعومجملا موــقت ال .لیــصحتلل ةــلباق رــبتعت لازــتال اــھنأل ،ةــعومجملا لبق نم اھلیصحت يف كوكشملا

 فرطلا ىلإ ةعومجملا ىلع ةقحتسم غلابم ةیا لباقم اھتیوستل ينوناقلا قحلا اھیدل سیلو ةدصرألا هذھ لباقم ىرخا ةینامتئا تازیزعت

 .رخآلا

 
 نامتئالا حنم خیرات ذنم ةنیدملا ممذلل ةینامتئالا ةدوجلا يف رییغت يأ رابتعالاب ةعومجملا ذخأت ،ةنیدملا ممذلا لیصحت ةیلباق دیدحت دنع

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتحو

 

  ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا   -٦
 ىــلع ةرطیسلا ىلع ةردقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھجلا ربتعت ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل

 عــضخت نأ وأ ،ســكعلاو ةیلیغــشتلاو ةــیلاملا تارارــقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةھجلا

 .ىرخأ تآشنم وأ دارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا

 
 مئاوقلا دیحوت دنع ةعومجملا نمض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،ةعباتلا اھتاكرشو مألا ةكرشلا نیب تالماعملاو ةدصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا

 

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ نم رثكأً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
٦٨٫١٣٠٫٥١١ ٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢ ١٣٫٩٨٨٫٣١١ ١٣٫٠٠٧٫١٣٤ ٨٦٫٣٠٧٫٨٥٢ ٢٠٥٫٧٤١٫٨٧٠ ٢٠١٦ 
٣٢٫١٢٣٫٩٣١ ٢٫٥٤٢٫٦٨٩ ١٧٫٦٠٥٫٥٨٥ ٤١٫٢١٥٫٤٧٧ ٤٤٫٤٧٢٫٣٢٣ ١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥ ٢٠١٥        
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ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ نم رثكأً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
٦٨٫١٣٠٫٥١١ ٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢ ١٣٫٩٨٨٫٣١١ ١٣٫٠٠٧٫١٣٤ ٨٦٫٣٠٧٫٨٥٢ ٢٠٥٫٧٤١٫٨٧٠ ٢٠١٦ 
٣٢٫١٢٣٫٩٣١ ٢٫٥٤٢٫٦٨٩ ١٧٫٦٠٥٫٥٨٥ ٤١٫٢١٥٫٤٧٧ ٤٤٫٤٧٢٫٣٢٣ ١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥ ٢٠١٥        
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٦ 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 

 ةقالع تاذ تاھج عم تالماعملا
 .ةیداعلا لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم ةعومجملا تلماعت ،ةنسلا لالخ

 

 : يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ٥٨٩٫٧٢١٫٦٨٤  ٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢  )١١ حاضیإ( ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت
     -  ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )٢١ حاضیا( ءاكرشلا باسح قیرط نع حابرا تاعیزوت ةیوست
 ١٫٠٠٩٫٧١٦٫٣٤٠  ٥٩٢٫٨١٨٫١٥٧  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 ٤٣٥٫١٧١٫٦٠٧  ٤٥٩٫٢٠٤٫٣٦٩  راجیإلا تاداریإ

 ٣٩٫٦٠٤٫٣٩٠  ٦٠٫٥٢٧٫٣٩٩  ةملتسم تامدخ
 ١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧  -  )١٦ حاضیإ( ةقالع تاذ ةھج ىلإ ةقحتسم ةاكز لیوحت

 

 هاكرــشو رــیكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش ،يھو ةبستنم ةھج ىلإ عیراشملا عیمج ءاشنإ دوقع دانسإ ،ةكرشلا يف ءاكرشلا ةقفاومب ،مت

 نإ .)٨ حاــضیإ( رــییغتلا رــماوأ كــلذ يــف اــمب ) يدوعــس لایر رایلم ٢٫٩ : ٢٠١٥ ( يدوعس لایر رایلم ٣٫٤ اھردق ةمیقب ،ةیراقعلا

 .تاءاطع حیشرتو میدقت لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ ةیلمع

 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ
 :سرام ٣١ يف امك ةقالعلا تاذ تاھجلل ةیرھوجلا ةدصرألا يلاتلا لودجلا صخلی

 ةقالعلا ةعیبط :ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم )١
 ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

 يدوعس لایر
      

 -  ٥٦٩٫٣٢٢٫٤٠٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف  ةكرش
 ١٧٫٥٩٩٫٨٥٨  ٣٠٫٤١٠٫٤١٣  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش
 -  ٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ٦٫٦٣٦٫٤٣٨  ٢٠٫٦٥٥٫١٦٥  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش
 ١٧٫٥١٤٫٤٩١  ١٥٫٥٩٩٫٨٨٨  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ةبستنم ةھج تاراقعلل نئادملا ةمجن

 ١٤٫٥٣٨٫٨١٢  ١٠٫٤٧٣٫٤٣٩  ةبستنم ةھج )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم ةكرش
 ٢٫٥٢٥٫٠٥٧  ٣٫٧٠٩٫٤٠١  ةبستنم ةھج )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 ٣٫٠٦٤٫١٥٨  ٣٫٠٦٤٫١٥٨  ةبستنم ةھج ةیراقعلا ناوكأ ةكرش
 ١٢٫٩٠٢٫٩١٩  -  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
 ١٫٩٣٩٫٨٢٣  ٦٢٩٫٠٦٥٫٢  ةبستنم ةھج ىرخأ
   ٩٠٫٨٤٤٫٠٣٣  ٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩ 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٧ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا   -٦
 

 ةقالعلا ةعیبط : ةقالع تاذ تاھج ىلإ قحتسم )٢
 ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

 يدوعس لایر
      

      ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٤١٫٤١٣٫٩٨٦  ١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٥٫٦٠٠٫٩٣٠  ٨٠٩٫٦٨١٫٦٨  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف  ةكرش
 -  ٥٥٫٥٠٣٫١٤١  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
   ٢٤٧٫٠١٤٫٩١٦  ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨ 
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت   ) أ ( 
 .ةقحتسم راجیا تاداریا مصخ دعب ةملتسم ةمدقم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت ) ب ( 
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 
 ةــنیدملا ممذــلا ةــمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجست مل .ةلومعب ةطبترم ریغو ،ةنومضم ریغ ةنسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدصرألا نإ

 .ةنس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا

 

 ةــقالع تاذ تآشنم مساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةصاخلا ةیراقعلا تارامثتسالا اھیلع ماقملا ةرجأتسملا يضارألا راجیإ دوقع نإ

  .)٢٧ و ١١ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب

 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا    -٧
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

 يدوعس لایر
     

 ٨٨٫٣٢٣٫٤٧١  ٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٥٥٫٥٢٢٫٥٤٨  ٧٢٫٠٦٦٫٦٢٠ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٫٦٩٦٫٧٠٣  ٤٫٨٢٣٫٠٦٣   نیفظوم ممذ
 ٦٫٧١١٫٤٦٤  ٣٫٦٧٢٫٥٦٢  ىرخأ
  ١٥٤٫٢٥٤٫١٨٦  ١٥٣٫٤٣٢٫٠٥١ 
 

 لواقمل ةمدقملا تاعفدلا    -٨
 لــباقم )ةبــستنم ةــھج( ةــیراقعلا هاكرــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

 رــیكحلا زیزعلادــبع زاوــف ةكرــشل ةــحونمملا دوقعلا ةمیق يلامجا غلبی .اھلامتكا ةبسن توافتت يتلاو ،ةیراجت تاعمجم عیراشم ءاشنإ

  .)٦ حاضیإ( رییغتلا رماوأ كلذ يف امب )يدوعس لایر رایلم ٢٫٩ :٢٠١٥( يدوعس لایر رایلم ٣٫٤ ةیراقعلا هاكرشو
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٧ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا   -٦
 

 ةقالعلا ةعیبط : ةقالع تاذ تاھج ىلإ قحتسم )٢
 ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

 يدوعس لایر
      

      ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٤١٫٤١٣٫٩٨٦  ١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٥٫٦٠٠٫٩٣٠  ٨٠٩٫٦٨١٫٦٨  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف  ةكرش
 -  ٥٥٫٥٠٣٫١٤١  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
   ٢٤٧٫٠١٤٫٩١٦  ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨ 
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت   ) أ ( 
 .ةقحتسم راجیا تاداریا مصخ دعب ةملتسم ةمدقم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت ) ب ( 
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 
 ةــنیدملا ممذــلا ةــمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجست مل .ةلومعب ةطبترم ریغو ،ةنومضم ریغ ةنسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدصرألا نإ

 .ةنس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا

 

 ةــقالع تاذ تآشنم مساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةصاخلا ةیراقعلا تارامثتسالا اھیلع ماقملا ةرجأتسملا يضارألا راجیإ دوقع نإ

  .)٢٧ و ١١ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب

 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا    -٧
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

 يدوعس لایر
     

 ٨٨٫٣٢٣٫٤٧١  ٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٥٥٫٥٢٢٫٥٤٨  ٧٢٫٠٦٦٫٦٢٠ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٫٦٩٦٫٧٠٣  ٤٫٨٢٣٫٠٦٣   نیفظوم ممذ
 ٦٫٧١١٫٤٦٤  ٣٫٦٧٢٫٥٦٢  ىرخأ
  ١٥٤٫٢٥٤٫١٨٦  ١٥٣٫٤٣٢٫٠٥١ 
 

 لواقمل ةمدقملا تاعفدلا    -٨
 لــباقم )ةبــستنم ةــھج( ةــیراقعلا هاكرــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

 رــیكحلا زیزعلادــبع زاوــف ةكرــشل ةــحونمملا دوقعلا ةمیق يلامجا غلبی .اھلامتكا ةبسن توافتت يتلاو ،ةیراجت تاعمجم عیراشم ءاشنإ

  .)٦ حاضیإ( رییغتلا رماوأ كلذ يف امب )يدوعس لایر رایلم ٢٫٩ :٢٠١٥( يدوعس لایر رایلم ٣٫٤ ةیراقعلا هاكرشو



18

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٨ 

 

 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -٩
 تــناك .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةیراقع ةكرش ؛ةراجتلل لبقتسملا قاوسأ ةكرش لامسأر يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی

 :يتآلاك ةنسلا لالخ رامثتسالا ةكرح

 
 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 
 يفاص يف ةصحلا

  حابرألا
 

 حابرأ تاعیزوت
 تافاضا
 يماتخلا دیصرلا رامثتسالل

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر
───── ──────── ─────── ──────── ─────── ─────── 

٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ - )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٦٤٧٫٦٦١ ٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩ ٪٢٥ ٢٠١٦ 
٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩ ١٣٫٥٣٨٫٥٠٤ )١٦٫٢٥٠٫٠٠٠( ١٠٫٦٠٧٫٨٦٠ ٣٩٫٦٥٢٫٨٦٥ ٪٢٥ ٢٠١٥ 

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٠
 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٩٫٩١٨٫٢٨٤  ٨٫٦٧١٫٤٦٥ 

 ٢٣٥٫٧٠١٫١٥٥  ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
    

 
 ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا )١(

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ةــیملاعلا كالــمأ ةكرــشب ةقباس ةفورعملا( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
 )ا( )يراقعلا لیومتلا و ریوطتلل

 
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ 

 
١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ 

 ٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤  ٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤  )ب( ةیراقعلا عبنی
 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )ج( )برثی ةیسامخب اقباس ةفورعملا( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش
 ٨٩٨٫٦٦٧  ٨٩٨٫٦٦٧  )د( ةیراقعلا ناوكأ ةكرش
  ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١ 

 

 ةــیملاعلا كالــمأ ةكرــشب ةقباــس ةــفورعملا( ٪٨٫٥ ھتبــسن غلاــبلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش يف ةعومجملا رامثتسا نإ )أ(

ً اــغلبم ةــعومجملا تــعفد .ةــعومجملل ةــعباتلا تاكرشلا لالخ نم رشابم ریغو رشابم لكشب كولمم )يراقعلا لیومتلا و ریوطتلل

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع ىلع لمتشت يتلاو تارامثتسالا ىلع ذاوحتسالل يدوعس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردق

 .)ةیراقع ةمھاسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ب(

 مساب رامثتسالا اذھ نإ .)برثی ةیسامخب اقباس ةفورعملا( ٪٧٫١٤ ةبسنب ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ج(

 .ةكرشلا ةحلصمل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٩ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠
 ساف ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا لالخ نم هؤارش مت ٪٤٫٥ ةبسنب ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )د(

 يف عوفدملا لاملا سأر يف ضافخنا لثمی رامثتسالا يف صقنلا نإ .ةكرشلا ةحلصمل ھنع تلزانت يتلا )ةضباقلا ةیدوعسلا

 :٢٠١٥( يدوعس لایر ٢٫٦٩٦٫٠٠٠ هردقو يقبتملا غلبملا دادسب ةمزتلم ةكرشلا لازت ال .ماعلا لالخ ةیراقعلا ناوكأ ةكرش

  .ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف مھسأ ىلع ذاوحتسالل )يدوعس لایر ٢٫٦٩٦٫٠٠٠

 
 ةیراقع قیدانص يف رامثتسا )٢(

 لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدــحو لــك ةــمیق ،ةدــحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبــسنب ةــیمقرلا ةنیدملا قودنص ةیكلم قوقح يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی

   ربمــسید ٣١ يــف اــمك يدوعــس لایر نویلم ٨٫٧ رامثتسالل ةیقوسلا ةمیقلا تغلب .يدوعس لایر نویلم ٧ ب اھؤارش مت )يدوعس

 حاــبرا( يدوعــس لایر نوــیلم ١٫٢ اھردــق ةــققحم رــیغ ةراسخ تابثإ مت .)يدوعس لایر نویلم ٩٫٩ :٢٠١٥ سرام ٣١(٢٠١٥

 .ةیكلملا قوقح نم ءزجك عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا نمض )يدوعس لایر نویلم ٢٫٩ غلبمب ةققحم ریغ

 

 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
     -  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیادب يف 
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠      -  تافاضإلا 
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیاھن يف
      
     میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
     -  ٢٫٩١٨٫٢٨٤  ةنسلا ةیادب يف 

 ٢٫٩١٨٫٢٨٤  )١٫٢٤٦٫٨١٩( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ حبر )ةراسخ(
 ٢٫٩١٨٫٢٨٤  ١٫٦٧١٫٤٦٥ ةنسلا ةیاھن يف

 ٩٫٩١٨٫٢٨٤  ٨٫٦٧١٫٤٦٥   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 ١٩ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠
 ساف ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا لالخ نم هؤارش مت ٪٤٫٥ ةبسنب ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )د(

 يف عوفدملا لاملا سأر يف ضافخنا لثمی رامثتسالا يف صقنلا نإ .ةكرشلا ةحلصمل ھنع تلزانت يتلا )ةضباقلا ةیدوعسلا

 :٢٠١٥( يدوعس لایر ٢٫٦٩٦٫٠٠٠ هردقو يقبتملا غلبملا دادسب ةمزتلم ةكرشلا لازت ال .ماعلا لالخ ةیراقعلا ناوكأ ةكرش

  .ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف مھسأ ىلع ذاوحتسالل )يدوعس لایر ٢٫٦٩٦٫٠٠٠

 
 ةیراقع قیدانص يف رامثتسا )٢(

 لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدــحو لــك ةــمیق ،ةدــحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبــسنب ةــیمقرلا ةنیدملا قودنص ةیكلم قوقح يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی

   ربمــسید ٣١ يــف اــمك يدوعــس لایر نویلم ٨٫٧ رامثتسالل ةیقوسلا ةمیقلا تغلب .يدوعس لایر نویلم ٧ ب اھؤارش مت )يدوعس

 حاــبرا( يدوعــس لایر نوــیلم ١٫٢ اھردــق ةــققحم رــیغ ةراسخ تابثإ مت .)يدوعس لایر نویلم ٩٫٩ :٢٠١٥ سرام ٣١(٢٠١٥

 .ةیكلملا قوقح نم ءزجك عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا نمض )يدوعس لایر نویلم ٢٫٩ غلبمب ةققحم ریغ

 

 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
     -  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیادب يف 
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠      -  تافاضإلا 
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیاھن يف
      
     میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
     -  ٢٫٩١٨٫٢٨٤  ةنسلا ةیادب يف 

 ٢٫٩١٨٫٢٨٤  )١٫٢٤٦٫٨١٩( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ حبر )ةراسخ(
 ٢٫٩١٨٫٢٨٤  ١٫٦٧١٫٤٦٥ ةنسلا ةیاھن يف

 ٩٫٩١٨٫٢٨٤  ٨٫٦٧١٫٤٦٥   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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و ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 ةعباتلا اھتاكرش

)
اذ ةكرش

م ت
 )ةدودحم ةیلوئس

یإ
احاض

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح ت
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 س
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٢٠ 
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  ةنسلا ةیادب يف
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 ةنسلا ةیاھن يف
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 ةنسلا ةیاھن يف
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  ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢١ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١١
 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملل ةدئاعلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف

 

 
 

 لبق نم ةكولمم

 ءاكرشلا/ةعومجملا

 ةیكلملا كوكص 

 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
٢٠١٦ 

  يدوعس لایر

٢٠١٥ 

 يدوعس لایر

        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا
 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا

 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص

 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم

 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ

 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم

     ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢  ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢ 

        يضارأ

 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ

 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ

 ١١٧٫٣٩٥٫٢١٠  ١١٧٫٣٩٥٫٢١٠  معن  ةعومجملا مامدلا ضرأ

 ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  ال  ءاكرشلا دلوملا – زیزع عمجم ضرأ

 ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ال  ةعومجملا *دھف كلملا قیرط ضرأ

 ٣٦٤٫٩٠٥٫٠٢٢  -  معن  ةعومجملا *میصقلا ضرأ

     ٣٫٧٢٢٫٦٠٢٫٦٨٠  ٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨ 

 ٤٫٢٣٨٫٥٠٥٫٥٩٢  ٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص عومجم

 

 ضرأ لیوحت )٢٠١٦ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٢ يف دقعنملا مھعامتجا يف ءاكرشلا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(
 ءاكرــشلا ررــق ،كــلذ ىــلا ةفاــضإلاب .ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصب )ةیئاھنلا مألا ةكرشلا( ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش ىلإ میصقلا
 لایر ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ةــمیقب )ةبــستنم ةكرــش( قداــنفلل ةــضباقلا ساــف ةكرش ىلإ دھف كلملا قیرط ضرأ عیب عامتجالا سفنب
 .)٦ حاضیا( يدوعس

 
 :٢٠١٥( يدوعــس لایر نوــیلم ٣٫٤٧٠٫٩ اــھتمیق ةــغلابلاو ٢٠١٦ سراــم ٣١ يــف اــمك ةكولمملا يضارألا عطق ةیكلم كوكص نإ

 .)١٣ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم ) يدوعس لایر نویلم  ٣٫٨٣٥٫٨

 مــساب ةلجــسم )يدوعــس لایر نوــیلم ٢٫٧ : ٢٠١٥( يدوعــس لایر نوــیلم ٢٫٧ اــھتمیق ةــغلابلا يــضارألا عــطق ةــیكلم كوكــص نإ

 .ةعومجملا حلاصل اھنع اولزانت نیذللا ،ءاكرشلا
 

 ىرــخأ ةــقالع تاذ تاــھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةــعومجملا يناــبم اھیلع ةماقملا ةرجأتسملا يضارألا راجیإ تایقافتا نإ

 .)٦ حاضیإ(
 

 هذھل میمصتلاو تاءاشنإلا دوقع عیمج دانسإ مت .اھلامتكا لحارم توافتت يتلاو ةیراجت تاعمجم ذیفنتلا تحت عیراشملا نمضتت

 .)٦ حاضیا( ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرش يھو ةبستنم ةھج ىلإ عیراشملا
 

 ءانبل لیومت ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٦٫١٧ :٢٠١٥( يدوعس لایر نویلم ٨٣٫٥ غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٦ سرام ٣١ يف

 .)١٣ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم
 

 ةأفطم تالماعم ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٠٫٧٤ :٢٠١٥( يدوعس لایر نویلم ٦٫٥ غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٦ سرام ٣١ يف

 .)١ – ١٣ حاضیا( ذیفنتلا تحت عورشملا ءانبب ةقلعتملا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢١ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١١
 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملل ةدئاعلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف

 

 
 

 لبق نم ةكولمم

 ءاكرشلا/ةعومجملا

 ةیكلملا كوكص 

 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
٢٠١٦ 

  يدوعس لایر

٢٠١٥ 

 يدوعس لایر

        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا
 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا

 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص

 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم

 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ

 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم

     ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢  ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢ 

        يضارأ

 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ

 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ

 ١١٧٫٣٩٥٫٢١٠  ١١٧٫٣٩٥٫٢١٠  معن  ةعومجملا مامدلا ضرأ

 ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  ال  ءاكرشلا دلوملا – زیزع عمجم ضرأ

 ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ال  ةعومجملا *دھف كلملا قیرط ضرأ

 ٣٦٤٫٩٠٥٫٠٢٢  -  معن  ةعومجملا *میصقلا ضرأ

     ٣٫٧٢٢٫٦٠٢٫٦٨٠  ٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨ 

 ٤٫٢٣٨٫٥٠٥٫٥٩٢  ٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص عومجم

 

 ضرأ لیوحت )٢٠١٦ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٢ يف دقعنملا مھعامتجا يف ءاكرشلا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(
 ءاكرــشلا ررــق ،كــلذ ىــلا ةفاــضإلاب .ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصب )ةیئاھنلا مألا ةكرشلا( ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش ىلإ میصقلا
 لایر ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ةــمیقب )ةبــستنم ةكرــش( قداــنفلل ةــضباقلا ساــف ةكرش ىلإ دھف كلملا قیرط ضرأ عیب عامتجالا سفنب
 .)٦ حاضیا( يدوعس

 
 :٢٠١٥( يدوعــس لایر نوــیلم ٣٫٤٧٠٫٩ اــھتمیق ةــغلابلاو ٢٠١٦ سراــم ٣١ يــف اــمك ةكولمملا يضارألا عطق ةیكلم كوكص نإ

 .)١٣ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم ) يدوعس لایر نویلم  ٣٫٨٣٥٫٨

 مــساب ةلجــسم )يدوعــس لایر نوــیلم ٢٫٧ : ٢٠١٥( يدوعــس لایر نوــیلم ٢٫٧ اــھتمیق ةــغلابلا يــضارألا عــطق ةــیكلم كوكــص نإ

 .ةعومجملا حلاصل اھنع اولزانت نیذللا ،ءاكرشلا
 

 ىرــخأ ةــقالع تاذ تاــھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةــعومجملا يناــبم اھیلع ةماقملا ةرجأتسملا يضارألا راجیإ تایقافتا نإ

 .)٦ حاضیإ(
 

 هذھل میمصتلاو تاءاشنإلا دوقع عیمج دانسإ مت .اھلامتكا لحارم توافتت يتلاو ةیراجت تاعمجم ذیفنتلا تحت عیراشملا نمضتت

 .)٦ حاضیا( ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرش يھو ةبستنم ةھج ىلإ عیراشملا
 

 ءانبل لیومت ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٦٫١٧ :٢٠١٥( يدوعس لایر نویلم ٨٣٫٥ غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٦ سرام ٣١ يف

 .)١٣ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم
 

 ةأفطم تالماعم ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٠٫٧٤ :٢٠١٥( يدوعس لایر نویلم ٦٫٥ غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٦ سرام ٣١ يف

 .)١ – ١٣ حاضیا( ذیفنتلا تحت عورشملا ءانبب ةقلعتملا
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و ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 ةعباتلا اھتاكرش

)
اذ ةكرش

 )ةدودحم ةیلوئسم ت
یإ

احاض
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح ت

رام ٣١
 س

٢٠
١٦

 
  

 
٢٢ 

اكلتمملا  -١٢
ادعملاو ت

 ت

ادوجوملل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا نإ
ارغأل ت

اسح ض
 :يلی امك يھ كالھتسالا ب

اودألا
ادعملاو ت

 ت
اونس ٨ – ٤

 ت
اثألا

اشورفملاو ث
 ت

٤ – 
اونس ١٠

 ت
ارایسلا

 ت
اونس ٤

 ت
  

 
اودألا

ادعملاو ت
 ت

 
اثألا

اشورفملاو ث
 ت

 
ارایسلا

 ت
 

٢٠ عومجملا
١٦

 
 

٢٠ عومجملا
١٥

 
 

 
دوعس لایر

 ي
 

دوعس لایر
 ي

 
دوعس لایر

 ي
 

دوعس لایر
 ي

 
دوعس لایر

 ي
 ةفلكتلا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ةنسلا ةیادب يف
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٫٨

٨٨
٫٣

٨٤
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٫١
١٩

٫٧
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١٦
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٫٨
٥٠

 
 

٧٢
٢٫

٥٠
٠

 
 

٤١
٫٤

٤٢
٫١

٥٢
 

 
٩٫

٧٠
٧٫

٤٣
٠

 
اذ ةھج ىلإ لوحم

یإ( ةقالع ت
  )٦ حاض

)
٤٧

٨٫
٩١

٥
( 

 
)

٦٫
٧٤

٠
( 

 
 - 

  
 

 )
٤٨

٥٫
٦٥

٥
( 

 
 - 

  
 

 ةنسلا ةیاھن يف
 

٧١
٫٩

١٨
٫٢

٧١
 

 
٥٧

٫٣
٢٣

٫٨
٤٦

 
 

٣٫
٢٠

٨٫
٨١

٢
 

 
١٣

٢٫
٤٥

٠٫
٩٢

٩
 

 
٩١

٫٤
٩٤

٫٤
٣٢

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 كالھتسالا

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 ةنسلا ةیادب يف

 
٣٤

٫٦
٦٣

٫٢
٤٥

 
 

٢١
٫٦

١٧
٫٩

٤٤
 

 
٢٫

٤٦
٨٫

٣٥
٤

 
 

٥٨
٫٧

٤٩
٫٥

٤٣
 

 
٥٠

٫٩
٤٦

٫١
٨٦

 
یا( ةنسلل لّمحملا

 حاض
٢٣( 

 
٧٫

٣٣
٣٫

٧٧
١

 
 

٥٫
٤٩

٢٫
٠٢

٥
 

 
٣٧

٫٣
٢٨

 
 

١٢
٫٨

٦٣
٫١

٢٤
 

 
٧٫

٨٠
٣٫

٣٥
٧

 
اذ ةھج ىلإ لوحم

یإ( ةقالع ت
  )٦ حاض

)
٤٨

٫٣
١٦

( 
 

)
٦٠( 

 
-  

 
 

 )
٤٨

٫٣
٧٦

( 
 

-  
 

 
 ةنسلا ةیاھن يف

 
٤١

٫٩
٤٨

٫٧
٠٠

 
 

٢٧
٫١

٠٩
٫٩

٠٩
 

 
٢٫

٥٠
٥٫

٦٨
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٧١
٫٥

٦٤
٫٢
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٫٧
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٫٥
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  ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص

 
 

 
 

 
 

  
 

 
رام ٣١

 س
٢٠

١٦
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٫٩
٦٩

٫٥
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٣٠
٫٢
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٫٩
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٧٠

٣٫
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٨٦
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٣٨

 
 

 
رام ٣١

 س
٢٠

١٥
 

 
١٣

٫٢
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٫١
٣٩

 
 

١٩
٫٥

٠١
٫٧
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١٧

٫٩
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٣٢
٫٧

٤٤
٫٨
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٣ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك

 ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

    
 ٢٫٦٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٫٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ )أ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠( ددسملا
 ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 )٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩(  )٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٣٫٧٣٨٫٨٧٤٫٢١١  ٤٫٤٠٥٫٢٤٠٫٧٠٣ 
 )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٣٫٥٠٩٫٣٧٤٫٢١١  ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ٣٦٫٤٢٧٫٠٠٧  ٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٤٤٫٣٢٧٫٠٥٠  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )٦٫١٢٨٫٢٦٨(  )١١٫٨٦٦٫٤٩٢(  )يلی امیف ١-ب حاضیإ( ةنسلل لمحملا ءافطإلا
 ٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩  ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةأفطملا تالماعملا فیلاكت نإ

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 حاــضیا( ذــیفنتلا تــحت عیراشملا – ةیراقعلا تارامثتسالل اھتلمسر تمت

١١( 
 

٧٣٨٫٧٨٤  ٦٫٤٦٢٫٦٤٨ 
 ٥٫٣٨٩٫٤٨٤  ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  )٢٤ حاضیا( ةنسلل لمحملا
 ٦٫١٢٨٫٢٦٨  ١١٫٨٦٦٫٤٩٢  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :سرام ٣١ يف امك ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٦٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٩١٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 
 تالیھستلا هذھ نإ .ةیونس فصن طاسقأ ىلع اھدادس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلصح
 تالیھستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعسا ىلا ةفاضالاب "روبیاس" دئاز ةتباث تالومع راعسأ ىلع ًءانب تالومع راعسأل عضخت
 نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومضم
 .ءاكرشلا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٣ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك

 ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

    
 ٢٫٦٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٫٢٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ )أ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٩٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠( ددسملا
 ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 )٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩(  )٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٣٫٧٣٨٫٨٧٤٫٢١١  ٤٫٤٠٥٫٢٤٠٫٧٠٣ 
 )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٣٫٥٠٩٫٣٧٤٫٢١١  ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ٣٦٫٤٢٧٫٠٠٧  ٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٤٤٫٣٢٧٫٠٥٠  ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )٦٫١٢٨٫٢٦٨(  )١١٫٨٦٦٫٤٩٢(  )يلی امیف ١-ب حاضیإ( ةنسلل لمحملا ءافطإلا
 ٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩  ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةأفطملا تالماعملا فیلاكت نإ

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 حاــضیا( ذــیفنتلا تــحت عیراشملا – ةیراقعلا تارامثتسالل اھتلمسر تمت

١١( 
 

٧٣٨٫٧٨٤  ٦٫٤٦٢٫٦٤٨ 
 ٥٫٣٨٩٫٤٨٤  ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  )٢٤ حاضیا( ةنسلل لمحملا
 ٦٫١٢٨٫٢٦٨  ١١٫٨٦٦٫٤٩٢  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :سرام ٣١ يف امك ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
 يدوعس لایر

     
 ٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٦٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٩١٩٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 
 تالیھستلا هذھ نإ .ةیونس فصن طاسقأ ىلع اھدادس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلصح
 تالیھستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعسا ىلا ةفاضالاب "روبیاس" دئاز ةتباث تالومع راعسأ ىلع ًءانب تالومع راعسأل عضخت
 نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومضم
 .ءاكرشلا



24

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٤ 

 )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،٢٠١٦ ماع لالخ )أ

 غــلبم ھــنم مدختــسا يــلحم كــنب نــم يدوعس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق

 قــفتم تالوــمع راعسا ىلا ةفاضإلاب "روبیاس" دئاز ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .يلاحلا ماعلا لالخ يدوعس لایر نویلم ٩٠٠

 تانامــضو يناــبمو يــضارأو راــجیإلا تادارــیإ نــم لــصحتملاو نیمأــت قئاــثوو راــجیإ دوقع نع لزانتلاب نومضمو ،اھیلع

 ثالث اھتدم حامس ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو ةیونس فصن طاسقأ ىلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش

 طسقلا دادس قحتسی ثیح ،يواستم ریغ يونس فصن طسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھستلا دادس متیس .٢٠١٨ ویام رھش نم تاونس

 يونس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٥ لیربأ رھش يف هدادس قحتسیف ریخألا طسقلا امأ ،٢٠١٨ ویام رھش يف لوألا

 .٢٠١٥ ویام رھش نمً ارابتعا

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٥ ماع لالخ )ب

 ،ةــیلحملا كوــنبلا دــحأ نــم يدوعــس لایر نوــیلم ١٫٩٧٠ هردق غلبمب ضایرلا - برعلا عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق     )١- ب
 نــم ءاــھتنالا ىــتح "روبیاــس" دــئاز ةــتباث ةــلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختسا
 تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتم ىرخأ بسنو ، عمجملا
 أدبیــسو ةیونــس فــصن طاــسقأ ىــلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو يضارأو راجیإلا

 طــسق ١٤ ىــلع دیدجلا لیھستلا دادس متیس .٢٠١٧ ویلوی رھش نم تاونس ثالث اھتدم حامس ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس
 يف هدادس قحتسیف ریخألا طسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھش يف لوألا طسقلا دادس قحتسی ثیح ،يواستم ریغ يونس فصن

 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٤ ریانی رھش

 اًیونــس ةــتباث ةــلومع ضرــقلا لــمحی .ةــیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق     )٢- ب
 ةیصخش تانامضو ينابمو يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومضمو
 يف لوألا طسقلا دادس قحتسا ثیح ،يواستم ریغ يونس فصن طسق ١٥ ىلع ضرقلا دادس متی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو
 يونــس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمسید رھش يف هدادس قحتسیف ریخألا طسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمسید رھش
  .٢٠١٣ ربمسید رھش نمً ارابتعا

ً اــقفو ةــتباث ةــلومع ضرــقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق     )٣- ب
 ضرــقلا نإ .ایونــس اــھیلع قــفتم ةبسن ىلإ ةفاضإلاب "روبیاس" ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلملا يف كونبلا نیب ةدئاسلا تالدعملل
 ةیــصخش تانامــضو ينابمو يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومضم
 يف لوألا طسقلا دادس قحتسا ثیح ،يواستم ریغ يونس فصن طسق ١٥ ىلع ضرقلا دادس متی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو
 يونس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمسید رھش يف هدادس قحتسیف ریخألا طسقلا امأ ، ٢٠١٣ ربمسید رھش
 .٢٠١٣ ربمسید رھش نمً ارابتعا

 ةكرشلا موقت .ةیلاملا بسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورضب تادھعت ھنمضتت ام نمض نم ،ةحبارملا لیومت تایقافتإ نمضتت
 يأ يــف تادــھعتلا نــم يأ ةــفلاخم ةلاح يفو ضورقلا تایقافتا يف اھیلع صوصنملا تادھعتلاب ةمزتلم اھنأب دكأتلابً امئاد
  .ةینعملا ةضرقملا ةھجلا نم يمسر ءافعإ ىلع لوصحلاو ةحناملا كونبلا عم اھعاضوأ ةیوستب ةكرشلا موقت ،تقو

 )يدوعــس لایر نوــیلم٦٫١٧ :٢٠١٥( يدوعــس لایر نوــیلم ٨٣٫٥ هردــق غــلبم ةلمــسر تمت ،٢٠١٦ سرام ٣١ يف امك
 .)١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم ءانبل لیومت ةفلكتك

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٥ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٤
 .نیرجأتسملا نمً امدقم ةضوبقم تاداریإ دنبلا اذھ لثمی

  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٢٥٢٫٩٨٨٫٢٧١  ٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٫٧٢٣٫٢٨٠٫٣٣٥  ١٫٩٩٦٫٨٣١٫٥٩٢  نیرجأتسملا نم امدقم ةضوبقم تاراجیإ
  ١٫٩٧٦٫٢٦٨٫٦٠٦  ٢٫٣٣٤٫٥٠٤٫٧٥٠ 
 )١٫٦٣٨٫٥٩٥٫٤٤٨(  )١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥(   ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةجردم تاداریإ
 ٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨  ٤٨٢٫٢٩١٫٠٦٥  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 

 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو ةقحتسملا فیراصملا -١٥
 
 

 ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٥٦٫٧٠٢٫٣٣٦  ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ٣٥٫٠٤٣٫١٥٣  ٢٣٫٢٦٢٫١٢٥   ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ١٤٫٢٨٤٫٢١٣  ١٣٫٠٦٦٫٥٢٦  نیفظوملل تاقحتسم
 ٢٢٫١٧٦٫٣٦٨  ١٠٫٣٢٩٫١٩٦  ةقحتسم فیراصم
 ٤٫٤٨٢٫٦٨٢  ٢٫٤٧٣٫٧٠٥  ىرخأ
  ١٣٢٫٦٨٨٫٧٥٢  ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥ 

 
 ةاكزلا  -١٦

 
 ةنسلل ةلمحملا
 
 لایر ٥٣٫٤٦١٫٦١٨ :٢٠١٥( ةــیلاحلا ةنــسلا صــصخم نــم يدوعــس لایر ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨ اھردــقو ةنــسلل ةــلمحملا ةاــكزلا نوكتت

 )يدوعس
 
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ةیلاحلا ةنسلل ةاكزلا صصخم باستحا مت

  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٢٫١٩٩٫٧٦٤٫٥٧١  ٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣  ةنسلا ةیادب يف ءاكرشلا قوقح
 ١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥  ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ةاكزلا لبق لخدلا
 ٤٫٤٢٧٫٩١١٫٤١٨  ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )٩٫٤١٧٫٦٩٧٫٩٧٢(  )١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

 .ماعلا اذھل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٥ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٤
 .نیرجأتسملا نمً امدقم ةضوبقم تاداریإ دنبلا اذھ لثمی

  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٢٥٢٫٩٨٨٫٢٧١  ٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٫٧٢٣٫٢٨٠٫٣٣٥  ١٫٩٩٦٫٨٣١٫٥٩٢  نیرجأتسملا نم امدقم ةضوبقم تاراجیإ
  ١٫٩٧٦٫٢٦٨٫٦٠٦  ٢٫٣٣٤٫٥٠٤٫٧٥٠ 
 )١٫٦٣٨٫٥٩٥٫٤٤٨(  )١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥(   ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةجردم تاداریإ
 ٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨  ٤٨٢٫٢٩١٫٠٦٥  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 

 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو ةقحتسملا فیراصملا -١٥
 
 

 ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٥٦٫٧٠٢٫٣٣٦  ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ٣٥٫٠٤٣٫١٥٣  ٢٣٫٢٦٢٫١٢٥   ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ١٤٫٢٨٤٫٢١٣  ١٣٫٠٦٦٫٥٢٦  نیفظوملل تاقحتسم
 ٢٢٫١٧٦٫٣٦٨  ١٠٫٣٢٩٫١٩٦  ةقحتسم فیراصم
 ٤٫٤٨٢٫٦٨٢  ٢٫٤٧٣٫٧٠٥  ىرخأ
  ١٣٢٫٦٨٨٫٧٥٢  ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥ 

 
 ةاكزلا  -١٦

 
 ةنسلل ةلمحملا
 
 لایر ٥٣٫٤٦١٫٦١٨ :٢٠١٥( ةــیلاحلا ةنــسلا صــصخم نــم يدوعــس لایر ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨ اھردــقو ةنــسلل ةــلمحملا ةاــكزلا نوكتت

 )يدوعس
 
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ةیلاحلا ةنسلل ةاكزلا صصخم باستحا مت

  ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٢٫١٩٩٫٧٦٤٫٥٧١  ٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣  ةنسلا ةیادب يف ءاكرشلا قوقح
 ١٫٠٨٦٫٢٩٨٫٣٦٥  ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ةاكزلا لبق لخدلا
 ٤٫٤٢٧٫٩١١٫٤١٨  ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )٩٫٤١٧٫٦٩٧٫٩٧٢(  )١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

 .ماعلا اذھل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٦ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٦
 
 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 : يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 
 زكارملا ةكرش  

 ةدودحملا ةیبرعلا
 

 عومجملا  عومجملا  ةعباتلا تاكرشلا
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  ¤ يدوعس لایر  
 ١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧  ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ¤ -  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨  -  ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨  ةنسلا لالخ بنجم
 )١٢٣٫٨٣٠٫٨٦٧(  -  -  -  )٦ حاضیإ( ةقالع تاذ ةھج ىلإ لوحم
 -  ٤٫٠٣٢٫٤٤٤  -  ٤٫٠٣٢٫٤٤٤  ةقباس تاونس تالیدعت
 -  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  ةنسلا لالخ عوفدملا
 ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ¤ ٣٥٫٠٣١٫٣٢٢  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

  يوكزلا فقوملا
 ،٢٠٠٦ سراــم ٣١ ةــیاغلو اھــسیسأت خیراــت ذــنم )"ةحلــصملا"( لخدــلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرشلا تمدق

 .ةاكزلا ةداھش تملتساو

 میدــقتو دادــعإب )ةــضباقلا ةیدوعــسلا ساــف ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا نمً ارابتعاو

 ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرشللو اھل ةیوكزلا تارارقإلا

 يف ةیھتنملا تاونسلل ةدحوملا ةیوكزلا تارارقالا میدقت مت يلاتلابو .دحوم ءاعو میدقت ىلع ةئیھلا ةقفاوم باطخلً اقفو كلذو لخدلاو

 يوــكزلا رارقالا میدقتب ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا مایق نم مغرلابو .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ٢٠١٤ ىتح ٢٠٠٧ سرام ٣١

 ءاــعولا ساــسأ ىــلع ةاكزلا صصخم لیجستو باستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،دحوم ساسأ ىلع لماكلاب ةكولمملا تاكرشللو اھل

  .ةعومجملل لدعملا لخدلا / يدرفلا يوكزلا

 ةــماعلا ةــئیھلا نــم باــطخ )٢٠١٥ رــیاربف ٢٤ قــفاوملا( ـھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا تملتسا ثیح

 ةدــحوملا ةــیوكزلا تارارقالا نم الدب هدح ىلع لك ةعباتلا تاكرشللو اھل ةلقتسملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب اھبلاطت لخدلاو ةاكزلل

 لازیالو بلطلا اذھ ىلع ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا تضرتعا .٢٠١٤ سرام ٣١ ىتح ٢٠٠٧ سرام ٣١ نم تاونسللً اقباس ةمدقملا

 .٢٠١٦ سرام ٣١ يف امك ةئیھلا لبق نم ةساردلا دیق ضارتعالا

 

 لجألا ةلیوط ةنئادلا ممذلا  -١٧
 ةنــسلا لالــخ .يدوعــس لایر نویلم ١٫٠٦٧ هردقو غلبمب ةقباسلا ةنسلا لالخ ضرأ ءارش نم قحتسملا غلبملا يقاب غلبملا اذھ لثمی

 كــنب نــم ھــیلع لوــصحلا مت يدوعس لایر نویلم ١٫٦٠٠ ةمیقب لجألا لیوط ضرق لالخ نم قحتسملا غلبملا ةیوست تمت ،ةیلاحلا

 .)١٣ و ١١ حاضیإ( يلحم

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٧ 

 لاملا سأر  -١٨
 لامسأر ةدایزو ددج ءاكرش لوخد ىلع ةكرشلا يف ءاكرشلا قفاو ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٢ قفاوملا( ـھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٣ خیراتب

 غلاــبلا ءاكرــشلا ةمھاــسم باــسح ةلمــسر لالــخ نــم يدوعــس لایر نوــیلم ٤٫٤٥٠ ىــلإ يدوعــس لایر نوــیلم نــم ةكرــشلا

 لایر ٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥ ةــغلابلا ةاــقبملا حاــبرألاو )٢٠ حاــضیإ( ٢٠١٥ رــیاربف ٢٨ يــف اــمك يدوعــس لایر ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥

 ءامــسأب ناــیب يــلی اــمیف .٢٠١٥ سراــم ٣١ يــف ةــیلاملا ةنسلا ةیاھن لبق رارقلا اذھب ةقلعتملا ةیماظنلا تاءارجإلا مامتإ مت .يدوعس

 :٢٠١٥ و ٢٠١٦ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو ءاكرشلا

 كیرشلا مسا
 ةیكلملا ةبسن 

٪  
 ددع

  صصحلا
 غلبملا
        يدوعس لایر

 ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٥٢   ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش

 ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠  ٣  ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش

 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا

 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا

 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥  ریكحلا زیزعلا دبع دیجملا دبع .د

  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٠٠ 
 

 يماظنلا يطایتحالا  -١٩
 نم ٪١٠ ةبسنب يماظن يطایتحا نیوكتب ةكرشلا موقت .ةكرشلل يساسألا ماظنلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظنلً اقبط

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .لاملا سأر نم ٪٥٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی ىتح ةنسلا لخد يفاص

 

 ءاكرشلا ةمھاسم باسح  -٢٠
 ةمھاــسم باــسح دیــصر لــیوحت ىــلع ةكرــشلا يــف ءاكرشلا قفاو ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٢ قفاوملا( ـھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٣ خیراتب

 لــیوحت مــت ھــیلع .ةكرــشلا لامــسأر ةداــیز نــم ءزــجك ٢٠١٥ ریاربف ٢٨ يف امك يدوعس لایر ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥ غلابلا ءاكرشلا

 .)١٨ حاضیإ( ٢٠١٥ سرام ٣١ ةنسلا ةیاھن لبق لاملا سأر ىلا غلبملا

 

  حابرألا تاعیزوت -٢١
 ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ةمیقب حابرأ عیزوت )٢٠١٦ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٧ يناثلا ىدامج ٢٢ يف دقعنملا مھعامتجاب ءاكرشلا ررق

 .ءاكرشلا باسح يلا ھلیوحتو )ءيش ال :٢٠١٥( يدوعس لایر
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٧ 

 لاملا سأر  -١٨
 لامسأر ةدایزو ددج ءاكرش لوخد ىلع ةكرشلا يف ءاكرشلا قفاو ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٢ قفاوملا( ـھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٣ خیراتب

 غلاــبلا ءاكرــشلا ةمھاــسم باــسح ةلمــسر لالــخ نــم يدوعــس لایر نوــیلم ٤٫٤٥٠ ىــلإ يدوعــس لایر نوــیلم نــم ةكرــشلا

 لایر ٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥ ةــغلابلا ةاــقبملا حاــبرألاو )٢٠ حاــضیإ( ٢٠١٥ رــیاربف ٢٨ يــف اــمك يدوعــس لایر ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥

 ءامــسأب ناــیب يــلی اــمیف .٢٠١٥ سراــم ٣١ يــف ةــیلاملا ةنسلا ةیاھن لبق رارقلا اذھب ةقلعتملا ةیماظنلا تاءارجإلا مامتإ مت .يدوعس

 :٢٠١٥ و ٢٠١٦ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو ءاكرشلا

 كیرشلا مسا
 ةیكلملا ةبسن 

٪  
 ددع

  صصحلا
 غلبملا
        يدوعس لایر

 ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٥٢   ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش

 ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠  ٣  ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش

 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا

 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا

 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥  ریكحلا زیزعلا دبع دیجملا دبع .د

  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٠٠ 
 

 يماظنلا يطایتحالا  -١٩
 نم ٪١٠ ةبسنب يماظن يطایتحا نیوكتب ةكرشلا موقت .ةكرشلل يساسألا ماظنلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظنلً اقبط

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .لاملا سأر نم ٪٥٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی ىتح ةنسلا لخد يفاص

 

 ءاكرشلا ةمھاسم باسح  -٢٠
 ةمھاــسم باــسح دیــصر لــیوحت ىــلع ةكرــشلا يــف ءاكرشلا قفاو ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٢ قفاوملا( ـھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٣ خیراتب

 لــیوحت مــت ھــیلع .ةكرــشلا لامــسأر ةداــیز نــم ءزــجك ٢٠١٥ ریاربف ٢٨ يف امك يدوعس لایر ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥ غلابلا ءاكرشلا

 .)١٨ حاضیإ( ٢٠١٥ سرام ٣١ ةنسلا ةیاھن لبق لاملا سأر ىلا غلبملا

 

  حابرألا تاعیزوت -٢١
 ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ةمیقب حابرأ عیزوت )٢٠١٦ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٧ يناثلا ىدامج ٢٢ يف دقعنملا مھعامتجاب ءاكرشلا ررق

 .ءاكرشلا باسح يلا ھلیوحتو )ءيش ال :٢٠١٥( يدوعس لایر
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٨ 

 قیوستلاو ةیاعدلا فیراصم -٢٢
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

      يدوعس لایر
 ٤٫٧٣٤٫٣٤٢  ١٥٫٦٩٩٫٦٤٥  نالعإو ةیاعد
 ٣٫٧٩٦٫٧٥٨  ٨٫١٩٩٫٧٧٧  قیوست
  ٨٫٥٣١٫١٠٠  ٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢٣
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

      يدوعس لایر
 ٣٥٫١٥٥٫٨١٢  ٥٠٫٤٨٦٫١٦٤  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٤٫٩٣٩٫٠٣٢  ٣٥٫٩٨٩٫٦٣٨  ةینھم باعتا
 -  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  )٥ حاضیإ ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٫٨٠٣٫٣٥٧  ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  )١٢ حاضیإ( كالھتسا
 ٤٫٤٨١٫٠٢٨  ٥٫٧٤٠٫٢٣٢  نیمأت
 ٢٫٥١٤٫١٨١  ٢٫٥٨٩٫٧٦٨  ةیموكح موسر
 ٣٫٢١٧٫٤٢١  ٣٫٥٤٧٫٢٢٢  ىرخأ
  ٥٨٫١١٠٫٨٣١  ١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥ 

 ةیلاملا ءابعألا -٢٤
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

      يدوعس لایر
 ١٠٦٫٢١٥٫٤١٦  ١٠٠٫٠٢٦٫٩٧٥  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ٥٫٣٨٩٫٤٨٤  ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  )أ -١٣ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٫٥٥٢٫١٠٣  ٣٦٩٫٦٧٧  ةیكنب ءابعأ
  ١١٣٫١٥٧٫٠٠٣  ١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦ 

 يفاص ،ىرخألا تاداریإلا -٢٥
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

      يدوعس لایر
 ٢٦٨٫٤٢١  ٨٫٩٢٥٫٠٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت
ً اقباس اھریتاوف تمدق غلابمل تامدخ ةكرش نم تاعفد دادرتسا
 ٢٢٫٦٣٩٫٣٣٧  -  ةعومجملل

 ١٣٫٥٣٨٫٥٠٠  -  نینئادلا دحأ اھنع لزانت تابولطم دیق سكع
 ٨٫٣١٥٫٦٤٤  -  يفاص ،عیبلل ةحاتم تارامثتسا عیب نم ةققحم بساكم
 )٣٫٩٤٠٫٢٤٣(  ١٫٦٨٨٫٢٦٤  ىرخأ
  ٤٠٫٨٢١٫٦٥٩  ١٠٫٦١٣٫٢٦٤ 

 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٩ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٢٦
 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ١٫٧٥٠٫٥٩٣٫٨٩١  ٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
 ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  )١٠ حاضیإ( مھسأ تارامثتسا ءارشل تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  نامض ةداھش
 

 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا -٢٧
 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٤١١٫٦٨٦٫١٤٣  ٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣  ةنس نم لقأ
 ١٫٧٩١٫٥٦٥٫٥٧٠  ٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ٦٫٨١٥٫١٣٠٫٦١٣  ١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٩٫٠١٨٫٣٨٢٫٣٢٦  ١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠ 
 

 .)٦ حاضیإ( ةعومجملا ةحلصمل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع نإ

 ضرــغب اــھیلع يناــبم ةــماقإ ضرــغل ةرجأتسم يضارأ نع ةكرشلا ىلع ةقحتسملا تاراجیإلا ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 . ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 لایر نوــیلم ٧٦٨ هردــق غلبمب )ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا عم راجیإ دقع نمضتت هالعأ تامازتلالا نإ

 يدوعــس لایر نوــیلم ٤٢ ةــمداقلاً ارھــش رــشع يــنثالا لالــخ قحتــسملا غــلبملا غلب .) يدوعس لایر نویلم ٨١٠ : ٢٠١٥( يدوعس

   .)يدوعس لایر نویلم ٤٢ : ٢٠١٥(

 لایر  ١٦١٫٣٤٣٫٩٧١ ةنسلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمض فیراصمك اھتابثا مت يتلا ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب

 . ) يدوعس لایر ١١٣٫٤٨٢٫٦٢٣ : ٢٠١٥ ( يدوعس

 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا  -٢٨
 لــماعت طورــشبو كــلذ يــف ةبغار فارطأ نیب ام تابولطم دادس وأ ام تادوجوم لدابت متی نأ نكمی يذلا غلبملا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 ىدل ةدصرألا نم ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت .ةیلام تابولطمو ةیلام تادوجوم ةیلاملا تاودألا نمضتت .لداع

 ةــلیمز ةكرــش يف رامثتساو ةقالع تاذ تاھج نم قحتسملاو ىرخألا تادوجوملاو اًمدقم ةعوفدملا فیراصملاو نینیدملاو كونبلا

 تاذ تاــھج ىــلإ قحتــسملاو ةبستكملا ریغ تاداریإلاو ضورقلا نم ةعومجملل ةیلاملا تابولطملا نوكتت .عیبلل ةحاتم تارامثتساو

 .نینئادلاو ةقالع

  .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف ةیرتفدلا اھتمیق نع يرھوج لكشب فلتخت ال ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٢٩ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٢٦
 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ١٫٧٥٠٫٥٩٣٫٨٩١  ٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
 ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  )١٠ حاضیإ( مھسأ تارامثتسا ءارشل تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  نامض ةداھش
 

 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا -٢٧
 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ

  ٢٠١٦ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 ٤١١٫٦٨٦٫١٤٣  ٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣  ةنس نم لقأ
 ١٫٧٩١٫٥٦٥٫٥٧٠  ٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ٦٫٨١٥٫١٣٠٫٦١٣  ١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٩٫٠١٨٫٣٨٢٫٣٢٦  ١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠ 
 

 .)٦ حاضیإ( ةعومجملا ةحلصمل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع نإ

 ضرــغب اــھیلع يناــبم ةــماقإ ضرــغل ةرجأتسم يضارأ نع ةكرشلا ىلع ةقحتسملا تاراجیإلا ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 . ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 لایر نوــیلم ٧٦٨ هردــق غلبمب )ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا عم راجیإ دقع نمضتت هالعأ تامازتلالا نإ

 يدوعــس لایر نوــیلم ٤٢ ةــمداقلاً ارھــش رــشع يــنثالا لالــخ قحتــسملا غــلبملا غلب .) يدوعس لایر نویلم ٨١٠ : ٢٠١٥( يدوعس

   .)يدوعس لایر نویلم ٤٢ : ٢٠١٥(

 لایر  ١٦١٫٣٤٣٫٩٧١ ةنسلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمض فیراصمك اھتابثا مت يتلا ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب

 . ) يدوعس لایر ١١٣٫٤٨٢٫٦٢٣ : ٢٠١٥ ( يدوعس

 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا  -٢٨
 لــماعت طورــشبو كــلذ يــف ةبغار فارطأ نیب ام تابولطم دادس وأ ام تادوجوم لدابت متی نأ نكمی يذلا غلبملا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 ىدل ةدصرألا نم ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت .ةیلام تابولطمو ةیلام تادوجوم ةیلاملا تاودألا نمضتت .لداع

 ةــلیمز ةكرــش يف رامثتساو ةقالع تاذ تاھج نم قحتسملاو ىرخألا تادوجوملاو اًمدقم ةعوفدملا فیراصملاو نینیدملاو كونبلا

 تاذ تاــھج ىــلإ قحتــسملاو ةبستكملا ریغ تاداریإلاو ضورقلا نم ةعومجملل ةیلاملا تابولطملا نوكتت .عیبلل ةحاتم تارامثتساو

 .نینئادلاو ةقالع

  .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف ةیرتفدلا اھتمیق نع يرھوج لكشب فلتخت ال ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٣٠ 

  رطاخملا ةرادإ  -٢٩
 ةــظفحم ریوــطتو ءارــش لــیومتل وــھ ضورــقلا نــم يــسیئرلا ضرــغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 .اھتایلمع نم ةرشابم أشنت يتلا كونبلا ىدل ةدصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتسالا

 .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يــف ةدئاــسلا تالــمعلا راعــسأ يــف تاــبلقتلا ةــجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعسأ رطاخم لثمت

 ٣١ يف امك تالومعب ةطبترم تابولطم اھیدل نكل ،تالومعب ةطبترم لجألا ةلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٦ سرام

 راقعلا رطاخم
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 ةرــبخ يوذ نیراــشتسم ةــعومجملا مدختــست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ دادزت دق ریوطتلا عیراشم فیلاكت طامنأ •

 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم يف

 ةــطبترملا تاــكلتمملا ةــمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاسخ ببسی امم رسعم ام يسیئر رجأتسم حبصی دق •

 ىوتــسم ررــقتو ،نیــلمتحملا نیرجأتــسملا عــیمجل يلاــملا عــضولا ةــعجارمب ةــعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب

 .تانامض وأ راجیإ تانیمأت لكش ىلع كلذو بولطملا نامضلا

 نامتئالا رطاخم
 رئاــسخ دــبكت ىــلإ يدؤــی امم لیمع دقع وأ ةیلام ةادأ لباقم ھتامازتلاب ءافولا ىلع لباقملا فرطلا ةردقم مدع نامتئالا رطاخم لثمت

 .ةیلام

 .ةــیلاملا تاــسسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطشنألاو ریجأتلا ةطشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 جئاتن ساسأ ىلع رجأتسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 رطاــخمل ضرــعتلل ىصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو يف ينامتئالا فینصتلا

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٣١ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ -٢٩
 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا مییقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم قحتسملا
 دــحلا لــثمی .ةیــسیئرلا ةــقالعلا تاذ تاــھجلل يدرــف ساــسأ ىــلع ةــیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی

 ال .)٦ حاــضیإ( ةــقالعلا تاذ تاھجلا نم قحتسملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا

 ةــقالعلا تاذ تاــھجلل يلاــملا زــكرملا صــحف لالــخ نــم ةــیلام ةنــس لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت

 تاذ تاــھجلا نــم قحتــسملاب قــلعتی اــمیف رطاــخملا میــیقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاھجلا هذھ ھیف لمعت يذلا قوسلا صحفو

 .ءاكرشلا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اــقفو ةــیئاھنلا ةــضباقلا ةكرــشلا يــف ةــنیزخلا ةرادإ لــبق نــم ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألا نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةــضرعم اھــسفن ةــعومجملا رــبتعت ال .دــیج يناــمتئا فینــصت تاذ ةــیلحم كونب ىدل يساسأ لكشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةسایسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم
 أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب نم نكمتلا مدع دنع ةلویسلا رطاخم
  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا ةلویسلا رفوت نم دكأتلل ماظتناب

 تالمعلا رطاخم
 موــقت .ةــیبنجألا تالــمعلا فرــص راعــسأ يــف تارــیغتلل ةــجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت

 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا

 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٣٠
  ةنیدملا ممذلا ضافخنا
 غلاــبملا نــم غــلبم لكل ةبسنلاب .لماكلاب غلبملا لیصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدصرأ نم لیصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی

 اھریدــقت متــی ھــناف ،دادــسلا ةرخأــتم اھنكلو اھدرفمب ةماھ ربتعت ال يتلا غلابملا امأ .هدح ىلع غلبم لكل ریدقتلا اذھ ءارجإ متی ،ةماھلا

 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلعً اءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 

 لایر ١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥ :٢٠١٥( يدوعس لایر  ٢٣١٫٩٠٥٫٩٣٧ نیینیدملا ةدصرأ يلامجإ غلب ،ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب

 قرفلاــب فارتعالا متیس .اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخمك )ءيش ال :٢٠١٥( يدوعس لایر  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ غلبم عم )يدوعس

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةعقوتملا غلابملاو ةیلبقتسملا تارتفلا يف اھلیصحت مت يتلا غلابملا نیب
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٣١ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ -٢٩
 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا مییقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم قحتسملا
 دــحلا لــثمی .ةیــسیئرلا ةــقالعلا تاذ تاــھجلل يدرــف ساــسأ ىــلع ةــیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی

 ال .)٦ حاــضیإ( ةــقالعلا تاذ تاھجلا نم قحتسملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا

 ةــقالعلا تاذ تاــھجلل يلاــملا زــكرملا صــحف لالــخ نــم ةــیلام ةنــس لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت

 تاذ تاــھجلا نــم قحتــسملاب قــلعتی اــمیف رطاــخملا میــیقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاھجلا هذھ ھیف لمعت يذلا قوسلا صحفو

 .ءاكرشلا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اــقفو ةــیئاھنلا ةــضباقلا ةكرــشلا يــف ةــنیزخلا ةرادإ لــبق نــم ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألا نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةــضرعم اھــسفن ةــعومجملا رــبتعت ال .دــیج يناــمتئا فینــصت تاذ ةــیلحم كونب ىدل يساسأ لكشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةسایسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم
 أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب نم نكمتلا مدع دنع ةلویسلا رطاخم
  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا ةلویسلا رفوت نم دكأتلل ماظتناب

 تالمعلا رطاخم
 موــقت .ةــیبنجألا تالــمعلا فرــص راعــسأ يــف تارــیغتلل ةــجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت

 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا

 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٣٠
  ةنیدملا ممذلا ضافخنا
 غلاــبملا نــم غــلبم لكل ةبسنلاب .لماكلاب غلبملا لیصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدصرأ نم لیصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی

 اھریدــقت متــی ھــناف ،دادــسلا ةرخأــتم اھنكلو اھدرفمب ةماھ ربتعت ال يتلا غلابملا امأ .هدح ىلع غلبم لكل ریدقتلا اذھ ءارجإ متی ،ةماھلا

 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلعً اءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 

 لایر ١٣٧٫٩٦٠٫٠٠٥ :٢٠١٥( يدوعس لایر  ٢٣١٫٩٠٥٫٩٣٧ نیینیدملا ةدصرأ يلامجإ غلب ،ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب

 قرفلاــب فارتعالا متیس .اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخمك )ءيش ال :٢٠١٥( يدوعس لایر  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ غلبم عم )يدوعس

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةعقوتملا غلابملاو ةیلبقتسملا تارتفلا يف اھلیصحت مت يتلا غلابملا نیب
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةمتت - ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٦ سرام ٣١
 

 

 
٣٢ 

 )ةمتت( تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٣٠
 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا
 .كالھتــسالا باــستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةــیجاتنالا راــمعألا ةــعجارمب ةرادإلا موــقت .يداعلا كالھتسالاو لصألل عقوتملا مادختسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس

 

 ةقحاللا ثادحألا -٣١
 يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٥٠ غلبمب لجألا لیوط ضرق ىلع )ةعبات ةكرش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش تلصح ،ةنسلا ةیاھن دعب

 وھوً ایونس ھیلع قفتملا شماھلاً ادئاز "روبیاس" ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .قوستلا زكارم نم ةعومجم ءانبل ةیلحملا كونبلا دحأ نم

 ةكرتــشمو ةیــصخش تانامضو ينابمو يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإلا دوقع نع لزانتلاب نومضم

 . ٢٠١٦ ربوتكا نم يونس فصن لكشب يواستم ریغ يونس فصن طسق ١٧ ىلع ضرقلا دادس متیس .ءاكرشلا نم

 
  ةنراقملا ماقرأ -٣٢

  .ةیلاحلا ةنسلل تاباسحلا ضرع عم ىشامتی يك ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت دیعأ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 ةحفص سرھفلا

  

 ٢ - ١ تاباسحلا يعجارم ریرقت

  

 ٣ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق

  

 ٤ ةدحوملا لخدلا ةمئاق

  

 ٦ - ٥ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

  

 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق

  

 ٣٣ - ٨ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 ةحفص سرھفلا

  

 ٢ - ١ تاباسحلا يعجارم ریرقت

  

 ٣ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق

  

 ٤ ةدحوملا لخدلا ةمئاق

  

 ٦ - ٥ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

  

 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق

  

 ٣٣ - ٨ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٣ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥  ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٥ يفاص ،نونیدم
 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم
 ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٦٧٦٫٨٠٩٫٨٣٧  ٦٤٩٫٨٠٤٫٣٢٣   ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

   
 ٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦  ١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣  ٨ ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم
 ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٢٤٩٫٧٩٩٫٩١٨  ٢١١٫١١٥٫٠٧٢   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت
 ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢  ١٠٫٠٨٧٫٨٧٧٫٨٥٠  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  ١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ٩٫٦١٨٫٣٦٨٫٤٢٦  ١١٫٢٥٦٫٣٥٩٫٩٧٩   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا عومجم
 ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣  ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢   تادوجوملا عومجم

  ةیكلملا قوقحو تابولطملا
    

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢   نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ قحتسم
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٦ ةقحتسم ةاكز
 ١٫٥٥٣٫٩٦٨٫٥٤٨  ١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢   ةلوادتملا تابولطملا عومجم

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣  ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤  ٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧  ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠   ةلوادتملا ریغ تابولطملا عومجم
 ٥٫٦٢٩٫١٤٨٫١٤٥  ٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢   تابولطملا عومجم
      
      ةیكلملا قوقح

  ءاكرشلا قوقح
 
   

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧ لاملا سأر
 ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  ١٨ يماظن يطایتحا
 ١٣٫١٦٥٫٩٤٠  ١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤   ةاقبم حابرأ
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ
 ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩  ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢   ءاكرشلا قوقح عومجم

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 

٧١٣٫٨٤٩  ١٫٠٣٥٫٨٨٨ 
 ٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨  ٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠   ةیكلملا قوقح عومجم
 ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣  ٣٠٢٫١٦٤٫٩٠٦٫١١   ةیكلملا قوقحو تابولطملا عومجم



3

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٣ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥  ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٥ يفاص ،نونیدم
 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم
 ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٦٧٦٫٨٠٩٫٨٣٧  ٦٤٩٫٨٠٤٫٣٢٣   ةلوادتملا تادوجوملا عومجم

  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

   
 ٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦  ١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣  ٨ ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم
 ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٢٤٩٫٧٩٩٫٩١٨  ٢١١٫١١٥٫٠٧٢   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت
 ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٧٫٨٥١٫٩٨٩٫١٩٢  ١٠٫٠٨٧٫٨٧٧٫٨٥٠  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  ١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ٩٫٦١٨٫٣٦٨٫٤٢٦  ١١٫٢٥٦٫٣٥٩٫٩٧٩   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا عومجم
 ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣  ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢   تادوجوملا عومجم

  ةیكلملا قوقحو تابولطملا
    

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢   نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ قحتسم
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٦ ةقحتسم ةاكز
 ١٫٥٥٣٫٩٦٨٫٥٤٨  ١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢   ةلوادتملا تابولطملا عومجم

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣  ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤  ٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧  ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠   ةلوادتملا ریغ تابولطملا عومجم
 ٥٫٦٢٩٫١٤٨٫١٤٥  ٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢   تابولطملا عومجم
      
      ةیكلملا قوقح

  ءاكرشلا قوقح
 
   

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧ لاملا سأر
 ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  ١٨ يماظن يطایتحا
 ١٣٫١٦٥٫٩٤٠  ١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤   ةاقبم حابرأ
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ
 ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩  ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢   ءاكرشلا قوقح عومجم

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 

٧١٣٫٨٤٩  ١٫٠٣٥٫٨٨٨ 
 ٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨  ٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠   ةیكلملا قوقح عومجم
 ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣  ٣٠٢٫١٦٤٫٩٠٦٫١١   ةیكلملا قوقحو تابولطملا عومجم



4

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٤ 

  حاضیإ 
٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

 يدوعس لایر

      

 ١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥  ٢٫٠٣٩٫٠٠٢٫٣٢٠  ١٤و ٦ تاداریإلا

 )٣٨٢٫٤٤٦٫٠٣١(  )٤٦١٫٧٨٠٫٩٦٩(   تاداریإلا ةفلكت

 )١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١(  )٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 ١٫٢٨٩٫٢٢٤٫٨٢٣  ١٫٣٥٨٫٩٦٥٫٨٤١   يلامجإلا حبرلا

      فیراصملا      

 )٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢(  )١٩٫١٢٢٫٩١٠(  ٢٠ قیوستو ةیاعد

 )١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥(  )١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١(  ٢١ ةیرادإو ةیمومع

 )١٦١٫٢٧٩٫٦٣٧(  )١٧٧٫٧٦٠٫٣٠١(   فیراصملا عومجم

 ١٫١٢٧٫٩٤٥٫١٨٦  ١٫١٨١٫٢٠٥٫٥٤٠   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      

 ٨٫٦٤٧٫٦٦١  ٨٫٨٢١٫٥٠٧  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      

                               )٨٫٤٤٣٫٠٩٤(  )٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢(  ١١ ةیراقع تارامثتسا بطش

 )١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦(  )١٧٩٫١٢١٫١٣٦(  ٢٢ ةیلام ءابعأ

 ١٠٫٦١٣٫٢٦٤  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٢٣ ىرخأ تاداریإ

 ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا

 )٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨(  )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  ١٦ ةاكزلا

 ٩٩٩٫٩٦٣٫٦٤٣  ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح لبق لخدلا

 )١٨٫٨٣٨٫٨٤٨(  )١٨٫١٠٣٫٩٠٢(   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥  ٩٣١٫٧٣١٫٠٧١   ةنسلا لخد يفاص 

 
 
 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٥ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

      
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١  ٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 )٨٫٦٤٧٫٦٦١(  )٨٫٨٢١٫٥٠٧(  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا
 ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ١-١٣ لیومتلا فیلاكت ءافطإ

 ٣٫٥٣٦٫٤١٠  ٣٫٣٢٦٫٩١٢   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت ءافطإ  
 ٨٫٤٤٣٫٠٩٤  ٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢  ١١ ةیراقع تارامثتسا بطش
 ٣٫٢٨٠٫٠٦٠  ٦٫٣٦٤٫٥٢٦   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم

      :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٥٧٫٧٧٢٫١٣٧(  )٨٧٫١٤١٫٩٨٢(   نونیدم
 )٣٠٩٫٠٠٣٫٤٥٩(  )٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم قحتسم
 ٥٠٫٠٩٠٫٥٦٨  ١٨٫٦٠٨٫٩٦٣   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم

 )١٥٠٫١٥١٫١٣٢(  -   امدقم عوفدم راجیإ  
 ٩٤٫٧٧٤٫٢٣٩  ١٨٫٣٥٧٫٤٧٧   نونئاد 
 ١٠٨٫٤٤٤٫١١٢  )١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 )١٣٫٣١٨٫٧٨٧(  ١٠٥٫٤٠٨٫٢٠٤   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم

 ٩٨٧٫٦١١٫٦٩٤  ١٫٠٠١٫١٨٧٫٥٦٢   تایلمعلا نم جتانلا دقنلا
 )٨٧٨٫٣٧٣(  )٤٦٠٫٧٢٤(   نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٦١٫٠٧٨(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ٩٨٤٫٧٣٣٫٣٢١  ١٫٠٠٠٫٤٦٥٫٧٦٠    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم دقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٦٠٦٫٥٥٩٫٠٦٩(  )٢٫٦١٩٫٢٧٢٫٣١٥(   ١١ ةیراقع تارامثتسال تافاضا
 )٩٤٫٨٤١٫٨٩٠(  )٣١٫٩٢٣٫٤٧٣(   ةعوفدم يلیغشت راجیا دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت

 )٤١٫٤٤٢٫١٥٢(  )٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 )٧١٫٠٩٥٫٤٣٥(  ٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٧٩٣٫٩٣٨٫٥٤٦(  )٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   لجألا لیوط ضرق لالخ نم ةددسم لجألا ةلیوط ةنئاد ممذ
 )١٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥(  ١٣ لیومتلا فیلاكت ةیوست
 )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٣ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨(  )١٧٫٧٨١٫٨٦٣(   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 -  )٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 )٢٧٨٫١٧٢٫٩٠٨(  ١٫١٨٥٫٥٦٦٫٥٦٢   ةیلیومتلا ةطشنألا )يف مدختسملا( نم دقنلا يفاص
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٤ 

  حاضیإ 
٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

 يدوعس لایر

      

 ١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥  ٢٫٠٣٩٫٠٠٢٫٣٢٠  ١٤و ٦ تاداریإلا

 )٣٨٢٫٤٤٦٫٠٣١(  )٤٦١٫٧٨٠٫٩٦٩(   تاداریإلا ةفلكت

 )١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١(  )٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 ١٫٢٨٩٫٢٢٤٫٨٢٣  ١٫٣٥٨٫٩٦٥٫٨٤١   يلامجإلا حبرلا

      فیراصملا      

 )٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢(  )١٩٫١٢٢٫٩١٠(  ٢٠ قیوستو ةیاعد

 )١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥(  )١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١(  ٢١ ةیرادإو ةیمومع

 )١٦١٫٢٧٩٫٦٣٧(  )١٧٧٫٧٦٠٫٣٠١(   فیراصملا عومجم

 ١٫١٢٧٫٩٤٥٫١٨٦  ١٫١٨١٫٢٠٥٫٥٤٠   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      

 ٨٫٦٤٧٫٦٦١  ٨٫٨٢١٫٥٠٧  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      

                               )٨٫٤٤٣٫٠٩٤(  )٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢(  ١١ ةیراقع تارامثتسا بطش

 )١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦(  )١٧٩٫١٢١٫١٣٦(  ٢٢ ةیلام ءابعأ

 ١٠٫٦١٣٫٢٦٤  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٢٣ ىرخأ تاداریإ

 ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا

 )٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨(  )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  ١٦ ةاكزلا

 ٩٩٩٫٩٦٣٫٦٤٣  ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح لبق لخدلا

 )١٨٫٨٣٨٫٨٤٨(  )١٨٫١٠٣٫٩٠٢(   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٩٨١٫١٢٤٫٧٩٥  ٩٣١٫٧٣١٫٠٧١   ةنسلا لخد يفاص 

 
 
 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٥ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

      
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٨٠٫٥٤٢٫٨٣١  ٢١٨٫٢٥٥٫٥١٠  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 )٨٫٦٤٧٫٦٦١(  )٨٫٨٢١٫٥٠٧(  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا
 ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ١-١٣ لیومتلا فیلاكت ءافطإ

 ٣٫٥٣٦٫٤١٠  ٣٫٣٢٦٫٩١٢   يلیغشت راجیإ دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت ءافطإ  
 ٨٫٤٤٣٫٠٩٤  ٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢  ١١ ةیراقع تارامثتسا بطش
 ٣٫٢٨٠٫٠٦٠  ٦٫٣٦٤٫٥٢٦   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم

      :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٥٧٫٧٧٢٫١٣٧(  )٨٧٫١٤١٫٩٨٢(   نونیدم
 )٣٠٩٫٠٠٣٫٤٥٩(  )٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم قحتسم
 ٥٠٫٠٩٠٫٥٦٨  ١٨٫٦٠٨٫٩٦٣   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم

 )١٥٠٫١٥١٫١٣٢(  -   امدقم عوفدم راجیإ  
 ٩٤٫٧٧٤٫٢٣٩  ١٨٫٣٥٧٫٤٧٧   نونئاد 
 ١٠٨٫٤٤٤٫١١٢  )١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 )١٣٫٣١٨٫٧٨٧(  ١٠٥٫٤٠٨٫٢٠٤   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم فیراصم

 ٩٨٧٫٦١١٫٦٩٤  ١٫٠٠١٫١٨٧٫٥٦٢   تایلمعلا نم جتانلا دقنلا
 )٨٧٨٫٣٧٣(  )٤٦٠٫٧٢٤(   نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٦١٫٠٧٨(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ٩٨٤٫٧٣٣٫٣٢١  ١٫٠٠٠٫٤٦٥٫٧٦٠    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم دقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٦٠٦٫٥٥٩٫٠٦٩(  )٢٫٦١٩٫٢٧٢٫٣١٥(   ١١ ةیراقع تارامثتسال تافاضا
 )٩٤٫٨٤١٫٨٩٠(  )٣١٫٩٢٣٫٤٧٣(   ةعوفدم يلیغشت راجیا دوقعب قلعتت ةیلوأ ةرشابم فیلاكت

 )٤١٫٤٤٢٫١٥٢(  )٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 )٧١٫٠٩٥٫٤٣٥(  ٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٧٩٣٫٩٣٨٫٥٤٦(  )٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٣ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   لجألا لیوط ضرق لالخ نم ةددسم لجألا ةلیوط ةنئاد ممذ
 )١٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥(  ١٣ لیومتلا فیلاكت ةیوست
 )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٣ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )٣٢٫٦٧٢٫٩٠٨(  )١٧٫٧٨١٫٨٦٣(   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 -  )٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 )٢٧٨٫١٧٢٫٩٠٨(  ١٫١٨٥٫٥٦٦٫٥٦٢   ةیلیومتلا ةطشنألا )يف مدختسملا( نم دقنلا يفاص



6

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٦ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

      
 )٨٧٫٣٧٨٫١٣٣(  )٨٤٫٦١٦٫٥٤٣(   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف ریغتلا يفاص

 ٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١   ةنسلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٤ ةنسلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا

      
      :ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٩و ٦ ءاكرشلا باسح قیرط نع اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت

 )١٫٢٤٦٫٨١٩(  )١٫٣٣٦٫١٤٨(  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ رئاسخ
 )٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢(  )١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧(  ١١و ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةلوحم ةیراقع تارامثتسا
 -  )٦٧٫٢٨١٫٤٠٧(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم ةرشابم فیلاكت
 -  )٩٤٨٫٦٦٧(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 -  )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم امدقم ةعوفدم راجیإ

 )٦٫٤٦٢٫٦٤٨(  )٦٫٦١٤٫٢٤٢(  ١١ تالماعملا فیلاكت ةلمسر
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
  )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٢٩ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٦ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

      
 )٨٧٫٣٧٨٫١٣٣(  )٨٤٫٦١٦٫٥٤٣(   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف ریغتلا يفاص

 ٣٣٠٫٢١٢٫٢٦٤  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١   ةنسلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٤ ةنسلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا

      
      :ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٩و ٦ ءاكرشلا باسح قیرط نع اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت

 )١٫٢٤٦٫٨١٩(  )١٫٣٣٦٫١٤٨(  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ رئاسخ
 )٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢(  )١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧(  ١١و ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةلوحم ةیراقع تارامثتسا
 -  )٦٧٫٢٨١٫٤٠٧(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم ةرشابم فیلاكت
 -  )٩٤٨٫٦٦٧(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 -  )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم امدقم ةعوفدم راجیإ

 )٦٫٤٦٢٫٦٤٨(  )٦٫٦١٤٫٢٤٢(  ١١ تالماعملا فیلاكت ةلمسر
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8

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 

 
٨ 

 تاطاشنلا - ١

 ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجـسم ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةیدوعـس ةكرـش ،)"مألا ةكرـشلا" وأ "ةكرـشلا"( ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرـش

 .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 
 اھیلع ينابملا ةماقإل يـضارألا ءارـش يف )"ةعومجملا" ـــــب نیعمتجم مھیلإ راـشیو( ةعباتلا اھتاكرـشو ةكرـشلل يـسیئرلا طاـشنلا لثمتی

 میمرتلاو مدھلا كلذ لمــشیو ةیراجتلاو ةینكــسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرــشلا حلاــصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتــساو اھریوطتو

 ةرادإو معاطملاو قدانفلاو ةیحایـسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغـشتو ةنایـص ىلع لمتـشت امك .ةنایـصلا لامعأو رفحلاو

 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو

  

  :ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف

 ٪ ةیـكلملا ةبسن  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  *ةعباتلا ةكرشلا مسا

 **ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  **ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملل نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نیتاسبلا نویع ةكرش
 دبع اھباحــصأل ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراــشملل میــصقلا ةكرــش

 هاكرشو ریكحلا نسحملا
 

٥٠٪  - 
 

٥٠٪  - 
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملل خسارلا ثرإلا ةكرش
 
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ *

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ**

 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 

 
٩ 

 دیحوتلا سسأ -٢
 مقر حاــضیإلا يف ةروكذملا ةعباتلا اھتاكرــشو مألا ةكرــشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمــضتت

 نم نوكتی لجألا لیوطً ارامثتـسا ،ةرـشابم ریغ وأ ةرـشابم ةروـصب ،مألا ةكرـشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا تاكرـشلاب دـصقیو .)١(

 ارابتعا ةعباتلا تاكرـشلا دیحوت متی .ةیلمع ةرطیـس اھیلع سرامت وأ / و تیوـصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةـصح

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةرطیــسلا هذھ لثم ةــسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرــشلا هذھ ىلع مألا ةكرــشلا ةرطیــس خیرات نم

 ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دعت .ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ساسأ ىلع

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا

 
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 
 متیو ،ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ریغ تادوجوملا يفاــــصو ةراــــسخلا وأ حبرلا يف ةــــصحلا ةرطیــــسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 قوقح نع ةلقتـسم ةروـصب ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمـضو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتـسم ةروـصب اھراھظإ

  .مألا ةكرشلا يف ءاكرشلا

 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 مھألً اـناـیب يلی اـمیف درونو .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف اـھیلع فراـعتملا ةـبــــساـحملا رییاـعمل اـقفو ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا دادـعإ مت

 :ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا

 
 يبساحملا فرعلا

 .ةلداعلا ةمیقلاب اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ءانثتساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت
 
 تاریدقتلا مادختسا

 ىلع رثؤت دق يتلا تاــضارتفالاو تاریدقتلا مادختــسا ،اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابملل اقفو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 ةفاــضإ ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا خیرات يف ةلمتحملا تابولطملاو تادوجوملا نع حاــصفإلاو ،ةلجــسملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق

 ةرادإلا ةفرعم ىلع ينبم تاریدقتلاو تاــــضارتفالا هذھ دادعإ نأ نم مغرلابو .ةرتفلا كلت لالخ فیراــــصملاو تاداریإلا غلابم ىلإ

 .تاریدقتلا هذھ نع فلتخت دق ةیئاھنلا ةیلعفلا جئاتنلا نأ الإ ،ةیراجلا ثادحألاو تایلمعلل

 

 نونیدملا

 ىلع ةعومجملا ةردق مدع ىلع يعوــضوم لیلد دوجو دنع تاــصــصخملا تابثإ متیو .ةروتافلل يلــصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا رھظت

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا لیصحت
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 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 

 
٩ 

 دیحوتلا سسأ -٢
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 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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١٠ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣

 
 تارامثتسالا

 ةلیمزلا تاكرشلا يف رامثتسالا
 نع ةبـــساحملا متی ً.اكرتـــشمً اعورـــشم وأ ةعبات ةكرـــش ربتعت الوً اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأـــشنم يھ ةلیمزلا ةكرـــشلا

 ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرــشلا يف رامثتــسالا دیقی اھبجومبو ،ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختــساب ةلیمزلا تاكرــشلا يف ةعومجملا تارامثتــسا

 سكعت .ةلیمزلا ةكرـــشلا تادوجوم يفاـــص يف ةعومجملا ةـــصح ىلع أرطت يتلا تاریغتلاب ةلدعملا ةفلكتلاب ةدحوملا يلاملا زكرملا

 ةكرـشلا يف ةیكلملا قوقح نمـض ةرـشابم رییغت يأ تابثا ةلاح يفو .ةلیمزلا تاكرـشلا لامعأ جئاتن يف ةـصحلا ةدحوملا لخدلا ةمئاق

 ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةـمئاـق يف ،كـلذ قبطتی ذإ ،كـلذ نع حاـــــصفالاو رییغت يأ يف اـھتــــصح تاـبثإـب ةـعومجملا موقت ،ةـلیمزلا

 ةكرـشلا يف اھتـصح ردقب ةلیمزلا تاكرـشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا نع ةجتانلا ةققحملا ریغ رئاـسخلاو حابرألا فذح متی .ةدحوملا

 .ةلیمزلا

 

 يف اھرامثتـسا ةمیق يف ضافخنا ةراـسخ تابثإ يرورـضلا نم ناك اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعبو

 يف ضافخنا عوقو ىلع يعوـــضوم لیلد دوجو نم دكأتلاب ةعومجملا موقت ،يلام زكرم ةمئاق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا اھتاكرـــش

 نیب قرفلاب كلذو ضافخنالا غلبم باـــستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ةلیمز ةكرـــش يأ يف رامثتـــسالا ةمیق

 تاكرـــشلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف غلبملا تابثاو ءارـــشلا ةفلكتو ةلیمزلا ةكرـــشلل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا

 ةعبتملا كلت عم ةیبـساحملا تاـسایـسلا قفتت يك ةمزاللا تایوـستلا ءارجإ متی ،ةرورـضلا دنعو .مألا ةكرـشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةلیمزلا

 .ةعومجملا لبق نم

 

  عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا
 نمـــض جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةرجاتملا ضارغأل وأ قاقحتـــسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالا مدع ةینب ةارتـــشملا تارامثتـــسالا رھظت

 ةـمئاـق ىلع ةـلداـعلا ةـمیقلا يف تاریغتلا لـمحت وأ دـیقت .ةـقحاللا ةـیلاـملا ةـنــــسلا يف اـھعیب ةـین كاـنھ نكی مل اـم ةـلوادـتملا ریغ تادوجوملا

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا

 
 ةفلكتلا ربتعت الإو ،ةلیدب مییقت قرط مادختــساب وأ طــشن يلام قوــس دوجو ةلاح يف ةیقوــسلا ةمیقلا ىلإ عوجرلاب ةلداعلا ةمیقلا ددحت

 .ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب

 .حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع اھنع ةبساحملا متی ھنإف ،ةانتقملا تارامثتسالا نم ءزج عیب ةلاح يفو

 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا

 لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاــــشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتــــسالا نوكتت

 .تالماـعملا فیلاـكت ةـنمــــضتملا ةـفلكتلاـبً اـیئدـبم ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا ساـیق متی .اـمھالك وأ لاـملا سأر ةداـیز لـجأ نم وأ تاراـجیإ

 تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو لیوحتلا فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت

 دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتــسالا نم ءزج لادبتــسا ةفلكتً اــضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمــضتت .لیغــشتلل ةحلاــص اھلعجت ةلاح يف

 يأو مكارتملا كالھتـــسالا اـــصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـــسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـــشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ءاـشنإلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع لخدلا ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 تادعملاو تاكلتمملا

 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف ،دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت

 
 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 ةلوادتملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 عوقو ىلع يعوـضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دكأتلل ةلوادتملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 كلذل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراـــسخ يأ

 ریدقتب ةعومجملا موقت ،لـصألا كلذل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراـسخلا هذھ مجح دیدحتل لـصألا

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو

 يفً اروف فورـصمك ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متیو ،اھل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذل ةیرتفدلا

 .ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان لصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو

 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا

 ةراـسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباـسلا تاونـسلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متی مل ول

.ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا
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 تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو لیوحتلا فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت

 دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتــسالا نم ءزج لادبتــسا ةفلكتً اــضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمــضتت .لیغــشتلل ةحلاــص اھلعجت ةلاح يف

 يأو مكارتملا كالھتـــسالا اـــصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـــسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـــشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ءاـشنإلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع لخدلا ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 تادعملاو تاكلتمملا

 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف ،دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت

 
 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 ةلوادتملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 عوقو ىلع يعوـضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دكأتلل ةلوادتملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 كلذل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراـــسخ يأ

 ریدقتب ةعومجملا موقت ،لـصألا كلذل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراـسخلا هذھ مجح دیدحتل لـصألا

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو

 يفً اروف فورـصمك ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متیو ،اھل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذل ةیرتفدلا

 .ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان لصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو

 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا

 ةراـسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباـسلا تاونـسلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متی مل ول

.ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 

  راجیإلا دوقع

 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع
 ،تایقافتالا طورـش مییقت ىلعً ادانتـسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتـسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 تاراقعلا هذھ ةیكلمل ةبحاــصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورــش ةدم ةــصاخ

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو
 
 متیو ،رجؤملا لــصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا فیلاكتلا فاــضت

 تاداریإك ةیطرــشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورــصمك اھتابثإ

 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةرتفلا يف

 
 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع
 ناك ءاوــس ،دقعلا ةأــشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتــشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینــصت فقوتی

 يف قحلا كلذ ىلع ةحارـص صنی مل ول ىتح مادختـسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لـصأ مادختـسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا

  .تابیترتلا

 
 يف ةعومجملا ىلإ رجأتـسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكـشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمـسر متی

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ ،رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب

 
 دیــــصرلا ىلع تـباـث دـئاـع لدـعم ىلإ لوــــصولل كـلذو راـجیإلا تاـمازتلا يف صقنلاو لـیومتلا فیلاـكت نیب راـجیإلا تاـعفد ةـئزجت متی

 .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا
 
 ةمئاق ىلع فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغـشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینـصت متی

 اھفرـص متی يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتـساب ،يلیغـشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ساـسأ ىلع ةدحوملا لخدلا

 .اھروھظ دنع
 
 ةمربملا راجیإلا دوقع طورـشل اقفو ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرـشابملا ةفلكتلا لمحت

 تادوجوملاب عافتنالا ھیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلع

 .ةرجأتسملا

 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا

 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوــس ،ةملتــسملا تامدخلا وأ ةعاــضبلا نع لبقتــسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی
 .نیدروملا لبق نم

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 

 تاصصخملا
 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی
 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب
 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا

 

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
  .ةنسلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا

 

 .ةنسلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 

 ضورقلا
 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا غلابملا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 

 ةاكزلا
 .قاقحتــسالا أدبم ساــسأ ىلع ةاكزلا بــسحت .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عــضخت

 يئاھنلا طبرلا مالتـسا دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صـصخمل تالیدعت ةیأ دیق يرجی .يوكزلا ءاعولا ساـسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بـسحت

 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم

 

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی

 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع

 
 تاداریإلا تابثإ
 ضغب ،اھب قوثوم ةروصب تاداریإلا سایق نكمیو ،ةعومجملل ةیداصتقالا عفانملا ھیف قفدتت نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریإلا تابثإ متی

 .اًیدقاعت ةددحملا عفدلا طورش ةاعارم عم ،عفدلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا تقو نع رظنلا

 ریعستلا ةیرح اھلو ،تاداریإلا تایقافتا مظعم يف يسیئرلا دھعتملا اھرابتعاب تاداریإلا تالماعم لك نع ةلوؤسم يھ ةعومجملا نإ

 .نامتئالا رطاخمل اًضیأ ةضرعمو
 
 :تاداریإلا تابثإ لبق هاندأ ةحضوملا تابثإلا رییاعمب ءافولا بجی
 
 راجیإلا تاداریإ
 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متی .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباـثمب يھ ةعومجملا ربتعت
 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طــــسقلا ةقیرط مادختــــساب ةیراقعلا تارامثتــــسالل ةیلیغــــشتلا
 ةرــشابملا فیلاكتلا تابثإ متی .اھتأــشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرــشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتــساب ،ةیلیغــشتلا اھتعیبطلً ارظن تاداریإك
 يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیإلا دقع ةرتف لاوط فورــصمك يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا يف ةدبكتملا ةیلوألا
 .راجیإلا تاداریإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 

 تاصصخملا
 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی
 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب
 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا

 

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
  .ةنسلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا

 

 .ةنسلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 

 ضورقلا
 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا غلابملا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 

 ةاكزلا
 .قاقحتــسالا أدبم ساــسأ ىلع ةاكزلا بــسحت .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عــضخت

 يئاھنلا طبرلا مالتـسا دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صـصخمل تالیدعت ةیأ دیق يرجی .يوكزلا ءاعولا ساـسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بـسحت

 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم

 

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی

 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع

 
 تاداریإلا تابثإ
 ضغب ،اھب قوثوم ةروصب تاداریإلا سایق نكمیو ،ةعومجملل ةیداصتقالا عفانملا ھیف قفدتت نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریإلا تابثإ متی

 .اًیدقاعت ةددحملا عفدلا طورش ةاعارم عم ،عفدلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا تقو نع رظنلا

 ریعستلا ةیرح اھلو ،تاداریإلا تایقافتا مظعم يف يسیئرلا دھعتملا اھرابتعاب تاداریإلا تالماعم لك نع ةلوؤسم يھ ةعومجملا نإ

 .نامتئالا رطاخمل اًضیأ ةضرعمو
 
 :تاداریإلا تابثإ لبق هاندأ ةحضوملا تابثإلا رییاعمب ءافولا بجی
 
 راجیإلا تاداریإ
 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متی .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباـثمب يھ ةعومجملا ربتعت
 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طــــسقلا ةقیرط مادختــــساب ةیراقعلا تارامثتــــسالل ةیلیغــــشتلا
 ةرــشابملا فیلاكتلا تابثإ متی .اھتأــشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرــشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتــساب ،ةیلیغــشتلا اھتعیبطلً ارظن تاداریإك
 يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیإلا دقع ةرتف لاوط فورــصمك يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا يف ةدبكتملا ةیلوألا
 .راجیإلا تاداریإ
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 

 )ةمتت( تاداریإلا تابثإ

 ةمتت - راجیإلا تاداریإ
 دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتـسملا زفاوح تابثإ متی

 نوكت ثیح ،ریجأتلا دقع لامكإل رایخك رجأتــسملل حاتت ةیفاــضا ةدم يأ ىلإ ةفاــضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا

 

  .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی

 

 راجیإلا دئاوع
 ریراـقتلا رفوت مدـع ةـلاـح يف .نیرجأـتــــسملا نم ةـمدـقملا ةـققدـملا تاـعیبملا ریراـقت ساـــــسأ ىلع راـجیإلا دـئاوع تاـبثإـب ةـعومجملا موقت

 ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتــــسملا نع ةــــصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت ،ةققدملا

 .قباسلا مھئادأ

 

 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا تافورصملاو ةرادإلا موسر ،تامدخلا موسر
 موـسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتـسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتـسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراـصملا نع ةئـشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،ةلـصلا تاذ فیلاكتلا نم راجیإلا تاداریإ يفاـص يف ىرخألا ةملتـسملا غلابملاو ةرادإلاو تامدخلا

 .نأشلا اذھ يف دھعتمك يسیئر لكشب لمعت

 

 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 

 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 

 لیومتلا فیلاكت
 ضرغلل لھؤملا لصألا دادعإل ةیرورضلا تاطاشنلا ةفاك مامتإ دنع كلذو ام لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت

  .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا
 

 فیراصملا

 فنصت .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل تانالعإلا يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يسیئر لكشب جیورتلاو نالعإلاو ةیاعدلا فیراصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا ةفاك

 ةیبــساحملا رییاعمللً اقفو تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكــشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراــصملا لمــشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی .اھیلع فراعتملا

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 

 ةلداعلا ةمیقلا

 .قوسلاب ةلوادتملا راعسألا ساسأ ىلع ةلداعلا ةمیقلا ددحت ،ةطشنلا قاوسألا يف ةلوادتملا تارامثتسالل ةبسنلاب

 

 طورـشلاب ةھباـشم دونبل ةلومعلا تالدعم مادختـساب ةموـصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا ساـسأ ىلع ةلومعب ةطبترملا دونبلل ةلداعلا ةمیقلا ردقت

 .اھل رطاخملا صئاصخو

 

 تاقفدتلا ساــسأ ىلع وأ لثامم رامثتــسال ةیقوــسلا ةمیقلا ساــسأ ىلع ةلداعلا ةمیقلا ددحت ،ةلوادتملا ریغ مھــسألا تارامثتــسال ةبــسنلاب

 اھب قوثوم تامولعم رفوت مدع ةلاح يف ةلداـعلا ةـمیقلا ةباـثمب ةـفلكتلا ربتعت .ىرخأ ةقالع تاذ لماوعو ةـعقوتملا ةموــــصخملا ةیدـقنلا

 .تارامثتسالا هذھل ةلداعلا ةمیقلا نع

 

 ةیبنجألا تالمعلا لیوحت

 لوحتو .تالماعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف امك يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجــسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدــصرأ

 لیوحت وأ تادیدــستلا نع ةجتانلا ةققحملا ریغو ةققحملا رئاــسخلاو بــساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلا

 
 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا -٤

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤  ١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠  كونبلا ىدل دقن
 ٩٠١٫٩٢٧  ٨١٤٫٤٩٨  قودنصلا يف دقن
  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨ 

 

 يفاص ،نونیدملا -٥

 الا ءالمعلل ينامتئا فینـصت دجوی ال .صاخلا عاطقلا نم نیرجأتـسم نم ةلومع نودب ةقحتـسملا غلابملا يفاـص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت

 ممذلا ةفاك لیـصحت عقوتی ،ةقباـسلا تاربخلا ىلع ًءانب ةینامتئا دودح عـضوو ھلوبق لبق لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب موقت ةرادإلا نأ

 هذھ مظعم نإف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا نأــشب تانامــض ىلع لوــصحلا ةعومجملا ةــسایــس نم سیل ھنأ .اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا

 .تانامض نودب تاینویدملا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
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 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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١٥ 
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 ةلداعلا ةمیقلا
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 .تارامثتسالا هذھل ةلداعلا ةمیقلا نع
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 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا -٤

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤  ١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠  كونبلا ىدل دقن
 ٩٠١٫٩٢٧  ٨١٤٫٤٩٨  قودنصلا يف دقن
  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨ 

 

 يفاص ،نونیدملا -٥
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٦ 

 )ةمتت( يفاص ،نونیدملا -٥

 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ :٢٠١٦( يدوعـس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ ةیمـسإلا اھتمیق غلابمب ةنیدملا ممذلا ةدـصرأ تـضفخنا ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف

  :يلاتلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف ةكرحلا تناك .)يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

    
 -  ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧   ةنسلا ةیادب يف
 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢ )٢١ حاضیإ( ةنسلا لالخ بنجم صصخم
 -  )٦٧٨٫٩٨٠( بطش
 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩  ةنسلا ةیاھن يف

 
 :سرام ٣١ يف امك اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 

 نویدلل صــصخم بنجی ملو ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادــسلا ةرخأتم غلابم ىلع نیینیدملا ةدــصرأ لمتــشت ،هالعأ ھیلإ راــشم وھ امك

 وأ تانامـــض ىلع لوـــصحلاب ةعومجملا موقت ال .لیـــصحتلل ةلباق ربتعت لازتال اھنأل ،ةعومجملا لبق نم اھلیـــصحت يف كوكـــشملا

 فرطلا ىلإ ةعومجملا ىلع ةقحتـسم غلابم ةیا لباقم اھتیوـستل ينوناقلا قحلا اھیدل سیلو ةدـصرألا هذھ لباقم ىرخا ةینامتئا تازیزعت

 .رخآلا
 
 نامتئالا حنم خیرات ذنم ةنیدملا ممذلل ةینامتئالا ةدوجلا يف رییغت يأ رابتعالاب ةعومجملا ذخأت ،ةنیدملا ممذلا لیـصحت ةیلباق دیدحت دنع

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتحو

 
  ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٦

 ىلع ةرطیــــسلا ىلع ةردقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھجلا ربتعت ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل

 عــضخت نأ وأ ،سكعلاو ةیلیغــشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رــشابم ریغ وأ رــشابم لكــشب ةھجلا

 .ىرخأ تآشنم وأ دارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا

 
 مئاوقلا دیحوت دنع ةعومجملا نمـض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،ةعباتلا اھتاكرـشو مألا ةكرـشلا نیب تالماعملاو ةدـصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا

 

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ نم رثكأً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤ ٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦ ٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠ ١٥٫٥٢٢٫٠١١ ٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤ ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥ ٢٠١٧ 
٦٨٫١٣٠٫٥١١ ٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢ ١٣٫٩٨٨٫٣١١ ١٣٫٠٠٧٫١٣٤ ٥٠٫١٣٤٫٠٥٧ ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥ ٢٠١٦ 

       

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٧ 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 
 ةقالع تاذ تاھج عم تالماعملا

 .ةیداعلا لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم ةعومجملا تلماعت ،ةنسلا لالخ
 
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢  ١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧  )١١ حاضیإ( ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت
 ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٩ حاضیا( ءاكرشلا باسح قیرط نع حابرا تاعیزوت ةیوست
 -  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ءاكرشلل اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ٥٩٢٫٨١٨٫١٥٧  ١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 -  ١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نم يضارأ ىلع ذاوحتسا
 ٤٥٩٫٢٠٤٫٣٦٩  ٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣  راجیإلا تاداریإ
 ٦٠٫٥٢٧٫٣٩٩  ٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧  تامدخ تاداریا
 -  )٦٧٫٢٨١٫٤٠٧(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم ةیلوأ ةرشابم فیلاكت
 -  )٩٤٨٫٦٦٧(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 -  )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 )٤٣٧٫٢٧٩(  -  يفاص ،ةقالع تاذ ةھجل تادعم لیوحت

 
 هاكرـشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرـش ،يھو ةبـستنم ةھج ىلإ عیراـشملا عیمج ءاـشنإ دوقع دانـسإ ،ةكرـشلا يف ءاكرـشلا ةقفاومب ،مت
 ةیلمع نإ .)٨ حاــضیإ( رییغتلا رماوأ كلذ يف امب )يدوعــس لایر رایلم ٣٫٤ :٢٠١٦( يدوعــس لایر رایلم ٢٫٨ اھردق ةمیقب ،ةیراقعلا
 .تاءاطع حیشرتو میدقت لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ
 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ
 :سرام ٣١ يف امك ةقالعلا تاذ تاھجلل ةیرھوجلا ةدصرألا يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم )١

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

 يدوعس لایر
      

لوادتم       
 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧  ٨٫٥٤٦٫٤٥٠  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ١٠٫٤٧٣٫٤٣٩  ٥٫١٨٣٫٣٨٨  ةبستنم ةھج )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم ةكرش
 ٣٫٧٠٩٫٤٠١  ٤٫٦٦٤٫٩١٨  ةبستنم ةھج )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 ١٥٫٥٩٩٫٨٨٨  ٣٫٣١٤٫٠٤٤  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ٣٠٫٤١٠٫٤١٣  -  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش
 ٢٠٫٦٥٥٫١٦٥  -  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش
 ٣٫٠٦٤٫١٥٨  -  ةبستنم ةھج ةیراقعلا ناوكأ ةكرش
 ٢٫٠٦٥٫٩٦٢  ٥٤٤٫٦١٥  ةبستنم ةھج ىرخأ
   ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥ 

لوادتم ریغ       
 ٣٥٠٫٣٢٢٫٥٦٩  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ةبستنم ةھج تاراقعلل نئادملا ةمجن
   ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧ 
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٧ 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 
 ةقالع تاذ تاھج عم تالماعملا

 .ةیداعلا لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم ةعومجملا تلماعت ،ةنسلا لالخ
 
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٩١٥٫٩٠٥٫٠٢٢  ١٢٥٫٧٩٩٫٩٢٧  )١١ حاضیإ( ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت
 ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٩ حاضیا( ءاكرشلا باسح قیرط نع حابرا تاعیزوت ةیوست
 -  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ءاكرشلل اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ٥٩٢٫٨١٨٫١٥٧  ١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 -  ١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نم يضارأ ىلع ذاوحتسا
 ٤٥٩٫٢٠٤٫٣٦٩  ٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣  راجیإلا تاداریإ
 ٦٠٫٥٢٧٫٣٩٩  ٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧  تامدخ تاداریا
 -  )٦٧٫٢٨١٫٤٠٧(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم ةیلوأ ةرشابم فیلاكت
 -  )٩٤٨٫٦٦٧(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 -  )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 )٤٣٧٫٢٧٩(  -  يفاص ،ةقالع تاذ ةھجل تادعم لیوحت

 
 هاكرـشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرـش ،يھو ةبـستنم ةھج ىلإ عیراـشملا عیمج ءاـشنإ دوقع دانـسإ ،ةكرـشلا يف ءاكرـشلا ةقفاومب ،مت
 ةیلمع نإ .)٨ حاــضیإ( رییغتلا رماوأ كلذ يف امب )يدوعــس لایر رایلم ٣٫٤ :٢٠١٦( يدوعــس لایر رایلم ٢٫٨ اھردق ةمیقب ،ةیراقعلا
 .تاءاطع حیشرتو میدقت لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ
 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ
 :سرام ٣١ يف امك ةقالعلا تاذ تاھجلل ةیرھوجلا ةدصرألا يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم قحتسم )١

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

 يدوعس لایر
      

لوادتم       
 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧  ٨٫٥٤٦٫٤٥٠  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ١٠٫٤٧٣٫٤٣٩  ٥٫١٨٣٫٣٨٨  ةبستنم ةھج )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم ةكرش
 ٣٫٧٠٩٫٤٠١  ٤٫٦٦٤٫٩١٨  ةبستنم ةھج )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 ١٥٫٥٩٩٫٨٨٨  ٣٫٣١٤٫٠٤٤  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ٣٠٫٤١٠٫٤١٣  -  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش
 ٢٠٫٦٥٥٫١٦٥  -  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش
 ٣٫٠٦٤٫١٥٨  -  ةبستنم ةھج ةیراقعلا ناوكأ ةكرش
 ٢٫٠٦٥٫٩٦٢  ٥٤٤٫٦١٥  ةبستنم ةھج ىرخأ
   ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥ 

لوادتم ریغ       
 ٣٥٠٫٣٢٢٫٥٦٩  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ةبستنم ةھج تاراقعلل نئادملا ةمجن
   ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧ 
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٨ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 

 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ قحتسم )٢

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

 يدوعس لایر
      

 ١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨  ٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٥٥٫٥٠٣٫١٤١  ١٣٫٥٣٠٫٠١٠  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
 ٦٨٫٦٨١٫٨٠٩  ٣٫٠٦٨٫٢٤٣  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش
   ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢ 
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت )أ( 
 .ةقحتسم راجیا تاداریا يفاص ،امدقم ةعوفدم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )ب( 
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 

 يأ ةعومجملا لجـــست مل .ًادقن اھتیوـــست متیو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامـــضب ةطبترم ریغ ةنـــسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدـــصرألا نإ
 متیــس ةدــصرألا هذھ نأ دقتعت ثیح ةنــس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتــسملا غلابملاب ةقلعتملا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنا
 .لماكلاب اھلیصحت
 
 ةقالع تاذ تآـشنم مـساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةـصاخلا ةیراقعلا تارامثتـسالا اھیلع ماقملا ةرجأتـسملا يـضارألا راجیإ دوقع نإ
  .)٢٥و ١١ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب
 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٧

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦  ٦٠٫٦٤٣٫٤١٣  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٢٢٫٧٩٨٫١٨٧  ١٣٫٦٣٥٫١١٩ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٤٫٨٢٣٫٠٦٣  ٥٫٧٤٠٫٠٠٧   نیفظوم ممذ
 ٣٫٦٧٢٫٥٦٢  ٥٫٥٣٦٫١١٦  ىرخأ
  ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥ 
 

 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -٨

 لباقم )ةبـــستنم ةھج( ةیراقعلا هاكرـــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرـــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

  .)٦ حاضیإ( اھلامتكا ةبسن توافتت يتلاو ،ةیراجت تاعمجم عیراشم ءاشنإ
  

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٩ 

 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -٩

 تناك .ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھـسیـسأت مت ةیراقع ةكرـش ؛ةراجتلل لبقتـسملا قاوـسأ ةكرـش لامـسأر يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 :يتآلاك ةنسلا لالخ رامثتسالا ةكرح

 
 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 
 يفاص يف ةصحلا

  حابرألا
 

 يماتخلا دیصرلا حابرأ تاعیزوت
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ 
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٦٤٧٫٦٦١ ٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩ ٪٢٥ ٢٠١٦ 

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٠

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧ 
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١ 
    

 

 ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا )١(

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )ا( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
 ٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤  ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  )ب( ةیراقعلا عبنی

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش
 ٨٩٨٫٦٦٧  -  )د( ةیراقعلا ناوكأ ةكرش
  ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤ 

 

 لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ )أ(

 لمتـشت يتلاو تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا تاكرـشلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع ىلع

 .)ةیراقع ةمھاسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ب(

 ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .٪٧٫١٤ ةبسنب ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ج(

 .ةكرشلا ةحلصمل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا ساف
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
١٩ 

 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -٩

 تناك .ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھـسیـسأت مت ةیراقع ةكرـش ؛ةراجتلل لبقتـسملا قاوـسأ ةكرـش لامـسأر يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 :يتآلاك ةنسلا لالخ رامثتسالا ةكرح

 
 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 
 يفاص يف ةصحلا

  حابرألا
 

 يماتخلا دیصرلا حابرأ تاعیزوت
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ 
٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٦٤٧٫٦٦١ ٤٧٫٥٤٩٫٢٢٩ ٪٢٥ ٢٠١٦ 

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٠

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧ 
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١ 
    

 

 ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا )١(

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )ا( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
 ٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤  ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  )ب( ةیراقعلا عبنی

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش
 ٨٩٨٫٦٦٧  -  )د( ةیراقعلا ناوكأ ةكرش
  ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤ 

 

 لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ )أ(

 لمتـشت يتلاو تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا تاكرـشلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع ىلع

 .)ةیراقع ةمھاسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ب(

 ةكرش( ةیئاھنلا ةضباقلا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .٪٧٫١٤ ةبسنب ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ج(

 .ةكرشلا ةحلصمل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا ساف
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٠ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠

 ةیئاھنلا مألا ةكرشلل ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف اھرامثتسا لیوحتب ةكرشلا تماق ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ )د(

 مألا ةكرشلا لبق نم ةقباسلا تاونسلا يف ةكرشلا حلاصل اًقباس رامثتسالا اذھب لزانتلا مت دقل .)ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش(

 .ةیئاھنلا

 
 ةیراقع قیدانص يف رامثتسا )٢(

 لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبـــسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنـــص ةیكلم قوقح يف رامثتـــسا دنبلا اذھ لثمی )ـھ(

   ربمـسید ٣١ يف امك يدوعـس لایر نویلم ٧٫٣ رامثتـسالل ةیقوـسلا ةمیقلا تغلب .يدوعـس لایر نویلم ٧ ةمیقب اھؤارـش مت )يدوعـس

 :٢٠١٥( يدوعـس لایر نویلم ١٫٣ اھردق ةققحم ریغ ةراـسخ تابثإ مت .)يدوعـس لایر نویلم ٨٫٧ :٢٠١٥ ربمـسید ٣١( ٢٠١٦

 .ةیكلملا قوقح نم ءزجك عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا نمض )يدوعس لایر نویلم ١٫٢

 
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیادب يف 
      
     میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
 ٢٫٩١٨٫٢٨٤  ١٫٦٧١٫٤٦٥  ةنسلا ةیادب يف 

 )١٫٢٤٦٫٨١٩(  )١٫٣٣٦٫١٤٨( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧ ةنسلا ةیاھن يف

 ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٢ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١١

 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملل ةدئاعلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف

 

 
 

 لبق نم ةكولمم

 ءاكرشلا/ةعومجملا

 ةیكلملا كوكص 

 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

٢٠١٦ 

 يدوعس لایر

        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا
 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا

 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص

 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم

 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ

 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم

 -  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( مالس ناكرا عمجم

 -  ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( ارمحلا عمجم

     ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢  ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢ 

        يضارأ

 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٨  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ

 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ

 ١١٧٫٣٩٥٫٢١٠  ١١٧٫٣٩٥٫٢١٠  معن  ةعومجملا مامدلا ضرأ

 ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  -  ال  ءاكرشلا )*( دلوملا – زیزع عمجم ضرأ

 -  ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  معن  ةعومجملا )**( جیلخلا عمجم ضرأ

 -  ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( مامدلا راطم

 -  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( میصقلا ضرأ

 -  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠   معن   ةعومجملا )**( اھبأ ضرأ

     ٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨  ٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨ 

 ٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠  ٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص عومجم

 

 دلوملا - زیزع عمجم ضرأ لیوحت )٢٠١٧ سرام ٣٠ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٨ بجر ٢ يف دقعنملا مھعامتجا يف ءاكرــشلا ررق )*(
  .ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصب )ةیئاھنلا مألا ةكرشلا( ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش ىلإ

 
 كلت ءارــــش )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ــــــــھ١٤٣٧ يناثلا دامج ٢٨ يف دقعنملا مھعامتجا يف ءاكرــــشلا ررق ،٢٠١٦ لالخ )**(

 ةحبارملا لیھـست قافتا عم ایـشامت )ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا( ةـضباقلا ةیدوعـسلا ساف ةكرـش نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يـضارألا
 .))١( أ – ١٣ حاضیا( ٢٠١٦ لیربأ ٦ يف عقوملا

 
 :٢٠١٦( يدوعــــس لایر نویلم ٤٫٤٤٩٫٢ اھتمیق ةغلابلاو ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك ةكولمملا يــــضارألا عطق ةیكلم كوكــــص نإ

 .)١٣ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم )يدوعس لایر نویلم ٣٫٤٧٠٫٩

 

 ىرخأ ةقالع تاذ تاھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ تایقافتا نإ

 .)٦ حاضیإ(

 

 ءانبل لیومت ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٨٣٫٥ :٢٠١٦( يدوعس لایر نویلم ١١٢٫٤ غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك

 .)١٣ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم

 

 ةأفطم تالماعم ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٦٫٥ :٢٠١٦( يدوعس لایر نویلم ٦٫٦ غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك

 .)١ – ١٣ حاضیا( ذیفنتلا تحت عورشملا ءانبب ةقلعتملا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٤ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك

 ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

    
 ٣٫٨١٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠ )أ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٢٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠( ددسملا
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 )٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧(  )١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٤٫٤٠٥٫٢٤٠٫٧٠٣  ٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤ 
 )٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣  ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :سرام ٣١ يف امك ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠  ٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠  ٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 
 تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 تالیھـستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلا ةفاـضالاب "روبیاـس" دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل عـضخت
 ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومـضم
 .ءاكرشلا نم
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٧٤٫٦٢٥٫٧٨٩  ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥  ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )١١٫٨٦٦٫٤٩٢(  )١٩٫٥٤٢٫٧٢٦(  )هاندأ ١ حاضیإ( ةنسلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت
 ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت نإ )١(

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
 يدوعس لایر

     
 ٦٫٤٦٢٫٦٤٨  ٦٫٦١٤٫٢٤٢  )١١ حاضیا( ذیفنتلا تحت عیراشملا – ةیراقع تارامثتسا ةلمسر
 ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  )٢٢ حاضیا( ةنسلل لمحملا ءافطإلا
 ١١٫٨٦٦٫٤٩٢  ١٩٫٥٤٢٫٧٢٦  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٥ 

 )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،٢٠١٧ ماع لالخ )أ

 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـــست دقع عیقوتب )ةعبات ةكرـــش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرـــش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ يف )١-أ
 ،٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمك .ةـنیعم ةـیراـجت تاـعمجم ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠

 ةیونــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةحبارملا لیھــست ةمیق عومجم نم يدوعــس لایر نویلم ٣٫٨٩٠ مادختــساب ةكرــشلا تماق
 نم لــــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاــــس" تالدعمل اقفو
 يونـس فـصن طـسق ١٧ ىلع ضرقلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ

 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ
 

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٦ ماع لالخ )ب
 غلبم ھنم مدختــسا يلحم كنب نم يدوعــس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاــسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق )١-ب

 حبر شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةیونــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیــضاملا ةنــسلا يف يدوعــس لایر نویلم ٩٠٠
 تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ،ھیلع قفتم
 ثالث اھتدم حامس ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو ةیونس فصن طاسقأ ىلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش
 دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٨ ویام رھـش نم تاونـس
 نم َءادتبا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا قحتـست .٢٠٢٥ لیربأ يف طـسق رخآ قحتـسیو ٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا
 .٢٠١٥ ویام
 

 ،ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردـق غلبمب ضاـیرلا - برعلا نویع عمجم ءاـنبل لـجألا لـیوط ضرق )٢- ب
 بـسنلاو ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعـس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـسا
 يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا
 ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو ةیونس فصن طاسقأ ىلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو
 ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٧ ویلوی رھـش نم تاونـس ثالث اھتدم حامـس
 ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٤ ریانی رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی
 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ

 نومضمو اًیونس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق )٣- ب
 نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب
 ربمـسید رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا

 رھـش نمً ارابتعا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣
 لیربا ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھــست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھــستلا دیدــست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید

 .)١-أ ١٣ حاضیا( ٢٠١٦

ً اـقفو ةـتباـث ةـلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردـق غلبمب لـجألا لـیوط ضرق )٤- ب
 ضرقلا نإ .ایونـس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاـضإلاب "روبیاـس" ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلملا يف كونبلا نیب ةدئاـسلا تالدعملل
 ةیــصخــش تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم
 يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو
 يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 ةحبارملا لیھــست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھــستلا دیدــست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید رھــش نمً ارابتعا
 .)١-أ ١٣ حاضیا( ٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا

 



25

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٥ 

 )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،٢٠١٧ ماع لالخ )أ

 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـــست دقع عیقوتب )ةعبات ةكرـــش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرـــش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ يف )١-أ
 ،٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمك .ةـنیعم ةـیراـجت تاـعمجم ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠

 ةیونــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةحبارملا لیھــست ةمیق عومجم نم يدوعــس لایر نویلم ٣٫٨٩٠ مادختــساب ةكرــشلا تماق
 نم لــــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاــــس" تالدعمل اقفو
 يونـس فـصن طـسق ١٧ ىلع ضرقلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ

 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ
 

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٦ ماع لالخ )ب
 غلبم ھنم مدختــسا يلحم كنب نم يدوعــس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاــسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق )١-ب

 حبر شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةیونــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیــضاملا ةنــسلا يف يدوعــس لایر نویلم ٩٠٠
 تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ،ھیلع قفتم
 ثالث اھتدم حامس ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو ةیونس فصن طاسقأ ىلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش
 دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٨ ویام رھـش نم تاونـس
 نم َءادتبا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا قحتـست .٢٠٢٥ لیربأ يف طـسق رخآ قحتـسیو ٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا
 .٢٠١٥ ویام
 

 ،ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردـق غلبمب ضاـیرلا - برعلا نویع عمجم ءاـنبل لـجألا لـیوط ضرق )٢- ب
 بـسنلاو ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعـس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـسا
 يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا
 ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو ةیونس فصن طاسقأ ىلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو
 ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٧ ویلوی رھـش نم تاونـس ثالث اھتدم حامـس
 ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٤ ریانی رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی
 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ

 نومضمو اًیونس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق )٣- ب
 نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب
 ربمـسید رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا

 رھـش نمً ارابتعا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣
 لیربا ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھــست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھــستلا دیدــست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید

 .)١-أ ١٣ حاضیا( ٢٠١٦

ً اـقفو ةـتباـث ةـلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردـق غلبمب لـجألا لـیوط ضرق )٤- ب
 ضرقلا نإ .ایونـس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاـضإلاب "روبیاـس" ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلملا يف كونبلا نیب ةدئاـسلا تالدعملل
 ةیــصخــش تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم
 يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو
 يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 ةحبارملا لیھــست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھــستلا دیدــست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید رھــش نمً ارابتعا
 .)١-أ ١٣ حاضیا( ٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٦ 

 )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣

 دكأتلابً امئاد ةكرـشلا موقت .ةیلاملا بـسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورـضب تادھعت ھنمـضتت ام نمـض نم ،ةحبارملا لیومت تایقافتا نمـضتت
 ةیوــستب ةكرــشلا موقت ،تقو يأ يف تادھعتلا نم يأ ةفلاخم ةلاح يفو ضورقلا تایقافتا يف اھیلع صوــصنملا تادھعتلاب ةمزتلم اھنأب
  .ةینعملا ةضرقملا ةھجلا نم يمسر ءافعإ ىلع لوصحلاو ةحناملا كونبلا عم اھعاضوأ

 لیومت ةفلكتك )يدوعـس لایر نویلم ٨٣٫٥ :٢٠١٦( يدوعـس لایر نویلم ١١٢٫٤ هردق غلبم ةلمـسر تمت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك
 .)١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم ءانبل

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٤ 
 .نیرجأتسملا نمً امدقم ةضوبقم تاداریإ دنبلا اذھ لثمی

  ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٦ 
      يدوعس لایر

 ٣٣٧٫٦٧٣٫١٥٨  ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٫٩٦٠٫٦٥٧٫٧٩٧  ١٫٩١٨٫٢٣١٫٧٠٨  نیرجأتسملا نم امدقم ةضوبقم تاراجیإ
  ٢٫٢٩٨٫٣٣٠٫٩٥٥  ٢٫٣٦٤٫٣٤٨٫٩٧٨ 
 )١٫٨٥٢٫٢١٣٫٦٨٥(  )٢٫٠٣٩٫٠٠٢٫٣٢٠(   ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةجردم تاداریإ
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 

 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو ةقحتسملا فیراصملا -١٥
 
 

 ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٦ 
      يدوعس لایر

 ٢٣٫٢٦٢٫١٢٥  ٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥   ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣  ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ١٣٫٠٦٦٫٥٢٦  ١٧٫٧٦٥٫١٦٦  نیفظوملل تاقحتسم
 ١٠٫٣٢٩٫١٩٦  ٦٫٩٨٩٫٥٥٧  ةقحتسم فیراصم
 ٢٫٤٧٣٫٧٠٥  ٧٫٢٨٧٫٣١٤  ىرخأ
  ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩ 

 
 ةاكزلا  -١٦

 

 ةنسلل ةلمحملا
 

 لایر ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨ :٢٠١٦( ةیلاحلا ةنـــسلا صـــصخم نم يدوعـــس لایر ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ اھردقو ةنـــسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 )يدوعس
 
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ةیلاحلا ةنسلل ةاكزلا صصخم باستحا مت

  ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٦ 
      يدوعس لایر

 ٤٫٥٥٥٫٤٣٨٫٢٩٣  ٤٫٦٦٣٫٦٤٤٫٨٠٤  ةنسلا ةیادب يف ءاكرشلا قوقح
 ١٫٠٣٢٫٩٦٢٫٥٢١  ١٫٠٢١٫٣٢٢٫٨٤٨  ةاكزلا لبق لخدلا
 ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧  ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥١  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )١٠٫٣٨٠٫٦٢٠٫٤٩١(  )١١٫٠٨٧٫٠٦٥٫٧١٩(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 

 .ماعلا اذھل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٧ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٦
 

 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 :يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 عومجملا  عومجملا  ةعباتلا تاكرشلا  ةكرشلا  

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  ¤ يدوعس لایر  
 ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ٨٦٫٤٩٢٫٩٤٠  ¤ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨  ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  -  ةنسلل صصخم
 -  -  ٣٫٩١٣٫٢١٣  )٣٫٩١٣٫٢١٣(  ةعباتلا تاكرشلا ىلإ لوحم
 ٤٫٠٣٢٫٤٤٤  ١٫٩٦٧٫٥٥٦  )٣٢٫٤٤٤(  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ةقباس تاونس تایوست
 )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٦١٫٠٧٨(  )٢٦١٫٠٧٨(  -  ةنسلا لالخ عوفدملا
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١١٧٫٢٦٧٫٠٥٤  ¤ ٨٦٫٧٨٧  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

  يوكزلا فقوملا
 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا ىتح اھـسیـسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرـشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا مامتا مت .تاونسلا كلتل ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 تارارقإلا میدقتو دادعإب )ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا نمً ارابتعا

 باطخلً اـقفو كلذو ةـئیھلا ىلإ ةدودـحملا ةـیبرعلا زكارملا ةكرــــش كلذ يف اـمب لماـكلاب اـھل ةكولمملا ةـعباـتلا تاكرــــشللو اـھل ةیوكزلا

 ىتح ٢٠٠٧ سراـم ٣١ يف ةـیھتنملا تاونــــسلل ةدـحوملا ةـیوكزلا تارارقالا میدـقت مت يلاـتلاـبو .دـحوم ءاـعو میدـقت ىلع ةـئیھلا ةـقفاوم

 ،دحوم ساـسأ ىلع لماكلاب ةكولمملا تاكرـشللو اھل يوكزلا رارقالا میدقتب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا مایق نم مغرلابو .ةئیھلا ىلإ ٢٠١٥

  .ةعومجملل لدعملا لخدلا /يدرفلا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم لیجستو باستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم باطخ )٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تملتسا

ً اقباــس ةمدقملا ةدحوملا ةیوكزلا تارارقالا نم الدب هدح ىلع لك ةعباتلا تاكرــشللو اھل ةلقتــسملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب اھبلاطت

 دیق ضارتعالا لازیالو بلطلا اذھ ىلع ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا تــضرتعا .٢٠١٦ سرام ٣١ ىتح ٢٠٠٧ سرام ٣١ نم تاونــسلل

 .٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك ةئیھلا لبق نم ةساردلا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٧ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٦
 

 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 :يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 
 عومجملا  عومجملا  ةعباتلا تاكرشلا  ةكرشلا  

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  ¤ يدوعس لایر  
 ٥٣٫٤٦١٫٦١٨  ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ٨٦٫٤٩٢٫٩٤٠  ¤ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٢٫٩٩٨٫٨٧٨  ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  -  ةنسلل صصخم
 -  -  ٣٫٩١٣٫٢١٣  )٣٫٩١٣٫٢١٣(  ةعباتلا تاكرشلا ىلإ لوحم
 ٤٫٠٣٢٫٤٤٤  ١٫٩٦٧٫٥٥٦  )٣٢٫٤٤٤(  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ةقباس تاونس تایوست
 )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٦١٫٠٧٨(  )٢٦١٫٠٧٨(  -  ةنسلا لالخ عوفدملا
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١١٧٫٢٦٧٫٠٥٤  ¤ ٨٦٫٧٨٧  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

  يوكزلا فقوملا
 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا ىتح اھـسیـسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرـشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا مامتا مت .تاونسلا كلتل ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 تارارقإلا میدقتو دادعإب )ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا نمً ارابتعا

 باطخلً اـقفو كلذو ةـئیھلا ىلإ ةدودـحملا ةـیبرعلا زكارملا ةكرــــش كلذ يف اـمب لماـكلاب اـھل ةكولمملا ةـعباـتلا تاكرــــشللو اـھل ةیوكزلا

 ىتح ٢٠٠٧ سراـم ٣١ يف ةـیھتنملا تاونــــسلل ةدـحوملا ةـیوكزلا تارارقالا میدـقت مت يلاـتلاـبو .دـحوم ءاـعو میدـقت ىلع ةـئیھلا ةـقفاوم

 ،دحوم ساـسأ ىلع لماكلاب ةكولمملا تاكرـشللو اھل يوكزلا رارقالا میدقتب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا مایق نم مغرلابو .ةئیھلا ىلإ ٢٠١٥

  .ةعومجملل لدعملا لخدلا /يدرفلا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم لیجستو باستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم باطخ )٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تملتسا

ً اقباــس ةمدقملا ةدحوملا ةیوكزلا تارارقالا نم الدب هدح ىلع لك ةعباتلا تاكرــشللو اھل ةلقتــسملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب اھبلاطت

 دیق ضارتعالا لازیالو بلطلا اذھ ىلع ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا تــضرتعا .٢٠١٦ سرام ٣١ ىتح ٢٠٠٧ سرام ٣١ نم تاونــسلل

 .٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك ةئیھلا لبق نم ةساردلا
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٨ 

 لاملا سأر  -١٧
 لامسأر ةدایزو ددج ءاكرش لوخد ىلع ةكرشلا يف ءاكرشلا قفاو ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٢ قفاوملا( ـــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٣ خیراتب

 غلاـبلا ءاـكرــــشلا ةـمھاـــــسم باـــــسح لـیوحت لالخ نم يدوعــــس لایر نویلم ٤٫٤٥٠ ىلإ يدوعــــس لایر نویلم نم ةـكرــــشلا

 مامتإ مت .يدوعـــس لایر ٢٫١٩١٫٨١٦٫١٧٥ ةغلابلا ةاقبملا حابرألاو ٢٠١٥ ریاربف ٢٨ يف امك يدوعـــس لایر ٢٫٢٥٧٫١٨٣٫٨٢٥

 ءاكرــــشلا ءامــــسأب نایب يلی امیف .٢٠١٥ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةیلاملا ةنــــسلا ةیاھن لبق رارقلا اذھب ةقلعتملا ةیماظنلا تاءارجإلا

 :٢٠١٦و ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو

 كیرشلا مسا
 ةیكلملا ةبسن 

٪  
 ددع

  صصحلا
 غلبملا
 يدوعس لایر

       
 ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٥٢   ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
 ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠  ٣  ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا
 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا
 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥  ریكحلا زیزعلا دبع دیجملا دبع .د
  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٠٠ 

 
 يماظنلا يطایتحالا  -١٨

 نم ٪١٠ ةبــسنب يماظن يطایتحا نیوكتب ةكرــشلا موقت .ةكرــشلا سیــسأت دقعو ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرــشلا ماظنلً اقبط

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .لاملا سأر نم ٪٥٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی ىتح ةنسلا لخد يفاص

 

  حابرألا تاعیزوت  -١٩
 ٣٠ قفاوملا( ـھ ١٤٣٨ بجر ٢ خیراتبو )٢٠١٦ ربمسید ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ يناثلا عیبر ٢ يف دقعنملا مھعامتجاب ءاكرشلا ررق

 غلبم لیوحت مت .)يدوعس لایر ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٦( يدوعس لایر ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ةمیقب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ سرام

 باسح ىلا ةعزوملا حابرألا عومجم نم )يدوعس لایر نویلم ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٦( يدوعس لایر نویلم ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 .ءاكرشلا

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٩ 

 قیوستلاو ةیاعدلا فیراصم -٢٠
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

      يدوعس لایر
 ١٥٫٦٩٩٫٦٤٥  ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  نالعإو ةیاعد
 ٨٫١٩٩٫٧٧٧  ٨٫٥٩٩٫٥٢٢  جیورت
  ٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢  ١٩٫١٢٢٫٩١٠ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢١
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

      يدوعس لایر
 ٥٠٫٤٨٦٫١٦٤  ٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٣٥٫٩٨٩٫٦٣٨  ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ةینھم باعتا
 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  )٥ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  )١٢ حاضیإ( كالھتسا
 ٥٫٧٤٠٫٢٣٢  ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  نیمأت
 ٢٫٥٨٩٫٧٦٨  ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ةیموكح موسر
 -  ١٫٦٤٥٫٠٧٠  يسیئرلا بتكملا راجیا
 ٧٣٥٫٩٨٨  ١٫٣٤٠٫٨٥١  تنرتناو تالاصتا
 ٢٫٨١١٫٢٣٤  ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ىرخأ
  ١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥  ١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١ 

 ةیلاملا ءابعألا -٢٢
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

      يدوعس لایر
 ١٠٠٫٠٢٦٫٩٧٥  ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  )١ - ١٣ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ٣٦٩٫٦٧٧  ١٦٨٫٠٦٤  ةیكنب ءابعأ
  ١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦  ١٧٩٫١٢١٫١٣٦ 

 ىرخألا تاداریإلا -٢٣
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

      يدوعس لایر
 ٨٫٩٢٥٫٠٠٠  ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت
 -  ٢٫١٥٢٫٦١٧  ةیناجم ركاذت
 ١٫٦٨٨٫٢٦٤  ٤٫١٣٥٫٨٣٠  ىرخأ
  ١٠٫٦١٣٫٢٦٤  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧ 
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٢٩ 

 قیوستلاو ةیاعدلا فیراصم -٢٠
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

      يدوعس لایر
 ١٥٫٦٩٩٫٦٤٥  ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  نالعإو ةیاعد
 ٨٫١٩٩٫٧٧٧  ٨٫٥٩٩٫٥٢٢  جیورت
  ٢٣٫٨٩٩٫٤٢٢  ١٩٫١٢٢٫٩١٠ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢١
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

      يدوعس لایر
 ٥٠٫٤٨٦٫١٦٤  ٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٣٥٫٩٨٩٫٦٣٨  ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ةینھم باعتا
 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  )٥ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ١٢٫٨٦٣٫١٢٤  ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  )١٢ حاضیإ( كالھتسا
 ٥٫٧٤٠٫٢٣٢  ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  نیمأت
 ٢٫٥٨٩٫٧٦٨  ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ةیموكح موسر
 -  ١٫٦٤٥٫٠٧٠  يسیئرلا بتكملا راجیا
 ٧٣٥٫٩٨٨  ١٫٣٤٠٫٨٥١  تنرتناو تالاصتا
 ٢٫٨١١٫٢٣٤  ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ىرخأ
  ١٣٧٫٣٨٠٫٢١٥  ١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١ 

 ةیلاملا ءابعألا -٢٢
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٦ 

      يدوعس لایر
 ١٠٠٫٠٢٦٫٩٧٥  ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ٥٫٤٠٣٫٨٤٤  ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  )١ - ١٣ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ٣٦٩٫٦٧٧  ١٦٨٫٠٦٤  ةیكنب ءابعأ
  ١٠٥٫٨٠٠٫٤٩٦  ١٧٩٫١٢١٫١٣٦ 

 ىرخألا تاداریإلا -٢٣
  ٢٠١٦ 

  يدوعس لایر
٢٠١٥ 

      يدوعس لایر
 ٨٫٩٢٥٫٠٠٠  ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت
 -  ٢٫١٥٢٫٦١٧  ةیناجم ركاذت
 ١٫٦٨٨٫٢٦٤  ٤٫١٣٥٫٨٣٠  ىرخأ
  ١٠٫٦١٣٫٢٦٤  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧ 
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٣٠ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٢٤
 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
      يدوعس لایر

 ٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧  ٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
 ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  -  )١٠ حاضیإ( مھسأ تارامثتسا ءارشل تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  نامض تاباطخ
 

 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا -٢٥
 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٦ 
      يدوعس لایر

 ٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣  ٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠  ةنس نم لقأ
 ٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧  ١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠  ٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤  تاونس سمخ نم رثكأ
  ١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠  ٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩ 
 

 .)٦ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع تایقافتا نإ

 ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتــسم يــضارأ نع ةكرــشلا ىلع ةقحتــسملا تاراجیإلا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 ٧٦٨ :٢٠١٦( ءيش ال هردق غلبمب )ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا عم راجیإ دقع نمضتت هالعأ تامازتلالا نإ

 .)يدوعس لایر نویلم

 لایر نویلم ٢١٢ ةنـــسلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمـــض فیراـــصمك اھتابثا مت يتلا ةیلیغـــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب

 .)يدوعس لایر نویلم ١٦١ :٢٠١٦( يدوعس

 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا  -٢٦
 لماعت طورــــشبو كلذ يف ةبغار فارطأ نیب ام تابولطم دادــــس وأ ام تادوجوم لدابت متی نأ نكمی يذلا غلبملا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 نم ةـعومجملاـب ةـــــصاـخلا ةـیلاـملا تادوجوملا نوكتت .ةـیلاـملا تاـبولطملاو ةـیلاـملا تادوجوملا نم ةـیلاـملا تاودألا نوكتت .لداـع

 .عیبلل ةحاتملا تارامثتـسالاو ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتـسملا غلابملاو ىرخألا تادوجوملا ضعبو نینیدملاو كونبلا ىدل ةدـصرألا

 .ةقحتسملا غلابملاو نینئادلاو ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملاو ضورقلا نم ةعومجملل ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف ةیرتفدلا اھتمیق نع يرھوج لكشب فلتخت ال ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ

  

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٣١ 

  رطاخملا ةرادإ  -٢٧
 ةظفحم ریوطتو ءارــــش لیومتل وھ ضورقلا نم يــــسیئرلا ضرغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیــــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 .اھتایلمع نم ةرشابم أشنت يتلا كونبلا ىدل ةدصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتسالا

 

 .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاــــسلا تالمعلا راعــــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعــــسأ رطاخم لثمت

 ٣١ يف امك تالومعب ةطبترم تابولطم اھیدل نكل ،تالومعب ةطبترم لجألا ةلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوـسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٧ سرام

 راقعلا رطاخم
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 يف ةربخ يوذ نیراشتسم ةعومجملا مدختست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ دادزت دق ریوطتلا عیراشم فیلاكت طامنأ •

 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم

 ةطبترملا تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاـسخ ببـسی امم رـسعم ام يـسیئر رجأتـسم حبـصی دق •

 ىوتــــسم ررقتو ،نیلمتحملا نیرجأتــــسملا عیمجل يلاملا عــــضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب

 .تانامض وأ راجیإ تانیمأت لكش ىلع كلذو بولطملا نامضلا

 نامتئالا رطاخم
 رئاـــــسخ دـبكت ىلإ يدؤی اـمم لـیمع دـقع وأ ةـیلاـم ةادأ لـباـقم ھـتاـمازتلاـب ءاـفولا ىلع لـباـقملا فرطلا ةردـقم مدـع ناـمتئالا رطاـخم لـثمت

 تاــســسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطــشنألاو ریجأتلا ةطــشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام

 ىلع رجأتــــسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتــــسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت .ةیلاملا

 ىــــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتــــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو يف ينامتئالا فینــــصتلا جئاتن ساــــسأ

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٣١ 

  رطاخملا ةرادإ  -٢٧
 ةظفحم ریوطتو ءارــــش لیومتل وھ ضورقلا نم يــــسیئرلا ضرغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیــــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 .اھتایلمع نم ةرشابم أشنت يتلا كونبلا ىدل ةدصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتسالا

 

 .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاــــسلا تالمعلا راعــــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعــــسأ رطاخم لثمت

 ٣١ يف امك تالومعب ةطبترم تابولطم اھیدل نكل ،تالومعب ةطبترم لجألا ةلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوـسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٧ سرام

 راقعلا رطاخم
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 يف ةربخ يوذ نیراشتسم ةعومجملا مدختست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ دادزت دق ریوطتلا عیراشم فیلاكت طامنأ •

 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم

 ةطبترملا تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاـسخ ببـسی امم رـسعم ام يـسیئر رجأتـسم حبـصی دق •

 ىوتــــسم ررقتو ،نیلمتحملا نیرجأتــــسملا عیمجل يلاملا عــــضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب

 .تانامض وأ راجیإ تانیمأت لكش ىلع كلذو بولطملا نامضلا

 نامتئالا رطاخم
 رئاـــــسخ دـبكت ىلإ يدؤی اـمم لـیمع دـقع وأ ةـیلاـم ةادأ لـباـقم ھـتاـمازتلاـب ءاـفولا ىلع لـباـقملا فرطلا ةردـقم مدـع ناـمتئالا رطاـخم لـثمت

 تاــســسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطــشنألاو ریجأتلا ةطــشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام

 ىلع رجأتــــسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتــــسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت .ةیلاملا

 ىــــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتــــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو يف ينامتئالا فینــــصتلا جئاتن ساــــسأ

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٣٢ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ -٢٧
 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا میوقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم قحتسملا
 .ةیــسیئرلا ةقالعلا تاذ تاھجلل ةلقتــسملا ةیلاملا مئاوقلا ساــسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی

 حاضیإ( ةقالعلا تاذ تاھجلا نم قحتسملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا دحلا لثمی

 ةقالعلا تاذ تاھجلل يلاملا زكرملا صحف لالخ نم ةیلام ةنـس لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامـض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت ال .)٦

 تاذ تاـھجلا نم قحتــــسملاـب قلعتی اـمیف رطاـخملا مییقتب ةـعومجملا موقت .ةـقالعلا تاذ تاـھجلا هذـھ ھـیف لـمعت يذـلا قوــــسلا صحفو

 .ءاكرشلا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اقفو ةیئاھنلا ةـــضباقلا ةكرـــشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاـــســـسؤملاو كونبلا ىدل ةدـــصرألا نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةــضرعم اھــسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینــصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يــساــسأ لكــشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةــسایــسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم
 رطاخم أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 ماظتناب اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب ىلع ةردقلا مدع دنع ةلویسلا
  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا ةلویسلا رفوت نم دكأتلل

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةـیبنجألا تالمعلا فرــــص راـعــــسأ يف تاریغتلل ةـجیتن اـم ةـیلاـم ةادأ ةـمیق بذـبذـت نع ةـجتاـنلا رطاـخملا تالمعلا رطاـخم لـثمت

 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا

 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٢٨
 اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 غلابملا نم غلبم لكل ةبــسنلاب .لماكلاب غلبملا لیــصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدــصرأ نم لیــصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی

 اـھریدـقت متی ھـناـف ،دادـــــسلا ةرخأـتم اـھنكلو اـھدرفمب ةـماـھ ربتعت ال يتلا غلاـبملا اـمأ .هدـح ىلع غلبم لـكل ریدـقتلا اذـھ ءارجإ متی ،ةـماـھلا

 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلع ًءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 

 لایر ١٩٥٫٧٣٢٫١٤٢ :٢٠١٦( يدوعــس لایر ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤ نیینیدملا ةدــصرأ يلامجإ غلب ،ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب

 .اھلیــصحت يف كوكــشم نوید صــصخمك )يدوعــس لایر ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧ :٢٠١٦( يدوعــس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ غلبم عم )يدوعــس

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةعقوتملا غلابملاو ةیلبقتسملا تارتفلا يف اھلیصحت مت يتلا غلابملا نیب قرفلاب فارتعالا متیس

 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٣٣ 

 )ةمتت( تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٢٨
 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا
 .كالھتــسالا باــستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتــسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتـــسالاو لـــصألل عقوتملا مادختـــسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس

 
  ةنراقملا ماقرأ -٢٩

  .ةیلاحلا ةنسلا بیوبت عم ىشامتت يك ةقباسلا ةنسلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعأ مت
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 ةعباتلا اھتاكرشو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 

 
٣٣ 

 )ةمتت( تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٢٨
 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا
 .كالھتــسالا باــستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتــسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتـــسالاو لـــصألل عقوتملا مادختـــسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس

 
  ةنراقملا ماقرأ -٢٩

  .ةیلاحلا ةنسلا بیوبت عم ىشامتت يك ةقباسلا ةنسلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعأ مت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 
 ةحفص سرھفلا

  
 ٢ - ١ تاباسحلا عجارم ریرقت
  
 ٣ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٤ ةدحوملا لخدلا ةمئاق
  
 ٦ - ٥ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٣٣ - ٨ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 
 ةحفص سرھفلا

  
 ٢ - ١ تاباسحلا عجارم ریرقت
  
 ٣ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٤ ةدحوملا لخدلا ةمئاق
  
 ٦ - ٥ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٣٣ - ٨ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٣ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦  ٥ يفاص ،نونیدم
 ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ١٩٠،٤٢٦،٨٣٨  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٥٧،٠٦٩،٣٦٨  ٨  ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٧٢،٩٣٦،٢٦٣  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٨٣٠٫٤٩١٫٥٦٨  ٨١٤٫٥٩٣٫٠٧٣   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
   

 ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠،٦٤٢،١١٦  ٨ لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
  ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠  ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧  ٣٨،٣٣٥،٩٤٨  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨،٥٧٩،٥٠٣  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢  ١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩  ١٣٢،٥٧٧،٠٤١  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤  ١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢  ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥   تادوجوملا يلامجإ

   ةیكلملا قوقحو تابولطملا
   

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  ٢٧٠،٥١٢،٧١١   نونئاد
 ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٤٠،٧٣٢،١٠٠  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ٢٩٥،٧٥٢،٦٥١  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٣٢،٩٢٩،١٩٨  ١٦ ةقحتسم ةاكز
 ١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢  ١،٤٠٦،٢٩٩،١٠٢   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦  ٢٨،٩٣٦،٢٦٥   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠  ٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢  ٧،٠٧٠،٢٣٢،٤٩٩   تابولطملا يلامجإ
      
      ةیكلملا قوقح

  ءاكرشلا قوقح
 
   

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٧ لاملا سأر
 ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  ٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩  ١٨ يماظن يطایتحا
 ١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤  ١٧،٣١٢،٤٧٢   ةاقبم حابرأ

 ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ
  

٣٣٥٫٣١٧  ٧٩،٥٠٣ 
 ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢  ٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤   ءاكرشلا قوقح يلامجإ

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 

١٫٠٣٥٫٨٨٨  ٨،٥٦٤،٧٤٢ 
 ٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠  ٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ٣٠٢٫١٦٤٫٩٠٦٫١١  ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٣ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦  ٥ يفاص ،نونیدم
 ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ١٩٠،٤٢٦،٨٣٨  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٥٧،٠٦٩،٣٦٨  ٨  ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٧٢،٩٣٦،٢٦٣  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٨٣٠٫٤٩١٫٥٦٨  ٨١٤٫٥٩٣٫٠٧٣   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
   

 ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠،٦٤٢،١١٦  ٨ لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
  ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠  ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧  ٣٨،٣٣٥،٩٤٨  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨،٥٧٩،٥٠٣  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢  ١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩  ١٣٢،٥٧٧،٠٤١  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤  ١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢  ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥   تادوجوملا يلامجإ

   ةیكلملا قوقحو تابولطملا
   

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  ٢٧٠،٥١٢،٧١١   نونئاد
 ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٤٠،٧٣٢،١٠٠  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ٢٩٥،٧٥٢،٦٥١  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٣٢،٩٢٩،١٩٨  ١٦ ةقحتسم ةاكز
 ١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢  ١،٤٠٦،٢٩٩،١٠٢   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦  ٢٨،٩٣٦،٢٦٥   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠  ٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢  ٧،٠٧٠،٢٣٢،٤٩٩   تابولطملا يلامجإ
      
      ةیكلملا قوقح

  ءاكرشلا قوقح
 
   

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٧ لاملا سأر
 ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  ٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩  ١٨ يماظن يطایتحا
 ١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤  ١٧،٣١٢،٤٧٢   ةاقبم حابرأ

 ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ
  

٣٣٥٫٣١٧  ٧٩،٥٠٣ 
 ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢  ٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤   ءاكرشلا قوقح يلامجإ

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 

١٫٠٣٥٫٨٨٨  ٨،٥٦٤،٧٤٢ 
 ٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠  ٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ٣٠٢٫١٦٤٫٩٠٦٫١١  ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

 

 حاضیإ

 

 نم ةرتفلل

 ٢٠١٧ لیربأ ١

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

  يدوعس لایر

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦  ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧    ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٧٩،١٢١،١٣٦  ١٤٤،٠٣٦،٩١١  ٢٢  ةیلام ءابعأ
 ٢٢١،٥٨٢،٤٢٢   ١٣٣،٤١٣،٩٢٩  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٢٢،٩٣١،٣٩٢  ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٢٠،٨٨٥،٥٢٩   ١٤،٤١٥،٨٨٥  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 -       ٧،٨٣٥،٣٥٤  ٢٣  نیدروملل ةمدقم تاعفد يف ضافخنا
 ٦،٣٦٤،٥٢٦  ٢،٧٩٢،٨٥٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 -       ١،٦٣١،٥٨٦  ٢٣ ضرأ عیب ةراسخ
 -       ١،٥٦٢،٢٦١  ٥  ةبوطشم ةنیدم ممذ
 )٨،٨٢١،٥٠٧(   )٨،٣١٧،٥٥٤(  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا

 -       )١٤،٠٦٧،٤١٨(  ٢٣  عفدلا ةقحتسم دعت مل تامازتلإ سكع
 ٤٥،٩٤٢،٤٦٢  -       ١١ ةیراقع تارامثتسا بطش
   ١،٤٦٤،٩٩٥،٣٥٦  ٨٣٢،٩٧٧،٠٣٧ 

      :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٨٧٫١٤١٫٩٨٢(  )٨٤،٥٤٠،٠٩٠(   نونیدم
 )٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢(  )٩٥،٠٣٥،٩٥٨(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٫٦٠٨٫٩٦٣  )٨،٨٧٨،٩٦٢(   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ١٨٫٣٥٧٫٤٧٧  ٢٤،٦٤٨،٥٩٩   نونئاد 
 )١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢(  )١٥،٥٢٦،٥٨٩(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٣٠٫٩١٢٫٩٥٤  ٢٠،٥٧٢،٢٦٨   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ١٫٠٩٢٫٨٨٤٫٩٦٤  ٦٧٤،٢١٦،٣٠٥   تایلمعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا
 )٤٦٠٫٧٢٤(  )٦٩٩،٢٨٩(   نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 )٢٦١٫٠٧٨(  )١،٦٧٢،٢٨٠(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ١٫٠٩٢٫١٦٣٫١٦٢  ٦٧١،٨٤٤،٧٣٦    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٫٦٥١٫١٩٥٫٧٨٨(  )٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨(   ١١ ةیراقع تارامثتسإ ىلإ تافاضا

 )٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠(  )٢٦،٢٤٦،٤٥٧(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٥،٠٠٠،٠٠٣  ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣  ٥٤،٩٣٩،١٣٩   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥(  )٢٣٦،٩٩١،٠٥٣(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 )٩١٫٦٩٧٫٤٠٢(  )١٤٦،١٤٩،٦٢٨(    ةعوفدم ةیلام ءابعأ
 )٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٩٦،٣٨٥،٨٧٥(   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -        ١٣ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥(  -         ١٣ ةعوفدم تالماعم فیلاكت
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  -         ١٣ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٧٫٧٨١٫٨٦٣(  -          ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ١٫٠٩٣٫٨٦٩٫١٦٠  )٣٤٢،٥٣٥،٥٠٣(   ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف ةمدختسملا( ةیدقنلا يفاص

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

  حاضیإ 

 نم ةرتفلل

 ٢٠١٧ لیربأ ١

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

  يدوعس لایر

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      
 ٢،١٢٣،٧٧٣،٨٩٢  ١،١٧٠،٤٠٤،٦٩٧   تاداریإلا
 )٥٤٣،٢٢٥،٦٢٩(  )٢٧٥،٤٠١،٦٣٤(   تاداریإلا ةفلكت
 )٢٢١،٥٨٢،٤٢٢(  )١٣٣،٤١٣،٩٢٩(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٥،٩٤٢،٤٦٢(  -         ١١  ةیراقع تارامثتسا بطش
 ١،٣١٣،٠٢٣،٣٧٩  ٧٦١،٥٨٩،١٣٤   حبرلا يلامجإ
      فیراصملا      
 )١٩٫١٢٢٫٩١٠(  )٧،٦٨٣،٤٣٩(  ٢٠ نالعإو ةیاعد
 )١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١(  )١٥١،٣١٣،٨٦٣(  ٢١ ةیرادإو ةیمومع
 )١٧٧٫٧٦٠٫٣٠١(  )١٥٨،٩٩٧،٣٠٢(   فیراصملا يلامجإ
 ١١٣٥٫٢٦٣٫٠٧٨  ٦٠٢،٥٩١،٨٣٢   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      
 ٨٫٨٢١٫٥٠٧  ٨،٣١٧،٥٥٤  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      
 )١٧٩٫١٢١٫١٣٦(  )١٤٤،٠٣٦،٩١١(  ٢٢ ةیلام ءابعأ
 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٩،٦٦٩،٠٩٢  ٢٣ يفاص ،ىرخأ تاداریإ
 ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦  ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧    ةاكزلا لبق لخدلا

 )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  )١٧،٢٤٧،٦٣٧(  ١٦ ةاكزلا
 ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣  ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠   ةنسلا /ةرتفلا لخد يفاص 

      
      :ـب قلعتملا ةنسلا / ةرتفلا لخد يفاص

 ٩٣١،٧٣١،٠٧١  ٤٥١،٧٦٥،٠٧٦    مألا ةكرشلا يف ءاكرشلا

 ١٨،١٠٣،٩٠٢  ٧،٥٢٨،٨٥٤    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
   ٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣  ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

 

 حاضیإ

 

 نم ةرتفلل

 ٢٠١٧ لیربأ ١

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

  يدوعس لایر

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦  ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧    ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٧٩،١٢١،١٣٦  ١٤٤،٠٣٦،٩١١  ٢٢  ةیلام ءابعأ
 ٢٢١،٥٨٢،٤٢٢   ١٣٣،٤١٣،٩٢٩  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٢٢،٩٣١،٣٩٢  ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٢٠،٨٨٥،٥٢٩   ١٤،٤١٥،٨٨٥  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 -       ٧،٨٣٥،٣٥٤  ٢٣  نیدروملل ةمدقم تاعفد يف ضافخنا
 ٦،٣٦٤،٥٢٦  ٢،٧٩٢،٨٥٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 -       ١،٦٣١،٥٨٦  ٢٣ ضرأ عیب ةراسخ
 -       ١،٥٦٢،٢٦١  ٥  ةبوطشم ةنیدم ممذ
 )٨،٨٢١،٥٠٧(   )٨،٣١٧،٥٥٤(  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا

 -       )١٤،٠٦٧،٤١٨(  ٢٣  عفدلا ةقحتسم دعت مل تامازتلإ سكع
 ٤٥،٩٤٢،٤٦٢  -       ١١ ةیراقع تارامثتسا بطش
   ١،٤٦٤،٩٩٥،٣٥٦  ٨٣٢،٩٧٧،٠٣٧ 

      :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٨٧٫١٤١٫٩٨٢(  )٨٤،٥٤٠،٠٩٠(   نونیدم
 )٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢(  )٩٥،٠٣٥،٩٥٨(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٫٦٠٨٫٩٦٣  )٨،٨٧٨،٩٦٢(   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ١٨٫٣٥٧٫٤٧٧  ٢٤،٦٤٨،٥٩٩   نونئاد 
 )١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢(  )١٥،٥٢٦،٥٨٩(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٣٠٫٩١٢٫٩٥٤  ٢٠،٥٧٢،٢٦٨   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ١٫٠٩٢٫٨٨٤٫٩٦٤  ٦٧٤،٢١٦،٣٠٥   تایلمعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا
 )٤٦٠٫٧٢٤(  )٦٩٩،٢٨٩(   نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 )٢٦١٫٠٧٨(  )١،٦٧٢،٢٨٠(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ١٫٠٩٢٫١٦٣٫١٦٢  ٦٧١،٨٤٤،٧٣٦    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٫٦٥١٫١٩٥٫٧٨٨(  )٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨(   ١١ ةیراقع تارامثتسإ ىلإ تافاضا

 )٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠(  )٢٦،٢٤٦،٤٥٧(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٥،٠٠٠،٠٠٣  ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣  ٥٤،٩٣٩،١٣٩   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥(  )٢٣٦،٩٩١،٠٥٣(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 )٩١٫٦٩٧٫٤٠٢(  )١٤٦،١٤٩،٦٢٨(    ةعوفدم ةیلام ءابعأ
 )٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٩٦،٣٨٥،٨٧٥(   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -        ١٣ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥(  -         ١٣ ةعوفدم تالماعم فیلاكت
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  -         ١٣ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٧٫٧٨١٫٨٦٣(  -          ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ١٫٠٩٣٫٨٦٩٫١٦٠  )٣٤٢،٥٣٥،٥٠٣(   ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف ةمدختسملا( ةیدقنلا يفاص

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

  حاضیإ 

 نم ةرتفلل

 ٢٠١٧ لیربأ ١

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

  يدوعس لایر

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      
 ٢،١٢٣،٧٧٣،٨٩٢  ١،١٧٠،٤٠٤،٦٩٧   تاداریإلا
 )٥٤٣،٢٢٥،٦٢٩(  )٢٧٥،٤٠١،٦٣٤(   تاداریإلا ةفلكت
 )٢٢١،٥٨٢،٤٢٢(  )١٣٣،٤١٣،٩٢٩(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٥،٩٤٢،٤٦٢(  -         ١١  ةیراقع تارامثتسا بطش
 ١،٣١٣،٠٢٣،٣٧٩  ٧٦١،٥٨٩،١٣٤   حبرلا يلامجإ
      فیراصملا      
 )١٩٫١٢٢٫٩١٠(  )٧،٦٨٣،٤٣٩(  ٢٠ نالعإو ةیاعد
 )١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١(  )١٥١،٣١٣،٨٦٣(  ٢١ ةیرادإو ةیمومع
 )١٧٧٫٧٦٠٫٣٠١(  )١٥٨،٩٩٧،٣٠٢(   فیراصملا يلامجإ
 ١١٣٥٫٢٦٣٫٠٧٨  ٦٠٢،٥٩١،٨٣٢   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      
 ٨٫٨٢١٫٥٠٧  ٨،٣١٧،٥٥٤  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      
 )١٧٩٫١٢١٫١٣٦(  )١٤٤،٠٣٦،٩١١(  ٢٢ ةیلام ءابعأ
 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٩،٦٦٩،٠٩٢  ٢٣ يفاص ،ىرخأ تاداریإ
 ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦  ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧    ةاكزلا لبق لخدلا

 )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  )١٧،٢٤٧،٦٣٧(  ١٦ ةاكزلا
 ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣  ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠   ةنسلا /ةرتفلا لخد يفاص 

      
      :ـب قلعتملا ةنسلا / ةرتفلا لخد يفاص

 ٩٣١،٧٣١،٠٧١  ٤٥١،٧٦٥،٠٧٦    مألا ةكرشلا يف ءاكرشلا

 ١٨،١٠٣،٩٠٢  ٧،٥٢٨،٨٥٤    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
   ٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣  ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦ 

 

 حاضیإ

 

 نم ةرتفلل

 ٢٠١٧ لیربأ ١

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

  يدوعس لایر

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      

   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف )صقنلا( ةدایزلا يفاص
 

٨٤٫٦١٦٫٥٤٣(  ٩٢،٣١٨،١٨٠( 
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨،٢١٧،٥٨٨    ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٤ ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
      
      :ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٩،٦١٤،١٢٥  ١٩و ٦ ءاكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 -        ١١٥،٧٦٣،٦٢٥  ٦  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت يضارأ عیب
 )٩٤٨٫٦٦٧(  )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 باسح لالخ نم ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةقحتسم غلابم ةیوست

  ٦  ةقالع تاذ ىرخأ ةھج
 

٧٧،٦٥٧،٨٧٢        - 
 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٢٥٥،٨١٤(  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ رئاسخ
 )١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤(  )٤،٨٩٩،٠٧٦(  ١١و ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم ةیراقع تارامثتسا
 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  -        ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 )٦٫٦١٤٫٢٤٢(  -        ١١ ةلمسرم تالماعم فیلاكت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(

  )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٠ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦ 

 

 حاضیإ

 

 نم ةرتفلل

 ٢٠١٧ لیربأ ١

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

  يدوعس لایر

 يف ةیھتنملا ةنسلل
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      

   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف )صقنلا( ةدایزلا يفاص
 

٨٤٫٦١٦٫٥٤٣(  ٩٢،٣١٨،١٨٠( 
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨،٢١٧،٥٨٨    ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٤ ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
      
      :ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٩،٦١٤،١٢٥  ١٩و ٦ ءاكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 -        ١١٥،٧٦٣،٦٢٥  ٦  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت يضارأ عیب
 )٩٤٨٫٦٦٧(  )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤(  ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 باسح لالخ نم ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةقحتسم غلابم ةیوست

  ٦  ةقالع تاذ ىرخأ ةھج
 

٧٧،٦٥٧،٨٧٢        - 
 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٢٥٥،٨١٤(  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ رئاسخ
 )١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤(  )٤،٨٩٩،٠٧٦(  ١١و ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم ةیراقع تارامثتسا
 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  -        ٦ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 )٦٫٦١٤٫٢٤٢(  -        ١١ ةلمسرم تالماعم فیلاكت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٩ 

 دیحوتلا سسأ -٢

 مقر حاـضیإلا يف ةروكذملا اھل ةعباتلا تاكرـشلاو مألا ةكرـشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمـضتت

 نم نوكتی لجألا لیوطً ارامثتـسا ،ةرـشابم ریغ وأ ةرـشابم ةروـصب ،مألا ةكرـشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا تاكرـشلاب دـصقیو .)١(

 ارابتعا ةعباتلا تاكرـشلا دیحوت متی .ةیلمع ةرطیـس اھیلع سرامت وأ / و تیوـصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةـصح

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةرطیــسلا هذھ لثم ةــسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرــشلا هذھ ىلع مألا ةكرــشلا ةرطیــس خیرات نم

 ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةعباتلا تاكرــشلل ةیلاملا مئاوقلا دعت .اھل ةعباتلا تاكرــشلل ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرــشلل ةیلاملا مئاوقلا ساــسأ ىلع

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا ةكرشلل

 
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 
 متیو ،ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ریغ تادوجوملا يفاــــصو ةراــــسخلا وأ حبرلا يف ةــــصحلا ةرطیــــسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 قوقح نع ةلقتـسم ةروـصب ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمـضو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتـسم ةروـصب اھراھظإ

  .ءاكرشلا

 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 مھألً اـناـیب يلی اـمیف درونو .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف اـھیلع فراـعتملا ةـبــــساـحملا رییاـعمل اـقفو ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا دادـعإ مت

 :ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا

 
 يبساحملا فرعلا

 .ةلداعلا ةمیقلاب اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ءانثتساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت

 
 تاریدقتلا مادختسا

 ىلع رثؤت دق يتلا تاــضارتفالاو تاریدقتلا مادختــسا ،اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابملل اقفو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 غلاـبمو ،ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا خیراـتب ةـلمتحملا تاـبولطملاو تادوجوملا نع حاـــــصفإلاو ،ةـلجــــسملا تاـبولطملاو تادوجوملا ةـمیق

 ىلع ةینبم تاریدقتلاو تاــضارتفالا هذھ نأ نم مغرلابو .اھنأــشب ةیلاملا مئاوقلا تدعأ يتلا ةرتفلا كلت لالخ فیراــصملاو تاداریإلا

 .تاریدقتلا هذھ نع فلتخت دق ةیئاھنلا ةیلعفلا جئاتنلا نأ الإ ،ةیراجلا ثادحألاو تایلمعلا نع ةرادإلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا لضفأ

 

 نونیدملا

 لیصحت ىلع ةعومجملا ةردق مدع ىلع يعوضوم لیلد دوجو دنع صصخم بنجیو .ةروتافلل يلصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا تابثإ متی

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٨ 

 تاطاشنلا - ١

 ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجـسم ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةیدوعـس ةكرـش ،)"مألا ةكرـشلا" وأ "ةكرـشلا"( ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرـش
 نإ .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـــــھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،١١٣٣٣  ضایرلا ،٣٤١٩٠٤  ب ص لیخنلا يح يف لجسملا ةكرشلا عقوم

 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا عـضولا رییغت مت
 ربمتبـــس ٢٧ ىلإ ٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةرتفلا يطغتل ةقفرملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت ،ھیلع .)٢٠١٧ ربمتبـــس ٢٨ قفاوملا(

 .طقف ةنراقملا ضارغأل ةقباسلا ةنسلا ماقرأ نیمضت مت .ةدودحملا ةیلوئسملا تاذ ةكرشلل ةدحوم ةیلام مئاوق رخآ ربتعتو ،٢٠١٧

 ينابملا ةماقإل يـضارألا ءارـش يف )"ةعومجملا" ــــــب نیعمتجم مھیلإ راـشیو( اھل ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلل يـسیئرلا طاـشنلا لثمتی
 مدھلا كلذ لمــشیو ةیراجتلاو ةینكــسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرــشلا حلاــصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتــساو اھریوطتو اھیلع
 قدانفلاو ةیحایـــسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغـــشتو ةنایـــص ىلع لمتـــشت امك .ةنایـــصلا لامعأو رفحلاو میمرتلاو
 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو ةرادإو معاطملاو
  

  :٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف

 ٪ ةیـكلملا ةبسن  )١( ةعباتلا ةكرشلا مسا
 )٢( ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  

 ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥   ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم
 ٪٥  ٪٩٥  ةراجتلل نیتاسبلا نویع ةكرش
 -  ٪٥٠  هاكرشو ریكحلا نسحملا دبع اھباحصأل ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا خسارلا ثرإلا ةكرش
 
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ .١

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ .٢

 يف اھراھظإو ،اھل ةعباتلا تاكرــشلا حلاــصل ةیراجتلا اھتاعمجم تایلمع نع لزانتلاب ةكرــشلا تماق ،ةقباــسلا تاونــسلا لالخ .٣

 تاعمجملا هذھ تایلمع ةكرـشلا تداعتـسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ خیراتب ةكرـشلاب ءاكرـشلا رارقلً اقبط نكل .اھب ةـصاخلا ةیلاملا مئاوقلا

 .٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٩ 

 دیحوتلا سسأ -٢

 مقر حاـضیإلا يف ةروكذملا اھل ةعباتلا تاكرـشلاو مألا ةكرـشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمـضتت

 نم نوكتی لجألا لیوطً ارامثتـسا ،ةرـشابم ریغ وأ ةرـشابم ةروـصب ،مألا ةكرـشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا تاكرـشلاب دـصقیو .)١(

 ارابتعا ةعباتلا تاكرـشلا دیحوت متی .ةیلمع ةرطیـس اھیلع سرامت وأ / و تیوـصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةـصح

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةرطیــسلا هذھ لثم ةــسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرــشلا هذھ ىلع مألا ةكرــشلا ةرطیــس خیرات نم

 ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةعباتلا تاكرــشلل ةیلاملا مئاوقلا دعت .اھل ةعباتلا تاكرــشلل ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرــشلل ةیلاملا مئاوقلا ساــسأ ىلع

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا ةكرشلل

 
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 
 متیو ،ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ریغ تادوجوملا يفاــــصو ةراــــسخلا وأ حبرلا يف ةــــصحلا ةرطیــــسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 قوقح نع ةلقتـسم ةروـصب ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمـضو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتـسم ةروـصب اھراھظإ

  .ءاكرشلا

 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 مھألً اـناـیب يلی اـمیف درونو .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف اـھیلع فراـعتملا ةـبــــساـحملا رییاـعمل اـقفو ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا دادـعإ مت

 :ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا

 
 يبساحملا فرعلا

 .ةلداعلا ةمیقلاب اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ءانثتساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت

 
 تاریدقتلا مادختسا

 ىلع رثؤت دق يتلا تاــضارتفالاو تاریدقتلا مادختــسا ،اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابملل اقفو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 غلاـبمو ،ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا خیراـتب ةـلمتحملا تاـبولطملاو تادوجوملا نع حاـــــصفإلاو ،ةـلجــــسملا تاـبولطملاو تادوجوملا ةـمیق

 ىلع ةینبم تاریدقتلاو تاــضارتفالا هذھ نأ نم مغرلابو .اھنأــشب ةیلاملا مئاوقلا تدعأ يتلا ةرتفلا كلت لالخ فیراــصملاو تاداریإلا

 .تاریدقتلا هذھ نع فلتخت دق ةیئاھنلا ةیلعفلا جئاتنلا نأ الإ ،ةیراجلا ثادحألاو تایلمعلا نع ةرادإلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا لضفأ

 

 نونیدملا

 لیصحت ىلع ةعومجملا ةردق مدع ىلع يعوضوم لیلد دوجو دنع صصخم بنجیو .ةروتافلل يلصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا تابثإ متی

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا

 لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاــــشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتــــسالا نوكتت

 .تالماـعملا فیلاـكت ةـنمــــضتملا ةـفلكتلاـبً اـیئدـبم ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا ساـیق متی .اـمھالك وأ لاـملا سأر ةداـیز لـجأ نم وأ تاراـجیإ

 عــضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو ةیكلملا لیوحت فیراـــصم تالماعملا فیلاكت نمـــضتت

 خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتسالا نم ءزج لادبتسا ةفلكتً اضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمضتت .لیغشتلل ةحلاص اھلعجت ةلاح يف تاكلتمملا

 يأو مكارتملا كالھتـسالا اـصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا دبكت

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ذیفنتلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع وأ ةمیق
 

 تادعملاو تاكلتمملا

 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت كلھتست

 
 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دكأتلل ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 كلذل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراـــسخ يأ

 ریدقتب ةعومجملا موقت ،لـصألا كلذل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراـسخلا هذھ مجح دیدحتل لـصألا

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو

 يفً اروف فورـصمك ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متیو ،اھل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذل ةیرتفدلا

 .ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان لصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو

 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا

 ةراــسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباــسلا تارتفلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراــسخ تابثإ متی مل ول

.ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٠ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣

 تارامثتسالا

 ةلیمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا

 نع ةبـــساحملا متی ً.اكرتـــشمً اعورـــشم وأ ةعبات ةكرـــش ربتعت الوً اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأـــشنم يھ ةلیمزلا ةكرـــشلا

 ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرــشلا يف رامثتــسالا دیقی اھبجومبو ،ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختــساب ةلیمزلا تاكرــشلا يف ةعومجملا تارامثتــسا

 سكعت .ةلیمزلا ةكرـــشلا تادوجوم يفاـــص يف ةعومجملا ةـــصح ىلع أرطت يتلا تاریغتلاب ةلدعملا ةفلكتلاب ةدحوملا يلاملا زكرملا

 ةكرـشلا يف ةیكلملا قوقح نمـض ةرـشابم رییغت يأ تابثا ةلاح يفو .ةلیمزلا تاكرـشلا لامعأ جئاتن يف ةـصحلا ةدحوملا لخدلا ةمئاق

 ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةـمئاـق يف ،كـلذ قبطتی ذإ ،كـلذ نع حاـــــصفالاو رییغت يأ يف اـھتــــصح تاـبثإـب ةـعومجملا موقت ،ةـلیمزلا

 .ةلیمزلا ةكرشلا يف اھتصح ردقب ةلیمزلا تاكرشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا نع ةجتانلا رئاسخلاو حابرألا فذح متی .ةدحوملا

 يف اھرامثتـسا ةمیق يف ضافخنا ةراـسخ تابثإ يرورـضلا نم ناك اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعبو

 يف ضافخنا عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد دوجو نم دكأتلاب ةعومجملا موقت ،يلام زكرم ةمئاق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا اھتاكرــــش

 نیب قرفلاب كلذو ضافخنالا غلبم باـــستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ةلیمز ةكرـــش يأ يف رامثتـــسالا ةمیق

 تاكرـــشلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف غلبملا تابثاو ءارـــشلا ةفلكتو ةلیمزلا ةكرـــشلل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا

 ةعبتملا كلت عم ةیبـساحملا تاـسایـسلا قفتت يك ةمزاللا تایوـستلا ءارجإ متی ،ةرورـضلا دنعو .مألا ةكرـشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةلیمزلا

 .ةعومجملا لبق نم

  عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا

 نمـــض جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةرجاتملا ضارغأل وأ قاقحتـــسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالا مدع ةینب ةارتـــشملا تارامثتـــسالا رھظت

 ةـمئاـق ىلع ةـلداـعلا ةـمیقلا يف تاریغتلا لـمحت وأ دـیقت .ةـقحاللا ةـیلاـملا ةرتفلا يف اـھعیب ةـین كاـنھ نكی مل اـم ةـلوادـتملا ریغ تادوجوملا

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا

 
 ةفلكتلا ربتعت الإو ،ةلیدب مییقت قرط مادختــساب وأ طــشن يلام قوــس دوجو ةلاح يف ةیقوــسلا ةمیقلا ىلإ عوجرلاب ةلداعلا ةمیقلا ددحت

 .ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب

 .حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع اھنع ةبساحملا متی ھنإف ،ةانتقملا تارامثتسالا نم ءزج عیب ةلاح يفو
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا

 لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاــــشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتــــسالا نوكتت

 .تالماـعملا فیلاـكت ةـنمــــضتملا ةـفلكتلاـبً اـیئدـبم ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا ساـیق متی .اـمھالك وأ لاـملا سأر ةداـیز لـجأ نم وأ تاراـجیإ

 عــضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو ةیكلملا لیوحت فیراـــصم تالماعملا فیلاكت نمـــضتت

 خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتسالا نم ءزج لادبتسا ةفلكتً اضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمضتت .لیغشتلل ةحلاص اھلعجت ةلاح يف تاكلتمملا

 يأو مكارتملا كالھتـسالا اـصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا دبكت

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ذیفنتلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع وأ ةمیق
 

 تادعملاو تاكلتمملا

 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت كلھتست

 
 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
 

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دكأتلل ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 كلذل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراـــسخ يأ

 ریدقتب ةعومجملا موقت ،لـصألا كلذل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراـسخلا هذھ مجح دیدحتل لـصألا

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو

 يفً اروف فورـصمك ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متیو ،اھل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذل ةیرتفدلا

 .ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان لصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو

 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا

 ةراــسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباــسلا تارتفلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراــسخ تابثإ متی مل ول

.ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 تاصصخملا

 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی
 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب
 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا

 

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا

 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
  .ةرتفلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا

 .ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 
 ضورقلا

 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا غلابملا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 
 ةاكزلا

 ساسأ ىلع ةاكزلل صصخم بنجی .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عضخت
 مالتسا دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صصخمل تالیدعت ةیأ دیق يرجی .يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع لمحتو ةاكزلا بسحتو قاقحتسالا أدبم
 .ةئیھلا نم يئاھنلا طبرلا
 
 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت

 يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی
 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع
 

 تاداریإلا تابثإ

 كلذو ھب قوثوم لكشب تاداریالا سایق نكمی ھنأو ،ةعومجملل ةیداصتقا عفانم ھنع قفدتی نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریالا تابثا متی
 نیعب ذخألا دعب ضبقلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا ھیف متی يذلا خیراتلا نع رظنلا فرصب
 مصخ دعب تاداریإك اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .موسرلا وأ بئارضلا داعبتسا دعبو ایدقاعت ةددحملا دادسلا طورش رابتعالا
 تامدخلا فیراصم ادع ام( اھب ةصاخلا تاداریالا تابیترت ةفاك يف لیصأك لمعت اھنأ ةعومجملل نیبت دقو .تاضیفختلاو تاصصخملا
 ةردقملا اھیدلو ةیسیئرلا ةمزتلملا ةھجلا اھنأل )ءزجلا اذھ يف اقحال حضوم وھ امك – نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا

  .نامتئالا رطاخملً اضیأ ضرعتتو ،راعسألا دیدحت ىلع
 
 :تاداریالا تابثا لبق هاندأ ةروكذملا ةددحملا تابثالا رییاعمب ءافولا بجی امك
 
 راجیإلا تاداریإ
 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع نع ةئشانلا راجیإلا تاداریإ نع ةبساحملا متی .ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباثمب يھ ةعومجملا ربتعت
ً ارظن تاداریإك ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب ةیراقعلا تارامثتسالل
  .اھتأشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطل

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

  راجیإلا دوقع

 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع

 ،تایقافتالا طورــش مییقت ىلإً ادانتــسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتــسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 تاراقعلا هذھ ةیكلمل ةبحاــصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورــش ةدم ةــصاخ

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو

 
 متیو ،رجؤملا لــصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا فیلاكتلا فاــضت

 تاداریإك ةیطرــشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورــصمك اھتابثإ

 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةرتفلا يف

 
 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع

 ناك ءاوــس ،دقعلا ةأــشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتــشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینــصت فقوتی

 يف قحلا كلذ ىلع ةحارـص صنی مل ول ىتح مادختـسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لـصأ مادختـسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا

  .تابیترتلا

 
 يف ةعومجملا ىلإ رجأتـسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكـشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمـسر متی

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ ،رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب

 
 دیــــصرلا ىلع تـباـث دـئاـع لدـعم ىلإ لوــــصولل كـلذو راـجیإلا تاـمازتلا يف صقنلاو لـیومتلا فیلاـكت نیب راـجیإلا تاـعفد ةـئزجت متی

 .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا

 
 ةمئاق ىلع فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغـشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینـصت متی

 اھتابثإ متی يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتــساب ،يلیغــشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طــسقلا ساــسأ ىلع ةدحوملا لخدلا

 .اھروھظ دنع فیراصمك

 
 ةمربملا راجیإلا دوقع طورـشل اقفو ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرـشابملا ةفلكتلا لمحت

 تادوجوملاب عافتنالا ھیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلع

 .ةرجأتسملا

 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا

 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوــس ،ةملتــسملا تامدخلا وأ ةعاــضبلا نع لبقتــسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی

 .نیدروملا لبق نم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 تاصصخملا

 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی
 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب
 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا

 

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا

 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
  .ةرتفلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا

 .ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 
 ضورقلا

 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا غلابملا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 
 ةاكزلا

 ساسأ ىلع ةاكزلل صصخم بنجی .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عضخت
 مالتسا دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صصخمل تالیدعت ةیأ دیق يرجی .يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع لمحتو ةاكزلا بسحتو قاقحتسالا أدبم
 .ةئیھلا نم يئاھنلا طبرلا
 
 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت

 يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی
 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع
 

 تاداریإلا تابثإ

 كلذو ھب قوثوم لكشب تاداریالا سایق نكمی ھنأو ،ةعومجملل ةیداصتقا عفانم ھنع قفدتی نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریالا تابثا متی
 نیعب ذخألا دعب ضبقلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا ھیف متی يذلا خیراتلا نع رظنلا فرصب
 مصخ دعب تاداریإك اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .موسرلا وأ بئارضلا داعبتسا دعبو ایدقاعت ةددحملا دادسلا طورش رابتعالا
 تامدخلا فیراصم ادع ام( اھب ةصاخلا تاداریالا تابیترت ةفاك يف لیصأك لمعت اھنأ ةعومجملل نیبت دقو .تاضیفختلاو تاصصخملا
 ةردقملا اھیدلو ةیسیئرلا ةمزتلملا ةھجلا اھنأل )ءزجلا اذھ يف اقحال حضوم وھ امك – نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا

  .نامتئالا رطاخملً اضیأ ضرعتتو ،راعسألا دیدحت ىلع
 
 :تاداریالا تابثا لبق هاندأ ةروكذملا ةددحملا تابثالا رییاعمب ءافولا بجی امك
 
 راجیإلا تاداریإ
 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع نع ةئشانلا راجیإلا تاداریإ نع ةبساحملا متی .ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباثمب يھ ةعومجملا ربتعت
ً ارظن تاداریإك ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب ةیراقعلا تارامثتسالل
  .اھتأشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 

 ةیبنجألا تالمعلا لیوحت

 لوحتو .تالماعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 اقفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب يدوعـــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجـــسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدـــصرأ

 تالمعلا لیوحت وأ تادیدـستلا نع ةجتانلا ةققحملا ریغو ةققحملا رئاـسخلاو بـساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاـسلا فرـصلا راعـسأل

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا

 
 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا -٤

 سرام ٣١   ربمتبس ٢٧  
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠  ٢٤٩٫٦٣٩٫٩٥٤  كونبلا ىدل دقن
 ٨١٤٫٤٩٨  ٨٩٥٫٨١٤  قودنصلا يف دقن
  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٢٥٠٫٥٣٥٫٧٦٨ 

 

 يفاص ،نونیدملا -٥

 موقت ةرادإلا نأ الا ءالمعلل ينامتئا فینــصت دجوی ال .نیرجأتــسملا نم ةلومع نودب ةقحتــسملا غلابملا يفاــص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت

 مل يتلا ةنیدملا ممذلا ةفاك لیــصحت عقوتی ،ةقباــسلا تاربخلا ىلع ًءانب ةینامتئا دودح عــضوو ھلوبق لبق لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب

 نودب تاینویدملا هذھ مظعم نإف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا نأـشب تانامـض ىلع لوـصحلا ةعومجملا ةـسایـس نم سیل ھنأ .اھتمیق ضفخنت

 .تانامض

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 )ةمتت( تاداریإلا تابثإ

 )ةمتت( راجیإلا تاداریإ
 دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتـسملا زفاوح تابثإ متی
 نوكت ثیح ،ریجأتلا دقع لامكإل رایخك رجأتــسملل حاتت ةیفاــضا ةدم يأ ىلإ ةفاــضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ
 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا

 

  .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی
 

 راجیإلا دئاوع
 ریراـقتلا رفوت مدـع ةـلاـح يف .نیرجأـتــــسملا نم ةـمدـقملا ةـققدـملا تاـعیبملا ریراـقت ساـــــسأ ىلع راـجیإلا دـئاوع تاـبثإـب ةـعومجملا موقت
 ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتــــسملا نع ةــــصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت ،ةققدملا
 .قباسلا مھئادأ

 

 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا تافورصملاو ةرادإلا موسرو تامدخلا موسر
 موـسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتـسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتـسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراـصملا نع ةئـشانلا تاداریإلا تابثإ متی
 ءزجك ةقالعلا تاذ فیلاكتلا جردت امنیب ،تاداریإلا يف ىرخألا ةملتسملا غلابملاو ينابملا ةنایصو حالصإب ةقلعتملا ةرادإلاو تامدخلا
 .نأشلا اذھ يف لیصأك يسیئر لكشب لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،تاداریإلا ةفلكت نم

 ةقالعلا تاذ فیلاكتلا مــصخ دعب مادختــسالا يف نیطرفملا نیمدختــسملاب ةــصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موــسر راھظإ متی
 ةمئاق يف تاداریإلا نمـض "يفاـص ،مادختـسالا يف نیطرفملا نیمدختـسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك لجـستو
 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةدحوملا لخدلا

 حابرألا تاعیزوت
 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 ىرخألا تاداریإلا
 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 

 لیومتلا فیلاكت

 ضرغلل لھؤملا لصألا دادعإل ةیرورضلا تاطاشنلا ةفاك مامتإ دنع كلذو ام لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت
  .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا
 
 فیراصملا

 ةفاك فنـــصت .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل جیورتلا يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يـــسیئر لكـــشب جیورتلاو ةیاعدلا فیراـــصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا

 .تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكـشب ربتعت ال يتلا ةرـشابملا ریغو ةرـشابملا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراـصملا لمـشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

 

 ةیبنجألا تالمعلا لیوحت

 لوحتو .تالماعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 اقفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب يدوعـــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجـــسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدـــصرأ

 تالمعلا لیوحت وأ تادیدـستلا نع ةجتانلا ةققحملا ریغو ةققحملا رئاـسخلاو بـساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاـسلا فرـصلا راعـسأل

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا

 
 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا -٤

 سرام ٣١   ربمتبس ٢٧  
  ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠  ٢٤٩٫٦٣٩٫٩٥٤  كونبلا ىدل دقن
 ٨١٤٫٤٩٨  ٨٩٥٫٨١٤  قودنصلا يف دقن
  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٢٥٠٫٥٣٥٫٧٦٨ 

 

 يفاص ،نونیدملا -٥

 موقت ةرادإلا نأ الا ءالمعلل ينامتئا فینــصت دجوی ال .نیرجأتــسملا نم ةلومع نودب ةقحتــسملا غلابملا يفاــص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت

 مل يتلا ةنیدملا ممذلا ةفاك لیــصحت عقوتی ،ةقباــسلا تاربخلا ىلع ًءانب ةینامتئا دودح عــضوو ھلوبق لبق لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب

 نودب تاینویدملا هذھ مظعم نإف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا نأـشب تانامـض ىلع لوـصحلا ةعومجملا ةـسایـس نم سیل ھنأ .اھتمیق ضفخنت

 .تانامض
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٧ 

  اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٦

 ىلع ةرطیــــسلا ىلع ةردقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھجلا ربتعت ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل

 عــضخت نأ وأ ،سكعلاو ةیلیغــشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رــشابم ریغ وأ رــشابم لكــشب ةھجلا

 .تآشنم وأ ادارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا

 
 دیحوت دنع ةعومجملا نمــض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا نیب تالماعملاو ةدــصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا مئاوقلا

 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا

 ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورـــش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم تالماعم ءارجإب ةعومجملا تماق ،ةنـــسلا /ةرتفلا لالخ
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ .ةیداعلا لامعألا

  نم ةرتــــــــفلل  
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ١٩٣،٠٨١،٣٣٤  ٤،٨٩٩،٠٧٦  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت
 ٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣٢٩،٦١٤،١٢٥  )١٩ حاضیا( ءاكرشلا باسح لالخ نم حابرا تاعیزوت ةیوست
 ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٩٦،٣٨٥،٨٧٥  ءاكرشلا ىلإ اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ١،١٧٠،٣٠٦،٨٠٩  ٢٣٠،٦١٥،٢٢٦  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 ١،٤١٨،٣٠٩،٠٥٠  -        )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نم يضارأ ىلع ذاوحتسا
 ٤٥٣،٢٠٥،٣٣٣  ٣٧١،٠٣٣،٢٩٠  تاموصخلا دعب يفاص ،راجیإلا تاداریإ
 ٨٩،٣٩٢،٨٠٧  ٣٩،٠٣٩،٦٢٢  تامدخ تاداریا

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠  راجیإلا تاموصخ
 )٩٤٨،٦٦٧(  )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤(  )١٠ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 )١٤،٣١٦،٥٠٠(  -        ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 -  ٧٧،٦٥٧،٨٧٢   ىرخأ ةقالع تاذ ةھج لالخ نم ةدصرأ ةیوست
 -  ١٦،٩٥١،٥٦٤  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملا ىلإ تاعوفدم
 -  ١١٥،٧٦٣،٦٢٥  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست مت يضارأ عیب

 
 هاكرـشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرـش ،يھو ةبـستنم ةھج ىلإ عیراـشملا عیمج ءاـشنإ دوقع دانـسإ ،ةكرـشلا يف ءاكرـشلا ةقفاومب ،مت
 .تاصقانم لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ ةیلمع نإ .)٨ حاضیإ( ةیراقعلا
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٦ 

 )ةمتت( يفاص ،نونیدملا -٥

 :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧ ةیمــسإلا اھتمیق غلابمب ةنیدملا ممذلا ةدــصرأ تــضفخنا ،٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧ يف

  :يلاتلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف ةكرحلا تناك .)يدوعس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

 

  نم ةرتــــــــفلل
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

     يدوعس لایر

 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩  ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف

 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٧٣٫١٣١٫٦٥٨ )٢١ حاضیإ( ةنسلل / ةرتفلل صصخم
 )٦٧٨٫٩٨٠(  -       بطش
 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩  ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧  ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف

 
 حاــضیإ( )ءيــش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر نویلم ١٫٥٦ اھردق ةنیدم ممذ بطــشب ةرــشابم ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ

٢١(. 

 ةعقوتملا نامتئالا رطاخم ساــسأ ىلع اھتفنــصو نیرجأتــسملا نم ةنیدملا ممذلا لیــصحت ةعجارمب ةرادإلا تماق ،ةیلاحلا ةرتفلا لالخ

 نویدـلل صــــصخم ةرادإلا تـبنج ،ةـنیدـملا ممذلا تاـئف نم ةـئف لك راـمعأل ةـلماــــشلاو ةـقیقدلا ةـعجارملا ىلع ًءاـنبو .مھنم لـكب ةـقلعتملا

 صـصخم میوقتب ةعومجملا تماق ولو .يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردق غلبمو ٢٠١٧ ربمتبـس ٢٧ يف امك اھلیـصحت يف كوكـشملا

 .يدوعس لایر نویلم ٧٣٫١ غلبمب ةرتفلا لخد يفاص ةدایز ضرتفملا نم ناكل ،ةقباسلا ةیجھنمللً اقفو اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا

 :اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 

 نویدلل صــصخم بنجی ملو ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادــسلا ةرخأتم غلابم ىلع نیینیدملا ةدــصرأ لمتــشت ،هالعأ ھیلإ راــشم وھ امك

 وأ تانامـــض ىلع لوـــصحلاب ةعومجملا موقت ال .لیـــصحتلل ةلباق ربتعت لازتال اھنأل ،ةعومجملا لبق نم اھلیـــصحت يف كوكـــشملا

 فرطلا ىلإ ةعومجملا ىلع ةقحتـسم غلابم ةیا لباقم اھتیوـستل ينوناقلا قحلا اھیدل سیلو ةدـصرألا هذھ لباقم ىرخا ةینامتئا تازیزعت

 .رخآلا

 
 نامتئالا حنم خیرات ذنم ةنیدملا ممذلل ةینامتئالا ةدوجلا يف رییغت يأ رابتعالاب ةعومجملا ذخأت ،ةنیدملا ممذلا لیـصحت ةیلباق دیدحت دنع

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتحو

  

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ىتح اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ١٨٠ نم رثكأ
ً اموی

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
 ─────── ────── ─────── ──────── ──────── ─────── 

 ٩٦،٢٨٨،٩٩٤ ٤٦،٢٨٧،٥٥٦ ٢٧،٨٠٧،٩٠٠ ١٥،٥٢٢،٠١١ ٥٧،٧١٨،٣٧٥ ٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦ ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 ٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤ ٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦ ٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠ ١٥٫٥٢٢٫٠١١ ٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤ ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥ ٢٠١٧ سرام ٣١
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٧ 

  اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٦

 ىلع ةرطیــــسلا ىلع ةردقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھجلا ربتعت ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل

 عــضخت نأ وأ ،سكعلاو ةیلیغــشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رــشابم ریغ وأ رــشابم لكــشب ةھجلا

 .تآشنم وأ ادارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا

 
 دیحوت دنع ةعومجملا نمــض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا نیب تالماعملاو ةدــصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا مئاوقلا

 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا

 ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورـــش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم تالماعم ءارجإب ةعومجملا تماق ،ةنـــسلا /ةرتفلا لالخ
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ .ةیداعلا لامعألا

  نم ةرتــــــــفلل  
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ١٩٣،٠٨١،٣٣٤  ٤،٨٩٩،٠٧٦  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت
 ٤٨٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣٢٩،٦١٤،١٢٥  )١٩ حاضیا( ءاكرشلا باسح لالخ نم حابرا تاعیزوت ةیوست
 ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٩٦،٣٨٥،٨٧٥  ءاكرشلا ىلإ اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ١،١٧٠،٣٠٦،٨٠٩  ٢٣٠،٦١٥،٢٢٦  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 ١،٤١٨،٣٠٩،٠٥٠  -        )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نم يضارأ ىلع ذاوحتسا
 ٤٥٣،٢٠٥،٣٣٣  ٣٧١،٠٣٣،٢٩٠  تاموصخلا دعب يفاص ،راجیإلا تاداریإ
 ٨٩،٣٩٢،٨٠٧  ٣٩،٠٣٩،٦٢٢  تامدخ تاداریا

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠  راجیإلا تاموصخ
 )٩٤٨،٦٦٧(  )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤(  )١٠ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 )١٤،٣١٦،٥٠٠(  -        ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 -  ٧٧،٦٥٧،٨٧٢   ىرخأ ةقالع تاذ ةھج لالخ نم ةدصرأ ةیوست
 -  ١٦،٩٥١،٥٦٤  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملا ىلإ تاعوفدم
 -  ١١٥،٧٦٣،٦٢٥  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست مت يضارأ عیب

 
 هاكرـشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرـش ،يھو ةبـستنم ةھج ىلإ عیراـشملا عیمج ءاـشنإ دوقع دانـسإ ،ةكرـشلا يف ءاكرـشلا ةقفاومب ،مت
 .تاصقانم لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ ةیلمع نإ .)٨ حاضیإ( ةیراقعلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٩ 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٧

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    
 ٦٠٫٦٤٣٫٤١٣  ٣٧،٠٣٨،٧٤٤ نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٨٫٢٣٥٫١١٩  ١٠،٩٢٦،٤٠٢ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٥٫٧٤٠٫٠٠٧  ٥،٥١٦،٠٢٨  نیفظوم ممذ
 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥،٤٠٠،٠٠٠  نامض تاباطخ
 ٥٫٥٣٦٫١١٦  ١٤،٠٥٥،٠٨٩ ىرخأ
 ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٧٢٫٩٣٦٫٢٦٣ 

 )ءيــــش ال :٢٠١٧ سراـم ٣١( يدوعــــس لایر نویلم ٧٫٨ اـھردـق نیدرومل ةـمدـقم تاـعفد ضفخب ةـعومجملا تـماـق ،ةرتفلا لالخ

 .)٢٣ حاضیإ(

 

 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -٨

 تاعمجم ءاـــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرـــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرـــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

  .)٦ حاضیإ( اھلامتكا لحارم توافتت يتلاو ،ةیراجت

 
 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -٩

 يتلاو ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھـسیـسأت مت ةیراقع ةكرـش ؛ةراجتلل لبقتـسملا قاوـسأ ةكرـش لامـسأر يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 ينابملا دییــشتو يــضارألا ءارــشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا لامعألاو ينابملا ةنایــصو ينابملل ةماعلا تالواقملا يــسیئر لكــشب لوازت

 :يتآلاك ةنسلا / ةرتفلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك .اھحلاصل راجیإلا وأ عیبلل

 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 يفاص يف ةصحلا
  لخدلا

 
 يماتخلا دیصرلا حابرأ تاعیزوت

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ٣٨،٣٣٥،٩٤٨ )٥،٠٠٠،٠٠٣( ٨،٣١٧،٥٥٤ ٣٥،٠١٨،٣٩٧ ٪٢٥ ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ سرام ٣١

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٧٫٠٧٩٫٥٠٣ 
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٥٧٩٫٥٠٣ 
    
 :ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا )١( 

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    
 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ )أ( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
 ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  -        )ب( ةیراقعلا عبنی

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -        )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش
 ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ 

 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٨ 

 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٦
 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ
 :ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف ةقالعلا تاذ تاھجلل ةیرھوجلا ةدصرألا يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم )١

 ةقالعلا ةعیبط  ةقالعلا تاذ ةھجلا مسإ
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      

      لوادتم
 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ٥٫١٨٣٫٣٨٨  ٢٧،٠٤٧،٨١٩  ةبستنم ةھج )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم ةكرش
 ٣٫٣١٤٫٠٤٤  ١٢،٥١٥،١٣٤  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ٨٫٥٤٦٫٤٥٠  -        ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ٤٫٦٦٤٫٩١٨  -        ةبستنم ةھج )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 ٥٤٤٫٦١٥  ٨٦٣،٨٨٥  ةبستنم ةھج ىرخأ
   ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ١٩٠،٤٢٦،٨٣٨ 
      لوادتم ریغ
 ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  -        ةبستنم ةھج تاراقعلل نئادملا ةمجن
   ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠ 

 
 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم )٢

 ةقالعلا ةعیبط  ةقالعلا تاذ ةھجلا مسإ
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      

 ٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩  ٢٣٠٫٢٦٣٫٨٤٠  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 -        ٥٫٠٧١٫١٣٥  ةبستنم ةھج ةسارحلل دجن سإ نإ يت ةكرش
 -        ٢٫١٧٣٫٢٤٧  ةبستنم ةھج ةنایصلل دجن سإ نإ يت ةكرش
 ١٣٫٥٣٠٫٠١٠  ١٫٦٢٢٫٣٤٨  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
 ٣٫٠٦٨٫٢٤٣  ١٫٦٠١٫٥٣٠  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش
   ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٤٠٫٧٣٢٫١٠٠ 
 
 :)٨ حاضیإ( لواقم ىلإ ةمدقم تاعفد  ) ٣

 ةقالعلا ةعیبط  ةقالعلا تاذ ةھجلا مسإ
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
      

     ةبستنم ةھج  ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٥٧٫٠٦٩٫٣٦٨   لوادتم
 ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠٫٦٤٢٫١١٦    لوادتم ریغ

   ١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣  ١٣٧٫٧١١٫٤٨٤ 
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت )أ( 
 .ةقحتسم راجیا تاداریا مصخ دعب ،امدقم ةعوفدم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )ب( 
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 

 يأ ةعومجملا لجــست مل .ًادقن اھتیوــست متیو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامــضب نودب ةنــسلا / ةرتفلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدــصرألا نإ
 ةدـصرألا هذھ نأ دقتعت ثیح ةنـس / ةرتف يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتـسملا غلابملاب ةقلعتملا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنا

 .لماكلاب اھلیصحت متیس

 ةقالع تاذ تاھج مـساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةـصاخلا ةیراقعلا تارامثتـسالا اھیلع ماقملا ةرجأتـسملا يـضارألا راجیإ دوقع نإ
  .)٢٥و ١١ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

١٩ 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٧

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    
 ٦٠٫٦٤٣٫٤١٣  ٣٧،٠٣٨،٧٤٤ نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٨٫٢٣٥٫١١٩  ١٠،٩٢٦،٤٠٢ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٥٫٧٤٠٫٠٠٧  ٥،٥١٦،٠٢٨  نیفظوم ممذ
 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥،٤٠٠،٠٠٠  نامض تاباطخ
 ٥٫٥٣٦٫١١٦  ١٤،٠٥٥،٠٨٩ ىرخأ
 ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٧٢٫٩٣٦٫٢٦٣ 

 )ءيــــش ال :٢٠١٧ سراـم ٣١( يدوعــــس لایر نویلم ٧٫٨ اـھردـق نیدرومل ةـمدـقم تاـعفد ضفخب ةـعومجملا تـماـق ،ةرتفلا لالخ

 .)٢٣ حاضیإ(

 

 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -٨

 تاعمجم ءاـــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرـــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرـــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

  .)٦ حاضیإ( اھلامتكا لحارم توافتت يتلاو ،ةیراجت

 
 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -٩

 يتلاو ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھـسیـسأت مت ةیراقع ةكرـش ؛ةراجتلل لبقتـسملا قاوـسأ ةكرـش لامـسأر يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 ينابملا دییــشتو يــضارألا ءارــشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا لامعألاو ينابملا ةنایــصو ينابملل ةماعلا تالواقملا يــسیئر لكــشب لوازت

 :يتآلاك ةنسلا / ةرتفلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك .اھحلاصل راجیإلا وأ عیبلل

 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 يفاص يف ةصحلا
  لخدلا

 
 يماتخلا دیصرلا حابرأ تاعیزوت

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ٣٨،٣٣٥،٩٤٨ )٥،٠٠٠،٠٠٣( ٨،٣١٧،٥٥٤ ٣٥،٠١٨،٣٩٧ ٪٢٥ ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ سرام ٣١

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٧٫٠٧٩٫٥٠٣ 
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٥٧٩٫٥٠٣ 
    
 :ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا )١( 

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    
 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ )أ( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
 ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  -        )ب( ةیراقعلا عبنی

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -        )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش
 ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٠ 

  )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٠

 لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ )أ(

 لمتـشت يتلاو تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا تاكرـشلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع ىلع

 اھرامثتسا لیوحتب ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ .)ةمھاسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف ٪٩٫٧٧ ةبسنب رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ب(

 .)٦ حاضیإ( ةیرتفدلا ةمیقلاب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ

 ساف ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .٪٧٫١٤ ةبسنب ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ج(

 ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تداعتسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا .ةعومجملا حلاصل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا

 .)٦ حاضیإ( ةیرتفدلا ةمیقلاب دیقملا رامثتسالا اذھ يف ةیلعفلا ةصحلا

 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلل ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف اھرامثتسا لیوحتب ةعومجملا تماق ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ )د(

 لزانتلا مت يذلاو ،ةیئاھنلا مألا ةكرشلا لالخ نم هؤارش مت ٪٤٫٥ ةبسنب ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يفً ارامثتسا رامثتسالا اذھ لثمی

 .ةقباسلا تاونسلا يف ةعومجملا حلاصل ھنع

 
 :ةیراقع قیدانص يف رامثتسالا )٢(

 لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبـــسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنـــص ةیكلم قوقح يف رامثتـــسا دنبلا اذھ لثمی 

   ربمتبـس ٢٧ يف امك يدوعـس لایر نویلم ٧٫١ رامثتـسالل ةیقوـسلا ةمیقلا تغلب .يدوعـس لایر نویلم ٧ ةمیقب اھؤارـش مت )يدوعـس

 لالخ يدوعـــس لایر نویلم ٠٫٢ اھردق ةققحم ریغ ةراـــسخ تابثإ مت .)يدوعـــس لایر نویلم ٧٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( ٢٠١٧

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق يف )يدوعس لایر نویلم ١٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( ةرتفلا

 
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

  نم ةرتــــــــفلل 
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
    
     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ةنسلا / ةرتفلا ةیاھنو ةیادب يف 
      
    :میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧ ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف 

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٢٥٥٫٨١٤( ةنسلا /ةرتفلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ

 ٣٣٥٫٣١٧  ٧٩٫٥٠٣ ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف

 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٧٫٠٧٩٫٥٠٣   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٢ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١١

 :ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف
 

 
 

 لبق نم ةكولمم
 ءاكرشلا/ةعومجملا

 ةیكلملا كوكص 
 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ سرام ٣١

 يدوعس لایر
        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا

 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا
 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١،١١٥،١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص
 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨،١٢٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم
 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ
 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠،٧٠٠،١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم
 ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مالس ناكرا عمجم
 ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( ءارمحلا عمجم

     ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢  ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢ 
        يضارأ

 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ
 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ
 ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  -        معن  ةعومجملا مامدلا ضرأ
 ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ
 ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم
 ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ
 ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢،٠٠٠،٠٠٠   معن   ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ

     ٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨  ٣٫٧٤٩٫٨١١٫٤٩٧ 
 ٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠  ٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص يلامجإ

 
 
 ءارـش )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٨ يف دقعنملا مھعامتجا يف ةكرـشلاب ءاكرـشلا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(

 ٢٠١٦ لیربأ ٦ يف ةعقوملا ةحبارملا لیھــــست ةیقافتإلً اقفو ةیئاھنلا مألا ةكرــــشلا نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يــــضارألا كلت
 )١– ١٣ حاضیا(

 
 .)١٣ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم يضارألا عطق ةفاك ةیكلم كوكص نإ
 
 ىرخأ ةقالع تاذ تاھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ تایقافتا نإ
 .)٦ حاضیإ(
 
 ةماقإل لیومت ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال هردقو غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك
 .)١٣ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم
 
 ةأفطم تالماعم ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٦٫٦ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال هردقو غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك
 .)١ – ١٣ حاضیا( ذیفنتلا تحت عیراشم ةماقإب ةقلعتم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٥ 

  )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةنسلا / ةرتفلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت نإ )١(

  نم ةرتــــــــفلل  
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ٨٫٨٦٥٫٢٧٨  )٢٢ حاضیا( ةنسلل / ةرتفلل لمحملا ءافطإلا
 ٦٫٦١٤٫٢٤٢  -        )١١ حاضیا( ذیفنتلا تحت عیراشملا – ةیراقع تارامثتسا ةلمسر
 ١٩٫٥٤٢٫٧٢٦  ٨٫٨٦٥٫٢٧٨   ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 .ةرتفلا لالخ غلابم دادس وأ ضورق ىلع لوصحلا متی مل

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ

 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـست دقع عیقوتب )ةعبات ةكرـش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرـش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ يف  ) ١
 ربمتبــــس ٢٧ يف اـمك .ةـنیعم ةـیراـجت تاـعمجم ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠
 ةحبارملا لیھـست لمحی .ةحبارملا لیھـست ةمیق عومجم نم يدوعـس لایر نویلم ٣٫٨٩٠ مادختـساب ةكرـشلا تماق ،٢٠١٧

 قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاـــس" تالدعمل اقفو ةیونـــس ةتباث ةلومع
 ىلع لیھـستلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت

 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ يونس فصن طسق ١٧
 
 مدختـسا يلحم كنب نم يدوعـس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاـسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق لیھـست  ) ٢

 دئاز "روبیاـس" تالدعمل اقفو ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیـضاملا ةرتفلا يف يدوعـس لایر نویلم ٩٠٠ غلبم ھنم
 يـــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ
 دعب غلبملا لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو
 ریغ يونــس فــصن طــسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھــستلا دادــس متیــس .٢٠١٨ ویام رھــش نم تاونــس ثالث اھتدم حامــس ةرتف
 ةلومعلا قحتـست .٢٠٢٥ لیربأ يف طـسق رخآ قحتـسیو ٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم
 .٢٠١٥ ویام نم َءادتبا يونس فصن ساسأ ىلع

 
 ،ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردق غلبمب ضایرلا - برعلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق  ) ٣

 ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعـــس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـــسا
 تاداریإ نم لــــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــــضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا بــــسنلاو
 أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا

 فـصن طـسق ١٤ ىلع لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٧ ویلوی رھـش نم تاونـس ثالث اھتدم حامـس ةرتف دعب غلبملا لـصأ دادـس
 رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم ریغ يونـس
 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٤ ریانی

 اًیونــــس ةـتباث ةلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق ) ٤
 ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو
 يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو
 يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 ةحبارملا لیھـست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھـستلا دیدـست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمـسید رھـش نمً ارابتعا
 .٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٤ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك

  نم ةرتــــــــفلل 
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
    

 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -         دیدج لیھست ةفاضإ
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  -         ددسملا
 ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 )١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦(  )١٥٤٫٠٠٢٫٨٦٨( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤  ٥٫٨٦٦٫٩٩٧٫١٣٢ ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا

 )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٥٫٦٣٤٫٩٩٧٫١٣٢ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 
 :يف امك ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١
 يدوعس لایر

     
 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٫٥٤٦٫٧٥٠٫٠٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٫٢٤٢٫٢٥٠٫٠٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 
 تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 تالیھـستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلا ةفاـضالاب "روبیاـس" دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل عـضخت
 ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومـضم
 .ءاكرشلا نم
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

  نم ةرتــــــــفلل  
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦  ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥  -        ةنسلا / ةرتفلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )١٩٫٥٤٢٫٧٢٦(  )٨٫٨٦٥٫٢٧٨(  )هاندأ ١ حاضیإ( ةنسلا / ةرتفلا لالخ ةأفطملا تالماعملا ةفلكت
 ١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦  ١٥٤٫٠٠٢٫٨٦٨  ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٥ 

  )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةنسلا / ةرتفلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت نإ )١(

  نم ةرتــــــــفلل  
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ٨٫٨٦٥٫٢٧٨  )٢٢ حاضیا( ةنسلل / ةرتفلل لمحملا ءافطإلا
 ٦٫٦١٤٫٢٤٢  -        )١١ حاضیا( ذیفنتلا تحت عیراشملا – ةیراقع تارامثتسا ةلمسر
 ١٩٫٥٤٢٫٧٢٦  ٨٫٨٦٥٫٢٧٨   ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 .ةرتفلا لالخ غلابم دادس وأ ضورق ىلع لوصحلا متی مل

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ

 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـست دقع عیقوتب )ةعبات ةكرـش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرـش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ يف  ) ١
 ربمتبــــس ٢٧ يف اـمك .ةـنیعم ةـیراـجت تاـعمجم ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠
 ةحبارملا لیھـست لمحی .ةحبارملا لیھـست ةمیق عومجم نم يدوعـس لایر نویلم ٣٫٨٩٠ مادختـساب ةكرـشلا تماق ،٢٠١٧

 قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاـــس" تالدعمل اقفو ةیونـــس ةتباث ةلومع
 ىلع لیھـستلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت

 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ يونس فصن طسق ١٧
 
 مدختـسا يلحم كنب نم يدوعـس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاـسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق لیھـست  ) ٢

 دئاز "روبیاـس" تالدعمل اقفو ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیـضاملا ةرتفلا يف يدوعـس لایر نویلم ٩٠٠ غلبم ھنم
 يـــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ
 دعب غلبملا لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو
 ریغ يونــس فــصن طــسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھــستلا دادــس متیــس .٢٠١٨ ویام رھــش نم تاونــس ثالث اھتدم حامــس ةرتف
 ةلومعلا قحتـست .٢٠٢٥ لیربأ يف طـسق رخآ قحتـسیو ٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم
 .٢٠١٥ ویام نم َءادتبا يونس فصن ساسأ ىلع

 
 ،ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردق غلبمب ضایرلا - برعلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق  ) ٣

 ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعـــس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـــسا
 تاداریإ نم لــــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــــضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا بــــسنلاو
 أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا

 فـصن طـسق ١٤ ىلع لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٧ ویلوی رھـش نم تاونـس ثالث اھتدم حامـس ةرتف دعب غلبملا لـصأ دادـس
 رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم ریغ يونـس
 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٤ ریانی

 اًیونــــس ةـتباث ةلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق ) ٤
 ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو
 يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو
 يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 ةحبارملا لیھـست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھـستلا دیدـست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمـسید رھـش نمً ارابتعا
 .٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٧ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٦
 ةنسلا / ةرتفلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 :يلی امك ةنسلل / ةرتفلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

  نم ةرتــــــــفلل     
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧،٣٥٣،٨٤١     ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ١٧،٢٤٧،٦٣٧     ةنسلا / ةرتفلل صصخم
 ١٫٩٦٧٫٥٥٦  -            ةقباس تاونس تایوست
 )٢٦١٫٠٧٨(  )١،٦٧٢،٢٨٠(     ةنسلا / ةرتفلا لالخ عوفدملا
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٣٢،٩٢٩،١٩٨     ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 

  ةیوكزلا طوبرلا
 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا ىتح اھـسیـسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرـشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا مامتا مت .تاونسلا كلتل ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 مألا ةكرـشلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا نمً ارابتعا

 .ةئیھلا باطخلً اقفو كلذو ةئیھلا ىلإ ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرـــش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرـــشللو ةیئاھنلا

 ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا مایق نم مغرلابو .ةئیھلا ىلإ ٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونـــسلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا میدقت مت ،يلاتلابو

 لیجـــستو باـــستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،لماكلاب ةكولمملا اھل ةعباتلا تاكرـــشلا كلذ يف امب ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب

  .ةعومجملل يدرفلا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم

 میدقتب اھبلاطت ةئیھلا نم باطخ )٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــــــــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا تملتـــسا

 نم تاونــسللً اقباــس ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا نم الدب هدح ىلع لك ةعباتلا تاكرــشللو اھل ةلقتــسملا ةیوكزلا تارارقالا

 .٢٠١٧ وینوی ١٦ خیراتب ةئیھلا لبق نم ھیلع ةقفاوملا تمت يذلاو اھضارتعإ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تمدق .٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٦ 

  )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا  -١٣

ً اـقفو ةـتباـث ةـلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردـق غلبمب لـجألا لـیوط ضرق ) ٥
 نإ .ایونــس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاــضإلاب "روبیاــس" ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلملا يف كونبلا نیب ةدئاــسلا تالدعملل
 تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم ضرقلا

 طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش
 ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش يف لوألا
 دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھــستلا دیدــست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید رھــش نمً ارابتعا يونــس فــصن
 .٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھست

ً امئاد ةعومجملا موقت .ةیلاملا بسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورضب تادھعت ،ھنمضتت ام نمض نم ،هالعأ تالیھستلا تایقافتا نمضتت
 ةرتف ةـیاـھن يف اـمك ضورقلا تادـھعتب ةـمزتلم ةـعومجملا نإ .تاـیقاـفتالا هذـھ يف اـھیلع صوــــصنملا تادـھعتلاـب ةـمزتلم اـھنأـب دـكأـتلاـب
 .ریرقتلا

 لیومت ةفلكتك )يدوعــس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيــش ال هردقو غلبم ةلمــسر تمت ،٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧ يف امك
 .)١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملا ةماقإل
 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا  -١٤ 
 يف .ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متی يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متی يتلا تامدخلا ءاقل ةملتـسملا ةیدقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
 .ةنسلا / ةرتفلا لالخ اھباستكا مت يتلا ةبستكملا ریغ تاداریإلا ءزج تابثإل ةیلیدعت دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن

 
 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٥

 
 

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١ 
      يدوعس لایر

 ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ٩٧،٨٢٩،٥٨٩   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥  ٨٦،٧٧٩،٣٨٠   ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ٦٫٩٨٩٫٥٥٧  ٢٤،٠٠١،٤٧٠  ةقحتسم فیراصم
 ١٧٫٧٦٥٫١٦٦  ٢٠،٨٤٩،٨٩٤  نیفظوملل تاقحتسم
 ٧٫٢٨٧٫٣١٤  ٤،٩١٢،١٠٩  ىرخأ
  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢٣٤٫٣٧٢٫٤٤٢ 

 
 ةاكزلا   -١٦

 

  ةنسلا / ةرتفلل ةلمحملا
 

 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا( يدوعـس لایر ١٧٫٢٤٧٫٦٣٧ اھردقو ةنـسلل / ةرتفلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ةیلاحلا ةرتفلا صصخم نم )يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧  
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١ 
      يدوعس لایر

 ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩   ٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢   ةدملا لوأ دیصر ،ءاكرشلا قوقح
 ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦   ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧  ةاكزلا لبق لخدلا
 ٧٠٠٫٥٦٩٫٤٣٩  ٧٣٩،١٤٣،٩٤٦   ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
 ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠   ٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤(  )١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 .ةنسلل / ةرتفلل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٧ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٦
 ةنسلا / ةرتفلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 :يلی امك ةنسلل / ةرتفلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

  نم ةرتــــــــفلل     
 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧،٣٥٣،٨٤١     ةنسلا / ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ١٧،٢٤٧،٦٣٧     ةنسلا / ةرتفلل صصخم
 ١٫٩٦٧٫٥٥٦  -            ةقباس تاونس تایوست
 )٢٦١٫٠٧٨(  )١،٦٧٢،٢٨٠(     ةنسلا / ةرتفلا لالخ عوفدملا
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٣٢،٩٢٩،١٩٨     ةنسلا / ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 

  ةیوكزلا طوبرلا
 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا ىتح اھـسیـسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرـشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا مامتا مت .تاونسلا كلتل ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 مألا ةكرـشلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا نمً ارابتعا

 .ةئیھلا باطخلً اقفو كلذو ةئیھلا ىلإ ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرـــش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرـــشللو ةیئاھنلا

 ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا مایق نم مغرلابو .ةئیھلا ىلإ ٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونـــسلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا میدقت مت ،يلاتلابو

 لیجـــستو باـــستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،لماكلاب ةكولمملا اھل ةعباتلا تاكرـــشلا كلذ يف امب ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب

  .ةعومجملل يدرفلا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم

 میدقتب اھبلاطت ةئیھلا نم باطخ )٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــــــــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا تملتـــسا

 نم تاونــسللً اقباــس ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا نم الدب هدح ىلع لك ةعباتلا تاكرــشللو اھل ةلقتــسملا ةیوكزلا تارارقالا

 .٢٠١٧ وینوی ١٦ خیراتب ةئیھلا لبق نم ھیلع ةقفاوملا تمت يذلاو اھضارتعإ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تمدق .٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٩ 

 جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم -٢٠
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  ٤،٢٧٠،٧٥١   ةیاعد
 ٨٫٥٩٩٫٥٢٢   ٣،٤١٢،٦٨٨  تانالعإ
  ١٩٫١٢٢٫٩١٠  ٧،٦٨٣،٤٣٩ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢١
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٧٣،١٣١،٦٥٨  )٥ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢  ٤٢،٨٤٤،٣٩٤  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  ١٤،٤١٥،٨٨٥  )١٢ حاضیإ( كالھتسا
 ١٫٣٤٠٫٨٥١  ٥،٤٤٦،١٧٣  جماربو تالاصتا
 ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ٤،٤٤٥،٥٦٣  ةینھم باعتا
 ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  ٣،٤٢٩،٤٠٧  نیمأت
 ١٫٦٤٥٫٠٧٠  ١،٧٠٥،٧٨٠   راجیا فورصم
 -        ١،٥٦٢،٢٦١  )٥ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ
 ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ١،٤٤٩،٩٢٣  ةیموكح موسر
 ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ٢،٨٨٢،٨١٩  ىرخأ
  ١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١  ١٥١،٣١٣،٨٦٣ 

 ةیلاملا ءابعألا -٢٢
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  ١٣٥،٠٧٩،٥٣٢  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ٨،٨٦٥،٢٧٨  )١٣ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٦٨٫٠٦٤  ٩٢،١٠١  ةیكنب ءابعأ
  ١٧٩٫١٢١٫١٣٦  ١٤٤،٠٣٦،٩١١ 

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٨ 

 لاملا سأر  -١٧
 :٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو ءاكرشلا ءامسأب نایب يلی امیف

 كیرشلا مسا
 ةیكلملا ةبسن 

٪  
 ددع

  صصحلا
 غلبملا
 يدوعس لایر

       
 ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٥٢   ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
 ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠  ٣  ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا
 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥   ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا
 ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ١٥  ریكحلا زیزعلا دبع دیجملا دبع .د
  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠  ١٠٠ 

 
 يماظنلا يطایتحالا  -١٨

 ىلإ ةنـسلا لخد يفاـص نم ٪١٠ لیوحت ةكرـشلا ىلع بجی ،ةكرـشلا سیـسأت دقعو ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرـشلا ماظنلً اقبط

 ،ھیلع .لاملا سأر نم ٪٣٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی امدنع لیوحتلا اذھ ءارجإ نع فقوتلا ةكرـــشلل زوجی .يماظنلا يطایتحالا

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةرتفلا لخد نم ٪١٠ بینجتب ةكرشلا تماق

 

  حابرألا تاعیزوت  -١٩
 لایر ٥٩٫٧٧٥٣ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم ٧ يف دقعنملا مھعامتجاب ةكرشلاب ءاكرشلا ررق

 حابرألا تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧ غلبم دادس مت .يدوعس لایر ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإب مھسلل يدوعس

 .)٦ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم

 لایر ٥٨٫٤٢٧٠ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ وینوی ٢٩ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ لاوش ٥ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلاب ءاكرشلا ررق

 حابرألا تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨ غلبم دادس مت .يدوعس لایر ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق غلبمب مھسلل يدوعس

 .)٦ حاضیإ( مألا ةكرشلا باسح لالخ نم

 قفاوملا( ـھ١٤٣٨ بجر ٢ و )٢٠١٦ ربمسید ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ يناثلا عیبر ٢ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلاب ءاكرشلا ررق

 لیوحت مت ،يدوعس لایر ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإ غلبمب مھسلل يدوعس لایر ١٦٠٫٦٧٤٢ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ سرام ٣١

 .)٦ حاضیإ( ءاكرشلا باسح ىلإ اھنم يدوعس لایر ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٢٩ 

 جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم -٢٠
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  ٤،٢٧٠،٧٥١   ةیاعد
 ٨٫٥٩٩٫٥٢٢   ٣،٤١٢،٦٨٨  تانالعإ
  ١٩٫١٢٢٫٩١٠  ٧،٦٨٣،٤٣٩ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢١
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٧٣،١٣١،٦٥٨  )٥ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢  ٤٢،٨٤٤،٣٩٤  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  ١٤،٤١٥،٨٨٥  )١٢ حاضیإ( كالھتسا
 ١٫٣٤٠٫٨٥١  ٥،٤٤٦،١٧٣  جماربو تالاصتا
 ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ٤،٤٤٥،٥٦٣  ةینھم باعتا
 ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  ٣،٤٢٩،٤٠٧  نیمأت
 ١٫٦٤٥٫٠٧٠  ١،٧٠٥،٧٨٠   راجیا فورصم
 -        ١،٥٦٢،٢٦١  )٥ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ
 ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ١،٤٤٩،٩٢٣  ةیموكح موسر
 ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ٢،٨٨٢،٨١٩  ىرخأ
  ١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١  ١٥١،٣١٣،٨٦٣ 

 ةیلاملا ءابعألا -٢٢
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  ١٣٥،٠٧٩،٥٣٢  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ٨،٨٦٥،٢٧٨  )١٣ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٦٨٫٠٦٤  ٩٢،١٠١  ةیكنب ءابعأ
  ١٧٩٫١٢١٫١٣٦  ١٤٤،٠٣٦،٩١١ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣١ 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا   -٢٦

 ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع ھعفد وأ ام لصأ عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف ةلماعتم فارطأ نیب
  :امإ تمت دق تابولطملا
 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف -
 تابولطملاو تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف -

 ةلداعلا ةمیقلا ساقت .ةعومجملا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نإ
 مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل
 .مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی

 نم ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت .ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نم ةیلاملا تاودألا نوكتت
 ةیلاملا اھتابولطم نوكتت امنیب ،ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملا ضعبو نینیدملاو قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصرألا
  .ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملاو نیرجأتسملا نم تانیمأتلاو نینئادلاو لجألا ةلیوط ضورقلا نم

 .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةیرتفدلا اھتمیق نعً اریثك فلتخت ال ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ
 

  رطاخملا ةرادإ   -٢٧
 ةظفحم ریوطتو ءارـــش لیومتل وھ ضورقلا نم يـــسیئرلا ضرغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیـــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 نم ةرـــشابم أـــشنت يتلا كونبلا ىدل ةدـــصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدـــصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتـــسالا

 .اھتایلمع

 .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاـــسلا تالمعلا راعـــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـــسأ رطاخم لثمت

 يف اـمك تالومعب ةـطبترم تابولطم اـھیدل نكل ،تالومعب ةـطبترم لجألا ةـلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوــــسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣٠ 

 يفاص ،ىرخألا تاداریإلا -٢٣
  نم ةرتــــــــفلل  

 ٢٠١٧ لیربأ ١
  ربمتبس ٢٧ ىتح
   ٢٠١٧ 

  يدوعس لایر

  ةیھتنملا ةنسلل
 سرام ٣١ يف
   ٢٠١٧ 

      يدوعس لایر
 -        ١٤،٠٦٧،٤١٨   عفدلا ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
 ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  ٥،٧٣٧،٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت

 -        )١،٦٣١،٥٨٦(  )١١ و ٦ يحاضیإ( يضارأ عیب نع ةراسخ
 -        )٧،٨٣٥،٣٥٤(  )٧ حاضیإ( نیدروملل ةمدقم تاعفد ةمیق يف ضافخنا
 ٢٫١٥٢٫٦١٧  -        ةیناجم ركاذت
 ٤٫١٣٥٫٨٣٠  )٦٦٨،٨٨٦(  ىرخأ
  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٩،٦٦٩،٠٩٢ 

 
 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٢٤

 :٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧  

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ سرام ٣١

      يدوعس لایر
 ٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨  ٢٫٣٨٤٫٧٢٩٫٣٩٤  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  نامض تاباطخ
 

 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا -٢٥
 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧  

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ سرام ٣١

      يدوعس لایر
 ٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠  ١٦٨،٤١٤،٤٥٠  ةنس نم لقأ
 ١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥  ١،٣٠٤،٠٣٥،٢٩٥  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤  ٥،١٣٩،٥٠٣،٢٥٨  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩  ٦،٦١١،٩٥٣،٠٠٣ 
 

 .)٦ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع تایقافتا نإ

 ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتــسم يــضارأ نع ةكرــشلا ىلع ةقحتــسملا تاراجیإلا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 .ةرتف ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 نویلم ٩٧ تغلب يتلاو ،ةنـسلا / ةرتفلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمـض فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تابثإ متی

 .)يدوعس لایر نویلم ٢١٢ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعس لایر
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣١ 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا   -٢٦

 ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع ھعفد وأ ام لصأ عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف ةلماعتم فارطأ نیب
  :امإ تمت دق تابولطملا
 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف -
 تابولطملاو تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف -

 ةلداعلا ةمیقلا ساقت .ةعومجملا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نإ
 مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل
 .مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی

 نم ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت .ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نم ةیلاملا تاودألا نوكتت
 ةیلاملا اھتابولطم نوكتت امنیب ،ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملا ضعبو نینیدملاو قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصرألا
  .ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملاو نیرجأتسملا نم تانیمأتلاو نینئادلاو لجألا ةلیوط ضورقلا نم

 .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةیرتفدلا اھتمیق نعً اریثك فلتخت ال ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ
 

  رطاخملا ةرادإ   -٢٧
 ةظفحم ریوطتو ءارـــش لیومتل وھ ضورقلا نم يـــسیئرلا ضرغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیـــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 نم ةرـــشابم أـــشنت يتلا كونبلا ىدل ةدـــصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدـــصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتـــسالا

 .اھتایلمع

 .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاـــسلا تالمعلا راعـــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـــسأ رطاخم لثمت

 يف اـمك تالومعب ةـطبترم تابولطم اـھیدل نكل ،تالومعب ةـطبترم لجألا ةـلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوــــسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣٣ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٢٧

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةیبنجألا تالمعلا فرــــص راعــــسأ يف تاریغتلل ةجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت
 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا
 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا  -٢٨
 اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا
 غلابملا نم غلبم لكل ةبـسنلاب .لماكلاب غلبملا لیـصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدـصرأ نم لیـصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی
 اھریدقت متی ھناف ،دادــــسلا ةرخأتم اھنكلو اھدرفمب ةماھ ربتعت ال يتلا غلابملا امأ .هدح ىلع غلبم لكل ریدقتلا اذھ ءارجإ متی ،ةماھلا
 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلع ًءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 :٢٠١٧ سراـم ٣١( يدوعــــس لایر ٣٦٥٫١٧٢٫٩٧٣ نیینیدـملا ةدـــــصرأ يلاـمجإ غلب ،ةدـحوملا يلاـملا زكرملا ةـمئاـق خیراـتب
 )يدوعـــس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـــس لایر ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧ غلبم عم )يدوعـــس لایر ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤

 يف ةعقوتملا غلابملاو ةیلبقتسملا تارتفلا يف اھلیصحت مت يتلا غلابملا نیب قرفلا تابثإ متیس .اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخمك
 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا
 .كالھتـسالا باـستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتـسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت
 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتـسالاو لـصألل عقوتملا مادختـسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس
 

 ةیلاملا ةرتفلا دعب ثادحألا  -٢٩
 عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ ١٤٣٩ بجر ١٤ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلاب نومھاسملا ررق

 نم اھنم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ غلبم دادس مت .يدوعس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإ غلبمب يدوعس لایر ٤٩٫٤٣٨٢
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم حابرألا تاعیزوت يلامجإ
 
 ةداعإل يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا ةلیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف
 يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٢٩٢ ةكرشلا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت
 .ةحبارملا لیھست
 
 عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا ةلیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتا ،ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب ةدع
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٢٠٤ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ىرخألا
 
 ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج رثأ اھل نوكی دق ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رودص خیرات لبقو ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ دعب ثادحأ أشنت مل
 .٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك ةدحوملا

 

  ةنراقملا ماقرأ -٣٠
  .ةیلاحلا ةرتفلا بیوبت عم ىشامتت يك ةقباسلا ةرتفلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعأ مت

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣٢ 

  ةمتت – رطاخملا ةرادإ   -٢٧

 راقعلا رطاخم
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 يف ةربخ يوذ نیراــشتــسم ةعومجملا مدختــست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ دادزت دق ریوطتلا عیراــشم فیلاكت  •

 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم

 ةطبترملا تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاـسخ ببـسی امم رـسعم ام يـسیئر رجأتـسم حبـصی دق  •

 ىوتــــسم ررقتو ،نیلمتحملا نیرجأتــــسملا عیمجل يلاملا عــــضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب

 .تانامض وأ راجیإ تانیمأت لكش ىلع كلذو بولطملا نامضلا

 نامتئالا رطاخم
 رئاــــسخ دبكت ىلإ يدؤی امم لیمع دقع وأ ةیلام ةادأ لباقم ھتامازتلاب ءافولا ىلع لباقملا فرطلا ةردقم مدع نامتئالا رطاخم لثمت

 تاــســسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطــشنألاو ریجأتلا ةطــشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام

  .ةیلاملا

 ساـــسأ ىلع رجأتـــسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتـــسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ضرعتلل ىـــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتـــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو يف ينامتئالا فینـــصتلا جئاتن

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا میوقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم قحتسملا
 دحلا لثمی .ةیــسیئرلا ةقالعلا تاذ تاھجلل لقتــسم ساــسأ ىلع ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی

 ال .)٦ حاـضیإ( ةقالعلا تاذ تاھجلا نم قحتـسملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىـصقألا

 ةـقالعلا تاذ تاـھجلل يلاـملا زكرملا صحف لالخ نم ةـیلاـم ةرتف لـك يف مییقتلا اذـھ متی .تاـناـمــــض يأـب ظاـفتحالاـب ةـعومجملا موقت

 تاذ تاھجلا نم قحتــــسملاب قلعتی امیف رطاخملا مییقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاھجلا هذھ ھیف لمعت يذلا قوــــسلا صحفو

 .ءاكرشلا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اقفو ةیئاھنلا ةــضباقلا ةكرــشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاــســسؤملاو كونبلا ىدل ةدــصرألا نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةـضرعم اھـسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینـصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يـساـسأ لكـشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةـسایـسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم
 أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب ىلع ةردقلا مدع دنع ةلویسلا رطاخم
  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا ةلویسلا رفوت نم دكأتلل ماظتناب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣٣ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٢٧

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةیبنجألا تالمعلا فرــــص راعــــسأ يف تاریغتلل ةجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت
 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا
 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا  -٢٨
 اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا
 غلابملا نم غلبم لكل ةبـسنلاب .لماكلاب غلبملا لیـصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدـصرأ نم لیـصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی
 اھریدقت متی ھناف ،دادــــسلا ةرخأتم اھنكلو اھدرفمب ةماھ ربتعت ال يتلا غلابملا امأ .هدح ىلع غلبم لكل ریدقتلا اذھ ءارجإ متی ،ةماھلا
 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلع ًءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 :٢٠١٧ سراـم ٣١( يدوعــــس لایر ٣٦٥٫١٧٢٫٩٧٣ نیینیدـملا ةدـــــصرأ يلاـمجإ غلب ،ةدـحوملا يلاـملا زكرملا ةـمئاـق خیراـتب
 )يدوعـــس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـــس لایر ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧ غلبم عم )يدوعـــس لایر ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤

 يف ةعقوتملا غلابملاو ةیلبقتسملا تارتفلا يف اھلیصحت مت يتلا غلابملا نیب قرفلا تابثإ متیس .اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخمك
 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا
 .كالھتـسالا باـستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتـسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت
 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتـسالاو لـصألل عقوتملا مادختـسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس
 

 ةیلاملا ةرتفلا دعب ثادحألا  -٢٩
 عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ ١٤٣٩ بجر ١٤ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلاب نومھاسملا ررق

 نم اھنم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ غلبم دادس مت .يدوعس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإ غلبمب يدوعس لایر ٤٩٫٤٣٨٢
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم حابرألا تاعیزوت يلامجإ
 
 ةداعإل يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا ةلیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف
 يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٢٩٢ ةكرشلا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت
 .ةحبارملا لیھست
 
 عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا ةلیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتا ،ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب ةدع
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٢٠٤ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ىرخألا
 
 ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج رثأ اھل نوكی دق ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رودص خیرات لبقو ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ دعب ثادحأ أشنت مل
 .٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف امك ةدحوملا

 

  ةنراقملا ماقرأ -٣٠
  .ةیلاحلا ةرتفلا بیوبت عم ىشامتت يك ةقباسلا ةرتفلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعأ مت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةدودحم ةیلوئسم تاذ ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 

٣٤ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 
 ةحفص سرھفلا

  
 ٢ - ١ لقتسملا عجارملا ریرقت
  
 ٣ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٤ ةدحوملا لخدلا ةمئاق
  
 ٦ - ٥ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٣٥ - ٨ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 
 ةحفص سرھفلا

  
 ٢ - ١ لقتسملا عجارملا ریرقت
  
 ٣ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٤ ةدحوملا لخدلا ةمئاق
  
 ٦ - ٥ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٣٥ - ٨ ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٣ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١ 
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦  ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٥ يفاص ،نونیدم
 ١٩٠،٤٢٦،٨٣٨  ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٥٧،٠٦٩،٣٦٨  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ٨ ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٧٢،٩٣٦،٢٦٣  ٥٣،٩٠٠،٩١٣  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٨١٤،٥٩٣،٠٧٣  ٨٩٤،٠٧٢،٣١٧   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
   

 ٨٠،٦٤٢،١١٦  ٨٠،٦٩٢،١١٦  ٨ لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠  ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٨،٣٣٥،٩٤٨  ٣٩،٦٦٩،٣٢٢  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ١٢٨،٥٧٩،٥٠٣  ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤  ١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ١٣٢،٥٧٧،٠٤١   ١٣٥،٨٢٦،٢٣٤  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢  ١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   تادوجوملا يلامجإ

   ةیكلملا قوقحو تابولطملا
   

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٧٠،٥١٢،٧١١  ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨   نونئاد
 ٢٤٠،٧٣٢،١٠٠  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٢٩٥،٧٥٢،٦٥١  ٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١٣٢،٩٢٩،١٩٨  ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠  ١٦ ةقحتسم ةاكز
 ١،٤٠٦،٢٩٩،١٠٢  ١،٥٧٠،٥٧٢،٦٤٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٨،٩٣٦،٢٦٥  ٢٥،١٥٨،٤٨٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧،٠٧٠،٢٣٢،٤٩٩  ٦،٩٧٣،٣٥٧،٣٢٢   تابولطملا يلامجإ
      
      ةیكلملا قوقح
      نیمھاسملا قوقح
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٧ لاملا سأر
 ٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩  ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥  ١٨ يماظن يطایتحا
 ١٧،٣١٢،٤٧٢  ٨٤،٥١٠،٠٠٤   ةاقبم حابرأ
   ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ )رئاسخ(

 ١٠ عیبلل
  
)٢٣،٧٨٣(  

 
٧٩،٥٠٣ 

 ٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤  ٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦   نیمھاسملا قوقح يلامجإ

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 ٨،٥٦٤،٧٤٢  ٢،١٧٤،١٥٦ 

 ٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦  ٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٣ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١ 
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٤ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦  ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٥ يفاص ،نونیدم
 ١٩٠،٤٢٦،٨٣٨  ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٥٧،٠٦٩،٣٦٨  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ٨ ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٧٢،٩٣٦،٢٦٣  ٥٣،٩٠٠،٩١٣  ٧ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٨١٤،٥٩٣،٠٧٣  ٨٩٤،٠٧٢،٣١٧   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
   

 ٨٠،٦٤٢،١١٦  ٨٠،٦٩٢،١١٦  ٨ لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٦ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠  ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٨،٣٣٥،٩٤٨  ٣٩،٦٦٩،٣٢٢  ٩ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ١٢٨،٥٧٩،٥٠٣  ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١٠ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠،٣١٣،٩٦٨،٤٤٤  ١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨  ١١ ةیراقع تارامثتسا
 ١٣٢،٥٧٧،٠٤١   ١٣٥،٨٢٦،٢٣٤  ١٢ تادعمو تاكلتمم
 ١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢  ١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   تادوجوملا يلامجإ

   ةیكلملا قوقحو تابولطملا
   

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٧٠،٥١٢،٧١١  ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨   نونئاد
 ٢٤٠،٧٣٢،١٠٠  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٢٩٥،٧٥٢،٦٥١  ٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠  ١٤ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦  ١٥ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١٣٢،٩٢٩،١٩٨  ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠  ١٦ ةقحتسم ةاكز
 ١،٤٠٦،٢٩٩،١٠٢  ١،٥٧٠،٥٧٢،٦٤٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤  ١٣ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٨،٩٣٦،٢٦٥  ٢٥،١٥٨،٤٨٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧،٠٧٠،٢٣٢،٤٩٩  ٦،٩٧٣،٣٥٧،٣٢٢   تابولطملا يلامجإ
      
      ةیكلملا قوقح
      نیمھاسملا قوقح
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٧ لاملا سأر
 ٣٣٨،٨٢٨،٤٧٩  ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥  ١٨ يماظن يطایتحا
 ١٧،٣١٢،٤٧٢  ٨٤،٥١٠،٠٠٤   ةاقبم حابرأ
   ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ )رئاسخ(

 ١٠ عیبلل
  
)٢٣،٧٨٣(  

 
٧٩،٥٠٣ 

 ٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤  ٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦   نیمھاسملا قوقح يلامجإ

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 ٨،٥٦٤،٧٤٢  ٢،١٧٤،١٥٦ 

 ٤،٨١٤،٧٨٥،١٩٦  ٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١١،٨٨٥،٠١٧،٦٩٥  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ



4

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

  حاضیإ 

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

 يدوعس لایر
      
 ١،١٧٠،٤٠٤،٦٩٧  ٩٨٩،٠٠٥،٤٩٧   تاداریإلا
 )٢٧٥،٤٠١،٦٣٤(  )٢٥٥،٣٢٧،٥١٣(   تاداریإلا ةفلكت
 )١٣٣،٤١٣،٩٢٩(  )١٣٤،٠٨٠،٤٣٨(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٧٦١،٥٨٩،١٣٤  ٥٩٩،٥٩٧،٥٤٦   يلامجإلا حبرلا
      فیراصملا      
 )٧،٦٨٣،٤٣٩(  )٥،٧٦١،٠٤٩(  ٢٠ جیورتو ةیاعد
 )١٥١،٣١٣،٨٦٣(  )١١٤،٤٢٦،٨٩٣(  ٢١ ةیرادإو ةیمومع
 )١٥٨،٩٩٧،٣٠٢(  )١٢٠،١٨٧،٩٤٢(   فیراصملا يلامجإ
 ٦٠٢،٥٩١،٨٣٢  ٤٧٩،٤٠٩،٦٠٤   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      
 ٨،٣١٧،٥٥٤  ١،٣٣٣،٣٧٤  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      
 )١٤٤،٠٣٦،٩١١(  )١٤٤،٦٢٣،٦٦٩(  ٢٢ ةیلام ءابعأ
 ٩،٦٦٩،٠٩٢  ٢،٧٨٥،١٨٢  ٢٣ يفاص ،ىرخأ تاداریإ
 ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧  ٣٣٨،٩٠٤،٤٩١   ةاكزلا لبق لخدلا

 )١٧،٢٤٧،٦٣٧(  )١٥،٤٣٦،٧٠٩(  ١٦ ةاكزلا
 ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠  ٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢   ةرتفلا لخد يفاص
      

      :ـب قلعتملا ةرتفلا لخد يفاص

 ٤٥١،٧٦٥،٠٧٦  ٣١٩،١٠٨،٣٦٨   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا
 ٧،٥٢٨،٨٥٤  ٤،٣٥٩،٤١٤   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

   ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠  ٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢ 

      

     ٢٤ :مھسلا حبر
 يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا
 ١٫٣٥  ١٫٠٨   مألا ةكرشلا

 ١٫٠٢  ٠٫٧٢   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةرتفلا لخد يفاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

 
 حاضیإ

 
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

 يدوعس لایر
      
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧  ٣٣٨،٩٠٤،٤٩١   ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٤٤،٠٣٦،٩١١  ١٤٤،٦٢٣،٦٦٩  ٢٢ ةیلام ءابعأ
 ١٣٣،٤١٣،٩٢٩  ١٣٤،٠٨٠،٤٣٨  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٢١،٦٨٢،٨٤٠  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ١٤،٤١٥،٨٨٥  ١٦،١٠٨،٧٣٥  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 ٢،٧٩٢،٨٥٨  ٢،٨٧٠،٧١٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 )٨،٣١٧،٥٥٤(  )١،٣٣٣،٣٧٤(  ٩   ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا

 )١٤،٠٦٧،٤١٨(  )٢،٠٢٥،٨١٠(  ٢٣ ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
 ٧،٨٣٥،٣٥٤  -       ٢٣ نیلواقمل ةمدقم تاعفد ةمیق يف ضافخنا

 ١،٦٣١،٥٨٦  -      ٢٣ يضارأ عیب نع ةراسخ
 ١،٥٦٢،٢٦١  -      ٥ ةنیدم ممذ بطش
   ٨٣٢،٩٧٧،٠٣٧  ٦٥٤،٩١١،٧٠٧ 

      :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٨٤،٥٤٠،٠٩٠(  )٢٤،٧٩١،١٨٠(   نونیدم
 )٩٥،٠٣٥،٩٥٨(  )١٠٤،٤٣٩،٥٨٥(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ /نم ةقحتسم غلابم
 )٨،٨٧٨،٩٦٢(  ١٩،٠٣٥،٣٥٠   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٤،٦٤٨،٥٩٩   ٧،٧٩٨،٦٤٠   نونئاد 
 )١٥،٥٢٦،٥٨٩(   )١٨،٠٦٠،٨٥٤(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٠،٥٧٢،٢٦٨  ٤٦،٤٠٢،٧١٨   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ٦٧٤،٢١٦،٣٠٥  ٥٨٠،٨٥٦،٧٩٦   تایلمعلا نم جتانلا دقنلا
 )٦٩٩،٢٨٩(  )٦،٦٤٨،٤٩٥(   نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 )١،٦٧٢،٢٨٠(  )١،٨٠٥،٩٣٧(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ٦٧١،٨٤٤،٧٣٦  ٥٧٢،٤٠٢،٣٦٤    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨(  )٦١،٧٧٢،٦٣٩(   ١١ ةیراقع تارامثتسال تافاضا

 )٢٦،٢٤٦،٤٥٧(  )١٩،٣٥٧،٩٢٨(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
  ٥،٠٠٠،٠٠٣  -        ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ٥٤،٩٣٩،١٣٩  )٢١٧،٤٨٨،٤٩١(   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٢٣٦،٩٩١،٠٥٣(  )٢٩٨،٦١٩،٠٥٨(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 )١٤٦،١٤٩،٦٢٨(   )٢٠٠،٣٥٣،٩٨١(  ١٣ ةعوفدم ةیلام ءابعأ
 -       )٦٦،٠٠٠،٠٠٠(   ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٩٦،٣٨٥،٨٧٥(  )١٧٧،٦١٤،١٢٥(   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 )٣٤٢،٥٣٥،٥٠٣(  )٤٤٣،٩٦٨،١٠٦(   ةیلیومتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
 ٩٢،٣١٨،١٨٠  )١٧٠،١٨٤،٨٠٠(   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف ةدایزلا )صقنلا( يفاص

 ١٥٨،٢١٧،٥٨٨  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨   ةرتفلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨   ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٤ ةرتفلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

  حاضیإ 

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

 يدوعس لایر
      
 ١،١٧٠،٤٠٤،٦٩٧  ٩٨٩،٠٠٥،٤٩٧   تاداریإلا
 )٢٧٥،٤٠١،٦٣٤(  )٢٥٥،٣٢٧،٥١٣(   تاداریإلا ةفلكت
 )١٣٣،٤١٣،٩٢٩(  )١٣٤،٠٨٠،٤٣٨(  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٧٦١،٥٨٩،١٣٤  ٥٩٩،٥٩٧،٥٤٦   يلامجإلا حبرلا
      فیراصملا      
 )٧،٦٨٣،٤٣٩(  )٥،٧٦١،٠٤٩(  ٢٠ جیورتو ةیاعد
 )١٥١،٣١٣،٨٦٣(  )١١٤،٤٢٦،٨٩٣(  ٢١ ةیرادإو ةیمومع
 )١٥٨،٩٩٧،٣٠٢(  )١٢٠،١٨٧،٩٤٢(   فیراصملا يلامجإ
 ٦٠٢،٥٩١،٨٣٢  ٤٧٩،٤٠٩،٦٠٤   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      
 ٨،٣١٧،٥٥٤  ١،٣٣٣،٣٧٤  ٩ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      
 )١٤٤،٠٣٦،٩١١(  )١٤٤،٦٢٣،٦٦٩(  ٢٢ ةیلام ءابعأ
 ٩،٦٦٩،٠٩٢  ٢،٧٨٥،١٨٢  ٢٣ يفاص ،ىرخأ تاداریإ
 ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧  ٣٣٨،٩٠٤،٤٩١   ةاكزلا لبق لخدلا

 )١٧،٢٤٧،٦٣٧(  )١٥،٤٣٦،٧٠٩(  ١٦ ةاكزلا
 ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠  ٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢   ةرتفلا لخد يفاص
      

      :ـب قلعتملا ةرتفلا لخد يفاص

 ٤٥١،٧٦٥،٠٧٦  ٣١٩،١٠٨،٣٦٨   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا
 ٧،٥٢٨،٨٥٤  ٤،٣٥٩،٤١٤   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

   ٤٥٩،٢٩٣،٩٣٠  ٣٢٣،٤٦٧،٧٨٢ 

      

     ٢٤ :مھسلا حبر
 يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا
 ١٫٣٥  ١٫٠٨   مألا ةكرشلا

 ١٫٠٢  ٠٫٧٢   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةرتفلا لخد يفاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٢ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

 
 حاضیإ

 
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح

 يدوعس لایر
      
      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٤٧٦،٥٤١،٥٦٧  ٣٣٨،٩٠٤،٤٩١   ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٤٤،٠٣٦،٩١١  ١٤٤،٦٢٣،٦٦٩  ٢٢ ةیلام ءابعأ
 ١٣٣،٤١٣،٩٢٩  ١٣٤،٠٨٠،٤٣٨  ١١ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
 ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٢١،٦٨٢،٨٤٠  ٥ اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ١٤،٤١٥،٨٨٥  ١٦،١٠٨،٧٣٥  ١٢ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 ٢،٧٩٢،٨٥٨  ٢،٨٧٠،٧١٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 )٨،٣١٧،٥٥٤(  )١،٣٣٣،٣٧٤(  ٩   ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا

 )١٤،٠٦٧،٤١٨(  )٢،٠٢٥،٨١٠(  ٢٣ ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
 ٧،٨٣٥،٣٥٤  -       ٢٣ نیلواقمل ةمدقم تاعفد ةمیق يف ضافخنا

 ١،٦٣١،٥٨٦  -      ٢٣ يضارأ عیب نع ةراسخ
 ١،٥٦٢،٢٦١  -      ٥ ةنیدم ممذ بطش
   ٨٣٢،٩٧٧،٠٣٧  ٦٥٤،٩١١،٧٠٧ 

      :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا
 )٨٤،٥٤٠،٠٩٠(  )٢٤،٧٩١،١٨٠(   نونیدم
 )٩٥،٠٣٥،٩٥٨(  )١٠٤،٤٣٩،٥٨٥(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ /نم ةقحتسم غلابم
 )٨،٨٧٨،٩٦٢(  ١٩،٠٣٥،٣٥٠   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٤،٦٤٨،٥٩٩   ٧،٧٩٨،٦٤٠   نونئاد 
 )١٥،٥٢٦،٥٨٩(   )١٨،٠٦٠،٨٥٤(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٠،٥٧٢،٢٦٨  ٤٦،٤٠٢،٧١٨   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ٦٧٤،٢١٦،٣٠٥  ٥٨٠،٨٥٦،٧٩٦   تایلمعلا نم جتانلا دقنلا
 )٦٩٩،٢٨٩(  )٦،٦٤٨،٤٩٥(   نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 )١،٦٧٢،٢٨٠(  )١،٨٠٥،٩٣٧(  ١٦ ةعوفدم ةاكز

 ٦٧١،٨٤٤،٧٣٦  ٥٧٢،٤٠٢،٣٦٤    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص
      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٧٠،٦٨٣،٧٣٨(  )٦١،٧٧٢،٦٣٩(   ١١ ةیراقع تارامثتسال تافاضا

 )٢٦،٢٤٦،٤٥٧(  )١٩،٣٥٧،٩٢٨(  ١٢ تادعمو تاكلتمم ءارش
  ٥،٠٠٠،٠٠٣  -        ٩ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ٥٤،٩٣٩،١٣٩  )٢١٧،٤٨٨،٤٩١(   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٢٣٦،٩٩١،٠٥٣(  )٢٩٨،٦١٩،٠٥٨(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
 )١٤٦،١٤٩،٦٢٨(   )٢٠٠،٣٥٣،٩٨١(  ١٣ ةعوفدم ةیلام ءابعأ
 -       )٦٦،٠٠٠،٠٠٠(   ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٩٦،٣٨٥،٨٧٥(  )١٧٧،٦١٤،١٢٥(   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 )٣٤٢،٥٣٥،٥٠٣(  )٤٤٣،٩٦٨،١٠٦(   ةیلیومتلا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
 ٩٢،٣١٨،١٨٠  )١٧٠،١٨٤،٨٠٠(   كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف ةدایزلا )صقنلا( يفاص

 ١٥٨،٢١٧،٥٨٨  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨   ةرتفلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
 ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨   ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٤ ةرتفلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلل
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 لالخ نم اھتیوست تمت ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٧٧،٦٥٧،٨٧٢  -  ٦ ىرخأ ةقالع تاذ ةھج باسح
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٨ 

 تاطاشنلا - ١

 ةیبرعلا ةكلمملا ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجــسم ةلفقم ةیدوعــس ةمھاــسم ةكرــش ،)"مألا ةكرــشلا" وأ "ةكرــشلا"( ةیبرعلا زكارملا ةكرــش
 لجسملا بتكملا عقی .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـــھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب ةیدوعسلا
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،١١٣٣٣ ضایرلا ،٣٤١٩٠٤ .ب .ص ،لیخنلا يح يف ةكرشلل
 
 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا عـضولا رییغت مت
 ٣١ ىلإ ٢٠١٧ ربمتبــس ٢٨ نم ةرتفلا يطغتو لوحتلا دعب ةكرــشلل ةدحوم ةیلام مئاوق لوأ يھ هذھ .)٢٠١٧ ربمتبــس ٢٨ قفاوملا(
 سفن قفو ةكرــشلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت .ةكرــشلل يــساــسألا ماظنللً اقبط اھدادعإ مت يتلاو ،)"ةرتفلا"( ٢٠١٨ سرام
 متو ،ددج نیمھاــسم لوبق مت ،كلذ عمو .دیدج نایك ءاــشنإ متی ملو ،لوحتلا لبق اھتطــشنأ يف ةعومجملا رارمتــساب ةــصاخلا ســسألا
 .طقف ةنراقملا ضارغأل ةقباسلا ةرتفلا مقارأ نیمضت مت .)١٧( حاضیإلا يف كلذ ةشقانم
 
 ينابملا ةماقإل يـضارألا ءارـش يف )"ةعومجملا" ــــــب نیعمتجم مھیلإ راـشیو( اھل ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلل يـسیئرلا طاـشنلا لثمتی

 مدھلا كلذ لمــشیو ةیراجتلاو ةینكــسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرــشلا حلاــصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتــساو اھریوطتو اھیلع
 قدانفلاو ةیحایـــسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغـــشتو ةنایـــص ىلع لمتـــشت امك .ةنایـــصلا لامعأو رفحلاو میمرتلاو
 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو ةرادإو معاطملاو

 ةكرــش ىلإ لوحتلا لبق ةعومجملا تایلمعب قلعتت يتلاو ،٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧ ىتح ٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةرتفلا ةنراقملا ماقرأ يطغت
 .طقف ةنراقملا ضارغأل اھراھظإ مت يتلاو ،ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم

 سرام ٥ قفاوملا( ـھ١٤٤٠ يناثلا ىدامج ٢٨ خیراتب ةرادإلا سلجم لبق نم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ رادصا ىلع ةقفاوملا تمت
٢٠١٩(. 

  :ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف

 ٪ ةیـكلملا ةبسن  )١( ةعباتلا ةكرشلا مسا
 )٢( ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  

٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش   ٥٪  
٪٩٥   ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم   ٥٪  
٪٩٥  ةراجتلل نیتاسبلا نویع ةكرش   ٥٪  
٪٥٠  هاكرشو ریكحلا نسحملا دبع اھباحصأل ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش   - 
٪٩٥  )٣( ةدودحملا كومریلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیتملا ثرإلا ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش   ٥٪  
٪٩٥  )٣( ةیراجتلا خسارلا ثرإلا ةكرش   ٥٪  

 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٩ 

 )ةمتت( تاطاشنلا - ١
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ .١

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ .٢

 يف اھراھظإو ،اھل ةعباتلا تاكرـشلا حلاـصل ةیراجتلا اھتاعمجم تایلمع نع لزانتلاب ةكرـشلا تماق ،ةقباـسلا تاونـسلا لالخ .٣

 هذھ تایلمع ةكرـشلا تداعتـسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ خیراتب ةكرـشلا يف نیمھاـسملا رارقلً اقبط نكل .اھب ةـصاخلا ةیلاملا مئاوقلا

 .٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا تاعمجملا

 
 دیحوتلا سسأ -٢

 حاــضیإلا يف ةروكذملا اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمــضتت

 نم نوكتی لجألا لیوطً ارامثتـسا ،ةرـشابم ریغ وأ ةرـشابم ةروـصب ،مألا ةكرـشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا تاكرـشلاب دـصقیو .)١(

 ارابتعا ةعباتلا تاكرـشلا دیحوت متی .ةیلمع ةرطیـس اھیلع سرامت وأ /و تیوـصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةـصح

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةرطیــسلا هذھ لثم ةــسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرــشلا هذھ ىلع مألا ةكرــشلا ةرطیــس خیرات نم

 ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دعت .ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ساسأ ىلع

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا

 
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 
 متیو ،ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ریغ تادوجوملا يفاــــصو ةراــــسخلا وأ حبرلا يف ةــــصحلا ةرطیــــسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 قوقح نع ةلقتـسم ةروـصب ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمـضو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتـسم ةروـصب اھراھظإ

  .مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةبساحملا رییاعمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت

ــضیأ ةعومجملا تماق ،ةقفرملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلإ ةفاــضإ  سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــسلل ةلقتــسم ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإب اً
 ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملاو ةیلودلا ةبـــساحملا رییاعم سلجم نع ةرداـــصلا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اًقفو ٢٠١٨

 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا" ــــــب ةعمتجم اھیلإ راـشی( نیینوناقلا نیبـساحملل ةیدوعـسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادـصإلاو رییاعملاو
 يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملل اـًقفو ةـعومجملل ةـیماـظنلا ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا نإ .)"ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا
 .٢٠١٨ لیربأ ١ نم أدبت يتلا يلاملا ریرقتلا تارتفل نوكت فوس ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٩ 

 )ةمتت( تاطاشنلا - ١
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ .١

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ .٢

 يف اھراھظإو ،اھل ةعباتلا تاكرـشلا حلاـصل ةیراجتلا اھتاعمجم تایلمع نع لزانتلاب ةكرـشلا تماق ،ةقباـسلا تاونـسلا لالخ .٣

 هذھ تایلمع ةكرـشلا تداعتـسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ خیراتب ةكرـشلا يف نیمھاـسملا رارقلً اقبط نكل .اھب ةـصاخلا ةیلاملا مئاوقلا

 .٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا تاعمجملا

 
 دیحوتلا سسأ -٢

 حاــضیإلا يف ةروكذملا اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمــضتت

 نم نوكتی لجألا لیوطً ارامثتـسا ،ةرـشابم ریغ وأ ةرـشابم ةروـصب ،مألا ةكرـشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا تاكرـشلاب دـصقیو .)١(

 ارابتعا ةعباتلا تاكرـشلا دیحوت متی .ةیلمع ةرطیـس اھیلع سرامت وأ /و تیوـصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةـصح

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةرطیــسلا هذھ لثم ةــسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرــشلا هذھ ىلع مألا ةكرــشلا ةرطیــس خیرات نم

 ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دعت .ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ساسأ ىلع

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا

 
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 
 متیو ،ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ریغ تادوجوملا يفاــــصو ةراــــسخلا وأ حبرلا يف ةــــصحلا ةرطیــــسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 قوقح نع ةلقتـسم ةروـصب ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمـضو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتـسم ةروـصب اھراھظإ

  .مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٣

  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةبساحملا رییاعمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت

ــضیأ ةعومجملا تماق ،ةقفرملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلإ ةفاــضإ  سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــسلل ةلقتــسم ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإب اً
 ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملاو ةیلودلا ةبـــساحملا رییاعم سلجم نع ةرداـــصلا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اًقفو ٢٠١٨

 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا" ــــــب ةعمتجم اھیلإ راـشی( نیینوناقلا نیبـساحملل ةیدوعـسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادـصإلاو رییاعملاو
 يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملل اـًقفو ةـعومجملل ةـیماـظنلا ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا نإ .)"ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا
 .٢٠١٨ لیربأ ١ نم أدبت يتلا يلاملا ریرقتلا تارتفل نوكت فوس ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٠ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم - ٣

 يبساحملا فرعلا
 .ةلداعلا ةمیقلاب اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ءانثتساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت

 تاریدقتلا مادختسا
 ىلع رثؤت دق يتلا تاــضارتفالاو تاریدقتلا مادختــسا ،اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابملل اقفو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 غلابمو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا خیرات يف ةلمتحملا تابولطملاو تادوجوملا نع حاـــصفإلاو ،ةلجـــسملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق

 ينبم تاریدقتلا هذھ دادعإ نأ نم مغرلابو .اھنأـشب ةیلاملا مئاوقلا تدعأ يتلا ةرتفلا كلت لالخ اھنع حرـصملا فیراـصملاو تاداریإلا

 هذـھ نع فلتخت دـق ةـیئاـھنلا ةـیلعفلا جئاـتنلا نأ الإ ،ةـیراـجلا ثادـحألاو تاـیلمعلا نع ةرادإلا ىدـل ةرفوتملا تاـمولعملا لـــــضفأ ىلع

 .تاریدقتلا

 نونیدملا
 ىلع ةعومجملا ةردق مدع ىلع يعوــضوم لیلد دوجو دنع تاــصــصخملا تابثإ متیو .ةروتافلل يلــصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا رھظت

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا لیصحت

 ةلیمزلا تاكرشلا يف رامثتسالا
 نع ةبـــساحملا متی ً.اكرتـــشمً اعورـــشم وأ ةعبات ةكرـــش ربتعت الوً اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأـــشنم يھ ةلیمزلا ةكرـــشلا

 ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرــشلا يف رامثتــسالا دیقی اھبجومبو ،ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختــساب ةلیمزلا تاكرــشلا يف ةعومجملا تارامثتــسا

 سكعت .ةلیمزلا ةكرـــشلا تادوجوم يفاـــص يف ةعومجملا ةـــصح ىلع أرطت يتلا تاریغتلاب ةلدعملا ةفلكتلاب ةدحوملا يلاملا زكرملا

 ةكرـشلا يف ةیكلملا قوقح نمـض ةرـشابم رییغت يأ تابثا ةلاح يفو .ةلیمزلا تاكرـشلا لامعأ جئاتن يف ةـصحلا ةدحوملا لخدلا ةمئاق

 ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةـمئاـق يف ،كـلذ قبطتی ذإ ،كـلذ نع حاـــــصفالاو رییغت يأ يف اـھتــــصح تاـبثإـب ةـعومجملا موقت ،ةـلیمزلا

 ةكرـشلا يف اھتـصح ردقب ةلیمزلا تاكرـشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا نع ةجتانلا ةققحملا ریغ رئاـسخلاو حابرألا فذح متی .ةدحوملا

 .ةلیمزلا

 يف اھرامثتـسا ةمیق يف ضافخنا ةراـسخ تابثإ يرورـضلا نم ناك اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعبو

 يف ضافخنا عوقو ىلع يعوـــضوم لیلد دوجو نم دكأتلاب ةعومجملا موقت ،يلام زكرم ةمئاق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا اھتاكرـــش

 نیب قرفلاب كلذو ضافخنالا غلبم باـــستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ةلیمز ةكرـــش يأ يف رامثتـــسالا ةمیق

 تاكرـــشلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف غلبملا تابثاو ءارـــشلا ةفلكتو ةلیمزلا ةكرـــشلل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا

 ةعبتملا كلت عم ةیبـساحملا تاـسایـسلا قفتت يك ةمزاللا تایوـستلا ءارجإ متی ،ةرورـضلا دنعو .مألا ةكرـشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةلیمزلا

 .ةعومجملا لبق نم

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
  عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا
 نمـــض جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةرجاتملا ضارغأل وأ قاقحتـــسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالا مدع ةینب ةارتـــشملا تارامثتـــسالا رھظت

 ةـمئاـق ىلع ةـلداـعلا ةـمیقلا يف تاریغتلا لـمحت وأ دـیقت .ةـقحاللا ةـیلاـملا ةرتفلا يف اـھعیب ةـین كاـنھ نكی مل اـم ةـلوادـتملا ریغ تادوجوملا

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا

 
 ةفلكتلا ربتعت الإو ،ةلیدب مییقت قرط مادختــساب وأ طــشن يلام قوــس دوجو ةلاح يف ةیقوــسلا ةمیقلا ىلإ عوجرلاب ةلداعلا ةمیقلا ددحت

 .ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب

 .حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع اھنع ةبساحملا متی ھنإف ،ةانتقملا تارامثتسالا نم ءزج عیب ةلاح يفو
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا
 لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاــــشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتــــسالا نوكتت

 .تالماـعملا فیلاـكت ةـنمــــضتملا ةـفلكتلاـبً اـیئدـبم ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا ساـیق متی .اـمھالك وأ لاـملا سأر ةداـیز لـجأ نم وأ تاراـجیإ

 تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو لیوحتلا فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت

 دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتــسالا نم ءزج لادبتــسا ةفلكتً اــضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمــضتت .لیغــشتلل ةحلاــص اھلعجت ةلاح يف

 يأو مكارتملا كالھتـــسالا اـــصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـــسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـــشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ءاـشنإلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع وأ ةمیق
 

 تادعملاو تاكلتمملا
 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف ،دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت

 
 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
  عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا
 نمـــض جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةرجاتملا ضارغأل وأ قاقحتـــسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالا مدع ةینب ةارتـــشملا تارامثتـــسالا رھظت

 ةـمئاـق ىلع ةـلداـعلا ةـمیقلا يف تاریغتلا لـمحت وأ دـیقت .ةـقحاللا ةـیلاـملا ةرتفلا يف اـھعیب ةـین كاـنھ نكی مل اـم ةـلوادـتملا ریغ تادوجوملا

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا

 
 ةفلكتلا ربتعت الإو ،ةلیدب مییقت قرط مادختــساب وأ طــشن يلام قوــس دوجو ةلاح يف ةیقوــسلا ةمیقلا ىلإ عوجرلاب ةلداعلا ةمیقلا ددحت

 .ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب

 .حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع اھنع ةبساحملا متی ھنإف ،ةانتقملا تارامثتسالا نم ءزج عیب ةلاح يفو
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا
 لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاــــشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتــــسالا نوكتت

 .تالماـعملا فیلاـكت ةـنمــــضتملا ةـفلكتلاـبً اـیئدـبم ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا ساـیق متی .اـمھالك وأ لاـملا سأر ةداـیز لـجأ نم وأ تاراـجیإ

 تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو لیوحتلا فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت

 دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتــسالا نم ءزج لادبتــسا ةفلكتً اــضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمــضتت .لیغــشتلل ةحلاــص اھلعجت ةلاح يف

 يأو مكارتملا كالھتـــسالا اـــصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـــسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـــشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ءاـشنإلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع وأ ةمیق
 

 تادعملاو تاكلتمملا
 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف ،دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان

 
  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت

 
 رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروـصب ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دكأتلل ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 كلذل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراـــسخ يأ

 ریدقتب ةعومجملا موقت ،لـصألا كلذل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراـسخلا هذھ مجح دیدحتل لـصألا

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
 

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو

 يفً اروف فورـصمك ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متیو ،اھل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذل ةیرتفدلا

 .ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان لصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو

 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا

 ةراـسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباـسلا تاونـسلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متی مل ول

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا

 
  راجیإلا دوقع
 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع

 ماكحأو طورـــش مییقت ىلإً ادانتـــسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتـــسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 ةیكلمل ةبحاصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملا ةفاكب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورش ةدم ةصاخ ،تایقافتالا

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا هذھ

 
 متیو ،رجؤملا لــصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا فیلاكتلا فاــضت

 تاداریإك ةیطرــشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورــصمك اھتابثإ

 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةرتفلا يف

 
 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع

 ناك ءاوــس ،دقعلا ةأــشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتــشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینــصت فقوتی

 يف قحلا كلذ ىلع ةحارـص صنی مل ول ىتح مادختـسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لـصأ مادختـسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا

  .تابیترتلا
 
 يف ةعومجملا ىلإ رجأتـسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكـشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمـسر متی

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
 )ةمتت( راجیإلا دوقع
 )ةمتت( رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع

 دیــــصرلا ىلع تـباـث دـئاـع لدـعم ىلإ لوــــصولل كـلذو راـجیإلا تاـمازتلا يف صقنلاو لـیومتلا فیلاـكت نیب راـجیإلا تاـعفد ةـئزجت متی

 .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا

 
 ةمئاق ىلع فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغـشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینـصت متی

 اھفرـص متی يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتـساب ،يلیغـشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ساـسأ ىلع ةدحوملا لخدلا

 .اھروھظ دنع

 
 ةمربملا راجیإلا دوقع طورـشل اقفو ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرـشابملا ةفلكتلا لمحت

 تادوجوملاب عافتنالا ھیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلع

 .ةرجأتسملا
 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا

 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوــس ،ةملتــسملا تامدخلا وأ ةعاــضبلا نع لبقتــسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی

 .نیدروملا لبق نم
 
 تاصصخملا
 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی

 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب

 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا
 
  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت

  .ةرتفلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا
 

 .ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 

 ضورقلا
 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا ةمیقلا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 

 ةاكزلا
 ساــسأ ىلع ةاكزلل صــصخم بنجی .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عــضخت

 دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صــصخمل تایوــست ةیأ ءارجإ متی .يوكزلا ءاعولا ساــسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بــسحتو ،قاقحتــسالا أدبم

 .ةئیھلا نم ةیئاھنلا طوبرلا مالتسا

 



13

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣
 )ةمتت( راجیإلا دوقع
 )ةمتت( رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع

 دیــــصرلا ىلع تـباـث دـئاـع لدـعم ىلإ لوــــصولل كـلذو راـجیإلا تاـمازتلا يف صقنلاو لـیومتلا فیلاـكت نیب راـجیإلا تاـعفد ةـئزجت متی

 .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا

 
 ةمئاق ىلع فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغـشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینـصت متی

 اھفرـص متی يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتـساب ،يلیغـشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ساـسأ ىلع ةدحوملا لخدلا

 .اھروھظ دنع

 
 ةمربملا راجیإلا دوقع طورـشل اقفو ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرـشابملا ةفلكتلا لمحت

 تادوجوملاب عافتنالا ھیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساسأ ىلع

 .ةرجأتسملا
 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا

 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوــس ،ةملتــسملا تامدخلا وأ ةعاــضبلا نع لبقتــسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی

 .نیدروملا لبق نم
 
 تاصصخملا
 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی

 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب

 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا
 
  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت

  .ةرتفلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا
 

 .ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 

 ضورقلا
 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا ةمیقلا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 

 ةاكزلا
 ساــسأ ىلع ةاكزلل صــصخم بنجی .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عــضخت

 دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صــصخمل تایوــست ةیأ ءارجإ متی .يوكزلا ءاعولا ساــسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بــسحتو ،قاقحتــسالا أدبم

 .ةئیھلا نم ةیئاھنلا طوبرلا مالتسا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 يدوعسلا لامعلاو لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی

 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع

 تاداریإلا تابثإ
 كلذو ھب قوثوم لكشب تاداریالا سایق نكمی ھنأو ،ةعومجملل ةیداصتقا عفانم ھنع قفدتی نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریالا تابثا متی

 نیعب ذخألا دعب ضبقلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا ھیف متی يذلا خیراتلا نع رظنلا فرصب

 مصخ دعب تاداریإك اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .موسرلا وأ بئارضلا داعبتسا دعبو ایدقاعت ةددحملا دادسلا طورش رابتعالا

 تامدخلا فیراصم ادع ام( اھب ةصاخلا تاداریالا تابیترت ةفاك يف لیصأك لمعت اھنأ ةعومجملل نیبت دقو .تاضیفختلاو تاصصخملا

 ىلع ةردقملا اھیدلو ةیسیئرلا ةمزتلملا ةھجلا اھنأل )دنبلا اذھ يف اقحال حضوم وھ امك – نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا

  .نامتئالا رطاخملً اضیأ ضرعتتو ،راعسألا دیدحت

 :تاداریإلا تابثإ لبق هاندأ ةحضوملا تابثإلا رییاعمب ءافولا بجی امك

 راجیإلا تاداریإ
 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متی .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباـثمب يھ ةعومجملا ربتعت
 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طــــسقلا ةقیرط مادختــــساب ةیراقعلا تارامثتــــسالل ةیلیغــــشتلا
  .اھتأشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطلً ارظن تاداریإك

 دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتـسملا زفاوح تابثإ متی

 نوكت ثیح ،ریجأتلا دقع لامكإل رایخك رجأتــسملل حاتت ةیفاــضا ةدم يأ ىلإ ةفاــضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا

  .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی

 راجیإلا دئاوع

 ریراـقتلا رفوت مدـع ةـلاـح يف .نیرجأـتــــسملا نم ةـمدـقملا ةـققدـملا تاـعیبملا ریراـقت ساـــــسأ ىلع راـجیإلا دـئاوع تاـبثإـب ةـعومجملا موقت

 ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتــــسملا نع ةــــصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت ،ةققدملا

 .قباسلا مھئادأ

 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا تافورصملاو ةرادإلا موسرو تامدخلا موسر

 موـسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتـسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتـسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراـصملا نع ةئـشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 ةعومجملا نأ ربتعت ةرادإلا نأل ،ةلــصلا تاذ فیلاكتلا نم راجیإلا تاداریإ يفاــص يف ىرخألا ةملتــسملا غلابملاو ةرادإلاو تامدخلا

 .نأشلا اذھ يف لیصأك يسیئر لكشب لمعت

 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

  ىرخألا تاداریإلا

 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣

 لیومتلا فیلاكت
 ضرغلل لھؤملا لصألا دادعإل ةیرورضلا تاطاشنلا ةفاك مامتإ دنع كلذو ام لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا

 فیراصملا
 ةفاك فنـــصت .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل جیورتلا يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يـــسیئر لكـــشب جیورتلاو ةیاعدلا فیراـــصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا

 ةیبــساحملا رییاعمللً اقفو تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكــشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراــصملا لمــشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی .اھیلع فراعتملا

 ةیعاطقلا تامولعملا
 :ةعومجملا نم يساسأ ءزج وھ يلیغشتلا عاطقلا نإ

 .فیراصم اھیف دبكتتو تاداریإ اھنم ققحتت نأ نكمی يتلا ةیراجتلا ةطشنألاب موقی •
 .ءادألا میوقتو دراوملا عیزوتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختال ةرمتسم ةروصب ھلامعأ جئاتن لیلحتب ةرادإلا موقت •
 .ھب ةصاخلا ةیلاملا تامولعملا ھنع رفوتت •
 

  .ةھباشم ةیراجت ةطشنأب ةعباتلا تاكرشلا ةفاك لمعت ثیح دحاو يلیغشت عاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت

 ةنیعم ةیداـــصتقا ةئیب لخاد تاداریإلا قیقحت ةطـــشنأ لوازت يتلا تآـــشنملا تایلمعلا وأ تادوجوملا ةعومجم يفارغجلا عاطقلا لثمی

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةـعومجملا تاـیلمع ةـفاـك ءارجإ متی .ىرخألا تاـعاـطقلا نع ةـفلتخم ةـعیبط تاذ دـئاوعو رطاـخمل ضرعتیو

 .طقف دحاو يفارغج عاطق دیدحت مت مث نمو ،ةیدوعسلا

 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا
 لوحتو .تالماعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 اقفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب يدوعـــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجـــسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدـــصرأ

 تالمعلا لیوحت وأ تادیدـستلا نع ةجتانلا ةققحملا ریغو ةققحملا رئاـسخلاو بـساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاـسلا فرـصلا راعـسأل

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا

 

 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا -٤
 ٢٠١٨ سرام ٣١  

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
     

 ٢٤٩،٦٣٩،٩٥٤  ٧٩،٥٠٩،٢٤٢  كونبلا ىدل دقن
 ٨٩٥،٨١٤  ٨٤١،٧٢٦  قودنصلا يف دقن
  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  -٣

 لیومتلا فیلاكت
 ضرغلل لھؤملا لصألا دادعإل ةیرورضلا تاطاشنلا ةفاك مامتإ دنع كلذو ام لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا

 فیراصملا
 ةفاك فنـــصت .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل جیورتلا يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يـــسیئر لكـــشب جیورتلاو ةیاعدلا فیراـــصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا

 ةیبــساحملا رییاعمللً اقفو تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكــشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراــصملا لمــشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی .اھیلع فراعتملا

 ةیعاطقلا تامولعملا
 :ةعومجملا نم يساسأ ءزج وھ يلیغشتلا عاطقلا نإ

 .فیراصم اھیف دبكتتو تاداریإ اھنم ققحتت نأ نكمی يتلا ةیراجتلا ةطشنألاب موقی •
 .ءادألا میوقتو دراوملا عیزوتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختال ةرمتسم ةروصب ھلامعأ جئاتن لیلحتب ةرادإلا موقت •
 .ھب ةصاخلا ةیلاملا تامولعملا ھنع رفوتت •
 

  .ةھباشم ةیراجت ةطشنأب ةعباتلا تاكرشلا ةفاك لمعت ثیح دحاو يلیغشت عاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت

 ةنیعم ةیداـــصتقا ةئیب لخاد تاداریإلا قیقحت ةطـــشنأ لوازت يتلا تآـــشنملا تایلمعلا وأ تادوجوملا ةعومجم يفارغجلا عاطقلا لثمی

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةـعومجملا تاـیلمع ةـفاـك ءارجإ متی .ىرخألا تاـعاـطقلا نع ةـفلتخم ةـعیبط تاذ دـئاوعو رطاـخمل ضرعتیو

 .طقف دحاو يفارغج عاطق دیدحت مت مث نمو ،ةیدوعسلا

 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا
 لوحتو .تالماعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 اقفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب يدوعـــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجـــسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدـــصرأ

 تالمعلا لیوحت وأ تادیدـستلا نع ةجتانلا ةققحملا ریغو ةققحملا رئاـسخلاو بـساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاـسلا فرـصلا راعـسأل

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا

 

 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا -٤
 ٢٠١٨ سرام ٣١  

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
     

 ٢٤٩،٦٣٩،٩٥٤  ٧٩،٥٠٩،٢٤٢  كونبلا ىدل دقن
 ٨٩٥،٨١٤  ٨٤١،٧٢٦  قودنصلا يف دقن
  ٢٥٠،٥٣٥،٧٦٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٦ 

 يفاص ،نونیدملا -٥
 موقت ةرادإلا نأ الا ءالمعلل ينامتئا فینــصت دجوی ال .نیرجأتــسملا نم ةلومع نودب ةقحتــسملا غلابملا يفاــص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت

 مل يتلا ةنیدملا ممذلا ةفاك لیـصحت عقوتی ،ةقباـسلا تاربخلا ىلع ًءانب .ةینامتئا دودح عـضوو ھلوبق لبق لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب

 نودب تاینویدملا هذھ مظعم نإف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا نأـشب تانامـض ىلع لوـصحلا ةعومجملا ةـسایـس نم سیل ھنأ .اھتمیق ضفخنت

 .تانامض

 :ةرتفلا ةیاھن يف امك اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 تابثإب اھلباقم ةعومجملا مقت ملو ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادـسلا ةرخأتم غلابم ىلع نیینیدملا ةدـصرأ لمتـشت ،هالعأ ھیلإ راـشم وھ امك

 تازیزعت وأ تانامض ىلع لوصحلاب ةعومجملا موقت ال .لیصحتلل ةلباق ربتعت لازتال اھنأل ،اھلیصحت يف كوكشملا نویدلل صصخم

 .رخآلا فرطلا ىلإ ةعومجملا ىلع ةقحتسم غلابم ةیا لباقم اھتیوستل ينوناقلا قحلا اھل سیلو ةدصرألا هذھ لباقم ىرخأ ةینامتئا

 نامتئالا حنم خیرات ذنم ةنیدملا ممذلل ةینامتئالا ةدوجلا يف رییغت يأ رابتعالاب ةعومجملا ذخأت ،ةنیدملا ممذلا لیـصحت ةیلباق دیدحت دنع

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتحو

 :٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧( يدوعــس لایر ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣ ةیمــسإلا اھتمیق غلابمب ةنیدملا ممذلا ةدــصرأ تــضفخنا ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف

  :يلاتلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف ةكرحلا تناك .)يدوعس لایر١٢١٫٥٤٨٫١٣٧

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل 
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ٢٧ ىتح ٢٠١٧

 ٢٠١٧ ربمتبس
     يدوعس لایر

 ٤٨،٤١٦،٤٧٩  ١٢١،٥٤٨،١٣٧   ةنسلا ةیادب يف

 ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٢١،٦٨٢،٨٤٠ )٢١ حاضیإ( ةرتفلل بنجم صصخم

 -  )٤،٦١٤،١٥٤( ةبوطشم غلابم
 ١٢١،٥٤٨،١٣٧  ١٣٨،٦١٦،٨٢٣  ةرتفلا ةیاھن يف

 )يدوعــس لایر نویلم ١٫٥٦ :٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧( ءيــش ال اھردق ةنیدم ةدــصرأ بطــشب ةرــشابم ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ

 .)٢١ حاضیإ(

  

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ١٨٠ نم رثكأ
ً اموی

 ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
 ٧٩،٠٢٣،٢٥٩ ٥٣،٧٤٧،٣٣٠ ٣٦،٣٠١،٦٢٩ ٢٤،٥٢٨،٧٨٠ ٥٣،١٣٢،١٧٨ ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦ ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٩٦،٢٨٨،٩٩٤ ٤٦،٢٨٧،٥٥٦ ٢٧،٨٠٧،٩٠٠ ١٥،٥٢٢،٠١١ ٥٧،٧١٨،٣٧٥ ٢٤٣،٦٢٤،٨٣٦ ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

       

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٧ 

 اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٦
 ىلع ةرطیــــسلا ىلع ةردقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھجلا ربتعت ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل

 عــضخت نأ وأ سكعلاو ةیلیغــشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رــشابم ریغ وأ رــشابم لكــشب ةھجلا

 .تآشنم وأ دارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا

 
 دیحوت دنع ةعومجملا نمــض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا نیب تالماعملاو ةدــصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا مئاوقلا

 
 ةقالع تاذ تاھج عم تالماعملا

 لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورــش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم تالماعم ءارجإب ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ .ةیداعلا

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 ٣١ ىتح ٢٠١٧

 لایر٢٠١٨ سرام
  يدوعس

 لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ٢٧ ىتح ٢٠١٧

 لایر٢٠١٧ ربمتبس
 يدوعس

     
 ٣٢٩،٦١٤،١٢٥  ٤٢،٣٨٥،٨٧٥  )١٩ حاضیا( نیمھاسملا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 ١٩٦،٣٨٥،٨٧٥  ١٧٧،٦١٤،١٢٥  نیمھاسملل اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 -       ١٠،٧٥٠،٠٠٠  ىرخأ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 ٢٣٠،٦١٥،٢٢٦  ٢٤،٥٢٥،١٥١  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 ٣٧١،٠٣٣،٢٩٠  ١٥٩،٠٨١،٣٥٥  تاموصخلا دعب ،راجیإلا تاداریإ

 ٣٩،٠٣٩،٦٢٢  ٤٩،٤٦٩،٦٧٠  ةملتسم تامدخ
 ٣٧،٥٠٠،٠٠٠  ١٨٠،٩٨٥،٦٦٦  راجیإ تاموصخ
 )٤،٨٩٩،٠٧٦(  )١٥،٩٦١،٤٠٧(  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت

 )١٠ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
  
    -  

 
)١٠٣،٣٣٤،٢٠٤( 

 ٧٧،٦٥٧،٨٧٢  -      ةقالع تاذ ةھج لالخ نم ةدصرأ ةیوست
 ١٦،٩٥١،٥٦٤  ٢،٩٨٢،٧١١  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملل تاعوفدم

 )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت يضارأ عیب
 

- 
  

١١٥،٧٦٣،٦٢٥ 
 
 هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش ،يھو ةبستنم ةھج ىلإ عیراشملا عیمج ءاشنإ دوقع دانسإ ،ةكرشلا يف نیمھاسملا ةقفاومب ،مت
 .تاءاطع حیشرتو میدقت لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ ةیلمع نإ .)٨ حاضیإ( ةیراقعلا
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١٧ 
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 عــضخت نأ وأ سكعلاو ةیلیغــشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رــشابم ریغ وأ رــشابم لكــشب ةھجلا

 .تآشنم وأ دارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا

 
 دیحوت دنع ةعومجملا نمــض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا نیب تالماعملاو ةدــصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا مئاوقلا

 
 ةقالع تاذ تاھج عم تالماعملا

 لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورــش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم تالماعم ءارجإب ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا نإ .ةیداعلا

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 ٣١ ىتح ٢٠١٧

 لایر٢٠١٨ سرام
  يدوعس

 لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ٢٧ ىتح ٢٠١٧

 لایر٢٠١٧ ربمتبس
 يدوعس

     
 ٣٢٩،٦١٤،١٢٥  ٤٢،٣٨٥،٨٧٥  )١٩ حاضیا( نیمھاسملا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 ١٩٦،٣٨٥،٨٧٥  ١٧٧،٦١٤،١٢٥  نیمھاسملل اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 -       ١٠،٧٥٠،٠٠٠  ىرخأ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 ٢٣٠،٦١٥،٢٢٦  ٢٤،٥٢٥،١٥١  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 ٣٧١،٠٣٣،٢٩٠  ١٥٩،٠٨١،٣٥٥  تاموصخلا دعب ،راجیإلا تاداریإ

 ٣٩،٠٣٩،٦٢٢  ٤٩،٤٦٩،٦٧٠  ةملتسم تامدخ
 ٣٧،٥٠٠،٠٠٠  ١٨٠،٩٨٥،٦٦٦  راجیإ تاموصخ
 )٤،٨٩٩،٠٧٦(  )١٥،٩٦١،٤٠٧(  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت

 )١٠ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
  
    -  

 
)١٠٣،٣٣٤،٢٠٤( 

 ٧٧،٦٥٧،٨٧٢  -      ةقالع تاذ ةھج لالخ نم ةدصرأ ةیوست
 ١٦،٩٥١،٥٦٤  ٢،٩٨٢،٧١١  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملل تاعوفدم

 )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت يضارأ عیب
 

- 
  

١١٥،٧٦٣،٦٢٥ 
 
 هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش ،يھو ةبستنم ةھج ىلإ عیراشملا عیمج ءاشنإ دوقع دانسإ ،ةكرشلا يف نیمھاسملا ةقفاومب ،مت
 .تاءاطع حیشرتو میدقت لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ ةیلمع نإ .)٨ حاضیإ( ةیراقعلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٨ 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ
 :ةرتفلا ةیاھن يف ةقالعلا تاذ تاھجلل ةیرھوجلا ةدصرألا يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم )١

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٨ سرام ٣١ 

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
      

لوادتم       
 ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 -       ٣٤،٠٤١،٩٥٣  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ٢٧،٠٤٧،٨١٩  ٢٢،٩٠٩،٢٠٣  ةبستنم ةھج )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم ةكرش
 -       ٢٠،٥٠٠،٠٠٠  ةبستنم ةھج )أ( ةراجتلل ساف ةكرش
 -       ٨،٠٤٦،٦٦٧  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش
 -       ١،٢٥٢،٧٦١  ةبستنم ةھج )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 -       ٥٠٩،٧٩٧  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش
 -       ٣٥٩،٩٤٥  ةبستنم ةھج  ةركتبملا باعلألا تاراھم ةكرش
 -       ٧٣،٧٢٢  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
 ١٢،٥١٥،١٣٤  -        ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ٨٦٣،٨٨٥  ٨٨٥،٣٥٣  ةبستنم ةھج ىرخأ
   ١٩٠،٤٢٦،٨٣٨  ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١ 

لوادتم ریغ       
 ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش

 
 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم )٢

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٨ سرام ٣١ 

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
      

  ٢٣٠،٢٦٣،٨٤٠  ٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ١،٦٠١،٥٣٠  ١٥،٦٢٧،٣٨٧  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش
 ٥،٠٧١،١٣٥  ٤،٤٥٥،٨٥٨  ةبستنم ةھج ةسارحلل دجن سإ نإ يت ةكرش
 -  ١،٢٤٨،٦٠٩  ةبستنم ةھج قفارملا ناقتإ ةرادإ

 ١،٦٢٢،٣٤٨  -  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
 ٢٫١٧٣٫٢٤٧  -  ةبستنم ةھج ةنایصلل دجن سإ نإ يت ةكرش
   ٢٤٠،٧٣٢،١٠٠  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦ 
 

 :)٨ حاضیإ( لواقمل ةمدقملا تاعفدلا )٣( 

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا مسا
 ٢٠١٨ سرام ٣١ 

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
      

 ٥٧،٠٦٩،٣٦٨  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٨٠،٦٤٢،١١٦  ٨٠،٦٩٢،١١٦   لوادتم ءزج           
 ١٣٧،٧١١،٤٨٤  ٣٥٥،١٩٩،٩٧٥   لوادتم ریغ ءزج           
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت )أ(
 .ضبقلا ةقحتسم راجیالا تاداریا مصخ دعب ،امدقم ةعوفدم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )ب(
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٩ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 
 ةمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجـست مل .ًادقن ددـستو ،ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامـض نودب ةرتفلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدـصرألا نإ
 .لماكلاب اھلیصحت متیس ةدصرألا هذھ نأ دقتعت ثیح ةرتف يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا ةنیدملا ممذلا
 
 ةقالع تاذ تآـشنم مـساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةـصاخلا ةیراقعلا تارامثتـسالا اھیلع ماقملا ةرجأتـسملا يـضارألا راجیإ دوقع نإ
  .)٢٧و ١١ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب
 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٧
 ٢٠١٨ سرام ٣١  

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
     

 ٣٧،٠٣٨،٧٤٤  ٣٤،٣٧٤،١٧٢  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ١٢،٦٤٨،٨٤١  ٧،٥٢٩،٦٣٥  امدقم ھعوفدم فیراصم
 ٥،٤٠٠،٠٠٠  ٥،٩٠٠،٠٠٠  نامض تاباطخ
 ٥،٥١٦،٠٢٨  ٣،٢٣٠،١٤٤   نیفظوم ممذ
 ١٠،٩٢٦،٤٠٢  ٢،١٩١،٨٠٦ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ١،٤٠٦،٢٤٨  ٦٧٥،١٥٦  ىرخأ
  ٧٢،٩٣٦،٢٦٣  ٥٣،٩٠٠،٩١٣ 

 نویلم ٧٫٨ :٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧( ءيــش ال اھردق نیدرومل ةمدقم تاعفد ةمیق يف ضافخنا لیجــستب ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ

 .)٢٣ حاضیإ( )يدوعس لایر

 
 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -٨

 تاعمجم ءاــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

  .)٦ حاضیإ( اھلامتكا لحارم توافتت يتلاو ،ةیراجت

  



19

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٩ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا -٦
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 
 ةمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجـست مل .ًادقن ددـستو ،ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامـض نودب ةرتفلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدـصرألا نإ
 .لماكلاب اھلیصحت متیس ةدصرألا هذھ نأ دقتعت ثیح ةرتف يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا ةنیدملا ممذلا
 
 ةقالع تاذ تآـشنم مـساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةـصاخلا ةیراقعلا تارامثتـسالا اھیلع ماقملا ةرجأتـسملا يـضارألا راجیإ دوقع نإ
  .)٢٧و ١١ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب
 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٧
 ٢٠١٨ سرام ٣١  

  يدوعس لایر
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر
     

 ٣٧،٠٣٨،٧٤٤  ٣٤،٣٧٤،١٧٢  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ١٢،٦٤٨،٨٤١  ٧،٥٢٩،٦٣٥  امدقم ھعوفدم فیراصم
 ٥،٤٠٠،٠٠٠  ٥،٩٠٠،٠٠٠  نامض تاباطخ
 ٥،٥١٦،٠٢٨  ٣،٢٣٠،١٤٤   نیفظوم ممذ
 ١٠،٩٢٦،٤٠٢  ٢،١٩١،٨٠٦ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ١،٤٠٦،٢٤٨  ٦٧٥،١٥٦  ىرخأ
  ٧٢،٩٣٦،٢٦٣  ٥٣،٩٠٠،٩١٣ 

 نویلم ٧٫٨ :٢٠١٧ ربمتبــس ٢٧( ءيــش ال اھردق نیدرومل ةمدقم تاعفد ةمیق يف ضافخنا لیجــستب ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ

 .)٢٣ حاضیإ( )يدوعس لایر

 
 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -٨

 تاعمجم ءاــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

  .)٦ حاضیإ( اھلامتكا لحارم توافتت يتلاو ،ةیراجت

  



20

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٠ 

 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -٩
 لوازتو ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تـسـسأت ةیراقع ةكرـش ؛ةراجتلل لبقتـسملا قاوـسأ ةكرـش لامـسأر يف ارامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 وأ عیبلل ينابملا دییـشتو يـضارألا ءارـشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا لامعألاو ينابملا ةنایـصو ينابملل ةماعلا تالواقملا يـسیئر لكـشب

 :يتآلاك ةرتفلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك .اھحلاصل راجیإلا

 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 
 يفاص يف ةصحلا

  حابرألا
 

 يماتخلا دیصرلا حابرأ تاعیزوت
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ٣٩،٦٦٩،٣٢٢ - ١،٣٣٣،٣٧٤ ٣٨،٣٣٥،٩٤٨ ٪٢٥ ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٣٨،٣٣٥،٩٤٨ )٥،٠٠٠،٠٠٣( ٨،٣١٧،٥٥٤ ٣٥،٠١٨،٣٩٧ ٪٢٥ ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٠
 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ١٢١،٥٠٠،٠٠٠  ١٢١،٥٠٠،٠٠٠  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٧،٠٧٩،٥٠٣  ٦،٩٧٦،٢١٧ 
 ١٢٨،٥٧٩،٥٠٣  ١٢٨،٤٧٦،٢١٧ 

 
 ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا )١(

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )ا( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش

 

 تاكرـشلا لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ

 رامثتـسا ةوالع ىلع لمتـشت يتلاو تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق

 )ةمھاسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف ٪٩٫٧٧ ةبسنب اھرامثتسا لیوحتب ةعومجملا تماق ،٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ يف ةیھتنملا ةرتفلا لالخ

 ،٢٠١٧ لیربأ ١ نم ارابتعا ،كلذ ىلإ ةفاضإ .)٦ حاضیإ( يدوعس لایر نویلم ٥٣٫٣٣ غلبمب ةیرتفدلا ةمیقلاب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ

 تلزانت يتلاو ،ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف ٪٧٫١٤ ةبسنب ةعومجملا رامثتساب ةقلعتملا ةیلعفلا ةصحلا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تداعتسا

 ٥٠ هردق غلبمب ةیرتفدلا ةمیقلاب هدیق متو ةیئاھنلا مألا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .ةقباسلا تاونسلا يف ةعومجملا حلاصل رامثتسالا نع

 .يدوعس لایر نویلم

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢١ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠
 

 ةیراقع قیدانص يف رامثتسالا )٢(

 )يدوعـس لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبـسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنـص ةیكلم قوقح يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 ٢٧( ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك يدوعـس لایر نویلم ٦٫٩٨ رامثتـسالل ةیقوـسلا ةمیقلا تغلب .يدوعـس لایر نویلم ٧ ةمیقب اھؤارـش مت

 ربمتبــس ٢٧( ةرتفلا لالخ يدوعــس لایر نویلم ٠٫١ اھردق ةققحم ریغ ةراــسخ تابثإ مت .)يدوعــس لایر نویلم ٠٫٢ :٢٠١٧ ربمتبــس

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق نمض )يدوعس لایر نویلم ٠٫٢ :٢٠١٧

 
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٨ نم ةرتفلل 
 ٢٠١٧ ربمتبس
 سرام ٣١ ىتح

٢٠١٨  

 ١ نم ةرتفلل
 ٢٠١٧ لیربأ
 ربمتبس ٢٧ ىتح

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةرتفلا ةیاھنو ةیادب يف 
      
    :میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
 ٣٣٥،٣١٧  ٧٩،٥٠٣  ةرتفلا ةیادب يف 

 )٢٥٥،٨١٤(  )١٠٣،٢٨٦( ةرتفلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ
 ٧٩،٥٠٣  )٢٣،٧٨٣( ةرتفلا ةیاھن يف

 ٧،٠٧٩،٥٠٣  ٦،٩٧٦،٢١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢١ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١٠
 

 ةیراقع قیدانص يف رامثتسالا )٢(

 )يدوعـس لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبـسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنـص ةیكلم قوقح يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 ٢٧( ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك يدوعـس لایر نویلم ٦٫٩٨ رامثتـسالل ةیقوـسلا ةمیقلا تغلب .يدوعـس لایر نویلم ٧ ةمیقب اھؤارـش مت

 ربمتبــس ٢٧( ةرتفلا لالخ يدوعــس لایر نویلم ٠٫١ اھردق ةققحم ریغ ةراــسخ تابثإ مت .)يدوعــس لایر نویلم ٠٫٢ :٢٠١٧ ربمتبــس

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق نمض )يدوعس لایر نویلم ٠٫٢ :٢٠١٧

 
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٨ نم ةرتفلل 
 ٢٠١٧ ربمتبس
 سرام ٣١ ىتح

٢٠١٨  

 ١ نم ةرتفلل
 ٢٠١٧ لیربأ
 ربمتبس ٢٧ ىتح

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةرتفلا ةیاھنو ةیادب يف 
      
    :میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
 ٣٣٥،٣١٧  ٧٩،٥٠٣  ةرتفلا ةیادب يف 

 )٢٥٥،٨١٤(  )١٠٣،٢٨٦( ةرتفلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ
 ٧٩،٥٠٣  )٢٣،٧٨٣( ةرتفلا ةیاھن يف

 ٧،٠٧٩،٥٠٣  ٦،٩٧٦،٢١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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اكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 اھل ةعباتلا ت

 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٣ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١١

 :ةرتفلا ةیاھن يف ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف

 

 
 

 لبق نم ةكولمم

يمھاسملا/ةعومجملا

 ن

 ةیكلملا كوكص 

 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
 ٢٠١٨ سرام ٣١

  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر

        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا

 ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا

 ١٤١،١١٥،١٠٢  ١٤١،١١٥،١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص

 ٦٨،١٢٠،٠٠٠  ٦٨،١٢٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم

 ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ

 ٢٠،٧٠٠،١٤٥  ٢٠،٧٠٠،١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم

 ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مالس ناكرا عمجم

 ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( ءارمحلا عمجم

     ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢  ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢ 

        يضارألا

 ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ

 ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ

 ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ

 ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم

 ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ

 ٦٢،٠٠٠،٠٠٠  ٦٢،٠٠٠،٠٠٠   معن   ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ

     ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧  ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧ 

 ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩  ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص يلامجإ

 

 كلت ءارــش )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ـــــــھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٨ يف دقعنملا مھعامتجا يف نومھاــسملا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(
 ٢٠١٦ لیربأ ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھـــست قافتا عم ایـــشامت ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يـــضارألا
 .)١ – ١٣ حاضیا(

 
 .)١٣ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم يضارألا عطق ةیكلم كوكص نإ

 

 ىرخأ ةقالع تاذ تاھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ تایقافتا نإ

 .)٦ حاضیإ(
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٣ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١١

 :ةرتفلا ةیاھن يف ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف

 

 
 

 لبق نم ةكولمم

يمھاسملا/ةعومجملا

 ن

 ةیكلملا كوكص 

 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
 ٢٠١٨ سرام ٣١

  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧

 يدوعس لایر

        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا

 ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا

 ١٤١،١١٥،١٠٢  ١٤١،١١٥،١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص

 ٦٨،١٢٠،٠٠٠  ٦٨،١٢٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم

 ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ

 ٢٠،٧٠٠،١٤٥  ٢٠،٧٠٠،١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم

 ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مالس ناكرا عمجم

 ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( ءارمحلا عمجم

     ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢  ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢ 

        يضارألا

 ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ

 ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ

 ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ

 ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم

 ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ

 ٦٢،٠٠٠،٠٠٠  ٦٢،٠٠٠،٠٠٠   معن   ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ

     ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧  ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧ 

 ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩  ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص يلامجإ

 

 كلت ءارــش )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ـــــــھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٨ يف دقعنملا مھعامتجا يف نومھاــسملا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(
 ٢٠١٦ لیربأ ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھـــست قافتا عم ایـــشامت ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يـــضارألا
 .)١ – ١٣ حاضیا(

 
 .)١٣ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم يضارألا عطق ةیكلم كوكص نإ

 

 ىرخأ ةقالع تاذ تاھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ تایقافتا نإ

 .)٦ حاضیإ(
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاض
رام ٣١

 س
٢٠

١٨
 

 

٢٤ 

 تادعملاو تاكلتمملا  -١٢
ادوجوملل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا نإ

ارغأل ت
اسح ض

 :يلی امك يھ كالھتسالا ب

اودألا
ادعملاو ت

 ت
اونس ٨ – ٤

 ت
اثألا

ابیكرتلاو ث
 ت

٤ – 
اونس ١٠

 ت
ارایسلا

 ت
اونس ٤

 ت
انیسحت

 ةرجأتسملا ينابملا ت
 لقأ امھیأ ،راجیإلا دقع ةدم وأ يجاتنإلا رمعلا

  
 

اودألا
ادعملاو ت

  ت
اثألا

ابیكرتلاو ث
  ت

ارایسلا
 ت

 
انیسحت

 ينابملا ت
 ةرجأتسملا

 

 يلامجإلا
رام ٣١

 س
٢٠

١٨
 

 

 يلامجإلا
 ربمتبس ٢٧

٢٠
١٧

 
 

 
 يدوعس لایر

 
 يدوعس لایر

 
 يدوعس لایر

 
 يدوعس لایر

 
 يدوعس لایر

 
 يدوعس لایر

 ةفلكتلا
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  ةرتفلا ةیادب يف

 
١٢

٥،
٩١

٥،
٩٢

٣
 

 
٨٣

،٦
٢٤

،٢
٥٨

 
 

٣،
٨٥

٠،
٩٠

٢
 

 
٢٦

،٠
٥١

،٦
٦٣

 
 

٢٣
٩،

٤٤
٢،

٧٤
٦

 
 

٢١
٣،

١٩
٦،

٢٨
٩

 
إ

افاض
 ت

 
 

١٢
،٦

٥٧
،٣

٨٢
  

 
 

١،
٧٧

٨،
٦١

٥
  

  
٣٥

،٠
٠٠

  
  

٤،
٨٨

٦،
٩٣

١
  

 
 

١٩
،٣

٥٧
،٩

٢٨
  

 
٢٦

،٢
٤٦

،٤
٥٧

 
 ةرتفلا ةیاھن يف

 
١٣

٨،
٥٧

٣،
٣٠

٥
 

 
٨٥

،٤
٠٢

،٨
٧٣

 
 

٣،
٨٨

٥،
٩٠

٢
 

 
٣٠

،٩
٣٨

،٥
٩٤

 
 

٢٥
٨،

٨٠
٠،

٦٧
٤

 
 

٢٣
٩،

٤٤
٢،

٧٤
٦

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 كالھتسالا
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 ةرتفلا ةیادب يف

 
٥٩

،٠
٤٩

،٦
١٢

 
 

٤٠
،١

٢١
،٢

٧٤
 

 
٣،

٥٩
٥،

٣١
٦

 
 

٤،
٠٩

٩،
٥٠

٣
 

 
١٠

٦،
٨٦

٥،
٧٠

٥
 

 
٩٢

،٤
٤٩

،٨
٢٠

 
یا( ةرتفلل لّمحملا

 حاض
٢١( 

 
٧،

٥٠
٧،

٤٣
٦

 
 

٤،
٨١

٥،
١٣

١
 

 
١٠

٥،
٣٩

٣
 

 
٣،

٦٨
٠،

٧٧
٥

 
 

١٦
،١

٠٨
،٧

٣٥
 

 
١٤

،٤
١٥

،٨
٨٥

 
 ةرتفلا ةیاھن يف

 
٦٦

،٥
٥٧

،٠
٤٨

 
 

٤٤
،٩

٣٦
،٤

٠٥
 

 
٣،

٧٠
٠،

٧٠
٩

 
 

٧،
٧٨

٠،
٢٧

٨
 

 
١٢

٢،
٩٧

٤،
٤٤

٠
 

 
١٠

٦،
٨٦

٥،
٧٠

٥
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 يف
رام ٣١

 س
٢٠

١٨
 

 
٧٢

،٠
١٦

،٢
٥٧

 
 

٤٠
،٤

٦٦
،٤

٦٨
 

 
١٨

٥،
١٩

٣
 

 
٢٣

،١
٥٨

،٣
١٦

 
 

١٣
٥،

٨٢
٦،

٢٣
٤

 
 

 
 يف

 ربمتبس ٢٧
٢٠

١٧
 

 
٦٦

،٨
٦٦

،٣
١١

 
 

٤٣
،٥

٠٢
،٩

٨٤
 

 
٢٥

٥،
٥٨

٦
 

 
٢١

،٩
٥٢

،١
٦٠

 
 

 
 

١٣
٢،

٥٧
٧،

٠٤
١

 
 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش 

 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٥ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 

 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك
 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل 

 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧
٢٠١٨  

  يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

    
 ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠ ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 -        )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( ددسملا

 ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 )١٥٤،٠٠٢،٨٦٨(  )١٤٤،٣٧٣،٨٠٦( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥،٨٦٦،٩٩٧،١٣٢  ٥،٨١٠،٦٢٦،١٩٤ ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 )٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠(  )٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان

 ٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 
 :ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٣،٥٤٦،٧٥٠،٠٠٠  ٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٢،٢٤٢،٢٥٠،٠٠٠  ١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 
 تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 تالیھـستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلا ةفاـضإلاب "روبیاـس" دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل عـضخت
 ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومـضم
 .نیمھاسملا نم
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨  
  يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ١٦٢،٨٦٨،١٤٦  ١٥٤،٠٠٢،٨٦٨  ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 )٨،٨٦٥،٢٧٨(  )٩،٦٢٩،٠٦٢(  )٢٢ حاضیإ( ةرتفلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت
 ١٥٤،٠٠٢،٨٦٨  ١٤٤،٣٧٣،٨٠٦  ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 .ةرتفلا لالخ ضورق ىلع لوصحلا متی مل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٥ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 

 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك
 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل 

 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧
٢٠١٨  

  يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

    
 ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠ ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 -        )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( ددسملا

 ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 )١٥٤،٠٠٢،٨٦٨(  )١٤٤،٣٧٣،٨٠٦( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥،٨٦٦،٩٩٧،١٣٢  ٥،٨١٠،٦٢٦،١٩٤ ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 )٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠(  )٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان

 ٥،٦٣٤،٩٩٧،١٣٢  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 
 :ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٣،٥٤٦،٧٥٠،٠٠٠  ٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٢،٢٤٢،٢٥٠،٠٠٠  ١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 
 تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 تالیھـستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلا ةفاـضإلاب "روبیاـس" دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل عـضخت
 ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومـضم
 .نیمھاسملا نم
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨  
  يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ١٦٢،٨٦٨،١٤٦  ١٥٤،٠٠٢،٨٦٨  ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 )٨،٨٦٥،٢٧٨(  )٩،٦٢٩،٠٦٢(  )٢٢ حاضیإ( ةرتفلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت
 ١٥٤،٠٠٢،٨٦٨  ١٤٤،٣٧٣،٨٠٦  ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 .ةرتفلا لالخ ضورق ىلع لوصحلا متی مل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٦ 

 )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٣
 
 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلا لالخ

 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـــست دقع عیقوتب )ةعبات ةكرـــش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرـــش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ يف  )١(
 ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك .ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ءاشنإ ضرغل ةیلحملا كونبلا نم ددع عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٥٠

 ةلومع ةحبارملا لیھـست لمحی .ةحبارملا لیھـست ةمیق يلامجإ نم يدوعـس لایر نویلم ٣٫٨٩٠ غلبم ةعباتلا ةكرـشلا تمدختـسا
 نیمأـت قئاـثوو راـجیإ دوقع نع لزاـنتلاـب نومــــضمو ،ھـیلع قفتم حبر شماـھ دـئاز "روبیاـــــس" تالدـعمل اـقفو ةـیونــــس ةـتباـث

 ىلع ةحبارملا لیھـست ددـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو
 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا يواستم ریغ يونس فصن اطسق ١٧

 

 ھنم مدختـسا ،يلحم كنب نم يدوعـس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاـسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق لیھـست )٢(

 حبر شماھ دئاز "روبیاـس" تالدعمل اقفو ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةقباـسلا ةرتفلا يف يدوعـس لایر نویلم ٩٠٠ غلبم
 تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ،ھیلع قفتم

 اھتدم حامـس ةرتف دعب غلبملا لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش
 دادس قحتسی ثیح ،يواستم ریغ يونس فصن طسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھستلا دادس متیس .٢٠١٨ ویام رھش نم تاونس ثالث

 نم َءادتبا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا قحتـست .٢٠٢٥ لیربأ يف طـسق رخآ قحتـسیو ٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا
 .٢٠١٥ ویام
 

 كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردـق غلبمب ضاـیرلا - برعلا نویع عمجم ءاـنبل لـجألا لـیوط ضرق لـیھــــست )٣(
 ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعـس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـسا ،ةیلحملا

 راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا بــسنلاو
 لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو

 ریغ يونــس فــصن طــسق ١٤ ىلع لیھــستلا دادــس متیــس .٢٠١٧ ویلوی رھــش نم تاونــس ثالث اھتدم حامــس ةرتف دعب غلبملا
 .٢٠٢٤ ریانی رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم

 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ ىلع ةلومعلا عفدت

 نومضمو اًیونس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق )٤(

 نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب
 ربمـسید رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .نیمھاـسملا

 رھـش نمً ارابتعا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣
 .٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھست دقعل اقفو لماكلاب لیھستلا دیدست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمسید

ً اـقفو ةـتباـث ةـلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردـق غلبمب لـجألا لـیوط ضرق )٥(
 ضرقلا نإ .ایونـس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاـضإلاب "روبیاـس" ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلملا يف كونبلا نیب ةدئاـسلا تالدعملل

 ةیــصخــش تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم
 يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو

 يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 ةحبارملا لیھــست دقع ىلع ًءانب لماكلاب لیھــستلا دیدــست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید رھــش نمً ارابتعا

 .٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا

 لك ةیاھن يف .ةیلاملا بـسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورـضب تادھعت ،ھنمـضتت ام نمـض نم ،هالعأ تالیھـستلا تایقافتا ضعب نمـضتت
 .ةرتفلا لالخ اھباستكا مت يتلا بستكملا ریغ تاداریإلا ءزج تابثإل ةیلیدعت دویق ءارجإب ةعومجملا موقت ،ةیبساحم ةرتف

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٧ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٤

 يف .ةعومجملا لبق نم اھمیلــست متی يتلا ةعاــضبلا وأ اھمیدقت متی يتلا تامدخلا ءاقل ةملتــسملا ةیدقنلا ةبــستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
 .ةرتفلا لالخ اھباستكا مت يتلا بستكملا ریغ تاداریإلا ءزج تابثإل ةیلیدعت دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن

 
 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٥

 
 

 ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٩٧،٨٢٩،٥٨٩  ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 -        ٤٥،٥٨٣،٩٤١  يفاص ،ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض تالخدم
 ٢٤،٠٠١،٤٧٠  ٢١،٦١٦،٤٧٥  ةقحتسم فیراصم
 ٨٦،٧٧٩،٣٨٠  ٢١،٤٢٠،٠٠٦   ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ٢٠،٨٤٩،٨٩٤  ٢١،١١٨،٠٤٣  نیفظوملل تاقحتسم
 ٤،٩١٢،١٠٩  ٢،٧٧٢،٢٥٣  ىرخأ
  ٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦ 

 
 ةاكزلا  -١٦

 

 ةنسلل ةلمحملا
 

 ١٧٫٢٤٧٫٦٣٧ :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧( ةیلاحلا ةرتفلا صصخم نم يدوعس لایر ١٥٫٤٣٦٫٧٠٩ اھردقو ةنسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو اھباستحا متو ،)يدوعس لایر

 سرام ٣١  
٢٠١٨ 

 يدوعس لایر
 

 ربمتبس ٢٧
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

  يحاتتفالا دیصرلا ،نیمھاسملا قوقح
٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤ 

 
٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢ 

  ٣٣٨،٩٠٤،٤٩١  ةاكزلا لبق لخدلا
٤٧٦،٥٤١،٥٦٧ 

  ١،٠٥٦،٢٤٣،٤٣٠  ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
٧٣٩،١٤٣،٩٤٦ 

  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧ 

  )١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
)١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢( 

 

 .ةرتفلل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٧ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٤

 يف .ةعومجملا لبق نم اھمیلــست متی يتلا ةعاــضبلا وأ اھمیدقت متی يتلا تامدخلا ءاقل ةملتــسملا ةیدقنلا ةبــستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
 .ةرتفلا لالخ اھباستكا مت يتلا بستكملا ریغ تاداریإلا ءزج تابثإل ةیلیدعت دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن

 
 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٥

 
 

 ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٩٧،٨٢٩،٥٨٩  ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 -        ٤٥،٥٨٣،٩٤١  يفاص ،ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض تالخدم
 ٢٤،٠٠١،٤٧٠  ٢١،٦١٦،٤٧٥  ةقحتسم فیراصم
 ٨٦،٧٧٩،٣٨٠  ٢١،٤٢٠،٠٠٦   ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ٢٠،٨٤٩،٨٩٤  ٢١،١١٨،٠٤٣  نیفظوملل تاقحتسم
 ٤،٩١٢،١٠٩  ٢،٧٧٢،٢٥٣  ىرخأ
  ٢٣٤،٣٧٢،٤٤٢  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦ 

 
 ةاكزلا  -١٦

 

 ةنسلل ةلمحملا
 

 ١٧٫٢٤٧٫٦٣٧ :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧( ةیلاحلا ةرتفلا صصخم نم يدوعس لایر ١٥٫٤٣٦٫٧٠٩ اھردقو ةنسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو اھباستحا متو ،)يدوعس لایر

 سرام ٣١  
٢٠١٨ 

 يدوعس لایر
 

 ربمتبس ٢٧
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

  يحاتتفالا دیصرلا ،نیمھاسملا قوقح
٤،٨٠٦،٢٢٠،٤٥٤ 

 
٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢ 

  ٣٣٨،٩٠٤،٤٩١  ةاكزلا لبق لخدلا
٤٧٦،٥٤١،٥٦٧ 

  ١،٠٥٦،٢٤٣،٤٣٠  ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
٧٣٩،١٤٣،٩٤٦ 

  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
٥،٦٦٣،٩٣٣،٣٩٧ 

  )١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
)١١،٠٧٠،٤٢٤،٦٢٢( 

 

 .ةرتفلل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٨ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٦
 ةرتفلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
  :يلی امك ةرتفلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

 
 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل   

 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  ¤ يدوعس لایر   

 ١١٧،٣٥٣،٨٤١  ¤ ١٣٢،٩٢٩،١٩٨   ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا

 ١٧،٢٤٧،٦٣٧  ١٥،٤٣٦،٧٠٩   ةرتفلل صصخم

 )١،٦٧٢،٢٨٠(  )١،٨٠٥،٩٣٧(   ةرتفلا لالخ عوفدملا

 ١٣٢،٩٢٩،١٩٨  ¤ ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠   ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
 

 ةیوكزلا طوبرلا
 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا ىتح اھـسیـسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرـشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا مامتا مت .تاونسلا كلتل ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 مألا ةكرـشلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا نمً ارابتعا

 مت ،ھیلع .ةئیھلا باطخلً اقفو كلذو ةئیھلا ىلإ ةیبرعلا زكارملا ةكرـــش كلذ يف امب ،لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرـــشللو ةیئاھنلا

 تارارقالا میدقتب ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا مایق نم مغرلابو .ةئیھلا ىلإ ٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ تاونــسلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا میدقت

 ىلع ةاكزلا صـصخم لیجـستو باـستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرـشلا كلذ لمـشیو ةعمجملا ةیوكزلا

 .ةعومجملاب صاخلا يوكزلا ءاعولا ساسأ

 میدقتب اھبلاطت ةئیھلا نم باطخ )٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــــــــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا تملتـــسا

 ىتح ٢٠٠٧ نم تاونـــسللً اقباـــس ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا نم الدب ةدح ىلع ةكرـــش لكل ةلقتـــسملا ةیوكزلا تارارقالا

 .٢٠١٧ وینوی ١٦ خیراتب ةئیھلا ھیلع تقفاو يذلاو بلطلا اذھ ىلع ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تضرتعا .٢٠١٦

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٩ 

 لاملا سأر  -١٧
 :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو نیمھاسملا ءامسأب نایب يلی امیف

نومھاسملا ءامسأ % ةیكلملا ةبسن  صصحلا ددع    غلبملا 
 سرام ٣١ 

٢٠١٨ 
 ربمسید ٢٧

٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧  ربمسید ٢٧ 
٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧  ربمسید ٢٧ 

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر     

  ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢،٣١٤،٠٠٠ ٢٣١٫٤٠٠٫٠٠٠ ٥٢ ٥٢  ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش

  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣٣،٥٠٠ ١٣٫٣٥٠٫٠٠٠ ٣ ٣ ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش

  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠  ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا

  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠  ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا

 زیزـعـلا دــبـع دــیـجـمـلا دــبـع .د

  ،٥٠٠،٠٠٠٦٦٧  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠ ریكحلا

 ةیراـقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرـــــش

  -  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(

 ةیراـقعلا ةـیناـثلا ةدـیرفلا ةـكرـــــش

  -  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(

 ةـیراـقعلا ةـثلاـثلا ةدـیرفلا ةـكرـــــش

  -  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ──── ───── ───────── ─────── ───────── ───────── 
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٥٠،٠٠٠ ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 
 ════ ════ ═════════ ═══════ ═════════ ═════════ 

 ةمھاــسم ةكرــشك يراجتلا لجــسلا يف ةكرــشلا لیجــست نم ارابتعا ةكرــشلا ةیكلم يف مھلوبق مت نیذلا ددجلا نیمھاــسملا لثمت  *
 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ـھ ١٤٣٩ مرحم ٨ خیراتب ةلفقم ةیدوعس

 نم ةكرـشلا مھـسأل ةیمـسالا ةمیقلا ضیفخت مت ،)٢٠١٧ وینوی ١٣ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٨ ناـضمر ١٨ خیراتب نیمھاـسملا رارقلً اقبط
 ًالدب مھـس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نم نوكتی لاملا سأر حبـصأ ،كلذ ىلع ءانبو .مھـسلل يدوعـس لایر ١٠ ىلإ مھـسلل يدوعـس لایر ١٫٠٠٠

 .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ نم
 

 يماظنلا يطایتحالا  -١٨
 ةنـسلا لخد يفاـص نم ٪١٠ لیوحت ةكرـشلا ىلع بجی ،ةكرـشلل يـساـسألا ماظنلاو ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرـشلا ماظنلً اقبط

 .لاـملا سأر نم ٪٣٠ يطاـیتحالا اذـھ يلاـمجإ غلبی اـمدـنع لـیوحتلا اذـھ ءارجإ نع فقوتلا ةـكرــــشلل زوجی .يماـظنلا يطاـیتحالا ىلإ

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةرتفلا لخد يفاص نم ٪١٠ بینجتب ةكرشلا تماق ،ھیلع

 

  حابرألا تاعیزوت  -١٩
 لایر ٠٫٤٩٤٤ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ بجر ١٤ يف دقعنملا مھعامتجاب ةكرشلا يف نومھاسملا ررق

 حابرألا تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ غلبم ةیوست مت .يدوعس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإب مھسلل يدوعس

 .)٦ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٩ 

 لاملا سأر  -١٧
 :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو نیمھاسملا ءامسأب نایب يلی امیف

نومھاسملا ءامسأ % ةیكلملا ةبسن  صصحلا ددع    غلبملا 
 سرام ٣١ 

٢٠١٨ 
 ربمسید ٢٧

٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧  ربمسید ٢٧ 
٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧  ربمسید ٢٧ 

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر     

  ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢،٣١٤،٠٠٠ ٢٣١٫٤٠٠٫٠٠٠ ٥٢ ٥٢  ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش

  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣٣،٥٠٠ ١٣٫٣٥٠٫٠٠٠ ٣ ٣ ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش

  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠  ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا

  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠  ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا

 زیزـعـلا دــبـع دــیـجـمـلا دــبـع .د

  ،٥٠٠،٠٠٠٦٦٧  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠ ریكحلا

 ةیراـقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرـــــش

  -  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(

 ةیراـقعلا ةـیناـثلا ةدـیرفلا ةـكرـــــش

  -  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(

 ةـیراـقعلا ةـثلاـثلا ةدـیرفلا ةـكرـــــش

  -  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ──── ───── ───────── ─────── ───────── ───────── 
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٥٠،٠٠٠ ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 
 ════ ════ ═════════ ═══════ ═════════ ═════════ 

 ةمھاــسم ةكرــشك يراجتلا لجــسلا يف ةكرــشلا لیجــست نم ارابتعا ةكرــشلا ةیكلم يف مھلوبق مت نیذلا ددجلا نیمھاــسملا لثمت  *
 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ـھ ١٤٣٩ مرحم ٨ خیراتب ةلفقم ةیدوعس

 نم ةكرـشلا مھـسأل ةیمـسالا ةمیقلا ضیفخت مت ،)٢٠١٧ وینوی ١٣ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٨ ناـضمر ١٨ خیراتب نیمھاـسملا رارقلً اقبط
 ًالدب مھـس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نم نوكتی لاملا سأر حبـصأ ،كلذ ىلع ءانبو .مھـسلل يدوعـس لایر ١٠ ىلإ مھـسلل يدوعـس لایر ١٫٠٠٠

 .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ نم
 

 يماظنلا يطایتحالا  -١٨
 ةنـسلا لخد يفاـص نم ٪١٠ لیوحت ةكرـشلا ىلع بجی ،ةكرـشلل يـساـسألا ماظنلاو ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرـشلا ماظنلً اقبط

 .لاـملا سأر نم ٪٣٠ يطاـیتحالا اذـھ يلاـمجإ غلبی اـمدـنع لـیوحتلا اذـھ ءارجإ نع فقوتلا ةـكرــــشلل زوجی .يماـظنلا يطاـیتحالا ىلإ

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةرتفلا لخد يفاص نم ٪١٠ بینجتب ةكرشلا تماق ،ھیلع

 

  حابرألا تاعیزوت  -١٩
 لایر ٠٫٤٩٤٤ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ بجر ١٤ يف دقعنملا مھعامتجاب ةكرشلا يف نومھاسملا ررق

 حابرألا تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ غلبم ةیوست مت .يدوعس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإب مھسلل يدوعس

 .)٦ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٠ 

 لایر ٠٫٥٩٧٨ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم ٧ يف دقعنملا مھعامتجاب ةكرشلا يف نومھاسملا ررق

 حابرألا تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧ غلبم ةیوست مت .يدوعس لایر ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإب مھسلل يدوعس

  .)٦ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣١ 

 )ةمتت( حابرألا تاعیزوت -١٩

 ٠٫٥٨٤٣ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ وینوی ٢٩ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ لاوش ٥ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلا يف نومھاسملا ررق

 تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨ غلبم ةیوست مت .يدوعس لایر ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق غلبمب مھسلل يدوعس لایر

 .)٦ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم حابرألا

 
 جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم  -٢٠

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     

 ٣،٤١٢،٦٨٨  ٣،١٨٤،٠٥١  جیورت

 ٤،٢٧٠،٧٥١  ٢،٥٧٦،٩٩٨   نالعإو ةیاعد

  ٧،٦٨٣،٤٣٩  ٥،٧٦١،٠٤٩ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا  -٢١
 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  

 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     

 ٤٢،٨٤٤،٣٩٤  ٤٨،٨٥٧،١٦٣  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور

 ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٢١،٦٨٢،٨٤٠  )٥ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم

 ١٤،٤١٥،٨٨٥  ١٦،١٠٨،٧٣٥  )١٢ حاضیإ( كالھتسا

 ٥،٤٤٦،١٧٣  ٦،٣٦٣،٨٩٥  جمارب صیخارتو تالاصتا

 ٤،٤٤٥،٥٦٣  ٥،٩٧٥،٤١٦  ةینھم باعتا

 ١،٤٤٩،٩٢٣  ٥،٢٣١،٨٩٢  ةیموكح فیراصم

 ٣،٤٢٩،٤٠٧  ٤،٥٥٩،٨٥٣  نیمأت

 ١،٧٠٥،٧٨٠  ١،٦٩٧،٦١١  راجیا فیراصم

 ١،٥٦٢،٢٦١  -       )٥ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ

 ٢،٨٨٢،٨١٩  ٣،٩٤٩،٤٨٨  ىرخأ

  ١٥١،٣١٣،٨٦٣  ١١٤،٤٢٦،٨٩٣ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣١ 

 )ةمتت( حابرألا تاعیزوت -١٩

 ٠٫٥٨٤٣ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ وینوی ٢٩ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ لاوش ٥ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلا يف نومھاسملا ررق

 تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨ غلبم ةیوست مت .يدوعس لایر ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق غلبمب مھسلل يدوعس لایر

 .)٦ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم حابرألا

 
 جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم  -٢٠

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     

 ٣،٤١٢،٦٨٨  ٣،١٨٤،٠٥١  جیورت

 ٤،٢٧٠،٧٥١  ٢،٥٧٦،٩٩٨   نالعإو ةیاعد

  ٧،٦٨٣،٤٣٩  ٥،٧٦١،٠٤٩ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا  -٢١
 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  

 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     

 ٤٢،٨٤٤،٣٩٤  ٤٨،٨٥٧،١٦٣  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور

 ٧٣،١٣١،٦٥٨  ٢١،٦٨٢،٨٤٠  )٥ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم

 ١٤،٤١٥،٨٨٥  ١٦،١٠٨،٧٣٥  )١٢ حاضیإ( كالھتسا

 ٥،٤٤٦،١٧٣  ٦،٣٦٣،٨٩٥  جمارب صیخارتو تالاصتا

 ٤،٤٤٥،٥٦٣  ٥،٩٧٥،٤١٦  ةینھم باعتا

 ١،٤٤٩،٩٢٣  ٥،٢٣١،٨٩٢  ةیموكح فیراصم

 ٣،٤٢٩،٤٠٧  ٤،٥٥٩،٨٥٣  نیمأت

 ١،٧٠٥،٧٨٠  ١،٦٩٧،٦١١  راجیا فیراصم

 ١،٥٦٢،٢٦١  -       )٥ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ

 ٢،٨٨٢،٨١٩  ٣،٩٤٩،٤٨٨  ىرخأ

  ١٥١،٣١٣،٨٦٣  ١١٤،٤٢٦،٨٩٣ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٢ 

 ةیلاملا ءابعألا  -٢٢
 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  

 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧
٢٠١٨ 

 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     

 ١٣٥،٠٧٩،٥٣٢  ١٣٤،٨٧١،٦٩٧  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم

 ٨،٨٦٥،٢٧٨  ٩،٦٢٩،٠٦٢  )١٣ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ

 ٩٢،١٠١  ١٢٢،٩١٠  ةیكنب تالومع

  ١٤٤،٠٣٦،٩١١  ١٤٤،٦٢٣،٦٦٩ 
 

 يفاص ،ىرخألا تاداریإلا  -٢٣

 ربمتبس ٢٨ نم ةرتفلل  
 سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 لیربأ ١ نم ةرتفلل 
 ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     

 ١٤،٠٦٧،٤١٨  ٢،٠٢٥،٨١٠  ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع

 ٥،٧٣٧،٥٠٠  -       عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت

 )١،٦٣١،٥٨٦(  -       )١١ و ٦ يحاضیإ( يضارأ عیب نع ةراسخ

 )٧،٨٣٥،٣٥٤(  -       )٧ حاضیإ( نیدرومل ةمدقم تاعفد ةمیق يف ضافخنا

 )٦٦٨،٨٨٦(  ٧٥٩،٣٧٢  ىرخأ

  ٩،٦٦٩،٠٩٢  ٢،٧٨٥،١٨٢ 
 

 مھسلا حبر  -٢٤
 طـسوتملا ىلع مألا ةكرـشلا يف نیمھاـسملاب قلعتملا ةرتفلا لخد يفاـصو ةیـسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا ةمـسقب مھـسلا حبر باـستحا متی

 .ةرتفلا ةیاھن يف ةمئاقلا مھسألا ددعل حجرملا

 
 ةیعاطقلا تامولعملا -٢٥

 قفتتو يلاملا ریرقتلا دادعإل ساــسأك مدختــست يتلاو ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا ةعومجملا لمع تادحوو ةطــشنأب هذھ قلعتت

 ةعباـتلا تاـكرــــشلا ةـفاـك لوازت ثـیح دـحاو يلیغــــشت عاـطق لـكك ةـعومجملا تاـیلمع ةرادإلا ربتعت .ةـیلخادـلا ریراـقتلا تاءارجإ عم

  .ةھباشم ةیراجت ةطشنأ

 ةعومجملا تایلمعب ةقلعتملا تابولطملاو تادوجوملا يلامجإو ةیراقعلا تارامثتــــسالاو حبرلا يلامجإو ةعومجملا تاداریإ راھظإ متی

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف لكك

 .ةلاحلا هذھ ىلع قبطنت ال ةیفارغجلا تامولعملا نإف مث نمو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةعومجملا تایلمع ةفاك متت

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٣ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا  -٢٦
 :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ٢،٣٨٤،٧٢٩،٣٩٤  ٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٠٠٫٠٠٠  نامض تاباطخ

 
 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا  -٢٧

 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ١٦٨،٤١٤،٤٥٠  ٢٨٦،٣٢١،٤٥٠  ةنس نم لقأ
 ١،٣٠٤،٠٣٥،٢٩٥  ١،٣٥٣،٠٥٩،١٩٥  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ٥،١٣٩،٥٠٣،٢٥٨  ٤،٧٨٣،٦٧٧،٩٠٧  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦،٦١١،٩٥٣،٠٠٣  ٦،٤٢٣،٠٥٨،٥٥٢ 
 

 .)٦ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع تایقافتا نإ

 ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتــسم يــضارأ نع ةكرــشلا ىلع ةقحتــسملا تاراجیإلا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 لایر نویلم ٩٧ ةرتفلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمــــض فیراــــصمك اھتابثا مت يتلا ةیلیغــــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب

 .)يدوعس لایر نویلم ٩٧ :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧( يدوعس

 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا  -٢٨

 نیب ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع ھعفد وأ ام لصأ عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف ةلماعتم فارطأ
  :امإ تمت دق تابولطملا
 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف -
 .تابولطملاو تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف -

 ةلداعلا ةمیقلا ساقت .ةعومجملا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نإ
 مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل
 .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٣ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا  -٢٦
 :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ٢،٣٨٤،٧٢٩،٣٩٤  ٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١  )١١ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٠٠٫٠٠٠  نامض تاباطخ

 
 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا  -٢٧

 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١  
  يدوعس لایر

 ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧
 يدوعس لایر

     
 ١٦٨،٤١٤،٤٥٠  ٢٨٦،٣٢١،٤٥٠  ةنس نم لقأ
 ١،٣٠٤،٠٣٥،٢٩٥  ١،٣٥٣،٠٥٩،١٩٥  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ٥،١٣٩،٥٠٣،٢٥٨  ٤،٧٨٣،٦٧٧،٩٠٧  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦،٦١١،٩٥٣،٠٠٣  ٦،٤٢٣،٠٥٨،٥٥٢ 
 

 .)٦ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع تایقافتا نإ

 ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتــسم يــضارأ نع ةكرــشلا ىلع ةقحتــسملا تاراجیإلا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 لایر نویلم ٩٧ ةرتفلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمــــض فیراــــصمك اھتابثا مت يتلا ةیلیغــــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب

 .)يدوعس لایر نویلم ٩٧ :٢٠١٧ ربمتبس ٢٧( يدوعس

 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا  -٢٨

 نیب ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع ھعفد وأ ام لصأ عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف ةلماعتم فارطأ
  :امإ تمت دق تابولطملا
 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف -
 .تابولطملاو تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف -

 ةلداعلا ةمیقلا ساقت .ةعومجملا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نإ
 مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل
 .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٤ 

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا  -٢٨

 دـق نم ةـعومجملاـب ةـــــصاـخلا ةـیلاـملا تادوجوملا نوكتت .ةـیلاـملا تاـبولطملاو ةـیلاـملا تادوجوملا نم ةـیلاـملا تاودألا نوكتت

 تارامثتـــسالاو ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتـــسملا غلابملاو ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملا ضعبو نینیدملاو كونبلا ىدل ةدـــصرألاو

 غلاـبملاو نیرجأـتــــسملا نم تاـنیمأـتو نینئادـلاو لـجألا ةـلیوط ضورقلا نم ةـعومجملل ةـیلاـملا تاـبولطملا نوكتت اـمنیب ،عیبلل ةـحاـتملا

 زكرملا ةمئاق خیراتب ةیرتفدلا اھتمیق نع يرھوج لكشب فلتخت ال ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ .ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا

 .ةدحوملا يلاملا

 
  رطاخملا ةرادإ  -٢٩

 ةظفحم ریوطتو ءارـــش لیومت وھ ضورقلا نم يـــسیئرلا ضرغلا نإ .ضورقلا نم ةعومجملل ةیـــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 .اھتایلمع نم ةرشابم أشنت يتلا كونبلا ىدل ةدصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتسالا

 

 .ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو )تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاـــسلا تالومعلا راعـــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـــسأ رطاخم لثمت

 ٣١ يف اـمك ةـلومعب ةـطبترم تاـبولطم اـھیدـل نكل ،ةـلومعب ةـطبترم لـجألا ةـلیوط ةـماـھ تادوجوم ةـعومجملا ىدـل دـجوی ال .قوــــسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٨ سرام

 ةیراقعلا رطاخملا
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 يف ةربخ يوذ نیراـــشتـــسم ةعومجملا مدختـــست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ دادزت دق ریوطتلا عیراـــشم فیلاكت  •

 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم

 ةطبترملا تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاــسخ ببــسی امم رــسعم ام يــسیئر رجأتــسم حبــصی دق  •

 نامـضلا ىوتـسم ررقتو ،نیلمتحملا نیرجأتـسملا عیمجل يلاملا عـضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب

 .تانامض وأ راجیإ تانیمأت لكش ىلع كلذو بولطملا

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٥ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٢٩

 نامتئالا رطاخم
 رئاـــــسخ دـبكت ىلإ يدؤی اـمم لـیمع دـقع وأ ةـیلاـم ةادأ لـباـقم ھـتاـمازتلاـب ءاـفولا ىلع لـباـقملا فرطلا ةردـقم مدـع ناـمتئالا رطاـخم لـثمت

 تاــســسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطــشنألاو ریجأتلا ةطــشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام

  .ةیلاملا

 جئاتن ساسأ ىلع رجأتسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ضرعتلل ىـــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتـــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو لماـــشلا ينامتئالا فینـــصتلا

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا میوقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا
 .ةیـسیئرلا ةقالعلا تاذ تاھجلل ةلقتـسملا ةیلاملا مئاوقلا ساـسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی

 ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتسملا غلابملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا دحلا لثمی

 تاھجلل يلاملا زكرملا صحف لالخ نم ةیلام ةرتف لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامــض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت ال .)٦ حاــضیإ(

 نم قحتــــسملاب قلعتی اـمیف رطاـخملا مییقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاـھجلا هذھ ھـیف لـمعت يذلا قوــــسلا صحفو ةقالعلا تاذ

 .نیمھاسملا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا تاذ تاھجلا

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اقفو ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاـسـسؤملاو كونبلا ىدل ةدـصرألا نم ةجتانلا نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةـضرعم اھـسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینـصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يـساـسأ لكـشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةـسایـسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم
 أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت

 اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب ىلع ةردقلا مدع دنع ةلویسلا رطاخم

  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا ةلویسلا رفوت نم دكأتلل ماظتناب

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةیبنجألا تالمعلا فرــــص راعــــسأ يف تاریغتلل ةجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت

 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا
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 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٥ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٢٩

 نامتئالا رطاخم
 رئاـــــسخ دـبكت ىلإ يدؤی اـمم لـیمع دـقع وأ ةـیلاـم ةادأ لـباـقم ھـتاـمازتلاـب ءاـفولا ىلع لـباـقملا فرطلا ةردـقم مدـع ناـمتئالا رطاـخم لـثمت

 تاــســسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطــشنألاو ریجأتلا ةطــشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام

  .ةیلاملا

 جئاتن ساسأ ىلع رجأتسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ضرعتلل ىـــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتـــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو لماـــشلا ينامتئالا فینـــصتلا

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا میوقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا
 .ةیـسیئرلا ةقالعلا تاذ تاھجلل ةلقتـسملا ةیلاملا مئاوقلا ساـسأ ىلع ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی

 ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتسملا غلابملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا دحلا لثمی

 تاھجلل يلاملا زكرملا صحف لالخ نم ةیلام ةرتف لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامــض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت ال .)٦ حاــضیإ(

 نم قحتــــسملاب قلعتی اـمیف رطاـخملا مییقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاـھجلا هذھ ھـیف لـمعت يذلا قوــــسلا صحفو ةقالعلا تاذ

 .نیمھاسملا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا تاذ تاھجلا

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اقفو ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاـسـسؤملاو كونبلا ىدل ةدـصرألا نم ةجتانلا نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةـضرعم اھـسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینـصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يـساـسأ لكـشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةـسایـسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم
 أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت

 اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب ىلع ةردقلا مدع دنع ةلویسلا رطاخم

  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا ةلویسلا رفوت نم دكأتلل ماظتناب

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةیبنجألا تالمعلا فرــــص راعــــسأ يف تاریغتلل ةجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت

 .كلذل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا
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 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٦ 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا -٣٠
 اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 غلابملا نم غلبم لكل ةبــسنلاب .لماكلاب غلبملا لیــصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدــصرأ نم لیــصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی

 اـھریدـقت متی ھـناـف ،دادـــــسلا ةرخأـتم اـھنكلو اـھدرفمب ةـماـھ ربتعت ال يتلا غلاـبملا اـمأ .ةدـح ىلع غلبم لـكل ریدـقتلا اذـھ ءارجإ متی ،ةـماـھلا

 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلع ًءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 :٢٠١٧ ربمتبــــس ٢٧( يدوعــــس لایر ٣٨٥٫٣٤٩٫٩٩٩ نیینیدـملا ةدـــــصرأ يلاـمجإ غلب ،ةدـحوملا يلاـملا زكرملا ةـمئاـق خیراـتب

 )يدوعـــس لایر ١٢١٫٥٤٨٫١٣٧ :٢٠١٧ ربمتبـــس ٢٧( يدوعـــس لایر ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣ غلبم عم )يدوعـــس لایر ٣٦٥٫١٧٢٫٩٧٣

 غلابملاو ةیلبقتــسملا تارتفلا يف لعفلاب اھلیــصحت مت يتلا غلابملا نیب تاقورف ةیأ تابثإ متی .اھلیــصحت يف كوكــشم نوید صــصخمك

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةعقوتملا

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا
 .كالھتــسالا باــستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتــسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتــسالا وأ لــصألل عقوتملا مادختــسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیوً ایونس

 

 ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةرتفل ةقحاللا ثادحألا -٣١

 يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ خیراتب
 يدوعس لایر نویلم ١٫٣٧٢ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت ةداعإل

 .ةحبارملا لیھست يلامجإ نم

 ةدع عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا لیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 .ىرخألا تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتاو ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٢٨ غلبم ةعومجملا تمدختسا

 ىلا ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا ىلع ءانب ةیئاھنلا ةیوكزلا طوبرلا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تلمتسا ،٢٠١٨ ربمفون ١٩ خیراتب
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تالجس يف ةحضوملا غلابملا نم لقأ ةاكز صصخم غلبم ھنع جتن يذلاو ٢٠١٦ ىلا ٢٠٠٧ نم تاونسلل ةئیھلا

 ةیلاملا ةنسلا دعب يدوعس لایر نویلم ٧٥٫١ اھردق ةعومجملل ةدرتسم ةاكز غلبم عیزوتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تماق ،كلذ ىلع ًءانب
 .٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا

 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رادصا ةداعإ -٣٢

 ةداعإب ةعومجملا تماق ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلل )"ةقباسلا ةیلاملا مئاوقلا"( ةققدملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ دعب

 رییاعملا عابتال ةعومجملا ةطخب قلعتملا حاصفإلا لیدعت دعب )"اھرادصإ داعملا ةیلاملا مئاوقلا"( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ رادصإ
 ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسللو يف امك يلاملا ریرقتلل نوكتل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

  .٢٠١٩ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسللو يف امك يلاملا ریرقتلل اھنأ نم ةقباسلا ةیلاملا مئاوقلا يف ھنع حاصفإلا مت امل افالخ كلذو

 ١٠ ىلإ مھسلل يدوعس لایر ١٫٠٠٠ نم ةكرشلا مھسأل ةیمسألا ةمیقلاب قلعتملا حاصفإلا لیدعتب ةعومجملا تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإ

 نم نوكتی لاملا سأر حبصأ ،كلذ ىلع ءانبو .٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةمئاقلا مھسألا ددع لیدعت مت ھیلعو .مھسلل يدوعس لایر
 ددع يف ریغتللً ارظن مھسلل حابرألا تاعیزوتو مھسلا ةیحبر باستحا لیدعت مت .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ نم ًالدب مھس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

  .ةمئاقلا مھسألا

 هذھ لوح )١٩( و )١٧( و )٣( تاحاـــضیالا يف كلذ نع حاـــصفالاو ةقفرملا اھرادـــصإ داعملا ةیلاملا مئاوقلا يف كلذ حیحـــصت مت
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 ٨ صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٣٤ - ٩ صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٣ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

  حاضیإ 
٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
      
 ٢،١٢٣،٧٧٣،٨٩٢  ٢،١٥٩،٤١٠،١٩٤   تاداریإلا
 )٥٤٣،٢٢٥،٦٢٩(  )٥٣٠،٧٢٩،١٤٧(   تاداریإلا ةفلكت
 )٢٢١،٥٨٢،٤٢٢(  )٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧(  ١٢ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٥،٩٤٢،٤٦٢(  -  ١٢  ةیراقع تارامثتسا بطش
 ١،٣١٣،٠٢٣،٣٧٩  ١،٣٦١،١٨٦،٦٨٠   حبرلا يلامجإ
      فیراصملا      
 )١٩،١٢٢،٩١٠(  )١٣،٤٤٤،٤٨٨(  ٢١ جیورتو ةیاعد
 )١٥٨،٦٣٧،٣٩١(  )٢٦٥،٧٤٠،٧٥٦(  ٢٢ ةیرادإو ةیمومع
 )١٧٧،٧٦٠،٣٠١(  )٢٧٩،١٨٥،٢٤٤(   فیراصملا يلامجإ
 ١،١٣٥،٢٦٣،٠٧٨  ١،٠٨٢،٠٠١،٤٣٦   ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا      
 ٨،٨٢١،٥٠٧  ٩،٦٥٠،٩٢٨  ١٠ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا      
 )١٧٩،١٢١،١٣٦(  )٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠(  ٢٣ ةیلام ءابعأ
 ١٢،٠٢٥،٩٤٧  ١٢،٤٥٤،٢٧٤  ٢٤ يفاص ،ىرخأ تاداریإ
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦  ٨١٥،٤٤٦،٠٥٨   ةاكزلا لبق لخدلا

 )٢٧،١٥٤،٤٢٣(  )٣٢،٦٨٤،٣٤٦(  ١٧ ةاكزلا
 ٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣  ٧٨٢،٧٦١،٧١٢   ةنسلا لخد يفاص

      :ـب قلعتملا ةنسلا لخد يفاص
 ٩٣١،٧٣١،٠٧١  ٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٨،١٠٣،٩٠٢  ١١،٨٨٨،٢٦٨   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
   ٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣  ٧٨٢،٧٦١،٧١٢ 

     ٢٥ :مھسلا حبر

 ٢٫٥٥  ٢٫٤٣   ةكرشلا يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا
 ٢٫٠٩  ١٫٧٣   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةنسلا لخد يفاص 
 
 
 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٣ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ١٥٨،٢١٧،٥٨٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٥ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٣٣،٧٧٨،٦٦٥  ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٦ يفاص ،نونیدم
  ١٧٢،٢٥٣،٤١٥  ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١  ٧ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٠،٦٨٧،٢٤٥  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ٩ ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٨٥،٥٥٤،٦٥٥  ٥٣،٩٠٠،٩١٣  ٨ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٨٣٠،٤٩١،٥٦٨  ٨٩٤،٠٧٢،٣١٧   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

      ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 ١١،٩٦٣،٣٧٨  ٨٠،٦٩٢،١١٦  ٩ لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢١٤،٤٤٥،٠٤٧  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٧ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٦٢،٣٣٧،٠٠٠  ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠    امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٥،٠١٨،٣٩٧  ٣٩،٦٦٩،٣٢٢  ١٠ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٢،١٦٩،٥٢١  ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١١ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠،٢٩٨،٩٩٢،٩٢٢  ١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨  ١٢ ةیراقع تارامثتسا
 ١٢٠،٧٤٦،٤٦٩  ١٣٥،٨٢٦،٢٣٤  ١٣ تادعمو تاكلتمم
 ١١،٠٧٥،٦٧٢،٧٣٤  ١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١١،٩٠٦،١٦٤،٣٠٢  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   تادوجوملا يلامجإ

      ةیكلملا قوقحو تابولطملا

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٦٦،٠٠٠،٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ١٤ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٤٥،٨٦٤،١١٢  ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨   نونئاد
 ٢٢٦،٠٩٩،٨٩٢  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ٧ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٣٢٥،٣٤٦،٦٥٨  ٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠  ١٥ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٢٤،٧٧٨،١٦٩  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦  ١٦ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١١٧،٣٥٣،٨٤١  ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠  ١٧ ةقحتسم ةاكز
 ١،٢٠٥،٤٤٢،٦٧٢  ١،٥٧٠،٥٧٢،٦٤٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٥،٧٩٢،١٣١،٨٥٤  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤  ١٤ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٦،٨٤٢،٦٩٦  ٢٥،١٥٨،٤٨٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٥،٨١٨،٩٧٤،٥٥٠  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧،٠٢٤،٤١٧،٢٢٢  ٦،٩٧٣،٣٥٧،٣٢٢   تابولطملا يلامجإ
      
      ةیكلملا قوقح

   نیمھاسملا قوقح
 
   

 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٨ لاملا سأر
 ٢٩٣،٦٥١،٩٧١  ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥  ١٩ يماظن يطایتحا
 ١٣٦،٧٢٣،٩٠٤  ٨٤،٥١٠،٠٠٤   ةاقبم حابرأ
 ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ )رئاسخ(
 ٣٣٥،٣١٧  )٢٣،٧٨٣(  ١١ عیبلل
 ٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢  ٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦   نیمھاسملا قوقح يلامجإ

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 ١،٠٣٥،٨٨٨  ٢،١٧٤،١٥٦ 

 ٤،٨٨١،٧٤٧،٠٨٠  ٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١١،٩٠٦،١٦٤،٣٠٢  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق
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 ٢،١٢٣،٧٧٣،٨٩٢  ٢،١٥٩،٤١٠،١٩٤   تاداریإلا
 )٥٤٣،٢٢٥،٦٢٩(  )٥٣٠،٧٢٩،١٤٧(   تاداریإلا ةفلكت
 )٢٢١،٥٨٢،٤٢٢(  )٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧(  ١٢ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٥،٩٤٢،٤٦٢(  -  ١٢  ةیراقع تارامثتسا بطش
 ١،٣١٣،٠٢٣،٣٧٩  ١،٣٦١،١٨٦،٦٨٠   حبرلا يلامجإ
      فیراصملا      
 )١٩،١٢٢،٩١٠(  )١٣،٤٤٤،٤٨٨(  ٢١ جیورتو ةیاعد
 )١٥٨،٦٣٧،٣٩١(  )٢٦٥،٧٤٠،٧٥٦(  ٢٢ ةیرادإو ةیمومع
 )١٧٧،٧٦٠،٣٠١(  )٢٧٩،١٨٥،٢٤٤(   فیراصملا يلامجإ
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 )١٧٩،١٢١،١٣٦(  )٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠(  ٢٣ ةیلام ءابعأ
 ١٢،٠٢٥،٩٤٧  ١٢،٤٥٤،٢٧٤  ٢٤ يفاص ،ىرخأ تاداریإ
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦  ٨١٥،٤٤٦،٠٥٨   ةاكزلا لبق لخدلا

 )٢٧،١٥٤،٤٢٣(  )٣٢،٦٨٤،٣٤٦(  ١٧ ةاكزلا
 ٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣  ٧٨٢،٧٦١،٧١٢   ةنسلا لخد يفاص

      :ـب قلعتملا ةنسلا لخد يفاص
 ٩٣١،٧٣١،٠٧١  ٧٧٠،٨٧٣،٤٤٤    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٨،١٠٣،٩٠٢  ١١،٨٨٨،٢٦٨   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
   ٩٤٩،٨٣٤،٩٧٣  ٧٨٢،٧٦١،٧١٢ 

     ٢٥ :مھسلا حبر

 ٢٫٥٥  ٢٫٤٣   ةكرشلا يف نیمھاسملاب قلعتملا مھسلل ةیسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا
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 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٣ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

 
 حاضیإ

 ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

      تادوجوملا
      ةلوادتملا تادوجوملا
 ١٥٨،٢١٧،٥٨٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٥ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٣٣،٧٧٨،٦٦٥  ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٦ يفاص ،نونیدم
  ١٧٢،٢٥٣،٤١٥  ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١  ٧ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٠،٦٨٧،٢٤٥  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ٩ ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٨٥،٥٥٤،٦٥٥  ٥٣،٩٠٠،٩١٣  ٨ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٨٣٠،٤٩١،٥٦٨  ٨٩٤،٠٧٢،٣١٧   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

      ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 ١١،٩٦٣،٣٧٨  ٨٠،٦٩٢،١١٦  ٩ لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٢١٤،٤٤٥،٠٤٧  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٧ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٦٢،٣٣٧،٠٠٠  ١٧٥،٩٩٩،٠٠٠    امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٥،٠١٨،٣٩٧  ٣٩،٦٦٩،٣٢٢  ١٠ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٢،١٦٩،٥٢١  ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١١ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠،٢٩٨،٩٩٢،٩٢٢  ١٠،٢٢٥،٦٩٩،٢٣٨  ١٢ ةیراقع تارامثتسا
 ١٢٠،٧٤٦،٤٦٩  ١٣٥،٨٢٦،٢٣٤  ١٣ تادعمو تاكلتمم
 ١١،٠٧٥،٦٧٢،٧٣٤  ١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١١،٩٠٦،١٦٤،٣٠٢  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   تادوجوملا يلامجإ

      ةیكلملا قوقحو تابولطملا

  ةلوادتملا تابولطملا
 

   
 ٦٦،٠٠٠،٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ١٤ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٤٥،٨٦٤،١١٢  ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨   نونئاد
 ٢٢٦،٠٩٩،٨٩٢  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ٧ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٣٢٥،٣٤٦،٦٥٨  ٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠  ١٥ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٢٢٤،٧٧٨،١٦٩  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦  ١٦ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١١٧،٣٥٣،٨٤١  ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠  ١٧ ةقحتسم ةاكز
 ١،٢٠٥،٤٤٢،٦٧٢  ١،٥٧٠،٥٧٢،٦٤٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 
   

 ٥،٧٩٢،١٣١،٨٥٤  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤  ١٤ لجألا ةلیوط ضورق
 ٢٦،٨٤٢،٦٩٦  ٢٥،١٥٨،٤٨٨   نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ٥،٨١٨،٩٧٤،٥٥٠  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧،٠٢٤،٤١٧،٢٢٢  ٦،٩٧٣،٣٥٧،٣٢٢   تابولطملا يلامجإ
      
      ةیكلملا قوقح

   نیمھاسملا قوقح
 
   

 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٨ لاملا سأر
 ٢٩٣،٦٥١،٩٧١  ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥  ١٩ يماظن يطایتحا
 ١٣٦،٧٢٣،٩٠٤  ٨٤،٥١٠،٠٠٤   ةاقبم حابرأ
 ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ حابرأ )رئاسخ(
 ٣٣٥،٣١٧  )٢٣،٧٨٣(  ١١ عیبلل
 ٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢  ٤،٩٠٥،٢٢٥،٥٣٦   نیمھاسملا قوقح يلامجإ

  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 ١،٠٣٥،٨٨٨  ٢،١٧٤،١٥٦ 

 ٤،٨٨١،٧٤٧،٠٨٠  ٤،٩٠٧،٣٩٩،٦٩٢   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١١،٩٠٦،١٦٤،٣٠٢  ١١،٨٨٠،٧٥٧،٠١٤   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٣ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦ 

  
 حاضیإ

     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

      ٢٠١٧ 
        يدوعس لایر

    ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦ ٨١٥،٤٤٦،٠٥٨   ةاكزلا لبق لخدلا
    :ـل تالیدعتلا

 ١٧٩،١٢١،١٣٦ ٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠ ٢٣  ةیلام ءابعأ
 ٢٢١،٥٨٢،٤٢٢ ٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧ ١٢ ةیراقع تارامثتسإ كالھتسإ
 ٢٢،٩٣١،٣٩٢ ٩٤،٨١٤،٤٩٨ ٦ اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم
 ٢٠،٨٨٥،٥٢٩ ٣٠،٥٢٤،٦٢٠ ١٣ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 - ٧،٨٣٥،٣٥٤ ٢٤ نیدروملل ةمدقم تاعفد ةمیق ضافخنا
 ٦،٣٦٤،٥٢٦ ٥،٦٦٣،٥٧٦  نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 - ١،٦٣١،٥٨٦ ٢٤ يضارأ عیب نم ةراسخ
 - ١،٥٦٢،٢٦١ ٦ ةبوطشم ةنیدم ممذ
 )٨،٨٢١،٥٠٧( )٩،٦٥٠،٩٢٨( ١٠ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا

 - )١٦،٠٩٣،٢٢٨( ٢٤  ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
       ٤٥،٩٤٢،٤٦٢ - ١٢ ةیراقع تارامثتسا بطش

  ١،٤٦٤،٩٩٥،٣٥٦ ١،٤٨٧،٨٨٨،٧٤٤ 
    :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا

 )٨٧،١٤١،٩٨٢( )١٠٩،٣٣١،٢٧٠(  نونیدم
 )٢٣٢،٠٧٧،١٩٢( )١٩٩،٤٧٥،٥٤٣(  يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم ةقحتسم غلابم
 ١٨،٦٠٨،٩٦٣ ١٠،١٥٦،٣٨٨  ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ١٨،٣٥٧،٤٧٧ ٣٢،٤٤٧،٢٣٩  نونئاد
 )١٢٠،٧٧٠،٦١٢( )٣٣،٥٨٧،٤٤٣(  ةبستكم ریغ تاداریإ
       ٣٠،٩١٢،٩٥٤ ٦٦،٩٧٤،٩٨٦  ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ١،٠٩٢،٨٨٤،٩٦٤ ١،٢٥٥،٠٧٣،١٠١  تایلمعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا
 )٤٦٠،٧٢٤( )٧،٣٤٧،٧٨٤(  نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
       )٢٦١،٠٧٨( )٣،٤٧٨،٢١٧( ١٧ ةعوفدم ةاكز

       ١،٠٩٢،١٦٣،١٦٢ ١،٢٤٤،٢٤٧،١٠٠  ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص
    ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢،٦٥١،١٩٥،٧٨٨( )٣٣٢،٤٥٦،٣٧٧(  ١٢ ةیراقع تارامثتسال تافاضا

 )٨٠،٧٤٥،٣٦٠( )٤٥،٦٠٤،٣٨٥( ١٣ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٣ ١٠ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
       ٤٥١،٢٩٢،٢٨٣ )١٦٢،٥٤٩،٣٥٢(  ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

       )٢،٢٧٠،٦٤٨،٨٦٥( )٥٣٥،٦١٠،١١١(  ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
    ةیلیومتلا ةطشنألا
 )٢،٣٤٩،٠٠٠،٠٠٠( )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( ١٤ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )٩١،٦٩٧،٤٠٢( )٣٤٦،٥٠٣،٦٠٩(  ةعوفدم ةیلام ءابعأ
 )٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠( )٣٧٤،٠٠٠،٠٠٠( ٧  ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ٣،٨٨٦،٠٠٠،٠٠٠ - ١٤  ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٠٣،٦٥١،٥٧٥( - ١٤  ةعوفدم تالماعم فیلاكت

       )١٧،٧٨١،٨٦٣( -  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
       ١،٠٩٣،٨٦٩،١٦٠ )٧٨٦،٥٠٣،٦٠٩(  ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف ةمدختسملا( ةیدقنلا يفاص
 )٨٤،٦١٦،٥٤٣( )٧٧،٨٦٦،٦٢٠(  كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف صقنلا يفاص

       ٢٤٢،٨٣٤،١٣١ ١٥٨،٢١٧،٥٨٨  ةنسلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
       ١٥٨،٢١٧،٥٨٨ ٨٠،٣٥٠،٩٦٨ ٥ ةنسلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٣ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٧ 

  
 حاضیإ

     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

      ٢٠١٧ 
        يدوعس لایر

    
    :ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠و ٧ نیمھاسملا باسح قیرط نع اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 - ١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥ ٧  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت يضارأ عیب
 )٩٤٨٫٦٦٧( )١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤( ٧ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ةھج باسح لالخ نم ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةقحتسم غلابم ةیوست
 - ٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢ ٧ ىرخأ ةقالع تاذ
 - ١٠٫٧٥٠٫٠٠٠  ٧  ىرخأ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم حابرأ تاعیزوت ةیوست

 )١٫٣٣٦٫١٤٨( )٣٥٩٫١٠٠( ١١ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةققحم ریغ ةراسخ
 )١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤( )٢٠٫٨٦٠٫٤٨٣( ١٢و ٧ يفاص ،ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم ةیراقع تارامثتسا
 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠( - ٧ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ لوحمً امدقم عوفدم راجیإ
 )٦٫٦١٤٫٢٤٢( - ١٢ ةلمسرم تالماعم فیلاكت
    

    
    
    
 
 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٣ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦ 

  
 حاضیإ

     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

      ٢٠١٧ 
        يدوعس لایر

    ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦ ٨١٥،٤٤٦،٠٥٨   ةاكزلا لبق لخدلا
    :ـل تالیدعتلا

 ١٧٩،١٢١،١٣٦ ٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠ ٢٣  ةیلام ءابعأ
 ٢٢١،٥٨٢،٤٢٢ ٢٦٧،٤٩٤،٣٦٧ ١٢ ةیراقع تارامثتسإ كالھتسإ
 ٢٢،٩٣١،٣٩٢ ٩٤،٨١٤،٤٩٨ ٦ اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم
 ٢٠،٨٨٥،٥٢٩ ٣٠،٥٢٤،٦٢٠ ١٣ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 - ٧،٨٣٥،٣٥٤ ٢٤ نیدروملل ةمدقم تاعفد ةمیق ضافخنا
 ٦،٣٦٤،٥٢٦ ٥،٦٦٣،٥٧٦  نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت صصخم
 - ١،٦٣١،٥٨٦ ٢٤ يضارأ عیب نم ةراسخ
 - ١،٥٦٢،٢٦١ ٦ ةبوطشم ةنیدم ممذ
 )٨،٨٢١،٥٠٧( )٩،٦٥٠،٩٢٨( ١٠ ةلیمز ةكرش لخد يفاص يف ةصحلا

 - )١٦،٠٩٣،٢٢٨( ٢٤  ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
       ٤٥،٩٤٢،٤٦٢ - ١٢ ةیراقع تارامثتسا بطش

  ١،٤٦٤،٩٩٥،٣٥٦ ١،٤٨٧،٨٨٨،٧٤٤ 
    :ةیلیغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاریغتلا

 )٨٧،١٤١،٩٨٢( )١٠٩،٣٣١،٢٧٠(  نونیدم
 )٢٣٢،٠٧٧،١٩٢( )١٩٩،٤٧٥،٥٤٣(  يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم ةقحتسم غلابم
 ١٨،٦٠٨،٩٦٣ ١٠،١٥٦،٣٨٨  ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ١٨،٣٥٧،٤٧٧ ٣٢،٤٤٧،٢٣٩  نونئاد
 )١٢٠،٧٧٠،٦١٢( )٣٣،٥٨٧،٤٤٣(  ةبستكم ریغ تاداریإ
       ٣٠،٩١٢،٩٥٤ ٦٦،٩٧٤،٩٨٦  ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ١،٠٩٢،٨٨٤،٩٦٤ ١،٢٥٥،٠٧٣،١٠١  تایلمعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا
 )٤٦٠،٧٢٤( )٧،٣٤٧،٧٨٤(  نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
       )٢٦١،٠٧٨( )٣،٤٧٨،٢١٧( ١٧ ةعوفدم ةاكز

       ١،٠٩٢،١٦٣،١٦٢ ١،٢٤٤،٢٤٧،١٠٠  ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص
    ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢،٦٥١،١٩٥،٧٨٨( )٣٣٢،٤٥٦،٣٧٧(  ١٢ ةیراقع تارامثتسال تافاضا

 )٨٠،٧٤٥،٣٦٠( )٤٥،٦٠٤،٣٨٥( ١٣ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٣ ١٠ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
       ٤٥١،٢٩٢،٢٨٣ )١٦٢،٥٤٩،٣٥٢(  ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

       )٢،٢٧٠،٦٤٨،٨٦٥( )٥٣٥،٦١٠،١١١(  ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص
    ةیلیومتلا ةطشنألا
 )٢،٣٤٩،٠٠٠،٠٠٠( )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( ١٤ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )٩١،٦٩٧،٤٠٢( )٣٤٦،٥٠٣،٦٠٩(  ةعوفدم ةیلام ءابعأ
 )٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠( )٣٧٤،٠٠٠،٠٠٠( ٧  ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ٣،٨٨٦،٠٠٠،٠٠٠ - ١٤  ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٠٣،٦٥١،٥٧٥( - ١٤  ةعوفدم تالماعم فیلاكت

       )١٧،٧٨١،٨٦٣( -  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
       ١،٠٩٣،٨٦٩،١٦٠ )٧٨٦،٥٠٣،٦٠٩(  ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف ةمدختسملا( ةیدقنلا يفاص
 )٨٤،٦١٦،٥٤٣( )٧٧،٨٦٦،٦٢٠(  كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا يف صقنلا يفاص

       ٢٤٢،٨٣٤،١٣١ ١٥٨،٢١٧،٥٨٨  ةنسلا ةیادب يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
       ١٥٨،٢١٧،٥٨٨ ٨٠،٣٥٠،٩٦٨ ٥ ةنسلا ةیاھن يف كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٩ 

 تاطاشنلا - ١
 ةیبرعلا ةكلمملا ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجــسم ةلفقم ةیدوعــس ةمھاــسم ةكرــش ،)"مألا ةكرــشلا" وأ "ةكرــشلا"( ةیبرعلا زكارملا ةكرــش

 .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب ةیدوعسلا

 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا عـضولا رییغت مت

  .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا(

 ينابملا ةماقإل يـضارألا ءارـش يف )"ةعومجملا" ــــــب نیعمتجم مھیلإ راـشیو( اھل ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلل يـسیئرلا طاـشنلا لثمتی

 مدھلا كلذ لمــشیو ةیراجتلاو ةینكــسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرــشلا حلاــصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتــساو اھریوطتو اھیلع

 قدانفلاو ةیحایـــسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغـــشتو ةنایـــص ىلع لمتـــشت امك .ةنایـــصلا لامعأو رفحلاو میمرتلاو

 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو ةرادإو معاطملاو

 يناـثلا ىداـمج ٢٩ خیراـتب ةرادإلا سلجم لـبق نم صاـخ ضرغل ةدـعملا ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذـھ رادـــــصا ىلع ةـقفاوملا تـمت

 .)٢٠١٩ سرام ٦ قفاوملا( ـھ١٤٤٠

  :٢٠١٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف

 ٪ ةیـكلملا ةبسن  )١( ةعباتلا ةكرشلا مسا
 )٢( ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  

 ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥   ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم
 ٪٥  ٪٩٥  ةراجتلل نیتاسبلا نویع ةكرش
 -  ٪٥٠  هاكرشو ریكحلا نسحملا دبع اھباحصأل ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا خسارلا ثرإلا ةكرش

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ .١

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ .٢

 يف اھراھظإو ،اھل ةعباتلا تاكرـشلا حلاـصل ةیراجتلا اھتاعمجم تایلمع نع لزانتلاب ةكرـشلا تماق ،ةقباـسلا تاونـسلا لالخ .٣
 هذھ تایلمع ةكرـشلا تداعتـسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ خیراتب ةكرـشلا يف نیمھاـسملا رارقلً اقبط نكل .اھب ةـصاخلا ةیلاملا مئاوقلا
 .٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا تاعمجملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٩ 

 تاطاشنلا - ١
 ةیبرعلا ةكلمملا ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجــسم ةلفقم ةیدوعــس ةمھاــسم ةكرــش ،)"مألا ةكرــشلا" وأ "ةكرــشلا"( ةیبرعلا زكارملا ةكرــش

 .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب ةیدوعسلا

 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا عـضولا رییغت مت

  .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا(

 ينابملا ةماقإل يـضارألا ءارـش يف )"ةعومجملا" ــــــب نیعمتجم مھیلإ راـشیو( اھل ةعباتلا تاكرـشلاو ةكرـشلل يـسیئرلا طاـشنلا لثمتی

 مدھلا كلذ لمــشیو ةیراجتلاو ةینكــسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرــشلا حلاــصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتــساو اھریوطتو اھیلع

 قدانفلاو ةیحایـــسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغـــشتو ةنایـــص ىلع لمتـــشت امك .ةنایـــصلا لامعأو رفحلاو میمرتلاو

 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو ةرادإو معاطملاو

 يناـثلا ىداـمج ٢٩ خیراـتب ةرادإلا سلجم لـبق نم صاـخ ضرغل ةدـعملا ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذـھ رادـــــصا ىلع ةـقفاوملا تـمت

 .)٢٠١٩ سرام ٦ قفاوملا( ـھ١٤٤٠

  :٢٠١٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف

 ٪ ةیـكلملا ةبسن  )١( ةعباتلا ةكرشلا مسا
 )٢( ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  

 ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥   ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم
 ٪٥  ٪٩٥  ةراجتلل نیتاسبلا نویع ةكرش
 -  ٪٥٠  هاكرشو ریكحلا نسحملا دبع اھباحصأل ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا خسارلا ثرإلا ةكرش

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ .١

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ .٢

 يف اھراھظإو ،اھل ةعباتلا تاكرـشلا حلاـصل ةیراجتلا اھتاعمجم تایلمع نع لزانتلاب ةكرـشلا تماق ،ةقباـسلا تاونـسلا لالخ .٣
 هذھ تایلمع ةكرـشلا تداعتـسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ خیراتب ةكرـشلا يف نیمھاـسملا رارقلً اقبط نكل .اھب ةـصاخلا ةیلاملا مئاوقلا
 .٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا تاعمجملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١١ 

 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم - ٤

 درونو .ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةبـــساحملا رییاعمل اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت

 :ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا مھألً انایب يلی امیف
 
 يبساحملا فرعلا

 اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتــــسالا ءانثتــــساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت

 .ةلداعلا ةمیقلاب
 
 تاریدقتلا مادختسا

 تاـضارتفالاو تاریدقتلا مادختـسا ،اھیلع فراعتملا ةیبـساحملا ئدابملل اقفو ،صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 ةیلاملا مئاوقلا خیراتب ةلمتحملا تابولطملاو تادوجوملا نع حاــــصفإلاو ،ةلجــــسملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق ىلع رثؤت دق يتلا

 مغرلابو .اھنأــشب ةیلاملا مئاوقلا تدعأ يتلا ةرتفلا لالخ اھنع حرــصملا فیراــصملاو تاداریإلا غلابمو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا

 نأ الإ ،ةیراجلا ثادحألاو تایلمعلا نع ةرادإلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا لـضفأ ىلع ينبم تاریدقتلاو تاـضارتفالا هذھ دادعإ نأ نم

 .تاریدقتلا هذھ نع فلتخت دق ةیئاھنلا ةیلعفلا جئاتنلا
 

 نونیدملا

 ىلع ةعومجملا ةردق مدع ىلع يعوــضوم لیلد دوجو دنع تاــصــصخملا تابثإ متیو .ةروتافلل يلــصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا رھظت

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا لیصحت
 
 تارامثتسالا

 نع ةبـــساحملا متی ً.اكرتـــشمً اعورـــشم وأ ةعبات ةكرـــش ربتعت الوً اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأـــشنم يھ ةلیمزلا ةكرـــشلا

 ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرــشلا يف رامثتــسالا دیقی اھبجومبو ،ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختــساب ةلیمزلا تاكرــشلا يف ةعومجملا تارامثتــسا

 تادوجوم يفاـــــص يف ةـعومجملا ةـــــصح ىلع أرطت يتلا تاریغتلاـب ةـلدـعملا ةـفلكتلاـب صاـخ ضرغل ةدـعملا ةدـحوملا يلاـملا زكرملا

 يأ تابثا ةلاح يفو .ةلیمزلا تاكرــشلا لامعأ جئاتن يف ةــصحلا صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق سكعت .ةلیمزلا ةكرــشلا

 قبطتی ذإ ،كلذ نع حاـصفالاو رییغت يأ يف اھتـصح تابثإب ةعومجملا موقت ،ةلیمزلا ةكرـشلا يف ةیكلملا قوقح نمـض ةرـشابم رییغت

 نع ةـجتاـنلا ةـققحملا ریغ رئاـــــسخلاو حاـبرألا فذـح متی .صاـخ ضرغل ةدـعملا ةدـحوملا ةـیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةـمئاـق يف ،كـلذ

 .ةلیمزلا ةكرشلا يف اھتصح ردقب ةلیمزلا تاكرشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا
 

 يف اھرامثتـسا ةمیق يف ضافخنا ةراـسخ تابثإ يرورـضلا نم ناك اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعبو

 يف ضافخنا عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد دوجو نم دكأتلاب ةعومجملا موقت ،يلام زكرم ةمئاق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا اھتاكرــــش

 نیب قرفلاب كلذو ضافخنالا غلبم باـــستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ةلیمز ةكرـــش يأ يف رامثتـــسالا ةمیق

 مئاوقلا دادعإ متی .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف غلبملا تابثاو ءارـشلا ةفلكتو ةلیمزلا ةكرـشلل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا

 ةیبساحملا تاسایسلا قفتت يك ةمزاللا تایوستلا ءارجإ متی ،ةرورضلا دنعو .مألا ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةلیمزلا تاكرشلل ةیلاملا

 .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا كلت عم

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٠ 

 ضرعلاو دادعإلا سسأ -٢

 ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا عـضولا رییغت مت ،هالعأ )١( حاـضیإلا يف نیبم وھ امك

 دعب ةكرـشلل ةیلام ةرتف لوأ أدبت ،ةكرـشلل يـساـسألا ماظنلل اقبط .)٢٠١٧ ربمتبـس ٢٨ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم

 كلذ عمو .٢٠١٨ سرام ٣١ يف يھتنتو )٢٠١٧ ربمتبــس ٢٨ يأ( لدعملا يراجتلا لجــسلا يف ةكرــشلا لیجــست خیرات نم لوحتلا

 ىتح ٢٠١٧ لیربأ ١ نم أدبت ةلماك ةدحاو ةنـسل صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرعو دادعإ ةكرـشلا ةرادإ تررق

 ةكلمملا يف اـھیلع فراـعتملا ةـیبــــساـحملا رییاـعملل اـقبط صاخ ضرغل ةدـعملا ةدحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت .٢٠١٨ سرام ٣١

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا

 ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةكرـشلا لوحت لبق ةعومجملا تایلمعب قلعتت يتلاو ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلل ةنراقملا ماقرأ راھظإ مت

 .ةنراقملا ضارغأل ةلفقم ةیدوعس

 دیحوتلا سسأ   -٣
 اھل ةعباتلا تاكرـــشلاو مألا ةكرـــشلا لامعأ جئاتنو تابولطمو تادوجوم صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نمـــضتت

ً ارامثتـسا ،ةرـشابم ریغ وأ ةرـشابم ةروـصب ،مألا ةكرـشلا اھیف كلتمت يتلا كلت ةعباتلا ةكرـشلاب دـصقیو .)١( مقر حاـضیإلا يف ةروكذملا

 دیحوت متی .ةیلمع ةرطیـس اھیلع سرامت وأ / و تیوـصتلا ھل قحی يذلا لاملا سأر نم ٪٥٠ نع دیزت ةـصح نم نوكتی لجألا لیوط

 دادعإ متی .ةرطیـسلا هذھ لثم ةـسرامم نع فقوتلا نیحلو تاكرـشلا هذھ ىلع مألا ةكرـشلا ةرطیـس خیرات نم ارابتعا ةعباتلا ةكرـشلا

 دعت .ةعباتلا تاكرــشلل ةلقتــسملا ةیلاملا مئاوقلاو مألا ةكرــشلل ةیلاملا مئاوقلا ساــسأ ىلع صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 .ةلثامم ةیبساحم تاسایس مادختساب ،مألا ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا

  .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةعومجملا تاكرش نیب ةلخادتملا ةماھلا تالماعملاو ةدصرألا ةفاك فذح مت

 متیو ،ةعومجملا لبق نم ةكولمملا ریغ تادوجوملا يفاــــصو ةراــــسخلا وأ حبرلا يف ةــــصحلا ةرطیــــسملا ریغ ةیكلملا قوقح لثمت

 ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمضو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلقتسم ةروصب اھراھظإ

  .مألا ةكرشلا يف ءاكرشلا قوقح نع ةلقتسم ةروصب صاخ ضرغل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١١ 

 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم - ٤

 درونو .ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةبـــساحملا رییاعمل اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت

 :ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا مھألً انایب يلی امیف
 
 يبساحملا فرعلا

 اھراھظإ متی ثیح عیبلل ةحاتملا تارامثتــــسالا ءانثتــــساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دعت

 .ةلداعلا ةمیقلاب
 
 تاریدقتلا مادختسا

 تاـضارتفالاو تاریدقتلا مادختـسا ،اھیلع فراعتملا ةیبـساحملا ئدابملل اقفو ،صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 ةیلاملا مئاوقلا خیراتب ةلمتحملا تابولطملاو تادوجوملا نع حاــــصفإلاو ،ةلجــــسملا تابولطملاو تادوجوملا ةمیق ىلع رثؤت دق يتلا

 مغرلابو .اھنأــشب ةیلاملا مئاوقلا تدعأ يتلا ةرتفلا لالخ اھنع حرــصملا فیراــصملاو تاداریإلا غلابمو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا

 نأ الإ ،ةیراجلا ثادحألاو تایلمعلا نع ةرادإلا ىدل ةرفوتملا تامولعملا لـضفأ ىلع ينبم تاریدقتلاو تاـضارتفالا هذھ دادعإ نأ نم

 .تاریدقتلا هذھ نع فلتخت دق ةیئاھنلا ةیلعفلا جئاتنلا
 

 نونیدملا

 ىلع ةعومجملا ةردق مدع ىلع يعوــضوم لیلد دوجو دنع تاــصــصخملا تابثإ متیو .ةروتافلل يلــصألا غلبملاب ةنیدملا ممذلا رھظت

  .اھدبكت دنع ةمودعملا نویدلا بطشت .لیصحتلل ةلباق ریغ ربتعت امدنع ةدصرألا بطشت .لماكلاب ةدصرألا لیصحت
 
 تارامثتسالا

 نع ةبـــساحملا متی ً.اكرتـــشمً اعورـــشم وأ ةعبات ةكرـــش ربتعت الوً اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأـــشنم يھ ةلیمزلا ةكرـــشلا

 ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرــشلا يف رامثتــسالا دیقی اھبجومبو ،ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختــساب ةلیمزلا تاكرــشلا يف ةعومجملا تارامثتــسا

 تادوجوم يفاـــــص يف ةـعومجملا ةـــــصح ىلع أرطت يتلا تاریغتلاـب ةـلدـعملا ةـفلكتلاـب صاـخ ضرغل ةدـعملا ةدـحوملا يلاـملا زكرملا

 يأ تابثا ةلاح يفو .ةلیمزلا تاكرــشلا لامعأ جئاتن يف ةــصحلا صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق سكعت .ةلیمزلا ةكرــشلا

 قبطتی ذإ ،كلذ نع حاـصفالاو رییغت يأ يف اھتـصح تابثإب ةعومجملا موقت ،ةلیمزلا ةكرـشلا يف ةیكلملا قوقح نمـض ةرـشابم رییغت

 نع ةـجتاـنلا ةـققحملا ریغ رئاـــــسخلاو حاـبرألا فذـح متی .صاـخ ضرغل ةدـعملا ةدـحوملا ةـیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةـمئاـق يف ،كـلذ

 .ةلیمزلا ةكرشلا يف اھتصح ردقب ةلیمزلا تاكرشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا
 

 يف اھرامثتـسا ةمیق يف ضافخنا ةراـسخ تابثإ يرورـضلا نم ناك اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعبو

 يف ضافخنا عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد دوجو نم دكأتلاب ةعومجملا موقت ،يلام زكرم ةمئاق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا اھتاكرــــش

 نیب قرفلاب كلذو ضافخنالا غلبم باـــستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ةلیمز ةكرـــش يأ يف رامثتـــسالا ةمیق

 مئاوقلا دادعإ متی .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف غلبملا تابثاو ءارـشلا ةفلكتو ةلیمزلا ةكرـشلل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا

 ةیبساحملا تاسایسلا قفتت يك ةمزاللا تایوستلا ءارجإ متی ،ةرورضلا دنعو .مألا ةكرشلل ةیلاملا ةرتفلا سفنل ةلیمزلا تاكرشلل ةیلاملا

 .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا كلت عم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 

 )ةمتت( ةلوادتملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو
 يفً اروف فورــصمك ضافخنالا ةراــسخ تابثإ متی ،اھل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألا كلذل ةیرتفدلا
ـــصقان لـــصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق  ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اً
 .ةیلاحلا
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو
 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا
 ةراـسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباـسلا تاونـسلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متی مل ول
 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا
 

  راجیإلا دوقع
 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع

 ماكحأو طورـــش مییقت ىلإً ادانتـــسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتـــسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ
 ةیكلمل ةبحاصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملا ةفاكب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورش ةدم ةصاخ ،تایقافتالا
 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا هذھ
 

 متیو ،رجؤملا لــصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا فیلاكتلا فاــضت
 تاداریإك ةیطرــشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورــصمك اھتابثإ
 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةنسلا يف
 

 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع

 ناك ءاوــس ،دقعلا ةأــشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتــشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینــصت فقوتی
 يف قحلا كلذ ىلع ةحارـص صنی مل ول ىتح مادختـسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لـصأ مادختـسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا
  .تابیترتلا
 

 يف ةعومجملا ىلإ رجأتـسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكـشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمـسر متی
 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ ،رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب
 

 دـیــــصرلا ىلع تـباـث دـئاـع لدـعم ىلإ لوــــصولل كـلذو راـجیإلا تاـمازتلا يف صقنلاو لـیومتلا فیلاـكت نیب راـجیإلا تاـعفد ةـئزجت متی
 .اھئوشن دنع صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا
 

 ةمئاق ىلع فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغـشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینـصت متی
 يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتـساب ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ساـسأ ىلع صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا
 .اھروھظ دنع اھفرص متی
 

 طورــشل اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا ةفلكتلا لمحت
 متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساــــسأ ىلع ةمربملا راجیإلا دوقع
 .ةرجأتسملا تادوجوملاب عافتنالا ھیف

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 

  عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا

 نمـــض جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةرجاتملا ضارغأل وأ قاقحتـــسالا خیرات ىتح اھب ظافتحالا مدع ةینب ةارتـــشملا تارامثتـــسالا رھظت

 ةـمئاـق ىلع ةـلداـعلا ةـمیقلا يف تاریغتلا لـمحت وأ دـیقت .ةـقحاللا ةـیلاـملا ةـنــــسلا يف اـھعیب ةـین كاـنھ نكی مل اـم ةـلوادـتملا ریغ تادوجوملا

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا
 

 ةفلكتلا ربتعت الإو ،ةلیدب مییقت قرط مادختــساب وأ طــشن يلام قوــس دوجو ةلاح يف ةیقوــسلا ةمیقلا ىلإ عوجرلاب ةلداعلا ةمیقلا ددحت

 .ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب

 .حجرملا طسوتملا ساسأ ىلع اھنع ةبساحملا متی ھنإف ،ةانتقملا تارامثتسالا نم ءزج عیب ةلاح يفو
 

  ةیراقعلا تارامثتسالا

 لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاــــشنإلا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتــــسالا نوكتت

 .تالماـعملا فیلاـكت ةـنمــــضتملا ةـفلكتلاـبً اـیئدـبم ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالا ساـیق متی .اـمھالك وأ لاـملا سأر ةداـیز لـجأ نم وأ تاراـجیإ

 تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو لیوحتلا فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت

 دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتــسالا نم ءزج لادبتــسا ةفلكتً اــضیأ ةیرتفدلا ةمیقلا نمــضتت .لیغــشتلل ةحلاــص اھلعجت ةلاح يف

 يأو مكارتملا كالھتـــسالا اـــصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتـــسالا رھظت ،يلوألا تابثإلا دعب .اھتابثا طورـــشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا

 ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرطب ىرخألا تاكلتمملا ةفلكت كلھتـست .ءاـشنإلا تحت عیراـشملاو يـضارألا كالھتـسا متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا

 .اھل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم
 

 ،دیزت يتلا تانیـسحتلا ةلمـسر متی .اھدبكت دنع صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایـصلاو حالـصإلا فیراـصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج ةروصب
 

 تادعملاو تاكلتمملا

 ةفلكتلا كلھتــست .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتــسالاً اــصقان ةفلكتلاب رھظتو ،ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا ،لــصألا يف ،دیقت

 .تادوجوملل ةعقوتملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب تادعملاو تاكلتمملل ةیقبتملا ةیریدقتلا ةمیقلاً اصقان
 

  .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت
 

 ةروــصب ،دیزت يتلا تانیــسحتلا ةلمــسر متی .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایــصلاو حالــصإلا فیراــصم لمحت

 .ينعملا لصألا رمع وأ ةمیق نم ،ةیرھوج
 

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 عوقو ىلع يعوــــضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دكأتلل ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلل ةیرود ةعجارم ءارجإب ةعومجملا موقت

 كلذل دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت متی ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تادوجوملا كلت ةمیق يف ضافخنالا نع ةجتان ةراـــسخ يأ

 ریدقتب ةعومجملا موقت ،لـصألا كلذل دادرتـسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقت اھیف نكمی ال يتلا تالاحلا يفو .ةراـسخلا هذھ مجح دیدحتل لـصألا

 .لصألا كلذ اھیلإ يمتنی يتلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 

 )ةمتت( ةلوادتملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 ةمیقلا ضفخت ذئدنع ،ةیرتفدلا ھتمیق نم لقأب )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا اھیف ردقت يتلا تالاحلا يفو
 يفً اروف فورــصمك ضافخنالا ةراــسخ تابثإ متی ،اھل دادرتــسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لــصألا كلذل ةیرتفدلا
ـــصقان لـــصألل ىلعألا ةلداعلا ةمیقلا دادرتـــسالل ةلباقلا ةمیقلا لثمت .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق  ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اً
 .ةیلاحلا
 

 ةمیقلا ىلإ )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز متت ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراـسخ دیق سكعً اقحال مت ام اذإو
 امیف اھدیدحت ضرتفملا نم ناك يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا نع اھتدایز تمت يتلا ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت الأ ىلع ،ھل دادرتـــسالل ةلباقلا ةلدعملا
 ةراـسخ دیق سكع تابثإ متی .ةقباـسلا تاونـسلا يف )ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ( لـصألا كلذ ةمیق يف ضافخنالا ةراـسخ تابثإ متی مل ول
 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اروف تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا
 

  راجیإلا دوقع
 رجؤمك ةعومجملا - ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع

 ماكحأو طورـــش مییقت ىلإً ادانتـــسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتـــسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ
 ةیكلمل ةبحاصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملا ةفاكب ظفتحت اھنأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورش ةدم ةصاخ ،تایقافتالا
 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا هذھ
 

 متیو ،رجؤملا لــصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلإ يلیغــشتلا راجیإلا دقعل بیترتلاو ضوافتلا ءانثأ ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا فیلاكتلا فاــضت
 تاداریإك ةیطرــشلا تاراجیإلا جردت .راجیالا تاداریا يف ةمدختــسملا ســسألا سفن قفو راجیالا دقع ةرتف لاوط فورــصمك اھتابثإ
 .اھیف اھباستكا متی يتلا ةنسلا يف
 

 رجأتسمك ةعومجملا - راجیإلا دوقع

 ناك ءاوــس ،دقعلا ةأــشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع لمتــشت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینــصت فقوتی
 يف قحلا كلذ ىلع ةحارـص صنی مل ول ىتح مادختـسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لـصأ مادختـسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا
  .تابیترتلا
 

 يف ةعومجملا ىلإ رجأتـسملا دنبلا ةیكلمب ةقلعتملا عفانملاو رطاخملا ةفاك يرھوج لكـشب لقنت يتلا ةیلیومتلا راجیإلا دوقع ةلمـسر متی
 .لقأ امھیأ ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلاب وأ ،رجؤملا راقعلل ةلداعلا ةمیقلاب راجیإلا دقع ةیادب
 

 دـیــــصرلا ىلع تـباـث دـئاـع لدـعم ىلإ لوــــصولل كـلذو راـجیإلا تاـمازتلا يف صقنلاو لـیومتلا فیلاـكت نیب راـجیإلا تاـعفد ةـئزجت متی
 .اھئوشن دنع صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع لیومتلا فیلاكت لیمحت متی .مازتلالا نم يقبتملا
 

 ةمئاق ىلع فیراـصمك ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لیمحت متی .ةیلیغـشت راجیإ دوقعك ىرخألا راجیإلا دوقع فینـصت متی
 يتلا ةئراطلا راجیإلا تاعوفدم ءانثتـساب ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ساـسأ ىلع صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا
 .اھروھظ دنع اھفرص متی
 

 طورــشل اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا ةیلوألا ةرــشابملا ةفلكتلا لمحت
 متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت ثیح ،راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع مظتنم ساــــسأ ىلع ةمربملا راجیإلا دوقع
 .ةرجأتسملا تادوجوملاب عافتنالا ھیف
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 )ةمتت( تاداریإلا تابثإ
 راجیإلا تاداریإ
 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متی .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباـثمب يھ ةعومجملا ربتعت

 ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب ةیراقعلا تارامثتـسالل ةیلیغـشتلا

  .اھتأشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطلً ارظن تاداریإك صاخ ضرغل

 دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتـسملا زفاوح تابثإ متی

 نوكت ثیح ،ریجأتلا دقع لامكإل رایخك رجأتــسملل حاتت ةیفاــضا ةدم يأ ىلإ ةفاــضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا

 ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتــــسملا نم ةملتــــسملا غلابملا تابثإ متی

  .اھئوشن دنع صاخ

 راجیإلا دئاوع

 ریراـقتلا رفوت مدـع ةـلاـح يف .نیرجأـتــــسملا نم ةـمدـقملا ةـققدـملا تاـعیبملا ریراـقت ساـــــسأ ىلع راـجیإلا دـئاوع تاـبثإـب ةـعومجملا موقت

 ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتــــسملا نع ةــــصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت ،ةققدملا

 .قباسلا مھئادأ

 
 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا تافورصملاو ةرادإلا موسرو تامدخلا موسر

 موـسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتـسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتـسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراـصملا نع ةئـشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 ءزجك ةقالعلا تاذ فیلاكتلا جردت امنیب ،تاداریإلا يف ىرخألا ةملتسملا غلابملاو ينابملا ةنایصو حالصإب ةقلعتملا ةرادإلاو تامدخلا

 .نأشلا اذھ يف لیصأك يسیئر لكشب لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،تاداریإلا ةفلكت نم

 ةقالعلا تاذ فیلاكتلا مــصخ دعب مادختــسالا يف نیطرفملا نیمدختــسملاب ةــصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موــسر راھظإ متی

 ةمئاق يف تاداریإلا نمـض "يفاـص ،مادختـسالا يف نیطرفملا نیمدختـسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك لجـستو

 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةیئدبملا ةدحوملا لخدلا

 
 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 
 ىرخألا تاداریإلا

 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 
 لیومتلا فیلاكت
 ضرغلل لھؤملا لصألا دادعإل ةیرورضلا تاطاشنلا ةفاك مامتإ دنع كلذو ام لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت

  .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا

 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 
  عفدلا ةقحتسملا غلابملاو نونئادلا
 ریتاوف اھب مدقت مل مأ تمدق ًءاوــس ،ةملتــسملا تامدخلا وأ ةعاــضبلا نع لبقتــسملا يف اھعفد بجاولا غلابملا ءاقل تامازتلالا تابثإ متی

 .نیدروملا لبق نم
 
 تاصصخملا
 ةمزلم ةعومجملا نوكت نأ لمتحملا نمو ،ةقباـس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاـصـصخملا تابثإ متی

 دادعإ خیراتب مازتلالا اذھب ءافولل ةبولطملا فیراــصملل ةرادإلا هارت ریدقت لــضفألً اقفو تاــصــصخملا ساقت .تامازتلالا هذھ دادــسب

 ً.ایرھوج رثألا نوكی نیح اھل ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ مصختو ،ةیلاملا مئاوقلا
 
  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھذیفنت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت

  .ةنسلا لالخ ھیلع لوصحلا مت يذلا تاداریإلا نم ءزج تابثإل ةیلیدعتلا دویقلا لاخدإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا
 
 .ةنسلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمشت امك
 
 ضورقلا
 .ةعومجملا لبق نم ةملتسملا غلابملا يلامجإب ضورقلا تابثا متی
 
 ةاكزلا
 ساــسأ ىلع ةاكزلل صــصخم بنجی .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنأل ةعومجملا عــضخت

 دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صـــصخمل تالیدعت ةیأ دیق يرجی .يوكزلا ءاعولا ساـــسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بـــسحتو .قاقحتـــسالا أدبم

 .ةئیھلا نم ةیئاھنلا طوبرلا مالتسا
 
 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن تاضیوعت
 ماظن تابلطتمل اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف نیفظوملل ةقحتسملا ةمدخلا ةیاھن تاضیوعتل صصخم بنجی

 .ةمدخلا يف فظوملا اھاضمأ يتلا ةرتفلا ساسأ ىلع يدوعسلا لامعلاو لمعلا

 
 تاداریإلا تابثإ
 كلذو ھب قوثوم لكشب تاداریالا سایق نكمی ھنأو ،ةعومجملل ةیداصتقا عفانم ھنع قفدتی نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریالا تابثا متی

 نیعب ذخألا دعب ضبقلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا ھیف متی يذلا خیراتلا نع رظنلا فرصب

 مصخ دعب تاداریإك اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .موسرلا وأ بئارضلا داعبتسا دعبو ایدقاعت ةددحملا دادسلا طورش رابتعالا

 تامدخلا فیراصم ادع ام( اھب ةصاخلا تاداریالا تابیترت ةفاك يف لیصأك لمعت اھنأ ةعومجملل نیبت دقو .تاضیفختلاو تاصصخملا

 ىلع ةردقملا اھیدلو ةیسیئرلا ةمزتلملا ةھجلا اھنأل )دنبلا اذھ يف اقحال حضوم وھ امك – نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا

  .نامتئالا رطاخملً اضیأ ضرعتتو ،راعسألا دیدحت

 .تاداریإلا تابثإ لبق هاندأ ةحضوملا تابثإلا رییاعمب ءافولا بجی امك
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 )ةمتت( تاداریإلا تابثإ
 راجیإلا تاداریإ
 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متی .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع يف رجؤملا ةباـثمب يھ ةعومجملا ربتعت

 ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب ةیراقعلا تارامثتـسالل ةیلیغـشتلا

  .اھتأشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطلً ارظن تاداریإك صاخ ضرغل

 دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طـسقلا ةقیرط مادختـساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتـسملا زفاوح تابثإ متی

 نوكت ثیح ،ریجأتلا دقع لامكإل رایخك رجأتــسملل حاتت ةیفاــضا ةدم يأ ىلإ ةفاــضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا

 ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتــــسملا نم ةملتــــسملا غلابملا تابثإ متی

  .اھئوشن دنع صاخ

 راجیإلا دئاوع

 ریراـقتلا رفوت مدـع ةـلاـح يف .نیرجأـتــــسملا نم ةـمدـقملا ةـققدـملا تاـعیبملا ریراـقت ساـــــسأ ىلع راـجیإلا دـئاوع تاـبثإـب ةـعومجملا موقت

 ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتــــسملا نع ةــــصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت ،ةققدملا

 .قباسلا مھئادأ

 
 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا تافورصملاو ةرادإلا موسرو تامدخلا موسر

 موـسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتـسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتـسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراـصملا نع ةئـشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 ءزجك ةقالعلا تاذ فیلاكتلا جردت امنیب ،تاداریإلا يف ىرخألا ةملتسملا غلابملاو ينابملا ةنایصو حالصإب ةقلعتملا ةرادإلاو تامدخلا

 .نأشلا اذھ يف لیصأك يسیئر لكشب لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،تاداریإلا ةفلكت نم

 ةقالعلا تاذ فیلاكتلا مــصخ دعب مادختــسالا يف نیطرفملا نیمدختــسملاب ةــصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موــسر راھظإ متی

 ةمئاق يف تاداریإلا نمـض "يفاـص ،مادختـسالا يف نیطرفملا نیمدختـسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك لجـستو

 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةیئدبملا ةدحوملا لخدلا

 
 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 
 ىرخألا تاداریإلا

 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 
 لیومتلا فیلاكت
 ضرغلل لھؤملا لصألا دادعإل ةیرورضلا تاطاشنلا ةفاك مامتإ دنع كلذو ام لصأ ءاشنإب ةرشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر متت

  .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیلاكتلا هذھ لمحت ،كلذ دعبو ،ھلجأ نم أشنأ يذلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٧ 

 )ةمتت( يفاص ،نونیدملا -٦

 :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر ١٣٨،٦١٦،٨٢٣ ةیمــسإلا اھتمیق غلابمب ةنیدملا ممذلا ةدــصرأ تــضفخنا ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف
  :يلاتلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف ةكرحلا تناك .)يدوعس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

 ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٤٨،٤١٦،٤٧٩   ةنسلا ةیادب يف
 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤،٨١٤،٤٩٨ )٢٢ حاضیإ( ةنسلل بنجم صصخم
 )٦٧٨٫٩٨٠(  )٤،٦١٤،١٥٤( بطش
 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩  ١٣٨،٦١٦،٨٢٣  ةنسلا ةیاھن يف

 حاــضیإ( )ءيــش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر نویلم ١٫٥٦ اھردق ةنیدم ممذ بطــشب ةرــشابم ةعومجملا تماق ،ةنــسلا لالخ

٢٢(. 

 ةعقوتملا نامتئالا رطاخم ساــسأ ىلع اھتفنــصو نیرجأتــسملا نم ةنیدملا ممذلا لیــصحت ةقیرط ةعجارمب ةرادإلا تماق ،ةنــسلا لالخ

 نویدـلل صــــصخم ةرادإلا تـبنج ،ةـنیدـملا ممذلا تاـئف نم ةـئف لك راـمعأل ةـلماــــشلاو ةـقیقدلا ةـعجارملا ىلع ًءاـنبو .مھنم لـكب ةـقلعتملا

 نویدلا صــصخم میوقتب ةعومجملا تماق ولو .يدوعــس لایر نویلم ١٣٨٫٦ هردق ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك اھلیــصحت يف كوكــشملا

 .يدوعس لایر نویلم ٩٤٫٨ غلبمب ةنسلا لخد يفاص ةدایز ضرتفملا نم ناكل ،ةقباسلا ةیجھنمللً اقفو اھلیصحت يف كوكشملا

 :سرام ٣١ يف امك اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 نویدلل صــصخم بنجی ملو ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادــسلا ةرخأتم غلابم ىلع نیینیدملا ةدــصرأ لمتــشت ،هالعأ ھیلإ راــشم وھ امك
 وأ تانامـــض ىلع لوـــصحلاب ةعومجملا موقت ال .لیـــصحتلل ةلباق ربتعت لازتال اھنأل ،ةعومجملا لبق نم اھلیـــصحت يف كوكـــشملا
 فرطلا ىلإ ةعومجملا ىلع ةقحتـسم غلابم ةیا لباقم اھتیوـستل ينوناقلا قحلا اھیدل سیلو ةدـصرألا هذھ لباقم ىرخا ةینامتئا تازیزعت
 .رخآلا

 نامتئالا حنم خیرات ذنم ةنیدملا ممذلل ةینامتئالا ةدوجلا يف رییغت يأ رابتعالاب ةعومجملا ذخأت ،ةنیدملا ممذلا لیـصحت ةیلباق دیدحت دنع
 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتحو
 

  ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٧

 ةردـقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاـھجلا ربتعت ،صاخ ضرغل ةدـعملا ةدحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل
 ،سكعلاو ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةھجلا ىلع ةرطیسلا ىلع
 .تآشنم وأ دارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا عضخت نأ وأ

 دیحوت دنع ةعومجملا نمــض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا نیب تالماعملاو ةدــصرألا فذح مت
 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ نم رثكأً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
٧٩،٠٢٣،٢٥٩ ٥٣،٧٤٧،٣٣٠ ٣٦،٣٠١،٦٢٩ ٢٤،٥٢٨،٧٨٠ ٥٣،١٣٢،١٧٨ ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦ ٢٠١٨ 
٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤ ٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦ ٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠ ١٥٫٥٢٢٫٠١١ ٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤ ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥ ٢٠١٧        

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٦ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم -٤
 
 فیراصملا
 ةفاك فنـــصت .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل جیورتلا يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يـــسیئر لكـــشب جیورتلاو ةیاعدلا فیراـــصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا

 فیراــصملا نیب عیزوتلا متی .تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكــشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراــصملا لمــشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا

 ةیعاطقلا تامولعملا

 :ةعومجملا تانوكم دحأ وھ يلیغشتلا عاطقلا

 .فیراصم اھنع دبكتتو تاداریإ اھنم بستكت نأ نكمی ةیراجت ةطشنأب موقی •

 .ءادألا میوقتو دراوملا عیزوتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا لجأ نم ةرادإلا لبق نم رارمتساب تایلمعلا جئاتن لیلحت متی •

 .ةیلام تامولعم ھنأشب رفوتت •

 .ةلثامم تاطاشن لوازت ةعباتلا تاكرشلا ةفاك نألً ادحاوً ایلیغشتً اعاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت

 ةیفارغج ةئیب يف تاداریإلل ةردم ةطـــشنأ لوازت يتلا تآـــشنملا وأ تایلمعلاو تادوجوملا نم ةعومجم نع ةرابع يفارغجلا عاطقلا

 ةیبرعلا ةكلمملا يف ةعومجملا تایلمع ةفاك متت .ىرخأ ةیداـــصتقا تائیب يف ةلماعلا كلت نع ةفلتخم دئاوعو رطاخمل ضرعتتو ةنیعم

 .دحاو يفارغج عاطق دامتعا مت يلاتلابو ،ةیدوعسلا

 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا
 لوحتو .تالماعملا كلت ءارجإ نیح ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لوحت

 ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیرات يف امك يدوعــسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب ةلجــسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدــصرأ

 نع ةجتانلا ةققحملا ریغو ةققحملا رئاــسخلاو بــساكملا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاــسلا فرــصلا راعــسأل اقفو صاخ ضرغل ةدعملا

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلا لیوحت وأ تادیدستلا

 
 كونبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا - ٥

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠  ٧٩،٥٠٩،٢٤٢  كونبلا ىدل دقن
 ٨١٤٫٤٩٨  ٨٤١،٧٢٦  قودنصلا يف دقن
  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨ 

 
 يفاص ،نونیدملا - ٦

 موقت ةرادإلا نأ الا ءالمعلل ينامتئا فینــصت دجوی ال .نیرجأتــسملا نم ةلومع نودب ةقحتــسملا غلابملا يفاــص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت
 مل يتلا ةنیدملا ممذلا ةفاك لیـصحت عقوتی ،ةقباـسلا تاربخلا ىلع ًءانب .ةینامتئا دودح عـضوو ھلوبق لبق لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب
 نودب تاینویدملا هذھ مظعم نإف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا نأـشب تانامـض ىلع لوـصحلا ةعومجملا ةـسایـس نم سیل ھنأ .اھتمیق ضفخنت

 .تانامض
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٧ 

 )ةمتت( يفاص ،نونیدملا -٦

 :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر ١٣٨،٦١٦،٨٢٣ ةیمــسإلا اھتمیق غلابمب ةنیدملا ممذلا ةدــصرأ تــضفخنا ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف
  :يلاتلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف ةكرحلا تناك .)يدوعس لایر ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩

 ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٤٨،٤١٦،٤٧٩   ةنسلا ةیادب يف
 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤،٨١٤،٤٩٨ )٢٢ حاضیإ( ةنسلل بنجم صصخم
 )٦٧٨٫٩٨٠(  )٤،٦١٤،١٥٤( بطش
 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩  ١٣٨،٦١٦،٨٢٣  ةنسلا ةیاھن يف

 حاــضیإ( )ءيــش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر نویلم ١٫٥٦ اھردق ةنیدم ممذ بطــشب ةرــشابم ةعومجملا تماق ،ةنــسلا لالخ

٢٢(. 

 ةعقوتملا نامتئالا رطاخم ساــسأ ىلع اھتفنــصو نیرجأتــسملا نم ةنیدملا ممذلا لیــصحت ةقیرط ةعجارمب ةرادإلا تماق ،ةنــسلا لالخ

 نویدـلل صــــصخم ةرادإلا تـبنج ،ةـنیدـملا ممذلا تاـئف نم ةـئف لك راـمعأل ةـلماــــشلاو ةـقیقدلا ةـعجارملا ىلع ًءاـنبو .مھنم لـكب ةـقلعتملا

 نویدلا صــصخم میوقتب ةعومجملا تماق ولو .يدوعــس لایر نویلم ١٣٨٫٦ هردق ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك اھلیــصحت يف كوكــشملا

 .يدوعس لایر نویلم ٩٤٫٨ غلبمب ةنسلا لخد يفاص ةدایز ضرتفملا نم ناكل ،ةقباسلا ةیجھنمللً اقفو اھلیصحت يف كوكشملا

 :سرام ٣١ يف امك اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 نویدلل صــصخم بنجی ملو ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادــسلا ةرخأتم غلابم ىلع نیینیدملا ةدــصرأ لمتــشت ،هالعأ ھیلإ راــشم وھ امك
 وأ تانامـــض ىلع لوـــصحلاب ةعومجملا موقت ال .لیـــصحتلل ةلباق ربتعت لازتال اھنأل ،ةعومجملا لبق نم اھلیـــصحت يف كوكـــشملا
 فرطلا ىلإ ةعومجملا ىلع ةقحتـسم غلابم ةیا لباقم اھتیوـستل ينوناقلا قحلا اھیدل سیلو ةدـصرألا هذھ لباقم ىرخا ةینامتئا تازیزعت
 .رخآلا

 نامتئالا حنم خیرات ذنم ةنیدملا ممذلل ةینامتئالا ةدوجلا يف رییغت يأ رابتعالاب ةعومجملا ذخأت ،ةنیدملا ممذلا لیـصحت ةیلباق دیدحت دنع
 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتحو
 

  ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٧

 ةردـقلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاـھجلا ربتعت ،صاخ ضرغل ةدـعملا ةدحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذھ دادعإ ضرغل
 ،سكعلاو ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا دنعً اماھً اریثأت اھیلع سرامت نأ وأ رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ةھجلا ىلع ةرطیسلا ىلع
 .تآشنم وأ دارفأ ةقالعلا تاذ تاھجلا نوكت دق .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل ةقالعلا تاذ ةھجلاو ةعومجملا عضخت نأ وأ

 دیحوت دنع ةعومجملا نمــض ةقالع تاذ تاھج ربتعت يتلا ،اھل ةعباتلا تاكرــشلاو مألا ةكرــشلا نیب تالماعملاو ةدــصرألا فذح مت
 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو ،ةیلاملا مئاوقلا
 

 

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ نم رثكأً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
٧٩،٠٢٣،٢٥٩ ٥٣،٧٤٧،٣٣٠ ٣٦،٣٠١،٦٢٩ ٢٤،٥٢٨،٧٨٠ ٥٣،١٣٢،١٧٨ ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦ ٢٠١٨ 
٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤ ٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦ ٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠ ١٥٫٥٢٢٫٠١١ ٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤ ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥ ٢٠١٧        
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٩ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا -٧
 

 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم )٢

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
      

 ٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩  ٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٣٫٠٦٨٫٢٤٣  ١٥،٦٢٧،٣٨٧  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش
 -  ٤،٤٥٥،٨٥٨  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 -  ١،٢٤٨،٦٠٩  ةبستنم ةھج قفارملا ةرادإل ناقتإ ةكرش
 ١٣٫٥٣٠٫٠١٠  -  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
   ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦ 

 
 :لواقملا ىلإ ةمدقم تاعفد )٣

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
      

     ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ١٨٠،٦٨٧،٢٤٥  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩   لوادتملا ءزجلا
 ١١،٩٦٣،٣٧٨  ٨٠،٦٩٢،١١٦   لوادتملا ریغ ءزجلا

   ١٩٢،٦٥٠،٦٢٣  ٣٥٥،١٩٩،٩٧٥ 
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت )أ( 
 .ةقحتسملا راجیإلا تاداریا مصخ دعب ،ةملتسمً امدقم ةعوفدم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )ب( 
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 
 ةمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجــست مل .ًادقن ددــستو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامــض نودب ةنــسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدــصرألا نإ
 .لماكلاب اھلیصحت متیس ةدصرألا هذھ نأ دقتعت ثیح ةنس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا ةنیدملا ممذلا
 
 ةقالع تاذ تاھج مـساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةـصاخلا ةیراقعلا تارامثتـسالا اھیلع ماقملا ةرجأتـسملا يـضارألا راجیإ دوقع نإ
  .)٢٧و ١٢ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب
 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٨
  ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ٦٠،٦٤٣،٤١٣  ٣٤،٣٧٤،١٧٢  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٥،١٤٣،٧٧٣  ٧،٥٢٩،٦٣٥  ً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٥،٤٠٠،٠٠٠  ٥،٩٠٠،٠٠٠   نامض تاباطخ
 ٥،٧٤٠،٠٠٧  ٣،٢٣٠،١٤٤  نیفظوم ممذ
 ٨،٢٣٥،١١٩  ٢،١٩١،٨٠٦ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٩٢،٣٤٣  ٦٧٥،١٥٦  ىرخأ
  ٨٥،٥٥٤،٦٥٥  ٥٣،٩٠٠،٩١٣ 

 )ءيــــش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٧٫٨ غلبمب نیدروملل ةـمدـقملا تاـعفدـلا ضفخب ةعومجملا تماق ،ةنسلا لالخ
 .)٢٤ حاضیإ(

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٨ 

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا عم ةدصرألاو تالماعملا -٧
 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا

 نإ .ةیداعلا لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا نم تالماعملا كلت طورــــش دمتُعت .ةقالع تاذ تاھج عم ةعومجملا تلماعت ،ةنــــسلا لالخ
 :يلی امك يھ اھب ةقلعتملا غلابملاو ةیرھوجلا تالماعملا

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٢،٠٠٠،٠٠٠  )٢٠ حاضیا( نیمھاسملا باسح قیرط نع حابرا تاعیزوت ةیوست
 ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٤،٠٠٠،٠٠٠  نیمھاسملل اًدقن ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 ١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩  ٢٥٥،١٤٠،٣٧٧  )١٢ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم نمض ةجردم ةیئاشنا لامعأ
 -       ١٠،٧٥٠،٠٠٠   ىرخأ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم حابرأ تاعیزوت ةیوست
 ١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠  -       )١٢ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نم يضارأ ىلع ذاوحتسا
 ٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣  ٥٣٠،١١٤،٦٤٥  تاموصخلا لازنتسا دعب ،راجیإلا تاداریإ
 ٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧  ٨٨،٥٠٩،٢٩٢  تامدخ تاداریا

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٨٫٤٨٥٫٦٦٦   راجیإ تاموصخ
 )١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤(  )٢٠،٨٦٠،٤٨٣(  )١٢ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقع تارامثتسا لیوحت
 )٩٤٨٫٦٦٧(  )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤(  )١١ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  -       ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلا لوحم امدقم عوفدم راجیإ
 -       ٧٧،٦٥٧،٨٧٢   ىرخأ ةقالع تاذ ةھج لالخ نم ةدصرأ ةیوست
 -       ١٩،٩٣٤،٢٧٥  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدرومل تاعفد
 -       ١١٥،٧٦٣،٦٢٥  )١٢ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا لالخ نم اھتیوست تمت يضارأ عیب

 
 هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش ،يھو ةبستنم ةھج ىلإ عیراشملا عیمج ءاشنإ دوقع دانسإ ،ةكرشلا يف نیمھاسملا ةقفاومب ،مت
 .تاءاطع حیشرتو میدقت لالخ نم متت ال دوقعلا ءاسرإ ةیلمع نإ .)٩ حاضیإ( ةیراقعلا

 
 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ
 :ةنسلا ةیاھن يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم )١

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا مسإ
 ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
      

لوادتم       
 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ٨٫٥٤٦٫٤٥٠  ٣٤،٠٤١،٩٥٣  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ٥٫١٨٣٫٣٨٨  ٢٢،٩٠٩،٢٠٣  ةبستنم ةھج )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم ةكرش
 -  ٢٠،٥٠٠،٠٠٠  ةبستنم ةھج )أ( ةراجتلل ریكحلا زاوف ةكرش
 -  ٨،٠٤٦،٦٦٧  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكیرش
 ٤٫٦٦٤٫٩١٨  ١،٢٥٢،٧٦١  ةبستنم ةھج )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 -  ٥٠٩،٧٩٧  ةبستنم ةھج )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش
 -  ٣٥٩،٩٤٥  ةبستنم ةھج  ةركتبملا باعلألا ةراھم ةكرش
 -  ٧٣،٧٢٢  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
 ٣٫٣١٤٫٠٤٤  -  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ٥٤٤٫٦١٥  ٨٨٥،٣٥٣  ةبستنم ةھج ىرخأ
   ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١ 

لوادتم ریغ       
 ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ةبستنم ةھج قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  -  ةبستنم ةھج تاراقعلل نئادملا ةمجن
   ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٩ 

 )ةمتت( ةقالع تاذ تاھج عم ةدصرألاو تالماعملا -٧
 

 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم )٢

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
      

 ٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩  ٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢  ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٣٫٠٦٨٫٢٤٣  ١٥،٦٢٧،٣٨٧  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش
 -  ٤،٤٥٥،٨٥٨  ةبستنم ةھج نمألل دجن سیراضت ةكرش
 -  ١،٢٤٨،٦٠٩  ةبستنم ةھج قفارملا ةرادإل ناقتإ ةكرش
 ١٣٫٥٣٠٫٠١٠  -  ةبستنم ةھج )ب( ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
   ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦ 

 
 :لواقملا ىلإ ةمدقم تاعفد )٣

 ةقالعلا ةعیبط ةقالعلا تاذ ةھجلا
 ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
      

     ةبستنم ةھج )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ١٨٠،٦٨٧،٢٤٥  ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩   لوادتملا ءزجلا
 ١١،٩٦٣،٣٧٨  ٨٠،٦٩٢،١١٦   لوادتملا ریغ ءزجلا

   ١٩٢،٦٥٠،٦٢٣  ٣٥٥،١٩٩،٩٧٥ 
 
 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب لثمت )أ( 
 .ةقحتسملا راجیإلا تاداریا مصخ دعب ،ةملتسمً امدقم ةعوفدم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )ب( 
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش
 
 ةمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجــست مل .ًادقن ددــستو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامــض نودب ةنــسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدــصرألا نإ
 .لماكلاب اھلیصحت متیس ةدصرألا هذھ نأ دقتعت ثیح ةنس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا ىلع ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا ةنیدملا ممذلا
 
 ةقالع تاذ تاھج مـساب يھ )ينابملا( ةعومجملاب ةـصاخلا ةیراقعلا تارامثتـسالا اھیلع ماقملا ةرجأتـسملا يـضارألا راجیإ دوقع نإ
  .)٢٧و ١٢ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق ثیح ،ةعومجملاب
 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -٨
  ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
     

 ٦٠،٦٤٣،٤١٣  ٣٤،٣٧٤،١٧٢  نیدرومل ةمدقم تاعفد
 ٥،١٤٣،٧٧٣  ٧،٥٢٩،٦٣٥  ً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٥،٤٠٠،٠٠٠  ٥،٩٠٠،٠٠٠   نامض تاباطخ
 ٥،٧٤٠،٠٠٧  ٣،٢٣٠،١٤٤  نیفظوم ممذ
 ٨،٢٣٥،١١٩  ٢،١٩١،٨٠٦ ً امدقم عوفدم راجیإ
 ٣٩٢،٣٤٣  ٦٧٥،١٥٦  ىرخأ
  ٨٥،٥٥٤،٦٥٥  ٥٣،٩٠٠،٩١٣ 

 )ءيــــش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٧٫٨ غلبمب نیدروملل ةـمدـقملا تاـعفدـلا ضفخب ةعومجملا تماق ،ةنسلا لالخ
 .)٢٤ حاضیإ(
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢١ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١١
 ةیراقع قیدانص يف رامثتسإلا )٢(

 لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبـــسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنـــص ةیكلم قوقح يف رامثتـــسا دنبلا اذھ لثمی

 سرام ٣١ يف امك يدوعـس لایر نویلم ٦٫٩ رامثتـسالل ةیقوـسلا ةمیقلا تغلب .يدوعـس لایر نویلم ٧ ةمیقب اھؤارـش مت )يدوعـس

 ٣١( يدوعــــس لایر نویلم ٠٫٤ اھردق ةققحم ریغ ةراــــسخ تابثإ مت .)يدوعــــس لایر نویلم ٧٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( ٢٠١٧

 .ةیكلملا قوقح نم ءزجك عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا نمض )يدوعس لایر نویلم ١٫٣ :٢٠١٧ سرام

 
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیاھنو ةیادب يف 
    
     میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧  ةنسلا ةیادب يف 

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٣٥٩٫١٠٠( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ
 ٣٣٥٫٣١٧  )٢٣٫٧٨٣( ةنسلا ةیاھن يف

 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦٫٩٧٦٫٢١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
    

 

 
 

 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٠ 

 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -٩
 تاعمجم ءاــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا لثمت

  .)٧ حاضیإ( اھزاجنإ لحارم توافتت يتلاو ،ةیراجت

 
 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -١٠

 لوازتو ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھـسیـسأت مت ةیراقع ةكرـش ؛ةراجتلل لبقتـسملا قاوـسأ ةكرـش لامـسأر يف رامثتـسا دنبلا اذھ لثمی

 وأ عیبلل ينابملا دییـشتو يـضارألا ءارـشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا لامعألاو ينابملا ةنایـصو ينابملل ةماعلا تالواقملا يـسیئر لكـشب

 :يتآلاك ةنسلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك .اھحلاصل راجیإلا

 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

 
 يفاص يف ةصحلا

  لخدلا
 

 يماتخلا دیصرلا حابرأ تاعیزوت
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
٣٩،٦٦٩،٣٢٢ )٥،٠٠٠،٠٠٣( ٩،٦٥٠،٩٢٨ ٣٥،٠١٨،٣٩٧ ٪٢٥ ٢٠١٨ 
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ 

 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١١
 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
 ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١،٥٠٠،٠٠٠  )١( ةیراقع عیراشم يف تارامثتسا
)٢( ةیراقع قیدانص يف تارامثتسا  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦،٩٧٦،٢١٧ 
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨،٤٧٦،٢١٧ 
 ةیراقعلا عیراشملا يف تارامثتسإلا )١( 

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١،٥٠٠،٠٠٠  )ا( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
 ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  -  )ب( ةیراقعلا عبنی

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش
  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١،٥٠٠،٠٠٠ 

 لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ )أ(
 لمتـشت يتلاو تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا تاكرـشلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع ىلع

 لیوحتب ةعومجملا تماق ،ةنــسلا لالخ .)ةیراقع ةمھاــسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف ٪٩٫٧٧ ةبــسنب رامثتــسا دنبلا اذھ لثمی )ب(
 .)٧ حاضیإ( ةیرتفدلا ةمیقلاب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ اھرامثتسا

 ساف ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .٪٧٫١٤ ةبسنب ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی )ج(
 ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تداعتسا ،٢٠١٧ لیربأ ١ نمً ارابتعا .ةعومجملا حلاصل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا
 .)٧ حاضیإ( ةیرتفدلا ةمیقلاب دیقملا رامثتسالا اذھ يف ةیلعفلا ةصحلا

 ةیئاھنلا مألا ةكرشلل ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف اھرامثتسا لیوحتب ةعومجملا تماق ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ  )د(
 ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يفً ارامثتسا رامثتسالا اذھ لثمی .)٧ حاضیإ( يدوعس لایر نویلم ٩٤٨٫٦٦٧ هردق غلبمب ةیرتفدلا ةمیقلاب
 .ةقباسلا تاونسلا يف ةعومجملا حلاصل ھنع لزانتلا مت يذلاو ،ةیئاھنلا مألا ةكرشلا لالخ نم هؤارش مت ٪٤٫٥ ةبسنب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢١ 

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا  -١١
 ةیراقع قیدانص يف رامثتسإلا )٢(

 لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبـــسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنـــص ةیكلم قوقح يف رامثتـــسا دنبلا اذھ لثمی

 سرام ٣١ يف امك يدوعـس لایر نویلم ٦٫٩ رامثتـسالل ةیقوـسلا ةمیقلا تغلب .يدوعـس لایر نویلم ٧ ةمیقب اھؤارـش مت )يدوعـس

 ٣١( يدوعــــس لایر نویلم ٠٫٤ اھردق ةققحم ریغ ةراــــسخ تابثإ مت .)يدوعــــس لایر نویلم ٧٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( ٢٠١٧

 .ةیكلملا قوقح نم ءزجك عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا نمض )يدوعس لایر نویلم ١٫٣ :٢٠١٧ سرام

 
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح نإ

 ٢٠١٧  ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    
     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیاھنو ةیادب يف 
    
     میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧  ةنسلا ةیادب يف 

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٣٥٩٫١٠٠( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ
 ٣٣٥٫٣١٧  )٢٣٫٧٨٣( ةنسلا ةیاھن يف

 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦٫٩٧٦٫٢١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٣ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١٢

 ةنـسلا ةیاھن يف امك ءاـشنالا دیق لازت ال يتلاو ،ةفلتخملا ةیراجتلا تاعمجملاب ةـصاخلا فیراـصملاب قلعتت ذیفنتلا تحت عیراـشملا نإ
 .ةیلاملا

 نم اھتیوــست مت يتلاو ،ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا ىلإ يدوعــس لایر نویلم ١١٧٫٤ غلبمب ةیرتفدلا ةمیقلاب يــضارأ عیبب ةعومجملا تماق
 لایر نویلم ١٫٦ اھردق يـضارألا عیب نم ةراـسخ كلذ نع جتنو ،)٧ حاـضیإ( يدوعـس لایر نویلم ١١٥٫٨ غلبمب ءاكرـشلا باـسح
  .)٢٤ حاضیإ( يدوعس
 
 :ةنسلا ةیاھن يف ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف
 

 
 

 لبق نم ةكولمم
 نیمھاسملا/ةعومجملا

 ةیكلملا كوكص 
 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا

 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا
 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١،١١٥،١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص
 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨،١٢٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم
 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ
 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠،٧٠٠،١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم
 ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مالس ناكرا عمجم
 ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( ءارمحلا عمجم

     ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢  ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢ 
        يضارأ

 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ
 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ
 ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  -  معن  ةعومجملا مامدلا ضرأ
 ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ
 ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم
 ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ
 ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢،٠٠٠،٠٠٠   معن   ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ

     ٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨  ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧ 
 ٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠  ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص يلامجإ

 
 كلت ءارـــش )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ـــــــھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٨ يف دقعنملا مھعامتجا يف ءاكرـــشلا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(

 ٢٠١٦ لیربأ ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھـــست قافتا عم ایـــشامت ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يـــضارألا
 .)١–١٤ حاضیإ(

 .)١٤ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم ةكولمملا يضارألا عطق ةیكلم كوكص نإ
 ىرخأ ةقالع تاذ تاھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ تایقافتا نإ
 .)٧ حاضیإ(

 ءاشنإل لیومت ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 .)١٤ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم

 ةقلعتملا ةأفطم تالماعم ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٦٫٦ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 .)١ – ١٤ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عورشملا ءانبب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٣ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا  -١٢

 ةنـسلا ةیاھن يف امك ءاـشنالا دیق لازت ال يتلاو ،ةفلتخملا ةیراجتلا تاعمجملاب ةـصاخلا فیراـصملاب قلعتت ذیفنتلا تحت عیراـشملا نإ
 .ةیلاملا

 نم اھتیوــست مت يتلاو ،ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا ىلإ يدوعــس لایر نویلم ١١٧٫٤ غلبمب ةیرتفدلا ةمیقلاب يــضارأ عیبب ةعومجملا تماق
 لایر نویلم ١٫٦ اھردق يـضارألا عیب نم ةراـسخ كلذ نع جتنو ،)٧ حاـضیإ( يدوعـس لایر نویلم ١١٥٫٨ غلبمب ءاكرـشلا باـسح
  .)٢٤ حاضیإ( يدوعس
 
 :ةنسلا ةیاھن يف ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف
 

 
 

 لبق نم ةكولمم
 نیمھاسملا/ةعومجملا

 ةیكلملا كوكص 
 كنبلا ىدل ةلجسم

 ال/معن

 
٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
٢٠١٧ 

 يدوعس لایر
        يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا

 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا
 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١،١١٥،١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص
 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨،١٢٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم
 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا ضرأ
 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠،٧٠٠،١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم
 ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مالس ناكرا عمجم
 ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( ءارمحلا عمجم

     ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢  ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢ 
        يضارأ

 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ
 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ
 ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  -  معن  ةعومجملا مامدلا ضرأ
 ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ
 ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم
 ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ
 ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢،٠٠٠،٠٠٠   معن   ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ

     ٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨  ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧ 
 ٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠  ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩     يضارألل ةیرتفدلا میقلا يفاص يلامجإ

 
 كلت ءارـــش )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ـــــــھ١٤٣٧ رخآلا ىدامج ٢٨ يف دقعنملا مھعامتجا يف ءاكرـــشلا ررق ،٢٠١٦ لالخ )*(

 ٢٠١٦ لیربأ ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھـــست قافتا عم ایـــشامت ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يـــضارألا
 .)١–١٤ حاضیإ(

 .)١٤ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم ةكولمملا يضارألا عطق ةیكلم كوكص نإ
 ىرخأ ةقالع تاذ تاھجو ةبــستنم ةكرــش مــساب ةلجــسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ تایقافتا نإ
 .)٧ حاضیإ(

 ءاشنإل لیومت ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 .)١٤ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم

 ةقلعتملا ةأفطم تالماعم ةفلكتك )يدوعس لایر نویلم ٦٫٦ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال غلبم ةلمسر تمت ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 .)١ – ١٤ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عورشملا ءانبب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٥ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٤
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك

 ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

    
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  - )أ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( ددسملا
 ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 )١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦(  )١٤٤،٣٧٣،٨٠٦( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤  ٥،٨١٠،٦٢٦،١٩٤ 
 )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :سرام ٣١ يف امك ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 
 تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 تالیھـستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلا ةفاـضالاب "روبیاـس" دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل عـضخت
 ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومـضم
 .ءاكرشلا نم
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ١٦٢،٨٦٨،١٤٦  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥  -  ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )١٩٫٥٤٢٫٧٢٦(  )١٨،٤٩٤،٣٤٠(  )هاندأ ١ حاضیإ( ةنسلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت
 ١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦  ١٤٤،٣٧٣،٨٠٦  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت نإ )١(

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ١٨،٤٩٤،٣٤٠  )٢٣ حاضیا( ةنسلل لمحملا ءافطإلا

 ٦٫٦١٤٫٢٤٢  -  )١٢ حاضیا( ذیفنتلا تحت عیراشملا – ةیراقع تارامثتسا ةلمسر
 ١٩٫٥٤٢٫٧٢٦  ١٨،٤٩٤،٣٤٠  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٥ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا -١٤
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك

 ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

    
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  - )أ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( ددسملا
 ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 )١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦(  )١٤٤،٣٧٣،٨٠٦( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥٫٨٥٨٫١٣١٫٨٥٤  ٥،٨١٠،٦٢٦،١٩٤ 
 )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٥،٣٧٧،٦٢٦،١٩٤ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :سرام ٣١ يف امك ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ةدحاو ةنس لالخ
 ٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 
 تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 تالیھـستلا هذھ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلا ةفاـضالاب "روبیاـس" دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل عـضخت
 ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومـضم
 .ءاكرشلا نم
 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ٧٨٫٧٥٩٫٢٩٧  ١٦٢،٨٦٨،١٤٦  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥  -  ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )١٩٫٥٤٢٫٧٢٦(  )١٨،٤٩٤،٣٤٠(  )هاندأ ١ حاضیإ( ةنسلا لالخ ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت
 ١٦٢٫٨٦٨٫١٤٦  ١٤٤،٣٧٣،٨٠٦  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلاك ةعزوم تناك ةأفطملا ةلماعملا ةفلكت نإ )١(

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     
 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ١٨،٤٩٤،٣٤٠  )٢٣ حاضیا( ةنسلل لمحملا ءافطإلا

 ٦٫٦١٤٫٢٤٢  -  )١٢ حاضیا( ذیفنتلا تحت عیراشملا – ةیراقع تارامثتسا ةلمسر
 ١٩٫٥٤٢٫٧٢٦  ١٨،٤٩٤،٣٤٠  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٧ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٥
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا علـسلا وأ اھب مایقلا نیعتی يتلا تامدخلا لباقم ةملتـسملا ةیدقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
 .ةنسلا لالخ اھباستكا مت يتلا ةبستكملا ریغ تاداریإلا ءزج تابثإل ةیلیدعت دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا

 
 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٦

 
 

 ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 -  ٤٥،٥٨٣،٩٤١  يفاص ،ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض تالخدم
 ٦٫٩٨٩٫٥٥٧  ٢١،٦١٦،٤٧٥  ةقحتسم فیراصم
 ٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥  ٢١،٤٢٠،٠٠٦  ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ١٧٫٧٦٥٫١٦٦  ٢١،١١٨،٠٤٣  نیفظوملل تاقحتسم
 ٧٫٢٨٧٫٣١٤  ٢،٧٧٢،٢٥٣  ىرخأ
  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦ 

 
 ةاكزلا  -١٧

 

 ةنسلل ةلمحملا
 

 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( ةیلاحلا ةنـسلا صـصخم نم يدوعـس لایر ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦ اھردقو ةنـسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ،)يدوعس لایر

  ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٤،٦٦٥،٣١٦،٢٦٩  ٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢  ةنسلا ةیادب يف نیمھاسملا قوقح
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦  ٨١٥،٤٤٦،٠٥٨  ةاكزلا لبق لخدلا
 ٧٠٠،٥٦٩،٤٣٩  ١،١٩٥،١١٦،٦٠٥   ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
 ٥،٨١٨،٩٧٤،٥٥٠  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )١١،٠٧٥،٦٧٢،٧٣٤(  )١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

 .ةنسلا هذھل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت

 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح

 :يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك
   ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧،٣٥٣،٨٤١   ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ٣٢،٦٨٤،٣٤٦   ةنسلل صصخم
 ١٫٩٦٧٫٥٥٦  -   ةقباس تاونس تایوست
 )٢٦١٫٠٧٨(  )٣،٤٧٨،٢١٧(   ةنسلا لالخ عوفدملا
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠   ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٦ 

 )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا -١٤

 .ةیلاحلا ةنسلا لالخ ضورق ىلع لوصحلا متی مل 

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ  ) أ

 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـــست دقع عیقوتب )ةعبات ةكرـــش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرـــش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ يف  )١(
 ،٢٠١٨ سراـم ٣١ يف اـمك .ةـنیعم ةـیراـجت تاـعمجم ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠

 ةیونــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةحبارملا لیھــست ةمیق عومجم نم يدوعــس لایر نویلم ٣٫٨٩٠ مادختــساب ةكرــشلا تماق
 نم لــــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــــضمو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاــــس" تالدعمل اقفو
 يونـس فـصن طـسق ١٧ ىلع ضرقلا ددـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ

 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ
 

 ھنم مدختـسا يلحم كنب نم يدوعـس لایر نویلم ١٫٦٠٠ غلبمب ةدج – نیتاـسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ضرق لیھـست  )٢(
 شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةیونــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیــضاملا ةنــسلا يف يدوعــس لایر نویلم ٩٠٠ غلبم
 ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ً،ایونـس ھیلع قفتم حبر
 ةرتف دعب غلبملا لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع ضرقلا ددـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو
 ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٨ ویام رھـش نم تاونـس ثالث اھتدم حامـس
 فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا قحتـست .٢٠٢٥ لیربأ يف طـسق رخآ قحتـسیو ٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی

 .٢٠١٥ ویام نم َءادتبا يونس
 

 ،ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردـق غلبمب ضاـیرلا - برعلا نویع عمجم ءاـنبل لـجألا لـیوط ضرق  )٣(
 بـسنلاو ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ لالخ يدوعـس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـسا
 يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضمو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا
 ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو ةیونس فصن طاسقأ ىلع ضرقلا ددسی .ءاكرشلا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو
 ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٧ ویلوی رھـش نم تاونـس ثالث اھتدم حامـس
 ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٤ ریانی رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی
 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ

 
 نومضمو اًیونس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ضرق )٤(

 نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب
 ربمـسید رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا

 رھـش نمً ارابتعا يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣
 .٢٠١٦ لیربا ٦ يف عقوملا ةحبارملا لیھست دقعلً اقفو لماكلاب لیھستلا دیدست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمسید

 
ً اـقفو ةـتباـث ةـلومع ضرقلا لـمحی .ةـیلحملا كونبلا دـحأ نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردـق غلبمب لـجألا لـیوط ضرق )٥(

 ضرقلا نإ .ایونـس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاـضإلاب "روبیاـس" ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلملا يف كونبلا نیب ةدئاـسلا تالدعملل
 ةیــصخــش تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم
 يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .ءاكرـشلا نم ةكرتـشمو
 يونـس فـصن ساـسأ ىلع ةلومعلا عفدت .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 يف عقوملا ةحبارملا لیھـست دقعلً اقفو لماكلاب لیھـستلا دیدـست مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمـسید رھـش نمً ارابتعا

 .٢٠١٦ لیربا ٦
 

 ةعومجملا موقت .ةیلاملا بـسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورـضب تادھعت ،ھنمـضتت ام نمـض نم ،هالعأ تالیھـستلا تایقافتا نمـضتت
 امك ضورقلا تادھعتب ةمزتلم ةعومجملا نإ .تایقافتالا هذھ يف اھیلع صوـصنملا ضورقلا تادھعتب ةمزتلم اھنأب دكأتلابً امئاد
 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف
 
 لیومت ةفلكتك )يدوعـس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـش ال هردق غلبم ةلمـسر تمت ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك
 .)١٢ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشم ءانبل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٧ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٥
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا علـسلا وأ اھب مایقلا نیعتی يتلا تامدخلا لباقم ةملتـسملا ةیدقنلا ةبـستكملا ریغ تاداریإلا لثمت
 .ةنسلا لالخ اھباستكا مت يتلا ةبستكملا ریغ تاداریإلا ءزج تابثإل ةیلیدعت دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتسملا

 
 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٦

 
 

 ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨   نیرجأتسملا نم تانیمأت
 -  ٤٥،٥٨٣،٩٤١  يفاص ،ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض تالخدم
 ٦٫٩٨٩٫٥٥٧  ٢١،٦١٦،٤٧٥  ةقحتسم فیراصم
 ٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥  ٢١،٤٢٠،٠٠٦  ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ١٧٫٧٦٥٫١٦٦  ٢١،١١٨،٠٤٣  نیفظوملل تاقحتسم
 ٧٫٢٨٧٫٣١٤  ٢،٧٧٢،٢٥٣  ىرخأ
  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢١٥،٤١٥،٧٨٦ 

 
 ةاكزلا  -١٧

 

 ةنسلل ةلمحملا
 

 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( ةیلاحلا ةنـسلا صـصخم نم يدوعـس لایر ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦ اھردقو ةنـسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ،)يدوعس لایر

  ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٤،٦٦٥،٣١٦،٢٦٩  ٤،٨٨٠،٧١١،١٩٢  ةنسلا ةیادب يف نیمھاسملا قوقح
 ٩٧٦،٩٨٩،٣٩٦  ٨١٥،٤٤٦،٠٥٨  ةاكزلا لبق لخدلا
 ٧٠٠،٥٦٩،٤٣٩  ١،١٩٥،١١٦،٦٠٥   ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
 ٥،٨١٨،٩٧٤،٥٥٠  ٥،٤٠٢،٧٨٤،٦٨٢  ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )١١،٠٧٥،٦٧٢،٧٣٤(  )١٠،٩٨٦،٦٨٤،٦٩٧(  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 

 .ةنسلا هذھل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت

 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح

 :يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك
   ٢٠١٧  ٢٠١٨ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧،٣٥٣،٨٤١   ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ٣٢،٦٨٤،٣٤٦   ةنسلل صصخم
 ١٫٩٦٧٫٥٥٦  -   ةقباس تاونس تایوست
 )٢٦١٫٠٧٨(  )٣،٤٧٨،٢١٧(   ةنسلا لالخ عوفدملا
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠   ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٩ 

 نم ةكرـشلا مھـسأل ةیمـسالا ةمیقلا ضیفخت مت ،)٢٠١٧ وینوی ١٣ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٨ ناـضمر ١٨ خیراتب نیمھاـسملا رارقلً اقبط
 ًالدب مھـس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نم نوكتی لاملا سأر حبـصأ ،كلذ ىلع ءانبو .مھـسلل يدوعـس لایر ١٠ ىلإ مھـسلل يدوعـس لایر ١٫٠٠٠

  .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ نم

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٨ 

 )ةمتت( ةاكزلا  -١٧
 

  ةیوكزلا طوبرلا

 ،٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا ىتح اھـسیـسأت ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرـشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا مامتا مت .تاونسلا كلتل ةاكزلا تاداھش تملتساو

 مألا ةكرـشلل ةعمجملا ةیوكزلا تارارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـسلا نمً ارابتعا

 مت يلاتلابو .ةئیھلا باطخلً اقفو كلذو ةئیھلا ىلإ ةیبرعلا زكارملا ةكرــش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرــشلاو ةیئاھنلا

 میدـقتب ةـیئاـھنلا مألا ةـكرــــشلا ماـیق نم مغرلاـبو .ةـئیھلا ىلإ ٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونــــسلل ةـعمجملا ةـیوكزلا تارارقالا میدـقت

 صــصخم لیجــستو باــستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،لماكلاب ةكولمملا ةعباتلا تاكرــشلا كلذ لمــشیو ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا

  .ةعومجملل يدرفلا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا

 میدقتب اھبلاطت ةئیھلا نم باطخ )٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــــــــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ةیئاھنلا مألا ةكرـــشلا تملتـــسا

 .٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونـسللً اقباـس ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا نم الدب هدح ىلع ةكرـش لكل ةلقتـسم ةیوكز تارارقا

 .٢٠١٧ وینوی ١٦ خیراتب ةئیھلا لبق نم ھیلع ةقفاوملا تمتو ،بلطلا اذھ ىلع ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تضرتعا

 لاملا سأر  -١٨

 :٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك مھتیكلم بسنو نیمھاسملا ءامسأب نایب يلی امیف

 كیرشلا مسا
 ةیكلملا ةبسن

٪ 
 ددع

 غلبملا مھسألا
 ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر     
       

  ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢،٣١٤،٠٠٠ ٢٣١٫٤٠٠٫٠٠٠ ٥٢ ٥٢  ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣٣،٥٠٠ ١٣٫٣٥٠٫٠٠٠ ٣ ٣ ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠  ٤٤،٥٠٠،٠٠٠ ١٥ ١٠  ریكحلا زیزعلا دبع زاوف دیسلا
  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠  ٤٤،٥٠٠،٠٠٠ ١٥ ١٠  ریكحلا زیزعلا دبع ناملس دیسلا
  ٦٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦٧،٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٠ ریكحلا زیزعلا دبع دیجملا دبع .د
  ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش
  -       ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ -     ٢٢،٢٥٠،٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش
  -       ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ -     ٢٢،٢٥٠،٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش
  -       ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠ -    ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(

 ──── ───── ────────── ─────── ────────── ────────── 
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٥٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 
 ════ ════ ══════════ ═══════ ══════════ ══════════ 

 خیراتب ةمھاـسم ةكرـشك يراجتلا لجـسلا يف ةكرـشلا لیجـست نمً ارابتعا ةكرـشلا ةیكلم يف مھلوبق مت نیذلا ددجلا نیمھاـسملا لثمت )*( 
 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم ٨
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٩ 

 نم ةكرـشلا مھـسأل ةیمـسالا ةمیقلا ضیفخت مت ،)٢٠١٧ وینوی ١٣ قفاوملا( ــــــھ١٤٣٨ ناـضمر ١٨ خیراتب نیمھاـسملا رارقلً اقبط
 ًالدب مھـس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نم نوكتی لاملا سأر حبـصأ ،كلذ ىلع ءانبو .مھـسلل يدوعـس لایر ١٠ ىلإ مھـسلل يدوعـس لایر ١٫٠٠٠

  .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ نم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣١ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢٢

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤،٨١٤،٤٩٨  )٦ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢  ٩١،٧٠١،٥٥٧  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  ٣٠،٥٢٤،٦٢٠  )١٣ حاضیإ( كالھتسا
 ١٫٣٤٠٫٨٥١  ١١،٨١٠،٠٦٨  جمارب صیخارتو تالاصتا
 ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ١٠،٤٢٠،٩٧٩  ةینھم باعتا
 ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  ٧،٩٨٩،٢٦٠  نیمأت
 ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ٦،٦٨١،٨١٥  ةیموكح موسر
 ١٫٦٤٥٫٠٧٠  ٣،٤٠٣،٣٩١   راجیا فیراصم
 -  ١،٥٦٢،٢٦١  )٦ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ
 ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ٦،٨٣٢،٣٠٧  ىرخأ
  ١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١  ٢٦٥،٧٤٠،٧٥٦ 

 

 ةیلاملا ءابعألا ٢٣

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  ٢٦٩،٩٥١،٢٢٩  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ١٨،٤٩٤،٣٤٠  )١٤ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٦٨٫٠٦٤  ٢١٥،٠١١  ةیكنب ءابعأ
  ١٧٩٫١٢١٫١٣٦  ٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠ 

 

 يفاص ،ىرخألا تاداریإلا -٢٤

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 -  ١٦،٠٩٣،٢٢٨   عفدلا ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
 ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  ٥،٧٣٧،٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت

 -  )١،٦٣١،٥٨٦(  )١٢ و ٧ يحاضیإ( يضارأ عیب نع ةراسخ
 -  )٧،٨٣٥،٣٥٤(  )٨ حاضیإ( نیدروملا ىلإ ةمدقملا تاعفدلا ةمیق ضافخنا
 ٢٫١٥٢٫٦١٧  -  ةیناجم ركاذت
 ٤٫١٣٥٫٨٣٠  ٩٠،٤٨٦  ىرخأ
  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ١٢،٤٥٤،٢٧٤ 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٠ 

 يماظنلا يطایتحالا  -١٩

 .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةنــسلا لخد يفاــص نم ٪١٠ لیوحت ةكرــشلا ىلع بجی ،ةكرــشلل يــساــسألا ماظنلاو تاكرــشلا ماظنلً اقبط

 بینجتب ةكرـشلا تماق ،ھیلع .لاملا سأر نم ٪٣٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی امدنع لیوحتلا اذھ ءارجإ نع فقوتلا ةكرـشلل زوجی

 .حابرأك عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةرتفلا لخد يفاص نم ٪١٠

 

  حابرألا تاعیزوت -٢٠

 ٠٫٤٩٤٤ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـــــھ١٤٣٩ بجر ١٤ يف دقعنملا مھعامتجاب ةكرـشلا يف نومھاـسملا ررق

 تاعیزوت يلامجإ نم يدوعـس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ غلبم ةیوـست مت .يدوعـس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإب مھـسلل يدوعـس لایر

 .)٧ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم حابرألا

 ٠٫٥٩٧٨ عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ ربمتبـس ٢٧ قفاوملا( ـــــھ١٤٣٩ مرحم ٧ يف دقعنملا مھعامتجاب ةكرـشلا يف نومھاـسملا ررق

 تاعیزوت يلامجإ نم يدوعس لایر ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧ غلبم ةیوست مت .يدوعس لایر ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق يلامجإب مھسلل يدوعس لایر

 .)٧ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم حابرألا

 عقاوب حابرأ عیزوت )٢٠١٧ وینوی ٢٩ قفاوملا( ــــــــھ١٤٣٨ لاوـــش ٥ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرـــشلا يف نومھاـــسملا ررق

 يلامجإ نم يدوعـس لایر ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨ غلبم ةیوـست مت .يدوعـس لایر ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق غلبمب مھـسلل يدوعـس لایر ٠٫٥٨٤٣

 .)٧ حاضیإ( نیمھاسملا باسح لالخ نم حابرألا تاعیزوت

 ـھ١٤٣٨ بجر ٢ و )٢٠١٦ ربمـسید ٣١ قفاوملا( ـــــھ١٤٣٨ يناثلا عیبر ٢ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرـشلاب نومھاـسملا ررق

 لایر ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ هردـق يلاـمجإ غلبمب مھــــسلل يدوعــــس لایر ١٦٠٫٦٧٤٢ عقاوب حاـبرأ عیزوت )٢٠١٧ سراـم ٣١ قفاوملا(

 .)٧ حاضیإ( نیمھاسملا باسح ىلإ اھنم يدوعس لایر ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ لیوحت مت ،يدوعس

 

 جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم -٢١

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  ٦،٨٤٧،٧٤٩  نالعإو ةیاعد
 ٨٫٥٩٩٫٥٢٢  ٦،٥٩٦،٧٣٩  جیورت
  ١٩٫١٢٢٫٩١٠  ١٣،٤٤٤،٤٨٨ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣١ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢٢

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤،٨١٤،٤٩٨  )٦ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٤٫٣٦٨٫٥٢٢  ٩١،٧٠١،٥٥٧  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٢٠٫٨٨٥٫٥٢٩  ٣٠،٥٢٤،٦٢٠  )١٣ حاضیإ( كالھتسا
 ١٫٣٤٠٫٨٥١  ١١،٨١٠،٠٦٨  جمارب صیخارتو تالاصتا
 ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ١٠،٤٢٠،٩٧٩  ةینھم باعتا
 ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  ٧،٩٨٩،٢٦٠  نیمأت
 ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ٦،٦٨١،٨١٥  ةیموكح موسر
 ١٫٦٤٥٫٠٧٠  ٣،٤٠٣،٣٩١   راجیا فیراصم
 -  ١،٥٦٢،٢٦١  )٦ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ
 ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ٦،٨٣٢،٣٠٧  ىرخأ
  ١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١  ٢٦٥،٧٤٠،٧٥٦ 

 

 ةیلاملا ءابعألا ٢٣

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  ٢٦٩،٩٥١،٢٢٩  لجألا ةلیوط ضورق ىلع تالومع فیراصم
 ١٢٫٩٢٨٫٤٨٤  ١٨،٤٩٤،٣٤٠  )١٤ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٦٨٫٠٦٤  ٢١٥،٠١١  ةیكنب ءابعأ
  ١٧٩٫١٢١٫١٣٦  ٢٨٨،٦٦٠،٥٨٠ 

 

 يفاص ،ىرخألا تاداریإلا -٢٤

  ٢٠١٧ 
  يدوعس لایر

٢٠١٥ 
      يدوعس لایر

 -  ١٦،٠٩٣،٢٢٨   عفدلا ةقحتسم دعت مل تامازتلا دیق سكع
 ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  ٥،٧٣٧،٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت

 -  )١،٦٣١،٥٨٦(  )١٢ و ٧ يحاضیإ( يضارأ عیب نع ةراسخ
 -  )٧،٨٣٥،٣٥٤(  )٨ حاضیإ( نیدروملا ىلإ ةمدقملا تاعفدلا ةمیق ضافخنا
 ٢٫١٥٢٫٦١٧  -  ةیناجم ركاذت
 ٤٫١٣٥٫٨٣٠  ٩٠،٤٨٦  ىرخأ
  ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ١٢،٤٥٤،٢٧٤ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٣ 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا   -٢٩

 نیب ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع ھعفد وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 تمت دق تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم

  :امإ

 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف •

 .تابولطملاو تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف •

 تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ساقت .ةعومجملا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نإ

 لضفأ قیقحتل نوعسی مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ

 .ةیداصتقالا مھحلاصم

 دقنلا نم ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت .ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نم ةیلاملا تاودألا نوكتت

 تارامثتسالاو ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملاو ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملا ضعبو نینیدملاو كونبلا ىدل ةدصرألاو

 غلابملاو نیرجأتسملا نم تانیمأتو نینئادلاو لجألا ةلیوط ضورقلا نم ةعومجملل ةیلاملا تابولطملا نوكتت امنیب ،عیبلل ةحاتملا

 خیراتب ةیرتفدلا اھتمیق نع يرھوج لكشب فلتخت ال ةعومجملل ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ .ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق

 
 

  رطاخملا ةرادإ   -٣٠

 ةظفحم ریوطتو ءارـــش لیومتل وھ ضورقلا نم يـــسیئرلا ضرغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیـــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 نم ةرـــشابم أـــشنت يتلا كونبلا ىدل ةدـــصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدـــصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتـــسالا

 .اھتایلمع

 رطاـخمو ناـمتئالا رطاـخمو )تاراـقعلا رطاـخمو تالومعلا راـعــــسأ رطاـخم كـلذ يف اـمب( قوــــسلا رطاـخمل ةـعومجملا ضرعتت

 .ةلویسلا

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاـــسلا تالمعلا راعـــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـــسأ رطاخم لثمت

 يف امك تالومعب ةطبترم تابولطم اھیدل نكل ،تالومعب ةطبترم لجألا ةلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوــــسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٨ سرام ٣١

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٢ 

  مھسلا حبر -٢٥

 ىلع مألا ةكرـشلا يمھاـسمب قلعتملا ةنـسلل لخدلا يفاـصو ةیـسیئرلا تایلمعلا نم لخدلا میـسقت لالخ نم مھـسلا حبر باـستحا متی 

 .ةنسلا ةیاھن يف ةمئاقلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا

 

 ةیعاطقلا تامولعملا  -٢٦

 قفتتو يلاملا ریرقتلا دادعإل ساسأك مدختست يتلاو ةرادإلا لبق نم ةدمتعملا ةعومجملا لمع تادحوو ةطشنأب هذھ قلعتت

 ةعباتلا تاكرــــشلا ةفاك لوازت ثیح دحاو يلیغــــشت عاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت .ةیلخادلا ریراقتلا تاءارجإ عم

  .ةھباشم ةیراجت ةطشنأ

 ةعومجملا تایلمعب ةقلعتملا تابولطملاو تادوجوملا يلامجإو ةیراقعلا تارامثتسالاو حبرلا يلامجإو ةعومجملا تاداریإ راھظإ متی

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف لكك

 .ةلاحلا هذھ ىلع قبطنت ال ةیفارغجلا تامولعملا نإف مث نمو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةعومجملا تایلمع ةفاك متت

 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٢٧

 :سرام ٣١ يف امك ةعومجملاب ةصاخلا ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلابً انایب يلی امیف

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨  ٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١  )١٢ حاضیإ( ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥،٩٠٠،٠٠٠  نامض تاباطخ

 

 ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا -٢٨

 :يلاتلاك يھ ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلا تامازتلا نإ

  ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

٢٠١٧ 
      يدوعس لایر

 ٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠  ٢٨٦،٣٢١،٤٥٠  ةنس نم لقأ
 ١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥  ١،٣٥٣،٠٥٩،١٩٥  تاونس سمخ ىلإ ةنس نم
 ٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤  ٤،٧٨٣،٦٧٧،٩٠٧  تاونس سمخ نم رثكأ
  ٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩  ٦،٤٢٣،٠٥٨،٥٥٢ 
 

 .)٧ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع ًالزانت تمدق ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب يھ راجیإلا دوقع تایقافتا نإ

 حوارتت .اھریجأت ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتـسم يـضارأ نع ةقحتـسملا تاراجیإلا ةیلیغـشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت

 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف

 لایر نویلم ١٩٤ ةنـــسلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمـــض فیراـــصمك اھتابثا مت يتلا ةیلیغـــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب

 .)يدوعس لایر نویلم ٢١٢ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعس
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٣ 

 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا   -٢٩

 نیب ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع ھعفد وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 تمت دق تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم

  :امإ

 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف •

 .تابولطملاو تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،يسیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف •

 تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ساقت .ةعومجملا لبق نم اھیلإ لوصولل ةلباق نوكت نأ بجی ةدئاف رثكألا قوسلا وأ يسیئرلا قوسلا نإ

 لضفأ قیقحتل نوعسی مھنأو تابولطملا وأ تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ

 .ةیداصتقالا مھحلاصم

 دقنلا نم ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تادوجوملا نوكتت .ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا نم ةیلاملا تاودألا نوكتت

 تارامثتسالاو ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملاو ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملا ضعبو نینیدملاو كونبلا ىدل ةدصرألاو

 غلابملاو نیرجأتسملا نم تانیمأتو نینئادلاو لجألا ةلیوط ضورقلا نم ةعومجملل ةیلاملا تابولطملا نوكتت امنیب ،عیبلل ةحاتملا

 خیراتب ةیرتفدلا اھتمیق نع يرھوج لكشب فلتخت ال ةعومجملل ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ .ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق

 
 

  رطاخملا ةرادإ   -٣٠

 ةظفحم ریوطتو ءارـــش لیومتل وھ ضورقلا نم يـــسیئرلا ضرغلا .ضورقلا نم ةعومجملل ةیـــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت

 نم ةرـــشابم أـــشنت يتلا كونبلا ىدل ةدـــصرأو دقنو نونئادو نونیدم ةدـــصرأ ةعومجملا ىدل .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتـــسالا

 .اھتایلمع

 رطاـخمو ناـمتئالا رطاـخمو )تاراـقعلا رطاـخمو تالومعلا راـعــــسأ رطاـخم كـلذ يف اـمب( قوــــسلا رطاـخمل ةـعومجملا ضرعتت

 .ةلویسلا

 قوسلا رطاخم
 .قوسلا يف ةدئاسلا راعسألا يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 يف ةدئاـــسلا تالمعلا راعـــسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـــسأ رطاخم لثمت

 يف امك تالومعب ةطبترم تابولطم اھیدل نكل ،تالومعب ةطبترم لجألا ةلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوــــسلا

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٨ سرام ٣١



34

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٥ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٣٠

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةیبنجألا تالمعلا فرـــص راعـــسأ يف تاریغتلل ةجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت

 اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرــص راعــسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا

 .كلذل

 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا  -٣١

 اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا

 غلابملا نم غلبم لكل ةبـسنلاب .لماكلاب غلبملا لیـصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدـصرأ نم لیـصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی

 اھریدقت متی ھناف ،دادــــسلا ةرخأتم اھنكلو اھدرفمب ةماھ ربتعت ال يتلا غلابملا امأ ،هدح ىلع غلبم لكل ریدقتلا اذھ ءارجإ متی ،ةماھلا

 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلع ًءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 ٣١( يدوعــــس لایر ٣٨٥٫٣٤٩٫٩٩٩ نیینیدملا ةدــــصرأ يلامجإ غلب ،صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب

 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـــس لایر ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣ غلبم عم )يدوعـــس لایر ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤ :٢٠١٧ سرام

 ةیلبقتــسملا تارتفلا يف اھلیــصحت مت يتلا غلابملا نیب قرفلا تابثإ متیــس .اھلیــصحت يف كوكــشم نوید صــصخمك )يدوعــس لایر

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةعقوتملا غلابملاو

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا

 .كالھتـسالا باـستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتـسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتـسالاو لـصألل عقوتملا مادختـسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس
 

 ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةرتفل ةقحاللا ثادحألا  -٣٢

 يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ خیراتب
 يدوعس لایر نویلم ١٫٣٧٢ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت ةداعإل
 .ةحبارملا لیھست يلامجإ نم

 عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا لیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتاو ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب ةدع
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٢٨ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ىرخألا

 ىلا ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا ىلع ءانب ةیئاھنلا ةیوكزلا طوبرلا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تلمتسا ،٢٠١٨ ربمفون ١٩ خیراتب
 مألا ةكرشلا تالجس يف ةحضوملا غلابملا نم لقأ ةاكز صصخم غلبم ھنع جتن يذلاو ٢٠١٦ ىلا ٢٠٠٧ نم تاونسلل ةئیھلا
 ةنسلا دعب يدوعس لایر نویلم ٧٥٫١ اھردق ةعومجملل ةدرتسم ةاكز غلبم عیزوتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تماق ،كلذ ىلع ًءانب .ةیئاھنلا
 .٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةیلاملا

 

  ةنراقملا ماقرأ -٣٣

  .ةیلاحلا ةنسلا بیوبت عم ىشامتت يك ةقباسلا ةنسلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعأ مت

 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٤ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٣٠

 ةیراقعلا رطاخملا
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 يف ةربخ يوذ نیراــشتــسم ةعومجملا مدختــست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ دادزت دق ریوطتلا عیراــشم فیلاكت •

 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم

 ةطبترملا تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاـسخ ببـسی امم رـسعم ام يـسیئر رجأتـسم حبـصی دق •

 ىوتــــسم ررقتو ،نیلمتحملا نیرجأتــــسملا عیمجل يلاملا عــــضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب

 .تانامض وأ راجیإ تانیمأت لكش ىلع كلذو بولطملا نامضلا

 نامتئالا رطاخم
 رئاــــسخ دبكت ىلإ يدؤی امم لیمع دقع وأ ةیلام ةادأ لباقم ھتامازتلاب ءافولا ىلع رخآلا فرطلا ةردقم مدع نامتئالا رطاخم لثمت

 تاـسـسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ةیلیومتلا ةطـشنألاو ریجأتلا ةطـشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام

  .ةیلاملا

 ساــسأ ىلع رجأتــسملل ةینامتئالا ةرادجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتــسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ضرعتلل ىــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ تقو يف ينامتئالا فینــصتلا جئاتن

 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل

 ةنیدملا نیرجأتسملا ممذ
 .تاراجیالا تایقافتا ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا میوقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا
 ةـقالعلا تاذ تاـھجلل ةـلقتــــسملا ةـیلاـملا مئاوقلا ساـــــسأ ىلع ةـیلاـملا مئاوقلا دادـعإ خیراـتب ةـمیقلا يف ضاـفخنالل لـیلحت ءارجإ متی

 تاذ تاھجلا نم قحتــسملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىــصقألا دحلا لثمی .ةیــسیئرلا

 يلاملا زكرملا صحف لالخ نم ةیلام ةنـس لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامـض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت ال .)٧ حاـضیإ( ةقالعلا

 قحتسملاب قلعتی امیف رطاخملا مییقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاھجلا هذھ ھیف لمعت يذلا قوسلا صحفو ةقالعلا تاذ تاھجلل

 .نیمھاسملا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأبً املع ،يندتملا ىوتسملا تاذ تاھجلا نم

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
ً اقفو ةیئاھنلا ةــضباقلا ةكرــشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاــســسؤملاو كونبلا ىدل ةدــصرألا نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت

 ةـضرعم اھـسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینـصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يـساـسأ لكـشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةـسایـسل

 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل

 ةلویسلا رطاخم

 أشنت دق .ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا اھتامازتلاب ءافولل لاومألا ریفوت يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 اھتبقارمب كلذو ةلویسلا رطاخم رادت .ةلداعلا ھتمیق براقی غلبمبو عیرس لكشب يلام لصأ عیب ىلع ةردقلا مدع دنع ةلویسلا رطاخم
  .ةیلبقتسم تامازتلا ةیأب ءافولل ةیفاكلا لاومألا رفوت نم دكأتلل ماظتناب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٥ 

 )ةمتت( رطاخملا ةرادإ  -٣٠

 تالمعلا رطاخم
 موقت .ةیبنجألا تالمعلا فرـــص راعـــسأ يف تاریغتلل ةجیتن ام ةیلام ةادأ ةمیق بذبذت نع ةجتانلا رطاخملا تالمعلا رطاخم لثمت

 اقفو صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ریدتو ةیبنجألا تالمعلا فرــص راعــسأ يف تاریغتلا ةبقارمب ةرادإلا

 .كلذل

 

 تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ةیساسألا رداصملا  -٣١

 اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا

 غلابملا نم غلبم لكل ةبـسنلاب .لماكلاب غلبملا لیـصحت ةیناكمإ مدع دنع نینیدملا ةدـصرأ نم لیـصحتلل ةلباقلا غلابملل ریدقت ءارجإ متی

 اھریدقت متی ھناف ،دادــــسلا ةرخأتم اھنكلو اھدرفمب ةماھ ربتعت ال يتلا غلابملا امأ ،هدح ىلع غلبم لكل ریدقتلا اذھ ءارجإ متی ،ةماھلا

 .ةقباسلا لیصحتلا تالدعم ىلع ًءانب دادسلا يف رخأتلا ةدم لوط بسح صصخم بنجیو ،يعامج لكشب

 ٣١( يدوعــــس لایر ٣٨٥٫٣٤٩٫٩٩٩ نیینیدملا ةدــــصرأ يلامجإ غلب ،صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب

 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـــس لایر ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣ غلبم عم )يدوعـــس لایر ٢٨٢٫١٩٥٫١٤٤ :٢٠١٧ سرام

 ةیلبقتــسملا تارتفلا يف اھلیــصحت مت يتلا غلابملا نیب قرفلا تابثإ متیــس .اھلیــصحت يف كوكــشم نوید صــصخمك )يدوعــس لایر

 .صاخ ضرغل ةدعملا ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةعقوتملا غلابملاو

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا

 .كالھتـسالا باـستحا ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتـسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةیجاتنالا رامعألا ةعجارمب ةرادإلا موقت .يداعلا كالھتـسالاو لـصألل عقوتملا مادختـسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ ددحی

 .ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخت ةیجاتنالا رامعألا نأب ةرادإلا داقتعا ةلاح يف يلبقتسملا كالھتسالا طسق لیدعت متیسوً ایونس
 

 ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةرتفل ةقحاللا ثادحألا  -٣٢

 يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ خیراتب
 يدوعس لایر نویلم ١٫٣٧٢ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت ةداعإل
 .ةحبارملا لیھست يلامجإ نم

 عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا لیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتاو ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب ةدع
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٢٨ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ىرخألا

 ىلا ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا ىلع ءانب ةیئاھنلا ةیوكزلا طوبرلا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تلمتسا ،٢٠١٨ ربمفون ١٩ خیراتب
 مألا ةكرشلا تالجس يف ةحضوملا غلابملا نم لقأ ةاكز صصخم غلبم ھنع جتن يذلاو ٢٠١٦ ىلا ٢٠٠٧ نم تاونسلل ةئیھلا
 ةنسلا دعب يدوعس لایر نویلم ٧٥٫١ اھردق ةعومجملل ةدرتسم ةاكز غلبم عیزوتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تماق ،كلذ ىلع ًءانب .ةیئاھنلا
 .٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةیلاملا

 

  ةنراقملا ماقرأ -٣٣

  .ةیلاحلا ةنسلا بیوبت عم ىشامتت يك ةقباسلا ةنسلل ةنراقملا ماقرأ ضعب بیوبت ةداعأ مت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٨ سرام ٣١

 
 ةحفصلا  سرھفلا

  
 ٣ - ١ لقتسملا عجارملا ریرقت
  
 ٤ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٥ ةدحوملا لخدلا ةمئاق
  
 ٦ ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق
  
 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٩ - ٨ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٦٣ - ١٠  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 ٢٠١٨ سرام ٣١

 
 ةحفصلا  سرھفلا

  
 ٣ - ١ لقتسملا عجارملا ریرقت
  
 ٤ ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
  
 ٥ ةدحوملا لخدلا ةمئاق
  
 ٦ ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق
  
 ٧ ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
  
 ٩ - ٨ ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
  
 ٦٣ - ١٠  ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

 

 حاضیإ

 
 ٢٠١٨ سرام ٣١

 )٦ حاضیإ(
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١ 
 )٦ حاضیإ(

  يدوعس لایر

 ٢٠١٦ لیربأ ١
 )٦ حاضیإ(

 يدوعس لایر
        تادوجوملا
        ةلوادتملا تادوجوملا
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨  ٧ قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
 ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥  ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦  ٨ نونیدم
 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١  ٩ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧  ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩  ١١و ٩ ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣  ١٠ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦    ةقحتسم تاداریإ
 ٩٢٥٫٨٢٤٫٩٠٧  ٨٦٣٫١١٠٫٥٢٣  ٩٢٧٫٠٥٧٫٠١٣   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١١و ٩ لوادتم ریغ

 
٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩  ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠٫٦٩٢٫١١٦ 

 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ٩ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠  ١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٥١٫٥٨٧٫٣٤٥  ٦٥٫٢٣٧٫٩١١  ٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤    لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ
 ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧  ٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢  ١٢ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧  ١٣ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦  ١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦  ١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠  ١٤ ةیراقع تارامثتسا
 ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  ١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦  ١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨  ١٥ تادعمو تاكلتمم
 ٩٫٧٧٥٫٠٩٣٫٣١٠  ١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦  ١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠   تادوجوملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقحو تابولطملا
  تابولطملا
  ةلوادتملا تابولطملا

   
   

 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٦ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  ١٩ نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦  ٩ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠  ١٧ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧   ١١٫٣٠١٫٤٧٠  ٢٠  ةقحتسم تاراجیإ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦  ١٨ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠  ٢٢ ةقحتسم ةاكز
 ١٫٥٦٤٫٦١١٫٤٨٥  ١٫٢١٦٫١٦٤٫٦٠٩  ١٫٥٨١٫٨٧٤٫١١٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 ٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦  ١٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤  ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠  ٢٠ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠  ٢١ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 ٤٫٤٨٧٫٨٩١٫٣٧٨  ٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩  ٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣  ٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨  ٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦   تابولطملا يلامجإ
        
        ةیكلملا قوقح
 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣ لاملا سأر
 ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  ٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥  ٢٤ يماظن يطایتحا
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٩٢٢٫٣١٧  ٢٫٧٥٩٫٢١٧    ىرخأ تایطایتحا
 )٦٫٥٣٢٫٢٨٧(  ١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤  ٧٧٫٥٧٢٫٣١٠   )ةمكارتم رئاسخ( ةاقبم حابرأ

 ٤٫٦٤٥٫٦١٨٫٠٤٢  ٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢  ٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 ٢٫٧٩٧٫٣١٢  ٢٫٧٨٨٫٨٨٩  ٣٫٨٨١٫٨١٢   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١  ٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل

 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

    

   ٢٠١٨ 

  )٦ حاضیإ(
   ٢٠١٧ 
 )٦ حاضیإ(

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ  
       

 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨  ٢٦  تاداریإلا
 )٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩(  )٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣(  ٢٧  تاداریإلا ةفلكت
 )٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١(  )٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩(  ١٤  ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥(  -         ١٤   ةیراقع تارامثتسا بطش
 ١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥  ١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦    حبرلا يلامجإ
 )١٩٫١٢٢٫٩١٠(   )١٣٫٤٤٤٫٤٨٨(  ٢٨  نالعإو ةیاعد فیراصم       
 )١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣(  )٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢(  ٢٩  ةیرادإو ةیمومع فیراصم
 ١٫١٤٧٫٨١٥٫٦٩٢  ١٫٠٨٢٫٧٩٧٫٢٧٦     تایلمعلا لخد
 ٨٫٨٢١٫٥٠٧  ٩٫٦٥٠٫٩٢٨  ١٢  ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح       
 )١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥(  )٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١(  ٣٢  ةیلام ءابعأ
 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٣١٫٧٥٧٫٠٩٥  ٣٠  ىرخأ تاداریإ
 -         )٩٫٧٥١٫٩٤٩(  ٣١  ىرخأ فیراصم
 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩     ةاكزلا لبق لخدلا
       
 )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  )٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦(  ٢٢  ةاكزلا

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣    ةنسلا لخد يفاص
       

       :ىلإ دئاعلا ةنسلا لخد يفاص
 ٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨  ٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٧٫٧٧٣٫٤٤٠  ١١٫٨٤٢٫٩٢٣    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
    ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣ 
       :مھسلا حبر
 ٢٫١١  ١٫٧٤  ٣٣  مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٤ 

 

 حاضیإ

 
 ٢٠١٨ سرام ٣١

 )٦ حاضیإ(
 يدوعس لایر

 ٢٠١٧ سرام ٣١ 
 )٦ حاضیإ(

  يدوعس لایر

 ٢٠١٦ لیربأ ١
 )٦ حاضیإ(

 يدوعس لایر
        تادوجوملا
        ةلوادتملا تادوجوملا
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨  ٧ قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
 ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥  ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦  ٨ نونیدم
 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١  ٩ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧  ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩  ١١و ٩ ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣  ١٠ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦    ةقحتسم تاداریإ
 ٩٢٥٫٨٢٤٫٩٠٧  ٨٦٣٫١١٠٫٥٢٣  ٩٢٧٫٠٥٧٫٠١٣   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا
 ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١١و ٩ لوادتم ریغ

 
٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩  ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠٫٦٩٢٫١١٦ 

 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ٩ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠  ١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٥١٫٥٨٧٫٣٤٥  ٦٥٫٢٣٧٫٩١١  ٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤    لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ
 ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧  ٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢  ١٢ ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧  ١٣ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦  ١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦  ١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠  ١٤ ةیراقع تارامثتسا
 ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  ١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦  ١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨  ١٥ تادعمو تاكلتمم
 ٩٫٧٧٥٫٠٩٣٫٣١٠  ١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦  ١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠   تادوجوملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقحو تابولطملا
  تابولطملا
  ةلوادتملا تابولطملا

   
   

 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٦ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  ١٩ نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦  ٩ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  ٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠  ١٧ ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧   ١١٫٣٠١٫٤٧٠  ٢٠  ةقحتسم تاراجیإ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦  ١٨ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠  ٢٢ ةقحتسم ةاكز
 ١٫٥٦٤٫٦١١٫٤٨٥  ١٫٢١٦٫١٦٤٫٦٠٩  ١٫٥٨١٫٨٧٤٫١١٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 ٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦  ١٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤  ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠  ٢٠ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠  ٢١ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 ٤٫٤٨٧٫٨٩١٫٣٧٨  ٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩  ٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣  ٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨  ٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦   تابولطملا يلامجإ
        
        ةیكلملا قوقح
 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣ لاملا سأر
 ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  ٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥  ٢٤ يماظن يطایتحا
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٩٢٢٫٣١٧  ٢٫٧٥٩٫٢١٧    ىرخأ تایطایتحا
 )٦٫٥٣٢٫٢٨٧(  ١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤  ٧٧٫٥٧٢٫٣١٠   )ةمكارتم رئاسخ( ةاقبم حابرأ

 ٤٫٦٤٥٫٦١٨٫٠٤٢  ٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢  ٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 ٢٫٧٩٧٫٣١٢  ٢٫٧٨٨٫٨٨٩  ٣٫٨٨١٫٨١٢   ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١  ٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل

 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٥ 

    

   ٢٠١٨ 

  )٦ حاضیإ(
   ٢٠١٧ 
 )٦ حاضیإ(

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ  
       

 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨  ٢٦  تاداریإلا
 )٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩(  )٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣(  ٢٧  تاداریإلا ةفلكت
 )٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١(  )٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩(  ١٤  ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥(  -         ١٤   ةیراقع تارامثتسا بطش
 ١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥  ١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦    حبرلا يلامجإ
 )١٩٫١٢٢٫٩١٠(   )١٣٫٤٤٤٫٤٨٨(  ٢٨  نالعإو ةیاعد فیراصم       
 )١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣(  )٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢(  ٢٩  ةیرادإو ةیمومع فیراصم
 ١٫١٤٧٫٨١٥٫٦٩٢  ١٫٠٨٢٫٧٩٧٫٢٧٦     تایلمعلا لخد
 ٨٫٨٢١٫٥٠٧  ٩٫٦٥٠٫٩٢٨  ١٢  ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح       
 )١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥(  )٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١(  ٣٢  ةیلام ءابعأ
 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٣١٫٧٥٧٫٠٩٥  ٣٠  ىرخأ تاداریإ
 -         )٩٫٧٥١٫٩٤٩(  ٣١  ىرخأ فیراصم
 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩     ةاكزلا لبق لخدلا
       
 )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  )٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦(  ٢٢  ةاكزلا

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣    ةنسلا لخد يفاص
       

       :ىلإ دئاعلا ةنسلا لخد يفاص
 ٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨  ٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٧٫٧٧٣٫٤٤٠  ١١٫٨٤٢٫٩٢٣    ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
    ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣ 
       :مھسلا حبر
 ٢٫١١  ١٫٧٤  ٣٣  مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
  ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل

 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت
٦ 

    

   ٢٠١٨ 

  )٦ حاضیإ(

   ٢٠١٧ 
 )٦ حاضیإ(

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ  
       

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣    ةنسلا لخد يفاص
       
        رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا
       ةقحاللا تارتفلا يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی دق دونب
 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٣٥٩٫١٠٠(  ١٣  ةاكزلا مصخ دعب ،عیبلل ةحاتملا تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا
              
       ةقحاللا تارتفلا يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی نل دونب
 ٥٨٧٫٠٠٠  ٢٫١٩٦٫٠٠٠  ٢١    ةاكزلا مصخ دعب ،نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم سایق ةداعإ
 )٧٤٩٫١٤٨(  ١٫٨٣٦٫٩٠٠    ةاكزلا مصخ دعب ،ةنسلل رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا       
 ٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠  ٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣     ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
       
        :ىلإ دئاعلا ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
 ٩٤٠٫٠٤٧٫٨٥٠  ٧٧٦٫٤٠٤٫٩٥٠    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٧٫٧٧٣٫٤٤٠  ١١٫٨٤٢٫٩٢٣     ةرطیسلا ریغ ةیكلملا قوقح
     ٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠  ٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣ 
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- 
   

   
- 

   
   

- 
)

٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
( 

)
٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

( 
)

١٧٫٧٨١٫٨٦٣
( 

)
٧٣٢٫٧٨١٫٨٦٣

( 
لا

ر
دیص

ف 
 ي

٣١
ام 

ر
 س

٢٠١٧
 

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 

٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١
 

٩٢٢٫٣١٧
 

١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤
 

٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢
 

٢٫٧٨٨٫٨٨٩
 

٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١
 

فاص
د ي

لخ
لا 

ةنس
 

   
   

- 
   

   
- 

   
   

- 
٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠

 
٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠

 
١١٫٨٤٢٫٩٢٣

 
٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣

 
دلا

لخ
لا 

ماش
ا ل

خآل
لل ر

ةنس
 

   
   

- 
   

   
- 

١٫٨٣٦٫٩٠٠
 

   
   

- 
١٫٨٣٦٫٩٠٠

 
   

   
- 

١٫٨٣٦٫٩٠٠
 

جإ
لام

لا ي
خد

لا ل
ماش

  ل
   

   
- 

   
   

- 
١٫٨٣٦٫٩٠٠

 
٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠

 
٧٧٦٫٤٠٤٫٩٥٠

 
١١٫٨٤٢٫٩٢٣

 
٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣

 

حم
لو

لإ 
ا ى

حال
ایت

يط
نلا 

ماظ
 ي

   
   

- 
٧٧٫٠٨٧٫٣٤٤

 
   

   
- 

)
٧٧٫٠٨٧٫٣٤٤

( 
   

   
- 

   
   

- 
   

   
- 

وت
عیز

ا
أ ت

ابر
( ح

یا
اض

يح
 ٩

و 
 

٢٥
( 

   
   

- 
   

   
- 

   
  -

 
)

٧٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠
( 

)
٧٤٦٫٠٠٠٫٠٠٠

( 
)

١٠٫٧٥٠٫٠٠٠
( 

)
٧٥٦٫٧٥٠٫٠٠٠

( 

رلا
دیص

ف 
 ي

٣١
ام 

ر
 س

٢٠١٨
 

٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 

٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥
 

٢٫٧٥٩٫٢١٧
 

٧٧٫٥٧٢٫٣١٠
 

٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢
 

٣٫٨٨١٫٨١٢
 

٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٨ 

 
 حاضیإ

    ٢٠١٨ 
  يدوعس لایر

   ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

      ةیلیغشتلا ةطشنألا
 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩    ةاكزلا لبق لخدلا
      :ـل تالیدعتلا

 ١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥  ٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١  ٣٢ ةیلام ءابعأ
 ٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١  ٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩  ١٤ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا
  ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤٫٨١٤٫٤٩٨  ٢٩   اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٢٠٫٩٣٥٫٣١٩  ٣٠٫٨٢٣٫٣٦٣  ١٥ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 -        ٧٫٨٣٥٫٣٥٤  ٣١  نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ةمیق يف ضافخنا
  ٥٫٤٩١٫٠٠٠  ٧٫٣٩٩٫٠٠٠  ٢١ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم صصخم
 -        ١٫٦٣١٫٥٨٦  ٣١ يضارأ عیب ةراسخ
 -        ١٫٥٦٢٫٢٦١  ٢٩ ةنیدم ممذ بطش
 ٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥  -        ١٤  ةبوطشم ةیراقع تارامثتسا

 -        )٩٫٠٣٢٫٥٢٢(  ٣٠ ةقحتسم تاراجیإ دیق سكع
 )٨٫٨٢١٫٥٠٧(  )٩٫٦٥٠٫٩٢٨(  ١٢ ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح
 -        )١٦٫٠٩٣٫٢٢٨(  ٣٠  عفدلا ةقحتسم دعت مل تابولطم دیق سكع

   ١٫٥٠١٫٢٣٩٫٩١٦  ١٫٤٩٢٫١٠٩٫٠١٣ 
      :لماعلا لاملا سأر يف تاریغتلا

 )٨٧٫١٤١٫٩٨٢(  )١٠٩٫٣٣١٫٢٧٠(   نونیدم
 )٢٣٢٫٠٧٧٫١٩٢(  )١٩٩٫٩٩٣٫٨٩٢(   يفاص ،ةقالع تاذ تاھج ىلإ / نم ةقحتسم غلابم
  ١٨٫٦٠٨٫٩٦٣  ١٠٫١٥٦٫٣٨٨   ىرخأ ةلوادتم تادوجوموً امدقم ةعوفدم فیراصم
 ١٨٫٣٥٧٫٤٧٧  ٣٢٫٤٤٧٫٢٣٨   نونئاد
 )٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨(  )١٫٠٩٧٫٢٢٣(    ةقحتسم تاداریإ
 )١٥٫٧٦٨٫٧١٢(  )٣٫٢٣٥٫٤٨٠(    ةقحتسم تاراجیإ
 )١٢٠٫٧٧٠٫٦١٢(  )٣٣٫٥٨٧٫٤٤٣(   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ٣٠٫٩١٢٫٩٥٤  ٦٦٫٩٧٤٫٩٨٦   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم

 ١٫٠٩٢٫٨٨٤٫٩٦٤  ١٫٢٥٤٫٤٤٢٫٣١٧   تایلمعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا
 )٤٦٠٫٧٢٤(  )٦٫٧١٧٫٠٠٠(  ٢١ نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 )٢٦١٫٠٧٨(  )٣٫٤٧٨٫٢١٧(  ٢٢ ةعوفدم ةاكز

 ١٫٠٩٢٫١٦٣٫١٦٢  ١٫٢٤٤٫٢٤٧٫١٠٠    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا يفاص

      
      ةیرامثتسالا ةطشنألا
 )٢٫٦٥١٫١٩٥٫٧٨٨(  )٣٣٢٫٤٥٦٫٣٧٧(   ةیراقعلا تارامثتسالل تافاضا

 )٨٠٫٧٤٥٫٣٦٠(  )٤٥٫٦٠٤٫٣٨٥(  ١٥ تادعمو تاكلتمم ءارش
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠٫٠٠٣  ١٢ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 ٤٥١٫٢٩٢٫٢٨٣  )١٦٢٫٥٤٩٫٣٥٢(   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد

 )٢٫٢٧٠٫٦٤٨٫٨٦٥(  )٥٣٥٫٦١٠٫١١١(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف ةمدختسملا ةیدقنلا يفاص

      
      ةیلیومتلا ةطشنألا
  ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -        ١٦ ةملتسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥(  -        ١٦ ةددسم تالماعم فیلاكت
 )٩١٫٦٩٧٫٤٠٢(  )٣٤٦٫٥٠٣٫٦٠٩(   ةددسم ةیلام ءابعأ
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٦ ةددسم لجألا ةلیوط ضورق
 )١٧٫٧٨١٫٨٦٣(  -          ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح ىلإ ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 )٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٣٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٩ ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 ١٫٠٩٣٫٨٦٩٫١٦٠  )٧٨٦٫٥٠٣٫٦٠٩(   ةیلیومتلا ةطشنألا نم )يف ةمدختسملا( ةیدقنلا يفاص

 )٨٤٫٦١٦٫٥٤٣(  )٧٧٫٨٦٦٫٦٢٠(   قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصرألا يف صقنلا يفاص
  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨   ةنسلا ةیادب يف قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصرألا

 ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨   ةنسلا ةیاھن يف قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصرألا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی الً اءزج ٣٨ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا لكشت

٩ 

 
 

 حاضیإ
    ٢٠١٨ 

  يدوعس لایر
   ٢٠١٧ 

 يدوعس لایر

      :ةماھلا ةیدقنلا ریغ تالماعملا

 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥ و ٩  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست مت حابرأ تاعیزوت

 ٨٢٫٩٠٤٫٣١٠  ١٦٧٫٩٤١٫١١١   ةیراقع تارامثتسا – ةیناجم ةرتف راجیإ ةلمسر

 تاھج باسح لالخ نم اھتیوست تمت ةیئاھنلا مألا ةكرشلل ةقحتسم غلابم

 ٩ ىرخأ ةقالع تاذ
 

٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢        - 

 -        ١٠٫٧٥٠٫٠٠٠  ٩ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم اھتیوست مت حابرأ تاعیزوت

 -        )١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥(  ١٤ و ٩ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ضرأ عیب ةیوست

 )٩٤٨٫٦٦٧(  )١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤(  ٩ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا

 )١٩٣٫٠٨١٫٣٣٤(  )٢٠٫٣٤٢٫١٣٤(  ٩ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةلوحم ةیراقع تارامثتسا

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٣٥٩٫١٠٠(  ١٣ عیبلل ةحاتم تارامثتسا میوقت ةداعإ نع ةجتان ةققحم ریغ رئاسخ

 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  -        ٩ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح ىلإ لوحم مدقم عوفدم راجیإ

 ٨٫٤٤٩٫٣٩٢  -        ١٤ ةلمسرم تالماعم فیلاكت

 ١٫٣٤٩٫٨٧٧  -          تادعمو تاكلتمم – ةیناجم ةرتف راجیإ ةلمسر
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٠ 

 تاطاشنلاو ةكرشلا لوح تامولعم - ١

 ةیبرعلا ةكلمملاب ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجــسم ةلفقم ةیدوعــس ةمھاــسم ةكرــش ،)"مألا ةكرــشلا" وأ "ةكرــشلا"( ةیبرعلا زكارملا ةكرــش

 بتكملا ناونع نإ .)٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ــــــھ ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجـسلاب ةیدوعـسلا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،١١٣٣٣ ضایرلا ،٣٤١٩٠٤ .ب.ص لیخنلا يح :وھ يسیئرلا

 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم ةیدوعــس ةمھاــسم ةكرــش ىلإ ةدودحم ةیلوئــسم تاذ ةكرــش نم ةكرــشلل ينوناقلا نایكلا رییغت مت

  .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا(

 اھیلع ينابملا ةماقإل يضارألا ءارش يف )"ةعومجملا" ــــب نیعمتجم مھیلإ راشی( اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلل يسیئرلا طاشنلا لثمتی

 میمرتلاو مدھلا كلذ لمــشیو ةیراجتلاو ةینكــسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرــشلا حلاــصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتــساو اھریوطتو

 ةرادإو معاطملاو قدانفلاو ةیحایـسلا تاعجتنملاو ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغـشتو ةنایـص ىلع لمتـشی امك .ةنایـصلا لامعأو رفحلاو

 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو

 سرام ٦ قفاوملا( ـــــھ١٤٤٠ يناثلا ىدامج ٢٩ خیراتب ةرادإلا سلجم لبق نم ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ رادصإ ىلع ةقفاوملا تمت  

٢٠١٩(. 

 ریانی ١ و ،٢٠١٧ سرام ٣١ و ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرــشلابً انایب يلی امیف

٢٠١٦: 

 ٪ ةیـكلملا ةبسن  
 )٢(ةرشابملا ریغ  ةرشابملا  )١( ةعباتلا ةكرشلا مسا

 ٪٥  ٪٩٥  ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥   ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم
 ٪٥  ٪٩٥   ةیراجتلا نیتاسبلا نویع ةكرش
 ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش

 هاكرشو ریكحلا نسحملا دبع اھباحصأل  

 
٥٠٪  - 

 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥   )٣( ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥  )٣( ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥  ٪٩٥   )٣( ةیراجتلا خسارلا ثرإلا ةكرش

 
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ )١(

 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ )٢(

 اھل ةعباتلا تاكرــشلا حلاــصل اھب ةــصاخلا ةیراجتلا تاعمجملا تایلمع نع لزانتلاب ةكرــشلا تماق ،ةقباــسلا تاونــسلا لالخ )٣(
 ،٢٠١٧ لیربأ ١ خیراتب ةكرـــشلا يف نیمھاـــسملا رارقلً اقبطو .تاكرـــشلا كلتب ةـــصاخلا ةیلاملا مئاوقلا يف اھراھظإب تماقو
 .٢٠١٧ لیربأ ١ نم اًرابتعا ةیراجتلا تاعمجملا هذھ تایلمع ةكرشلا تداعتسا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١١ 

 ضرعلاو دادعإلا سسأ -٢

 ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا نایكلا رییغت مت ،هالعأ )١( حاـضیإلا يف نیبم وھ امك

 دعب ةكرشلل ةیلام ةرتف لوأ أدبت ،ةكرشلل يساسألا ماظنلل اقبط .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ــــھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم

 كلذ عمو .٢٠١٨ سرام ٣١ يف يھتنتو )٢٠١٧ ربمتبــس ٢٨ يأ( لدعملا يراجتلا لجــسلا يف ةكرــشلا لیجــست خیرات نم لوحتلا

  .٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧ لیربأ ١ نم أدبت ةلماك ةدحاو ةنسل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرعو دادعإ ةكرشلا ةرادإ تررق

 ىلإ ةـكرــــشلا لوحت لـبق ةـعومجملا تاـیلمعب قلعتت يتلاو ،٢٠١٦ لـیربأ ١و ٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمك ةـنراـقملا ماـقرأ راـھظإ مت

 .ةنراقملا ضارغأل ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 مازتلالا نایب

 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا عابتا ،ةجردملا كلت ادع ،تاكرـشلا عیمج ىلع نیعتی ،نیینوناقلا نیبـساحملل ةیدوعـسلا ةئیھلا تابلطتملً اقفو

 نیینوناقلا نیبــساحملل ةیدوعــسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادــصإلاو رییاعملاو ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا

 ١ نم أدبت يتلا ةیلاملا تارتفلا ةفاكل )"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا" ــب ةعمتجم اھیلإ راشی(

 قیبطتلا ةكرــــشلا تراتخا .٢٠١٧ ریانی ١ نم أدبت يتلا ةیلاملا تارتفلا ةفاك ىلع اھل ركبملا قیبطتلاب حامــــسلا عم ،٢٠١٨ ریانی

 .٢٠١٧ لیربأ ١ نم اًرابتعا ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ركبملا

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعمللً اـقفو اـھدادـعإ مت ةـعومجملل ةدـحوم ةـیونــــس ةـیلاـم مئاوق لوأ يھ هذـھ

 يف دـمتعملا "ةرم لوأل يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا عاـبتإ" :)١( يلاـملا ریرقتلل يلودـلا راـیعملا قیبطت مت ،يلاـتلاـبو .ةـیدوعــــسلا

 ىلإ عوجرلا ىجری .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح )٥( حاـضیإلا يف ةماھلا ةیبـساحملا تاـسایـسلا نایب مت .ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 .تامولعملا نم دیزمل )٦( حاضیإلا

 ةیلام مئاوق رخآ لثمت يتلا( ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧ لیربأ ١ نم تارتفلل ةلقتسم ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإب ةعومجملا تماق

 ةیلام مئاوق لوأ لثمت يتلا( ٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧ ربمتبـــس ٢٨ نمو )ةدودحملا ةیلوؤـــسملا تاذ ةكرـــشلل ةیماظن ةدحوم

 نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نع ةرداصلا اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعمللً اقفو )ةلفقملا ةیدوعسلا ةمھاسملا ةكرشلل ةیماظن ةدحوم

 نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نع ةرداصلا اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعملا" ــب اھیلإ راشی( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف نیینوناقلا

 .)"نیینوناقلا

 ةیفیظولا ةلمعلاو سایقلا سسأ

 ضرع مت .ةلداعلا ةمیقلاب عیبلل ةحاتملا تارامثتــسالا سایق ءانثتــساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت

  .ةكرشلل ةیفیظولا ةلمعلا ربتعی يذلاو يدوعسلا لایرلاب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ

 

 ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفإلاو تاریدقتلا -٣
 تاداریإلا غلابم ىلع رثؤت دق يتلا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا ءارجإ ةرادإلا نم ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 تاضارتفالا هذھ نم دكأتلا مدع نع بترتی دق ،كلذ عمو .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب تابولطملاو تادوجوملاو فیراصملاو

 تاریدقتلا هذھ دنتست .لبقتسملا يف كلذب رثأتتس يتلا تابولطملا وأ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع يرھوج لیدعت ءارجإ تاریدقتلاو

 تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا سایقل مدختستو فورظللً اقفو ةلوقعم اھنأب دقتعی ةفلتخم ىرخأ لماوعو ةربخلا ىلإ تاضارتفالاو

 تابثإ متی .ةرمتسم ةروصب ةینعملا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متی .ىرخأ رداصم نم اھیلع لوصحلا بعصی يتلا تابولطملاو

 تناك اذإ ةیلبقتسملا تارتفلاو لیدعتلا ةرتف يف وأ تاریدقتلا لیدعت اھیف متی يتلا ةرتفلا يف ةیبساحملا تاریدقتلا ىلع تالیدعتلا

 .ةیلبقتسملا تارتفلاو ةیلاحلا تارتفلا ىلع رثؤت ةریغتملا تاریدقتلا

 

 تاضارتفإلاو تاریدقتلا
 مئاوقلا دادعإ خیراتب تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ىرخألا ةیسیئرلا رداصملاو لبقتسملاب ةقلعتملا ةیساسألا تاضارتفالا نایبت هاندأ مت

 لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع يرھوج لیدعت ءارجإ ىلإ يدؤی دق يرھوج ریثأت اھل يتلاو ،ةدحوملا ةیلاملا

 دق ،كلذ عمو .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع ةحاتملا تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھ ةعومجملا تمدختسا .ةمداقلا ةیلاملا ةرتفلا

 ةرطیس نع ةجراخ أشنت يتلا فورظلا وأ قوسلا تاریغتل ةجیتن ةیلبقتسملا تاروطتلاب ةقلعتملاو ةمئاقلا تاضارتفالاو فورظلا ریغتت

 .اھثودح دنع تاضارتفالا يف تاریغتلا هذھ سكعنتو .ةعومجملا

 

 



11

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١١ 

 ضرعلاو دادعإلا سسأ -٢

 ةیدوعـس ةمھاـسم ةكرـش ىلإ ةدودحم ةیلوئـسم تاذ ةكرـش نم ةكرـشلل ينوناقلا نایكلا رییغت مت ،هالعأ )١( حاـضیإلا يف نیبم وھ امك

 دعب ةكرشلل ةیلام ةرتف لوأ أدبت ،ةكرشلل يساسألا ماظنلل اقبط .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ــــھ١٤٣٩ مرحم ٨ نمً ارابتعا ةلفقم

 كلذ عمو .٢٠١٨ سرام ٣١ يف يھتنتو )٢٠١٧ ربمتبــس ٢٨ يأ( لدعملا يراجتلا لجــسلا يف ةكرــشلا لیجــست خیرات نم لوحتلا

  .٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧ لیربأ ١ نم أدبت ةلماك ةدحاو ةنسل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرعو دادعإ ةكرشلا ةرادإ تررق

 ىلإ ةـكرــــشلا لوحت لـبق ةـعومجملا تاـیلمعب قلعتت يتلاو ،٢٠١٦ لـیربأ ١و ٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمك ةـنراـقملا ماـقرأ راـھظإ مت

 .ةنراقملا ضارغأل ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش

 مازتلالا نایب

 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا عابتا ،ةجردملا كلت ادع ،تاكرـشلا عیمج ىلع نیعتی ،نیینوناقلا نیبـساحملل ةیدوعـسلا ةئیھلا تابلطتملً اقفو

 نیینوناقلا نیبــساحملل ةیدوعــسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادــصإلاو رییاعملاو ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا

 ١ نم أدبت يتلا ةیلاملا تارتفلا ةفاكل )"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا" ــب ةعمتجم اھیلإ راشی(

 قیبطتلا ةكرــــشلا تراتخا .٢٠١٧ ریانی ١ نم أدبت يتلا ةیلاملا تارتفلا ةفاك ىلع اھل ركبملا قیبطتلاب حامــــسلا عم ،٢٠١٨ ریانی

 .٢٠١٧ لیربأ ١ نم اًرابتعا ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ركبملا

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعمللً اـقفو اـھدادـعإ مت ةـعومجملل ةدـحوم ةـیونــــس ةـیلاـم مئاوق لوأ يھ هذـھ

 يف دـمتعملا "ةرم لوأل يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا عاـبتإ" :)١( يلاـملا ریرقتلل يلودـلا راـیعملا قیبطت مت ،يلاـتلاـبو .ةـیدوعــــسلا

 ىلإ عوجرلا ىجری .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح )٥( حاـضیإلا يف ةماھلا ةیبـساحملا تاـسایـسلا نایب مت .ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 .تامولعملا نم دیزمل )٦( حاضیإلا

 ةیلام مئاوق رخآ لثمت يتلا( ٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ ىتح ٢٠١٧ لیربأ ١ نم تارتفلل ةلقتسم ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإب ةعومجملا تماق

 ةیلام مئاوق لوأ لثمت يتلا( ٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧ ربمتبـــس ٢٨ نمو )ةدودحملا ةیلوؤـــسملا تاذ ةكرـــشلل ةیماظن ةدحوم

 نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نع ةرداصلا اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعمللً اقفو )ةلفقملا ةیدوعسلا ةمھاسملا ةكرشلل ةیماظن ةدحوم

 نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نع ةرداصلا اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعملا" ــب اھیلإ راشی( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف نیینوناقلا

 .)"نیینوناقلا

 ةیفیظولا ةلمعلاو سایقلا سسأ

 ضرع مت .ةلداعلا ةمیقلاب عیبلل ةحاتملا تارامثتــسالا سایق ءانثتــساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت

  .ةكرشلل ةیفیظولا ةلمعلا ربتعی يذلاو يدوعسلا لایرلاب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ

 

 ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفإلاو تاریدقتلا -٣
 تاداریإلا غلابم ىلع رثؤت دق يتلا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا ءارجإ ةرادإلا نم ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ بلطتی

 تاضارتفالا هذھ نم دكأتلا مدع نع بترتی دق ،كلذ عمو .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب تابولطملاو تادوجوملاو فیراصملاو

 تاریدقتلا هذھ دنتست .لبقتسملا يف كلذب رثأتتس يتلا تابولطملا وأ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع يرھوج لیدعت ءارجإ تاریدقتلاو

 تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا سایقل مدختستو فورظللً اقفو ةلوقعم اھنأب دقتعی ةفلتخم ىرخأ لماوعو ةربخلا ىلإ تاضارتفالاو

 تابثإ متی .ةرمتسم ةروصب ةینعملا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متی .ىرخأ رداصم نم اھیلع لوصحلا بعصی يتلا تابولطملاو

 تناك اذإ ةیلبقتسملا تارتفلاو لیدعتلا ةرتف يف وأ تاریدقتلا لیدعت اھیف متی يتلا ةرتفلا يف ةیبساحملا تاریدقتلا ىلع تالیدعتلا

 .ةیلبقتسملا تارتفلاو ةیلاحلا تارتفلا ىلع رثؤت ةریغتملا تاریدقتلا

 

 تاضارتفإلاو تاریدقتلا
 مئاوقلا دادعإ خیراتب تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ىرخألا ةیسیئرلا رداصملاو لبقتسملاب ةقلعتملا ةیساسألا تاضارتفالا نایبت هاندأ مت

 لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع يرھوج لیدعت ءارجإ ىلإ يدؤی دق يرھوج ریثأت اھل يتلاو ،ةدحوملا ةیلاملا

 دق ،كلذ عمو .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع ةحاتملا تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھ ةعومجملا تمدختسا .ةمداقلا ةیلاملا ةرتفلا

 ةرطیس نع ةجراخ أشنت يتلا فورظلا وأ قوسلا تاریغتل ةجیتن ةیلبقتسملا تاروطتلاب ةقلعتملاو ةمئاقلا تاضارتفالاو فورظلا ریغتت

 .اھثودح دنع تاضارتفالا يف تاریغتلا هذھ سكعنتو .ةعومجملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفإلاو تاریدقتلا -٣
 

 )ةمتت( تاضارتفإلاو تاریدقتلا

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا رابتخا

 ةمیقلا لثمت يتلاو ،دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نع ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز دنع ةمیقلا يف ضافخنالا ثدحی

 تانایبلا ساسأ ىلع داعبتسالا فیلاكت ةصقان ةلداعلا ةمیقلا باستحا متی .ىلعأ امھیا ،ةیلاحلا ةمیقلا وأ داعبتسالا فیلاكت اصقان ةلداعلا

 فیلاكتلا ةصقان ةظحالملل ةلباقلا قوسلا راعسأ وأ ةلثامم تادوجومل ،لداع لماعت طورشب تمت يتلا ،ةمزلملا عیبلا تالماعم نم ةحاتملا

 ساسأ ىلع ةیدقنلا تاقفدتلا دیدحت متی .ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةقیرط ساسأ ىلع ةیلاحلا ةمیقلا باستحا متی .لصألا داعبتسال ةیفاضإلا

 تارامثتسالا وأ دعب ةعومجملا اھب مزتلت مل يتلا ةلكیھلا ةداعإ ةطشنأ لمشت الو ةمداقلا نامثلا ىلإ سمخلا تاونسلل ةیریدقتلا ةنزاوملا

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا رثأتت .ةمیقلا يف ضافخنالا رابتخال ةعضاخلا ةیدقنلل ةردملا ةدحولا ءادأ زیزعت اھنأش نم يتلا ةماھلا ةیلبقتسملا

 مدختسملا ومنلا لدعمو ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةدراولا ةیدقنلا تاقفدتلا كلذكو ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةقیرط يف مدختسملا مصخلا لدعمب

 .ءارقتسالا ضارغأل

 تاصصخملا

 نأشب تاریدقتلا كلذ يف امب ،تابثإلا رییاعم ءافیتسا مت اذإ امیف دكأتلل میوقت تایلمعو تاریدقت ىلع ،اھتعیبط بسحب ،تاصصخملا دمتعت

 نم اھریغو ةینوناقلا ةروشملا ،رابتعالا نیعب ذخألا دعب ،فیلاكتلا ریدقت ىلإ ةیئاضقلا ىواعدلا تاصصخم دنتست .اھدادس لمتحملا غلابملا

 ریدقت يف ةرادإلا مكح ،تدجو نإ ،ةرداغملا فیلاكتو ةمدخلا ةیاھن ةأفاكمب ةصاخلا تاصصخملا نمضتت امك .ایلاح ةحاتملا تامولعملا

 تاریدقت لضفأ ةدكؤملا ریغ تابولطملاب ةقلعتملا تاصصخملا نمضتت .ىرخألا ةرداغملا فیلاكت عفدل ةعقوتملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا

 .ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا عوقو لمتحملا نم ناك اذإ امیف ةرادإلا

 نیفظوملا عفانمب ةقلعتملا لجألا ةلیوط تاضارتفالا

 نیعتیو .جمانربلا تامازتلا نأشب تاضارتفا عضو بلطتتو لبقتسملا يف اھدادس متیس يتلا تامازتلالا نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم لثمت

 لدعمو تایفولا تالدعمو بتاورلا يف ةدایزلا لدعمو مصخلا تالدعم لثم تاریغتملاب ةقلعتملا تاضارتفالا نم دیزملا ءارجإ ةرادإلا ىلع

 نییجراخ نییراوتكا ءاربخ عم رواشتلاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،يرود لكشبو .ةیلبقتسملا ةیحصلا ةیاعرلا فیلاكتو نیفظوملا نارود

 فیلاكت وأ /و ةعقوتملا عفانملا تامازتلا ىلع ماھ ریثأت ةیساسألا تاضارتفالا يف تاریغتلل نوكی نأ نكمی .تاضارتفالا هذھ صوصخب

 .ةدبكتملا ةیرودلا ةددحملا نیفظوملا عفانم

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ةمیق يف ضافخنالا

 نود تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف رمتسم وأ يرھوج ضافخنا دوجو دنع ةمیقلا ةضفخنم عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا ةعومجملا ربتعت

 مھسألا راعسأ يف ةیداعلا تابلقتلا كلذ يف امب ىرخأ لماوع ببسب وأ اھتمیق يف ضافخنا عوقو ىلع يعوضوم لیلد دوجو دنع وأ ،اھتفلكت

 .ةلوادتملا ریغ ةیلاملا قاروألل مصخلا لماوعو ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلاو ةلوادتملا

 ةیبساحملا رییاعملا قیبطت دنع ةمدختسملا ةماھلا ماكحألا
 :ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا غلابملا ىلع ةیرھوج راثآ ةیلاتلا ةماھلا ماكحألل نإ

  اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم

 يف كوكشملا نویدلل صصخم لیجست بجاولا نم ناك اذإ ام دیدحتل ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ةنیدملا ممذلا ةعجارمب ةعومجملا موقت

 ةیدقنلا تاقفدتلا تیقوتو غلبم ریدقت نأشب ةرادإلا نم مكح رادصإ نیعتی ،صوصخلا ھجو ىلعو .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھلیصحت

 ،ةیلعفلا جئاتنلا فلتخت دقو ،لماوعلا نم ددع لوح تاضارتفا ىلإ تاریدقتلا هذھ دنتست .بولطملا صصخملا ىوتسم دیدحت دنع ةیلبقتسملا

  .صصخملا يف ةیلبقتسم تاریغت ءارجإ ھیلع برتتی امم

  تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیجاتنإلا رامعألا

 دیدحت متی .كالھتسالا باسح ضارغأل تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا دیدحتب ةعومجملا ةرادإ موقت

 ةیجاتنإلا رامعألا ةعجارمبً ایرود ةعومجملا موقت .يداعلا كالھتسالا وأ لصألل عقوتملا مادختسالا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ

  .تادوجوملا هذھ نم ةیداصتقالا عفانملل عقوتملا طمنلا عم ةقفاوتم كالھتسالا ةرتفو ةقیرط نأب دكأتلل كالھتسالا ةقیرطو ةردقملا

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم

 اھرامعأ ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ،تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالا نمض ةفنصملا ،ةعومجملا تادوجوم كلھتست

  .لصفنم لكشب ماھ نوكم لك كالھتسا متی ثیحب ةماھ تانوكم ىلإ ھمیسقت متی ،لصألل يجاتنإلا رمعلا دیدحت دنعو .ةردقملا ةیجاتنإلا

 رابتعالا يف ذخأت ةرادإلا نإف ،نوكملا ةیمھأ دیدحت ءانثأو ،ىربكلا تادوجوملل ةماھلا تانوكملا نم ققحتلا دنع ماكحألا ذاختا رمألا بلطتی

 ،كالھتسالا ةقیرطو ،ھب طبترملا لصألا عم ةنراقملاب يجاتنإلا رمعلا يف قرفلا لثم ةیعونلا لماوعلا كلذكو نوكملا اذھل ةیمكلا ةیمھألا

 .ةنایصلا لودج / لادبتسإلا ةرودو
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 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا -٣
 

 )ةمتت( ةیبساحملا رییاعملا قیبطت دنع ةمدختسملا ةماھلا ماكحألا 

 ماھلا ریثأتلاو ةرطیسلا دیدحت
 
 :ةدحوملا ةعباتلا تاكرشلا ىلع ةرطیسلا میوقت دنع ةرادإلا ماكحأ

 ام ةأشنم ىلع رطیست ةعومجملا نأ ةرادإلا ربتعت .ةعومجملا اھیلع رطیست يتلا اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج يھ ةعباتلا تاكرشلا نإ
 كلذكو اھیف رمثتسملا ةكرشلاب اھطابترا نع ةجتانلا ةریغتملا دئاوعلا يف قوقح اھیدل نوكی وأ رطاخمل اھنأشب ةعومجملا ضرعتت امدنع
 ھیجوت ىلع اھتردق لالخ نم دئاوعلا كلت ةمیق ىلع ریثأتلل اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع اھتطلس مادختسا ىلع ةردقلا اھیدل نوكی امدنع
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلاب ةقالعلا تاذ ةطشنألا

 ةعومجملا ىدل نوكی امدنعف ،ضارتفالا اذھلً ادییأتو .ةرطیسلا ىلإ يدؤی تیوصتلا قوقح ةیبلغأ كالتما نأب ضارتفا كانھ ،ماع لكشبو
 ىرخألا فورظلاو قئاقحلا ةفاك رابتعالا نیعب ةعومجملا ذخأت ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف ةیبلغألا نم لقأ وأ ةیواسم تیوصت قوقح
 رثأ اھل يتلا اھریغو ةیدقاعتلا تابیترتلا كلذ لمشیو ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس سرامت تناك اذإ امیف دكأتلا دنع كلذب ةقلعتملا

 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا دئاوع ىلع رثؤت يتلا ةطشنألا ىلع

 قوقحو ةقالعلا تاذ ةطشنألاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ةقیرطو ةقالعلا تاذ ةطشنألا كلت ىلعً اضیأ فقوتی ةعومجملا ةرطیس دیدحت نإ
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا يف ةعومجملا

 لیثمتو روضح اھیدلو دیحولا ربكألا مھاسملا لظت دق اھنإف ،تیوصتلا قوقح نم لقا وأ ٪٥٠ ةعومجملا اھیف كلتمت يتلا تالاحلا ضعب يف
 مھنكمت ةرطیسو ةیفاك تیوصت قوقح نورخآلا نومھاسملا كلتمی ال ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةقالعلا تاذ ةطشنألا ھیجوتل ةطلسلا اھیطعی
 .ةعومجملا دض تیوصتلاب اوماقو يعامج لكشب تیوصتلل اونواعت نیرخآ نیمھاسمل ةقباس تالاح دجوت ال .ةعومجملا تاھیجوت ضفر نم

 قوقح ةیبلغأ نم لقأ وأ ةیواسم ةیبلغأ ةعومجملا ىدل نوكت امدنع( اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج نیب لماكتلا رابتعالا يف ةرادإلا تذخأ
 ةریغتملا دئاوعلا ىلع ریثأتلا ىلع ةعومجملا ةردقو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ندم يف ةدجاوتملاو ةعومجملا لكیھ نمض )تیوصتلا
 دق يتلا ىرخألا تآشنملاب ةعومجملا ةقالعو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةیسیئرلا تامدخلا فلتخم میدقت لالخ نم اھیف رمثتسملا تاكرشلل
 .ةفلتخم ىرخأ لماوعو ،ةرادإلا يفظوم رابك ضعب نییعتو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلا دئاوع ىلع رثؤت
 
 :ـب ةعومجملا ةرادإ دقتعت ،هالعأ ةروكذملا تارابتعالا ىلع ءانبو

 ھنع جتنی امم اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةقالعلا تاذ ةطشنألا يف ةعومجملا ةكراشمل ةیلاحلاو ةقباسلا تاسرامملا نم طمن دوجو •
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھ يف ةعومجملل ةیبلس ریغ ةحلصم ىلإ اضیأ ریشیو اھدئاوع ىلع ریثأت

 دوجوب مكحلا ىلإ تدأ ةعومجملا عم ةلدابتم تاقالع قلخو اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةزیمم لمع ةئیب قلخب ةعومجملا مایق •
 ."ةرطیس"

 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نم ءزجك هالعأ ةروكذملا طورشلا يفوتست يتلاو اھیف رمثتسملا تاكرشلا كلت دیحوتب ةعومجملا تماق ،يلاتلابو
 .ةعومجملل
 
 :اھیف رمثتسملا تاكرشلا ىلع ماھلا ریثأتلا میوقت دنع ةرادإلا ماكحأ

 ال ھنأب ةرادإلا داقتعاو رثكأف ٪٢٠ ةبسنب تیوصت قوقحو ةیكلم ةصح ةعومجملل دجوی امدنع ةصاخ ماكحألا ءادبإ يرورضلا نم ناك
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھ ىلع "ةكرتشم ةرطیس" وأ "ةرطیس" ةعومجملل دجوی
 
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا تابلطتمل اقفو ً"اماھً اریثأت" سرامت اھنأ ىلإ ةعومجملا ةرادإ تصلخ ،اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةبسنلاب
 رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا ىلع ةردقلا ھنأب ماھلا ریثأتلا فرعی .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةفلتخم تارشؤم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا مدقت ."ةكرتشم ةرطیس" وأ "ةرطیس" سیلو اھیف
  .رارقلا عنص ةیلمع يف ةكراشملاو ةرادإلا سلجم يف لیثمتلا كلذ يف امب ،"ماھلا ریثأتلا" نع
 هذھ تارادإ سلاجم يف ةعومجملا لیثمت كلذكو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةماعلا تاعامتجالا روضح يف ةعومجملا ةیكلم قوقح بجومبو
 ةعومجملا نأ ةرادإلا دقتعت ،رارقلا عنص تایلمعو ةیلاملاو ةیلیغشتلا تاسایسلا ةغایص يف ةعومجملا ةكراشمو اھیف رمثتسملا تاكرشلا
 .)"ةلیمزلا ةكرشلا"( اھیف رمثتسملا ةكرشلا هذھ ىلع ً"اماھً اریثأت" سرامت
 
  .ةكیلملا قوقح ةقیرطب ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا اذھ نع ةبساحملاب ةعومجملا موقت
 

 دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا رییاعملا -٤
 
 مزتعت .ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا تاریسفتلاو رییاعملاب نایب يلی امیف
 .اھنایرس دنع ،كلذ قبطنی ذإ ،رییاعملا هذھ قیبطت ةعومجملا

 
  



13

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا -٣
 

 )ةمتت( ةیبساحملا رییاعملا قیبطت دنع ةمدختسملا ةماھلا ماكحألا 

 ماھلا ریثأتلاو ةرطیسلا دیدحت
 
 :ةدحوملا ةعباتلا تاكرشلا ىلع ةرطیسلا میوقت دنع ةرادإلا ماكحأ

 ام ةأشنم ىلع رطیست ةعومجملا نأ ةرادإلا ربتعت .ةعومجملا اھیلع رطیست يتلا اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج يھ ةعباتلا تاكرشلا نإ
 كلذكو اھیف رمثتسملا ةكرشلاب اھطابترا نع ةجتانلا ةریغتملا دئاوعلا يف قوقح اھیدل نوكی وأ رطاخمل اھنأشب ةعومجملا ضرعتت امدنع
 ھیجوت ىلع اھتردق لالخ نم دئاوعلا كلت ةمیق ىلع ریثأتلل اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع اھتطلس مادختسا ىلع ةردقلا اھیدل نوكی امدنع
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلاب ةقالعلا تاذ ةطشنألا

 ةعومجملا ىدل نوكی امدنعف ،ضارتفالا اذھلً ادییأتو .ةرطیسلا ىلإ يدؤی تیوصتلا قوقح ةیبلغأ كالتما نأب ضارتفا كانھ ،ماع لكشبو
 ىرخألا فورظلاو قئاقحلا ةفاك رابتعالا نیعب ةعومجملا ذخأت ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف ةیبلغألا نم لقأ وأ ةیواسم تیوصت قوقح
 رثأ اھل يتلا اھریغو ةیدقاعتلا تابیترتلا كلذ لمشیو ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس سرامت تناك اذإ امیف دكأتلا دنع كلذب ةقلعتملا

 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا دئاوع ىلع رثؤت يتلا ةطشنألا ىلع

 قوقحو ةقالعلا تاذ ةطشنألاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ةقیرطو ةقالعلا تاذ ةطشنألا كلت ىلعً اضیأ فقوتی ةعومجملا ةرطیس دیدحت نإ
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا يف ةعومجملا

 لیثمتو روضح اھیدلو دیحولا ربكألا مھاسملا لظت دق اھنإف ،تیوصتلا قوقح نم لقا وأ ٪٥٠ ةعومجملا اھیف كلتمت يتلا تالاحلا ضعب يف
 مھنكمت ةرطیسو ةیفاك تیوصت قوقح نورخآلا نومھاسملا كلتمی ال ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةقالعلا تاذ ةطشنألا ھیجوتل ةطلسلا اھیطعی
 .ةعومجملا دض تیوصتلاب اوماقو يعامج لكشب تیوصتلل اونواعت نیرخآ نیمھاسمل ةقباس تالاح دجوت ال .ةعومجملا تاھیجوت ضفر نم

 قوقح ةیبلغأ نم لقأ وأ ةیواسم ةیبلغأ ةعومجملا ىدل نوكت امدنع( اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج نیب لماكتلا رابتعالا يف ةرادإلا تذخأ
 ةریغتملا دئاوعلا ىلع ریثأتلا ىلع ةعومجملا ةردقو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ندم يف ةدجاوتملاو ةعومجملا لكیھ نمض )تیوصتلا
 دق يتلا ىرخألا تآشنملاب ةعومجملا ةقالعو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةیسیئرلا تامدخلا فلتخم میدقت لالخ نم اھیف رمثتسملا تاكرشلل
 .ةفلتخم ىرخأ لماوعو ،ةرادإلا يفظوم رابك ضعب نییعتو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلا دئاوع ىلع رثؤت
 
 :ـب ةعومجملا ةرادإ دقتعت ،هالعأ ةروكذملا تارابتعالا ىلع ءانبو

 ھنع جتنی امم اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةقالعلا تاذ ةطشنألا يف ةعومجملا ةكراشمل ةیلاحلاو ةقباسلا تاسرامملا نم طمن دوجو •
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھ يف ةعومجملل ةیبلس ریغ ةحلصم ىلإ اضیأ ریشیو اھدئاوع ىلع ریثأت

 دوجوب مكحلا ىلإ تدأ ةعومجملا عم ةلدابتم تاقالع قلخو اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةزیمم لمع ةئیب قلخب ةعومجملا مایق •
 ."ةرطیس"

 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نم ءزجك هالعأ ةروكذملا طورشلا يفوتست يتلاو اھیف رمثتسملا تاكرشلا كلت دیحوتب ةعومجملا تماق ،يلاتلابو
 .ةعومجملل
 
 :اھیف رمثتسملا تاكرشلا ىلع ماھلا ریثأتلا میوقت دنع ةرادإلا ماكحأ

 ال ھنأب ةرادإلا داقتعاو رثكأف ٪٢٠ ةبسنب تیوصت قوقحو ةیكلم ةصح ةعومجملل دجوی امدنع ةصاخ ماكحألا ءادبإ يرورضلا نم ناك
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھ ىلع "ةكرتشم ةرطیس" وأ "ةرطیس" ةعومجملل دجوی
 
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا تابلطتمل اقفو ً"اماھً اریثأت" سرامت اھنأ ىلإ ةعومجملا ةرادإ تصلخ ،اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةبسنلاب
 رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا ىلع ةردقلا ھنأب ماھلا ریثأتلا فرعی .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةفلتخم تارشؤم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا مدقت ."ةكرتشم ةرطیس" وأ "ةرطیس" سیلو اھیف
  .رارقلا عنص ةیلمع يف ةكراشملاو ةرادإلا سلجم يف لیثمتلا كلذ يف امب ،"ماھلا ریثأتلا" نع
 هذھ تارادإ سلاجم يف ةعومجملا لیثمت كلذكو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةماعلا تاعامتجالا روضح يف ةعومجملا ةیكلم قوقح بجومبو
 ةعومجملا نأ ةرادإلا دقتعت ،رارقلا عنص تایلمعو ةیلاملاو ةیلیغشتلا تاسایسلا ةغایص يف ةعومجملا ةكراشمو اھیف رمثتسملا تاكرشلا
 .)"ةلیمزلا ةكرشلا"( اھیف رمثتسملا ةكرشلا هذھ ىلع ً"اماھً اریثأت" سرامت
 
  .ةكیلملا قوقح ةقیرطب ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا اذھ نع ةبساحملاب ةعومجملا موقت
 

 دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا رییاعملا -٤
 
 مزتعت .ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا تاریسفتلاو رییاعملاب نایب يلی امیف
 .اھنایرس دنع ،كلذ قبطنی ذإ ،رییاعملا هذھ قیبطت ةعومجملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٤ 

 )ةمتت( دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا رییاعملا -٤
 

 ةیلاملا تاودألا : )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 ةبساحمل ةدیدج دعاوق مدقیو ،ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا تابثإ نع فقوتلاو سایقو فینصت ،)٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا لوانتی

  .ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالل دیدج جذومنو طوحتلا

 ةیلام تادوجوم :يھو اھل يلوألا تابثالا دنع سایق تائف ثالث ىلإ ةیلاملا تادوجوملا فینصت )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی

 تادوجومو ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ةیلام تادوجومو ،ةراسخلاو حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی

 ھنأ الإ ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالا سایق بجی .ةأفطملا ةفلكتلاب اھسایق متی ةیلام

 ةیلاملا تادوجوملا فینصتو سایق فقوتی .رخآلا لماشلا لخدلا يف ةلداعلا ةمیقلا يف تاریغتلا راھظإل ءاغلإلل لباق ریغ رایخ كانھ دجوی

 تابولطملل ةبسنلاب .ةیلاملا تادوجوملل اھیلع دقاعتملا ةیدقنلا تاقفدتلا صئاصخو ةیلاملا تادوجوملا ةرادإ نأشب ةأشنملا لمع جذومن ىلع

 ةمیقلا رایخ ينبت ةلاح يف – يسیئرلا ریغتلا لثمتی .)٣٩( يلودلا ةبساحملا رایعمب ةدراولا تابلطتملا مظعم ىلع رایعملا ىقبأ ،ةیلاملا

 لخدلا يف ةأشنملاب ةصاخلا نامتئالا رطاخمب ةقلعتملا ةلداعلا ةمیقلا تاریغت نم ءزج لیجست متی نأ يف – ةیلاملا تابولطملل ةبسنلاب ةلداعلا

 .يبساحم قباطت مدع كلذ نع أشنی مل ام لخدلا ةمئاق نم ًالدب رخآلا لماشلا

 ةمیق يف ضافخنالا باستحإ نأشب ،لحارم ثالث نم نوكملا "ةعقوتملا نامتئالا ةراسخ" جذومن )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا مدقی

 تابثإ ةأشنملا ىلع نیعتی .نامتئالا رئاسخ تابثإ لبق ثدح عوقو )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی دعی مل .ةیلاملا تادوجوملا

 ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ةتبثملا ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ غلبم لیدعتو ،ةیلاملا تاودألل يلوألا تابثالا دنع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ

 ةیفاضإ تاحاصفا )٩( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةیلاملا تاودألل نامتئالا رطاخم يف تاریغتلا سكعل كلذو

 .نامتئالا رطاخمو ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ نأشب

 ةرادإلا موقتس .ھل ركبملا قیبطتلاب حمسیو ،٢٠١٨ ریانی ١ دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع يمازلإ لكشب رایعملا اذھ يرسی

  .٢٠١٨ لیربأ ١ يف أدبت يتلا ةنسلل ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطتب

 ىدم ىلع ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ صصخم مدختسی يذلاو ،ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ سایقل ةطسبملا ةقیرطلا قیبطتب ةعومجملا موقتس

 تادحو يف اھتارامثتسا فینصتب ةعومجملا موقتس ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةعومجملاب ةصاخلا دوقعلا تادوجومو ةنیدملا ممذلا ءاقل رمعلا

 تارامثتساو ةراسخلا وا حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم تارامثتسا ىلإ ةیراقعلا تاكرشلا يف تارامثتسالاو يرامثتسالا قودنصلا

 ةبساحملا رایعملً اقبط عیبلل ةحاتم ةیلام تادوجوم ـكً اقباس ةفنصملا ،يلاوتلا ىلع ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم

 ةیراقعلا تاكرشلا يف تارامثتسالاو اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم يف صقن كانھ نوكیس ،٢٠١٨ لیربا ١ يف امك .٣٩ يلودلا

  .يلاوتلا ىلع ،يدوعس لایر نویلم ٢١٫٤ و يدوعس لایر نویلم ٣٦٫٨ غلبمب

 ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا نم تاداریإلا : )١٥( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 يطغی يذلاو )١٨( يلودلا ةبساحملا رایعم لحم رایعملا اذھ لحیس .تاداریإلا تابثإلً ادیدجً ارایعم ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم ردصأ

 .تاءاشنالا دوقع يطغی يذلا )١١( يلودلا ةبساحملا رایعمو ،تامدخلا میدقتو ةعاضبلا عیب نع ةجتانلا تاداریإلا

 ةرطیسلا لاقتنإ دنع تاداریإلا تابثإ نأشب ةیبساحملا ئدابملا ىلع مئاق تاوطخ سمخ نمً انوكمً اجذومن دیدجلا تاداریإلا رایعم ثدحتسا

 ءادألا تامازتلإ دیدحتو ،ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا دیدحت :يتآلا يف هذھ سمخلا تاوطخلا لثمتت .لیمعلل تامدخلا میدقت وأ ةعاضبلا ىلع

 بلطتی امك .ءادألا تامازتلإ ءافیتسا دنع تاداریإلا تابثإو ،ةلماعملا رعس عیزوتو ،ةلماعملا رعس دیدحتو ،دقعلا يف اھیلع صوصنملا

 لضفأ ةروصب اومھفی نأ ىلع نیرمثتسملا ةدعاسمل كلذو تاداریإلا نأشب ةززعم تاحاصفا میدقت )١٥( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 ةنراقم ةیناكمإ نیسحتو ،ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا تاقفدتلا نمو اھنم دكأتلا مدعو تاداریإلا تیقوتو غلبمو ةعیبط

 .لدعم يعجر رثأب وأ لماك يعجر رثأب ھقیبطتب رایعملا حمسی .ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا نم تاداریإلا

 قیبطتب ةرادإلا موقتس .ھل ركبملا قیبطتلاب حمسیو ،٢٠١٨ ریانی ١ دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع يمازلإ لكشب رایعملا يرسی

 ریظن رثأ كانھ نوكی نل .٢٠١٨ لیربأ ١ يف أدبت يتلا ةنسلل ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ١٥ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 قاطن نمض نم يھ يتلاو راجیالا دوقع نم راجیالا تاداریا نم يساسأ لكشب نوكتت ةعومجملا تاداریإ نأ ثیح رایعملا اذھ قیبطت

 .راجیإلا دوقع – ١٧ يلودلا ةبساحملا رایعم

 راجیإلا دوقع : )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 
 :لحم رایعملا اذھ لحی فوسو ،راجیإلا دوقع تابثإلً ادیدجً ارایعم ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم ردصأ

 راجیإلا دوقع :)١٧( يلودلا ةبساحملا رایعم •

 راجیإ دقع ىلع يوطنی ام بیترت ناك اذإ امیف دكأتلا :يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ریسفت ةنجل نع رداصلا )٤( ریسفتلا •

 زفاوحلا - ةیلیغشتلا تاراجیإلا دوقع :ةمئادلا تاریسفتلا ةنجل نع رداصلا )١٥( ریسفتلا •

 .راجیإلا دقعل ينوناقلا لكشلا ذخأت يتلا تالماعملا رھوج میوقت :ةمئادلا تاریسفتلا ةنجل نع رداصلا )٢٧( ریسفتلا •

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٥ 

 )ةمتت( دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا رییاعملا -٤

 )ةمتت( راجیإلا دوقع : )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 دقعو )يلاملا زكرملا ةمئاق لخاد( يلیومتلا راجیإلا دقع نیب زییمتلا نیرجأتسملا ىلع نیعتی ناك ،)١٧( يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب

 راجیإلا دقع مازتلا تابثإ نیرجأتسملا نم نآلا )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی .)يلاملا زكرملا ةمئاق جراخ( يلیغشتلا راجیإلا

 ًءافعإ ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم جردأ دقو .راجیإلا دوقع ةفاكل "لصألا مادختسا قح " و ةیلبقتسملا راجیإلا تاعفد سكعی يذلا

 ،)١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل اقفو .ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملل راجیإلا دوقعو لجألا ةریصق راجیإلا دوقع ضعب نأشبً ایرایتخا

  .لباقمب ةنیعم ةرتفل ددحم لصأ مادختسا ىلع ةرطیسلا قح لقنی دقعلا ناك اذإ راجیإ دقع ىلع يوطنی وأ راجیإ دقع دقعلا ربتعی

 متیس ھنأ ةرادإلا عقوتت .ھل ركبملا قیبطتلاب حمسیو ،٢٠١٩ ریانی ١ دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع يمازلإ لكشب رایعملا يرسی

 تارتف ىلع رایعملا اذھ رثأ ةساردبً ایلاح ةرادإلا موقت .٢٠١٩ لیربأ ١ يف أدبت يتلا ةنسلل ١٦ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت

 اھنع حرصملا غلابملا ىلع يرھوج رثأ ھل نوكی دق )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت نإ .ةعومجملل ةیلبقتسملا ةیلاملا ریراقتلا

 ریغ نم ھنإف ،كلذ عمو .ةعومجملاب ةصاخلا راجیإلا تابیترتب قلعتی امیف كلذو ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةمدقملا تاحاصفالاو

 .ةلصفم ةعجارم ءارجإب ةعومجملا مایق دعب الإ رییاعملا هذھ قیبطت نع ةجتانلا راثآلل لوقعم ریدقت میدقت يلمعلا

 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 :ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ يف ةعومجملا لبق نم ةعبتملا ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا يلی امیف

 دیحوتلا سسأ

 ةعباتلا تاكرشلا
 .)٣( حاضیإلا ىلإ عوجرلا ىجری ،ةرطیسلا دیدحت نأشب ةعومجملا اھترجأ يتلا ماكحألا لوح لیصافتلا نم دیزمل

 قئاقحلا ریشت امدنع كلذو ھمدع نم اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس سرامت تناك اذإ امیف دكأتلل میوقت ةداعإ ءارجإب ةعومجملا موقت

 متیو ةعومجملا ىلإ ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا لاقتنإ دنع ةعباتلا ةكرشلا دیحوت أدبی .ةرطیسلا رصانع يف تاریغت دوجو ىلإ فورظلاو

 وأ اھیلع ذاوحتسالا مت يتلا ةعباتلا ةكرشلا فیراصمو لخدو تابولطمو تادوجوم جردت .ةرطیسلا هذھ لثم ةعومجملا نادقف دنع فقوتلا

 ةسرامم نع ةعومجملا فقوت نیحلو ةعومجملا ىلإ ةرطیسلا لاقتنا خیرات نمً ارابتعا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةنسلا لالخ اھداعبتسا

 .ةرطیسلا هذھ لثم

 ىدأ ول ىتح ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا دونب نم دنب لكو ةراسخلا / حبرلا دوعی

 ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع تایوست ءارجا متی ،ةرورضلا دنعو ً.ازجع ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح دیصر نوكی نأ ىلإ كلذ

 ةیكلملا قوقح كلذكو ةلخادتملا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فذح متی .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا كلت عم ةیبساحملا اھتاسایس ىشامتت يك

 .ةیلاملا مئاوقلا دیحوت دنع لماكلاب ةعومجملا تاكرش نیب تالماعملاب ةقلعتملا ةیدقنلا تاقفدتلاو فیراصملاو لخدلاو

 .ةیكلملا بسنو ةیسیئرلا ةطشنألاو سیسأتلا دلب حاضیإلا اذھ نیبی امك .)١( حاضیإلا يف ةعباتلا تاكرشلاب ةمئاق ضرع مت
 
 ىلع ةرطیسلا ةعومجملا تدقف اذإ .ةیكلم قوقح ةلماعمك ،ةرطیسلا نادقف نود ،ةعباتلا ةكرشلا ةیكلم ةصح يف ریغتلا نع ةبساحملا متت

 :ـب موقت اھنإف ،ةعبات ةكرش

 ةعباتلا ةكرشلا تابولطمو )ةرھشلا كلذ يف امب( تادوجوم تابثإ نع فقوتلا •

 ةرطیسم ریغ ةیكلم قوقح يأل ةیرتفدلا ةمیقلا تابثإ نع فقوتلا •

 ةیكلملا قوقح يف ةلجسملا ةمكارتملا لیوحتلا تاقورف تابثإ نع فقوتلا •

 ملتسملا ضوعلل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ •

 ھب ظفتحم رامثتسا يأل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ •

 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف زجع وأ ضئاف يأ تابثإ •

 امبسح ،ةاقبملا حابرألا وأ ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس ةتبثملا دونبلا نم نیمھاسملا ةصح فینصت ةداعإ •

 .ةرشابم ةقالعلا تاذ تابولطملا وأ تادوجوملا داعبتساب ةعومجملا مایق ةلاح يف بولطم وھ امكو ،مئالم وھ

 داعی ،ةرطیسلا نادقف ببسب ةیكلملا قوقح ةقیرطل اقفو ةعباتلا تاكرشلا يف رامثتسالا نع ةبساحملا وأ دیحوت نع ةعومجملا فقوتت امدنع

 ةمیقلا هذھ حبصت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیرتفدلا ةمیقلا يف ریغتلا تابثإ متیو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةأشنملا يف اھب ظفتحم ةصح يأ سایق

 يأ نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .يلام لصأ وأ ةلیمز ةكرشك اھب ظفتحملا ةصحلا نع اقحال ةبساحملا ضارغأل ةیلوألا ةیرتفدلا ةمیقلا ةلداعلا

 تادوجوملا داعبتساب تماق دق ةعومجملا نأ ول امك اھنع ةبساحملا متت ةأشنملا كلتب قلعتی امیف رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس ةتبثم غلابم

 لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت ةداعإ متی رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس اھتابثإ مت يتلا غلابملا نأ اذھ ينعی دقو .ةقالعلا تاذ تابولطملا وأ

  .ةدحوملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٥ 

 )ةمتت( دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا رییاعملا -٤

 )ةمتت( راجیإلا دوقع : )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 دقعو )يلاملا زكرملا ةمئاق لخاد( يلیومتلا راجیإلا دقع نیب زییمتلا نیرجأتسملا ىلع نیعتی ناك ،)١٧( يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب

 راجیإلا دقع مازتلا تابثإ نیرجأتسملا نم نآلا )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی .)يلاملا زكرملا ةمئاق جراخ( يلیغشتلا راجیإلا

 ًءافعإ ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم جردأ دقو .راجیإلا دوقع ةفاكل "لصألا مادختسا قح " و ةیلبقتسملا راجیإلا تاعفد سكعی يذلا

 ،)١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل اقفو .ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملل راجیإلا دوقعو لجألا ةریصق راجیإلا دوقع ضعب نأشبً ایرایتخا

  .لباقمب ةنیعم ةرتفل ددحم لصأ مادختسا ىلع ةرطیسلا قح لقنی دقعلا ناك اذإ راجیإ دقع ىلع يوطنی وأ راجیإ دقع دقعلا ربتعی

 متیس ھنأ ةرادإلا عقوتت .ھل ركبملا قیبطتلاب حمسیو ،٢٠١٩ ریانی ١ دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع يمازلإ لكشب رایعملا يرسی

 تارتف ىلع رایعملا اذھ رثأ ةساردبً ایلاح ةرادإلا موقت .٢٠١٩ لیربأ ١ يف أدبت يتلا ةنسلل ١٦ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت

 اھنع حرصملا غلابملا ىلع يرھوج رثأ ھل نوكی دق )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت نإ .ةعومجملل ةیلبقتسملا ةیلاملا ریراقتلا

 ریغ نم ھنإف ،كلذ عمو .ةعومجملاب ةصاخلا راجیإلا تابیترتب قلعتی امیف كلذو ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةمدقملا تاحاصفالاو

 .ةلصفم ةعجارم ءارجإب ةعومجملا مایق دعب الإ رییاعملا هذھ قیبطت نع ةجتانلا راثآلل لوقعم ریدقت میدقت يلمعلا

 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 :ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ يف ةعومجملا لبق نم ةعبتملا ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا يلی امیف

 دیحوتلا سسأ

 ةعباتلا تاكرشلا
 .)٣( حاضیإلا ىلإ عوجرلا ىجری ،ةرطیسلا دیدحت نأشب ةعومجملا اھترجأ يتلا ماكحألا لوح لیصافتلا نم دیزمل

 قئاقحلا ریشت امدنع كلذو ھمدع نم اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس سرامت تناك اذإ امیف دكأتلل میوقت ةداعإ ءارجإب ةعومجملا موقت

 متیو ةعومجملا ىلإ ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا لاقتنإ دنع ةعباتلا ةكرشلا دیحوت أدبی .ةرطیسلا رصانع يف تاریغت دوجو ىلإ فورظلاو

 وأ اھیلع ذاوحتسالا مت يتلا ةعباتلا ةكرشلا فیراصمو لخدو تابولطمو تادوجوم جردت .ةرطیسلا هذھ لثم ةعومجملا نادقف دنع فقوتلا

 ةسرامم نع ةعومجملا فقوت نیحلو ةعومجملا ىلإ ةرطیسلا لاقتنا خیرات نمً ارابتعا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةنسلا لالخ اھداعبتسا

 .ةرطیسلا هذھ لثم

 ىدأ ول ىتح ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقحو مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا دونب نم دنب لكو ةراسخلا / حبرلا دوعی

 ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع تایوست ءارجا متی ،ةرورضلا دنعو ً.ازجع ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح دیصر نوكی نأ ىلإ كلذ

 ةیكلملا قوقح كلذكو ةلخادتملا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فذح متی .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا كلت عم ةیبساحملا اھتاسایس ىشامتت يك

 .ةیلاملا مئاوقلا دیحوت دنع لماكلاب ةعومجملا تاكرش نیب تالماعملاب ةقلعتملا ةیدقنلا تاقفدتلاو فیراصملاو لخدلاو

 .ةیكلملا بسنو ةیسیئرلا ةطشنألاو سیسأتلا دلب حاضیإلا اذھ نیبی امك .)١( حاضیإلا يف ةعباتلا تاكرشلاب ةمئاق ضرع مت
 
 ىلع ةرطیسلا ةعومجملا تدقف اذإ .ةیكلم قوقح ةلماعمك ،ةرطیسلا نادقف نود ،ةعباتلا ةكرشلا ةیكلم ةصح يف ریغتلا نع ةبساحملا متت

 :ـب موقت اھنإف ،ةعبات ةكرش

 ةعباتلا ةكرشلا تابولطمو )ةرھشلا كلذ يف امب( تادوجوم تابثإ نع فقوتلا •

 ةرطیسم ریغ ةیكلم قوقح يأل ةیرتفدلا ةمیقلا تابثإ نع فقوتلا •

 ةیكلملا قوقح يف ةلجسملا ةمكارتملا لیوحتلا تاقورف تابثإ نع فقوتلا •

 ملتسملا ضوعلل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ •

 ھب ظفتحم رامثتسا يأل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ •

 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف زجع وأ ضئاف يأ تابثإ •

 امبسح ،ةاقبملا حابرألا وأ ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس ةتبثملا دونبلا نم نیمھاسملا ةصح فینصت ةداعإ •

 .ةرشابم ةقالعلا تاذ تابولطملا وأ تادوجوملا داعبتساب ةعومجملا مایق ةلاح يف بولطم وھ امكو ،مئالم وھ

 داعی ،ةرطیسلا نادقف ببسب ةیكلملا قوقح ةقیرطل اقفو ةعباتلا تاكرشلا يف رامثتسالا نع ةبساحملا وأ دیحوت نع ةعومجملا فقوتت امدنع

 ةمیقلا هذھ حبصت .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیرتفدلا ةمیقلا يف ریغتلا تابثإ متیو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةأشنملا يف اھب ظفتحم ةصح يأ سایق

 يأ نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .يلام لصأ وأ ةلیمز ةكرشك اھب ظفتحملا ةصحلا نع اقحال ةبساحملا ضارغأل ةیلوألا ةیرتفدلا ةمیقلا ةلداعلا

 تادوجوملا داعبتساب تماق دق ةعومجملا نأ ول امك اھنع ةبساحملا متت ةأشنملا كلتب قلعتی امیف رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس ةتبثم غلابم

 لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت ةداعإ متی رخآلا لماشلا لخدلا يف اقباس اھتابثإ مت يتلا غلابملا نأ اذھ ينعی دقو .ةقالعلا تاذ تابولطملا وأ

  .ةدحوملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٦ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 لخدلا ةمئاقو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف لصفنم لكشب ةعباتلا تاكرشلل ةیكلملا قوقحو جئاتن يف ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح رھظت

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاقو ةدحوملا

 ةلیمزلا ةكرشلا
 تاسایسلا ذاختا يف ةكراشملا ىلع ةردقملا ماھلا ریثأتلا لثمی ً.اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأشنم نع ةرابع ةلیمزلا ةكرشلا

 نع ةبساحملا متت .تاسایسلا كلت ىلع ةكرتشملا ةرطیسلا وأ ةرطیسلا سیلو ،اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلاو

 .ةفلكتلاب لصألا يف اھتابثإ دعب ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب ةلیمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا

 ةیكلملا قوقح ةقیرط

 تارامثتسالا تابثإ متی ،ةیكلملا قوقح ةقیرط بجومبو .ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نع ةبساحملا دنع ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختسا متی

 ةمئاق يف ذاوحتسالا دعب امل اھیف رمثتسملا ةكرشلا رئاسخ وأ حابرأ يف ةعومجملا ةصح تابثإل كلذ دعب اھلیدعت متیو ةفلكتلاب لصألا يف

 نإ ،ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھیف رمثتسملا ةكرشلل رخآلا لماشلا لخدلا يف تاكرحلا نم ةعومجملا ةصحو ،ةدحوملا لخدلا

 .تدجو

 .رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ضیفختك ةلیمزلا تاكرشلا نم ةقحتسملا وأ ةملتسملا حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 ،ةأشنملا يف اھتصح ةیكلملا قوقحل ةقیرطل اقفو اھنع ةبساحملا متت يتلا تارامثتسالا رئاسخ يف ةعومجملا ةصح زواجتت وأ ىواستت امدنع

 وأ تامازتلإ تمدق دق نكت مل ام ،ةیفاضإ رئاسخ لیجستب ةعومجملا موقت ال ،ةنومضم ریغ ىرخأ لجألا ةلیوط ةنیدم ممذ يأ كلذ يف امب

 .ىرخألا ةأشنملا نع ةباین تاعفدب تماق

 امك .ةكرشلا هذھ يف ةعومجملا ةصح ردقب ةلیمزلا اھتكرشو ةعومجملا نیب تالماعملا نع ،تدجو نإ ،ةققحملا ریغ حابرألا فذحت

 .لوحملا لصألا ةمیق يف ضافخنا ثودح ىلع الیلد ةلماعملا مدقت مل ام ةققحملا ریغ رئاسخلا فذحت

 نم دكأتلل يدرف لكشب اھرابتخا وأ اھؤافطإ متی الو رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ةلیمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا ،تدجو نإ ،ةرھشلا جاردإ متی

 .اھتمیق يف ضافخنا دوجو

 .يلیغشتلا حبرلا جراخ ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرشلا ةراسخ وأ حبر يف ةعومجملا ةصح يلامجإ راھظإ متی
 
 ةكرشلا يف رامثتسالا ةمیق يف ضافخنا ةراسخ تابثإ يرورضلا نم ناك اذإ امیف دیدحتب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعب

 ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نأ ىلع يعوضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دیدحتب ةعومجملا موقت ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نیب قرفلاب ةمیقلا يف ضافخنالا غلبم باستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ھتمیق تضفخنا دق

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف" ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح"ـك ةراسخلا تابثإب موقت مث ،ةیرتفدلا ھتمیقو ةلیمزلا ةكرشلل

 نیب قرف يأ تابثإ متی .ةلداعلا ھتمیقب ھب ظفتحم رامثتسا يأ تابثإو سایقب ةعومجملا موقت ،ةلیمزلا ةكرشلا ىلع ماھلا ریثأتلا نادقف دنعو

 لخدلا ةمئاق يف داعبتسالا نم تالصحتملاو ھب ظفتحملا رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلاو ماھلا ریثأتلا نادقف دنع ةلیمزلا ةكرشلل ةیرتفدلا ةمیقلا

 .ةدحوملا

ً اقباس ةتبثملا غلابملا نم طقف ةیبسانت ةصح فینصت ةداعإ متی ً،اماھً اریثأت كانھ لازامو ةلیمزلا ةكرشلا يف ةیكلملا ةصح ضیفخت مت ام اذإ

 .مئالم وھ امبسح ،ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف

 ةیبنجألا تالمعلا
 ضرعلا ةلمع

  .يدوعس لایرلاب ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ضرع متی
 
 ةدصرألاو تالماعملا

 ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا لوحتو .تالماعملا خیراوتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأب ةیدوعس تالایرل ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لوحت

 دادس نع ةجتانلا رئاسخلاو حابرألا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاسلا لیوحتلا راعسأب ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةیبنجألا تالمعلاب ةلجسملا

 ةیخیراتلا ةفلكتلاب اھتابثإ مت اذإ امیف ىلع ةیدقنلا ریغ دونبلا لیوحت فقوتی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لیوحتو

  .ةلماعملا خیراتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأ مادختسإب ةیبنجأ ةلمعب ةیخیراتلا ةفلكتلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا لوحت .ةلداعلا ةمیقلا وأ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٧ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیبنجألا تالمعلا

 )ةمتت( ةدصرألاو تالماعملا

 ةمیقلا ھیف ددحت يذلا خیراتلا يف ةدئاسلا لیوحتلا راعسأ مادختسإب ةیبنجأ ةلمعب ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ تادوجوملا لوحت

 وأ حابرألا تابثإ عم قفتی امب ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا لیوحت نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا ةجلاعم متت .ةلداعلا

 ةمیقلا رئاسخ وأ حابرأ تابثإ متی يتلا دونبلا ىلع تالمعلا لیوحت تاقورف نأ يأ( .دنبلل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا نع ةجتانلا رئاسخلا

 .)ةدحوملا لخدلا ةمئاق وأ ،ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھل ةلداعلا

 ةلوادتم ریغو ةلوادتمك تابولطملاو تادوجوملا فینصت
 ةلوادتم تادوجوملا ربتعت ."ةلوادتم ریغ / ةلوادتم" ـك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تابولطملاو تادوجوملا راھظإب ةعومجملا موقت

 :كلذو
 

 ،ةیداعلا تایلمعلا ةرود لالخ اھذافنتسا وأ اھعیب ىونی وأ اھققحت عقوتی امدنع •

 ،ةرجاتملا ضارغأل يساسأ لكشب اھئانتقا ةلاح يف •

 وأ ،ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا لالخ اھققحت عقوتی امدنع •

ً ارھش رشع ينثا نع لقت ال ةدمل تابولطم يأ دادسل اھمادختسا وأ اھلادبتسا ىلع دویق كانھ نكت مل ام ةیدقن ھبشو ةیدقن نوكت امدنع •

 .ةیلاملا ةرتفلا دعب

 .ةلوادتم ریغ تادوجومك ىرخألا تادوجوملا ةفاك فنصت

 :كلذو ةلوادتم تابولطملا ربتعت

 ،ةیداعلا تایلمعلا ةرود لالخ اھدادس عقوتی امدنع •

 ،ةرجاتملا ضارغأل يساسأ لكشب اھئانتقا ةلاح يف •

 وأ ،ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا لالخ دادسلا قحتست امدنع •

 .ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا نع لقت ال ةدمل تابولطملا دادس لیجأتل طورشم ریغ قح دوجو مدع دنع •

  .ةلوادتم ریغ تابولطمك ىرخألا تابولطملا ةفاك ةعومجملا فنصت

 ةلداعلا ةمیقلا سایق
 نیب متت ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع هدادس وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 :امإ متتس تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم

 وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل سیئرلا قوسلا يف •

 .تابولطملا وأ تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،سیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف •

 مھنأو تابولطملاو تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ساقت

 .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی

 ةلباقلا تالخدملا مادختسا ةدایزو ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةیفاك تانایب اھنأشب رفوتتو ،فورظللً اقفو ةمئالم میوقت قرط ةعومجملا مدختست

 .ةظحالملل ةلباقلا ریغ تالخدملا مادختسا لیلقتو ةظحالملل

 يمرھلا لسلستلا نمض ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفالا وأ ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فنصت

 :لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا ىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ ىلعو هاندا ةروكذملا ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل

 .)راعسألا دیدجت وأ لیدعت نودب يأ( ةلثامم تابولطم وأ تادوجومل طشن قوس يف ةلوادتملا راعسألا :لوألا ىوتسملا •

 ریغ وأ ةرشابم ةروصب ةظحالملل ةلباق - ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا - ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :يناثلا ىوتسملا •

 .ةرشابم

 .ةظحالملل ةلباق ریغ - ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا - ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :ثلاثلا ىوتسملا •

 مت اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،رركتم لكشب ةلداعلا ةمیقلاب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف اھتابثإ متی يتلا تابولطملاو تادوجوملل ةبسنلاب

 سایقل ةماھلا ىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ ىلع( فینصتلا میوقت ةداعإب كلذو ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل يمرھلا لسلستلا نیب لیوحتلا

 .ةرتف لك ةیاھن يف )لكك ةلداعلا ةمیقلا

 رطاخمو صئاصخو ةعیبط ساسأ ىلع تابولطملاو تادوجوملا تائف دیدحتب ةعومجملا تماق ،ةلداعلا ةمیقلا نع حاصفإلا ضرغلو

 .هالعأ ةروكذملا ةلداعلا ةمیقلا سایق تایوتسمل يمرھلا لسلستلاو تابولطملاو تادوجوملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٦ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح
 لخدلا ةمئاقو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف لصفنم لكشب ةعباتلا تاكرشلل ةیكلملا قوقحو جئاتن يف ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح رھظت

 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاقو ةدحوملا

 ةلیمزلا ةكرشلا
 تاسایسلا ذاختا يف ةكراشملا ىلع ةردقملا ماھلا ریثأتلا لثمی ً.اماھً اریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت ةأشنم نع ةرابع ةلیمزلا ةكرشلا

 نع ةبساحملا متت .تاسایسلا كلت ىلع ةكرتشملا ةرطیسلا وأ ةرطیسلا سیلو ،اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلاو

 .ةفلكتلاب لصألا يف اھتابثإ دعب ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب ةلیمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا

 ةیكلملا قوقح ةقیرط

 تارامثتسالا تابثإ متی ،ةیكلملا قوقح ةقیرط بجومبو .ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نع ةبساحملا دنع ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختسا متی

 ةمئاق يف ذاوحتسالا دعب امل اھیف رمثتسملا ةكرشلا رئاسخ وأ حابرأ يف ةعومجملا ةصح تابثإل كلذ دعب اھلیدعت متیو ةفلكتلاب لصألا يف

 نإ ،ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھیف رمثتسملا ةكرشلل رخآلا لماشلا لخدلا يف تاكرحلا نم ةعومجملا ةصحو ،ةدحوملا لخدلا

 .تدجو

 .رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ضیفختك ةلیمزلا تاكرشلا نم ةقحتسملا وأ ةملتسملا حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 ،ةأشنملا يف اھتصح ةیكلملا قوقحل ةقیرطل اقفو اھنع ةبساحملا متت يتلا تارامثتسالا رئاسخ يف ةعومجملا ةصح زواجتت وأ ىواستت امدنع

 وأ تامازتلإ تمدق دق نكت مل ام ،ةیفاضإ رئاسخ لیجستب ةعومجملا موقت ال ،ةنومضم ریغ ىرخأ لجألا ةلیوط ةنیدم ممذ يأ كلذ يف امب

 .ىرخألا ةأشنملا نع ةباین تاعفدب تماق

 امك .ةكرشلا هذھ يف ةعومجملا ةصح ردقب ةلیمزلا اھتكرشو ةعومجملا نیب تالماعملا نع ،تدجو نإ ،ةققحملا ریغ حابرألا فذحت

 .لوحملا لصألا ةمیق يف ضافخنا ثودح ىلع الیلد ةلماعملا مدقت مل ام ةققحملا ریغ رئاسخلا فذحت

 نم دكأتلل يدرف لكشب اھرابتخا وأ اھؤافطإ متی الو رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ةلیمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا ،تدجو نإ ،ةرھشلا جاردإ متی

 .اھتمیق يف ضافخنا دوجو

 .يلیغشتلا حبرلا جراخ ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرشلا ةراسخ وأ حبر يف ةعومجملا ةصح يلامجإ راھظإ متی
 
 ةكرشلا يف رامثتسالا ةمیق يف ضافخنا ةراسخ تابثإ يرورضلا نم ناك اذإ امیف دیدحتب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعب

 ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نأ ىلع يعوضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دیدحتب ةعومجملا موقت ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نیب قرفلاب ةمیقلا يف ضافخنالا غلبم باستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ھتمیق تضفخنا دق

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف" ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح"ـك ةراسخلا تابثإب موقت مث ،ةیرتفدلا ھتمیقو ةلیمزلا ةكرشلل

 نیب قرف يأ تابثإ متی .ةلداعلا ھتمیقب ھب ظفتحم رامثتسا يأ تابثإو سایقب ةعومجملا موقت ،ةلیمزلا ةكرشلا ىلع ماھلا ریثأتلا نادقف دنعو

 لخدلا ةمئاق يف داعبتسالا نم تالصحتملاو ھب ظفتحملا رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلاو ماھلا ریثأتلا نادقف دنع ةلیمزلا ةكرشلل ةیرتفدلا ةمیقلا

 .ةدحوملا

ً اقباس ةتبثملا غلابملا نم طقف ةیبسانت ةصح فینصت ةداعإ متی ً،اماھً اریثأت كانھ لازامو ةلیمزلا ةكرشلا يف ةیكلملا ةصح ضیفخت مت ام اذإ

 .مئالم وھ امبسح ،ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف

 ةیبنجألا تالمعلا
 ضرعلا ةلمع

  .يدوعس لایرلاب ةعومجملل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ضرع متی
 
 ةدصرألاو تالماعملا

 ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا لوحتو .تالماعملا خیراوتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأب ةیدوعس تالایرل ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لوحت

 دادس نع ةجتانلا رئاسخلاو حابرألا جردت .خیراتلا كلذ يف ةدئاسلا لیوحتلا راعسأب ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةیبنجألا تالمعلاب ةلجسملا

 ةیخیراتلا ةفلكتلاب اھتابثإ مت اذإ امیف ىلع ةیدقنلا ریغ دونبلا لیوحت فقوتی .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لیوحتو

  .ةلماعملا خیراتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأ مادختسإب ةیبنجأ ةلمعب ةیخیراتلا ةفلكتلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا لوحت .ةلداعلا ةمیقلا وأ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٧ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیبنجألا تالمعلا

 )ةمتت( ةدصرألاو تالماعملا

 ةمیقلا ھیف ددحت يذلا خیراتلا يف ةدئاسلا لیوحتلا راعسأ مادختسإب ةیبنجأ ةلمعب ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ تادوجوملا لوحت

 وأ حابرألا تابثإ عم قفتی امب ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا لیوحت نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا ةجلاعم متت .ةلداعلا

 ةمیقلا رئاسخ وأ حابرأ تابثإ متی يتلا دونبلا ىلع تالمعلا لیوحت تاقورف نأ يأ( .دنبلل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا نع ةجتانلا رئاسخلا

 .)ةدحوملا لخدلا ةمئاق وأ ،ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھل ةلداعلا

 ةلوادتم ریغو ةلوادتمك تابولطملاو تادوجوملا فینصت
 ةلوادتم تادوجوملا ربتعت ."ةلوادتم ریغ / ةلوادتم" ـك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تابولطملاو تادوجوملا راھظإب ةعومجملا موقت

 :كلذو
 

 ،ةیداعلا تایلمعلا ةرود لالخ اھذافنتسا وأ اھعیب ىونی وأ اھققحت عقوتی امدنع •

 ،ةرجاتملا ضارغأل يساسأ لكشب اھئانتقا ةلاح يف •

 وأ ،ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا لالخ اھققحت عقوتی امدنع •

ً ارھش رشع ينثا نع لقت ال ةدمل تابولطم يأ دادسل اھمادختسا وأ اھلادبتسا ىلع دویق كانھ نكت مل ام ةیدقن ھبشو ةیدقن نوكت امدنع •

 .ةیلاملا ةرتفلا دعب

 .ةلوادتم ریغ تادوجومك ىرخألا تادوجوملا ةفاك فنصت

 :كلذو ةلوادتم تابولطملا ربتعت

 ،ةیداعلا تایلمعلا ةرود لالخ اھدادس عقوتی امدنع •

 ،ةرجاتملا ضارغأل يساسأ لكشب اھئانتقا ةلاح يف •

 وأ ،ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا لالخ دادسلا قحتست امدنع •

 .ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش رشع ينثا نع لقت ال ةدمل تابولطملا دادس لیجأتل طورشم ریغ قح دوجو مدع دنع •

  .ةلوادتم ریغ تابولطمك ىرخألا تابولطملا ةفاك ةعومجملا فنصت

 ةلداعلا ةمیقلا سایق
 نیب متت ةیماظن ةلماعم بجومب ام تابولطم لیوحت دنع هدادس وأ ام تادوجوم عیب دنع ھمالتسا متیس يذلا رعسلا يھ ةلداعلا ةمیقلا

 :امإ متتس تابولطملا لیوحت وأ تادوجوملا عیب ةلماعم نأ ضارتفاب ةلداعلا ةمیقلا سایق ددحی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیلماعتم

 وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل سیئرلا قوسلا يف •

 .تابولطملا وأ تادوجوملل ةدئاف قاوسألا رثكأ يف ،سیئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف •

 مھنأو تابولطملاو تادوجوملا ریعست دنع نودیفتسیس قوسلا يف نیلماعتملا نأ ضارتفاب تابولطملا وأ تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ساقت

 .ةیداصتقالا مھحلاصم لضفأ قیقحتل نوعسی

 ةلباقلا تالخدملا مادختسا ةدایزو ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةیفاك تانایب اھنأشب رفوتتو ،فورظللً اقفو ةمئالم میوقت قرط ةعومجملا مدختست

 .ةظحالملل ةلباقلا ریغ تالخدملا مادختسا لیلقتو ةظحالملل

 يمرھلا لسلستلا نمض ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفالا وأ ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فنصت

 :لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا ىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ ىلعو هاندا ةروكذملا ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل

 .)راعسألا دیدجت وأ لیدعت نودب يأ( ةلثامم تابولطم وأ تادوجومل طشن قوس يف ةلوادتملا راعسألا :لوألا ىوتسملا •

 ریغ وأ ةرشابم ةروصب ةظحالملل ةلباق - ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا - ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :يناثلا ىوتسملا •

 .ةرشابم

 .ةظحالملل ةلباق ریغ - ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةماھلا - ىندألا ىوتسملا تالخدم ربتعت میوقت قرط :ثلاثلا ىوتسملا •

 مت اذإ امیف دكأتلاب ةعومجملا موقت ،رركتم لكشب ةلداعلا ةمیقلاب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف اھتابثإ متی يتلا تابولطملاو تادوجوملل ةبسنلاب

 سایقل ةماھلا ىندألا ىوتسملا تالخدم ساسأ ىلع( فینصتلا میوقت ةداعإب كلذو ةلداعلا ةمیقلا تایوتسمل يمرھلا لسلستلا نیب لیوحتلا

 .ةرتف لك ةیاھن يف )لكك ةلداعلا ةمیقلا

 رطاخمو صئاصخو ةعیبط ساسأ ىلع تابولطملاو تادوجوملا تائف دیدحتب ةعومجملا تماق ،ةلداعلا ةمیقلا نع حاصفإلا ضرغلو

 .هالعأ ةروكذملا ةلداعلا ةمیقلا سایق تایوتسمل يمرھلا لسلستلاو تابولطملاو تادوجوملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٨ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 تاداریإلا تابثإ
 ضغب ،اھب قوثوم ةروصب تاداریإلا سایق نكمیو ،ةعومجملل ةیداصتقالا عفانملا ھیف قفدتت نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریإلا تابثإ متی

 دعبً ایدقاعت ةددحملا عفدلا طورش ةاعارم عم ،ضبقلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا تقو نع رظنلا

 ةعومجملل نیبت .تاضیفختلاو ةیراجتلا تاصصخملا مصخ دعب تاداریإك اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .موسرلا وأ بئارضلا داعبتسا

 – اھمادختسا يف نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موسر ءانثتسإب( تاداریإلا تالماعم لك يف لیصأك لمعت اھنأب

 .نامتئالا رطاخمل اًضیأ ةضرعمو ریعستلا ةیرح اھلو ،تاداریإلا تایقافتا مظعم يف يسیئرلا دھعتملا اھرابتعاب )هاندأ ھتشقانم مت امك

 راجیإلا تاداریإ

 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متت .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع فلتخم يف رجؤملا ةـباـثمب ةـعومجملا ربتعت

 تاداریإك ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طــسقلا ةقیرط مادختــساب ةیراقعلا تارامثتــسالل ةیلیغــشتلا

 تاداریإلا ردقب ةقحتسملا تاداریإلا تابثإ متی .اھئوشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطلً ارظن

 .دعب اھب بلاطملا ریغو ةبستكملا

 ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك راجیإلا تاموصخ كلذ يف امب نیرجأتسملا زفاوح تابثإ متی

 دقع لامكإل رایخك رجأتـسملل حاتت ةیفاـضا ةدم يأ ىلإ ةفاـضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا نوكت ثیح ،ریجأتلا

  .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی

 راجیإلا دئاوع

 ،ةققدملا ریراقتلا رفوت مدع ةلاح يف .نیرجأتــسملا نم ةمدقملا ةققدملا تاعیبملا ریراقت ساــسأ ىلع راجیإلا دئاوع تابثإب ةعومجملا موقت

 .قباسلا مھئادأ ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتسملا نع ةصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت

 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا فیراصملاو ةرادإلا موسرو تامدخلا موسر

 موــسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتــسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتــسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراــصملا نع ةئــشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 ءزجك ةقالعلا تاذ فیلاكتلا جردت امنیب ،تاداریإلا يف ىرخألا ةملتــسملا غلابملاو ينابملا ةنایــصو حالــصإب ةقلعتملا ةرادإلاو تامدخلا

 .نأشلا اذھ يف لیصأك يسیئر لكشب لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،تاداریإلا ةفلكت نم

 لجـستو ةقالعلا تاذ فیلاكتلا مـصخ دعب مادختـسالا يف نیطرفملا نیمدختـسملاب ةـصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موـسر راھظإ متی

 لخدلا ةمئاق يف تاداریإلا نمـــض "يفاـــص ،مادختـــسالا يف نیطرفملا نیمدختـــسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك

 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةدحوملا

 دئاوفلا لخد

 غلبملا ىلإ ةیرتفدلا ةمیقلا ضیفختب ةعومجملا موقت ،قحتــسملا غلبملا ضافخنا دنعو .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختــسإب دئاوفلا لخد تابثإ متی

 ضیفخت يف رمتــسیو ،ةادألل يلــصألا يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةموــصخملا ةردقملا ةیلبقتــسملا ةیدقنلا تاقفدتلا لثمی يذلاو دادرتــسالل لباقلا

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب ةمیقلا ةضفخنملا ضورقلا ىلع دئاوفلا لخد تابثإ متی .دئاوف لخدك مصخلا

 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسا يف ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 ىرخألا تاداریإلا

 .اھباستكا يف ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 فیراصملا
 .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل تانالعإلاو جیورتلا تایلمع يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يــسیئر لكــشب نالعالاو ةیاعدلا فیراــصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا ةفاك فنصت

 فیراــصملا نیب عیزوتلا متی .تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكــشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراــصملا لمتــشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٩ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 لیومتلا فیلاكت
ً ازھاج نوكی يك ًالیوطً اتقو هدادعإ وأ هؤاـشنإ قرغتـسی يذلاو ام لـصأ جاتنإ وأ ءاـشنإ وأ ءارـشب ةرـشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت لمـسرت

 دبكتت يتلا ةرتفلا لالخ فورـصمك ىرخألا لیومتلا فیلاكت ةفاك دیقت .لـصألا كلذ ةفلكت نم ءزجك عیبلل وأ ھلجأ نم ئـشنأ يذلا ضرغلل

  .ضورقلا ىلع لوصحلا يف ةأشنملا اھدبكتت يتلا ىرخألا فیلاكتلاو ةیلاملا ءابعألا نم لیومتلا فیلاكت نوكتت .اھیف

 ریوطت تایلمعب ةقلعتملا ضورقلاب اھلیدعت دعب ةعومجملاب ةـصاخلا ضورقلا ةفلكتل حجرملا طـسوتملا مادختـسإب ةلمـسرملا دئاوفلا بـسحت

ً اـــــصقان ضورقلا كـلت ىلع ةدـبكتملا دئاوفلا يلاـمجإ لـثمی لـمــــسرملا غلبملا نإف ،ةددـحم ریوطت تاـیلمعب ضورقلا قلعتت امدـنعو .ةددـحم

 خیراتلا يأ ،لامكالا خیرات ىتح ریوطتلا لامعأ ءدب نمً ارابتعا دئاوفلا لمـــسرت .اھل تقؤملا رامثتـــسالا نع ةجتانلا رامثتـــسالا تاداریإ

 متی امك .ةلیوط تارتفل ریوطتلا لامعأ فقوت ةلاح يف لیومتلا فیلاكت ةلمـــسر نع فقوتلا متیو .ریوطتلا لامعأ ةفاك لامكإ ھیف متی يذلا

 تاطاشنلا نوكت امدنع طقف كلذو ریوطتلا ةداعإ ضرغل ددحم لكشب هؤارش مت ام راقع عقوم ءارش ةفلكتب ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر

 .ریوطتلا ةداعإل لصألا دادعإل ةیراج ةیرورضلا

 ةاكزلا
 أدـبم ساــــسأ ىلع ةاكزلا بــــسحت .ةیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف )"ةـئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماـعلا ةـئیھلا ةـمظنأل ةعومجملا عــــضخت

 طبرلا مالتـسا دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صـصخمل تالیدعت ةیأ دیق ىرجی .يوكزلا ءاعولا ساـسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بـسحت .قاقحتـسالا

 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم يئاھنلا

 تادعملاو تاكلتمملا
 لمتـشت .تدجو نإ ،ةمیقلا يف ةمكارتملا ضافخنالا رئاـسخو مكارتملا كالھتـسالا مـصخ دعب ،ةیخیراتلا ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا رھظت

 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف فیراصمك ةنایصلاو حالصإلا فیراصم دیقت .دونبلا هذھ ءارشب ةرشابم ةقلعتملا فیلاكتلا ىلع ةیخیراتلا ةفلكتلا

 تانیسحت أفطت .ةیرھوج ةروصب هرمع نم لیطت وأ ينعملا لصألا ةمیق نم دیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .اھیف دبكتت يتلا ةرتفلا لالخ

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا

 طــسقلا ةقیرطب كالھتــسالا باــستحإ متی .ھلجأ نم ئــشنأ يذلا ضرغلل تادعملاو تاكلتمملا دنب رفوت خیرات نمً اءدب كالھتــسالا بــسحی

 :يلی امكو تادوجوملل ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا

 تاونسلا ددع 

 تاونس  ٨-٤ تادعملاو تاودألا

  تاونس  ١٠-٤ تابیكرتلاو ثاثألا

  تاونس  ٤  تارایسلا

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا( تاونس ٦-٥  ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت

 ً،امئالم كلذ ناك اذإ ،يلبقتسم رثأب اھلیدعت متیو ً،ایونس تادعملاو تاكلتمملا كالھتسإ قرطو ةیجاتنإلا رامعألاو ةیقبتملا ةمیقلا ةعجارم متت

 .اھنم دوصقملا ضرغلل ةزھاج تسیل يتلاو ،ءاشنإلا دیق تاراقعلا كالھتسا متی ال .يلام زكرم ةمئاق لك خیراتب

 .لامعتسالا نم ةعقوتم ةیلبقتسم عفانم دوجو مدع دنع وأ داعبتسالا دنع كلذو تادعملاو تاكلتمملا دونب نم دنب يأ تابثإ نع فقوتلا متی

 ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا تالصحتم يفاص نیب قرفك اھباستحا متی يتلا( لصأ يأ تابثإ نع فقوتلا نع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ ةیأ جردت

 .لصألا تابثإ نع فقوتلا دنع كلذو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف )لصألل

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نع ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز ةلاح يف دادرتسالل ةلباقلا اھتمیق ىلإ اروف تادعملاو تاكلتمملل ةیرتفدلا ةمیقلا ضیفخت متی

 .اھل ةردقملا

 ةیراقعلا تارامثتسالا
 وأ راجیإ لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاشنالا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتسالا نوكتت

 سأر ءامنإ وأ راجیإ لخد قیقحتل اھئانتقإ ةلاح يف ةیراقع تارامثتساك ةرجؤملا تاكلتمملا فنصت .امھالك وأ لاملا سأر ءامنإ لجأ نم

 .ةیرادإ ضارغأل اھمادختسإ وأ ةیداعلا لامعألا ةرود لالخ اھعیب نم ًالدب ،امھالك وأ لاملا

 باعتألاو ةیكلملا لقن فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت .تالماعملا فیلاكت ةلماش ةفلكتلاب ،لصألا يف ،ةیراقعلا تارامثتسالا ساقت

 ةیرتفدلا ةمیقلا نمضتت .لیغشتلل ةحلاص اھلعجت ةلاح يف تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا

 .اھتابثإ طورشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتسالا نم ءزج لادبتسإ ةفلكت

 يضارألا كالھتسإ متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتسالاً اصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتسالا رھظت ،اھل يلوألا تابثالا دعبو

 .ءاشنالا تحت عیراشملاو
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٨ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 تاداریإلا تابثإ
 ضغب ،اھب قوثوم ةروصب تاداریإلا سایق نكمیو ،ةعومجملل ةیداصتقالا عفانملا ھیف قفدتت نأ لمتحی يذلا ردقلاب تاداریإلا تابثإ متی

 دعبً ایدقاعت ةددحملا عفدلا طورش ةاعارم عم ،ضبقلا قحتسملا وأ ملتسملا غلبملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا تقو نع رظنلا

 ةعومجملل نیبت .تاضیفختلاو ةیراجتلا تاصصخملا مصخ دعب تاداریإك اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .موسرلا وأ بئارضلا داعبتسا

 – اھمادختسا يف نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موسر ءانثتسإب( تاداریإلا تالماعم لك يف لیصأك لمعت اھنأب

 .نامتئالا رطاخمل اًضیأ ةضرعمو ریعستلا ةیرح اھلو ،تاداریإلا تایقافتا مظعم يف يسیئرلا دھعتملا اھرابتعاب )هاندأ ھتشقانم مت امك

 راجیإلا تاداریإ

 راـجیإلا دوقع نع ةـئــــشاـنلا راـجیإلا تاداریإ نع ةـبــــساـحملا متت .ةـیلیغــــشتلا راـجیإلا دوقع فلتخم يف رجؤملا ةـباـثمب ةـعومجملا ربتعت

 تاداریإك ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طــسقلا ةقیرط مادختــساب ةیراقعلا تارامثتــسالل ةیلیغــشتلا

 تاداریإلا ردقب ةقحتسملا تاداریإلا تابثإ متی .اھئوشن دنع اھتابثإ متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریا ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطلً ارظن

 .دعب اھب بلاطملا ریغو ةبستكملا

 ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك راجیإلا تاموصخ كلذ يف امب نیرجأتسملا زفاوح تابثإ متی

 دقع لامكإل رایخك رجأتـسملل حاتت ةیفاـضا ةدم يأ ىلإ ةفاـضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ دقعلا ةدم نإ .راجیإلا دقع

 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا نوكت ثیح ،ریجأتلا

  .اھئوشن دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف بارخلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی

 راجیإلا دئاوع

 ،ةققدملا ریراقتلا رفوت مدع ةلاح يف .نیرجأتــسملا نم ةمدقملا ةققدملا تاعیبملا ریراقت ساــسأ ىلع راجیإلا دئاوع تابثإب ةعومجملا موقت

 .قباسلا مھئادأ ىلع ءانب راجیإلا دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتسملا نع ةصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دُعت

 نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا فیراصملاو ةرادإلا موسرو تامدخلا موسر

 موــسر جردت .ضیوعتلا اھیف قحتــسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتــسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراــصملا نع ةئــشانلا تاداریإلا تابثإ متی

 ءزجك ةقالعلا تاذ فیلاكتلا جردت امنیب ،تاداریإلا يف ىرخألا ةملتــسملا غلابملاو ينابملا ةنایــصو حالــصإب ةقلعتملا ةرادإلاو تامدخلا

 .نأشلا اذھ يف لیصأك يسیئر لكشب لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،تاداریإلا ةفلكت نم

 لجـستو ةقالعلا تاذ فیلاكتلا مـصخ دعب مادختـسالا يف نیطرفملا نیمدختـسملاب ةـصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موـسر راھظإ متی

 لخدلا ةمئاق يف تاداریإلا نمـــض "يفاـــص ،مادختـــسالا يف نیطرفملا نیمدختـــسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك

 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةدحوملا

 دئاوفلا لخد

 غلبملا ىلإ ةیرتفدلا ةمیقلا ضیفختب ةعومجملا موقت ،قحتــسملا غلبملا ضافخنا دنعو .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختــسإب دئاوفلا لخد تابثإ متی

 ضیفخت يف رمتــسیو ،ةادألل يلــصألا يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةموــصخملا ةردقملا ةیلبقتــسملا ةیدقنلا تاقفدتلا لثمی يذلاو دادرتــسالل لباقلا

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب ةمیقلا ةضفخنملا ضورقلا ىلع دئاوفلا لخد تابثإ متی .دئاوف لخدك مصخلا

 حابرألا تاعیزوت

 .اھمالتسا يف ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 ىرخألا تاداریإلا

 .اھباستكا يف ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 فیراصملا
 .ةیراجتلا زكارملاو تاعمجملل تانالعإلاو جیورتلا تایلمع يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يــسیئر لكــشب نالعالاو ةیاعدلا فیراــصم نوكتت

 .ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا ةفاك فنصت

 فیراــصملا نیب عیزوتلا متی .تاداریإلا ةفلكت نمً اءزج ددحم لكــشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراــصملا لمتــشت

 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

١٩ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 لیومتلا فیلاكت
ً ازھاج نوكی يك ًالیوطً اتقو هدادعإ وأ هؤاـشنإ قرغتـسی يذلاو ام لـصأ جاتنإ وأ ءاـشنإ وأ ءارـشب ةرـشابم ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت لمـسرت

 دبكتت يتلا ةرتفلا لالخ فورـصمك ىرخألا لیومتلا فیلاكت ةفاك دیقت .لـصألا كلذ ةفلكت نم ءزجك عیبلل وأ ھلجأ نم ئـشنأ يذلا ضرغلل

  .ضورقلا ىلع لوصحلا يف ةأشنملا اھدبكتت يتلا ىرخألا فیلاكتلاو ةیلاملا ءابعألا نم لیومتلا فیلاكت نوكتت .اھیف

 ریوطت تایلمعب ةقلعتملا ضورقلاب اھلیدعت دعب ةعومجملاب ةـصاخلا ضورقلا ةفلكتل حجرملا طـسوتملا مادختـسإب ةلمـسرملا دئاوفلا بـسحت

ً اـــــصقان ضورقلا كـلت ىلع ةدـبكتملا دئاوفلا يلاـمجإ لـثمی لـمــــسرملا غلبملا نإف ،ةددـحم ریوطت تاـیلمعب ضورقلا قلعتت امدـنعو .ةددـحم

 خیراتلا يأ ،لامكالا خیرات ىتح ریوطتلا لامعأ ءدب نمً ارابتعا دئاوفلا لمـــسرت .اھل تقؤملا رامثتـــسالا نع ةجتانلا رامثتـــسالا تاداریإ

 متی امك .ةلیوط تارتفل ریوطتلا لامعأ فقوت ةلاح يف لیومتلا فیلاكت ةلمـــسر نع فقوتلا متیو .ریوطتلا لامعأ ةفاك لامكإ ھیف متی يذلا

 تاطاشنلا نوكت امدنع طقف كلذو ریوطتلا ةداعإ ضرغل ددحم لكشب هؤارش مت ام راقع عقوم ءارش ةفلكتب ةقلعتملا لیومتلا فیلاكت ةلمسر

 .ریوطتلا ةداعإل لصألا دادعإل ةیراج ةیرورضلا

 ةاكزلا
 أدـبم ساــــسأ ىلع ةاكزلا بــــسحت .ةیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف )"ةـئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماـعلا ةـئیھلا ةـمظنأل ةعومجملا عــــضخت

 طبرلا مالتـسا دنع ،تدجو نإ ،ةاكزلا صـصخمل تالیدعت ةیأ دیق ىرجی .يوكزلا ءاعولا ساـسأ ىلع ةلمحملا ةاكزلا بـسحت .قاقحتـسالا

 .لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم يئاھنلا

 تادعملاو تاكلتمملا
 لمتـشت .تدجو نإ ،ةمیقلا يف ةمكارتملا ضافخنالا رئاـسخو مكارتملا كالھتـسالا مـصخ دعب ،ةیخیراتلا ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا رھظت

 ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف فیراصمك ةنایصلاو حالصإلا فیراصم دیقت .دونبلا هذھ ءارشب ةرشابم ةقلعتملا فیلاكتلا ىلع ةیخیراتلا ةفلكتلا

 تانیسحت أفطت .ةیرھوج ةروصب هرمع نم لیطت وأ ينعملا لصألا ةمیق نم دیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .اھیف دبكتت يتلا ةرتفلا لالخ

 .لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا

 طــسقلا ةقیرطب كالھتــسالا باــستحإ متی .ھلجأ نم ئــشنأ يذلا ضرغلل تادعملاو تاكلتمملا دنب رفوت خیرات نمً اءدب كالھتــسالا بــسحی

 :يلی امكو تادوجوملل ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا

 تاونسلا ددع 

 تاونس  ٨-٤ تادعملاو تاودألا

  تاونس  ١٠-٤ تابیكرتلاو ثاثألا

  تاونس  ٤  تارایسلا

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا( تاونس ٦-٥  ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت

 ً،امئالم كلذ ناك اذإ ،يلبقتسم رثأب اھلیدعت متیو ً،ایونس تادعملاو تاكلتمملا كالھتسإ قرطو ةیجاتنإلا رامعألاو ةیقبتملا ةمیقلا ةعجارم متت

 .اھنم دوصقملا ضرغلل ةزھاج تسیل يتلاو ،ءاشنإلا دیق تاراقعلا كالھتسا متی ال .يلام زكرم ةمئاق لك خیراتب

 .لامعتسالا نم ةعقوتم ةیلبقتسم عفانم دوجو مدع دنع وأ داعبتسالا دنع كلذو تادعملاو تاكلتمملا دونب نم دنب يأ تابثإ نع فقوتلا متی

 ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا تالصحتم يفاص نیب قرفك اھباستحا متی يتلا( لصأ يأ تابثإ نع فقوتلا نع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ ةیأ جردت

 .لصألا تابثإ نع فقوتلا دنع كلذو ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف )لصألل

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نع ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز ةلاح يف دادرتسالل ةلباقلا اھتمیق ىلإ اروف تادعملاو تاكلتمملل ةیرتفدلا ةمیقلا ضیفخت متی

 .اھل ةردقملا

 ةیراقعلا تارامثتسالا
 وأ راجیإ لخد قیقحت ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاشنالا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیراقعلا تارامثتسالا نوكتت

 سأر ءامنإ وأ راجیإ لخد قیقحتل اھئانتقإ ةلاح يف ةیراقع تارامثتساك ةرجؤملا تاكلتمملا فنصت .امھالك وأ لاملا سأر ءامنإ لجأ نم

 .ةیرادإ ضارغأل اھمادختسإ وأ ةیداعلا لامعألا ةرود لالخ اھعیب نم ًالدب ،امھالك وأ لاملا

 باعتألاو ةیكلملا لقن فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت .تالماعملا فیلاكت ةلماش ةفلكتلاب ،لصألا يف ،ةیراقعلا تارامثتسالا ساقت

 ةیرتفدلا ةمیقلا نمضتت .لیغشتلل ةحلاص اھلعجت ةلاح يف تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا

 .اھتابثإ طورشب ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتسالا نم ءزج لادبتسإ ةفلكت

 يضارألا كالھتسإ متی ال .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتسالاً اصقان ةفلكتلاب ةیراقعلا تارامثتسالا رھظت ،اھل يلوألا تابثالا دعبو

 .ءاشنالا تحت عیراشملاو
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٠ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا

 نم لیطت وأ لصألا ةمیق نم دیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایصلاو حالصإلا فیراصم لمحت

 .ةیرھوج ةروصب هرمع

 تاونسلا ددع 

 ةنس  ٢٥ ةیئابرھك تانوكم :ينابملا

 ةنس  ١٥ ةیكیناكیم تانوكم :ينابملا

 ةنس  ٣٠ قیرحلا ةحفاكم ةمظنأ :ينابملا

 ةنس  ٢٠ دعاصملا ةمظنأ :ينابملا

 ةنس  ٥٠ ينابملا

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا( ةنس ٢٥-١٥ ةیكیناكیم تانوكم :ةرجأتسم ضرا ىلع ةماقملا ينابملا

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا( ةنس ٥٠-٤ ةرجأتسم يضارأ ىلع ةماقملا ينابملا

 

 تاراقعلا ىلإ ةیراقعلا تارامثتسالا نم لیوحتلل ةبسنلاب .مادختسالا يف ریغت دوجو دنع طقف ةیراقعلا تارامثتسالا )نم وأ( ىلإ لیوحتلا متی

 اذإو .مادختسالا ریغت خیراتب ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب ةقحاللا ةرتفلا نع ةبساحملا صوصخب ةضرتفملا ةفلكتلا ربتعت ،كلاملا لبق نم ةلوغشملا

 بجومب ةنیبملا ةسایسللً اقفو تاراقعلا هذھ نع ةبساحملاب ةعومجملا موقت ،ةیرامثتسا تاراقع كلاملا لبق نم ةلوغشملا تاراقعلا تحبصأ

 .مادختسالا ریغت خیرات ىتح تادعملاو تاكلتمملا

 ةیداصتقا دئاوف ةیأ عقوت مدع دنعو ،مادختسالا نم ةمئاد ةروصب اھبحس وأ اھداعبتسا دنع ةیراقعلا تارامثتسالا تابثإ نع فقوتلا متی

 اھیف متی يتلا ةرتفلل ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لصألل ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا تالصحتم يفاص نیب قرفلا جردی .اھداعبتسا نم ةیلبقتسم

 .تابثالا نع فقوتلا

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 دوجو ةلاح يفو .ام لصأ ةمیق يف ضافخنا عوقو ىلع لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإب ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ،ةعومجملا موقت

 ةمیقلا ریدقتب ةعومجملا موقت ،ةمیقلا يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يونس رابتخا ءارجإ يرورضلا نم نوكی امدنع وأ ،لیلدلا اذھ لثم

 ،ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت ةصقان ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ لصألل ةلداعلا ةمیقلل ىلعألا ةمیقلا لثمت يتلاو ،لصألل دادرتسالل ةلباقلا

 تاعومجم وأ ىرخألا تادوجوملا نع ریبك لكشب ةلقتسم ربتعت ةدراو ةیدقن تاقفدت لصألا نم جتنی مل ام يدرف لصأل اھدیدحت متیو

 ةردملا ةدحولا وأ لصألا نإف ،دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نع ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ لًصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز ةلاح يفو .تادوجوملا

 ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخت ،ةیلاحلا ةمیقلا ریدقت دنعو .اھل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ ضفختو ةمیقلا ةضفخنم ربتعت ةیدقنلل

 ةمزالملا رطاخملاو دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تاریدقت سكعی يذلاو ةاكزلا لبق امل مصخلا لدعم مادختساب ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ

 .لصألل

 ةدحو لكل ةلصفنم ةروصب اھدادعإ متی يتلاو تاعقوتلاو ةیلیصفتلا تانزاوملا ساسأ ىلع ةمیقلا يف ضافخنالا باستحاب ةعومجملا موقت

 سمخ ةرتف ماع ھجوب تاعقوتلاو تانزاوملا هذھ يطغت .ةیدرفلا تادوجوملا اھیلإ تصصخ يتلا ةعومجملاب ةیدقنلل ةردملا تادحولا نم

 .ةنزاوملا ةرتف دعب ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع ھقیبطتو لجألا لیوطلا ىدملل ومنلا لدعم باستحا متی ،لوطألا تارتفلل ةبسنلابو .تاونس

 يذلا لصألا ةفیظو عم ىشامتی امبو فیراصملا تائف نمض ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةرمتسملا تایلمعلا يف ضافخنالا رئاسخ تابثإ متی

 .ھتمیق تضفخنا

 ضافخنالا رئاسخ نأ ىلع لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإ ،ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف متی ،هالعأ ةروكذملا ادع ،تادوجوملل ةبسنلابو

 ةدحولا وأ لصألل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقتب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تصقن وأ ةدوجوم دعت ملً اقباس ةتبثملا

 ةلباقلا ةمیقلا دیدحت يف ةمدختسملا تاضارتفالا يف ریغت دوجو ةلاح يف طقفً اقباس ةتبثملا ضافخنالا ةراسخ دیق سكع متی .ةیدقنلل ةردملا

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا دیزت ال ثیحبً ادودحم اذھ دیقلا سكع ربتعی .ةمیقلا يف ضافخنا ةراسخ رخآ تابثا خیرات ذنم لصألل دادرتسالل

 لصألا كلذل ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی مل ول امیف ،كالھتسالا مصخ دعب ،اھدیدحت ضورفملا نم ناك يتلا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا نع

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اذھ دیقلا سكع تابثإ متی .ةقباسلا تاونسلا يف

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 ةیلاملا تادوجوملا

 سایقلاو يلوألا تابثإلا

 ،ةنیدم ممذو ضورق وأ ،لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا اھتمیق ةجردم ةیلام تادوجومك ،اھل يلوألا تابثالا دنع ،ةیلاملا تادوجوملا فنصت

 طوحت تایلمع يف طوحت تاودأك ةصصخم تاقتشم وأ ،عیبلل ةحاتم ةیلام تادوجوم وأ ،قاقحتسالا خیرات ىتح ةانتقم تارامثتسا وأ

 ةجردملا ریغ ةیلاملا تادوجوملا ةلاح يف ً،ادئاز ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا ةفاك تابثإ لصألا يف متی .مئالم وھ امبسح ،ةلاعف

 .يلاملا لصألا ءارشب ةرشابم ةقلعتملا تالماعملا فیلاكت ،لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا اھتمیق

 فراعتملا كلت وأ ةمظنألا اھیلع صنت ةینمز ةرتف لالخ تادوجوملا میلست بلطتت يتلا ةیلاملا تادوجوملا عیب وأ ءارش تایلمع تابثإ متی

 .لصألا عیب وأ ءارشب ةعومجملا ھیف مزتلت يذلا خیراتلا يأ ،)ةیدایتعالا لوادتلا تایلمع( لوادتلا خیراتب قوسلا يف اھیلع

 

 قحاللا سایقلا

 :ةیلاتلا تائفلا ىلإ ةیلاملا تادوجوملا فنصت ،قحاللا سایقلا ضارغأل

 ىرخأ ةنیدم ممذو ضورق •

 عیبلل ةحاتم ةیلام تادوجوم •

 

 ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ضورقلا
 .طشن يلام قوس يف ةلوادتم ریغو اھدیدحت نكمم وأ ةتباث تاعفد تاذ ةقتشم ریغ ةیلام تادوجوم يھ ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ضورقلا

 .ةمیقلا يف ضافخنالاً اصقان يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا هذھ ساقت ،اھل يلوألا سایقلا دعبو

 لدعم نم أزجتی الً اءزج ربتعت فیلاكت وأ باعتأ ةیأ كلذكو ءارشلا دنع ةوالعلا وأ مصخلا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ةأفطملا ةفلكتلا بسحت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف دئاوفلا لخد نمض يلعفلا ةدئافلا لدعم ءافطإ جردی .يلعفلا ةدئافلا

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ضافخنالا نع ةجتانلا رئاسخلا تابثإ متی

 حوارتت ةرتفل نوكتو ،دئاوف لمحت الو ،)ةیلصألا ةروتافلا غلبم( ةیمسالا ةمیقلا ماع لكشب لداعت يتلاو ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةنیدملا ممذلا رھظت

 يف كوكشملا نویدلل صصخم بنجی .ةمیقلا يف ضافخنالاو اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم يأ ةصقان ،اموی ٩٠ ىلإ ٣٠ نیب ام

 عضولا ساسأ ىلع ریدقتلا اذھ ددحی .ةنیدملا ممذلا كلتب ةقلعتملا ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل ةعومجملا تاریدقت لضفأ ىلع ءانب اھلیصحت

 لیصحتلا لئاسو ةفاك دافنتسا دعب صصخملا اذھ لباقم ةنیدملا ممذلا بطش متی .ةبوطشملا غلابملا نأشب ةقباسلا ةربخلاو ءالمعلل يلاملا

 .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلاحلا هذھ يف ةبوطشملا ةمودعملا نویدلا لجست .ةدیعب غلابملا دادرتسا ةیلامتحا نأو

 ةنیدم ممذ" ربتعت ال يتلا ىرخألا ةنیدملا ممذلاو نیفظوملا ممذو ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا ىرخألا ةنیدملا ممذلا نمضتت

 يف كوكشملا نویدلا صصخم میوقت متی .ةیمسالا اھتمیق ةماع ةروصب لداعت يتلاو ةأفطملا ةفلكتلاب ىرخألا ةنیدملا ممذلا رھظت ."ةیراجت

 .هالعأ ةروكذملا ةیجھنملل اقفو ،دجو نإ ،اھلیصحت

 عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا
 متی ال يتلا يھ عیبلل ةحاتمك ةفنصملا مھسالا تارامثتسا نإ .نید تادنسو مھسأ تارامثتسا ىلع عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا لمتشت

 هذھ نمض ةفنصملا نیدلا تادنس نإ .لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردمك اھصیصخت وأ "ةرجاتملا ضارغأل ةانتقم" ـك اھفینصت

 دعبو .قوسلا يف تاریغتلا ةھجاومل وأ ةلویسلا تابلطتم ةیبلتل اھعیب نكمی ھنأو ىمسم ریغ لجأل اھب ظافتحالا ىونی يتلا كلت يھ ةئفلا

 قیبطت متی يتلا ةلوادتملا ریغ ةیكلملا قوقح تاودأ ءانثتساب( ةلداعلا ةمیقلابً اقحال عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا ساقت ،اھل يلوألا سایقلا

 ةیلاملا تادوجوملا يطایتحا ىلإ دیقتو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةققحملا ریغ رئاسخلا وأ حابرألا جردت .)اھیلع ةفلكتلا نم ءافعإلا

 متی وأ ىرخألا تاداریالا يف ةمكارتملا رئاسخلا وأ حابرألا تابثإ متی ،ةلاحلا هذھ يفو ،رامثتسالا تابثإ نع فقوتلا نیحل عیبلل ةحاتملا

 ةمئاق ىلإ عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا يطایتحا نم ةمكارتملا ةراسخلا فینصت داعی ذئدنعو ،ةمیقلا ةضفخنم تارامثتسالا رابتعا

 ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب دئاوف لخدك عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملاب ظافتحالا ءانثأ ةبستكملا دئاوفلا راھظإ متی .ةدحوملا لخدلا

 .يلعفلا

 ةیناكمإ مدعل )ةمیقلا يف ضافخنا دوجو ىلع ةیجراخو ةیلخاد تارشؤم رفوت ةطیرش( ةفلكتلاب ةلوادتملا ریغ ةیكلملا قوقح تاودأ جردت

 .ھب قوثوم لكشب ةلداعلا اھتمیق سایق

 نكمتت ال امدنع .ةمئالم لازت ال بیرقلا ىدملا ىلع عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا عیبل ةینلاو ةردقملا تناك اذإ ام میوقتب ةعومجملا موقت

 تادوجوملا هذھ فینصت ةداعإ ةعومجملل زوجی ،ةطشن ریغ قاوسأ ببسب ةیلاملا تادوجوملا هذھ لوادت نم ةردان فورظ يف ةعومجملا

 .قاقحتسالا خیرات ىتح وأ روظنملا لبقتسملا يف تادوجوملاب ظافتحالل ةینلاو ةردقملا ةرادإلا ىدل تناك اذإ ةیلاملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٠ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا

 نم لیطت وأ لصألا ةمیق نم دیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةنایصلاو حالصإلا فیراصم لمحت

 .ةیرھوج ةروصب هرمع

 تاونسلا ددع 

 ةنس  ٢٥ ةیئابرھك تانوكم :ينابملا

 ةنس  ١٥ ةیكیناكیم تانوكم :ينابملا

 ةنس  ٣٠ قیرحلا ةحفاكم ةمظنأ :ينابملا

 ةنس  ٢٠ دعاصملا ةمظنأ :ينابملا

 ةنس  ٥٠ ينابملا

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا( ةنس ٢٥-١٥ ةیكیناكیم تانوكم :ةرجأتسم ضرا ىلع ةماقملا ينابملا

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا( ةنس ٥٠-٤ ةرجأتسم يضارأ ىلع ةماقملا ينابملا

 

 تاراقعلا ىلإ ةیراقعلا تارامثتسالا نم لیوحتلل ةبسنلاب .مادختسالا يف ریغت دوجو دنع طقف ةیراقعلا تارامثتسالا )نم وأ( ىلإ لیوحتلا متی

 اذإو .مادختسالا ریغت خیراتب ةلداعلا ةمیقلا ةباثمب ةقحاللا ةرتفلا نع ةبساحملا صوصخب ةضرتفملا ةفلكتلا ربتعت ،كلاملا لبق نم ةلوغشملا

 بجومب ةنیبملا ةسایسللً اقفو تاراقعلا هذھ نع ةبساحملاب ةعومجملا موقت ،ةیرامثتسا تاراقع كلاملا لبق نم ةلوغشملا تاراقعلا تحبصأ

 .مادختسالا ریغت خیرات ىتح تادعملاو تاكلتمملا

 ةیداصتقا دئاوف ةیأ عقوت مدع دنعو ،مادختسالا نم ةمئاد ةروصب اھبحس وأ اھداعبتسا دنع ةیراقعلا تارامثتسالا تابثإ نع فقوتلا متی

 اھیف متی يتلا ةرتفلل ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لصألل ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا تالصحتم يفاص نیب قرفلا جردی .اھداعبتسا نم ةیلبقتسم

 .تابثالا نع فقوتلا

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 دوجو ةلاح يفو .ام لصأ ةمیق يف ضافخنا عوقو ىلع لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإب ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ،ةعومجملا موقت

 ةمیقلا ریدقتب ةعومجملا موقت ،ةمیقلا يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يونس رابتخا ءارجإ يرورضلا نم نوكی امدنع وأ ،لیلدلا اذھ لثم

 ،ةیلاحلا ةمیقلاو عیبلا فیلاكت ةصقان ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ لصألل ةلداعلا ةمیقلل ىلعألا ةمیقلا لثمت يتلاو ،لصألل دادرتسالل ةلباقلا

 تاعومجم وأ ىرخألا تادوجوملا نع ریبك لكشب ةلقتسم ربتعت ةدراو ةیدقن تاقفدت لصألا نم جتنی مل ام يدرف لصأل اھدیدحت متیو

 ةردملا ةدحولا وأ لصألا نإف ،دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نع ةیدقنلل ةردملا ةدحولا وأ لًصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز ةلاح يفو .تادوجوملا

 ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخت ،ةیلاحلا ةمیقلا ریدقت دنعو .اھل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ىلإ ضفختو ةمیقلا ةضفخنم ربتعت ةیدقنلل

 ةمزالملا رطاخملاو دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تاریدقت سكعی يذلاو ةاكزلا لبق امل مصخلا لدعم مادختساب ةیلاحلا ةمیقلا ىلإ

 .لصألل

 ةدحو لكل ةلصفنم ةروصب اھدادعإ متی يتلاو تاعقوتلاو ةیلیصفتلا تانزاوملا ساسأ ىلع ةمیقلا يف ضافخنالا باستحاب ةعومجملا موقت

 سمخ ةرتف ماع ھجوب تاعقوتلاو تانزاوملا هذھ يطغت .ةیدرفلا تادوجوملا اھیلإ تصصخ يتلا ةعومجملاب ةیدقنلل ةردملا تادحولا نم

 .ةنزاوملا ةرتف دعب ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع ھقیبطتو لجألا لیوطلا ىدملل ومنلا لدعم باستحا متی ،لوطألا تارتفلل ةبسنلابو .تاونس

 يذلا لصألا ةفیظو عم ىشامتی امبو فیراصملا تائف نمض ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةرمتسملا تایلمعلا يف ضافخنالا رئاسخ تابثإ متی

 .ھتمیق تضفخنا

 ضافخنالا رئاسخ نأ ىلع لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإ ،ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف متی ،هالعأ ةروكذملا ادع ،تادوجوملل ةبسنلابو

 ةدحولا وأ لصألل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقتب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تصقن وأ ةدوجوم دعت ملً اقباس ةتبثملا

 ةلباقلا ةمیقلا دیدحت يف ةمدختسملا تاضارتفالا يف ریغت دوجو ةلاح يف طقفً اقباس ةتبثملا ضافخنالا ةراسخ دیق سكع متی .ةیدقنلل ةردملا

 دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا دیزت ال ثیحبً ادودحم اذھ دیقلا سكع ربتعی .ةمیقلا يف ضافخنا ةراسخ رخآ تابثا خیرات ذنم لصألل دادرتسالل

 لصألا كلذل ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی مل ول امیف ،كالھتسالا مصخ دعب ،اھدیدحت ضورفملا نم ناك يتلا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا نع

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اذھ دیقلا سكع تابثإ متی .ةقباسلا تاونسلا يف

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢١ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 ةیلاملا تادوجوملا

 سایقلاو يلوألا تابثإلا

 ،ةنیدم ممذو ضورق وأ ،لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا اھتمیق ةجردم ةیلام تادوجومك ،اھل يلوألا تابثالا دنع ،ةیلاملا تادوجوملا فنصت

 طوحت تایلمع يف طوحت تاودأك ةصصخم تاقتشم وأ ،عیبلل ةحاتم ةیلام تادوجوم وأ ،قاقحتسالا خیرات ىتح ةانتقم تارامثتسا وأ

 ةجردملا ریغ ةیلاملا تادوجوملا ةلاح يف ً،ادئاز ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا ةفاك تابثإ لصألا يف متی .مئالم وھ امبسح ،ةلاعف

 .يلاملا لصألا ءارشب ةرشابم ةقلعتملا تالماعملا فیلاكت ،لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا اھتمیق

 فراعتملا كلت وأ ةمظنألا اھیلع صنت ةینمز ةرتف لالخ تادوجوملا میلست بلطتت يتلا ةیلاملا تادوجوملا عیب وأ ءارش تایلمع تابثإ متی

 .لصألا عیب وأ ءارشب ةعومجملا ھیف مزتلت يذلا خیراتلا يأ ،)ةیدایتعالا لوادتلا تایلمع( لوادتلا خیراتب قوسلا يف اھیلع

 

 قحاللا سایقلا

 :ةیلاتلا تائفلا ىلإ ةیلاملا تادوجوملا فنصت ،قحاللا سایقلا ضارغأل

 ىرخأ ةنیدم ممذو ضورق •

 عیبلل ةحاتم ةیلام تادوجوم •

 

 ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ضورقلا
 .طشن يلام قوس يف ةلوادتم ریغو اھدیدحت نكمم وأ ةتباث تاعفد تاذ ةقتشم ریغ ةیلام تادوجوم يھ ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ضورقلا

 .ةمیقلا يف ضافخنالاً اصقان يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا هذھ ساقت ،اھل يلوألا سایقلا دعبو

 لدعم نم أزجتی الً اءزج ربتعت فیلاكت وأ باعتأ ةیأ كلذكو ءارشلا دنع ةوالعلا وأ مصخلا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ةأفطملا ةفلكتلا بسحت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف دئاوفلا لخد نمض يلعفلا ةدئافلا لدعم ءافطإ جردی .يلعفلا ةدئافلا

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ضافخنالا نع ةجتانلا رئاسخلا تابثإ متی

 حوارتت ةرتفل نوكتو ،دئاوف لمحت الو ،)ةیلصألا ةروتافلا غلبم( ةیمسالا ةمیقلا ماع لكشب لداعت يتلاو ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةنیدملا ممذلا رھظت

 يف كوكشملا نویدلل صصخم بنجی .ةمیقلا يف ضافخنالاو اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم يأ ةصقان ،اموی ٩٠ ىلإ ٣٠ نیب ام

 عضولا ساسأ ىلع ریدقتلا اذھ ددحی .ةنیدملا ممذلا كلتب ةقلعتملا ةعقوتملا نامتئالا رئاسخل ةعومجملا تاریدقت لضفأ ىلع ءانب اھلیصحت

 لیصحتلا لئاسو ةفاك دافنتسا دعب صصخملا اذھ لباقم ةنیدملا ممذلا بطش متی .ةبوطشملا غلابملا نأشب ةقباسلا ةربخلاو ءالمعلل يلاملا

 .اھدبكت دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةلاحلا هذھ يف ةبوطشملا ةمودعملا نویدلا لجست .ةدیعب غلابملا دادرتسا ةیلامتحا نأو

 ةنیدم ممذ" ربتعت ال يتلا ىرخألا ةنیدملا ممذلاو نیفظوملا ممذو ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا ىرخألا ةنیدملا ممذلا نمضتت

 يف كوكشملا نویدلا صصخم میوقت متی .ةیمسالا اھتمیق ةماع ةروصب لداعت يتلاو ةأفطملا ةفلكتلاب ىرخألا ةنیدملا ممذلا رھظت ."ةیراجت

 .هالعأ ةروكذملا ةیجھنملل اقفو ،دجو نإ ،اھلیصحت

 عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا
 متی ال يتلا يھ عیبلل ةحاتمك ةفنصملا مھسالا تارامثتسا نإ .نید تادنسو مھسأ تارامثتسا ىلع عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا لمتشت

 هذھ نمض ةفنصملا نیدلا تادنس نإ .لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردمك اھصیصخت وأ "ةرجاتملا ضارغأل ةانتقم" ـك اھفینصت

 دعبو .قوسلا يف تاریغتلا ةھجاومل وأ ةلویسلا تابلطتم ةیبلتل اھعیب نكمی ھنأو ىمسم ریغ لجأل اھب ظافتحالا ىونی يتلا كلت يھ ةئفلا

 قیبطت متی يتلا ةلوادتملا ریغ ةیكلملا قوقح تاودأ ءانثتساب( ةلداعلا ةمیقلابً اقحال عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا ساقت ،اھل يلوألا سایقلا

 ةیلاملا تادوجوملا يطایتحا ىلإ دیقتو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةققحملا ریغ رئاسخلا وأ حابرألا جردت .)اھیلع ةفلكتلا نم ءافعإلا

 متی وأ ىرخألا تاداریالا يف ةمكارتملا رئاسخلا وأ حابرألا تابثإ متی ،ةلاحلا هذھ يفو ،رامثتسالا تابثإ نع فقوتلا نیحل عیبلل ةحاتملا

 ةمئاق ىلإ عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا يطایتحا نم ةمكارتملا ةراسخلا فینصت داعی ذئدنعو ،ةمیقلا ةضفخنم تارامثتسالا رابتعا

 ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب دئاوف لخدك عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملاب ظافتحالا ءانثأ ةبستكملا دئاوفلا راھظإ متی .ةدحوملا لخدلا

 .يلعفلا

 ةیناكمإ مدعل )ةمیقلا يف ضافخنا دوجو ىلع ةیجراخو ةیلخاد تارشؤم رفوت ةطیرش( ةفلكتلاب ةلوادتملا ریغ ةیكلملا قوقح تاودأ جردت

 .ھب قوثوم لكشب ةلداعلا اھتمیق سایق

 نكمتت ال امدنع .ةمئالم لازت ال بیرقلا ىدملا ىلع عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا عیبل ةینلاو ةردقملا تناك اذإ ام میوقتب ةعومجملا موقت

 تادوجوملا هذھ فینصت ةداعإ ةعومجملل زوجی ،ةطشن ریغ قاوسأ ببسب ةیلاملا تادوجوملا هذھ لوادت نم ةردان فورظ يف ةعومجملا

 .قاقحتسالا خیرات ىتح وأ روظنملا لبقتسملا يف تادوجوملاب ظافتحالل ةینلاو ةردقملا ةرادإلا ىدل تناك اذإ ةیلاملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیلاملا تادوجوملا

 )ةمتت( قحاللا سایقلا

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا
 ،ةدیدجلا ةأفطملا ةفلكتلا ةباثمب فینصتلا ةداعإ خیراتب ةلداعلا ةمیقلا حبصت ،عیبلل ةحاتم ةئف نم اھفینصت داعملا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب

 رامثتسالل يقبتملا رمعلا ىدم ىلع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمض لصألا ىلعً اقباس اھتابثإ مت رئاسخ وأ حابرأ يأ أفطتو

 مادختساب لصألل يقبتملا رمعلا ىدم ىلع قاقحتسالا غلبمو ةدیدجلا ةأفطملا ةفلكتلا نیب قرفلا ءافطإ متی امك .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختساب

 لخدلا ةمئاق ىلإ ةیكلملا قوقح نمض لجسملا غلبملا فینصت داعی ذئدنع ،ةمیقلا ضفخنمً اقحال لصألا ربتعا ام اذإو .يلعفلا ةدئافلا لدعم

 .ةدحوملا
 
 تابثالا نع فقوتلا

 اھداعبتسا يأ( )ةھباشتملا ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وأ اھنم ءزج يأ ،كلذ قبطنی ذإ ،وأ( ةیلاملا تادوجوملا تابثإ نع فقوتلا متی

 :دنع )ةعومجملل ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق نم
 

 وأ ،تادوجوملا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتساب ةقلعتملا قوقحلا ءاھتنا •

 تابیترت" قفو ریخأت يأ نود رخآ فرط ىلإ لماكلاب اھدادسب دھعتلا وأ لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قح لیوحتب ةعومجملا مایق •

 ءاقبإلا وأ لیوحتب ةعومجملا مقت مل )ب( وأ ،لًصألل ةبحاصملا عفانملاو رطاخملا ةفاك لیوحتب ةعومجملا تماق )أ( ام اذإو "ةیروف

 .لصألا ىلع ةرطیسلا لیوحتب تماق اھنكلو ،لصألل ةبحاصملا رطاخملاو عفانملا مظعم ىلع
 

 اھیلع بجی ھنإف ،ةیروف تابیترت ةیقافتا ماربإ وأ ،لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح لیوحتب ةعومجملا اھیف موقت يتلا تالاحلا يفو

 مظعم ىلع ءاقبإلا وأ لیوحت اھیف متی ال يتلا تالاحلا يفو .ةیكلملل ةبحاصملا رطاخملاو عفانملاب ظافتحالاب تماق ىدم يألو اذإ امیف میوقت

 طابترا ردقب لوحملا لصألا تابثإ يف ةعومجملا رمتست ،لًصألا ىلع ةرطیسلا لیوحت اھیف متی مل وأ ةیكلملل ةبحاصملا عفانملاو رطاخملا

 تابولطملاو ةلوحملا تادوجوملا سایق متی .اھل ةبحاصملا تابولطملا تابثإبً اضیأ ةعومجملا موقت ،ةلاحلا كلت يفو .ھب رمتسملا ةعومجملا

  .ةعومجملا اھیلع تقبأ يتلا تامازتلالاو قوقحلا سكعی يذلا ساسألا سفن قفو اھل ةبحاصملا

 

 ىصقألا دحلا وأ تادوجوملل ةیلصألا ةیرتفدلا ةمیقلاب ةلوحملا تادوجوملا ىلع نامض لكش ىلع نوكی يذلا رمتسملا طابترالا سایق متی

  .لقأ امھیأ ،ھعفد ةعومجملا ىلع بجی يذلا غلبملل

  ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 ام يلام لصأ ةمیق يف ضافخنا دوجو ىلع يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإب ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ،ةعومجملا موقت
 لیلد كانھ ناك اذإ طقف ةمیقلا ةضفخنم ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وأ يلاملا لصألا ربتعی .ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وأ
 تاقفدتلا ىلع رثأ ةراسخلا ثدحل نأو لصألل يلوألا تابثإلا دعب رثكأ وأ ثدح عوقول ةجیتنك ةمیقلا يف ضافخنالا عوقو ىلع يعوضوم
 عوقو ىلع لیلدلا لمتشی .ھب قوثوم لكشب اھریدقت نكمی يتلا ةیلاملا تادوجوملا ةعومجم وأ يلاملا لصألل ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا
 دئاوفلا دادس يف رخأت وأ قافخإ وأ ةماھ ةیلام تابوعص نم يناعت نینیدملا نم ةعومجم وأ نینیدملا نأب يحوت تارشؤم ىلع ضافخنالا
 سایقلل لباق ضافخنا دوجو ىلإ ةظحالملل ةلباقلا تانایبلا ریشت امدنعو ،ىرخأ ةیلام ةلكیھ ةداعإ وأ سالفإلا لامتحا وأ ،غلبملا لصأ وأ
 .دادسلا يف قافخالا تالاحب ةطبترملا ةیداصتقالا فورظلا يف تاریغتلا لثم ،ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يف

 ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةیلاملا تادوجوملا
 يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلل ةیدرف ةروصب میوقت ءارجإب ةیادبلا يف ةعومجملا موقت ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب

 ال يتلا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب يعامج لكشب وأ ،اھدرفمب ةماھ ربتعت يتلا ةیلاملا تادوجوملا نم يأ ةمیق يف ضافخنا عوقو ىلع
 لكشب اھمیوقت مت يتلا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنا عوقو ىلع يعوضوم لیلد دوجو مدع ةعومجملل نیبت ام اذإو .اھدرفمب ةماھ ربتعت
 اھل يتلا ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم يف لصألا جاردإب موقت اھنأف ،ال مأ ماھ ناك ًءاوس ،اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يدرف
 اھمیوقت متی يتلا ،تادوجوملا نإ .اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يعامج لكشب اھمیوقتب موقتو ةھباشتم نامتئا رطاخمو صئاصخ
 متی ال ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ يف رارمتسالا وأ تابثإ اھنأشب متی يتلاو اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يدرف ساسأ ىلع
 .يعامج ساسأ ىلع متت يتلا ةمیقلا يف ضافخنالا میوقت ةیلمع يف اھجاردإ
 
 ءانثتساب( ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلل ةیلاحلا ةمیقلاو لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلاب كلذو ةددحملا ضافخنالا ةراسخ ساقت

 يلصألا يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلل ةیلاحلا ةمیقلا مصخت .)دعب ةدبكتملا ریغ ةیلبقتسملا ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
 .يلاملا لصألل
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیلاملا تادوجوملا

  )ةمتت( ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 )ةمتت( ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةیلاملا تادوجوملا
 باستحا يف رمتسیو .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةراسخلا تابثإ متیو ،صصخم باسح مادختسا لالخ نم لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ضفخت
 ةراسخ سایق ضارغأل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ يف مدختسملا ةدئافلا لدعم مادختساب ،ةضفخملا ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع ةدئافلا لخد
 ةرداصم مت ھنأو ًالبقتسم اھدادرتسال ةلوقعم تاعقوت دوجو مدع دنع اھب قلعتملا صصخملاو ضورقلا بطش متیو .ةمیقلا يف ضافخنالا
 ثدح عوقو ةجیتن ةردقملا ضافخنالا ةراسخ غلبم ،ةقحاللا تاونسلا يف ،ضفخنا وأ دادزا ام اذإو .ةعومجملل اھلیوحت وأ تانامضلا ةفاك
 مت ام اذإو .صصخملا باسح لیدعتب كلذوً اقباس ةتبثملا ضافخنالا ةراسخ ضیفخت وأ ةدایز متی ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا تابثا دعب

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لیومتلا فیلاكت ىلإ درتسملا غلبملا دیقی ذئدنع ،بوطشملا غلبملا دادرتساً اقحال
 
 عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا
 يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإب ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ،ةعومجملا موقت ،عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب

 .تارامثتسالا نم ةعومجم وأ ام رامثتسا يف ضافخنا عوقو ىلع
 
 يعوضوم لیلد ربتعی ةفلكتلا نود ةلداعلا ةمیقلا يف رمتسملا وأ يرھوجلا ضافخنالا نإف ،عیبلل ةحاتمك ةفنصملا مھسألا تارامثتسال ةبسنلاب

 ةرتفلا لباقم "رمتسملا ضافخنالا" مّوقی امنیب ،رامثتسالل ةیلصألا ةفلكتلا لباقم "يرھوجلا ضافخنالا" مّوقی .ةمیقلا يف ضافخنالا ىلع
- ةمكارتملا ةراسخلا داعبتسا متی ،ةمیقلا يف ضافخنالا عوقو ىلع لیلد دوجو ةلاح يفو .ةیلصألا ھتفلكت نع ةلداعلا ةمیقلا اھیف لقت يتلا
 ةمئاق يفً اقباس ةتبثملا تارامثتسالا كلت ىلع ضافخنالا ةراسخً اصقان ةیلاحلا ةلداعلا ةمیقلاو ذاوحتسالا ةفلكت نیب قرفك اھسایق مت يتلا
 مھسألا تارامثتسا ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ سكع متی ال .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھتابثإ متیو ،رخآلا لماشلا لخدلا نم - ةدحوملا لخدلا
 .رخآلا لماشلا لخدلا يف ةمیقلا يف ضافخنالا دعب ةلداعلا اھتمیق يف ةدایزلا تابثإ متیو ،ةدحوملا لخدلا ةمئاق لالخ نم
 
 ةفلكتلاب ةلجسم ةیلام تادوجومك رییاعملا سفن مادختساب ةمیقلا يف ضافخنالا میوقت متی ،عیبلل ةحاتمك ةفنصملا نیدلا تادنسل ةبسنلاب
 ةلداعلا ةمیقلاو ةأفطملا ةفلكتلا نیب قرفك اھسایق مت يتلا ةمكارتملا ةراسخلا ةمیقلا يف ضافخنالل لجسملا غلبملا لثمی ،كلذ عمو .ةأفطملا
 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اقباس ةتبثملا تارامثتسالا كلت ىلع ضافخنالا ةراسخً اصقان ةیلاحلا

 مصخ يف مدختسملا ةدئافلا لدعم مادختساب لصألل ةضفخملا ةیرتفدلا ةمیقلا ساسأ ىلع ةیلبقتسملا ةدئافلا لخد باستحا يف رارمتسالا متیو
 نیدلا ةادأل ةلداعلا ةمیقلا يف ةدایز ةقحاللا تاونسلا يف ثدح ام اذإو .ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ ضارغأل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا
 ةراسخ دیق سكع متی ،ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ دعب ثدح عوقوب ةیعوضوم ةروصب قلعتت ةدایزلا هذھ نأو
 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ضافخنالا

  



23

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٢ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیلاملا تادوجوملا

 )ةمتت( قحاللا سایقلا

 )ةمتت( عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا
 ،ةدیدجلا ةأفطملا ةفلكتلا ةباثمب فینصتلا ةداعإ خیراتب ةلداعلا ةمیقلا حبصت ،عیبلل ةحاتم ةئف نم اھفینصت داعملا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب

 رامثتسالل يقبتملا رمعلا ىدم ىلع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمض لصألا ىلعً اقباس اھتابثإ مت رئاسخ وأ حابرأ يأ أفطتو

 مادختساب لصألل يقبتملا رمعلا ىدم ىلع قاقحتسالا غلبمو ةدیدجلا ةأفطملا ةفلكتلا نیب قرفلا ءافطإ متی امك .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختساب

 لخدلا ةمئاق ىلإ ةیكلملا قوقح نمض لجسملا غلبملا فینصت داعی ذئدنع ،ةمیقلا ضفخنمً اقحال لصألا ربتعا ام اذإو .يلعفلا ةدئافلا لدعم

 .ةدحوملا
 
 تابثالا نع فقوتلا

 اھداعبتسا يأ( )ةھباشتملا ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وأ اھنم ءزج يأ ،كلذ قبطنی ذإ ،وأ( ةیلاملا تادوجوملا تابثإ نع فقوتلا متی

 :دنع )ةعومجملل ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق نم
 

 وأ ،تادوجوملا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتساب ةقلعتملا قوقحلا ءاھتنا •

 تابیترت" قفو ریخأت يأ نود رخآ فرط ىلإ لماكلاب اھدادسب دھعتلا وأ لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قح لیوحتب ةعومجملا مایق •

 ءاقبإلا وأ لیوحتب ةعومجملا مقت مل )ب( وأ ،لًصألل ةبحاصملا عفانملاو رطاخملا ةفاك لیوحتب ةعومجملا تماق )أ( ام اذإو "ةیروف

 .لصألا ىلع ةرطیسلا لیوحتب تماق اھنكلو ،لصألل ةبحاصملا رطاخملاو عفانملا مظعم ىلع
 

 اھیلع بجی ھنإف ،ةیروف تابیترت ةیقافتا ماربإ وأ ،لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح لیوحتب ةعومجملا اھیف موقت يتلا تالاحلا يفو

 مظعم ىلع ءاقبإلا وأ لیوحت اھیف متی ال يتلا تالاحلا يفو .ةیكلملل ةبحاصملا رطاخملاو عفانملاب ظافتحالاب تماق ىدم يألو اذإ امیف میوقت

 طابترا ردقب لوحملا لصألا تابثإ يف ةعومجملا رمتست ،لًصألا ىلع ةرطیسلا لیوحت اھیف متی مل وأ ةیكلملل ةبحاصملا عفانملاو رطاخملا

 تابولطملاو ةلوحملا تادوجوملا سایق متی .اھل ةبحاصملا تابولطملا تابثإبً اضیأ ةعومجملا موقت ،ةلاحلا كلت يفو .ھب رمتسملا ةعومجملا

  .ةعومجملا اھیلع تقبأ يتلا تامازتلالاو قوقحلا سكعی يذلا ساسألا سفن قفو اھل ةبحاصملا

 

 ىصقألا دحلا وأ تادوجوملل ةیلصألا ةیرتفدلا ةمیقلاب ةلوحملا تادوجوملا ىلع نامض لكش ىلع نوكی يذلا رمتسملا طابترالا سایق متی

  .لقأ امھیأ ،ھعفد ةعومجملا ىلع بجی يذلا غلبملل

  ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 ام يلام لصأ ةمیق يف ضافخنا دوجو ىلع يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإب ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ،ةعومجملا موقت
 لیلد كانھ ناك اذإ طقف ةمیقلا ةضفخنم ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وأ يلاملا لصألا ربتعی .ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم وأ
 تاقفدتلا ىلع رثأ ةراسخلا ثدحل نأو لصألل يلوألا تابثإلا دعب رثكأ وأ ثدح عوقول ةجیتنك ةمیقلا يف ضافخنالا عوقو ىلع يعوضوم
 عوقو ىلع لیلدلا لمتشی .ھب قوثوم لكشب اھریدقت نكمی يتلا ةیلاملا تادوجوملا ةعومجم وأ يلاملا لصألل ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا
 دئاوفلا دادس يف رخأت وأ قافخإ وأ ةماھ ةیلام تابوعص نم يناعت نینیدملا نم ةعومجم وأ نینیدملا نأب يحوت تارشؤم ىلع ضافخنالا
 سایقلل لباق ضافخنا دوجو ىلإ ةظحالملل ةلباقلا تانایبلا ریشت امدنعو ،ىرخأ ةیلام ةلكیھ ةداعإ وأ سالفإلا لامتحا وأ ،غلبملا لصأ وأ
 .دادسلا يف قافخالا تالاحب ةطبترملا ةیداصتقالا فورظلا يف تاریغتلا لثم ،ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يف

 ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةیلاملا تادوجوملا
 يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلل ةیدرف ةروصب میوقت ءارجإب ةیادبلا يف ةعومجملا موقت ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب

 ال يتلا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب يعامج لكشب وأ ،اھدرفمب ةماھ ربتعت يتلا ةیلاملا تادوجوملا نم يأ ةمیق يف ضافخنا عوقو ىلع
 لكشب اھمیوقت مت يتلا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنا عوقو ىلع يعوضوم لیلد دوجو مدع ةعومجملل نیبت ام اذإو .اھدرفمب ةماھ ربتعت
 اھل يتلا ةیلاملا تادوجوملا نم ةعومجم يف لصألا جاردإب موقت اھنأف ،ال مأ ماھ ناك ًءاوس ،اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يدرف
 اھمیوقت متی يتلا ،تادوجوملا نإ .اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يعامج لكشب اھمیوقتب موقتو ةھباشتم نامتئا رطاخمو صئاصخ
 متی ال ،ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ يف رارمتسالا وأ تابثإ اھنأشب متی يتلاو اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يدرف ساسأ ىلع
 .يعامج ساسأ ىلع متت يتلا ةمیقلا يف ضافخنالا میوقت ةیلمع يف اھجاردإ
 
 ءانثتساب( ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلل ةیلاحلا ةمیقلاو لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلاب كلذو ةددحملا ضافخنالا ةراسخ ساقت

 يلصألا يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلل ةیلاحلا ةمیقلا مصخت .)دعب ةدبكتملا ریغ ةیلبقتسملا ةعقوتملا نامتئالا رئاسخ
 .يلاملا لصألل
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٣ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥

 )ةمتت( ةیلاملا تادوجوملا

  )ةمتت( ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 )ةمتت( ةأفطملا ةفلكتلاب ةلجسملا ةیلاملا تادوجوملا
 باستحا يف رمتسیو .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةراسخلا تابثإ متیو ،صصخم باسح مادختسا لالخ نم لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ضفخت
 ةراسخ سایق ضارغأل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ يف مدختسملا ةدئافلا لدعم مادختساب ،ةضفخملا ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع ةدئافلا لخد
 ةرداصم مت ھنأو ًالبقتسم اھدادرتسال ةلوقعم تاعقوت دوجو مدع دنع اھب قلعتملا صصخملاو ضورقلا بطش متیو .ةمیقلا يف ضافخنالا
 ثدح عوقو ةجیتن ةردقملا ضافخنالا ةراسخ غلبم ،ةقحاللا تاونسلا يف ،ضفخنا وأ دادزا ام اذإو .ةعومجملل اھلیوحت وأ تانامضلا ةفاك
 مت ام اذإو .صصخملا باسح لیدعتب كلذوً اقباس ةتبثملا ضافخنالا ةراسخ ضیفخت وأ ةدایز متی ذئدنع ،ةمیقلا يف ضافخنالا تابثا دعب

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لیومتلا فیلاكت ىلإ درتسملا غلبملا دیقی ذئدنع ،بوطشملا غلبملا دادرتساً اقحال
 
 عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملا
 يعوضوم لیلد دوجو نم دكأتلل میوقت ءارجإب ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتب ،ةعومجملا موقت ،عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةبسنلاب

 .تارامثتسالا نم ةعومجم وأ ام رامثتسا يف ضافخنا عوقو ىلع
 
 يعوضوم لیلد ربتعی ةفلكتلا نود ةلداعلا ةمیقلا يف رمتسملا وأ يرھوجلا ضافخنالا نإف ،عیبلل ةحاتمك ةفنصملا مھسألا تارامثتسال ةبسنلاب

 ةرتفلا لباقم "رمتسملا ضافخنالا" مّوقی امنیب ،رامثتسالل ةیلصألا ةفلكتلا لباقم "يرھوجلا ضافخنالا" مّوقی .ةمیقلا يف ضافخنالا ىلع
- ةمكارتملا ةراسخلا داعبتسا متی ،ةمیقلا يف ضافخنالا عوقو ىلع لیلد دوجو ةلاح يفو .ةیلصألا ھتفلكت نع ةلداعلا ةمیقلا اھیف لقت يتلا
 ةمئاق يفً اقباس ةتبثملا تارامثتسالا كلت ىلع ضافخنالا ةراسخً اصقان ةیلاحلا ةلداعلا ةمیقلاو ذاوحتسالا ةفلكت نیب قرفك اھسایق مت يتلا
 مھسألا تارامثتسا ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ سكع متی ال .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف اھتابثإ متیو ،رخآلا لماشلا لخدلا نم - ةدحوملا لخدلا
 .رخآلا لماشلا لخدلا يف ةمیقلا يف ضافخنالا دعب ةلداعلا اھتمیق يف ةدایزلا تابثإ متیو ،ةدحوملا لخدلا ةمئاق لالخ نم
 
 ةفلكتلاب ةلجسم ةیلام تادوجومك رییاعملا سفن مادختساب ةمیقلا يف ضافخنالا میوقت متی ،عیبلل ةحاتمك ةفنصملا نیدلا تادنسل ةبسنلاب
 ةلداعلا ةمیقلاو ةأفطملا ةفلكتلا نیب قرفك اھسایق مت يتلا ةمكارتملا ةراسخلا ةمیقلا يف ضافخنالل لجسملا غلبملا لثمی ،كلذ عمو .ةأفطملا
 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يفً اقباس ةتبثملا تارامثتسالا كلت ىلع ضافخنالا ةراسخً اصقان ةیلاحلا

 مصخ يف مدختسملا ةدئافلا لدعم مادختساب لصألل ةضفخملا ةیرتفدلا ةمیقلا ساسأ ىلع ةیلبقتسملا ةدئافلا لخد باستحا يف رارمتسالا متیو
 نیدلا ةادأل ةلداعلا ةمیقلا يف ةدایز ةقحاللا تاونسلا يف ثدح ام اذإو .ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ ضارغأل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا
 ةراسخ دیق سكع متی ،ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ دعب ثدح عوقوب ةیعوضوم ةروصب قلعتت ةدایزلا هذھ نأو
 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ضافخنالا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
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 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥
 
 ةیلاملا تابولطملا
 
 سایقلاو يلوألا تابثالا

 :ـك يلوألا تابثإلا دنع ةیلاملا تابولطملا فینصت متی
 

  .لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم ةیلام تابولطم •

 .لیومتو ضورق •

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اھسایق متی ىرخأ ةیلام تابولطمو نونئاد •
 
 تابولطملا دیقت .ام ةیلام هادأل ةیدقاعتلا تامازتلالاو ماكحألا يفً افرط ةعومجملا حبصت امدنع ةیلاملا تابولطملا ةفاك تابثإ ،لصألا يف ،متی

 .ةرشابم اھب ةقلعتملا تالماعملا فیلاكت مصخ دعب ،ةملتسملا غلابملاب اھراھظإ متیف ،نینئادلاو لیومتلاو ضورقلل ةبسنلابو ،ةلداعلا ةمیقلاب
 
 قحاللا سایقلا

 لخدلا ةمئاق يف تاریغتلا جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا ةیلاملا تابولطملا لیجست رمتسی فوس

 .ةدحوملا
 
 غلابملا هذھ نإ .اھعفد متی ملو ،ةیلاملا ةنسلا ةیاھن لبق ةعومجملل ةمدقملا تامدخلاو ةعاضبلاب ةقلعتملا تابولطملا نینئادلا ةدصرأ لثمت

 ریغ دادسلا نكی مل ام ةلوادتم تابولطمك نینئادلا ةدصرأ رھظت .تابثإلا خیرات نم اموی ٦٠ ىلإ ٣٠ نیب ام ةداع عفدتو ةنومضم ریغ

 لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال ساقتو ،ةلداعلا ةمیقلاب لصألأ يف اھتابثإ متیو ،ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش ١٢ لالخ قحتسم

 .يلعفلا ةدئافلا
 
 مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال اھسایق متی ھنإف ،يلوألا تابثإلا دعب ،لیومتلاو ضورقلا كلذ يف امب ،ىرخألا ةیلاملا تابولطملل ةبسنلاب

 ةیلمع لالخ نم كلذكو تابولطملا تابثإ نع فقوتلا دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف رئاسخلاو حابرألا تابثإ متی .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ءافطإ
 
 نم أزجتی ال اءزج ربتعت يتلا فیلاكتلا وأ باعتألا كلذكو ءارشلا دنع مصخلا وأ ةوالعلا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ةأفطملا ةفلكتلا بسحت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لیومت فیلاكتك يلعفلا ةدئافلا لدعم ءافطإ جاردإ متی .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط
 
 تابثالا نع فقوتلا

 نم ىرخأب ةیلاحلا ةیلاملا تابولطملا لیدبت ةلاح يفو .ھتدم ءاھتنا وأ ھئاغلإ وأ مازتلالا دادس دنع ةیلاملا تابولطملا تابثإ نع فقوتلا متی

 نع فقوتك لیدعتلا وأ لیدبتلا اذھ لثم رابتعا متی ذئدنع ،ةیلاحلا تابولطملا طورش لیدعتب وأ ً،امامت ةفلتخم طورشب ةضرقملا ةھجلا سفن

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةینعملا ةیرتفدلا میقلا نیب قرفلا تابثا متی .ةدیدج تابولطم تابثإو ةیلصألا تابولطملا تابثإ
 
 ةیلاملا تاودألا ةصاقم
 مزلم يماظن قح دوجو دنع طقف ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلاب جردتو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا ةصاقم متت

 .دحاو نآ يف تابولطملا دادسو تادوجوملا عیب وأ ،يفاصلا ساسأ ىلع دادسلل ةین دوجو دنعو ةتبثملا غلابملا ةیوستل

 

 تاصصخملا
 نأ لمتحملا نم ھنأو ،ةقباس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع )ةعقوتم وأ ةینوناق( ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاصصخملا تابثإ متی

 بنجت ال .ھب قوثوم لكشب مازتلالا غلبم ریدقت نكمی ھنأو مازتلالا دادسل ةیداصتقالا عفانملا نمضتت يتلا دراوملا مادختسا رمألا بلطتی

 .ةیلبقتسملا ةیلیغشتلا رئاسخلا ءاقل تاصصخم

 لدعم نإ .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف يلاحلا مازتلالا دادسل ةبولطملا فیراصملل ةرادإلا تاریدقت لضفأل ةیلاحلا ةمیقلاب تاصصخملا ساقت

 دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل قوسلا يف ةیلاحلا میوقتلا تایلمع سكعی يذلاو ةاكزلا لبق امل لدعملا لثمی ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت يف مدختسملا مصخلا

 .ةیلام ءابعأك تقولا رورم ةجیتن صصخملا يف ةدایزلا تابثإ متی .مازتلإلا كلذل ةبحاصملا رطاخملاو

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥
 

  نیفظوملا عفانم
 

 لجألا ةریصق تامازتلالا

 ،لاـفطألا میلعت تالدبو رفــــسلا ركاذتو ةـمكارتملا تازاجإلاو ةیدـقنلا ریغ عفاـنملا كلذ يف اـمب ،بتاورلاو روجألاب ةـقلعتملا تابولطملا نإ

 اھتابثإ متی ،ةقالعلا تاذ تامدخلا میدقتب نوفظوملا اھیف موقی يتلا ةرتفلا ءاھتنا دعب ارھــــش رــــشع ينثا لالخ لماكلاب اھدادــــس عقوتملا

 تابولطملا ضرع متی .تاـبولطملا ةـیوــــست دـنع اـھعفد عقوتملا غلاـبملاـب ساـقتو ،ةـیلاـملا ةرتفلا ةـیاـھن ىتح نیفظوملا تاـمدـخ صوــــصخب

 .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیلاحلا نیفظوملا عفانم تامازتلاك
 

 ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم مازتلإ

  .ةددحم عفانم جمارب اھرابتعال ةلھؤم يھو ،ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ،يساسأ لكشب ،ةعومجملا ىدل

 .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةددحملا عفانملا مازتلا لثمی ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تبثملا مازتلالا نإ

 ةمیقلا دیدحت متی .ةعقوتملا ةدحولا نامتئإ ةقیرط مادختــــساب نیلقتــــسم نییراوتكا لبق نم يرود لكــــشب ةددحملا عفانملا مازتلا سایق داعی

 ةدوجلا ةیلاع تاكرشلا تادنسل ةلومعلا راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا

 هذھل ةقیمع قوس دوجو مدع ةلاح يفو .ةقالعلا تاذ تامازتلالا طورش براقت طورش اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تادنسلا دئاوع ىلإ مصخلا لدعم دتسی .ةیموكحلا تادنسلا ىلع قوسلا راعسأ مدختست ،تادنسلا

 بتاور يف ةفلكتلا هذھ جاردإ متی .ةددحملا عفانملا مازتلا دیـــصر يفاـــص ىلع مـــصخلا لدعم قیبطتب ةدئافلا ةفلكت يفاـــص باـــستحا متی

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ىرخألا نیفظوملا ایازمو فیراصمو

 لماـــشلا لخدلا يف اھیف ثدحت يتلا ةرتفلا يف ةیراوتكالا تاـــضارتفالا يف تاریغتلا نع ةجتانلا سایقلا ةداعإ رئاـــسخو حابرأ تابثإ متی

 ةرــــشابم ةلماعلا يدیألا صیلقت وأ جمانربلا تالیدعت نع ةجتانلا ةددحملا عفانملا تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا يف تاریغتلا تابثإ متی .رخآلا

 .ةقباس ةمدخ فیلاكتك ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف

 ةرـشابم ةمدختـسملا مـصخلا تالدعمب مازتلإلا يف ةدایزلا كلذكو ةمدخلا ةیاھن ةأفاكمب ةقلعتملا ةقباـسلاو ةیلاحلا تامدخلا فیلاكت تابثإ متی

 ةداعإ متی تاـــضارتفالا يف تاریغتلاو ةیراوتكالا میوقتلا تایلمعل ةجیتن تابولطملا يفاـــص يف تاریغت ةیأ نإ .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف

 .رخآلا لماشلا لخدلا يف اھسایق

  .ةعومجملا ةسایسو يدوعسلا لمعلا ماظن ماكحأ رابتعالا نیعب يراوتكالا میوقتلا ةیلمع ذخأت

 حابرألا تاعیزوت
 دعی مل عیزوتلا نأو عیزوتلا ىلع ةقفاوملا دنع مألا ةكرـشلا يف نیمھاـسملل حابرألا تاعیزوت عفدب ةقلعتملا تامازتلالا تابثإب ةكرـشلا موقت

 اھیلع ةقداـصملا دنع حابرألا تاعیزوت ىلع ةقفاوملا متت ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرـشلا ماظنلً اقبطو .ةكرـشلا ریدقت ىلع فقوتی

 .ةیكلملا قوقح نمض ةرشابم لباقملا غلبملا تابثإ متی .نیمھاسملا لبق نم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٤ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥
 
 ةیلاملا تابولطملا
 
 سایقلاو يلوألا تابثالا

 :ـك يلوألا تابثإلا دنع ةیلاملا تابولطملا فینصت متی
 

  .لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردم ةیلام تابولطم •

 .لیومتو ضورق •

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اھسایق متی ىرخأ ةیلام تابولطمو نونئاد •
 
 تابولطملا دیقت .ام ةیلام هادأل ةیدقاعتلا تامازتلالاو ماكحألا يفً افرط ةعومجملا حبصت امدنع ةیلاملا تابولطملا ةفاك تابثإ ،لصألا يف ،متی

 .ةرشابم اھب ةقلعتملا تالماعملا فیلاكت مصخ دعب ،ةملتسملا غلابملاب اھراھظإ متیف ،نینئادلاو لیومتلاو ضورقلل ةبسنلابو ،ةلداعلا ةمیقلاب
 
 قحاللا سایقلا

 لخدلا ةمئاق يف تاریغتلا جردتو ،ةلداعلا ةمیقلاب لخدلا ةمئاق لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةجردملا ةیلاملا تابولطملا لیجست رمتسی فوس

 .ةدحوملا
 
 غلابملا هذھ نإ .اھعفد متی ملو ،ةیلاملا ةنسلا ةیاھن لبق ةعومجملل ةمدقملا تامدخلاو ةعاضبلاب ةقلعتملا تابولطملا نینئادلا ةدصرأ لثمت

 ریغ دادسلا نكی مل ام ةلوادتم تابولطمك نینئادلا ةدصرأ رھظت .تابثإلا خیرات نم اموی ٦٠ ىلإ ٣٠ نیب ام ةداع عفدتو ةنومضم ریغ

 لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال ساقتو ،ةلداعلا ةمیقلاب لصألأ يف اھتابثإ متیو ،ةیلاملا ةرتفلا دعبً ارھش ١٢ لالخ قحتسم

 .يلعفلا ةدئافلا
 
 مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال اھسایق متی ھنإف ،يلوألا تابثإلا دعب ،لیومتلاو ضورقلا كلذ يف امب ،ىرخألا ةیلاملا تابولطملل ةبسنلاب

 ةیلمع لالخ نم كلذكو تابولطملا تابثإ نع فقوتلا دنع ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف رئاسخلاو حابرألا تابثإ متی .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط

 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ءافطإ
 
 نم أزجتی ال اءزج ربتعت يتلا فیلاكتلا وأ باعتألا كلذكو ءارشلا دنع مصخلا وأ ةوالعلا رابتعالا نیعب ذخألا دعب ةأفطملا ةفلكتلا بسحت

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف لیومت فیلاكتك يلعفلا ةدئافلا لدعم ءافطإ جاردإ متی .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط
 
 تابثالا نع فقوتلا

 نم ىرخأب ةیلاحلا ةیلاملا تابولطملا لیدبت ةلاح يفو .ھتدم ءاھتنا وأ ھئاغلإ وأ مازتلالا دادس دنع ةیلاملا تابولطملا تابثإ نع فقوتلا متی

 نع فقوتك لیدعتلا وأ لیدبتلا اذھ لثم رابتعا متی ذئدنع ،ةیلاحلا تابولطملا طورش لیدعتب وأ ً،امامت ةفلتخم طورشب ةضرقملا ةھجلا سفن

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةینعملا ةیرتفدلا میقلا نیب قرفلا تابثا متی .ةدیدج تابولطم تابثإو ةیلصألا تابولطملا تابثإ
 
 ةیلاملا تاودألا ةصاقم
 مزلم يماظن قح دوجو دنع طقف ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلاب جردتو ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا ةصاقم متت

 .دحاو نآ يف تابولطملا دادسو تادوجوملا عیب وأ ،يفاصلا ساسأ ىلع دادسلل ةین دوجو دنعو ةتبثملا غلابملا ةیوستل

 

 تاصصخملا
 نأ لمتحملا نم ھنأو ،ةقباس ثادحأ نع ةجتان ةعومجملا ىلع )ةعقوتم وأ ةینوناق( ةیلاح تامازتلا دوجو دنع تاصصخملا تابثإ متی

 بنجت ال .ھب قوثوم لكشب مازتلالا غلبم ریدقت نكمی ھنأو مازتلالا دادسل ةیداصتقالا عفانملا نمضتت يتلا دراوملا مادختسا رمألا بلطتی

 .ةیلبقتسملا ةیلیغشتلا رئاسخلا ءاقل تاصصخم

 لدعم نإ .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف يلاحلا مازتلالا دادسل ةبولطملا فیراصملل ةرادإلا تاریدقت لضفأل ةیلاحلا ةمیقلاب تاصصخملا ساقت

 دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل قوسلا يف ةیلاحلا میوقتلا تایلمع سكعی يذلاو ةاكزلا لبق امل لدعملا لثمی ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت يف مدختسملا مصخلا

 .ةیلام ءابعأك تقولا رورم ةجیتن صصخملا يف ةدایزلا تابثإ متی .مازتلإلا كلذل ةبحاصملا رطاخملاو

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٥ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥
 

  نیفظوملا عفانم
 

 لجألا ةریصق تامازتلالا

 ،لاـفطألا میلعت تالدبو رفــــسلا ركاذتو ةـمكارتملا تازاجإلاو ةیدـقنلا ریغ عفاـنملا كلذ يف اـمب ،بتاورلاو روجألاب ةـقلعتملا تابولطملا نإ

 اھتابثإ متی ،ةقالعلا تاذ تامدخلا میدقتب نوفظوملا اھیف موقی يتلا ةرتفلا ءاھتنا دعب ارھــــش رــــشع ينثا لالخ لماكلاب اھدادــــس عقوتملا

 تابولطملا ضرع متی .تاـبولطملا ةـیوــــست دـنع اـھعفد عقوتملا غلاـبملاـب ساـقتو ،ةـیلاـملا ةرتفلا ةـیاـھن ىتح نیفظوملا تاـمدـخ صوــــصخب

 .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیلاحلا نیفظوملا عفانم تامازتلاك
 

 ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم مازتلإ

  .ةددحم عفانم جمارب اھرابتعال ةلھؤم يھو ،ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ،يساسأ لكشب ،ةعومجملا ىدل

 .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةددحملا عفانملا مازتلا لثمی ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تبثملا مازتلالا نإ

 ةمیقلا دیدحت متی .ةعقوتملا ةدحولا نامتئإ ةقیرط مادختــــساب نیلقتــــسم نییراوتكا لبق نم يرود لكــــشب ةددحملا عفانملا مازتلا سایق داعی

 ةدوجلا ةیلاع تاكرشلا تادنسل ةلومعلا راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا

 هذھل ةقیمع قوس دوجو مدع ةلاح يفو .ةقالعلا تاذ تامازتلالا طورش براقت طورش اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تادنسلا دئاوع ىلإ مصخلا لدعم دتسی .ةیموكحلا تادنسلا ىلع قوسلا راعسأ مدختست ،تادنسلا

 بتاور يف ةفلكتلا هذھ جاردإ متی .ةددحملا عفانملا مازتلا دیـــصر يفاـــص ىلع مـــصخلا لدعم قیبطتب ةدئافلا ةفلكت يفاـــص باـــستحا متی

 .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ىرخألا نیفظوملا ایازمو فیراصمو

 لماـــشلا لخدلا يف اھیف ثدحت يتلا ةرتفلا يف ةیراوتكالا تاـــضارتفالا يف تاریغتلا نع ةجتانلا سایقلا ةداعإ رئاـــسخو حابرأ تابثإ متی

 ةرــــشابم ةلماعلا يدیألا صیلقت وأ جمانربلا تالیدعت نع ةجتانلا ةددحملا عفانملا تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا يف تاریغتلا تابثإ متی .رخآلا

 .ةقباس ةمدخ فیلاكتك ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف

 ةرـشابم ةمدختـسملا مـصخلا تالدعمب مازتلإلا يف ةدایزلا كلذكو ةمدخلا ةیاھن ةأفاكمب ةقلعتملا ةقباـسلاو ةیلاحلا تامدخلا فیلاكت تابثإ متی

 ةداعإ متی تاـــضارتفالا يف تاریغتلاو ةیراوتكالا میوقتلا تایلمعل ةجیتن تابولطملا يفاـــص يف تاریغت ةیأ نإ .ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف

 .رخآلا لماشلا لخدلا يف اھسایق

  .ةعومجملا ةسایسو يدوعسلا لمعلا ماظن ماكحأ رابتعالا نیعب يراوتكالا میوقتلا ةیلمع ذخأت

 حابرألا تاعیزوت
 دعی مل عیزوتلا نأو عیزوتلا ىلع ةقفاوملا دنع مألا ةكرـشلا يف نیمھاـسملل حابرألا تاعیزوت عفدب ةقلعتملا تامازتلالا تابثإب ةكرـشلا موقت

 اھیلع ةقداـصملا دنع حابرألا تاعیزوت ىلع ةقفاوملا متت ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرـشلا ماظنلً اقبطو .ةكرـشلا ریدقت ىلع فقوتی

 .ةیكلملا قوقح نمض ةرشابم لباقملا غلبملا تابثإ متی .نیمھاسملا لبق نم

 

  



26

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٦ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥
 

  راجیإلا دوقع

 رجؤمك ةعومجملا

 ماكحأو طورــــش میوقت ىلعً ادانتــــسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتــــسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 هذھ ةیكلمل ةبحاــصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأب ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورــش ةدم ةــصاخ ،تایقافتالا

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا

 رجأتسمك ةعومجملا

 ءافولا ناك ءاوـس ،دقعلا ةأـشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع يوطنت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینـصت فقوتی

  .تابیترتلا يف قحلا كلذ ىلع ةحارص صنی مل ول ىتح مادختسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لصأ مادختسا ىلع فقوتی تابیترتلاب

 ىلع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیراــصمك ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لمحت .ةیلیغــشت راجیإ دوقعك راجیإلا دوقع فنــصت

 .اھئوشن دنع فورصمك دیقت يتلا ةیطرشلا راجیإلا تاعفد ءانثتساب ،يلیغشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ

 ةدبكتملا )ةیراقعلا تارامثتــسالا ةفلكت نمــض ةجردملا ةیلوألا ریجأتلا تالومع يــساــسا لكــشب لثمت يتلا( ةیلوألا ةرــشابملا ةفلكتلا لمحت

 تارتف وأ ةیراقعلا تارامثتسالل يجاتنالا رمعلا ىدم ىلع كالھتسإ ةروص يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب

 عاـفتنالا ھـیف متی يذـلا ينمزلا راـطإلل الیثمت رثكأ ةـقیرطلا هذـھ ربتعت ثـیح ،رــــصقأ اـمھیأ ،مظتنم ساـــــسأ ىلع ةـمربملا راـجیإلا دوقع

 .ةرجأتسملا تادوجوملاب

 ةیعاطقلا تامولعملا

 :يذلا ةعومجملا تانوكم دحأ وھ يلیغشتلا عاطقلا

 .فیراصم اھیف دبكتتو تاداریإ اھنم ققحتت نأ نكمی ةطشنأب موقی •

 .ءادألا میوقتو دراوملا عیزوتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختإ لجأ نم ةرادإلا لبق نم رارمتسإب ھب ةصاخلا تایلمعلا جئاتن لیلحت متی •

 .ةیلام تامولعم ھنأشب رفوتت •

 .ةلثامم تاطاشن لوازت ةعباتلا تاكرشلا ةفاك نألً ادحاوً ایلیغشتً اعاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت

 ةیداـــصتقا ةئیب يف تاداریإلل ةدلوم ةطـــشنأ لوازت يتلا تآـــشنملا وأ تایلمعلاو تادوجوملا نم ةعومجم نع ةرابع ،يفارغجلا عاطقلا

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةـعومجملا تاـیلمع ةـفاـك متت .ىرخأ ةـیداـــــصتقا تاـئیب يف ةـلماـعلا كـلت نع ةـفلتخم دـئاوعو رطاـخمل ضرعتتو ةـنیعم

 .دحاو يفارغج عاطق دامتعإ مت يلاتلابو ،ةیدوعسلا

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلــست متیــس يتلا ةعاــضبلا وأ اھمیدقت متیــس يتلا تامدخلا لباقم ملتــسملا دقنلا ةبــستكملا ریغ تاداریإلا لثمت

 ةرتفلا لالخ ھباـــستكا مت يذلا ةبـــستكملا ریغ تاداریإلا نم ءزج تابثإل تایوـــستلا دویق ءارجإ متی ،ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتـــسملا

  .ةیلاملا

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمتشت امك

 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٧ 

 ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

ً اقفو ةدحوملا ةیلاملا اھمئاوق ةعومجملا تدعأ ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـــسلا كلذ يف امبو ىتح ةیلاملا تاونـــسلا ةفاكل ةبـــسنلاب

 ةئیھلا نع ةرداصلا اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعملا" ـــب اھیلإ راشی( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعملل

 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ركبملا قیبطتلا ةعومجملا تراتخا ،هالعأ )٢( حاـــضیإلا يف نیبم وھ امكو .)"نیینوناقلا نیبـــساحملل ةیدوعـــسلا

 مت ةـعومجملل ةدـحوم ةـیونــــس ةـیلاـم مئاوق لوأ يھ هذـھ نإ .٢٠١٧ لـیربإ ١ نمً اراـبتعا ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا

 )١( يلاـملا ریرقتلل يلودلا راـیعملا قیبطت مت ،ھـیلع .ةیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودلا رییاـعمللً اـقفو اھدادعإ

  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف دمتعملا

 لاخدإ دعب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف دمتعملا )١( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا تابلطتم عمً ایـشامتو

 ىلإ نیینوناقلا نیبـــساحملل ةیدوعـــسلا ةئیھلا نع ةرداـــصلا اھیلع فراعتملا ةیبـــساحملا رییاعملا نم لوحتلا سكعتل ةبولطملا تالیدعتلا

 يلاـملا زكرملا ةـمئاـق ىلع رثألا لـیلحتب ةـعومجملا تـماـق دـقو .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا

 ،٢٠١٨ سراـم ٣١و ٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمك ةـــــضورعملا ةدـحوملا يلاـملا زكرملا مئاوقو )٢٠١٦ لـیربأ ١( لوحتلا خیراـتب ةدـحوملا

 تالیدعتلا هاندأ تاحاــضیإلا نیبت .٢٠١٨ سرام ٣١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا تاونــسلل ةدحوملا لماــشلا لخدلاو لخدلا مئاوقو

 رییاعملا ىلإ نیینوناقلا نیبـــساحملل ةیدوعـــسلا ةئیھلا نع ةرداـــصلا اھیلع فراعتملا ةیبـــساحملا رییاعملا نم لوحتلا ةیلمع لالخ ةماھلا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

 ةقبطملا تاءانثتسالا ١-٦
 يعجر رثأـب قیبطتلا نم تاءاـنثتــــسالا ضعب ةرم لوأل يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا يعبتمل )١( يلاـملا ریرقتلل يلودـلا راـیعملا حیتی

 قیبطتب ةعومجملا تماق دقو .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا اھیلع تــصن يتلا تابلطتملا ضعبل

 :ةیلاتلا تاءانثتسالا

 لامعأ اھرابتعا مت ةعبات ةكرـــش ىلع ذاوحتـــسالا نأـــشب ،لامعألا عیمجت تایلمع :)٣( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت متی مل •

 اذھ مادـختــــسا نإ .٢٠١٦ لـیربأ ١ لـبق مت يذـلاو ،ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا بـجومب

 ةیدوعــسلا ةئیھلا نع ةرداــصلا اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابمللً اقفو تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا نأ ينعی ءانثتــسالا

 ةــضرتفملا ةفلكتلاب ،ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط اھتابثإ بلطتی ،نیینوناقلا نیبــساحملل

 ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو سایقلا ءارجإ متی ،ذاوحتــــسالا خیرات دعبو .ذاوحتــــسالا خیراتب اھل

 رییاعملا اھیلع تـصن يتلا تابثالا تابلطتم ضعب قیبطت ةجیتنً اقباـس ةتبثم غلابم ةیأ داعبتـسا وأ تابثإب ةعومجملا مقت مل .ةیدوعـسلا

 .يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

 ءافطإ ةلمــسرب ةداع ةعومجملا موقت ،نیینوناقلا نیبــساحملل ةیدوعــسلا ةئیھلا نع ةرداــصلا اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابمللً اقبط •

 مادختـــسإب تالماعملا فیلاكت ءافطإ متی نأب بلطتت يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا نأ الإ .تباثلا طـــسقلا ةقیرطب تالماعملا فیلاكت

 ،لـیومتلا فیلاـكت :)٢٣( يلودـلا ةـبــــساـحملا راـیعمب ةدراولا ةـیلاـقتنالا ماـكحألا قیبطتب ةـعومجملا تـماـق .يلعفلا ةدـئاـفلا لدـعم ةـقیرط

 تاـقورف لـیدـعتب ةـعومجملا مقت مل .لوحتلا خیراـت نمً اراـبتعا ةـلھؤملا تادوجوملا ةـفاـكب ةـقلعتملا لـیومتلا فیلاـكت ةـلمــــسرب موقتو

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا خیراـت لـبق ةـلھؤملا تادوجوملاـب ةـقلعتملا لـیومتلا فیلاـكت

 .يلعفلا ةدئافلا لدعمو تباثلا طسقلا ةقیرطب تالماعملا فیلاكت ءافطإ نیب قرفلا كلذ لثمیو ،ةیدوعسلا

 ةقلعتملاو ،ساـیقلاو تاـبثالا :ةـیلاـملا تاودألا )٣٩( يلودـلا ةـبــــساـحملا راـیعم يف ةدراولا ةـیلاـقتنالا ماـكحألا قیبطتب ةـعومجملا تـماـق •

 خیرات دعب وأ يف اھتالماعم تمت يتلاو لجألا ةلیوط ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ىلع يلبقتسم رثأب دحاولا مویلا ةراسخ وأ حبرب

 ةـلیوط غلاـبملاـب ةـقلعتملا تالماـعملا نإـف ،ھـیلع .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا خیرات لبق تمت يتلا نیرجأتسملا نم تانیمأتلاو ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتسملا لجألا

 .يعجر رثأب اھلیدعت متی مل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٦ 

 )ةمتت( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم -٥
 

  راجیإلا دوقع

 رجؤمك ةعومجملا

 ماكحأو طورــــش میوقت ىلعً ادانتــــسا ،ةعومجملا تررق .ةیراقعلا اھتارامثتــــسا ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 هذھ ةیكلمل ةبحاــصملا ةماھلا عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأب ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورــش ةدم ةــصاخ ،تایقافتالا

 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا

 رجأتسمك ةعومجملا

 ءافولا ناك ءاوـس ،دقعلا ةأـشن دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع يوطنت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینـصت فقوتی

  .تابیترتلا يف قحلا كلذ ىلع ةحارص صنی مل ول ىتح مادختسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لصأ مادختسا ىلع فقوتی تابیترتلاب

 ىلع ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع فیراــصمك ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لمحت .ةیلیغــشت راجیإ دوقعك راجیإلا دوقع فنــصت

 .اھئوشن دنع فورصمك دیقت يتلا ةیطرشلا راجیإلا تاعفد ءانثتساب ،يلیغشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ

 ةدبكتملا )ةیراقعلا تارامثتــسالا ةفلكت نمــض ةجردملا ةیلوألا ریجأتلا تالومع يــساــسا لكــشب لثمت يتلا( ةیلوألا ةرــشابملا ةفلكتلا لمحت

 تارتف وأ ةیراقعلا تارامثتسالل يجاتنالا رمعلا ىدم ىلع كالھتسإ ةروص يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلع ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب

 عاـفتنالا ھـیف متی يذـلا ينمزلا راـطإلل الیثمت رثكأ ةـقیرطلا هذـھ ربتعت ثـیح ،رــــصقأ اـمھیأ ،مظتنم ساـــــسأ ىلع ةـمربملا راـجیإلا دوقع

 .ةرجأتسملا تادوجوملاب

 ةیعاطقلا تامولعملا

 :يذلا ةعومجملا تانوكم دحأ وھ يلیغشتلا عاطقلا

 .فیراصم اھیف دبكتتو تاداریإ اھنم ققحتت نأ نكمی ةطشنأب موقی •

 .ءادألا میوقتو دراوملا عیزوتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختإ لجأ نم ةرادإلا لبق نم رارمتسإب ھب ةصاخلا تایلمعلا جئاتن لیلحت متی •

 .ةیلام تامولعم ھنأشب رفوتت •

 .ةلثامم تاطاشن لوازت ةعباتلا تاكرشلا ةفاك نألً ادحاوً ایلیغشتً اعاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت

 ةیداـــصتقا ةئیب يف تاداریإلل ةدلوم ةطـــشنأ لوازت يتلا تآـــشنملا وأ تایلمعلاو تادوجوملا نم ةعومجم نع ةرابع ،يفارغجلا عاطقلا

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةـعومجملا تاـیلمع ةـفاـك متت .ىرخأ ةـیداـــــصتقا تاـئیب يف ةـلماـعلا كـلت نع ةـفلتخم دـئاوعو رطاـخمل ضرعتتو ةـنیعم

 .دحاو يفارغج عاطق دامتعإ مت يلاتلابو ،ةیدوعسلا

  ةبستكملا ریغ تاداریإلا
 يف ةعومجملا لبق نم اھمیلــست متیــس يتلا ةعاــضبلا وأ اھمیدقت متیــس يتلا تامدخلا لباقم ملتــسملا دقنلا ةبــستكملا ریغ تاداریإلا لثمت

 ةرتفلا لالخ ھباـــستكا مت يذلا ةبـــستكملا ریغ تاداریإلا نم ءزج تابثإل تایوـــستلا دویق ءارجإ متی ،ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف .لبقتـــسملا

  .ةیلاملا

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیا دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیالا ىلع ةبستكملا ریغ تاداریإلا لمتشت امك

 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٧ 

 ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

ً اقفو ةدحوملا ةیلاملا اھمئاوق ةعومجملا تدعأ ،٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنـــسلا كلذ يف امبو ىتح ةیلاملا تاونـــسلا ةفاكل ةبـــسنلاب

 ةئیھلا نع ةرداصلا اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعملا" ـــب اھیلإ راشی( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھیلع فراعتملا ةیبساحملا رییاعملل

 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل ركبملا قیبطتلا ةعومجملا تراتخا ،هالعأ )٢( حاـــضیإلا يف نیبم وھ امكو .)"نیینوناقلا نیبـــساحملل ةیدوعـــسلا

 مت ةـعومجملل ةدـحوم ةـیونــــس ةـیلاـم مئاوق لوأ يھ هذـھ نإ .٢٠١٧ لـیربإ ١ نمً اراـبتعا ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا

 )١( يلاـملا ریرقتلل يلودلا راـیعملا قیبطت مت ،ھـیلع .ةیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودلا رییاـعمللً اـقفو اھدادعإ

  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف دمتعملا

 لاخدإ دعب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف دمتعملا )١( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا تابلطتم عمً ایـشامتو

 ىلإ نیینوناقلا نیبـــساحملل ةیدوعـــسلا ةئیھلا نع ةرداـــصلا اھیلع فراعتملا ةیبـــساحملا رییاعملا نم لوحتلا سكعتل ةبولطملا تالیدعتلا

 يلاـملا زكرملا ةـمئاـق ىلع رثألا لـیلحتب ةـعومجملا تـماـق دـقو .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا

 ،٢٠١٨ سراـم ٣١و ٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمك ةـــــضورعملا ةدـحوملا يلاـملا زكرملا مئاوقو )٢٠١٦ لـیربأ ١( لوحتلا خیراـتب ةدـحوملا

 تالیدعتلا هاندأ تاحاــضیإلا نیبت .٢٠١٨ سرام ٣١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا تاونــسلل ةدحوملا لماــشلا لخدلاو لخدلا مئاوقو

 رییاعملا ىلإ نیینوناقلا نیبـــساحملل ةیدوعـــسلا ةئیھلا نع ةرداـــصلا اھیلع فراعتملا ةیبـــساحملا رییاعملا نم لوحتلا ةیلمع لالخ ةماھلا

 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

 ةقبطملا تاءانثتسالا ١-٦
 يعجر رثأـب قیبطتلا نم تاءاـنثتــــسالا ضعب ةرم لوأل يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا يعبتمل )١( يلاـملا ریرقتلل يلودـلا راـیعملا حیتی

 قیبطتب ةعومجملا تماق دقو .ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا اھیلع تــصن يتلا تابلطتملا ضعبل

 :ةیلاتلا تاءانثتسالا

 لامعأ اھرابتعا مت ةعبات ةكرـــش ىلع ذاوحتـــسالا نأـــشب ،لامعألا عیمجت تایلمع :)٣( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت متی مل •

 اذھ مادـختــــسا نإ .٢٠١٦ لـیربأ ١ لـبق مت يذـلاو ،ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا بـجومب

 ةیدوعــسلا ةئیھلا نع ةرداــصلا اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابمللً اقفو تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا نأ ينعی ءانثتــسالا

 ةــضرتفملا ةفلكتلاب ،ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط اھتابثإ بلطتی ،نیینوناقلا نیبــساحملل

 ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو سایقلا ءارجإ متی ،ذاوحتــــسالا خیرات دعبو .ذاوحتــــسالا خیراتب اھل

 رییاعملا اھیلع تـصن يتلا تابثالا تابلطتم ضعب قیبطت ةجیتنً اقباـس ةتبثم غلابم ةیأ داعبتـسا وأ تابثإب ةعومجملا مقت مل .ةیدوعـسلا

 .يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

 ءافطإ ةلمــسرب ةداع ةعومجملا موقت ،نیینوناقلا نیبــساحملل ةیدوعــسلا ةئیھلا نع ةرداــصلا اھیلع فراعتملا ةیبــساحملا ئدابمللً اقبط •

 مادختـــسإب تالماعملا فیلاكت ءافطإ متی نأب بلطتت يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا نأ الإ .تباثلا طـــسقلا ةقیرطب تالماعملا فیلاكت

 ،لـیومتلا فیلاـكت :)٢٣( يلودـلا ةـبــــساـحملا راـیعمب ةدراولا ةـیلاـقتنالا ماـكحألا قیبطتب ةـعومجملا تـماـق .يلعفلا ةدـئاـفلا لدـعم ةـقیرط

 تاـقورف لـیدـعتب ةـعومجملا مقت مل .لوحتلا خیراـت نمً اراـبتعا ةـلھؤملا تادوجوملا ةـفاـكب ةـقلعتملا لـیومتلا فیلاـكت ةـلمــــسرب موقتو

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا خیراـت لـبق ةـلھؤملا تادوجوملاـب ةـقلعتملا لـیومتلا فیلاـكت

 .يلعفلا ةدئافلا لدعمو تباثلا طسقلا ةقیرطب تالماعملا فیلاكت ءافطإ نیب قرفلا كلذ لثمیو ،ةیدوعسلا

 ةقلعتملاو ،ساـیقلاو تاـبثالا :ةـیلاـملا تاودألا )٣٩( يلودـلا ةـبــــساـحملا راـیعم يف ةدراولا ةـیلاـقتنالا ماـكحألا قیبطتب ةـعومجملا تـماـق •

 خیرات دعب وأ يف اھتالماعم تمت يتلاو لجألا ةلیوط ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ىلع يلبقتسم رثأب دحاولا مویلا ةراسخ وأ حبرب

 ةـلیوط غلاـبملاـب ةـقلعتملا تالماـعملا نإـف ،ھـیلع .ةـیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا خیرات لبق تمت يتلا نیرجأتسملا نم تانیمأتلاو ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتسملا لجألا

 .يعجر رثأب اھلیدعت متی مل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٨ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا خیرات( ٢٠١٦ لیربأ ١ يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ةیوـــست ٢-٦
 )ةیدوعسلا ةیبرعلا

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 
        تادوجوملا

        ةلوادتملا تادوجوملا

  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  -           ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١   قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
  ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥  -           ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥   نونیدم
 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  -          ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧  -          ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
  ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  -           ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  -         ١-٧-٦  ةقحتسم تاداریإ

 ٩٢٥٫٨٢٤٫٩٠٧  ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  ٩٠٠٫٠٣١٫٢٣٤   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 ٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩  -          ٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩   لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  -          ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠  -           ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٥١٫٥٨٧٫٣٤٥  ٥١٫٥٨٧٫٣٤٥     -         ١-٧-٦  لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ
  ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  -           ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠   ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  -           ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦   عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦  ٣٢٨٫٣٥٨٫٩٣٦  ٨٫١٠١٫٧٨٩٫١١٠   ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا
  ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  -           ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨   تادعمو تاكلتمم

 ٩٫٧٧٥٫٠٩٣٫٣١٠  ٣٧٩٫٩٤٦٫٢٨١  ٩٫٣٩٥٫١٤٧٫٠٢٩   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ

 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ٤٠٥٫٧٣٩٫٩٥٤  ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣   تادوجوملا يلامجإ
        ةیكلملا قوقحو تابولطملا

        تابولطملا

        ةلوادتملا تابولطملا

 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  -          ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠   لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  -          ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥   نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  -          ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨   ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  -          ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  -          ٣-٧-٦  ةقحتسم تاراجیإ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  -          ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  -          ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠   ةقحتسم ةاكز

 ١٫٥٦٤٫٦١١٫٤٨٥  ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٫٥٥٣٫٩٦٨٫٥٤٨   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تابولطملا

 ٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٠٥٣٫١٨٢  ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣  ٤-٧-٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  -          ٣-٧-٦ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٦٫٤٧٠٫٠٠٠  ٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤  ٥-٧-٦ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

 ٤٫٤٨٧٫٨٩١٫٣٧٨  ٤١٢٫٧١١٫٧٨١  ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣  ٤٢٣٫٣٥٤٫٧١٨  ٥٫٦٢٩٫١٤٨٫١٤٥   تابولطملا يلامجإ
        

        ةیكلملا قوقح

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -          ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لاملا سأر
 ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  -          ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤   يماظن يطایتحا
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  -          ١٫٦٧١٫٤٦٥    ىرخأ تایطایتحا
 )٦٫٥٣٢٫٢٨٧ ( )١٩٫٦٩٨٫٢٢٧ ( ١٣٫١٦٥٫٩٤٠  ٥-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ )ةمكارتم رئاسخ( ةاقبم حابرأ

 ٤٫٦٤٥٫٦١٨٫٠٤٢  )١٩٫٦٩٨٫٢٢٧ ( ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 ٢٫٧٩٧٫٣١٢  ٢٫٠٨٣٫٤٦٣  ٧١٣٫٨٤٩  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  )١٧٫٦١٤٫٧٦٤ ( ٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ٤٠٥٫٧٣٩٫٩٥٤  ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٩ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ةیوست ٣-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 
        تادوجوملا

        ةلوادتملا تادوجوملا

  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  -   ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨   قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
  ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  -   ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥   نونیدم
 ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  -  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  -  ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  -   ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  -         ١-٧-٦  ةقحتسم تاداریإ

 ٨٦٣٫١١٠٫٥٢٣  ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  ٨٣٠٫٤٩١٫٥٦٨   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  -   ١١٫٩٦٣٫٣٧٨   لوادتم
 ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  -  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧    ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠  -   ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠    امدقم عوفدم راجیإ
 ٦٥٫٢٣٧٫٩١١  ٦٥٫٢٣٧٫٩١١  -        ١-٧-٦  لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ
 ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧    -        ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧    ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١     -        ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١    عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦  ٣٨٨٫٥٨٢٫٧١٤  ١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢  ٤-٧-٦ ىلإ ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا
 ١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦   ١٫٣٠٠٫٠٨٧   ١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩   ٣-٧-٦ تادعمو تاكلتمم

 ١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦  ٤٥٥٫١٢٠٫٧١٢  ١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ٤٨٧٫٧٣٩٫٦٦٧  ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢   تادوجوملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقحو تابولطملا

        تابولطملا

        ةلوادتملا تابولطملا

 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠    لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  -   ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢    نونئاد
 ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  -   ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢    ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  -   ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨    ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٠٫٧٢١٫٩٣٧  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧  -        ٣-٧-٦  ةقحتسم تاراجیإ
 ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  -   ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩    ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  -   ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١    ةقحتسم ةاكز

 ١٫٢١٦٫١٦٤٫٦٠٩  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧   ١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢    ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

        ةلوادتملا ریغ تابولطملا

 ٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥   ١٠٫٧٠٥٫٤٨١    ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٤-٧-٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤  ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤     -        ٣-٧-٦ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ
 ٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٥٫٠٠٩٫٤٧٤   ٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦  ٥-٧-٦ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

 ٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩  ٤٨٥٫٣١٠٫٠٢٩   ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ

 ٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨  ٤٩٦٫٠٣١٫٩٦٦  ٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢   تابولطملا يلامجإ

        

        ةیكلملا قوقح

  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لاملا سأر
 ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  -  ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١   يماظن يطایتحا
 ٩٢٢٫٣١٧  ٥٨٧٫٠٠٠   ٣٣٥٫٣١٧  ٥-٧-٦  ىرخأ تایطایتحا
 ١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤  )١٠٫٦٣٢٫٣٠٠(  ١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤  ٥-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦  ةاقبم حابرأ

 ٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢  )١٠٫٠٤٥٫٣٠٠(  ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 ٢٫٧٨٨٫٨٨٩  ١٫٧٥٣٫٠٠١  ١٫٠٣٥٫٨٨٨  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١  )٨٫٢٩٢٫٢٩٩(  ٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ٤٨٧٫٧٣٩٫٦٦٧  ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

  



29

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٨ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا خیرات( ٢٠١٦ لیربأ ١ يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ةیوـــست ٢-٦
 )ةیدوعسلا ةیبرعلا

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 
        تادوجوملا

        ةلوادتملا تادوجوملا

  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  -           ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١   قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
  ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥  -           ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥   نونیدم
 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  -          ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧  -          ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
  ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  -           ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  -         ١-٧-٦  ةقحتسم تاداریإ

 ٩٢٥٫٨٢٤٫٩٠٧  ٢٥٫٧٩٣٫٦٧٣  ٩٠٠٫٠٣١٫٢٣٤   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 ٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩  -          ٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩   لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  -          ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠  -           ١٧٦٫٦٥٣٫٥٠٠   امدقم عوفدم راجیإ
 ٥١٫٥٨٧٫٣٤٥  ٥١٫٥٨٧٫٣٤٥     -         ١-٧-٦  لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ
  ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠  -           ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠   ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  -           ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦   عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٨٫٤٣٠٫١٤٨٫٠٤٦  ٣٢٨٫٣٥٨٫٩٣٦  ٨٫١٠١٫٧٨٩٫١١٠   ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا
  ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨  -           ٦٠٫٨٨٦٫٦٣٨   تادعمو تاكلتمم

 ٩٫٧٧٥٫٠٩٣٫٣١٠  ٣٧٩٫٩٤٦٫٢٨١  ٩٫٣٩٥٫١٤٧٫٠٢٩   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ

 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ٤٠٥٫٧٣٩٫٩٥٤  ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣   تادوجوملا يلامجإ
        ةیكلملا قوقحو تابولطملا

        تابولطملا

        ةلوادتملا تابولطملا

 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  -          ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠   لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  -          ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥   نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  -          ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨   ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠  -          ٤٤٦٫١١٧٫٢٧٠   ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  -          ٣-٧-٦  ةقحتسم تاراجیإ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  -          ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  -          ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠   ةقحتسم ةاكز

 ١٫٥٦٤٫٦١١٫٤٨٥  ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٫٥٥٣٫٩٦٨٫٥٤٨   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تابولطملا

 ٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٠٥٣٫١٨٢  ٤٫٠٥٤٫٢٤٠٫٧٠٣  ٤-٧-٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  -          ٣-٧-٦ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٦٫٤٧٠٫٠٠٠  ٢٠٫٩٣٨٫٨٩٤  ٥-٧-٦ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

 ٤٫٤٨٧٫٨٩١٫٣٧٨  ٤١٢٫٧١١٫٧٨١  ٤٫٠٧٥٫١٧٩٫٥٩٧   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣  ٤٢٣٫٣٥٤٫٧١٨  ٥٫٦٢٩٫١٤٨٫١٤٥   تابولطملا يلامجإ
        

        ةیكلملا قوقح

 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -          ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لاملا سأر
 ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤  -          ٢٠٠٫٤٧٨٫٨٦٤   يماظن يطایتحا
 ١٫٦٧١٫٤٦٥  -          ١٫٦٧١٫٤٦٥    ىرخأ تایطایتحا
 )٦٫٥٣٢٫٢٨٧ ( )١٩٫٦٩٨٫٢٢٧ ( ١٣٫١٦٥٫٩٤٠  ٥-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ )ةمكارتم رئاسخ( ةاقبم حابرأ

 ٤٫٦٤٥٫٦١٨٫٠٤٢  )١٩٫٦٩٨٫٢٢٧ ( ٤٫٦٦٥٫٣١٦٫٢٦٩   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 ٢٫٧٩٧٫٣١٢  ٢٫٠٨٣٫٤٦٣  ٧١٣٫٨٤٩  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  )١٧٫٦١٤٫٧٦٤ ( ٤٫٦٦٦٫٠٣٠٫١١٨   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٠٫٧٠٠٫٩١٨٫٢١٧  ٤٠٥٫٧٣٩٫٩٥٤  ١٠٫٢٩٥٫١٧٨٫٢٦٣   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٢٩ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ةیوست ٣-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 
        تادوجوملا

        ةلوادتملا تادوجوملا

  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  -   ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨   قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
  ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  -   ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥   نونیدم
 ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  -  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  -  ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  -   ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم
 ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  -         ١-٧-٦  ةقحتسم تاداریإ

 ٨٦٣٫١١٠٫٥٢٣  ٣٢٫٦١٨٫٩٥٥  ٨٣٠٫٤٩١٫٥٦٨   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  -   ١١٫٩٦٣٫٣٧٨   لوادتم
 ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  -  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧    ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠  -   ١٦٢٫٣٣٧٫٠٠٠    امدقم عوفدم راجیإ
 ٦٥٫٢٣٧٫٩١١  ٦٥٫٢٣٧٫٩١١  -        ١-٧-٦  لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ
 ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧    -        ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧    ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
 ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١     -        ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١    عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ١٠٫٦٨٧٫٥٧٥٫٦٣٦  ٣٨٨٫٥٨٢٫٧١٤  ١٠٫٢٩٨٫٩٩٢٫٩٢٢  ٤-٧-٦ ىلإ ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا
 ١٢٢٫٠٤٦٫٥٥٦   ١٫٣٠٠٫٠٨٧   ١٢٠٫٧٤٦٫٤٦٩   ٣-٧-٦ تادعمو تاكلتمم

 ١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦  ٤٥٥٫١٢٠٫٧١٢  ١١٫٠٧٥٫٦٧٢٫٧٣٤   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ٤٨٧٫٧٣٩٫٦٦٧  ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢   تادوجوملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقحو تابولطملا

        تابولطملا

        ةلوادتملا تابولطملا

 ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠    لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
 ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  -   ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢    نونئاد
 ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  -   ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢    ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
 ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨  -   ٣٢٥٫٣٤٦٫٦٥٨    ةبستكم ریغ تاداریإ
 ١٠٫٧٢١٫٩٣٧  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧  -        ٣-٧-٦  ةقحتسم تاراجیإ
 ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  -   ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩    ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  -   ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١    ةقحتسم ةاكز

 ١٫٢١٦٫١٦٤٫٦٠٩  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧   ١٫٢٠٥٫٤٤٢٫٦٧٢    ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

        ةلوادتملا ریغ تابولطملا

 ٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥   ١٠٫٧٠٥٫٤٨١    ٥٫٧٩٢٫١٣١٫٨٥٤  ٤-٧-٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤  ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤     -        ٣-٧-٦ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ
 ٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٥٫٠٠٩٫٤٧٤   ٢٦٫٨٤٢٫٦٩٦  ٥-٧-٦ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

 ٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩  ٤٨٥٫٣١٠٫٠٢٩   ٥٫٨١٨٫٩٧٤٫٥٥٠   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ

 ٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨  ٤٩٦٫٠٣١٫٩٦٦  ٧٫٠٢٤٫٤١٧٫٢٢٢   تابولطملا يلامجإ

        

        ةیكلملا قوقح

  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لاملا سأر
 ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١  -  ٢٩٣٫٦٥١٫٩٧١   يماظن يطایتحا
 ٩٢٢٫٣١٧  ٥٨٧٫٠٠٠   ٣٣٥٫٣١٧  ٥-٧-٦  ىرخأ تایطایتحا
 ١٢٦٫٠٩١٫٦٠٤  )١٠٫٦٣٢٫٣٠٠(  ١٣٦٫٧٢٣٫٩٠٤  ٥-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦  ةاقبم حابرأ

 ٤٫٨٧٠٫٦٦٥٫٨٩٢  )١٠٫٠٤٥٫٣٠٠(  ٤٫٨٨٠٫٧١١٫١٩٢   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 ٢٫٧٨٨٫٨٨٩  ١٫٧٥٣٫٠٠١  ١٫٠٣٥٫٨٨٨  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١  )٨٫٢٩٢٫٢٩٩(  ٤٫٨٨١٫٧٤٧٫٠٨٠   ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٢٫٣٩٣٫٩٠٣٫٩٦٩  ٤٨٧٫٧٣٩٫٦٦٧  ١١٫٩٠٦٫١٦٤٫٣٠٢   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٠ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ةیوست ٤-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 
        تادوجوملا

        ةلوادتملا تادوجوملا

 ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨  -           ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨   قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
 ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦  -           ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦   نونیدم
 ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١  -           ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩  -           ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣  -           ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم

 ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦   ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦  -  ١-٧-٦  ةقحتسم تاداریإ

 ٩٢٧٫٠٥٧٫٠١٣  ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦  ٨٩٤٫٠٧٢٫٣١٧   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

  ٨٠٫٦٩٢٫١١٦   -          ٨٠٫٦٩٢٫١١٦   لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠   -          ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
  ١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠   -          ١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ

  ٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤    ٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤   -  ١-٧-٦  لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ

  ٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢   -          ٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢   ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧   -          ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧   عیبلل ةحاتم تارامثتسا
  ١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠    ٥٥٦٫١٧٠٫٢٦٢   ١٠٫٢٢٥٫٦٩٩٫٢٣٨  ٤-٧-٦ ىلإ ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا
  ١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨    ١٫٠٠١٫٣٤٤   ١٣٥٫٨٢٦٫٢٣٤  ٣-٧-٦ تادعمو تاكلتمم

  ١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧    ٦٢٣٫١٤١٫٠٠٠   ١٠٫٩٨٦٫٦٨٤٫٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠    ٦٥٦٫١٢٥٫٦٩٦   ١١٫٨٨٠٫٧٥٧٫٠١٤   تادوجوملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقحو تابولطملا

        تابولطملا

        ةلوادتملا تابولطملا

  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  -        ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠   لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
  ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  -        ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨   نونئاد
  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦  -        ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦   ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
  ٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠  -        ٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠   ةبستكم ریغ تاداریإ

 ١١٫٣٠١٫٤٧٠  ١١٫٣٠١٫٤٧٠  -  ٣-٧-٦  ةقحتسم تاراجیإ

  ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦  -        ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
  ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠  -        ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠   ةقحتسم ةاكز

 ١٫٥٨١٫٨٧٤٫١١٠  ١١٫٣٠١٫٤٧٠  ١٫٥٧٠٫٥٧٢٫٦٤٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تابولطملا

  ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦    ١٧٫٤٠٢٫٩٣٢  ٥٫٣٧٧٫٦٢٦٫١٩٤  ٤-٧-٦ لجألا ةلیوط ضورق

 ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠  ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠  -  ٣-٧-٦ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ

 ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠  ٥٫١٧٩٫٦٨٢  ٢٥٫١٥٨٫٤٨٨  ٥-٧-٦ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

  ٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦  ٦٤٧٫٢٧١٫٢٦٤  ٥٫٤٠٢٫٧٨٤٫٦٨٢   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
  ٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦  ٦٥٨٫٥٧٢٫٧٣٤  ٦٫٩٧٣٫٣٥٧٫٣٢٢   تابولطملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقح

  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   -        ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لاملا سأر

  ٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥   -        ٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥   يماظن يطایتحا

 ٢٫٧٥٩٫٢١٧  ٢٫٧٨٣٫٠٠٠  )٢٣٫٧٨٣(  ٥-٧-٦  ىرخأ تایطایتحا

  ٧٧٫٥٧٢٫٣١٠  )٦٫٩٣٧٫٦٩٤(  ٨٤٫٥١٠٫٠٠٤  ٥-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦  ةاقبم حابرأ

  ٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢  )٤٫١٥٤٫٦٩٤(  ٤٫٩٠٥٫٢٢٥٫٥٣٦   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

  ٣٫٨٨١٫٨١٢    ١٫٧٠٧٫٦٥٦   ٢٫١٧٤٫١٥٦  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤  )٢٫٤٤٧٫٠٣٨(  ٤٫٩٠٧٫٣٩٩٫٦٩٢   ةیكلملا قوقح يلامجإ
  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠   ٦٥٦٫١٢٥٫٦٩٦   ١١٫٨٨٠٫٧٥٧٫٠١٤   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣١ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو لخدلا مئاوق ةیوست ٥-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 

 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨  ٢٫١٢٣٫٧٧٣٫٨٩٢  ١-٧-٦ تاداریإلا

 ٣-٧-٦ تاداریإلا ةفلكت
 )٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩(  ١٤٫٧٧٩٫٠٧٠  )٥٤٣٫٢٢٥٫٦٢٩( 

 )٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١(  )٢٢٫٣٥٩٫٢٤٩(  )٢٢١٫٥٨٢٫٤٢٢(  ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥(  )٢٫١٥٦٫٤٣٣(  )٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢(  ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا بطش

 ١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥  ١٠٫٧٣٩٫٢٣٦  ١٫٣١٣٫٠٢٣٫٣٧٩   حبرلا يلامجإ

        
 )١٩٫١٢٢٫٩١٠(  -         )١٩٫١٢٢٫٩١٠(   نالعاو ةیاعد فیراصم

 )١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣(  ١٫٨١٣٫٣٧٨  )١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١(  ٥-٧-٦ و ٣-٧-٦ ةیرادإو ةیمومع فیراصم

 ١٫١٤٧٫٨١٥٫٦٩٢  ١٢٫٥٥٢٫٦١٤  ١٫١٣٥٫٢٦٣٫٠٧٨    تایلمعلا لخد
        

 ٨٫٨٢١٫٥٠٧  -         ٨٫٨٢١٫٥٠٧   ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح

 )١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥(  )٣٫٨١٧٫١٤٩(  )١٧٩٫١٢١٫١٣٦(  ٤-٧-٦ ةیلام ءابعأ

 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  -         ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧   ىرخأ تاداریإ

 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨٫٧٣٥٫٤٦٥  ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦    ةاكزلا لبق لخدلا

 )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  -         )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(   ةاكزلا

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٨٫٧٣٥٫٤٦٥  ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣   ةنسلا لخد يفاص 
 

       

        :ىلإ دئاعلا ةنسلا لخد يفاص

 ٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨  ٩٫٠٦٥٫٩٢٧  ٩٣١٫٧٣١٫٠٧١   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٧٫٧٧٣٫٤٤٠  )٣٣٠٫٤٦٢(  ١٨٫١٠٣٫٩٠٢  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

   ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٨٫٧٣٥٫٤٦٥  ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣ 

        :رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 تارتفلا يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی دق دونب

        ةقحاللا

 ،عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  -         )١٫٣٣٦٫١٤٨(   ةاكزلا مصخ دعب

        

        ةقحاللا تارتفلا يف لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی نل دونب

 مصخ دعب ،نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم سایق ةداعإ

 ٥٨٧٫٠٠٠  ٥٨٧٫٠٠٠  -         ٥-٧-٦   ةاكزلا

 )٧٤٩٫١٤٨(  ٥٨٧٫٠٠٠  )١٫٣٣٦٫١٤٨(   ةاكزلا مصخ دعب ،ةنسلل رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 ٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠  ٩٫٣٢٢٫٤٦٥  ٩٤٨٫٤٩٨٫٨٢٥   ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٠ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ةیوست ٤-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 
        تادوجوملا

        ةلوادتملا تادوجوملا

 ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨  -           ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨   قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
 ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦  -           ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦   نونیدم
 ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١  -           ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
 ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩  -           ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩   ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣  -           ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم ةعوفدم فیراصم

 ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦   ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦  -  ١-٧-٦  ةقحتسم تاداریإ

 ٩٢٧٫٠٥٧٫٠١٣  ٣٢٫٩٨٤٫٦٩٦  ٨٩٤٫٠٧٢٫٣١٧   ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

        ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

  ٨٠٫٦٩٢٫١١٦   -          ٨٠٫٦٩٢٫١١٦   لوادتم ریغ ءزج – ةقالع تاذ ةھج - لواقمل ةمدقم تاعفد
  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠   -          ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠   ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
  ١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠   -          ١٧٥٫٩٩٩٫٠٠٠   امدقم عوفدم راجیإ

  ٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤    ٦٥٫٩٦٩٫٣٩٤   -  ١-٧-٦  لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاداریإ

  ٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢   -          ٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢   ةلیمز ةكرش يف رامثتسا
  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧   -          ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧   عیبلل ةحاتم تارامثتسا
  ١٠٫٧٨١٫٨٦٩٫٥٠٠    ٥٥٦٫١٧٠٫٢٦٢   ١٠٫٢٢٥٫٦٩٩٫٢٣٨  ٤-٧-٦ ىلإ ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا
  ١٣٦٫٨٢٧٫٥٧٨    ١٫٠٠١٫٣٤٤   ١٣٥٫٨٢٦٫٢٣٤  ٣-٧-٦ تادعمو تاكلتمم

  ١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧    ٦٢٣٫١٤١٫٠٠٠   ١٠٫٩٨٦٫٦٨٤٫٦٩٧   ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠    ٦٥٦٫١٢٥٫٦٩٦   ١١٫٨٨٠٫٧٥٧٫٠١٤   تادوجوملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقحو تابولطملا

        تابولطملا

        ةلوادتملا تابولطملا

  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  -        ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠   لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتم ءزج
  ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  -        ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨   نونئاد
  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦  -        ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦   ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
  ٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠  -        ٢٧٧٫٢٥٢٫٢٤٠   ةبستكم ریغ تاداریإ

 ١١٫٣٠١٫٤٧٠  ١١٫٣٠١٫٤٧٠  -  ٣-٧-٦  ةقحتسم تاراجیإ

  ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦  -        ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو عفدلا ةقحتسم غلابم
  ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠  -        ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠   ةقحتسم ةاكز

 ١٫٥٨١٫٨٧٤٫١١٠  ١١٫٣٠١٫٤٧٠  ١٫٥٧٠٫٥٧٢٫٦٤٠   ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتملا ریغ تابولطملا

  ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦    ١٧٫٤٠٢٫٩٣٢  ٥٫٣٧٧٫٦٢٦٫١٩٤  ٤-٧-٦ لجألا ةلیوط ضورق

 ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠  ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠  -  ٣-٧-٦ لوادتم ریغ ءزج – ةقحتسم تاراجیإ

 ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠  ٥٫١٧٩٫٦٨٢  ٢٥٫١٥٨٫٤٨٨  ٥-٧-٦ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

  ٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦  ٦٤٧٫٢٧١٫٢٦٤  ٥٫٤٠٢٫٧٨٤٫٦٨٢   ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
  ٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦  ٦٥٨٫٥٧٢٫٧٣٤  ٦٫٩٧٣٫٣٥٧٫٣٢٢   تابولطملا يلامجإ

        ةیكلملا قوقح

  ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   -        ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   لاملا سأر

  ٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥   -        ٣٧٠٫٧٣٩٫٣١٥   يماظن يطایتحا

 ٢٫٧٥٩٫٢١٧  ٢٫٧٨٣٫٠٠٠  )٢٣٫٧٨٣(  ٥-٧-٦  ىرخأ تایطایتحا

  ٧٧٫٥٧٢٫٣١٠  )٦٫٩٣٧٫٦٩٤(  ٨٤٫٥١٠٫٠٠٤  ٥-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦  ةاقبم حابرأ

  ٤٫٩٠١٫٠٧٠٫٨٤٢  )٤٫١٥٤٫٦٩٤(  ٤٫٩٠٥٫٢٢٥٫٥٣٦   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

  ٣٫٨٨١٫٨١٢    ١٫٧٠٧٫٦٥٦   ٢٫١٧٤٫١٥٦  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

 ٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤  )٢٫٤٤٧٫٠٣٨(  ٤٫٩٠٧٫٣٩٩٫٦٩٢   ةیكلملا قوقح يلامجإ
  ١٢٫٥٣٦٫٨٨٢٫٧١٠   ٦٥٦٫١٢٥٫٦٩٦   ١١٫٨٨٠٫٧٥٧٫٠١٤   ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣١ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو لخدلا مئاوق ةیوست ٥-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 

 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨  ٢٫١٢٣٫٧٧٣٫٨٩٢  ١-٧-٦ تاداریإلا

 ٣-٧-٦ تاداریإلا ةفلكت
 )٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩(  ١٤٫٧٧٩٫٠٧٠  )٥٤٣٫٢٢٥٫٦٢٩( 

 )٢٤٣٫٩٤١٫٦٧١(  )٢٢٫٣٥٩٫٢٤٩(  )٢٢١٫٥٨٢٫٤٢٢(  ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 )٤٨٫٠٩٨٫٨٩٥(  )٢٫١٥٦٫٤٣٣(  )٤٥٫٩٤٢٫٤٦٢(  ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا بطش

 ١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥  ١٠٫٧٣٩٫٢٣٦  ١٫٣١٣٫٠٢٣٫٣٧٩   حبرلا يلامجإ

        
 )١٩٫١٢٢٫٩١٠(  -         )١٩٫١٢٢٫٩١٠(   نالعاو ةیاعد فیراصم

 )١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣(  ١٫٨١٣٫٣٧٨  )١٥٨٫٦٣٧٫٣٩١(  ٥-٧-٦ و ٣-٧-٦ ةیرادإو ةیمومع فیراصم

 ١٫١٤٧٫٨١٥٫٦٩٢  ١٢٫٥٥٢٫٦١٤  ١٫١٣٥٫٢٦٣٫٠٧٨    تایلمعلا لخد
        

 ٨٫٨٢١٫٥٠٧  -         ٨٫٨٢١٫٥٠٧   ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح

 )١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥(  )٣٫٨١٧٫١٤٩(  )١٧٩٫١٢١٫١٣٦(  ٤-٧-٦ ةیلام ءابعأ

 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  -         ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧   ىرخأ تاداریإ

 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨٫٧٣٥٫٤٦٥  ٩٧٦٫٩٨٩٫٣٩٦    ةاكزلا لبق لخدلا

 )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(  -         )٢٧٫١٥٤٫٤٢٣(   ةاكزلا

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٨٫٧٣٥٫٤٦٥  ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣   ةنسلا لخد يفاص 
 

       

        :ىلإ دئاعلا ةنسلا لخد يفاص

 ٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨  ٩٫٠٦٥٫٩٢٧  ٩٣١٫٧٣١٫٠٧١   مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

 ١٧٫٧٧٣٫٤٤٠  )٣٣٠٫٤٦٢(  ١٨٫١٠٣٫٩٠٢  ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

   ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٨٫٧٣٥٫٤٦٥  ٩٤٩٫٨٣٤٫٩٧٣ 

        :رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 تارتفلا يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی دق دونب

        ةقحاللا

 ،عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  -         )١٫٣٣٦٫١٤٨(   ةاكزلا مصخ دعب

        

        ةقحاللا تارتفلا يف لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی نل دونب

 مصخ دعب ،نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم سایق ةداعإ

 ٥٨٧٫٠٠٠  ٥٨٧٫٠٠٠  -         ٥-٧-٦   ةاكزلا

 )٧٤٩٫١٤٨(  ٥٨٧٫٠٠٠  )١٫٣٣٦٫١٤٨(   ةاكزلا مصخ دعب ،ةنسلل رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 ٩٥٧٫٨٢١٫٢٩٠  ٩٫٣٢٢٫٤٦٥  ٩٤٨٫٤٩٨٫٨٢٥   ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٢ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو لخدلا مئاوق ةیوست ٦-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 

  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨    ١٫٠٩٧٫٢٢٤    ٢٫١٥٩٫٤١٠٫١٩٤   ١-٧-٦ تاداریإلا

 )٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣(  ٣٫٦٩٤٫٣٦٤  )٥٣٠٫٧٢٩٫١٤٧(  ٣-٧-٦ تاداریإلا ةفلكت

 )٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩(  )٨٧١٫٩١٢(  )٢٦٧٫٤٩٤٫٣٦٧(   ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 ١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦  ٣٫٩١٩٫٦٧٦   ١٫٣٦١٫١٨٦٫٦٨٠    حبرلا يلامجإ
        

 )١٣٫٤٤٤٫٤٨٨(  -        )١٣٫٤٤٤٫٤٨٨(   نالعاو ةیاعد فیراصم

 )٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢(   )٣٫١٢٣٫٨٣٦(  )٢٦٥٫٧٤٠٫٧٥٦(  ٥-٧-٦ و ٣-٧-٦ ةیرادإو ةیمومع فیراصم

 ١٫٠٨٢٫٧٩٧٫٢٧٦  ٧٩٥٫٨٤٠   ١٫٠٨٢٫٠٠١٫٤٣٦     تایلمعلا لخد
        

  ٩٫٦٥٠٫٩٢٨   -         ٩٫٦٥٠٫٩٢٨    ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح

 )٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١(  )٦٫٦٩٧٫٤٥١(  )٢٨٨٫٦٦٠٫٥٨٠(  ٤-٧-٦ ةیلام ءابعأ

 ٣١٫٧٥٧٫٠٩٥  ١٩٫٣٠٢٫٨٢١  ١٢٫٤٥٤٫٢٧٤  ٦-٧-٦ و ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ىرخأ تاداریإ

 )٩٫٧٥١٫٩٤٩(  )٩٫٧٥١٫٩٤٩(  -        ٦-٧-٦  ىرخأ فیراصم

 ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩  ٣٫٦٤٩٫٢٦١  ٨١٥٫٤٤٦٫٠٥٨    ةاكزلا لبق لخدلا

 )٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦(   -        )٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦(   ةاكزلا

 ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣  ٣٫٦٤٩٫٢٦١  ٧٨٢٫٧٦١٫٧١٢   ةنسلا لخد يفاص 
         

        :ىلإ دئاعلا ةنسلا لخد يفاص

 ٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠  ٣٫٦٩٤٫٦٠٦   ٧٧٠٫٨٧٣٫٤٤٤    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

  ١١٫٨٤٢٫٩٢٣   )٤٥٫٣٤٥(   ١١٫٨٨٨٫٢٦٨   ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

    ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣  ٣٫٦٤٩٫٢٦١   ٧٨٢٫٧٦١٫٧١٢ 

        :رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی دق دونب

        ةقحاللا تارتفلا

 ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

 )٣٥٩٫١٠٠ ( -        )٣٥٩٫١٠٠ (  ةاكزلا مصخ دعب ،عیبلل
        

 يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی نل دونب

        ةقحاللا تارتفلا

 مصخ دعب ،نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم سایق ةداعإ

 ٢٫١٩٦٫٠٠٠  ٢٫١٩٦٫٠٠٠  -        ٥-٧-٦   ةاكزلا

 مصخ دعب ،ةنسلل رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 ١٫٨٣٦٫٩٠٠  ٢٫١٩٦٫٠٠٠  )٣٥٩٫١٠٠(   ةاكزلا
 ٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣  ٥٫٨٤٥٫٢٦١   ٧٨٢٫٤٠٢٫٦١٢    ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٣ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 تباثلا طسقلا ةقیرطب راجیإلا تاداریإ ءافطإ ١-٧-٦

 دوقعك ةفنــــصملا راجیالا دوقع نم تاداریإلا ءافطإ بجی ،ةیدوعــــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط

 يف ةدایزلا تابثإ مدع ،يأ( دقعلا طورــشلً اقبط راجیإلا تاداریإ تابثإب ةعومجملا تماق ً،ایخیرات .تباثلا طــسقلا ةقیرطب ةیلیغــشت راجیإ

 يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا ةـیلمع نم ءزجكو .)تـباـثلا طــــسقلا ةـقیرطب ةـیناـجملا راـجیإلا تارتفو راـجیإلا

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع كلذ رثأ ناك دقو .تباثلا طــسقلا ةقیرطب راجیإلا تاداریإ باــستحاب ةرادإلا تماق ،ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 :يتآلاك

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب
        

 ١٫٠٩٧٫٢٢٤ ٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨ ٧٧٫٣٨١٫٠١٨ ةقحتسملا تاداریإلا يف ةدایز
 )١٫٣٥٢٫٧٤٠( )٢٠٫٤٥٩٫٠٢١( )٧٦٫٥١٢٫٦٤٨(  ةاقبملا حابرألا يف ةدایز
 ٢٥٥٫٥١٦ )١٦٫٨٢٧( )٨٦٨٫٣٧٠(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
    

     ٢٠١٨   ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب
        

 ٢٥٥٫٥١٦ )١٦٫٨٢٧(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
 )١٫٠٩٧٫٢٢٤( )٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨(  تاداریإلا يف ةدایز

 ً.اقباس اھراھظإ مت يتلا تایوستلا يف ةلوادتملا ریغو ةلوادتملا تادوجوملا نمض ةمئالم ةروصب ةقحتسملا تاداریإلا ضرع مت

 ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم دیدحت ةجیتن رثألا ٢-٧-٦

 رمعلا دیدحتو ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم دیدحت بجی ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط

 ةكلمملا يف تاكرشلا لبق نم ةماع ةروصبً اعبتم اھتانوكم بسح تادوجوملا لیجست أدبم نكی مل .ةلقتسم ةروصب ماھ نوكم لكل يجاتنإلا

 ةرادإلا تماق ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا ةیلمع نم ءزجكو .ةیدوعسلا ةیبرعلا

 ىلع يبلس رثأ نع رفسأ امم ،ةیجاتنإلا اھرامعأ ىلع كلذ رثأ نع ةبساحملاو يعجر رثأب اھتانوكم بسح تادوجوملا لیجست أدبم قیبطتب

  :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .ةیراقعلا تارامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص يف صقنو ةاقبملا حابرألا

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب
        

 ١٣٫١٥٠٫٢٥٩ )١١٫٣٧٠٫٢٨٧( )٢٦٫٢٧٢٫٢١٠( ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز )صقن(
 )١٣٫١٨٠٫٩٢٣( ١١٫٤٨١٫١٩١ ٢٦٫٥٧٨٫٥٦٢  ةاقبملا حابرألا يف )ةدایز( صقن
 ٣٠٫٦٦٤ )١١٠٫٩٠٤( )٣٠٦٫٣٥٢(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
    
     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب
        

 )١٢٫٦٣١٫٩٠٩( ٩٫٢١٣٫٨٥٤  ةیراقعلا تارامثتسالا كالھتسإ يف )صقن( ةدایز
 ٣٠٫٦٦٤ )١١٠٫٩٠٤(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
 )٥١٨٫٣٥٠( -       )*( ىرخألا تاداریإلا يف ةدایز
 -       ٢٫١٥٦٫٤٣٣  )**( ةبوطشملا ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز

 .ةیرتفدلا اھتمیق تضفخنا ثیح ةنسلا لالخ ةدعبتسملا ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم دیدحت ببسب ىرخألا تاداریإلا ترثأت )*(

 اھتمیق تداز ثیح ةنــسلا لالخ ةدعبتــسملا ةیراقعلا تارامثتــسالا تانوكم دیدحت ببــسب ةبوطــشملا ةیراقعلا تارامثتــسالا ترثأت )**(

 .ةیرتفدلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٢ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

  ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو لخدلا مئاوق ةیوست ٦-٦

   

ً اقبط(ً اقباس درو امك
 ةیبساحملا رییاعملل
 ةرداصلا اھیلع فراعتملا

 ةیدوعسلا ةئیھلا نع
  تالیدعتلا  )نیینوناقلا نیبساحملل

 رییاعمللً اقبط دیصرلا
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ةكلمملا يف ةدمتعملا
 ةیدوعسلا ةیبرعلا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  حاضیإ 

  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨    ١٫٠٩٧٫٢٢٤    ٢٫١٥٩٫٤١٠٫١٩٤   ١-٧-٦ تاداریإلا

 )٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣(  ٣٫٦٩٤٫٣٦٤  )٥٣٠٫٧٢٩٫١٤٧(  ٣-٧-٦ تاداریإلا ةفلكت

 )٢٦٨٫٣٦٦٫٢٧٩(  )٨٧١٫٩١٢(  )٢٦٧٫٤٩٤٫٣٦٧(   ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ةیراقع تارامثتسا كالھتسا

 ١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦  ٣٫٩١٩٫٦٧٦   ١٫٣٦١٫١٨٦٫٦٨٠    حبرلا يلامجإ
        

 )١٣٫٤٤٤٫٤٨٨(  -        )١٣٫٤٤٤٫٤٨٨(   نالعاو ةیاعد فیراصم

 )٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢(   )٣٫١٢٣٫٨٣٦(  )٢٦٥٫٧٤٠٫٧٥٦(  ٥-٧-٦ و ٣-٧-٦ ةیرادإو ةیمومع فیراصم

 ١٫٠٨٢٫٧٩٧٫٢٧٦  ٧٩٥٫٨٤٠   ١٫٠٨٢٫٠٠١٫٤٣٦     تایلمعلا لخد
        

  ٩٫٦٥٠٫٩٢٨   -         ٩٫٦٥٠٫٩٢٨    ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح

 )٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١(  )٦٫٦٩٧٫٤٥١(  )٢٨٨٫٦٦٠٫٥٨٠(  ٤-٧-٦ ةیلام ءابعأ

 ٣١٫٧٥٧٫٠٩٥  ١٩٫٣٠٢٫٨٢١  ١٢٫٤٥٤٫٢٧٤  ٦-٧-٦ و ٣-٧-٦ و ٢-٧-٦ ىرخأ تاداریإ

 )٩٫٧٥١٫٩٤٩(  )٩٫٧٥١٫٩٤٩(  -        ٦-٧-٦  ىرخأ فیراصم

 ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩  ٣٫٦٤٩٫٢٦١  ٨١٥٫٤٤٦٫٠٥٨    ةاكزلا لبق لخدلا

 )٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦(   -        )٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦(   ةاكزلا

 ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣  ٣٫٦٤٩٫٢٦١  ٧٨٢٫٧٦١٫٧١٢   ةنسلا لخد يفاص 
         

        :ىلإ دئاعلا ةنسلا لخد يفاص

 ٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠  ٣٫٦٩٤٫٦٠٦   ٧٧٠٫٨٧٣٫٤٤٤    مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا

  ١١٫٨٤٢٫٩٢٣   )٤٥٫٣٤٥(   ١١٫٨٨٨٫٢٦٨   ٣-٧-٦ ىلإ ١-٧-٦ ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح

    ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣  ٣٫٦٤٩٫٢٦١   ٧٨٢٫٧٦١٫٧١٢ 

        :رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی دق دونب

        ةقحاللا تارتفلا

 ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

 )٣٥٩٫١٠٠ ( -        )٣٥٩٫١٠٠ (  ةاكزلا مصخ دعب ،عیبلل
        

 يف ةدحوملا لخدلا ةمئاق ىلإ اھفینصت داعی نل دونب

        ةقحاللا تارتفلا

 مصخ دعب ،نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم سایق ةداعإ

 ٢٫١٩٦٫٠٠٠  ٢٫١٩٦٫٠٠٠  -        ٥-٧-٦   ةاكزلا

 مصخ دعب ،ةنسلل رخآلا لماشلا )ةراسخلا( لخدلا

 ١٫٨٣٦٫٩٠٠  ٢٫١٩٦٫٠٠٠  )٣٥٩٫١٠٠(   ةاكزلا
 ٧٨٨٫٢٤٧٫٨٧٣  ٥٫٨٤٥٫٢٦١   ٧٨٢٫٤٠٢٫٦١٢    ةنسلل لماشلا لخدلا يلامجإ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٣ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 تباثلا طسقلا ةقیرطب راجیإلا تاداریإ ءافطإ ١-٧-٦

 دوقعك ةفنــــصملا راجیالا دوقع نم تاداریإلا ءافطإ بجی ،ةیدوعــــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط

 يف ةدایزلا تابثإ مدع ،يأ( دقعلا طورــشلً اقبط راجیإلا تاداریإ تابثإب ةعومجملا تماق ً،ایخیرات .تباثلا طــسقلا ةقیرطب ةیلیغــشت راجیإ

 يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا ةـیلمع نم ءزجكو .)تـباـثلا طــــسقلا ةـقیرطب ةـیناـجملا راـجیإلا تارتفو راـجیإلا

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع كلذ رثأ ناك دقو .تباثلا طــسقلا ةقیرطب راجیإلا تاداریإ باــستحاب ةرادإلا تماق ،ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 :يتآلاك

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب
        

 ١٫٠٩٧٫٢٢٤ ٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨ ٧٧٫٣٨١٫٠١٨ ةقحتسملا تاداریإلا يف ةدایز
 )١٫٣٥٢٫٧٤٠( )٢٠٫٤٥٩٫٠٢١( )٧٦٫٥١٢٫٦٤٨(  ةاقبملا حابرألا يف ةدایز
 ٢٥٥٫٥١٦ )١٦٫٨٢٧( )٨٦٨٫٣٧٠(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
    

     ٢٠١٨   ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب
        

 ٢٥٥٫٥١٦ )١٦٫٨٢٧(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
 )١٫٠٩٧٫٢٢٤( )٢٠٫٤٧٥٫٨٤٨(  تاداریإلا يف ةدایز

 ً.اقباس اھراھظإ مت يتلا تایوستلا يف ةلوادتملا ریغو ةلوادتملا تادوجوملا نمض ةمئالم ةروصب ةقحتسملا تاداریإلا ضرع مت

 ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم دیدحت ةجیتن رثألا ٢-٧-٦

 رمعلا دیدحتو ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم دیدحت بجی ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط

 ةكلمملا يف تاكرشلا لبق نم ةماع ةروصبً اعبتم اھتانوكم بسح تادوجوملا لیجست أدبم نكی مل .ةلقتسم ةروصب ماھ نوكم لكل يجاتنإلا

 ةرادإلا تماق ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا ةیلمع نم ءزجكو .ةیدوعسلا ةیبرعلا

 ىلع يبلس رثأ نع رفسأ امم ،ةیجاتنإلا اھرامعأ ىلع كلذ رثأ نع ةبساحملاو يعجر رثأب اھتانوكم بسح تادوجوملا لیجست أدبم قیبطتب

  :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .ةیراقعلا تارامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص يف صقنو ةاقبملا حابرألا

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب
        

 ١٣٫١٥٠٫٢٥٩ )١١٫٣٧٠٫٢٨٧( )٢٦٫٢٧٢٫٢١٠( ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز )صقن(
 )١٣٫١٨٠٫٩٢٣( ١١٫٤٨١٫١٩١ ٢٦٫٥٧٨٫٥٦٢  ةاقبملا حابرألا يف )ةدایز( صقن
 ٣٠٫٦٦٤ )١١٠٫٩٠٤( )٣٠٦٫٣٥٢(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
    
     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب
        

 )١٢٫٦٣١٫٩٠٩( ٩٫٢١٣٫٨٥٤  ةیراقعلا تارامثتسالا كالھتسإ يف )صقن( ةدایز
 ٣٠٫٦٦٤ )١١٠٫٩٠٤(  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
 )٥١٨٫٣٥٠( -       )*( ىرخألا تاداریإلا يف ةدایز
 -       ٢٫١٥٦٫٤٣٣  )**( ةبوطشملا ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز

 .ةیرتفدلا اھتمیق تضفخنا ثیح ةنسلا لالخ ةدعبتسملا ةیراقعلا تارامثتسالا تانوكم دیدحت ببسب ىرخألا تاداریإلا ترثأت )*(

 اھتمیق تداز ثیح ةنــسلا لالخ ةدعبتــسملا ةیراقعلا تارامثتــسالا تانوكم دیدحت ببــسب ةبوطــشملا ةیراقعلا تارامثتــسالا ترثأت )**(

 .ةیرتفدلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٤ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 )ةمتت( فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیناجملا راجیإلا تارتف ةلمسرو تباثلا طسقلا ةقیرطب راجیإلا فیراصم ءافطإ ٣-٧-٦

 تاراجیإ دوقعك ةفنــــصملا راجیإلا دوقع ةفاك ءافطإ بجی ،ةیدوعــــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط 

 طورــشلً اقبط راجیإلا فیراــصم تابثإب ةعومجملا تماق ً،ایخیرات .تباثلا طــسقلا ةقیرطب رجأتــسمك ةعومجملا اھیف نوكت يتلاو ةیلیغــشت

 ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا ةیلمع نم ءزجكو .)تباثلا طــسقلا ةقیرطب راجیإلا يف ةدایزلاو ةیناجملا راجیإلا تارتف ءافطإ مدع يأ( دقعلا

 ىلإ ةفاـضإ .تباثلا طـسقلا ةقیرطب راجیإلا فیراـصم ةفاك باـستحاب ةرادإلا تماق ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل

 كلذل ةجیتنو ،ةرجأتـسم يـضارأ ىلع ةماقملا ينابملا ءاـشنإ لامكإب يـضارألا ضعبل ةیناجملا راجیإلا تارتف لالخ ةعومجملا تماق ،كلذ

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .ءاشنالا ةرتف لالخ تاراجیإلا ةلمسر ةرادإلل نكمی

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب

 )١٥٥٫٦٧٣٫١٠٩( )٦٨٫٤٨٥٫٤٧٥( )٤١١٫٨٣١٫٥٣٦( ةقحتسملا تاراجیإلا يف )ةدایز(
 ١٫٧٧٥٫٣٩٨ )٣٫٠٣١٫٧٢٠( ٥٨٫١٠٩٫١٣١  ةاقبملا حابرألا يف )ةدایز( صقن
 ١٥٤٫٤٣٧٫٢٨٩ ٦٩٫٧٥٨٫٩١٥ ٣٥٤٫٦٣١٫١٤٦ ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز
 )٢٤٠٫٨٣٥( ٤٥٨٫١٩٣ )٩٠٨٫٧٤١( ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
 )٢٩٨٫٧٤٣( ١٫٣٠٠٫٠٨٧ -      تادعملاو تاكلتمملا يف )صقن( ةدایز
    

     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 

         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 )٣٫٦٩٤٫٣٦٤( ١٤٫٧٧٩٫٠٧٠  تاداریالا ةفلكت يف )صقن( ةدایز

 ١٣٫٥٠٣٫٨٢١ ١٣٫١٤٥٫٣٩٥   ةیراقعلا تارامثتسالا كالھتسإ يف ةدایز

 ٧٥٧٫٦٢٨ )٩٣٩٫٨٥٢(  ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا يف ةدایز )صقن(

 )٢٤٠٫٨٣٥( ٤٥٨٫١٩٣  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف )ةدایز( صقن

 )٩٫٠٣٢٫٥٢٢( -       )*( ىرخألا تاداریإلا يف ةدایز

  .)٣٠ و ٢٠ يحاضیإ( راجیإ دقع ءاھنإب ةقلعتملا ةقحتسملا تاراجیإلا دیق سكع ببسب ىرخألا تاداریإلا رثأت  * 

 ً.اقباس ةضورعملا تایوستلا يف ةلوادتملا ریغو ةلوادتملا تابولطملا نمض ةمئالم ةروصب ةقحتسملا تاراجیإلا ضرع مت

 يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب ضورقلا تالماعم فیلاكت ءافطإ ٤-٧-٦

 ةـفلكتلاب اـھــــساـیق مت يتلا ةـیلاـملا تاودألا ةفاك ءاـفطإ بـجی ،ةیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودلا رییاـعمللً اـقبط

 فیلاـكت ءاـفطإـب ةـعومجملا تـماـق ً،اـیخیراـت .يلعفلا ةدـئاـفلا لدـعم مادـختــــسإـب ةـلومعب ةـطبترملا ةـیلاـملا تاـبولطملا / تادوجوملاو ةأـفطملا

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا ةـیلمع نم ءزجكو .تـباـثلا طــــسقلا ةـقیرطب ضورقلا تالماـعم

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب تالماعملا فیلاكت ءافطإ باستحاب ةرادإلا تماق ،ةیدوعسلا

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٥ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 )ةمتت( فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 )ةمتت( يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب ضورقلا تالماعم فیلاكت ءافطإ ٤-٧-٦

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب

 )٦٫٦٩٧٫٤٥١( )٥٫٦٥٢٫٢٩٩( )٥٫٠٥٣٫١٨٢( لجألا ةلیوط ضورقلا يف ةدایز

 ٦٫٦٩٧٫٤٥١ ٣٫٨١٧٫١٤٩ ٥٫٠٥٣٫١٨٢  ةاقبملا حابرألا يف صقن

 -       ١٫٨٣٥٫١٥٠ -      )*( ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز

    

 ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا خیراـت لـبق ةـلھؤملا تادوجوملا ىلع لـیومتلا فیلاـكت تاـقورف لـیدـعتب ةـعومجملا مقت مل )*(

 .)١-٦ حاضیإ رظنأ( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا
     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 ٦٫٦٩٧٫٤٥١ ٣٫٨١٧٫١٤٩  ةیلاملا ءابعألا يف ةدایز

 نیفظوملا عفانمل يراوتكالا میوقتلا ٥-٧-٦

 میوقتلا تایلمع مادختــسإب ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم باــستحا بجی ،ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط 

 ةیلاملا مئاوقلا خیراتب ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیلحملا ةمظنأللً اقفو تامازتلالا هذھ باــستحإب ةعومجملا تماق ً،ایخیرات .يراوتكالا

 مئاوقلا ىلع رثألا ناـك .مــــصخلا تالدـعمو بـتاورلا تاداـیزو ،نیفظوملل ةـعقوتملا ةـیلبقتــــسملا ةـمدـخلا تارتف راـبتعالا نیعب ذـخألا نود

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب

 )١٧٠٫٢٠٨( ١٫٤٦٠٫٥٢٦ )٦٫٤٧٠٫٠٠٠( نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم يف صقن )ةدایز(

 ٢٫٣٦٦٫٢٠٨ )٨٧٣٫٥٢٦( ٦٫٤٧٠٫٠٠٠  ةاقبملا حابرألا يف )ةدایز( صقن

 )٢٫١٩٦٫٠٠٠( )٥٨٧٫٠٠٠( -        ىرخألا تایطایتحالا يف ةدایز

    

     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 ٢٫٣٦٦٫٢٠٨ )٨٧٣٫٥٢٦(  ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا يف )ةدایز( صقن

    

     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق دونب

 )٢٫١٩٦٫٠٠٠( )٥٨٧٫٠٠٠(  ىرخألا تایطایتحالا يف ةدایز
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٤ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 )ةمتت( فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیراقعلا تارامثتسالل ةیناجملا راجیإلا تارتف ةلمسرو تباثلا طسقلا ةقیرطب راجیإلا فیراصم ءافطإ ٣-٧-٦

 تاراجیإ دوقعك ةفنــــصملا راجیإلا دوقع ةفاك ءافطإ بجی ،ةیدوعــــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط 

 طورــشلً اقبط راجیإلا فیراــصم تابثإب ةعومجملا تماق ً،ایخیرات .تباثلا طــسقلا ةقیرطب رجأتــسمك ةعومجملا اھیف نوكت يتلاو ةیلیغــشت

 ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا ةیلمع نم ءزجكو .)تباثلا طــسقلا ةقیرطب راجیإلا يف ةدایزلاو ةیناجملا راجیإلا تارتف ءافطإ مدع يأ( دقعلا

 ىلإ ةفاـضإ .تباثلا طـسقلا ةقیرطب راجیإلا فیراـصم ةفاك باـستحاب ةرادإلا تماق ،ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل

 كلذل ةجیتنو ،ةرجأتـسم يـضارأ ىلع ةماقملا ينابملا ءاـشنإ لامكإب يـضارألا ضعبل ةیناجملا راجیإلا تارتف لالخ ةعومجملا تماق ،كلذ

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .ءاشنالا ةرتف لالخ تاراجیإلا ةلمسر ةرادإلل نكمی

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب

 )١٥٥٫٦٧٣٫١٠٩( )٦٨٫٤٨٥٫٤٧٥( )٤١١٫٨٣١٫٥٣٦( ةقحتسملا تاراجیإلا يف )ةدایز(
 ١٫٧٧٥٫٣٩٨ )٣٫٠٣١٫٧٢٠( ٥٨٫١٠٩٫١٣١  ةاقبملا حابرألا يف )ةدایز( صقن
 ١٥٤٫٤٣٧٫٢٨٩ ٦٩٫٧٥٨٫٩١٥ ٣٥٤٫٦٣١٫١٤٦ ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز
 )٢٤٠٫٨٣٥( ٤٥٨٫١٩٣ )٩٠٨٫٧٤١( ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف صقن )ةدایز(
 )٢٩٨٫٧٤٣( ١٫٣٠٠٫٠٨٧ -      تادعملاو تاكلتمملا يف )صقن( ةدایز
    

     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 

         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 )٣٫٦٩٤٫٣٦٤( ١٤٫٧٧٩٫٠٧٠  تاداریالا ةفلكت يف )صقن( ةدایز

 ١٣٫٥٠٣٫٨٢١ ١٣٫١٤٥٫٣٩٥   ةیراقعلا تارامثتسالا كالھتسإ يف ةدایز

 ٧٥٧٫٦٢٨ )٩٣٩٫٨٥٢(  ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا يف ةدایز )صقن(

 )٢٤٠٫٨٣٥( ٤٥٨٫١٩٣  ةرطیسملا ریغ ةیكلملا قوقح يف )ةدایز( صقن

 )٩٫٠٣٢٫٥٢٢( -       )*( ىرخألا تاداریإلا يف ةدایز

  .)٣٠ و ٢٠ يحاضیإ( راجیإ دقع ءاھنإب ةقلعتملا ةقحتسملا تاراجیإلا دیق سكع ببسب ىرخألا تاداریإلا رثأت  * 

 ً.اقباس ةضورعملا تایوستلا يف ةلوادتملا ریغو ةلوادتملا تابولطملا نمض ةمئالم ةروصب ةقحتسملا تاراجیإلا ضرع مت

 يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب ضورقلا تالماعم فیلاكت ءافطإ ٤-٧-٦

 ةـفلكتلاب اـھــــساـیق مت يتلا ةـیلاـملا تاودألا ةفاك ءاـفطإ بـجی ،ةیدوعــــسلا ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودلا رییاـعمللً اـقبط

 فیلاـكت ءاـفطإـب ةـعومجملا تـماـق ً،اـیخیراـت .يلعفلا ةدـئاـفلا لدـعم مادـختــــسإـب ةـلومعب ةـطبترملا ةـیلاـملا تاـبولطملا / تادوجوملاو ةأـفطملا

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف ةدـمتعملا يلاـملا ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا ةـیلمع نم ءزجكو .تـباـثلا طــــسقلا ةـقیرطب ضورقلا تالماـعم

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب تالماعملا فیلاكت ءافطإ باستحاب ةرادإلا تماق ،ةیدوعسلا

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٥ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 )ةمتت( فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 )ةمتت( يلعفلا ةدئافلا لدعم مادختسإب ضورقلا تالماعم فیلاكت ءافطإ ٤-٧-٦

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب

 )٦٫٦٩٧٫٤٥١( )٥٫٦٥٢٫٢٩٩( )٥٫٠٥٣٫١٨٢( لجألا ةلیوط ضورقلا يف ةدایز

 ٦٫٦٩٧٫٤٥١ ٣٫٨١٧٫١٤٩ ٥٫٠٥٣٫١٨٢  ةاقبملا حابرألا يف صقن

 -       ١٫٨٣٥٫١٥٠ -      )*( ةیراقعلا تارامثتسالا يف ةدایز

    

 ریرقتلل ةـیلودـلا رییاـعملا ىلإ لوحتلا خیراـت لـبق ةـلھؤملا تادوجوملا ىلع لـیومتلا فیلاـكت تاـقورف لـیدـعتب ةـعومجملا مقت مل )*(

 .)١-٦ حاضیإ رظنأ( ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا
     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 ٦٫٦٩٧٫٤٥١ ٣٫٨١٧٫١٤٩  ةیلاملا ءابعألا يف ةدایز

 نیفظوملا عفانمل يراوتكالا میوقتلا ٥-٧-٦

 میوقتلا تایلمع مادختــسإب ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم باــستحا بجی ،ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقبط 

 ةیلاملا مئاوقلا خیراتب ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیلحملا ةمظنأللً اقفو تامازتلالا هذھ باــستحإب ةعومجملا تماق ً،ایخیرات .يراوتكالا

 مئاوقلا ىلع رثألا ناـك .مــــصخلا تالدـعمو بـتاورلا تاداـیزو ،نیفظوملل ةـعقوتملا ةـیلبقتــــسملا ةـمدـخلا تارتف راـبتعالا نیعب ذـخألا نود

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا

 ٢٠١٨ سرام ٣١ ٢٠١٧ سرام ٣١ ٢٠١٦ لیربأ ١ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر  ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق دونب

 )١٧٠٫٢٠٨( ١٫٤٦٠٫٥٢٦ )٦٫٤٧٠٫٠٠٠( نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم يف صقن )ةدایز(

 ٢٫٣٦٦٫٢٠٨ )٨٧٣٫٥٢٦( ٦٫٤٧٠٫٠٠٠  ةاقبملا حابرألا يف )ةدایز( صقن

 )٢٫١٩٦٫٠٠٠( )٥٨٧٫٠٠٠( -        ىرخألا تایطایتحالا يف ةدایز

    

     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 ٢٫٣٦٦٫٢٠٨ )٨٧٣٫٥٢٦(  ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا يف )ةدایز( صقن

    

     ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
         يدوعس لایر يدوعس لایر   ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق دونب

 )٢٫١٩٦٫٠٠٠( )٥٨٧٫٠٠٠(  ىرخألا تایطایتحالا يف ةدایز
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٦ 

  )ةمتت( ةرم لوأل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت -٦

 )ةمتت( فینصتلا ةداعإ تایلمعو ةماھلا ةیلاقتنالا تالیدعتلا حیضوت ٧-٦

 فینصتلا ةداعإ تایوست ٦-٧-٦

 يلودلا ةبـساحملا رایعم يف ةدراولا ةـصاقملا دعاوق عم ىـشامتتل لقتـسم دنب يف ىرخألا تاداریإلا نم ىرخألا فیراـصملا فینـصت ةداعإ

 :يتآلاك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع رثألا ناك .ةیلاملا مئاوقلا ضرع – )١(

    ٢٠١٨    ٢٠١٧ 
       يدوعس لایر يدوعس لایر ةدحوملا لخدلا ةمئاق دونب

 ٩٫٧٥١٫٩٤٩ -        ىرخألا فیراصملا يف ةدایز
 )٩٫٧٥١٫٩٤٩( -        ىرخألا تاداریإلا يف ةدایز
   

 

  ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق ىلع رثألا ٨-٦

 ةیلودلا رییاعملا ىلإ لوحتلا دعب ٢٠١٧ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا تاونسلل ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع يرھوج رثأ يأ كانھ نكی مل
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل

 
 قودنصلا يف دقنلاو كونبلا ىدل ةدصرألا -٧

 

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

      

 ٢٤١٫٩٣٢٫٢٠٤  ١٥٧٫٤٠٣٫٠٩٠  ٧٩٫٥٠٩٫٢٤٢ كونبلا ىدل دقن

 ٩٠١٫٩٢٧  ٨١٤٫٤٩٨  ٨٤١٫٧٢٦ قودنصلا يف دقن

 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨  يلامجإلا

 
 نونیدملا -٨

 لوبق لبقو .ينامتئإ فینــصت مھل دجوی ال نیذلا صاخلا عاطقلا يرجأتــسم نم ةلومع نودب ةقحتــسملا غلابملا يفاــص نم دنبلا اذھ نوكتی

 عقوتی ،ةقباـسلا ةربخلا ىلعً اءانبو .نامتئإلل دودح عـضتو ،لمتحملا لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا میوقتب ةعومجملا ةرادإ موقت ،دیدج لیمع يأ

 يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا لباقم تانامـض ىلع لوـصحلا ةعومجملا ةـسایـس نم سیل ھنأو .اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا لماك لیـصحت

 .تانامض نودب اھمظعم نإف

  :يتآلاك اھلیصحت يف كوكشملا نویدلا صصخم ةكرح تناك

 

   ٢٠١٨ 
 

   ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٢٦٫١٦٤٫٠٦٧  ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩   ةنسلا ةیادب يف

 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤٫٨١٤٫٤٩٨ )٢٩ حاضیإ( ةنسلا صصخم

 )٦٧٨٫٩٨٠(  )٤٫٦١٤٫١٥٤( بطش

 ٤٨٫٤١٦٫٤٧٩  ١٣٨٫٦١٦٫٨٢٣ ةنسلا ةیاھن يف

 حاـضیإ( )ءيـش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـس لایر نویلم ١٫٥٦ اھردق ةرـشابم ةقحتـسم غلابم بطـشب ةعومجملا تماق ،ةرتفلا لالخ

٢٩(. 

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٧ 

 )ةمتت( نونیدملا -٨
 ةطبترملا نامتئالا رطاخم ساـسأ ىلع اھفینـصتب تماقو نیرجأتـسملا نم ةنیدملا ممذلا لیـصحت طمن ةعجارمب ةرادإلا تماق ،ةنـسلا لالخ

 صــــصخم بینجتب ةرادإلا تماق ،ةنیدملا ممذلا رامعأ تائف نم ةئف لكل ةلماــــشلاو ةقیقدلا ةعجارملا ىلإ ادانتــــساو .هدح ىلع اھنم لكب

 نویدلا صـصخم مییقتب ةعومجملا تماق ول .يدوعـس لایر نویلم ١٣٨٫٦ غلبمب ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك اھلیـصحت يف كوكـشملا نویدلل

 .يدوعس لایر نویلم ٩٤٫٨ غلبمب ةنسلا لخد يفاص دازل ،ةقباسلا ةیجھنملا ىلع ءانب اھلیصحت يف كوكشملا

 :اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 صــصخم تابثإب اھنأــشب ةعومجملا مقت ملو ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادــسلا ةرخأتم غلابم ىلع ةنیدملا ممذلا لمتــشت ،هالعأ نیبم وھ امك

 نأـشب ىرخأ ةینامتئإ تازیزعت وأ تانامـض يأب ةعومجملا ظفتحت ال .لیـصحتلل ةلباق غلابملا كلت لازتال ثیح اھلیـصحت يف كوكـشم نوید

 .لباقملا فرطلل ةعومجملا لبق نم ةقحتسم غلابم يأ لباقم اھتیوستل يماظن قح اھیدل دجوی ال امك ةدصرألا هذھ

 حنم خیراـت ذـنم ةـنیدـملا ممذـلل ةـیناـمتئالا ةدوجلا يف ریغت يأ راـبتعالا نیعب ةـعومجملا ذـخأـت ،ةـنیدـملا ممذـلا لـیــــصحت ةـیلباـق دـیدـحت دـنعو

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن خیرات ىتح لصألا يف نامتئالا

 

 اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩
 ةـــــسراـمم ىلع ةردـقلا ةـعومجملا ىدـل ناـك اذإ ةـعومجملاـب ةـقالع تاذ تاـھج تاـھجلا ربتعت ،ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذـھ دادـعإ ضارغأل

 ةكرتـشملا ةرطیـسلل نیتعـضاخ ةھجلاو ةعومجملا تناك اذإ وأ ،سكعلاو ،ةیلاملاو ةیلیغـشتلا تارارقلا ذاختإ دنع ةھجلا ىلع ماھلا ریثأتلا

 .تآشنم وأً ادارفأ نوكت دق ةقالعلا تاذ تاھجلا نإ .كرتشملا ماھلا ریثأتلا وأ

 مئاوقلا دیحوت دنع ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج لثمت يتلاو ،اھل ةعباتلا تاكرـــشلاو مألا ةكرـــشلا نیب تالماعملاو ةدـــصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفإلا متی ملو ةیلاملا

 نورخآلا نومھاسملاو مألا ةكرشلا ١-٩
 :)٢٣ حاضیإ( ٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةیلاتلا تآشنملا لبق نم ةكولمم ةعومجملا نإ 

 % ةیكلملا ةبسن   

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ سیسأتلا دلب ةقالعلا ةعیبط مسإلا
        

 ٥٢ ٥٢ ٥٢ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا  ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش

 ٣ ٣ ٣ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش

 ١٥ ١٥ ١٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ریكحلا زیزعلادبع زاوف /دیسلا

 ١٥ ١٥ ١٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ریكحلا زیزعلادبع ناملس /دیسلا

 ١٥ ١٥ ١٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ریكحلا زیزعلادبع دیجملادبع /روتكدلا

 - - ٥ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم )*( )دحاو صخش ةكرش( ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش

 - - ٥ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم )*( )دحاو صخش ةكرش( ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش

 - - ٥ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم )*( )دحاو صخش ةكرش( ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش

 قفاوملا( ــــــھ١٤٣٩ مرحم ٨ خیراتب يراجتلا لجـسلا يف ةمھاـسملا ةكرـشلا لیجـست نم اًرابتعإ ةكرـشلا يف ددج نیمھاـسم لوخد مت )*(

 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨

 

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ١٨٠ نم رثكأ
ً اموی

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
 ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ٧٩٫٠٢٣٫٢٥٩ ٥٣٫٧٤٧٫٣٣٠ ٣٦٫٣٠١٫٦٢٩ ٢٤٫٥٢٨٫٧٨٠ ٥٣٫١٣٢٫١٧٨ ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦ ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤ ٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦ ٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠ ١٥٫٥٢٢٫٠١١ ٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤ ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥ ٢٠١٧ سرام ٣١

 ٦٨٫١٣٠٫٥١١ ٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢ ١٣٫٩٨٨٫٣١١ ١٣٫٠٠٧٫١٣٤ ٥٠٫١٣٤٫٠٥٧ ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥ ٢٠١٦ لیربأ ١
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٧ 

 )ةمتت( نونیدملا -٨
 ةطبترملا نامتئالا رطاخم ساـسأ ىلع اھفینـصتب تماقو نیرجأتـسملا نم ةنیدملا ممذلا لیـصحت طمن ةعجارمب ةرادإلا تماق ،ةنـسلا لالخ

 صــــصخم بینجتب ةرادإلا تماق ،ةنیدملا ممذلا رامعأ تائف نم ةئف لكل ةلماــــشلاو ةقیقدلا ةعجارملا ىلإ ادانتــــساو .هدح ىلع اھنم لكب

 نویدلا صـصخم مییقتب ةعومجملا تماق ول .يدوعـس لایر نویلم ١٣٨٫٦ غلبمب ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك اھلیـصحت يف كوكـشملا نویدلل

 .يدوعس لایر نویلم ٩٤٫٨ غلبمب ةنسلا لخد يفاص دازل ،ةقباسلا ةیجھنملا ىلع ءانب اھلیصحت يف كوكشملا

 :اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا رامعأب ًالیلحت يلی امیف

 صــصخم تابثإب اھنأــشب ةعومجملا مقت ملو ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف دادــسلا ةرخأتم غلابم ىلع ةنیدملا ممذلا لمتــشت ،هالعأ نیبم وھ امك

 نأـشب ىرخأ ةینامتئإ تازیزعت وأ تانامـض يأب ةعومجملا ظفتحت ال .لیـصحتلل ةلباق غلابملا كلت لازتال ثیح اھلیـصحت يف كوكـشم نوید

 .لباقملا فرطلل ةعومجملا لبق نم ةقحتسم غلابم يأ لباقم اھتیوستل يماظن قح اھیدل دجوی ال امك ةدصرألا هذھ

 حنم خیراـت ذـنم ةـنیدـملا ممذـلل ةـیناـمتئالا ةدوجلا يف ریغت يأ راـبتعالا نیعب ةـعومجملا ذـخأـت ،ةـنیدـملا ممذـلا لـیــــصحت ةـیلباـق دـیدـحت دـنعو

 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن خیرات ىتح لصألا يف نامتئالا

 

 اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩
 ةـــــسراـمم ىلع ةردـقلا ةـعومجملا ىدـل ناـك اذإ ةـعومجملاـب ةـقالع تاذ تاـھج تاـھجلا ربتعت ،ةدـحوملا ةـیلاـملا مئاوقلا هذـھ دادـعإ ضارغأل

 ةكرتـشملا ةرطیـسلل نیتعـضاخ ةھجلاو ةعومجملا تناك اذإ وأ ،سكعلاو ،ةیلاملاو ةیلیغـشتلا تارارقلا ذاختإ دنع ةھجلا ىلع ماھلا ریثأتلا

 .تآشنم وأً ادارفأ نوكت دق ةقالعلا تاذ تاھجلا نإ .كرتشملا ماھلا ریثأتلا وأ

 مئاوقلا دیحوت دنع ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج لثمت يتلاو ،اھل ةعباتلا تاكرـــشلاو مألا ةكرـــشلا نیب تالماعملاو ةدـــصرألا فذح مت

 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفإلا متی ملو ةیلاملا

 نورخآلا نومھاسملاو مألا ةكرشلا ١-٩
 :)٢٣ حاضیإ( ٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةیلاتلا تآشنملا لبق نم ةكولمم ةعومجملا نإ 

 % ةیكلملا ةبسن   

 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ سیسأتلا دلب ةقالعلا ةعیبط مسإلا
        

 ٥٢ ٥٢ ٥٢ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا  ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش

 ٣ ٣ ٣ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش

 ١٥ ١٥ ١٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ریكحلا زیزعلادبع زاوف /دیسلا

 ١٥ ١٥ ١٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ریكحلا زیزعلادبع ناملس /دیسلا

 ١٥ ١٥ ١٠ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم ریكحلا زیزعلادبع دیجملادبع /روتكدلا

 - - ٥ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم )*( )دحاو صخش ةكرش( ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش

 - - ٥ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم )*( )دحاو صخش ةكرش( ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش

 - - ٥ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا مھاسم )*( )دحاو صخش ةكرش( ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش

 قفاوملا( ــــــھ١٤٣٩ مرحم ٨ خیراتب يراجتلا لجـسلا يف ةمھاـسملا ةكرـشلا لیجـست نم اًرابتعإ ةكرـشلا يف ددج نیمھاـسم لوخد مت )*(

 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨

 

 اھتمیق ضفخنت ملو دادسلا ةرخأتم   
 

 يلامجإلا
 دادسلا ةرخأتم ریغ
ً اموی ٣٠ ةیاغل اھتمیق ضفخنت ملو

٩٠ – ٣١ 
ً اموی ١٨٠ – ٩١ً اموی

 ١٨٠ نم رثكأ
ً اموی

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر 
 ──────── ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
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 ٩٦٫٢٨٨٫٩٩٤ ٤٦٫٢٨٧٫٥٥٦ ٢٧٫٨٠٧٫٩٠٠ ١٥٫٥٢٢٫٠١١ ٤٧٫٨٧٢٫٢٠٤ ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥ ٢٠١٧ سرام ٣١

 ٦٨٫١٣٠٫٥١١ ٢٤٫٣٠٨٫٠٦٢ ١٣٫٩٨٨٫٣١١ ١٣٫٠٠٧٫١٣٤ ٥٠٫١٣٤٫٠٥٧ ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥ ٢٠١٦ لیربأ ١
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٨ 

 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩

 ةعباتلا تاكرشلا ٢-٩
 .)١( حاضیإلا يف ةعباتلا تاكرشلا يف صصحلا نایبت مت

  ةرادإلا يفظوم رابك تاضیوعت ٣-٩
 :نیرخآلا ةرادإلا يفظوم رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاضیوعت يلی امیف

      ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر   

 ١٤٫٩١٥٫٤١٩  ١٨٫٧٢٠٫٢٦٠   لجألا ةریصق عفانمو بتاور

 ٢٫٠٩٣٫٧٥٣  ١٫٠٤٩٫٤٢٣   ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

 ١٧٫٠٠٩٫١٧٢  ١٩٫٧٦٩٫٦٨٣    ةرادإلا يفظوم رابك تاضیوعت يلامجإ

  ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ٤-٩
 لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا لبق نم تالماعملا كلت طورـش دمتعت .ةقالع تاذ تاھج عم تالماعم ءارجإب ةعومجملا تماق ،ةنـسلا لالخ

 :اھب ةقلعتملا غلابملاو ةماھلا تالماعملابً انایب يلی امیف .ةیداعلا

     ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    ةیئاھنلا مألا ةكرشلا
  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت

 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ )٢٥ حاضیإ(  

 ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 ١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠  -        )١٤ حاضیإ( ةددسمو ةارتشم يضارأ

 )٩٤٨٫٦٦٧(  )١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤( )١٣ حاضیإ( عیبلل ةحاتم تارامثتسا لیوحت

 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  -        اًمدقم عوفدم راجیإ لیوحت

 -       ٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢ ىرخأ ةقالع تاذ تاھج لالخ نم ةدصرا ةیوست

 -       ١٩٫٩٣٤٫٢٧٥ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملل تاعفد

 ١٢٦٫٢٢٧٫٤٨٥  ٢٠٫٣٤٢٫١٣٤ )١٤ حاضیإ( ةیراقع تارامثتسا لیوحت

 -       ١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥ )١٤ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ضرأ عیب ةیوست

 
     ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    ىرخألا ةقالعلا تاذ تاھجلاو ةقیقشلا تاكرشلا

 -       ١٠٫٧٥٠٫٠٠٠ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم اھتیوست مت حابرأ تاعیزوت
 ٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣  ٥٥٨٫١٢٠٫٣١٩ راجیإ تاداریإ

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٨٫٤٨٥٫٦٦٦ راجیا تاموصخ

 ٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧  ٨٨٫٥٠٩٫٢٩٢ تامدخ فیراصم

 ١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩  ٢٥٥٫١٤٠٫٣٧٧ ذیفنتلا تحت عیراشملا نمض ةجردم ةیئاشنإ لامعأ

 ٦٦٫٨٥٣٫٨٤٩  -        )١٤ حاضیإ( ةیراقع تارامثتسا لیوحت

 زیزعلا دبع زاوف ةكرــش يھو ىرخأ ةقالع تاذ ةھج ىلإ عیراــشملا عیمج ءاــشنإ دوقع دانــسإ ،مألا ةكرــشلا يف نیمھاــسملا ةقفاومب ،مت

 .تاصقانملا لالخ نم متت ال دوقعلا هذھ دانسإ ةیلمع نإ .)١١ حاضیإ( ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٩ 

 
 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩

 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ  ٥-٩
 :ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا )١

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  ةلوادتم
      

      ةقیقش تاكرش

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش

 ٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧  ٨٫٥٤٦٫٤٥٠  ٣٤٫٠٤١٫٩٥٣ )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش

 -        -        ٢٠٫٥٠٠٫٠٠٠ )أ( ةیراجتلا ساف

 ٣٫٧٠٩٫٤٠١  ٤٫٦٦٤٫٩١٨  ١٫٢٥٢٫٧٦١ )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش

 -        -        ٧٣٫٧٢٢ )ب( ةدودحملا ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
      

      ىرخأ ةقالع تاذ تاھج

 ١٠٫٤٧٣٫٤٣٩  ٥٫١٨٣٫٣٨٨  ٢٢٫٩٠٩٫٢٠٣ )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم

 ٢٠٫٦٥٥٫١٦٥  -        ٨٫٠٤٦٫٦٦٧ )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش

 ٣٠٫٤١٠٫٤١٣  -        ٥٠٩٫٧٩٧ )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش

 -        -        ٣٥٩٫٩٤٥ )أ( ةركتبملا باعلألا ةراھم ةكرش

 ١٥٫٥٩٩٫٨٨٨  ٣٫٣١٤٫٠٤٤  -       ةینمألا دجن سیراضت ةكرش

 ٣٫٠٦٤٫١٥٨  -        -       ةیراقعلا ناوكأ ةكرش

 ٢٫٠٦٥٫٩٦٢  ٥٤٤٫٦١٥  ٨٨٥٫٣٥٣ ىرخأ

 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١ 

      ةلوادتم ریغ

      ةقیقش ةكرش

 ٣٥٠٫٣٢٢٫٥٦٩  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠ قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
      

       ىرخأ ةقالع تاذ ةھج

 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  -       تاراقعلل نئادملا ةمجن

 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠ 
 

 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملا )٢
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١  

       يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  
      ةیئاھنلا مألا ةكرشلا

 ٦٨٫٦٨١٫٨٠٩  ٣٫٠٦٨٫٢٤٣  ١٥٫٦٢٧٫٣٨٧ ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش

      

      ةقیقش ةكرش

 ٥٥٫٥٠٣٫١٤١  ١٣٫٥٣٠٫٠١٠  -       )ب( ةدودحملا ةیراجتلا كسن ةكرش

      

       ىرخأ ةقالع تاذ تاھج

 ١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨  ٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩  ٢٠٠٫٢٨٧٫٦٩٢ )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش

 -  -  ٤٫٤٥٥٫٨٥٨ ةینمألا دجن سیراضت ةكرش

 -  -  ١٫٢٤٨٫٦٠٩   قفارملا ةرادإل ناقتإ

 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٨ 

 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩

 ةعباتلا تاكرشلا ٢-٩
 .)١( حاضیإلا يف ةعباتلا تاكرشلا يف صصحلا نایبت مت

  ةرادإلا يفظوم رابك تاضیوعت ٣-٩
 :نیرخآلا ةرادإلا يفظوم رابكو ةرادإلا سلجم ءاضعأ تاضیوعت يلی امیف

      ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر   

 ١٤٫٩١٥٫٤١٩  ١٨٫٧٢٠٫٢٦٠   لجألا ةریصق عفانمو بتاور

 ٢٫٠٩٣٫٧٥٣  ١٫٠٤٩٫٤٢٣   ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم

 ١٧٫٠٠٩٫١٧٢  ١٩٫٧٦٩٫٦٨٣    ةرادإلا يفظوم رابك تاضیوعت يلامجإ

  ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ٤-٩
 لامعألا ةرود لالخ ةرادإلا لبق نم تالماعملا كلت طورـش دمتعت .ةقالع تاذ تاھج عم تالماعم ءارجإب ةعومجملا تماق ،ةنـسلا لالخ

 :اھب ةقلعتملا غلابملاو ةماھلا تالماعملابً انایب يلی امیف .ةیداعلا

     ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    ةیئاھنلا مألا ةكرشلا
  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت

 ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٢٫٠٠٠٫٠٠٠ )٢٥ حاضیإ(  

 ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 ١٫٤١٨٫٣٠٩٫٠٥٠  -        )١٤ حاضیإ( ةددسمو ةارتشم يضارأ

 )٩٤٨٫٦٦٧(  )١٠٣٫٣٣٤٫٢٠٤( )١٣ حاضیإ( عیبلل ةحاتم تارامثتسا لیوحت

 )١٤٫٣١٦٫٥٠٠(  -        اًمدقم عوفدم راجیإ لیوحت

 -       ٧٧٫٦٥٧٫٨٧٢ ىرخأ ةقالع تاذ تاھج لالخ نم ةدصرا ةیوست

 -       ١٩٫٩٣٤٫٢٧٥ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملل تاعفد

 ١٢٦٫٢٢٧٫٤٨٥  ٢٠٫٣٤٢٫١٣٤ )١٤ حاضیإ( ةیراقع تارامثتسا لیوحت

 -       ١١٥٫٧٦٣٫٦٢٥ )١٤ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ضرأ عیب ةیوست

 
     ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

    ىرخألا ةقالعلا تاذ تاھجلاو ةقیقشلا تاكرشلا

 -       ١٠٫٧٥٠٫٠٠٠ ةقالع تاذ ةھج باسح لالخ نم اھتیوست مت حابرأ تاعیزوت
 ٤٥٣٫٢٠٥٫٣٣٣  ٥٥٨٫١٢٠٫٣١٩ راجیإ تاداریإ

 ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٨٫٤٨٥٫٦٦٦ راجیا تاموصخ

 ٨٩٫٣٩٢٫٨٠٧  ٨٨٫٥٠٩٫٢٩٢ تامدخ فیراصم

 ١٫١٧٠٫٣٠٦٫٨٠٩  ٢٥٥٫١٤٠٫٣٧٧ ذیفنتلا تحت عیراشملا نمض ةجردم ةیئاشنإ لامعأ

 ٦٦٫٨٥٣٫٨٤٩  -        )١٤ حاضیإ( ةیراقع تارامثتسا لیوحت

 زیزعلا دبع زاوف ةكرــش يھو ىرخأ ةقالع تاذ ةھج ىلإ عیراــشملا عیمج ءاــشنإ دوقع دانــسإ ،مألا ةكرــشلا يف نیمھاــسملا ةقفاومب ،مت

 .تاصقانملا لالخ نم متت ال دوقعلا هذھ دانسإ ةیلمع نإ .)١١ حاضیإ( ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٣٩ 

 
 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩

 ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ  ٥-٩
 :ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ يلاتلا لودجلا صخلی

 :ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا )١

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  ةلوادتم
      

      ةقیقش تاكرش

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش

 ٢٤٫٢٦٥٫٥٨٧  ٨٫٥٤٦٫٤٥٠  ٣٤٫٠٤١٫٩٥٣ )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش

 -        -        ٢٠٫٥٠٠٫٠٠٠ )أ( ةیراجتلا ساف

 ٣٫٧٠٩٫٤٠١  ٤٫٦٦٤٫٩١٨  ١٫٢٥٢٫٧٦١ )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش

 -        -        ٧٣٫٧٢٢ )ب( ةدودحملا ةیراجتلا عیراشملل كسن ةكرش
      

      ىرخأ ةقالع تاذ تاھج

 ١٠٫٤٧٣٫٤٣٩  ٥٫١٨٣٫٣٨٨  ٢٢٫٩٠٩٫٢٠٣ )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم

 ٢٠٫٦٥٥٫١٦٥  -        ٨٫٠٤٦٫٦٦٧ )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش

 ٣٠٫٤١٠٫٤١٣  -        ٥٠٩٫٧٩٧ )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش

 -        -        ٣٥٩٫٩٤٥ )أ( ةركتبملا باعلألا ةراھم ةكرش

 ١٥٫٥٩٩٫٨٨٨  ٣٫٣١٤٫٠٤٤  -       ةینمألا دجن سیراضت ةكرش

 ٣٫٠٦٤٫١٥٨  -        -       ةیراقعلا ناوكأ ةكرش

 ٢٫٠٦٥٫٩٦٢  ٥٤٤٫٦١٥  ٨٨٥٫٣٥٣ ىرخأ

 ١٦٠٫٢٤٤٫٠١٣  ١٧٢٫٢٥٣٫٤١٥  ٢٣٨٫٥٧٩٫٤٠١ 

      ةلوادتم ریغ

      ةقیقش ةكرش

 ٣٥٠٫٣٢٢٫٥٦٩  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠ قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
      

       ىرخأ ةقالع تاذ ةھج

 ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  ١٤٫١٢٢٫٤٧٧  -       تاراقعلل نئادملا ةمجن

 ٣٦٤٫٤٤٥٫٠٤٦  ٢١٤٫٤٤٥٫٠٤٧  ٢٠٠٫٣٢٢٫٥٧٠ 
 

 :ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملا )٢
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١  

       يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  
      ةیئاھنلا مألا ةكرشلا

 ٦٨٫٦٨١٫٨٠٩  ٣٫٠٦٨٫٢٤٣  ١٥٫٦٢٧٫٣٨٧ ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش

      

      ةقیقش ةكرش

 ٥٥٫٥٠٣٫١٤١  ١٣٫٥٣٠٫٠١٠  -       )ب( ةدودحملا ةیراجتلا كسن ةكرش

      

       ىرخأ ةقالع تاذ تاھج

 ١٩٧٫٢٩٦٫٧٨٨  ٢٠٩٫٥٠١٫٦٣٩  ٢٠٠٫٢٨٧٫٦٩٢ )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش

 -  -  ٤٫٤٥٥٫٨٥٨ ةینمألا دجن سیراضت ةكرش

 -  -  ١٫٢٤٨٫٦٠٩   قفارملا ةرادإل ناقتإ

 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٠ 

 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ  ٥-٩
 

 :)١١ حاضیإ( لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا )٣
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١  

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  
      

       ىرخأ ةقالع تاذ ةھج

      ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش

 ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧  ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩ لوادتملا ءزجلا

 ٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩  ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠٫٦٩٢٫١١٦  لوادتملا ریغ ءزجلا

 ٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦  ١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣  ٣٥٥٫١٩٩٫٩٧٥ 
 

 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب دونبلا هذھ لثمت  )أ(

 .ضبقلا ةقحتسم راجیا تاداریا مصخ دعب ،امدقم ةضوبقم تاراجیإ يسیئر لكشب دونبلا هذھ لثمت  )ب(
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش ٦-٩
 

 ةمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجـست مل .ًادقن اھدادـس متیو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامـض نودب ،ةنـسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدـصرألا نإ

 .لماكلاب اھلیصحت متیس ةدصرألا هذھ نأب اھداقتعال ةنس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتسملا غلابملا

 

 ةقالع تاذ تآــشنم مــساب ةمربم )ينابملا( ةعومجملاب ةــصاخلا ةیراقعلا تارامثتــسالا اھیلع ماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ دوقع نإ

  .)٣٧ و ١٤ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق يتلاو ،ةعومجملاب

 

 .)١٦ حاضیإ( نیمھاسملا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضب ةنومضم يھو ةیلحم كونب نم لجألا ةلیوط ضورق ىلع ةعومجملا تلصح

 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -١٠
 

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦  ٦٠٫٦٤٣٫٤١٣  ٣٤٫٣٧٤٫١٧٢ نیدرومل ةمدقم تاعفد

 ٣٫٥١٨٫٥٠٩  ٥٫١٤٣٫٧٧٣  ٧٫٥٢٩٫٦٣٥ً امدقم ةعوفدم فیراصم

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٠٠٫٠٠٠  نامض تاباطخ

 ٤٫٨٢٣٫٠٦٣  ٥٫٧٤٠٫٠٠٧  ٣٫٢٣٠٫١٤٤  نیفظوم ممذ

 ١٧٫٣٩٨٫١٨٧  ٨٫٢٣٥٫١١٩  ٢٫١٩١٫٨٠٦ً امدقم عوفدم راجیإ

 ١٥٤٫٠٥٣  ٣٩٢٫٣٤٣  ٦٧٥٫١٥٦ ىرخأ

 ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣ يلامجإلا
 

 حاـضیإ( )ءيـش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـس لایر نویلم ٧٫٨ غلبمب نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ضیفختب ةعومجملا تماق ،ةنـسلا لالخ

٣١(. 

 
 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -١١

 ،ةیراجت تاعمجم ءاـــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرـــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرـــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقمل ةمدقملا تاعفدلا لثمت

 .)٩ حاضیإ( اھلامكإ لحارم توافتت يتلاو

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤١ 

 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -١٢

 لوازتو ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھــسیــسأت مت ةیراقع ةكرــش ،ةراجتلل لبقتــسملا قاوــسأ ةكرــش لامــسأر يف رامثتــسا دنبلا اذھ لثمی

 وأ اھعیبو اھیلع ينابملا ةماقإ ضرغب يـضارألا ءارـشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا لامعألاو ينابملا ةنایـصو ينابملل ةماعلا تالواقملا لامعأ

 :يتآلاك ةنسلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك .ةكرشلا ةحلصمل اھریجأت

 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

  يف ةصحلا
  حابرألا

 
 يماتخلا دیصرلا حابرألا تاعیزوت

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر
───── ──────── ──────── ──────── ──────── 

٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢ )٥٫٠٠٠٫٠٠٣( ٩٫٦٥٠٫٩٢٨ ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ ٪٢٥ ٢٠١٨ 
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ 

 
 

 ةیلاملا مئاوقلا يف ةرھاظلا غلابملا اھنع حصفملا تامولعملا سكعت .ةلیمزلا ةكرشلل ةصخلملا ةیلاملا تامولعملا هاندأ لوادجلا حضوت

 نم ةیرھوج تاریغت ثدحت مل .٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف امك غلابملا كلت يف ةعومجملا ةصح سیلو ةلیمزلا ةكرشلل

 .٢٠١٦ لیربأ ١ ىتح ٢٠١٥ ربمسید ٣١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٦ ربمسید ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧ ربمسید ٣١

 :ةصخلملا يلاملا زكرملا ةمئاق 
 ٢٠١٥ ربمسید ٣١  ٢٠١٦ ربمسید ٣١  ٢٠١٧ ربمسید ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٦٫١٠٢٫٦٦٧  ١٤٫٩٢٢٫٩٥٨  ١٥٫٨٦٧٫٦٩٩ ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

 ٢٨٥٫٢٣٤٫٠٩٣  ٢٥٢٫٩٩٦٫٩١٣  ٢٣٦٫٩٩٣٫٩٤٣ ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ

 )٦٣٫٦٤٣٫١٧٠(  )٧٤٫٨١٥٫٣٢٠(  )٧٤٫٥٣٦٫٨٢٢( ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

 )٨٢٫٩٠٦٫٠٣٠(  )٥٣٫٠٣٠٫٩٦٣(  )١٩٫٦٤٧٫٥٣٢( ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ

 ١٤٤٫٧٨٧٫٥٦٠  ١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨  ١٥٨٫٦٧٧٫٢٨٨  تادوجوملا يفاص

 

      :يف ةیھتنملا ةنسلل لخدلا ةمئاق

 ٢٠١٦ ربمسید ٣١  ٢٠١٧ ربمسید ٣١   

  يدوعس لایر  يدوعس لایر   

 ١١٩٫٣٤٣٫٤٦٣  ١١٢٫١١١٫٤٢٧    تاداریإلا

 )٧٠٫١٣١٫٨٩١(  )٦١٫٠٩٧٫٨٠١(    تاداریإلا ةفلكت

 ٤٩٫٢١١٫٥٧٢  ٥١٫٠١٣٫٦٢٦    حبرلا يلامجإ

 )١٫٧٣٥٫٠٢٣(  )٣٤٩٫٣٤٩(     جیورتو ةیاعد فیراصم

 )٣٫٣٠٥٫٠٥٥(  )٢٫٤٩٩٫٨٦٩(    ةیرادإو ةیمومع فیراصم

 ٤٤٫١٧١٫٤٩٤  ٤٨٫١٦٤٫٤٠٨   تایلمعلا لخد

 )١٠٫٢٨٤٫٩٣٧(  )١٠٫٤٦٨٫٢٠٣(    ةیلام ءابعأ

 ١٫٣٩٩٫٤٧١  ١٫٧٨٩٫٩١٦   ىرخأ تاداریإ

 ٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨  ٣٩٫٤٨٦٫١٢١    ةاكزلا لبق لخدلا

 -        )٨٨٢٫٤٠٩(   ةاكزلا

 ٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨  ٣٨٫٦٠٣٫٧١٢    ةنسلا لخد يفاص

      

      :ةیرتفدلا غلابملا ةیوست

 ١٤٤٫٧٨٧٫٥٦٠  ١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨   ةیحاتتفالا تادوجوملا يفاص

 )٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠١٢(   حابرأ تاعیزوت

 ٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨  ٣٨٫٦٠٣٫٧١٢    ةنسلا لخد يفاص

 ١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨  ١٥٨٫٦٧٧٫٢٨٨    ةیماتخلا تادوجوملا يفاص
      

  .٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةیلامسأر تادھعت وأ ،ةلمتحم تامازتلا ةلیمزلا ةكرشلا ىدل دجوی ال 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٠ 

 )ةمتت( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا -٩

 )ةمتت( ةقالعلا تاذ تاھجلا ةدصرأ  ٥-٩
 

 :)١١ حاضیإ( لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا )٣
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١  

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  
      

       ىرخأ ةقالع تاذ ةھج

      ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش

 ٢٢٣٫٢٢١٫٣٩٧  ١٨٠٫٦٨٧٫٢٤٥  ٢٧٤٫٥٠٧٫٨٥٩ لوادتملا ءزجلا

 ٤٢٠٫٧٢١٫٥٠٩  ١١٫٩٦٣٫٣٧٨  ٨٠٫٦٩٢٫١١٦  لوادتملا ریغ ءزجلا

 ٦٤٣٫٩٤٢٫٩٠٦  ١٩٢٫٦٥٠٫٦٢٣  ٣٥٥٫١٩٩٫٩٧٥ 
 

 .ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم تاراجیا يسیئر لكشب دونبلا هذھ لثمت  )أ(

 .ضبقلا ةقحتسم راجیا تاداریا مصخ دعب ،امدقم ةضوبقم تاراجیإ يسیئر لكشب دونبلا هذھ لثمت  )ب(
 

 ةقالعلا تاذ تاھجلا عم تالماعملا ماكحأو طورش ٦-٩
 

 ةمیق يف ضافخنا يأ ةعومجملا لجـست مل .ًادقن اھدادـس متیو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامـض نودب ،ةنـسلا ةیاھن يف ةمئاقلا ةدـصرألا نإ

 .لماكلاب اھلیصحت متیس ةدصرألا هذھ نأب اھداقتعال ةنس يأ يف ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتسملا غلابملا

 

 ةقالع تاذ تآــشنم مــساب ةمربم )ينابملا( ةعومجملاب ةــصاخلا ةیراقعلا تارامثتــسالا اھیلع ماقملا ةرجأتــسملا يــضارألا راجیإ دوقع نإ

  .)٣٧ و ١٤ يحاضیإ( ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق يتلاو ،ةعومجملاب

 

 .)١٦ حاضیإ( نیمھاسملا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضب ةنومضم يھو ةیلحم كونب نم لجألا ةلیوط ضورق ىلع ةعومجملا تلصح

 

 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاوً امدقم ةعوفدملا فیراصملا -١٠
 

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٧٢٫٨٦٩٫٨٠٦  ٦٠٫٦٤٣٫٤١٣  ٣٤٫٣٧٤٫١٧٢ نیدرومل ةمدقم تاعفد

 ٣٫٥١٨٫٥٠٩  ٥٫١٤٣٫٧٧٣  ٧٫٥٢٩٫٦٣٥ً امدقم ةعوفدم فیراصم

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٠٠٫٠٠٠  نامض تاباطخ

 ٤٫٨٢٣٫٠٦٣  ٥٫٧٤٠٫٠٠٧  ٣٫٢٣٠٫١٤٤  نیفظوم ممذ

 ١٧٫٣٩٨٫١٨٧  ٨٫٢٣٥٫١١٩  ٢٫١٩١٫٨٠٦ً امدقم عوفدم راجیإ

 ١٥٤٫٠٥٣  ٣٩٢٫٣٤٣  ٦٧٥٫١٥٦ ىرخأ

 ١٠٤٫١٦٣٫٦١٨  ٨٥٫٥٥٤٫٦٥٥  ٥٣٫٩٠٠٫٩١٣ يلامجإلا
 

 حاـضیإ( )ءيـش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـس لایر نویلم ٧٫٨ غلبمب نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ضیفختب ةعومجملا تماق ،ةنـسلا لالخ

٣١(. 

 
 ةقالع تاذ ةھج – لواقمل ةمدقملا تاعفدلا -١١

 ،ةیراجت تاعمجم ءاـــشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرـــشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرـــش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقمل ةمدقملا تاعفدلا لثمت

 .)٩ حاضیإ( اھلامكإ لحارم توافتت يتلاو

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤١ 

 ةلیمز ةكرش يف رامثتسالا -١٢

 لوازتو ةیدوعــسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھــسیــسأت مت ةیراقع ةكرــش ،ةراجتلل لبقتــسملا قاوــسأ ةكرــش لامــسأر يف رامثتــسا دنبلا اذھ لثمی

 وأ اھعیبو اھیلع ينابملا ةماقإ ضرغب يـضارألا ءارـشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا لامعألاو ينابملا ةنایـصو ينابملل ةماعلا تالواقملا لامعأ

 :يتآلاك ةنسلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك .ةكرشلا ةحلصمل اھریجأت

 

 ةیكلملا ةبسن
 يحاتتفالا دیصرلا

  يف ةصحلا
  حابرألا

 
 يماتخلا دیصرلا حابرألا تاعیزوت

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر
───── ──────── ──────── ──────── ──────── 

٣٩٫٦٦٩٫٣٢٢ )٥٫٠٠٠٫٠٠٣( ٩٫٦٥٠٫٩٢٨ ٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ ٪٢٥ ٢٠١٨ 
٣٥٫٠١٨٫٣٩٧ )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ٨٫٨٢١٫٥٠٧ ٣٦٫١٩٦٫٨٩٠ ٪٢٥ ٢٠١٧ 

 
 

 ةیلاملا مئاوقلا يف ةرھاظلا غلابملا اھنع حصفملا تامولعملا سكعت .ةلیمزلا ةكرشلل ةصخلملا ةیلاملا تامولعملا هاندأ لوادجلا حضوت

 نم ةیرھوج تاریغت ثدحت مل .٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف امك غلابملا كلت يف ةعومجملا ةصح سیلو ةلیمزلا ةكرشلل

 .٢٠١٦ لیربأ ١ ىتح ٢٠١٥ ربمسید ٣١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٦ ربمسید ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ ىتح ٢٠١٧ ربمسید ٣١

 :ةصخلملا يلاملا زكرملا ةمئاق 
 ٢٠١٥ ربمسید ٣١  ٢٠١٦ ربمسید ٣١  ٢٠١٧ ربمسید ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٦٫١٠٢٫٦٦٧  ١٤٫٩٢٢٫٩٥٨  ١٥٫٨٦٧٫٦٩٩ ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ

 ٢٨٥٫٢٣٤٫٠٩٣  ٢٥٢٫٩٩٦٫٩١٣  ٢٣٦٫٩٩٣٫٩٤٣ ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ

 )٦٣٫٦٤٣٫١٧٠(  )٧٤٫٨١٥٫٣٢٠(  )٧٤٫٥٣٦٫٨٢٢( ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ

 )٨٢٫٩٠٦٫٠٣٠(  )٥٣٫٠٣٠٫٩٦٣(  )١٩٫٦٤٧٫٥٣٢( ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ

 ١٤٤٫٧٨٧٫٥٦٠  ١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨  ١٥٨٫٦٧٧٫٢٨٨  تادوجوملا يفاص

 

      :يف ةیھتنملا ةنسلل لخدلا ةمئاق

 ٢٠١٦ ربمسید ٣١  ٢٠١٧ ربمسید ٣١   

  يدوعس لایر  يدوعس لایر   

 ١١٩٫٣٤٣٫٤٦٣  ١١٢٫١١١٫٤٢٧    تاداریإلا

 )٧٠٫١٣١٫٨٩١(  )٦١٫٠٩٧٫٨٠١(    تاداریإلا ةفلكت

 ٤٩٫٢١١٫٥٧٢  ٥١٫٠١٣٫٦٢٦    حبرلا يلامجإ

 )١٫٧٣٥٫٠٢٣(  )٣٤٩٫٣٤٩(     جیورتو ةیاعد فیراصم

 )٣٫٣٠٥٫٠٥٥(  )٢٫٤٩٩٫٨٦٩(    ةیرادإو ةیمومع فیراصم

 ٤٤٫١٧١٫٤٩٤  ٤٨٫١٦٤٫٤٠٨   تایلمعلا لخد

 )١٠٫٢٨٤٫٩٣٧(  )١٠٫٤٦٨٫٢٠٣(    ةیلام ءابعأ

 ١٫٣٩٩٫٤٧١  ١٫٧٨٩٫٩١٦   ىرخأ تاداریإ

 ٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨  ٣٩٫٤٨٦٫١٢١    ةاكزلا لبق لخدلا

 -        )٨٨٢٫٤٠٩(   ةاكزلا

 ٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨  ٣٨٫٦٠٣٫٧١٢    ةنسلا لخد يفاص

      

      :ةیرتفدلا غلابملا ةیوست

 ١٤٤٫٧٨٧٫٥٦٠  ١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨   ةیحاتتفالا تادوجوملا يفاص

 )٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠١٢(   حابرأ تاعیزوت

 ٣٥٫٢٨٦٫٠٢٨  ٣٨٫٦٠٣٫٧١٢    ةنسلا لخد يفاص

 ١٤٠٫٠٧٣٫٥٨٨  ١٥٨٫٦٧٧٫٢٨٨    ةیماتخلا تادوجوملا يفاص
      

  .٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةیلامسأر تادھعت وأ ،ةلمتحم تامازتلا ةلیمزلا ةكرشلا ىدل دجوی ال 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٢ 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٣
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )١( ةلوادتم ریغ – ةیراقع تاكرش يف تارامثتسا

)٢( لوادتم – يراقع قودنص يف رامثتسا  ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦٫٩٧٦٫٢١٧ 

 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧  يلامجإلا
 

 :ةلوادتم ریغ – ةیراقع تاكرش يف تارامثتسا )١(

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ )أ( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش

 ٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤  ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  -          )ب( ةیراقعلا عبنی ةكرش

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -          )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش

 ٨٩٨٫٦٦٧  -           -          )د( ةیراقعلا ناوكأ ةكرش

 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ 
 

 لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ )أ(

 لمـشی يذلاو ،تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا تاكرـشلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع

 ةعومجملا تلوح ،ةنـــسلا لالخ .)ةیراقع ةمھاـــسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف ٪٩٫٧٧ اھردق ةـــصح رامثتـــسالا اذھ لثمی )ب(

 .)٩ حاضیإ( ةیرتفدلا ھتمیقب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ اھرامثتسا

 ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف ٪٧٫١٤ اھردق ةصح رامثتسالا اذھ لثمی )ج(

 ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تحبصأ ،٢٠١٧ لیربإ ١ نمً ارابتعاو .ةكرشلا حلاصل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا ساف

 .)٩ حاضیإ( ةیرتفدلا ةمیقلاب ھلیجست متو رامثتسالا اذھل يلعفلا كلاملا

 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف اھرامثتسا لیوحتب ةكرشلا تماق ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ )د(

 حلاصل اھنع تلزانت يتلاو ةیئاھنلا مألا ةكرشلا لبق نم اھؤارش مت ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف ٪٤٫٥ اھردق ةصح دنبلا اذھ لثمی

 .)٩ حاضیإ( ةقباسلا تاونسلا يف ةكرشلا
 
 :لوادتم – يراقع قودنص يف رامثتسا  )٢(

 غلبمب اھؤارش مت )يدوعس لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنص يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی

 :٢٠١٧ سرام ٣١( ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك يدوعس لایر نویلم ٦٫٩ رامثتسالل ةیقوسلا ةمیقلا تغلب .يدوعس لایر نویلم ٧٫٣ هردق

 يدوعس لایر نویلم ٠٫٤ اھردق ةققحم ریغ ةراسخ تابثإ مت .)يدوعس لایر نویلم ٨٫٧ :٢٠١٦ لیربإ ١ و يدوعس لایر نویلم ٧٫٣

 .ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف )يدوعس لایر نویلم ١٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١(

 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح تناك

    ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  يحاتتفالا دیصرلا

     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیاھنو ةیادب يف
    
     :میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت

 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧  ةنسلا ةیادب يف

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٣٥٩٫١٠٠( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ

 ٣٣٥٫٣١٧  )٢٣٫٧٨٣( ةنسلا ةیاھن يف

 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦٫٩٧٦٫٢١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٢ 

 عیبلل ةحاتملا تارامثتسالا -١٣
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  )١( ةلوادتم ریغ – ةیراقع تاكرش يف تارامثتسا

)٢( لوادتم – يراقع قودنص يف رامثتسا  ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦٫٩٧٦٫٢١٧ 

 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧  يلامجإلا
 

 :ةلوادتم ریغ – ةیراقع تاكرش يف تارامثتسا )١(

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ )أ( يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش

 ٥٣٫٣٨٤٫٢٠٤  ٥٣٫٣٣٤٫٢٠٤  -          )ب( ةیراقعلا عبنی ةكرش

 ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -          )ج( ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش

 ٨٩٨٫٦٦٧  -           -          )د( ةیراقعلا ناوكأ ةكرش

 ٢٢٥٫٧٨٢٫٨٧١  ٢٢٤٫٨٣٤٫٢٠٤  ١٢١٫٥٠٠٫٠٠٠ 
 

 لالخ نم رـشابم ریغو رـشابم لكـشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبـسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرـش يف ةعومجملا رامثتـسا نإ )أ(

 لمـشی يذلاو ،تارامثتـسالا ىلع ذاوحتـسالل يدوعـس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرـشلل ةعباتلا تاكرـشلا

 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع

 ةعومجملا تلوح ،ةنـــسلا لالخ .)ةیراقع ةمھاـــسم( ةیراقعلا عبنیل كولمم راقع يف ٪٩٫٧٧ اھردق ةـــصح رامثتـــسالا اذھ لثمی )ب(

 .)٩ حاضیإ( ةیرتفدلا ھتمیقب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ اھرامثتسا

 ةكرش( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا مساب رامثتسالا اذھ نإ .ةدودحملا ةبیط ةیسامخ ةكرش يف ٪٧٫١٤ اھردق ةصح رامثتسالا اذھ لثمی )ج(

 ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تحبصأ ،٢٠١٧ لیربإ ١ نمً ارابتعاو .ةكرشلا حلاصل رامثتسالا نع تلزانت يتلا ،)ةضباقلا ةیدوعسلا ساف

 .)٩ حاضیإ( ةیرتفدلا ةمیقلاب ھلیجست متو رامثتسالا اذھل يلعفلا كلاملا

 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف اھرامثتسا لیوحتب ةكرشلا تماق ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ )د(

 حلاصل اھنع تلزانت يتلاو ةیئاھنلا مألا ةكرشلا لبق نم اھؤارش مت ةیراقعلا ناوكأ ةكرش يف ٪٤٫٥ اھردق ةصح دنبلا اذھ لثمی

 .)٩ حاضیإ( ةقباسلا تاونسلا يف ةكرشلا
 
 :لوادتم – يراقع قودنص يف رامثتسا  )٢(

 غلبمب اھؤارش مت )يدوعس لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنص يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی

 :٢٠١٧ سرام ٣١( ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك يدوعس لایر نویلم ٦٫٩ رامثتسالل ةیقوسلا ةمیقلا تغلب .يدوعس لایر نویلم ٧٫٣ هردق

 يدوعس لایر نویلم ٠٫٤ اھردق ةققحم ریغ ةراسخ تابثإ مت .)يدوعس لایر نویلم ٨٫٧ :٢٠١٦ لیربإ ١ و يدوعس لایر نویلم ٧٫٣

 .ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف )يدوعس لایر نویلم ١٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١(

 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح تناك

    ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٧٫٣٣٥٫٣١٧  يحاتتفالا دیصرلا

     :ةفلكتلا
 ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ةنسلا ةیاھنو ةیادب يف
    
     :میوقتلا ةداعإ نع ةجتان تالیدعت

 ١٫٦٧١٫٤٦٥  ٣٣٥٫٣١٧  ةنسلا ةیادب يف

 )١٫٣٣٦٫١٤٨(  )٣٥٩٫١٠٠( ةنسلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ

 ٣٣٥٫٣١٧  )٢٣٫٧٨٣( ةنسلا ةیاھن يف

 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٦٫٩٧٦٫٢١٧   ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٥ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا -١٤

 :ةنسلا لالخ ةیراقعلا تارامثتسالا نأشب ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةتبثملا غلابملابً انایب يلی امیف

       ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨   راجیإ تاداریإ
 )٨٢٠٫٤٨٧٫١٢٥(  )٧٩٥٫٤٠١٫٠٦٢(     ةرشابم ةیلیغشت فیراصم

   ١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦ 
 ١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥ 

 :ةیلاملا تارتفلا ةیاھن يف امك ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف

 
 

 لبق نم ةكولمم
 /ةعومجملا
 نیمھاسملا

 كوكص 
 ةــــیكلملا

 ىدل ةلجسملا
 كنبلا
 ال/معن

 

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 يدوعس لایر

 

 ٢٠١٧ سرام ٣١
   يدوعس لایر

 ٢٠١٦ لیربا ١
 يدوعس لایر

 – ةیراجتلا تاعمجملا
  يضارأ

 
       

 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا
 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص
 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم
 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا عمجم
 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم
 -  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( مالس ناكرا عمجم
 -  ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( ءارمحلا عمجم
     ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢  ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢  ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢ 
          يضارألا
 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ
 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ
 ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  -  معن  ةعومجملا  مامدلا ضرأ
 دلوملا – زیزع عمجم ضرأ
 نومھاسملا )**(

 
 ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  -         -  ال

 -  ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ
 -  ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم
 -  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ
 -  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ
     ٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨  ٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨  ٣٫٧٤٩٫٨١١٫٤٩٧ 

 ٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠  ٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠  ٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩    يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٥ 

 )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا -١٤

 :ةنسلا لالخ ةیراقعلا تارامثتسالا نأشب ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف ةتبثملا غلابملابً انایب يلی امیف

       ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨   راجیإ تاداریإ
 )٨٢٠٫٤٨٧٫١٢٥(  )٧٩٥٫٤٠١٫٠٦٢(     ةرشابم ةیلیغشت فیراصم

   ١٫٣٦٥٫١٠٦٫٣٥٦ 
 ١٫٣٢٣٫٧٦٢٫٦١٥ 

 :ةیلاملا تارتفلا ةیاھن يف امك ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف
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 ٢٠١٧ سرام ٣١
   يدوعس لایر

 ٢٠١٦ لیربا ١
 يدوعس لایر

 – ةیراجتلا تاعمجملا
  يضارأ

 
       

 ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  ١٧٨٫٢٢٧٫٦٦٥  معن  ةعومجملا ةكم – لوم ةیزیزعلا
 ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  ١٤١٫١١٥٫١٠٢  معن  ةعومجملا ةدج – برعلا عمجم

 ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  ٧٥٫٢٤٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا ضایرلا – ازالب يراحص
 ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٦٨٫١٢٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا رونلا عمجم
 ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا لیبجلا عمجم
 ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  ٢٠٫٧٠٠٫١٤٥  معن  ةعومجملا ءاسحألا فوفھ عمجم
 -  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( مالس ناكرا عمجم
 -  ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٥٦٫١٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )**( ءارمحلا عمجم
     ٥١٥٫٩٠٢٫٩١٢  ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢  ١٫٠٢٢٫٠٠٢٫٩١٢ 
          يضارألا
 ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  ١٫٧٧٠٫٤٣٩٫٩٤٧  معن  ةعومجملا دئارلا نویع ضرأ
 ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  ١٫٠٦٧٫١٦٢٫٥٠٠  معن  ةعومجملا نیتاسبلا نویع ضرأ
 ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  ١١٧٫٣٩٥٫٢١١  -  معن  ةعومجملا  مامدلا ضرأ
 دلوملا – زیزع عمجم ضرأ
 نومھاسملا )**(

 
 ٢٫٧٠٠٫٠٠٠  -         -  ال

 -  ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  ٢٩٠٫٢٠٩٫٠٥٠  معن  ةعومجملا )*( جیلخلا عمجم ضرأ
 -  ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( مامدلا راطم
 -  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( میصقلا ضرأ
 -  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠  معن  ةعومجملا )*( اھبأ ضرأ
     ٢٫٩٥٧٫٦٩٧٫٦٥٨  ٣٫٨٦٧٫٢٠٦٫٧٠٨  ٣٫٧٤٩٫٨١١٫٤٩٧ 

 ٣٫٤٧٣٫٦٠٠٫٥٧٠  ٤٫٨٨٩٫٢٠٩٫٦٢٠  ٤٫٧٧١٫٨١٤٫٤٠٩    يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٦ 

  )ةمتت( ةیراقعلا تارامثتسالا -١٤

 )٢٠١٦ لیربا ٧ قفاوملا( ـــــھ١٤٣٧ يناثلا دامج ٢٨ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرـشلاب نومھاـسملا ررق ،٢٠١٦ لالخ  )*( 
 خیراتب ةعقوملا ةحبارملا لیھست ةیقافتإلً اقفو )٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نم هالعأ ةروكذملا غلابملاب يضارألا كلت ءارش
 .))١( أ – ٦١ حاضیا( ٦٢٠١ لیربأ ٦

 
 لیوحت )٢٠١٧ سرام ٣٠ قفاوملا( ـــھ١٤٣٨ بجر ٢ خیراتب دقعنملا مھعامتجا يف ةكرشلاب نومھاسملا ررق ،٢٠١٦ لالخ  )**(

 .ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ دلوملا – زیزع عمجم ضرأ
 

 .)١٦ حاضیإ( لجألا لیوط ضرق لباقم ةیلحم كونب مساب ةلجسم يضارألا عطق عیمج ةیكلم كوكص نإ
 
 .)٩ حاضیإ( ةقالع تاذ تاھج مساب ةلجسم ةعومجملا ينابم اھیلع ةماقملا ةرجأتسملا يضارألا راجیإ تایقافتا ضعب نإ
 
 لایر نویلم ٨٣٫٥ :٢٠١٦ لیربإ ١ و يدوعس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال اھردق لیومت فیلاكت ةلمسر تمت

 ءاشنالا تحت عیراشملا ىلإ )٪٤٫٠٦ :٢٠١٦ لیربإ ١ و ٪٥٫١٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال هردق ةلمسر لدعم طسوتمب )يدوعس
 .)١٦ حاضیإ(
 
 لایر نویلم ٦٫٥ :٢٠١٦ لیربأ ١ و يدوعس لایر نویلم ٨٫٥ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيش ال اھردق تالماعم فیلاكت ةلمسر تمت

 .)٦١ حاضیا( ءاشنالا تحت عیراشملا ىلإ )يدوعس
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٩ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا  -١٦
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠ لجألا ةلیوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا
 ٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦ لجألا ةلیوط ضورقلا نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦ 
 
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك
   ٢٠١٧    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -        )هاندأ أ حاضیإ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠( ددسملا
 ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 )١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥(  )١٢٦٫٩٧٠٫٨٧٤( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 فیلاـكت مــــصخ دـعب وھ يدوعــــس لایر نویلم ٤٫٤١٠ هردق غلاـبلا ٢٠١٦ لیربا ١ يف اـمك مئاـقلا لجالا ةـلیوط ضورقلا دـیــــصر نإ
 يف ةقباـسلا تاونـسلاو ٢٠١٦ لالخ تمت يتلا تالماعملا نع حاـصفإلا مت .يدوعـس لایر نویلم ٧٣٫٧ ةغلابلا ةأفطملا ریغ تالماعملا
 .هاندا ب-١٦ حاضیإ

 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

     ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٧٣٫٧٠٦٫١١٥  ١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥  -       ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )٢٥٫١٩٥٫٠٢٥(  )٢٥٫١٩١٫٧٩١( )هاندأ رظنأ( ةنسلا لالخ ةأفطملا تالماعملا ةفلكت
 ١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥  ١٢٦٫٩٧٠٫٨٧٤ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةنسلا لالخ ةأفطملا تالماعملا ةفلكت عیزوت مت

     ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٨٫٤٤٩٫٣٩٢  -       )١٤ حاضیإ( ءاشنإلا تحت عیراشم – ةیراقع تارامثتسا ىلإ ةلمسرم
 ١٦٫٧٤٥٫٦٣٣  ٢٥٫١٩١٫٧٩١ )٣٢ حاضیإ( ةنسلل لمحملا ءافطإلا
 ٢٥٫١٩٥٫٠٢٥  ٢٥٫١٩١٫٧٩١ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠  ٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٥٤٫٥٠٠٫٠٠٠ تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠  ٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٫٤٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠ تاونس سمخ نم رثكأ
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ يلامجإلا
 
 عـضخت تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متیو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 ةنومـضم تالیھـستلا هذھ نإ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلإ ةفاـضإلاب روبیاـس دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل
 نم ةكرتـــشمو ةیـــصخـــش تانامـــضو ينابمو يـــضارأو راجیإلا تاداریإ نم تالـــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب
 .نیمھاسملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٤٩ 

  لجألا ةلیوط ضورقلا  -١٦
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠ لجألا ةلیوط ضورقلا نم لوادتملا ءزجلا
 ٤٫٠٥٩٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٨٠٢٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٣٩٥٫٠٢٩٫١٢٦ لجألا ةلیوط ضورقلا نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥  ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦ 
 
 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك
   ٢٠١٧    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٣٫٨٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -        )هاندأ أ حاضیإ( دیدج لیھست ةفاضإ
 )٢٫٣٤٩٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠( ددسملا
 ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 
 )١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥(  )١٢٦٫٩٧٠٫٨٧٤( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان
 ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 فیلاـكت مــــصخ دـعب وھ يدوعــــس لایر نویلم ٤٫٤١٠ هردق غلاـبلا ٢٠١٦ لیربا ١ يف اـمك مئاـقلا لجالا ةـلیوط ضورقلا دـیــــصر نإ
 يف ةقباـسلا تاونـسلاو ٢٠١٦ لالخ تمت يتلا تالماعملا نع حاـصفإلا مت .يدوعـس لایر نویلم ٧٣٫٧ ةغلابلا ةأفطملا ریغ تالماعملا
 .هاندا ب-١٦ حاضیإ

 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

     ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٧٣٫٧٠٦٫١١٥  ١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٠٣٫٦٥١٫٥٧٥  -       ةنسلا لالخ دیدجلا لیھستلاب ةقلعتملا تافاضإلا
 )٢٥٫١٩٥٫٠٢٥(  )٢٥٫١٩١٫٧٩١( )هاندأ رظنأ( ةنسلا لالخ ةأفطملا تالماعملا ةفلكت
 ١٥٢٫١٦٢٫٦٦٥  ١٢٦٫٩٧٠٫٨٧٤ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةنسلا لالخ ةأفطملا تالماعملا ةفلكت عیزوت مت

     ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٨٫٤٤٩٫٣٩٢  -       )١٤ حاضیإ( ءاشنإلا تحت عیراشم – ةیراقع تارامثتسا ىلإ ةلمسرم
 ١٦٫٧٤٥٫٦٣٣  ٢٥٫١٩١٫٧٩١ )٣٢ حاضیإ( ةنسلل لمحملا ءافطإلا
 ٢٥٫١٩٥٫٠٢٥  ٢٥٫١٩١٫٧٩١ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
 
 :ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٣٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٩٤١٫٨١٢٫٥٠٠  ٣٫١٣٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٥٤٫٥٠٠٫٠٠٠ تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ١٫١٩١٫١٨٧٫٥٠٠  ٢٫٨٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٫٤٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠ تاونس سمخ نم رثكأ
 ٤٫٤٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠ يلامجإلا
 
 عـضخت تالیھـستلا هذھ نإ .ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع اھدادـس متیو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلـصح
 ةنومـضم تالیھـستلا هذھ نإ .اھیلع قفتم تالومع راعـسا ىلإ ةفاـضإلاب روبیاـس دئاز ةتباث تالومع راعـسأ ىلع ًءانب تالومع راعـسأل
 نم ةكرتـــشمو ةیـــصخـــش تانامـــضو ينابمو يـــضارأو راجیإلا تاداریإ نم تالـــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب
 .نیمھاسملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٠ 

  )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا  -١٦

 .ةیلاحلا ةنسلا لالخ ضورق يأ ىلع لوصحلا متی مل 

 :يلی امب ةعومجملا تماق ،٢٠١٧ لالخ  ) أ
 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھــست ةیقافتا عیقوتب )ةعبات ةكرــش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرــش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ خیراتب )١-أ

 ،٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمكو .ةـیراـجتلا تاـعمجملا ضعب ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠
 ةتباث ةلومع ةحبارملا لیھــست لمحی .ةحبارملا لیھــست ةمیق عومجم نم يدوعــس لایر نویلم ٣٫٨٨٦ مادختــساب ةعومجملا تماق
 لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم وھو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةیونــس
 طـسق ١٧ ىلع دادـسلا لیھـستلا اذھ قحتـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم
 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ يونس فصن

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٦ لالخ )ب

 ،يلحم كنب نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٦٠٠ هردق غلبمب ةدج – نیتاــــسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ةحبارم لیھــــست  )١-ب
 شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلاحلا ةنــسلا لالخ يدوعــس لایر نویلم ٩٠٠ غلبم ھنم مدختــسا
 ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم وھو ً،ایونــس ھیلع قفتم
 دعب غلبملا لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع دادـسلا ضرقلا قحتـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو
 ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٨ ویام رھـش نمً ارابتعا تاونـس ثالث اھتدم حامـس ةرتف
 .٢٠٢٥ لیربأ رھـش يف دادـسلا ریخألا طـسقلا قحتـسی امنیب ،٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم
 .٢٠١٥ ویام نم َءادتبا يونس فصن ساسأ ىلع دادسلا ةلومعلا قحتست

 ،ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعــس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردق غلبمب ضایرلا - برعلا عمجم ءانبل لجألا لیوط ةحبارم لیھــست  )٢- ب
 ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ ماع لالخ يدوعـــس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـــسا
 تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضم وھو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا بـسنلا ضعبو
 ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع دادـسلا ضرقلا قحتـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا
 فصن طسق ١٤ ىلع لیھستلا دادس متیس .٢٠١٧ ویلوی رھش نم تاونس ثالث اھتدم حامس ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو
 ریانی رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم ریغ يونـس

 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ ىلع دادسلا ةلومعلا قحتست .٢٠٢٤

ً ادئاز ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعـــس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـــست )٣- ب
 يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضم وھو اًیونـس ھیلع قفتم حبر شماھ
 ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو
 ةلومعلا تناك .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا
 لیھــستلا دادــس مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید رھــش نمً ارابتعا يونــس فــصن ساــسأ ىلع دادــسلا قحتــست
 .)١-أ ١٦ حاضیا( ٢٠١٦ لیربا ٦ يف ةعقوملا ةحبارملا لیھست ةیقافتا بجومب لماكلاب

ً اقفو ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعـس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـست )٤- ب
 ضرقلا نإ .ایونـس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاـضإلاب "روبیاـس" ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف كونبلا نیب ةدئاـسلا تالدعملل
 ةیــصخــش تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم
 يف دادـسلا لوألا طـسقلا قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو
 ساـسأ ىلع دادـسلا قحتـست ةلومعلا تناك .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 لیھـست ةیقافتا بجومب لماكلاب لیھـستلا دادـس مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امكو .٢٠١٣ ربمـسید رھـش نمً ارابتعا يونـس فـصن
 .)١-أ ١٦ حاضیا( ٢٠١٦ لیربا ٦ يف ةعقوملا ةحبارملا

 ةعومجملا موقت .ةیلاملا بـسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورـضب تادھعت ،ھنمـضتت ام نمـض نم ،هالعأ تالیھـستلا تایقافتا ضعب نمـضتت
 ضورقلاـب ةـقلعتملا تادـھعتلاـب ةـمزتلم ةـعومجملا نإ .تاـیقاـفتالا كـلت يف اـھیلع صوــــصنملا ضورقلا تادـھعتب اـھمازتلإ نم دـكأـتلاـبً اـمئاد
 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف امك
 لایر نویلم ٨٣٫٥ :٢٠١٦ لیربأ ١و ،يدوعــس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيــش ال اھردق لیومت فیلاكت ةلمــسر تمت

 ءاـشنإلا تحت عیراـشملا ىلإ )٪٤٫٠٦ :٢٠١٦ لیربأ ١ و ،٪٥٫١٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـش ال هردق ةلمـسر لدعم طـسوتمب )يدوعـس
 )١٤ حاضیإ(

 لایر نویلم ٦٫٥ :٢٠١٦ لیربأ ١و ،يدوعـــس لایر نویلم ٨٫٥ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـــش ال اھردق تالماعم فیلاكت ةلمـــسر تمت
  .ءاشنإلا تحت عیاشم ىلا يدوعس

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥١ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٧
 لك ةیاھن يفو .ًالبقتـسم ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھمیدقت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا دنبلا اذھ لثمی

 .ةنسلا لالخ ةبستكملا ریغ تاداریإلا نم بستكملا ءزجلا تابثإل تایوستلا دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف

 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٨ 

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣  ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨  نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 -       -       ٤٥٫٥٨٣٫٩٤١ يفاص ،ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
 ١٠٫٣٢٩٫١٩٦  ٦٫٩٨٩٫٥٥٧  ٢١٫٦١٦٫٤٧٥ ةقحتسم فیراصم
 ٢٣٫٢٦٢٫١٢٥  ٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥  ٢١٫٤٢٠٫٠٠٦  ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ١٣٫٠٦٦٫٥٢٦  ١٧٫٧٦٥٫١٦٦  ٢١٫١١٨٫٠٤٣ نیفظوملل تاقحتسم
 ٢٫٤٧٣٫٧٠٥  ٧٫٢٨٧٫٣١٤  ٢٫٧٧٢٫٢٥٣ ىرخأ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦ 

 

 نونئادلا   -١٩
 ٦٠ ىلإ ٣٠ نیب ةداع ددــستو ،تانامــض نودب غلابملا هذھ نإ .تامدخ وأ ةعاــضب ءارــش ءاقل نیدروملل ةقحتــسم غلابم دنبلا اذھ لثمی 

 .تابثالا خیرات نمً اموی

 ةقحتسملا تاراجیإلا   -٢٠
  

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧  ١١٫٣٠١٫٤٧٠ ةقحتسملا تاراجیإلا نم لوادتملا ءزجلا
 ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤  ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠ ةقحتسملا تاراجیإلا نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 ٤١١٫٨٣١٫٥٣٦  ٤٨٠٫٣١٧٫٠١١  ٦٣٥٫٩٩٠٫١٢٠ 

 

 :ةقحتسملا تاراجیإلا يف ةكرحلا

   ٢٠١٧    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٤١١٫٨٣١٫٥٣٦  ٤٨٠٫٣١٧٫٠١١ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٨٤٫٢٥٤٫١٨٧  ١٦٧٫٩٤١٫١١١ ةیناجملا راجیإلا تارتف ةلمسر ببسب تافاضإ

 راجیإلا فیراصم تابثإ ببسب ةقحتسملا تاراجیإلا يف ةكرحلا يفاص
 )١٥٫٧٦٨٫٧١٢(  )٣٫٢٣٥٫٤٨٠(  تباثلا طسقلا ةقیرطب

 -        )٩٫٠٣٢٫٥٢٢( )٣٠ حاضیإ( قحتسم راجیإ دیق سكع
 ٤٨٠٫٣١٧٫٠١١  ٦٣٥٫٩٩٠٫١٢٠  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٠ 

  )ةمتت( لجألا ةلیوط ضورقلا  -١٦

 .ةیلاحلا ةنسلا لالخ ضورق يأ ىلع لوصحلا متی مل 

 :يلی امب ةعومجملا تماق ،٢٠١٧ لالخ  ) أ
 غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھــست ةیقافتا عیقوتب )ةعبات ةكرــش( ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرــش تماق ،٢٠١٦ لیربا ٦ خیراتب )١-أ

 ،٢٠١٧ سراـم ٣١ يف اـمكو .ةـیراـجتلا تاـعمجملا ضعب ءاـنب ضرغل ةـیلحملا كونبلا نم ددـع عم يدوعــــس لایر نویلم ٥٫٥٥٠
 ةتباث ةلومع ةحبارملا لیھــست لمحی .ةحبارملا لیھــست ةمیق عومجم نم يدوعــس لایر نویلم ٣٫٨٨٦ مادختــساب ةعومجملا تماق
 لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم وھو ،ھیلع قفتم حبر شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةیونــس
 طـسق ١٧ ىلع دادـسلا لیھـستلا اذھ قحتـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا تاداریإ نم
 .٢٠١٨ لیربا رھش نم ًءادتبا ةیواستم ریغ يونس فصن

 :يلی ام ىلع ةعومجملا تلصح ،ةقباسلا تاونسلاو ٢٠١٦ لالخ )ب

 ،يلحم كنب نم يدوعــــس لایر نویلم ١٫٦٠٠ هردق غلبمب ةدج – نیتاــــسبلا نویع عمجم ءانبل لجألا لیوط ةحبارم لیھــــست  )١-ب
 شماھ دئاز "روبیاــس" تالدعمل اقفو ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلاحلا ةنــسلا لالخ يدوعــس لایر نویلم ٩٠٠ غلبم ھنم مدختــسا
 ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم وھو ً،ایونــس ھیلع قفتم
 دعب غلبملا لـصأ دادـس أدبیـسو ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع دادـسلا ضرقلا قحتـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو
 ریغ يونـس فـصن طـسق ١٤ ىلع دیدجلا لیھـستلا دادـس متیـس .٢٠١٨ ویام رھـش نمً ارابتعا تاونـس ثالث اھتدم حامـس ةرتف
 .٢٠٢٥ لیربأ رھـش يف دادـسلا ریخألا طـسقلا قحتـسی امنیب ،٢٠١٨ ویام رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم
 .٢٠١٥ ویام نم َءادتبا يونس فصن ساسأ ىلع دادسلا ةلومعلا قحتست

 ،ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعــس لایر نویلم ١٫٩٧٠ هردق غلبمب ضایرلا - برعلا عمجم ءانبل لجألا لیوط ةحبارم لیھــست  )٢- ب
 ،عمجملا نم ءاھتنالا ىتح ةیونـــس ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .٢٠١٥ ماع لالخ يدوعـــس لایر نویلم ١٫٢٣٥ ھنم مدختـــسا
 تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضم وھو ،كلذ دعب اھیلع قفتملا ىرخألا بـسنلا ضعبو
 ةیونـس فـصن طاـسقأ ىلع دادـسلا ضرقلا قحتـسی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو يـضارأو راجیإلا
 فصن طسق ١٤ ىلع لیھستلا دادس متیس .٢٠١٧ ویلوی رھش نم تاونس ثالث اھتدم حامس ةرتف دعب غلبملا لصأ دادس أدبیسو
 ریانی رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٧ ویلوی رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسی ثیح ،يواـستم ریغ يونـس

 .٢٠١٤ وینوی رھش نمً ارابتعا يونس فصن ساسأ ىلع دادسلا ةلومعلا قحتست .٢٠٢٤

ً ادئاز ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعـــس لایر نویلم ٧٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـــست )٣- ب
 يضارأو راجیإلا تاداریإ نم لـصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومـضم وھو اًیونـس ھیلع قفتم حبر شماھ
 ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو ةیـصخـش تانامـضو ينابمو
 ةلومعلا تناك .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش يف لوألا طـسقلا دادـس قحتـسا
 لیھــستلا دادــس مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امك .٢٠١٣ ربمــسید رھــش نمً ارابتعا يونــس فــصن ساــسأ ىلع دادــسلا قحتــست
 .)١-أ ١٦ حاضیا( ٢٠١٦ لیربا ٦ يف ةعقوملا ةحبارملا لیھست ةیقافتا بجومب لماكلاب

ً اقفو ةتباث ةلومع ضرقلا لمحی .ةیلحملا كونبلا دحأ نم يدوعـس لایر نویلم ١٫٩٥٠ هردق غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھـست )٤- ب
 ضرقلا نإ .ایونـس ھیلع قفتم حبر شماھ ىلإ ةفاـضإلاب "روبیاـس" ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف كونبلا نیب ةدئاـسلا تالدعملل
 ةیــصخــش تانامــضو ينابمو يــضارأو راجیإلا تاداریإ نم لــصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب نومــضم
 يف دادـسلا لوألا طـسقلا قحتـسا ثیح ،يواـستم ریغ يونـس فـصن طـسق ١٥ ىلع ضرقلا دادـس متی .نیمھاـسملا نم ةكرتـشمو
 ساـسأ ىلع دادـسلا قحتـست ةلومعلا تناك .٢٠٢٠ ربمـسید رھـش يف هدادـس قحتـسیف ریخألا طـسقلا امأ ،٢٠١٣ ربمـسید رھـش
 لیھـست ةیقافتا بجومب لماكلاب لیھـستلا دادـس مت ،٢٠١٧ سرام ٣١ يف امكو .٢٠١٣ ربمـسید رھـش نمً ارابتعا يونـس فـصن
 .)١-أ ١٦ حاضیا( ٢٠١٦ لیربا ٦ يف ةعقوملا ةحبارملا

 ةعومجملا موقت .ةیلاملا بـسنلا ضعب ىلع ظافحلا ةرورـضب تادھعت ،ھنمـضتت ام نمـض نم ،هالعأ تالیھـستلا تایقافتا ضعب نمـضتت
 ضورقلاـب ةـقلعتملا تادـھعتلاـب ةـمزتلم ةـعومجملا نإ .تاـیقاـفتالا كـلت يف اـھیلع صوــــصنملا ضورقلا تادـھعتب اـھمازتلإ نم دـكأـتلاـبً اـمئاد
 .ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف امك
 لایر نویلم ٨٣٫٥ :٢٠١٦ لیربأ ١و ،يدوعــس لایر نویلم ١١٢٫٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيــش ال اھردق لیومت فیلاكت ةلمــسر تمت

 ءاـشنإلا تحت عیراـشملا ىلإ )٪٤٫٠٦ :٢٠١٦ لیربأ ١ و ،٪٥٫١٤ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـش ال هردق ةلمـسر لدعم طـسوتمب )يدوعـس
 )١٤ حاضیإ(

 لایر نویلم ٦٫٥ :٢٠١٦ لیربأ ١و ،يدوعـــس لایر نویلم ٨٫٥ :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـــش ال اھردق تالماعم فیلاكت ةلمـــسر تمت
  .ءاشنإلا تحت عیاشم ىلا يدوعس

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥١ 

 ةبستكملا ریغ تاداریإلا -١٧
 لك ةیاھن يفو .ًالبقتـسم ةعومجملا لبق نم اھمیلـست متیـس يتلا ةعاـضبلا وأ اھمیدقت متیـس يتلا تامدخلا لباقم ملتـسملا دقنلا دنبلا اذھ لثمی

 .ةنسلا لالخ ةبستكملا ریغ تاداریإلا نم بستكملا ءزجلا تابثإل تایوستلا دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف

 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو عفدلا ةقحتسملا غلابملا -١٨ 

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣  ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨  نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 -       -       ٤٥٫٥٨٣٫٩٤١ يفاص ،ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
 ١٠٫٣٢٩٫١٩٦  ٦٫٩٨٩٫٥٥٧  ٢١٫٦١٦٫٤٧٥ ةقحتسم فیراصم
 ٢٣٫٢٦٢٫١٢٥  ٩٧٫٧٥٧٫٣٧٥  ٢١٫٤٢٠٫٠٠٦  ةقحتسم ةیلام ءابعأ
 ١٣٫٠٦٦٫٥٢٦  ١٧٫٧٦٥٫١٦٦  ٢١٫١١٨٫٠٤٣ نیفظوملل تاقحتسم
 ٢٫٤٧٣٫٧٠٥  ٧٫٢٨٧٫٣١٤  ٢٫٧٧٢٫٢٥٣ ىرخأ
 ١١٩٫٣٦٩٫٩٦٥  ٢٢٤٫٧٧٨٫١٦٩  ٢١٥٫٤١٥٫٧٨٦ 

 

 نونئادلا   -١٩
 ٦٠ ىلإ ٣٠ نیب ةداع ددــستو ،تانامــض نودب غلابملا هذھ نإ .تامدخ وأ ةعاــضب ءارــش ءاقل نیدروملل ةقحتــسم غلابم دنبلا اذھ لثمی 

 .تابثالا خیرات نمً اموی

 ةقحتسملا تاراجیإلا   -٢٠
  

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١٠٫٦٤٢٫٩٣٧  ١٠٫٧٢١٫٩٣٧  ١١٫٣٠١٫٤٧٠ ةقحتسملا تاراجیإلا نم لوادتملا ءزجلا
 ٤٠١٫١٨٨٫٥٩٩  ٤٦٩٫٥٩٥٫٠٧٤  ٦٢٤٫٦٨٨٫٦٥٠ ةقحتسملا تاراجیإلا نم لوادتملا ریغ ءزجلا
 ٤١١٫٨٣١٫٥٣٦  ٤٨٠٫٣١٧٫٠١١  ٦٣٥٫٩٩٠٫١٢٠ 

 

 :ةقحتسملا تاراجیإلا يف ةكرحلا

   ٢٠١٧    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٤١١٫٨٣١٫٥٣٦  ٤٨٠٫٣١٧٫٠١١ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 ٨٤٫٢٥٤٫١٨٧  ١٦٧٫٩٤١٫١١١ ةیناجملا راجیإلا تارتف ةلمسر ببسب تافاضإ

 راجیإلا فیراصم تابثإ ببسب ةقحتسملا تاراجیإلا يف ةكرحلا يفاص
 )١٥٫٧٦٨٫٧١٢(  )٣٫٢٣٥٫٤٨٠(  تباثلا طسقلا ةقیرطب

 -        )٩٫٠٣٢٫٥٢٢( )٣٠ حاضیإ( قحتسم راجیإ دیق سكع
 ٤٨٠٫٣١٧٫٠١١  ٦٣٥٫٩٩٠٫١٢٠  ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٢ 

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم -٢١
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠ ةددحملا عفانملا مازتلإ

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف لـمعلا ماـظن تاـبلطتم راـبتعالا نیعب ذـخألا عم ،اـھیفظومل )عفاـنم ةـطخ( ةـمدـخلا ةـیاـھن ةأـفاـكم حنمب ةـعومجملا موقت
 تاونــسو مھتالدبو نیفظوملل بتاور رخآ ساــسأ ىلع ھباــستحا متیً اعوطقمً اغلبم ةطخلا هذھ بجومب ةمدقملا عفانملا لثمت .ةیدوعــسلا
  .لمعلا مھكرت خیراتب ةمكارتملا ةمدخلا

  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا خیراتب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تبثملا عفانملا مازتلإ لثمی

 ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت متی .ةعقوتملا ةدحولا نامتئإ ةقیرط مادختساب نیلھؤم نییراوتكإ لبق نم يرود لكشب ةددحملا عفانملا مازتلإ بسحی
 ةدوجلا ةیلاع تاكرشلا تادنسل ةلومعلا راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا مازتلال
 نادلبلا يفو .ً)ابیرقت ةنس ١٢ ةرتف لداعت( ةینعملا تامازتلالا تارتف براقت تارتف اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا
 تادنسلا دئاوع ىلإ مصخلا لدعم دنتسی .ةیموكحلا تادنسلا ىلع قوسلا راعسأ مدختست ،تادنسلا هذھل ةقیمع قوس اھیف دجوی ال يتلا
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیموكحلا

 ىرخألا تایطایتحالا نمض جردتو ،تدجو نإ ،ةددحملا عفانملا مازتلإ ىلع ةیراوتكالا رئاسخلا وأ حابرألا سایق ةداعإ غلابم تابثإ متی
 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف

 :ةددحملا عفانملا مازتلإ ةكرح يلاتلا لودجلا لثمی

     ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٣١٫٨٥٢٫١٧٠ يحاتتفالا دیصرلا

 ٤٫٦٨١٫٠٠٠  ٦٫٥٦٩٫٠٠٠ ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 ٨١٠٫٠٠٠  ٨٣٠٫٠٠٠ ةلومعلا ةفلكت
 ٥٫٤٩١٫٠٠٠  ٧٫٣٩٩٫٠٠٠ ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا يلامجإ
    
    سایقلا ةداعإ
 ةیفارغمیدلا تاضارتفالا يف تاریغتلا )رئاسخ( بساكم

      -        - 
 ةیلاملا تاضارتفالا يف تاریغتلا نم بساكم

)٢٫٤٤١٫٠٠٠(  )٣٩٤٫٠٠٠( 
 ةربخلا ساسأ ىلع ةینبم )بساكم( رئاسخ

)١٫٨٥٤٫٠٠٠  )١٫٨٠٢٫٠٠٠ 
  لماشلا لخدلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا
 )٥٨٧٫٠٠٠(  )٢٫١٩٦٫٠٠٠( ةدحوملا  
 ةنسلا لالخ ةعوفدم عفانم

)٤٦٠٫٧٢٤(  )٦٫٧١٧٫٠٠٠( 
 يماتخلا دیصرلا

٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠ 

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٣ 

 )ةمتت( نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم -٢١

 ةماھلا ةیراوتكالا تاضارتفإلا

 :عفانملا تامازتلإ باستحا يف ةمدختسملا ةماھلا ةیراوتكالا تاضارتفالا يلی امیف

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 ٪٢٫٦  ٪٣٫٤  ٪٤٫٢٥ مصخلا لدعم
 ةیلاملا ةنسلل ٪٦ بتاورلا يف ةدایزلا لدعم

 ٢٠٢٠ و ٢٠١٩
 ةنس لكل ٪٤٫٥و
 ٪٣٫٠  ٪٣٫١   ةیلبقتسم

 ٪٥٫٠  ٪٥٫٠  ٪٥٫٠  تالاقتسالا لدعم
 ٦٠  ٦٠  ٦٠ دعاقتلا نس
 ٠٠يس سكا ھیا  ٠٠يس سكا ھیا  ٠٠يس سكا ھیا تایفولا لدعم

 ةیساسحلا لیلحت

 تاضارتفالا ةمیق يف ریغتلا ساسأ ىلع ةددحملا عفانملا مازتلإ يف ریغتلا هاندأ لودجلا حضوی .ةمدختسملا تاضارتفالاب جئاتنلا رثأتت
 :٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةیساسألا

 ةددحملا عفانملا مازتلإ ىلع رثألا    

 

   ةیساسألا ةمیقلا   يف ریغتلا
 يف ةدایزلا
  تاضارتفالا

 يف صقنلا
 تاضارتفالا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  تاضارتفالا 

 )٣١٫٦١٨(  )٢٧٫١٧٦(  )٣٠٫٣٣٨(  ٪١ مصخلا لدعم
 )٢٧٫١٦٩(  )٣١٫٥٨٠(  )٣٠٫٣٣٨(  ٪١ بتاورلا يف ةدایزلا لدعم
 )٣٠٫٢١٧(  )٢٨٫٤٢٥(  )٣٠٫٣٣٨(  ٪٢٠   تالاقتسالا لدعم

 .)تاونس ١١٫٨ :٢٠١٧ سرام ٣١( تاونس ٨٫٣ ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ةددحملا عفانملا مازتلإ ةدم طسوتم غلبی

 سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٤٫٧ غلبمب عفانملا ةطخ ىلإ ةمداقلا ةیلاملا ةرتفلا لالخ تامھاسم میدقتب موقت نأ ةعومجملا عقوتت
 .)يدوعس لایر نویلم ١٫٦ :٢٠١٧
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٢ 

 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم -٢١
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠ ةددحملا عفانملا مازتلإ

 ةـیبرعلا ةـكلمملا يف لـمعلا ماـظن تاـبلطتم راـبتعالا نیعب ذـخألا عم ،اـھیفظومل )عفاـنم ةـطخ( ةـمدـخلا ةـیاـھن ةأـفاـكم حنمب ةـعومجملا موقت
 تاونــسو مھتالدبو نیفظوملل بتاور رخآ ساــسأ ىلع ھباــستحا متیً اعوطقمً اغلبم ةطخلا هذھ بجومب ةمدقملا عفانملا لثمت .ةیدوعــسلا
  .لمعلا مھكرت خیراتب ةمكارتملا ةمدخلا

  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا خیراتب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تبثملا عفانملا مازتلإ لثمی

 ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت متی .ةعقوتملا ةدحولا نامتئإ ةقیرط مادختساب نیلھؤم نییراوتكإ لبق نم يرود لكشب ةددحملا عفانملا مازتلإ بسحی
 ةدوجلا ةیلاع تاكرشلا تادنسل ةلومعلا راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا مازتلال
 نادلبلا يفو .ً)ابیرقت ةنس ١٢ ةرتف لداعت( ةینعملا تامازتلالا تارتف براقت تارتف اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا
 تادنسلا دئاوع ىلإ مصخلا لدعم دنتسی .ةیموكحلا تادنسلا ىلع قوسلا راعسأ مدختست ،تادنسلا هذھل ةقیمع قوس اھیف دجوی ال يتلا
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیموكحلا

 ىرخألا تایطایتحالا نمض جردتو ،تدجو نإ ،ةددحملا عفانملا مازتلإ ىلع ةیراوتكالا رئاسخلا وأ حابرألا سایق ةداعإ غلابم تابثإ متی
 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف

 :ةددحملا عفانملا مازتلإ ةكرح يلاتلا لودجلا لثمی

     ٢٠١٧      ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٢٧٫٤٠٨٫٨٩٤  ٣١٫٨٥٢٫١٧٠ يحاتتفالا دیصرلا

 ٤٫٦٨١٫٠٠٠  ٦٫٥٦٩٫٠٠٠ ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 ٨١٠٫٠٠٠  ٨٣٠٫٠٠٠ ةلومعلا ةفلكت
 ٥٫٤٩١٫٠٠٠  ٧٫٣٩٩٫٠٠٠ ةدحوملا لخدلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا يلامجإ
    
    سایقلا ةداعإ
 ةیفارغمیدلا تاضارتفالا يف تاریغتلا )رئاسخ( بساكم

      -        - 
 ةیلاملا تاضارتفالا يف تاریغتلا نم بساكم

)٢٫٤٤١٫٠٠٠(  )٣٩٤٫٠٠٠( 
 ةربخلا ساسأ ىلع ةینبم )بساكم( رئاسخ

)١٫٨٥٤٫٠٠٠  )١٫٨٠٢٫٠٠٠ 
  لماشلا لخدلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا
 )٥٨٧٫٠٠٠(  )٢٫١٩٦٫٠٠٠( ةدحوملا  
 ةنسلا لالخ ةعوفدم عفانم

)٤٦٠٫٧٢٤(  )٦٫٧١٧٫٠٠٠( 
 يماتخلا دیصرلا

٣١٫٨٥٢٫١٧٠  ٣٠٫٣٣٨٫١٧٠ 

 
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٣ 

 )ةمتت( نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم -٢١

 ةماھلا ةیراوتكالا تاضارتفإلا

 :عفانملا تامازتلإ باستحا يف ةمدختسملا ةماھلا ةیراوتكالا تاضارتفالا يلی امیف

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 ٪٢٫٦  ٪٣٫٤  ٪٤٫٢٥ مصخلا لدعم
 ةیلاملا ةنسلل ٪٦ بتاورلا يف ةدایزلا لدعم

 ٢٠٢٠ و ٢٠١٩
 ةنس لكل ٪٤٫٥و
 ٪٣٫٠  ٪٣٫١   ةیلبقتسم

 ٪٥٫٠  ٪٥٫٠  ٪٥٫٠  تالاقتسالا لدعم
 ٦٠  ٦٠  ٦٠ دعاقتلا نس
 ٠٠يس سكا ھیا  ٠٠يس سكا ھیا  ٠٠يس سكا ھیا تایفولا لدعم

 ةیساسحلا لیلحت

 تاضارتفالا ةمیق يف ریغتلا ساسأ ىلع ةددحملا عفانملا مازتلإ يف ریغتلا هاندأ لودجلا حضوی .ةمدختسملا تاضارتفالاب جئاتنلا رثأتت
 :٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك ةیساسألا

 ةددحملا عفانملا مازتلإ ىلع رثألا    

 

   ةیساسألا ةمیقلا   يف ریغتلا
 يف ةدایزلا
  تاضارتفالا

 يف صقنلا
 تاضارتفالا

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  تاضارتفالا 

 )٣١٫٦١٨(  )٢٧٫١٧٦(  )٣٠٫٣٣٨(  ٪١ مصخلا لدعم
 )٢٧٫١٦٩(  )٣١٫٥٨٠(  )٣٠٫٣٣٨(  ٪١ بتاورلا يف ةدایزلا لدعم
 )٣٠٫٢١٧(  )٢٨٫٤٢٥(  )٣٠٫٣٣٨(  ٪٢٠   تالاقتسالا لدعم

 .)تاونس ١١٫٨ :٢٠١٧ سرام ٣١( تاونس ٨٫٣ ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ةددحملا عفانملا مازتلإ ةدم طسوتم غلبی

 سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٤٫٧ غلبمب عفانملا ةطخ ىلإ ةمداقلا ةیلاملا ةرتفلا لالخ تامھاسم میدقتب موقت نأ ةعومجملا عقوتت
 .)يدوعس لایر نویلم ١٫٦ :٢٠١٧
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٤ 

 ةاكزلا -٢٢
 

 ةنسلا ةلمحملا 
 

 صـصخم نم )يدوعـس لایر ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـس لایر ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦ اھردقو ةنـسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ،ةیلاحلا ةنسلا

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١ ةنسلا ةیادب يف نیمھاسملا قوقح
 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩ ةاكزلا لبق لخدلا
 ٦٧٨٫٥٤٥٫٥٧٢  ١٫١٧٤٫٥٩٣٫٤٩١  ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
 ٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩  ٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦ ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦(  )١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧( ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 
 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 :يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

    ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا

 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦ ةنسلا صصخم

 ١٫٩٦٧٫٥٥٦  -         ةقباس تاونس تایوست

 )٢٦١٫٠٧٨(  )٣٫٤٧٨٫٢١٧( ةنسلا لالخ عوفدم

 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

  ةیوكزلا طوبرلا

 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــسلا ىتح اھــسیــسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرــشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا ءاھنإ مت .اھب ةقلعتملا ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 تاكرــــشللو اھل عمجملا يوكزلا رارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرــــشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــــسلا نمً ارابتعا

 ىلع ةئیھلا ةقفاوم باطخلً اقفو كلذو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیبرعلا زكارملا ةكرـــش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا

 ةاـكزلل ةـماـعلا ةـئیھلا ىلإ ٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونــــسلل ةـعمجملا ةـیوكزلا تارارقالا میدـقت مت يلاـتلاـبو .عمجم يوكز رارقإ میدـقت

 ةرادإ موقت ،عمجم ساــسأ ىلع لماكلاب ةكولمملا تاكرــشللو اھل يوكزلا رارقالا میدقتب ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا مایق نم مغرلابو .لخدلاو

  .ةعومجملل لقتسملا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم لیجستو باستحاب ةعومجملا

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نمً اباطخ ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ،ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تملتسا

ً اقباــس ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا نم ًالدب ةدح ىلع ٍلك ةعباتلا تاكرــشللو اھل ةلقتــسملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب ھیف اھبلاطت

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا لبق نم ھلوبق متو ،بلطلا اذھ ىلعً اـضارتعا ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا تمدق .٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونـسلل

 .٢٠١٧ وینوی ١٦ يف
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٥ 

 لاملا سأر   -٢٣

 :٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو نیمھاسملا ءامسأب نایب يلی امیف

مھاسملا مسإ % ةیكلملا ةبسن  مھسألا ددع  غلبملا   
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر       

  ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٢٣١٫٤٠٠٫٠٠٠ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠  ١٣٣٫٥٠٠ ١٣٫٣٥٠٫٠٠٠ ٣ ٣ ٣ ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٥ ١٠ ریكحلا زیزعلادبع زاوف /دیسلا
 زیزعلادبع ناملس /دیسلا
  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٥ ١٠ ریكحلا
 زیزعلادبع دیجملادبع /روتكدلا
  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٥ ١٠ ریكحلا

 ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش
  -  -  ٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش
  -  -  ٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش
  -  -  ٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ خیراتب يراجتلا لجــسلا يف ةمھاــسملا ةكرــشلا لیجــست نم اًرابتعإ ةكرــشلا يف ددج نیمھاــسم لوخد مت  )*( 

 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا(

 نم ةكرــشلا مھــسأل ةیمــسالا ةمیقلا ضیفخت مت ،)٢٠١٧ وینوی ١٣ قفاوملا( ـــــــھ١٤٣٨ ناــضمر ١٨ خیراتب نیمھاــسملا رارقلً اقبط

 نم ًالدب مھس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نم نوكتی لاملا سأر حبصأ ،كلذ ىلع ءانبو .مھسلل يدوعس لایر ١٠ ىلإ مھسلل يدوعس لایر ١٫٠٠٠

 .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠

 

 يماظنلا يطایتحالا   -٢٤

 .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةنــسلا لخد يفاــص نم ٪١٠ لوحت نأ ةكرــشلا ىلع بجی ،ةكرــشلل يــساــسألا ماظنلاو تاكرــشلا ماظنلً اقبط

 ةكرــــشلا تماق ،ھیلع .لاملا سأر نم ٪٣٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی امدنع لیوحتلا اذھ لثم ءارجإ نع فقوتلا ةكرــــشلل زوجیو

 ىلع يطایتحالا اذھ لیوحت متی .عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةنــــسلا لخد يفاــــص نم ٪١٠ لیوحتب

 .ةیماظنلا ةیونسلا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ساسأ

 

  حابرألا تاعیزوت -٢٥

 اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ بجر ١٤ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم نم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ هردق غلبم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ٠٫٤٩٤٤ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا

 اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم ٧ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم نم يدوعس لایر ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧ هردق غلبم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ٠٫٥٩٧٨ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠

 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا

 اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٧ وینوی ٢٩ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ لاوش ٥ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم نم يدوعس لایر ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨ هردق غلبم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ٠٫٥٨٤٣ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا
 ـھ ١٤٣٨ بجر ٢ خیراتبو )٢٠١٦ ربمسید ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ يناثلا عیبر ٢ يف دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ١٦٠٫٦٧٤٢ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٧ سرام ٣٠ قفاوملا(
 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا عومجم نم يدوعس لایر ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق غلبم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٤ 

 ةاكزلا -٢٢
 

 ةنسلا ةلمحملا 
 

 صـصخم نم )يدوعـس لایر ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعـس لایر ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦ اھردقو ةنـسلل ةلمحملا ةاكزلا نوكتت
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ،ةیلاحلا ةنسلا

 ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١ ةنسلا ةیادب يف نیمھاسملا قوقح
 ٩٨٥٫٧٢٤٫٨٦١  ٨١٩٫٠٩٥٫٣١٩ ةاكزلا لبق لخدلا
 ٦٧٨٫٥٤٥٫٥٧٢  ١٫١٧٤٫٥٩٣٫٤٩١  ىرخأ تایوستو ةدملا لوأ تاصصخم
 ٦٫٣٠٤٫٢٨٤٫٥٧٩  ٦٫٠٥٠٫٠٥٥٫٩٤٦ ةلوادتملا ریغ تابولطملا
 )١١٫٥٣٠٫٧٩٣٫٤٤٦(  )١١٫٦٠٩٫٨٢٥٫٦٩٧( ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

 
 ةنسلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح
 :يلی امك سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

    ٢٠١٧     ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٨٨٫٤٩٢٫٩٤٠  ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١ ةنسلا ةیادب يف دیصرلا

 ٢٧٫١٥٤٫٤٢٣  ٣٢٫٦٨٤٫٣٤٦ ةنسلا صصخم

 ١٫٩٦٧٫٥٥٦  -         ةقباس تاونس تایوست

 )٢٦١٫٠٧٨(  )٣٫٤٧٨٫٢١٧( ةنسلا لالخ عوفدم

 ١١٧٫٣٥٣٫٨٤١  ١٤٦٫٥٥٩٫٩٧٠ ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 

  ةیوكزلا طوبرلا

 سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــسلا ىتح اھــسیــسأت خیرات ذنم )"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیوكزلا اھتارارقا ةكرــشلا تمدق

 .٢٠٠٦ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا ىتح ةیوكزلا طوبرلا ءاھنإ مت .اھب ةقلعتملا ةاكزلا تاداھش تملتساو ،٢٠٠٦

 تاكرــــشللو اھل عمجملا يوكزلا رارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرــــشلا موقت ،٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــــسلا نمً ارابتعا

 ىلع ةئیھلا ةقفاوم باطخلً اقفو كلذو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ىلإ ةیبرعلا زكارملا ةكرـــش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا

 ةاـكزلل ةـماـعلا ةـئیھلا ىلإ ٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونــــسلل ةـعمجملا ةـیوكزلا تارارقالا میدـقت مت يلاـتلاـبو .عمجم يوكز رارقإ میدـقت

 ةرادإ موقت ،عمجم ساــسأ ىلع لماكلاب ةكولمملا تاكرــشللو اھل يوكزلا رارقالا میدقتب ةیئاھنلا مألا ةكرــشلا مایق نم مغرلابو .لخدلاو

  .ةعومجملل لقتسملا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم لیجستو باستحاب ةعومجملا

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نمً اباطخ ،)٢٠١٥ ریاربف ٢٤ قفاوملا( ــــھ١٤٣٦ لوألا ىدامج ٥ خیراتب ،ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تملتسا

ً اقباــس ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا نم ًالدب ةدح ىلع ٍلك ةعباتلا تاكرــشللو اھل ةلقتــسملا ةیوكزلا تارارقالا میدقتب ھیف اھبلاطت

 لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا لبق نم ھلوبق متو ،بلطلا اذھ ىلعً اـضارتعا ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا تمدق .٢٠١٦ ىتح ٢٠٠٧ نم تاونـسلل

 .٢٠١٧ وینوی ١٦ يف
  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٥ 

 لاملا سأر   -٢٣

 :٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو نیمھاسملا ءامسأب نایب يلی امیف

مھاسملا مسإ % ةیكلملا ةبسن  مھسألا ددع  غلبملا   
 ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر       

  ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٢٫٣١٤٫٠٠٠  ٢٣١٫٤٠٠٫٠٠٠ ٥٢ ٥٢ ٥٢ ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٣٫٥٠٠  ١٣٣٫٥٠٠ ١٣٫٣٥٠٫٠٠٠ ٣ ٣ ٣ ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٥ ١٠ ریكحلا زیزعلادبع زاوف /دیسلا
 زیزعلادبع ناملس /دیسلا
  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٥ ١٠ ریكحلا
 زیزعلادبع دیجملادبع /روتكدلا
  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠  ٦٦٧٫٥٠٠ ٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ١٥ ١٥ ١٠ ریكحلا

 ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش
  -  -  ٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش
  -  -  ٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش
  -  -  ٢٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ - - ٢٢٫٢٥٠٫٠٠٠ - - ٥ )*( )دحاو صخش ةكرش(
 ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥٠٫٠٠٠ ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ خیراتب يراجتلا لجــسلا يف ةمھاــسملا ةكرــشلا لیجــست نم اًرابتعإ ةكرــشلا يف ددج نیمھاــسم لوخد مت  )*( 

 .)٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا(

 نم ةكرــشلا مھــسأل ةیمــسالا ةمیقلا ضیفخت مت ،)٢٠١٧ وینوی ١٣ قفاوملا( ـــــــھ١٤٣٨ ناــضمر ١٨ خیراتب نیمھاــسملا رارقلً اقبط

 نم ًالدب مھس ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ نم نوكتی لاملا سأر حبصأ ،كلذ ىلع ءانبو .مھسلل يدوعس لایر ١٠ ىلإ مھسلل يدوعس لایر ١٫٠٠٠

 .مھس ٤٫٤٥٠٫٠٠٠

 

 يماظنلا يطایتحالا   -٢٤

 .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةنــسلا لخد يفاــص نم ٪١٠ لوحت نأ ةكرــشلا ىلع بجی ،ةكرــشلل يــساــسألا ماظنلاو تاكرــشلا ماظنلً اقبط

 ةكرــــشلا تماق ،ھیلع .لاملا سأر نم ٪٣٠ يطایتحالا اذھ عومجم غلبی امدنع لیوحتلا اذھ لثم ءارجإ نع فقوتلا ةكرــــشلل زوجیو

 ىلع يطایتحالا اذھ لیوحت متی .عیزوتلل لباق ریغ يطایتحالا اذھ نإ .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةنــــسلا لخد يفاــــص نم ٪١٠ لیوحتب

 .ةیماظنلا ةیونسلا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ساسأ

 

  حابرألا تاعیزوت -٢٥

 اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ بجر ١٤ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم نم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥ هردق غلبم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ٠٫٤٩٤٤ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا

 اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٧ ربمتبس ٢٧ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم ٧ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم نم يدوعس لایر ١٨٧٫٢٧٣٫١٤٧ هردق غلبم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ٠٫٥٩٧٨ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٢٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠

 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا

 اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٧ وینوی ٢٩ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ لاوش ٥ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم نم يدوعس لایر ١٤٢٫٣٤٠٫٩٧٨ هردق غلبم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ٠٫٥٨٤٣ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا
 ـھ ١٤٣٨ بجر ٢ خیراتبو )٢٠١٦ ربمسید ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٨ يناثلا عیبر ٢ يف دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ١٦٠٫٦٧٤٢ عقاوب كلذو يدوعس لایر ٧١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ اھردق حابرأ عیزوت )٢٠١٧ سرام ٣٠ قفاوملا(
 .)٩ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا عومجم نم يدوعس لایر ٤٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠ هردق غلبم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٦ 

  تاداریإلا -٢٦
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

     ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ٢٫١٩٤٫٢٦٨٫٠٨٨  ٢٫٣٤٨٫٤٥٣٫٢١٦ )*( راجیإ تاداریإ يلامجإ
 )١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٩٨٫٠٤٣٫٥٢١(  راجیإ تاموصخ
 ٢٫٠٤٤٫٢٦٨٫٠٨٨  ٢٫٠٥٠٫٤٠٩٫٦٩٥ 
 ٨٢٫٠٦٢٫٠٣٥  ٩٣٫٩٥٦٫٣٨٨  ةرادإو تامدخ موسر داریإ

 ١٥٫٢١٠٫٠٨٠  ١٢٫٥٨٥٫٦٢٤ راجیإ دئاوع
  نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملا میدقت نع تالومع لخد
 ٢٫٧٠٩٫٥٣٧  ٣٫٥٥٥٫٧١١ يفاص ،اھمادختسإ يف  
 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨  يلامجإلا

 
ً ادئاز رجأتــسم لكل راجیإلا نم ءزجك ةجردملا ةیراجتلا تاعمجملا نیمأتو ةنایــص فیلاكت ىلع راجیإلا تاداریإ يلامجإ لمتــشی  )*(

 .نیعم شماھ

 رجؤمك ةعومجملا 
 دوقع نإ .ةفلتخم ينابم نم نوكتت يتلاو اھب ةــصاخلا ةیراقعلا تارامثتــسالا ةظفحم نأــشب ةیلیغــشت تاراجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ 

 دوقعلً اقبط كلذو راجیإلا ةمیق ةدایز حیتی دنب ىلع راجیإلا دوقع لمتشت .تاونس سمخ ىلإ ةنس نیب ام حوارتت تارتفل يھ هذھ راجیإلا
 ةیاھن يف ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغــشتلا تاراجیإلا دوقع بجومب ضبقلا ةقحتــسملا راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ًالیلحت يلی امیف .راجیإلا
 :ةیلاملا ةرتفلا

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١٫٣٣٤٫٦٢١٫٢٦٧  ١٫٣٢٣٫٢٧٨٫٨٨٨  ٢٫٢٠٠٫٤٢٢٫٧٥٢ ةدحاو ةنس لالخ
 ٤٫٥٤١٫٢٨٥٫٨٠٠  ٣٫١٣٩٫٣٤٧٫٣٢٣  ٣٫٣٨٤٫٣٩١٫١٤٠ تاونس سمخ نم لقأو ةنس نم رثكأ
 ٧٨٠٫٦٣٩٫٧٥٦  ٥٧١٫٨٨٤٫٣٦٧  ٣٦٨٫٢٧١٫٣٧٣  تاونس سمخ نم رثكأ
 ٦٫٦٥٦٫٥٤٦٫٨٢٣  ٥٫٠٣٤٫٥١٠٫٥٧٨  ٥٫٩٥٣٫٠٨٥٫٢٦٥ 

 

  تاداریإلا ةفلكت -٢٧
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

     ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ١٩٤٫٨١٨٫٩٩٦  ١٩١٫٢٨١٫٧٦٢ راجیإ فیراصم
 ١٠٧٫٧٦٨٫٠١٧  ١٠٨٫٥٦٨٫٩٥٩ ةماع عفانم فیراصم
 ٨٩٫٣٣٦٫٧٣٠  ٨٤٫٧٦٥٫٤١٣ نمأو ةسارح فیراصم
 ٧٤٫٦٧٥٫٧٩١  ٧٤٫٨٩٦٫٥٠٣ ةفاظن فیراصم
  ٣٢٫٧٨٤٫٦١١  ٣٩٫٧٨٠٫١٢٢ ةنایصو حالصإ فیراصم
 ٢٨٫٩٥٨٫٩٣٠  ٢٧٫٧٤٢٫٠٢٤ ىرخأ نیفظوم ایازمو بتاور
 ١٠٣٫٤٨٤  -        ىرخأ
 ٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩  ٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣ 

 نالعالاو ةیاعدلا فیراصم -٢٨
 
 

   ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  ٦٫٨٤٧٫٧٤٩ ةیاعد
 ٨٫٥٩٩٫٥٢٢  ٦٫٥٩٦٫٧٣٩ نالعإ
 ١٩٫١٢٢٫٩١٠  ١٣٫٤٤٤٫٤٨٨ يلامجإلا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٧ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢٩
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

     ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤٫٨١٤٫٤٩٨ )٨ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٣٫٤٩٤٫٩٩٦  ٩٤٫٠٦٧٫٧٦٥ ىرخأ نیفظوم ایازمو بتاور
 ٢٠٫٩٣٥٫٣١٩  ٣٠٫٨٢٣٫٣٦٣ )١٥ حاضیإ( كالھتسا
 ١٫٣٤٠٫٨٥١  ١١٫٨١٠٫٠٦٨ تنرتناو تالاصتا فیراصم
 ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ١٠٫٤٢٠٫٩٧٩ ةینھم باعتا
 ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  ٧٫٩٨٩٫٢٦٠ نیمأت فیراصم
 ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ٦٫٦٨١٫٨١٥ ةیموكح موسر
 ٦٥٥٫٤٢٨  ٣٫٨٦٢٫٢٧٧ راجیا فیراصم
 -       ١٫٥٦٢٫٢٦١  )٨ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ
 ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ٦٫٨٣٢٫٣٠٦ ىرخأ
 ١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣  ٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢ 

 

 ىرخألا تاداریإلا -٣٠
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 -        ١٦٫٠٩٣٫٢٢٨   ةقحتسم دعت مل تابولطم دیق سكع
 -        ٩٫٠٣٢٫٥٢٢ )٢٠ حاضیإ( قحتسم راجیإ دیق سكع
 ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت لخد
 ٢٫١٥٢٫٦١٧  -       ةیناجم ركاذت
 ٤٫١٣٥٫٨٣٠  ٨٩٣٫٨٤٥ ىرخأ
 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٣١٫٧٥٧٫٠٩٥ 

 

 ىرخألا فیراصملا -٣١
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 -        ٧٫٨٣٥٫٣٥٤ )١٠ حاضیإ( نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ةمیق يف ضافخنا
 -        ١٫٦٣١٫٥٨٦ )١٤ حاضیإ( يضارأ عیب ةراسخ
 -        ٢٨٥٫٠٠٩ ىرخأ
 ٩٫٧٥١٫٩٤٩        - 

 

 ةیلاملا ءابعألا -٣٢
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  ٢٦٩٫٩٥١٫٢٢٩  لجألا ةلیوط ةحبارم تالیھست ىلع تالومع فیراصم
 ١٦٫٧٤٥٫٦٣٣  ٢٥٫١٩١٫٧٩١ )١٦ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٦٨٫٠٦٤  ٢١٥٫٠١١ ةیكنب ءابعأ
 ١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥  ٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٦ 

  تاداریإلا -٢٦
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

     ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ٢٫١٩٤٫٢٦٨٫٠٨٨  ٢٫٣٤٨٫٤٥٣٫٢١٦ )*( راجیإ تاداریإ يلامجإ
 )١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٩٨٫٠٤٣٫٥٢١(  راجیإ تاموصخ
 ٢٫٠٤٤٫٢٦٨٫٠٨٨  ٢٫٠٥٠٫٤٠٩٫٦٩٥ 
 ٨٢٫٠٦٢٫٠٣٥  ٩٣٫٩٥٦٫٣٨٨  ةرادإو تامدخ موسر داریإ

 ١٥٫٢١٠٫٠٨٠  ١٢٫٥٨٥٫٦٢٤ راجیإ دئاوع
  نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملا میدقت نع تالومع لخد
 ٢٫٧٠٩٫٥٣٧  ٣٫٥٥٥٫٧١١ يفاص ،اھمادختسإ يف  
 ٢٫١٤٤٫٢٤٩٫٧٤٠  ٢٫١٦٠٫٥٠٧٫٤١٨  يلامجإلا

 
ً ادئاز رجأتــسم لكل راجیإلا نم ءزجك ةجردملا ةیراجتلا تاعمجملا نیمأتو ةنایــص فیلاكت ىلع راجیإلا تاداریإ يلامجإ لمتــشی  )*(

 .نیعم شماھ

 رجؤمك ةعومجملا 
 دوقع نإ .ةفلتخم ينابم نم نوكتت يتلاو اھب ةــصاخلا ةیراقعلا تارامثتــسالا ةظفحم نأــشب ةیلیغــشت تاراجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ 

 دوقعلً اقبط كلذو راجیإلا ةمیق ةدایز حیتی دنب ىلع راجیإلا دوقع لمتشت .تاونس سمخ ىلإ ةنس نیب ام حوارتت تارتفل يھ هذھ راجیإلا
 ةیاھن يف ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغــشتلا تاراجیإلا دوقع بجومب ضبقلا ةقحتــسملا راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلل ًالیلحت يلی امیف .راجیإلا
 :ةیلاملا ةرتفلا

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١٫٣٣٤٫٦٢١٫٢٦٧  ١٫٣٢٣٫٢٧٨٫٨٨٨  ٢٫٢٠٠٫٤٢٢٫٧٥٢ ةدحاو ةنس لالخ
 ٤٫٥٤١٫٢٨٥٫٨٠٠  ٣٫١٣٩٫٣٤٧٫٣٢٣  ٣٫٣٨٤٫٣٩١٫١٤٠ تاونس سمخ نم لقأو ةنس نم رثكأ
 ٧٨٠٫٦٣٩٫٧٥٦  ٥٧١٫٨٨٤٫٣٦٧  ٣٦٨٫٢٧١٫٣٧٣  تاونس سمخ نم رثكأ
 ٦٫٦٥٦٫٥٤٦٫٨٢٣  ٥٫٠٣٤٫٥١٠٫٥٧٨  ٥٫٩٥٣٫٠٨٥٫٢٦٥ 

 

  تاداریإلا ةفلكت -٢٧
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

     ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ١٩٤٫٨١٨٫٩٩٦  ١٩١٫٢٨١٫٧٦٢ راجیإ فیراصم
 ١٠٧٫٧٦٨٫٠١٧  ١٠٨٫٥٦٨٫٩٥٩ ةماع عفانم فیراصم
 ٨٩٫٣٣٦٫٧٣٠  ٨٤٫٧٦٥٫٤١٣ نمأو ةسارح فیراصم
 ٧٤٫٦٧٥٫٧٩١  ٧٤٫٨٩٦٫٥٠٣ ةفاظن فیراصم
  ٣٢٫٧٨٤٫٦١١  ٣٩٫٧٨٠٫١٢٢ ةنایصو حالصإ فیراصم
 ٢٨٫٩٥٨٫٩٣٠  ٢٧٫٧٤٢٫٠٢٤ ىرخأ نیفظوم ایازمو بتاور
 ١٠٣٫٤٨٤  -        ىرخأ
 ٥٢٨٫٤٤٦٫٥٥٩  ٥٢٧٫٠٣٤٫٧٨٣ 

 نالعالاو ةیاعدلا فیراصم -٢٨
 
 

   ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ١٠٫٥٢٣٫٣٨٨  ٦٫٨٤٧٫٧٤٩ ةیاعد
 ٨٫٥٩٩٫٥٢٢  ٦٫٥٩٦٫٧٣٩ نالعإ
 ١٩٫١٢٢٫٩١٠  ١٣٫٤٤٤٫٤٨٨ يلامجإلا

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٧ 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا -٢٩
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

     ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ٢٢٫٩٣١٫٣٩٢  ٩٤٫٨١٤٫٤٩٨ )٨ حاضیإ( اھلیصحت يف كوكشم نوید صصخم
 ٧٣٫٤٩٤٫٩٩٦  ٩٤٫٠٦٧٫٧٦٥ ىرخأ نیفظوم ایازمو بتاور
 ٢٠٫٩٣٥٫٣١٩  ٣٠٫٨٢٣٫٣٦٣ )١٥ حاضیإ( كالھتسا
 ١٫٣٤٠٫٨٥١  ١١٫٨١٠٫٠٦٨ تنرتناو تالاصتا فیراصم
 ٢٥٫٩٣٢٫٧٧٨  ١٠٫٤٢٠٫٩٧٩ ةینھم باعتا
 ٧٫٠٢٦٫٣٩٦  ٧٫٩٨٩٫٢٦٠ نیمأت فیراصم
 ١٫٧٣٨٫٨٠٦  ٦٫٦٨١٫٨١٥ ةیموكح موسر
 ٦٥٥٫٤٢٨  ٣٫٨٦٢٫٢٧٧ راجیا فیراصم
 -       ١٫٥٦٢٫٢٦١  )٨ حاضیإ( ةبوطشم ةنیدم ممذ
 ٢٫٧٦٨٫٠٤٧  ٦٫٨٣٢٫٣٠٦ ىرخأ
 ١٥٦٫٨٢٤٫٠١٣  ٢٦٨٫٨٦٤٫٥٩٢ 

 

 ىرخألا تاداریإلا -٣٠
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 -        ١٦٫٠٩٣٫٢٢٨   ةقحتسم دعت مل تابولطم دیق سكع
 -        ٩٫٠٣٢٫٥٢٢ )٢٠ حاضیإ( قحتسم راجیإ دیق سكع
 ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  ٥٫٧٣٧٫٥٠٠  عیبلل ةحاتم تارامثتسا نم حابرأ تاعیزوت لخد
 ٢٫١٥٢٫٦١٧  -       ةیناجم ركاذت
 ٤٫١٣٥٫٨٣٠  ٨٩٣٫٨٤٥ ىرخأ
 ١٢٫٠٢٥٫٩٤٧  ٣١٫٧٥٧٫٠٩٥ 

 

 ىرخألا فیراصملا -٣١
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 -        ٧٫٨٣٥٫٣٥٤ )١٠ حاضیإ( نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ةمیق يف ضافخنا
 -        ١٫٦٣١٫٥٨٦ )١٤ حاضیإ( يضارأ عیب ةراسخ
 -        ٢٨٥٫٠٠٩ ىرخأ
 ٩٫٧٥١٫٩٤٩        - 

 

 ةیلاملا ءابعألا -٣٢
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ١٦٦٫٠٢٤٫٥٨٨  ٢٦٩٫٩٥١٫٢٢٩  لجألا ةلیوط ةحبارم تالیھست ىلع تالومع فیراصم
 ١٦٫٧٤٥٫٦٣٣  ٢٥٫١٩١٫٧٩١ )١٦ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ
 ١٦٨٫٠٦٤  ٢١٥٫٠١١ ةیكنب ءابعأ
 ١٨٢٫٩٣٨٫٢٨٥  ٢٩٥٫٣٥٨٫٠٣١ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٨ 

 مھسلا حبر -٣٣

 مھـسألا ددعل حجرملا طـسوتملا ىلع مألا ةكرـشلا يف نیمھاـسملل دئاعلا لخدلا يفاـص ةمـسقب كلذو يـساـسألا مھـسلا حبر باـستحا متی 

 لیدعتب كلذو ضفخملا مھـسلا حبر باـستحا متی .ةیداع مھـسأ ربتعت مألا ةكرـشلا مھـسأ ةفاك نأ ثیح ةیلاملا ةنـسلا لالخ ةردـصملا ةیداعلا

 مھـسألا ةفاك لیوحت دنع اھرادـصإ ضرتفملا نم ناك يتلا ةیفاـضإلا ةیداعلا مھـسألا ددعل حجرملا طـسوتملا ىلع يـساـسألا مھـسلا حبر

 .ةیداع مھسأ ىلإ ةلمتحملا ةضفخملا
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣  ةنسلا لخد يفاص

 ٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨  ٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠ مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا لخدلا يفاص
 باستحا دنع ماقمك مدختسملا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا
 ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ )٢٣ حاضیإ( ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر 

 ٢٫١٥  ١٫٧٧  ةنسلا لخد يفاصب قلعتملا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر

 ٢٫١١  ١٫٧٤ مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر
    
 .ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع رثؤت دق ضیفخت دونب يأ كانھ نكی مل
 

  ةیعاطقلا تامولعملا -٣٤

 عم ىــشامتتو ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ساــسأك اھمادختــسال ةرادإلا اھتدمتعإ يتلا ةعومجملا لامعأو ةطــشنأب ةیعاطقلا تامولعملا قلعتت 

 لوازت ةعباتلا تاكرــــشلا ةفاك نأ ثیح دحاو يلیغــــشت عاطقك لكك ةعومجملا تایلمع ةعومجملا ربتعت .ةیلخادلا ریراقتلا دادعإ قرط

 .ةلثامم ةطشنأ

 ةـعومجملا تاـیلمعب ةـقلعتملا تاـبولطملا يلاـمجإو تادوجوملا يلاـمجإو ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالاو حبرلا يلاـمجإو ةـعومجملا تاداریإ نإ 

 .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو لخدلا ةمئاق يفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف اھضرع مت لكك

 و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــسلا لالخ ةعومجملا تاداریإ نم ٪١٠ نم رثكا يف مھاــسی يجراخ لیمع ةعومجملا ىدل دجوی ال

٢٠١٧. 

 .ةلاحلا هذھ يف قبطنت ال ةیفارغجلا تامولعملا نإف ،يلاتلابو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا لخاد ةعومجملا تایلمع ةفاك متت 

 

 ةیلاملا تاودألا -٣٥
 اھتائف بسح ةیلاملا تاودألا

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةیلاملا تاودألا فینصت مت

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
      ةیلاملا تادوجوملا
  ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥   ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦ نونیدم
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩  ٣٨٦٫٦٩٨٫٤٦٢  ٤٣٨٫٩٠١٫٩٧١ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١   ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨ قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
 ١٫١٧١٫٥٤٥٫٦٠١  ١٫٠١٠٫٨٦٤٫٢٣٦  ٨٩٤٫٤٦٢٫٣٣٢ ةیلاملا تادوجوملا يلامجإ
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٩ 

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا -٣٥
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
      ةیلاملا تابولطملا

 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  نویراجت نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
  ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥   ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣  ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨ نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت
 ٥٫٠٢٩٫٥٢٠٫٦٧١  ٦٫٤٣٥٫٧٨٠٫٠٩٦  ٦٫٤٢٩٫٢٧٨٫٨٣٨ ةیلاملا تابولطملا يلامجإ
 
 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا ریدقت
 اھنأ امك .ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لـسلـستلا يف اھاوتـسم كلذ يف امب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ةیلاتلا لوادجلا حـضوت

  .ةلداعلا ةمیقلل لوقعم ریدقت يھ ةیرتفدلا ةمیقلا نا ثیح ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ریغ ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا تامولعم نمضتت ال

 يلامجإلا  ثلاثلا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  ةیلام تادوجوم
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  يراقع قودنص يف تارامثتسا

 ٦٫٩٧٦٫٢١٧  -         -          ٦٫٩٧٦٫٢١٧  ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  -         -          ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٢٠١٧ سرام ٣١
 ٨٫٦٧١٫٤٦٥  -         -          ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٢٠١٦ لیربأ ١
         
         ةیلام تابولطم
         لجألا ةلیوط ضورق

 ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦  -         ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦  -         ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  -         ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  -         ٢٠١٧ سرام ٣١
 ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥  -         ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥  -         ٢٠١٦ لیربأ ١

 .تاودألا هذھل لجألا ةریصق تاقاقحتسإللً ارظن ةیرتفدلا اھتمیق ریبك دح ىلا براقت ىرخألا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ

  لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 ةظفحم ریوطتو ءارــــش لیومت وھ ضورقلا نم يــــسیئرلا ضرغلا نإ .ضورقلا نم ةعومجملل ةیــــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت
 أـــشنت يتلاو قودنـــصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدـــصرأو ةنئاد ممذو ةنیدم ممذ ةعومجملا ىدل دجویو .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتـــسالا
 .اھتایلمع نم ةرشابم
 نامتئالا رطاخمو )تالمعلا رطاخمو تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعــــسأ رطاخم كلذ يف امب( قوــــسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 .ةلویسلا رطاخمو

 قوسلا رطاخم

 لخد ىلع رثؤت يتلا دئاوفلا تالدعمو تالمعلا راعـــسأ لثم قوـــسلا راعـــسأ يف تاریغتلا نع ةجتانلا رطاخملا قوـــسلا رطاخم لثمت
 اھیلع ظافحلاو قوـسلا رطاخمل تاـضرعتلا ةرادإ يف قوـسلا رطاخم ةرادإ نم فدھلا لثمتی .ةیلاملا تاودألل اھتیكلم ةمیق وأ ةعومجملا

 .تادئاعلا ةدایزل ةلوبقم تایوتسم نمض

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 .قوـسلا يف ةدئاـسلا تالومعلا راعـسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـسأ رطاخم لثمت

 سرام ٣١ يف اـمك ةلومعب ةـطبترم تابولطم اـھیدل دجوی نكل ،تالومعب ةـطبترم لجألا ةـلیوط ةماـھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال
 راعــــسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعــــسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٨ 

 مھسلا حبر -٣٣

 مھـسألا ددعل حجرملا طـسوتملا ىلع مألا ةكرـشلا يف نیمھاـسملل دئاعلا لخدلا يفاـص ةمـسقب كلذو يـساـسألا مھـسلا حبر باـستحا متی 

 لیدعتب كلذو ضفخملا مھـسلا حبر باـستحا متی .ةیداع مھـسأ ربتعت مألا ةكرـشلا مھـسأ ةفاك نأ ثیح ةیلاملا ةنـسلا لالخ ةردـصملا ةیداعلا

 مھـسألا ةفاك لیوحت دنع اھرادـصإ ضرتفملا نم ناك يتلا ةیفاـضإلا ةیداعلا مھـسألا ددعل حجرملا طـسوتملا ىلع يـساـسألا مھـسلا حبر

 .ةیداع مھسأ ىلإ ةلمتحملا ةضفخملا
 
 

    ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
     يدوعس لایر

 ٩٥٨٫٥٧٠٫٤٣٨  ٧٨٦٫٤١٠٫٩٧٣  ةنسلا لخد يفاص

 ٩٤٠٫٧٩٦٫٩٩٨  ٧٧٤٫٥٦٨٫٠٥٠ مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا لخدلا يفاص
 باستحا دنع ماقمك مدختسملا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا
 ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ )٢٣ حاضیإ( ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر 

 ٢٫١٥  ١٫٧٧  ةنسلا لخد يفاصب قلعتملا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر

 ٢٫١١  ١٫٧٤ مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر
    
 .ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع رثؤت دق ضیفخت دونب يأ كانھ نكی مل
 

  ةیعاطقلا تامولعملا -٣٤

 عم ىــشامتتو ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ساــسأك اھمادختــسال ةرادإلا اھتدمتعإ يتلا ةعومجملا لامعأو ةطــشنأب ةیعاطقلا تامولعملا قلعتت 

 لوازت ةعباتلا تاكرــــشلا ةفاك نأ ثیح دحاو يلیغــــشت عاطقك لكك ةعومجملا تایلمع ةعومجملا ربتعت .ةیلخادلا ریراقتلا دادعإ قرط

 .ةلثامم ةطشنأ

 ةـعومجملا تاـیلمعب ةـقلعتملا تاـبولطملا يلاـمجإو تادوجوملا يلاـمجإو ةـیراـقعلا تاراـمثتــــسالاو حبرلا يلاـمجإو ةـعومجملا تاداریإ نإ 

 .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو لخدلا ةمئاق يفو ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف اھضرع مت لكك

 و ٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنــسلا لالخ ةعومجملا تاداریإ نم ٪١٠ نم رثكا يف مھاــسی يجراخ لیمع ةعومجملا ىدل دجوی ال

٢٠١٧. 

 .ةلاحلا هذھ يف قبطنت ال ةیفارغجلا تامولعملا نإف ،يلاتلابو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا لخاد ةعومجملا تایلمع ةفاك متت 

 

 ةیلاملا تاودألا -٣٥
 اھتائف بسح ةیلاملا تاودألا

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةیلاملا تاودألا فینصت مت

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
      ةیلاملا تادوجوملا
  ١٦٩٫٥٦٨٫٠٧٥   ٢٣٣٫٧٧٨٫٦٦٥  ٢٤٦٫٧٣٣٫١٧٦ نونیدم
 ٢٣٤٫٤٥٤٫٣٣٦  ٢٣٢٫١٦٩٫٥٢١  ١٢٨٫٤٧٦٫٢١٧ عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 ٥٢٤٫٦٨٩٫٠٥٩  ٣٨٦٫٦٩٨٫٤٦٢  ٤٣٨٫٩٠١٫٩٧١ ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسم غلابم
  ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١   ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨ قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ
 ١٫١٧١٫٥٤٥٫٦٠١  ١٫٠١٠٫٨٦٤٫٢٣٦  ٨٩٤٫٤٦٢٫٣٣٢ ةیلاملا تادوجوملا يلامجإ
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٥٩ 

 )ةمتت( ةیلاملا تاودألا -٣٥
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
      ةیلاملا تابولطملا

 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  نویراجت نونئاد
 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨  ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢  ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم
  ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥   ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦ لجألا ةلیوط ضورق
 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣  ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧  ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨ نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت
 ٥٫٠٢٩٫٥٢٠٫٦٧١  ٦٫٤٣٥٫٧٨٠٫٠٩٦  ٦٫٤٢٩٫٢٧٨٫٨٣٨ ةیلاملا تابولطملا يلامجإ
 
 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا ریدقت
 اھنأ امك .ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لـسلـستلا يف اھاوتـسم كلذ يف امب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا ةیلاتلا لوادجلا حـضوت

  .ةلداعلا ةمیقلل لوقعم ریدقت يھ ةیرتفدلا ةمیقلا نا ثیح ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ریغ ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا تامولعم نمضتت ال

 يلامجإلا  ثلاثلا ىوتسملا  يناثلا ىوتسملا  لوألا ىوتسملا  ةیلام تادوجوم
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  يراقع قودنص يف تارامثتسا

 ٦٫٩٧٦٫٢١٧  -         -          ٦٫٩٧٦٫٢١٧  ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٧٫٣٣٥٫٣١٧  -         -          ٧٫٣٣٥٫٣١٧  ٢٠١٧ سرام ٣١
 ٨٫٦٧١٫٤٦٥  -         -          ٨٫٦٧١٫٤٦٥  ٢٠١٦ لیربأ ١
         
         ةیلام تابولطم
         لجألا ةلیوط ضورق

 ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦  -         ٥٫٨٢٨٫٠٢٩٫١٢٦  -         ٢٠١٨ سرام ٣١
 ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  -         ٥٫٨٦٨٫٨٣٧٫٣٣٥  -         ٢٠١٧ سرام ٣١
 ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥  -         ٤٫٤١٠٫٢٩٣٫٨٨٥  -         ٢٠١٦ لیربأ ١

 .تاودألا هذھل لجألا ةریصق تاقاقحتسإللً ارظن ةیرتفدلا اھتمیق ریبك دح ىلا براقت ىرخألا ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا نإ

  لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 ةظفحم ریوطتو ءارــــش لیومت وھ ضورقلا نم يــــسیئرلا ضرغلا نإ .ضورقلا نم ةعومجملل ةیــــسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت
 أـــشنت يتلاو قودنـــصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدـــصرأو ةنئاد ممذو ةنیدم ممذ ةعومجملا ىدل دجویو .ةعومجملل ةیراقعلا تارامثتـــسالا
 .اھتایلمع نم ةرشابم
 نامتئالا رطاخمو )تالمعلا رطاخمو تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعــــسأ رطاخم كلذ يف امب( قوــــسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 .ةلویسلا رطاخمو

 قوسلا رطاخم

 لخد ىلع رثؤت يتلا دئاوفلا تالدعمو تالمعلا راعـــسأ لثم قوـــسلا راعـــسأ يف تاریغتلا نع ةجتانلا رطاخملا قوـــسلا رطاخم لثمت
 اھیلع ظافحلاو قوـسلا رطاخمل تاـضرعتلا ةرادإ يف قوـسلا رطاخم ةرادإ نم فدھلا لثمتی .ةیلاملا تاودألل اھتیكلم ةمیق وأ ةعومجملا

 .تادئاعلا ةدایزل ةلوبقم تایوتسم نمض

  تالومعلا راعسأ رطاخم
 .قوـسلا يف ةدئاـسلا تالومعلا راعـسأ يف تابلقتلا ةجیتن ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا تالومعلا راعـسأ رطاخم لثمت

 سرام ٣١ يف اـمك ةلومعب ةـطبترم تابولطم اـھیدل دجوی نكل ،تالومعب ةـطبترم لجألا ةـلیوط ةماـھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال
 راعــــسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا راعــــسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .٢٠١٦ لیربأ ١ و ٢٠١٧ سرام ٣١ و ٢٠١٨

 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦٠ 

 )ةمتت( لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 )ةمتت( قوسلا رطاخم

  )ةمتت( تالومعلا راعسأ رطاخم

 نم( ةاـكزلا لـبق ةـعومجملا لـخد ىلع ،ةـتباـثلا ىرخألا تاریغتملا ةـفاـك ءاـقب عم ،ةـلوقعملا ةـلمتحملا تاریغتلا رثأ هاـندأ لودـجلا حــــضوی
 :سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل )ةمئاع ةلومعب ةطبترملا ضورقلا ىلع رثألا لالخ

 
 

   ٢٠١٨ 
 يدوعس لایر

    ٢٠١٧ 
 يدوعس لایر

     ةدحوملا لخدلا ةمئاق لالخ نم )ةراسخلا( حبرلا
    :ةمئاع ةلومعب نیدلا

 )٣٨٫٨٦٠٫٠٠٠(  )٥٩٫٧٩٦٫٢٤٤( ساسأ ةطقن ١٠٠ + روبیاس
 ٣٨٫٨٦٠٫٠٠٠  ٥٩٫٧٩٦٫٢٤٤ ساسأ ةطقن ١٠٠ - روبیاس

 تاراقعلا رطاخم
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 تابلطتم يف ةربخ يوذ نیراـشتـسمب ةعومجملا نیعتـست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ ریوطتلا عیراـشم فیلاكت دیزت دق  •
 .طیطختلا ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا

 .اھب ةطبترملا تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاـسخ ببـسی اممً ارثعتم ام يـسیئر رجأتـسم حبـصی دق  •
 نامـــضلا ىوتـــسم ررقتو ،نیلمتحملا نیرجأتـــسملا عیمجل يلاملا عـــضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو
 .تانامضلا وأ راجیإلا تانیمأت لالخ نم كلذو بولطملا

 تالمعلا رطاخم
 تابلقتل اھنأــشب ضرعتت تناك ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةیبنجأ تالمعب ةلجــسم ةیدقن تابولطم وأ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال
 .ةیبنجألا تالمعلا هاجت ةیساسحلا لیلحت ضرع متی مل ،يلاتلابو ،يبنجألا فرصلا راعسأ يف

 نامتئالا رطاخم

 .ةیلام رئاـسخ دبكت ىلإ يدؤی امم لیمع دقع وأ ةیلام ةادأ نأـشب ھتامازتلاب ءافولا ىلع لباقملا فرطلا ةردقم مدع نامتئالا رطاخم لثمت
  .ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ریجأتلا ةطشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 جماـنرب قفو ،رجأـتــــسملل ةـیناـمتئالا ةدوجلا مییقت متی .اـًمدـقم تاراـجیإلا عفدـب نیرجأـتــــسملا مازلإ لالخ نم ناـمتئالا رطاـخم ةرادإ متت
 ضرعتلل ىـــصقألا دحلا لثمی .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتـــسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ دنع ،طاقنلا ىلع ينبم ينامتئإ فینـــصت
 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل

 ةنیدملا ممذلا
 .راجیالا دوقع ماربا لبق ةعومجملا رییاعملً اقفو نیرجأتسملا میوقت متی

 ةقالع تاذ تاھج نم ةقحتسملا غلابملا
 دـحلا لـثمی .ةـیــــسیئرلا ةـقالعلا تاذ تاـھجلل يدرف ساـــــسأ ىلع ،ةـیلاـم مئاوق لـك دادـعإ خیراـتب ةـمیقلا يف ضاـفخنالل لـیلحت ءارجإ متی
 ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ةقحتــــسملا غلابملل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىــــصقألا
 تاذ تاھجلل يلاملا زكرملا صحف لالخ نم ةیلام ةرتف لك يف میوقتلا اذھ متی .تانامـض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت ال .)٩ حاـضیإ(
 تاھجلا نم ةقحتـسملا غلابملاب ةقلعتملا رطاخملا میوقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ تاھجلا هذھ ھیف لمعت يذلا قوـسلا صحفو ةقالعلا
 .نیمھاسملا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا تاذ تاھجلا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأ ثیح ،ةضفخنم اھنأب ةقالعلا تاذ

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦١ 

 )ةمتت( لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
 ةسایسلً اقفو ةیئاھنلا مألا ةكرشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم ةرادإ متت
 رطاخم تازكرتل ةضرعم اھسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يساسأ لكشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا
 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا

 ةلویسلا رطاخم
 لكش ىلع وأً ادقن ددست يتلا ةیلاملا تابولطملاب ةقلعتملا تامازتلإلاب ءافولا يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 ءافولل ةیفاك ةلویس اھیدل نأب ،عاطتسملا ردق ،دكأتلاب كلذو ،ةلویسلا رطاخم ةرادإ يف ةعومجملا ةقیرط لثمتت .ىرخأ ةیلام تادوجوم
 ةعمسب رضت رطاخمل ضرعتلا وأ ةلوبقم ریغ رئاسخ دبكت نود ،ةیداعلا ریغو ةیداعلا فورظلا لالخ اھقاقحتسا لاح اھتامازتلإب
 تابولطملا ةنراقمبو .ةفلتخم نامتئا دودحب ظفتحتو ،ةلویسلاب قلعتی امیف ةماھ رطاخمل ضرعتت ال ةعومجملا نأب ةرادإلا دقتعت .ةعومجملا
 صقن دوجو ةلاح يف اھلیجأت نكمی ھنأل ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملا ادع امیف( ةلوادتملا تابولطملا نمض ةجردملا ةیلاملا
 عضو يفاص يف ةیرھوج كوكش دجوی ال ھنأب ودبی ھنإف ،ةلوادتملا تادوجوملا نمً اءزج لكشت يتلا ةیلاملا تادوجوملا عم )ةلویسلا يف
 .ةعومجملل ةلوادتملا تابولطملا

 :اھیلع دقاعتملا ةموصخملا ریغ تاعفدلا ساسأ ىلع كلذو ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تابولطملا قاقحتسا خیراوت هاندأ لودجلا صخلی

 رھشأ ٦ نم لقأ  ةیلاملا تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا

 و رھشا ٦ نیب

 رھش ١٢

 ةدحاو ةنس نیب

 نیتنسو

 سمخو نیتنس نیب

 تاونس

 سمخ نم رثكأ

 يلامجإلا تاونس

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر ٢٠١٨ سرام ٣١
              

 ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨ -       -       -       -       ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  نونئاد

 ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ -       -       -       -       ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم

 ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨ -       -       -       -        ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨  نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 ٧٫١٤٤٫٠٧٢٫٤٣٧ ١٫٥٤٧٫٧٤٣٫١٨٥ ٣٫٩٥٩٫٢٧٣٫١٦٥ ٩٢٦٫٣٩١٫٣٩٧ ٤٠٣٫٤٦٨٫٣١٦ ٣٠٧٫١٩٦٫٣٧٤ لجألا ةلیوط ضورق
              

 ٧٫٧٤٥٫٣٢٢٫١٤٩ ١٫٥٤٧٫٧٤٣٫١٨٥ ٣٫٩٥٩٫٢٧٣٫١٦٥ ٩٢٦٫٣٩١٫٣٩٧ ٤٠٣٫٤٦٨٫٣١٦ ٩٠٨٫٤٤٦٫٠٨٦ يلامجإلا
              
       

 رھشأ ٦ نم لقأ ةیلاملا تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا

 و رھشا ٦ نیب

 رھش ١٢

 ةدحاو ةنس نیب

 نیتنسو

 سمخو نیتنس نیب

 يلامجإلا تاونس سمخ نم رثكأ تاونس

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر ٢٠١٧ سرام ٣١
              

 ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢ -       -       -       -       ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  نونئاد

 ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢ -       -       -       -       ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم

 ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧ -       -       -       -        ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧ نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 ٧٫٦٢٤٫٧٣٣٫١٦٧ ٤٫٢٨٠٫٣٢٣٫٠٥١ ٢٫٤٥٢٫٩٦٣٫٦٣٥ ٥٦٢٫٣٨٠٫٩٩٢ ١٨٤٫٤٦٥٫٥٠٢ ١٤٤٫٥٩٩٫٩٨٧ لجألا ةلیوط ضورق
              

 ٨٫١٩١٫٦٧٥٫٩٢٨ ٤٫٢٨٠٫٣٢٣٫٠٥١ ٢٫٤٥٢٫٩٦٣٫٦٣٥ ٥٦٢٫٣٨٠٫٩٩٢ ١٨٤٫٤٦٥٫٥٠٢ ٧١١٫٥٤٢٫٧٤٨ يلامجإلا
              
       

 رھشأ ٦ نم لقأ ةیلاملا تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا

 و رھشا ٦ نیب

 رھش ١٢

 ةدحاو ةنس نیب

 نیتنسو

 سمخو نیتنس نیب

 يلامجإلا تاونس سمخ نم رثكأ تاونس

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر ٢٠١٦ لیربأ ١
              

 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥ -       -       -       -       ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  نونئاد

 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨ -       -       -       -       ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم

 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣ -       -       -       -       ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣ نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 ٥٫٦٨٧٫٥٨٧٫٤٠٤ ١٫٥٠٣٫٤٧٢٫٩٢٣ ٢٫٥١٥٫٧٠٥٫٥٤٤ ١٫١٦٧٫٣٢٦٫٧٥٥ ٢٨٧٫٥٤٧٫١٢١ ٢١٣٫٥٣٥٫٠٦١ لجألا ةلیوط ضورق
              

 ٦٫٣٠٦٫٨١٤٫١٩٠ ١٫٥٠٣٫٤٧٢٫٩٢٣ ٢٫٥١٥٫٧٠٥٫٥٤٤ ١٫١٦٧٫٣٢٦٫٧٥٥ ٢٨٧٫٥٤٧٫١٢١ ٨٣٢٫٧٦١٫٨٤٧ يلامجإلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦١ 

 )ةمتت( لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 )ةمتت( نامتئالا رطاخم

 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
 ةسایسلً اقفو ةیئاھنلا مألا ةكرشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم ةرادإ متت
 رطاخم تازكرتل ةضرعم اھسفن ةعومجملا ربتعت ال .دیج ينامتئا فینصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يساسأ لكشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا
 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا

 ةلویسلا رطاخم
 لكش ىلع وأً ادقن ددست يتلا ةیلاملا تابولطملاب ةقلعتملا تامازتلإلاب ءافولا يف ةعومجملا اھھجاوت يتلا تابوعصلا ةلویسلا رطاخم لثمت
 ءافولل ةیفاك ةلویس اھیدل نأب ،عاطتسملا ردق ،دكأتلاب كلذو ،ةلویسلا رطاخم ةرادإ يف ةعومجملا ةقیرط لثمتت .ىرخأ ةیلام تادوجوم
 ةعمسب رضت رطاخمل ضرعتلا وأ ةلوبقم ریغ رئاسخ دبكت نود ،ةیداعلا ریغو ةیداعلا فورظلا لالخ اھقاقحتسا لاح اھتامازتلإب
 تابولطملا ةنراقمبو .ةفلتخم نامتئا دودحب ظفتحتو ،ةلویسلاب قلعتی امیف ةماھ رطاخمل ضرعتت ال ةعومجملا نأب ةرادإلا دقتعت .ةعومجملا
 صقن دوجو ةلاح يف اھلیجأت نكمی ھنأل ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسملا غلابملا ادع امیف( ةلوادتملا تابولطملا نمض ةجردملا ةیلاملا
 عضو يفاص يف ةیرھوج كوكش دجوی ال ھنأب ودبی ھنإف ،ةلوادتملا تادوجوملا نمً اءزج لكشت يتلا ةیلاملا تادوجوملا عم )ةلویسلا يف
 .ةعومجملل ةلوادتملا تابولطملا

 :اھیلع دقاعتملا ةموصخملا ریغ تاعفدلا ساسأ ىلع كلذو ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تابولطملا قاقحتسا خیراوت هاندأ لودجلا صخلی

 رھشأ ٦ نم لقأ  ةیلاملا تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا

 و رھشا ٦ نیب

 رھش ١٢

 ةدحاو ةنس نیب

 نیتنسو

 سمخو نیتنس نیب

 تاونس

 سمخ نم رثكأ

 يلامجإلا تاونس

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر ٢٠١٨ سرام ٣١
              

 ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨ -       -       -       -       ٢٧٦٫٧٢٥٫٠٩٨  نونئاد

 ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ -       -       -       -       ٢٢١٫٦١٩٫٥٤٦ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم

 ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨ -       -       -       -        ١٠٢٫٩٠٥٫٠٦٨  نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 ٧٫١٤٤٫٠٧٢٫٤٣٧ ١٫٥٤٧٫٧٤٣٫١٨٥ ٣٫٩٥٩٫٢٧٣٫١٦٥ ٩٢٦٫٣٩١٫٣٩٧ ٤٠٣٫٤٦٨٫٣١٦ ٣٠٧٫١٩٦٫٣٧٤ لجألا ةلیوط ضورق
              

 ٧٫٧٤٥٫٣٢٢٫١٤٩ ١٫٥٤٧٫٧٤٣٫١٨٥ ٣٫٩٥٩٫٢٧٣٫١٦٥ ٩٢٦٫٣٩١٫٣٩٧ ٤٠٣٫٤٦٨٫٣١٦ ٩٠٨٫٤٤٦٫٠٨٦ يلامجإلا
              
       

 رھشأ ٦ نم لقأ ةیلاملا تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا

 و رھشا ٦ نیب

 رھش ١٢

 ةدحاو ةنس نیب

 نیتنسو

 سمخو نیتنس نیب

 يلامجإلا تاونس سمخ نم رثكأ تاونس

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر ٢٠١٧ سرام ٣١
              

 ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢ -       -       -       -       ٢٤٥٫٨٦٤٫١١٢  نونئاد

 ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢ -       -       -       -       ٢٢٦٫٠٩٩٫٨٩٢ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم

 ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧ -       -       -       -        ٩٤٫٩٧٨٫٧٥٧ نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 ٧٫٦٢٤٫٧٣٣٫١٦٧ ٤٫٢٨٠٫٣٢٣٫٠٥١ ٢٫٤٥٢٫٩٦٣٫٦٣٥ ٥٦٢٫٣٨٠٫٩٩٢ ١٨٤٫٤٦٥٫٥٠٢ ١٤٤٫٥٩٩٫٩٨٧ لجألا ةلیوط ضورق
              

 ٨٫١٩١٫٦٧٥٫٩٢٨ ٤٫٢٨٠٫٣٢٣٫٠٥١ ٢٫٤٥٢٫٩٦٣٫٦٣٥ ٥٦٢٫٣٨٠٫٩٩٢ ١٨٤٫٤٦٥٫٥٠٢ ٧١١٫٥٤٢٫٧٤٨ يلامجإلا
              
       

 رھشأ ٦ نم لقأ ةیلاملا تابولطملل ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا

 و رھشا ٦ نیب

 رھش ١٢

 ةدحاو ةنس نیب

 نیتنسو

 سمخو نیتنس نیب

 يلامجإلا تاونس سمخ نم رثكأ تاونس

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر ٢٠١٦ لیربأ ١
              

 ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥ -       -       -       -       ٢٢٧٫٥٠٦٫٦٣٥  نونئاد

 ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨ -       -       -       -       ٣٢١٫٤٨١٫٧٣٨ ةقالع تاذ تاھج ىلإ ةقحتسم غلابم

 ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣ -       -       -       -       ٧٠٫٢٣٨٫٤١٣ نیرجأتسملا نم ةیدقن تانیمأت

 ٥٫٦٨٧٫٥٨٧٫٤٠٤ ١٫٥٠٣٫٤٧٢٫٩٢٣ ٢٫٥١٥٫٧٠٥٫٥٤٤ ١٫١٦٧٫٣٢٦٫٧٥٥ ٢٨٧٫٥٤٧٫١٢١ ٢١٣٫٥٣٥٫٠٦١ لجألا ةلیوط ضورق
              

 ٦٫٣٠٦٫٨١٤٫١٩٠ ١٫٥٠٣٫٤٧٢٫٩٢٣ ٢٫٥١٥٫٧٠٥٫٥٤٤ ١٫١٦٧٫٣٢٦٫٧٥٥ ٢٨٧٫٥٤٧٫١٢١ ٨٣٢٫٧٦١٫٨٤٧ يلامجإلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦٢ 

 )ةمتت( لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 مھسألا راعسأ رطاخم

 هانتقم مھسألا تارامثتسا مظعم تناك ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ،مھسأ تارامثتسا نع ةجتانلا مھسألا راعسأ رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 .طشن لكشب تارامثتسالا هذھ لوادتب ةعومجملا موقت ال .ةیراجت ضارغأل سیلو ةیجیتارتسا ضارغأل

 نویلم ٧٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر نویلم٧٫٠ ةلوادتملا مھــسألا تارامثتــسال ضرعتلا غلب ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتبو

 وأ لخدلا ىلع رثؤی نأ نكمی ةیقوــسلا ةمیقلا يف ٪١٥ عقاوب صقنلا نإ .)يدوعــس لایر نویلم ٨٫٧ :٢٠١٦ لیربأ ١ و يدوعــس لایر

 كلذ فقوتیو ،)يدوعــس لایر نویلم ١٫١ :٢٠١٧ سرام ٣١(ً ابیرقت يدوعــس لایر نویلم ١٫٠ غلبمب ةعومجملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 قوقح ىلع رثؤتــــس ةلوادتملا تارامثتــــسالا قوقح ةمیق يف ٪١٥ عقاوب ةدایزلا نإ .رمتــــسم وأ يرھوج ضافخنالا ناك اذإ ام ىلع

 .لخدلا ىلع رثأ اھل نوكی نلو ،طقف ةیكلملا

 لاملا سأر ةرادإ

 :يف لاملا سأر ةرادإ دنع ةعومجملا فادھأ لثمتت .مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح لاملا سأر لثمی

 عفانمو نیمھاــسملل دئاوع قیقحت يف رارمتــسالاو ةیرارمتــسالا أدبملً اقفو لمعلا يف رارمتــسالا ىلع ةعومجملا ةردقم ىلع ظافحلا •

 .نیرخآلا نیدیفتسملل

 .لاملا سأر ةفلكت ضیفخت لجأ نم يلاثم لامسأر لكیھ ىلع ظافحلا •

 تاروطتلا ةلــصاومو قوــسلاو نینئادلاو نیرمثتــسملا ةقث ىلع ظافحلا لجأ نم يوق لامــسأر ىلع ظافحلا يف ةرادإلا ةــسایــس لثمتت

 .ةیداــصتقالا فورظلا يف تاریغتلا عم قفتی امبو ھیلع تالیدعتلا ءارجإو لاملا سأر ةلكیھ ةرادإب ةعومجملا موقت .لامعألل ةیلبقتــسملا

 قوقح يلامجإ ىلع ةیلیغـــشتلا ةطـــشنألا نم جتانلا ةمـــسقب كلذو ةعومجملا هددحت يذلاو ،لاملا سأر ىلع دئاعلا ةبقارمب ةرادإلا موقت

 سأرل ةعومجملا ةرادإ ةقیرط ىلع رییغت يأ أرطی مل .نیمھاــسملل حابرألا تاعیزوت ىوتــسم ةبقارمب ةعومجملا موقت امك .نیمھاــسملا

  ً.ایجراخ ةضورفملا لاملا سأر تابلطتمل اھل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ وأ ةعومجملا عضخت مل .ةنسلا لالخ لاملا

 :ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف لدعملا لاملا سأر ىلإ ةعومجملا نید ةبسنل ًالیلحت يلی امیف

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣  ٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨  ٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦ تابولطملا يلامجإ
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨ قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ ً:اصقان

 ٥٫٨٠٩٫٦٦٨٫٧٣٢  ٧٫٣٦٢٫٢٣١٫٦٠٠  ٧٫٥٥١٫٥٧٩٫٠٨٨  نیدلا يفاص
      
 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١  ٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤ ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ةیكلملا قوقح نمض ةرشابم ةجردملا غلابملا
 )١٫٦٧١٫٤٦٥(  )٣٣٥٫٣١٧(  ٢٣٫٧٨٣ ةلداعلا ةمیقلا تالیدعت نأشب

 ٤٫٦٤٦٫٧٤٣٫٨٨٩  ٤٫٨٧٣٫١١٩٫٤٦٤  ٤٫٩٠٤٫٩٧٦٫٤٣٧ لدعملا لاملا سأر
      
 ٪١٢٥  ٪١٥١  ٪١٥٤ لدعملا لاملا سأر ىلإ نیدلا ةبسن

 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦٣ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٣٧
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر تامازتلالا
 ٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧  ٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨  ٢٫٥٧٣٫٣٠٢٫٩٨١ ءاشنإلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
 ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  -  -        مھسأ تارامثتسا ءارشل تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٠٠٫٠٠٠ نامض تاباطخ

 رجأتسمك ةعومجملا – ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا 
 تاراجیإلل ىندألا دحلل ًالیلحت يلی امیف .نیفظوملل نكــــسو يــــضارألا عطق ضعب نأــــشب ةیلیغــــشت تاراجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 :ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب عفدلا ةقحتسملا

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣  ٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠  ٢٨٦٫٣٢١٫٤٥٠ ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧  ١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥  ١٫٣٥٣٫٠٥٩٫١٩٥ تاونس سمخ نم لقاو ةنس نم رثكأ
 ١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠  ٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤  ٤٫٧٨٣٫٦٧٧٫٩٠٧ تاونس سمخ نم رثكأ
 ١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠  ٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩  ٦٫٤٢٣٫٠٥٨٫٥٥٢ 

 
 .)٩ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع تلزانت يتلاو ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب ةلجسم راجیإلا دوقع ضعب نإ

 حوارتت .اھریجأت ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتــسم يــضارأ نع ةقحتــسملا تاراجیإلا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت
 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف

 :٢٠١٦ لیربأ ١ و ،ءيـش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـش ال هردق غلبمب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا عم راجیإ دقع نمـضتت هالعأ تامازتلالا نإ
 .)يدوعس لایر نویلم ٧٦٨

 ٣١( يدوعــس لایر نویلم ١٩٥ ةنــسلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمــض فیراــصمك ةتبثملا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب
 .)يدوعس لایر نویلم ١٩٥ :٢٠١٧ سرام

 
 ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةرتفل ةقحاللا ثادحألا -٣٨

 ةداعإل يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ خیراتب
 يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٣٧٢ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت
 .ةحبارملا لیھست

 ةدع عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا لیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .ىرخألا تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتاو ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٢٨ غلبم ةعومجملا تمدختسا

 ىلا ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا ىلع ءانب ةیئاھنلا ةیوكزلا طوبرلا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تلمتسا ،٢٠١٨ ربمفون ١٩ خیراتب
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تالجس يف ةحضوملا غلابملا نم لقأ ةاكز صصخم غلبم ھنع جتن يذلاو ٢٠١٦ ىلا ٢٠٠٧ نم تاونسلل ةئیھلا
 ةیلاملا ةنسلا دعب يدوعس لایر نویلم ٧٥٫١ اھردق ةعومجملل ةدرتسم ةاكز غلبم عیزوتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تماق ،كلذ ىلع ًءانب
 .٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦٢ 

 )ةمتت( لاملا سأر ةرادإو ةیلاملا رطاخملا ةرادإ   -٣٦

 مھسألا راعسأ رطاخم

 هانتقم مھسألا تارامثتسا مظعم تناك ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ،مھسأ تارامثتسا نع ةجتانلا مھسألا راعسأ رطاخمل ةعومجملا ضرعتت

 .طشن لكشب تارامثتسالا هذھ لوادتب ةعومجملا موقت ال .ةیراجت ضارغأل سیلو ةیجیتارتسا ضارغأل

 نویلم ٧٫٣ :٢٠١٧ سرام ٣١( يدوعــس لایر نویلم٧٫٠ ةلوادتملا مھــسألا تارامثتــسال ضرعتلا غلب ،ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتبو

 وأ لخدلا ىلع رثؤی نأ نكمی ةیقوــسلا ةمیقلا يف ٪١٥ عقاوب صقنلا نإ .)يدوعــس لایر نویلم ٨٫٧ :٢٠١٦ لیربأ ١ و يدوعــس لایر

 كلذ فقوتیو ،)يدوعــس لایر نویلم ١٫١ :٢٠١٧ سرام ٣١(ً ابیرقت يدوعــس لایر نویلم ١٫٠ غلبمب ةعومجملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

 قوقح ىلع رثؤتــــس ةلوادتملا تارامثتــــسالا قوقح ةمیق يف ٪١٥ عقاوب ةدایزلا نإ .رمتــــسم وأ يرھوج ضافخنالا ناك اذإ ام ىلع

 .لخدلا ىلع رثأ اھل نوكی نلو ،طقف ةیكلملا

 لاملا سأر ةرادإ

 :يف لاملا سأر ةرادإ دنع ةعومجملا فادھأ لثمتت .مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح لاملا سأر لثمی

 عفانمو نیمھاــسملل دئاوع قیقحت يف رارمتــسالاو ةیرارمتــسالا أدبملً اقفو لمعلا يف رارمتــسالا ىلع ةعومجملا ةردقم ىلع ظافحلا •

 .نیرخآلا نیدیفتسملل

 .لاملا سأر ةفلكت ضیفخت لجأ نم يلاثم لامسأر لكیھ ىلع ظافحلا •

 تاروطتلا ةلــصاومو قوــسلاو نینئادلاو نیرمثتــسملا ةقث ىلع ظافحلا لجأ نم يوق لامــسأر ىلع ظافحلا يف ةرادإلا ةــسایــس لثمتت

 .ةیداــصتقالا فورظلا يف تاریغتلا عم قفتی امبو ھیلع تالیدعتلا ءارجإو لاملا سأر ةلكیھ ةرادإب ةعومجملا موقت .لامعألل ةیلبقتــسملا

 قوقح يلامجإ ىلع ةیلیغـــشتلا ةطـــشنألا نم جتانلا ةمـــسقب كلذو ةعومجملا هددحت يذلاو ،لاملا سأر ىلع دئاعلا ةبقارمب ةرادإلا موقت

 سأرل ةعومجملا ةرادإ ةقیرط ىلع رییغت يأ أرطی مل .نیمھاــسملل حابرألا تاعیزوت ىوتــسم ةبقارمب ةعومجملا موقت امك .نیمھاــسملا

  ً.ایجراخ ةضورفملا لاملا سأر تابلطتمل اھل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ وأ ةعومجملا عضخت مل .ةنسلا لالخ لاملا

 :ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف لدعملا لاملا سأر ىلإ ةعومجملا نید ةبسنل ًالیلحت يلی امیف

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٦٫٠٥٢٫٥٠٢٫٨٦٣  ٧٫٥٢٠٫٤٤٩٫١٨٨  ٧٫٦٣١٫٩٣٠٫٠٥٦ تابولطملا يلامجإ
 ٢٤٢٫٨٣٤٫١٣١  ١٥٨٫٢١٧٫٥٨٨  ٨٠٫٣٥٠٫٩٦٨ قودنصلا يف دقنو كونبلا ىدل ةدصرأ ً:اصقان

 ٥٫٨٠٩٫٦٦٨٫٧٣٢  ٧٫٣٦٢٫٢٣١٫٦٠٠  ٧٫٥٥١٫٥٧٩٫٠٨٨  نیدلا يفاص
      
 ٤٫٦٤٨٫٤١٥٫٣٥٤  ٤٫٨٧٣٫٤٥٤٫٧٨١  ٤٫٩٠٤٫٩٥٢٫٦٥٤ ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ةیكلملا قوقح نمض ةرشابم ةجردملا غلابملا
 )١٫٦٧١٫٤٦٥(  )٣٣٥٫٣١٧(  ٢٣٫٧٨٣ ةلداعلا ةمیقلا تالیدعت نأشب

 ٤٫٦٤٦٫٧٤٣٫٨٨٩  ٤٫٨٧٣٫١١٩٫٤٦٤  ٤٫٩٠٤٫٩٧٦٫٤٣٧ لدعملا لاملا سأر
      
 ٪١٢٥  ٪١٥١  ٪١٥٤ لدعملا لاملا سأر ىلإ نیدلا ةبسن

 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 )ةمتت( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ

 ٢٠١٨ سرام ٣١
 

٦٣ 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تادھعتلا -٣٧
 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر تامازتلالا
 ٢٫٤٩١٫٧٣٣٫٨١٧  ٢٫٦٠٥٫١٣٩٫٣٠٨  ٢٫٥٧٣٫٣٠٢٫٩٨١ ءاشنإلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
 ٢٫٦٩٦٫٠٠٠  -  -        مھسأ تارامثتسا ءارشل تامازتلا

 ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٫٩٠٠٫٠٠٠ نامض تاباطخ

 رجأتسمك ةعومجملا – ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا 
 تاراجیإلل ىندألا دحلل ًالیلحت يلی امیف .نیفظوملل نكــــسو يــــضارألا عطق ضعب نأــــشب ةیلیغــــشت تاراجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ

 :ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب عفدلا ةقحتسملا

 ٢٠١٦ لیربأ ١  ٢٠١٧ سرام ٣١  ٢٠١٨ سرام ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٠٤٫١٩٢٫١٩٣  ٢٨٥٫٧٤٦٫٤٥٠  ٢٨٦٫٣٢١٫٤٥٠ ةدحاو ةنس لالخ
 ٢٫٣٠٩٫٨٢٤٫٢٧٧  ١٫٤٠١٫٧٤٢٫٧٩٥  ١٫٣٥٣٫٠٥٩٫١٩٥ تاونس سمخ نم لقاو ةنس نم رثكأ
 ١٠٫٢٨٥٫١٦٨٫٣٣٠  ٥٫٦٥٢٫٨١٣٫٠٤٤  ٤٫٧٨٣٫٦٧٧٫٩٠٧ تاونس سمخ نم رثكأ
 ١٢٫٩٩٩٫١٨٤٫٨٠٠  ٧٫٣٤٠٫٣٠٢٫٢٨٩  ٦٫٤٢٣٫٠٥٨٫٥٥٢ 

 
 .)٩ حاضیإ( ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع تلزانت يتلاو ةعومجملاب ةقالع تاذ تاھج ءامسأب ةلجسم راجیإلا دوقع ضعب نإ

 حوارتت .اھریجأت ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتــسم يــضارأ نع ةقحتــسملا تاراجیإلا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت
 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف

 :٢٠١٦ لیربأ ١ و ،ءيـش ال :٢٠١٧ سرام ٣١( ءيـش ال هردق غلبمب ةیئاھنلا مألا ةكرـشلا عم راجیإ دقع نمـضتت هالعأ تامازتلالا نإ
 .)يدوعس لایر نویلم ٧٦٨

 ٣١( يدوعــس لایر نویلم ١٩٥ ةنــسلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمــض فیراــصمك ةتبثملا ةیلیغــشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا تغلب
 .)يدوعس لایر نویلم ١٩٥ :٢٠١٧ سرام

 
 ةیلاملا مئاوقلا دادعإ ةرتفل ةقحاللا ثادحألا -٣٨

 ةداعإل يلحم كنب عم يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣ غلبمب لجألا لیوط ةحبارم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ خیراتب
 يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ١٫٣٧٢ غلبم ةعومجملا تمدختسا .ةددحم نوید دادسلو ةیراجتلا تاعمجملا ضعب ریوطت لیومت /لیومت
 .ةحبارملا لیھست

 ةدع عم يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧١ غلبمب لجألا لیوط ةراجإ لیھست ةیقافتا ةعومجملا تعقو ،٢٠١٨ لیربأ ٢٦ يف ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 .ىرخألا تالماعملا تادنتسمو ةیسیئرلا راجیإلا ةیقافتاو ةیسیئرلا ءارشلا ةیقافتا طورشل اقفو تالیھستلا ضعب ریفوتل ةیلحم كونب
 .ةراجإلا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥٫٥٢٨ غلبم ةعومجملا تمدختسا

 ىلا ةمدقملا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقالا ىلع ءانب ةیئاھنلا ةیوكزلا طوبرلا ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تلمتسا ،٢٠١٨ ربمفون ١٩ خیراتب
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تالجس يف ةحضوملا غلابملا نم لقأ ةاكز صصخم غلبم ھنع جتن يذلاو ٢٠١٦ ىلا ٢٠٠٧ نم تاونسلل ةئیھلا
 ةیلاملا ةنسلا دعب يدوعس لایر نویلم ٧٥٫١ اھردق ةعومجملل ةدرتسم ةاكز غلبم عیزوتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا تماق ،كلذ ىلع ًءانب
 .٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا

 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل
 

 

 
 

 

 

  
 ةحفصلا سرھفلا

  
 ٢-١  لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت

  
 ٣ ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق

  
 ٤ ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق

  
 ٥ ةدحوملا ةیلوألا رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق

  
 ٦ ةدحوملا ةیلوألا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق

  
 ٧ ةدحوملا ةیلوألا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

   
 ٥٢-٨ ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا

 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل
 

 

 
 

 

 

  
 ةحفصلا سرھفلا

  
 ٢-١  لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت

  
 ٣ ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق

  
 ٤ ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق

  
 ٥ ةدحوملا ةیلوألا رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق

  
 ٦ ةدحوملا ةیلوألا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق

  
 ٧ ةدحوملا ةیلوألا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

   
 ٥٢-٨ ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك

  ٣ 

 

 

   حاضیإ 
  ربمسید ٣١

  م٢٠١٨
 سرام ٣١

 م٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر    

       تادوجوملا
       ةلوادتم تادوجوم
 ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ١٥٣،٢٢٧،١٣٦   ٦ ھمكح يف امو دقنلا
 ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٣١١،٨٦١،٠٦٩   ٧ ةیراجت ةنیدم ممذ
 ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١  ٣٦٢،١٥٩،٠٨٩   ٨ ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم
 ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ٦١٠،١٧٩،٠١٧   ٩ و ٨ ةقالع وذ فرط ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ١١٩،٠٩١،٩٦٠  ١١٨،٠٠٧،١٠٧   ١٠ ىرخأ ةلوادتم تادوجومو ةمدقم تاعوفدم
 ٣٢،٩٨٤،٦٩٦  ٣٠،٨٣٣،٨٨١    )راجیإ( ةقحتسم تاداریإ
 ٩٩٢،٢٤٨،٠٦٠  ١،٥٨٦،٢٦٧،٢٩٩    ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ
       ةلوادتم ریغ تادوجوم
 ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠  ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠   ٨ ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم
 ٨٠،٦٩٢،١١٦  ٦٤،٧٩٣،٤٢٥   ٩ و ٨ لوادتملا ریغ ءزجلا - ةقالع وذ فرط ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 ٤٨،٥١٧،٥٤٢  -    لوادتملا ریغ ءزجلا - اًمدقم عوفدم راجیإ
 ٦٥،٩٦٩،٣٩٤  ٦١،٦٦٧،٧٦٢     لوادتملا ریغ ءزجلا - )راجیإ( ةقحتسم تاداریإ
 ٣٩،٦٦٩،٣٢٢  ٣٨،٧٨٦،٠٢٢   ١١ ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم ةكرش يف رامثتسا
 ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١٠٨،٧٠٨،٧٦٣   ١٢ ىرخأ تارامثتسا

 ١٠،٧٨١،٨٦٩،٥٠٠  ١٠،٧٧٦،٠٤٤،٧٤٣   ١٣ ةیرامثتسا تاراقع
 ١٣٦،٨٢٧،٥٧٨  ١٢٠،٣٧١،٨٨٥   ١٤ تادعمو تاكلتمم
 ١١،٤٨٢،٣٤٤،٢٣٩  ١١،٣٧٠،٦٩٥،١٧٠    ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 ١٢،٤٧٤،٥٩٢،٢٩٩  ١٢،٩٥٦،٩٦٢،٤٦٩    تادوجوملا يلامجإ
       ةیكلملا قوقحو تابولطملا
       تابولطملا
       ةلوادتم تابولطم
 ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ٤٨٨،١٧٣،٠٠٨   ١٥ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا
 ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨  ١٩٤،٩٠٨،٥٢٧   ١٦ ةیراجت ةنئاد ممذ
 ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ١٩،٧١٥،٥٥٠   ٨ ةقالع تاذ فارطأل ةقحتسم غلابم
 ٢٧٧،٢٥٢،٢٤٠  ٣٥٩،٢٦٤،٩٧٥   ١٧  ةققحم ریغ تاداریإ
  ١١،٣٠١،٤٧٠  ١٣،٤٦٧،٣٥٩   ١٨ ةقحتسملا راجیإلا دقع تاراجیإ ةمیق
 ١٦٢،٥٣٩،٧٥٥  ٣٣٥،٤١٤،١٨٤   ١٩ ىرخأ ةلوادتم تابولطمو تاقحتسم
 ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠  ٧٥،٩٤٦،٨٣٢   ٢٠ ةقحتسم ةاكز
 ١،٥٢٨،٩٩٨،٠٧٩  ١،٤٨٦،٨٩٠،٤٣٥    ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
        ةلوادتم ریغ تابولطم
 ٥،٣٩٥،٠٢٩،١٢٦  ٦،٠٦٢،٥٩٢،٠٣١   ١٥ لجألا ةلیوط ضورق
 ٥٦٠،٣٥٩،٨٨٣  ٥٠٦،٠٣٠،٢٢٥   ١٨ لوادتملا ریغ ءزجلا - ةقحتسملا راجیإلا دقع تاراجیإ ةمیق
 ٣٠،٣٣٨،١٧٠  ٢٦،٩٩٨،٩٤٧   ٢١ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 ٥٤،٩١٤،٣٨٧  ٤٠،٥٨٣،٣٨١   ١٩  ىرخأ ةلوادتم ریغ تابولطم
 ٦،٠٤٠،٦٤١،٥٦٦  ٦،٦٣٦،٢٠٤،٥٨٤    ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ
 ٧،٥٦٩،٦٣٩،٦٤٥  ٨،١٢٣،٠٩٥،٠١٩    تابولطملا يلامجإ
       ةیكلملا قوقح
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠   ٢٢ لاملا سأر
 ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥  ٣٧٠،٧٣٩،٣١٥   ٢٣ يماظن يطایتحا
 ٢،٧٥٩،٢١٧  )١٣،٧٢٧،٠٠٠(    ىرخألا تایطایتحالا
 ٧٧،٥٧٢،٣١٠  ١١،٠٠١،٥٤٩     ةاقبم حابرأ
 ٤،٩٠١،٠٧٠،٨٤٢  ٤،٨١٨،٠١٣،٨٦٤    ةكرشلا يكلامل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح

       

 ٣،٨٨١،٨١٢  ١٥،٨٥٣،٥٨٦    ةرطیسملا ریغ صصحلا
 ٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤  ٤،٨٣٣،٨٦٧،٤٥٠    ةیكلملا قوقح يلامجإ
 ١٢،٤٧٤،٥٩٢،٢٩٩  ١٢،٩٥٦،٩٦٢،٤٦٩    ةیكلملا قوقحو تابولطملا يلامجإ

 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج ٣٧ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت



4

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 

٤ 
 

 

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل  
 م٢٠١٧ ربمسید ٣١ م٢٠١٨ ربمسید ٣١  حاضیإ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر   

 ١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥ ١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤  ٢٥ تاداریإلا
 )٤٠١،٥٣٨،٨٨٦( )٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦(  ٢٦ تاداریإلا ةفلكت
 )٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣( )١٩١،١٤٩،٠٩٩(  ١٣ ةیرامثتسا تاراقع كالھتسا
 ٩٩٥،٢٨٥،١٦٦ ١،٠٢٣،٢٧٢،٤٨٩   حبرلا لمجم

     
 ١٩،٨٥٠،٩٧١ ٦،٨٤٢،٦٤٢  ٢٧ ىرخأ تاداریإ
 )٩،٤٦٦،٩٤٠( )٦،٣٣٦،٧٤٠(  ٢٨ ىرخأ تافورصم
 )١٠،٦٥٣،٩٣٦( )٤،٩٤٧،١٤٢(  ٢٩ جیورتو ةیاعد فیراصم
 )٨٧،٦٨٢،٧٤٩( )٥٣،٢٠٢،٢٢٧(  ٧ ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا رئاسخ
 )١٢١،٧٧٥،٢٥٠( )١٢٥،٠٦٤،٢١٩(  ٣٠ ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 ٧٨٥،٥٥٧،٢٦٢ ٨٤٠،٥٦٤،٨٠٣   لیغشتلا حبر

     
 ٩،٦٥٠،٩٢٨ ٨،١١٦،٧٠٠  ١١ ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم ةكرش حابرأ يف ةصحلا
 )٢٢٢،٤٨٠،٨١٨( )٣٦١،٨٠٦،١٢٦(  ٣١ ةیلیومت ةفلكت
 ٥٧٢،٧٢٧،٣٧٢ ٤٨٦،٨٧٥،٣٧٧    ةاكزلا لبق حبرلا
 )٢٥،٤٤٢،٣٢٣( ٦١،٧٨٧،٧٠٩  ٢٠ ةاكزلا

     
 ٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩ ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦   ةرتفلا حبر

     
     :ىلإ دئاعلا ةرتفلا حبر
 ٥٣٧،٦١٩،٠٢٠ ٥٣٨،٣٩٩،٧٣٩   ةكرشلا يكلام
 ٩،٦٦٦،٠٢٩ ١٠،٢٦٣،٣٤٧   ةرطیسملا ریغ صصحلا

   ٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩ ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦ 
     

     :مھسلا ةیحبر
 ١٫٢٣ ١٫٢٣  ٣٢  دحاولا مھسلل ةضفخملاو ةیساسألا حابرألا

  
 
 

 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج ٣٧ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا لماشلا لخدلا ةمئاق
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 

٥ 
 

 

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل  

   
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر  حاضیإ 

 ٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩ ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦    ةرتفلا حبر
     

     رخآلا لماشلا لخدلا
     ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ ھفینصت ةداعإ نكمی ال دنب
 -- ٢،٩٩٠،٠٠٠  ٢١ ةددحملا عفانملا مازتلا سایق ةداعإ

     
     ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اھفینصت ةداعإ نكمی دونب
 )٣٥٩،١٠١( --  ١٢ عیبلل ةحاتملا ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا
 يفاص - رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب رخآ رامثتسا
 -- ١،٩٠٠،٠٠٠  ١٢  ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا

     
     

 )٣٥٩،١٠١( ٤،٨٩٠،٠٠٠    ةرتفلل ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( /لخدلا
 ٥٤٦،٩٢٥،٩٤٨ ٥٥٣،٥٥٣،٠٨٦    ةرتفلل لماشلا لخدلا يلامجإ

     
     :ىلإ دئاعلا ةرتفلل لماشلا لخدلا يلامجإ
 ٥٣٧،٢٥٩،٩١٩  ٥٤٣،٢٨٩،٧٣٩   ةكرشلا يكلام
 ٩،٦٦٦،٠٢٩ ١٠،٢٦٣،٣٤٧   ةرطیسملا ریغ صصحلا

   ٥٤٦،٩٢٥،٩٤٨   ٥٥٣،٥٥٣،٠٨٦ 
 
 
 

 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج ٣٧ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 

٤ 
 

 

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل  
 م٢٠١٧ ربمسید ٣١ م٢٠١٨ ربمسید ٣١  حاضیإ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر   

 ١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥ ١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤  ٢٥ تاداریإلا
 )٤٠١،٥٣٨،٨٨٦( )٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦(  ٢٦ تاداریإلا ةفلكت
 )٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣( )١٩١،١٤٩،٠٩٩(  ١٣ ةیرامثتسا تاراقع كالھتسا
 ٩٩٥،٢٨٥،١٦٦ ١،٠٢٣،٢٧٢،٤٨٩   حبرلا لمجم

     
 ١٩،٨٥٠،٩٧١ ٦،٨٤٢،٦٤٢  ٢٧ ىرخأ تاداریإ
 )٩،٤٦٦،٩٤٠( )٦،٣٣٦،٧٤٠(  ٢٨ ىرخأ تافورصم
 )١٠،٦٥٣،٩٣٦( )٤،٩٤٧،١٤٢(  ٢٩ جیورتو ةیاعد فیراصم
 )٨٧،٦٨٢،٧٤٩( )٥٣،٢٠٢،٢٢٧(  ٧ ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا رئاسخ
 )١٢١،٧٧٥،٢٥٠( )١٢٥،٠٦٤،٢١٩(  ٣٠ ةیرادإو ةیمومع تافورصم
 ٧٨٥،٥٥٧،٢٦٢ ٨٤٠،٥٦٤،٨٠٣   لیغشتلا حبر

     
 ٩،٦٥٠،٩٢٨ ٨،١١٦،٧٠٠  ١١ ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم ةكرش حابرأ يف ةصحلا
 )٢٢٢،٤٨٠،٨١٨( )٣٦١،٨٠٦،١٢٦(  ٣١ ةیلیومت ةفلكت
 ٥٧٢،٧٢٧،٣٧٢ ٤٨٦،٨٧٥،٣٧٧    ةاكزلا لبق حبرلا
 )٢٥،٤٤٢،٣٢٣( ٦١،٧٨٧،٧٠٩  ٢٠ ةاكزلا

     
 ٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩ ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦   ةرتفلا حبر

     
     :ىلإ دئاعلا ةرتفلا حبر
 ٥٣٧،٦١٩،٠٢٠ ٥٣٨،٣٩٩،٧٣٩   ةكرشلا يكلام
 ٩،٦٦٦،٠٢٩ ١٠،٢٦٣،٣٤٧   ةرطیسملا ریغ صصحلا

   ٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩ ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦ 
     

     :مھسلا ةیحبر
 ١٫٢٣ ١٫٢٣  ٣٢  دحاولا مھسلل ةضفخملاو ةیساسألا حابرألا

  
 
 

 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج ٣٧ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 ربمسید ٣١
٢٠

١٨
 م

 

٦ 
 

 

  
مل دئاعلا

لا يمھاس
 :ةكرش

    

  
أر

 لاملا س
 يماظنلا يطایتحالا

ایطایتحالا
 ت

رخألا
 ى

  ةاقبم حابرأ
 يلامجإلا

حلا
ص

 ریغ ص
ملا

 ةرطیس
وقح يلامجإ

 ق
 ةیكلملا

 
 لایر

دوعس
 ي

 لایر
دوعس

 ي
 لایر

دوعس
 ي

 لایر
دوعس

 ي
 لایر

دوعس
 ي

 لایر
دوعس

 ي
 لایر

دوعس
 ي

 
 

 
 

 
 

 
 

 ربمسید ٣١
٢٠
١٧

 م
 

 
 

 
 

 
 

رلا
 لیربأ ١ يف دیص

٢٠
١٧

 م
٤،
٤٥
٠،
٠٠

٠،
٠٠

٠
 

٢٩
٣،
٦٥

١،
٩٧
١

 
٩٢
٢،
٣١

٧
 

١٢
٦،
٠٩

١،
٦٠
٤

 
٤،
٨٧
٠،
٦٦

٥،
٨٩

٢
 

٢،
٧٨
٨،
٨٨

٩
 

٤،
٨٧
٣،
٤٥

٤،
٧٨

١
 

 ةرتفلا حبر
- 

- 
- 

٥٣
٧،
٦١

٩،
٠٢
٠

 
٥٣
٧،
٦١

٩،
٠٢
٠

 
٩،
٦٦
٦،
٠٢

٩
 

٥٤
٧،
٢٨

٥،
٠٤
٩

 
 ةرتفلل رخآلا لماشلا لخدلا

- 
- 

)
٣٥
٩،
١٠
١

( 
- 

)
٣٥
٩،
١٠
١

( 
- 

  )
٣٥
٩،
١٠
١

( 
لامجإ

 ةرتفلل لماشلا لخدلا ي
- 

- 
)

٣٥
٩،
١٠
١

( 
٥٣
٧،
٦١

٩،
٠٢
٠

 
٥٣
٧،
٢٥

٩،
٩١
٩

 
٩،
٦٦
٦،
٠٢

٩
 

٥٤
٦،
٩٢

٥،
٩٤
٨

 
اعیزوت

یإ( حابرأ ت
 و ٨ حاض

٢٤( 
- 

- 
- 

)
٥٢
٦،
٠٠
٠،
٠٠
٠

( 
)

٥٢
٦،
٠٠
٠،
٠٠
٠

( 
- 

)
٥٢
٦،
٠٠
٠،
٠٠
٠

( 
رلا

 يف دیص
 ربمسید ٣١

٢٠
١٧

 م
٤،
٤٥
٠،
٠٠

٠،
٠٠

٠
 

٢٩
٣،
٦٥

١،
٩٧
١

 
٥٦
٣،
٢١

٦
 

١٣
٧،
٧١

٠،
٦٢
٤

 
٤،
٨٨
١،
٩٢

٥،
٨١

١
 

١٢
،٤
٥٤
،٩
١٨

 
٤،
٨٩
٤،
٣٨

٠،
٧٢

٩
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ربمسید ٣١
٢٠
١٨

 م
 

 
 

 
 

 
 

رلا
 لیربأ ١ يف دیص

٢٠
١٨

 م
٤،

٤٥
٠،

٠٠
٠،

٠٠
٠

 
٣٧

٠،
٧٣

٩،
٣١

٥
 

٢،
٧٥

٩،
٢١

٧
 

٧٧
،٥

٧٢
،٣

١٠
 

٤،
٩٠

١،
٠٧

٠،
٨٤

٢
 

٣،
٨٨

١،
٨١

٢
 

٤،
٩٠

٤،
٩٥

٢،
٦٥

٤
 

 ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت رثأ
 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا

- 
- 

- 
٣٥

،٠
٥٣

،٢
٨٣

 
٣٥

،٠
٥٣

،٢
٨٣

 
١،

٧٠
٨،

٤٢
٧

 
٣٦

،٧
٦١

،٧
١٠

 
 ةمیقلا ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت رثأ
خ نم ةلداعلا

 رخآلا لماشلا لخدلا لال
- 

- 
)

٢١
،٤

٠٠
،٠

٠٠
( 

- 
)

٢١
،٤

٠٠
،٠

٠٠
( 

- 
)

٢١
،٤

٠٠
،٠

٠٠
( 

 ةمیقلا ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت رثأ
خ نم ةلداعلا

 ةراسخلا وأ حبرلا لال
- 

- 
٢٣

،٧
٨٣

 
)

٢٣
،٧

٨٣
( 

- 
- 

- 
 ةرتفلا حبر

- 
- 

- 
٥٣

٨،
٣٩

٩،
٧٣

٩
 

٥٣
٨،

٣٩
٩،

٧٣
٩

 
١٠

،٢
٦٣

،٣
٤٧

 
٥٤

٨،
٦٦

٣،
٠٨

٦
 

 ةرتفلل رخآلا لماشلا لخدلا
- 

- 
٤،

٨٩
٠،

٠٠
٠

 
- 

٤،
٨٩

٠،
٠٠

٠
 

- 
٤،

٨٩
٠،

٠٠
٠

 
لامجإ

 ةرتفلل لماشلا لخدلا ي
- 

- 
٤،

٨٩
٠،

٠٠
٠

 
٥٣

٨،
٣٩

٩،
٧٣

٩
 

٥٤
٣،

٢٨
٩،

٧٣
٩

 
١٠

،٢
٦٣

،٣
٤٧

 
٥٥

٣،
٥٥

٣،
٠٨

٦
 

اعیزوت
یإ( حابرأ ت

 و ٨ حاض
٢٤( 

- 
- 

- 
)

٦٤
٠،

٠٠
٠،

٠٠
٠

( 
)

٦٤
٠،

٠٠
٠،

٠٠
٠

( 
- 

)
٦٤

٠،
٠٠

٠،
٠٠

٠
( 

رلا
 يف دیص

ید ٣١
 ربمس

٢٠
١٨

 م
٤،

٤٥
٠،

٠٠
٠،

٠٠
٠

 
٣٧

٠،
٧٣

٩،
٣١

٥
 

)
١٣

،٧
٢٧

،٠
٠٠

( 
١١

،٠
٠١

،٥
٤٩

 
٤،

٨١
٨،

٠١
٣،

٨٦
٤

 
١٥

،٨
٥٣

،٥
٨٦

 
٤،

٨٣
٣،

٨٦
٧،

٤٥
٠

 
 

یإلا ربتعت
احاض

 ىلإ ١ نم ةقفرملا ت
 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج ٣٧
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٧ 

 

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل  

   
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٧
 يدوعس لایر يدوعس لایر  حاضیإ 

     ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 ٥٧٢،٧٢٧،٣٧٢ ٤٨٦،٨٧٥،٣٧٧   ةاكزلا لبق حبرلا
     :ـــل تالیدعت
 ٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣ ١٩١،١٤٩،٠٩٩  ١٣ ةیرامثتسا تاراقع كالھتسا
 ٢١،٢٢٤،٠٢٥ ٢٤،٤٧٨،٨٢٦  ١٤ تادعمو تاكلتمم كالھتسا
 )٩،٦٥٠،٩٢٨( )٨،١١٦،٧٠٠(  ١١  ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم ةكرش حابرأ يف ةصحلا
 ٢٢٢،٤٨٠،٨١٨ ٣٦١،٨٠٦،١٢٦  ٣١ ةیلیومت ةفلكت
 ٦،٧٥٥،٨٨٥ ٤،٦٣٠،٠٠٠  ٢١ نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم صصخم
 ٨٧،٦٨٢،٧٤٩ ٥٣،٢٠٢،٢٢٧  ٧ ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا
 - ٢٦٧،٤٥٣  ١٢ ىرخأ تارامثتسال ةلداعلا ةمیقلا ریغت
 ٧،٨٣٥،٣٥٤ ٦،٠٦٩،٢٨٧  ٢٨ نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ةمیق يف ضافخنا
 ١،٦٣١،٥٨٦ -   يضارأ عیب نم ةراسخ
 )١٤،٠٦٧،٤١٨( -   ةقحتسم دعت مل تابولطم در

   ١،١٠٠،٥١٢،٤٤٦ ١،١٢٠،٣٦١،٦٩٥ 
     :لماعلا لاملا سأر يف تاریغتلا
 )١٠٠،٥٧٠،٨٤٢( )٨١،٥٦٨،٤١٠(   ةیراجت ةنیدم ممذ
 )٣٢٦،٥٨٢،٨١٢( )٨٦٧،٠٦٦،٧٤٩(   يفاص ،ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم
 ٦٩٠،٠١٥ )٢٦،٧٠٦،٤٧١(   ىرخأ ةلوادتم تادوجومو ةمدقم تاعوفدم
 ١٣،٩٨٠،١٦٤ )٨١،٨١٦،٥٧١(   ةیراجت ةنئاد ممذ
 ١،٣٥٤،٢٦٨ ٦،٤٥٢،٤٤٧   ةقحتسم تاداریإ
 ٧٨،٧٦٧،٢٤٦ ٧،٩٨٣،٦٣٨   ةقحتسملا راجیإلا دقع تاراجیإ ةمیق
 ٨٨،٩٢١،٠٤٧ ٨٢،٠١٢،٧٣٥   ةققحم ریغ تاداریإ
 )٥٥،٤٤٨،٦٠٤( ٤٣،٤٣٠،٤٤٠   ىرخأ ةلوادتم تابولطمو تاقحتسم
 ٨٠١،٦٢٢،٩٢٨ ٢٠٣،٠٨٢،٧٥٤   ةیلیغشتلا ةطشنألا نم جتانلا دقنلا
 )٧٥٨،٠٥٥( )٤،٩٧٩،٢٢٣(  ٢١ نیفظوملل ةعوفدملا ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 )١،٦٧٢،٢٨٠( -  ٢٠ ةعوفدم ةاكز
 ٧٩٩،١٩٢،٥٩٣ ١٩٨،١٠٣،٥٣١   ةیلیغشتلا ةطشنألا نم جتانلا دقنلا يفاص

     

     ةیرامثتسالا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 )٣١٠،٨٦٤،١١٤( )٢١٩،٤٧٨،٦٢٩(  ١٣ ةیرامثتسا تاراقعل تافاضإ
 )٣٦،١٩٠،٩٨٣( )٨،٠٢٣،١٣٣(  ١٤ تادعمو تاكلتمم ءارش
 ٥،٠٠٠،٠٠٣ ٩،٠٠٠،٠٠٠  ١١ ةلیمز ةكرش نم ةملتسم حابرأ تاعیزوت
 )٤٠،٨٠١،٢٦٣( )٣١٩،٧٧٢،٤٦٧(   ةقالع وذ فرط ،لواقمل ةمدقم تاعفد
 )٣٨٢،٨٥٦،٣٥٧( )٥٣٨،٢٧٤،٢٢٩(   ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
     ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 )٢٩٦،١٧٦،٧٨٨( )١٦٨،٣٦٠،٨٨٠(   ةیلیومت تاقفن دادس
 )١٩٦،٣٨٥،٨٧٥( -   ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 - ٦،٩٠٠،٢٧٤،٠١٢  ١٥ لجألا ةلیوط ضورق نم تالصحتم
 - )٩١،٦٩٢،٩٦٠(  ١٥ تالماعم فیلاكت دادس
 )٦٦،٠٠٠،٠٠٠( )٦،٢٢٧،١٧٣،٣٠٦(  ١٥ لجألا ةلیوط ضورق نم ددسملا

 )٥٥٨،٥٦٢،٦٦٣( ٤١٣،٠٤٦،٨٦٦   ةیلیومتلا ةطشنألا )يف مدختسملا( / نم جتانلا دقنلا يفاص
 )١٤٢،٢٢٦،٤٢٧( ٧٢،٨٧٦،١٦٨   ھمكح يف امو دقنلا يف )صقنلا(/ةدایزلا يفاص
 ١٥٨،٢١٧،٥٨٨ ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٦ ةرتفلا ةیادب يف ھمكح يف امو دقنلا
 ١٥،٩٩١،١٦١ ١٥٣،٢٢٧،١٣٦  ٦ ةرتفلا ةیاھن يف ھمكح يف امو دقنلا
     :ةیدقنلا ریغ تالماعملا
 ٣٢٩،٦١٤،١٢٥ ٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٤ و ٨ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم اھتیوست مت حابرأ تاعیزوت
 )٤،٣٨٠،٧٢٥( )٨٣،٨٦٧،٣٦٤(  ١٣ و ٨   ةقالع تاذ فارطأ ىلإ ةلوحم ةیرامثتسا تاراقع
 - ٨،٨٢٥،٤٢٩  ٨ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم ةقحتسم ةاكز
 )٣٥٩،١٠١( )١٦٢،٢٢٠(  ١٢ عیبلل ةحاتم تارامثتسا مییقت ةداعإ نم ةققحم ریغ ةراسخ
 ٧٧،٦٥٧،٨٧٢   ١٠ ةقالعلا تاذ فارطألا باسح لالخ نم اھتیوست مت ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةقحتسم غلابم
 ١٢٥،٨٤١،٤٣٣ ١٠٧،٥٧٣،١٢٩  ١٨ ةیرامثتسا تاراقع - راجیإ ةلمسر
 )١١٥،٧٦٣،٦٢٥( -   ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ھتیوست مت يضارأ عیب
 )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤(    ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةلوحم عیبلل ةحاتم تارامثتسا
 - ٣٢،٦٠١،٥٤٤   ءاشنإلا تحت عورشمل ةلمسرم لیومت ةفلكت

     
 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال ًءزج ٣٧ ىلإ ١ نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 

٨ 
 

 

 تاطاشنلاو ةكرشلا لوح تامولعم ١
 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،ضایرلا ةنیدم يف ةلجسم ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش ،)"ةكرشلا"( ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 بتكملا عقی .)م٢٠٠٥ ویام ١٥ قفاوملا( ـھ١٤٢٦ يناثلا عیبر ٧ خیراتب ١٠١٠٢٠٩١٧٧ مقر يراجتلا لجسلاب
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ،١١٣٣٣ ضایرلا ،٣٤١٩٠٤ .ب.ص ،لیخنلا يح يف لجسملا يسیئرلا

 
 ٨ نم ًارابتعا ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش ىلإ ةدودحم ةیلوؤسم تاذ ةكرش نم ةكرشلل ينوناقلا نایكلا لیدعت مت
 .)م٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم

 
 ةماقإل يضارألا ءارش يف )"ةعومجملا" ـب نیعمتجم مھیلإ راشیو( اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلل يسیئرلا طاشنلا لثمتی
 ةیراجتلاو ةینكسلا ينابملل تالواقملا لامعأو ةكرشلا حلاصل راجیإلا وأ عیبلاب اھرامثتساو اھریوطتو اھیلع ينابملا
 ةیراجتلا زكارملا ةرادإو لیغشتو ةنایص ىلع لمتشی امك .ةنایصلا لامعأو رفحلاو میمرتلاو مدھلا كلذ لمشیو
 .تایفشتسملاو ةینكسلا تاعمجملاو ةمئادلاو ةتقؤملا ضراعملا لیغشتو ةرادإو معاطملاو قدانفلاو ةیحایسلا تاعجتنملاو

 
 ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةجردملا ةعباتلا تاكرشلابً انایب يلی امیف
  :م٢٠١٧ ربمسید ٣١ و م٢٠١٨ سرام

 ٪ ةیكلملا ةبسن 

 ةرشابم )١( ةعباتلا ةكرشلا مسا
 ةرشابم ریغ

)٢(    
 ٪٥ ٪٩٥ ةدودحملا ضایرلا زكارم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  يراقعلا رامثتسالاو ةیمنتلل ةیملاعلا جراوبلا ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةیراقعلا ةیمنتلل ةیملاعلا مراكملا ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةیراجتلا دئارلا نویع عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةیراجتلا نیتاسبلا نویع ةكرش
 -- ٪٥٠ هاكرشو ریكحلا نسحملا دبع اھباحصأل ةیراجتلاو ةیھیفرتلا عیراشملل میصقلا ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا كومریلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  تالواقملل نیتملا ثرإلا ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا تالواقملاو تاراقعلل مالس ناكرأ ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا برعلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا زیزع عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا نارھظلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا رونلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةیراجتلا نیمسایلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥ ةدودحملا ةیراجتلا مامدلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥ ةدودحملا ةیراجتلا زلملا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥  ةدودحملا ةیراجتلا ءارمحلا عمجم ةكرش
 ٪٥ ٪٩٥ تالواقملل خسارلا ثرإلا ةكرش

 
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةدودحم ةیلوؤسم تاذ تاكرش يھ ةعباتلا تاكرشلا عیمج نإ -١
 .ةعومجملا نمض ةكرتشم ةیكلم لالخ نم ةكولمم ةرشابملا ریغ ةیكلملا نإ -٢
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٩ 

 

 ضرعلاو دادعإلا سسأ ٢
 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 ةیلودلا رییاعملا" ـبً اعم اھیلإ راشی( نیینوناقلا نیبساحملل ةیدوعسلا ةئیھلا نع ةرداصلا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو
 مئاوقلا لوح )٥( حاضیإ يف ةنیبم ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا  .)"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل
  .ةضورعملا تارتفلا عیمج ىلع ةتباث ةروصب اھقیبطت مت يتلاو ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا

 
 ةمھاسم ةكرش ىلإ ةدودحم ةیلوؤسم تاذ ةكرش نم ةكرشلل ينوناقلا نایكلا لیدعت مت )١( حاضیإ يف نیبم وھ امك
 نایكلا يف رییغتلا نم مغرلا ىلعو ،كلذ عمو .)م٢٠١٧ ربمتبس ٢٨ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ مرحم ٨ نم ًارابتعا ةلفقم
 .م٢٠١٧ ربمسید ٣١ ىلإ م٢٠١٧ لیربأ ١ نم ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةنراقملا ماقرأ ةكرشلا ةرادإ تمدق ،ينوناقلا

 
ً اقفو ةدعملا ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا عم بنج ىلإً ابنج ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ةءارق متت نأ بجیو
 ةعومجملل ةدحوم ةیلوأ ةیلام مئاوق لوأ يھو م٢٠١٨ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلل يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل
  .يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةدعم

 
  مازتلالا نایب
  .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت

 
 طاشنلاو ضرعلا ةلمعو سایقلا سسأ
 ةمیقلاب ىرخألا تارامثتسالا سایق ءانثتساب ةیخیراتلا ةفلكتلا أدبملً اقفو ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرع مت .ةططخملا ةدحولا نامتئا ةقیرط مادختساب نیفظوملا ةمدخ ةیاھن ایازمو ةلداعلا
 .ةكرشلل طاشنلا ةلمع ربتعی يذلا يدوعسلا لایرلاب ةدحوملا

 
  ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا ٣

 

 رثؤت يتلا تاضارتفالاو تاریدقتلاو ماكحألا مادختسا ةرادالا نم ةعومجملل ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا دادعا بلطتی
 هذھ نم دكأتلا مدع نأ الإ .ریرقتلا خیرات يف تابولطملاو تادوجوملاو تافورصملاو تاداریإلل ةنیبملا غلابملا ىلع
 تابولطملا وأ تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا ىلع ةیرھوج تالیدعت بلطتت دق جئاتن ىلإ يدؤی دق تاضارتفالاو تاریدقتلا
 لظ يف ةلوقعم اھنأ دقتعی ةفلتخم ىرخأ لماوعو ةربخلا ىلإ تاضارتفالاو تاریدقتلا دنتست .لبقتسملا يف رثأتتس يتلا
 نع ةلوھسب رھظت ال يتلا تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا لوح ماكحألا رادصإ ساسأ اھنع جتنی يتلا فورظلا
 ىلع تالیدعتلا تابثإ متی .رمتسم ساسأ ىلع اھب ةقلعتملا تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متی .رداصملا نم اھریغ
 ةرتف يف وأ تاریدقتلا ةعجارم اھیف متی يتلا ةرتفلا يف وأ تاریدقتلا ةعجارم اھیف متی يتلا ةرتفلا يف ةیبساحملا تاریدقتلا
 .ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تارتفلا نم لك ىلع رثؤت ةلدعملا تاریدقتلا تناك اذإ ةیلبقتسملا تارتفلاو ةعجارملا

 

  تاضارتفالاو تاریدقتلا
 

 خیرات يف تاریدقتلا نم دكأتلا مدعل ىرخألا ةیسیئرلا رداصملاو لبقتسملاب قلعتت يتلا ةیسیئرلا تاضارتفالا يلی امیفو
 .ةقحاللا ةیلاملا ةرتفلا لالخ تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا يف ةیدام قورف ىلإ يدؤی ریبك رثأ اھل يتلاو ریرقتلا
 ریغتت دق ،كلذ عمو .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنع ةحاتملا تاریدقتلاو تاضارتفالا هذھ ةعومجملا تمدختسا
 ةجراخلا أشنت يتلا فورظلا وأ قوسلا تاریغتل ةجیتن ةیلبقتسملا تاروطتلاب ةقلعتملاو ةمئاقلا تاضارتفالاو فورظلا
 .اھثودح دنع تاضارتفالا يف تاریغتلا هذھ سكع متی .ةعومجملا ةرطیس نع

 

 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا رابتخا
 يتلاو ،دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا دقنلا دیلوت ةدحو وأ لصأل ةیرتفدلا ةمیقلا زواجتت امدنع ةمیقلا يف ضافخنالا ثدحی
 فیلاكت اًصقان ةلداعلا ةمیقلا باستحا دنتسی .ربكأ امھیأ ،مادختسالا دیق ةمیقلاو عیبلا فیلاكت اًصقان ةلداعلا ةمیقلا لثمت
 وأ ةلثامم تادوجومل ةتحب ةیراجت طورشب تالماعم يف ذیفنتلا دیق تاعیبملا تالماعم نم ةرفوتملا تایطعملا ىلإ عیبلا
 مادختسالا دیق ةمیقلا باستحا دنتسی .لصألا عیبل ةیفاضإلا فیلاكتلا اًصقان قوسلا يف ةضورعملا راعسألا ىلإ اًدانتسا
 الو ةمداقلا تاونس ينامث ىلإ سمخلا ةرتفل ةنزاوملا نم ةیدقنلا تاقفدتلا ذخؤت .ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا جذومن ىلإ
 ززعت فوس يتلا ةماھلا ةیلبقتسملا تارامثتسالا وأ دعب ةعومجملا اھب مزتلت مل يتلا ةلكیھلا ةداعإ ةطشنأ ىلع لمتشت
 مدختسملا مصخلا لدعمل ةیساسح دونبلا رثكأ وھ دادرتسالل لباقلا غلبملا نإ .اھرابتخا متی يتلا دقنلا جاتنإ ةدحو ءادأ نم
 ضارغأل مدختسملا ومنلا لدعمو ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا يفاص كلذكو ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا جذومنل
 .لالدتسالا
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١٠ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا ٣
 

 )عبتی( تاضارتفالاو تاریدقتلا
 

 تاصصخملا
 تاقفدتلا ةیلامتحا تاریدقت اھیف امب تابثإلا طباوض ءافیتسا تامییقتو تاریدقتلا ىلع اھتعیبطب تاصصخملا دمتعت
 ةینوناقلا تاراشتسالا رابتعالاب ذخألا عم فیلاكتلا ریدقت ىلع ةیئاضقلا ىواعدلا تاصصخم دنتستو .ةجراخلا ةیدقنلا
 ،تدجو نإ ،جورخلا فیلاكتو ةمدخلا ءاھنإ تاصصخم نمضتت امك .يلاحلا تقولا يف ةحاتملا ىرخألا تامولعملاو
 ةدكؤملا ریغ تابولطملا تاصصخم نمضتتو .ىرخأ جورخ فیلاكتل ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا ریدقت يف ةرادإلا ماكحأ
 .ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا ةیلامتحال ةرادإلل ریدقت لضفأ

 

  نیفظوملا عفانمب ةقلعتملا لجألا ةلیوط تاضارتفالا
 تامازتلا نأشب تاضارتفا عضو بلطتتو لبقتسملا يف اھدادس متیس يتلا تامازتلالا نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم لثمت
 ةدایزلا لدعمو مصخلا تالدعم لثم تاریغتملاب ةقلعتملا تاضارتفالا نم دیزملا ءارجإ ةرادإلا نم بلطتی .جمانربلا
 موقت ،يرود لكشبو .ةیلبقتسملا ةیحصلا ةیاعرلا فیلاكتو نیفظوملا نارود لدعمو تایفولا تالدعمو بتاورلا يف
 يف تاریغتلل نوكی نأ نكمی .تاضارتفالا هذھ صوصخب نییجراخ نییراوتكا ءاربخ عم رواشتلاب ةعومجملا ةرادإ
 .ةدبكتملا ةیرودلا ةددحملا نیفظوملا عفانم فیلاكت وأ/و ةعقوتملا عفانملا تامازتلا ىلع ماھ ریثأت ةیساسألا تاضارتفالا

 

 ةجردملا ریغ ةیكلملا قوقح تارامثتسا ةمیق يف ضافخنالا
 يف رمتسم وأ يرھوج ضافخنا دوجو دنع ةمیقلا ةضفخنم ةجردملا ریغ ةیكلملا قوقح تارامثتسا ةعومجملا ربتعت
 ةعستلا ةرتف نأوً اماھً اضافخنا لثمی ٪٢٠ ةبسنب ضافخنالا نأ ةعومجملا ربتعت .اھتفلكت نود تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا
 ً.امئاد اضافخنا يھ رھشأ
 

 ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا
 ةیدرفلا صئاصخلاب ةیسیئر ةروصب ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعت رثأتی
 امب ،ءالمعلا ةدعاقل نامتئالا رطاخم ىلع ریثأت اھل نوكی دق يتلا لماوعلا ً اضیأ اھرابتعاب عضت ةرادإلا نأ الإ .لیمعلل
 كلتب قلعتت تاضارتفا ىلإ تاریدقتلا هذھ دنتست .ىرخأ ةیداصتقا ةیعامتجا لماوعب ةقلعتملا رثعتلا رطاخم كلذ يف
 .ةمیقلا ضافخنا يف ةیلبقتسم تاریغت ءارجإ ھیلع برتتی امم ،ةیلعفلا جئاتنلا فلتخت دقو ،لماوعلا

 

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلل ةیجاتنإلا رامعألا
 ضرغب اھب ةصاخلا تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ةعومجملا ةرادإ ددحت
 يذلا يداملا ررضلاو تادوجوملل عقوتملا مادختسالا رابتعالاب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ دیدحت متی .كالھتسالا باستحا
 ققحتلل كالھتسالا ةقیرطو ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألل ةیرودلا ةعجارملاب ةعومجملا موقت .تادوجوملا هذھ ھل ضرعتت
 .تادوجوملل ةیداصتقالا عفانملل عقوتملا جذومنلا عم كالھتسالا ةرتفو ةقیرط قفاوت نم

 
 ةیبساحملا رییاعملا قیبطت دنع ةمدختسملا ةماھلا ماكحألا

 

 :ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف ةجردملا غلابملا ىلع يرھوج ریثأت ربكأ ةیلاتلا ةماھلا ماكحألل
 

  تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلا تانوكم
 ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ،تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلا نمض ةفنصملا ،ةعومجملا تادوجوم كلھتست
 نوكم لك كالھتسا متی ثیحب ةماھ تانوكم ىلإ ھمیسقت متی ،لصألل يجاتنإلا رمعلا دیدحت دنع .ةیجاتنإلا اھرامعأ ىدم
 .لصفنم لكشب ماھ

 
 نإف ،نوكملا ةیمھأ دیدحت ءانثأو ،ىربكلا تادوجوملل ةماھلا تانوكملا نم ققحتلا دنع ماكحألا ذاختا رمألا بلطتی
 ةنراقملاب يجاتنإلا رمعلا يف قرفلا لثم ةیعونلا لماوعلا كلذكو نوكملا اذھل ةیمكلا ةیمھألا رابتعالا يف ذخأت ةرادإلا
 .ةنایصلا لودج / لادبتسالا ةرودو ،كالھتسالا ةقیرطو ،ھب طبترملا لصألا عم
 
  ماھلا ریثأتلاو ةرطیسلا دیدحت
 :ةدحوملا ةعباتلا تاكرشلا ىلع ةرطیسلا مییقت دنع ةرادإلا ماكحأ
 ةعومجملا نأ ةرادإلا ربتعت .ةعومجملا اھیلع رطیست يتلا اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج يھ ةعباتلا تاكرشلا نإ
 نم ةجتانلا ةریغتملا دئاوعلا يف قوقح اھیدل نوكی وأ رطاخمل اھنأشب ةعومجملا ضرعتت امدنع ام ةأشنم ىلع رطیست
 اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع اھتطلس مادختسا ىلع ةردقلا اھیدل نوكی امدنع كلذكو اھیف رمثتسملا ةكرشلاب اھطابترا
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلاب ةقالعلا تاذ ةطشنألا ھیجوت ىلع اھتردق لالخ نم دئاوعلا كلت ةمیق ىلع ریثأتلل
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١١ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا -٣
 

 )عبتی( تاضارتفالاو تاریدقتلا
 

 امدنعف ،ضارتفالا اذھل ًادییأتو .ةرطیسلا ىلإ يدؤی تیوصتلا قوقح ةیبلغأ كالتما نأب ضارتفا كانھ ،ماع لكشبو
 نیعب ةعومجملا ذخأت ،اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف ةیبلغألا نم لقأ وأ ةیواسم تیوصت قوقح ةعومجملا ىدل نوكی
 رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس سرامت تناك اذإ امیف دكأتلا دنع كلذب ةقلعتملا ىرخألا فورظلاو قئاقحلا ةفاك رابتعالا
  .اھیف رمثتسملا تاكرشلا دئاوع ىلع رثؤت يتلا ةطشنألا ىلع رثأ اھل يتلا اھریغو ةیدقاعتلا تابیترتلا كلذ لمشیو ،اھیف

 
 ةطشنألاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا ةقیرطو ةقالعلا تاذ ةطشنألا كلت ىلعً اضیأ فقوتی ةعومجملا ةرطیس دیدحت نإ
  .اھیف رمثتسملا تاكرشلا يف ةعومجملا قوقحو ةقالعلا تاذ

 
 دیحولا ربكألا مھاسملا لظت دق اھنإف ،تیوصتلا قوقح نم ٪٥٠ نم لقأ ةعومجملا اھیف كلتمت يتلا تالاحلا ضعب يف
 نومھاسملا كلتمی ال ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةقالعلا تاذ ةطشنألا ھیجوتل ةطلسلا اھیطعی لیثمتو روضح اھیدلو
 نیرخآ نیمھاسمل ةقباس تالاح دجوت ال .ةعومجملا تاھیجوت ضفر نم مھنكمت ةرطیسو ةیفاك تیوصت قوقح نورخآلا
 .ةعومجملا دض تیوصتلاب اوماقو يعامج لكشب تیوصتلل اونواعت

 
 وأ ةیواسم ةیبلغأ ةعومجملا ىدل نوكت امدنع( اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج نیب لماكتلا رابتعالا يف ةرادإلا تذخأ 
 ةعومجملا ةردقو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ندم يف ةدجاوتملاو ةعومجملا لكیھ نمض )تیوصتلا قوقح ةیبلغأ نم لقأ
 رمثتسملا تاكرشلل ةیسیئرلا تامدخلا فلتخم میدقت لالخ نم اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةریغتملا دئاوعلا ىلع ریثأتلا ىلع
 رابك ضعب نییعتو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلا دئاوع ىلع رثؤت دق يتلا ىرخألا تآشنملاب ةعومجملا ةقالعو ،اھیف
     .ةفلتخم ىرخأ لماوعو ،ةرادإلا يفظوم

 
  :ـب ةعومجملا ةرادإ دقتعت ،هالعأ ةروكذملا تارابتعالا ىلع ءانبو
 رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةقالعلا تاذ ةطشنألا يف ةعومجملا ةكراشمل ةیلاحلاو ةقباسلا تاسرامملا نم طمن دوجو •

 رمثتسملا تاكرشلا هذھ يف ةعومجملل ةیبلس ریغ ةحلصم ىلإ اضیأ ریشیو اھدئاوع ىلع ریثأت ھنع جتنی امم اھیف
 .اھیف

 ىلإ تدأ ةعومجملا عم ةلدابتم تاقالع قلخو اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةزیمم لمع ةئیب قلخب ةعومجملا مایق •
 ."ةرطیس" دوجوب مكحلا

 
 مئاوقلا نم ءزجك هالعأ ةروكذملا طورشلا يفوتست يتلاو اھیف رمثتسملا تاكرشلا كلت دیحوتب ةعومجملا تماق ،يلاتلابو
 .ةعومجملل ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا

 
 :اھیف رمثتسملا تاكرشلا ىلع ماھلا ریثأتلا مییقت دنع ةرادإلا ماكحأ
 ھنأب ةرادإلا داقتعاو رثكأف ٪٢٠ ةبسنب تیوصت قوقحو ةصح ةعومجملل دجوی امدنع ةصاخ مكحلا يرورضلا نم ناك
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھ ىلع ةكرتشم ةرطیس وأ ةرطیس ةعومجملل دجوی ال

 
 رییاعملا تابلطتمل اقفو ً"اماھ ًاریثأت" سرامت اھنأ ىلإ ةعومجملا ةرادإ تصلخ ،اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھل ةبسنلاب
 ذاختا يف ةكراشملا ىلع ةردقلا ھنأب ماھلا ریثأتلا فرعی .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا
 ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا مدقت ."ةكرتشم ةرطیس" وأ "ةرطیس" سیلو اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا تارارقلا
 ةرادإلا سلجم يف لیثمتلا كلذ يف امب ،"ماھلا ریثأتلا" نع ةفلتخم تارشؤم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا
 .رارقلا عنص يف ةكراشملاو

 
 يف ةعومجملا لیثمت كلذكو ،اھیف رمثتسملا تاكرشلل ةماعلا تاعامتجالا روضح يف ةعومجملا ةیكلم قوقح لضفبو
 تایلمعو ةیلاملاو ةیلیغشتلا تاسایسلا ةغایص يف ةعومجملا ةكراشمو اھیف رمثتسملا تاكرشلا هذھ تارادإ سلاجم

 .)"ةلیمزلا ةكرشلا"( اھیف رمثتسملا ةكرشلا هذھ ىلعً اماھ ًاریثأت سرامت ةعومجملا نأ ةرادإلا دقتعت ،رارقلا عنص
 

 .ةكیلملا قوقح ةقیرطب ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا اذھ نع ةبساحملاب ةعومجملا موقت
 

  

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٠ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا ماكحألاو تاضارتفالاو تاریدقتلا ٣
 

 )عبتی( تاضارتفالاو تاریدقتلا
 

 تاصصخملا
 تاقفدتلا ةیلامتحا تاریدقت اھیف امب تابثإلا طباوض ءافیتسا تامییقتو تاریدقتلا ىلع اھتعیبطب تاصصخملا دمتعت
 ةینوناقلا تاراشتسالا رابتعالاب ذخألا عم فیلاكتلا ریدقت ىلع ةیئاضقلا ىواعدلا تاصصخم دنتستو .ةجراخلا ةیدقنلا
 ،تدجو نإ ،جورخلا فیلاكتو ةمدخلا ءاھنإ تاصصخم نمضتت امك .يلاحلا تقولا يف ةحاتملا ىرخألا تامولعملاو
 ةدكؤملا ریغ تابولطملا تاصصخم نمضتتو .ىرخأ جورخ فیلاكتل ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا ریدقت يف ةرادإلا ماكحأ
 .ةجراخلا ةیدقنلا تاقفدتلا ةیلامتحال ةرادإلل ریدقت لضفأ

 

  نیفظوملا عفانمب ةقلعتملا لجألا ةلیوط تاضارتفالا
 تامازتلا نأشب تاضارتفا عضو بلطتتو لبقتسملا يف اھدادس متیس يتلا تامازتلالا نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم لثمت
 ةدایزلا لدعمو مصخلا تالدعم لثم تاریغتملاب ةقلعتملا تاضارتفالا نم دیزملا ءارجإ ةرادإلا نم بلطتی .جمانربلا
 موقت ،يرود لكشبو .ةیلبقتسملا ةیحصلا ةیاعرلا فیلاكتو نیفظوملا نارود لدعمو تایفولا تالدعمو بتاورلا يف
 يف تاریغتلل نوكی نأ نكمی .تاضارتفالا هذھ صوصخب نییجراخ نییراوتكا ءاربخ عم رواشتلاب ةعومجملا ةرادإ
 .ةدبكتملا ةیرودلا ةددحملا نیفظوملا عفانم فیلاكت وأ/و ةعقوتملا عفانملا تامازتلا ىلع ماھ ریثأت ةیساسألا تاضارتفالا

 

 ةجردملا ریغ ةیكلملا قوقح تارامثتسا ةمیق يف ضافخنالا
 يف رمتسم وأ يرھوج ضافخنا دوجو دنع ةمیقلا ةضفخنم ةجردملا ریغ ةیكلملا قوقح تارامثتسا ةعومجملا ربتعت
 ةعستلا ةرتف نأوً اماھً اضافخنا لثمی ٪٢٠ ةبسنب ضافخنالا نأ ةعومجملا ربتعت .اھتفلكت نود تارامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا
 ً.امئاد اضافخنا يھ رھشأ
 

 ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا
 ةیدرفلا صئاصخلاب ةیسیئر ةروصب ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعت رثأتی
 امب ،ءالمعلا ةدعاقل نامتئالا رطاخم ىلع ریثأت اھل نوكی دق يتلا لماوعلا ً اضیأ اھرابتعاب عضت ةرادإلا نأ الإ .لیمعلل
 كلتب قلعتت تاضارتفا ىلإ تاریدقتلا هذھ دنتست .ىرخأ ةیداصتقا ةیعامتجا لماوعب ةقلعتملا رثعتلا رطاخم كلذ يف
 .ةمیقلا ضافخنا يف ةیلبقتسم تاریغت ءارجإ ھیلع برتتی امم ،ةیلعفلا جئاتنلا فلتخت دقو ،لماوعلا

 

 تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلل ةیجاتنإلا رامعألا
 ضرغب اھب ةصاخلا تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ةعومجملا ةرادإ ددحت
 يذلا يداملا ررضلاو تادوجوملل عقوتملا مادختسالا رابتعالاب ذخألا دعب ریدقتلا اذھ دیدحت متی .كالھتسالا باستحا
 ققحتلل كالھتسالا ةقیرطو ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألل ةیرودلا ةعجارملاب ةعومجملا موقت .تادوجوملا هذھ ھل ضرعتت
 .تادوجوملل ةیداصتقالا عفانملل عقوتملا جذومنلا عم كالھتسالا ةرتفو ةقیرط قفاوت نم

 
 ةیبساحملا رییاعملا قیبطت دنع ةمدختسملا ةماھلا ماكحألا

 

 :ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف ةجردملا غلابملا ىلع يرھوج ریثأت ربكأ ةیلاتلا ةماھلا ماكحألل
 

  تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلا تانوكم
 ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب ،تادعملاو تاكلتمملاو ةیرامثتسالا تاراقعلا نمض ةفنصملا ،ةعومجملا تادوجوم كلھتست
 نوكم لك كالھتسا متی ثیحب ةماھ تانوكم ىلإ ھمیسقت متی ،لصألل يجاتنإلا رمعلا دیدحت دنع .ةیجاتنإلا اھرامعأ ىدم
 .لصفنم لكشب ماھ

 
 نإف ،نوكملا ةیمھأ دیدحت ءانثأو ،ىربكلا تادوجوملل ةماھلا تانوكملا نم ققحتلا دنع ماكحألا ذاختا رمألا بلطتی
 ةنراقملاب يجاتنإلا رمعلا يف قرفلا لثم ةیعونلا لماوعلا كلذكو نوكملا اذھل ةیمكلا ةیمھألا رابتعالا يف ذخأت ةرادإلا
 .ةنایصلا لودج / لادبتسالا ةرودو ،كالھتسالا ةقیرطو ،ھب طبترملا لصألا عم
 
  ماھلا ریثأتلاو ةرطیسلا دیدحت
 :ةدحوملا ةعباتلا تاكرشلا ىلع ةرطیسلا مییقت دنع ةرادإلا ماكحأ
 ةعومجملا نأ ةرادإلا ربتعت .ةعومجملا اھیلع رطیست يتلا اھیف رمثتسملا تاكرشلا عیمج يھ ةعباتلا تاكرشلا نإ
 نم ةجتانلا ةریغتملا دئاوعلا يف قوقح اھیدل نوكی وأ رطاخمل اھنأشب ةعومجملا ضرعتت امدنع ام ةأشنم ىلع رطیست
 اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع اھتطلس مادختسا ىلع ةردقلا اھیدل نوكی امدنع كلذكو اھیف رمثتسملا ةكرشلاب اھطابترا
 .اھیف رمثتسملا تاكرشلاب ةقالعلا تاذ ةطشنألا ھیجوت ىلع اھتردق لالخ نم دئاوعلا كلت ةمیق ىلع ریثأتلل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٢ 

 

 دعب ةیراس ریغ اھنكل ةرداصلا رییاعملا  -٤
  

 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا رادصإ خیرات ىتح دعب لوعفملا ةیراسلا ریغو ةرداصلا تاریسفتلاو رییاعملا يلی امیف
 .اھنایرس دنع ،كلذ قبطنا اذإ ،رییاعملا هذھ قیبطت ةعومجملا مزتعت .ةعومجملل

 
 راجیإلا دوقع :١٦ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 
  :لحم رایعملا اذھ لحیو ،راجیإلا دوقع تابثإل ًادیدج ًارایعم ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم ردصأ
 "راجیإلا دوقع" – ١٧ يلودلا ةبساحملا رایعم •
 "راجیإ دقع ىلع يوطنی بیترتلا ناك اذإ ام دیدحت" - ٤ يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا تاریسفت ةنجل ریسفت •
 "زفاوحلا - يلیغشتلا ریجأتلا دوقع" - ١٥ ةیلودلا تاریسفتلا ةنجل ریسفت •
 "راجیإلا دقعل ينوناقلا لكشلا ذخأت يتلا تالماعملا رھوج مییقت" -٢٧  ةیلودلا تاریسفتلا ةنجل ریسفت •

 
 ةمئاق لخاد( يلیومتلا راجیإلا دقع نیب زییمتلا نیرجأتسملا ىلع نیعتی ناك ،)١٧( يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب
 نآلا )١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی .)يلاملا زكرملا ةمئاق جراخ( يلیغشتلا راجیإلا دقعو )يلاملا زكرملا
 ةفاكل "لصألا مادختسا قح" و ةیلبقتسملا راجیإلا تاعفد سكعت يتلا راجیإلا دقع تامازتلا تابثإ نیرجأتسملا نم
 دوقعو لجألا ةریصق راجیإلا دوقع ضعب نأشبً ایرایتخا ًءافعإ ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم جردأ دقو .راجیإلا دوقع
 ىلع يوطنی وأ راجیإ دقع دقعلا ربتعی ،)١٦( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل اقفو .ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملل راجیإلا
  .لباقمب ةنیعم ةرتفل ددحم لصأ مادختسا ىلع ةرطیسلا قح لقنی دقعلا ناك اذإ راجیإ دقع

 
 .ھل ركبملا قیبطتلاب حمسیو ،٢٠١٩ ریانی ١ دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع يمازلإ لكشب رایعملا يرسی
 .ةعومجملل ةیلبقتسملا ةیلاملا ریراقتلا تارتف ىلع رایعملا اذھ رثأ ةساردبً ایلاح ةرادإلا موقت

 
 قیبطتل نوكی دق .م٢٠١٩ لیربأ ١ يف أدبت يتلا ةنسلل ١٦ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت متی نأ ةرادإلا عقوتت
 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف ةدراولا تاحاصفإلاو ةجردملا غلابملا ىلع اًریثأت ١٦ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا
 قیبطت تاریثأتل لوقعم ریدقت میدقت ایلمع نكمملا نم سیل ،كلذ عمو .ةعومجملل ریجأتلا دوقع تایقافتا نأشب ةعومجملل
 .كلذل ةلصفم ةعجارمب مایقلا نم ةعومجملا يھتنت ىتح رایعملا اذھ

 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم ٥

 
 :ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ دنع ةعومجملا ةطساوب ةقبطملا ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا يلی امیف

 
 دیحوتلا سسأ

 
 ةعباتلا تاكرشلا
 .)٣( حاضیإلا ىلإ عوجرلا ىجری ،ةرطیسلا دیدحت نأشب ةعومجملا اھترجأ يتلا ماكحألا لوح لیصافتلا نم دیزمل

 
 كلذو ھمدع نم اھیف رمثتسملا ةكرشلا ىلع ةرطیس سرامت تناك اذإ امیف دكأتلل مییقت ةداعإ ءارجإب ةعومجملا موقت
 ةعومجملا لصحت امدنع ةعباتلا ةكرشلا عیمجت أدبی .ةرطیسلا رصانع يف ریغت دوجو ىلإ فورظلاو قئاقحلا ریشت امدنع
 متیو .ةعباتلا ةكرشلا ىلع اھترطیس ةعومجملا دقفت امدنع ةرطیسلا هذھ فقوتتو ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةرطیسلا ىلع
 ةنسلا لالخ اھعیب وأ اھتزایح مت يتلا ةعباتلا ةكرشلاب ةقلعتملا تافورصملاو تاداریإلاو تابولطملاو تادوجوملا جاردإ
 .ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةعومجملا ةرطیس فقوت خیرات ىتح ةرطیسلا ىلع ةعومجملا لوصح خیرات نم ةیلاملا مئاوقلا يف
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٣ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( دیحوتلا سسأ
 

 نإو ىتح ةرطیسملا ریغ صصحلاو ةكرشلا يمھاسمب رخآلا لماشلا لخدلا دونب نم دنب لكو ةراسخلا / حبرلا قلعتی 
 ةیلاملا مئاوقلا ىلع تایوست ءارجا متی ،ةرورضلا دنعو .ةرطیسملا ریغ صصحلا يف زجع دیصر ىلإ كلذ ىدأ
 تادوجوملا ةفاك داعبتسا متیو .ةعومجملا لبق نم ةعبتملا كلت عم ةیبساحملا اھتاسایس ىشامتت يك ةعباتلا تاكرشلل
 ةقلعتملا ةیدقنلا تاقفدتلاو تافورصملاو تاداریإلاو ةیكلملا قوقحو ةعومجملا تاكرش نیب امیف تابولطملاو
 .دیحوتلا دنع لماكلاب ةعومجملا ءاضعأ نیب امیف تالماعملاب

 
 بسنو ةیسیئرلا ةطشنألاو سیسأتلا دلب حاضیإلا اذھ نیبی امك .)١( حاضیإلا يف ةعباتلا تاكرشلاب ةمئاق ضرع مت
 .ةیكلملا

 
 تدقف اذإ .ةیكلم قوقح ةلماعمك ،ةرطیسلا نادقف مدع عم ،ةعبات ةكرشل ةیكلملا ةصح يف ریغتلا نع ةبساحملا متی
 :اھنإف ،ةعبات ةكرش ىلع ةرطیسلا ةعومجملا

 
 .ةعباتلا ةكرشلا تابولطمو )ةرھشلا كلذ يف امب( تادوجوم تابثإ نع فقوتلا •
 .ةرطیسم ریغ صصح يأل ةیرتفدلا ةمیقلا تابثإ نع فقوتلا •
 .ةیكلملا قوقح يف ةلجسملا ةمكارتملا لیوحتلا تاقورف تابثإ نع فقوتلا •
 .ملتسملا لباقملل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ •
 .ھب ظفتحم رامثتسا يأل ةلداعلا ةمیقلا تابثإ •
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف زجع وأ ضئاف يأ تابثإ •
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف اًقباس ةلجسملا دونبلا نم مألا ةكرشلا ةصح فینصت ةداعإ •

 رشابم لكشب ةعومجملا تماق اذإ ةرورضلا تضتقا ىتمو ُ،ابسانم كلذ ناك ىتم ،ةاقبملا حابرألا وأ ةدحوملا ةیلوألا
 .ةلصلا تاذ تابولطملا وأ تادوجوملا عیبب

 
 سایق داعی ،ةرطیسلا نادقف ببسب ةعباتلا تاكرشلا يف رامثتسالا نع ةبساحملا وأ دیحوت نع ةعومجملا فقوتت امدنع
 ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیرتفدلا ةمیقلا يف ریغتلا تابثإ متیو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةأشنملا يف اھب ظفتحم ةصح يأ
 ةكرشك اھب ظفتحملا ةصحلا نع اقحال ةبساحملا ضارغأل ةیلوألا ةیرتفدلا ةمیقلا ةلداعلا ةمیقلا هذھ حبصت .ةدحوملا
 ةأشنملا كلتب قلعتی امیف رخآلا لماشلا لخدلا دونب يف اقباس ةتبثم غلابم يأ نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .يلام لصأ وأ ةلیمز
 ينعی دقو .ةقالعلا تاذ تابولطملا وأ تادوجوملا داعبتساب ةرشابم تماق دق ةعومجملا نأ ول امك اھنع ةبساحملا متت
 ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ اھفینصت ةداعإ متی ىرخألا لماشلا لخدلا دونب يف اقباس اھتابثإ مت يتلا غلابملا نأ اذھ
 .ةدحوملا

 
 ةرطیسملا ریغ صصحلا
 يلاملا زكرملا ةمئاق يف لصفنم لكشب ةعباتلا تاكرشلل ةیكلملا قوقحو جئاتن يف ةرطیسملا ریغ صصحلا رھظت
 يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا ةیلوألا لماشلا لخدلا ةمئاقو ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاقو ةدحوملا ةیلوألا
 .ةدحوملا ةیلوألا ةیكلملا قوقح

 
 ةلیمزلا تاكرشلا
 ىلع ةردقلا وھ يرھوجلا ریثأتلاو .ًاریبك ًاریثأت ةعومجملا اھیلع سرامت يتلا تاكرشلا كلت يھ ةلیمزلا تاكرشلا
 ةكرتشم ةرطیس وأ ةرطیسب عتمتلا نود اھنكلو اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلیغشتلاو ةیلاملا تاسایسلا تارارق يف ةكراشملا
 يف اھتابثإ دعب ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب ةلیمزلا تاكرشلا يف تارامثتسالا نع ةبساحملا متت .تاسایسلا كلت ىلع
 .ةفلكتلاب لصألا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٤ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( دیحوتلا سسأ
 

 ةیكلملا قوقح ةقیرط
 متی ،ةیكلملا قوقح ةقیرط بجومبو .ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نع ةبساحملا دنع ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختسا متی
 ةكرشلا رئاسخ وأ حابرأ يف ةعومجملا ةصح تابثإل كلذ دعب اھلیدعت متیو ةفلكتلاب لصألا يف تارامثتسالا تابثإ
 دونب يف تاكرحلا نم ةعومجملا ةصحو ،ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ذاوحتسالا دعب امل اھیف رمثتسملا
 .تدجو نإ ،ةدحوملا ةیلوألا لماشلا لخدلا ةمئاق يف اھیف رمثتسملا ةكرشلل رخآلا لماشلا لخدلا

 
 .رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ضیفختك ةلیمزلا تاكرشلا نم ةقحتسملا وأ ةملتسملا حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 
 رئاسخ وأ حابرأ يف ةعومجملا ةصح زواجتت وأ يواست امدنع ةیفاضإ رئاسخ يأب فارتعالاب ةعومجملا موقت ال
 اذإ الإ ةنومضم ریغ ىرخأ تاقحتسم يأ كلذ اھیف امب ةأشنملا يف اھتصح ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا
 .ةأشنملا نع ةباین تاعفد لمعب تماق وأ تامازتلا تدبكت

 
 يف ةعومجملا ةصح ردقب ةلیمزلا اھتكرشو ةعومجملا نیب تالماعملا نع ،تدجو نإ ،ةققحملا ریغ حابرألا فذحت
 لصألا ةمیق يف ضافخنا دوجو ىلع ًالیلد ةیلمعلا مِّدقت مل ام ةققحملا ریغ رئاسخلا داعبتسا متی كلذك .ةكرشلا هذھ
 .لَّوحملا

 
 لكشب اھرابتخا وأ اھؤافطإ متی الو رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ةلیمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا ،تدجو نإ ،ةرھشلا جاردإ متی
 .اھتمیق يف ضافخنا دوجو نم دكأتلل يدرف

 
 ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةلیمزلا ةكرشلا ةراسخ وأ حبر يف ةعومجملا ةصح يلامجإ راھظإ متی
 .يلیغشتلا حبرلا جراخ

 
 ةمیق يف ضافخنا ةراسخ تابثإ يرورضلا نم ناك اذإ امیف دیدحتب ةعومجملا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعب
 يعوضوم لیلد كانھ ناك اذإ امیف دیدحتب ةعومجملا موقت ،ةیلام مئاوق لك دادعإ خیراتبو .ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا
 باستحاب ةعومجملا موقت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .ھتمیق تضفخنا دق ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نأ ىلع
 ةراسخلا تابثإب موقت مث ،ةیرتفدلا ھتمیقو ةلیمزلا ةكرشلل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نیب قرفلاب ةمیقلا يف ضافخنالا غلبم
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف" ةلیمز ةكرش حابرأ يف ةصح" ـك

 
 متی .ةلداعلا ھتمیقب ھب ظفتحم رامثتسا يأ تابثإو سایقب ةعومجملا موقت ،ةلیمزلا ةكرشلا ىلع ماھلا ریثأتلا نادقف دنعو
 ھب ظفتحملا رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلاو ماھلا ریثأتلا نادقف دنع ةلیمزلا ةكرشلل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرف يأ تابثإ
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف داعبتسالا نم تالصحتملاو

 
 نم طقف ةیبسانت ةصح فینصت ةداعإ متی ً،اماھ ًاریثأت كانھ لازامو ةلیمزلا ةكرشلا يف ةیكلملا ةصح ضیفخت مت ام اذإ
 .مئالم وھ امبسح ،ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا دونب يفً اقباس ةتبثملا غلابملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٥ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

  ةیبنجألا تالمعلا
 

 ةدصرألاو تالماعملا
 كلت خیراتب ةدئاسلا لیوحتلا راعسأ ساسأ ىلع يدوعسلا لایرلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا ةمجرت متی
 راعسأب يدوعسلا لایرلا ىلإ اھتمجرت يرجیف ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا امأ .تالماعملا
 ةمجرتو ةیوست نع ةجتانلا رئاسخلاو حابرألا جاردإ متی .ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق خیراتب ةدئاسلا لیوحتلا
 امیف ىلع ةیدقنلا ریغ دونبلا لیوحت فقوتی .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا
 ةیبنجأ ةلمعب ةیخیراتلا ةفلكتلاب اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا نإ .ةلداعلا ةمیقلا وأ ةیخیراتلا ةفلكتلاب اھتابثإ مت اذإ
 .ةلماعملا خیرات يف لیوحتلا راعسأ مادختساب اھلیوحت متی

 
 فرصلا راعسأ مادختساب اھلیوحت متی ةیبنجأ ةلمعب ةلداعلا ةمیقللً اقفو اھسایق متی يتلا ةیدقنلا ریغ تادوجوملل ةبسنلابو
 ریغ دونبلا لیوحت نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا عم لماعتلا متی .ةلداعلا ةمیقلا دیدحت ھیف مت يذلا خیراتلا يف امك
 يأ( دنبلل ةلداعلا ةمیقلا يف ریغتلا نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا تابثا ةقیرط سفنب ةلداعلا ةمیقلاب ساقت يتلا ةیدقنلا
 ةیلوألا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةلداعلا اھتمیق نع ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا تابثا متی يتلا دونبلل لیوحتلا قورف نأ
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق وأ ةدحوملا

 
 ةلوادتم ریغ/ةلوادتم ىلإ تابولطملاو تادوجوملا فینصت

 
 ىلإ اًدانتسا ةدحوملا ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تابولطملاو تادوجوملا ةعومجملا ضرعت
 :امدنع ًالوادتم لصألا نوكی .ةلوادتم ریغ/ةلوادتم دونب ىلإ اھفینصت

 
 .ةیداع لیغشت ةرود يف ھكالھتسا وأ ھعیبل ةین دجوت وأ ھققحت عقوتملا نم نوكی •
 ةرجاتملا ضرغب يساسأ لكشب ھبً اظفتحم نوكی •
 .يلاملا ریرقتلا ةرتف دعب ًارھش رشع ينثا لالخ ھققحت عقوتملا نم نوكی •
 ًارھش رشع ينثا ةرتفل مازتلا ةیوستل مادختسالا وأ لدابتلا نم ًادیقم نكی مل ام ھمكح يف امو دقن ةروص يف نوكی •

 .يلاملا ریرقتلا ةرتف دعب لقألا ىلع
 .ةلوادتم ریغ اھنأ ىلع ىرخألا تادوجوملا عیمج فینصت متی

 
 :امدنع ًالوادتم مازتلالا نوكی

 
 .ةیداعلا لیغشتلا ةرود يف هدادس عقوتملا نم نوكی •
 ةرجاتملا ضرغب يساسأ لكشب ھبً اظفتحم نوكی •
 يلاملا ریرقتلا ةرتف دعب ًارھش رشع ينثا لالخ دادسلا قحتسم نوكی •
 ریرقتلا ةرتف دعب لقألا ىلع ًارھش رشع ينثا ةرتفل مازتلالا ةیوست لیجأتب طورشم ریغ قح دوجو مدع ةلاح يف •

 .يلاملا
 

 .ةلوادتم ریغ اھنأ ىلع ىرخألا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فینصت متی
 

 ةلداعلا ةمیقلا سایق
 

 ةمظتنم ةلماعم نمض ام مازتلا لیوحت لباقم اھعفد وأ ام لصأ عیب لباقم اھمالتسا متیس يتلا ةمیقلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 لقن وأ لصألا عیب ةلماعم ثودح ضارتفا ىلإ ةلداعلا ةمیقلا سایق دنتسی .سایقلا خیراتب قوسلا يف نیكراشملا نیب
 :ةیلاتلا تالاحلا ىدحإ يف مازتلالا

  
 وأ تابولطملا وأ تادوجوملل يسیئرلا قوسلا يف •
 .مازتلالا وأ لصألل ةمءالم رثكألا قوسلا يف يأ ،ةیسیئرلا قوسلا ریغ يف •
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٦ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( ةلداعلا ةمیقلا سایق
 

 ةیضرف ىلع كلذو مازتلا وأ لصأ ریعستل نولماعتملا اھلمعتسی تاضارتفا مادختساب مازتلا وأ لصأل ةلداعلا ةمیقلا ساقت
 .ةیداصتقا ةعفنم لضفأل نوعسی نیلماعتملا نأ

 
 ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةحاتم ةمزاللا تامولعملا اھیف نوكت يتلا فورظلا لظ يف ةمئالملا مییقتلا قرط ةعومجملا مدختست
 .ةظحالملل ةلباقلا ریغ تالخدملا مادختسا لیلقتو ةظحالملل ةلباقلا تالخدملا نم ةدافتسالا میظعتو

 
 ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفإلا مت وأ ةلداعلا اھمیق سایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا ةفاك فینصت متی
 يتلا تالخدملا نم ىوتسم لقأ ىلإ ًادانتسا ،هاندأ كلذ نع حاصفإلا متیو .ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا نمض ةدحوملا
 :لكك ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةمھم ربتعت

 
  .ةلثامملا تابولطملاو تادوجوملل ةطشن قاوسأ يف )لیدعت نودب( ةلوادتملا راعسألا :١ ىوتسملا •
 يذلا لوألا ىوتسملا يف ةجردملا ةلوادتملا راعسألا فالخب تالخدم مادختساب ةلداعلا ةمیقلا سایق :٢ ىوتسملا •

 .ةرشابم ریغ ةروصب وأ ةرشابم ةروصب امإ ھتظحالم نكمی
 ةلباق ریغ ةیقوس تانایب ىلع دمتعت يتلا يوتسملا يف لقأ تالخدم مادختساب ةلداعلا ةمیقلا سایق :٣ ىوتسملا •

 .ةظحالملل
 

 ةعومجملا موقت ،رركتم ساسأ ىلع ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف اھب فرتعملا تابولطملاو تادوجوملل ةبسنلاب
 ىلإ ًادانتسا( فینصتلا مییقت ةداعإ قیرط نع يمرھلا لسلستلا يف تایوتسملا نیب ثدح دق لیوحتلا ناك اذإ ام دیدحتب
 .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف )لكك ةلداعلا ةمیقلا سایق ىلإ ةماھلا تالخدملا نم ىوتسم ىندأ

 
 ةعیبط ساسأ ىلع تابولطملاو تادوجوملا تائف دیدحتب ةعومجملا تماق ،ةلداعلا ةمیقلا تاحاصفإ ضارغأل
 .هالعأ حضوم وھ امك ةداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا ىوتسمو مازتلالا وأ لصألا رطاخمو صئاصخو
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٧ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 تاداریإلاب فارتعالا
 

 رایعم ثدحتسا .م٢٠١٨ ریانی ١ دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلل ١٥ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا يرسی
 لاقتنا دنع تاداریإلاب فارتعالا نأشب ةیبساحملا ئدابملا ىلع مئاق تاوطخ سمخ نمً انوكمً اجذومن دیدجلا تاداریإلا
 عم ةمربملا دوقعلا دیدحت :يتآلا يف هذھ تاوطخ سمخلا لثمتت .لیمعلل تامدخلا میدقت وأ ىلإ ةعاضبلا ىلع ةرطیسلا
 ،ةلماعملا رعس صیصختو ،ةلماعملا رعس دیدحتو ،دقعلا يف اھیلع صوصنملا ءادألا تامازتلا دیدحتو ،ءالمعلا
 تاحاصفإ میدقت )١٥( يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بلطتی امك .ءادألا تامازتلا ءافیتسا دنع تاداریإلاب فارتعالاو
 تاداریإلا تیقوتو غلبمو ةعیبط لضفأ ةروصب اومھفی نأ ىلع نیرمثتسملا ةدعاسمل كلذو تاداریإلا نأشب ةززعم
 نم تاداریإلا ةنراقم ةیناكمإ نیسحتو ،ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا نم ةجتانلا ةیدقنلا تاقفدتلا نمو اھنم دكأتلا مدعو
 .لدعملا يعجرلا رثألا جھنم عابتاب وأ لماكلاب يعجر رثأب قیبطتلاب رایعملا اذھ حمسی .ءالمعلا عم ةمربملا دوقعلا

 
 تادئاعلا سایق نكمیو ةعومجملل ةیداصتقا عفانم قفدت لمتحملا نم ھیف نوكی يذلا ردقلاب تاداریإلاب فارتعالا متی
 عم قحتسملا وأ ملتسملا لباقملل ةلداعلا ةمیقلاب تاداریإلا سایق متی .دادسلا دعوم نع رظنلا ضغب اھیف قوثوم ةروصب
 اھنع حصفملا غلابملا راھظإ متی .باعتأ وأ موسر يأ ءانثتسابوً ایدقاعت ةددحملا دادسلا طورش رابتعالا يف ذخألا
 رایعملا قیبطت نع جتان يرھوج ریثأت يأ كانھ سیل ،ھیلعو .تاضیفختلاو ةیراجتلا تاصصخملا مصخ دعب تاداریإك
 .ةعومجملل تاداریإلاب فارتعالا ىلع ١٥ يلاملا ریرقتلل يلودلا

 
 مقر يلودلا ةبساحملا رایعم قاطن نمض راجیإلا دوقع نم راجیإ تاداریإ نم يساسأ لكشب ةعومجملا تاداریإ نوكتت

  .١٥ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا اھیلع قبطنیف ىرخألا تاداریإلا عاونأل ةبسنلاب  .١٧
 

 راجیإلا تاداریإ
 دوقع نع ةئشانلا راجیإلا تاداریإ نع ةبساحملا متت .يلیغشتلا راجیإلا دوقع فلتخم يف رجؤملا ةباثمب ةعومجملا ربتعت
 ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب ةیراقعلا تارامثتسالل ةیلیغشتلا راجیإلا
 متی يتلا ةیطرشلا تاراجیإلا تاداریإ ءانثتساب ،ةیلیغشتلا اھتعیبطل ًارظن تاداریإك ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا
 .دعب اھب بلاطملا ریغو ةققحملا تاداریإلا ردقب ةقحتسملا تاداریإلاب فارتعالا متی .اھئوشن دنع اھتابثإ

 
 .راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب راجیإلا تاداریإ نم ضیفختك نیرجأتسملا زفاوح تابثإ متی
 لامكإل رایخك رجأتسملل حاتت ةیفاضا ةدم يأ ىلإ ةفاضإلاب راجیإلا دقع نم ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةرتفلا يھ دقعلا ةدم نإ
 .رایخلا اذھ سرامیس رجأتسملا نأب راجیإلا دقع ةأشن دنع لوقعم لكشبو ةدكأتم ةرادإلا نوكت ثیح ،ریجأتلا دقع

 
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف فلتلا نع ضیوعتلل وأ راجیإلا دوقع ءاھنإل نیرجأتسملا نم ةملتسملا غلابملا تابثإ متی
 .اھئوشن دنع ةدحوملا ةیلوألا

 
 راجیإلا دئاوع
 رفوت مدع ةلاح يف .نیرجأتسملا نم ةمدقملا ةققدملا تاعیبملا ریراقت ساسأ ىلع راجیإلا دئاوع تابثإب ةعومجملا موقت
 دوقع يف اھیلع قفتملا تاعیبملل نیطختملا وأ نیققحملا نیرجأتسملا نع ةصاخلا اھتاریدقت ةرادإلا دعُت ،ةققدملا ریراقتلا
 .قباسلا مھئادأ ىلع ءانب راجیإلا

 
  نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا فیراصملاو ،ةرادإلا موسر ،تامدخلا موسر
 اھیف قحتسی يتلا ةرتفلا لالخ نیرجأتسملا ىلع اھلیمحت داعملا فیراصملا نع ةئشانلا تاداریإلاب فارتعالا متی
 ،تاداریإلا يف ىرخألا ةملتسملا غلابملاو ينابملا ةنایصو حالصإب ةقلعتملا ةرادإلاو تامدخلا موسر جردت .ضیوعتلا
 يف لیصأ فرطك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ،تاداریإلا ةفلكت نم ءزجك ةقالعلا تاذ فیلاكتلا جردت امنیب
 .نأشلا اذھ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٨ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم     .٥
 

 )عبتی( تاداریإلاب فارتعالا
 

  )عبتی( نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا فیراصملاو ،ةرادإلا موسر ،تامدخلا موسر
 

 فیلاكتلا مصخ دعب مادختسالا يف نیطرفملا نیمدختسملاب ةصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موسر راھظإ متی
 "يفاص ،مادختسالا يف نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك لجستو ةقالعلا تاذ

 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةدحوملا ةیلوألا لخدلا ةمئاق يف تاداریإلا نمض
 

 لیكو مأ لیصأ فرط
 ،يلامجإ ساسأ ىلع اھتاداریإ جردت يلاتلابو لیصأ فرطك لمعت تناك اذإ ام دیدحتل اھتایقافتا مییقتب ةعومجملا تماق
 دق تناك اذإ ام رابتعالا نیعب ةعومجملا تذخا ،مییقتلا اذھ يف .يفاصلا ساسأ ىلع اھتاداریإ جردتف لیكو لمعت اھنأ مأ
 لثم ىرخأ تارشؤم ىلإ ةفاضإلاب ،لیمعلا ىلإ اھلیوحت متی نأ لبق ةددحملا تامدخلا ىلع ةرطیسلا ىلع تلصح
 اھنأ ىلإ ةعومجملا تھتنا .رعسلا دیدحت يف اھریدقتو نوزخملا رطاخمو ،ءافولا نع يساسأ لكشب لوؤسملا فرطلا
 يف نیطرفملا نیمدختسملل قفارملاب ةقلعتملا تامدخلا موسر ءانثتساب( اھتاداریإ تابیترت عیمج يف لیصأ فرطك لمعت
 ضرعتت امك ریعست قاطن بجومب لمعتو يسیئرلا مزتلملا اھنأ ثیح )قباسلا مسقلا يف حضوم وھ امك - مادختسالا
 تابلطتم عم لعفلاب ىشامتت ةعومجملا ةسایس نأ ثیح رییغتلا اذھ ببسب لیدعت يأ كانھ نكی مل .نامتئالا رطاخمل
 .١٥ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 
 حاصفإلاو ضرعلا تابلطتم
 حضوت تائف ىلإ ءالمعلا عم دوقعلا نم ةتبثملا تاداریإلا ةعومجملا لّصفت ،ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف بلطتمك
 رظنا .ةیداصتقالا لماوعلاب اھب قلعتملا دكأتلا مدعو اھتیقوتو اھغلبمو ةیدقنلا تاقفدتلاو تاداریإلا ةعیبط رثأت ةیفیك
 .ةیلیصفتلا تاداریإلا نع حاصفإلل )٢٥( حاضیإ

 
 دئاوفلا لخد
 ضیفختب ةعومجملا موقت ةنیدملا ممذلا ضفخنت امدنع .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب دئاوفلا لخدب فارتعالا متی
 ةادألل يلصألا يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةموصخم ةردقملا ةیدقنلا تاقفدتلا يھو دادرتسالل ةلباقلا اھتمیقل ةیرتفدلا ةمیقلا
 مادختساب ةمیقلا ةضفخنم ضورقلا ىلع دئاوفلا تاداریإب فارتعالا متی .دئاوف تاداریإك مصخلا ءاغلإ يف رمتستو
 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط

 
 حابرألا تاعیزوت تاداریإ
 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 
 ىرخألا تاداریإلا
 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 
 فیراصملا

 
 تاعمجملل تانالعإلاو جیورتلا تایلمع يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يسیئر لكشب جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم نوكتت
 .تاداریإ ةفلكتو ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا ةفاك فنصت .ةیراجتلا زكارملاو

 
 جیورتلاو تاداریإلا ةفلكت نم ًاءزج ددحم لكشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا لمتشت
 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی .نالعإلاو
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 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 

١٩ 
 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 ضارتقالا فیلاكت
 

 ةینمز ةرتف بلطتت يتلاو ةلھؤم تادوجوم جاتناو ءاشناو ءانتقا ىلع ةرشابم دوعت يتلا ضارتقالا فیلاكت ةلمسر متی
 فیلاكت ةفاك لیجست متی .لصألا ةفلكت نم ءزجك اھتلمسر وأ اھعیب وأ اھل ددحملا مادختسالل ةزھاج نوكت ىتح ةماھ
 فیلاكتلاو ةیلیومتلا فیلاكتلا نم ضارتقالا فیلاكت نوكتت .اھیف دبكتت يتلا ةرتفلا لالخ فورصمك ىرخألا ضارتقالا
 .ضورقلا كلت ىلع لوصحلل ةأشنملا اھدبكتت يتلا ىرخألا

 
 ةطبترملا ضورقلل اھلیدعت دعب ةعومجملل ضارتقالا ةفلكتل حجرملا طسوتملا مادختساب ةلمسرملا ةدئافلا بستحت
 ةدبكتملا ةدئافلا يلامجإ وھ ھتلمسر متی يذلا غلبملا نإف ةددحم تاریوطتب ضورقلا طبترت امدنع .ةددحملا تاریوطتلاب
 ریوطتلا لامعأ ةیادب نم ةدئافلا ةلمسر متی .تقؤملا اھرامثتسا نع جتان يرامثتسا لخد يأ اًصقان ضورقلا كلت ىلع
 فیلاكت ةلمسر نع فقوتلا متی .ریبك لكشب ریوطتلا لامعأ عیمج نم ءاھتنالا متی امدنع يأ ،يلعفلا ءاھتنالا خیرات ىتح
 ءارش ةفلكت ىلع اًضیأ ضارتقالا فیلاكت ةلمسر متی .ریوطتلا طاشنل ةلیوط فقوت تارتف كانھ تناك اذإ ضارتقالا
 لصألا دادعإل ةیراج ةیرورض ةطشنأ كانھ نوكت امدنع طقف نكلو ،ریوطتلا ةداعإل اًصیصخ ھئانتقا مت راقع عقوم
 .ریوطتلا ةداعإل

 
  ةاكزلا

 
 صصخم ریدقت متی .)"ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا ةمظنألً اقفو كلذو لخدلا ةبیرضو ةاكزلل ةعومجملا عضخت
 ةدحوم ةاكز تارارقإ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا میدقت نم مغرلا ىلع ،ةعومجملل لقتسملا يوكزلا ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا
 ةاكزلا تارارقإل يئاھنلا طبرلا مالتسا دنع ةاكزلا صصخم لیدعتو لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرشلا كلذ يف امب
 طبرلا دامتعا دنع طوبرلا يف قورف ةیأ دیق ىرجی .لماكلاب ةكولمملا اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیئاھنلا مألا ةكرشلل ةدحوملا
 يف ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىوتسم ىلع )" ةئیھلا"( لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئیھلا نم يئاھنلا
 .يئاھنلا طبرلا ةئیھلا اھیف دمتعت يتلا ةنسلا

 
 تادعملاو تاكلتمملا

 
 نإ ،ةمیقلا يف ضافخنالل ةمكارتملا رئاسخلاو مكارتملا كالھتسالاً اصقان ةیخیراتلا ةفلكتلاب تادعملاو تاكلتمملا رھظت
 ةمئاق يف ةنایصلاو حالصإلا تاقفن دیق متی .دونبلا هذھ ءارشب ةرشابم ةقلعتملا فیلاكتلا ىلع ةفلكتلا لمتشت .تدجو
 رمع ةمیق نم دیزت يتلا تانیسحتلا ةلمسر متی .ھیف اھدبكت مت يتلا ةرتفلا يف ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا
 تباثلا طسقلا ةقیرطب ةرجأتسملا ينابملا تانیسحت أفطت .ةیرھوج ةروصب هدیدمت ىلع لمعت وأ ةلصلا تاذ تادوجوملا
 .لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ تانیسحتلل ردقملا يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع

 
 كالھتسالا باستحا متی .اھنم ضرغلل ةحاتم تادعملاو تاكلتمملا دونب ھیف نوكت يذلا خیراتلا نم كالھتسالا باستحا متی
  :يلی امك تادوجوملل ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرطب

 
 تاونسلا ددع 

 تاونس ٨ - ٤ تادعمو تاودأ
 تاونس ١٠ - ٤ تازیھجتو ثاثأ
 تاونس ٤ تارایس
 تاونس ٦ - ٥ ةرجأتسم تاراقع ىلع تانیسحت

 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا(
 

 ،يلبقتسم رثأب اھلیدعت متیو ً،ایونس تادعملاو تاكلتمملا كالھتسا قرطو ةیجاتنإلا رامعألاو ةیقبتملا ةمیقلا ةعجارم متت
 ضرغلل ةزھاج تسیل يتلاو ،ءاشنإلا دیق تاراقعلا كالھتسا متی ال .يلام زكرم ةمئاق لك خیراتب ً،امئالم كلذ ناك اذإ
 .اھنم دوصقملا

 
 
 

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

١٨ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم     .٥
 

 )عبتی( تاداریإلاب فارتعالا
 

  )عبتی( نیرجأتسملا نم دادرتسالل ةلباقلا ىرخألا فیراصملاو ،ةرادإلا موسر ،تامدخلا موسر
 

 فیلاكتلا مصخ دعب مادختسالا يف نیطرفملا نیمدختسملاب ةصاخلا ةماعلا عفانملاب ةقلعتملا تامدخلا موسر راھظإ متی
 "يفاص ،مادختسالا يف نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملا میدقت ىلع ةلومعلا لخد" نم ءزجك لجستو ةقالعلا تاذ

 .نأشلا اذھ يف لیكوك لمعت ةعومجملا نأب ربتعت ةرادإلا نأل ةدحوملا ةیلوألا لخدلا ةمئاق يف تاداریإلا نمض
 

 لیكو مأ لیصأ فرط
 ،يلامجإ ساسأ ىلع اھتاداریإ جردت يلاتلابو لیصأ فرطك لمعت تناك اذإ ام دیدحتل اھتایقافتا مییقتب ةعومجملا تماق
 دق تناك اذإ ام رابتعالا نیعب ةعومجملا تذخا ،مییقتلا اذھ يف .يفاصلا ساسأ ىلع اھتاداریإ جردتف لیكو لمعت اھنأ مأ
 لثم ىرخأ تارشؤم ىلإ ةفاضإلاب ،لیمعلا ىلإ اھلیوحت متی نأ لبق ةددحملا تامدخلا ىلع ةرطیسلا ىلع تلصح
 اھنأ ىلإ ةعومجملا تھتنا .رعسلا دیدحت يف اھریدقتو نوزخملا رطاخمو ،ءافولا نع يساسأ لكشب لوؤسملا فرطلا
 يف نیطرفملا نیمدختسملل قفارملاب ةقلعتملا تامدخلا موسر ءانثتساب( اھتاداریإ تابیترت عیمج يف لیصأ فرطك لمعت
 ضرعتت امك ریعست قاطن بجومب لمعتو يسیئرلا مزتلملا اھنأ ثیح )قباسلا مسقلا يف حضوم وھ امك - مادختسالا
 تابلطتم عم لعفلاب ىشامتت ةعومجملا ةسایس نأ ثیح رییغتلا اذھ ببسب لیدعت يأ كانھ نكی مل .نامتئالا رطاخمل
 .١٥ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا

 
 حاصفإلاو ضرعلا تابلطتم
 حضوت تائف ىلإ ءالمعلا عم دوقعلا نم ةتبثملا تاداریإلا ةعومجملا لّصفت ،ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا يف بلطتمك
 رظنا .ةیداصتقالا لماوعلاب اھب قلعتملا دكأتلا مدعو اھتیقوتو اھغلبمو ةیدقنلا تاقفدتلاو تاداریإلا ةعیبط رثأت ةیفیك
 .ةیلیصفتلا تاداریإلا نع حاصفإلل )٢٥( حاضیإ

 
 دئاوفلا لخد
 ضیفختب ةعومجملا موقت ةنیدملا ممذلا ضفخنت امدنع .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب دئاوفلا لخدب فارتعالا متی
 ةادألل يلصألا يلعفلا ةدئافلا لدعمب ةموصخم ةردقملا ةیدقنلا تاقفدتلا يھو دادرتسالل ةلباقلا اھتمیقل ةیرتفدلا ةمیقلا
 مادختساب ةمیقلا ةضفخنم ضورقلا ىلع دئاوفلا تاداریإب فارتعالا متی .دئاوف تاداریإك مصخلا ءاغلإ يف رمتستو
 .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط

 
 حابرألا تاعیزوت تاداریإ
 .اھمالتسال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع تارامثتسالا نم حابرألا تاعیزوت تابثإ متی

 
 ىرخألا تاداریإلا
 .اھباستكال ةعومجملا ةیقحأب رارقإلا دنع قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع ىرخألا تاداریإلا ةفاك تابثإ متی

 
 فیراصملا

 
 تاعمجملل تانالعإلاو جیورتلا تایلمع يف ةدبكتملا فیلاكتلا نم يسیئر لكشب جیورتلاو ةیاعدلا فیراصم نوكتت
 .تاداریإ ةفلكتو ةیرادإو ةیمومع فیراصمك ىرخألا فیراصملا ةفاك فنصت .ةیراجتلا زكارملاو

 
 جیورتلاو تاداریإلا ةفلكت نم ًاءزج ددحم لكشب ربتعت ال يتلا فیلاكتلا ىلع ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا لمتشت
 .ةتباث سسأ قفو ،ةرورضلا دنع ،تاداریإلا ةفلكتو ةیرادإلاو ةیمومعلا فیراصملا نیب عیزوتلا متی .نالعإلاو
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢٠ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( تادعمو تاكلتمم
 

 .ةیلبقتسم ةیداصتقا عفانم عقوتملا نم نوكی ال امدنع وأ داعبتسالا دنع تادعملا تاكلتمملا دونب تابثإ نع فقوتلا متی
 تالصحتم يفاص نیب قرفلاك ةبستحم( تادوجوملا تابثإ نع فقوتلا دنع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ يأ جاردإ متی
 تابثإ نع فقوتلا دنع ةرتفلا يف ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف )تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا
 .لصألا

 
 نع ةیرتفدلا ةمیقلا ةدایز ةلاح يف دادرتسالل ةلباقلا اھتمیق ىلإ اروف تادعملاو تاكلتمملل ةیرتفدلا ةمیقلا ضیفخت متی
 .اھل ةردقملا دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا

 
 ةیرامثتسالا تاراقعلا

 
 ضرغل اھب ظفتحملا ریوطتلا ةداعإ وأ ءاشنالا تحت تاكلتمملاو ةلمتكملا تاكلتمملا نم ةیرامثتسالا تاراقعلا نوكتت
 ةلاح يف ةیراقع تارامثتساك ةرجؤملا تاكلتمملا فنصت .امھالك وأ لاملا سأر میظعت لجأ نم وأ راجیإ لخد قیقحت
 اھمادختسا وأ لامعألل يدایتعالا قایسلا لالخ اھعیب نم ًالدب ،امھالك وأ لاملا سأر میظعت وأ راجیإ لخد قیقحتل اھئانتقا
 .ةیرادإ ضارغأل

 
 لقن فیراصم تالماعملا فیلاكت نمضتت .تالماعملا فیلاكت ةلماش ةفلكتلاب ،لصألا يف ،ةیرامثتسالا تاراقعلا ساقت
 ةحلاص اھلعجت ةلاح يف تاكلتمملا عضو لجأ نم ةیلوألا ریجأتلا تالومعو ةینوناقلا تامدخلل ةینھملا باعتألاو ةیكلملا
 ءافولا ةلاح يف ةفلكتلا دبكت خیراتب ةیلاحلا ةیراقعلا تارامثتسالا نم ءزج لادبتسا ةفلكت ةیرتفدلا ةمیقلا نمضتت .لیغشتلل
 .اھتابثإ طورشب

 
 ال .ةمیقلا يف ضافخنا يأو مكارتملا كالھتسالاً اصقان ةفلكتلاب ةیرامثتسالا تاراقعلا رھظت ،اھل يلوألا تابثإلا دعبو
 .ءاشنالا تحت عیراشملاو يضارألا كالھتسا متی

 
 تانیسحتلا ةلمسر متی .اھدبكت دنع ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع ةنایصلاو حالصإلا فیراصم لمحت
 .ةیرھوج ةروصب هدیدمت ىلع لمعت وأ ةلصلا تاذ تادوجوملا رمع ةمیق نم دیزت يتلا

 
 تاونسلا ددع 

 ةنس ٢٥ ةیئابرھك تانوكم :ينابملا
 ةنس ١٥ ةیكیناكیم تانوكم :ينابملا
 ةنس ٣٠ قیرحلا ةحفاكم ةمظنأ :ينابملا
 ةنس ٢٠  دعاصملا :ينابملا
 ةنس ٥٠ ينابم
 تانوكم :ةرجأتسم ضرأ ىلع ةماقملا ينابملا
 ةیكیناكیم

 ةنس ٢٥ - ١٥
 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا(

 ةنس ٥٠ - ٤ ةرجؤم ضرأ ىلع ىنبم
 )لقأ امھیأ ،راجیإلا ةرتف وأ يجاتنإلا رمعلا(

 
 ةیرامثتسالا تاراقعلا نم لیوحتلل ةبسنلاب .مادختسالا يف ریغت دوجو دنع طقف ةیرامثتسالا تاراقعلا نم/ىلإ لیوحتلا متی
 ةمیقلا ةباثمب ةقحاللا ةرتفلا نع ةبساحملا صوصخب ةضرتفملا ةفلكتلا ربتعت ،كلاملا لبق نم ةلوغشملا تاراقعلا ىلإ
 ةعومجملا موقت ،ةیرامثتسا تاراقع كلاملا لبق نم ةلوغشملا تاراقعلا تحبصأ اذإو .مادختسالا ریغت خیراتب ةلداعلا
 .مادختسالا ریغت خیرات ىتح تادعملاو تاكلتمملا بجومب ةنیبملا ةسایسللً اقفو تاراقعلا هذھ نع ةبساحملاب

 
 ةیأ عقوت مدع دنعو ،مادختسالا نم ةمئاد ةروصب اھبحس وأ اھداعبتسا دنع ةیرامثتسالا تاراقعلا تابثإ نع فقوتلا متی
 ةمئاق يف لصألل ةیرتفدلا ةمیقلاو داعبتسالا تالصحتم يفاص نیب قرفلا جردی .اھداعبتسا نم ةیلبقتسم ةیداصتقا دئاوف
 .تابثإلا نع فقوتلا اھیف متی يتلا ةرتفلل ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢١ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( ةیرامثتسالا تاراقعلا
 

 ضفخنت دق ام لصأ نأ ىلع رشؤم يأ كانھ ناك اذإ ام دیدحتل مییقت ءارجإب يلام ریرقت لك خیراتب ةعومجملا موقت
 موقت ،لصألل يونسلا ةمیقلا يف ضافخنالا رابتخا ءارجإ ىلإ ةجاحلا دنع وأ رشؤملا اذھ دوجو ةلاح يفو .ھتمیق
 ةدحو وأ لصألل ةلداعلا ةمیقلا وھ لصألل دادرتسالل لباقلا غلبملا نإ .لصألل دادرتسالل لباقلا غلبملا ریدقتب ةعومجملا
 لصأ لكل دادرتسالل لباقلا غلبملا دیدحت متیو ،ىلعأ امھیأ مادختسالا دیق ھتمیق وأ عیبلا ىتح فیلاكتلا اًصقان دقنلا جاتنإ
 وأ تادوجوملا نم ةجتانلا ةیدقنلا تاقفدتلا نع ریبك لكشب ةلقتسم ةیدقن تاقفدت جتنی ال لصألا ناك اذإ الإ ةدح ىلع
 ،دادرتسالل لباقلا غلبملا نع دقنلا جاتنإ ةدحو وأ ام لصأل ةیرتفدلا ةمیقلا دیزت امدنع .ىرخألا تادوجوملا تاعومجم
 دنع .دقنلا جاتنإ ةدحول دادرتسالل ةلباقلا ھتمیق ىلإ ھضیفخت متیو ھتمیق تضفخنا دق دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ لصألا ربتعی
 لبق( مصخ لدعم مادختساب ةیلاحلا اھتمیق ىلإ ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخت ،مادختسالا دیق ةمیقلا مییقت
 .لصألل ةددحملا رطاخملاو دقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا تامییقت سكعی )ةاكزلا

 
 ةروصب اھدادعإ متی يتلاو تاعقوتلاو ةیلیصفتلا تانزاوملا ساسأ ىلع ةمیقلا يف ضافخنالا باستحاب ةعومجملا موقت
 تانزاوملا هذھ يطغت .ةیدرفلا تادوجوملا اھیلإ تصصخ يتلا ةعومجملاب دقنلل ةردملا تادحولا نم ةدحو لكل ةلصفنم
 لجألا لیوطلا ىدملل ومنلا لدعم باستحا متی ،لوطألا تارتفلل ةبسنلابو .تاونس سمخ ةرتف ماع ھجوب تاعقوتلاو
 .ةنزاوملا ةرتف دعب ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع ھقیبطتو

 
 تافورصملا تائف يف ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةرمتسملا تایلمعلا ضافخنا رئاسخب فارتعالا متی
 .ضفخنملا لصألا ةفیظو عم قفتت يتلا هذھ

 
 نأ ىلع لیلد دوجو نم دكأتلل مییقت ءارجإ ،ةیلام ةرتف لك ةیاھن يف متی ،هالعأ ةروكذملا ادع ،تادوجوملل ةبسنلابو
 غلبملا ریدقتب ةعومجملا موقت ،رشؤملا اذھ دوجو ةلاح يفو .تصقن وأ ةدوجوم دعت ملً اقباس ةتبثملا ضافخنالا رئاسخ
 طقف اًقباس اھب فارتعالا مت يتلا ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ در متی .دقنلا جاتنإ تادحو وأ تادوجوملل دادرتسالل لباقلا
 ةراسخ رخآب فارتعالا ذنم لصألل دادرتسالل لباقلا غلبملا دیدحتل ةمدختسملا تاضارتفالا يف رییغت كانھ ناك اذإ
 يتلا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا نع دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا دیزت ال ثیحب ًادودحم اذھ دیقلا در ربتعی .ةمیقلا يف ضافخنا
 تاونسلا يف لصألا كلذل ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی مل ول امیف ،كالھتسالا مصخ دعب ،اھدیدحت ضورفملا نم ناك
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف درلا اذھب فارتعالا متی .ةقباسلا

 
 ةیلاملا تاودألا

 
 تابلطتملا لحم لحی يذلا ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطتب ةعومجملا تماق ،م٢٠١٨ لیربأ ١ نم ًارابتعا
  .ةیلاملا تاودألا سایقو فینصتب ةقلعتملا ،"سایقلاو تابثإلا :ةیلاملا تاودألا" ٣٩ يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب

 
 ١ مقر يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع ةیعبت تالیدعت ةعومجملا تقبط ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطتل ةجیتن
 وأ حبرلا ةمئاق يف لصفنم دنب يف ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا ضرع بلطتی امم "ةیلاملا تاودألا ضرع"
 ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا جاردإ يف لثمتت قباسلا يف ةعومجملا ةقیرط تناك .رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا
 ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ فینصت ةعومجملا تداعأ ،يلاتلابو .ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورصملا نمض ةیراجتلا
  .٣٩ مقر يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب ةتبثملا يدوعس لایر ٨٧،٦٨٢،٧٤٩ ةغلابلا

 
 :ةیلاملا تاودألا" ٧ يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا ىلع ةقحال تالیدعت ةعومجملا تقبط ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 ةنراقملا تامولعم ىلع ماع لكشب قبطت مل اھنكل م٢٠١٨ ةنس تاحاصفإ ىلع قبطت يتلا "تاحاصفإلا

 
  .ةقباسلا ةیبساحملا تاسایسلا ىلع تاریغتلا رثأ ةعیبطو ةدیدجلا ةیبساحملا تاسایسلا لیصافت يلی امیف
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢٢ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا
 

 ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا سایقو فینصت
 فینصت ضرغب ٣٩ يلودلا ةبساحملا رایعمل ةیلاحلا تابلطتملاب ریبك لكشب ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ظفتحی
 ةیلاملا تادوجوملل ٣٩ يلودلا ةبساحملا رایعمب تدرو يتلا ةقباسلا تافینصتلا دعبتسی ھنأ الإ .ةیلاملا تابولطملا سایقو
 .عیبلل ةحاتملاو فلسلاو ضورقلاو ،قاقحتسالا خیرات ىتح اھب ظفتحملا

 

 ةفلكتلا :ـب ساقم ھنأ ىلع يلاملا لصألا فینصت متی ،يلوألا تابثإلا دنعو ،٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بجومب
 ةلداعلا ةمیقلا وأ ؛رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا وأ ؛رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلا ؛ةأفطملا
 ةروصب دمتعی ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بجومب ةیلاملا تادوجوملا فینصت نإ .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم
 میسقت ًادبأ متی ال .ةیدقاعتلا ةیدقنلا ھتاقفدت صئاصخو يلاملا لصألا ةرادإ متی ھلالخ نم يذلا لامعألا جذومن ىلع ةماع
 ،كلذ نع ًالدبو ،رایعملا قاطن نمض فیضملا يھ ةیلاملا تادوجوملا اھیف نوكت يتلا دوقعلا يف ةنمضتملا تاقتشملا
 .اھفینصت ضرغب ةطلتخملا ةادألا لماك مییقت متی

 

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھصیصخت متی الو هاندأ نیطرشلا الك تفوتسا اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا سایق متی
  :ةراسخلا وأ حبرلا

 

 ةیدقن تاقفدت لیصحتل تادوجوملاب ظافتحالا ىلإ فدھی يذلا لامعألا جذومن نمض تادوجوملاب ظافتحالا متی  -
 و ،ةیدقاعت

 لصأ ىلع ةدئافلاو غلبملا لصأل تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلل ةددحم خیراوت يف ةیدقاعتلا اھتارتف أشنت    - 
 .مئاقلا غلبملا

 

 ةعومجملل قحی ،ةرجاتملا ضرغب اھب ظافتحالا متی ال يتلا ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسالل يلوألا تابثإلا دنع
 رایخلا اذھ متی .رخآلا لماشلا لخدلا نمض رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ةقحاللا تاریغتلا ضرع يئاھن لكشب راتخت نأ
 .ةدح ىلع رامثتسا لك ساسأ ىلع

 

 لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم اھنأ ىلع ةفنصملا ریغ ةیلاملا تادوجوملا عیمج نإ
 تادوجوملا عیمج نمضتی اذھو .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ،هالعأ حضوم وھ ام بسح رخآلا
 ىرخأ ةقیرطب يتلا ةیلاملا تادوجوملا يئاھن لكشب صصخت نأ ةعومجملل قحی ،يلوألا تابثإلا دنعو .ةقتشملا ةیلاملا
 ةمیقلاب ةیلام تادوجومك ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب سایقلا تابلطتم يفوتست
 ىرخأ ةقیرطب أشنی دق يذلا يبساحملا قباطتلا مدع فذحب موقت ،كلذب تماق اذإو ،ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 .ریبك لكشب ھضیفخت وأ

 

 )ةلماعملا رعسبً ایئدبم ساقم يرھوج لیومت رصنع نود ةیراجت ةنیدم ةمذ نكی مل ام( يلاملا لصألل يئدبملا سایقلا متی
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب فنصملا ریغ دنبلل ةبسنلاب ،هءانتقا ىلإ ةرشابم بسنت يتلا ةلماعملا فیلاكت ًادئاز ةلداعلا ةمیقلاب
  .ةراسخلا وأ حبرلا

 

 :ةیلاملا تادوجوملل قحاللا سایقلا ىلع ةیلاتلا ةیبساحملا تاسایسلا قبطت
 

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم
 ةراسخلا وأ حبرلا

 يفاص تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
 نمض ،حابرأ تاعیزوت لخد وأ ةدئاف يأ لمشتو ،رئاسخلاو بساكملا
 .ةراسخلا وأ حبرلا

 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا
 ةفلكتلا

 لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
 .ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخب ةأفطملا ةفلكتلا ضیفخت متی .يلعفلا ةدئافلا
 يف ضافخنالاو يبنجألا فرصلا رئاسخو حابرأو ةدئافلا تاداریإ تبثت
 حبرلا نمض ةراسخ وأ حبر يأ تابثإ متی .ةراسخلا وأ حبرلا يف ةمیقلا
 .ةراسخلا وأ

 ةمیقلاب مھسألا تادنس يف تارامثتسالا
 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا

 تاعیزوت تابثا متی .ةلداعلا ةمیقلاب تادوجوملا هذھ سایقً اقحال متی
 حابرألا تاعیزوت تناك اذإ الإ ةراسخلا وأ حبرلا يف تاداریإك حابرألا
 يفاص تابثا متی .رامثتسالا ةفلكت نم ءزجل دادرتسا حضاو لكشب لثمت
 ةداعإ ًادبأ متی الو رخآلا لماشلا لخدلا يف ىرخألا رئاسخلاو حابرألا
 .ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اھفینصت
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 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
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٢٣ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا
 

 )عبتی( ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا سایقو فینصت
 تاقفدتلا نأ ثحی ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب كرتشم قودنص تادحو يف اھتارامثتسا ةعومجملا تفنص
  .طقف دئاوفلاو يلصألا غلبملا ىلع رصتقت ال ةیدقاعتلا ةیدقنلا

 
 فنصت .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم اھنأ ىلع ةیلاملا تابولطملا فینصت متی
 وأ ةرجاتملا ضرغب ةانتقم اھنأ ىلع ةفنصم تناك اذإ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملا
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملا سایق متی .يلوألا تابثإلا دنع كلذك ةصصخم وأ ةقتشم تناك
 وأ حبرلا نمض ،دئاوف تافورصم يأ اھیف امب ةیفاصلا رئاسخلا وأ بساكملا تابثإ متیو ،ةلداعلا ةمیقلاب ةراسخلا
 تابثإ متی .يلعفلا ةدئافلا لدعم ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب ىرخألا ةیلاملا تابولطملا سایقً اقحال متی .ةراسخلا
 دنع رئاسخ وأ بساكم يأ تابثا متی .ةراسخلا وأ حبرلا نمض يبنجألا فرصلا رئاسخو بساكمو دئاوفلا تافورصم
 .ةراسخلا وأ حبرلا نمض تابثالا نع فقوتلا

 
 تابثإلا ءاغلإ

 
 ةیلاملا تادوجوملا

 
 وأ ةیلاملا تادوجوملا نم ةیدقنلا تاقفدتلل ةیدقاعتلا قوقحلا ءاھتنا دنع ةیلاملا تادوجوملا تابثإ نع ةعومجملا فقوتت
 ةیكلم تآفاكمو رطاخم عیمج لاقتنا اھلالخ نم متی يتلا ةلماعملا يف ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت قوقح لیوحتب اھمایق
 ةیكلملا تآفاكمو رطاخم عیمج ىلع ءاقبإلا وأ يرھوجلا لیوحتلاب اھلالخ نم ةعومجملا موقت ال يتلا وأ ةیلاملا تادوجوملا
 .ةیلاملا تادوجوملا ىلع ةرطیسلاب ظفتحت الو

 
 اھنكلو ،اھب صاخلا يلاملا زكرملا ةمئاق يف اھتابثإ مت يتلا تادوجوملا لیوحت اھبجومب متی تالماعم ماربإب ةعومجملا موقت
 تادوجوملا تابثإ نع فقوتلا متی ،تالاحلا هذھ يفو .ةلوحملا تادوجوملا عفانمو رطاخم مظعم وأ عیمجب امإ ظفتحت
 .ةلوحملا

 
 ةیلاملا تابولطملا

 
 امك .اھئاھتنا وأ اھءاغلإ وأ ةیدقاعتلا تابولطملا نم ءافعإلا متی امدنع ةیلاملا تابولطملا تابثإ نع فقوتلاب ةعومجملا موقت
 ةلدعملا تابولطملل ةیدقنلا تاقفدتلا نوكت امدنعو اھطورش لیدعت دنع ةیلاملا تابولطملا تابثإ نع فقوتلاب ةعومجملا موقت
 .ةلدعملا طورشلا ىلإ ًادانتسا ةلداعلا ةمیقلاب ةدیدج ةیلام تابولطم تابثإ متی ةلاحلا كلت يفو ،ریبك دح ىلإ ةفلتخم

 
 كلذ يف امب( عوفدملا يلاملا لباقملاو ةددسملا ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا نإف ،ةیلاملا تابولطملا تابثإ نع فقوتلا دنعو
 .ةراسخلا وأ حبرلا نمض ھتابثإ متی )ةلمحتم تابولطم وأ ةلوحم ةیدقن ریغ تادوجوم يأ

 
 ةصاقملا
 دنع طقف يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلا غلبملا جردیو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا غلابم نیب ةصاقم ءارجإ متی
 ساسأ ىلع اھتیوست ةكرشلا مزتعت امدنعو غلابملا كلتل ةصاقم ءارجإب ةعومجملا ىدل مزلم يلاح يماظن قح دوجو
 .دحاو نآ يف تابولطملا دیدستل تادوجوملا عیب وأ يفاصلا

 
 ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 مدختسی يذلاو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایقل كلذو ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل طسبملا جھنلا ةعومجملا قبطت
 :لباقم ام صصخم مییقت فدھب ةقیرطلا هذھ قبطتو .رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم
  و ؛ةأفطملا ةفلكتلاب ساقت يتلا ةیلاملا تادوجوملا •
 ةیدقاعتلا تادوجوملا •

 

 ةینامتئالا رئاسخلا لداعی غلبمب ھنودب وأ يرھوج لیومت رصنعب ةیراجتلا ةنیدملا ممذلل ةراسخلا تاصصخم ساقت
 .رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا
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 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
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٢٤ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا
 

 )عبتی( ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا
 رئاسخللً اقفو اھل يلوألا تابثإلا ذنم ریبك لكشب نامتئالا رطاخم دادزت مل اھلالخ نم يتلا ةیكنبلا ةدصرألا سایق متی
 ةادألل عقوتملا رمعلا ىدم ىلع تعقو يتلا دادسلا يف رثعتلا رطاخم لثم( ًارھش ١٢ ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا
 .)ةیلاملا

 
 رئاسخلا ریدقت دنعو يلوألا تابثإلا ذنم ریبك لكشب تداز دق يلام لصأل ةینامتئالا رطاخملا تناك اذإ ام دیدحت دنع
 وأ ةفلكت نود ةحاتملاو ةقالعلا تاذ ةمعادلاو ةلوقعملا تامولعملا رابتعالا يف عضت ةعومجملا نإف ةعقوتملا ةینامتئالا
 مییقتلاو ةعومجملل ةقباسلا ةربخلا ىلإ اًدانتسا يعونلاو يمكلا لیلحتلاو تامولعملا نم الك كلذ لمشیو .رربم ریغ دھج
 .ةیلبقتسملا ةرظنلا تامولعم كلذ يف امب ،رینتسملا ينامتئالا

 
 يف رثعتلا ثادحأ عیمج نع جتنت يتلا ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يھ رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا
 .ةیلاملا ةادألل عقوتملا رمعلا رادم ىلع دادسلا

 
 ثادحأ نع جتنت يتلا ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا نم ًءزج لثمت ًارھش ١٢ ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا نإ
 رمع ناك اذإ رصقأ ةرتف لالخ وأ( ریرقتلا خیرات دعب ًارھش ١٢ لالخ اھثودح لمتحملا نم يتلاو دادسلا يف رثعتلا
 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ریدقت دنع نابسحلا يف ذخؤت ةرتف ىصقأ نإف ،تالاحلا عیمج يفو .)اًرھش ١٢ نم لقأ ةادألا
 .نامتئالا رطاخمل ةعومجملا اھلالخ ضرعتت ةیدقاعت ةرتف ىصقأ يھ

 
 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا جذومن
 ةمیقلا اھنأب ةینامتئالا رئاسخلا سایق متی .ةینامتئالا رئاسخلل لمتحم حجرم ریدقت يھ ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا نإ
 عقوتت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلاو دقعللً اقفو ةكرشلل ةقحتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا نیب قرفلا يأ( دقنلا يف صقنلا ةفاكل ةیلاحلا
 .)اھمالتسا ةعومجملا

 
 ةینامتئالا ةمیقلا ةضفخنم ةیلاملا تادوجوملا
 ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع راض ریثأت وذ رثكأ وأ ثدح عقی امدنع "ةینامتئالا ةمیقلا ةضفخنم" ةیلاملا تادوجوملا دعتو
 .ةیلاملا تادوجوملل ةیلبقتسملا

 
 :يلی امك اھتظحالم نكمی يتلا تامولعملا لمشی ةینامتئالا ةمیقلا ةضفخنم ةیلاملا تادوجوملا نأ ىلع لیلدلا نإ

 
 .ردصملا وأ ضرتقملا ھجاوت يتلا ةریبكلا ةیلاملا تابوعصلا –
 .اًموی ٧٢٠ نع دیزت ةرتفل دادسلا يف رخأتلا وأ رثعتلا لثم دقعلاب لالخإلا –
 .ىرخأ يلام میظنت ةداعإ وأ سالفإ ةلحرم يف ضرتقملا لوخد حجرملا نم نوكی نأ –
 .ةیلاملا تابوعصلا ببسب ةیلاملا قاروألل ةطشنلا قوسلا ءافتخا –

 
 .تادوجوملل ةیلامجإلا ةیرتفدلا ةمیقلا نم ةأفطملا ةفلكتلاب ساقملا يلاملا لصألل ةراسخلا تاصصخم مصخ متی

 
 بطشلا
 يعقاو عقوت هدنع نوكی ال يذلا ىدملا ىلإ )اًیلك وأ اًیئزج ءاوس( ةیلاملا تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا يلامجإ بطش متی
 نكمی لخد رداصم وأ تادوجوم ھیدل سیل نیدملا نأ ةعومجملا ررقت امدنع ةماع ةفصب لاحلا وھ اذھو .دادرتسالاب
 عضخت لازت ال دق اھبطش متی يتلا ةیلاملا تادوجوملا نأ الإ .بطشلل ةعضاخلا غلابملا دادسل ةیفاك ةیدقن تاقفدت دلوت نأ
 .ةقحتسملا غلبملا دادرتسا وحن ةعومجملا تاءارجإب مازتلالا لجأ نم ذافنإلا ةطشنأل

 
 دوعی يذلاو ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلل ٣٤ حاضیإ يف ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت رثأ نع حاصفإلا مت
 ٣٩ يلودلا ةبساحملا رایعملً اقفو ةیلصألا سایقلا تائف فینصت ةداعإو ةمیقلا يف ضافخنالل ةدیدجلا تابلطتملا ىلإ
 .ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تاودألا تائف نم ةئف لكل ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعمللً اقفو ةدیدجلا سایقلا تائف كلذكو
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

 

٢٥ 
 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

 تاصصخملا
 

 نكمی يمكح وأ ينوناق يلاح مازتلا ،قباس ثدحل ةجیتن ،ةعومجملا ىلع بترتی امدنع صصخملاب فارتعالا متی
 فارتعالا متی ال .مازتلالا ةیوستل ةیداصتقالا عفانملل جراخ قفدت مزلی نأ حجرملا نم نوكیو ةقوثوم ةروصب هریدقت
 .ةیلبقتسملا ةیلیغشتلا رئاسخلل صصخملاب

 
 تامازتلالا ةیوستل ةبولطملا تاقفنلل ةیلاحلا ةمیقلل ةرادإلا تاریدقت لضفألً اقفو ةیلاحلا ةمیقلاب صصخملا سایق متی
 تامییقت سكعی ةاكزلا لبق لدعم وھ ةیلاحلا ةمیقلا دیدحتل مدختسملا مصخلا لدعم نإ .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف ةیلاحلا
 ببسب صصخملا يف ةدایزلاب فارتعالا متی .مازتلالا اھیلع يوطنی يتلا رطاخملاو لاملل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا قوسلا
 .ةیلیومت تاقفنك تقولا رورم

  
  نیفظوملا عفانم

 
 لجألا ةریصق تامازتلالا
 تالدبو رفسلا ركاذتو ةمكارتملا تازاجإلاو ةیدقنلا ریغ عفانملا كلذ يف امب ،بتاورلاو روجألاب ةقلعتملا تابولطملا نإ
 تامدخلا میدقتب نیفظوملا اھیف موقی يتلا ةرتفلا ءاھتنا دعب ارھش رشع ينثا لالخ لماكلاب اھدادس عقوتملا ،لافطألا میلعت
 ةیوست دنع اھعفد عقوتملا غلابملاب ساقتو ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن ىتح نیفظوملا تامدخ صوصخب اھتابثإ متی ،ةقالعلا تاذ
 .ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیلاح نیفظوم ایازم تامازتلاك تامازتلالا ضرع متی .تابولطملا

 
 ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 .ةددحم عفانم جمارب اھرابتعال ةلھؤم يھو ،ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ،يساسأ لكشب ،ةعومجملا ىدل

 
  .ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةددحملا عفانملا مازتلا لثمت ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةتبثملا تابولطملا نإ

 
 .ةططخملا ةدحولا نامتئا ةقیرط مادختساب نیلقتسم نییراوتكا لبق نم يرود لكشب ةددحملا عفانملا مازتلا سایق داعی
 راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت متی
 طورش براقت طورش اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا ةدوجلا ةیلاع تاكرشلا تادنسل ةلومعلا
 تادنسلا ىلع قوسلا راعسأ مدختست ،تادنسلا هذھل ةقیمع قوس دوجو مدع ةلاح يفو .ةقالعلا تاذ تامازتلالا
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاب ةیموكحلا تادنسلا دئاوع ىلع مصخلا لدعم دمتعی .ةیموكحلا

 
 ةفلكتلا هذھ جاردإ متیو .ةددحملا عفانملا مازتلا دیصر يفاص ىلع مصخلا لدعم قیبطتب ةدئافلا ةفلكت يفاص باستحا متی
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ىرخألا نیفظوملا ایازمو بتاور يف

 
 يف اھیف ثدحت يتلا ةرتفلا يف ةیراوتكالا تاضارتفالا يف تاریغتلا نع ةجتانلا سایقلا ةداعإ رئاسخو حابرأ تابثإ متی
 جمانربلا تالیدعت نع ةجتانلا ةددحملا عفانملا تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا يف تاریغتلا تابثإ متی .رخآلا لماشلا لخدلا دونب
 .ةقباس ةمدخ فیلاكتك ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةرشابم ةلماعلا يدیألا صیلقت وأ

 
  .ةعومجملا ةسایسو يدوعسلا لمعلا ماظن ماكحأ رابتعالا نیعب يراوتكالا مییقتلا ةیلمع ذخأت
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢٦ 

 

 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا صخلم  .٥
 

  حابرألا تاعیزوت
 

 عیزوتلا ىلع ةقفاوملا دنع مألا ةكرشلا يف نیمھاسملل حابرألا تاعیزوت عفدب ةقلعتملا تامازتلالا تابثإب ةكرشلا موقت
 ىلع ةقفاوملا متت ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظنلً اقبطو .ةكرشلا ریدقت ىلع فقوتی دعی مل عیزوتلا نأو
 .ةیكلملا قوقح نمض ةرشابم لباقملا غلبملا تابثإ متی .نیمھاسملا لبق نم اھیلع ةقداصملا دنع حابرألا تاعیزوت

 
  راجیإلا دوقع

 
 رجؤمك ةعومجملا
 مییقت ىلإ ًادانتسا ،ةعومجملا تررق .ةیرامثتسالا اھتاراقع ةظفحمل ةیراجت ةیراقع راجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ
 عفانملاو رطاخملاب ظفتحت اھنأب ،راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاو راجیإلا دقع طورش ةدم ةصاخ ،تایقافتالا ماكحأو طورش
 .ةیلیغشت راجیإ دوقعك اھرابتعا مت يلاتلابو تاراقعلا هذھ ةیكلمل ةبحاصملا ةماھلا

 
 رجأتسمك ةعومجملا
 لمعلا ءدب خیرات يف بیترتلا اذھ نومضم ىلع دمتعی راجیإ دقع نمضتی وأ يف لثمتی نیعم بیترت ناك اذإ ام دیدحت نإ
 دنع تابیترتلا رھوج ىلع ،راجیإ ىلع يوطنت وأ راجیإ ربتعت تابیترتلا تناك اذإ امیف دقعلا فینصت فقوتی .دقعلاب
 ول ىتح مادختسالا قح لقن وأ ةددحم تادوجوم وأ لصأ مادختسا ىلع فقوتی تابیترتلاب ءافولا ناك ءاوس ،دقعلا ةأشن
 .تابیترتلا يف قحلا كلذ ىلع ةحارص صنی مل

 
 ةمئاق ىلع تافورصمك ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تاعفدلا لمحت .ةیلیغشت راجیإ دوقعك راجیإلا دوقع فنصت
 تاعفد ءانثتساب ،يلیغشتلا راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا
 .اھئوشن دنع فورصمك دیقت يتلا ةیطرشلا راجیإلا

 
 تاراقعلا ةفلكت نمض ةجردملا ةیلوألا ریجأتلا تالومع يساسأ لكشب لثمت يتلا( ةیلوألا ةرشابملا ةفلكتلا لمحت
 كالھتسا ةروص يف ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةدبكتملا )ةیرامثتسالا
 ثیح ،رصقأ امھیأ ،مظتنم ساسأ ىلع ةمربملا راجیإلا دوقع تارتف وأ ةیرامثتسالا تاراقعلل يجاتنالا رمعلا ىدم ىلع
 .ةرجأتسملا تادوجوملاب عافتنالا ھیف متی يذلا ينمزلا راطإلل الیثمت رثكأ ةقیرطلا هذھ ربتعت

 
 ةیعاطقلا ریراقتلا

 
  :يذلا ةعومجملا تانوكم دحأ وھ يلیغشتلا عاطقلا

 
 .تافورصم اھیف دبكتتو تاداریإ اھنم ققحتت نأ نكمی ةطشنأب موقی •
 .ءادألا مییقتو دراوملا عیزوتب ةقلعتملا تارارقلا ذاختا لجأ نم ةرادإلا لبق نم رارمتساب تایلمعلا جئاتن لیلحت متی •
  .ةیلام تامولعم ھنأشب رفوتت •

 
 .ةلثامم تاطاشن لوازت ةعباتلا تاكرشلا ةفاك نأل ًادحاوً ایلیغشتً اعاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت

 
 يف تاداریإلل ةدلوم ةطشنأ لوازت يتلا تآشنملا وأ تایلمعلاو تادوجوملا نم ةعومجم نع ةرابع ،يفارغجلا عاطقلا
 تایلمع ةفاك متت .ىرخأ ةیداصتقا تائیب يف ةلماعلا كلت نع ةفلتخم دئاوعو رطاخمل ضرعتتو ةنیعم ةیداصتقا ةئیب
 .دحاو يفارغج عاطق دامتعا مت يلاتلابو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةعومجملا

 
 ةققحملا ریغ تاداریإلا
 ةرتفلا ةیاھن دعب اھراجیإ دوقع أدبت يتلا تاراقعلا نأشبً امدقم ةلصحملا تاراجیإلا ىلع ةققحملا ریغ تاداریإلا لمتشت
 .ةیلاملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢٧ 

 

 
 ھمكح يف امو دقنلا ٦

 
 ربمسید ٣١     

 م٢٠١٨
 سرام ٣١ 

  م٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر     

 ٧٩،٥٠٩،٢٤٢  ١٥٢،٣٢٠،١٠٦     كونبلا ىدل دقن
 ٨٤١،٧٢٦  ٩٠٧،٠٣٠     قودنصلا يف دقن
 ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ١٥٣،٢٢٧،١٣٦     يلامجإلا

 
 ةیراجت ةنیدم ممذ ٧

 

 فینصت مھل دجوی ال نیذلا صاخلا عاطقلا يرجأتسم نم ةلومع نودب ةقحتسملا غلابملا يفاص نم ةنیدملا ممذلا نوكتت
 .نامتئالل دودح عضتو ،لمتحملا لیمعلل ةینامتئالا ةدوجلا مییقتب ةعومجملا ةرادإ موقت ،دیدج لیمع يأ لوبق لبقو .ينامتئا
 ةعومجملا ةسایس نم سیل ھنأو  .اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةنیدملا ممذلا لماك لیصحت عقوتی ،ةقباسلا ةربخلا ىلع ًءانبو
 .تانامض نودب اھمظعم نإف يلاتلابو ،ةنیدملا ممذلا لباقم تانامض ىلع لوصحلا

 
 اھرایتخا مت يتلا لوحتلا ةقیرطل ًارظنو .٣٤ حاضیإ يف ھحرش مت ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل يلوألا قیبطتلا رثأ نإ
 .ةدیدجلا تابلطتملا سكعتل ةنراقملا تامولعم لیدعت متی مل ،٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت دنع

 
 ربمسید ٣١  

 م٢٠١٨
 سرام ٣١ 

  م٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  

 ٣٨٥،٣٤٩،٩٩٩  ٤٦٦،٠٨١،٧٣٧  ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا يلامجإ
 )١٣٨،٦١٦،٨٢٣(  )١٥٤،٢٢٠،٦٦٨(  ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا صصخم/ضافخنالا رئاسخ :مصخی

  ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٣١١،٨٦١،٠٦٩ 
 

 :يتآلاك ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ ىلع ةكرحلا تناك
 

  رھشأ ةعستلا ةرتفل 
 يف ةیھتنملا

 ربمسید ٣١
 م٢٠١٨

 
  يف ةیھتنملا ةنسلل

  سرام ٣١
  م٢٠١٨

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٤٨،٤١٦،٤٧٩  ١٣٨،٦١٦،٨٢٣ ةرتفلا ةیادب يف
 -  )٣٦،٧٦١،٧١٠( ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت رثأ
 ٩٤،٨١٤،٤٩٨  ٥٣،٢٠٢،٢٢٧ ةرتفلا صصخم
 )٤،٦١٤،١٥٤(  )٨٣٦،٦٧٢( بطشلا
 ١٣٨،٦١٦،٨٢٣  ١٥٤،٢٢٠،٦٦٨ ةرتفلا ةیاھن يف

 
 .٣٥ حاضیإ يف اھتمیق ضفخنت مل يتلا ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا رامعأ حیضوت مت

 
 اھتدصرأو ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ٨

 

 ىدل ناك اذإ ،ةعومجملاب ةقالع تاذ اھنأ ىلع فارطألا رابتعا متی ،ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضارغأل
 فرطلا ىلع ماھ ریثأت ةسرامم وأ فرطلا ىلع ةرطیسلا ىلع رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ءاوس ،ةردقلا ةعومجملا
 .كرتشم ماھ ریثأت وأ ةكرتشم ةرطیسل فرطلاو ةعومجملا عضخت امدنع وأ ،سكعلاو ةیلیغشتو ةیلام تارارق ذاختا دنع
 لثمت يتلاو ،اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةكرشلا نیب تالماعملاو ةدصرألا .تآشنم وأ ًادارفأ ةقالعلا تاذ فارطألا نوكت دق
 .حاضیإلا اذھ يف اھنع حاصفالا متی ملو دیحوتلا دنع اھداعبتسا مت ،ةعومجملا نمض ةقالع تاذ فارطأ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢٨ 

 

 )عبتی( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ٨
 

 نیمھاسملا مألا ةكرشلا ١-٨
 

 :م٢٠١٧ ربمسید ٣١ و م٢٠١٨ سرام ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةیلاتلا تآشنملا لبِق نم ةكولمم ةعومجملا
 عونلا مسالا
 ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش
 ةرشابملا مألا ةكرشلا ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
 مھاسم ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
 مھاسم ریكحلا زیزعلادبع زاوف /دیسلا
 مھاسم ریكحلا زیزعلادبع ناملس /دیسلا
 مھاسم ریكحلا زیزعلادبع دیجملادبع /دیسلا
 مھاسم ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش
 مھاسم ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش
 مھاسم  ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش

 

 ةكرشلا يف ةكولمملا مھمھسأ نع لزانتلاب )ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش( ةرشابملا مألا ةكرشلا يف نیمھاسملا ماق *
 .ةیئاھن مأ ةكرشك ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش رابتعا متی ،كلذل .ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش ىلإ ةرشابملا مألا

  ةعباتلا تاكرشلا ٢-٨
 

 .)١( حاضیإلا يف ةعباتلا تاكرشلا يف صصحلا نایب مت
 ایلعلا ةرادإلا يفظوم ةأفاكم ٣-٨

 
 :نیرخآلا ایلعلا ةرادإلا يفظومو ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةأفاكمب نایب يلی امیف
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١  
 م٢٠١٨ 

 ربمسید ٣١
 م٢٠١٧ 

 يدوعس لایر يدوعس لایر  
 ١،٠٢٣،٦٢٥ ٥١٩،٧٥٢  نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم
 ١٤،٤١١،٤٤٥ ٨،٢٩٥،٩٤٥  لجألا ةریصق ایازملاو بتاورلا
 ١٥،٤٣٥،٠٧٠ ٨،٨١٥،٦٩٧  ایلعلا ةرادإلا تآفاكم يلامجإ

 
 ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ٤-٨

 
 لبق نم تالماعملا كلت طورش دمتعت .ةقالع تاذ فارطأ عم تالماعم ءارجإب ةرتفلا لالخ ةعومجملا تماق
 :اھب ةقلعتملا غلابملاو ةماھلا تالماعملا يلی امیف .لامعألل يدایتعالا قایسلا لالخ ةرادإلا سلجم/ةرادإلا
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 
 ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨ 
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٧ 
 يدوعس لایر يدوعس لایر 

    ةیئاھنلا مألا ةكرشلا
ً امدقم عوفدملا راجیإلا عم ءاشنإلا تحت عورشم لیوحت
 - ١٠٧،٢٤٢،٣٦٢ .)١٣ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةقحتسملا تاراجیإلاو

 - )٨،٨٢٥،٤٢٩( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ ةاكزلا تاقحتسم نم لوحملا
 )٣٢٩،٦١٤،١٢٥( )٦٤٠،٠٠٠،٠٠٠(  نیمھاسملا باسح لالخ نم اھتیوست تمت حابرأ تاعیزوت
 )١٩٦،٣٨٥،٨٧٥( - ةعوفدم حابرأ تاعیزوت
 )١٠٣،٣٣٤،٢٠٤( - ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ عیبلل ةحاتم تارامثتسا لیوحت
 ٧٧،٦٥٧،٨٧٢ ٢٠،٥٠٠،٠٠٠ ىرخأ ةقالع تاذ فارطأ لالخ نم ةدصرأ ةیوست
 - ٨،٧٠٠،٤٦٩ ةیئاھنلا مألا ةكرشلا نع ةباین نیدروملل تاعفد
 )٤،٣٨٠،٧٢٥( )٨٣،٨٦٧،٣٦٤( )١٣ حاضیإ( ةیرامثتسا تاراقع لیوحت
 ١١٥،٧٦٣،٦٢٥ -  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ھتیوست مت يضارأ عیب
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٢٩ 

 

 )عبتی( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ٨
 

 )عبتی( ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا    ٤-٨
 

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 
 ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٧
 يدوعس لایر يدوعس لایر 

   ىرخألا ةقالعلا تاذ فارطألاو ةعباتلا تاكرشلا
 ٢٧٥،٠٠٨،٠٣٣ ٢٦٢،٥٤٥،٨٢٩ ذیفنتلا تحت عیراشملا نمض ةجردم ةیئاشنإ لامعأ
 ٣٧٥،٥٦٨،٩٨٢ ٤٠٨،٦٨٢،٩١٠ راجیإ تاداریإ
 ٦٢،٤٨٢،٨٠٥ ٤٥،٠٤١،٠١١ تامدخ تافورصم

 

 دبع زاوف ةكرش يھو ةقالع وذ رخآ فرط ىلإ عیراشملا عیمج ءاشنإ دوقع دانسإ ،ةكرشلا يف نیمھاسملا ةقفاومب ،مت
 .تاصقانملا لالخ نم متت ال دوقعلا هذھ دانسإ ةیلمع نإ .)٩ حاضیإ( ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلا

 
 ةقالعلا تاذ فارطألا ةدصرأ ٥-٨

  

 :ةقالعلا تاذ فارطألا ةدصرأ يلاتلا لودجلا صخلی
 

 :ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم  )١

  ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨

  سرام ٣١
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر يدوعس لایر 
   لوادتم
    ةیئاھنلا مألا ةكرشلا
 - - ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش

   
   ةعباتلا تاكرشلا
 ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش
 ٣٤،٠٤١،٩٥٣ ٧٥،٦٨٤،٩٧٥ )أ( ةدودحملا ةیراجتلا ھیفرتلاو ةمعطألا ةكرش
 ٢٠،٥٠٠،٠٠٠ - )أ( ةیراجتلا ساف ةكرش
 ١،٢٥٢،٧٦١ ٢،٥١٦،٧٧٣ )أ( ةیراجتلا ةوھقلا زكارم ةكرش
 ٧٣،٧٢٢ ٨،٠١١،٠٠٠ )ب( ةدودحملا ةیراجتلا كسن ةكرش

   
   ةقالع تاذ ىرخأ فارطأ
 ٢٢،٩٠٩،٢٠٣ ٦٥،٥٦١،٥٢٨ )أ( ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملادبع ةعومجم ةكرش
 ٨،٠٤٦،٦٦٧ ٢٢،٣٢٧،٥٨٤ )أ( ةدودحملا يلیب باعلأ ةكرش
 ٥٠٩،٧٩٧ ٣،١٨٦،٦٠٣ )أ( ةدودحملا لافطألا ءاضف ةكرش
 ٣٥٩،٩٤٥ ٢،٠١٥،٩٥٢ )أ( باعلألل ةركتبملا تاراھملا ةكرش
 - ١٥،٧٢١،٠٠٧ نمألل دجن سیراضت ةكرش
 - ٨،٠٣٠،٨٠٤   ةیراجتلا ةینقتلا ساف ةكرش
 - ٤،٥٧٥،٥٨٨ ءاذغلا ةباوب ةكرش
 - ٢،١٢١،١٤٠ مداقلا لیجلا ةكرش
 ٨٨٥،٣٥٣ ٢،٤٠٦،١٣٥ ىرخأ

 ٢٣٨،٥٧٩،٤٠١ ٣٦٢،١٥٩،٠٨٩ 
   ةلوادتم ریغ
   ةعباتلا ةكرشلا
 ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠ ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠ قدانفلل ةضباقلا ساف ةكرش

   
 ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠ ٢٠٠،٣٢٢،٥٧٠ 
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٠ 

 

 )عبتی( اھتدصرأو ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا  ٨
 

 )عبتی( ةقالعلا تاذ فارطألا ةدصرأ  ٥-٨
 

  :ةقالع تاذ فارطأل ةقحتسم غلابم  )٢
 

 ربمسید ٣١   
 م٢٠١٨

  سرام ٣١ 
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
      لوادتم
       ةیئاھنلا مألا ةكرشلا
 ١٥،٦٢٧،٣٨٧  ٦،٦٢١،٣٧٩   ةضباقلا ةیدوعسلا ساف ةكرش

      
      ةقالع تاذ ىرخأ فارطأ
 ٢٠٠،٢٨٧،٦٩٢  --   )ب( هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٤،٤٥٥،٨٥٨  --   نمألل دجن سیراضت ةكرش
 ١،٢٤٨،٦٠٩  ١٣،٠٩٤،١٧١   قفارملا ةرادإل ناقتإ

   ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ١٩،٧١٥،٥٥٠ 
 

 :)٩ حاضیإ( لواقم ىلإ ةمدقملا تاعفدلا  )٣
 

  ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨

  سرام ٣١ 
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    ةقالع وذ رخآ فرط
    ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلا دبع زاوف ةكرش
 ٢٧٤،٥٠٧،٨٥٩  ٦١٠،١٧٩،٠١٧ لوادتملا ءزجلا
 ٨٠،٦٩٢،١١٦  ٦٤،٧٩٣،٤٢٥ لوادتملا ریغ ءزجلا

 ٣٥٥،١٩٩،٩٧٥  ٦٧٤،٩٧٢،٤٤٢ 
    

 .ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )أ
 .ضبقلا ةقحتسم راجیإ تاداریإ مصخ دعب ً،امدقم ةضوبقم تاراجیإ يسیئر لكشب لثمت )ب

 
 ةقالعلا تاذ فارطألا عم تالماعملا ماكحأو طورش ٦-٨

 
 ضافخنا يأ ةعومجملا لجست مل .اًدقن اھدادس متیو ةلومعب ةطبترم ریغو ،تانامض نودب هالعأ ةمئاقلا ةدصرألا نإ
  .ةرتف يأ يف ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملا ةمیق يف

 
 ةعومجملاب ةصاخلا ةیرامثتسالا تاراقعلا اھیلع ماقملا ةرجأتسملا يضارألا راجیإ دوقع ضعب نأ ركذلاب ریدجلا نم
 ةعومجملا حلاصل راجیإلا دوقع نع لزانتلاب تماق يتلاو ،ةعومجملاب ةقالع تاذ تآشنم مساب ةمربم )ينابملا(
 .)٣٦ و ١٣ يحاضیإ(

 
 ةقالع وذ فرط - لواقمل ىلإ ةمدقملا تاعفدلا ٩

 
 ءاشنإ لباقم ةیراقعلا هاكرشو ریكحلا زیزعلادبع زاوف ةكرش ىلإً امدقم عوفدملا غلبملا لواقمل ةمدقملا تاعفدلا لثمت
 .)٨ حاضیإ( اھلامكإ لحارم توافتت يتلاو ،ةیراجت تاعمجم
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣١ 

 

  ىرخأ ةلوادتم تادوجومو ةمدقم تاعوفدم ١٠
 

  ربمسید ٣١  
 م٢٠١٨

 سرام ٣١ 
  م٢٠١٨ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  
 ٣٤،٣٧٤،١٧٢  ٢٧،٩٧٨،٠٨٠  نیدروملل ةمَّدقم تاعفد
 ٨،٢٠٤،٧٩١  ٩،٤٦٨،٤٠٤  اًمدقم ةعوفدم تافورصم
 ٣،٢٣٠،١٤٤  ٤،٩٢٩،٢١٥  نیفظومل فلس
 ٦٧،٣٨٢،٨٥٣  ٧٥،١٣١،٤٠٨  اًمدقم عوفدم راجیإ
 ٥،٩٠٠،٠٠٠  ٥٠٠،٠٠٠  شماھب ةیدقن عئادو
 ١١٩،٠٩١،٩٦٠  ١١٨،٠٠٧،١٠٧   يلامجإلا

 
  ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم ةكرش يف رامثتسا ١١

 
 ةكرش ،ةراجتلل لبقتسملا قاوسأ ةكرش لام سأر يف رامثتسا ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا لثمتت
 لامعألاو ينابملا ةنایصو ينابملل ةماعلا تالواقملا لامعأ لوازتو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف اھسیسأت مت ةیراقع
  .اھریجأت وأ اھعیبو اھیلع ينابملا ةماقإ ضرغب يضارألا ءارشو ةیكیناكیملاو ةیئابرھكلا

 
 :يتآلاك ةنسلا /ةرتفلا لالخ رامثتسالا ةكرح تناك

 

 
 يحاتتفالا دیصرلا ةیكلملا ةبسن

 يدوعس لایر
 حابرألا يف ةصحلا

 يدوعس لایر
 حابرألا تاعیزوت

 يدوعس لایر
 يماتخلا دیصرلا

 يدوعس لایر
 ٣٨،٧٨٦،٠٢٢ )٩،٠٠٠،٠٠٠( ٨،١١٦،٧٠٠ ٣٩،٦٦٩،٣٢٢ ٪٢٥ م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك

      
 ٣٩،٦٦٩،٣٢٢ )٥،٠٠٠،٠٠٣( ٩،٦٥٠،٩٢٨ ٣٥،٠١٨،٣٩٧ ٪٢٥ م٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف امك

 
 ةرھاظلا غلابملا اھنع حصفملا تامولعملا سكعت .ةلیمزلا ةكرشلل ةصخلملا ةیلاملا تامولعملا هاندأ لوادجلا ضرعت
 ربمسید ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك غلابملا كلت يف ةعومجملا ةصح سیلو ةلیمزلا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا يف

 .م٢٠١٨ سرام ٣١ ىلإ م٢٠١٧ ربمسید ٣١ نیب ةماھ ةكرح يأ ثدحت مل .م٢٠١٧
 

 :ةصخلملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 

 

  ربمسید ٣١
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر

 ربمسید ٣١
 م٢٠١٧
 يدوعس لایر

   
 ١٥،٨٦٧،٦٩٩ ٣٣،٥٠٧،٠٤٨ ةلوادتملا تادوجوملا يلامجإ
 ٢٣٦،٩٩٣،٩٤٣ ٢٢١،٤٧٣،٣٨٠ ةلوادتملا ریغ تادوجوملا يلامجإ
 )٧٤،٥٣٦،٨٢٢( )٦٧،٥١٦،٣٩٠( ةلوادتملا تابولطملا يلامجإ
 )١٩،٦٤٧،٥٣٢( )٣٢،٣١٩،٩٥٠( ةلوادتملا ریغ تابولطملا يلامجإ

 ١٥٨،٦٧٧،٢٨٨ ١٥٥،١٤٤،٠٨٨ تادوجوملا يفاص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٢ 

 

 )عبتی( ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم تاكرش يف رامثتسا ١١

 ةرتفلل لخدلا يف ةصحلا

 ةعستلا ةرتفل
 يف ةیھتنملا رھشأ

 ربمسید ٣١
  م٢٠١٨

 يدوعس لایر

 
 يف ةیھتنملا ةنسلا

 ربمسید ٣١
  م٢٠١٧
 يدوعس لایر

    
 ١١٢،١١١،٤٢٧  ٩٠،٣٩٦،٩٦٠ تاداریإلا
 )١٠،٤٦٨،٢٠٣(  )٤،٩٩٤،٨٨٩( لیومتلا ةفلكت
 )٨٨٢،٤٠٩(  )١،٠٢٠،٧٣٦( ةاكزلا

 ٣٨،٦٠٣،٧١٢  ٣٢،٤٦٦،٨٠٠ ةرتفلا حبر يفاص
    

    :ةیرتفدلا میقلا ةیوست
 ١٤٠،٠٧٣،٥٨٨  ١٥٨،٦٧٧،٢٨٨ تادوجوملا يفاصل يحاتتفالا دیصرلا
 )٢٠،٠٠٠،٠١٢(  )٣٦،٠٠٠،٠٠٠( حابرأ تاعیزوت

 ٣٨،٦٠٣،٧١٢  ٣٢،٤٦٦،٨٠٠ ةرتفلا حبر يفاص
 ١٥٨،٦٧٧،٢٨٨  ١٥٥،١٤٤،٠٨٨ تادوجوملا يفاصل يماتخلا دیصرلا

 
 .ریرقتلا خیرات يف ةقفاوملا هذھ حنم ةعومجملا عقوتت ال .اھحابرأ عیزوت ىلع ةعومجملا ةقفاوم ةلیمزلا ةكرشلا بلطتت
 ربمسید ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةیلامسأر تاطابترا وأ ةلمتحم تامازتلا ةلیمزلا ةكرشلا ىدل دجوی ال

 .م٢٠١٧
 

 ىرخأ تارامثتسا ١٢
 حاضیإ يف ھحرش مت ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تاودألا يف ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل يلوألا قیبطتلا رثأ نإ

 تامولعم لیدعت متی مل ،٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا قیبطت دنع اھرایتخا مت يتلا لوحتلا ةقیرطل ًارظنو .٣٤
 .ةدیدجلا تابلطتملا سكعتل ةنراقملا

 ربمسید ٣١  
 م٢٠١٨ 

 سرام ٣١ 
  م٢٠١٨ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  
     
 لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیراقع تاكرش يف تارامثتسا

 رخآلا لماشلا
 )١( ةلوادتم ریغ

 
 

١٠٢،٠٠٠،٠٠٠ 

 

١٢١،٥٠٠،٠٠٠ 
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب يراقع قودنص يف رامثتسا

 )٢( لوادتم - ةراسخلا
 

٦،٧٠٨،٧٦٣ 
 

٦،٩٧٦،٢١٧ 
 ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١٠٨،٧٠٨،٧٦٣   يلامجإلا

 
 :ةلوادتم ریغ - ةیراقع تاكرش يف تارامثتسالا -١

 

 ربمسید ٣١  
 م٢٠١٨

 سرام ٣١ 
  م٢٠١٨ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  
     

 ١٢١،٥٠٠،٠٠٠  ١٠٢،٠٠٠،٠٠٠   يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
  ١٢١،٥٠٠،٠٠٠  ١٠٢،٠٠٠،٠٠٠ 

 
 رشابم ریغو رشابم لكشب كولمم ٪٨٫٥ ھتبسن غلابلا يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش يف ةعومجملا رامثتسا نإ
 ىلع ذاوحتسالل يدوعس لایر نویلم ١٢١٫٥ هردقً اغلبم ةعومجملا تعفد .ةكرشلل ةعباتلا تاكرشلا لالخ نم
 .يدوعس لایر نویلم ٤٥ اھردق رامثتسا ةوالع لمشی يذلاو ،تارامثتسالا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٣ 

 

 )عبتی( ىرخأ تارامثتسا ١٢
 

  :لوادتم - يراقع قودنص يف رامثتسا )٢
 

 )يدوعس لایر ١٠٠٫٠٠٠ ةدحو لك ةمیق ،ةدحو ٦٨( ٪٠٫٢٥ ةبسنب ةیمقرلا ةنیدملا قودنص يف رامثتسا دنبلا اذھ لثمی 
 سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٦٫٧ رامثتسالل ةیقوسلا ةمیقلا تغلب .يدوعس لایر نویلم٧ هردق غلبمب اھؤارش مت

 رھشأ ةعستلا ةرتفل يدوعس لایر نویلم ٠٫٣ اھردق ةققحم ریغ ةراسخ تابثإ مت .)يدوعس لایر نویلم ٦٫٩ :م٢٠١٨
 يف )يدوعس لایر نویلم ٠٫٤ :م٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتف( م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا
 .ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق

  
 :يلاتلاك يراقعلا قودنصلا يف رامثتسالا ةكرح تناك

 
 رھشأ ةعستلا ةرتفل 
 يف ةیھتنملا

 ربمسید ٣١
  م٢٠١٨

 يف ةیھتنملا ةنسلل
  م٢٠١٨ سرام ٣١

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    

 ٧،٣٣٥،٣١٧  ٦،٩٧٦،٢١٧ يحاتتفالا دیصرلا
    :ةفلكتلا
 ٧،٠٠٠،٠٠٠  ٧،٠٠٠،٠٠٠ ةنسلا/ةرتفلا ةیاھنو ةیادب يف
    :مییقتلا ةداعإ تایوست
 ٣٣٥،٣١٧  )٢٣،٧٨٣( ةنسلا/ةرتفلا ةیادب يف
 )٣٥٩،١٠٠(  )٢٦٧،٤٥٤( ةنسلا /ةرتفلا لالخ ةققحم ریغ ةراسخ
 )٢٣،٧٨٣(  )٢٩١،٢٣٧( ةنسلا/ةرتفلا ةیاھن يف
 ٦،٩٧٦،٢١٧  ٦،٧٠٨،٧٦٣ ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
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لاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
اكرش

اھل ةعباتلا ت
 

 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

احاض
)عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح ت

 
تلا ةرتفل

أ ةعس
ف ةیھتنملا رھش

 ي
٣

١
ید 

 ربمس
٢

٠
١

٨
 م

  

٣٤ 
 

١
٣

اراقعلا 
ةیرامثتسالا ت

  
 

 
 

رأ ىلع ةماقملا ينابملا
 ةرجأتسم ض

 
رأ ىلع ةماقملا ينابملا

 )#( ةرجأتسم ض
 

 

 ربمسید ٣١
٢٠

١٨
 م

ارألا
 يض

دوعس لایر
 ي

 ينابملا نوكم
دوعس لایر

 ي

 
 تانوكملا
 ةیئابرھكلا

دوعس لایر
 ي

 
 تانوكملا
 ةیكیناكیملا

دوعس لایر
 ي

 ةحفاكم ةمظنأ
 قئارحلا

دوعس لایر
 ي

ملا
 دعاص
دوعس لایر

 ي
 ينابملا يلامجإ

دوعس لایر
 ي

 
 ينابملا نوكم

دوعس لایر
 ي

 تانوكملا 
 ةیكیناكیملا

 لایر
دوعس

 ي

 ةماقملا ينابملا يلامجإ
رأ ىلع

 ةرجأتسم ض
دوعس لایر

 ي
حت عیراشملا

 ذیفنتلا ت
دوعس لایر

 ي
 يلامجإلا

دوعس لایر
 ي

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :ةفلكتلا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ةرتفلا ةیادب يف
 ٤،

٧٧
١،

٨١
٤،

٤٠
٩

 
 ٢،

٠٠
٢،

٤٥
٧،

٧٣
١

 
 ٣٩

٧،
٦٠

٦،
١٦

١
 

 ٢٧
٧،

٢٥
٩،

٣٣
٤

 
 

٦٥
،١

٩٦
،١

٧٥
 

 ٥٧
،٥

٨٤
،٦

٩٦
 

 ٢،
٨٠

٠،
١٠

٤،
٠٩

٧
 

 
 

٢،
٩٣

٦،
٩١

٠،
٤٧

٤
 

 
١٨

٥،
٨٣

٦،
٥٧

٨
 

 
٣،

١٢
٢،

٧٤
٧،

٠٥
٢

 
 

١،
٧٦

٣،
١٤

٩،
٠٦

٩
 

 
١٢

،٤
٥٧

،٨
١٤

،٦
٢٧

 
إ

افاض
 ت

-- 
٢،

٦٩
٨،

٩٧
٢

 
٦٥

٢،
٨٣

٨
 

-- 
٥٦

٢،
٥٥

٤
 

-- 
٣،

٩١
٤،

٣٦
٤

 
 

١،
٨٩

١،
٩١

٢
 

٧٩
،٥

٢٣
 

١،
٩٧

١،
٤٣

٥
 

٣٥
٣،

٧٦
٧،

٥٠
٣

 
٣٥

٩،
٦٥

٣،
٣٠

٢
 

الیوحت
یإ( ت

 )*( ،)٨ حاض
-- 

٧،
٧٨

٠،
٧٩

٤
 

-- 
-- 

-- 
-- 

٧،
٧٨

٠،
٧٩

٤
 

 
٣،

١٤
٤،

٨٢
٤

 
-- 

٣،
١٤

٤،
٨٢

٤
 

)
١٨

٥،
٢٥

٤،
٥٧

٨
( 

)
١٧

٤،
٣٢

٨،
٩٦

٠
( 

 ةرتفلا ةیاھن يف
٤،

٧٧
١،

٨١
٤،

٤٠
٩

 
٢،

٠١
٢،

٩٣
٧،

٤٩
٧

 
٣٩

٨،
٢٥

٨،
٩٩

٩
 

٢٧
٧،

٢٥
٩،

٣٣
٤

 
٦٥

،٧
٥٨

،٧
٢٩

 
٥٧

،٥
٨٤

،٦
٩٦

 
٢،

٨١
١،

٧٩
٩،

٢٥
٥

 
 

٢،
٩٤

١،
٩٤

٧،
٢١

٠
 

١٨
٥،

٩١
٦،

١٠
١

 
٣،

١٢
٧،

٨٦
٣،

٣١
١

 
١،

٩٣
١،

٦٦
١،

٩٩
٤

 
١٢

،٦
٤٣

،١
٣٨

،٩
٦٩

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 :كالھتسالا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ةرتفلا ةیادب يف

-- 
٢٩

٩،
٠٥

٤،
٣٦

٩
 

١١
٥،

١٢
٩،

٥٨
٦

 
١٥

٠،
٩٣

٥،
٨٥

٤
 

٢٠
،٧

٥٣
،٣

٥٨
 

٢٥
،٤

١٠
،١

٣٦
 

٦١
١،

٢٨
٣،

٣٠
٣

 
 

٩٨
٠،

٧٦
٩،

٥٢
٤

 
٨٣

،٨
٩٢

،٣
٠٠

 
١،

٠٦
٤،

٦٦
١،

٨٢
٤

 
-- 

١،
٦٧

٥،
٩٤

٥،
١٢

٧
 

 ةرتفلل لمحملا
-- 

٣٧
،٣

٥٥
،٦

٥٠
 

١١
،٩

٨٢
،٤

٣٩
 

١٤
،٠

٤٨
،١

٢٧
 

١،
٦٦

٢،
٢٤

٥
 

٢،
١٧

٦،
٦٣

٤
 

٦٧
،٢

٢٥
،٠

٩٥
 

 
١١

٤،
٧٣

٠،
٣٠

٤
 

٩،
١٩

٣،
٧٠

٠
 

١٢
٣،

٩٢
٤،

٠٠
٤

 
-- 

١٩
١،

١٤
٩،

٠٩
٩

 
 ةرتفلا ةیاھن يف

-- 
٣٣

٦،
٤١

٠،
٠١

٩
 

١٢
٧،

١١
٢،

٠٢
٥

 
١٦

٤،
٩٨

٣،
٩٨

١
 

٢٢
،٤

١٥
،٦

٠٣
 

٢٧
،٥

٨٦
،٧

٧٠
 

٦٧
٨،

٥٠
٨،

٣٩
٨

 
 

١،
٠٩

٥،
٤٩

٩،
٨٢

٨
 

٩٣
،٠

٨٦
،٠

٠٠
 

١،
١٨

٨،
٥٨

٥،
٨٢

٨
 

-- 
١،

٨٦
٧،

٠٩
٤،

٢٢
٦

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 :ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 يف
 ربمسید ٣١

٢٠
١٨

 م
٤،

٧٧
١،

٨١
٤،

٤٠
٩

 
١،

٦٧
٦،

٥٢
٧،

٤٧
٨

 
٢٧

١،
١٤

٦،
٩٧

٤
 

١١
٢،

٢٧
٥،

٣٥
٣

 
٤٣

،٣
٤٣

،١
٢٦

 
٢٩

،٩
٩٧

،٩
٢٦

 
٢،

١٣
٣،

٢٩
٠،

٨٥
٧

 
 

١،
٨٤

٦،
٤٤

٧،
٣٨

٢
 

٩٢
،٨

٣٠
،١

٠١
 

١،
٩٣

٩،
٢٧

٧،
٤٨

٣
 

١،
٩٣

١،
٦٦

١،
٩٩

٤
 

١٠
،٧

٧٦
،٠

٤٤
،٧

٤٣
 

 يف
رام ٣١

 س
٢٠

١٨
 م

٤،
٧٧

١،
٨١

٤،
٤٠

٩
 

١،
٧٠

٣،
٤٠

٣،
٣٦

٢
 

٢٨
٢،

٤٧
٦،

٥٧
٥

 
١٢

٦،
٣٢

٣،
٤٨

٠
 

٤٤
،٤

٤٢
،٨

١٧
 

٣٢
،١

٧٤
،٥

٦٠
 

٢،
١٨

٨،
٨٢

٠،
٧٩

٤
 

 
١،

٩٥
٦،

١٤
٠،

٩٥
٠

 
١٠

١،
٩٤

٤،
٢٧

٨
 

٢،
٠٥

٨،
٠٨

٥،
٢٢

٨
 

١،
٧٦

٣،
١٤

٩،
٠٦

٩
 

١٠
،٧

٨١
،٨

٦٩
،٥

٠٠
 

 
حت عیراشملا دوعت

اقفنلا ىلإ ذیفنتلا ت
لاز ام يتلاو زكارم ةعستب قلعتت يتلا ت

 .ةنس ٣ ىلإ ٢ لالخ اھنم ءاھتنالا عقوتملا نمو ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف امك ءاشنإلا دیق ت
 

تت )#(
 غلبم نمض

٤٣
٫٢

٢
 نویلم 

دوعس لایر
( ي

رام ٣١
 س

٢٠
١٨

 :م
٤٦

٫٧
٦

 نویلم 
دوعس لایر

ارأ ىلع ةماقملا ينابملل )ي
ارطأ مساب اھراجیإ دوقع يتلاو ةرجأتسم يض

اذ ف
  .ةقالع ت

 
 يف ةیھتنملا ةرتفلا لالخ )*(

 ربمسید ٣١
٢٠

١٨
ماق ،م

حت زكرم لیوحتب ةعومجملا ت
 اھردق ةیرتفد ةمیقب ءاشنإلا ت

١٧
٤

 نویلم 
دوعس لایر

ذلاو ةیئاھنلا مألا اھتكرش ىلإ ي
اسح لالخ نم ھتیوست مت ي

 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ب
 

اراقعلل ةلداعلا ةمیقلا
 ةیرامثتسالا ت

نیع
اراقعلل ةلداعلا ةمیقلا دیدحتل نیلقتسم نیمّیقم ةرادإلا ت

 يف امك ةیرامثتسالا ت
 ربمتبس ٣٠

٢٠
١٨

غلب نیمّیقمللً اقفوو .م
اراقعلل ةلداعلا ةمیقلا ت

 ةیرامثتسالا ت
٢١

،٣
٦٦

،٠
٤٩

،٦
٣٦

 
دوعس لایر

 يف امك ي
 ربمتبس ٣٠

٢٠
١٨

ھؤمب نومّیقملا عتمتی .م
ال

م ةربخو ت
 ةمئال

اراقعلا مییقت يف
 يف مییقتلا نایرس خیرات ناك .ةینعملا عقاوملا يف ت

 ربمتبس ٣٠
٢٠

١٨
لا ةینھملا رییاعمللً اقفو هدادعإ متو ،م

( نیینوناقلا نیحاسملل ةیكلملا ةیعمجلا نع ةرداص
٢٠

١٧
 .ةیلودلا مییقتلا رییاعم عم ىشامتت يتلاو )م

 
رتو

اراقعلل ةلداعلا میقلا نأ ،نیمّیقملا عم اھرواشت دعب ،ةرادإلا ى
 يف امك ةیرامثتسالا ت

 ربمسید ٣١
٢٠

١٨
لتخت ال م

 .هالعأ ةدراولا اھتمیق نعً ایدام ف
 

اراقعلل ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا جاردإ مت
 ةیرامثتسالا ت

وتسملا نمض
انایبلا عم دعتو ،)٣( ى

ملل ةلباقلا ریغ ةماھلا ت
اخلا ةیفافشلاب مستت يتلاو مییقتلا ریبخ لبق نم ةعبتملا ةقحال

اراقعلا دادس طورشب ةص
الدعمو ت

خلا ت
 .)دئاوعلا( ةلمسرلا لدعمو مص
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٥ 
 

 )عبتی( ةیرامثتسا تاراقع  ١٣ 
   

 :تارتفلا لالخ ةیرامثتسالا تاراقعلا نأشب ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةتبثملا غلابملابً انایب يلی امیف
 

  يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 
 م٢٠١٧ ربمسید ٣١  م٢٠١٨ ربمسید ٣١ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥  ١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤ تاداریإلا
 (٤٠١،٥٣٨،٨٨٦)  )٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦( تاداریإلا ةفلكت
 (٢٠٣،٨٩٣،٠٠٣)  )١٩١،١٤٩،٠٩٩( ةیرامثتسا تاراقع كالھتسا
 ٩٩٥،٢٨٥،١٦٦  ١،٠٢٣،٢٧٢،٤٨٩ 

  
 

 :ةیلاملا تارتفلا ةیاھن يف امك ةعومجملاب ةصاخلا يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاصبً انایب يلی امیف
  

 

 ةكولمم
 لبق نم
  ةكرشلا

 كوكص
 ةیكلملا
 ةلجسملا
 ةكرشلا ىدل

 
 

  ربمسید ٣١
  م٢٠١٨

  سرام ٣١
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
      يضارأ – ةیراجتلا تاعمجملا
 ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥  ١٧٨،٢٢٧،٦٦٥ ال  معن ةكم – لوم ةیزیزعلا
 ١٤١،١١٥،١٠٢  ١٤١،١١٥،١٠٢ ال معن ةدج – برعلا عمجم
 ٧٥،٢٤٠،٠٠٠  ٧٥،٢٤٠،٠٠٠ ال معن ضایرلا – ازالب يراحص
 ٦٨،١٢٠،٠٠٠  ٦٨،١٢٠،٠٠٠ ال معن رونلا عمجم
 ٣٢،٥٠٠،٠٠٠  ٣٢،٥٠٠،٠٠٠ ال معن لیبجلا يضارأ
 ٢٠،٧٠٠،١٤٥  ٢٠،٧٠٠،١٤٥ ال معن ءاسحألا فوفھ عمجم
 ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ال معن مالس ناكرا عمجم
 ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠  ٢٥٦،١٠٠،٠٠٠ ال معن ءارمحلا عمجم

   ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢  ١،٠٢٢،٠٠٢،٩١٢ 
      يضارألا
 ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧  ١،٧٧٠،٤٣٩،٩٤٧ ال معن دئارلا نویع ضرأ
 ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠  ١،٠٦٧،١٦٢،٥٠٠ ال معن نیتاسبلا نویع ضرأ
 ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠  ٢٩٠،٢٠٩،٠٥٠ معن معن جیلخلا عمجم ضرأ
 ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢١٠،٠٠٠،٠٠٠ ال معن مامدلا راطم
 ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ال معن میصقلا ضرأ
 ٦٢،٠٠٠،٠٠٠  ٦٢،٠٠٠،٠٠٠ ال معن اھبأ ضرأ

   ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧  ٣،٧٤٩،٨١١،٤٩٧ 
 ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩  ٤،٧٧١،٨١٤،٤٠٩    يضارألل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص يلامجإ
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لاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
اكرش

اھل ةعباتلا ت
 

 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

احاض
)عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح ت
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٢٠
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 م

 تادعمو تاودأ
 يدوعس لایر

 تازیھجتو ثاثأ 
 يدوعس لایر

 تارایس 
 يدوعس لایر

 
 

 ينابملا تانیسحت
 ةرجأتسملا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٧ 

 لجألا ةلیوط ضورقلا ١٥
 

 :يلی امك لجألا ةلیوط ضورقلا ةكرح تناك
 ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨ 
  سرام ٣١ 

  م٢٠١٨
     يدوعس لایر  يدوعس لایر  

 ٦،٠٢١،٠٠٠،٠٠٠  ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ةنسلا/ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 --  ٦،٩٠٠،٢٧٤،٠١٢ دیدج لیھست ةفاضإ
 )٦٦،٠٠٠،٠٠٠(  (٦،٢٢٧،١٧٣،٣٠٦) عوفدملا

 ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠    ٦،٦٢٨،١٠٠،٧٠٦ 
)٧٧،٣٣٥،٦٦٧( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت ً:اصقان   )١٢٦،٩٧٠،٨٧٤( 
 ٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦  ٦،٥٥٠،٧٦٥،٠٣٩ ةنسلا/ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا
)٤٨٨،١٧٣،٠٠٨( لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان   )٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠( 
 ٥،٣٩٥،٠٢٩،١٢٦  ٦،٠٦٢،٥٩٢،٠٣١ لجألا ةلیوط ضورق نم لوادتملا ریغ ءزجلا

 
 :يلی امك ةأفطملا ریغ تالماعملا فیلاكت ةكرح تناك

 رھشأ ةعستلا ةرتفل 
 ٣١ يف ةیھتنملا
 م٢٠١٨ ربمسید

  يف ةیھتنملا ةنسلل 
  سرام ٣١

  م٢٠١٨
     يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ١٥٢،١٦٢،٦٦٥  ١٢٦،٩٧٠،٨٧٤ ةنسلا/ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 --  ٩١،٦٩٢،٩٦٠ ةرتفلا لالخ تافاضإ
 --  )١٢٥،١٧١،٢٨٥( ةرتفلا لالخ بوطشم
 --  )١،٥١٧،٧١٩(   ةلمسرم تایقافتا باعتأ
 )٢٥،١٩١،٧٩١(  )١٤،٦٣٩،١٦٣( ةنسلا /ةرتفلا لالخ ةأفطملا تالماعملا ةفلكت
 ١٢٦،٩٧٠،٨٧٤  ٧٧،٣٣٥،٦٦٧ ةنسلا/ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا

 

   :ةمئاقلا لجألا ةلیوط ضورقلا دادس لودج يلی امیف
 ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨ 
 سرام ٣١ 

  م٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٤٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ٤٨٨،١٧٣،٠٠٨ ةدحاو ةنس لالخ
 ٤،٠٥٤،٥٠٠،٠٠٠  ٢،٦٣٢،٤٣٤،٢١١ تاونس سمخ ىلإ نیتنس نم
 ١،٤٦٧،٥٠٠،٠٠٠  ٣،٥٠٧،٤٩٣،٤٨٧ تاونس سمخ نم رثكأ
 ٥،٩٥٥،٠٠٠،٠٠٠  ٦،٦٢٨،١٠٠،٧٠٦  يلامجإلا

 
 .ةیونس فصن طاسقأ ىلع اھدادس متی يتلاو ةیلحم كونب نم هالعأ لجألا ةلیوط ضورقلا ىلع ةعومجملا تلصح
 راعسأ ىلإ ةفاضإلاب "روبیاس" دئاز ةتباث تالومع راعسأ ىلع ًءانب تالومع راعسأل عضخت تالیھستلا هذھ نإ

 تاداریإ نم لصحتملاو نیمأت قئاثوو راجیإ دوقع نع لزانتلاب ةنومضم تالیھستلا هذھ نإ .اھیلع قفتم تالومع
 .نیمھاسملا نم ةكرتشمو ةیصخش تانامضو ينابمو يضارأو راجیإلا

 :ةیلاتلا تالماعملاب ةعومجملا تماق ،م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتف لالخ
 لایر نویلم ٧٫٢٠٥ ةیاغل لجألا لیوط يمالسا لیھست ةیقافتا عیقوتب ةعومجملا تماق ،م٢٠١٨ لیربأ ٢٦ خیراتب

 ةیاغل ةحبارم لیھست ىلإ لیھستلا اذھ میسقت متی  .ةیلاحلا ضورقلا لیومت ةداعإ ضرغل ةیلحم كونب عم يدوعس
 ١،٣٧٢ غلبم ةعومجملا تمدختسا .يدوعس لایر نویلم ٥٫٧٧٢ ةیاغل ةراجإ لیھستو يدوعس لایر نویلم ١٫٤٣٣

 غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم ٥،٥٢٨ غلبم كلذكو ةحبارملا لیھست غلبم يلامجإ نم يدوعس لایر نویلم
 ةمئاقلا ضورقلا ىلع يدوعس لایر نویلم ١٢٥ ةأفطملا ریغ ةلماعملا ةفلكت بطش مت ،يلاتلابو  .ةراجإلا لیھست
 .)٣١ حاضیإ(

 
 ضعبب ظافتحالا ةرورض ىلع صنت يتلا طورشلا ضعب اھنیب نم تادھعت ةدع هالعأ لیھستلا تایقافتا نمضتت
 .ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف امك ضرقلا تادھعتب ةمزتلم ةعومجملا نإ .ةیلاملا بسنلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٨ 

 
 ةنئادلا ممذلا ١٦

 
 ،تانامض نودب غلابملا هذھ نإ .ةیراجت تامدخ وأ ةعاضب ءارش ریظن نیدروملل ةقحتسم غلابم يف ةنئادلا ممذلا لثمتت
 .تابثالا خیرات نمً اموی ٦٠ ىلإ ٣٠ نیب ةداع ددستو

 
 ةققحملا ریغ تاداریإلا ١٧

 
 ةعومجملا لبق نم اھمیلست متیس ةعاضب وأ اھمیدقت متیس تامدخ ءاقل ضوبقملا دقنلا يف ةققحملا ریغ تاداریإلا لثمتت
 ةققحملا ریغ تاداریإلا نم ققحملا ءزجلا تابثإل تایوستلا دویق ءارجإ متی ،ةیبساحم ةرتف لك ةیاھن يفو .ًالبقتسم
 .ةنسلا /ةرتفلا لالخ

 
 ةقحتسملا تاراجیإلا ١٨

 
 :ةقحتسملا تاراجیإلا يف ةكرحلا

 
 رھشأ ةعستلا ةرتفل  
 ٣١ يف ةیھتنملا
 م٢٠١٨ ربمسید

  
 يف ةیھتنملا ةنسلا

  سرام ٣١
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    

 ٤٨٠،٣١٧،٠١١  ٥٧١،٦٦١،٣٥٣ ةنسلا/ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
 ١٠٣،٦١٢،٣٤٤  ٣٩،٧٧٣،٣١١ ةیناجملا راجیإلا تارتف ةلمسر ببسب تافاضإ

 راجیإلا تافورصم تابثإ ببسب ةقحتسملا تاراجیإلا يف ةكرحلا يفاص
 )٣،٢٣٥،٤٨٠(  )١،٤٧٥،٤٨٢(  تباثلا طسقلا ةقیرطب
 --  )٩٠،٤٦١،٥٩٨( )٨ حاضیإ( ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ لوحملا

 )٩،٠٣٢،٥٢٢(  --  ةقحتسم تاراجیإ در
 ٥٧١،٦٦١،٣٥٣  ٥١٩،٤٩٧،٥٨٤ 

 )١١،٣٠١،٤٧٠(  )١٣،٤٦٧،٣٥٩( ةقحتسملا تاراجیإلا نم لوادتملا ءزجلا ً:اصقان
 ٥٦٠،٣٥٩،٨٨٣  ٥٠٦،٠٣٠،٢٢٥ ةنسلا/ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 ىرخألا ةلوادتملا تابولطملاو تاقحتسملا ١٩

 
 ربمسید ٣١ 

  م٢٠١٨
  سرام ٣١

  م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٤٧،٩٩٠،٦٨١  ٦٦،٨٩٤،٠٢٣ * نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ٢١،٤٢٠،٠٠٦  ٨٤،١٣٦،٥٦٩ ةقحتسم ةیلیومت تاقفن
 ٢٦،٤٢٧،٠٨٤  ٧٦،٩٦٥،١٦٥ ةقحتسم تافورصم

 ٤٥،٥٨٣،٩٤١  ٩٣،٢٧٥،٧٧٤ يفاص ،ةقحتسملا ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
 ٢١،١١٨،٠٤٣  ١٤،١٤٢،٦٥٣ نیفظوملا تاقحتسم
 ١٦٢،٥٣٩،٧٥٥  ٣٣٥،٤١٤،١٨٤ يلامجإلا

 
 سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٤٠٫٥ يلامجإب نیرجأتسملا نم تانیمأت نم لوادتملا ریغ ءزجلا نع حاصفالا متی *

  .ىرخأ ةلوادتم ریغ تابولطمك )يدوعس لایر نویلم ٥٤٫٩ :م٢٠١٨
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٣٩ 

 ةاكزلا ٢٠
 

 ةنسلا /ةرتفلل ةلمحملا
 

 :م٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتف( يدوعس لایر ١٣،٣٥٤،٤٣٤ ةرتفلل ةلمحملا ةاكزلا تغلب
 .ةیلاحلا ةرتفلا صصخم نم نوكتتو )يدوعس لایر ٢٥،٤٤٢،٣٢٣

 
 :يلاتلا ساسأللً اقفو ةیلاحلا ةرتفلل ةاكزلا صصخم باستحا مت

 
 ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨
  سرام ٣١ 

  م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ةرتفلا ةیادب يف نیمھاسملا قوقح
 

٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤ 
  

٤،٨٧٣،٤٥٤،٧٨١ 
 ٨١٩،٠٩٥،٣١٩  ٤٨٦،٨٧٥،٣٧٩  ةاكزلا لبق حبرلا
 ١،١٧٤،٥٩٣،٤٩١  )١٢٣،١٦٠،٠٨٤( ىرخأ تایوستو ةیحاتتفا تاصصخم
 ٦،٠٥٠،٠٥٥،٩٤٦  ٦،٦٣٦،٢٠٤،٥٨٤  ةلوادتم ریغ تابولطم
 )١١،٦٠٩،٨٢٥،٦٩٧(  )١١،٣٧٠،٦٩٥،١٧٣( ةلوادتم ریغ تادوجوم

 
 .ةنسلا /ةرتفلل ةلمحملا ةاكزلا ىلإ لوصولل هالعأ ةروكذملا غلابملا هذھ ضعب لیدعت مت

 
 ةنسلا /ةرتفلا لالخ ةاكزلا صصخم ةكرح

 
  :يلی امك ةاكزلا صصخم ةكرح تناك

 

 

 رھشأ ةعستلا ةرتفل
 ٣١ يف ةیھتنملا
 م٢٠١٨ ربمسید

  
 ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا
  سرام

 م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠ ةنسلا/ةرتفلا ةیادب يف دیصرلا
  

١١٧،٣٥٣،٨٤١ 
 --  )٧٥،١٤٢،١٤٣( صصخم ضئاف در
 ٣٢،٦٨٤،٣٤٦  ١٣،٣٥٤،٤٣٤ ةنسلا /ةرتفلا صصخم
 (٦١،٧٨٧،٧٠٩)  ٣٢،٦٨٤،٣٤٦ 
 --  )٨،٨٢٥،٤٢٩(  ةیئاھنلا مألا ةكرشلا ىلإ لوحملا
 )٣،٤٧٨،٢١٧(  -- ةنسلا /ةرتفلا لالخ عوفدملا
 ١٤٦،٥٥٩،٩٧٠  ٧٥،٩٤٦،٨٣٢ ةنسلا/ةرتفلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 طوبرلا فقوم

 
 اھل دحوملا يوكزلا رارقإلا میدقتو دادعإب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا موقت ،م٢٠٠٧ سرام ٣١ يف ةیھتنملا ةنسلا نم ًارابتعا
 باطخلً اقفو كلذو ةئیھلا ىلإ ةدودحملا ةیبرعلا زكارملا ةكرش كلذ يف امب لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرشللو
 ىتح م٢٠٠٧ نم تاونسلل ةدحوملا ةیوكزلا تارارقإلا میدقت مت يلاتلابو .دحوم يوكز رارقإ میدقت ىلع ةئیھلا ةقفاوم

 تاكرشللو اھل يوكزلا رارقإلا میدقتب ةیئاھنلا مألا ةكرشلا مایق نم مغرلابو ھنأ ركذلاب ریدجلا نمو  .ةئیھلا ىلإ م٢٠١٦
 ءاعولا ساسأ ىلع ةاكزلا صصخم لیجستو باستحاب ةعومجملا ةرادإ موقت ،دحوم ساسأ ىلع لماكلاب ةكولمملا
 مألا ةكرشلل ةدحوملا ةاكزلا تارارقإل يئاھنلا طبرلا مالتسا دنع ةاكزلا صصخم لیدعتو ،ةعومجملل لقتسملا يوكزلا
 .لماكلاب اھل ةكولمملا ةعباتلا تاكرشلاو ةیئاھنلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٠ 

 
 

 )عبتی( ةاكزلا ٢٠
   
 )عبتی( طوبرلا فقوم 

 
 ةصاخلا ةعمجملا ةیوكزلا تارارقإلل يئاھنلا طبرلا رمأ ةئیھلا تملست ،م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا ةرتفلا لالخ
  م٢٠١٦ ىلإ م٢٠٠٧ نم تاونسلل لماكلاب ةكولمملا اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیساسألا مألا ةكرشلاب

 
 تاونسلل ةاكزلا مازتلا يف ةعومجملا ةصح لثمی يدوعس لایر نویلم ٨٫٨ غلبم صیصختب ةیساسألا مألا ةكرشلا تماق
 ىلإ م٢٠٠٧ نم تاونسلل يدوعس لایر نویلم ٨٣٫٩ ةمیقب ةاكز صصخم ةعومجملا ىدل.م٢٠١٦ ىلإ م٢٠٠٧ نم

 .ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ملتسملا يئاھنلا طبرلا نم بترتملا رثألا لیجستب ةعومجملا تماق ،ھیلعو .م٢٠١٦
 

 
 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ٢١

 
  ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨
 سرام ٣١ 

  م٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٣٠،٣٣٨،١٧٠  ٢٦،٩٩٨،٩٤٧ ةددحم عفانم مازتلا
 

 ةكلمملا يف لمعلا ماظن رابتعالا نیعب ذخألا عم ،اھیفظومل )عفانم ةطخ( ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم حنمب ةعومجملا موقت
 نیفظوملل بتاور رخآ ساسأ ىلع ھباستحا متیً اعوطقمً اغلبم ةطخلا هذھ بجومب ةمدقملا عفانملا لثمت .ةیدوعسلا ةیبرعلا
  .لمعلا مھكرت خیراتب ةمكارتملا ةمدخلا تاونسو مھتالدبو
  
 .ریرقتلا خیراتب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تبثملا عفانملا مازتلا لثمی

 
 متی .ةططخملا ةدحولا نامتئا ةقیرط مادختساب نیلقتسم نییراوتكا لبق نم يرود لكشب ةددحملا عفانملا مازتلا بسحی
 ةلومعلا راعسأ مادختساب ةردقملا ةیلبقتسملا ةرداصلا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخب ةددحملا عفانملا مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت
 تامازتلالا تارتف براقت تارتف اھل نوكتو ،عفانملا اھب عفدتس يتلا ةلمعلاب ةلجسملا ةدوجلا ةیلاع تاكرشلا تادنسل
 قوسلا راعسأ مدختست ،تادنسلا هذھل ةقیمع قوس اھیف دجوی ال يتلا نادلبلا يفو .ً)ابیرقت ةنس ١٢ ةرتف لداعت( ةینعملا

 قیقحتل ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةیفاك ریغ ةیموكحلا تادنسلاو تاكرشلا تادنس نأ ثیحو .ةیموكحلا تادنسلا ىلع
 ةلدعملا ةیكیرمألا ةنیزخلا تادنس ساسأ ىلع كلذ نم ًالدب مصخلا لدعم باستحا مت دقف ،ھب قوثوم مصخ لدعم
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نیدلبلا تاقورفب

 
 نمض جردتو ،تدجو نإ ،ةددحملا عفانملا مازتلا ىلع ةیراوتكالا رئاسخلا وأ حابرألا سایق ةداعإ غلابم تابثإ متی
 .ةدحوملا ةیلوألا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاقو ةدحوملا ةیلوألا لماشلا لخدلا ةمئاق يف ىرخألا تایطایتحالا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤١ 

 )عبتی( نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم  ٢١
 

 :ةددحملا عفانملا مازتلا ةكرح يلاتلا لودجلا لثمی
 

 

 رھشأ ةعستلا ةرتفل
 ٣١ يف ةیھتنملا
 م٢٠١٨ ربمسید

  
  يف ةیھتنملا ةنسلل

  سرام ٣١
 م٢٠١٨

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٣١،٨٥٢،١٧٠  ٣٠،٣٣٨،١٧٠ يحاتتفالا دیصرلا

    
 ٦،٥٦٩،٠٠٠  ٣،٥٧٩،٠٠٠ ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 ٨٣٠،٠٠٠  ١،٠٥١،٠٠٠ دئاوف ةفلكت
 ٧،٣٩٩،٠٠٠  ٤،٦٣٠،٠٠٠ ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا يلامجإ
    سایقلا ةداعإ
 )٣٩٤،٠٠٠(  )١،٢٧٩،٠٠٠( ةیلاملا تاضارتفالا يف تاریغتلا )رئاسخ(/بساكم
 )١،٨٠٢،٠٠٠(  )١،٧١١،٠٠٠( ةربخلا ساسأ ىلع ةینبم بساكم
 )٢،١٩٦،٠٠٠(   )٢،٩٩٠،٠٠٠( ةدحوملا لماشلا لخدلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا
 )٦،٧١٧،٠٠٠(  )٤،٩٧٩،٢٢٣( ةنسلا /ةرتفلا لالخ ةعوفدم عفانم
 ٣٠،٣٣٨،١٧٠  ٢٦،٩٩٨،٩٤٧ يماتخلا دیصرلا

 
 ةماھلا ةیراوتكالا تاضارتفالا

 
 :ةددحملا عفانملا مازتلا باستحا يف ةمدختسملا ةماھلا ةیراوتكالا تاضارتفالا يلی امیف

 
 م٢٠١٨ سرام ٣١ م٢٠١٨ ربمسید ٣١ 

 ٪٤٫٩ ٪٥٫٢٥ مصخلا لدعم

 بتاورلا يف تادایزلا لدعم
 م٢٠٢٠و م٢٠١٩ ةیلاملا ةنسلل ٪٦

 ةیلبقتسم ةنس لكل ٪٤٫٥و
 م٢٠٢٠و م٢٠١٩ ةیلاملا ةنسلل ٪٦

 ةیلبقتسم ةنس لكل ٪٤٫٥و
 ٪٥٫٠ ٪٥٫٠ لمعلا كرت لدعم
 ٦٠ ٦٠ يدقاعتلا رمعلا

 
 ةیساسحلا لیلحت

 
 وأ ةدایزلا ساسأ ىلع ةددحملا عفانملا مازتلا يف ریغتلا هاندأ لودجلا ضرعی .ةمدختسملا تاضارتفالاب جئاتنلا رثأتت
 :م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةیساسألا تاضارتفالا ةمیق يف ٪١ ةبسنب صقنلا

 
 ةددحملا عفانملا تابولطم ىلع رثألا   
  

 يف ریغتلا
 

 ةیساسألا ةمیقلا
 يف ةدایزلا
 تاضارتفالا يف صقنلا تاضارتفالا

 يدوعس لایر يدوعس لایر يدوعس لایر تاضارتفالا 
 ٣٠،٧٥٥،٠٠٠ ٢٣،٦٣٢،٠٠٠ ٢٦،٩٩٨،٩٤٧ ٪١ مصخلا لدعم
 ٢٣،٥٨٦،٠٠٠ ٣٠،٧٣٩،٠٠٠ ٢٦،٩٩٨،٩٤٧ ٪١ بتاورلا يف تادایزلا لدعم
 ٢٦،٩٢١،٠٠٠ ٢٦،٨٠٤،٠٠٠ ٢٦،٩٩٨،٩٤٧ ٪٢٠ لمعلا كرت لدعم

 
 نویلم ١٫١ اھردق عفانملا ةطخ ىلع رھشأ ةثالث غلبت يتلا ةیلاتلا ریرقتلا ةرتف لالخ تامھاسم ءارجإ ةعومجملا عقوتت

 .يدوعس لایر
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٢ 

 لاملا سأر ٢٢
 

 :م٢٠١٨ سرام ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك لاملا سأر يف مھتیكلم بسنو نیمھاسملا ءامسأب نایب يلی امیف
 

 غلبملا  مھسألا ددع  ٪ ةیكلملا ةبسن مھاسملا مسا
 يدوعس لایر     

  ٢،٣١٤،٠٠٠،٠٠٠   ٢٣١،٤٠٠،٠٠٠  ٥٢ ةدودحملا ةیراقعلا ساف ةكرش
  ١٣٣،٥٠٠،٠٠٠  ١٣،٣٥٠،٠٠٠  ٣ ةدودحملا ةیملاعلا فعس ةكرش
  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٤٤،٥٠٠،٠٠٠  ١٠ ریكحلا زیزعلادبع زاوف /دیسلا
  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٤٤،٥٠٠،٠٠٠  ١٠ ریكحلا زیزعلادبع ناملس /دیسلا
  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٤٤،٥٠٠،٠٠٠  ١٠ ریكحلا زیزعلادبع دیجملادبع /دیسلا

  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢٢،٢٥٠،٠٠٠  ٥ *ةیراقعلا ىلوألا ةدیرفلا ةكرش
  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢٢،٢٥٠،٠٠٠  ٥ *ةیراقعلا ةیناثلا ةدیرفلا ةكرش
  ٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢٢،٢٥٠،٠٠٠  ٥ *ةیراقعلا ةثلاثلا ةدیرفلا ةكرش
 ٤،٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ١٠٠ 
 .دحاو صخش ةكرش *

 
 يماظنلا يطایتحالا ٢٣

 
 .يماظنلا يطایتحالا ىلإ ةیونسلا ةیفاصلا اھحابرأ نم ٪١٠ لیوحت ةكرشلا ىلع نیعتی ،ةكرشلل يساسألا ماظنللً اقفو
 نم ٪٣٠ يطایتحالا يلامجإ غلب ام ىتم لیوحتلا اذھ نع فقوتلا ررقت نأ ةكرشلل قحی ،ةكرشلل يساسألا ماظنللً اقفوو
 ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا ساسأ ىلع يطایتحالا اذھ لیوحت متیس .عیزوتلل حاتم ریغ يطایتحالا اذھ نإ .اھلام سأر
 .ةیونسلا

 
 حابرألا تاعیزوت ٢٤

 
 )م٢٠١٨ ربمسید ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٤٠ رخآلا عیبر ٢٣ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 عومجم دادس مت .يدوعس لایر ٢٨٠،٠٠٠،٠٠٠ غلبم يلامجإب كلذو مھسلل يدوعس لایر ٠٫٦٢ اھردق حابرأ عیزوت
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم حابرألا تاعیزوت

 
 عیزوت )م٢٠١٨ ربمتبس ٣٠ قفاوملا( ـھ١٤٤٠ مّرحم ٢٠ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 تاعیزوت عومجم دادس مت .مھسلل يدوعس لایر ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ غلبم يلامجإب كلذو يدوعس لایر ٠٫٤٠ اھردق حابرأ
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم حابرألا

 
 عیزوت )م٢٠١٨ وینوی ٣٠ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ لاوش ١٦ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 تاعیزوت عومجم دادس مت .يدوعس لایر ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ غلبم يلامجإب كلذو مھسلل يدوعس لایر ٠٫٤٠ اھردق حابرأ
 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم حابرألا

 
 عیزوت )م٢٠١٨ سرام ٣١ قفاوملا( ـھ١٤٣٩ بجر ١٤ خیراتب دقعنملا مھعامتجا لالخ ،ةكرشلاب نومھاسملا ررق
 هردق غلبم دادس مت .يدوعس لایر ٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠ غلبم يلامجإب كلذو مھسلل يدوعس لایر ٠٫٤٩٤٣ اھردق حابرأ

 .ةیئاھنلا مألا ةكرشلا باسح لالخ نم ةعزوملا حابرألا عومجم نم يدوعس لایر ٤٢٫٣٨٥٫٨٧٥
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٣ 

 تاداریإلا ٢٥
  يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨ 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١،٥١٩،٥٦٨،٨٠٣  ١،٥٤١،٠٢٤،١٢٧ )*( راجیإ تاداریإ
 ٧٠،٨١١،٥٦١  ٧٣،١١٢،٨٤٥ ةرادإو تامدخ موسر داریإ
  يف نیطرفملا نیمدختسملل ةماعلا عفانملا میدقت نع تالومع لخد
 ٢،٧٤٠،١٦٥ يفاص ،اھمادختسا

 
٢،٧١١،١٢٠ 

 ٧،٦٢٥،٥٧١  ٣،١٠٨،٧٥٧ راجیإ دئاوع
 ١،٦٠٠،٧١٧،٠٥٥  ١،٦١٩،٩٨٥،٨٩٤ يلامجإلا

 
 .رجأتسم لكل راجیإلا نم ءزجك ةجردملا تاعمجملا نیمأتو ةنایص فیلاكت ىلع راجیإلا تاداریإ لمتشت )*(

 
 رجؤمك ةعومجملا
 ينابم نم نوكتت يتلاو اھب ةصاخلا ةیراقعلا تارامثتسالا ةظفحم نأشب ةیلیغشت تاراجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ
 حیتی دنب ىلع راجیإلا دوقع لمتشت .تاونس ثالث ىلإ ةنس نیب ام حوارتت تارتفل يھ هذھ راجیإلا دوقع نإ .ةفلتخم
 بجومب ضبقلا ةقحتسملا راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاب ًالیلحت يلی امیف .راجیإلا دوقعلً اقبط كلذو راجیإلا ةمیق ةدایز
 :ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا تاراجیإلا دوقع

 
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
  سرام ٣١ 

 م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٢،٢٠٠،٤٢٢،٧٥٢  ١،٥٠٧،٦٣٩،١٧٠ ةدحاو ةنس لالخ    
 ٣،٣٨٤،٣٩١،١٤٠  ١،٩٢٦،٨٠٨،٠٢٥ تاونس سمخ نم لقأ نكلو ةدحاو ةنس دعب
 ٣٦٨،٢٧١،٣٧٣  ٢١٤،٨٣٥،٦٢٢ تاونس سمخ نم رثكأ

 ٥،٩٥٣،٠٨٥،٢٦٥  ٣،٦٤٩،٢٨٢،٨١٧ 
 

 تاداریإلا ةفلكت ٢٦
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨ 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١٤٤،٤٨٠،٧٥٥  ١٧١،٤٤٠،٤٠٥ راجیإ تافورصم
 ٩٣،٠٦٩،٣٥٩  ٩٠،٠٠٦،٧٨٥ تامدخ فیراصم
 ٥٧،٥٦٦،٠٠١  ٤٤،٨٨٥،٩٨٦ نمأ تافورصم
 ٥٦،٠٢٣،٨٠٩  ٤٤،٠٩١،٠٢٠ ةفاظن

 ٢٩،٧٢٩،٨٥٥  ٣٢،٣١٤،٨٧٧ حالصإو ةنایص
 ٢٠،٦٦٩،١٠٧  ٢٢،٨٢٥،٢٣٣ ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٤٠١،٥٣٨،٨٨٦  ٤٠٥،٥٦٤،٣٠٦ يلامجإلا

 

 ىرخألا تاداریإلا ٢٧
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨

  ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ١٤،٠٦٧،٤١٨  - *ةقحتسم دعت مل تابولطم در
 ٥،٧٣٧،٥٠٠  ٥،٧٣٧،٥٠٠ حابرأ تاعیزوت
 ٤٦،٠٥٣  ١،١٠٥،١٤٢ ىرخأ
 ١٩،٨٥٠،٩٧١  ٦،٨٤٢،٦٤٢ يلامجإلا

 

  .عفدلا ةقحتسم دعت مل لجألا ةلیوط عئادو لثمت *
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٤ 

 
 ىرخأ تافورصم ٢٨

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

  ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٧،٨٣٥،٣٥٤  ٦،٠٦٩،٢٨٧ نیدروملل ةمدقملا تاعفدلا ةمیق يف ضافخنا

 ١،٦٣١،٥٨٦  - يضارأ عیب نم ةراسخ
 -  ٢٦٧،٤٥٣ ىرخأ
 ٩،٤٦٦،٩٤٠  ٦،٣٣٦،٧٤٠ يلامجإلا

 
 جیورتو ةیاعد تافورصم ٢٩

 
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨ 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٥،٣٦٢،٥٣٦  ١،٧٤٧،٣٢٤ جیورت
 ٥،٢٩١،٤٠٠  ٣،١٩٩،٨١٨ تانالعإ
 ١٠،٦٥٣،٩٣٦  ٤،٩٤٧،١٤٢ يلامجإلا

 
 ةیرادإو ةیمومع تافورصم ٣٠

 
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١  
 م٢٠١٨ 

  ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  
 ٦٨،٢٢١،٧٨٦  ٤٥،٧٣٣،٢٥٢  ىرخأ ایازمو نیفظوم بتاور
 ٢١،٢٢٤،٠٢٥  ٢٤،٤٧٨،٨٢٦  )١٤ حاضیإ( كالھتسا

 ٣،١٨٩،٥٦٤  ٢٤،٧٦٥،٦٦٦  ةیموكح موسر
 ٥،٦٠٠،٤٢٩  ٧،٩٨١،٣٣٩  ةینھم باعتأ
 ٥،٨٠٥،٩١٩  ٦،٣٤٥،٦١٠  نیمأت تافورصم
 ٢،٨٧٩،١٣٥  ٣،١٠٦،١٤٢  راجیإ تافورصم
 ١٠،٢١١،٩٥٣  ٩،٢٠٩،٩٦٠  تنرتناو تالاصتا تافورصم

 ٤١٠،٨١٦  ١٩٤،٨٦٧  ةنایص
 ٤،٢٣١،٦٢٣  ٣،٢٤٨،٥٥٧  ىرخأ
 ١٢١،٧٧٥،٢٥٠  ١٢٥،٠٦٤،٢١٩  يلامجإلا

 
 ةیلیومتلا فیلاكتلا ٣١

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١  
 م٢٠١٨ 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧ 

 يدوعس لایر  يدوعس لایر  
 ٢٠٤،٧٧٠،٣٥١  ٢٢١،٩٩٤،٨١٤  لجألا ةلیوط ةحبارم تالیھست ىلع تالومع تافورصم
 ١٧،٧١٠،٤٦٧   ١٤،٦٤٠،٠٢٧  )١٥ حاضیإ( تالماعم فیلاكت ءافطإ

 --  ١٢٥،١٧١،٢٨٥  )١٥ حاضیإ( ةأفطم ریغ تالماعم فیلاكت بطش
 ٢٢٢،٤٨٠،٨١٨  ٣٦١،٨٠٦،١٢٦  يلامجإلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٥ 

 مھسلا ةیحبر ٣٢
 

 ددعل حجرملا طسوتملا ىلع ةكرشلا يف نیمھاسملل دئاعلا لخدلا يفاص ةمسقب كلذو يساسألا مھسلا حبر باستحا متی
 ةیحبر باستحا متی .ةیداع مھسأ ربتعت مألا ةكرشلا مھسأ ةفاك نأ ثیح ةیلاملا ةرتفلا لالخ ةردصملا ةیداعلا مھسألا
 ضرتفملا نم ناك يتلا ةیفاضإلا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملل مھسلل ةیساسألا ةیحبرلا لیدعتب ةضفخملا مھسلا
 .ةلمتحملا ةضفخملا ةیداعلا مھسألا عیمج لیوحت ضارتفا ىلع ةقحتسم نوكت نأ

 
 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 

 ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٨

  ربمسید ٣١ 
 م٢٠١٧

 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
 ٥٤٧،٢٨٥،٠٤٩  ٥٤٨،٦٦٣،٠٨٦ ةرتفلا حبر يفاص

 حبر باستحا دنع ماقمك مدختسملا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا
 ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ٤٤٥،٠٠٠،٠٠٠ )٢٢ حاضیإ( ضفخملاو يساسألا مھسلا

 ةرتفلا لخد يفاصب قلعتملا ضفخملاو يساسألا مھسلا حبر
 

١٫٢٣  
 

١٫٢٣ 
 

 .ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا ىلع رثؤت دق ضیفخت دونب يأ كانھ نكی مل
 

 ةیعاطقلا ریراقتلا ٣٣
 

 ةیلاملا ریراقتلل ساسأك اھمادختسا متیل ةرادإلا نم ةدمتعملا ةعومجملا لامعأو ةطشنأ ىلإ ةیعاطقلا ریراقتلا هذھ دوعت
 تاكرشلا ةفاك نأل ًادحاوً ایلیغشتً اعاطق لكك ةعومجملا تایلمع ةرادإلا ربتعت .ةیلخادلا ریراقتلا تایلمع عم ىشامتتو
 .ةلثامم تاطاشن لوازت ةعباتلا

 
 تایلمعب ةقلعتملا تابولطملاو تادوجوملا يلامجإو ةیرامثتسالا تاراقعلاو حبرلا لمجمو ةعومجملا تاداریإ ضرع متی
 ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يفو ةدحوملا ةدحوملا ةیلوألا يلاملا زكرملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف لكك ةعومجملا
 .ةدحوملا ةیلوألا رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق و ةدحوملا

 
 .ةلاحلا هذھ يف قبطنت ال ةیفارغجلا تامولعملا نإف ،كلذل .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةعومجملا تایلمع ةفاك متت

 
 ةیلاملا تاودألا ٣٤

 
 اھتائف بسح ةیلاملا تاودألا

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةیلاملا تاودألا فینصت مت

 

 
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
  سرام ٣١ 

  م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر ةیلاملا تادوجوملا
 ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ١٥٣،٢٢٧،١٣٦ كونبلا ىدل ةدصرأو دقن
 ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦  ٣١١،٨٦١،٠٦٩ ةنیدم ممذ
 ٤٣٨،٩٠١،٩٧١  ٥٦٢،٤٨١،٦٥٩ ةقالع تاذ فارطأ نم ةقحتسم غلابم
 ١٢٨،٤٧٦،٢١٧  ١٠٨،٧٠٨،٧٦٤ ىرخأ تارامثتسا
 ٨٩٤،٤٦٢،٣٣٢  ١،١٣٦،٢٧٨،٦٢٧ ةیلاملا تادوجوملا يلامجإ
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٦ 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا  ٣٤
 

 )عبتی( ةئفلا بسح ةیلاملا تاودألا

 
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
  سرام ٣١ 

  م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر ةیلاملا تابولطملا
 ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨  ١٩٤،٩٠٨،٥٢٧ ةنئاد ممذ
 ٢٢١،٦١٩،٥٤٦  ١٩،٧١٥،٥٥٠ ةقالع تاذ فارطأل ةقحتسم غلابم
 ٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦  ٦،٥٥٠،٧٦٥،٠٣٩ لجألا ةلیوط ضورق
 ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨  ١٠٧،٤٧٧،٤٠٤ نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ٦،٤٢٩،٢٧٨،٨٣٨  ٦،٨٧٢،٨٦٦،٥٢٠ ةیلاملا تابولطملا يلامجإ

 
 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا ریدقت

 
 ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق مت يتلا ةعومجملل ةیلاملا تاودألا يلاتلا لودجلا حضوی
 :م٢٠١٨ سرام

 يلامجإلا  ٣ ىوتسملا  ٢ ىوتسملا  ١ ىوتسملا 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 م٢٠١٨ ربمسید ٣١
 ٦،٧٠٨،٧٦٣ يراقع قودنص يف رامثتسا

  
-- 

  
-- 

 
٦،٧٠٨،٧٦٣ 

 ١٠٢،٠٠٠،٠٠٠   ١٠٢،٠٠٠،٠٠٠  --  -- يراقعلا لیومتلل ةیملاعلا كالمأ ةكرش
        

        م٢٠١٨ سرام ٣١
 ٦،٩٧٦،٢١٧  --  --  ٦،٩٧٦،٢١٧ يراقع قودنص يف رامثتسا

 
 ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل يلوألا قیبطتلا خیرات يف ةیلاملا تادوجوملا فینصت

 
 رایعمللً اقفو ةدیدجلا سایقلا تائف كلذكو ٣٩ يلودلا ةبساحملا رایعملً اقفو ةیلصألا سایقلا تائف يلاتلا لودجلا ضرعی
 :ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا

 

 
 

 م٢٠١٨ لیربأ ١

 يلصألا فینصتلا
 ةبساحملا رایعملً اقفو
 ٣٩ يلودلا

 دیدجلا فینصتلا
 رایعمللً اقفو
 ریرقتلل يلودلا
 ٩ يلاملا

 ةیرتفدلا ةمیقلا
 ةیلصألا
 رایعملً اقفو
 ٣٩ يلودلا ةبساحملا

 ةیرتفدلا ةمیقلا 
  بجومب ةدیدجلا

 يلودلا رایعملا
 ٩ يلاملا ریرقتلل

 يدوعس لایر  يدوعس لایر   
      ةیلاملا تادوجوملا
 ٨٠،٣٥٠،٩٦٨  ٨٠،٣٥٠،٩٦٨ ةأفطملا ةفلكتلا ةنیدم ممذو ضورق كونبلا ىدل ةدصرأو دقن

      
 ٢٨٣،٤٩٤،٨٨٦  ٢٤٦،٧٣٣،١٧٦ ةأفطملا ةفلكتلا ةنیدم ممذو ضورق ةنیدم ممذ

      
 فارطأ نم ةقحتسم غلابم
 ٤٣٨،٩٠١،٩٧١ ةأفطملا ةفلكتلا ةنیدم ممذو ضورق ةقالع تاذ

 
٤٣٨،٩٠١،٩٧١ 

      
 يف رامثتسا - رخآ رامثتسا
 ةحاتم تارامثتسا تادحو

 عیبلل

 ةلداعلا ةمیقلاب
 حبرلا لالخ نم
 ٦،٩٧٦،٢١٧ ةراسخلا وأ

 

٦،٩٧٦،٢١٧ 
      

 يف رامثتسا - رخآ رامثتسا
 ةحاتم تارامثتسا تادحو

 عیبلل

 ةلداعلا ةمیقلاب
 لخدلا لالخ نم
 ١٢١،٥٠٠،٠٠٠ رخآلا لماشلا

 

١٠٠،١٠٠،٠٠٠ 
 ٩٠٩،٨٢٤،٠٤٢  ٨٩٤،٤٦٢،٣٣٢   يلامجإلا
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٧ 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا  ٣٤
 

 )عبتی( ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل يلوألا قیبطتلا خیرات يف ةیلاملا تادوجوملا فینصت
 

 
 

 م٢٠١٨ لیربأ ١

 يلصألا فینصتلا
 رایعملً اقفو
 يلودلا ةبساحملا

٣٩ 

 دیدجلا فینصتلا
 رایعمللً اقفو
 ریرقتلل يلودلا
 ٩ يلاملا

 ةیرتفدلا ةمیقلا
 ةیلصألا
 ةبساحملا رایعملً اقفو
 ٣٩ يلودلا

 ةیرتفدلا ةمیقلا 
 بجومب ةدیدجلا
 يلودلا رایعملا
 ٩ يلاملا ریرقتلل

 ممذلا ةیلاملا تابولطملا
  ٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨ ةأفطملا ةفلكتلا ةأفطملا ةفلكتلا ةنئادلا

٢٧٦،٧٢٥،٠٩٨ 

 فارطأل ةقحتسم غلابم
  ٢٢١،٦١٩،٥٤٦ ةأفطملا ةفلكتلا ةأفطملا ةفلكتلا ةقالع تاذ

٢٢١،٦١٩،٥٤٦ 

 ٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦  ٥،٨٢٨،٠٢٩،١٢٦ ةأفطملا ةفلكتلا ةأفطملا ةفلكتلا لجألا ةلیوط ضورق
 ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨  ١٠٢،٩٠٥،٠٦٨ ةأفطملا ةفلكتلا ةأفطملا ةفلكتلا نیرجأتسملا نم تانیمأت
 ٦،٤٢٩،٢٧٨،٨٣٨  ٦،٤٢٩،٢٧٨،٨٣٨    يلامجإلا

 
 ةیلاملا رطاخملا ةرادإ ٣٥

 
 وھ ةعومجملاب ةصاخلا ضورقلا نم يسیئرلا ضرغلا نإ .ضورقلا نم ةعومجملل ةیسیئرلا ةیلاملا تابولطملا نوكتت
 ةقحتسم غلابمو ةنیدم ممذ ةعومجملا ىدل دجویو .ةعومجملل ةیرامثتسالا تاراقعلا ةظفحم ریوطتو ءارش لیومت
 .اھتایلمع نم ةرشابم أشنت يتلا كنبلا ىدل ةدصرأو دقنو ةنئاد ممذو ةقالع تاذ فارطأ نم/ىلإ

 
 )تالمعلا رطاخمو تاراقعلا رطاخمو تالومعلا راعسأ رطاخم كلذ يف امب( قوسلا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 .مھسألا راعسأ رطاخمو ةلویسلا رطاخمو نامتئالا رطاخمو

 
 قوسلا رطاخم

 
 رثؤت يتلا دئاوفلا تالدعمو تالمعلا راعسأ لثم قوسلا راعسأ يف تاریغتلا نع ةجتانلا رطاخملا قوسلا رطاخم لثمت

 رطاخملل ضرعتلا طبضو ةرادإ ىلإ قوسلا رطاخم ةرادإ فدھت .ةیلاملا تاودألل اھتیكلم ةمیق وأ ةعومجملا لخد ىلع
 .لثمألا دئاعلا قیقحت عم ةلوبقملا دودحلا نمض

 
 تالومعلا راعسأ رطاخم
 تالدعم يف تاریغتلا ببسب ةیلاملا تاودألا ةمیق بذبذت نع ةمجانلا رطاخملا لثمت تالومعلا تالدعم رطاخم
 اھیدل دجوی نكل ،تالومعب ةطبترم لجألا ةلیوط ةماھ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال .قوسلا يف ةدئاسلا تالومعلا
 راعسأ رطاخم ةرادإب ةعومجملا موقت .م٢٠١٧ ربمسید ٣١ و م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةلومعب ةطبترم تابولطم
 .ةرمتسم ةروصب تالومعلا راعسأ يف تاریغتلا ةبقارمب كلذو تالومعلا

 
 ةعومجملا لخد ىلع ،ةتباثلا ىرخألا تاریغتملا ةفاك ءاقب عم ،ةلوقعملا ةلمتحملا تاریغتلا رثأ هاندأ لودجلا ضرعی
 :)ةمئاع ةلومعب ةطبترملا ضورقلا ىلع رثألا لالخ نم( ةاكزلا لبق

 يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل 
  ربمسید ٣١   

 م٢٠١٨
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٧

 ةدحوملا ةیلوألا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق لالخ نم )ةراسخلا( حبرلا
   

 يدوعس لایر
 

 يدوعس لایر
     :ةمئاع ةلومعب نیدلا

 )٤٤،٦٦٢،٥٠٠( )٤٩،٧١٠،٧٥٥(   ساسأ ةطقن ١٠٠ + روبیاس
 ٤٤،٦٦٢،٥٠٠ ٤٩،٧١٠،٧٥٥   ساسأ ةطقن ١٠٠ - روبیاس
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٨ 

 )عبتی( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ    ٣٥
 

 تاراقعلا رطاخم
 :ةیراقعلا ةظفحملاب ةطبترملا ةیلاتلا رطاخملا ةعومجملا تددح

 
 يوذ نیراشتسمب ةعومجملا نیعتست .طیطختلا ةیلمع يف ریخأت كانھ ناك اذإ ریوطتلا عیراشم فیلاكت دیزت دق •

 ةیلمع يف أشنت دق يتلا رطاخملا نم دحلا لجأ نم عورشملا عقوم يف ةددحملا طیطختلا تابلطتم يف ةربخ
 .طیطختلا

 تاكلتمملا ةمیق يف ضافخناو راجیإلا تاداریإ يف ةیرھوج رئاسخ ببسی امم ًارثعتم ام يسیئر رجأتسم حبصی دق •
 ،نیلمتحملا نیرجأتسملا عیمجل يلاملا عضولا ةعجارمب ةعومجملا موقت ،رطاخملا هذھ نم لیلقتللو .اھب ةطبترملا
 .تانامضلا وأ راجیإلا تانیمأت لالخ نم كلذو بولطملا نامضلا ىوتسم ررقتو

 
 تالمعلا رطاخم
 ضرعتت تناك ةیلاملا مئاوقلا دادعإ خیراتب ةیبنجأ تالمعب ةلجسم ةیدقن تابولطم وأ تادوجوم ةعومجملا ىدل دجوی ال
 .ةیبنجألا تالمعلا هاجت ةیساسحلا لیلحت ضرع متی مل ،يلاتلابو .يبنجألا فرصلا راعسأ يف تابلقتل اھنأشب

 
 نامتئالا رطاخم

 
 ىلإ يدؤی امم لیمع دقع وأ ةیلام ةادأ نأشب ھتامازتلاب ءافولا ىلع لباقملا فرطلا ةردقم مدع نامتئالا رطاخم لثمت
 تاسسؤملاو كونبلا ىدل عئادولا كلذ يف امب ،ریجأتلا ةطشنأ نم نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعتت .ةیلام رئاسخ دبكت
 .ةیلاملا

 
 ،رجأتسملل ةینامتئالا ةدوجلا مییقت متی .اًمدقم تاراجیإلا عفدب نیرجأتسملا مازلإ لالخ نم نامتئالا رطاخم ةرادإ متت
 .ماظتناب ةمئاقلا نیرجأتسملا ممذ ةبقارم متی .راجیإلا دقع ماربإ دنع ،طاقنلا ىلع ينبم ينامتئا فینصت جمانرب قفو
 .ةیلاملا تادوجوملا تائف نم ةئف لكل ةیرتفدلا ةمیقلا ،ریرقتلا خیراتب ،نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا دحلا لثمی

 
 ةیراجت ةنیدم ممذ
 اھرابتعاب عضت ةرادإلا نأ الإ .لیمع لكل ةیدرفلا صئاصخلاب ةیسیئر ةروصب نامتئالا رطاخمل ةعومجملا ضرعت رثأتی
 عاطقلاب ةطبترملا رثعتلا رطاخم كلذ يف امب ،ءالمعلا ةدعاقل نامتئالا رطاخم ىلع ریثأت اھل نوكی دق يتلا لماوعلا اًضیأ
 .مھتطشنأ ءالمعلا اھیف لوازی يتلا ةعانصلاو

 
 ھتردق نم ققحتلل ةدح ىلع دیدج لیمع لك لیلحت اھبجومب متی نامتئا ةسایس ءاشنإب ةعومجملا لخاد ةأشنم لك موقت
 تامولعمو ةیلاملا مئاوقلا ىلع ةعجارملا لمتشت .ةأشنملاب ةصاخلا ةیرایعملا دادسلا ماكحأو طورش ضرع لبق ةینامتئالا
 ةعومجملا للقت .يرود لكشب لیمع لكل حونمملا نامتئالا ةعجارم متی .ةیكنب تایعجرم تالاحلا ضعب يفو ةعانصلا
 .طسوتمك رھشأ ةثالث زواجتت ال ًةداع نوكت يتلاو ةینامتئا دودح ضرع لالخ نم نامتئالا رطاخمل اھضرعت نم

 
 عم يراجتلا خیراتلل ةینامتئالا مھصئاصخلً اقفو ءالمعلا عیمجت متی ،ءالمعلاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم ةبقارم دنعو
  .مھیدل ةقباس ةیلام تابوعص دوجو ىدمو ةعومجملا

 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مییقت

 
 دارفألا ءالمعلا نم ةیراجتلا ةنیدملا ممذلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایقل صصخم ةفوفصم ةعومجملا مدختست
 .ةریغصلا ةدصرألا نم ًادج ریبك ددع نم نوكتت يتلاو

 
 لالخ نم ةنیدملا ةمذلا مدقت ةیلامتحا ىلإ ًادانتسا "نارودلا لدعم" ةقیرط مادختساب رئاسخلا تالدعم باستحا متی
 ةفلتخم تاعاطق يف تاضرعتلل ةلقتسم ةروصب نارودلا تالدعم باستحا متی .بطشلا ىلإ ریصقتلا نم ةیلاتتم لحارم
 جتنملا عونو لیمعلا عم ةقالعلا رمعو ةیفارغجلا ةقطنملا لثم هاندأ ةكرتشملا نامتئالا رطاخم صئاصخ ىلإ ًادانتسا
 .هءارش مت يذلا

 
  



49

 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ 
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

  

٤٩ 

 )عبتی( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ  ٣٥
 

 سكعتل ةیددع لماوعب تالدعملا هذھ برض مت .ةیلعفلا ةیخیراتلا ةینامتئالا رئاسخلا ةربخ ىلإ نارودلا تالدعم دنتست
 ةعومجملا ةیؤرو ةیلاحلا فورظلاو ةیخیراتلا تانایبلا عمج اھیف مت يتلا ةرتفلا لالخ ةیداصتقالا فورظلا نیب تاقورفلا
 ومنو ةلاطبلا تالدعم ىلإ ةیددعلا لماوعلا دنتستو .ةنیدملا ممذلل ةعقوتملا رامعألا رادم ىلع ةیداصتقالا فورظلل
 .عقوتملا يلحملا جتنملا يلامجإ

 
 ةیراجتلا ةنیدملا ممذلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلاو نامتئالا رطاخمل ضرعتلا لوح تامولعم يلاتلا لودجلا ضرعی
 :م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف امك ءالمعلا نم

 
 ةمیقلا يلامجإ م٢٠١٨ ربمسید ٣١

 ةیرتفدلا
 حجرملا طسوتملا 

 ةراسخلل
 ةراسخلا صصخم
)٪(   

 ٪٦٫٤٦  ٦،٤٥١،٧٣٨   ٩٩،٨٦٣،٧٥٤  ةرخأتمً اموی ٩٠ - ٠ نم
 ٪١٢٫٢٤  ٩،٥٥٦،٢٠٥   ٧٨،٠٧١،٥٥٩  ةرخأتم موی ١٨٠–٩١

 ٪١٩٫٩٢  ١٥،٧٩١،٩٨١   ٧٩،٢٥٩،٩٤٦   ةرخأتمً اموی ٢٧٠ - ١٨١ نم
 ٪٢٠٫٧٥  ٧،٣٦٢،٦٤١   ٣٥،٤٨٤،٩٦٦  ةرخأتمً اموی ٣٦٠ - ٢٧١ نم
 ٪٣٣٫٨٤  ١٢،٢٢٩،٠٤٨   ٣٦،١٣٢،٦٢٢  ةرخأتمً اموی ٤٥٠ - ٣٦١ نم
 ٪٣٧٫٠٦  ٨،٠١٢،١٠٦   ٢١،٦١٩،٥٦٢  ةرخأتمً اموی ٥٤٠ - ٤٥١ نم
 ٪٤٢٫٥٩  ٨،٨٣٨،٩٠٦   ٢٠،٧٥٣،٦٩١  ةرخأتمً اموی ٦٣٠ - ٥٤١ نم
 ٪٤٧٫٦٦  ٨،١٢١،٣٧٧   ١٧،٠٣٨،٩٧١  ةرخأتمً اموی ٧٢٠ - ٦٣١ نم
 ٪١٠٠٫٠٠ ٧٧،٨٥٦،٦٦٦   ٧٧،٨٥٦،٦٦٦  ةرخأتم اًموی ٧٢٠ نم رثكأ

 ١٥٤،٢٢٠،٦٦٨  ٤٦٦،٠٨١،٧٣٧  
 

 .ةرتفلا لالخ ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا صخی امیف ةمیقلا يف ضافخنالا صصخم يف ةكرحلاب نایب يلی امیف

 
  ربمسید ٣١ 

 م٢٠١٨
   

 ١٣٨،٦١٦،٨٢٣  قباسلا ٣٩ يلودلا ةبساحملا رایعم بسح م٢٠١٨ لیربأ ١ يف دیصرلا
 )٣٦،٧٦١،٧١٠(  ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل يلوألا قیبطتلا دنع لیدعتلا
 ١٠١،٨٥٥،١١٣  ٩ يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بسح م٢٠١٨ لیربأ ١ يف دیصرلا
 )٨٣٦،٦٧٢(  ةبوطشم غلابم

 ٥٣،٢٠٢،٢٢٧  ةراسخلا صصخم سایق ةداعإ يفاص
 ١٥٤،٢٢٠،٦٦٨  م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف دیصرلا

 
 ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسم
 دحلا لثمی .ةیسیئرلا ةقالعلا تاذ فارطألل يدرف ساسأ ىلع ،ریرقت لك خیراتب ةمیقلا يف ضافخنالل لیلحت ءارجإ متی
 حاضیإ( ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملل ةیرتفدلا ةمیقلا ریرقتلا خیراتب نامتئالا رطاخمل ضرعتلل ىصقألا

 يلاملا زكرملا صحف لالخ نم ةیلام ةرتف لك يف مییقتلا اذھ متی .تانامض يأب ظافتحالاب ةعومجملا موقت ال .)٨
 رطاخملا مییقتب ةعومجملا موقت .ةقالعلا تاذ فارطألا هذھ ھیف لمعت يذلا قوسلا صحفو ةقالعلا تاذ فارطألل
 تاذ فارطألا نم ىمظعلا ةیبلاغلا نأ ثیح ،ةضفخنم اھنأب ةقالعلا تاذ فارطألا نم ةقحتسملا غلابملاب ةقلعتملا
 .نیمھاسملا سفن لبق نم ةكولمم ةقالعلا

 
 ةیدقنلا عئادولاو ةیلاملا تاودألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم
 مألا ةكرشلا يف ةنیزخلا ةرادإ لبق نم ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل ةدصرألاب ةقلعتملا نامتئالا رطاخم ةرادإ متت
 ربتعت ال .دیج ينامتئا فینصت تاذ ةیلحم كونب ىدل يساسأ لكشب دقنلا عادیإ متی .ةعومجملا ةسایسلً اقفو ةیئاھنلا
 .يلاملا اھزكرم ةناتم ببسب كونبلاب قلعتی امیف نامتئالا رطاخم تازیكرتل ةضرعم اھسفن ةعومجملا

 



50

لاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
اكرش

اھل ةعباتلا ت
 

 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
یإ

احاض
)عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح ت

 
تلا ةرتفل
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 اھل ةعباتلا تاكرشلاو ةیبرعلا زكارملا ةكرش
 )ةلفقم ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(

 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

٥١ 

 
 )عبتی( ةیلاملا رطاخملا ةرادإ  ٣٥

 
 مھسألا راعسأ رطاخم

 
 مظعم تناك ،ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يفو .مھسأ تارامثتسا نع ةجتانلا مھسألا راعسأ رطاخمل ةعومجملا ضرعتت
 .طشن لكشب تارامثتسالا هذھ لوادتب ةعومجملا موقت ال .ةیراجت سیلو ةیجیتارتسا ضارغأل هانتقم مھسألا تارامثتسا

 
 نویلم ٧ :م٢٠١٨ سرام ٣١( يدوعس لایر نویلم ٦٫٧ ةلوادتملا مھسألا تارامثتسال ضرعتلا غلب ،ریرقتلا خیراتبو

 قوقح وأ لماشلا لخدلا يلامجإ ىلع رثؤی نأ نكمی ةیقوسلا ةمیقلا يف ٪١٥ عقاوب ةدایزلا/صقنلا نإ .)يدوعس لایر
 ١ :م٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل(ً ابیرقت يدوعس لایر نویلم ١ غلبمب ةعومجملل ةدئاعلا ةیكلملا
  .رمتسم وأ يرھوج ضافخنالا ناك اذإ امع كلذ فقوتیو ،)يدوعس لایر نویلم

 
 لاملا سأر ةرادإ

 
  :يف لاملا سأر ةرادإ دنع ةعومجملا فادھأ لثمتت .ةكرشلا يف نیمھاسملل ةدئاعلا ةیكلملا قوقح لاملا سأر لثمی

 
 دئاوع قیقحت يف رارمتسالاو ةیرارمتسالا أدبملً اقفو لمعلا يف رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردقم ىلع ظافحلا •

 .نیرخآلا نیدیفتسملل عفانمو نیمھاسملل
  .لاملا سأر ةفلكت ضیفخت لجأ نم يلاثم لامسأر لكیھ ىلع ظافحلا •

 
 ةلصاومو قوسلاو نینئادلاو نیرمثتسملا ةقث ىلع ظافحلا لجأ نم يوق لامسأر ىلع ظافحلا يف ةرادإلا ةسایس لثمتت
 تاریغتلا عم قفتی امبو ھیلع تالیدعتلا ءارجإو لاملا سأر ةلكیھ ةرادإب ةعومجملا موقت .لامعألل ةیلبقتسملا تاروطتلا
 نم جتانلا ةمسقب كلذو ةعومجملا هددحت يذلاو ،لاملا سأر ىلع دئاعلا ةبقارمب ةرادإلا موقت .ةیداصتقالا فورظلا يف
  .نیمھاسملا قوقح يلامجإ ىلع ةیلیغشتلا ةطشنألا

 
 ةعومجملا ةرادإ ةقیرط ىلع رییغت يأ أرطی مل .نیمھاسملل حابرألا تاعیزوت ىوتسم ةبقارمب ةعومجملا موقت امك
 ةضورفملا لاملا سار تابلطتمل اھل ةعباتلا تاكرشلا نم يأ الو ةعومجملا عضخت ال .ةرتفلا لالخ لاملا سأرل

 :يلی امك ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف لدعملا لاملا سأر ىلإ ةعومجملا نید ةبسن تناك ً.ایجراخ
 

 
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
 سرام ٣١ 

 م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 
    

 ٧،٥٦٩،٦٣٩،٦٤٥  ٨،١٢٣،٠٩٥،٠١٩ تابولطملا يلامجإ

 ١٥٣،٢٢٧،١٣٦ كنبلا ىدل ةدصرألاو دقنلا ً:اصقان
 

٨٠،٣٥٠،٩٦٨ 
 ٧،٤٨٩،٢٨٨،٦٧٧  ٧،٩٦٩،٨٦٧،٨٨٣ نیدلا يفاص

    
 ٤،٩٠٤،٩٥٢،٦٥٤  ٤،٨٣٣،٨٦٧،٤٥٠ ةیكلملا قوقح يلامجإ

    
 ٪١٥٣  ٪١٦٥  لدعملا لاملا سأر ىلإ نیدلا ةبسن
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 )عبتی( ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م٢٠١٨ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا رھشأ ةعستلا ةرتفل

٥٢ 

 
 
 

 ةلمتحملا تامازتلالاو تاطابترالا ٣٦
 

 تاطابترالا

 
 ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
 سرام ٣١ 

 م٢٠١٨ 
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

 ٢،٥٧٣،٣٠٢،٩٨١  ٢،٤٢٠،٢٩٥،٨٦٠ ذیفنتلا تحت عیراشملاب قلعتت تامازتلا
    
    

 
 رجأتسمك ةعومجملا – ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب تامازتلالا

 
 دوقع بجومب تاعفدلا تغلب  .نیفظوملل نكسو يضارألا عطق ضعب نأشب ةیلیغشت تاراجیإ دوقع ةعومجملا تمربأ
 رھشأ ةعستلا ةرتفل( يدوعس لایر نویلم ١٧١ ةرتفلا لالخ تاداریإلا ةفلكت نمض تافورصمك ةتبثملا ةیلیغشتلا راجیإلا
 .)يدوعس لایر نویلم ١٤٤ :م٢٠١٧ ربمسید ٣١ يف ةیھتنملا

 ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةیلیغشتلا تاراجیإلا دوقع بجومب ضبقلا ةقحتسملا راجیإلا تاعفدل ىندألا دحلاب ًالیلحت يلی امیف
 :ةیلاملا ةرتفلا ةیاھن يف

 

 
  ربمسید ٣١

 م٢٠١٨
  سرام ٣١ 

 م٢٠١٨
 يدوعس لایر  يدوعس لایر 

  ٢٤٤،٩٥٩،٠٩٤  ٣٣٣،٠٠٣،٢٩٠ ةدحاو ةنس لالخ
  ١،٣٠٣،٣٢٦،٧٩٥  ١،٣٥٨،٧٨٢،٥٣٠ تاونس سمخ نم لقأ نكلو ةدحاو ةنس دعب
  ٤،٧٧٠،٢٠٨،٢٣١  ٥،٤٩٧،٣٥١،٢٩٣ تاونس سمخ نم رثكأ

 ٦،٣١٨،٤٩٤،١٢٠  ٧،١٨٩،١٣٧،١١٣  
 

 .ةعومجملا حلاصل دوقعلا هذھ نع تلزانت يتلاو ةعومجملاب ةقالع تاذ فارطأ ءامسأب ةلجسم راجیإلا دوقع نإ
 

 ضرغب اھیلع ينابم ةماقإ ضرغل ةرجأتسم يضارأ نع ةقحتسملا تاراجیإلا ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع تاعفد لثمت
 .ةنس ٢٢ ىلإ ١٠ نم اھیلع قفتملا راجیإلا دوقع ةرتف حوارتت .اھریجأت

 
 ةنراقملا ماقرأ ٣٧

 
 .ةیلاحلا ةرتفلل ضرعلا ةقیرط عم ىشامتتل ةنراقملا ماقرأ ضعب فینصت ةداعإ مت
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ال�صفحةالفهر�س

4ملخ�ص تنفيذي

5جدول القيم ال�شوقية

6ملخ�ص جدول املرافق والتقييمات

7�شروط التكليف

8الفح�ص

13منهجية التقييم

112 - خري�ص مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

220- �شالم مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

324- �شحارى بالزا، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

426- تاال مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

530 - النخيل مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

633- نخيل بالزا، الق�شيم، اململكة العربية ال�شعودية

736- �شلمى مول، حائل، اململكة العربية ال�شعودية

839- عزيز مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

942 - هيفاء مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

1045- مول العرب، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

1149 - ال�شالم مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

1253- مول الظهران، الظهران، اململكة العربية ال�شعودية

1357- االأح�شاء مول، الهفوف، اململكة العربية ال�شعودية

1460- مكة مول، مكة املكرمة، اململكة العربية ال�شعودية

1563- اجلبيل مول، اجلبيل، اململكة العربية ال�شعودية

1666- جوري مول، الطائف، اململكة العربية ال�شعودية

1769- النور مول، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�شعودية

1872- احلمرا مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

1975- اليا�شمني مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

2078- قطعة اأر�ص اخلليج مول بالريا�ص يف اململكة العربية ال�شعودية

2181- مول املطار، الدمام، اململكة العربية ال�شعودية

2284- قطعة اأر�ص اجلامعة بوليفارد مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية

87االآراء حيال القيمة ال�شوقية

88تعليق ال�شوق

88امللحق اأ. ال�شروط العامة لالأعمال

92امللحق ب - املبادئ العامة

96امللحق ج، تعليق تف�شريي للقيمة ال�شوقية

98امللحق )د( بطاقات الع�شوية يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين
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simon.brand@jll.comالربيد االإلكرتوين
peter.stebbings@jll.com

لعناية املديرين
�شركة املراكز العربية

�ص. ب 341904، الريا�ص 11333
اململكة العربية ال�شعودية

�شركة االأهلي املالية »االأهلي كابيتال«
املبنى االإقليمي للبنك االأهلي التجاري

طريق امللك �شعود
�ص.ب: 22216، الريا�ص 11495

اململكة العربية ال�شعودية

ال�شادة االأعزاء،
Project Mustang :تقرير التقييم وجداول العقارات

.Project Mustang مرفق طيه تقرير التقييم وجداول العقارات بخ�شو�ص
اإننا واثقون من اأن التقييم وجداول العقارات تفي مبتطلباتكم فيما يخ�ص هذه املهمة. اإذا كان لديكم اأي ت�شاوؤالت بعد مطالعة التقرير، فال ترتددوا يف االت�شال 

بي.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،

�شاميون براند وهو زميل املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني
رئي�ص ق�شم التقييم وا�شت�شارات املعامالت يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا

م�شجل يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين حتت رقم 1220000635

ل�شالح جيه األ األ
تقرير التقييم وجداول العقارات مرفق طيه  

�شركة مورغان �شتانلي اند كو انرتنا�شيونال بي ال �شي
مركز دبي املايل العاملي، الطابق ال�شابع،

الق�شم 3، �ص. ب. 506501
 دبي، االإمارات العربية املتحدة

�شامبا كابيتال
الطابق الرابع ع�شر، برج اململكة

طريق امللك عبد العزيز
الريا�ص 113111، اململكة العربية ال�شعودية

Jones Lang LaSalle Saudi Arabia Co.
for Real Estate Valuation 
Commercial Registration no. 1010931286
17th Floor. South Tower. Abraj Attawuniya
King Fahad Road. Kingdom of Saudi Arabia
tel: +966 11 218 0303          fax: +966 11 2180308
www.jll-mena.com
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ملخ�س تنفيذي

ينبغي قراءة هذا امللخ�ص باالقرتان مع تقرير التقييم التايل.
التعليمات والغر�س من 

التقييم:
ُكلفنا مبهمة تقدمي اآرائنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقارات التي ت�شتحوذ عليها �شركة املراكز العربية عن 

طريق التملك اأو احليازة االإيجارية وذلك الإدراجها يف ن�شرة االإ�شدار التي �شتن�شرها ب�شاأن الطرح العام 
االأويل لالأ�شهم واإدراجها يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.

وين�ص هذا التقرير على طبيعة احليازة لكل عقار. ودرًءا لل�شك، قد مت تقييم العقارات امل�شتاأجرة بناًء على 
تاريخ انتهاء عقد االإيجار املعني.

�شدرت اآرائنا ب�شاأن القيم وهذا التقييم وفق الئحة الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين واملعايري املهنية معايري التقييم:
)يوليو 2017( )املعايري( - للمعهد امللكي للم�شاحني املعتمدين )“RICS”( علًما باأن تلك املعايري 

مطابقة ملعايري التقييم الدولية.

تتاألف املحفظة من جمموعة متنوعة من العقارات امل�شتخدمة يف قطاع البيع بالتجزئة باململكة العربية مو�صوع التقييم:
ال�شعودية كما هو مذكور بالتف�شيل يف جداول العقارات اأدناه )»العقارات«(.

نقدم اآراءنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:اأ�ص�س التقييم:
)القيمة املقدرة التي من املفرت�ص ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام بتاريخ التقييم  بني م�شرتي 

وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على اأ�ش�ص جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق ال725 الزم 
وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه(.

31 دي�شمرب 2018تاريخ التقييم:
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19.087.500.000 ريال �صعوديالقيمة ال�صوقية الرتاكمية:
)ت�صعة ع�صر ملياًرا، و�صبعة وثمانون مليون، وخم�صمائة األف ريال �صعودي(

متثل القيمة املذكورة اأعاله القيمة ال�شوقية االإجمالية بعد تقييم كل عقار على حدة وال متثل بال�شرورة 
القيمة ال�شوقية للعقارات حال بيعها دفعة واحدة.

وطبًقا ملا هو معمول به يف ال�شوق املحلية، مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن اإمتام املعاملة 
والتي يتكبدها امل�شرتي عند اال�شتحواذ اأو اأي م�شوؤولية �شريبية.

لالطالع على قيمة كل اأ�شل على حدة، يرجى الرجوع اإلى اجلدول التايل.

جدول القيم ال�صوقية
 

القيمة ال�صوقية كما يف 31 دي�صمرب 2018 )ريال �صعودي(املدينةا�صم العقاررقم العقار

117.000.000الريا�صخري�ص مول1

653.000.000الريا�صال�شالم مول2

81.500.000الريا�ص�شحارى بالزا3

72.000.000الريا�صتاال مول4

1.309.000.000الريا�صالنخيل مول5

12.000.000الق�شيمالنخيل بالزا6

31.000.000حائل�شلمى مول7

1.099.000.000جدةعزيز مول8

375.000.000جدةهيفاء مول9

3.617.000.000جدةمول العرب10

770.000.000جدةال�شالم مول11

1.303.000.000الظهرانمول الظهران12

475.000.000الهفوفاالح�شاء مول13

1.941.000.000مكةمكة مول14

417.000.000اجلبيلاجلبيل مول15

662.000.000الطائفجوري مول16

1.563.000.000املدينة املنورةالنور مول17

1.304.000.000الريا�صاحلمرا مول18

904.000.000جدةاليا�شمني مول19

804.000.000الريا�صخليج مول20

1.102.000.000الدماممطار الدمام مول21

476.000.000الريا�صطريق اجلامعة-جامعة امللك �شعود22

19.087.500.000الإجمايل
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ملخ�س جدول املرافق والتقييمات
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�صروط التكليف

العميل
�شركة املراكز العربية)ال�شركة / » �شركة املراكز العربية«.(

املخاطبون
�شركة املراكز العربية ومورغان �شتانلي و�شامبا كابيتال باعتبارها جهات راعية ومقدمي خدمات االإكتتاب )ي�شار اإليهم جمتمعني مع ال�شركة فيما 

بعد بـ »املخاطبون«(.

التعليمات والغر�س من التقييم
ُكلفنا مبهمة تقدمي اآرائنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقارات التي ت�شتحوذ عليها �شركة املراكز العربية عن طريق التملك املطلق اأو اال�شتئجار التي �شيتم 

اإ�شافتها من قبل ال�شركة يف ن�شرة االإ�شدار ب�شاأن الطرح العام االأويل لالأ�شهم واإدراجها يف ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.
اأُعد تقرير التقييم وينبغي قراءته باالقرتان مع نطاق العمل و�شروط التكليف املوؤرخة يف 4 نوفمرب 2015 كما مت حتويل احلقوق املتعلقة بها بتاريخ 1 

مايو 2017 و4 يونيو 2018 وكذلك املبادئ العامة املتبعة عند اإعداد التقييمات والتقارير املرفقة حتت م�شمى امللحق ب.

معايري التقييم
القانونيني )يوليو 2017(  للم�شاحني  امللكي  للمعهد  املهنية  واملعايري  املعتمدين  للمقيمني  ال�شعودية  الهيئة  التقييم طبًقا لالئحة  تنفيذ مهمة  قد مت 

)»املعايري املهنية«( ومبا يتوافق مع املالحظات التوجيهية الواردة يف معايري التقييم الدولية )االإ�شدار 2017(.

مو�صوع التقييم
اأدناه  العقارات  جداول  يف  بالتف�شيل  مذكور  هو  كما  بالتجزئة،  جتارة  قطاع  يف  امل�شتخدمة  العقارات  من  متنوعة  جمموعة  من  املحفظة  تتاألف 

)»العقارات«(. كما اأن تقديرنا للقيمة مبني على قيمة االأر�ص واملباين وال�شناعات واملاكينات الالزمة لتوفري خدمات البناء العادية.

�صوابق العمل 
قمنا بتقييم العقارات كما يف 30 �شبتمرب 2015 و31 مار�ص 2016 و31 مار�ص 2017 و30 �شبتمرب 2017 و31 مار�ص 2018 و30 يو نيو 2018 و30 �شبتمر 
2018، علًما باأن الن�شبة االإجمالية الأتعاب جيه األ األ املح�شلة من �شركة املراكز العربية اإلى الن�شبة االإجمالية لدخلها املحقق اأثناء ال�شنة ال�شابقة اأقل 

من 5%، وهي ن�شبة »طفيفة« وفق معايري املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني.

ت�صارب امل�صالح
لي�ص لدينا ما يدفعنا اإلى االعتقاد بوجود اأي ت�شارب فعلي اأو حمتمل يف امل�شالح قد مينعنا من تقدمي اآراءنا حول قيمة العقارات ب�شورة م�شتقلة 

ومو�شوعية، �شواء اأكان ذلك الت�شارب من جانب جيه األ األ اأو كل فرد من اأفراد فريق التقييم العاملني يف هذا امل�شروع.

و�صع املقيمون
اأ�شرف ال�شيد �شاميون براند وهو زميل املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني ورئي�ص ق�شم التقييم واملعامالت - يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا 
على تقييم امل�شروع باعتباره -املقيم امل�شوؤول- عن امل�شروع. وقد تلقى العون من العديد من املقيمني العاملني لدى جيه األ األ والواردة تفا�شيلهم يف 
اجلداول املذكورة اأدناه، كما اأن امل�شطلح -نحن- ي�شري اإلى اأع�شاء ذلك الفريق جمتمعني. يتمتع الفريق مبا يكفي من املعرفة املحلية والدولية ب�شوق 

العقارات باالإ�شافة اإلى املهارات والفهم الالزم لتنفيذ التقييم بكفاءة.
نزاول ن�شاطنا باعتبارنا مقيم خارجي ح�شب التعريف الوارد له يف املعايري:

»املقيم )وي�شمل ذلك �شركائه( الذي ال يوجد بينه وبني العميل اأو اأي وكيل يت�شرف نيابة عنه اأو حتى مو�شوع املهمة اأي �شلة جوهرية«.

تقييم امل�صلحة
لقد قمنا بتقييم امللكية املطلقة وامل�شتاأجرة يف العقارات. ملزيد من التفا�شيل، يرجى مراجعة التقارير املتعلقة بكل عقار اأدناه.

اأ�ص�س التقييم
نقدم اآراءنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:

»القيمة املقدرة التي من املفرت�ص ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام  بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على 
اأ�ش�ص جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق الالزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه«.

وطبًقا ملا هو معمول به يف ال�شوق املحلية، مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن اإمتام املعاملة والتي يتكبدها امل�شرتي عند اال�شتحواذ 
اأو اأي م�شوؤولية �شريبية.
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 توجد مزيد من التعليقات ب�شاأن تعريف القيمة ال�شوقية وتطبيقها يف امللحق ج.

تاريخ التقييم
اأُجِري التقييم بتاريخ 31 دي�شمرب 2018.

عملة التقييم
عملة التقييم هي الريال ال�شعودي.

الن�صر
ال يجوز ن�شر هذا التقرير )اأو اأي جزء منه( وال جتوز االإ�شارة اإليه يف اأي اإعالن ي�شبق عملية الطرح اأو املواد االإعالنية املذكورة على الطرق اأو وثيقة 
الت�شجيل اأو التعميم الذي يتم اإعداداه قبل الطرح العام االأويل اإال بعد احل�شول على اإذن م�شبق منا )على اأال يتم حجب اأو تاأخري هذا االإذن دون 
اأ�شباب معقولة( ومراجعتنا التف�شيلية للن�ص الذي �شيتم اإيراده، كما يحق لنا حتديث هذا التقرير )اأو اأي جزء منه( اأو تعديله عند ال�شرورة )ح�شب 

االأحوال(. هذا ونتيح ا�شتخدام حمدود لهذا التقرير يف املواد الرتويجية فقط.
نوافق على اإدراج هذا التقييم يف ن�شرة االإ�شدار رهًنا مبوافقتنا على ال�شيغة واالأ�شلوب املتبعني يف الن�شر على اأال يتم حجب هذه املوافقة اأو تاأخريها 

دون اأ�شباب معقولة وكذلك رهًنا بح�شولنا على فر�شة معقولة لتحديث اأو تعديل هذا التقرير.
وال يجوز ن�شر هذا التقرير كاماًل اأو جزئيًا اأو االإ�شارة اإليه يف اأي وثيقة اأو بيان اأو تعميم اأو اأي ات�شال اأو مرا�شالت مع طرف ثالث اإال بعد احل�شول 

على موافقتنا امل�شبقة على ال�شيغة واالأ�شلوب الذي �شيظهر به. بيد اأنه ال ُيطلب احل�شول على موافقتنا اإذا كان االإف�شاح مطلوب مبوجب القانون.

امل�صوؤولية
ال يجوز االعتماد على هذا التقرير اإال يف اإطار الغر�ص الذي اأُعد من اأجله. وال يجوز االعتماد على اأي م�شودة لهذا التقرير.

كما اأن م�شوؤوليتنا اأمام امل�شتثمرين والعميل واملخاطبني فيما يتعلق بهذا التقرير غري حمدودة. ومع ذلك، يف حال عدم جناح الطرح العام االأويل، 
فال تتجاوز م�شوؤوليتنا العقدية والتق�شريية )مبا يف ذلك االإهمال اأو خرق االلتزامات القانونية( جتاه املخاطبني مليون دوالر اأمريكي، وذلك يف حالة 

التحريف اأو غري ذلك من اأخطاء تن�شاأ عن هذا التكليف اأو فيما يتعلق به وي�شتثنى من تلك االأخطاء االحتيال وحاالت الوفاة واالإ�شابة ال�شخ�شية.
كما تقرون اإحاطة االأطراف الثالثة، با�شتثناء من يكتتبون يف االأ�شهم بعد الطرح العام االأويل، ممن يتم االإف�شاح لهم عن هذا التقرير باأنه ال يعتمد 

عليه واأن جيه األ األ تخلي م�شوؤوليتها اأًيا كانت جتاههم فيما يتعلق بهذا التقرير.

الفح�س
طبيعة وم�شدر املعلومات املعتمد عليها

زودتنا �شركة املراكز العربية باملعلومات املتعلقة بالعقارات املذكورة اأدناه، والتي قمنا باالإعتماد عليها ب�شكل كامل ما مل ين�ص على خالفه يف تقارير 
العقارات التالية:

ཛ .شكوك امللكية، حيثما ينطبق ذلك�
ཛ .ن�شخ من عقود اإيجار االأرا�شي/املباين
ཛ .املخططات اأو الكروكي املعني املتعلق باملواقع
ཛ  تقرير النتائج الرئي�شية الإجراءات العناية املهنية الالزمة القانونية ال�شادر عن �شركة عبدالعزيز العجالن و�شركاه باال�شرتاك مع �شركة

بيكر اآند ماكنزي ال�شادر بتاريخ 19 دي�شمرب 2018.
ཛ  20 تقرير النتائج الرئي�شية الإجراءات العناية املهنية الالزمة املالية ال�شادر عن براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز يف الن�شرة ال�شادرة بتاريخ

دي�شمرب 2018.
ཛ .شهادات اإكمال البناء�
ཛ .خرائط القاعدة
ཛ .2018 جداول االإيجار كما يف 31 دي�شمرب
ཛ .2018/2017/2016/2015 قائمة االأرباح واخل�شائر غري املدققة لعام
ཛ .2019-2018 ميزانية امل�شروفات الراأ�شمالية لعام
ཛ .تراخي�ص البناء
ཛ .2018 ملخ�ص االإقبال اأبريل 2016 - مار�ص
ཛ  معلومات ب�شاأن اأداء املبيعات يف املحفظة )اأبريل 2017 - مار�ص 2018( التي ت�شم امل�شتاأجرين الذين يدفعون بدل اإيجار حمت�شًبا على

اأ�شا�ص االإيرادات باالإ�شافة اإلى بدل االإيجار االأ�شا�شي املتفق عليه يف عقود االإيجار.
ཛ .ر�شوم اخلدمة ور�شوم املياه املربدة لل�شنوات الثالث املا�شية
ཛ .معلومات ب�شاأن متديد عقد االإيجار الرئي�شي ل�شلمى مول يف حائل، اململكة العربية ال�شعودية
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ཛ .الن�شخة املجددة لعقد االإيجار الرئي�شي لعزيز مول
مل نتحقق من املعلومات املقدمة. اأقرت �شركة املراكز العربية، نيابة عن جميع االأطراف التي زودتنا باملعلومات، باأن جميع املعلومات والوثائق 
املقدمة اإلينا دقيقة وكاملة فيما يتعلق بجميع اجلوانب اجلوهرية. واإذا ثبت غري ذلك، فاإننا نحتفظ باحلق يف تعديل تقييمنا وفًقا لذلك، فمن 

�شاأن اأي تغيري يف املعلومات املذكورة اأعاله والتي اعتمدنا عليها اأن يوؤثر تاأثرًيا جوهرًيا يف قيمة العقارات.
وقبل ت�شليمنا هذا التقرير و/اأو اإ�شدارنا اأي خطابات مطلوبة منا، اأخربتنا �شركة املراكز العربية كتابًة بجميع ما تعلمه من وقائع اأو معلومات 

جوهرية من �شاأن معرفتها:
ཛ .التاأثري يف نتائجنا الواردة يف هذا التقرير واأي خطابات ت�شديق على �شحة املعلومات املالية
ཛ .التاأثري يف �شحة الوثائق املقدمة اإلينا من جانب العميل اأو وكالئه اأو دقتها اأو اكتمالها

وهذا يعني اأننا �شوف نقوم بالتعديالت الالزمة على تقييمنا لدى اإخطارنا من جانب ال�شركة باأي من تلك الوقائع اأو املعلومات.
نوؤكد اأن �شركة املراكز العربية اأخربتنا ب�شورة ر�شمية باأنها مل جتر اأي تغيريات جوهرية على العقارات التي تتاألف منها املراكز التجارة العاملة، 
وذلك بدًءا من تاريخ معاينة العقارات حتى تاريخ �شدور التقرير. بيد اأننا نرى بناء على املعلومات التي قدمتها لنا ال�شركة اأن م�شاريع االإن�شاء �شهدت 

تغرًيا كبرًيا منذ تاريخ اآخر معاينة اأجريناها وذلك نتيجة للتطورات التي �شهدتها عملية االإن�شاء. وقد طبقنا كل تغيري يف تقريرنا.

نطاق الفح�س
اأعددنا تقريرنا يف �شوء خربتنا واالنطباع املتمثل يف اأن ال�شركة �شتح�شل على م�شورة اإ�شافية متخ�ش�شة عند ال�شرورة. ومتى ما كانت هناك اأمور 

مثرية للقلق اأو االإهتمام فقد اأ�شرنا ونوهنا اإليها يف تقرير التقييم. كما ويحق لنا مراجعة التقييمات وتغيريها بعد ما تتم معاينات تف�شيلية الحقة.

امللكية واحليازة
ا لدى البلديات املعنية. تلقينا تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�شادر عن �شركة عبدالعزيز العجالن و�شركاه باال�شرتاك  مل جنر باأنف�شنا فح�شً

مع �شركة بيكر اآند ماكنزي ال�شادر بتاريخ 19 دي�شمرب 2018.
ال�شركة بعقود  اأنها واقعة حتت حيازة  العقارات على افرتا�ص  ال�شركة، قمنا بتقييم  العناية املهنية الالزمة القانوين وتعليمات  وبعد درا�شة تقرير 
�شحيحة متنحها حق امللكية اأو االإيجار دون اأي رهون اأو ر�شوم اأو اأعباء اأو م�شالح الأي اأطراف ثالثة التي من املمكن نقلها الى اأطراف اأو جهات اأجنبية. 
اإذا كانت ال�شركة ت�شتحوذ على جزء من مبنى/جممع اأو م�شاحة م�شرتكة تزيد م�شاحته على امل�شاحة التي ي�شغلها العقار يف ذلك املبنى/املجمع اأو 
امل�شاحة امل�شرتكة، فاإنا اأعددنا تقريرنا على فر�ص وجود �شك ملكية منف�شل اأو ميكن ا�شتخراجه دون اأي تكلفه فيما يتعلق بذلك اجلزء دون اأي رهون 

اأو ر�شوم اأو اأعباء اأو م�شالح الأي اأطراف ثالثة التي من املمكن نقلها الى اأطراف اأو جهات اأجنبية.
واإذا ثبت يف امل�شتقبل وجود عيب يف حق امللكية اأو قيود مفرو�شة على اإمكانية نقل امللكية، فاإن ذلك قد يوؤثر على تقييمنا وبالتايل يحق لنا مراجعة 

التقييم وتعديله.

املعاينة وامل�صاحات
الأغرا�ص التقييم، اأجرينا معاينة ب�شرية خارجية/داخلية للعقارات. اأكدت �شركة املراكز العربية اأنه من التاريخ الذي اأجرينا فيه التقييم، مل حتدث 

اأي تغيريات جوهرية يف اخل�شائ�ص ال�شكلية للعقارات وامل�شاحات التي تقع عليها تلك العقارات بدًءا من تواريخ املعاينة.
مل جُنِر م�شًحا �شاماًل للعقارات، اإذ اأكدت ال�شركة على اإمكانية االعتماد على م�شاحات املواقع وامل�شاحات القابلة للتاأجري املقدمة اإلينا. وجتدر االإ�شارة 
التي  القيا�ص  قواعد ممار�شات  والتي تختلف عن مدونة  ال�شركة  لدى  بها  املعمول  القيا�ص  �شيا�شة  وفق  ت  اأُِعدَّ املعلومات  تلك  باأن  اأُخِطرنا  اأننا  اإلى 
َرت يف اإطار اآخر ال�شفقات  و�شعها املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني )الطبعة ال�شاد�شة(. وينبغي يف هذا ال�شدد، مالحظة اأن م�شتندات االإيجار ُحرِّ

االإيجارية املتعلقة بالعقارات. لذا، ندرك اأن مقارنة امل�شتويات االإيجارية اأجريت دون اإ�شافة اأي عقارات جديدة.
ونو�شى بتكليف اخت�شا�شيني بالتحقق من امل�شاحات املقدمة لنا.

حالة العقارات
وا�شتخدامها وذلك  تتالءم مع عمرها  بنيتها وكونها يف حالة جيدة  العقارات يف  اأ�شا�ص جودة  تقريرنا على  اأعددنا  للمباين، حيث  مل جنر م�شًحا 

با�شتثناء ما مت اإبالغنا به وما هو من�شو�ص عليه يف اجلداول املذكورة اأدناه. ونو�شي بتكليف اخت�شا�شيني بالتحقق من ذلك.

املرافق وخدمات املباين
مل نعاين املرافق املتوفرة يف العقارات ناهيك عن االأجهزة واملعدات الالزمة لتوفري خدمات املباين االعتيادية. واأعددنا تقريرنا على اأ�شا�ص كفاية 
املرافق وخدمات املباين وجودتها مبا يتيح ت�شغيل العقارات ف�شاًل عن ا�شتخدامها/تو�شيعها يف امل�شتقبل. ونو�شي بتكليف اخت�شا�شيني بالتحقق من 

ذلك.

اأنظمة التخطيط والبناء
البناء/ املعنية جميع رخ�ص  الهيئات  ال�شركة من  ا�شتخراج  تقريرنا على فر�ص  اأعددنا  البناء.  اأو  التخطيط  مل جنر معاينات بخ�شو�ص عمليات 

�شهادات االإكمال الالزمة اأو اإمكانية ا�شتخراجها دون اأي تكاليف كما اأننا اأعددناه على فر�ص بناء العقارات طبًقا للوائح ذات العالقة وذلك با�شتثناء 
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ما مت اإبالغنا به وما هو من�شو�ص عليه يف تقارير العقارات الواردة فيما يلي.

التلوث واملواد اخلطرة
ا للتاأكد من عدم وجود تلوث اأو مواد خطرة. اأعددنا تقريرنا على فر�ص عدم وجود تلوث اأو مواد خطرة بالعقارات وذلك با�شتثناء ما  مل جنر فح�شً

مت اإخطارنا به وما هو من�شو�ص عليه يف اجلداول الواردة فيما يلي. ونو�شى بتكليف اخت�شا�شيني بالتحقق من ذلك.

امل�صائل البيئية
ا لالأو�شاع البيئية، اأعددنا تقريرنا على فر�ص عدم تاأثر العقارات �شلًبا باالأو�شاع البيئية واأن حالة االأر�ص ت�شمح باأي تطوير/تو�شيع  مل جُنِر فح�شً

وذلك با�شتثناء ما مت اإخطارنا به وما هو من�شو�ص عليه يف اجلداول الواردة فيما يلي. ونو�شى بتكليف اخت�شا�شيني بالتحقق من ذلك.

الت�صاريح/الرتاخي�س/ال�صهادات/التفاقيات الت�صغيلية
ا حلالة الرتاخي�ص والت�شاريح وال�شهادات واالتفاقيات الت�شغيلية. اأعددنا تقريرنا على فر�ص وجود تراخي�ص وت�شاريح و�شهادات  مل جنر فح�شً
واتفاقيات �شاحلة تتعلق بالت�شغيل امل�شتمر للعقارات وفًقا جلميع اللوائح ذات العالقة واأنها �شيتم جتديدها بعد انتهائها دون م�شاكل اأو تكلفة كبرية، 

وذلك با�شتثناء ما مت اإخطارنا به وما هو من�شو�ص عليه يف اجلداول الواردة اأدناه.

جدول الإيجار
تلقينا جداول اإيجار العقارات كما يف 31 دي�شمرب 2018، وتو�شح تلك اجلداول موقع الوحدة ورقمها ونوعها ووظيفتها وا�شم امل�شتاأجر واإ�شم العالمة 
التجارية وامل�شاحة القابلة للتاأجري )باملرت املربع( وتاريخ بدء االإيجار وتاريخ انتهائه )ح�شب التقومي امليالدي( واالإيجار االأ�شا�شي ال�شنوي ور�شوم 

اخلدمة ور�شوم املياه املربدة.
َمت لنا، فاأ�شرنا اإلى �شروطها ب�شورة مرجعية يف جداول االإيجار. مل نتلَق ن�شخ جلميع اتفاقيات االإيجار، فاأما ن�شخ اتفاقيات االإيجار املوقعة التي ُقدِّ

لقد قمنا باإجراء املزيد من اال�شتف�شارات ب�شاأن زيادات االإيجار املتعاقد عليها وفرتات االإعفاء من االإيجار واخل�شومات االإيجارية والديون املعدومة 
ودر�شنا جميع ما تلقيناه من تفا�شيل يف اإطار ذلك الفح�ص.

تلقينا تقرير عناية واجبة مالية من اإعداد �شركة براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز �شمن ن�شرة االإ�شدار ال�شادرة بتاريخ 20 دي�شمرب 2018، حيث اإنها قامت 
مبراجعة عينة منوذجية التفاقيات االإيجار املوقعة ومقارنتها باملعلومات الواردة يف جداول االإيجار. واأفادت براي�ص ووتر هاو�ص كوبرز يف ذلك التقرير 

اأنها مل جتد اأي تناق�شات بني تلك االتفاقيات وجداول االإيجار واأن جداول االإيجار كاملة ودقيقة.
لقد قمنا بتقييم العقارات وفق االأ�ش�ص املذكورة اأدناه. واإذا ثبت يف امل�شتقبل وجود اأي معلومات غري دقيقة اأو �شحيحة يف جداول االإيجار، فاإن ذلك 

قد يوؤثر على تقييمنا وبالتايل يحق لنا مراجعة التقييم وتعديله.

الإيجارات الإ�صغالية
اأعددنا تقرير القيمة على فر�ص اإبرام جميع اتفاقيات االإيجار ب�شروط جتارية و�شوقية بحتة.

تلقينا ن�شًخا من بع�ص اتفاقيات االإيجار املختارة اخلا�شة بالعقارات. اأكدت �شركة املراكز العربية لنا اأن هذه االتفاقيات هي االتفاقيات القيا�شية 
اإلينا جلميع  املقدمة  االإيجار  اتفاقيات  �شروط  تقدير مماثلة(  اأقل  )اأو على  تقريرنا على فر�ص مطابقة  واأعددنا  امل�شتخدمة يف جميع عقاراتها. 

اتفاقيات االإيجار املوقعة. واإذا ثبت خالف ذلك يف امل�شتقبل، فيحق لنا تعديل تقييمنا.
فيما يلي اأمثلة على ال�شروط الرئي�شية الواردة يف اتفاقيات االإيجار.

االح�شاء مول، الهفوف
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ال�شروطالأحكام

�شركة املراكز العربيةامل�شتاأجر

�شيتي ماك�صاال�شم التجاري للم�شتاأجر

1431/08/03هـ )املوافق 2010/07/14م(تاريخ البدء

1441/08/02هـ )املوافق 2020/03/26م(تاريخ االنتهاء

ال ينطبقفرتة التجهيز

الدفعة االإيجارية ال�شنوية

ال�شنة االأولى - 7% من اإجمايل املبيعات ال�شنوية مع دفعة مقدمة يحددها العقد.
ال�شنة الثانية اإلى ال�شنة العا�شرة - 8% من اإجمايل املبيعات ال�شنوية مع دفعة مقدمة يحددها العقد.

اإذا كانت الن�شبة الفعلية للمبيعات ال�شنوية اأعلى من الدفعة املقدمة، يدفع امل�شتاأجر فرق القيمة.
ل فرق القيمة اإلى دفعة ال�شنة التالية. واإذا كانت الن�شبة الفعلية للمبيعات ال�شنوية اأقل من الدفعة املقدمة ُيرحَّ

ويدفع االإيجار ال�شنوي يف دفعة واحدة عند توقيع العقد من خالل �شيك بنكي اأو حوالة م�شرفية. ويتم دفع االإيجار ال�شنوي لكل �شنة الحقة بنهاية كل �شنة 
تعاقدية.

ال ينطبقفرتة ال�شماح

خا�شع لبند )الدفعة االإيجارية ال�شنوية( املذكور اأعاله.االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات

م�شمولة �شمن االإيجار املذكور اأعالهر�شوم اخلدمة ور�شوم املياه املربدة

م�شموح به ب�شرط احل�شول على موافقة م�شبقة من املالكالتنازل/االإيجار من الباطن

قابلة للتجديد لفرتة مماثلةالتجديد

التغيريات م�شموح بها يف الوحدات ب�شرط احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من املالك التغيريات

تكون على ح�شاب امل�شتاأجر وطبًقا ل�شروط املالكاأعمال التجهيز

امل�شدر: تف�شري �شركة جيه األ األ لعقد االإيجار املقدم من ال�شركة

ال�شالم مول، جدة
ال�صروطالأحكام

�شركة اإمنائية لال�شتثمار والتطوير العقاري وال�شياحيامل�شتاأجر

دانوباال�شم التجاري للم�شتاأجر

1430/08/01هـ املوافق 2009/07/23متاريخ البدء

1445/07/30هـ املوافق 2024/02/09متاريخ االنتهاء

ال ينطبقفرتة التجهيز

مبلغ ثابت، 10%عند توقيع العقد، و50% بعد اأربعة اأ�شهر من توقيع العقد، و40% بعد توقيعه ب�شنة كاملة. يدفع االإيجار ال�شنوي لكل �شنة الحقة على ق�شطني الدفعة االإيجارية ال�شنوية
يف اليوم االأول من كل فرتة قوامها �شتة اأ�شهر.

5% كل خم�ص �شنوات.مراجعة االإيجار ال�شنوي

ال ينطبقفرتة ال�شماح

ال ينطبقاالإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات

املبلغ الثابتر�شوم اخلدمة ور�شوم املياه املربدة

م�شموح به ب�شرط احل�شول على موافقة م�شبقة من املالكالتنازل/االإيجار من الباطن

قابل للتجديد لفرتة مماثلة ب�شرط موافقة كال الطرفنيالتجديد

التغيريات م�شموح بها يف الوحدات ب�شرط احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من املالكالتغيريات

تكون على ح�شاب امل�شتاأجر وطبًقا ل�شروط املالكاأعمال التجهيز

امل�شدر: تف�شري �شركة جيه األ األ لعقد االإيجار املقدم من ال�شركة

نود االإ�شارة اإلى اأن �شركة عبدالعزيز العجالن و�شركاه باال�شرتاك مع �شركة بيكر اآند ماكنزي اأ�شارت يف تقرير النتائج الرئي�شية الإجراءات العناية 
املهنية الالزمة القانوين ال�شادر بتاريخ 19 دي�شمرب 2018 اإلى اأن ال�شركة قدمت عينة من عقود االإيجار املربمة مع امل�شتاأجرين اخلم�ص الرئي�شيني 
الذين يوؤجر كل منهم عدة متاجر يف العديد من املراكز التجارية التابعة لل�شركة باالإ�شافة اإلى عينة من عقود االإيجار املربمة مع خمتلف االأطراف 

ذات العالقة.
ندرك اأن امل�شت�شار القانوين مل يجد اأي اإ�شكاليات قانونية تتعلق بعينة العقود املقدمة.

املخاطر الرئي�صية
اإ�شارة الى املعلومات الواردة يف تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�شادر بتاريخ 19 دي�شمرب 2018 وتقرير العناية املهنية الالزمة املالية ال�شادر 

بتاريخ 20 دي�شمرب 2018 )�شمن ن�شرة االإ�شدار(، نود لفت انتباهكم اإلى ما يلي من املخاطر التي مت حتديدها من قبل امل�شت�شارين:
ཛ  ال يوجد ما ي�شمن كفاية معدالت الزيادة املتفق عليها عند اإبرام عقود االإيجار لتعوي�ص ال�شركة عن الزيادة يف التكاليف الت�شغيلية اأو معدالت

الت�شخم اأو اأنها �شتماثل معدالت النمو يف لبدالت االإيجار. وعالوة على ذلك، قد ال تتمكن ال�شركة، وخا�شة يف االأ�شواق عالية التناف�شية وعلى 
ر يف  وجه التحديد االأ�شواق التي يوجد بها م�شتاأجرين تتهافت عليهم املراكز التجارية، من تطبيق اأحكام زيادة بدالت االإيجار، بل اإنها قد ُت�شطَّ

املقابل اإلى تقدمي خ�شومات لهم ال�شتبقائهم يف مراكزها التجارية.
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نود لفت انتباهكم اإلى اأن ال�شركة ا�شطرت اإلى تقدمي خ�شومات على بدالت االإيجار لبع�ص امل�شتاأجرين.
ཛ  اإن معظم عقود االإيجار الرئي�شية ال متنح ال�شركة حق جتديدها بعد انتهاء مدتها االأولية كما اأن العديد منهالي�ص فيها ما مينح امل�شتاأجر اأي

تعوي�شات عن التح�شينات التي اأجراها علىاالأر�ص املوؤجرة، وعلى وجه التحديد كاملراكز التجارية، عند انتهاء املدة االأولية للعقد اأو ف�شخه.
نود لفت انتباهكم اإلى اأن تقييمنا اأُِعدَّ ا�شتناًدا اإلى ال�شروط القائمة واأنا مل نفرت�ص جتديد عقود االإيجار الرئي�شية.

ཛ  اإ�شافة اإلى ما �شبق، اأبرمت ال�شركة عقود اإيجار رئي�شية ملواقع بهدف تطويرها يف امل�شتقبل. ويف بع�ص العقود، تتمتع ال�شركة بفرتات- اإعفاء من
االإيجار- يف الوقت احلايل. وعندما تنتهي فرتات االإعفاء من االإيجار، �شتكون ال�شركة ملزمة بالبدء يف �شداد ملدفوعات بدالت االإيجار املقررة 
يف عقود االإيجار الرئي�شية ب�شرف النظر عما اإذا كانت اأعمال التطوير قد اأجريت اأم ال. ويعني اأي تاأخري يف تطوير تلك املواقع اأن ال�شركة 
�شتدفع مبالغ بدالت االإيجار دون اأي اإيرادات تغطيها. تقوم ال�شركة يف الفرتة احلالية بر�شملة تكاليف عقود االإيجار الرئي�شية اإلى حني تطوير 
املواقع. ويف حال كان هناك تاأخري يف تطوير تلك املواقع، ُيلزم مراجعوح�شابات ال�شركة ب�شطب هذه التكاليف من راأ�ص املال واإدراجها حتت بند 

النفقات الت�شغيلية، وهو ما يوؤثر �شلًبا على اأرباح ال�شركة.
نود لفت انتباهكم اإلى اأننا تلقينا تعليمات بعدم تقييم تلك العقود الحتمال اإدراجها حتت بند اخل�شوم.

ཛ  مبوجب اتفاقية ال�شراء الرئي�شية التي اأبرمتها ال�شركة مبوجب ت�شهيل االإجارة، تنازلت ال�شركة عن ملكيتها امل�شجلة لبع�ص العقارات ل�شالح
جهات تابعة للبنوك امل�شاركة يف االإجارة وذلك مقابل تلقي مبلغ التمويل االأ�شا�شي املقدم مبوجب االإجارة.

نود لفت انتباهكم اإلى اأننا اأجرينا تقييمنا على اعتبار خلو العقارات من اأي رهون وعدم وجود خم�ش�شات لتغطية املخاطر املذكورة اأعاله.
ཛ  ين�ص عقد االإيجار الرئي�شي املتعلق باجلامعة بوليفارد )الريا�ص( على اأنه ال يجوز الأي من م�شاهمي امل�شتاأجر )�شركة املراكز العربية( طوال

فرتة االإيجار التنازل عن اأو نقل ح�ش�شهم الأي �شركة تابعة اأو اأي �شخ�ص اآخر دون احل�شول على موافقة كتابية م�شبقة من املالك.
كما هو مذكور يف تقرير العناية املهنية الالزمة القانوين ال�شادر بتاريخ 22 نوفمرب 2018 ح�شل العميل على خطاب عدم ممانعة فيما يتعلق باجلامعة 
بوليفارد )الريا�ص( بتاريخ 31 اأوكتوبر 2018 موقع من قبل املوؤجر مبوجب عقد االإيجار الرئي�شي - وادي الريا�ص. وي�شري املوؤجر يف خطابه املذكور 

اأعاله الى اأنه على علم بالتغيري املتوقع يف �شيطرة ال�شركة والناجت عن عملية الطرح، واأنه لي�شت لديه اأية اعرتا�شات يف هذا ال�شاأن.
ཛ  ،)مت اإ�شدار�شهادات اإكمال بناء ال�شادرة عن االأمانة املعنية واملتعلقة بت�شعة )9( مراكز التجارية )من اإجمايل عدد املراكز البالغة 19 مركز

وهي حاليًا يف غ�شون احل�شول على �شهادات لبقية املراكز.
نود لفت انتباهكم اإلى اأننا اأجرينا تقييمنا على فر�ص ح�شول العقارات على جميع الت�شاريح والرتاخي�ص وال�شهادات الالزمة. اإذا مل تتمكن ال�شركة 

من احل�شول على الرتاخي�ص التجارية الالزمة بحلول تاريخ الطرح، فيحق لنا مراجعة اآرائنا ب�شاأن القيمة.
ཛ  تن�شاأ عن ملكية العقارات يف اململكة العربية ال�شعودية العديد من الق�شايا، وعلى وجه اخل�شو�ص نزاعات على امللكية وذلك ب�شبب عدم وجود

�شجل مركزي لالأرا�شي. وحيث اإن انتفاء نق�ص امللكية غري موجود حتى االآن يف اململكة العربية ال�شعودية، هناك جمموعة متنوعة من االأدلة 
التاريخية التي يعتمد عليها يف حتديد ملكية االأر�ص واإثباتها، مبا يف ذلك االأحكام ال�شادرة من املحكمة واتفاقيات البيع وال�شكوك التاريخية. 

ونظًرا اإلى اأنه قد ال تتوفر جميع االأدلة ذات العالقة يف كل حالة، فهناك خطر كامن متمثل يف احتمال وقوع نزاعات على امللكية يف امل�شتقبل.
ونود لفت انتباهكم اإلى اأننا مل ندر�ص يف تقييمنا املخاطر االأكرب املرتبطة بالعقارات با�شتثناء تلك املذكورة اأعاله.

ཛ  بلغت قيمة الذمم الدائنة لل�شركة فيما يخ�ص ا�شتئجار االأرا�شي 61.9 مليون ريال �شعودي )للمزيد من التفا�شيل يرجى مراجعة ق�شم الذمم
الدائنة من ن�شرة االإ�شدار( كما يف 30 يونيو 2018، الذمم املالية املتعلقة باإ�شتئجار االأرا�شي كما يف 30 يونيو 2018 هيلمتعلقة ب�شكل رئي�شي 
بهيفاء مول )14.5 مليون ريال �شعودي(، جوري مول )12.1 مليون ريال �شعودي(، الظهران مول )10.6 مليون ريال �شعودي(، ومول العرب 

)9.9 مليون ريال �شعودي(. 
ཛ  وقد قدمنا ا�شتف�شاًرا للعميل يف هذا اخل�شو�ص، حيث رد العميل قائاًل اأنه من الطبيعي يف �شوء العالقة القوية مع هوؤالء املالك وجود ذمم دائنة

قائمة فيما يتعلق بعقود اال�شتئجار طويلة االأجل. وقد اأخربتنا ال�شركة اأنه مت االإتفاق على دفع الذمم الدائنة مبوجب خطة �شداد مت االإتفاق عليها 
من قبل موؤجري عقد االإيجار الرئي�شي.

والأننا مل نتلَق معلومات ب�شاأن املبالغ املتعلقة بتلك الذمم، يرجى مالحظة اأننا مل نذكر املخاطر املذكورة اأعاله يف تقييمنا حيث اأعددنا التقرير على 
فر�ص عدم وجود اأي ذمم دائنة فيما يخ�ص العقارات امل�شتاأجرة.

ونود لفت انتباهكم اإلى اأنه يف حال توفر تفا�شيل ب�شاأن املبالغ املتعلقة بتلك الذمم، ف�شيعود ذلك باأثر مبا�شر على التدفقات النقدية وهو ما يوؤثر �شلًبا 
على قيمة العقارات، علًما باأنه يحق لنا مراجعة اآرائنا ب�شاأن القيمة لدى توفر تلك املعلومات.

ندرك اأن ت�شميم املراكز التجارية وبنائها تقوم عليه ب�شفة اأ�شا�شية اأطراف ذات عالقة )�شركة فواز عبدالعزيز احلكري العقارية وي�شار اليها فيما 
بعد بـ )فا�ص للمقاوالت(. اأو�شحت االإدارة اأن االأ�شعار التي عر�شتها �شركة فا�ص للمقاوالت اأقل من ال�شعر ال�شوقي حيث اإن ال�شركة ت�شتعني بها لبناء 

جميع مراكزها التجارية، وهو ما يتيح لها فر�شة التفاو�ص على اأ�شعار اأف�شل.
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ونود لفت انتباهكم اإلى اأنه يف حالة اال�شتعانة بطرف ثالث كما يف تاريخ الطرح لبناء اأي عقار حتت الت�شييد، فهناك خطر مرتبط بعدم القدرة على 
التفاو�ص على اأ�شعار مماثلة لتلك املعرو�شة من �شركات االإن�شاء االأخرى وهو ما يوؤثر على القيمة ال�شوقية لتلك العقارات.

نود االإ�شارة اإلى اأن اأعمال تو�شعة النخيل بالزا وردت يف قائمة العقارات االأخرى من تقريرالعناية املهنية الالزمة  املايل، كما ندرك اأن العقار يتاألف 
ا من بنده هايربماركت. اأي�شً

ونود لفت انتباهكم اإلى اأن التو�شعة املذكورة اأعاله ت�شكل جزًءا من �شجل بدالت االإيجار املقدم لنا الأغرا�ص التقييم. وبالتايل فاإن القيمة ال�شوقية 
للتو�شعة وردت يف القيمة ال�شوقية للنخيل بالزا.

منهجية التقييم

تعريف القيمة ال�صوقية
للمعهد  ال�شعودية للمقيمني املعتمدين واملعايري املهنية )يوليو 2017( )املعايري املهنية(  الهيئة  ال�شوقية وفًقا لالئحة  للقيم  تقدم تقييماتنا تقديًرا 

امللكي للم�شاحني القانونيني:
»القيمة املقدرة التي من املفرت�ص ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام  بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على 
اأ�ش�ص جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق الالزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه«. )هيكل االإيجار االأ�شا�شي واالإيجار املحت�شب 

على اأ�شا�ص االإيرادات
اأخربتنا �شركة املراكز العربية اأن عقود االإيجار تنطوي يف العادة على بند يتعلق باالإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات. ويلزم ذلك البند ال�شركة 
ب�شداد بدل اإيجار حمت�شب على اأ�شا�ص ما حتققه من اإيرادات. وحُتت�شب قيمة بدل االإيجار املُحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات بناًء على ن�شبة املبيعات 
حال جتاوزها قيمة بدل االإيجار االأ�شا�شي، وهذه الن�شبة متفق عليها يف عقد اال�شتئجار، ويتوجب دفع بدل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات يف 

نهاية كل �شنة متى جتاوزت ن�شبة املبيعات قيمة بدل االإيجار االأ�شا�شي.

تعريف اإجمايل الإيجار احلايل
اإجمايل االإيجار احلايل )»اأو االإيجار احلايل«( هو ما حتققه ال�شركة - يف تاريخ التقييم - من دخل فعلي ناجت عن تاأجري املحالت التجارية وم�شاحات 

التخزين، وي�شتثنى منه االإيجار املتوقع للمحالت التجارية ال�شاغرة اأو اإيجار املحالت التجارية التي يبداأ ا�شتئجارها م�شتقباًل.
يندرج الدخل املحقق من بدالت االإيجار املخ�ش�شة الأغرا�ص حمددة )كاالأك�شاك، اأجهزة ال�شراف االآيل، اإلخ.( والو�شائط املتعددة واملحقق من غري 

امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري حتت بند )»الدخل االإ�شايف«(.

منهجية الدخل - طريقة احت�صاب التدفق النقدي املخ�صوم
َرت القيمة ال�شوقية للمراكز التجارية العاملة البالغ عددها 19 مركًزا با�شتخدام طريقة احت�شاب التدفق النقدي املخ�شوم. ويدخل يف طريقة  ُقدِّ
االحت�شاب املذكورة بدل االإيجار املتفق عليه يف العقود احلالية املوقعة بالفعل وبدل االإيجار ال�شوقي للم�شاحات ال�شاغرة يف الفرتة احلالية ف�شاًل عن 
بدل االإيجار املقدر ال�شتئجار امل�شاحات من جديد بعد انتهاء عقود اإيجارها. ويكون ذلك وفق جدول االإيجار، ومن ثم فاإن لدقته اأهمية كبرية كما اأن 

له تاأثري على القيمة ال�شوقية.
وا�شتخدمت طريقة التدفق النقدي املخ�شوم للوقوف على )»القيمة الفعلية بعد التطوير«( للمراكز التجارية الثالثة اجلاري اإن�شاوؤها وذلك يف �شوء 

اأداء ال�شوق واملراكز التجارية العاملة يف املدن املهمة باململكة العربية ال�شعودية.
لقد قمنا باحت�شاب التدفق النقدي املخ�شوم على مدار فرتة حيازة مدتها 5 �شنوات )وذلك يف حالة جتاوز املدد املتبقية لعقود االإيجار الرئي�شية غري 
املنتهية خم�ص �شنوات، اأما يف حال كانت عقود االإيجار الرئي�شية املتبقية اأقل من ذلك، فيتم تعديل الفرتة املقي�ص خاللها تبًعا لذلك( وعلى اأ�شا�ص 
وجود قيمة مر�شملة بناًء على ا�شتقرار الدخل االإيجاري للعقار بعد تلك الفرتة )القيمة البيعية للعقار(. حتت�شب التدفقات النقدية لل�شنة املعنية على 
النحو التايل: الدخل االإيجاري مبا فيه الدخل االإ�شايف و)كلما انطبق( الدخل املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات يف حالة االإ�شغال الكاملة ناق�ص فاقد 
االإيجار ب�شبب �شغور العقار. وحيثما انطبق، اأُ�شيَف الدخل املحقق من عقود االإيجار املتدرجة ح�شب تواريخ الزيادة التدريجية املتفق عليه م�شبًقا 
لتحديد اإجمايل االإيرادات. بالرغم من احت�شاب بدالت االإيجار بناًء على بنود التعديل اخلا�شة بكل منها على حدة )التقيي�ص املتفق عليه يف عقود 
لت بواقع 5% �شنوًيا. وقد اأُدرجت النفقات الراأ�شمالية )�شندوق اال�شتهالك( كن�شبة مئوية من اإجمايل بدل  االإيجار(، اإال اأن النفقات الت�شغيلية قد ُعدِّ

االإيجار االأ�شا�شي.
ويتحدد �شايف الدخل الت�شغيلي بعد ح�شم النفقات الت�شغيلية غري القابلة لال�شرتداد )وت�شمل دون ح�شر نفقات االإدارة وال�شيانة ودفعات بدالت 

االإيجار يف حالة العقارات املوؤجرة(.
وحُتت�شب القيمة البيعية للعقار بناًء على التدفقات النقدية لل�شنة ال�شاد�شة )اأو ال�شنة التالية النتهاء الفرتة االرتقاب املحددة للعقارات التي تقل املدة 
املتبقية ال�شتئجارها عن 5 �شنوات(. تتحدد القيمة البيعية للعقار من خالل طرح النفقات عند االإ�شغال الكامل من الدخل االإيجاري عند االإ�شغال 
اأو  الكامل، مما ينتج عنه ا�شتخال�ص �شايف الدخل الت�شغيلي امل�شتقر. وتتم ر�شملة تلك النتيجة لفرتة غري حمدودة )يف حالة العقارات اململوكة( 
للفرتة املتبقية من عقد االإيجار )يف حالة العقارات امل�شتاأجرة( ومتثل مقيا�ًشا للقيمة البيعية للعقار. والحت�شاب عائدات بيع العقار، مت و�شع العائد 
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ال�شمني على النمو يف املعادلة. ويتحدد هذا العائد بناًء على املعامالت ال�شائدة يف ال�شوق اأو ميول امل�شتثمرين فيما يتعلق باأو�شاع ال�شوق احلالية. 
ويختلف هذا العائد باختالف خ�شائ�ص كل عقار على حدة من حيث قدم العقار واحتمال تراجع قيمته/زيادة بدل االإيجار وموعد انتهاء االإيجار واأي 
م�شروعات تعزيز راأ�شمايل مدرجة حتت بند التدفقات النقدية. مل ناأخذ يف االعتبار �شوى املناف�شة املعروفة واملوؤكدة يف تاريخ التقييم عند احت�شاب 

عائد البيع املقرر.
وتتحدد القيمة ال�شوقية من خالل ح�شم التدفقات النقدية و�شايف العائد على البيع وذلك حتى تاريخ التقييم. ويتم ح�شم التدفقات النقدية املحت�شبة 
طوال فرتة التقييم ب�شكل �شهري حتى تاريخ التقييم وذلك على اأ�شا�ص معدل احل�شم ال�شوقي. ويراعى يف معدل احل�شم املعمول به احتمالية التعرث 
ومدى دقة التوقعات املتعلقة بالتدفقات النقدية. لذا، فاإن العوامل التي توؤثر يف معدل احل�شم تت�شمن ال�شروط واالأحكام املقررة يف عقود االإيجار 

ونقاط القوة يف تعهدات امل�شتاأجرين.
العائدات التالية عبارة عن مدخالت/خمرجات يف معادلة احت�شاب التدفقات النقدية املح�شومة:

ཛ .العوائد االأولية: �شايف بدل االإيجار احلايل كن�شبة مئوية من قيمة راأ�ص املال ال�شايف كما يف تاريخ التقييم
ཛ  عائد البيع: هو االأ�شل امل�شتقر وامل�شتويات بدالت االإيجار ب�شعر ال�شوق والنفقات الراأ�شمالية امل�شروفة الواردة حتت بند التدفقات النقدية

على اعتبار انق�شاء 5 اأعوام على عمر االأ�شل.
ཛ .معدل العائد الداخلي: معدل احل�شم غري املرفوع
ཛ االفرتا�شات واملدخالت واالعتبارات العامة يف التقييم

الفرتا�شات واملدخالت والعتبارات العامة يف التقييم

حتليل الدخل

اإجمايل عائد االإيجار احلايل/ الدخل 
االإيجاري االأ�شا�شي يف الوقت احلايل

اإجمايل االإيجار احلايل )»اأو االإيجار احلايل«( هو الدخل امل�شتحق يف تاريخ التقييم،

وقد مت تزويدنا بن�شخة من جدول االإيجار احلايل بتاريخ 31 دي�شمرب 2018؛ كما اأُحطنا باملعلومات االأخرى املتعلقة بالدخل احلايل واإيرادات امليزانية والنفقات 
ذات ال�شلة.

لقد اعتمدنا على املعلومات املقدمة لنا من قبل �شركة املراكز العربية وم�شت�شاريها، ومل نتحقق ب�شكل م�شتقل من اأي من املعلومات املقدمة، ومع ذلك فقد طلبنا 
اإي�شاحات من �شركة املراكز العربية ب�شاأن اأي تناق�شات، كما افرت�شنا دقة االإجابات املقدمة حيال اأي تناق�شات يف تاريخ التقييم.

نالحظ اأنه يتم تق�شيم امل�شتاأجرين بالتجزئة يف جدول االإيجار املقدم اإيل ق�شمني: امل�شتاأجرين »الداخليني« وهي عبارة عن كيانات حتمل عالمات جتارية مملوكة 
ملجموعة »احلكري« وامل�شتاأجرين اخلارجيني، وهم م�شتاأجرون تابعون الأطراف خارجية.

تنخف�ص معدالت اأ�شعار االإيجار للم�شتاأجرين »الداخليني« عن امل�شتاأجرين »اخلارجيني«، غري اأن هذه املعدالت ال تختلف عن معدالت االإيجار التي حتققها 
جمموعات التجزئة التي حتمل عالمة عالمات جتارية متعددة اأو عالمة جتارية واحدة يف املراكز التجارية االأخرى للبيع بالتجزئة يف املنطقة. وبالتايل، فاإن 

االنق�شام اإلى كيانات حتمل عالمات احلكري التجارية »امل�شتاأجرون الذين يحملون عالمات جتارية متعددة« وامل�شتاأجرين التابعني الأطراف خارجية »امل�شتاأجرون 
الذين يحملون عالمة جتارية واحدة« يتما�شى مع الفرق يف معدالت االإيجار بني كل طرف مع املمار�شات ال�شائدة يف ال�شوق.

اأداء مبيعات امل�شتاأجرين

جتري هيكلة عقود اال�شتئجار على اأ�شا�ص االإيجار ال�شنوي املدفوع مقدًما يف اليوم املوافق تاريخ بدء عقد اال�شتئجار. بيد اأننا ندرك اأن اإ�شرتاتيجية �شركة املراكز 
العربية تتمثل يف ت�شمني عقود اال�شتئجار اجلديدة البنود املتعلقة بعائد ت�شغيل العني املوؤجرة.

يختلف بند عائد ت�شغيل العني املوؤجرة لكل م�شتاأجر وفًقا التفاقية اال�شتئجار، ويلزم ذلك البند ال�شركة ب�شداد اإيجار حمت�شب على اأ�شا�ص ما حتققه من اإيرادات. 
وحُتت�شب قيمة االإيجار املُحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات بناًء على ن�شبة املبيعات حال جتاوزها قيمة االإيجار االأ�شا�شي، وهذه الن�شبة متفق عليها يف عقد اال�شتئجار، 

ويتوجب دفع االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات يف نهاية كل �شنة متى جتاوزت ن�شبة املبيعات قيمة االإيجار االأ�شا�شي.

مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة بحجم االأعمال عن الفرتة املمتدة من اأبريل 2017 اإلى مار�ص 2018.

م�شادر الدخل االأخرى
بالنظر اإلى املعلومات التي قدمها العميل وبعد اأخذ املعلومات املتعلقة باملراكز التجارية املتواجدة يف كافة اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية بعني االعتبار الأغرا�ص 

التقييم امل�شند اإلينا، فقد افرت�شنا اأن اإجمايل االإيرادات املتنوعة املحققة من غري امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري �شت�شل اإلى 10% من اإجمايل االإيجار 
االأ�شا�شي.

مدخالت التقييم

االآراء حيال اإيجارات ال�شوق

و�شعنا بعني االعتبار عند تطبيق اإيجارات ال�شوق املعامالت احلالية يف املراكز التجارية، مبا يف ذلك اال�شتخدام واحلجم وامل�شتوى. ويف هذا ال�شدد نود اأن ن�شلط 
ال�شوء على حقيقة اأن هناك عدد من امل�شتاأجرين يزاولون اأن�شطتهم بعالمة جتارية واحدة، وبالتايل قد تختلف االإيجارات احلالية لهوؤالء امل�شغلني ب�شبب قدرتهم 

التفاو�شية التي تفوق امل�شغلني االآخرين.

بالن�شبة للعقارات قيد االإن�شاء، قمنا بتطبيق )اإيجارات ال�شوق( باال�شتناد اإلى اأحدث املعامالت يف املراكز التجارية امل�شتقرة.

النفقات الت�شغيلية
مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة باإجمايل النفقات الت�شغيلية لعام 2017 و2018، وندرك كذلك اأن العميل يتحمل املزيد من تكاليف الت�شويق. ومل يتم تزويدنا بتكاليف 

الدعاية والت�شويق للعقارات، اإال اأننا نعي باأن هناك ميزانية ت�شويق واحدة تتوزع على جميع املراكز التجارية التابعة ل�شركة املراكز العربية.

عادة ما يرتاوح معدل النفقات الت�شغيلية ال�شنوية الأ�شول التجزئة املماثلة بني 250 ريال �شعودي و350 ريال �شعودي لكل مرت مربع.

اأُبلغنا باأن تكاليف االإيجار مت�شمنة يف النفقات الت�شغيلية، لذلك، مل ُتدرج تكاليف اأخرى يف تقييمنا.تكاليف االإيجار

خم�ش�ص الديون امل�شكوك يف حت�شيلها
نرى اأن اأي مالك عقار قد يتكبد بع�ص اخل�شائر يف الدخل ب�شبب الديون املعدومة. ووفًقا للمعلومات املقدمة لنا من �شركة املراكز العربية، طبقنا معدل اخل�شارة 
املدرجة يف امليزانية ب�شبب الديون امل�شكوك يف حت�شيلها بن�شبة 2% من اإجمايل اإيرادات املركز التجاري خالل العامني االأوليني من التدفق النقدي و1% بدًءا من 

ال�شنة الثالثة.
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الفرتا�شات واملدخالت والعتبارات العامة يف التقييم

حتليل الدخل

حوافز امل�شتاأجرين
اأبلغنا العميل باأنه نظًرا لظروف ال�شوق ال�شعبة، يلجاأ بع�ص امل�شتاأجرين لطلب دعم لتخفيف اأعباء االإيجار، وتلقينا معلومات عن احلوافز التي قدمتها �شركة 

املراكز العربية اإلى امل�شتاأجرين الداخليني واخلارجيني يف العام االأول، وبّيناها يف قائمة التدفقات النقدية التي اأعددناها كمخ�ش�شات النفقات الراأ�شمالية حيث 
اأنها دعم لتخفيف اأعباء االإيجار ملرة واحدة فقط حت�شل يف ال�شنة االأولى.

النفقات الراأ�شمالية

مت تزويدنا باملعلومات املتعلقة بالتكاليف الراأ�شمالية املقررة للفرتة املمتدة بني عام 2018 و2019، وو�شعنا منوذًجا وا�شًحا ملخ�ش�ص النفقات الراأ�شمالية يف 
تقييمنا.

لقد قمنا بتحليل م�شتوى خم�ش�شات النفقات الراأ�شمالية يف مراكز البيع بالتجزئة االأخرى التي �شاركنا يف تقييمها. ولقد افرت�شنا اأن املالك احل�شيف �شوف 
يتحمل النفقات الراأ�شمالية ل�شيانة العقارات للحفاظ على اهتمام امل�شتاأجرين بتلك العقارات. وبالتايل، فقد اأجزنا اإن�شاء خم�ش�ص ل�شداد الديون بن�شبة 3% من 

اإجمايل االإيجار ال�شنوي االأ�شا�شي.

 معدالت النمو

اأبلغتنا �شركة املراكز العربية اأن متاجر البيع بالتجزئة العادية تخ�شع لزيادة تلقائية بقيمة 5%، وهذه الزيادة مت�شمنة يف عقود االإيجار النموذجية جلميع املراكز 
التجارية القائمة، بيد اأن هناك ا�شتثناءات حمدودة جدًا. ويختلف مقيا�ص االإيجار للمتاجر الكربى، لكنه عادة ما ينخف�ص عن املقيا�ص املتبع مع وحدات البيع 

بالتجزئة العادية، فهناك بع�ص املتاجر الكربى ال تتكبد اأي زيادة، اإال اأن معظمهم يدفعون حوايل 2.5% �شنويًا. وقمنا بالتوفيق بني املعلومات املقدمة لنا يف اإطار 
مهام اإعادة التقييم ال�شنوية. واأظهرت مراجعة جداول االإيجار باأثر رجعي اأن موؤ�شر الزيادة االنتقائية يرتاوح من 0% اإلى 2.5% �شنويًا للمتاجر الكربى و5% �شنويًا 

لوحدات البيع بالتجزئة العادية.

نفرت�ص اأن االأمر �شي�شتغرق بع�ص من الوقت حتى تعود ال�شوق اإلى م�شتوى االأداء ال�شابق ب�شبب التباطوؤ احلايل يف �شوق التجزئة، كما نفرت�ص اأن ال�شوق لن 
�شي�شتوعب �شوى ما ن�شبته 50% فقط من النمو االإيجابي يف �شوق االإيجارات املو�شح اأعاله.

ال�شنة الثانيةال�شنةاالأولىحمفظة منو ال�شوق
5.0%2.50%املتاجر العادية
2.5%1.25%املتاجر الكربى

عوائد ال�شوق وال�شيولة

ي�شهد �شوق العقارات يف اململكة العربية ال�شعودية ن�شاًطا حمدوًدا من املعامالت، وقد يوؤدي ذلك اإلى انخفا�ص قيمة العقار عند الرغبة يف بيعه اأو اال�شطرار لذلك 
على وجه ال�شرعة، وُتعد عادة اأي معامالت ا�شتثمارية كاإ�شتثمارات خارجة عن نطاق ال�شوق. ولذا ميكن اأن يرتتب على الطبيعة ال�شرية لهذه املعامالت احل�شول 

على معلومات غري دقيقة ب�شاأن املعاملة ذات ال�شلة.

ويف حني اأن هذه القيم م�شتمدة من مزيج من املعلومات ال�شوقية وتوجهات امل�شتثمرين جتاه العقارات التجارية واملعدالت اخلالية من املخاطر يف املنطقة، ال زال 
هناك عوامل خماطر اأخرى ترتبط بالعقارات.

ويف اإطار تقييم قيم االأ�شول االأكرب حجًما، اأخذنا بعني االعتبار عوائد متاجر التجزئة الكربى من منظور عاملي يف كل من االأ�شواق االأ�شا�شية، واالأ�شواق االأخرى 
النا�شئة و�شبه النا�شئة. باالإ�شافة اإلى ذلك، و�شعنا ن�شب اأعيننا اخل�شائ�ص االأ�شا�شية املرتبطة بالعقار، ف�شاًل عن املخاطر املحيطة بتملك العقارات يف اململكة 

العربية ال�شعودية فيما يتعلق بنواحي ملكية العقار واللوائح التنظيمية وغريها من املخاطر العامة. ومن ال�شعب قيا�ص املدى الكامل لعوامل املخاطرة )يف االأ�شواق 
النا�شئة(التي باإمكانها اأن توؤدي اإلى خف�ص قيمة العقارات اأو تباطوؤ حت�شيلها.

يركز امل�شتثمرون ب�شكل اأ�شا�شي على البيانات االأولية للعوائد اال�شتثمارية نظًرا للتذبذب الكبري الذي ي�شهده �شوق اململكة العربية ال�شعودية. وبالتايل، عند تقييم 
القيمة ال�شوقية للمحفظة، ا�شتعر�شنا م�شتوى العوائد االأولية لكل عقار والتي ا�شتقرت عند ن�شبة تزيد على 7% وفق اال�شتعرا�شات ال�شابقة، كما اأنها تختلف ح�شب 

موا�شفات العقار وموؤ�شرات االأداء الرئي�شية.

احل�شة الغري م�شيطرة لل�شركة
ا�شتندًا الى ا�شتنتاجات تقرير العناية املهنية االزمة القانوين، نفهم اأن لدى ال�شركة ح�شة غري م�شيطرة يف النخيل بالزا و�شلمى مول قدرها 50%. ولقد مت عك�شها 

يف التقييم عرب تخ�شي�ص القيمة ال�شوقية للعقارات بطريقة الق�شط الثابت ووفقًا حل�شة ال�شركة.

منهجية الدخل - طريقة الدخل املتبقي
ا با�شم )العقارات اال�شتثمارية قيد االإن�شاء(، وق�شمناه اإلى خم�ص مراحل  قمنا بتب�شيط جدول التطوير الزمني اخلا�ص مب�شاريع التطوير القائمة واملعروفة اأي�شً
ابتداًء من املرحلة االأولية حليازة املوقع و/اأو جتهيزها و�شواًل اإلى املرحلة النهائية التي يتم حتويل العقارات اال�شتثمارية قيد االإن�شاء اإلى عقار ا�شتثماري بالفعل 

يف �شكل م�شاريع تطويرية قابلة للتاأجري بالكامل ومدرة للدخل. فيما يلي املراحل املذكورة اأعاله:
املرحلة االأولى - حيازة املوقع / جتهيز املوقع؛

املرحلة الثانية - احل�شول على املوافقات والت�شاريح ب�شاأن اخلطط وبداية اأعمال الهدم والبناء؛
املرحلة الثالثة - القيام باإجراء برنامج البناء والدخول يف اتفاقيات للتاأجري لن�شبة مئوية )%( من املحالت؛

املرحلة الرابعة - قرب اكتمال امل�شروع من الناحية العملية؛
املرحلة اخلام�شة - التحول من عقار ا�شتثماري قيد االإن�شاء اإلى عقار ا�شتثماري بالفعل.

النهج املعياري املتبع يف تقييم العقارات اال�شتثمارية قيد االإن�شاء هو التقييم با�شتخدام طريقة الدخل املتبقي. وت�شمل التكاليف االإجمالية تكاليف اأعمال البناء 
والر�شوم والطوارئ وتكاليف التمويل واأرباح املطور التي يتم خ�شمها من تقديرنا لقيمة امل�شروع عند االإكمال لتحقيق فائ�ص، ون�شري اإلى هذا الفائ�ص باعتباره 
القيمة املتبقية؛ وهو املبلغ الذي �شيدفعه امل�شرتي مقابل حيازة املوقع، وينطبق ذلك متاًما على املرحلتني االأولى والثانية، اإال اأن االأمر ي�شبح اأكرث تعقيًدا مع تقدم 

اأعمال م�شروع التطوير.
التغري  واأن  املطبق،  النهج  ثبات  من  للتاأكد  التطوير  م�شروع  مراحل  جميع  يف  اال�شتثمارية  العقارات  تقييم  يف  موحد  نهج  تطبيق  املهم  من   لذلك، 
اإلى املرحلة الرابعة. و�شتزداد بال�شرورة قيمة  ال يطال �شوى ثمة عوامل ب�شيطة، و�شنوا�شل تقييم م�شروع التطوير وفق هذا النهج يف املرحلة االأولى وو�شواًل 
امل�شروع )املتبقية( مع تقدم اأعمال م�شروع التطوير، بالتزامن مع انخفا�ص التكاليف املتبقية، كما �شتت�شاءل معدالت املخاطر ومن ثم �شتنخف�ص االأرباح املطلوبة 

)انظر مقايي�ص الربح على اأ�شا�ص التكلفة( والوقت املتبقي قبل اأن ي�شبح العقار اال�شتثماري قيد االإن�شاء مدًرا للدخل ويتحول اإلى عقار ا�شتثماري فعلي.
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الربح على اأ�صا�س التكلفة
�شينخف�ص م�شتوى الربح الذي ين�شده امل�شرتي ب�شكل معقول )وينعك�ص بالتايل يف الو�شول اإلى القيمة ال�شوقية( مع مرور كل مرحلة، وتقل املخاطر املرتبطة 
بتحقيق القيمة من م�شروع التطوير املكتمل. وُيقيم مبلغ الربح عادة يف �شورة ربح على التكلفة، و�شيتاأثر مب�شتوى عقود االإيجار امل�شبقة واتفاقيات اال�شتئجار 
امل�شمونة. وعادة ما يتفاوت الربح على اأ�شا�ص التكلفة بني 10% للعقارات اال�شتثمارية قيد االإن�شاء التي تخلو متاًما من املخاطر قبل اال�شتئجار و%25 
للعقارات اال�شتثمارية قيد االإن�شاء عند اال�شتخدام الأغرا�ص امل�شاربة. ويفرت�ص ذلك تواجد م�شروع تطويري معياري قائم على التجزئة كائن مبوقع 

حيوي خاٍل من اأي نوع من اأنواع التلوث اأو اأي عوامل اأخرى مرهقة قد توؤثر �شلًبا على القيمة.
يتم التعبري عن الربح على اأ�شا�ص التكلفة كن�شبة مئوية من اإجمايل التكاليف، مبا ي�شمل الر�شوم وتكاليف التمويل وقيمة املوقع )القيمة املتبقية(، وهي 
ن�شبة االأرباح التي يتوقع اأن يح�شل عليها امل�شرتي حال �شراء العقارات اال�شتثمارية قيد االإن�شاء وا�شتكمال م�شروع التطوير، وقد تختلف ن�شبة الربح 
تبعًا للمخاطر املحتملة يف م�شروع التطوير. وت�شمل العوامل املوؤثرة الرئي�شية م�شتوى وجودة عقود اال�شتئجار امل�شبقة، و�شريان كافة الت�شاريح املطلوبة 

واملوافقات اخلا�شة باخلطط وا�شتيفاء �شائر املتطلبات القانونية االأخرى.

تكاليف التمويل
تكاليف التمويل املعتمدة هي التكاليف املتاحة يف االأ�شواق املالية الأي مطور يتمتع بنف�ص جوانب القوة وال�شهرة التعاقدية التي حتظى بها �شركة املراكز 
اأنها ُت�شدد بالكامل يف نهاية فرتة االإن�شاء، وحُتت�شب  العربية. وُتطبق تكاليف التمويل على 100% من اإجمايل تكاليف م�شروع التطوير ومن املعلوم 

مدفوعات الفائدة على اأ�شا�ص �شهري.

تكاليف الطوارئ
لتعك�ص مدى  تتغري  اأنها قد  بيد  بن�شبة %10،  التقييم  املفرت�شة يف  والر�شوم  البناء  تكاليف  العادة كن�شبة مئوية من  الطوارئ يف  تكاليف  ُتخ�ش�ص 
اأطول من املعتاد، وميكن تقليل خم�ش�ص الطوارئ مع قرب اكتمال م�شروع  اإذا كان اجلدول الزمني  اأو  ال�شعوبات التي يواجهها م�شروع التطوير 
اإلغاء  امل�شوؤولية على عاتق املقاول وبالتايل يجوز  ت�شليم املفتاح(، فحينئٍذ تقع  اإجناز كلي )عقود  البناء يف �شيغة عقود  واإذا كانت عقود  التطوير. 
تكاليف الطوارئ، كما يجوز كذلك اإلغاء تكاليف الطوارئ يف حالة اإبرام عقود البناء ذات االأ�شعار الثابتة اإذا خال العقد متاًما من تكاليف البناء 

للمالك / املطور.

1- خري�ض مول، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية

خري�ص مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:

 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
للم�شاحني  امللكي  للمعهد  املنت�شبني  االأع�شاء  اأحد   ،)Makedonskaia

القانونيني، بتاريخ 6 اأغ�شط�ص 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة 
ب�شرية.

يقع العقار على بعد 1.4 كم تقريبًا جنوب �شرق مول الريا�ص عند تقاطع 
�شارع خالد بن الوليد و�شارع حف�شة بنت عمر، ويقع �شوبر 

وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقار. ماركت العثيم قبالة الريا�ص مول،
وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقار

معاينة العقار:
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القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2002/08/10تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2022/01/04تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

3.01املدة املتبقية

5.552.113اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي( 

2004�شنة االفتتاح

60.230اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

917م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

41.372امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

41.372الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

45امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
62.408م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

3.302 مرت مربع 7.98%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.37املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بنده هايرب ماركت

رد تاغ

بيلي بيز

3.342.320ن�شبة االإقبال )2018-2017(

و�صف 
العقار:

*تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

معدل الإ�شغال )%()باملرت املربع(

100.0%48.8230%20.197متجر كبري

85.15%48.321432.968%19.992متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
70.54%2.7222332%1.127املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0250%0االآيل، اإلخ.

96.43%0.1492%56م�شتودعات

92.02%100.02023.302%41.372الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض:
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

العوائد 
الأولية 

)%(
معدل العائد الداخلي )%(

48.342.058%92.0256.203.49810.343.00043.060.786%35.60%13.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية وكذلك اأي زيادات تعاقدية 
متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

 

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:
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معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 04.100
200 - 51 2.600

500 - 201 1.900
1.500 - 501 1.300

400 اأكرث من 1.500

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية

 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة
 )باملرت املربع(

امل�شاحة
%

% الدخل العائد )بال�شنة(
قيمة 

ال�شرتداد 
املقدرة

Rvsn% الدخل

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220198110.827%26.224.231.709%50.124.231.7090.4%0.0

32020274.932%11.911.031.604%22.811.031.6040.2%0.0

420211620.464%49.510.813.806%22.410.750.4460.2%0.6

5202200%0.00%0.000.0-

6 202331.847%4.52.264.938%4.72.264.9380.0%0.0

-0.07.924.8000.1%8.00%503.302�شاغر�شاغر
الإجمايل مطروًحا منه 

16%100%10056.203.498%10048.342.058%17741.258*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد االأق�شى للمدةاحلد االأدنى للمدةنوع الوحدة

12.0912.0912.09متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.009.754.20وامل�شروبات

10.093.53 2.00متجر عادي
0.000.000.00االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.084.083.18م�شتودعات
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

81.4%4014.903.44148.342.058عائد االإيجار الداخلي
8733.438.617عائد االإيجار اخلارجي

8.5%5.030.0695.126.662الدخل االإ�شايف
10.2%6.031.3146.512.511ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%59.981.232 12759.403.441*الإجمايل
*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

5.552.113 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

7.5%ال�شغور الهيكلي )%(

3.969.487 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

117.000.000 ريال �صعودي
)مائة و�صبعة ع�صر مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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2-  �شالم مول، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية
 

�شالم مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية ا�شم / عنوان العقار:
امللكي  املعهد  اأع�شاء  اأحد  �شتبينغ�ص  بيرت  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
كانت  املعاينة  اأن  ونوؤكد   .2018 �شبتمرب   2 بتاريخ  القانونيني  للم�شاحني 

جمرد معاينة ب�شرية.
كم   15 بعد  على  الفرعي  الغربي  الدائري  الطريق  على  مول  ال�شالم  يقع 
الرئي�شية  الوجهة  مول  ال�شالم  ويعترب  الريا�ص.  و�شط  جنوب  تقريًبا 
يقدم  حيث  الريا�ص،  غرب  جنوب  منطقة  يف  التجزئة  لتجارة  الوحيدة 

خدماته لواحدة من اأكرب املناطق من حيث الكثافة ال�شكانية.
الفعال  ات�شاله  عن  ف�شاًل  بالعقار،  حتيط  جيدة  طرق  �شبكة  وهناك 
الريا�ص  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  و�شرحت  الغربي.  الدائري  بالطريق 
باأنه من املقرر اإن�شاء نقطة تقاطع تربط بني الطريق الدائري الغربي وبني 
عبد  بن  حمزة  طريق  على  تقع  التي  للحافالت  املخ�ش�شة  املمرات  اأحد 

املطلب املمتد مل�شافة 23.5 كم، مما يوفر اإمكانية و�شول اإ�شافية للمول.

معاينة العقار:
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القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2005�شنة االفتتاح

67.421اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.040م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

49.926امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

49.926الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

0الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري )االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

48امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

171.464م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

2.136 مرت مربع 4.28%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.80املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

بنده هايرب ماركتامل�شتاأجرين الرئي�شيني
�شنرتبوينت

فن تامي
4.365.969ن�شبة االإقبال  )8102-7102(

 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

امل�شاحة القابلة 
امل�شاحة اخلالية عدد الوحداتللتاأجري )%(

معدل الإ�شغال )%()باملرت املربع(

100.0%38.8210%19،382متجر كبري

92.76%58.411402،112%29،160متجر عادي

100.0%2.72170%1،357االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت وامل�شروبات

0.00%0.00310%0االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

11،11%0.05624%27م�شتودعات

95.72%100.01952.136%49.926الإجمايل

و�صف العقار:

اأ�صا�س القيمة: قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.

امللخ�ض:
اإجمايل الإيجار احلايل

)بالريال ال�شعودي، 
بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

العوائد 
معدل العائد الداخلي )%(الأولية )%(

56.423.084%95.7259.834.84912.481.50056.889.644%8.26%11.75

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.400
200 - 51 2.500

500 - 201 2.000
1.500 - 501 1.200

400 اأكرث من 1.500

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:
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 بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0
1201800%0.00%0.000.0-

22019647.977%16.019.388.215%34.419.378.3830.3%0.1-

320205616.976%34.021.855.565%38.721.855.5650.4%0.0

42021182.324%4.74.838.681%8.64.838.6810.1%0.0

520222411%0.8889.007%1.6889.0070.0%0.0

6202343.884%7.83.694.441%6.53.694.4380.1%0.0

72024116.153%32.45.597.015%9.95.597.0150.1%0.0

82025165%0.1160.160%0.3160.1600.0%0.0

-0.04.421.6000.1%4.30%182.136�شاغر�شاغر
الإجمايل مطروًحا منه 

6%100%10059.834.849%10056.423.084%16449.926*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

  

مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد االأق�شى للمدةاحلد االأدنى للمدةنوع الوحدة

15.0915.0915.09متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

3.009.844.51وامل�شروبات

2.009.764.43متجر عادي
1.0010.002.85االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

3.004.083.69م�شتودعات
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

 من اإجمايل %
الدخل

80.3%3915.495.41557.308.244عائد االإيجار الداخلي
10740.927.670عائد االإيجار اخلارجي

8.1%5.722.3295.730.824الدخل االإ�شايف
عائد االإيجارات املحت�شب على 

1.6%1.105.0611.105.061اأ�شا�ص االإيرادات

10.0%7.046.0887.258.340ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة
100.0%14670.296.56271.402.468*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

5.0%ال�شغور الهيكلي )%(

7.400.516 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ التقييم:

653.000.000 ريال �صعودي
)�صتمائة وثالثة وخم�صون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  باأكمله، و�شروط  التقييم  اإلى جنب مع تقرير  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة ال�صوقية:
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3- �شحارى بالزا، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية

�شحارى بالزا، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:

 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
املعاينة  اأن  ونوؤكد   .2018 اأغ�شط�ص   08 بتاريخ   )Makedonskaia

كانت جمرد معاينة ب�شرية.
يقع �شحارى بالزا يف اجلزء ال�شمايل من مدينة الريا�ص يف حي امللك فهد 
�شمال طريق امللك عبد اهلل عند تقاطع طريق امللك عبد العزيز. ويقع حياة 

مول على مقربة من العقار بجوار �شحارى مول من ناحية ال�شمال.
امللك عبد  العزيز وطريق  امللك عبد  العقار من طريق  اإلى  الو�شول  ميكن 
ال�شمال  من  الداخلية  اخلدمة  طرق  عرب  اإليه  الو�شول  ميكن  كما  اهلل، 
وال�شمال الغربي. ويتميز �شحارى بالزا بواجهته املمتدة على طريق امللك 

عبد اهلل بطول ي�شل اإلى حوايل 160 مرت.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

 ال ينطبقاملدة املتبقية

 ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2002�شنة االفتتاح

28.364اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

125م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

12.222امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

12.222الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري )االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

98امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

12.540م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

و�صف 
العقار: 

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:
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يتبني مما �شبق اأن العقار قد تدنى اأداءه ب�شكل حاد. ولذا، قمنا بقيا�ص قيمة االأر�ص للعقار، نظًرا الأن القيمة ال�شوقية للعقارات 
تعتمد على اال�شتخدام االأعلى واالأف�شل الذي قد يت�شمن يف بع�ص احلاالت اأعمال الإعادة التطوير ميكن اأن ُت�شتخل�ص قيمتها من 
معامالت االأرا�شي املماثلة. وعادة ما تكون القيمة ال�شوقية لالأرا�شي يف الريا�ص مرتفعة، وقد تتجاوز قيمة االأر�ص االإيرادات 
املتدفقة يف اأعمال التطوير يف املناطق ذات الكثافة ال�شكانية املنخف�شة املمتدة على الطرق الرئي�شية، ال �شيما يف حالة االأ�شول 

ذات االأداء املتدين احلاد، حيث ال ُت�شتخدم االأر�ص مبا يتما�شى مع اال�شتخدام االأف�شل.
امللخ�ض:

 م�شاحة الأر�ض
القيمة ال�شوقية املقربة)بالريال ال�شعودي(قيمة الأر�ض )بالريال ال�شعودي/ املرت املربع(ال�شتخدام باملرت املربع

6.50081.500.000اأغرا�ص جتارية12.540

القيم القابلة للمقارنة

النوعال�شتخدام�شعر املرت املربعامل�شاحة باملرت املربعاملرجع
معامل 
امل�شاحة 

املبنية

اإجمايل 
امل�شاحة 
الطابقية

معدل اإجمايل امل�شاحة 
الطابقية

اال�شتخدام 15.30010.000
28.5003.542�شعر البيعاملتنوع

اأغرا�ص 210.3606.307
جتارية

املربمة بتاريخ 
2017/3220.7203.154

اأغرا�ص 35.16011.781
جتارية

املربمة بتاريخ 
2017/12210.3205.891

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

التعديالت املقدمة على القيم القابلة للمقارنة
التفاو�صالكميةاملوقعاملرجع

�شلبي�شلبي�شلبي1

ال ينطبقال ينطبقاإيجابي2

ال ينطبق�شلبي�شلبي3
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 د ي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

81.500.000 ريال �صعودي
)واحد وثمانون مليون وخم�صمائة األف ريال �صعودي(

ال�شوق  ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات  اأو  البيع  ياإمتام  املتعلقة  التكاليف  اأو  امل�شرتي  تكاليف  اأي خ�شم على  ُيطبق  مل 
املحلية.

يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جنًبا اإلى جنب مع تقرير التقييم باأكمله، و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك االأحكام 
وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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4- تال مول، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية
 

تاال مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:

 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
Makedonskaia( بتاريخ 07 اأغ�شط�ص 2018، وهي اأحد االأع�شاء املنت�شبني 

للمعهد امللكي للم�شاحني القانونيني. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة 
ب�شرية.

يقع تاال مول يف املخرج رقم 5 من الطريق الدائري ال�شمايل وطريق امللك 
عبد العزيز يف حي النفل يف الريا�ص.

جتاه  املدينة  لتو�شع  نتيجة  الريا�ص  يف  متميًزا  رئي�شيًا  موقعًا  املول  يحتل 
كما  املايل،  اهلل  عبد  امللك  مركز  من  قربه  عن  ف�شاًل  ال�شمالية،  املنطقة 
يتميز كذلك بنقاط ات�شاله اجليدة بالطرق و�شهولة الو�شول اإليه من جميع 

االجتاهات.
العقاري  للتطوير  اإمنائية  �شركة  يد  على  االأ�شل  يف  العقار  هذا  تاأ�ش�ص 

وال�شياحي )اإمنائية(، وكان ُيعرف با�شم )يل مول(.

معاينة العقار:
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القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

البناءا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2014/05/01تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(*

2029/04/30تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

10.34املدة املتبقية

21.000.000اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2014�شنة االفتتاح

46.292اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

680م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

22.711امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

22.711الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

33امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
11.022م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

2.460 مرت مربع 10.38%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.29املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

زارا

�شباركيز

لفتي�ص

4.905.295ن�شبة االإقبال )2018-2017(

و�صف 
العقار:

*تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

معدل الإ�شغال )%( )باملرت املربع(

100.0%16.3300%3.709متجر كبري

86.48%77.801022.388%17.669متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
94.60%5.871672%1.333املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.00210%0االآيل، اإلخ.

89.17%100.01392.460%22.711الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض:
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

العوائد 
الأولية 

)%(
معدل العائد الداخلي )%(

32.714.193%89.1738.162.1937.948.85012.003.744%15.41%15.00

اأي زيادات  اإ�شافية وكذلك  اإيجارات  اأ�شا�ص االإيرادات واأي  **اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على 

تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

 

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية::
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معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 02.900
200 - 51 2.400

500 - 201 2.000
1.500 - 501 900

800 اأكرث من 1.500

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية

 امل�شاحة الإيجارال�شنةال�شنة
)باملرت املربع(

امل�شاحة
%

الدخل % العائد )بال�شنة(
قيمة 

ال�شرتداد 
املقدرة

Rvsnالدخل %

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220196411.267%49.619.993.939%61.119.993.9390.5%0.0

32020131.919%8.44.524.458%13.84.524.4580.1%0.0

42021141.813%8.04.012.688%12.34.012.6870.1%0.0

5202221.480%6.51.483.780%4.51.483.7800.0%0.0

6202300%0.00%0.000.0-

7202422.456%10.81.975.115%6.01.975.1150.1%0.0

8202511.253%5.5563.850%1.7563.8500.0%0.0
-0.05.448.0000.1%10.80%212.460�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
17%100%10038.162.193%10032.714.193%11822.711*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 
2.089.764.02وامل�شروبات

2.0010.093.93متجر عادي
4.923.03 1.00االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

من اإجمايل الدخل %

79.7%4113.770.27336.182.206العائد الداخلي
5618.943.920العائد اخلارجي
8.1%3.309.0493.618.221الدخل االإ�شايف

12.2%5.003.1875.343.825ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة
100.0%9741.026.42945.144.252*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

21.000.000 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

10.0%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

5.625.051 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

72.000.000 ريال �صعودي
)اثنان و�صبعون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير

القيمة 
ال�صوقية:
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5- النخيل مول، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية
 

املرحلتني  )با�شتثناء  ال�شعودية  العربية  اململكة  الريا�ص،  مول،  النخيل 
االأولى والثانية من م�شروع تو�شعة النخيل مول(

ا�شم / عنوان العقار:

 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
كانت  املعاينة  اأن  ونوؤكد   .2018 اأغ�شط�ص   07 بتاريخ   )Makedonskaia

جمرد معاينة ب�شرية.
يقع العقار يف حي املغرزات بالريا�ص عند تقاطع طريق عثمان بن عفان 
البارز  مبوقعه  املوقع  ويتميز  العزيز،  عبد  بن  �شعود  االإمام  طريق  مع 
ال�شرق  من  العزيز  عبد  بن  �شعود  االإمام  طريق  من  الو�شول  و�شهولة 

و�شارع عثمان بن عفان من ال�شمال.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2015/02/26تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(*

2034/07/23تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

15.57املدة املتبقية

18.915.279اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2014�شنة االفتتاح

98.000اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.473م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

55.707امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

54.799الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

908االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

37امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
119.025م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

555 مرت مربع )1.00%(امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.18املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

�شباركيز

”Saudi Global Academy“ االأكادميية ال�شعودية العاملية

زارا

9.472.355ن�شبة االإقبال )2018-2017(
*تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

معدل الإ�شغال )%( )باملرت املربع(

98.94%93.37196553%52.011متجر عادي
االأماكن املخ�ش�شة لبيع 

100.00%5.00280%2.788املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
99.78%1.63392%908االآيل، اإلخ.

99.00%100.00263555%55.707الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض:
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

العوائد 
الأولية 

)%(
معدل العائد الداخلي )%(

149.987.038%99.00150.069.03319.497.450150.839.221%11.41%12.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية وكذلك اأي زيادات تعاقدية 
متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف

 

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 06.100
200 - 51 3.800

500 - 201 3.700
1.500 - 501 1.900

1.200 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
امل�شاحة )باملرت الإيجارال�شنةال�شنة

املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل % العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

2201913531.404%57.393.634.593%62.492.382.7610.6%1.3-

32020328.545%15.621.994.444%14.724.391.1300.2%10.9

42021303.144%5.715.706.990%10.513.081.1160.1%16.7-

5202273.304%6.08.388.728%5.67.798.5280.1%7.0-

6202362.371%4.35.325.020%3.65.391.4200.0%1.2

7202444.836%8.84.561.663%3.04.555.7760.0%0.1-

820251642%1.2375.600%0.3375.6020.0%0.0

-0.02.092.7000.0%1.00%9555�شاغر�شاغر
الإجمايل مطروًحا منه 

0%100%100150.069.033%100149.757.866%22454.801*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 
2.009.754.65وامل�شروبات

1.0010.014.07متجر عادي
1.005.003.19االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

78.0% 8458.697.463152.027.002العائد الداخلي
13191.289.575العائد اخلارجي
7.9%15.274.20115.948.664الدخل االإ�شايف

14.1%27.045.55228.683.600ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة
100.0%109192.306.791196.659.266*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

18.915.279 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

2.5%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

13.470.771 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.309.000.000 ريال �صعودي
)مليار وثالثمائة وت�صعة مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 6- نخيل بالزا، الق�شيم، اململكة العربية ال�شعودية

نخيل بالزا، الق�شيم، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
 .2018 يونيو   04 بتاريخ  ال�شومايل  خالد  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 

ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة ب�شرية.
يقع العقار يف و�شط مدينة بريدة يف حي ال�شفراء، وهي منطقة ذات كثافة 
عا لية، على بعد 450 مرت تقريبًا من بلدية الق�شيم وعلى بعد1.80 كم من 
مدينة امللك عبداهلل الريا�شية وعلى بعد 2.20 كم من العثيم مول وعلى 

بعد 20 كم من مطار االأمري نايف بن عبد العزيز املحلي.
جدير بالذكر اأن طريق امللك �شعود هو اأحد الطرق التجارية الرئي�شية يف 
العديد  اأي�شا  التجارية. وهناك  العديد من املحالت  به  بريدة حيث يوجد 
من املباين احلكومية والتعليمية )مثل مكتب االأحوال املدنية ومقر اخلطوط 

اجلوية العربية ال�شعودية(.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2000/08/01تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2019/12/26تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

0.99املدة املتبقية

288.618اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2004�شنة االفتتاح

63.904اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

536م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

49.387امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

49.387الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

92امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

148.317م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

2.001 مرت مربع 4.05%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.65املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بنده هايرب ماركت

فن تامي

ماك�ص

ال ينطبقن�شبة االإقبال )2018-2017(
*تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
)باملرت املربع( 

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلالية )باملرتعدد الوحدات)%(

معدل الإ�شغال )%()املربع

100.0%58.1050%28.694متجر كبري

90.68%40.431071.861%19.966متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
81.11%1.4614136%720املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.00270%0االآيل، اإلخ.

42.86%0.0174%7م�شتودعات

95.95%100.01602.001%49.387الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار احلايل

)بالريال ال�شعودي، 
بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

40.147.257%95.9543.348.85710.371.27035.671.632%132.28%20.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية وكذلك اأي زيادات تعاقدية 
متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.900
200 - 51 2.300

500 - 201 1.800
1.500 - 501 800

300 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
امل�شاحة )باملرت الإيجارال�شنةال�شنة

املربع(
 %

امل�شاحة
قيمة ال�شرتداد % الدخل العائد )بال�شنة(

Rvsn% الدخلاملقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220193922.483%45.516.281.607%40.616.281.6070.4%0.0

320204617.983%36.414.656.142%36.514.656.1410.3%0.0

42021151.792%3.63.432.402%8.53.432.4020.1%0.0

520223623%1.3945.790%2.4945.7900.0%0.0

620232494%1.0988.000%2.5988.0000.0%0.0

7202444.011%8.13.843.317%9.63.843.3170.1%0.0

-4.13.201.6000.1%4.10%242.001�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
8%100%10043.348.857%10040.147.257%13349.387*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

10.0910.0910.09متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.009.844.20وامل�شروبات

2.008.084.77متجر عادي
1.924.832.72االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.004.003.00م�شتودعات
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

86.6%289.157.43934.401.334العائد الداخلي
8130.989.818العائد اخلارجي
2.7%1.268.9381.774.761الدخل االإ�شايف

10.7%4.948.4695.119.407ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة
100.0%10946.364.66541.295.501*الإجمايل

*اإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

288.618 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

210 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

10%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

2.239.820 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

12.000.000 ريال �صعودي
)اثنا ع�صر مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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7- �شلمى مول، حائل، اململكة العربية ال�شعودية

�شلمى مول، حائل، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأمنار املغربي يف 15 مايو 2017. ونوؤكد اأن 

املعاينة كانت جمرد معاينة ب�شرية.
حائل،  مدينة  يف  الكثافة  منخف�ص  حي  وهو  البحرية،  حي  يف  العقار  يقع 
على بعد حوايل 3.40 كم من و�شط املدينة وعلى بعد 4.80 كلم من مطار 
حائل، ويحده طريق امللك �شعود من جهة الغرب، والوادي من جهة ال�شرق، 

وبع�ص الطرق الداخلية غري معرفة من جهتي ال�شمال واجلنوب.
اأهم الطرق التجارية يف حائل بف�شل  يعترب طريق امللك �شعود واحدًا من 
العديد من م�شاريع التطوير املقامة على امتداد الطريق، مبا يف ذلك اآجا 
بالزا وغرفة حائل التجارية والفنادق واملكاتب وامل�شت�شفيات والبنوك )بنك 

الريا�ص وبنك االإمناء وبنك �شامبا وبنك البالد(.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

البناءا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2013/01/14تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(*

2032/03/09تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

13.19املدة املتبقية

3،800،000اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2014�شنة االفتتاح

22،378اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1،040م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

16،952امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

16،952الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

16امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

56،300م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

1،455 مرت مربع 8،58%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة، %

1.10املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

زارا

�شباركيز

وايكيكي

1،593،208ن�شبة االإقبال )2018-2017(
*تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
)باملرت املربع( 

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

)باملرت املربع( 
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%12.4120%2.103متجر كبري

90.52%83.10751.335%14.087متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
84.25%4.5011120%762املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0120%0االآيل، اإلخ.

91.42%100.01001.455%16.952الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار احلايل

)بالريال ال�شعودي، 
بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

14.060.172%91.4217.552.1725.933.2007.899.519%12.41%13.50

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

ال ينطبق0 - 50
200 - 51 1.800

500 - 201 500
1.500 - 501 400

200 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل % العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220194410.723%63.38.494.361%60.48.494.3610.5%0.0

32020121.800%10.62.841.568%20.22.841.5680.2%0.0

420219871%5.11.565.811%11.11.565.8110.1%0.0

5202211.270%7.5908.533%6.5908.5330.1%0.0

6202300%0.00%0.000.0-

-0.03.492.0000.2%8.60%211.455�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
25%100%10017.552.172%10014.060.172%16.948*88الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

6.7510.008.38متجر كبري

االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 
2.085.004.56وامل�شروبات

2.005.923.77متجر عادي

1.924.922.74االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

345.568.593العائد الداخلي
14.039.243%79.2

338.491.579العائد اخلارجي

8.4%1.495.5781.610.534الدخل االإ�شايف

12.4%2.207.2242.284.119ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%6717.762.97417.933.897*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

3.800.000 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

5.0%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

1.244.202 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

 

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

31.000.000 ريال �صعودي
)واحد وثالثون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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عزيز مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية  -8

عزيز مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأندريه كوزمني، وهو اأحد اأع�شاء معهد امللكي 
كانت  املعاينة  اأن  ونوؤكد  �شبتمرب 2018.  بتاريخ 29  القانونيني،  للم�شاحني 

جمرد معاينة ب�شرية.
املدينة  و�شط  ويقع احلي يف  و�شط جدة،  الفي�شلية يف  العقار يف حي  يقع 

القدمية.
ميتد طريق االأمري ماجد مبوازاة طريق املدينة يف و�شط املدينة، و�شيكون 
اأن  املقرر  من  والذي  اجلديد  املطار  مبنى  اإلى  املوؤدي  الرئي�شي  الطريق 

يدخل طور الت�شغيل بنهاية عام 2017.

معاينة العقار: 

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2017/10/22تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(*

2046/11/29تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

27.93املدة املتبقية

25.045.344اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2005�شنة االفتتاح

93.310اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.422م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

72.153امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

72.153الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

51امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

89.100م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

3.616 مرت مربع 5.01%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.88املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بنده هايرب ماركت

�شباركيز

�شنرتبوينت

6.797.062ن�شبة االإقبال )2018-2017(
*تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
)باملرت املربع( 

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

)باملرت املربع( 
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%32.7130%23.599متجر كبري

92.22%64.262093.606%46.362متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
100.0%3.02290%2.177املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0710%0االآيل، اإلخ.

33.33%0.02710%15م�شتودعات

94.99%100.03223.616%72.153الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض:
اإجمايل الإيجار احلايل

)بالريال ال�شعودي، 
بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

122.457.401%94.99130.841.40118.038.250106.990.271%9.65%12.75

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 04.000
200 - 51 3.500

500 - 201 2.600
1.500 - 501 1.800

700 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحة الإيجارال�شنةال�شنة

)باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل % العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220197710.600%14.734.075.847%27.834.075.8470.3%0.0

3202010227.818%38.656.396.492%46.156.396.4920.4%0.0

42021308.756%12.118.614.630%15.218.614.6300.1%0.0

520222288%0.4632.100%0.5632.1000.0%0.0

6202345.364%7.46.430.366%5.36.430.3660.0%0.0

7202400%0.00%0.000.0-

8202500%0.00%0.000.0-

9202600%0.00%0.000.0-

102027115.711%21.86.307.967%5.26.307.9670.0%0.0

-0.08.384.0000.1%5.00%353.616�شاغر�شاغر
الإجمايل مطروًحا منه 

7%100%100130.841.401%100122.457.401%25172.153*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

14.0914.0914.09متجر كبري

3.005.003.82االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت وامل�شروبات

1.9210.04.40متجر عادي

1.0010.002.63االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

3.003.083.03م�شتودعات
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل 
الدخل

6135.437.015عائد االإيجار الداخلي
126.440.529%80.9

15587.020.386عائد االإيجار اخلارجي

8.3%12.497.65612.644.053الدخل االإ�شايف

االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص 
0.2%313.323399.207االإيرادات

10.7%16.165.73917.102.014ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%216151.434.119156.585.803*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

25.045.344 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

2.5%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

9.456.244 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.099.000.000 ريال �صعودي
)مليار وت�صعة وت�صعون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جنًبا اإلى جنب مع تقرير التقييم باأكمله، و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف 

ذلك االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير

القيمة 
ال�صوقية:
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9- هيفاء مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

هيفاء مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأندريه كوزمني، وهو اأحد اأع�شاء معهد امللكي 
للم�شاحني القانونيني، بتاريخ 30 مايو 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد 

معاينة ب�شرية.
يقع حي الروي�ص يف و�شط جدة �شمال و�شط املدينة القدمية، ويحده �شارع 
فل�شطني من ال�شمال وطريق املدينة من ال�شرق وطريق االأندل�ص من الغرب 

وطريق امللك عبد اهلل من اجلنوب.
طريق املدينة هو اأحد الطرق الرئي�شية العمودية يف املدينة، ويتيح اإمكانية 
باجتاه  الدويل  املطار  اإلى  والذهاب  �شمالها  اإلى  الو�شول من جنوب جدة 

ال�شمال.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2012/11/15تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2032/04/12تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

13.29املدة املتبقية

18.598.726اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2011�شنة االفتتاح

50.161اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

914م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

32.946امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

32.946الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

36امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
90.931م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

5.405 مرت مربع 16.41%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.67املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

مانويل

زارا

بيلي بيز

4.580.595ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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 امل�شاحة القابلة للتاأجري النوع
)باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

 )باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%7.6520%2.520متجر كبري

81.19%87.241295.405%28.741متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
100.0%5.11190%1.685املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0440%0االآيل، اإلخ.

83.59%100.01945.405%32.946الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

53.752.899%83.5969.427.3988.236.50040.458.348%10.57%13.50

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.200
200 - 51 2.700

500 - 201 1.800
1.500 - 501 1.200

1.000 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل % العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

22019304.445%13.514.270.307%26.514.270.3070.2%0.0

320208717.528%53.233.881.844%63.033.881.8440.5%0.0

4202131.627%4.91.772.726%3.31.772.7260.0%0.0

5202231.631%5.01.472.414%2.71.472.4130.0%0.0

620231235%0.7235.000%0.4235.0000.0%0.0

7202400%0.00%0.000.0-

8202500%0.00%0.000.0-

9202612.075%6.32.120.609%3.92.120.6090.0%0.0

-0.015.674.5000.2%16.40%255.405�شاغر�شاغر
الإجمايل مطروًحا منه 

29%100%10069.427.398%10053.752.899%15032.946*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

6.006.756.38متجر كبري

االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 
2.005.083.77وامل�شروبات

1.929.674.06متجر عادي

1.004.832.48االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل 
الدخل

78.7%5823.608.11362.223.695عائد االإيجار الداخلي
6730.144.787عائد االإيجار اخلارجي

8.6%5.891.1226.222.370الدخل االإ�شايف
12.7%8.638.7328.562.779ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%12568.282.75377.008.844*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

18.598.726 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

10.0%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

8.023.408 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

375.000.000 ريال �صعودي
)ثالثمائة وخم�صة و�صبعون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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10-  مول العرب، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

مول العرب، جدة، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
امللكي  للمعهد  املنت�شبني  االأع�شاء  اأحد  وهي   ،)Makedonskaia
للم�شاحني القانونيني، بتاريخ 29 مايو 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد 

معاينة ب�شرية.
يقع العقار يف حي النزهة يف اجلزء ال�شمايل من جدة، وميتد على جانبيه 
طريقني رئي�شيني يف املدينة، وهما طريق املدينة يف اجلانب الغربي، وطريق 
النزهة يف اجلانب ال�شرقي الذي يربط طريق امللك فهد بطريق احلرمني.

وعلى  الدويل،  العزيز  عبد  امللك  مطار  جنوب  كم   3 بعد  على  العقار  يقع 
بعد 14 كم �شمال و�شط املدينة، وعلى بعد 4 كم �شرق مول البحر االأحمر.

وتقع على  العقار،  تقوم على خدمة  باأن حمطة تربيد احلي  ال�شركة  تفيد 
باأنه يف  العربية، ونعي  اأر�ص جماورة موؤجرة من قبل �شركة مراكز  قطعة 
اإلى  املحطة  نقل  ميكن  اإنهاوؤه،  اأو  االأر�ص  ا�شتئجار  عقد  مدة  انتهاء  حالة 
املخاطر  اأ�شفنا  لقد  ذلك،  على  وبناًء  العقار،  ي�شغلها  التي  االأر�ص  قطعة 

االإ�شافية املتعلقة بذلك عند احت�شاب معدل العائد الداخلي.

معاينة العقار:
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القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2008�شنة االفتتاح

247.848اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

2.053م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

109.185امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

109.185الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

53امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

135.000م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

3.787 مرت مربع 3.47%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

2.06املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

املدينة الرتفيهية

 بنده هايرب ماركت

 �شينما

7.916.204ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:

 امل�شاحة القابلة للتاأجري النوع
)باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

 )باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%29.5440%32.255متجر كبري

96.12%65.842602.789%71.886متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
81.62%4.4352888%4.832املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0600%0االآيل، اإلخ.

48.11%0.197110%212م�شتودعات

96.53%100.03833.787%109.185الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

228.119.629%96.53250.465.26738.214.750240.242.430%6.59%10.75

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:
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معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 06.100
200 - 51 4.000

500 - 201 3.100
1.500 - 501 2.400

1.100 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل % العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220198821.957%20.160.727.822%26.660.727.8220.2%0.0

3202010924.459%22.473.967.183%32.473.967.1770.3%0.0

420214415.380%14.139.410.391%17.339.409.6360.2%0.0

52022179.813%9.018.980.833%8.318.980.2940.1%0.0

620231110.911%10.026.311.935%11.526.311.9240.1%0.0

72024513.722%12.68.314.332%3.68.314.3320.0%0.0

820251394%0.4407.132%0.2407.1320.0%0.0

-0.015.337.3500.1%3.50%473.787�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
10%100%100250.465.267%100228.119.629%323109.185*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

11.0911.0911.09متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

3.006.924.04وامل�شروبات

1.1613.844.58متجر عادي
1.0010.002.46االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

1.072.491.78م�شتودعات
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل 
الدخل

7975.528.352عائد االإيجار الداخلي
242.758.172%80.6

159.600.877 197عائد االإيجار اخلارجي
8.0%23.251.27524.275.817الدخل االإ�شايف

االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص 
0.7%1.902.8551.902.855االإيرادات

10.7%31.273.57532.098.549ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%276291.556.934301.035.393*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

2.5%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

28.172.425 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

3.617.000.000 ريال �صعودي
)ثالثة مليار و�صتمائة و�صبعة ع�صر مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جنًبا اإلى جنب مع تقرير التقييم باأكمله، و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف 

ذلك االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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11-  ال�شالم مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

ال�شالم مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
للم�شاحني  امللكي  للمعهد  املنت�شبني  االأع�شاء  اأحد  وهي   )Makedonskaia

املعاينة كانت جمرد معاينة  اأن  ونوؤكد  بتاريخ 30 مايو 2018.  القانونيني، 
ب�شرية.

يقع العقار يف حي الن�شيم يف اجلزء اجلنوبي ال�شرقي من جدة.
يقع حي الن�شيم يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من و�شط مدينة جدة القدمية، 
ويحده طريقان رئي�شيان، هما طريق االأمري ماجد من جهة الغرب وطريق 
عبداهلل.  امللك  طريق  اجلنوب  من  ويحده  ال�شرق،  جهة  من  احلرمني 
يتبع  اأنه  اإال  امللك عبد اهلل،  يقع جنوب طريق  العقار  اأن  الرغم من  وعلى 
حي الن�شيم. وتقع جامعة امللك عبد العزيز على بعد كيلومرت واحد جنوب 

العقار.

معاينة العقار:
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القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

البناءا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2012/80/01تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2032/07/30تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

13.59املدة املتبقية

58.740.000اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2012�شنة االفتتاح

212.825اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.825م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

121.363امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

121.113الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

250االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

66امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
131.000م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

8.641 مرت مربع 7.12%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

2.23املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

اإيكيا

هايرب ماركت الدانوب

هوم �شنرت

10.972.869ن�شبة االإقبال )2018-2017(

و�صف 
العقار:

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

 )باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%36.6150%44.433متجر كبري

88.88%59.642878.048%72.377متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
91.18%3.2854351%3.979املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
100.0%0.217202%250االآيل، اإلخ.

25.31%0.2723242%324م�شتودعات

92.88%100.04418.641%121.363الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

149.298.671%92.88167.366.46730.340.75097.640.201%12.53%14.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف

الإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف. **

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:
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معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.400
200 - 51 2.600

500 - 201 1.900
1.500 - 501 1.400

500 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحة الإيجارال�شنةال�شنة

)باملرت املربع(
 امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

2201916237.500%31.072.137.099%48.371.505.1310.4%0.9-

320208616.946%14.038.861.023%26.038.216.9380.2%1.7-

42021314.977%4.110.037.486%6.79.667.8830.1%3.7-

5202293.907%3.24.296.655%2.94.264.6550.0%0.7-

62023810.483%8.77.789.441%5.27.903.8920.0%1.5

720242526%0.4751.483%0.5751.4830.0%0.0

8202500%0.00%0.000.0-

92032122.152%18.39.013.427%6.09.013.4270.1%0.0

-0.019.631.0000.1%7.10%698.641�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
12%100%100167.366.467%100149.298.671%369121.113*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

2.0016.5011.03متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.009.753.63وامل�شروبات

1.2510.003.64متجر عادي
1.0010.002.54االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

3.006.003.46م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

79.5%5623.865.322160.941.252عائد االإيجار الداخلي
244125.433.349عائد االإيجار اخلارجي

8.1%15.141.63616.094.125الدخل االإ�شايف
عائد االإيجارات املحت�شب على 

1.7%3.156.0493.156.049اأ�شا�ص االإيرادات

10.7%20.088.84821.451.050ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%300187.685.204201.642.476*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

58.740.000 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

7.5%ال�شغور الهيكلي )%(

10.107.862 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

770.000.000 ريال �صعودي
)�صبعمائة و�صبعون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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  12- مول الظهران، الظهران، اململكة العربية ال�شعودية

مول الظهران، الظهران، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اآدم ويلفري، وهو زميل املعهد امللكي للم�شاحني 
القانونيني، بتاريخ 8 اأغ�شط�ص 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة 

ب�شرية.
يقع العقار عند تقاطع طريق امللك �شعود وطريق االأمري في�شل بن فهد يف 

الظهران باملنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية ال�شعودية.
يحد العقار من ال�شمال طريق االأمري في�شل بن فهد الكائن خلفه جممع 
وعدد  اأ�ص،  اآر  وتويز  وايكيا  بنده  هايرب  ي�شم  الذي  للتجزئة  بالزا  اأمواج 
من حمالت بيع املاأكوالت وامل�شروبات. وهناك حمطة ملعاجلة مياه ال�شرف 
ال�شحي جماورة الأمواج بالزا ناحية الغرب، كما توجد قطعة اأر�ص كبرية 
�شاغرة موؤجرة من قبل العميل تقع يف اجلهة الغربية من املوقع، ومن املقرر 
اأن ي�شهد هذا املوقع تطوير م�شروع الظهران بوليفارد، مع العلم باأن هذا 

املوقع خارج عن نطاق التقييم.

معاينة العقار:
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القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2005/09/15تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2025/02/09تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

6.11املدة املتبقية

23.586.471اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2005�شنة االفتتاح

220.550اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

4.591م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

160.647امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

160.461الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

186االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

35امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
361.318م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

5.674 مرت مربع 3.53%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.85املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بنده هايرب ماركت

�شاكو

�شباركيز

13.265.028ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:

امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
)باملرت املربع( 

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
  امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

)باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%36.8870%59.253متجر كبري

94.97%55.433774.479%89.046متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
90.21%7.34621.115%11.795املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
100.0%0.121210%186االآيل، اإلخ.

89.10%0.231940%367خمازن

96.47%100.05865.674%160.647الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار احلايل

)بالريال ال�شعودي، 
بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

271.759.041%96.47291.426.42635.342.340274.560.274%20.56%12.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:
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معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 04.600
200 - 51 3.500

500 - 201 2.800
1.500 - 501 2.100

700 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
 امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

0.0%0.046.3240.0%0.046.324%230منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

2201915834.621%21.697.521.354%35.997.521.3540.3%0.0

3202015242.979%26.896.829.387%35.696.829.3870.3%0.0

42021549.855%6.128.894.738%10.628.894.7380.1%0.0

52022147.274%4.511.208.961%4.111.208.9610.0%0.0

620231017.478%10.915.913.558%5.915.913.5430.1%0.0

72024418.308%11.49.718.081%3.69.718.0810.0%0.0

8202500%0.00%0.000.0-

92026320.226%12.611.626.639%4.311.626.6390.0%0.0

-0.016.454.6000.1%3.50%675.674�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
7%100%100291.426.426%100271.759.041%465160.461*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

4.8315.009.14متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

1.509.764.17وامل�شروبات

1.009.753.88متجر عادي
1.009.002.25االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

1.004.082.85م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

80.7%8768.830.793284.436.087عائد االإيجار الداخلي
311206.141.049عائد االإيجار اخلارجي

8.1%27.717.29528.443.609الدخل االإ�شايف
االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص 

0.2%711.115711.115االإيرادات

10.9%37.284.78338.264.042ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%398340.685.035351.854.852*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

23.586.471 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

220 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

5.0%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

31.993.076 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.303.000.000 ريال �صعودي
)مليار وثالثمائة وثالثة مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:

مت اإفادتنا من قبل ال�شركة باأنه اإبتداًء من 31 دي�شمرب 2018 اأن ال�شركة يف غ�شون عملية جتديد عقد االإيجار.
ومت اإفادتنا باالأحكام التالية التي جاري االتفاق عليها من قبل الطرفني:

ཛ .2019 مدة عقد االإيجار: 37 عامًا اإبتداًء من 1 اأبريل 
ཛ .ثمن حمدد وثابت: 60 مليون ريال �شعودي 
ཛ :ثمن قابل للزيادة: ن�شبة من اإيرادات ال�شركة باالإ�شافة اإلى الثمن املحدد 

العام االأول - العام ال�شاد�ص: %0.
العام ال�شاد�ص - العام العا�شر: %20.

العام احلادي ع�شر - العام اخلام�ص ع�شر: %22.5.
العام ال�شاد�ص ع�شر - العام الع�شرون: %25.

العام احلادي والع�شرون - العام ال�شابع والثالثون: %30.
يف حال االتفاق النهائي على ال�شروط االأعاله بني الطرفني ومت توقيع عقد االإيجار، بذلك وح�شب تقرير التقدير املوؤرخ 31 

دي�شمرب 2018، ت�شبح القيمة ال�شوقية ملول الظهران 2.203.000.000 ريال �شعودي.

موؤ�صر القيمة 
ال�صوقية 
بعد اإمتام 

عملية اإعادة 
جتديد عقد 

الإيجار
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 13- الأح�شاء مول، الهفوف، اململكة العربية ال�شعودية

االأح�شاء مول، الهفوف، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل كرمي ال�شرادي بتاريخ 14 يونيو 2017. ونوؤكد 

اأن املعاينة كانت جمرد معاينة ب�شرية.
ال�شعودية،  العربية  باململكة  ال�شرقية  املنطقة  يف  الهفوف  يف  العقار  يقع 
وتقع مدينة الهفوف على بعد حوايل 180 كم جنوب غرب منطقة الدمام 

احل�شرية.
ميثل طريق امللك عبد اهلل الواجهة اجلنوبية الغربية للعقار حيث يقع على 
بعد حوايل 450 مرت �شمال منتزه امللك عبداهلل البيئي. ويقع العقار على 
بعد 3 كم تقريًبا جنوب التقاطع مع طريق الريا�ص، وهو الطريق الرئي�شي 
اأحد الطرق  ا بطريق العقري، وهو  اأي�شً اإلى طريق الريا�ص ويت�شل  املوؤدي 

الرئي�شية املوؤدية اإلى منطقة الدمام احل�شرية.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2010�شنة االفتتاح

65.800اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.608م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

51.979امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

51.979الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

32امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
162.617م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

6.260 مرت مربع 12.04%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.91املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بنده هايرب ماركت

اإيكيا

�شباركيز

2.918.138ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
)باملرت املربع( 

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

)باملرت املربع( 
 معدل الإ�شغال

)%(

100.00%28.6730%14.904متجر كبري

82.92%67.801326.019%35.241متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
86.26%3.3616240%1.747املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.00390%0االآيل، اإلخ.

98.85%0.1751%87خمازن

87.96%100.01956.260%51.979الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار احلايل

)بالريال ال�شعودي، 
بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

41.486.921%87.9653.007.42112.994.75038.894.628%8.11%11.75

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 01.800
200 - 51 2.300

500 - 201 1.300
1.500 - 501 900

500 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220196317.580%33.820.482.855%49.420.482.8560.4%0.0

32020388.638%16.612.481.496%30.112.481.4930.2%0

420213678%1.3837.116%2.0837.1170.0%0.0

5202212.744%5.3823.200%2.0823.2000.0%0.0

620233462%0.9691.596%1.7691.5960.0%0.0

7202400%0.00%0.000.0-

82025110.357%19.93.588.701%8.73.588.7010.1%0.0

9202600%0.00%0.000.0-

10202713.513%6.81.756.500%4.21.756.5000.0%0.0

-0.011.520.5000.2%12.00%456.260�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
28%100%10053.007.421%10041.486.921%15651.979*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

15.0915.0915.09متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.509.844.32وامل�شروبات

2.0010.083.77متجر عادي
1.003.002.24االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.075.003.18م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

80.6%4013.599.23347.599.205عائد االإيجار الداخلي
7127.887.687عائد االإيجار اخلارجي

8.0% 4.122.0874.759.920الدخل االإ�شايف
عائد االإيجارات املحت�شب على 

2.1% 1.086.1171.086.117اأ�شا�ص االإيرادات

9.3%4.779.2315.508.404ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0% 11151.474.35558.953.646*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املتاجر العادية )قيمة اال�شرتداد املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

15.0%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

4.170.862 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

475.000.000 ريال �صعودي
)اأربعمائة وخم�صة و�صبعون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 14-   مكة مول، مكة املكرمة، اململكة العربية ال�شعودية

مكة مول، مكة املكرمة، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأمري ن�شريي، وهو اأحد اأع�شاء معهد امللكي 
للم�شاحني القانونيني، بتاريخ 8 مايو 2017. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد 

معاينة ب�شرية.
يقع العقار يف حي اجلامعة، وهو واحد من اأعلى املناطق من حيث الكثافة 
ال�شكانية يف مكة املكرمة، ويقع بني البقعتني املقد�شتني منى واحلرم. ويقع 
العقار على بعد 2 كم تقريًبا جنوب غرب منى و 7 كم جنوب �شرق امل�شجد 
احلرام، ويحده من الغرب طريق رئي�شي واحد يقابله طريق امللك عبد اهلل.

التالية: طريق  ويتميز حي اجلامعة ب�شهولة الو�شول من الطرق الرئي�شية 
امل�شجد احلرام من ال�شمال وطريق امللك عبد العزيز من اجلنوب.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2011�شنة االفتتاح

56.720اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.000م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

37.545امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

37.545الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

38امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
65.504م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

1.904 مرت مربع 5.07%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.68املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بيلي بيز

بنده هايرب ماركت

زارا

6.842.660ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجري )باملرت النوع
املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
امل�شاحة اخلالية )باملرت عدد الوحدات)%(

املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%12.8920%4.840متجر كبري

93.79%81.692111904%30.670متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
100.0%5.34240%2.004املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0690%0االآيل، اإلخ.

100.0%0.0860%31خمازن

94.93%100.03121.904% 37.545الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

120.237.954%94.93127.918.36813.140.750134.696.110%6.91%11.02

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 06.200
200 - 51 4.500

500 - 201 3.100
1.500 - 501 2.500

900 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
 امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

22019717.389%19.735.460.843%29.535.460.8430.3%0.0

3202010614.092%37.552.132.935%43.452.132.9350.4%0.0

42021265.442%14.516.736.959%13.916.736.9580.1%0.0

52022136.527%17.410.351.388%8.610.351.3880.1%0.0

62023146%0.1230.000%0.2230.0000.0%0.0

7202432.145%5.75.325.830%4.45.325.8300.0%0.0

-0.07.680.4150.1%5.10%231.904�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
6%100%100127.918.368%100120.237.954%24337.545*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

10.0010.0010.00متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.009.844.21وامل�شروبات

2.0010.003.48متجر عادي
1.004.922.41االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.084.083.05م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

80.0% 4525.042.010123.924.565عائد االإيجار الداخلي
17595.195.944عائد االإيجار اخلارجي

8.2% 12.392.45612.504.736 الدخل االإ�شايف

11.8% 17.735.72317.938.339ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0% 220150.366.133154.367.640*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

3.0%ال�شغور الهيكلي )%(

8.413.497 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.941.000.000 ريال �صعودي
)مليار وت�صعمائة وواحد واربعون ماليني ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 15-   اجلبيل مول، اجلبيل، اململكة العربية ال�شعودية

اجلبيل مول، اجلبيل، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اآدم ويلفري، وهو زميل املعهد امللكي للم�شاحني 
املعاينة كانت جمرد معاينة  اأن  ونوؤكد  بتاريخ 16 مايو 2017.  القانونيني، 

ب�شرية.
اأر�شي  دور  من  يتكون  ال�شكل  م�شتطيل  ت�شوق  مركز  من  العقار  يتاألف 
وطابقني وبه اأماكن اإ�شافية خارجه خم�ش�شة النتظار ال�شيارات. يت�شكل 
العقار من هيكل من الفوالذ وبناء خر�شاين م�شفح بنوافذ زجاجية كبرية 

و�شقف م�شطح.
حجم  تلبي  اأنها  ثبت  اجلودة  عالية  بالتجزئة  بيع  وحدات  العقار  وي�شم 

الطلب يف املنطقة.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2015�شنة االفتتاح

37.366اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

483م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

20.908امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

20.908الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

43امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
25.871م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

2.067 مرت مربع 9.89%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.53املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

مانويل

زارا

�شباركيز

1.325.807ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلالية عدد الوحدات)%(

)باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%24.1630%5.051متجر كبري

86.35%68.661021.959%14.355متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
92.81%7.1822108%1.502املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
100.0%0.0100%0االآيل، اإلخ.

90.11%100.01372.067%20.908الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

30.128.494%90.1135.916.1047.317.80030.180.383%7.1611.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.300
200 - 51 2.400

500 - 201 2.100
1.500 - 501 800

500 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
 امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

22019589.238%44.216.489.005%54.716.489.0040.5%0.0

32020253.490%16.79.213.882%30.69.213.8820.5%0.0

420216919%4.41.826.266%6.11.826.2660.1%0.0

5202221.144%5.3840.673%2.8840.6730.0%0.0

820251106%0.5269.818%0.9269.9000.0%0.0

920261822%3.9369.900%1.2369.9000.0%0.0

10203100%0.00%0.000.0-

-0.05.787.6000.2%9.90%332.067�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
19%100%10035.916.104%10030.128.494%12720.908*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

6.7510.008.38متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

3.979.763.97وامل�شروبات

2.0015.003.65متجر عادي
1.003.422.50االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.084.083.05م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

80.3% 4913.432.62232.324.550عائد االإيجار الداخلي
4516.695.872عائد االإيجار اخلارجي

8.1% 3.039.1743.232.455 الدخل االإ�شايف

11.6% 4.353.5494.783.725ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0% 9437.521.21740.340.730*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

7.5%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

4.886.278 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

30 يونيو 2018 تاريخ 
التقييم:

417.000.000 ريال �صعودي
)اأربعمائة و�صبعة ع�صر مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير

القيمة 
ال�صوقية:
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 16-  جوري مول، الطائف، اململكة العربية ال�شعودية

Vacant land

Jouri Mall

جوري مول، الطائف، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأمري ن�شريي، وهو اأحد اأع�شاء معهد امللكي 
للم�شاحني القانونيني، بتاريخ 8 مايو 2017. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد 

معاينة ب�شرية.
�شمن  الطائف  مدينة  وتعد  الطائف،  مبدينة  القطبية  حي  يف  العقار  يقع 
منطقة مكة املكرمة على بعد حوايل 80 كم جنوب �شرق مكة املكرمة وعلى 

بعد حوايل 180 كم جنوب �شرق جدة.
تقع الطائف يف جبال ال�شروات على ارتفاع ي�شل اإلى 1700 مرت، وقد نعمت 
بذلك وجهة  واأ�شحت  موقعها اجلبلي،  بف�شل  ن�شبيًا  معتدل  املدينة مبناخ 

ترفيهية �شهرية لل�شياح.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2015/10/15تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2035/03/11تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

16.20املدة املتبقية

15.379.213اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2015�شنة االفتتاح

92.663اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.334م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

48.122امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

48.122الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

36امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
258.693م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

2.928 مرت مربع 6.08%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.73املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

�شنرتبوينت

 �شباركيز

 زارا

4.873.574 ن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلالية عدد الوحدات)%(

)باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%9.5720%4.604متجر كبري

92.94%86.221692.928%41.489متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
100.0%4.22210%2.029املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.00440%0االآيل، اإلخ.

93.92%100.02362.928%48.122الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

 معدل العائدالعوائد الأولية )%(
الداخلي )%(

84.066.896%93.9292.519.98612.030.50076.748.198%11.4411.00

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

ال ينطبق0 - 50
200 - 51 2.900

500 - 201 2.300
1.500 - 501 1.200

800 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

قيمة ال�شرتداد الدخل %العائد )بال�شنة(امل�شاحة % )باملرت املربع(
Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220196015.616%32.526.158.769%31.126.158.7690.3%0.0

320208213.804%28.739.434.637%46.939.434.6370.4%0.0

42021141.828%3.84.466.068%5.34.427.9520.0%0.9-

5202254.032%8.44.460.389%5.34.460.3900.0%0.0

6202300%0.00%0.000.0-

7202421.592%3.33.040.862%3.63.040.8620.0%0.0

8202546.952%14.45.735.547%6.85.735.5520.1%0.0

9202611.370%2.8770.625%0.9770.6250.0%0.0

-0.08.491.2000.1%6.10%242.928�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا 
10%100%10092.519.986%10084.066.896%19248.122*منه الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

6.7510.008.38متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.919.844.38وامل�شروبات

1.008.003.67متجر عادي
1.005.002.55االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

79.6% 6328.520.24787.436.841عائد االإيجار الداخلي
10555.546.649عائد االإيجار اخلارجي

8.0% 8.439.8798.743.684 الدخل االإ�شايف
عائد االإيجارات املحت�شب على 

0.3%271.211271.211اأ�شا�ص االإيرادات

12.1% 12.824.85713.338.413ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0% 168105.602.843109.790.150*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

15.379.213 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

7.5%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

8.722.074 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

662.000.000 ريال �صعودي
)�صتمائة واثنان و�صتون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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النور مول، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�شعودية   -17 

النور مول، املدينة املنورة اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأمري ن�شريي، وهو اأحد اأع�شاء معهد امللكي 
للم�شاحني القانونيني، بتاريخ 7 مايو 2017. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد 

معاينة ب�شرية.
يقع العقار يف حي �شلطانه - وهي اإحدى املناطق الراقية يف اجلزء ال�شمايل 
من املدينة املنورة. ويقع حي �شلطانه �شمال امل�شجد النبوي، ويحيط بهذه 
الدائري  )الطريق  اهلل  عبد  امللك  طريق  رئي�شية:  طرق  اأربعة  املنطقة 
الثاين( من اجلنوب، وطريق عثمان بن عفان من ال�شرق، وطريق نايف بن 

عبدالعزيز من ال�شمال وطريق خالد بن الوليد من الغرب.
فلل  من  ويتكون  اجلنوبي  الق�شم  االأول  ق�شمني،  اإلى  �شلطانه  حي  وينق�شم 
و�شقق فارهة، والثاين اجلزء ال�شمايل الذي مل يخ�شع بعد للتطوير ويتكون 

من مزارع.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2008�شنة االفتتاح

93.917اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.070م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

67.110امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

67.110الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

63امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
84.097م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

1.144 مرت مربع 1.70%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

1.79املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

بنده هايرب ماركت

�شنرتبوينت

املدينة الرتفيهية

ال ينطبقن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

 )باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%33.0530%22.181متجر كبري

97.52%62.441841.038%41.902متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
100.0%4.34250%2.910املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0550%0االآيل، اإلخ.

9.40%0.1714106%117خمازن

98.30%100.02811.144%67.110الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

106.668.362%98.30109.543.35816.777.500116.220.762%7.40%10.50

*اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

**االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.500
200 - 51 3.000

500 - 201 2.200
1.500 - 501 1.500

600 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد % الدخلالعائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

220196613.844%20.627.816.572%26.127.816.5720.3%0.0

320209522.203%33.145.685.302%42.845.685.3000.4%0.0

42021427.779%11.618.050.314%16.918.050.3140.2%0.0

520223464%0.71.421.870%1.31.421.8690.0%0.0

6202353.033%4.56.428.361%6.06.428.3610.1%0.0

72024212.970%19.35.081.838%4.85.081.8380.0%0.0

8202515.673%8.52.184.105%2.02.184.1050.0%0.0

-0.02.875.0000.0%1.70%121.144�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
3%100%100109.543.358%100106.668.362%22667.110*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

15.0915.0915.09متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.0011.844.10وامل�شروبات

1.0014.754.46متجر عادي
1.006.002.49االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

3.004.083.82م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

79.3%4827.290.846107.769.155عائد االإيجار الداخلي
16679.377.516عائد االإيجار اخلارجي

7.8% 10.531.48210.776.916 الدخل االإ�شايف
االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص 

2.3%3.109.4483.130.588االإيرادات

10.5%14.141.22614.577.779ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0%214134.450.518136.254.438*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

250 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

2.5%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

8.246.934 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.563.000.000 ريال �صعودي
)مليار وخم�صمائة وثالثة و�صتون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 18-    احلمرا مول، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية

احلمراء مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
اأحد االأع�شاء املنت�شبني للمعهد امللكي للم�شاحني  ، وهي  )Makedonskaia

القانونيني، بتاريخ 6 اأغ�شط�ص 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة 
ب�شرية.

مت افتتاح حمرا مول يف عام 2016 ويقع يف حي امللك في�شل �شرق الريا�ص 
ويحد  ح�شني.  بن  ح�شن  ال�شيخ  و�شارع  عبداهلل  امللك  طريق  تقاطع  عند 
املوقع طريق امللك عبد اهلل من ال�شمال، وطريق ال�شيخ ح�شن بن ح�شني من 
ال�شرق، وجممع مارفيال التابع لرافال من الغرب، وفلل خا�شة وفرع ملركز 

وقت اللياقة من اجلنوب.
يحتل العقار موقًعا رئي�شًيا بارًزا داخل الريا�ص ب�شكل عام وحتديًدا نتيجة 

تطوير مرتو الريا�ص نظًرا لتقاطع اخلطني 2 و 6 عند تقاطع العقار.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2016�شنة االفتتاح

77.969اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.026م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

53.951امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

53.951الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

53امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
75.705م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

5.461 مرت مربع 10.12%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

2.87املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني

�شنرتبوينت

زارا

�شباركيز

ال ينطبقن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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 امل�شاحة القابلة للتاأجريالنوع
 )باملرت املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
 امل�شاحة اخلاليةعدد الوحدات)%(

 )باملرت املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%7.6320%4.116متجر كبري

88.75%86.661715.260%46.754متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
93.83%5.6528188%3.047املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0350%0االآيل، اإلخ.

61.76%0.06513%34خمازن

89.88%100.02415.461%53.951الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

89.720.044%89.88104.359.83718.882.85093.123.277%7.10%10.50

* اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

** االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 04.000
200 - 51 2.800

500 - 201 2.200
1.500 - 501 1.600

800 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
 امل�شاحةالإيجارال�شنةال�شنة

 )باملرت املربع(
امل�شاحة

%
قيمة ال�شرتداد الدخل % العائد )بال�شنة(

Rvsnالدخل %املقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

22019446.614%12.322.769.451%25.422.645.7440.2%0.5-

32020314.303%8.012.203.703%13.612.203.7030.1%0.0

42021123.208%5.97.289.232%8.17.290.2320.1%0.0

520226221.304%39.533.482.480%37.333.482.4800.3%0.0

6202352.970%5.53.170.194%3.53.170.1940.0%0.0

7202411.045%1.92.669.923%3.02.669.9230.0%0.0

8202500%0.00%0.000.0-

920261120%0.2427.637%0.5427.6370.0%0.0

10202768.926%16.57.707.425%8.67.707.4250.1%0.0

-0.014.762.5000.1%10.10%445.461�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
16%100%100104.359.837%10089.720.044%20653.951*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

6.7510.008.38متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.919.753.42وامل�شروبات

2.9110.094.46متجر عادي
1.005.002.34االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.003.082.27م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

من اإجمايل الدخل %

80.4% 6030.648.034100.189.418عائد االإيجار الداخلي
10259.072.010عائد االإيجار اخلارجي

7.9%8.861.03110.018.942 الدخل االإ�شايف

11.7% 13.047.34314.278.929ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0% 162111.628.418124.487.289*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

10.0%ال�شغور الهيكلي بعد اال�شتقرار )%(

8.373.580 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.304.000.000 ريال �صعودي
)مليار و ثالث مائة واأربعة مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جنًبا اإلى جنب مع تقرير التقييم باأكمله، و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف 

ذلك االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 19-    اليا�شمني مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية

اليا�شمني مول، جدة، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
للم�شاحني  امللكي  للمعهد  املنت�شبني  االأع�شاء  اأحد  Makedonskaia(، وهي 

معاينة  جمرد  كانت  املعاينة  اأن  ونوؤكد   .2018 مايو   30 بتاريخ  القانونيني، 
ب�شرية.

يقع العقار يف حي املنار، وهي منطقة متو�شطة الرقي كائنة باجلانب ال�شرقي 
من مدينة جدة. ويقع العقار على بعد حوايل 4 كم �شرق جامعة امللك عبد 
العزيز )احلرم اجلامعي للن�شاء(، وعلى بعد 7 كم �شمال حمطة �شكة قطار 

احلرمني، وعلى بعد 8.5 كم جنوب مطار امللك عبد العزيز الدويل.
 يحد العقار من جهة الغرب طريق احلرمني، ومتتد واجهة العقار بطول يبلغ 
اأحد الطرق الرئي�شية يف جدة  حوايل 550 مرت على طريق احلرمني، وهو 
الذي يربطها باملدينتني املقد�شتني يف اململكة العربية ال�شعودية مكة املكرمة 

واملدينة املنورة.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2015/07/01تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2034/11/25تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

15.91املدة املتبقية

16.406.799اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2016�شنة االفتتاح

101.672اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

2.351م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

54.634امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

54.634الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع
ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 

0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

23امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع
158.356م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

2.299 مرت مربع 4.21%امل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة. %

2.56املتو�شط املرجح ملدة االإيجار ال�شارية

امل�شتاأجرين الرئي�شيني
اأوكتو

مانويل
�شنرتبوينت

ال ينطبقن�شبة االإقبال )2018-2017(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجري )باملرت النوع
املربع(

 امل�شاحة القابلة للتاأجري
امل�شاحة اخلالية )باملرت عدد الوحدات)%(

املربع(
 معدل الإ�شغال

)%(

100.0%18.5120%10.112متجر كبري

94.52%76.732032.298%41.923متجر عادي

االأماكن املخ�ش�شة لبيع 
100.0%4.76290%2.599املاأكوالت وامل�شروبات

االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0.00%0.0691%0االآيل، اإلخ.

95.79%100.03032.299%54.634الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
اإجمايل الإيجار 

احلايل*
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

الإ�شغال 
)%(

الإيجار ال�شوقي**
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

النفقات الت�شغيلية
)بالريال ال�شعودي، 

بال�شنة(

�شايف الدخل 
الت�شغيلي 
)بالريال 

ال�شعودي، بال�شنة(

معدل العائد الداخلي )%(العوائد الأولية )%(

114.321.188%95.79120.283.83019.121.900105.425.646%11.52%12.75

* اإجمايل االإيجار احلايل هو مبلغ االإيجار املحدد عن اليوم الواحد، وال ي�شمل اأي زيادات تعاقدية متدرجة خالل االأ�شهر االثنى ع�شر التالية، ف�شاًل عن اإيجارات 
االأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

** االإيجار ال�شوقي هو مبلغ االإيجار لليوم الواحد، وال ي�شمل االإيجار املحت�شب على اأ�شا�ص االإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

50 - 03.300
200 - 51 3.100

500 - 201 2.600
1.500 - 501 1.600

1.000 اأكرث من 1.500
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

بيانات الإيجارات املنتهية
امل�شاحة )باملرت الإيجارال�شنةال�شنة

املربع(
 %

امل�شاحة
قيمة ال�شرتداد % الدخل العائد )بال�شنة(

Rvsn% الدخلاملقدرة

-0.000.0%0.00%00منتهي0

1201800%0.00%0.000.0-

22019618.024%14.734.668.257%30.334.141.3880.3%1.5-

32020334.292%7.913.521.709%11.813.867.1340.1%2.6

42021355.143%9.416.063.392%14.115.554.5780.1%3.2-

520227220.946%38.337.306.638%32.637.536.4980.3%0.6

620233637%1.21.611.106%1.41.619.1060.0%0.5

7202400%0.00%0.000.0-

8202500%0.00%0.000.0-

9202636.642%12.25.593.074%4.95.570.3130.0%0.4-

10202726.651%12.25.557.013%4.95.557.0130.0%0.0

-0.06.437.8000.1%4.20%252.299�شاغر�شاغر

الإجمايل مطروًحا منه 
5%100%100120.283.830%100114.321.188%23454.634*الإيجارات املنتهية

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية
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مدد عقود ال�شتئجار
متو�شط املدةاحلد الأق�شى للمدةاحلد الأدنى للمدةنوع الوحدة

10.0010.0010.00متجر كبري
االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

2.919.763.77وامل�شروبات

2.9110.084.03متجر عادي
1.005.002.08االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل، اإلخ.

2.003.082.27م�شتودعات

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

م�شادر الدخل
عدد عقود الإيجارالدخل

املبلغ بالريال ال�شعودي     
 )1 �شهر*12(

املبلغ بالريال ال�شعودي     
)ال�شنة الأولى(

% من اإجمايل الدخل

81.1% 6638.353.257119.517.026عائد االإيجار الداخلي
14375.967.931عائد االإيجار اخلارجي

7.8% 10.956.46911.951.703الدخل االإ�شايف

11.1% 15.668.96817.071.794ا�شرتداد ر�شوم اخلدمة

100.0% 209140.946.625148.540.522*الإجمايل

*باإ�شتثناء االأك�شاك، اأجهزة ال�شرف االآيل ،اإلخ.
امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحداملتاجر الكربى )متعاقد معها(

للعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدللعقد الواحدوحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

16.406.799 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2.0%الديون املعدومة )%(

5.0%ال�شغور الهيكلي )%(

11.012.352 ريال �شعوديالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

904.000.000 ريال �صعودي
)ت�صعمائة واأربعة مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 20-  قطعة اأر�ض اخلليج مول بالريا�ض يف اململكة العربية ال�شعودية

العربية  اململكة  يف  بالريا�ص  مول  اخلليج  لبناء  املخ�ش�شة  االأر�ص  قطعة 
ال�شعودية.

ا�شم / عنوان العقار:

اأن  ونوؤكد   .2017 مايو   21 يف  الكربي  م�شاري  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
املعاينة كانت جمرد معاينة ب�شرية.

ال�شك  م�شاحتها 101.950 مرت مربع مبوجب  اأر�ص  العقار من قطعة  يتكون 
بناء  مل�شروع  خم�ش�شة  االأر�ص  وهذه  العربية،  املراكز  �شركة  قدمته  الذي 
اخلليج مول، وهي يف العموم عبارة عن قطعة اأر�ص م�شطحة مثلثة ال�شكل تقع 

على طريق مكة يحدها �شارع علي عزت بيغوفيت�ص من ال�شمال.
االإمام،  الإقامة  خم�ش�ص  ومبنى  م�شجد  بناء  امل�شروع  يت�شمن  فهمنا،  ح�شب 
تاريخ  يف  كما  الت�شميم  مرحلة  يف  االإقامة  ومكان  امل�شجد  اأن  بالذكر  وجدير 
التقييم. وقد اأحطنا علًما باأن م�شاحة البناء للم�شجد ومبنى ال�شكن تبلغ 8000 
املراكز  �شركة  لنا  قدمته  الذي  املعتمد  التطوير  كتيب  وفق  وذلك  مربع  مرت 

العربية.
من املقرر اكتمال م�شروع اخلليج مول يف دي�شمرب 2019 وفقا التفاقية البناء. 
ونعي باأنه من املعتاد يف املنطقة ا�شتخدام هيكل من الفوالذ املقوى، وعادًة ما 
تكون اجلدران يف �شكلها النهائي حم�شوة بكتل خر�شانية، وال�شقوف اإما تكون 
�شورة األواح زجاجية اأو جب�شية بانوراميه، كما تكون االأر�شية مك�شوة بالبالط.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2019�شنة االفتتاح

89.651اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.292م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

51.453امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

51.453الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

40امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

101.950م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

61%مرحلة االكتمال )%(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجري )باملرت املربع(النوع

الطابق االأر�شي

29.735متاجر البيع بالتجزئة

الطابق االأول

1.975اأماكن تناول الوجبات ال�شريعة

1.158مناطق اجللو�ص اخلارجية

680وحدات مناطق الطعام

1.006وحدة بيلي بيز

3.251منطقة ترفيهية

13.647متاجر البيع بالتجزئة

51.453الإجمايل

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
ميزانية البناء املتبقية، مبا يف ذلك ربح املطور وكلفة التمويل قيمة اإجمايل التطوير )بالريال ال�شعودي(

)بالريال ال�شعودي(

1.052.000.000247.531.864

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

معدلت الإيجارات ال�شائدة يف الأ�شواق
م�شاحة الوحدة )باملرت املربع(

الإيجار ال�شوقي
)بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(

 1.850متاجر البيع بالتجزئة
850�شوبر ماركت

1.000وحدات تخزين
2.400وحدات مناطق الطعام

700�شالة ترفيه رئي�شية
1.700اأماكن تناول الوجبات ال�شريعة

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%املتاجر الكربى )متعاقد معها(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%وحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية
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النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2%الديون املعدومة )%(

ا�شتيعاب اأكرث من 3 �شنواتال�شغور الهيكلي )%(

3% من االإيجار االأ�شا�شي من ال�شنة ال�شاد�شةالنفقات الراأ�شمالية بالريال ال�شعودي

امل�شدر: حتليل جيه األ األ لبيانات �شركة املراكز العربية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

804.000.000 ريال �صعودي
)ثمامنائة واأربعة مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية. يتعني قراءة هذا امللخ�ص التنفيذي جنًبا اإلى جنب مع تقرير التقييم باأكمله، و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف 

ذلك االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 21-  مول املطار، الدمام، اململكة العربية ال�شعودية

مول املطار، الدمام، اململكة العربية ال�شعودية ا�شم / عنوان العقار:
خ�شع العقار للمعاينة من قبل اآدم ويلفري، وهو زميل املعهد امللكي للم�شاحني 
القانونيني، بتاريخ 8 اأغ�شط�ص 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة 

ب�شرية.
مبوجب  مربع  مرت   143،009 م�شاحتها  اأر�ص  قطعة  من  العقار  يتكون 
ال�شكوك التي قدمها العميل، والعقار هو عبارة عن قطعة اأر�ص م�شتطيلة 
من  عوف  بن  الرحمن  عبد  و�شارع  ال�شمال،  من  فهد  امللك  طريق  يحدها 
ال�شرق و�شارع زيد بن حارثة من اجلنوب. وقد ات�شح لنا بتاريخ املعاينة اأن 
قطعة االأر�ص خ�شعت الأعمال بناء �شملت املرحلة االأولى من م�شروع تطوير 

مول مطار الدمام.
من املقرر اكتمال م�شروع مول املطار يف �شبتمرب 2019 وفقا التفاقية البناء. 
ونعي باأنه من املعتاد يف املنطقة ا�شتخدام هيكل من الفوالذ املقوى، وعادًة 
ما تكون اجلدران يف �شكلها النهائي حم�شوة بكتل خر�شانية، وال�شقوف اإما 
تكون �شورة األواح زجاجية اأو جب�شية بانوراميه، كما تكون االأر�شية مك�شوة 

بالبالط.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

احليازة بطريق التملكنوع احليازة

ال ينطبقا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

ال ينطبقتاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

ال ينطبقتاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

ال ينطبقاملدة املتبقية

ال ينطبقاإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2019�شنة االفتتاح

88.480اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.374م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

52.918امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

52.918الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

39امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

131.238م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

58%مرحلة االكتمال )%(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحة القابلة للتاأجري )باملرت املربع(النوع

الطابق الأر�صي

35.411  متاجر البيع بالتجزئة

5.219م�شاحة املتاجر الكربي

الطابق الأول

 1.215م�شاحة �شاالت تناول الطعام

1.790م�شاحة اأماكن اجللو�ص لتناول الطعام

2.948م�شاحة املتاجر الكربي

3.850منطقة ترفيهية

2.485م�شاحة ال�شاالت الريا�شية

52.918الإجمايل

امل�شدر: �شركة املراكز العربية

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
ميزانية البناء املتبقية، مبا يف ذلك ربح املطور وكلفة التمويل قيمة اإجمايل التطوير )بالريال ال�شعودي(

)بالريال ال�شعودي(

1.290.000.000187.670.247

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

وحدات البيع بالتجزئة الرئي�شية
الإيجار ال�شوقي )بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(نوع الوحدة 

 2.400متاجر البيع بالتجزئة
750املتاجر الكربى

2.700وحدات مناطق الطعام
500�شالة ترفيه رئي�شية
400ال�شاالت الريا�شية

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%املتاجر الكربى )متعاقد معها(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%وحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية
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النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

ال ينطبقاإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2%الديون املعدومة )%(

ا�شتيعاب اأكرث من 3 �شنواتاإعادة تاأجري املناطق ال�شاغرة

3% من االإيجار االأ�شا�شي من ال�شنة ال�شاد�شة النفقات الراأ�شمالية

31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

1.102.000.000 ريال �صعودي
)مليار ومائة واثنان مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:
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 22-   قطعة اأر�ض اجلامعة بوليفارد مول، الريا�ض، اململكة العربية ال�شعودية

قطعة اأر�ص اجلامعة بوليفارد مول، الريا�ص، اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:
 Liudmila( ماكيدون�شكيا  لودميال  قبل  من  للمعاينة  العقار  خ�شع 
Makedonskaia( بتاريخ 8 اأغ�شط�ص 2018. ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد 

معاينة ب�شرية.
يتكون العقار من قطعة اأر�ص م�شاحتها 121.440 مرت مربع مبوجب اتفاقية 
ا�شتئجار االأر�ص التي قدمتها �شركة املراكز العربية، وهذه االأر�ص خم�ش�شة 
بها  م�شطحة  اأر�ص  عن  عبارة  وهي  مول،  بوليفارد  اجلامعة  بناء  مل�شروع 
انحدار ب�شيط يف اجلزء اجلنوبي. وتتاألف قطعة االأر�ص من خط ميتد بطول 

اجلانب اجلنوبي ال�شرقي لطريق االأمري تركي بن عبد العزيز االأول
وفقا   2019 �شبتمرب  يف  مول  بوليفارد  اجلامعة  م�شروع  اكتمال  املقرر  من 
التفاقية البناء. ونعي باأنه من املعتاد يف املنطقة ا�شتخدام هيكل من الفوالذ 
املقوى، وعادًة ما تكون اجلدران يف �شكلها النهائي حم�شوة بكتل خر�شانية، 
تكون  كما  بانوراميه،  جب�شية  اأو  زجاجية  األواح  �شورة  تكون  اإما  وال�شقوف 

االأر�شية مك�شوة بالبالط.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق اال�شتئجارنوع احليازة

االأر�صا�شتئجار االأر�ص اأو البناء

2018/08/01تاريخ بدء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي( *

2046/07/31تاريخ انتهاء احليازة بطريق اال�شتئجار )ميالدي(

27.60املدة املتبقية

27.324.000اإيجار االأر�ص احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليالدي(

2019�شنة االفتتاح

71.471اإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

1.487م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

51.804امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

51.804الوحدات التي يتكون منها امل�شاحة االإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

ال�شرف  اأجهزة  )االأك�شاك،  للتاأجري  القابلة  االإجمالية  امل�شاحة  نطاق  عن  اخلارجة  الوحدات 
0االآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

35امل�شاحة املخ�ش�شة الأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

121.440م�شاحة قطعة االأر�ص باملرت املربع

69%مرحلة االكتمال )%(

 *تاريخ ما بعد فرتة ال�شماح

و�صف 
العقار:
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امل�شاحات القابلة للتاأجري

امل�شاحة القابلة للتاأجري )باملرت املربع(النوع

23.960متاجر البيع بالتجزئة بالطابق االأر�شي

1.736متاجر البيع بالتجزئة بالطابق االأو�شط

8.901متاجر البيع بالتجزئة بالطابق االأول الأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت 

13.930متجر كبري

3.277جل�شات خارجية

51.804الإجمايل

امل�شدر: �شركة املراكز العربية

اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ض
ميزانية البناء املتبقية، مبا يف ذلك ربح املطور وكلفة التمويل قيمة اإجمايل التطوير )بالريال ال�شعودي(

)بالريال ال�شعودي(

571.000.00095.420.419

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

وحدات البيع بالتجزئة الرئي�شية
الإيجار ال�شوقي )بالريال ال�شعودي، باملرت املربع، بال�شنة(نوع الوحدة 

 2.200متاجر البيع بالتجزئة
2.500االأماكن املخ�ش�شة لبيع املاأكوالت وامل�شروبات

1.300وحدات تخزين
1.000مكاتب
800�شينما

الزيادات
ال�شنة اخلام�شةال�شنة الرابعةال�شنة الثالثةال�شنة الثانيةال�شنة الأولىالنوع

2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%املتاجر الكربى )متعاقد معها(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%وحدات املتاجر العادية )متعاقد معها(

2.5%2.5%2.5%2.5%1.25%املتاجر الكربى )قيمة اال�شرتداد املقدرة(
املتاجر العادية والكربى )قيمة اال�شرتداد 

5.0%5.0%5.0%5.0%2.5%املقدرة(

5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%النفقات الت�شغيلية

النفقات الت�شغيلية
البندالنوع

27.324.000 ريال �شعودي �شنويًااإيجار االأر�ص بالريال ال�شعودي

350 ريال �شعودي لكل مرت مربع يف ال�شنةالنفقات الت�شغيلية بالريال ال�شعودي

2%الديون املعدومة )%(

ا�شتيعاب اأكرث من 3 �شنواتاإعادة تاأجري املناطق ال�شاغرة

3% يف ال�شنة ال�شاد�شة النفقات الراأ�شمالية
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31 دي�شمرب 2018 تاريخ 
التقييم:

476.000.000 ريال �صعودي
)اأربعمائة و�صتة و�صبعون مليون ريال �صعودي(

مل ُيطبق اأي خ�شم على تكاليف امل�شرتي اأو التكاليف املتعلقة ياإمتام البيع اأو ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات ال�شوق 
املحلية.

املتفق عليها مبا يف ذلك  التكليف  و�شروط  باأكمله،  التقييم  تقرير  اإلى جنب مع  التنفيذي جنًبا  امللخ�ص  يتعني قراءة هذا 
االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:



87 حقوق الن�سر ©  حمفوظة ل�سركة جونز النغ ال�سال اأي بي، اإنك. جميع احلقوق حمفوظة.

الآراء حيال القيمة ال�صوقية

القيمة ال�صوقية
اأن القيمة ال�شوقية االإجمالية للح�شة اململوكة يف العقارات اململوكة بتاريخ 31 دي�شمرب 2018، مع مراعاة  اإلى االفرتا�شات ال�شابقة، نرى  بالنظر 

خ�شوعها لتقريب ب�شيط، هي: 
19.087.500.000 ريال �صعودي

)ت�صعة ع�صر ملياًرا، و�صبعة وثمانون مليون، وخم�صمائة األف ريال �صعودي(

للعقارات حال بيعها دفعة  ال�شوقية  القيمة  ال�شوقية الرتاكمية بعد تقييم كل عقار على حدة وال متثل بال�شرورة  القيمة  اأعاله  القيمة املقررة  متثل 
واحدة.

وطبًقا ملا هو معمول به يف ال�شوق املحلية، مل ناأخذ بعني االإعتبار يف تقييماتنا التكلفة التي قد يتكبدها البائع عند اإمتام معاملة ال�شراء اأو التكلفة التي 
قد يتكبدها امل�شرتي عند اال�شتحواذ اأو اأي م�شوؤولية �شريبية.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،

�شاميون براند زميل املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني
رئي�ص تنفيذي

رئي�ص ق�شم التقييم وا�شت�شارات ال�شفقات يف منطقة  ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا
م�شجل يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين حتت رقم 1220000635

ل�شالح جيه األ األ



حقوق الن�سر ©  حمفوظة ل�سركة جونز النغ ال�سال اأي بي، اإنك. جميع احلقوق حمفوظة.88

تعليق ال�صوق

امللحق اأ. ال�صروط العامة لالأعمال

جيه األ األ
ُيق�شد بجيه األ األ �شركة جيه األ األ االإمارات املحدودة )فرع دبي( و/اأو اأي �شركة فرعية اأو �شركة قاب�شة اأو �شركة تابعة ل�شركة جيه األ األ االإمارات 

املحدودة )فرع دبي(، والتي تقدم اأي خدمة من اخلدمات الواردة يف االتفاقية.

1.   احلالت التي تنطيق فيها ال�صروط
تنطبق ال�شروط العامة لالأعمال )“ال�شروط”( يف حالة تقدمي جيه األ األ خدمة للعميل وعدم وجود اتفاق مكتوب يلزم عنه تقدمي تلك اخلدمة اأو اإذا 
كان هناك اتفاق مكتوب، مامل تتعار�ص ال�شروط مع �شروط ذلك االتفاق املكتوب. ويف حالة وجود تعار�ص بني ال�شروط و�شروط اأي اتفاق مكتوب، 
عندئٍذ ُيعمل بال�شروط املتعار�شة لالتفاق املكتوب. علًما باأن االإ�شارة يف هذه ال�شروط اإلى االتفاقية ُيق�شد بها االإ�شارة اإلى االتفاقية املكتوبة اأو غري 

الر�شمية التي تنطوي على هذه ال�شروط )“االتفاقية”(.

2.  م�صتوى اخلدمة
االتفاقية،  الن�ص عليه يف  االتفاقية، ويف حالة عدم  املن�شو�ص عليه يف  واالأداء  املوا�شفات  األ اخلدمة مب�شتوى  األ  �شركة جيه  تقدم  اأن  املقرر  من 
فاإنها تقدم اخلدمة بنف�ص م�شتوى املوا�شفات واالأداء الذي تقدمه عادًة وفًقا للعناية الواجبة على النحو املو�شح اأدناه. ويتعني املوافقة خطًيا على اأي 

اختالفات يف هذا ال�شدد.

3.  اأعمال خارج نطاق التكليف
ال تتحمل �شركة جيه األ األ اأي م�شوؤولية عن اأي �شيء خارج نطاق اخلدمة املحددة يف االتفاقية املاثلة. فال تلتزم على وجه اخل�شو�ص بتقدمي ما يلي 

وال تتحمل م�شوؤوليته:
ཛ .راأيها عن ال�شعر ما مل ي�شدر اإليها تعليمات حتديًدا باإجراء تقييم 
ཛ .تقدمي ا�شت�شارات ب�شاأن حالة العقارات اأو عدم تقدميها ما مل ي�شدر اإليها تعليمات حمددة باإجراء م�شح ر�شمي 
ཛ .اأمن اأو اإدارة العقارات ما مل ي�شدر اإليها تعليمات حمددة بو�شع الرتتيبات الالزمة لذلك 
ཛ .شالمة زوار العقار، ما مل يرد ذلك يف التعليمات� 
ཛ  تقارير بتكاليف االإن�شاء اأو البناء املقدرة، ما مل تكن قد عينت على وجه التحديد ا�شت�شاري تكاليف اأو م�ّشاح كميات موؤهل لتقدمي تلك 

التقارير.

العناية الواجبة وامل�صوؤولية  .4

العناية الواجبة  اأ. 
تلتزم جيه األ األ اأمام العميل بالت�شرف مبهارة وعناية معقولة عند تقدمي اخلدمة وااللتزام بتعليمات العميل يف حالة عدم تعار�ص تلك 

التعليمات مع اأي مما يلي:
ཛ ال�شروط. اأو 
ཛ االتفاقية. اأو 
ཛ  القانون واللوائح والقواعد املهنية املعمول بها. وال تلتزم جيه األ األ بتنفيذ اأي تعليمات للعميل تتعار�ص مع القانون واللوائح والقواعد املهنية 

املعمول بها.

امل�صوؤولية جتاه العميل  ب. 
ال تتحمل �شركة جيه األ األ اأية م�شوؤولية عن اأي اآثار مرتتبة على اإخفاق العميل اأو اأي وكيل من وكالئه فيما يلي، مبا يف ذلك التاأخري اأو 

عدم تقدمي اخلدمات:
ཛ  تقدمي املعلومات اأو االأ�شياء االأخرى التي تطلبها جيه األ األ ب�شكل معقول على الفور، اأو يف حالة كانت تلك املعلومات اأو االأ�شياء املقدمة غري 

دقيقة اأو غري كاملة. وي�شمن العميل اأنه يحق ل�شركة جيه األ األ - يف حالة تقدميه معلومات اأو مواد اإليها - االعتماد على دقتها.
ཛ .اتباع اال�شت�شارات اأو التو�شيات التي تقدمها �شركة جيه األ األ 
ཛ  ،اإن م�شوؤولية جيه األ األ التعاقدية اأوالتق�شريية )مبا يف ذلك االإهمال اأو خرق االلتزامات القانونية( اأو التحريف اأو غري ذلك اأيا كان ال�شبب

التي تن�شاأ عن تقدمي اخلدمات مبوجب االتفاقية اأو فيما يتعلق بتقدميها ال تقت�شر على االحتيال اأو االإهمال الذي يرتتب عليه الوفاة اأو 
اإ�شابة �شخ�شية، علًما باأن م�شوؤوليتها تكون على النحو التايل:

ཛ .ال تتحمل م�شوؤولية يف حال وقعت امل�شوؤولية على العميل اأو اأي �شخ�ص اآخر ينوب عن العميل ممن ال تكون جيه األ األ م�شوؤولة عنه 
ཛ .ال تتحمل م�شوؤولية يف حال كانت ناجًتة عن ظروف خارجة عن نطاق �شيطرة جيه األ األ املعقولة 
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ཛ .ال تتحمل م�شوؤولية اخل�شائر غري املبا�شرة واخلا�شة والتبعية 
ཛ  اإذا كانت جيه األ األ اأحد االأطراف امل�شوؤولة( تقت�شر م�شوؤولية العميل على ن�شبة اخل�شارة التي تعزى ب�شورة معقولة اإلى �شركة جيه األ( 

األ على افرتا�ص �شداد جميع االأطراف االأخرى ن�شبة اخل�شارة املن�شوبة اإليهم )�شواء قاموا بذلك اأم مل يقوموا(.
ཛ  ،على اأية حال وتفهمًا للمخاطر واملزايا الن�شبية للم�شروع بالن�شبة للعميل و �شركة جيه األ األ، فقد مت حتديد املخاطر بحيث يوافق العميل 

اإلى اأق�شى حد يجيزه القانون، على و�شع حد مل�شوؤولية �شركة جيه األ األ جتاه العميل عن اأي مطالبات اأو خ�شائر اأو تكاليف اأو اأ�شرار من 
اأي نوع كانت اأو جميعها اأو مطالبات اأو نفقات ُتعزى اإلى اأي �شبب اأو جمموعة من االأ�شباب مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة وتكاليفها واأتعاب 
وتكاليف ال�شهود اخلرباء، بحيث ال يتجاوز اإجمايل امل�شوؤولية الكلية التي تتحملها �شركة جيه األ األ جتاه العميل الر�شوم املهنية التي تتلقاها 

ال�شركة من العميل.
وال يتحمل اأي موظف يف جمموعة �شركات جيه األ األ اأي م�شوؤولية �شخ�شية جتاه العميل، وال يجوز للعميل وال الأي �شخ�ص ميثل العميل تقدمي مطالبة 

اأو رفع دعوى �شد اأي موظف اأو موظف �شابق لل�شركة �شخ�شًيا، وذلك با�شتثناء الغ�ص اأو ال�شلوك االإجرامي.

 ج.   امل�صوؤولية جتاه الأطراف الثالثة
ال تتحمل �شركة جيه األ األ اأي م�شوؤولية عن العناية الواجبة وال تتحمل اأي م�شوؤولية جتاه اأي �شخ�ص �شوى عميلها، ما مل يتم االتفاق على ذلك كتابًة 

من جانب جيه األ األ. ولي�ص يف االتفاقية ما يفيد متتع اأي اأطراف خارجية باأي حقوق، با�شتثناء املن�شو�ص عليه كتابًة.

 د. امل�صوؤولية عن الأطراف الثالثة
ال تتحمل �شركة جيه األ األ اأية م�شوؤولية عن املنتجات اأو اخلدمات التي يلزمها ب�شكل معقول احل�شول عليها من االآخرين من اأجل تقدمي اخلدمة.

التفوي�س  ه. 
اأو جزء منها، عندما يكون ذلك معقواًل ولكن تظل م�شوؤولة عما يقوم به الطرف  األ تفوي�ص طرف خارجي بتقدمي اخلدمة،  األ  يجوز ل�شركة جيه 
اخلارجي ما مل يوافق العميل على االعتماد على الطرف الثالث فقط )ويجب على العميل اأال مينع هذه املوافقة ب�شكل غري معقول(. واإذا متَّ التفوي�ص 

بناًء على طلب حمدد من العميل، ت�شقط م�شوؤولية جيه األ األ عن اأي فعل اأو ترك من جانب الطرف اخلارجي.
تغطية  يوفر  ثالثة مبا  العامة الأطراف  امل�شوؤولية  وتاأمني �شد  املمتلكات  وتاأمني على  العامة  امل�شوؤولية  تاأمني �شد  بتوفري  يقوم  اأن  العميل  يتعني على 
لالإ�شابات اجل�شدية واالأ�شرار التي تلحق باملمتلكات وي�شمل جيه األ األ باعتبارها موؤمن عليه م�شرتكا اأو يت�شمن تنازاًل عن حقوق احللول ل�شركة 

التاأمني �شد جيه األ األ اأو موظفيها اأو مندوبيها.

 و. امل�صوؤولية اأمام جيه األ األ
يوافق العميل على تعوي�ص جيه األ األ �شد مطالبات جميع االأطراف اخلارجية )مبا يف ذلك اأي موؤمن للعميل( )باالإ�شافة الى، على �شبيل املثال، ال 

احل�شر جميع ما تقيمه اأي اأطراف خارجية من دعاوى ومطالبات واإجراءات وما تدعيه من خ�شائر واأ�شرار وتكاليف وم�شاريف( )“املطالبات”(
ཛ .والذي وافق العميل على تاأمينها مبوجب االتفاقية 
ཛ  التي تتعلق باأي �شكل من االأ�شكال بتقدمي اخلدمة با�شتثناء اأي مطالبة تق�شي بها اأي حمكمة خمت�شة اأو مطالبة تقر بها جيه األ األ )�شواء اأقرت 

بامل�شئولية اأم ال( تن�شاأ ب�شبب االحتيال اأو التخلف عن ال�شداد اأو االإخالل بالعقد اأو االإهمال من جانب جيه األ األ اأو اأي ممثل تكون جيه األ األ 
م�شوؤولة عنه مبوجب �شروط االتفاقية.

تقدمي اخلدمة  .5

الإطار الزمني  اأ. 
على جيه األ األ اأن تبذل جهوًدا معقولة لاللتزام باالإطار الزمني الذي ي�شعه العميل، ولكنها ال تتحمل اأي م�شوؤولية يف حالة عدم القيام بذلك ما مل 

يتم االتفاق على ذلك كتابًة. وحتى يف هذه احلالة، ال تتحمل جيه األ األ امل�شوؤولية عن التاأخري الذي يقع خارج نطاق �شيطرتها.

امللكية الفكرية  ب. 
ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًة، ترجع ملكية حقوق امللكية الفكرية:

ཛ .التي تكون عبارة عن مواد مقدمة من جانب العميل اإلى العميل 
ཛ .التي تكون عبارة عن مواد معدة من جانب جيه األ األ اإلى تلك ال�شركة 

ميلك كل منهما حق غري ح�شري يف ا�شتخدام املواد املقدمة لالأغرا�ص التي ُقدمت اأو اأُعدت من اأجلها. ال يحق الأي طرف خارجي ا�شتخدامها دون 
احل�شول على موافقة حمددة من املالك.

املواد ال�صرية  ج. 
يجب على كل طرف اأن يحافظ على �شرية جميع ما يطلع عليه من معلومات �شرية ومواد ذات قيمة جتارية للطرف االآخر على اأنه يجوز له ما يلي:

ཛ .ا�شتخدامها اإلى احلد املعقول املطلوب لتقدمي اخلدمة 
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ཛ .االإف�شاح عنها يف حالة موافقة الطرف االآخر 
ཛ .االإف�شاح عنها اإذا كان مطلوبًا منه ذلك مبوجب القانون اأو اأي لوائح اأو جهة خمت�شة 

ال ينق�شي هذا االلتزام بانتهاء االتفاقية. يجوز ل�شركة جيه األ األ بعد �شت )6( �شنوات من تاريخ انتهاء اخلدمة اأو االتفاقية التخل�ص من اأية اأوراق 
حتتفظ بها دون احلاجة اإلى اإخطار العميل.

الأتعاب واملدفوعات  .6

 اأ.  الر�صوم وال�صرائب
اإذا كانت الر�شوم والنفقات امل�شتحقة الدفع للخدمة اأو اخلدمات االإ�شافية اأو التي مت تو�شيع نطاقها واملطلوبة من قبل العميل غري حمددة كتابيًا، يحق 
ل�شركة جيه األ األ احل�شول على الر�شوم املحددة من جانب املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني اأو غريه من الهيئات املهنية املعرتف بها، اأو يحق لها يف 
حالة عدم حتديدها احل�شول على ر�شوم عادلة ومعقولة حُتدد بناًء على الوقت امل�شتغرق ومقابل امل�شروفات املتكبدة ب�شكل معقول نيابًة عن العميل. 

يف حالة عدم اكتمال اأداء اخلدمة، يحق ل�شركة جيه األ األ مقابل ر�شوم معقولة تتنا�شب مع اخلدمة املقدمة وذلك ح�شب تقديرها.
ويجب على العميل دفع اأي �شرائب اإ�شافية قابلة للتطبيق والتي يتم اإ�شافتها اإلى هذه الر�شوم املقدمة بها فواتري اإلى العميل وذلك يف حالة عدم 

الن�ص على خالف ذلك كتابًة.

 ب. اجلدول الزمني للمدفوعات
يف حالة عدم �شداد اأي فاتورة مقدمة ح�شب االأ�شول بالكامل يف غ�شون االإطار الزمني املن�شو�ص عليه يف االتفاقية اأو يف غ�شون 30 يوًما يف حالة 
عدم االتفاق على اأي اإطار زمني، يجوز ل�شركة جيه األ األ اأن تفر�ص ر�شوًما اإ�شافية على الر�شيد امل�شتحق بن�شبة 2% عن كل �شهر ينق�شي دون �شداد 

املبلغ امل�شتحق. ويحق ل�شركة جيه األ األ تعليق العمل يف املهمة يف حال عدم �شداد اأي فاتورة م�شتحقة يف غ�شون االإطار الزمني املتفق عليه لل�شداد.
ويحق ل�شركة جيه األ األ تاأجيل بدء العمل يف مهمة اأو تعليقه حلني ا�شتالم الدفعة االأولى على النحو املن�شو�ص عليه يف االتفاقية.

التوا�صل  .7
يعني العميل لغر�ص هذه االتفاقية ممثاًل ليعمل ب�شفة م�شوؤول االت�شال والتوا�شل مع جيه األ األ.

يجوز ل�شركة جيه األ األ ا�شتخدام االت�شاالت واالأنظمة االإلكرتونية لتقدمي اخلدمات مبا يتيح للعميل اأي برامج مطلوبة غري متوفرة ب�شكل عام.
م: يكون االإخطار �شاري املفعول اإذا كان مقدمًا يف �شكل مكتوب اإلى اآخر عنوان معروف للمر�شل اإليه، وي�شبح يف حكم املُقدَّ

ཛ  العمل �شاعات  )اإذا كان ذلك خالل  املتحدة  العربية  االإمارات  اأي كاتب عدل يف دولة  باليد عن طريق  ت�شليمه  ت�شليمه وذلك يف حالة   عند 
العادية( واإال عند بدء العمل �شاعات العمل التالية.

ཛ .بعد يومي عمل من االإر�شال بالربيد، يف حالة اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
ཛ .عند ا�شتالمه بالفعل، يف حالة اإر�شاله بالربيد العادي اأو الفاك�ص 

وال يجوز اإر�شال اأي اإخطار بالربيد االإلكرتوين.

التقديرات والتقييمات والنماذج املالية  .8
يقر العميل باأنه ما مل يتم حتديد ذلك يف االتفاقية ويف التقارير اأو املخرجات التي تعدها جيه األ األ، فاإن اأي تقديرات مالية تتعلق بامل�شالح اأو االأ�شول 

العقارية لي�شت اآراء ذات قيمة وال ميكن تف�شريها على اأنها تقييمات.
يف حالة تقدمي جيه األ األ للتقييمات وفًقا لالتفاقية، فاإن هذه التقييمات ت�شتند اإلى معلومات متاحة ب�شكل معقول ل�شركة جيه األ األ يف وقت التقييم 
كما ت�شتند اإلى معرفتها بال�شوق. �شتحر�ص جيه األ األ على مراعاة املهارة والرعاية املعقولة يف تقدمي اأي تقييم، على اأن يقر العميل باأن هذه التقييمات 
اإمنا هي جمرد تقديرات ويقر كذلك باأن ظروف ال�شوق وافرتا�شاته قد تتغري واأن االعتماد على التقييمات �شيكون على م�شوؤوليته اخلا�شة. ويتم اإعداد 

جميع هذه التقييمات وفًقا لل�شروط واالأحكام والقيود املحددة يف تقرير التقييم.
ويجوز اإعداد التقديرات املالية ومناذج التدفقات النقدية والتقييمات با�شتخدام مناذج االأعمال والربامج اململوكة ملكية ح�شرية ل�شركة جيه األ األ. 

وال تلتزم جيه األ األ مب�شاركة العميل مناذجها اململوكة لها.

الإنهاء  .9

 اأ. الإنهاء
يجوز للعميل اأو ل�شركة جيه األ األ اإنهاء االتفاقية فوًرا مبوجب اإ�شعار الطرف االآخر يف احلاالت التالية:

ཛ .مل يتدارك الطرف االآخر ب�شورة مر�شية اأي خرق جوهري اأو م�شتمر لالتفاقية خالل الفرتة املعقولة املحددة يف اأي اإخطار �شابق بت�شحيحها 
ཛ .اأ�شبح الطرف االآخر مع�شًرا وفًقا لقوانني بلد تاأ�شي�شه 

 ب. تاأثري الإنهاء على املطالبات
ال يوؤثر اإنهاء االتفاقية على اأي مطالبات تن�شاأ قبل االإنهاء وال على ا�شتحقاق جيه األ األ للر�شوم امل�شتحقة حتى تاريخ االإنهاء وال على ا�شتحقاقها ملقابل 

ما تكبدته من نفقات.
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يف حالة تعليق التكليف اأو اإنهائه الأ�شباب خارجة عن ال�شيطرة املبا�شرة ل�شركة جيه األ األ، يحق لها االحتفاظ بكامل جميع املبالغ املدفوعة اأو امل�شتحقة 
يف تاريخ التعليق اأو االإنهاء، مبا يف ذلك اأي دفعة اأولية.

المتثال  .10
يدرك العميل التزام �شركة جيه األ األ باالمتثال لقواعد مكافحة الف�شاد املتعارف عليها، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر قانون ممار�شات 
الف�شاد االأجنبية االأمريكي واأحكام مكافحة غ�شيل االأموال ذات ال�شلة باالأطراف املتعاقدة، ومن ثم يقر العميل اأنه لن ي�شتخدم املال اأو اأي مقابل 
اآخر تدفعه �شركة جيه األ األ الأغرا�ص غري قانونية، مبا يف ذلك اأي اأغرا�ص يرتتب عليها انتهاك قوانني مكافحة الف�شاد، مثل تقدمي اأو االإيعاز بتقدمي 
اأي مدفوعات ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإلى اأي م�شوؤول حكومي من اأجل م�شاعدة جيه األ األ اأو اأي �شركة من ال�شركات الفرعية اأو ال�شركات 
التابعة اأو ال�شركات القاب�شة التابعة لها اأو اأي �شخ�ص اأو جهة تنوب عنها يف احل�شول على اأو االحتفاظ باأعمالها مع اأي �شخ�ص، اأو توجيه العمل له، 
اأو �شمان احل�شول على اأي ميزة غري �شرعية. باالإ�شافة اإلى ذلك، يقر العميل باأنه ال علم له بوجود اأي انتهاك )حمتمل( الأي حكم معمول به من 

اأحكام مكافحة غ�شل االأموال املنطبقة.
يقر العميل ويتعهد مبا يلي:

ཛ  اأن االأع�شاء وامل�شوؤولني واملوظفني التابعني له لي�شوا موظفني حكوميني واأنه ال يقوم ولن يقوم بتعيني اأي م�شوؤولني حكوميني اأو يعو�شهم اأو يعر�ص 
ا، اأو يقدم اأو يعيز غريه بتقدمي اأي عرو�ص اأو مدفوعات ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإلى اأي م�شوؤولني حكوميني، لغر�ص التاأثري  عليهم تعوي�شً

اأو احلث على اتخاذ اأي قرار ل�شالح جيه األ األ.
ཛ  اأنه لن ي�شتعني باأي مقاول من الباطن اأو ا�شت�شاري اأو وكيل اأو ممثل فيما يتعلق باالتفاقية دون اإجراء فح�ص �شامل موثق ل�شخ�شه و�شمعته 

ونزاهته.
ཛ  اأنه لن ي�شتعني باأي مقاول من الباطن اأو ا�شت�شاري اأو وكيل اأو ممثل ال ميتثل لقواعد مكافحة الف�شاد املعمول بها، ويف حالة علمه بوقوع اأي 

انتهاك من هذا القبيل، فاإنه يبلغ جيه األ األ على الفور.
ཛ  اأنه لن يقدم اأي مبلغ )مبا يف ذلك اأي عر�ص لتقدمي هدية مالية اأو اأي �شيء اآخر ذي قيمة اأو الوعد بتقدميه( الأي موظف من موظفي جيه األ 

األ فيما يتعلق بطلب احل�شول على اأو تقدمي اأي خدمات.
ཛ .اأنه �شيدعم اأي مبالغ يتعني عليه دفعها اإلى اأطراف خارجية مقابل اأي خدمات ذات �شلة باالتفاقية بفواتري خطية مف�شلة 
ཛ  اأنه يجوز ل�شركة جيه األ األ اإنهاء االتفاقية فوًرا يف حالة انتهك العميل قوانني مكافحة الف�شاد املعمول بها و/اأو االأحكام املن�شو�ص عليها يف 

بند االمتثال هذا.
ميكن ملوظفي اخلدمة املدنية وامل�شوؤولني واملوظفني احلكوميني تقدمي خدمات معينة اإلى جيه األ األ يف حالة كان تقدمي هذه اخلدمات ال ي�شكل انتهاًكا 
الأح كام قوانني ت�شارب امل�شالح املعمول بها فيما يتعلق مبن�شبهم اأو ال ينطوي على ا�شتغالل من�شبهم الر�شمي يف م�شاعدة جيه األ األ يف احل�شول 

اأو االحتفاظ باأعمالها.

اأحكام متنوعة  .11

 اأ. التنازل
ال يرتتب على عدم تنفيذ اأي �شرط من ال�شروط التنازل عن اأي حق يف تنفيذ ذلك ال�شرط اأو تنفيذ اأي �شرط اآخر من �شروط االتفاقية الحًقا.

 ب. ا�صتقاللية بنود التفاقية
ال يوؤثر بطالن اأي حكم من اأحكام االتفاقية اأو عدم م�شروعيته اأو عدم قابلية تنفيذه كلًيا اأو جزئًيا على �شريان االأحكام املتبقية اأو م�شروعيتها اأو قابلية 

تنفيذها، وتظل االأحكام املتبقية �شارية املفعول واالأثر.

 ج. النظام الواجب التطبيق/ التحكيم
تخ�شع هذه االتفاقية للقوانني املعمول بها يف اإمارة اأبوظبي والقوانني االحتادية املعمول بها يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وُتف�شر مبوجبها.

اأي نزاعات اأو خالفات تن�شاأ عن اأو فيما يتعلق باالتفاقية اأو غريها من النزاعات واخلالفات النا�شبة بني اأطراف االتفاقية، مبا يف ذلك اأي م�شاألة 
تتعلق باإبرامها اأو �شالحيتها اأو اإنهائها، حتال وحتفظ يف النهاية من خالل التحكيم وفقا لقواعد التحكيم ال�شادرة عن مركز التحكيم الدويل يف 
مركز دبي املايل العاملي - حمكمة لندن للتحكيم الدويل، وتعترب هذه القواعد مدرجة باالإحالة يف هذا البند. يجري التحكيم يف دبي بدولة االإمارات 
العربية املتحدة باللغة االإجنليزية من خالل حمكم واحد فقط. ويكون اأي حكم ي�شدره املحكمون نهائًيا وملزًما للطرفني ومن يخلفهما واملتنازل لهم. 

وال يكون اأي حكم من هذا القبيل قاباًل للطعن اأمام اأي حمكمة اأو هيئة اأخرى، ويلتزم الطرفان بتنفيذه التزاًما تاًما.

 د.  انتفاء املناف�صة
يلتزم العميل بعدم ا�شتقطاب اأو ال�شعي اإلى ا�شتقطاب اأي موظف من موظفي �شركة جيه األ األ القائمني ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على هذا التقييم 
للعمل معه اأو العمل يف اأي �شركة تابعة له خالل فرتة زمنية قوامها اأربعة وع�شرين )24( �شهًرا من تاريخ �شداد الفاتورة النهائية. ويف حالة عدم 
التزام العميل بهذا احلكم، فاإنه يوافق على دفع مبلغ ي�شاوي �شتة )6( اأ�شهر من اإجمايل مكافاآت املوظف بناًء على راتبه املعتاد عند االخالل بهذا 

احلكم اإلى �شركة جيه األ األ.
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 هـ. انتفاء ال�صراكة
ال يجوز تف�شري اأي �شيء وارد يف االتفاقية على اأنه يفيد اإقامة �شراكة اأو م�شروع م�شرتك بني اأي طرف من اأطراف االتفاقية.

 و. �صالحيات ال�صركة
يقر كل طرف من الطرفني مبوجب هذه االتفاقية ويتعهد لالآخر مبا يلي:

ཛ .اأنه �شركة موؤ�ش�شة ح�شب االأ�شول ولها وجود قانوين مبوجب قوانني التاأ�شي�ص 
ཛ .اأنه يتمتع بال�شالحيات الكاملة واأنه قد اتخذ جميع اإجراءات ال�شركات التي متكنه من اإبرام االتفاقية وتنفيذ االلتزامات املقررة مبوجبها 

 ز. القوة القاهرة
من املتفق عليه اأن التزامات الطرفني مبوجب هذه االتفاقية �شتتاأثر بوقوع اأي حدث من اأحداث القوة القاهرة، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر 
اال�شطرابات املدنية واأعمال ال�شغب واالإ�شرابات والق�شاء والقدر واحلرب وقرارات احلكومية اأو اأي اأعمال اأخرى ذات طبيعة مماثلة خارج نطاق 

�شيطرة اأي طرف من الطرفني، بحيث تكون عذًرا كافًيا عن التاأخري اأو عدم التنفيذ وميكن عزوها اإلى اأي �شبب من هذه االأ�شباب.

 ح. ت�صارب امل�صالح
تقوم �شركة جيه األ األ - فور علمها بحدوث ت�شارب يف امل�شالح - باإخبار العميل على الفور وتو�شيته باتباع االإجراءات املنا�شبة.

 ط.  الوثائق امللزمة 
ال�شروط - جزًءا ال يتجزاأ من  األ والديباجة وامللحقات املرفقة بها - مبا يف ذلك م�شتند  األ  ل�شركة جيه  امللزم  التكليف  اأو خطاب  اتفاقية  ت�شكل 
االتفاقية. ال ي�شري اأي تعديل على االتفاقية اإال بعد كتابته والتوقيع عليه من جانب الطرفني. وال يجوز الأي طرف من طريف هذه االتفاقية التنازل عن 
حقوقه املقررة مبوجب هذه االتفاقية بدون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من الطرف االآخر. وتدل الكلمات الواردة ب�شيغة املفرد على ذات 
ا. وتكون التزامات كل طرف ملزمة لورثته واملتنازل لهم. ويتفق الطرفان مبوجب هذه االتفاقية  املدلول ب�شيغة اجلمع، ويكون العك�ص �شحيًحا اأي�شً

ويتعهدان باتخاذ جميع اخلطوات الالزمة الإنفاذ االأحكام الواردة يف االتفاقية.

امللحق ب - املبادئ العامة
املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير

يجب قراءة هذه املبادئ العامة باالقرتان مع االأحكام وال�شروط العامة لالأعمال اخلا�شة ب�شركة جيه األ األ با�شتثناء ما قد يتعار�ص مع الرتتيبات 
التعاقدية االأخرى.

الهيئة ال�صعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(  1
الدولية  التقييم  معايري  تن�شرها جلنة  التي  الدولية  التقييم  ومعايري  )تقييم(  املعتمدين  للمقيمني  ال�شعودية  للهيئة  وفًقا  االأعمال  تنفيذ جميع  يتم 
واملعايري املهنية للمعهد امللكي للم�شاحني القانونيني، وذلك من جانب املقّيمني امل�شتوفني للمتطلبات ذات العالقة. وقد تراقب تلك الكيانات تقييماتنا. 

ويجري التقييمات مقيمون م�شجلون حالًيا تابعون للمعهد امللكي للم�شاحني القانونيني ومقيمون موؤهلون تاأهياًل منا�شًبا تابعون لتقييم.

اأ�صا�س التقييم  2
. علًما باأن  تن�ص تقاريرنا على الغر�ص من التقييم، وما مل يذكر خالف ذلك، فاإن اأ�شا�ص التقييم هو االأ�شا�ص املن�شو�ص عليه يف “الكتاب االأحمر”

التعريف الكامل لالأ�شا�ص الذي انتهجناه وارد يف تقريرنا اأو م�شاف اإلى هذه املبادئ العامة.

الفرتا�صات والفرتا�صات اخلا�صة  3
ا” للتو�شل اإلى تقييماتنا، فاإننا نقوم بتعريف هذين امل�شطلحني وفًقا ملعايري التقييم الدولية على النحو  ا خا�شً ا” اأو “افرتا�شً عندما ن�شع “افرتا�شً

التايل:
يندرج هذان النوعان من االفرتا�شات ب�شورة عامة حتت فئة من الفئتني التاليتني:

)اأ( حقائق مفرت�شة تتفق - اأو من املمكن اأن تتفق - مع تلك املوجودة يف تاريخ التقييم )“االفرتا�ص”(.  
)ب( حقائق مفرت�شة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم )“االفرتا�ص اخلا�ص”(.  

يجب اأن تكون جميع االفرتا�شات واالفرتا�شات اخلا�شة معقولة يف ظل الظروف التي حتيط بها، كما يجب تقدمي ما يدعمها من اأدلة، ويتعني اأن تكون 
ذات العالقة مع مراعاة الغر�ص الذي يتم اإعداد التقييم من اأجله.

لن نتخذ اأي خطوات للتحقق من اأي افرتا�شات.

�صرائب تكاليف ال�صتبعاد واللتزامات الأخرى  4
ال ُتو�شع اأي خم�ش�شات لنفقات الت�شييل اأو ال�شرائب، التي قد ترتتب على التخل�ص من االأ�شول. وتعترب جميع العقارات خال�شة وخالية من جميع 
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الرهون العقارية وغريها من الر�شوم، التي قد تفر�ص عليها. ومع ذلك، فاإننا ناأخذ يف االعتبار التكاليف التي يتكبدها امل�شرتي يف تقييم اال�شتثمار 
وفق املتعارف عليه يف ال�شوق.

وال تو�شع اأي خم�ش�شات لالأثر املحتمل عن الت�شريعات املحتملة، التي يجري النظر فيها. يتم اإعداد التقييمات دون اعتبار مبالغ �شريبة القيمة 
امل�شافة، ما مل ُين�ص على خالف ذلك.

م�صادر املعلومات  5
نفرت�ص اأن املعلومات التي يقدمها لنا العميل اأو وكالئه �شحيحة وكاملة وحديثة وميكن االعتماد عليه. كما اأننا نفرت�ص اأنه مل يتم حجب اأي معلومات 

لها تاأثري جوهري على تقييماتنا.
ا على املعلومات التي نتلقاها من املقرت�ص اأو م�شت�شاريه، وذلك فيما يتعلق بالتقييمات املعدة الأغرا�ص تاأمني القرو�ص، بتكليف من  وقد نعتمد اأي�شً
ا اأن جميع املعلومات �شحيحة وكاملة وحديثة وميكن االعتماد عليها واأنه مل يتم حجب  املوؤ�ش�شة املقر�شة. ويف مثل هذه احلاالت، فقد افرت�شنا اأي�شً

اأي معلومات ذات عالقة.

معلومات الإيجار وامللكية  6
ال نقراأ عادة عقود االإيجار اأو م�شتندات امللكية. ونفرت�ص، ما مل يتم اإخبارنا بخالف ذلك، اأن ملكية �شاحب العقار �شليمة ويجوز له الت�شرف فيها، 
واأن جميع الوثائق م�شتوفية لل�شروط، واأنه ال توجد اأي اأعباء اأو قيود اأو حقوق ارتفاق اأو غريها من امل�شروفات ذات طبيعة �شاقة اأو �شلبية، والتي 
�شيكون لها تاأثري جوهري على قيمة الفائدة قيد النظر، ف�شاًل عن الدعوى الق�شائية اجلوهرية القائمة. ونو�شي يف حالة تلقينا الوثائق بعدم االعتماد 
على تف�شرينا بدون التاأكد من �شحته من خالل حماميكم. هذا وقد افرت�شنا اأن جميع املعلومات املقدمة من العميل اأو وكالئه �شحيحة وحديثة وميكن 

االعتماد عليها.

امل�صتاأجرون  7
رغم اأن فهمنا العام لو�شع امل�شتاأجر - اأي �شمعته العامة يف ال�شوق من حيث اجلدارة االئتمانية - ينعك�ص يف تقييماتنا، فاإننا ال جنيب على اال�شتف�شارات 
املتعلقة بالو�شع املايل للم�شتاأجرين احلاليني اأو املحتملني عادة اإال يف حالة طلبها ب�شكل حمدد. ومن ثم فمن املفرت�ص عند تقييم العقارات بفائدة 
االإيجارات، اأن امل�شتاأجرين قادرون على الوفاء بالتزاماتهم املالية مبوجب عقد االإيجار واأنه ال توجد متاأخرات بدل اإيجار م�شتحقة اأو حاالت اإخالل 

بالتعهدات مل يتم االف�شاح عنها، وذلك ما مل يتم اإخطارنا بخالف ذلك.

قيا�س العقارات / م�صاحات الطوابق  8
يتم قيا�ص العقارات وفًقا للمعايري الدولية لقيا�ص العقارات اأو قواعد ممار�شات القيا�ص )الن�شخة ال�شاد�شة( التي و�شعها املعهد امللكي للم�شاحني 
اآخر. علًما باأن الغر�ص من ا�شتخدام امل�شاحات هو م�شاعدتنا يف  اأننا اعتمدنا على م�شدر  القانونيني، با�شتثناء احلاالت التي نذكر فيها حتديًدا 
تكوين راأي عن القيمة الراأ�شمالية. وال ينبغي االعتماد عليها الأغرا�ص اأخرى اأو ا�شتخدامها من جانب االأطراف اخلارجية دون احل�شول على اإذن 

خطي من جانبنا.
اأو قواعد ممار�شات  كما اأننا اعتمدنا على م�شاحات الطوابق التي مت توفريها لنا وافرت�شنا �شحة قيا�شها وفًقا للمعايري للدولية لقيا�ص العقارات 

القيا�ص امل�شار اإليها اأعاله.

م�صاحات املوقع  9
يتم ح�شاب م�شاحات املوقع عموًما با�شتخدام برنامج ر�شم اخلرائط الرقمية اخلا�ص بالعقارات، ويتم قيا�شها بناء على حدود املوقع املُ�شار اإلينا اإما 

يف وقت قيامنا بالفح�ص اأو بناًء على اخلطط املقدمة لنا. وال ُتقبل اأي م�شوؤولية يف حالة االإ�شارة اإلى حدود غري �شحيحة.

القيمة الإيجارية املقدرة  10
ال نعد تقييمنا لبدل االإيجار اإال بهدف امل�شاعدة يف تكوين راأي عن القيمة الراأ�شمالية، علًما باأن هذا التقييم يعتمد ب�شكل عام على اأ�شا�ص بدل االإيجار 
اإيجارية  ا�شتخدام قيمة  التي متلي فيها الظروف �شرورة  اأما يف احلاالت  الدولية.  التقييم  النحو املحدد يف معايري  ال�شوق، وذلك على  ال�شائد يف 
خمتلفة يف تقييمنا الراأ�شمايل، فاإننا �شنو�شح ب�شكل عام اأ�شباب ا�شتخدامها يف تقريرنا. وهذا الرقم ال ميثل بال�شرورة املبلغ الذي قد يتم االتفاق 
عليه عن طريق التفاو�ص اأو يحدده خبري اأو حمكم اأو حمكمة عند مراجعة مبلغ بدل االإيجار اأو جتديد عقد االإيجار، اأو الرقم الذي ميكن احل�شول 

عليه اإذا مت اإيجار العقار اأو احلل التجاري يف ال�شوق املفتوحة.

تخطيط املدن وقوانني الربملان وغريها من اللوائح القانونية  11
يتم احل�شول على معلومات عن تخطيط املدن، حيثما اأمكن، اإما �شفهيا من م�شوؤويل هيئة التخطيط املحلي اأو من م�شادر اإلكرتونية اأو م�شادر اأخرى 
متاحة للجمهور. ويقت�شر غر�ص احل�شول عليها على م�شاعدتنا يف تكوين راأي حول القيمة الراأ�شمالية، ويجب عدم االعتماد عليها يف اأي اأغرا�ص 

اأخرى. ويف حالة وجوب االعتماد عليها، فاإننا نو�شي اأن يقوم املحامون بالتحقق مما يلي:
 اأن املركز املن�شو�ص عليه يف تقريرنا �شحيح.أ. 
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 اأن العقار ال يتاأثر �شلًبا باأي قرارات اأخرى تتخذها ال�شلطات العامة اأو ال�شروط التي حتددها.ب. 
 اأنه ال توجد اإ�شعارات قانونية معلقة.ج. 

اخلا�شة  اللوائح  ذلك  يف  مبا  عالقة،  ذات  القانونية  اللوائح  جميع  مع  تتوافق  فيها(  اأعمال  )واأي  املباين  اأن  اأ�شا�ص  على  تقييماتنا  اإعداد  جنري 
اإليها وا�شتخدامها من جانب ذوي االإعاقة، والتدابري الرقابية والعالجية بخ�شو�ص وجود االأ�شب�شتو�ص يف مكان  اإمكانية الو�شول  باحلرائق، وكذا 

العمل واأي اأنظمة معمول بها.

عمليات م�صح الهيكلي  12
ال نقوم باأي عمليات امل�شح الهيكلي، كما اأننا ال نفح�ص اخلدمات، ومن ثم ال نقدم اأي �شمان بخلو العقار من العيوب، وذلك يف حالة عدم اإ�شدار 
توجيهات �شريحة بذلك. اإال اأننا ن�شعى يف تقييماتنا اإلى اإي�شاح اأي عيب اأو خلل ظاهر نالحظه اأثناء عملية الفح�ص، اأو تكاليف اإ�شالح يتم لفت 
انتباهنا اإليها. اأما بالن�شبة للنواحي االأخرى، فاإننا نفرت�ص اأن كل مبنى �شليم من الناحية الهيكلية، واأنه ال توجد به عيوب هيكلية اأو عيوب خفية اأو 
غري ذلك من العيوب اجلوهرية. كما اأننا نفرت�ص اأن جميع امل�شتاأجرين م�شوؤولون م�شوؤولية كاملة عن اإ�شالح العقارات التي ي�شتاأجرونها اإما مبا�شرة 

اأو من خالل ر�شوم اخلدمة، مامل نن�ص على خالف ذلك يف تقاريرنا.

املواد ال�صارة  13
ال نقوم عادة باإجراء فحو�شات يف املوقع للتاأكد مما اإذا كان اأي مبنى قد مت اإن�شاوؤه اأو تعديله با�شتخدام مواد اأو تقنيات �شارة )مبا يف ذلك على �شبيل 
املثال، خر�شانة من االأ�شمنت االألومينا ذو ن�شبة عالية واألياف اخل�شب كاإن�شاء هيكلي دائم وكلوريد الكال�شيوم اأو االأ�شب�شتو�ص(. اإال اإن تقييماتنا تقوم 

على اأ�شا�ص عدم ا�شتخدام مواد اأو تقنيات من هذا القبيل، ما مل يتم اإبالغنا بخالف ذلك.

حالة املوقع  14
ال نقوم عادة باإجراء فحو�شات يف املوقع من اأجل حتديد مدى مالءمة حالة االأر�ص واخلدمات لالأغرا�ص املخ�ش�شة لها يف احلال اأو امل�شتقبل، وكذا 
وال نقوم بعمليات م�شح اأثرية اأو اإيكولوجية اأو بيئية. ولكننا جنري تقييماتنا على اأ�شا�ص اأن اجلوانب املعنية مالئمة وب�شورة مر�شية، واأنه يف حالة 

العزم على تطويرها، فلن تظهر اأي نفقات غري عادية اأو حاالت تاأخري اأو قيود خالل فرتة الت�شييد ب�شبب هذه االأمور.

التلوث البيئي  15
ال جنري اأي عمليات م�شح للموقع اأو تقييمات بيئية، وكذا ال نتحقق من ال�شجالت التاريخية، لتحديد ما اإذا كانت اأي اأر�ص اأو عقار يتعر�ص للتلوث اأو 
تعر�ص له بالفعل، وذلك ما مل ت�شدر تعليمات �شريحة تفي باإجراء ذلك. ومن ثم، فاإننا ُنعد تقييمنا على اأ�شا�ص اأن العقارات ال تتاأثر بالتلوث البيئي، 
ما مل يتم اإخطارنا بخالف ذلك. بيد اأننا �شنناق�ص خماوفنا معكم، حالة اعتقادنا باحتمال وجود تلوث يف االأر�ص بعد معاينة املوقع وما اأجريناه من 

فح�ص معقول يف اإطار اإعداد التقييم.

التاأمني  16
نفرت�ص وجود تغطية تاأمينية منا�شبة يف الوقت احلا�شر وامل�شتقبل ب�شروط مقبولة من الناحية التجارية، ما مل يتم ذكر ما يخالف ذلك �شراحة. 

و�شرناعي ما يلي على وجه اخل�شو�ص:

االألواح املركبة
التغطية التاأمينية للمباين التي حتتوي على اأنواع معينة من االألواح املركبة قد تكون متاحة بقيود، وذلك مقابل ق�شط اإ�شايف، وقد ال تكون متاحة. علًما 
باأن املعلومات املتعلقة بنوع اللوح امل�شتخدم ال ُتُتاح عادة. وعليه، فاإن اآرائنا ب�شاأن القيمة ال تفيد و�شع خم�ش�شات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية 

التاأمينية على اأي عقار اأو توفرها ب�شروط غري مواتية.

االإرهاب
لقد اأجرينا تقييمنا على اأ�شا�ص تاأمني العقارات �شد خماطر اخل�شارة اأو االأ�شرار مبا يف ذلك االأ�شرار الناجمة عن اأعمال االإرهاب.

الفي�شانات وارتفاع من�شوب املياه اجلوفية
لقد اأجرينا تقييمنا على اأ�شا�ص وجود تاأمني العقارات �شد االأ�شرار الناجمة عن الفي�شانات وارتفاع من�شوب املياه اجلوفية. وعليه، فاإن اآرائنا ب�شاأن 
القيمة ال تفيد و�شع خم�ش�شات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية التاأمينية على اأي عقار اأو توفرها ب�شروط غري مواتية، ما مل ُين�ص على خالف 

ذلك.

الديون امل�صتحقة  17
يف حال كانت اأعمال البناء يف العقارات جارية، اأو يف حال اكتمالها يف االآونة االأخرية، فاإننا ال نر�شد عادة اأي خم�ش�ص الأي التزامات مت حتملها 
بالفعل دون الوفاء بها جتاه االأعمال املكتملة اأو اأي التزامات جتاه املقاولني الرئي�شيني اأو املقاولني من الباطن اأو اأي اأع�شاء تابعني للفريق املهني اأو 

فريق الت�شميم.
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احلفاظ على ال�صرية وم�صوؤولية الأطراف الثالثة  18
ا لالأغرا�ص املحددة التي ت�شري  يجب اأن يحافظ الطرف املوجه اإليه تقييماتنا وتقاريرنا على �شرية تلك التقييمات والتقارير، علًما باأنها �شرية اأي�شً
اإليها، وال يتحمل اأي طرف خارجي اأي م�شوؤولية عنها. وال يجوز ن�شرها كاملة اأو اأي جزء منها اأو اأي اإ�شارة اإليها يف اأي وثيقة اأو بيان اأو تعميم اأو اأي 

مرا�شالت مع طرف خارجي اإال بعد احل�شول على موافقتنا امل�شبقة على ال�شيغة واالأ�شلوب الذي �شتظهر به.

بيان منهجية التقييم  19
اإننا ملتزمون بتقدمي بيان ملنهجية التقييم، ويف حالة عدم ا�شتمال التقرير على بيانات تف�شيلية، ففيما يلي ملخ�ص عام ملنهجيتنا.

ر�شملة  معدل  فيها  نطبق  التي  اال�شتثمار  منهجية  وفق  العقارات  تلك  ُنقيم  ما  وعادة  للدخل.  مدرة  عقارات  من  املوؤ�ش�شية  املحافظ  غالبية  تتاألف 
كم�شاعف باإزاء تدفقات الدخل احلالية وامل�شتقبلية اإن ُوجدت. واقتداًء بعرف ال�شوق، فاإننا بنينا تقييمنا وفق منهجية االأ�شا�ص )Hardcore( التي 
تتحدد فيها القيمة امل�شتقبلية بناء على الزيادات املنتظمة التي حتدث كل فرتة ق�شرية يف �شعر بدل االإيجار ال�شوقي. وعادة ما ن�شتخدم منهجية املدة 
واال�شرتداد يف حال كان من �شاأن احلدث التايل اإحداث تغيري جذري يف طبيعة الدخل وخ�شائ�ص اال�شتثمار، ويف حال انطواء اال�شتثمار على خماطر 

تتعلق بتكبد تكاليف ال ميكن ا�شرتدادها مبا يف ذلك التكاليف املتكبدة ال�شتئجار عقار، فقد قمنا بر�شد املخ�ش�ص يف التقييم.
هذا وميكن تقييم املباين ال�شاغرة باالإ�شافة اإلى معامالت القيمة الراأ�شمالية، كلما انطبق، وفق منهجية املقارنة ف�شاًل عن املنهجية املذكورة اأعاله.
يف حال حيازة اأر�ص لتطويرها فاإننا نتبع نهج املقارنة يف حال وجود دليل ملمو�ص و/اأو منهجية الدخل املتبقي فيما يتعلق بالعرو�ص االأكرث تعقيًدا 

ومطاَبقة للمتطلبات.
هناك اأحوال يف تقييمات الذمم تتعلق بعقارات التقييم التي ي�شغلها املالك، حيث يتم تقييمها على اأ�شا�ص القيمة الفعلية لال�شتخدام وذلك على فر�ص 

كون املبنى �شاغًرا ومطلوب ملوا�شلة االأعمال احلالية. وتتجاهل تلك التقييمات اأي قيمة اأعلى تن�شاأن عن اأي ا�شتخدام بديل.

�صرط النفقات الراأ�صمالية  20
اعتمدنا، يف حاالت املباين اخلا�شعة لالأعمال مثل التجديدات اأو االإ�شالحات ويف حاالت �شريان اأعمال التطوير، على معلومات التكاليف التي تلقيناها 

من العميل اأو من امل�شت�شارين املتخ�ش�شني.

�صهرة العقار والتجهيزات واللوازم  21
ي�شتثني تقييمنا اأي قيمة اإ�شافية معزوة اإلى �شهرة العقار والتجهيزات واللوازم التي ال متثل قيمة يف و�شعها الطبيعي اإال لل�شاغل احلايل وذلك ما مل 

ُين�ص على خالفه.

املعدات واملاكينات  22
مل يتم ر�شد اأي خم�ش�ص الأي معدات اأو ماكينات اأو اأدوات ما مل ت�شكل جزًءا ال يتجزاأ من املبنى بحيث يتم بيعها مع املبنى عند بيعه.

اخلدمات  23
مل نعتد على اإجراء تدقيق فيما يتعلق بحجم اخلدمات اأو اأو�شاعها، لذا فاإننا نفرت�ص اأن اخلدمات واأي عنا�شر حتكم اأو برامج مرتبطة بها يف حالة 

جيدة وخالية من العيوب. كما اأعددنا تقييمنا على اعتبار كفاية اخلدمات من حيث احلجم لتلبية االحتياجات احلالية وامل�شتقبلية.

تخ�صي�س الأرا�صي واملباين  24
�شنقوم بتخ�شي�ص االأرا�شي واملباين الأغرا�ص اال�شتهالك وذلك عند تلقينا اأي تعليمات. ال متثل تلك التخ�شي�شات تقييمات لذا ال ينبغي ا�شتخدامها 

الأي غر�ص اآخر ما مل يحدد ذلك يف التقرير.

تقييمات املحفظة  25
ميثل تقييمنا االإجمايل، فيما يخ�ص تقييمات حمافظ العقارات، جمموع قيم كل عقار على حدة. لذا يفرت�ص تقييمنا اأن كل عقار مت ت�شويقه على حدة 
ولي�ص باعتباره جزًءا من حمفظة. وبالتايل مل يتم اإدراج اأي زيادة اأو خ�شم تتعلق باأي حمفظة ومل يتم اإدراج اأي نتائج مرتتبة على ت�شويق العقارات 
الفردية جميًعا يف تقييماتنا. ومع ذلك، يف حال حتقيق اأي عقارات متاخمة اأو متكاملة قيمة اأعلى عند ت�شويقها جميًعا )“الدمج احل�شيف”(، فقد 

اأوردنا القيمة االأعلى التي قد تن�شاأ عن ذلك.

اخلطط واخلرائط  26
جميع اخلطط واخلرائط الواردة يف تقريرنا مقدمة الأغرا�ص تعريفية فقط، فبالرغم من كونها �شحيحة، اإال اأنها غري م�شمونة ويجب عدم اإيرادها 

كجز من اأي عقد. جميع املعلومات من�شورة مبوجب ترخي�ص. جميع احلقوق حمفوظة.
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امللحق ج، تعليق تف�صريي للقيمة ال�صوقية

تعريف وتعليق تف�صريي مبني على معايري التقييم الدولية، يوليو 2017

معايري  جمل�س  جانب  من  املو�صوع  املفاهيمي  والإطار  التعريف  على  ال�صوقية  القيمة  على  القائمة  التقييمات  تنبني  اأن  يجب 
التقييم الدولية:

التعريف
“القيمة املقدرة التي من املفرت�ص ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على 

اأ�ش�ص جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق الالزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه ”

التعليق
1. يف �شبيل تطبيق القيمة ال�شوقية، يجب اإيالء االعتبار لالإطار املفاهيمي املو�شح يف الفقرات 31-35 من اإطار معايري التقييم الدولية، مبا يف ذلك 

املتطلبات التي تقت�شي اإدراج احلالة والظروف الفعلية يف ال�شوق كما يف تاريخ التقييم الفعلي �شمن مبلغ التقييم.
2. كما اأن اأ�شا�ص القيمة ال�شوقية عبارة عن تعريف معرتف به دولًيا. فهو ميثل الرقم الذي يظهر يف عقد بيع افرتا�شي بتاريخ التقييم. يحتاج املقيمون 

اإلى �شمان تو�شيح ذلك االأ�شا�ص يف كل من التعليمات والتقرير يف جميع االأحوال.
3. تتجاهل القيمة ال�شوقية اأي رهون عقارية اأو رهون �شندية اأو اأي ر�شوم متعلقة بالعقار.

4. ب�شرف النظر عن جتاهل م�شاألة اأن القيمة اخلا�شة )انظر التعريف املذكور يف الفقرات 44-47 من اإطار معايري التقييم الدولية( وهو ما تنطوي 
فيه االأ�شعار املعرو�شة من امل�شرتين ب�شكل عام يف ال�شوق على توقع بحدوث تغيري يف ظروف ال�شوق يف امل�شتقبل، فاإن عن�شر “القيمة املاأمولة” 
ينعك�ص على القيم ال�شوقية. وت�شتمل االأمثلة املتعلقة باإمكانية وجود اأثر على القيمة ال�شوقية بفعل االآمال املتعلقة بخلق قيمة اإ�شافية اأو احل�شول 

عليها يف امل�شتقبل على ما يلي:
ཛ تطلعات التطوير، حيث ال يوجد ت�شريح حايل الإقامة م�شروع التطوير؛ و 
ཛ  تطلعات حتقيق القيمة التاآزرية )انظر التعريف املذكور يف الفقرة 48 من اإطار معايري التقييم الدولية( النا�شئة عن االندماج مع عقار اآخر، اأو 

ادماج احل�ش�ص داخل نف�ص العقار يف ال�شنوات املقبلة.
5. حتتوي املالحظات التوجيهية رقم 2 و4 و5 على اإر�شادات ب�شاأن تطبيق القيمة ال�شوقية على اأنواع االأ�شول املحددة.

 

معايري التقييم الدولية -الأ�صا�س املحدد للقيمة - القيمة ال�صوقية  30

القيمة ال�شوقية “القيمة املقدرة التي من املفرت�ص اعتمادها عند تداول اأي اأ�شل اأو التزام - بتاريخ التقييم - بني م�شرت وبائع لديهما   1.30
الرغبة يف اإجراء املعاملة على اأ�ش�ص جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق الالزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه” .

ُيطبق تعريف القيمة ال�شوقية وفًقا لالإطار املفاهيمي ملعايري التقييم الدولية التايل:  2.30

)اأ( “املبلغ املقدر” 
ي�شري اإلى ال�شعر املقدم من حيث املال املدفوع لقاء احل�شول على االأ�شل يف معاملة �شوقية قائمة على اأ�شا�ص جتاري بحت. والقيمة ال�شوقية هي ال�شعر 
االأكرث احتماال الذي ميكن احل�شول عليه ب�شكل معقول يف ال�شوق يف تاريخ التقييم مبا يتما�شى مع تعريف القيمة ال�شوقية، وهو اأف�شل �شعر ميكن اأن 
يح�شل عليه البائع ب�شكل معقول، واأن�شب �شعر ميكن اأن يتلقاه امل�شرتي ب�شورة معقولة. وُي�شتثنى من هذا التقدير ال�شعر املقدر الذي خ�شع للت�شخم 
اأو التخفي�ص وفق �شروط اأو حاالت خا�شة مثل التمويل غري التقليدي اأو البيع اأو ترتيبات اإعادة اال�شتئجار اأو االعتبارات اخلا�شة اأو االمتيازات التي 

مينحها اأي �شخ�ص ميثل طرًفا يف البيع اأو اأي عن�شر ذي قيمة خا�شة.

)ب( “�صعر تداول الأً�صل”
ت�شري اإلى اأن قيمة االأ�شل عبارة عن مبلغ تقديري بداًل من مبلغ يحدد م�شبًقا اأو �شعر البيع الفعلي. فهو ال�شعر الذي جُترى به املعاملة والذي ي�شتويف 

جميع عنا�شر تعريف القيمة ال�شوقية يف تاريخ التقييم.

يف تاريخ التقييم” )ج( “
يتطلب اأن تكون القيمة حمددة بالوقت اعتباًرا من تاريخ معني اإذ قد تتغري االأ�شواق وظروفها، وبالتايل تكون القيمة املقدرة غري �شحيحة اأو غري 

مالئمة يف وقت اآخر. ويعك�ص مبلغ التقييم حالة وظروف ال�شوق الفعلية يف تاريخ التقييم ال�شاري ال قبل ذلك وال بعده.

)د( “بني م�صرٍت راغب”
ي�شري اإلى ال�شخ�ص الراغب يف ال�شراء دون اإكراه، وهذا امل�شرتي غري حري�ص وال م�شمم ب�شدة على ال�شراء باأي ثمن، كما اأنه يعتمد يف عملية ال�شراء 
على حقائق وتوقعات ال�شوق احلالية، ال بناًء على �شوق وهمية اأو افرتا�شية ال ميكن التحقق منها اأو توقع وجودها. وال يدفع امل�شرتي املفرت�ص �شعرًا 

. اأعلى من املحدد بناًء على ال�شوق. وُيدرج املالك احلايل �شمن من ي�شكلون “ال�شوق”
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)هـ( “وبائع راغب”
الراغب هو  ال�شوق احلالية. فالبائع  للتم�شك ب�شعر غري معقول يف  اأنه غري م�شتعد  باأي �شعر كما  البيع  اإمتام  غري حري�ص ب�شدة وغري جُمرب على 
ال�شخ�ص الراغب يف بيع االأ�شل ب�شروط ال�شوق للح�شول على اأف�شل �شعر ميكن حتقيقه يف ال�شوق املفتوحة بعد اإجراء الت�شويق املنا�شب بغ�ص النظر 

عن ال�شعر. ال ت�شكل الظروف الواقعية للمالك الفعلي جزًءا من هذا االعتبار الأن البائع الذي يرغب يف البيع هو مالك افرتا�شي.

)و( “معاملة قائمة على اأ�ص�س جتار ية بحتة”
هي املعاملة التي تتم بني طرفني ال تربطهما عالقة معينة اأو خا�شة، على �شبيل املثال ال�شركات االأم وال�شركات الفرعية اأو املالك وامل�شتاأجر، فقد 
ال�شوقية بني طرفني ال  اأن تتم املعاملة القائمة على القيمة  اأو مبالغ فيها. وُيفرت�ص  ال�شوق  اأ�شعار غري معهودة يف  يرتتب على تلك العالقة حتديد 

يرتبطان باأي عالقة حيث يعمل كل منهما ب�شكل م�شتقل عن االآخر.

)ز( “بعد اإجراء الت�صويق الالزم”
ال�شوقية.  القيمة  لتعريف  وفًقا  �شعر معقول ميكن احل�شول عليه  اأعلى  فيه مقابل  للت�شرف  باأف�شل طريقة منا�شبة  ال�شوق  االأ�شل يف  يعني عر�ص 
وُتعترب طريقة البيع هي اأن�شب طريقة للح�شول على اأف�شل �شعر يف ال�شوق الذي ميكن للبائع احل�شول عليه. ولي�ص لفرتة العر�ص مدة ثابتة بل تختلف 
باختالف نوع االأ�شل وظروف ال�شوق. ويتمثل املعيار الوحيد يف وجوب توفري وقت كاف ي�شمح بتعريف االأ�شل لعدد منا�شب من امل�شاركني يف ال�شوق، 

وتقع فرتة التعر�ص قبل تاريخ التقييم.

)خ( “ت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة”
الفعلية  وا�شتخداماته  وخ�شائ�شه،  االأ�شل  بطبيعة  معقول  ب�شكل  علم  على  املعاملة  اإجراء  يف  الراغبني  والبائع  امل�شرتي  من  كل  يكون  اأن  يفرت�ص 
واملحتملة وحالة ال�شوق اعتباًرا من تاريخ التقييم. ومن املفرت�ص اأن ي�شتخدم كل طرف منهما تلك املعرفة بحكمة يف البحث عن ال�شعر االأكرث مالءمة 
له فيما يتعلق بهذه املعاملة. وُتقيم احلكمة بناًء على و�شع ال�شوق يف تاريخ التقييم، ولي�ص بناًء على االإدراك املتاأخر لو�شع ال�شوق يف تاريخ الحق. 
فعلى �شبيل املثال، قد يكون من احلكمة اأن يبيع البائع االأ�شول يف �شوق هابطة ب�شعر اأقل من م�شتويات ال�شوق ال�شابقة. ويف مثل هذه احلاالت، كما هو 
احلال بالن�شبة للبور�شات االأخرى يف االأ�شواق التي ت�شهد تغرًيا يف االأ�شعار، فاإن امل�شرتي اأو البائع احلكيم يت�شرف بناًء على اأف�شل معلومات متاحة 

يف ال�شوق يف ذلك الوقت.

)ط( “وبدون اإكراه”
يعني اأن كل طرف منهما لديه الدافع لتنفيذ املعاملة، دون التعر�ص الأي اإجبار اأو اإكراهه على نحو غري مالئم الإمتام املعاملة.

يفرت�ص مفهوم القيمة ال�شوقية �شعًرا يتم التفاو�ص عليه يف �شوق مفتوحة وتناف�شية حيث يت�شرف امل�شاركون فيه بحرية. وميكن اأن تكون   3.30
ال�شوق دولية اأو حملية، كما ميكن اأن تت�شمن ال�شوق من العديد من امل�شرتين والبائعني، اأو قد تكون �شوق واحدة تتميز بعدد حمدود من امل�شاركني يف 

ال�شوق. ال�شوق الذي ُيفرت�ص فيه عر�ص االأ�شل للبيع هو ال�شوق الذي يتم فيه تبادل االأ�شل املفرت�ص تبادله.

و�شتعك�ص القيمة ال�شوقية لالأ�شل اال�شتخدام االأعلى واالأف�شل الذي يتمثل يف حتقيق اأق�شى ا�شتفادة من االأ�شل بطريقة ممكنة وم�شموح   4.30
بها قانوًنا وجمدية من الناحية املالية. وقد يكون اال�شتخدام االأعلى واالأف�شل عبارة عن اال�شتمرار يف اال�شتخدام احلايل لالأ�شل اأو عبارة عن بع�ص 
اال�شتخدامات البديلة. ويتم حتديد ذلك من خالل اال�شتخدام الذي قد ي�شعه اأحد امل�شاركني يف ال�شوق يف االعتبار لالأ�شل عند حتديد ال�شعر الذي 

يرغب يف املزايدة عليه.

يجب اأن تكون طبيعة وم�شدر مدخالت التقييم متوافقة مع اأ�شا�ص القيمة والتي يجب اأن ُيراعي فيها الغر�ص من التقييم. فعلى �شبيل   5.30
املثال، يجوز ا�شتخدام طرق واأ�شاليب خمتلفة للتو�شل اإلى راأي ب�شاأن القيمة ب�شرط ا�شتخدام البيانات امل�شتمدة من ال�شوق. وي�شتخدم نهج ال�شوق 
بحكم تعريفه مدخالت م�شتمدة من ال�شوق. ولتحديد القيمة ال�شوقية، يجب تطبيق نهج الدخل با�شتخدام املدخالت واالفرتا�شات التي يعتمدها 
امل�شاركون. ولتحديد القيمة ال�شوقية با�شتخدام نهج التكلفة، ينبغي حتديد تكلفة اأي اأ�شل مماثل من حيث املنفعة املت�شاوية واال�شتهالك املنا�شب عن 

طريق حتليل التكاليف القائمة على ال�شوق واال�شتهالك.

يجب حتديد االأ�شلوب اأو طرق التقييم االأكرث مالءمة بناًء على البيانات املتاحة والظروف املتعلقة بال�شوق اخلا�شة باالأ�شل قيد التقييم.   6.30
يجب اأن يو�شح اأي نهج اأو طريقة م�شتخدمة القيمة ال�شوقية يف حالة اال�شتناد اإلى بيانات م�شتمدة من ال�شوق جرى حتليلها ب�شكل منا�شب.

ال تعك�ص القيمة ال�شوقية خ�شائ�ص االأ�شل التي لها قيمة لدى مالك اأو م�شرٍت معني دون بقية امل�شرتين يف ال�شوق. وقد تتعلق مثل هذه املزايا   7.30
باخل�شائ�ص املادية اأو اجلغرافية اأو االقت�شادية اأو القانونية لالأ�شل. ويجب عند حتديد القيمة ال�شوقية جتاهل اأي عن�شر للقيمة من هذا القبيل الأنه 

ُيفرت�ص يف اأي تاريخ معني وجود م�شرت راغب، ولي�ص م�شرتيًا راغبًا حمددًا.
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امللحق )د( بطاقات الع�صوية يف الهيئة ال�صعودية للمقيمني املعتمدين
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حول جيه األ األ

�شركة جيه اإل اإل هي اإحدى اأكرب ال�شركات التي تقدم اخلدمات املهنية، وهي �شركة متخ�ش�شة يف خدمات العقارات التجارية واإدارة اال�شتثمار.
وتكمن روؤية ال�شركة يف �شياغة مفهوم جديد ملجال العقارات، وخلق فر�ص مواتية واأماكن رائعة تتحقق فيها اآمال العمالء واأحالمهم. وحتقيًقا لهذه 
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التجاري والعالمة التجارية وامل�شجلة ل�شركة جيه األ األ اإنكوربوريتد.

http://www.jll-mena.com

جيه األ األ

. جميع احلقوق حمفوظة. مت احل�شول على جميع املعلومات الواردة يف هذه االتفاقية من م�شادر موثوقة، بيد  ©2018 Jones Lang LaSalle IP. Inc

اأنه ال يوجد اأي تعهدات اأو �شمانات على دقتها.
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تقرير ا�شت�شاري تقييمي

معد ل�شالح: �شركة املراكز العربية
28 مار�س 2019م

جدة بارك مول

امللحق 2: تقرير تقييم جدة بارك
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simon.brand@jll.comالربيد الإلكرتوين
peter.stebbings@jll.com

لعناية املديرين
�شركة املراكز العربية

�س. ب 3٤190٤، الريا�س 11333
اململكة العربية ال�شعودية

ال�شادة الأعزاء،
يف 28 مار�س 2019

تقرير التقييم: جدة بارك مول

مرفق طيه تقرير التقييم ب�شاأن جدة بارك مول.

اإننا واثقون من اأن التقييم يفي مبتطلباتكم فيما يخ�ص هذه املهمة. اإذا كان لديكم اأي ت�شاوؤالت بعد مطالعة التقرير، فال ترتددوا يف االت�شال بنا.

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير،

وتف�شلوا بقبول وافر الحرتام والتقدير،

�شاميون براند - زميل املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني
الرئي�س التنفيذي

رئي�س ق�شم التقييم وا�شت�شارات املعاملت يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا
م�شجل يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين حتت رقم 122000063٥

ل�شالح جيه األ األ
مرفق طيه تقرير التقييم

Jones Lang LaSalle Saudi Arabia Co.
for Real Estate Valuation 
Commercial Registration no. 1010931286
17th Floor. South Tower. Abraj Attawuniya
King Fahad Road. Kingdom of Saudi Arabia
tel: +966 11 218 0303          fax: +966 11 2180308
www.jll-mena.com
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الإطار املرجعي 

�شركة املراكز العربيةالعميل:
ُكلفنا مبهمة تقدمي اآرائنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار التي ت�شتحوذ عليها �شركة املراكز العربية التعليمات والغر�س من التقييم:

عن طريق احليازة الإيجارية لأغرا�س داخلية.
اإدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�شدار التي �شتن�شرها �شركة  بعد ذلك، ُطلب منا املوافقة على 
ال�شعودية  املالية  ال�شوق  يف  واإدراجها  للأ�شهم  الأويل  العام  الطرح  ب�شاأن  العربية  املراكز 

)“تداول”(.

يختلف تاريخ تقييم العقار عن تاريخ تقرير التقييم الرئي�شي. وبالتايل، ل ميكن اإ�شافة نتائج 
هذا التقييم اإلى القيمة ال�شوقية الرتاكمية ملحفظة ال�شركة املقدرة كما يف 31 دي�شمرب 2018، 

وهو التاريخ الذي مل يكن لدى �شركة املراكز العربية م�شلحة يف العقار.
نقدم اآراءنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:اأ�صا�س التقييم:

“القيمة املقدرة التي من املفرت�س ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام بتاريخ التقييم  

بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على اأ�ش�س جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء 
الت�شويق اللزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه”

يتوافق  ومبا  )“تقييم”(  املعتمدين  للمقيمني  ال�شعودية  الهيئة  لئحة  وفق  التقييم  هذا  �شدر 
امللكي  للمعهد  املهنية  واملعايري  الدولية  التقييم  معايري  يف  الواردة  التوجيهية  امللحظات  مع 

للم�شاحني القانونيني )يوليو 2017(.
يتعني قراءة هذا التقرير جنًبا اإلى جنب مع �شروط التكليف املتفق عليها، مبا يف ذلك الأحكام 
وحتديد  والتقارير  التقييمات  اإعداد  يف  املعتمدة  العامة  واملبادئ  للأعمال  العامة  وال�شروط 

القيمة ال�شوقية على النحو املبني اأعله.
مل نذكر يف تقييمنا اأي م�شاريف مت�شلة بت�شييل قيمة العقار، وعليه ُتعترب القيم املذكورة خالية 
من اأي اأعباء ورهون ور�شوم وم�شالح لأطراف ثالثة واأي م�شوؤولية �شريبية فيما ميكن اأن ين�شاأ 

يف حالة بيع العقار.

يتاألف العقار من مركز جتاري يقوم باأعمال التجزئة يف مدينة جدة، اململكة العربية ال�شعودية، مو�صوع التقييم:
كما هو مذكور بالتف�شيل يف جدول العقار اأدناه )“العقار”(.

11 مار�س 2019تاريخ التقييم:

1.228.000.000 ريال �صعوديالقيمة ال�صوقية:
)مليار ومائتان وثمان وع�صرون مليون ريال �صعودي(

وطبًقا ملا هو معمول به يف ال�شوق املحلية، مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن 
اإمتام املعاملة اأو التكلفة التي يتكبدها امل�شرتي عند ال�شتحواذ اأو اأي التزام �شريبي.
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�صروط التكليف. 1

العميل 1١1

�شركة املراكز العربية.

التعليمات والغر�س من التقييم 1١2

ُكلفنا مبهمة تقدمي اآرائنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار التي ت�شتحوذ عليها �شركة املراكز العربية عن طريق احليازة الإيجارية لأغرا�س داخلية.

بعد ذلك، ُطلب منا املوافقة على اإدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�شدار التي �شتن�شرها �شركة املراكز العربية ب�شاأن الطرح العام الأويل للأ�شهم واإدراجها 
يف ال�شوق املالية ال�شعودية )“تداول”(.

يختلف تاريخ تقييم العقار عن تاريخ تقرير التقييم الرئي�شي. وبالتايل، ل ميكن اإ�شافة نتائج هذا التقييم اإلى القيمة ال�شوقية الرتاكمية ملحفظة ال�شركة 
املقدرة كما يف 31 دي�شمرب 2018، وهو التاريخ الذي مل يكن لدى �شركة املراكز العربية م�شلحة يف العقار.

معايري التقييم 1١١

لقد مت تنفيذ مهمة التقييم طبًقا للئحة الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم( واملعايري املهنية للمعهد امللكي للم�شاحني القانونيني )يوليو 2017( 
)“املعايري”( ومبا يتوافق مع امللحظات التوجيهية الواردة يف معايري التقييم الدولية )اإ�شدار العام 2017(.

مو�صوع التقييم 1١١

ي�شتمل العقار على مركز جتاري ملتاجر التجزئة يقع يف مدينة جدة، اململكة العربية ال�شعودية، على النحو املف�شل يف جدول العقار )»العقار«( اأدناه. 
ويعك�س راأينا ب�شاأن القيمة قيمة الأر�س واملباين والآلت والتجهيزات اللزمة لتوفري اخلدمات العادية للمباين.

كما يف تاريخ التقييم، فاإن املركز التجاري قيد الإن�شاء وعلى و�شك النتهاء. وا�شتنادا اإلى معلومات العميل، ُيعترب العقار مكتمل بن�شبة 7٥٪ كما يف تاريخ 
التقييم، على اأنه من املقرر النتهاء من الأعمال يف �شهر �شبتمرب 2019 وافتتاح املركز للعملء يف �شهر اأبريل 2020.

اأما بالن�شبة لتفا�شيل امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري التي قدمها لنا العميل، فمن املتوقع اأن يغطي املركز التجاري عند النتهاء م�شاحة اإجمالية قابلة 
للتاأجري تقارب 128.000 مرت مربع موزعة على اأربعة طوابق. كما يتوقع اأن ي�شم املركز موقفا ملا ي�شاوي 7.800 �شيارة.

جتدر الإ�شارة اإلى اأن م�شاريع البناء غالبًا ما تعاين من التاأخري يف اململكة العربية ال�شعودية. وعليه، اإذا ح�شل اأي تاأخري يف اإكمال امل�شروع، فاإننا نحتفظ 
باحلق يف مراجعة نتائج تقييمنا.

�صوابق العمل 1١١

مل نقم بتقييم العقار �شابقا.

ت�صارب امل�صالح 1١١

م�شتقلة  ب�شورة  العقارات  قيمة  اآرائنا حول  تقدمي  قد مينعنا من  امل�شالح  اأو حمتمل يف  فعلي  ت�شارب  اأي  بوجود  العتقاد  اإلى  يدفعنا  ما  لدينا  لي�س 
امل�شروع. العاملني يف هذا  التقييم  فريق  اأفراد  اأو كل فرد من  األ  األ  الت�شارب من جانب جيه  كان ذلك  �شواء  ومو�شوعية، 

و�صع املقيمني 1١١

اأ�شرف على هذه املهمة ال�شيد �شاميون براند وهو زميل املعهد امللكي )الربيطاين( للم�شاحني القانونيني باعتباره “املقيم امل�شوؤول” لأغرا�س املعايري، وهو 
اأي�شا ع�شو موؤقت يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين. كما اأ�شرف ال�شيد بيرت �شتيبينج�س وهو ع�شو يف املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني وع�شو 

معتمد يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين على عمل ال�شيدة ليودميل مقدون�شكايا، وهي مقيمة م�شاعدة يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين.

وهذا الفريق قادر على تقدمي اآراء مو�شوعية وغري متحيزة ذات قيمة عالية، كما يتمتع مبعرفة ومهارات وفهم حملي كاف لإجراء التقييمات بكفاءة.

نزاول ن�شاطنا باعتبارنا “مقيما خارجيا« ح�شب التعريف الوارد له يف املعايري:

.  “املقيم )وي�شمل ذلك �شركائه( الذي ل يوجد بينه وبني العميل اأو اأي وكيل يت�شرف نيابة عنه اأو حتى مو�شوع املهمة اأي �شلة جوهرية”
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تقييم احل�صة الإيجارية 1١8

لقد قمنا بتقييم احل�شة الإيجارية يف العقار. ملزيد من التفا�شيل، يرجى مراجعة جدول العقار اأدناه.

اأ�ص�س التقييم 1١١

نقدم اآراءنا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقارات الوارد تعريفها يف املعايري على النحو التايل:

”القيمة املقدرة التي من املفرت�س ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام  بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على 
. اأ�ش�س جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق اللزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه“

وطبًقا ملا هو معمول به يف ال�شوق املحلية، مل نذكر يف تقييماتنا التكلفة التي يتكبدها البائع عن اإمتام املعاملة والتي يتكبدها امل�شرتي عند ال�شتحواذ اأو 
اأي م�شوؤولية �شريبية.

 توجد مزيد من التعليقات ب�شاأن تعريف القيمة ال�شوقية وتطبيقها يف امللحق )ج(.

تاريخ التقييم 1١10

اأُجِري التقييم بتاريخ 11 مار�س 2019.

عملة التقييم 1١11

عملة التقييم هي الريال ال�شعودي.

الن�صر 1١12

 جنيز لكم ت�شمني هذا التقرير التقييمي يف قوائمكم املالية، ب�شرط احل�شول اأول على موافقة خطية من جانبنا ب�شاأن �شكل و�شياق هذا الن�شر. وقد قمنا 
باإعداد بيان م�شتقل خا�س لهذا الغر�س.

ول يجوز ن�شر هذا التقرير كامًل اأو جزئيًا اأو الإ�شارة اإليه يف اأي وثيقة اأو بيان اأو تعميم اأو اأي ات�شال اأو مرا�شلت مع طرف ثالث.

امل�صوؤولية 1١1١

وفًقا ل�شروطنا واأحكامنا، والتي جتدون ن�شخة منها مرفقة بهذا التقييم، تكون م�شوؤوليتنا جتاه �شركة املراكز العربية دون �شواها، ولي�س جتاه اأي طرف 
اآخر، كما تقت�شر هذه امل�شوؤولية على الر�شوم الإجمالية امل�شتحقة مبوجب هذا التكليف.

ل ينطبق هذا ال�شرط اخلا�س بامل�شوؤولية على ق�شم -معلومات العميل- حيث تعترب هذه املعلومات م�شوؤولية �شركة املراكز العربية، ووفًقا لذلك، ل نقبل 
اأي م�شوؤولية عن املعلومات غري الدقيقة اأو امل�شللة املقدمة بهذا اخل�شو�س من جانبكم اأو من ممثليكم.

نود اأن ن�شري اأنه يف تاريخ �شدور هذا التقرير، طلبت ال�شركة منا املوافقة على اإدراج هذا التقييم يف ن�شرة الإ�شدار التي �شتن�شرها �شركة املراكز العربية 
ب�شاأن الطرح العام الأويل للأ�شهم واإدراجها يف ال�شوق املالية ال�شعودية -تداول-(

الأويل،  العام  الطرح  التقرير غري حمدودة. ومع ذلك، يف حال عدم جناح  بهذا  يتعلق  فيما  واملخاطبني  والعميل  امل�شتثمرين  اأمام  اأن م�شوؤوليتنا  كما 
فل تتجاوز م�شوؤوليتنا العقدية والتق�شريية )مبا يف ذلك الإهمال اأو خرق اللتزامات القانونية( جتاه املخاطبني مليون دولر اأمريكي، وذلك يف حالة 

التحريف اأو غري ذلك من اأخطاء تن�شاأ عن هذا التكليف اأو فيما يتعلق به وي�شتثنى من تلك الأخطاء الحتيال وحالت الوفاة والإ�شابة ال�شخ�شية.

كما تقرون اإحاطة الأطراف الثالثة، با�شتثناء من يكتتبون يف الأ�شهم بعد الطرح العام الأويل، ممن يتم الإف�شاح لهم عن هذا التقرير باأنه ل يعتمد عليه 
واأن جيه األ األ تخلي م�شوؤوليتها اأًيا كانت جتاههم فيما يتعلق بهذا التقرير.

 الفح�س. 2

طبيعة وم�صادر املعلومات املعتمد عليها 2١1

اأدناه، والتي قمنا بالعتماد عليها ب�شكل كامل ما مل ين�س على خلفه يف التقارير  زودتنا �شركة املراكز العربية باملعلومات املتعلقة بالعقار املذكورة 
التالية:
ཛ .خمططات الطوابق
ཛ .2019 جدول امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري كما يف 11 مار�س
ཛ .معلومات عن عقود التاأجري امل�شبق فيما يتعلق باملركز التجاري
ཛ .ن�شخة من عقد تاأجري الأر�س فيما يتعلق باملركز التجاري
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والوثائق  املعلومات  باأن جميع  باملعلومات،  التي زودتنا  نيابة عن جميع الأطراف  العربية،  اأقرت �شركة املراكز  اإلينا.  املعلومات املقدمة  مل نتحقق من 
املقدمة اإلينا دقيقة وكاملة فيما يتعلق بجميع اجلوانب اجلوهرية. واإذا ثبت غري ذلك، فاإننا نحتفظ باحلق يف تعديل تقييمنا وفًقا لذلك، فمن �شاأن اأي 

تغيري يف املعلومات املذكورة اأعله والتي اعتمدنا عليها اأن يوؤثر تاأثرًيا جوهرًيا يف قيمة العقار.

نطاق الفح�س 2١2

اأعددنا تقريرنا يف �شوء خربتنا والنطباع املتمثل يف اأن ال�شركة �شتح�شل على م�شورة اإ�شافية متخ�ش�شة عند ال�شرورة. ومتى ما كانت هناك اأمور 
مثرية للقلق اأو الهتمام فقد اأ�شرنا ونوهنا اإليها يف تقرير التقييم. كما يحق لنا مراجعة التقييمات وتغيريها بعد ما تتم معاينات تف�شيلية لحقة.

امللكية واحليازة

اأند مكنزي ال�شادر بتاريخ 07  ا لدى البلديات املعنية. تلقينا تقرير العناية املهنية اللزمة القانوين ال�شادر عن �شركة بيكر  مل جنر باأنف�شنا فح�شً
.2019 مار�س 

وبعد درا�شة تقرير العناية املهنية اللزمة القانوين ال�شادر عن �شركة بيكر اأند مكنزي وتعليمات العميل، قمنا بتقييم العقار على افرتا�س اأنها واقعة 
حتت احليازة بعقود �شحيحة متنح حق امللكية اأو الإيجار دون اأي رهون اأو ر�شوم اأو اأعباء اأو م�شالح لأي اأطراف ثالثة من املمكن نقلها الى اأطراف اأو 
جهات اأجنبية. اإذا كان ال�شك يت�شمن جزء من مبنى/جممع اأو م�شاحة م�شرتكة تزيد م�شاحته على امل�شاحة التي ي�شغلها العقار يف ذلك املبنى/املجمع 
اأو امل�شاحة امل�شرتكة، فاإنا اأعددنا تقريرنا على فر�س وجود �شك ملكية منف�شل اأو على اأ�شا�س اأنه ميكن ا�شتخراجه دون اأي تكلفه على الأ�شا�س نف�شه 

املو�شح اأعله.

اأو قيود مفرو�شة على اإمكانية نقل امللكية، فاإن ذلك قد يوؤثر على تقييمنا وبالتايل يحق لنا مراجعة  واإذا ثبت يف امل�شتقبل وجود عيب يف حق امللكية 
وتعديله. التقييم 

املعاينة وامل�صاحات

اأجرينا معاينة خارجية وداخلية للعقار يف 11 مار�س 2019.

مل جُنِر م�شًحا �شامًل للعقار، اإذ اأكدت ال�شركة على اإمكانية العتماد على م�شاحات املواقع وامل�شاحات القابلة للتاأجري املقدمة اإلينا. وجتدر الإ�شارة 
اإلى اأننا اأُخِطرنا باأن تلك املعلومات مل ُيجرى اإعدادها وفق مدونة قواعد ممار�شات القيا�س التي و�شعها املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني )الطبعة 
َرت يف اإطار اآخر ال�شفقات الإيجارية يف املراكز التجارية التابعة لل�شركة. لذا،  ال�شاد�شة(. وينبغي يف هذا ال�شدد، ملحظة اأن م�شتندات الإيجار ُحرِّ

ندرك اأن مقارنة امل�شتويات الإيجارية اأجريت دون اإ�شافة اأي عقارات جديدة.

ونو�شى بتكليف اخت�شا�شيني بالتحقق من امل�شاحات املقدمة لنا.

حالة العقار

لقد طلبت منا ال�شركة عدم اإجراء م�شح للمباين. وما مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك، فقد افرت�شنا اأن هيكل العقار بحالة جيدة تتلءم مع عمره وا�شتخدامه. 
ونو�شي بتكليف اخت�شا�شيني للتحقق من هذه اجلوانب.

املرافق وخدمات املباين

ال�شركة بغري  تبلغنا  لتوفري خدمات املباين العتيادية. وما مل  العقار ول الأجهزة واملعدات اللزمة  املتوفرة يف  األ نخترب املرافق  ال�شركة  اأبلغتنا  لقد 
ذلك، فقد افرت�شنا كفاية املرافق وخدمات املباين وجودتها مبا يتيح ت�شغيل العقار ف�شًل عن ا�شتخدامه/تو�شيعه يف امل�شتقبل واأنه بحالة جيدة. ونو�شي 

بتكليف اخت�شا�شيني للتحقق من هذه اجلوانب.

اأنظمة التخطيط والبناء

لقد طلبت منا ال�شركة عدم اإجراء معاينات بخ�شو�س عمليات التخطيط اأو البناء. وزودتنا ال�شركة ب�شهادات اكتمال املباين ملعظم الأجزاء املكتملة من 
العقار. واإذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك، فقد افرت�شنا ح�شول العقار من الهيئات املعنية على جميع رخ�س البناء/�شهادات الإكمال اللزمة ال�شادرة 

من البلدية ذات ال�شلة اأو اإمكانية ا�شتخراجها دون اأي تكاليف، كما اأننا افرت�شنا اأن العقار مبني طبًقا للوائح ذات العلقة.
التلوث واملواد اخلطرة

لقد طلبت منا ال�شركة عدم اإجراء معاينات للتاأكد من عدم وجود تلوث اأو مواد خطرة. واإذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك، فقد افرت�شنا عدم وجود تلوث 
اأو مواد خطرة بالعقار. ونو�شي بتكليف اخت�شا�شيني للتحقق من هذه اجلوانب.
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امل�صائل البيئية

لقد طلبت منا ال�شركة عدم اإجراء معاينات للأو�شاع البيئية. واإذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك، فقد افرت�شنا عدم تاأثر العقار �شلًبا بالأو�شاع البيئية واأن 
حالة الأر�س ت�شمح باأي تطوير/تو�شيع مقرتح. ونو�شي بتكليف اخت�شا�شيني للتحقق من هذه اجلوانب.

الت�صاريح/الرتاخي�س/ال�صهادات/التفاقيات الت�صغيلية

ا حلالة الرتاخي�س والت�شاريح وال�شهادات والتفاقيات الت�شغيلية. واإذا مل تبلغنا ال�شركة بغري ذلك، فقد افرت�شنا  لقد اأبلغتنا ال�شركة األ جنري فح�شً
وجود تراخي�س وت�شاريح و�شهادات واتفاقيات �شارية تتعلق بالت�شغيل امل�شتمر للعقار وفًقا جلميع اللوائح ذات ال�شلة واأنه �شيتم جتديدها بعد انتهائها 

دون م�شاكل اأو تكلفة كبرية.

جدول الإيجار 2١١

تلقينا تفا�شيل امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري للعقار كما يف 11 مار�س 2019. وتو�شح تلك التفا�شيل رقم الوحدة ونوعها وامل�شاحة القابلة للتاأجري 
)باملرت املربع(. وفيما يتعلق بعقود الإيجار امل�شبق، تلقينا اأرقام الوحدات واأ�شماء امل�شتاأجرين واأ�شماء العلمات التجارية وامل�شاحات القابلة للتاأجري 

والإيجار الأ�شا�شي ور�شوم اخلدمة ور�شوم املرافق )لكل فاتورة( ومدد الإيجار واأمناط الزيادات وحالة العقود.

لقد قيمنا العقار على الأ�شا�س املف�شل اأعله. واإذا ثبت يف امل�شتقبل عدم �شحة املعلومات املقدمة من ال�شركة، فاإن ذلك قد يوؤثر على تقييمنا وبالتايل 
يحق لنا مراجعة التقييم وتعديله.
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 ملحة عن ال�صوق. ١

عر�س قطاع التجزئة يف جدة   1١١

بلغ اإجمايل ما مت ت�شليمه من امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري 32.000 مرت مربع يف جدة خلل عام 2018، مما ميثل انخفا�شًا كبريًا عن معدل 
املا�شية. الثلث  ال�شنوات  املنفذة يف  للتاأجري  القابلة  الإجمالية  امل�شاحة 

�شهد الربع الأخري من عام 2018 اكتمال مركز جتاري واحد، وهو املروة بلزا، م�شيفًا بذلك 1٥.000 مرت مربع من امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري 
اإلى جمموعة عقارات التجزئة. وقد اأدى ذلك اإلى زيادة اإجمايل خمزون التجزئة اإلى 1.٤ مليون مرت مربع كما يف نهاية عام 2018.

املقرر  اإلى 108.000 مرت مربع و280.000 مرت مربع من  اأعلى، ت�شل  ت�شليم عقارات جديدة بدرجات  التاليتني  ال�شنتني  ن�شاهد يف  اأن  املتوقع  ومن 
التوايل. اكتمالها يف عامي 2019 و2020 على 

تقدمي  واأماكن  الرتفيه  واأماكن  ال�شينما  دور  اأ�شبحت  الوقت احلايل،  اململكة يف  بها  التي متر  املتلحقة  والجتماعية  القت�شادية  التغيريات  ويف ظل 
املاأكولت وامل�شروبات من ال�شمات احليوية للمراكز التجارية ب�شكل متزايد، ومن املتوقع اأن توؤدي دورًا مهمًا يف املعرو�س القادم متعدد ال�شتخدامات مع 

ا�شتغلل م�شغلي املراكز التجارية للفر�س اجلديدة.

عر�س قطاع التجزئة يف املراكز التجارية بجدة

امل�شدر: �شركة جيه األ األ

اأداء قطاع التجزئة  2١١

ا�شتمرت بدلت اإيجار التجزئة يف املراكز التجارية الإقليمية يف النخفا�س يف الربع الأخري من عام 2018، م�شجلة بذلك انخفا�شًا �شنويًا بن�شبة ٥٪، يف 
حني �شهدت بدلت الإيجار يف املراكز التجارية الإقليمية الكربى ثباتًا ن�شبيًا يف �شوء حمدودية املعرو�س. كما �شهدت معدلت ال�شغور ثباتًا �شنويًا عند 

ن�شبة 11٪، حيث ا�شتمر امللك يف عر�س حوافز ل�شتبقاء امل�شتاأجرين واحلفاظ على معدلت اإ�شغال جيدة.

من املتوقع اأن يظل الأداء يواجه �شغوطًا مع زيادة امل�شاريع املقرر طرحها خلل الثني ع�شر �شهرًا القادمة. ومن املحتمل اأن يوؤدي ذلك اإلى تعديل م�شغلي 
املراكز التجارية للتوقعات الإيجارية ل�شتبقاء امل�شتاأجرين و�شمان م�شتويات اإقبال جيدة.
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١١١ ملخ�س اأو�صاع �صوق التجزئة

التعليق/التوقعامل�صتوىاملوؤ�صر

م�شاحة التجزئة احلالية )امل�شاحة الإجمالية القابلة 
�شيمثل اكتمال جدة بارك )املتوقع يف 2019( اإكمال اأول مركز اإقليمي 1.٤ مليون مرت مربعللتاأجري(

كبري يف جدة خلل 10 �شنوات.

املعرو�س امل�شتقبلي )ال�شنة املالية 2019 - ال�شنة 
اأ�شبحت دور ال�شينما واأماكن الرتفيه واأماكن تقدمي املاأكولت 388.000 مرت مربعاملالية 2020(

وامل�شروبات من ال�شمات احليوية للمراكز التجارية ب�شكل متزايد.

انخف�شت معدلت الإيجار يف املراكز التجارية الإقليمية.-٥٪ �شنويًاالتغري يف معدل الإيجار )مراكز اإقليمية(

التغري يف معدل الإيجار
)املراكز الإقليمية الكربى(

0.6٪ �شنويًا

�شهدت بدلت الإيجار يف املراكز التجارية الإقليمية الكربى ثباتا 
�شنويًا، وقد ت�شهد بدلت الإيجار مزيدًا من النخفا�س خلل العام 
نتيجة لدخول املعرو�س القادم لل�شوق. ومع ذلك، ينبغي اأن يوؤدي 

الإنفاق املنزيل القوي عقب اإرجاع اأجور القطاع العام ملا كانت عليه 
اإلى كبح الأثار املرتتبة على معدلت الإيجار.

يجب مواجهة م�شتوى ال�شغور يف املراكز التجارية من خلل توفري 11٪معدل �شغور مراكز التجزئة
حوافز اإيجارية من جانب املُلك.

امل�شدر: �شركة جيه األ األ
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منهجية التقييم . ١

ندرك اأن العقار ما زال قيد الإن�شاء يف تاريخ التقييم. ندرك اأي�شًا من املعلومات املقدمة من ال�شركة اأن حقوق ملكية احليازة الإيجارية للعقار يتم نقلها 
ل�شركة املراكز العربية عقب اكتمال الإن�شاء يف �شبتمرب 2019، واأن �شركة املراكز العربية غري م�شوؤولة عن اأية تكاليف مرتبطة باإكمال الإن�شاءات اخلا�شة 

باملركز التجاري.

من املقرر اأن يفتح املركز التجاري اأبوابه للعملء يف اأبريل 2020.

وبناًء على ما ذكر اأعله، بنينا راأينا ب�شاأن اإجمايل قيمة تطوير العقار يف تاريخ الفتتاح 01 اأبريل 2020، والذي مت خ�شمه بعد ذلك لتاريخ التقييم 11 
مار�س 2019.

منهجية الدخل ١ طريقة احت�صاب التدفق النقدي املخ�صوم ١١1

َرت القيمة ال�شوقية للعقار با�شتخدام طريقة احت�شاب التدفق النقدي املخ�شوم. لقد قمنا باحت�شاب التدفق النقدي املخ�شوم على مدار فرتة حيازة  ُقدِّ
مدتها ٥ �شنوات وافرت�شنا قيمة مر�شلمة بناًء على دخل اإيجاري ثابت للعقار بعد هذه الفرتة )القيمة البيعية(. حتت�شب التدفقات النقدية لل�شنة املعنية 
على النحو التايل: الدخل الإيجاري مبا فيه الدخل الإ�شايف و)كلما انطبق( الدخل املحت�شب على اأ�شا�س الإيرادات يف حالة الإ�شغال الكاملة ناق�س فاقد 
لت  الإيجار ب�شبب �شغور العقار. بالرغم من احت�شاب بدلت الإيجار بناًء على م�شتويات زيادة الإيجار ال�شوقي النموذجية، اإل اأن النفقات الت�شغيلية قد ُعدِّ

بواقع ٥٪ �شنوًيا. وقد اأُدرجت النفقات الراأ�شمالية )�شندوق ال�شتهلك( كن�شبة مئوية من اإجمايل بدل الإيجار الأ�شا�شي.

ويتحدد �شايف الدخل الت�شغيلي بعد ح�شم النفقات الت�شغيلية غري القابلة لل�شرتداد )وت�شمل دون ح�شر نفقات الإدارة وال�شيانة ودفعات بدلت الإيجار 
يف حالة العقار املوؤجر(.

وحُتت�شب القيمة البيعية للعقار بناًء على التدفقات النقدية لل�شنة ال�شاد�شة. تتحدد القيمة البيعية للعقار من خلل طرح النفقات عند الإ�شغال الكامل 
من الدخل الإيجاري عند الإ�شغال الكامل، مما ينتج عنه ا�شتخل�س �شايف الدخل الت�شغيلي امل�شتقر. وتتم ر�شملة تلك النتيجة للفرتة املتبقية من عقد 
الإيجار الرئي�شي ومتثل مقيا�ًشا للقيمة البيعية للعقار. ولحت�شاب عائدات بيع العقار، مت و�شع العائد ال�شمني على النمو يف املعادلة. ويتحدد هذا العائد 
بناًء على املعاملت ال�شائدة يف ال�شوق اأو ميول امل�شتثمرين فيما يتعلق باأو�شاع ال�شوق احلالية. ويختلف هذا العائد باختلف خ�شائ�س كل عقار على 
حدة من حيث قدم العقار واحتمال تراجع قيمته/زيادة بدل الإيجار وموعد انتهاء الإيجار واأي م�شروعات تعزيز راأ�شمايل مدرجة حتت بند التدفقات 

النقدية. مل ناأخذ يف العتبار �شوى املناف�شة املعروفة واملوؤكدة يف تاريخ التقييم عند احت�شاب عائد البيع املقرر.

النقدية  التدفقات  ويتم ح�شم  التقييم.  تاريخ  وذلك حتى  البيع  العائد من عملية  و�شايف  النقدية  التدفقات  ال�شوقية من خلل ح�شم  القيمة  وتتحدد 
املحت�شبة طوال فرتة التقييم ب�شكل �شهري حتى تاريخ التقييم وذلك على اأ�شا�س معدل احل�شم ال�شوقي. ويراعى يف معدل احل�شم املعمول به احتمالية 
التعرث ومدى دقة التوقعات املتعلقة بالتدفقات النقدية. لذا، فاإن العوامل التي توؤثر يف معدل احل�شم تت�شمن ال�شروط والأحكام املقررة يف عقود  الإيجار 

ونقاط القوة يف تعهدات امل�شتاأجرين.
العائدات التالية عبارة عن مدخلت/خمرجات يف معادلة احت�شاب التدفقات النقدية املح�شومة:

ཛ .العوائد الأولية: �شايف الإيجار احلايل كن�شبة مئوية من قيمة راأ�س املال ال�شايف كما يف تاريخ التقييم
ཛ  عائد البيع: هو الأ�شل على اأ�شا�س اأنه موؤجر بالكامل وم�شتويات بدلت الإيجار ب�شعر ال�شوق والنفقات الراأ�شمالية م�شروفة ح�شبما هو وارد

حتت بند التدفقات النقدية على اعتبار انق�شاء ٥ اأعوام على عمر الأ�شل.
ཛ .معدل العائد الداخلي: معدل العائد الداخلي غري املمول بديون خلل مدة احليازة
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الفرتا�صات واملدخالت والعتبارات العامة يف التقييم

الفرتا�صات واملدخالت والعتبارات العامة يف التقييم

مدخالت التقييم

الآراء حيال 
اإيجارات ال�صوق

اأخذنا بعني العتبار عند تطبيق اإيجارات ال�شوق املعلومات املتوفرة من عقود الإيجار امل�شبق، مبا يف ذلك ال�شتخدام واحلجم وامل�شتوى بالإ�شافة اإلى اخلربة ال�شوقية.

م�صادر الدخل 
الأخرى

بالنظر اإلى املعلومات التي قدمتها ال�شركة وبعد اأخذ املعلومات املتعلقة باملراكز التجارية املتواجدة يف كافة اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية بعني العتبار لأغرا�س التقييم 
امل�شند اإلينا، فقد افرت�شنا اأن اإجمايل الإيرادات املتنوعة املحققة من غري امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري �شت�شل اإلى 10٪ من اإجمايل الإيجار الأ�شا�شي.

النفقات الت�صغيلية

عادة ما يرتاوح معدل النفقات الت�شغيلية ال�شنوية لأ�شول التجزئة املماثلة بني 2٥0 ريال �شعودي و3٥0 ريال �شعودي لكل مرت مربع. ولأغرا�س التقييم امل�شند اإلينا، اأجزنا 
اإن�شاء خم�ش�س ملعدل النفقات الت�شغيلية مبقدار 3٥0 ريال �شعودي لكل مرت مربع من امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري.

وبالنظر اإلى اأو�شاع ال�شوق ال�شعبة، اأجزنا اإن�شاء خم�ش�س لتكلفة الت�شويق الإ�شافية مبقدار ٥0 ريال �شعودي لكل مرت مربع من امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري ل�شمان 
جناح �شري ال�شتئجار.

طبقنا تكاليف وكلء الإيجار بن�شبة ٥٪ من اإيجار ال�شوق.تكاليف الإيجار

فرتات الإعفاء من 
الإيجار

افرت�شنا اأن املطور �شيقدم فرتات اإعفاء من الإيجار للم�شتاأجرين عقب توقيع عقود ال�شتئجار الأولية. طبقنا فرتات اإعفاء من الإيجار مدتها 3 اأ�شهر لوحدات التجزئة 
ال�شغرية و6 اأ�شهر للمتاجر الكربى والوحدات متو�شطة احلجم.

النفقات الراأ�صمالية

لقد قمنا بتحليل م�شتوى خم�ش�شات النفقات الراأ�شمالية يف مراكز البيع بالتجزئة الأخرى التي �شاركنا يف تقييمها. ولقد افرت�شنا اأن املالك احل�شيف �شوف يتحمل 
النفقات الراأ�شمالية ل�شيانة العقارات للحفاظ على اهتمام امل�شتاأجرين بتلك العقارات. وبالتايل، فقد اأجزنا اإن�شاء خم�ش�س ل�شداد الديون بن�شبة 3٪ من اإجمايل الإيجار 

ال�شنوي الأ�شا�شي.

معدلت النمو

اأبلغتنا �شركة املراكز العربية اأن متاجر البيع بالتجزئة العادية تخ�شع لزيادة تلقائية بقيمة ٥٪، وهذه الزيادة مت�شمنة يف عقود الإيجار النموذجية جلميع املراكز التجارية 
القائمة، بيد اأن هناك ا�شتثناءات حمدودة جدًا. ويختلف مقيا�س الإيجار للمتاجر الكربى، لكنه عادة ما ينخف�س عن املقيا�س املتبع مع وحدات البيع بالتجزئة العادية، 

فهناك بع�س املتاجر الكربى ل تتكبد اأي زيادة، اإل اأن معظمهم يدفعون حوايل 2.٥٪ �شنويًا.

نفرت�س اأن الأمر �شي�شتغرق بع�س من الوقت حتى تعود ال�شوق اإلى م�شتوى الأداء ال�شابق ب�شبب التباطوؤ احلايل يف �شوق التجزئة، كما نفرت�س اأن ال�شوق لن �شي�شتوعب �شوى 
ما ن�شبته ٥0٪ فقط من النمو الإيجابي يف �شوق الإيجارات املو�شح اأعله يف ال�شنة الأولى.

ال�صنة الثانيةال�صنة الأولىحمفظة منو ال�صوق
٥.0٪2.٥0٪املتاجر العادية
2.٥٪1.2٥٪املتاجر الكربى

عوائد ال�صوق 
وال�صيولة

ي�شهد �شوق العقارات يف اململكة العربية ال�شعودية ن�شاًطا حمدوًدا من املعاملت، وقد يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س قيمة العقار عند الرغبة يف بيعه اأو ال�شطرار لذلك على 
وجه ال�شرعة، وُتعد عادة اأي معاملت ا�شتثمارية كا�شتثمارات خارجة عن نطاق ال�شوق. ولذا ميكن اأن يرتتب على الطبيعة ال�شرية لهذه املعاملت احل�شول على معلومات 

غري دقيقة ب�شاأن املعاملة ذات ال�شلة.

ويف حني اأن هذه القيم م�شتمدة من مزيج من املعلومات ال�شوقية وتوجهات امل�شتثمرين جتاه العقارات التجارية واملعدلت اخلالية من املخاطر يف املنطقة، ل زال هناك 
عوامل خماطر اأخرى ترتبط بالعقارات.

النا�شئة.  و�شبه  النا�شئة  الأخرى  والأ�شواق  الأ�شا�شية،  الأ�شواق  كل من  الكربى من منظور عاملي يف  التجزئة  متاجر  العتبار عوائد  بعني  اأخذنا  العقار،  تقييم  اإطار  ويف 
بالإ�شافة اإلى ذلك، و�شعنا ن�شب اأعيننا اخل�شائ�س الأ�شا�شية املرتبطة بالعقار، ف�شًل عن املخاطر املحيطة بتملك العقار يف اململكة العربية ال�شعودية فيما يتعلق بنواحي 
ملكية العقار واللوائح التنظيمية والت�شريعية. ومن ال�شعب قيا�س املدى الكامل لعوامل املخاطرة يف »الأ�شواق النا�شئة« التي باإمكانها اأن توؤدي اإلى خف�س قيمة العقار اأو 

تباطوؤ حت�شيلها.

بالن�شبة للعديد من الأ�شول، فاإن احلجم الكبري للعقارات �شوف يجعل عملية ال�شتحواذ الكاملة على العقارات جميعها مق�شورة على عدد حمدود جدًا من امل�شتثمرين 
املحتملني. ولهذا يلزم اأن تكون اأي عملية ا�شتحواذ م�شتندة اإلى قيام احتادات �شركات بال�شتحواذ على اأ�شهم يف الأ�شل اأو �شراء �شند ملكية. من غري املحتمل اأن يتولى اأي 
م�شتثمر حمتمل )احتاد �شركات( الدور الإداري للمراكز التجارية ب�شبب الأداء احلايل للإدارة واخلربة املطلوبة بال�شوق املحلية، ومن ثم، �شوف حتتفظ �شركة املراكز 

العربية على الأرجح بدورها الإداري.

وبناًء عليه، �شوف تكون امللكية �شلبية وحمدودة. وقد يرتتب على هذا هيكل ملكية ُمعّقد، كما �شيوؤدي ال�شتثمار اإلى ا�شتبعاد جلب اأي خربات اإدارية اإ�شافية. ويف �شوء اأن 
ا حمدودة يف حت�شني الأ�شل من ناحية الإ�شغال اأو الت�شغيل  ال�شركة متتلك حمفظة من املراكز التجارية امل�شتقرة ذات الأداء امل�شتدام، ف�شوف يرى امل�شرتون ب�شكل عام فر�شً
مبا يتجاوز م�شتوى الأداء احلايل. وهذا من �شاأنه اأن يوؤثر على العائد الذي لدى امل�شرتي ا�شتعداد لدفعه. وننوه اإلى اأن هيكل امللكية املُعقد والفر�س املحدودة يف جلب خربات 

اإدارية اإ�شافية للم�شروع من بني الفرتا�شات ال�شريحة التي بنينا عليها تقييماتنا.

بعد اأخذ موا�شفات العقار والفرتا�شات ب�شاأن اأداء املراكز التجارية بعني العتبار، طبقنا عائد البيع بن�شبة 8.0٪ عقب اإعادة بيع العقار يف نهاية ال�شنة اخلام�شة من 
فرتة التوقعات.

طبقنا معدل اخل�شم بن�شبة 11.٤٥٪ لإظهار املخاطر املرتبطة با�شتئجار العقار يف اأو�شاع ال�شوق ال�شعبة.
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جدول العقار ١ جدة بارك مول، جدة، اململكة العربية ال�صعودية . ١

جدة بارك مول، جدة اململكة العربية ال�شعودية. ا�شم / عنوان العقار:

خ�شع العقار للمعاينة من قبل اأمري ن�شري )Amir Nassiri(، اأحد الأع�شاء 
 .2019 مار�س   11 بتاريخ  القانونيني،  للم�شاحني  امللكي  للمعهد  املنت�شبني 

ونوؤكد اأن املعاينة كانت جمرد معاينة ب�شرية.
يقع العقار عند تقاطع �شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز وطريق امللك فهد 
وعلى مقربة �شديدة من اإيكيا، ويقع �شرييف ميجا مول على اجلانب املقابل 

ل�شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز.
وهناك �شبكة طرق جيدة حتيط بالعقار.

معاينة العقار:

القيمةاحلقائق الرئي�شية

حيازة بطريق ال�شتئجارنوع احليازة

البناءا�شتئجار الأر�س اأو البناء

2020/06/0٤تاريخ بدء احليازة بطريق ال�شتئجار )ميلدي(

20٥0/06/03تاريخ انتهاء احليازة بطريق ال�شتئجار )ميلدي(

30.00املدة املتبقية

90.000.000اإيجار الأر�س احلايل )يحت�شب ح�شب التقومي امليلدي(

2020�شنة الفتتاح

غري متوفرةاإجمايل م�شاحة البناء باملرت املربع

7.800م�شاحة / اأماكن انتظار ال�شيارات

128.7٤0امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع/ اجلزء امل�شغول منها

128.7٤0الوحدات التي تتكون منها امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري باملرت املربع

الوحدات اخلارجة عن نطاق امل�شاحة الإجمالية القابلة للتاأجري )الأك�شاك، اأجهزة ال�شرف 
0الآيل، وما اإلى ذلك( باملرت املربع

17امل�شاحة املخ�ش�شة لأماكن انتظار ال�شيارات باملرت املربع

غري متوفرةم�شاحة قطعة الأر�س باملرت املربع

غري متوفرةامل�شاحة ال�شاغرة يف املنطقة، ٪

غري متوفراملتو�شط املرجح ملدة الإيجار ال�شارية

و�صف 
العقار: 
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اأ�صا�س  قدمنا راأينا ب�شاأن القيمة ال�شوقية للعقار.
القيمة:

امللخ�ص:
 االإيجار احلايل

 االإيجار ال�شوقياالإ�شغال )%( )بالريال ال�شعودي، بال�شنة(*
 )بالريال ال�شعودي، بال�شنة(**

 النفقات الت�شغيلية 
)بالريال ال�شعودي، بال�شنة(

 العوائد 
االأولية )%(

معدل العائد
 الداخلي )%(

11.٤٥٪1.٥7٪2٥0.٤39.٥٥7٥1.٤96.000غري متوفرغري متوفر

*اإجمايل الإيجار احلايل هو مبلغ الإيجار املحدد عن اليوم الأول، ول ي�شمل الإيجار املحت�شب على اأ�شا�س الإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية وكذلك اأي زيادات تعاقدية 
متدرجة خلل الأ�شهر الثني ع�شر التالية، ف�شًل عن اإيجارات الأماكن ال�شاغرة يف الوقت احلايل، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.

 **الإيجار ال�شوقي هو مبلغ الإيجار لليوم الأول، ول ي�شمل الإيجار املحت�شب على اأ�شا�س الإيرادات واأي اإيجارات اإ�شافية، كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف.
كما ُي�شتثني منه كذلك اأي دخل اإ�شايف..

اعتبارات 
التقييم 

الأ�صا�صية:

11 مار�س 2019 تاريخ 
التقييم:

1.228.000.000 ريال �صعودي
)مليار ومائتان وثمانية وع�صرون مليون ريال �صعودي(

ال�شوق  ال�شرائب وذلك متا�شيًا مع ممار�شات  اأو  البيع  باإمتام  املتعلقة  التكاليف  اأو  امل�شرتي  تكاليف  اأي خ�شم على  ُيطبق  مل 
املحلية.

يتعني قراءة هذا امللخ�س التنفيذي جنًبا اإلى جنب مع تقرير التقييم باأكمله، و�شروط التكليف املتفق عليها مبا يف ذلك الأحكام 
وال�شروط العامة للأعمال واملبادئ العامة املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير.

القيمة 
ال�صوقية:

 الراأي حول القيمة ال�صوقية. ١

بالنظر اإلى الفرتا�شات ال�شابقة، نرى اأن القيمة ال�شوقية الإجمالية للح�شة الإيجارية يف العقار كما يف 11 مار�س 2019 هي:

1.228.000.000 ريال �صعودي

)مليار ومائتان وثمان وع�صرون مليون ريال �صعودي(

وطبًقا ملا هو معمول به يف ال�شوق املحلية، مل ناأخذ بعني الإعتبار يف تقييماتنا التكلفة التي قد يتكبدها البائع عند اإمتام معاملة ال�شراء اأو التكلفة التي قد 
يتكبدها امل�شرتي عند ال�شتحواذ اأو اأي م�شوؤولية �شريبية.

وتف�شلوا بقبول وافر الحرتام والتقدير،

�شاميون براند

زميل يف املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني
رئي�س تنفيذي، رئي�س ق�شم التقييم وا�شت�شارات ال�شفقات يف منطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، م�شجل يف الهيئة ال�شعودية للمقيمني 

املعتمدين حتت رقم 122000063٥
ل�شالح �شركة جيه األ األ

الإيجار ال�شوقي )بالريال ال�شعودي، بال�شنة(**  الإ�شغال )٪(  الإيجار احلايل )بالريال ال�شعودي، بال�شنة(* 
معدل العائد الداخلي )٪( العوائد الأولية )٪(  النفقات الت�شغيلية )بالريال ال�شعودي، بال�شنة( 

٪11.٤٥  ٪1.٥7  ٥1.٤96.000  2٥0.٤39.٥٥7 غري متوفر  غري متوفر 
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امللحق اأ ١ ال�صروط العامة لالأعمال

جيه األ األ

ُيق�شد بـ"جيه األ األ" �شركة جيه األ األ ال�شعودية للتقييم العقاري )ال�شجل التجاري رقم 1010931286( و/اأو اأي �شركة فرعية اأو �شركة قاب�شة اأو �شركة 
تابعة ل�شركة جيه األ األ ال�شعودية للتقييم العقاري ، والتي تقدم اأي خدمة من اخلدمات الواردة يف التفاقية.

احلالت التي تنطيق فيها ال�صروط. 1

تنطبق ال�شروط العامة للأعمال )“ال�شروط”( يف حالة تقدمي جيه األ األ خدمة للعميل وعدم وجود اتفاق مكتوب يلزم عنه تقدمي تلك اخلدمة اأو اإذا 
كان هناك اتفاق مكتوب، مامل تتعار�س ال�شروط مع �شروط ذلك التفاق املكتوب. ويف حالة وجود تعار�س بني ال�شروط و�شروط اأي اتفاق مكتوب، عندئٍذ 
ُيعمل بال�شروط املتعار�شة للتفاق املكتوب. علًما باأن الإ�شارة يف هذه ال�شروط اإلى التفاقية ُيق�شد بها الإ�شارة اإلى التفاقية املكتوبة اأو غري الر�شمية 

التي تنطوي على هذه ال�شروط )“التفاقية”(.

م�صتوى اخلدمة. 2

من املقرر اأن تقدم �شركة جيه األ األ اخلدمة مب�شتوى املوا�شفات والأداء املن�شو�س عليه يف التفاقية، ويف حالة عدم الن�س عليه يف التفاقية، فاإنها 
تقدم اخلدمة بنف�س م�شتوى املوا�شفات والأداء الذي تقدمه عادًة وفًقا للعناية الواجبة على النحو املو�شح اأدناه. ويتعني املوافقة خطًيا على اأي اختلفات 

يف هذا ال�شدد.

اأعمال خارج نطاق التكليف. ١

ل تتحمل �شركة جيه األ األ اأي م�شوؤولية عن اأي �شيء خارج نطاق اخلدمة املحددة اأو غري حمدد يف النطاق ح�شب تف�شري جيه األ األ وتقديرها املطلق. 
فل تلتزم على وجه اخل�شو�س بتقدمي ما يلي ول تتحمل م�شوؤوليته:

ཛ .راأيها عن ال�شعر ما مل ي�شدر اإليها تعليمات حتديًدا باإجراء تقييم
ཛ .تقدمي ا�شت�شارات ب�شاأن حالة العقارات اأو عدم تقدميها ما مل ي�شدر اإليها تعليمات حمددة باإجراء م�شح ر�شمي
ཛ .اأمن اأو اإدارة العقارات ما مل ي�شدر اإليها تعليمات حمددة بو�شع الرتتيبات اللزمة لذلك
ཛ .شلمة زوار العقار، ما مل يرد ذلك يف التعليمات�
ཛ  تقارير بتكاليف الإن�شاء اأو البناء املقدرة، ما مل تكن قد عينت على وجه التحديد ا�شت�شاري تكاليف اأو م�ّشاح كميات موؤهل لتقدمي تلك

التقارير.

العناية الواجبة وامل�صوؤولية. ١

أ العناية الواجبة	.

تلتزم جيه األ األ اأمام العميل بالت�شرف مبهارة وعناية معقولة عند تقدمي اخلدمة واللتزام بتعليمات العميل يف حالة عدم تعار�س تلك التعليمات مع 
اأي مما يلي:
ཛ ال�شروط، اأو
ཛ التفاقية، اأو
ཛ  النظام واللوائح والقواعد املهنية املعمول بها. ول تلتزم جيه األ األ بتنفيذ اأي تعليمات للعميل تتعار�س مع النظام واللوائح والقواعد

املهنية املعمول بها.

امل�شوؤولية جتاه العميل	. 
ل تتحمل �شركة جيه األ األ اأية م�شوؤولية عن اأي اآثار مرتتبة على اإخفاق العميل اأو اأي وكيل من وكلئه فيما يلي، مبا يف ذلك التاأخري اأو عدم تقدمي 

اخلدمات:
ཛ  تقدمي املعلومات والوثائق و/اأو الأ�شياء الأخرى التي تطلبها جيه األ األ ب�شكل معقول على الفور يف اأي وقت، اأو يف حالة كانت تلك

املعلومات اأو الوثائق اأو الأ�شياء املقدمة غري دقيقة اأو م�شللة اأو غري كاملة. وي�شمن العميل اأنه يحق ل�شركة جيه األ األ - يف حالة تقدميه 
معلومات اأو وثائق اأو مواد اإليها - العتماد على دقتها.

ཛ .اتباع ال�شت�شارات اأو التو�شيات التي تقدمها �شركة جيه األ األ
ཛ  اإن م�شوؤولية جيه األ األ التعاقدية اأو التق�شريية )مبا يف ذلك الإهمال اأو خرق اللتزامات القانونية( اأو التحريف اأو غري ذلك اأيا كان

ال�شبب، التي تن�شاأ عن تقدمي اخلدمات مبوجب التفاقية اأو فيما يتعلق بتقدميها ل تقت�شر على الحتيال اأو الإهمال اجل�شيم الذي 
يرتتب عليه الوفاة اأو اإ�شابة �شخ�شية، علًما باأن م�شوؤوليتها تكون على النحو التايل:
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ཛ .ل تتحمل م�شوؤولية يف حال وقعت امل�شوؤولية على العميل اأو اأي �شخ�س اآخر ينوب عن العميل ممن ل تكون جيه األ األ م�شوؤولة عنه
ཛ .ل تتحمل م�شوؤولية يف حال كانت ناجًتة عن ظروف خارجة عن نطاق �شيطرة جيه األ األ املعقولة
ཛ .ل تتحمل م�شوؤولية اخل�شائر غري املبا�شرة واخلا�شة والتبعية
ཛ  اإذا كانت جيه األ األ اأحد الأطراف امل�شوؤولة( تقت�شر م�شوؤولية العميل على ن�شبة اخل�شارة التي تعزى ب�شورة معقولة اإلى �شركة جيه األ(

األ على افرتا�س �شداد جميع الأطراف الأخرى ن�شبة اخل�شارة املن�شوبة اإليهم )�شواء قاموا بذلك اأم مل يقوموا(.
ཛ  ،على اأية حال وتفهمًا للمخاطر واملزايا الن�شبية للم�شروع بالن�شبة للعميل و �شركة جيه األ األ، فقد مت حتديد املخاطر بحيث يوافق العميل

اإلى اأق�شى حد يجيزه  النظام، على و�شع حد مل�شوؤولية �شركة جيه األ األ جتاه العميل عن اأي مطالبات اأو خ�شائر اأو تكاليف اأو اأ�شرار من 
اأي نوع كانت اأو جميعها اأو مطالبات اأو نفقات ُتعزى اإلى اأي �شبب اأو جمموعة من الأ�شباب مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة وتكاليفها واأتعاب 

وتكاليف ال�شهود اخلرباء، بحيث ل يتجاوز اإجمايل امل�شوؤولية الكلية التي تتحملها �شركة جيه األ األ جتاه العميل الر�شوم املهنية التي 
تتلقاها ال�شركة من العميل.

ཛ  ول يتحمل اأي موظف يف جمموعة �شركات جيه األ األ اأي م�شوؤولية �شخ�شية جتاه العميل، ول يجوز للعميل ول لأي �شخ�س ميثل العميل
تقدمي مطالبة اأو رفع دعوى �شد اأي موظف اأو موظف �شابق لل�شركة �شخ�شًيا، وذلك با�شتثناء الغ�س اأو ال�شلوك الإجرامي.

امل�شوؤولية جتاه االأطراف الثالثة	. 
ل تتحمل �شركة جيه األ األ اأي م�شوؤولية عن العناية الواجبة ول تتحمل اأي م�شوؤولية جتاه اأي �شخ�س �شوى عميلها، ما مل يتم التفاق على ذلك كتابًة من 

جانب جيه األ األ. ولي�س يف التفاقية ما يفيد متتع اأي اأطراف خارجية باأي حقوق، با�شتثناء املن�شو�س عليه كتابًة.

امل�شوؤولية عن االأطراف الثالثةد. 
ل تتحمل �شركة جيه األ األ اأية م�شوؤولية عن املنتجات اأو اخلدمات التي يلزمها ب�شكل معقول احل�شول عليها من الآخرين من اأجل تقدمي اخلدمة.

التفوي�صه. 
يجوز ل�شركة جيه األ األ تفوي�س طرف خارجي بتقدمي اخلدمة، اأو جزء منها، عندما يكون ذلك معقوًل ولكن تظل م�شوؤولة عما يقوم به الطرف اخلارجي 
ما مل يوافق العميل على العتماد على الطرف الثالث فقط )ويجب على العميل األ مينع هذه املوافقة ب�شكل غري معقول(. واإذا متَّ التفوي�س بناًء على طلب 

حمدد من العميل، ت�شقط م�شوؤولية جيه األ األ عن اأي فعل اأو ترك من جانب الطرف اخلارجي.

يتعني على العميل اأن يقوم بتوفري تاأمني �شد امل�شوؤولية العامة وتاأمني على املمتلكات وتاأمني �شد امل�شوؤولية العامة لأطراف ثالثة مبا يوفر تغطية للإ�شابات 
اجل�شدية والأ�شرار التي تلحق باملمتلكات وي�شمل جيه األ األ باعتبارها موؤمن عليه م�شرتكا اأو يت�شمن تنازًل عن حقوق احللول ل�شركة التاأمني �شد جيه 

األ األ اأو موظفيها اأو مندوبيها.

امل�شوؤولية اأمام جيه األ األو. 
يوافق العميل على تعوي�س جيه األ األ �شد مطالبات جميع الأطراف اخلارجية )مبا يف ذلك اأي موؤمن للعميل( )بالإ�شافة الى، على �شبيل املثال، ل احل�شر 

جميع ما تقيمه اأي اأطراف خارجية من دعاوى ومطالبات واإجراءات وما تدعيه من خ�شائر واأ�شرار وتكاليف وم�شاريف) -املطالبات-(
ཛ .والذي وافق العميل على تاأمينها مبوجب التفاقية
ཛ  التي تتعلق باأي �شكل من الأ�شكال بتقدمي اخلدمة با�شتثناء اأي مطالبة تق�شي بها اأي حمكمة خمت�شة اأو مطالبة تقر بها جيه األ األ )�شواء

اأقرت بامل�شئولية اأم ل( تن�شاأ ب�شبب الحتيال اأو التخلف عن ال�شداد اأو الإخلل بالعقد ب�شكل جوهري اأو الإهمال اجل�شيم من جانب جيه 
األ األ اأو اأي ممثل تكون جيه األ األ م�شوؤولة عنه مبوجب �شروط التفاقية.

تقدمي اخلدمة. ١

أ االإطار الزمني	.
على جيه األ األ اأن تبذل جهوًدا معقولة لللتزام بالإطار الزمني الذي ي�شعه العميل، ولكنها ل تتحمل اأي م�شوؤولية يف حالة عدم القيام بذلك ما مل يتم 

التفاق على ذلك كتابًة. وحتى يف هذه احلالة، ل تتحمل جيه األ األ امل�شوؤولية عن التاأخري الذي يقع خارج نطاق �شيطرتها.

امللكية الفكرية	. 
ما مل يتم التفاق على خلف ذلك كتابًة، ترجع ملكية حقوق امللكية الفكرية:

ཛ .التي تكون عبارة عن مواد مقدمة من جانب العميل اإلى العميل
ཛ .التي تكون عبارة عن مواد معدة من جانب جيه األ األ اإلى تلك ال�شركة

ميلك كل منهما حق غري ح�شري يف ا�شتخدام املواد املقدمة للأغرا�س التي ُقدمت اأو اأُعدت من اأجلها. ل يحق لأي طرف خارجي ا�شتخدامها 
دون احل�شول على موافقة حمددة من املالك.
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املواد ال�شرية	. 
يجب على كل طرف اأن يحافظ على �شرية جميع ما يطلع عليه من معلومات �شرية ومواد ذات قيمة جتارية للطرف الآخر على اأنه يجوز له ما 

يلي:
ཛ .ا�شتخدامها اإلى احلد املعقول املطلوب لتقدمي اخلدمة
ཛ .الإف�شاح عنها يف حالة موافقة الطرف الآخر
ཛ .الإف�شاح عنها اإذا كان مطلوبًا منه ذلك مبوجب القانون اأو اأي لوائح اأو جهة خمت�شة

ي�شتمر هذا اللتزام ملدة عامني بعد انتهاء التفاقية. وبعد انق�شاء هذه املدة، يجوز ل�شركة جيه األ األ التخل�س من اأية اأوراق اأو معلومات كانت 
قد احتفظت بها دون احلاجة اإلى اإخطار العميل. كما يجوز ل�شركة جيه األ األ اأن حتتفظ باأي معلومات تلزمها للمتثال لأي لئحة ت�شريعية 

نافذة على جمموعة �شركات جيه األ األ العاملية.

الأتعاب واملدفوعات. ١

أ الر�شوم وال�شرائب	.
اإذا كانت الر�شوم والنفقات امل�شتحقة الدفع للخدمة اأو اخلدمات الإ�شافية اأو التي مت تو�شيع نطاقها واملطلوبة من قبل العميل غري حمددة كتابيًا، يحق 
ل�شركة جيه األ األ احل�شول على الر�شوم املحددة من جانب املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني اأو غريه من الهيئات املهنية املعرتف بها، اأو يحق لها يف 
حالة عدم حتديدها احل�شول على ر�شوم عادلة ومعقولة حُتدد بناًء على الوقت امل�شتغرق ومقابل امل�شروفات املتكبدة ب�شكل معقول نيابًة عن العميل. يف 

حالة عدم اكتمال اأداء اخلدمة، يحق ل�شركة جيه األ األ مقابل ر�شوم معقولة تتنا�شب مع اخلدمة املقدمة وذلك ح�شب تقديرها.

ويجب على العميل دفع اأي �شرائب اإ�شافية قابلة للتطبيق والتي يتم اإ�شافتها اإلى هذه الر�شوم املقدمة بها فواتري اإلى العميل وذلك يف حالة عدم الن�س 
على خلف ذلك كتابًة.

�شريبة القيمة امل�شافة	. 
 �شريبة القيمة امل�شافة و/اأو ال�شرائب املماثلة - مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر �شريبة القيمة امل�شافة، و�شريبة ال�شلع واخلدمات، و�شريبة 
املبيعات، اأو اأي �شريبة مماثلة تنطبق على التفاقية والوثائق التكميلية ال�شادرة مبوجبها، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل ح�شر الفواتري، اأو اإ�شعار 
اإ�شافة، اأو اإ�شعار باخل�شم، اأو ما مياثلها وفًقا للأنظمة ال�شارية يف اململكة العربية ال�شعودية، مبا يف ذلك اأي اأحكام ت�شريعية ل�شريبة القيمة امل�شافة 

النتقالية التي يتم �شنها وتعديلها من وقت لآخر.

تعمل  �شلة  ذات  ووزارة  مماثلة  خمت�شة  �شلطة  اأي  اأو  املعنية،  ال�شريبة  وفر�س  وجمع،  باإدارة،  تعنى  التي  احلكومية  اجلهة  هي   - ال�شريبية  الهيئة 
ال�شعودية. العربية  اململكة  يف  والدخل  للزكاة  العامة  بالهيئة  واملتمثلة  مبوجبها، 

ت�شيف �شركة جيه األ األ �شريبة القيمة امل�شافة اإلى الر�شوم بال�شعر ال�شائد ح�شب مقت�شى احلال واإلى احلد الذي تخ�شع له ال�شلع واخلدمات . 1
ل�شريبة القيمة امل�شافة مبوجب التفاقية. تطبق �شركة جيه األ األ �شريبة القيمة امل�شافة بفر�شها اإياها على اخلدمات املقدمة اأو باإعفائها من 

�شريبة القيمة امل�شافة ذات الت�شنيف ال�شفري، اأيهما ينطبق وحيثما يكون ذلك منا�شبًا.

�شيتم احت�شاب �شريبة القيمة امل�شافة على التوريد على النحو التايل: اأ × ب. 2

بحيث متثل “اأ” الر�شوم امل�شتحقة مقابل التوريد، ومتثل “ب” ن�شبة �شريبة القيمة امل�شافة املعمول بها.

على العميل تعوي�س وحماية �شركة جيه األ األ من اأي �شرر اأو تكاليف مهما كانت طبيعتها واأًيا كان �شببها النا�شئة نتيجة عدم �شداد العميل مبلغ . 3
�شريبة القيمة امل�شافة املبني على فاتورة �شريبة القيمة امل�شافة وفًقا ل�شروط الدفع املن�شو�س عليها يف الفاتورة.

ي�شدد العميل الر�شوم و�شريبة القيمة امل�شافة اإلى �شركة جيه األ األ بعد ا�شتلمه فاتورة بال�شريبية النافذة مبوجب نظام �شريبة القيمة امل�شافة . ٤
املعمول به.

لي�س العميل م�شوؤوًل عن اأي من هذه ال�شرائب اأو عن �شريبة القيمة امل�شافة املتعلقة مب�شرتيات ل�شركة جيه األ األ، اأو للمقاولني من الباطن، اأو . ٥
ملزوديها من الغري.

لتفادي ال�شكوك، تظل من م�شوؤوليات �شركة جيه األ األ وحدها ويف جميع الأوقات:. 6

أ تقييم ن�شب/ـة �شريبة القيمة امل�شافة واللتزام ب�شريبة القيمة امل�شافة الناجمة عن اأو املتعلقة بالتفاقية؛ و	.

ح�شر اأو ت�شديد اأي �شريبة قيمة م�شافة )واأي م�شوؤولية �شريبية اأخرى( متعلقة باملدفوعات التي تتلقاها �شركة جيه األ األ مبوجب التفاقية ب. 
وت�شديدها للهيئة ال�شريبية املخت�شة.
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لي�س العميل م�شوؤوًل جتاه �شركة جيه األ األ باأي �شكل من الأ�شكال عن خطاأ اقرتفته �شركة جيه األ األ )اأو العميل( يتعلق ب�شريبة القيمة امل�شافة، . 7
مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر:

املتعلقة أ.  املقبولة عموًما  املمار�شات  اأو  اإعلن،  اأو  اأو قرار حمكمة،  امل�شافة،  القيمة  )اأحكام( �شريبة  األ حلكم  األ  �شركة جيه  عند خ�شوع 
بالتفاقية؛

عند افرتا�س �شركة جيه األ األ اأنه ميكن لها ا�شرتداد القيمة ال�شريبية و )لأي �شبب من الأ�شباب( ات�شح لحقًا اأّن هذا الفرتا�س غري �شحيح ب. 
اأو غري �شليم؛ و / اأو

عند ات�شاح اأّن تعامل �شركة جيه األ األ مع �شريبة القيمة امل�شافة، فيما يتعلق مبطالبة �شداد ما مّت ا�شتلمه مبوجب التفاقية، مل يتّم على ج. 
الوجه ال�شحيح اأو ال�شليم.

اجلدول الزمني للمدفوعاتد. 

يف حالة عدم �شداد اأي فاتورة مقدمة ح�شب الأ�شول بالكامل يف غ�شون الإطار الزمني املن�شو�س عليه يف التفاقية اأو يف غ�شون 30 يوًما يف حالة 
عدم التفاق على اأي اإطار زمني، يحق ل�شركة جيه األ األ تعليق العمل يف املهمة يف حال عدم �شداد اأي فاتورة م�شتحقة يف غ�شون الإطار الزمني 

املتفق عليه لل�شداد.

ويحق ل�شركة جيه األ األ تاأجيل بدء العمل يف مهمة اأو تعليقه حلني ا�شتلم الدفعة الأولى على النحو املن�شو�س عليه يف التفاقية.

التوا�صل. ١

يعني العميل لغر�س هذه التفاقية ممثًل ليعمل ب�شفة م�شوؤول الت�شال والتوا�شل مع جيه األ األ.

يجوز ل�شركة جيه األ األ ا�شتخدام الت�شالت والأنظمة الإلكرتونية لتقدمي اخلدمات مبا يتيح للعميل اأي برامج مطلوبة غري متوفرة ب�شكل عام.

م: يكون الإخطار �شاري املفعول اإذا كان مقدمًا يف �شكل مكتوب اإلى اآخر عنوان معروف للمر�شل اإليه، وي�شبح يف حكم املُقدَّ
عند ت�شليمه وذلك يف حالة ت�شليمه باليد اأو عن طريق اأي كاتب عدل يف دولة الإمارات العربية املتحدة )اإذا كان ذلك خلل �شاعات العمل 

العادية( واإل عند بدء العمل �شاعات العمل التالية.
ཛ .بعد يومي عمل من الإر�شال بالربيد، يف حالة اإر�شاله بالربيد امل�شجل
ཛ .عند ا�شتلمه بالفعل، يف حالة اإر�شاله بالربيد العادي اأو الفاك�س
ཛ .ول يجوز اإر�شال اأي اإخطار بالربيد الإلكرتوين

التقديرات والتقييمات والنماذج املالية. 8

يقر العميل باأنه ما مل يتم حتديد ذلك يف التفاقية ويف التقارير اأو املخرجات التي تعدها جيه األ األ، فاإن اأي تقديرات مالية تتعلق بامل�شالح اأو الأ�شول 
العقارية لي�شت اآراء ذات قيمة ول ميكن تف�شريها على اأنها تقييمات.

يف حالة تقدمي جيه األ األ للتقييمات وفًقا للتفاقية، فاإن هذه التقييمات ت�شتند اإلى معلومات متاحة ب�شكل معقول ل�شركة جيه األ األ يف وقت التقييم كما 
ت�شتند اإلى معرفتها بال�شوق. �شتحر�س جيه األ األ على مراعاة املهارة والرعاية املعقولة يف تقدمي اأي تقييم، على اأن يقر العميل باأن هذه التقييمات اإمنا 
هي جمرد تقديرات ويقر كذلك باأن ظروف ال�شوق وافرتا�شاته قد تتغري واأن العتماد على التقييمات �شيكون على م�شوؤوليته اخلا�شة. ويتم اإعداد جميع 

هذه التقييمات وفًقا لل�شروط والأحكام والقيود املحددة يف تقرير التقييم.

ويجوز اإعداد التقديرات املالية ومناذج التدفقات النقدية والتقييمات با�شتخدام مناذج الأعمال والربامج اململوكة ملكية ح�شرية ل�شركة جيه األ األ. ول 
تلتزم جيه األ األ مب�شاركة العميل مناذجها اململوكة لها.

الإنهاء. ١

أ الإنهاء	.

يجوز للعميل اأو ل�شركة جيه األ األ اإنهاء التفاقية فوًرا مبوجب اإ�شعار الطرف الآخر يف احلالت التالية:
ཛ  مل يتدارك الطرف الآخر ب�شورة مر�شية اأي خرق جوهري اأو م�شتمر للتفاقية خلل الفرتة املعقولة على النحو املحدد يف اأي اإخطار

�شابق بت�شحيحها.
ཛ .اأ�شبح الطرف الآخر مع�شًرا وفًقا لقوانني بلد تاأ�شي�شه
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تاأثري الإنهاء على املطالباتب. 
ཛ  ل يوؤثر اإنهاء التفاقية على اأي مطالبات تن�شاأ قبل الإنهاء ول على ا�شتحقاق جيه األ األ للر�شوم امل�شتحقة حتى تاريخ الإنهاء ول على

ا�شتحقاقها ملقابل ما تكبدته من نفقات.
ཛ  يف حالة تعليق التكليف اأو اإنهائه لأ�شباب خارجة عن ال�شيطرة املبا�شرة ل�شركة جيه األ األ، يحق لها الحتفاظ بكامل جميع املبالغ

املدفوعة اأو امل�شتحقة يف تاريخ التعليق اأو الإنهاء، مبا يف ذلك اأي دفعة اأولية.

المتثال. 10

يدرك العميل التزام �شركة جيه األ األ بالمتثال لقواعد مكافحة الف�شاد املتعارف عليها، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر نظام ممار�شات الف�شاد 
الأجنبية الأمريكي واأحكام مكافحة غ�شيل الأموال ذات ال�شلة بالأطراف املتعاقدة، ومن ثم يقر العميل اأنه لن ي�شتخدم املال اأو اأي مقابل اآخر تدفعه 
�شركة جيه األ األ لأغرا�س غري قانونية، مبا يف ذلك اأي اأغرا�س يرتتب عليها انتهاك اأنظمة مكافحة الف�شاد، مثل تقدمي اأو الإيعاز بتقدمي اأي مدفوعات 
ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإلى اأي م�شوؤول حكومي من اأجل م�شاعدة جيه األ األ اأو اأي �شركة من ال�شركات الفرعية اأو ال�شركات التابعة اأو ال�شركات 
القاب�شة التابعة لها اأو اأي �شخ�س اأو جهة تنوب عنها يف احل�شول على اأو الحتفاظ باأعمالها مع اأي �شخ�س، اأو توجيه العمل له، اأو �شمان احل�شول على 
اأي ميزة غري �شرعية. بالإ�شافة اإلى ذلك، يقر العميل باأنه ل علم له بوجود اأي انتهاك )حمتمل( لأي حكم معمول به من اأحكام مكافحة غ�شل الأموال 

املنطبقة.

يقر العميل ويتعهد مبا يلي:
ཛ  اأن الأع�شاء وامل�شوؤولني واملوظفني التابعني له لي�شوا موظفني حكوميني واأنه ل يقوم ولن يقوم بتعيني اأي م�شوؤولني حكوميني اأو يعو�شهم اأو

ا، اأو يقدم اأو يعيز غريه بتقدمي اأي عرو�س اأو مدفوعات ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة اإلى اأي م�شوؤولني حكوميني،  يعر�س عليهم تعوي�شً
لغر�س التاأثري اأو احلث على اتخاذ اأي قرار ل�شالح جيه األ األ.

ཛ  اأنه لن ي�شتعني باأي مقاول من الباطن اأو ا�شت�شاري اأو وكيل اأو ممثل فيما يتعلق بالتفاقية دون اإجراء فح�س �شامل موثق ل�شخ�شه
و�شمعته ونزاهته.

ཛ  اأنه لن ي�شتعني باأي مقاول من الباطن اأو ا�شت�شاري اأو وكيل اأو ممثل ل ميتثل لقواعد مكافحة الف�شاد املعمول بها، ويف حالة علمه بوقوع
اأي انتهاك من هذا القبيل، فاإنه يبلغ جيه األ األ على الفور.

ཛ  اأنه لن يقدم اأي مبلغ )مبا يف ذلك اأي عر�س لتقدمي هدية مالية اأو اأي �شيء اآخر ذي قيمة اأو الوعد بتقدميه( لأي موظف من موظفي
جيه األ األ فيما يتعلق بطلب احل�شول على اأو تقدمي اأي خدمات.

ཛ .اأنه �شيدعم اأي مبالغ يتعني عليه دفعها اإلى اأطراف خارجية مقابل اأي خدمات ذات �شلة بالتفاقية بفواتري خطية مف�شلة
ཛ  اأنه يجوز ل�شركة جيه األ األ اإنهاء التفاقية فوًرا يف حالة انتهك العميل اأنظمة مكافحة الف�شاد املعمول بها و/اأو الأحكام املن�شو�س عليها

يف بند المتثال هذا.

ميكن ملوظفي اخلدمة املدنية وامل�شوؤولني واملوظفني احلكوميني تقدمي خدمات معينة اإلى جيه األ األ يف حالة كان تقدمي هذه اخلدمات ل ي�شكل انتهاًكا 
لأحكام اأنظمة ت�شارب امل�شالح املعمول بها فيما يتعلق مبن�شبهم اأو ل ينطوي على ا�شتغلل من�شبهم الر�شمي يف م�شاعدة جيه األ األ يف احل�شول اأو 

باأعمالها. الحتفاظ 

اأحكام متنوعة. 11

أ التنازل	.

ل يرتتب على عدم تنفيذ اأي �شرط من ال�شروط التنازل عن اأي حق يف تنفيذ ذلك ال�شرط اأو تنفيذ اأي �شرط اآخر من �شروط التفاقية لحًقا.

ا�شتقاللية بنود االتفاقية	. 

ل يوؤثر بطلن اأي حكم من اأحكام التفاقية اأو عدم م�شروعيته اأو عدم قابلية تنفيذه كلًيا اأو جزئًيا على �شريان الأحكام املتبقية اأو م�شروعيتها 
اأو قابلية تنفيذها، وتظل الأحكام املتبقية �شارية املفعول والأثر.

النظام الواجب التطبيق/ التحكيم	. 

تخ�شع هذه التفاقية للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية، وُتف�شر مبوجبها.
اأي نزاعات اأو خلفات تن�شاأ عن اأو فيما يتعلق بالتفاقية اأو غريها من النزاعات واخللفات النا�شبة بني اأطراف التفاقية، مبا يف ذلك اأي 

م�شاألة تتعلق باإبرامها اأو �شلحيتها اأو اإنهائها، حتال وُتبت يف النهاية من خلل التحكيم وفقا للتعديل الأخري لقواعد التحكيم ال�شادرة عن 
مركز التحكيم الدويل يف دبي، وتعترب هذه القواعد مدرجة بالإحالة يف هذا البند. يجري التحكيم يف دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة 

باللغة الإجنليزية من خلل حمكم واحد فقط. ويكون اأي حكم ي�شدره املحكمون نهائًيا وملزًما للطرفني ومن يخلفهما واملتنازل لهم. ول يكون 
اأي حكم من هذا القبيل قابًل للطعن اأمام اأي حمكمة اأو هيئة اأخرى، ويلتزم الطرفان بتنفيذه التزاًما تاًما.
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التنازل والتجديدد. 

ཛ  يلتزم كّل من �شركة جيه األ األ والعميل وكل من يتبعه من �شركاء، وورثة، ومنفذي و�شايا، ومدراء، ومتنازل لهم، وممثلني قانونيني جتاه
الطرف الآخر يف هذه التفاقية ومن يتبعه من �شركاء، وورثة، ومنفذي و�شايا، ومدراء، ومتنازل لهم، وممثلني قانونيني فيما يتعّلق 

بجميع عهود والتزامات هذه التفاقية.
ཛ  يجوز ل�شركة جيه األ األ التنازل، اأو جتديد، اأو بيع، اأو نقل اأي حق اأو التزام مبوجب التفاقية دون احلاجة للح�شول على موافقة خطية

من العميل. ول يجوز للعميل التنازل، اأو جتديد، اأو بيع، اأو نقل اأي حق اأو التزام مبوجب التفاقية دون احل�شول على موافقة كتابية 
م�شبقة من �شركة جيه األ األ، ول يحق ل�شركة جيه األ األ حجب املوافقة اأو تاأخريها دون مربر.

ཛ  ال�شت�شارة من الباطن: ل يرد يف هذا البند ما مينع �شركة جيه األ األ من توظيف الأ�شخا�س اأو ال�شركات التي تراها منا�شبة مل�شاعدتها
يف على الوفاء بالتفاقية وذلك يف حدود م�شاريفها. ويجوز ل�شركة جيه األ األ التعاقد مع م�شت�شار من الباطن لتقدمي اأي من اخلدمات 

دون احلاجة اإلى موافقة العميل امل�شبقة. ويف حال طلب العميل من �شركة جيه األ األ تعيني م�شت�شارين من الباطن يختارهم العميل 
كخرباء ا�شت�شاريني ل�شركة جيه األ األ، يجب اأن يتم ت�شديد الر�شوم امل�شتحقة لهوؤلء ال�شت�شاريني ل�شركة جيه األ األ بالإ�شافتها 

مل�شاريف جيه األ األ.

انتفاء املناف�شةه. 

يلتزم العميل بعدم ا�شتقطاب اأو ال�شعي اإلى ا�شتقطاب اأي موظف من موظفي �شركة جيه األ األ القائمني ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر على هذا 
التقييم للعمل معه اأو العمل يف اأي �شركة تابعة له خلل فرتة زمنية قوامها اأربعة وع�شرين )2٤( �شهًرا من تاريخ �شداد الفاتورة النهائية. ويف 

حالة عدم التزام العميل بهذا احلكم، فاإنه يوافق على دفع مبلغ ي�شاوي �شتة )6( اأ�شهر من اإجمايل مكافاآت املوظف بناًء على راتبه املعتاد عند 
الخلل بهذا احلكم اإلى �شركة جيه األ األ.

انتفاء ال�شراكةو. 

ل يجوز تف�شري اأي �شيء وارد يف التفاقية على اأنه يفيد اإقامة �شراكة اأو م�شروع م�شرتك بني اأي طرف من اأطراف التفاقية.

�شالحيات ال�شركةز. 

يقر كل طرف من الطرفني مبوجب هذه التفاقية ويتعهد للآخر مبا يلي:
ཛ .اأنه �شركة موؤ�ش�شة ح�شب الأ�شول ولها وجود قانوين مبوجب قوانني التاأ�شي�س
ཛ  اأنه يتمتع بال�شلحيات الكاملة واأنه قد اتخذ جميع اإجراءات ال�شركات التي متكنه من اإبرام التفاقية وتنفيذ اللتزامات املقررة

مبوجبها.

القوة القاهرة	. 

من املتفق عليه اأن التزامات الطرفني مبوجب هذه التفاقية �شتتاأثر بوقوع اأي حدث من اأحداث القوة القاهرة، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر 
نطاق  اأخرى ذات طبيعة مماثلة خارج  اأعمال  اأي  اأو  وقرارات احلكومية  واحلرب  والقدر  والق�شاء  والإ�شرابات  ال�شغب  واأعمال  املدنية  ال�شطرابات 

�شيطرة اأي طرف من الطرفني، بحيث تكون عذًرا كافًيا عن التاأخري اأو عدم التنفيذ وميكن عزوها اإلى اأي �شبب من هذه الأ�شباب.

ت�شار	 امل�شالح	. 

تقوم �شركة جيه األ األ - فور علمها بحدوث ت�شارب يف امل�شالح - باإخبار العميل على الفور وتو�شيته باتباع الإجراءات املنا�شبة.

 الوثائق امللزمة ي. 

ت�شكل اتفاقية اأو خطاب التكليف امللزم ل�شركة جيه األ األ والديباجة وامللحقات املرفقة بها - مبا يف ذلك م�شتند ال�شروط - جزًءا ل يتجزاأ من التفاقية. 
ول ي�شري اأي تعديل على التفاقية اإل بعد كتابته والتوقيع عليه من جانب الطرفني. ول يجوز لأي طرف من طريف هذه التفاقية التنازل عن حقوقه 
املقررة مبوجب هذه التفاقية بدون احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من الطرف الآخر. وتدل الكلمات الواردة ب�شيغة املفرد على ذات املدلول ب�شيغة 
ا. وتكون التزامات كل طرف ملزمة لورثته واملتنازل لهم. ويتفق الطرفان مبوجب هذه التفاقية ويتعهدان باتخاذ  اجلمع، ويكون العك�س �شحيًحا اأي�شً

جميع اخلطوات اللزمة لإنفاذ الأحكام الواردة يف التفاقية.

جممل االتفاقية ك. 

ت�شكل هذه التفاقية جممل التفاقية املتعلقة باخلدمات املربمة بني الطرفني، وحتل حمل جميع املفاو�شات ال�شابقة، اأو التاأكيدات، اأو التفاقيات املتعلقة 
بها، مكتوبة كانت اأو �شفهية. ول ت�شري اأي تعديلت على هذه التفاقية ما مل تكن مكتوبة وموقعة من ِقبل اأطراف هذه التفاقية.
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امللحق ب ١ املبادئ العامة

املعتمدة يف اإعداد التقييمات والتقارير

يجب قراءة هذه املبادئ العامة بالقرتان مع الأحكام وال�صروط العامة لالأعمال اخلا�صة ب�صركة جيه األ األ با�صتثناء ما قد يتعار�س مع 
التعاقدية الأخرى. الرتتيبات 

الهيئة ال�صعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم(. 1
يتم تنفيذ جميع الأعمال وفًقا للهيئة ال�شعودية للمقيمني املعتمدين )تقييم( ومعايري التقييم الدولية التي تن�شرها جلنة معايري التقييم الدولية واملعايري 
املهنية للمعهد امللكي للم�شاحني القانونيني، وذلك من جانب املقّيمني امل�شتوفني للمتطلبات ذات العلقة. وقد تراقب تلك الكيانات تقييماتنا. ويجري 

التقييمات مقيمون م�شجلون حالًيا تابعون للمعهد امللكي للم�شاحني القانونيني ومقيمون موؤهلون تاأهيًل منا�شًبا تابعون لتقييم.

اأ�صا�س التقييم. 2
باأن  الأحمر«. علًما  »الكتاب  املن�شو�س عليه يف  الأ�شا�س  التقييم هو  اأ�شا�س  فاإن  وما مل يذكر خلف ذلك،  التقييم،  الغر�س من  تقاريرنا على  تن�س 

العامة. املبادئ  اإلى هذه  اأو م�شاف  تقريرنا  وارد يف  انتهجناه  الذي  للأ�شا�س  الكامل  التعريف 

الفرتا�صات والفرتا�صات اخلا�صة. ١
ا« للتو�شل اإلى تقييماتنا، فاإننا نقوم بتعريف هذين امل�شطلحني وفًقا ملعايري التقييم الدولية على النحو التايل: ا خا�شً ا« اأو »افرتا�شً عندما ن�شع »افرتا�شً

يندرج هذان النوعان من الفرتا�شات ب�شورة عامة حتت فئة من الفئتني التاليتني:

)اأ( حقائق مفرت�شة تتفق - اأو من املمكن اأن تتفق - مع تلك املوجودة يف تاريخ التقييم )»الفرتا�س«(.

)ب( حقائق مفرت�شة تختلف عن تلك املوجودة يف تاريخ التقييم )»الفرتا�س اخلا�س«(.

يجب اأن تكون جميع الفرتا�شات والفرتا�شات اخلا�شة معقولة يف ظل الظروف التي حتيط بها، كما يجب تقدمي ما يدعمها من اأدلة، ويتعني اأن تكون 
ذات العلقة مع مراعاة الغر�س الذي يتم اإعداد التقييم من اأجله.

لن نتخذ اأي خطوات للتحقق من اأي افرتا�شات.

�صرائب تكاليف ال�صتبعاد واللتزامات الأخرى. ١
اأو ال�شرائب، التي قد ترتتب على التخل�س من الأ�شول. وتعترب جميع العقارات خال�شة وخالية من جميع  ل ُتو�شع اأي خم�ش�شات لنفقات الت�شييل 
الرهون العقارية وغريها من الر�شوم، التي قد تفر�س عليها. ومع ذلك، فاإننا ناأخذ يف العتبار التكاليف التي يتكبدها امل�شرتي يف تقييم ال�شتثمار وفق 

املتعارف عليه يف ال�شوق.

ول تو�شع اأي خم�ش�شات للأثر املحتمل عن الت�شريعات املحتملة، التي يجري النظر فيها. يتم اإعداد التقييمات دون اعتبار مبالغ �شريبة القيمة امل�شافة، ما 
مل ُين�س على خلف ذلك.

م�صادر املعلومات. ١
نفرت�س اأن املعلومات التي يقدمها لنا العميل اأو وكلئه �شحيحة وكاملة وحديثة وميكن العتماد عليه. كما اأننا نفرت�س اأنه مل يتم حجب اأي معلومات 

لها تاأثري جوهري على تقييماتنا.

بتكليف من  القرو�س،  تاأمني  لأغرا�س  املعدة  بالتقييمات  يتعلق  فيما  اأو م�شت�شاريه، وذلك  املقرت�س  نتلقاها من  التي  املعلومات  ا على  اأي�شً نعتمد  وقد 
ا اأن جميع املعلومات �شحيحة وكاملة وحديثة وميكن العتماد عليها واأنه مل يتم حجب اأي  املوؤ�ش�شة املقر�شة. ويف مثل هذه احلالت، فقد افرت�شنا اأي�شً

معلومات ذات علقة.

معلومات الإيجار وامللكية. ١
ل نقراأ عادة عقود الإيجار اأو م�شتندات امللكية. ونفرت�س، ما مل يتم اإخبارنا بخلف ذلك، اأن ملكية �شاحب العقار �شليمة ويجوز له الت�شرف فيها، واأن 
جميع الوثائق م�شتوفية لل�شروط، واأنه ل توجد اأي اأعباء اأو قيود اأو حقوق ارتفاق اأو غريها من امل�شروفات ذات طبيعة �شاقة اأو �شلبية، والتي �شيكون لها 
تاأثري جوهري على قيمة الفائدة قيد النظر، ف�شًل عن الدعوى الق�شائية اجلوهرية القائمة. ونو�شي يف حالة تلقينا الوثائق بعدم العتماد على تف�شرينا 
بدون التاأكد من �شحته من خلل حماميكم. هذا وقد افرت�شنا اأن جميع املعلومات املقدمة من العميل اأو وكلئه �شحيحة وحديثة وميكن العتماد عليها.

امل�صتاأجرون. ١
رغم اأن فهمنا العام لو�شع امل�شتاأجر - اأي �شمعته العامة يف ال�شوق من حيث اجلدارة الئتمانية - ينعك�س يف تقييماتنا، فاإننا ل جنيب على ال�شتف�شارات 
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العقارات بفائدة  اإل يف حالة طلبها ب�شكل حمدد. ومن ثم فمن املفرت�س عند تقييم  اأو املحتملني عادة  للم�شتاأجرين احلاليني  املتعلقة بالو�شع املايل 
اأو حالت اإخلل  الإيجارات، اأن امل�شتاأجرين قادرون على الوفاء بالتزاماتهم املالية مبوجب عقد الإيجار واأنه ل توجد متاأخرات بدل اإيجار م�شتحقة 

بالتعهدات مل يتم الف�شاح عنها، وذلك ما مل يتم اإخطارنا بخلف ذلك.

قيا�س العقارات / م�صاحات الطوابق. 8
للم�شاحني  امللكي  املعهد  و�شعها  التي  ال�شاد�شة(  )الن�شخة  القيا�س  ممار�شات  قواعد  اأو  العقارات  لقيا�س  الدولية  للمعايري  وفًقا  العقارات  قيا�س  يتم 
القانونيني، با�شتثناء احلالت التي نذكر فيها حتديًدا اأننا اعتمدنا على م�شدر اآخر. علًما باأن الغر�س من ا�شتخدام امل�شاحات هو م�شاعدتنا يف تكوين 
راأي عن القيمة الراأ�شمالية. ول ينبغي العتماد عليها لأغرا�س اأخرى اأو ا�شتخدامها من جانب الأطراف اخلارجية دون احل�شول على اإذن خطي من 

جانبنا.

كما اأننا اعتمدنا على م�شاحات الطوابق التي مت توفريها لنا وافرت�شنا �شحة قيا�شها وفًقا للمعايري للدولية لقيا�س العقارات اأو قواعد ممار�شات القيا�س 
امل�شار اإليها اأعله.

م�صاحات املوقع. ١
يتم ح�شاب م�شاحات املوقع عموًما با�شتخدام برنامج ر�شم اخلرائط الرقمية اخلا�س بالعقارات، ويتم قيا�شها بناء على حدود املوقع املُ�شار اإلينا اإما يف 

وقت قيامنا بالفح�س اأو بناًء على اخلطط املقدمة لنا. ول ُتقبل اأي م�شوؤولية يف حالة الإ�شارة اإلى حدود غري �شحيحة.

القيمة الإيجارية املقدرة. 10
ل نعد تقييمنا لبدل الإيجار اإل بهدف امل�شاعدة يف تكوين راأي عن القيمة الراأ�شمالية، علًما باأن هذا التقييم يعتمد ب�شكل عام على اأ�شا�س بدل الإيجار 
ال�شائد يف ال�شوق، وذلك على النحو املحدد يف معايري التقييم الدولية. اأما يف احلالت التي متلي فيها الظروف �شرورة ا�شتخدام قيمة اإيجارية خمتلفة 
يف تقييمنا الراأ�شمايل، فاإننا �شنو�شح ب�شكل عام اأ�شباب ا�شتخدامها يف تقريرنا. وهذا الرقم ل ميثل بال�شرورة املبلغ الذي قد يتم التفاق عليه عن 
طريق التفاو�س اأو يحدده خبري اأو حمكم اأو حمكمة عند مراجعة مبلغ بدل الإيجار اأو جتديد عقد الإيجار، اأو الرقم الذي ميكن احل�شول عليه اإذا مت 

اإيجار العقار اأو احلل التجاري يف ال�شوق املفتوحة.

تخطيط املدن وقوانني الربملان وغريها من اللوائح القانونية. 11
يتم احل�شول على معلومات عن تخطيط املدن، حيثما اأمكن، اإما �شفهيا من م�شوؤويل هيئة التخطيط املحلي اأو من م�شادر اإلكرتونية اأو م�شادر اأخرى 
متاحة للجمهور. ويقت�شر غر�س احل�شول عليها على م�شاعدتنا يف تكوين راأي حول القيمة الراأ�شمالية، ويجب عدم العتماد عليها يف اأي اأغرا�س اأخرى. 

ويف حالة وجوب العتماد عليها، فاإننا نو�شي اأن يقوم املحامون بالتحقق مما يلي:

ཛ .اأن املركز املن�شو�س عليه يف تقريرنا �شحيح
ཛ .اأن العقار ل يتاأثر �شلًبا باأي قرارات اأخرى تتخذها ال�شلطات العامة اأو ال�شروط التي حتددها
ཛ .اأنه ل توجد اإ�شعارات قانونية معلقة 

جنري اإعداد تقييماتنا على اأ�شا�س اأن املباين )واأي اأعمال فيها( تتوافق مع جميع اللوائح القانونية ذات علقة، مبا يف ذلك اللوائح اخلا�شة باحلرائق، 
وكذا اإمكانية الو�شول اإليها وا�شتخدامها من جانب ذوي الإعاقة، والتدابري الرقابية والعلجية بخ�شو�س وجود الأ�شب�شتو�س يف مكان العمل واأي اأنظمة 

معمول بها.

عمليات م�صح الهيكلي. 12
اإ�شدار  العيوب، وذلك يف حالة عدم  العقار من  اأي �شمان بخلو  اأننا ل نفح�س اخلدمات، ومن ثم ل نقدم  الهيكلي، كما  امل�شح  باأي عمليات  ل نقوم 
توجيهات �شريحة بذلك. اإل اأننا ن�شعى يف تقييماتنا اإلى اإي�شاح اأي عيب اأو خلل ظاهر نلحظه اأثناء عملية الفح�س، اأو تكاليف اإ�شلح يتم لفت انتباهنا 
اإليها. اأما بالن�شبة للنواحي الأخرى، فاإننا نفرت�س اأن كل مبنى �شليم من الناحية الهيكلية، واأنه ل توجد به عيوب هيكلية اأو عيوب خفية اأو غري ذلك من 
العيوب اجلوهرية. كما اأننا نفرت�س اأن جميع امل�شتاأجرين م�شوؤولون م�شوؤولية كاملة عن اإ�شلح العقارات التي ي�شتاأجرونها اإما مبا�شرة اأو من خلل ر�شوم 

اخلدمة، مامل نن�س على خلف ذلك يف تقاريرنا.

املواد ال�صارة. 1١
ل نقوم عادة باإجراء فحو�شات يف املوقع للتاأكد مما اإذا كان اأي مبنى قد مت اإن�شاوؤه اأو تعديله با�شتخدام مواد اأو تقنيات �شارة )مبا يف ذلك على �شبيل 
املثال، خر�شانة من الأ�شمنت الألومينا ذو ن�شبة عالية واألياف اخل�شب كاإن�شاء هيكلي دائم وكلوريد الكال�شيوم اأو الأ�شب�شتو�س(. اإل اإن تقييماتنا تقوم على 

اأ�شا�س عدم ا�شتخدام مواد اأو تقنيات من هذا القبيل، ما مل يتم اإبلغنا بخلف ذلك.

حالة املوقع. 1١
ل نقوم عادة باإجراء فحو�شات يف املوقع من اأجل حتديد مدى ملءمة حالة الأر�س واخلدمات للأغرا�س املخ�ش�شة لها يف احلال اأو امل�شتقبل، وكذا ول 
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نقوم بعمليات م�شح اأثرية اأو اإيكولوجية اأو بيئية. ولكننا جنري تقييماتنا على اأ�شا�س اأن اجلوانب املعنية ملئمة وب�شورة مر�شية، واأنه يف حالة العزم 
على تطويرها، فلن تظهر اأي نفقات غري عادية اأو حالت تاأخري اأو قيود خلل فرتة الت�شييد ب�شبب هذه الأمور.

التلوث البيئي. 1١
ل جنري اأي عمليات م�شح للموقع اأو تقييمات بيئية، وكذا ل نتحقق من ال�شجلت التاريخية، لتحديد ما اإذا كانت اأي اأر�س اأو عقار يتعر�س للتلوث اأو 
تعر�س له بالفعل، وذلك ما مل ت�شدر تعليمات �شريحة تفي باإجراء ذلك. ومن ثم، فاإننا ُنعد تقييمنا على اأ�شا�س اأن العقارات ل تتاأثر بالتلوث البيئي، ما 
مل يتم اإخطارنا بخلف ذلك. بيد اأننا �شنناق�س خماوفنا معكم، حالة اعتقادنا باحتمال وجود تلوث يف الأر�س بعد معاينة املوقع وما اأجريناه من فح�س 

معقول يف اإطار اإعداد التقييم.

التاأمني. 1١
يخالف ذلك �شراحة.  ما  يتم ذكر  ما مل  التجارية،  الناحية  ب�شروط مقبولة من  وامل�شتقبل  الوقت احلا�شر  منا�شبة يف  تاأمينية  تغطية  وجود  نفرت�س 

اخل�شو�س: وجه  على  يلي  ما  و�شرناعي 

الألواح املركبة
التغطية التاأمينية للمباين التي حتتوي على اأنواع معينة من الألواح املركبة قد تكون متاحة بقيود، وذلك مقابل ق�شط اإ�شايف، وقد ل تكون متاحة. علًما 
باأن املعلومات املتعلقة بنوع اللوح امل�شتخدم ل ُتُتاح عادة. وعليه، فاإن اآرائنا ب�شاأن القيمة ل تفيد و�شع خم�ش�شات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية 

التاأمينية على اأي عقار اأو توفرها ب�شروط غري مواتية.

الإرهاب
لقد اأجرينا تقييمنا على اأ�شا�س تاأمني العقارات �شد خماطر اخل�شارة اأو الأ�شرار مبا يف ذلك الأ�شرار الناجمة عن اأعمال الإرهاب.

الفي�شانات وارتفاع من�شوب املياه اجلوفية
لقد اأجرينا تقييمنا على اأ�شا�س وجود تاأمني العقارات �شد الأ�شرار الناجمة عن الفي�شانات وارتفاع من�شوب املياه اجلوفية. وعليه، فاإن اآرائنا ب�شاأن 
القيمة ل تفيد و�شع خم�ش�شات للخطر الكامن يف عدم توفر التغطية التاأمينية على اأي عقار اأو توفرها ب�شروط غري مواتية، ما مل ُين�س على خلف 

ذلك.

الديون امل�صتحقة. 1١
يف حال كانت اأعمال البناء يف العقارات جارية، اأو يف حال اكتمالها يف الآونة الأخرية، فاإننا ل نر�شد عادة اأي خم�ش�س لأي التزامات مت حتملها بالفعل 
اأو فريق  املهني  للفريق  تابعني  اأع�شاء  اأي  اأو  الباطن  املقاولني من  اأو  الرئي�شيني  املقاولني  التزامات جتاه  اأي  اأو  املكتملة  الأعمال  بها جتاه  الوفاء  دون 

الت�شميم.

احلفاظ على ال�صرية وم�صوؤولية الأطراف الثالثة. 18
ا للأغرا�س املحددة التي ت�شري اإليها،  يجب اأن يحافظ الطرف املوجه اإليه تقييماتنا وتقاريرنا على �شرية تلك التقييمات والتقارير، علًما باأنها �شرية اأي�شً
ول يتحمل اأي طرف خارجي اأي م�شوؤولية عنها. ول يجوز ن�شرها كاملة اأو اأي جزء منها اأو اأي اإ�شارة اإليها يف اأي وثيقة اأو بيان اأو تعميم اأو اأي مرا�شلت 

مع طرف خارجي اإل بعد احل�شول على موافقتنا امل�شبقة على ال�شيغة والأ�شلوب الذي �شتظهر به.

بيان منهجية التقييم. 1١
اإننا ملتزمون بتقدمي بيان ملنهجية التقييم، ويف حالة عدم ا�شتمال التقرير على بيانات تف�شيلية، ففيما يلي ملخ�س عام ملنهجيتنا.

تتاألف غالبية املحافظ املوؤ�ش�شية من عقارات مدرة للدخل. وعادة ما ُنقيم تلك العقارات وفق منهجية ال�شتثمار التي نطبق فيها معدل ر�شملة كم�شاعف 
باإزاء تدفقات الدخل احلالية وامل�شتقبلية اإن ُوجدت. واقتداًء بعرف ال�شوق، فاإننا بنينا تقييمنا وفق منهجية الأ�شا�س )Hardcore( التي تتحدد فيها 
القيمة امل�شتقبلية بناء على الزيادات املنتظمة التي حتدث كل فرتة ق�شرية يف �شعر بدل الإيجار ال�شوقي. وعادة ما ن�شتخدم منهجية املدة وال�شرتداد 
يف حال كان من �شاأن احلدث التايل اإحداث تغيري جذري يف طبيعة الدخل وخ�شائ�س ال�شتثمار، ويف حال انطواء ال�شتثمار على خماطر تتعلق بتكبد 

تكاليف ل ميكن ا�شرتدادها مبا يف ذلك التكاليف املتكبدة ل�شتئجار عقار، فقد قمنا بر�شد املخ�ش�س يف التقييم.

هذا وميكن تقييم املباين ال�شاغرة بالإ�شافة اإلى معاملت القيمة الراأ�شمالية، كلما انطبق، وفق منهجية املقارنة ف�شًل عن املنهجية املذكورة اأعله.

يف حال حيازة اأر�س لتطويرها فاإننا نتبع نهج املقارنة يف حال وجود دليل ملمو�س و/اأو منهجية الدخل املتبقي فيما يتعلق بالعرو�س الأكرث تعقيًدا ومطاَبقة 
للمتطلبات.

هناك اأحوال يف تقييمات الذمم تتعلق بعقارات التقييم التي ي�شغلها امللك، حيث يتم تقييمها على اأ�شا�س القيمة الفعلية لل�شتخدام وذلك على فر�س 
كون املبنى �شاغًرا ومطلوب ملوا�شلة الأعمال احلالية. وتتجاهل تلك التقييمات اأي قيمة اأعلى تن�شاأن عن اأي ا�شتخدام بديل.
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�صرط النفقات الراأ�صمالية. 20
اعتمدنا، يف حالت املباين اخلا�شعة للأعمال مثل التجديدات اأو الإ�شلحات ويف حالت �شريان اأعمال التطوير، على معلومات التكاليف التي تلقيناها 

من العميل اأو من امل�شت�شارين املتخ�ش�شني.

�صهرة العقار والتجهيزات واللوازم. 21
ي�شتثني تقييمنا اأي قيمة اإ�شافية معزوة اإلى �شهرة العقار والتجهيزات واللوازم التي ل متثل قيمة يف و�شعها الطبيعي اإل لل�شاغل احلايل وذلك ما مل 

ُين�س على خلفه.

املعدات واملاكينات. 22
مل يتم ر�شد اأي خم�ش�س لأي معدات اأو ماكينات اأو اأدوات ما مل ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من املبنى بحيث يتم بيعها مع املبنى عند بيعه.

اخلدمات. 2١
مل نعتد على اإجراء تدقيق فيما يتعلق بحجم اخلدمات اأو اأو�شاعها، لذا فاإننا نفرت�س اأن اخلدمات واأي عنا�شر حتكم اأو برامج مرتبطة بها يف حالة جيدة 

وخالية من العيوب. كما اأعددنا تقييمنا على اعتبار كفاية اخلدمات من حيث احلجم لتلبية الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية.

تخ�صي�س الأرا�صي واملباين. 2١
�شنقوم بتخ�شي�س الأرا�شي واملباين لأغرا�س ال�شتهلك وذلك عند تلقينا اأي تعليمات. ل متثل تلك التخ�شي�شات تقييمات لذا ل ينبغي ا�شتخدامها 

لأي غر�س اآخر ما مل يحدد ذلك يف التقرير.

تقييمات املحفظة. 2١
ميثل تقييمنا الإجمايل، فيما يخ�س تقييمات حمافظ العقارات، جمموع قيم كل عقار على حدة. لذا يفرت�س تقييمنا اأن كل عقار مت ت�شويقه على حدة 
ولي�س باعتباره جزًءا من حمفظة. وبالتايل مل يتم اإدراج اأي زيادة اأو خ�شم تتعلق باأي حمفظة ومل يتم اإدراج اأي نتائج مرتتبة على ت�شويق العقارات 
الفردية جميًعا يف تقييماتنا. ومع ذلك، يف حال حتقيق اأي عقارات متاخمة اأو متكاملة قيمة اأعلى عند ت�شويقها جميًعا )»الدمج احل�شيف«(، فقد اأوردنا 

القيمة الأعلى التي قد تن�شاأ عن ذلك.

اخلطط واخلرائط. 2١
جميع اخلطط واخلرائط الواردة يف تقريرنا مقدمة لأغرا�س تعريفية فقط، فبالرغم من كونها �شحيحة، اإل اأنها غري م�شمونة ويجب عدم اإيرادها كجز 

من اأي عقد. جميع املعلومات من�شورة مبوجب ترخي�س. جميع احلقوق حمفوظة.
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امللحق ج ١ تعليق تف�صريي للقيمة ال�صوقية

تعريف وتعليق تف�صريي مبني على معايري التقييم الدولية، يوليو 201١

يجب اأن تنبني التقييمات القائمة على القيمة ال�صوقية على التعريف والإطار املفاهيمي املو�صوع من جانب جمل�س معايري التقييم الدولية:
التعريف

”القيمة املقدرة التي من املفرت�س ا�شتبدالها اأو دفعها مقابل اأي اأ�شل اأو التزام بتاريخ التقييم بني م�شرتي وبائع لديهما الرغبة يف اإجراء املعاملة على اأ�ش�س جتارية 
بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق اللزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه“

التعليق

يف �شبيل تطبيق القيمة ال�شوقية، يجب اإيلء العتبار للإطار املفاهيمي املو�شح يف الفقرات 31-3٥ من اإطار معايري التقييم الدولية، مبا يف ذلك . 1
املتطلبات التي تقت�شي اإدراج احلالة والظروف الفعلية يف ال�شوق كما يف تاريخ التقييم الفعلي �شمن مبلغ التقييم.

كما اأن اأ�شا�س القيمة ال�شوقية عبارة عن تعريف معرتف به دولًيا. فهو ميثل الرقم الذي يظهر يف عقد بيع افرتا�شي بتاريخ التقييم. يحتاج املقيمون . 2
اإلى �شمان تو�شيح ذلك الأ�شا�س يف كل من التعليمات والتقرير يف جميع الأحوال.

تتجاهل القيمة ال�شوقية اأي رهون عقارية اأو رهون �شندية اأو اأي ر�شوم متعلقة بالعقار.. 3

ب�شرف النظر عن جتاهل م�شاألة اأن القيمة اخلا�شة )انظر التعريف املذكور يف الفقرات ٤٤-٤7 من اإطار معايري التقييم الدولية( وهو ما تنطوي . ٤
فيه الأ�شعار املعرو�شة من امل�شرتين ب�شكل عام يف ال�شوق على توقع بحدوث تغيري يف ظروف ال�شوق يف امل�شتقبل، فاإن عن�شر ”القيمة املاأمولة“ 
ينعك�س على القيم ال�شوقية. وت�شتمل الأمثلة املتعلقة باإمكانية وجود اأثر على القيمة ال�شوقية بفعل الآمال املتعلقة بخلق قيمة اإ�شافية اأو احل�شول 

عليها يف امل�شتقبل على ما يلي:

ཛ تطلعات التطوير، حيث ل يوجد ت�شريح حايل لإقامة م�شروع التطوير؛ و

ཛ  تطلعات حتقيق القيمة التاآزرية )انظر التعريف املذكور يف الفقرة ٤8 من اإطار معايري التقييم الدولية( النا�شئة عن الندماج مع عقار اآخر، اأو
ادماج احل�ش�س داخل نف�س العقار يف ال�شنوات املقبلة.

حتتوي امللحظات التوجيهية رقم 2 و٤ و٥ على اإر�شادات ب�شاأن تطبيق القيمة ال�شوقية على اأنواع الأ�شول املحددة.. ٥

معايري التقييم الدولية ١الأ�صا�س املحدد للقيمة – القيمة ال�صوقية  ١0

القيمة ال�شوقية “القيمة املقدرة التي من املفرت�س اعتمادها عند تداول اأي اأ�شل اأو التزام - بتاريخ التقييم - بني م�شرت وبائع لديهما الرغبة   1.30
. يف اإجراء املعاملة على اأ�ش�س جتارية بحتة وذلك بعد اإجراء الت�شويق اللزم وت�شرف الطرفني عن علم وبحكمة ودون اإكراه”

ُيطبق تعريف القيمة ال�شوقية وفًقا للإطار املفاهيمي ملعايري التقييم الدولية التايل:  2.30

أ “املبلغ املقدر”	.

ي�شري اإلى ال�شعر املقدم من حيث املال املدفوع لقاء احل�شول على الأ�شل يف معاملة �شوقية قائمة على اأ�شا�س جتاري بحت. والقيمة ال�شوقية هي ال�شعر 
الأكرث احتمال الذي ميكن احل�شول عليه ب�شكل معقول يف ال�شوق يف تاريخ التقييم مبا يتما�شى مع تعريف القيمة ال�شوقية، وهو اأف�شل �شعر ميكن اأن 
يح�شل عليه البائع ب�شكل معقول، واأن�شب �شعر ميكن اأن يتلقاه امل�شرتي ب�شورة معقولة. وُي�شتثنى من هذا التقدير ال�شعر املقدر الذي خ�شع للت�شخم اأو 
التخفي�س وفق �شروط اأو حالت خا�شة مثل التمويل غري التقليدي اأو البيع اأو ترتيبات اإعادة ال�شتئجار اأو العتبارات اخلا�شة اأو المتيازات التي مينحها 

اأي �شخ�س ميثل طرًفا يف البيع اأو اأي عن�شر ذي قيمة خا�شة.

 “�صعر تداول الأً�صل”ب. 

ت�شري اإلى اأن قيمة الأ�شل عبارة عن مبلغ تقديري بدًل من مبلغ يحدد م�شبًقا اأو �شعر البيع الفعلي. فهو ال�شعر الذي جُترى به املعاملة والذي ي�شتويف جميع 
عنا�شر تعريف القيمة ال�شوقية يف تاريخ التقييم.

يف تاريخ التقييم”ج.  “ 

يتطلب اأن تكون القيمة حمددة بالوقت اعتباًرا من تاريخ معني اإذ قد تتغري الأ�شواق وظروفها، وبالتايل تكون القيمة املقدرة غري �شحيحة اأو غري ملئمة 
يف وقت اآخر. ويعك�س مبلغ التقييم حالة وظروف ال�شوق الفعلية يف تاريخ التقييم ال�شاري ل قبل ذلك ول بعده.
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 “بني م�صرٍت راغب”د. 

ي�شري اإلى ال�شخ�س الراغب يف ال�شراء دون اإكراه، وهذا امل�شرتي غري حري�س ول م�شمم ب�شدة على ال�شراء باأي ثمن، كما اأنه يعتمد يف عملية ال�شراء 
على حقائق وتوقعات ال�شوق احلالية، ل بناًء على �شوق وهمية اأو افرتا�شية ل ميكن التحقق منها اأو توقع وجودها. ول يدفع امل�شرتي املفرت�س �شعرًا اأعلى 

. من املحدد بناًء على ال�شوق. وُيدرج املالك احلايل �شمن من ي�شكلون “ال�شوق”

 “وبائع راغب”ه. 

غري حري�س ب�شدة وغري جُمرب على اإمتام البيع باأي �شعر كما اأنه غري م�شتعد للتم�شك ب�شعر غري معقول يف ال�شوق احلالية. فالبائع الراغب هو ال�شخ�س 
الراغب يف بيع الأ�شل ب�شروط ال�شوق للح�شول على اأف�شل �شعر ميكن حتقيقه يف ال�شوق املفتوحة بعد اإجراء الت�شويق املنا�شب بغ�س النظر عن ال�شعر. 

ل ت�شكل الظروف الواقعية للمالك الفعلي جزًءا من هذا العتبار لأن البائع الذي يرغب يف البيع هو مالك افرتا�شي.

  “معاملة قائمة على اأ�ص�س جتارية بحتة”و. 

هي املعاملة التي تتم بني طرفني ل تربطهما علقة معينة اأو خا�شة، على �شبيل املثال ال�شركات الأم وال�شركات الفرعية اأو املالك وامل�شتاأجر، فقد يرتتب 
على تلك العلقة حتديد اأ�شعار غري معهودة يف ال�شوق اأو مبالغ فيها. وُيفرت�س اأن تتم املعاملة القائمة على القيمة ال�شوقية بني طرفني ل يرتبطان باأي 

علقة حيث يعمل كل منهما ب�شكل م�شتقل عن الآخر.

 “بعد اإجراء الت�صويق الالزم”ز. 

يعني عر�س الأ�شل يف ال�شوق باأف�شل طريقة منا�شبة للت�شرف فيه مقابل اأعلى �شعر معقول ميكن احل�شول عليه وفًقا لتعريف القيمة ال�شوقية. وُتعترب 
طريقة البيع هي اأن�شب طريقة للح�شول على اأف�شل �شعر يف ال�شوق الذي ميكن للبائع احل�شول عليه. ولي�س لفرتة العر�س مدة ثابتة بل تختلف باختلف 
نوع الأ�شل وظروف ال�شوق. ويتمثل املعيار الوحيد يف وجوب توفري وقت كاف ي�شمح بتعريف الأ�شل لعدد منا�شب من امل�شاركني يف ال�شوق، وتقع فرتة 

التعر�س قبل تاريخ التقييم.

 “ت�صرف الطرفني عن علم وبحكمة”	. 

يفرت�س اأن يكون كل من امل�شرتي والبائع الراغبني يف اإجراء املعاملة على علم ب�شكل معقول بطبيعة الأ�شل وخ�شائ�شه، وا�شتخداماته الفعلية واملحتملة 
وحالة ال�شوق اعتباًرا من تاريخ التقييم. ومن املفرت�س اأن ي�شتخدم كل طرف منهما تلك املعرفة بحكمة يف البحث عن ال�شعر الأكرث ملءمة له فيما يتعلق 
بهذه املعاملة. وُتقيم احلكمة بناًء على و�شع ال�شوق يف تاريخ التقييم، ولي�س بناًء على الإدراك املتاأخر لو�شع ال�شوق يف تاريخ لحق. فعلى �شبيل املثال، قد 
يكون من احلكمة اأن يبيع البائع الأ�شول يف �شوق هابطة ب�شعر اأقل من م�شتويات ال�شوق ال�شابقة. ويف مثل هذه احلالت، كما هو احلال بالن�شبة للبور�شات 

الأخرى يف الأ�شواق التي ت�شهد تغرًيا يف الأ�شعار، فاإن امل�شرتي اأو البائع احلكيم يت�شرف بناًء على اأف�شل معلومات متاحة يف ال�شوق يف ذلك الوقت.

 “وبدون اإكراه”ط. 

يعني اأن كل طرف منهما لديه الدافع لتنفيذ املعاملة، دون التعر�س لأي اإجبار اأو اإكراهه على نحو غري ملئم لإمتام املعاملة.

يفرت�س مفهوم القيمة ال�شوقية �شعًرا يتم التفاو�س عليه يف �شوق مفتوحة وتناف�شية حيث يت�شرف امل�شاركون فيه بحرية. وميكن اأن تكون ال�شوق   3.30
دولية اأو حملية، كما ميكن اأن تت�شمن ال�شوق من العديد من امل�شرتين والبائعني، اأو قد تكون �شوق واحدة تتميز بعدد حمدود من امل�شاركني يف 

ال�شوق. ال�شوق الذي ُيفرت�س فيه عر�س الأ�شل للبيع هو ال�شوق الذي يتم فيه تبادل الأ�شل املفرت�س تبادله.

اأق�شى ا�شتفادة من الأ�شل بطريقة ممكنة وم�شموح بها  و�شتعك�س القيمة ال�شوقية للأ�شل ال�شتخدام الأعلى والأف�شل الذي يتمثل يف حتقيق   ٤.30
قانوًنا وجمدية من الناحية املالية. وقد يكون ال�شتخدام الأعلى والأف�شل عبارة عن ال�شتمرار يف ال�شتخدام احلايل للأ�شل اأو عبارة عن بع�س 
ال�شتخدامات البديلة. ويتم حتديد ذلك من خلل ال�شتخدام الذي قد ي�شعه اأحد امل�شاركني يف ال�شوق يف العتبار للأ�شل عند حتديد ال�شعر 

الذي يرغب يف املزايدة عليه.

يجب اأن تكون طبيعة وم�شدر مدخلت التقييم متوافقة مع اأ�شا�س القيمة والتي يجب اأن ُيراعي فيها الغر�س من التقييم. فعلى �شبيل املثال،   ٥.30
ال�شوق  نهج  وي�شتخدم  ال�شوق.  امل�شتمدة من  البيانات  ا�شتخدام  ب�شرط  القيمة  ب�شاأن  راأي  اإلى  للتو�شل  واأ�شاليب خمتلفة  ا�شتخدام طرق  يجوز 
بحكم تعريفه مدخلت م�شتمدة من ال�شوق. ولتحديد القيمة ال�شوقية، يجب تطبيق نهج الدخل با�شتخدام املدخلت والفرتا�شات التي يعتمدها 
امل�شاركون. ولتحديد القيمة ال�شوقية با�شتخدام نهج التكلفة، ينبغي حتديد تكلفة اأي اأ�شل مماثل من حيث املنفعة املت�شاوية وال�شتهلك املنا�شب 

عن طريق حتليل التكاليف القائمة على ال�شوق وال�شتهلك.

يجب حتديد الأ�شلوب اأو طرق التقييم الأكرث ملءمة بناًء على البيانات املتاحة والظروف املتعلقة بال�شوق اخلا�شة بالأ�شل قيد التقييم. يجب اأن   6.30
يو�شح اأي نهج اأو طريقة م�شتخدمة القيمة ال�شوقية يف حالة ال�شتناد اإلى بيانات م�شتمدة من ال�شوق جرى حتليلها ب�شكل منا�شب.
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ل تعك�س القيمة ال�شوقية خ�شائ�س الأ�شل التي لها قيمة لدى مالك اأو م�شرٍت معني دون بقية امل�شرتين يف ال�شوق. وقد تتعلق مثل هذه املزايا   7.30
باخل�شائ�س املادية اأو اجلغرافية اأو القت�شادية اأو القانونية للأ�شل. ويجب عند حتديد القيمة ال�شوقية جتاهل اأي عن�شر للقيمة من هذا القبيل 

لأنه ُيفرت�س يف اأي تاريخ معني وجود م�شرت راغب، ولي�س م�شرتيًا راغبًا حمددًا.
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امللحق د ١  الفرتا�صات والتحذيرات املتعلقة بالتقييم

اأحكام عامة

ل نتحمل اأي م�شوؤولية عن العوامل القت�شادية اأو املادية التي قد توؤثر على الآراء الواردة يف هذا التقرير والتي حتدث بعد تاريخ التقييم.. 1

لقد اعتمدنا ب�شكل كبري على املعلومات املقدمة اأثناء املناق�شات وتلك املقدمة يف ن�شخة مطبوعة من قبل ال�شركة. ونعتقد اأن البيانات التي مت جمعها . 2
دقيقة وموثوق بها، ومل تقم �شركة جيه األ األ، كجزء من التقييم، باإجراء مراجعة م�شتقلة اأو مراجعة للمعلومات التي مت جمعها ول تعرب عن راأي 
اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال التاأكيد على دقة هذه املعلومات. ل نتحمل اأية م�شوؤولية عن الأخطاء اأو ال�شهو، اأو عن املعلومات التي مل ُيف�شح عنها 

والتي قد توؤثر على تقدير القيمة.

واملوقع . 3 املمتلكات  وحتديد  واحليازة،  الرتفاق،  وحقوق  القانونية،  والإخطارات  التخطيط  مثل  م�شائل  ب�شاأن  لنا  املقدمة  ال�شت�شارات  قبلنا  لقد 
وامل�شاحات، وجميع املعلومات الأخرى ذات ال�شلة. ت�شتند الأبعاد والقيا�شات وامل�شاحات املدرجة يف التقييم اإلى املعلومات التي قدمتها ال�شركة 
وُيفرت�س اأنها تتما�شى مع مدونة قواعد ممار�شات القيا�س التي و�شعها املعهد امللكي للم�شاحني القانونيني. مل يتم اإجراء قيا�شات يف املوقع. لقد مت 

اإعلمنا باأنه مل حُتذف اأي حقائق جوهرية من املعلومات املقدمة.

اأو معرفة تتجاوز تلك التي يوظفها القائمون على تقييم . ٤ ا  اأو حتقيًقا متخ�ش�شً ل ُيق�شد التعبري عن الراأي يف الأمور التي تتطلب خربة قانونية 
عادًة. العقارات 

ما مل يذكر خلف ذلك، مل يتم النظر يف قيمة العقار يف هذا التقييم يف حالة وقوعه �شمن من�شاآت تعترب ملكية �شخ�شية، ومل يتم النظر �شوى . ٥
اإلى املمتلكات العقارية غري املنقولة.

اخلرائط وامللحق الواردة يف هذا التقرير خم�ش�شة للتو�شيح فقط كو�شيلة م�شاعدة يف ت�شور الأمور التي متت مناق�شتها يف التقرير. ول ينبغي . 6
اعتبارها كدرا�شات ا�شتق�شائية اأو العتماد عليها لأي غر�س اآخر، ول يجب حذفها من التقرير اأو اإعادة ن�شرها اأو ف�شلها عن التقرير.

امللكية و�صندات امللكية
اأو ال�شجلت العامة املوثوقة. . 1 مل نقدم اأي راأي ب�شاأن �شندات امللكية، ولقد ح�شلنا على البيانات املتعلقة بامللكية والو�شف القانوين من ال�شركة 

ونفرت�س اأن �شندات امللكية قابلة للت�شويق وخالية من جميع المتيازات والرهون والأعباء وحقوق الرتفاق والقيود، اإل اإذا جرى مناق�شتها على وجه 
رت قيمة العقار على افرتا�س اأنه خا�شع مللكية م�شوؤولة واإدارة خمت�شة ومتاحة لتحقيق اأعلى واأف�شل ا�شتخدام. التحديد يف التقرير. ُقدِّ

مت تقييم العقار كما لو كان مملوًكا بالكامل دون النظر اإلى اأي اأموال م�شتحقة الدفع فيما يتعلق ب�شندات الرهن العقاري اأو القرو�س اأو اأي مطالبات . 2
مقدمة من الغري.

حالة املبنى وامتثاله

مت تقييم العقار على افرتا�س اأنه يف حالة امتثال تام جلميع الأنظمة والقوانني البيئية املعمول بها دوليًا وحمليًا.. 1
مت تقييم العقار على افرتا�س اأن جميع لوائح وقيود تق�شيم املناطق وال�شتخدام املعمول بها قد مت و�شيتم اللتزام بها، ما مل ين�س على خلف . 2

ذلك، واأنها لن تتغري ب�شكل كبري يف امل�شتقبل.

مل نتحمل اأي م�شوؤولية عن الأو�شاع املخفية اأو غري امللحوظة للعقار، اأو الرتبة التحتية، اأو الهياكل التي جتعله اأكرث اأو اأقل قيمة، ول نتحمل اأية . 3
تكون لزمة لكت�شافها. التي قد  الهند�شية  للدرا�شات  الرتتيب  م�شوؤولية عن 

مل تتوفر يف هذا التقييم درا�شات مف�شلة عن الرتبة ب�شاأن العقار، لذلك يفرت�س اأن ظروف الرتبة كافية و�شت�شتمر يف دعم هيكل املباين احلالية . ٤
مبا يتوافق مع اأعلى ال�شتخدامات واأف�شلها.

ما مل ين�س على خلف ذلك يف هذا التقرير، لي�س لدى املُقيِّمني املوقعني على هذا التقرير علم بوجود اأو عدم وجود مواد �شامة يف التح�شينات و/. ٥
اأو النفايات اخلطرة على الأر�س. ل نتحمل اأية م�شوؤولية عن اأي حالة من هذا القبيل اأو عن اأي اأعمال ينبغي اأن تقوم بها بيوت اخلربة اأو ال�شركات 

الهند�شية لكت�شاف مثل تلك الأ�شياء.

مل يجر املُقيِّمون م�شحًا هند�شيًا. ل يوجد اأي تعٍد على التح�شينات التي مت القيام بها على العقار، ما مل يذكر ذلك على وجه التحديد.. 6
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امللحق هـ ١ بطاقات الع�صوية يف الهيئة ال�صعودية للمقيمني املعتمدين
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جونز النغ ال�شال العربية ال�شعودية 
للتثمني العقاري

الدور 17، الربج اجلنوبي

اأبراج التعاونية، طريق امللك فهد، اململكة 
العربية ال�شعودية.

+966 11 218 0303

جدة

جميل �شكوير، الدور الرابع

جناح ٤06، تقاطع �شارع التحلية مع 
�شارع الأندل�س، �س.ب. 2091، جدة 

،23326-8909

اململكة العربية ال�شعودية

+966 11 218 0303

جيه األ األ

اإعمار �شكوير، املبنى رقم 1، املكتب رقم 
٤03، طريق ال�شيخ زايد،

�س.ب. 21٤029،

دبي، الإمارات العربية املتحدة

+971 ٤ ٤26 6999

+971 ٤ 36٥ 3260

جيه األ األ

املكتب رقم 3، الطابق ال�شابع، املركز 
التجاري باأبوظبي )الربج ال�شرقي(،

�س.ب. 36788، منطقة النادي ال�شياحي، 
اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة

+971 2 ٤٤3 7772

+971 2 ٤٤3 7762

�شاميون براند زميل املعهد امللكي 
للم�شاحني القانونيني

بيرت �شتبينغ�س اأحد اأع�شاء املعهد امللكي 
للم�شاحني القانونيني

مدير تنفيذي، رئي�س ق�شم التقييم 
وا�شت�شارات املعاملت

+971 ٤ ٤36 2٤87

simon.brand@eu.jll.com

مدير اأول بق�شم ا�شت�شارات التقييم - 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا

+9712 ٤٤3 7772

peter.stebbings@eu.jll.com

حول جيه األ األ

العقــارات  خدمــات  يف  متخ�ش�شــة  رائــدة  مهنيــة  خدمــات  �شــركة  هــي   )JLL الرمــز:  حتــت  نيويــورك  بور�شــة  يف  )مدرجــة  األ  األ  جيــه  �شــركة 
فيهــا  تتحقــق  رائعــة  وم�شــاحات  مواتيــة  فر�ــس  وخلــق  العقــارات،  ملجــال  جديــد  مفهــوم  �شياغــة  يف  ال�شــركة  روؤيــة  وتكمــن  ال�شــتثمار.  واإدارة  التجاريــة 
 ٥00 فورت�شــني  قائمــة  يف  لهــا  مكانــًا  �شــركتنا  حجــزت  وجمتمعاتنــا.  و�شــعوبنا  لعملئنــا  اأف�شــل  م�شــتقبًل  �شــنبني  وبهــذا،  واأحلمهــم.  العمــلء  اآمــال 
�شــبتمرب   30 يف  كمــا  موظًفــا   88.000 عددهــم  بلــغ  العــامل  اأنحــاء  جميــع  مــن  عاملــني  وتوظيــف  بلــًدا   80 علــى  يربــو  فيمــا  ن�شــاطها  انت�شــار  بف�شــل 
الرابــط  زيــارة  يرجــى  املعلومــات،  مــن  ملزيــد  اإنكوربوريتــد.  األ  األ  جيــه  ل�شــركة  امل�شــجلة  التجاريــة  والعلمــة  التجــاري  ال�شــم  هــو  األ  األ  جيــه   .2018

.jll.com التــايل 

http://www.jll-mena.com

جيه األ األ

. جميع احلقوق حمفوظة. مت احل�شول على جميع املعلومات الواردة يف هذه التفاقية من م�شادر موثوقة، بيد  ©2018 Jones Lang LaSalle IP. Inc

اأنه ل يوجد اأي تعهدات اأو �شمانات على دقتها.
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امللحق ١: ال�صركات غري العاملة

 راأ�س املالرقم ال�صجل التجاريال�صركة التابعة غري العاملة
)ريال �صعودي(

ملكية ال�صركة 
ملكية ال�صركة غري املبا�صرةاملبا�صرة

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010٤28038100.000 �شركة احلمراء مول التجارية 1.
ل�شركة مراكز الريا�س املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010٤280٤1100.000 �شركة الدمام مول التجارية 2.
ل�شركة مراكز الريا�س املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010٤280٤0100.000 �شركة امللز مول التجارية3.
ل�شركة مراكز الريا�س املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010٤28036100.000�شركة اليا�شمني مول التجارية٤.
ل�شركة مراكز الريا�س املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪10101968991.000.000�شركة اأركان �شلم للعقارات واملقاولت٥.
ل�شركة مراكز الريا�س املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010223203٥00.000�شركة النور مول التجارية املحدودة6.
ل�شركة عزيز مول التجارية املحدودة 

 مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪101022201٥٥00.000�شركة عزيز مول التجارية املحدودة7.
ل�شركة مول العرب املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010213٤8٤٥00.000 �شركة مول العرب املحدودة 8.
ل�شركة عزيز مول التجارية املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010٤137٤7100.000�شركة الإرث املتني التجارية9.
ل�شركة عزيز مول التجارية املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪101022778٥٥00.000�شركة جممع الريموك املحدودة10.
ملجمع عيون الرائد التجارية 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪101022199٥٥00.000 �شركة الظهران مول التجارية املحدودة 11.
ملجمع الريموك التجارية املحدودة 

  مملوكة بن�شبة ٥٪ 9٥٪1010٤137٤٥100.000�شركة الإرث الرا�شخ التجارية12.
ل�شركة الظهران مول التجارية املحدودة 


