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 م2014تقرير جملس إدارة شركة عقارات اخلليج عن السنة املالية 

 مساهمي شركة عقارات اخلليج                     احملرتمني/ السادة 
 

 وبركاته ،،،السالم عليكم ورمحة اهلل 

 
  ونتائجها الشركة نشاطات عن السنوي تقريره ويقدم ، العادية العامة اجلمعية يف بكم يرحب أن اإلدارة جملس يسر

 .م2014ديسمرب 31 يف املنتهية املالية السنة عن اخلتامية املالية والبيانات احلسابات مراجع تقرير به مرفقا املالية

 
  ، السكنية والوحدات االراضى فى املتاجرة نشاط فى خاصًة عام ركود حبالة 2014 عام خالل العقارى السوق اتسم

 ، العمرانى النطاق داخل االراضى على رسوم بفرض الرمسية التصرحيات من الناجتة الرتقب حالة اىل ذلك ويعزى

  . السابق بالعام مقارنًة العقارية املؤشرات تراجع عن ماينشر واىل

 

 ريـال مليون 2.3 اىل احملققة االرباح اخنفضت حيث ، العام هذا خالل املالية الشركة ونتائج نشاطات على ذلك أثر وقد

  ببيع وذلك 2014 لعام املستهدف الربح لتحقيق جهود  الشركة بذلت وقد . 2013 عام فى ريـال مليون 44 مببلغ مقارنًا

  السباب تتم مل الصفقة  ان اال 2014نوفمرب شهر فى بذلك تفاهم مذكرة توقيع ومت ، عقارى صندوق على العقارات احد

   . املالية بالشركة تتعلق

 

  عام بداية فى تفاهم مذكرة توقيع مت حيث  ، عقارى صندوق النشاء اخرى مالية شركة مع بالتفاوض حاليًا الشركة تقوم

 م 2015 عام خالل املتوقعة االرباح وتسجيل الصندوق واقفال البيع عملية تتم ألن الشركة تسعى و ، م 2015

 
  : م 2104 ديسمرب 31 فى املنتهى للعام املالية والنتائج االداء مؤشرات توضح التالية البنود

 

 ( م 2014-2010 ) من لالعوام الشركة الداء اهلامة املالية املؤشرات  - اواًل

 تقرير مجلس اإلدارة 

 .مليون سهم  52,23حسبت القيمة الدفرتية للسهم والعائد على السهم على اساس عدد االسهم احلالية * •

مليون ريـال بنهاية عام   591م  اىل 2005مليون ريـال عند التأسيس عام  325منت حقوق املساهمني بالشركة من 

مليون   105خالل السنوات املاضية ، خالف االرباح النقدية املوزعة وقدرها %  82حمققة نسبة منو تعادل  2014

 .  من راس املال عند التاسيس %  32ريـال مايعادل نسبة 

 العام 2010 2011 2012 2013 2014
   المبالغ بماليين الرياالت

 اجمالى االصول 650 702 738 644 640
 حقوق المساهيمن 542 567 593 614 591

 صافى الدخل 46.9 48.7 48.9 44.0 2.3

( *لاير )العائد على السهم 0.90 0.93 0.94 0.84 0.04  

*القيمة الدفترية للسهم  10.38 10.86 11.35 11.76 11.32  
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 : املالية النتائج  :ثانيًا

 

  لعام احملقق الربح صافى عن باخنفاض  م 2014 عام فى ريـال مليون 2.3 قدره ربح صافى الشركة حققت

 . ريـال مليون 44  والبالغ 2013

 
  لبعض التأجري إليرادات إضافة ، بالرياض اليامسني حبى اراضى بيع ارباح من 2014 عام ارباح نتجت

 .  حطني حبى سكنى ومبنى بالزا كريستال وهى الشركة مشاريع

 
  م 2013/12/31 يف مليون  644 بـ مقارنة  م 2014/12/31  فى ريـال مليون 640 الشركة اصول امجاىل بلغت

  فـي ريـال مليون  614 بـ مقارنة رـيال مليون 591 اىل  م2014/12/31 فى املساهمني حقوق واخنفضت ،

 . املساهمني على املوزعة النقدية االرباح نتيجة % 4  قدرها  بنسبة  م 2013/12/31

 :رأس مال الشركة  -ثالثًا 
مليون رـيال ومت زيادته بتوزيع اسهم جمانية ليصل رأس مال الشركة   325بدأت الشركة برأس مال قدرة 

، والرسم البيانى التاىل يوضح الزيادة  % 61م  بنسبة زيادة قدرها  2014مليون رـيال فى عام   522.33اىل  

 :  فى رأس املال منذ التاسيس 
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 : العقارية االستثمارات – رابعًا
 

    بنهاية ريـال مليون  27 من ريـال مليون  1.4 اىل م 2014 عام  بنهاية للبيع املعدة االراضى خمزون اخنفض

 . املاضية األعوام خالل املخزون معظم الشركة باعت حيث ، م2013 عام

  
   : والتطوير االنشاء حتت العقارية املشاريع
  وتتمثل ،  م 2013 عام ريـال مليون  333 مقابل  م2014 عام بنهاية ريـال مليون  370 اىل قيمتها ارتفعت

   : وهى الشركة تنفذها التى املشاريع على االنفاق استمرار فى م 2014 عام خالل التغريات

  

   امللقا وفلل شقق مشروع (أ
  فلة 18و  شقة 148 عدد ويضم ، 2م 12.836 ارض مساحة على ، الرياض مشال امللقا حبى سكنى جممع

  النصف  خالل التشغيل وبداية  ، م2015 يونيو شهر نهاية املشروع من االنتهاء املتوقع ومن ، دوبلكس

 . م2015 عام من الثاني
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   : الدمام مول افنيو وست مشروع (ب

       صغرية حمالت و ماركت هايرب ويضم ، 2م 58.000  ارض مساحة على ، الدمام مبدينة الفيصلية حبى جتارى مركز

( Anchor Store) الربع فى التشغيل املتوقع ومن ، االنشاءات اعمال فى الشركة وبدأت . ومطاعم جتزئة وحمالت  

 . م 2016 عام من االول
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 :   بالزا افنيو  مشروع  (ج

 فى املشروع . ومطاعم   جتزئة  معارض ويضم ، 2م 6.800  ارض مساحة على ، الرياض شرق احلمراء حبى جتارى مركز

 . م 2016   عام من االول الربع فى التشغيل املتوقع ومن ، الرتاخيص اصدار مرحلة
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    العليا سكنية وابراج فندقية وشقق فندق  مشروع (د

 اليامسني حبى العام العليا طريق على سكنية ووحدات فندقية وشقق فندق يضم جممع 

 ومن التصاميم مرحلة فى املشروع . 2م 10.680 ارض مساحة على ، الرياض مشال

 . م 2016 عام خالل  التنفيذ فى البدء املتوقع

 

    الدمام سكنية وابراج فندقية وشقق فندق  مشروع (هـ 

 حبى عبداهلل امللك طريق على سكنية ووحدات مفروشة فندقية وشقق فندق يضم جممع 

 . الدراسة مرحلة فى املشروع ، 2م 18.000 ارض مساحة على ،  بالدمام  الفيصلية
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   :  املؤجرة العقارية االستثمارات

 .  م 2013 عام فى ريـال مليون 177 من ريـال مليون 240 اىل م 2014 عام بنهاية املؤجرة العقارات حمفظة  ارتفعت

  : التالية املؤجرة العقارات وتتضمن

 

   : التجاري كريستال سوق

  أرض مساحة على ، جاسم بن حراج مبنطقة الرياض مدينة جبنوب اجلنوبي الدائري الطريق على يقع جتاري سوق

  وبلغت  م 2010 عام من اغسطس شهر خالل تشغيله وبدأ ، مكتب 63 و حمل 513 على حيتوي 2م 53.700

    .  م 2014 عام بنهاية للمكاتب  %78 و للمعارض %100 تاجريه نسبة
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   حطني حبى سكنى مبنى

  

  متكاملة وخدمات شقة 62 عدد يضم واملبنى ، اجلامعى املستشفى على مؤجر حطني حبي سكنى مبنى

 .  املبنى تتوسط وحديقة متكامل رياضي ونادي للسيارات مواقف تشمل
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   مستودعات -  ت

  طيبة حبى 2م 36.773 ارض مساحة على ( مستودع 60) حديثة مستودعات  2014 عام خالل الشركة اشرتت

 . للتجديد قابلة سنوات 5 مدته عقد مبوجب بالكامل تاجريها مت ، الرياض جنوب
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 :التوزيع النسبى لالصول   –خامسًا 

 . م  2013م ،  2014اجلدول ادناه يوضح  التوزيع النسبى لألصول بنهاية عامى  

   االصول اجمالى واخرى النقدية المؤجرة العقارات التطوير مشاريع   االراضى  العام

2014 1 370 240 29 640 

2013 27 333 177 107 644 
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 : التمويل – سادسًا

 
 . ريـال مليون 250 مببلغ لالستثمار السعودي البنك مع بنكية تسهيالت اتفاقية الشركة لدى
    

 
 : املقرتح األرباح توزيع – سابعًا

 
  املقرتح ومن ، ريـال مليون 2.3 مبلغ م 2014/12/31 يف املنتهية املالية للسنة أرباح الشركة حققت

  العام ربح من ، املال رأس من %5 نسبة يعادل مبا رـيال مليون 26.12 مببلغ نقدية ارباح توزيع

   . املبقاة األرباح ورصيد

 

 : االدارة جملس مكافاة - ثامنًا

 
  عام خالل ( ريـال 347.950 ) عنه املنبثقة واللجان االدارة جملس اجتماعات بدالت مصاريف بلغت

  مليون 1.4  مبلغ اجمللس مكافاة وكانت ، م 2013 عام خالل ( ريـال 320.118) مببلغ مقارنة م 2014

 . م 2013 عام عن رـيال
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    : االدارة جملس توصيات  – تاسعًا

  

  اجتماع جدول بنود على والتصويت باملناقشة الشركة مساهمي السادة االدارة جملس يوصي -1

     :التالية العامة اجلمعية

  .م2014/12/31 يف املنتهية املالية السنة عن اإلدارة جملس تقرير على واملوافقة اإلطالع-2

  يف املنتهية املالية السنة عن احلسابات مراجع تقرير وعلى للشركة املالية القوائم على املوافقة-3

 .م2014/12/31

 .م2014 املالي العام خالل أعماهلم عن اإلدارة جملس أعضاء ذمة إبراء -4

  مبراجعة للقيام  املراجعة جلنة قبل من املرشحني بني من احلسابات مراجع تعيني على املوافقة -5

   . أتعابه وحتديد م2014 املالي للعام املالية القوائم

  جملس اعضاء  )  الشركة لنشاط مماثلة النشطة االدارة جملس اعضاء ممارسة على املوافقة -6

   . ( للمصاحل تعارض واليوجد  الشركة نشاط نفس ميارسون االدارة

 .ريـال مليون 26.12 مبلغ املال رأس من %5 نسبة يعادل مبا نقدية ارباح توزيع مقرتح على املوافقة -7

  

  أولوها اليت وثقتهم املتواصل دعمهم على الشركة مساهمي يشكر أن اإلدارة جملس يود اخلتام فى 

                                                                      . بالشركة وللعاملني اإلدارة جمللس

     ،،، املوفق واهلل   

اإلدارة جملس   
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 تقرير مراجع الحسابات
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 القوائم المالية 

 قائمة المركز المالي
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 قائمة الدخل
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 قائمة التدفقات النقدية 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
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 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

 اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

  (لاير سعودي) 2014ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
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