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  إشعار هام
وعند التقدم بطلب االآتتاب في األسهم . ، وعن األسهم المطروحة لالآتتابدار األرآان للتطوير العقاريشرآة  نشرة اإلصدار هذه على معلومات تفصيلية وافية عن تحتوي

مدير االآتتاب، مجموعة المعلومات الواردة في هذه النشرة التي يمكن الحصول على نسخ منها من سوف يتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المطروحة، 
  السوق الماليةهيئةل  اإللكترونيموقعالأو ، )www.alarkan.com ( على شبكة اإلنترنتاإللكتروني للشرآةموقع الالبنوك المستلمة، أو بزيارة  وأ ")سامبا("مالية سامبا ال

)www.cma.org.sa(،  سامبال اإللكتروني موقعالأو) www.samba.com .(   

  . فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالآتتاب المشار إليها في هذه النشرة للتغطية بتعيين سامبا آمستشار مالي ومدير لالآتتاب ومتعهد رئيسالشرآةوقد قامت 

ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة .  بالمملكةهيئة السوق الماليةديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  تم تقتفاصيلتحتوي نشرة اإلصدار هذه على 
ع الدراسات  بعد إجراء جمي حسب علمهم واعتقادهميؤآدونوفردين آامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، نمجتمعين ومب  صفحة رقمأسماؤهم في 

 إن الشرآة قامت بالتحريات المعقولة للتأآد .الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة
علومات الواردة عن السوق والقطاعات مأخوذ من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد  هذه النشرة في تاريخ إصدارها، وإن جزءا آبيرًا من الممن صحة المعلومات التي تضمنتها

لدى سامبا أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أن سامبا لم يتحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه 
  .وعليه، فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اآتمال هذه المعلومات .النشرة عن السوق والقطاعات

 عرضة للتغيير، وخاصة أن الوضع المالي للشرآة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا بصورة سلبية بالتطورات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارهاإن المعلومات 
تعامل شفهي أو خطي أي  وأهذه النشرة قديم  تينبغي اعتبار وال . رائب، أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية الخارجة عن إرادة الشرآةمثل التضخم ومعدالت الفائدة والض

  .أو النتائج أو األحداث المستقبليةمتعلق بأسهم االآتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقيق اإليرادات 

المعلومات الواردة في هذه تعتبر و.  للمشارآة في هذا االآتتابمي من مستشاريهأابة توصية من جانب الشرآة أو المساهمين البائعين أو  بمثنشرة اإلصدار هذه يجوز اعتبارال 
وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، ُيعتبر .  عامة، تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصةطبيعةالنشرة ذات 

 لتقييم مدى مالئمة المعلومات الواردة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع  االآتتاببخصوص استشارة مهنية مستقلةعن الحصول على  آل مستلم لهذه النشرة مسؤوًال
  .واالحتياجات المالية الخاصة به

ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوجها غير السعودي أن تكتب بأسمائهم الطبيعيين من األفراد  يناألشخاص السعودياالآتتاب على هذا يقتصر 
 الحكومَية المسموح لها ذلك وباإلضافة إلى األشخاص اإلعتباريين مثل صناديق اإلستثمار والشرآات اإلستثمارَية واألشخاص المرخص لهم والجهات الحكومَية أو شبه ؛لصالحها

التعرف على  هذه النشرة ُمتلّقيوتطلب الشرآة والمساهمون البائعون ومدير االآتتاب من . آما ُيحظر صراحًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االآتتاب في أي دولة أخرى. آتتابباال
  .أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها

  القوائم المالية

  فية والوارد المتعلقة بهااإليضاحاتو م٢٠٠٦و م٢٠٠٥و ٢٠٠٤ديسمبر ٣١سنوات المنتهية بتاريخ عن ال") القوائم المالية المراجعة ("للشرآةالمالية المراجعة تم إعداد القوائم 
وتقوم . )محاسبون قانونيون(السادة طالل أبو غزالة وشرآاه ل  آل منها من ِقَبمراجعة وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وقد تم ،هذه النشرة

 .الشرآة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي

 التوقعات واإلفادات المستقبلية

اضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتر. لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة
  . التوقعاته أي من هذاآتمالضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو 

، "، تهدف"قد"، "تتوقع"، "تعتقد"، "تقرر"، "تخطط"آلمات تسبقها أو تليها أو متضمنة فيها مثل  الواردة في هذه النشرة من خالل احتوائها على  اإلفاداتتحديد بعض  عمومًايمكن
 التي تدل على ، أو حاالت نفي هذه الكلمات أو الكلمات المشابهة لها"يتوقع"، "تتوقع"، "من شأنه"، "من شأنها"، "تسعى"، "يمكن أن"، "يتعّين"، "ينبغي"، "، سوف"تعتزم"

ويمكن للكثير من العوامل أن . ستقبلية، وليست ضمانًا لألداء المستقبليوتعكس إفادات التوقعات المستقبلية هذه وجهات نظر الشرآة حاليًا بشأن األحداث الم. الحديث عن المستقبل
تتسبب في اختالف النتائج الفعلية للشرآة وأدائها وإنجازاتها بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المستقبلية التي قد ُتعّبر عنها أو توحي بها إفادات التوقعات 

عوامل  " قسمفضًال انظر. (ن بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر مذآورة بتفصيل أآثر في أقسام أخرى من هذه النشرةأفضًال عن . هذهالمستقبلية 
قيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو حاالت عدم اليقين، أو إذا تبين أن أّيًا من االفتراضات غير د). من هذه النشرة ١ بالصفحة رقم "المخاطرة

  .تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذآورة في هذه النشرة

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشرآة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلَية لهيئة السوق المالية إذا تبين للشرآة في أي وقت بعد صدور موافقة الهيئة على 
حدوث أي تغير ملحوظ في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب هذه ) ١: ( أسهمها في القائمة الرسمية وذلك عندشرة اإلصدار وقبل تسجيلن

إن الشرآة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن ظهور أي مسائل إضافية مهَمة آان يتوجب تضمينها في نشرة اإلصدار وفيما عدا الحالتين المذآورتين،ف) ٢ (، أوالقواعد
ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاالت . الصناعة أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك

وعليه، . لخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه الشرآة، أو قد ال تحدث إطالقًاعدم اليقين واالفتراضات، فإن األحداث والظروف ا
  .ل أساسييجب على المساهمين المستحقين والمستثمرين أن يدرسوا جميع إفادات التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات، وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشك
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  الشركةدليل 
   *أعضاء مجلس اإلدارة

 االسم الجنسية الصفة  الحالة

 يوسف بن عبد اهللا الشالش/ السيد سعودي رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي

 هذلول بن صالح الهذلول/ السيد سعودي عضو  غير تنفيذي

 عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش/ السيد سعودي عضو  غير تنفيذي

 خالد بن عبد اهللا الشالش/ السيد سعودي عضو  يغير تنفيذ

 ماجد بن رومي سليمان الرومي/ السيد سعودي عضو  غير تنفيذي

  طارق بن محمد علي الجار اهللا/ السيد  سعودي  عضو  غير تنفيذي

  ماجد بن عبد الرحمن القاسم/ السيد  سعودي  عضو  مستقل 

  نعبد الكريم بن حمد البابطي/ السيد  سعودي  عضو  مستقل

  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش/ السيد  سعودي  منتدبالعضو ال  تنفيذي

  .الشرآة: المصدر

 والخاصة من النظام االساسي للشرآة) ١٧(آمال عملية االآتتاب، سوف يقوم مجلس االدارة في أسرع وقت ممكن بدعوة الجمعية العامة غير العادية لإلنعقاد للموافقة على تعديل المادة ا بعد أن يتم  *
ن ليكونا عضوين مستقلين غير تنفيذيين يمثلون الجمهور من ي عضو، وعلى أن يتم تعيين العضويين الجديد١١ أعضاء الى ٩ االدارة من دد أعضاء مجلستم زيادة عيبتشكيل مجلس االدارة، بحيث 

  . عن هيئة السوق الماليةمن الئحة حوآمة الشرآات الصادرة) ١٢(المساهمين في الشرآة وفقًا لمتطلبات المادة 

  عنوان الشرآة 
 
 
 

  شرآة داراألرآان للتطوير العقاري
  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش العضو المنتدب السيد:  المعتمدممثل الشرآة

  الرياض، طريق المعذر
  ١١٦٥٦الرياض   ١٠٥٦٣٣ص ب 

  المملكة العربية السعودية
      ٩٨٦٦ -٢٠٦ -١ -٩٦٦+: هاتف
   ٨٠٠ ١٢٣ ٣٣٣٣: هاتف
   -١ -٩٦٦+٢٠٦- ٩٨٦٧: فاآس

  
   سكرتير مجلس اإلدارة

  بندر بن عبد اهللا الفاضل/ لسيدا
  شرآة داراألرآان للتطوير العقاري

  الرياض، طريق المعذر
  ١١٦٥٦الرياض   ١٠٥٦٣٣ص ب 

  المملكة العربية السعودية
      ١١٠٠ -٢٠٦ -١ -٩٦٦+ : هاتف
   ٨٠٠ ١٢٣ ٣٣٣٣: هاتف
  ٩٨٦٠ -٢٠٦ -١ -٩٦٦+ : فاآس

 

  مسجل األسهم
 تداول

  أبراج التعاونية
 طريق الملك فهد ٧٠٠

  ١١٥٥٥الرياض  ٦٠٦١٢ص ب 
 المملكة العربية السعودية

   +٩٦٦- ١-٢١٨-١٢٠٠      :هاتف
   +٩٦٦- ١-٢١٨-١٢٢٠      :فاآـس

  sa.com.tadawul@webinfo           :بريد إلكتروني



 

 
 ت

  المستشارون
  ومدير سجل اآتتاب المؤسساتالمستشار المالي ومدير االآتتاب

  مجموعة سامبا المالية
  ٨٣٣. ب.ص

  شارع المطار القديم 
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١الرياض 
   +٩٦٦- ١-٤٧٧-٤٧٧٠      :هاتف
  +٩٦٦- ١-٤٧٩-٩٤٠٢      :فاآـس

  

  

  المستشار القانوني لالآتتاب
  ل الشيخ آمحامي محمد ال مكتب

  بالتعاون مع وايت آند آيس إل إل بي
   ١٧٤١١ب .ص

   شارع الملك فهد–مبنى شرآة الخزف السعودي  
 ، المملكة العربية السعودية١١٤٨٤الرياض 
   +٩٦٦- ١-٤٦٤-٤٠٠٦      :هاتف
  +٩٦٦- ١-٤٦٥-١٣٤٨      :فاآـس

  
  مكتب المحامي محمد آل الشيخ

  

  المحاسب القانوني
   محاسبون قانونيون–زالة وشرآاه طالل أبو غ

  ٩٧٦٧ص ب  
   ، الطابق الثاني، المدخل الجنوبيبناية الخالدّية  -شارع العلَيا العام

  ، المملكة العربية السعودية ١١٤٢٣الرياض 
   +٩٦٦- ١-٤٦٤-٢٩٣٦      :هاتف
  +٩٦٦- ١-٤٦٥-٩٩١٥      :فاآـس

 

  

  مستشار دراسات السوق
 

   َيةويق التساتاالستشارللدراسات وجودو 
  مرآز اتريم ٧٠٧مكتب 
  ، دبي، اإلمارات العربَية المتحدة٣٢٨٥٣: ب.ص

  ٥٥ ٣٩ -٣٥٥ -٤-٩٧١+                            :هاتف
 ٣٣ ٥٠ -٣٥٥ -٤-٩٧١+                           :فاآـس
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  متعهد تغطية االآتتاب الرئيس
  مجموعة سامبا المالية

  ٨٣٣. ب.ص
  ع المطار القديم شار

 ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١الرياض 
   +٩٦٦- ١-٤٧٧-٤٧٧٠    :هاتف
   +٩٦٦- ١-٤٧٩-٩٤٠٢    :فاآـس

 

 متعهدو تغطية االآتتاب المساعدون

  البنك العربي الوطني

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب.المرآز الرئيس، ص
  

  )بسا(البنك السعودي البريطاني 

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص
  

  بنك الرياض

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.المرآز الرئيس، ص
  

  المستشار القانوني للمتعهد الرئيس للتغطية ومتعهدي التغطية المساعدين

   المستشارون القانونيون
  لتعاون مع بيكر آند مكنزي المحدودةترآي الشبيكي با

   ٤٢٨٨ص ب 
   ١١٤٩١الرياض 

 المملكة العربية السعودية

  

 المصارف الرئيسة للشرآة

 

 

  البنك العربي الوطني

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب.المرآز الرئيس، ص
 

  مجموعة سامبا المالية

   المملكة العربية السعودية، ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.المرآز الرئيس، ص

  )ساب(البنك السعودي البريطاني 

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

  

  البنك األهلي التجاري 

   ، المملكة العربية السعودية٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب.المرآز الرئيس، ص



 

 
 ج

  البنوك املستلمة

  
  مجموعة سامبا المالية

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.لمرآز الرئيس، صا

  
  مصرف الراجحي 

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١١، الرياض ٢٨. ب.المرآز الرئيس، ص

  
  البنك األهلي التجاري 

  ، المملكة العربية السعودية٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥. ب.المرآز الرئيس، ص

  
  البنك العربي الوطني 

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢. ب.رآز الرئيس، صالم

  
  )ساب(البنك السعودي البريطاني 

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

  
  بنك الرياض

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.المرآز الرئيس، ص
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 ملخص االكتتاب

  داراألرآان للتطوير العقاريشرآة   :ةلشرآا
  ريال سعودي مليون  ٥،٤٠٠  :مال رأس

  . سهم عادي مدفوعة بالكاململيون ٥٤٠  :إجمالي عدد األسهم المصدرة
، ")األسهم المطروحة("سهم  ٥٩،٤٥٤،٠٠٠لعدد ") الطرح("الطرح األولي العام   :الطرح

 للسهم مدفوعة بالكامل وتمثل رياالت سعودية) ١٠(وبقيمة اسمية قدرها عشرة 
  : يقتصر االآتتاب على و.من رأس المال المصدر للشرآة% ١١٫٠١ بمجملها

ويشار (وتشمل مجموعة من المؤسسات : المستثمرون من المؤسسات) أ(الشريحة 
التي خاطبها مدير سجل اآتتاب المؤسسات ") المؤسسات المكتتبة"إليها مجتمعة بـ

 بحسب معايير خاصة محددة مسبقا من ين البائعينوالمساهمبعد التشاور مع الشرآة 
من أسهم % ٧٠سهم تمثل  ٤١،٦١٧،٨٠٠ خصص للمؤسسات المكتتبة. قبل الهيئة
  .االآتتاب

ويشمل ذلك األشخاص السعوديون الطبيعيون بما : المكتتبون األفراد) ب(الشريحة 
د قصر من زوج غير المطلقة أو األرملة التي لها أوال في ذلك المرأة السعودية

" المكتتب"ـيشار إليه منفردا ب(سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لصالحها 
% ٣٠سهم تمثل  ١٧،٨٣٦،٢٠٠سيخصص للمكتتبين "). المكتتبين"ـومجتمعين ب

  .من أسهم االآتتاب
من أسهم االآتتاب للمؤسسات % ٧٠سهم تمثل  ٤١،٦١٧،٨٠٠سيخصص عدد 

سيخصص  . سهم آما هو موضح أدناه٢٩،٧٢٧،٠٠٠إلى المكتتبة قابلة للتخفيض 
يحق لمدير سجل . من أسهم االآتتاب% ٣٠سهم تمثل  ١٧،٨٣٦،٢٠٠للمكتتبين 

المخصصة للمؤسسات المطروحة سهم األاآتتاب المؤسسات المكتتبة تخفيض عدد 
من األسهم المطروحة وذلك في حال  %٥٠تمثل  ٢٩،٧٢٧،٠٠٠المكتتبة إلى 

 في .أو في حالة أخرى بعد موافقة الهيئة مكتتب ١،٧٨٣،٦٢٠تتبين تجاوز عدد المك
حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم االآتتاب المطروحة على المكتتبين بمقدار 

  . سهم٢٩،٧٢٧،٠٠٠ سهم من األسهم المطروحة ليبلغ مجموعها ١١،٨٩٠،٨٠٠
   ريال سعودي للسهم٥٦  :سعر الطرح

   سعودية رياالت ١٠  :القيمة االسمية للسهم
  سهم عادي مدفوعة بالكامل ٥٩،٤٥٤،٠٠٠  :عدد األسهم المطروحة لالآتتاب

من رأس مال الشرآة %) ١١٫٠١( في المائة ١١٫٠١تمثل األسهم المطروحة   :نسبة األسهم المطروحة من رأس المال
  المصدر 

  ريال سعودي ٣،٣٢٩،٤٢٤،٠٠٠   :القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالآتتاب
  من األسهم المطروحة%) ١٠٠( سهم وهي تمثل مائة في المائة ٥٩،٤٥٤،٠٠٠  :د أسهم االآتتاب المتعهد بتغطيتهاعد

في المائة  ٧٠من األسهم المطروحة تمثل ما ال يزيد عن سهم  ٤١،٦١٧،٨٠٠  :شريحة المؤسسات
  من األسهم المطروحة%) ٧٠(

من آل  إلى، من قبل الهيئةموجهة، وتجوز الموافقة عليهاشريحة المؤسسات   :المؤسسات االستثمارية المؤهلة
أي شرآة، أو شراآة غير (المؤسسات االستثمارية بما فيها الشرآات االستثمارية 

مسجلة، أو شرآة تضامن، أو منشأة أخرى تملك، أو تكون عضوًا في مجموعة 
خاص واألش) تملك، أصوًال صافية ال تقل قيمتها عن خمسين مليون ريال سعودي

، واألشخاص المستثنون، وصناديق  من قبل هيئة السوق الماليةالمرخص لهم
   .االستثمار في المملكة العربية السعودية

يمكن للمؤسسات االستثمارية المؤهلة والتي تم االتصال بها مباشرة من قبل مدير   :االآتتاب والتخصيص بالنسبة للمؤسسات االستثمارية
تاب المساعدين، أن تتقدم بطلب غير قابل لإللغاء لشراء االآتتاب أو مديري االآت

  .األسهم المطروحة مصحوبا بالتزام بالتمويل من حساب محدد لدى مدير االآتتاب
سيتم تخصيص شريحة المؤسسات حسبما تقرره الشرآة بعد االنتهاء من تخصيص   :تخصيص األسهم المطروحة في شريحة المؤسسات

  . شريحة المكتتبين األفراد
من %) ٣٠( في المائة ثالثينسهم من األسهم المطروحة تمثل  ١٧،٨٣٦،٢٠٠  :شريحة المكتتبين األفراد

  األسهم المطروحة 
 في بما الطبيعيين السعوديين شريحة المكتتبين األفراد موجهة فقط إلى األشخاص  :)المكتتبون(المستثمرون األفراد المؤهلون 

 سعودي غير زوج من قصر أوالد لها التي أو األرملة المطلقة السعودية المرأة ذلك
  لصالحها بأسمائهم تكتتب أن لها يحق حيث

  لالآتتاب من األسهم المطروحة  أسهم)١٠( عشرة  :الحد األدنى لالآتتاب
   ريال سعودي٥٦٠  :قيمة الحد األدنى لالآتتاب

  سهم المطروحة لالآتتاب سهم من األ٥٠٠،٠٠٠  : األفرادالحد األقصى لالآتتاب من المكتتبين



 

 
 خ

   ريال سعودي٢٨،٠٠٠،٠٠٠  :قيمة الحد األقصى لالآتتاب
ريحة   ي ش اب ف ة لالآتت هم المطروح صيص األس تخ

  :المكتتبين األفراد
 -ما يتبقى من األسهم المطروحة و ، لكل مكتتبأسهم ١٠إن الحد األدنى للتخصيص 

بة ما طلبه آل مكتتب تناسبي بناء على نسعلى أساس   سيتم تخصيصه - إن وجدت 
، ٢،٩٧٢،٧٠٠تجاوز عدد المكتتبين وإذا . المطلوب االآتتاب بهااألسهم إلى إجمالي 

وسوف يتم حينها تخصيص األسهم الحد األدنى فإن الشرآة ال تضمن تخصيص 
  .المطروحة في شريحة المكتتبين األفراد بالتساوي فيما بين المكتتبين

  . ين البائعين يدفع متحصالت االآتتاب للمساهمسوف  :استخدام متحصالت االآتتاب
ويستمر لفترة ) م١٢/٢٠٠٧ /١الموافق (هـ ٢١/١١/٨١٤٢سيبدأ االآتتاب في يوم   :فترة االآتتاب

الموافق (هـ ٢٨/١١/٨١٤٢شاملة آخر يوم إلغالق االآتتاب )  أيام٨(
  ).م٨/١٢/٢٠٠٧

الموافق (هـ ٣/١٢/٨١٤٢صاه يتوقع أن يتم تخصيص األسهم في موعد أق  :تاريخ التخصيص
  )م١٣/١٢/٢٠٠٧

سوف يتم رد فائض االآتتاب إلى مقدمي الطلبات دون أية عموالت أو استقطاعات   :أموال االآتتابمن  فائضالإعادة 
) م١٣/١٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ٣/١٢/٨١٤٢من قبل البنوك المستلمة وذلك يوم 

 -لتخصيص ورد الفائضقسم ا – "شروط وتعليمات االآتتاب"راجع قسم فضًال (
  ).من هذه النشرة ١٠٠بالصفحة رقم  

عن أية سنة مالية بعد الشرآة  تحققهاتستحق األسهم المطروحة لالآتتاب أية أرباح   :توزيع األرباح
سياسة توزيع "لإلطالع على سياسة توزيع أرباح الشرآة راجع قسم ( فترة االآتتاب

  .)من هذه النشرة ٨٠ بالصفحة رقم "األرباح
للشرآة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يتمتع أي مساهم بحقوق تصويت تفضيلية،   :حقوق التصويت

سهم  ٢٠بل يمنح آل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم يملك 
لمزيد من المعلومات . (على األقل حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت فيها

  ").حقوق التصويت"اجع قسم عن حقوق التصويت في الشرآة ر
عبد  باإلضافة إلى األستاذ نون المؤسسوالمساهمهم  وين البائعينال يجوز للمساهم  :القيود على األسهم

ثالث التصرف في أسهمهم خالل ، العضو المنتدب، اللطيف بن عبد اهللا الشالش
بعد و. من تاريخ بدء تداول األسهم المطروحة في السوق") فترة الحظر("سنوات 

 ن فقطون المؤسسوالمساهمهم  وين البائعينانتهاء فترة الحظر هذه، يمكن للمساهم
 التصرف في ، العضو المنتدبعبد اللطيف بن عبد اهللا الشالشباإلضافة إلى األستاذ 

 وال توجد قيود على آافة المساهمين غير .أسهمهم بعد الحصول على موافقة الهيئة
 مباشرة بعد إدرج أسهم الشرآة في القائمة المؤسسين في التصرف في أسهمهم

  .الرئيسة وبدء تداول أسهمها المطروحة في السوق
 لم يسبق وجود سوق نظامي تتداول فيه أسهم الشرآة، ولم يسبق تداولها في السوق   :إدراج و تداول األسهم

ل بعض المالية، اال أنه قد تم إجراء العديد من عمليات البيع والتنازل الفردية من قب
المساهمين في الشرآة من غير المساهمين المؤسسين عن أسهمهم في الشرآة والبالغ 

 سهم عن طريق تنازالت خطية تنظم لدى إدارة شؤون ١٠٢،٥٦٤،١٠٠مجموعها 
المساهمين المسؤولة عن سجل المساهمين في الشرآة وفقًا للسعر الذي يتفق عليه 

وقد بلغ عدد عمليات . دخل من الشرآةالمساهم البائع والطرف المشتري دون أي ت
م ٢٠٠٦عملية بيع للعام  ١،٨٣٢البيع التي أجريت على األسهم المذآورة حوالي 

م، وقد بلغ عدد االسهم التي شملتها عمليات ٢٠٠٧عملية بيع للعام  ١،٢٩٦ عددو
سهم  ٩،٩٨١،٢٥٠عدد م و٢٠٠٦سهم للعام  ١٠،٥٧٩،٣٤٨ عددالبيع المذآورة 

ريال للعام  ٥٣ريال الى  ٤٨غ قد ترواح سعر السهم الواحد مبلو. م٢٠٠٧للعام 
وقد تقدمت .  المذآورين على التوالينريال للعامي ٥٥ريال الى  ٤٩م و ٢٠٠٦

الشرآة بطلب للهيئة بغرض تسجيل أسهمها في القائمة الرسمية وحصلت على جميع 
تي طلبتها الهيئة، الموافقات الرسمية المتعلقة بهذه النشرة والمستندات األخرى ال

ومن . باإلضافة إلى موافقة آافة الجهات النظامية ذات العالقة على تنفيذ الطرح
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص 

  . ")تواريخ مهمة للمكتتبين"راجع قسم (االسهم 
وقد تم استعراض هذه . في هذا الطرحهناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار   :عوامل المخاطرة

من هذه النشرة، والتي يجب مراجعتها بعناية " عوامل المخاطرة"المخاطر في قسم 
  .قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم المطروحة

) ٣،٣٢٩،٤٢٤،٠٠٠(تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االآتتاب ما يقارب   :المصاريف
 ئة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وثالثماتثالثة مليارا

آمصاريف سعودي ريال  ١١٦،٥٢٩،٨٤٠ريال سعودي، سيدفع منها حوالي 
لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني لالآتتاب والمراجع 
القانوني، آما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة 

  .اريف التسويق والطباعة والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدارومص



 

 
 د

  تواريخ مهمة للمكتتبني
  

  التاريــــخ      الجدول الزمني للطرح
  

  فترة الطرح للمؤسسات االستثمارية
  

   )م١٤/١١/٢٠٠٧الموافق (هـ ٤/١١/١٤٢٨من يوم 
  ).م٢١/١١/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/١١/١٤٢٨إلى نهاية يوم 

  
  تتابفترة االآ

  
  ) م١/١٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/١٤٢٨ /٢١من يوم 

  ).م٨/١٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/١٤٢٨ /٢٨إلى نهاية يوم 
  

  آخر يوم لتقديم طلبات االآتتاب وسداد قيمة االآتتاب
  

  ).م٨/١٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/١٤٢٨ /٢٨يوم 
  

 )إن وجدت(إشعار التخصيص النهائي ورد أموال فائض االآتتاب
  
  ).م١٣/١٢/٢٠٠٧الموافق(هـ ١٢/١٤٢٨ /٣يوم

  
  تاريخ بدء تداول األسهم في السوق

  
  .بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة

  . ة السعوديةسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية في الصحف المحلية في المملكة العربي. المواعيد المذآورة في الجدول الزمني أعاله مواعيد تقريبية: مالحظة

  آيفية التقدم بطلب االآتتاب 
آما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها األشخاص السعوديين الطبيعيين من األفراد،  من أسهم االآتتاب على) ب(في الشريحة يقتصر االآتتاب  

ويقتصر االآتتاب .  أمومتها لألوالد القصرتمايثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثب، على أن تقدم أوالد قصر من زوجها غير السعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها
سيتم توفير نماذج طلبات االآتتاب في أثناء فترة االآتتاب لدى مدير االآتتاب والبنوك المستلمة، وعلى الموقع . على المستثمرين المؤسسيين) أ(في الشريحة 

 االآتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ويمكن أيضًا. اإللكتروني لمدير االآتتاب
 )٢(يكون للمكتتب حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمات، و) ١( الذين سبق أن اشترآوا في االآتتابات التي جرت مؤخرًا شريطة أن للمكتتبين األفراد

    .أال تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اآتتابه في طرٍح جرى حديثًا
ويجب على آل مكتتب أن يوافق على آل الفقرات . من هذه النشرة" شروط وتعليمات االآتتاب"يجب تعبئة نماذج طلبات االآتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في قسم 

. وتحتفظ الشرآة بحقها في رفض أي اآتتاب بصورة جزئية أو آلية، في حالة عدم استيفاء أي من شروط االآتتاب. في نموذج طلب االآتتاب ذات العالقةالواردة 
. لزمًا بين المكتتب والشرآةيعتبر طلب االآتتاب عندئذ اتفاقًا م. من مدير االآتتاب أو أحد البنوك المستلمةوال يسمح بتعديل طلب االآتتاب وسحبه بعد استالمه 

  ).من هذه النشرة ١٠١ بالصفحة رقم "شروط وتعليمات االآتتاب" قسم فضًال انظر(
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  ملخص املعلومات األساسية
تهم المستثمرين المحتملين وينبغي على مستلمي هذه إال أن هذا الملخص ال يتضمن جميع المعلومات التي . لمعلومات الواردة في هذه النشرةنبذة عن ايهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى تقديم 

  .االآتتابالنشرة أن يقرؤوها آاملة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم 

  الشركة

هـ ١٦/٤/١٤٢١ وبتاريخ. آمؤسسة فردية مملوآة من قبل السِيد هذلول بن صالح الهذلول) م٢٨/١٢/١٩٩٤(هـ الموافق ٢٥/٧/١٤١٥تأسست الشرآة في 
 ريال سعودي بمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا ه مليونقدر تم تحويل المؤسسة إلى شرآة ذات مسؤولَية محدودة برأس مال )م٢٠٠٠يوليو  ١٨ق المواف(

طورت . خالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا ورقية بنت سليمان الشالشالشالش وهذلول بن صالح الهذلول و
 إبتداًء من .وحدة سكنية للقطاع الخاص آما نفذت مشروع سمو األمير سلمان بن عبد العزيز الخيري لإلسكان ٢٠٠م، ٢٠٠٠م و ١٩٩٧الشرآة خالل األعوام 

 إدارة تطوير المرافق علىز م، شرعت الشرآة في التوسع الجغرافي تأسيسًا على المؤشرات اإليجابية لنمو الطلب على الوحدات السكنية مع الترآي٢٠٠٠العام 
 إلىرأسمالها  زادت، وبالتالي ملكة العربية السعوديةمالسكنية لقطاع الدخل المتوسط، وذلك من خالل تنفيذ مشروعات سكنية في المنطقتين الغربية والشرقية لل

شرآة توصية باألسهم الى ثم تحولت  ،)م٣/٣/٢٠٠٣(هـ الموافق ٣٠/١٢/١٤٢٣في شرآاء جدد ثالثة شرآاء ودخول أحد الوخروج مليون ريال سعودي  ٧٠
وآانت تضم حينئذ إثني عشر مساهمًا ) م٤/١/٢٠٠٤(هـ الموافق ١١/١١/١٤٢٤مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل في  ١٤٠وتمت زيادة رأسمالها إلى 

  .مؤسسًا
 ).من هذه النشرة ٢٥ بالصفحة رقم "تطور رأس االمال"سم للمزيد من المعلومات عن تطور الهيكل القانوني للشرآة ورأسمالها، يرجى مراجعة ق(
 

، مباني تجارية، إدارة أمالك، )متر مرَبع ٦١٢،٠٠٠(الخاص تشمل تطوير أراٍض م بتنفيذ عقود للقطاعين العام و١٩٩٤شرآة عملياتها منذ العام البدأت 
اتجاهات السوق وتطوير إجراءات العمل من خالل القيام ببحوث تغيرات وسيس هذه في رصد ودراسة م، وقد استغلت الشرآة فترة التأوحدة سكنية ١٥٥و

 الوحدات السكنية بمعدالت مضطردة منذ علىمبادرة الحكومة لتشجيع االستثمار الخاص في قطاع السكن دفعت الطلب . السوق المكثفة والدراسات الميدانَية
المكون السكني للسوق لالستفادة من هذه الفرصة، حيث قامت بإنشاء عدد من على ز أآثر يترآبالوعليه، عدلت الشرآة من استراتيجيتها . م١٩٩٧العام 

  .الوحدات السكنية وتطوير مساحة مقدرة من األراضي الخام  وشراء وبيع المباني السكنية والتجارية
 

 ٢،٣٠٠ مشروعًا وإنشاء ٣٧البدء في تطوير /م من إآمال٢٠٠٤م إلى العام ٢٠٠٠  في الفترة الممتّدة من العام آةمن خالل التوسع المذآور، تمكنت الشر
  .مليون مترًا مرَبعًا من األراضي التجارية والصناعية  ١٫٧ و ترًا مربعًا من األراضي السكنَيةمليون م ٩ سكنَية، آما طورت حوالي وحدة

  
دراسة "أنظر قسم فضًال (لدراسة سوق اإلسكان ") شرآة جودو("م عَينت دار األرآان، شرآة جودو للدراسات واإلستشارات التسويقَية ٢٠٠٤في عام 
المستقبلي، وبناًء على دراسة سوق قطاع اإلسكان التي قامت بها الشرآة مطلع ذلك العام، ونظرًا لمؤشرات الطلب ). من هذه النشرة ٦بالصفحة رقم  "السوق

 نتائج الدراسة المعنية، وافق على الوحدات السكنية لفئة الدخل المتوسط، وبناءًا علىلطلب معدالت اتراآم مؤشرات إيجابَية لتنامي ومن البحث إليه  انتهى ماو
  . مجلس اإلدارة على خَطة الشرآة اإلستراتيجَية المقترحة للتوسع

 
 م تحالفًا إستراتيجيًا مع٢٠٠٥ العام إذ وقعت في يناير من ، تحالفات إستراتيجية مع آبرى الشرآات العالمية لشرآة مساهمة،  دار األرآان، بعد تحولها عقدت

 معها التحالفيهدف  و،إدارة المشاريع في آافة مراحل التنفيذيكية تعمل في مجاالت تخطيط ووهي شرآة أمر ،)"تيرنر(" تيرنر العالمية لالستشارات الهندسية
  لالستشارات التسويقيةم تحالفًا إستراتيجيًا مع آلتونز البريطانية٢٠٠٥ام يونيو من ع آما وقعت في  إدارة مشروعاتها،علىالتقنية لتعزيز قدرة الشرآة الفنية و

 خدمات استشارية في علىللحصول ف معها لويهدف التحا ،ستشارية في مجال التسويقاالخدمات م اليتقدمتخصصة في وهي شرآة بريطانية  ،)"آلوتنز("
 . المحتملينعمالء آبر عدد ممكن من الالالوصول مجال التسويق تمكن الشرآة من 

  
، مستفيدة من الخبرات المتراآمة والتحالفات لفئة الدخل المتوسط م في تطوير بيئات سكنَية متكاملة٢٠٠٥عام الالجدير بالذآر أن الشرآة شرعت منذ 

رها في آافة أرجاء المملكة، وذلك من التجاري وانتشاسمها اداراألرآان خالل السنوات المنصرمة في تعزيز  وقد استثمرتاإلستراتيجَية وتوفر األراضي 
، في المجاالت الفنية  وهي شرآة إستشارات هندسية عربية مقرها بيروتخالل التعاون مع مؤسسات إستشارية عالمية، آشرآة تيرنر وشرآة دار الهندسة

عقاري يتمثل في تطوير بيئات سكنية متكاملة بدًال عن تطوير باستحداث مفهوم جديد ومتفرد للتطوير الآة قامت الشر  آما.والتقنية المتعلقة بتنفيذ مشاريعها
دار األرآان مرآزًا رياديًا في مجال التطوير الحضري  أتتبوقاعدة التطوير التي تمخضت عن هذا المفهوم أسهمت إسهامًا فاعًال في أن . وحدات سكنية فحسب

بحسب دراسة السوق التي ير العقاري، واألرآان للتطو دارشرآة  إَن .خططها المستقبلَيةها و المذآورة تؤهلها لتنفيذ رؤاتعتقد الشرآة أن العواملو. الحديث
  .  بالمملكةأعدتها شرآة جودو، تصنف حاليًا من أآبر المطورين العقاريين في القطاع السكني

 
 حصلت بموجبها على ونظم إدارة الجودة  حيث طبقت الشرآة، لديهاالتوُسع في حجم استثمارات الشرآة اقتضى إعادة الهيكلة التنظيميةعلى صعيٍد آخر، إَن 
  .ونظم تنمية وتطوير الموارد البشرية) أوراآل( آما طبقت أيضًا نظم تخطيط موارد المنشاة ٩٠٠١ ISO) (شهادة الجودة العالمية

  
ادي في قطاع التطوير العقاري في المملكة وذلك من خالل  المحافظة على مرآزها الريعلىداراألرآان للتطوير العقاري شرآة إَن ما سبق ذآره، يؤآد حرص 

لتطوير مختلف منتجاتها ) من خالل تحالفات استراتيجية مع منشآت عالمية مشهود لها بالكفاءة المهنية(تطبيق نظم إدارة الجودة، البحث العلمي ونقل المعرفة 
  . القدرة الشرائية للعمالء المحتملين وأيضًا تلبي آافة احتياجات واختيارات آافة العمالءلتتسم  بالتميز والجودة العالية واألسعار التنافسية التي توافق

 في انتقاء المواقع االستراتيجية الشرآةخبرة بقدرة دار األرآان على تلبية آافة احتياجات واختيارات العمالء بأسعار تنافسَية، فيعود ذلك إلى أما فيما يتعَلق 
يشكالن عامالن أساسيان للمحافظة على سمعة الشرآة التجارية ودرء المخاطر ، وهما عقاري، ومقدرتها المالية العاليةلتطوير اللتحقق رؤاها في مجال ا

  .التنافسية المحتملة
 
 



 

 
 ر

 نواحي القوة والميزات التنافسية
  : آما يليالمزايا التنافسية يمكن تلخيصهايعتقد أعضاء مجلس إدارة الشرآة أن الشرآة تتمتع بالعديد من 

  االسم المعروفالمكانة في السوق و •
  الرأسي واألفقي التوسعو من خالل االبتكار في المنتج والنم •
       الريادة في قطاع التطوير العقاري السكنيميزة  •
 إقتصاديات الوفرة •
  سجل الربحية المتواتر •
  فريق إداري خبير ومتمرس •
  مع الجهات النظاميةاإليجابية العالقة  •
  ويرالتطالبحث و •
  التحالفات االستراتيجية •
   المعلوماتنظم تقنية •
 دارة وتأآيد الجودة ومواآبة المعايير والمقاييس العالمَيةإنظم  •

 الرؤية
  .لشراء المساآن أن تقود شرآة دار األرآان قطاع التطوير العقاري السكني وتظل الخيار األمثل

 الرسالة

، مع المحافظة على معايير  جدًابما يتناسب وجميع األذواق واإلحتياجات، وبأسعار منافسة الوحدات السكنيةتسعى شرآة دار األرآان دومًا  لمقابلة الطلب من 
  . جودة عالية وذلك ضمن إطار فلسفة التطوير الشامل للبيئات السكنية

  

  إستراتيجية العمل
المعروف، سم واالة والمكانة في السوق القوب آة الرائد، الذي يتسمالشرالستفادة من مرآز المتواتر من خالل ا تهدف إلى النمو  الشرآة عملإستراتيجية

  قراءتها المتأنية وفهمها العميق لقواعد التطوير وإمكانات ومتغيرات السوق الذي على اومواردها المالَية الضخمة، وتعتمد الشرآة في تحقيق إستراتيجيته
القيام بالبحوث وتوفير  تطوير العقاري على إدارة وتنسيق مكونات التطوير آاَفة، التي تتمثل فيتمارس فيه نشاطها، آما تعتمد الشرآة في تطبيق مفهوم ال

  اإلسالميتعين العمالء المحتملين على الحصول على التمويل األراضي والتعاقد مع المصممين والمخططين والمقاولين، وتبني استراتيجية تسويق فاعلة
  : المبادرات اإلستراتيجية التاليةعلى موقع القيادة هذا بالترآيز علىآان للحفاظ هذا وتخطط شرآة دار األر .المناسب

مع   لفئة الدخل المتوسط من السكان والتي تساهم إيجابيًا في تطوير نظم التخطيط الحضري األآثر فاعلية، االلتزام بقاعدة تطوير البيئات السكنية •
  العاليةالمحافظة على معدالت الربح 

 تها حصمعدل   ورفعيات في تطوير البيئات السكنيةلفاتها اإلستراتيجَية وإمكانات البحث والتطوير بما يمكن من تحقيق أفضل اإلستراتيجتعزيز تحا  •
 .السوقية

  .  مدى مراحل تطوير المشاريع المختلفةعلىالمبيعات ستثمار في تعزيز أنشطة التسويق واال •
 "عوامل المخاطرة"  قسمفضًال انظر(يجب أن ُتؤخذ في االعتبار فيما يتعلق باالستثمار في أسهم االآتتاب ولمزيد من المعلومات عن بعض العوامل التي 

  ). هذه النشرةمن ١بالصفحة رقم 
 
 
 
 

  هيكل ملكية الشرآة
سهم بقيمة اسمية ) ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠(  من أسهم الشرآة العادية البالغة خمسمائة وأربعون مليون)%٨١٫٠١(ثمانين بالمائة وواحد   المساهمون البائعونيمتلك

  ٥٩،٤٥٤،٠٠٠سهم  تسعة وخمسين مليون وأربعمائة وأربعة وخمسين ألفرياالت للسهم الواحد، ويبلغ العدد اإلجمالي لألسهم المطروحة لالآتتاب  ١٠قدرها 
ويبلغ إجمالي .  من المساهمين البائعين في الشرآةملكية آل إن أسهم االآتتاب مطروحة بالتناسب حسب. من رأسمال الشرآة% ١١٫٠١سهم تمثل بمجملها 

  .  مساهمًا٥،٥٥٧عدد مساهمي الشرآة آما في تاريخ هذه النشرة 
  .ويمثل الجدول التالي هيكل ملكية الشرآة قبل وبعد طرح األسهم لالآتتاب

 
 
 
 
 
 



 

 
 ز

 ١هيكل الملكية قبل وبعد االآتتاب: ١الشكل رقم  

  .الشرآة: لمصدر

% ٨٫٦١وأن أآبر عشر مساهمين غير مؤسسين يملكون % ٠٫٠٠٠٠١و% ٢٫٥٩٢٥٩ مساهم تتراوح نسبة ملكيتهم ما بين ٥،٥٤٥فقد بلغ عدد المساهمين غير المؤسسين  ،آما بتاريخ هذه النشرة    * 
وعبد العزيز عبد اهللا % ١٫٣٩يز عبد اهللا الكنهل ويملك وعبد اللطيف عبد العز% ١٫٨٥وعبد الملك عبد العزيز سليمان السكيت ويملك % ٢٫٥٩وهم دهام محمد حمود الدهام ويملك  :في الشرآة

أحمد محمد عثمان و%٠٫٣٣ ويملك علي صالح علي العثيمو% ٠٫٤٠ ويملك المسندمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن و %٠٫٤٨ ويملك ناصر محمد عبد اهللا النابتو% ١٫٠٩محمد السديس ويملك 
 .من األسهم% ٠٫١٤وعبد اللطيف عبد اهللا شالش الشالش ويملك % ٠٫١٥ ويملك  صالح العثيموأحمد محمد% ٠٫١٩ ويملك الدهش

  بعد انتهاء االآتتاب ** 

                                                 
")المساهمون البائعون("يرجى مراجعة الملكَية النفعَية في قسم    ١  

 قبل االآتتاب بعد االآتتاب
 المساهم عدد األسهم نسبة الملكية رأس المال  عدد األسهم  نسبة الملكية   المالرأس

 *المساهمون غير المؤسسين ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ %١٨٫٩٩ ١،٠٢٥،٦٤١،٠٠٠ ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ %١٨٫٩٩ ١،٠٢٥،٦٤١،٠٠٠
 شرآة األرآان المحدودة للتعمير ٥٢،٩٦٥،٩٠٠ %٩٫٨١ ٥٢٩،٦٥٩،٠٠٠ ٤٥،٧٦٧،٠٥٢ %٨٫٤٨ ٤٥٧،٦٧٠،٥٢٠
 شرآة منازل للتعمير ٤٩،٤٢٠،٠٠٠ %٩٫١٥ ٤٩٤،٢٠٠،٠٠٠ ٤٢،٧٠٣،٠٩٢ %٧٫٩١ ٤٢٧،٠٣٠،٩٢٠
 يوسف بن عبد اهللا الشالش ٤٨،٦٠٠،٠٠٠ %٩٫٠٠ ٤٨٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤١،٩٩٤،٥٤٢ %٧٫٧٨ ٤١٩،٩٤٥،٤٢٠
 شرآة مملكة التقسيط للتجارة ٤٨،٠٦٠،٠٠٠ %٨٫٩٠ ٤٨٠،٦٠٠،٠٠٠ ٤١،٥٢٧،٩٣٦ %٧٫٦٩ ٤١٥،٢٧٩،٣٦٠
شرآة إعمار البيادر للتطوير  ٤٧،٢٥٠،٠٠٠ %٨٫٧٥ ٤٧٢،٥٠٠،٠٠٠ ٤٠،٨٢٨،٠٢٧ %٧٫٥٦ ٤٠٨،٢٨٠،٢٧٠
 هذلول بن صالح الهذلول ٤٣،٢٠٠،٠٠٠ %٨٫٠٠ ٤٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣٧،٣٢٨،٤٨٢ %٦٫٩١ ٣٧٣،٢٨٤،٨٢٠
 خالد بن عبد اهللا الشالش ٤٢،١٠٠،٠٠٠ %٧٫٨٠ ٤٢١،٠٠٠،٠٠٠ ٣٦،٣٧٧،٩٨٨ %٦٫٧٤ ٣٦٣،٧٧٩،٨٨٠
 ماجد بن عبد الرحمن القاسم ٣٣،٤٨٠،٠٠٠ %٦٫٢٠ ٣٣٤،٨٠٠،٠٠٠ ٢٨،٩٢٩،٥٧٤ %٥٫٣٦ ٢٨٩،٢٩٥،٧٤٠
 طارق بن محمد الجار اهللا ٢٧،٠٠٠،٠٠٠ %٥٫٠٠ ٢٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣،٣٣٠،٣٠١ %٤٫٣٢ ٢٣٣،٣٠٣،٠١٠
 عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش ٢٢،٦٨٠،٠٠٠ %٤٫٢٠ ٢٢٦،٨٠٠،٠٠٠ ١٩،٥٩٧،٤٥٣ %٣٫٦٣ ١٩٥،٩٧٤،٥٣٠
 ماجد بن رومي الرومي ١٤،٥٨٠،٠٠٠ %٢٫٧٠ ١٤٥،٨٠٠،٠٠٠ ١٢،٥٩٨،٣٦٣ %٢٫٣٣ ١٢٥،٩٨٣،٦٣٠
 عبد الكريم بن حمد البابطين ٨،١٠٠،٠٠٠ %١٫٥٠ ٨١،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٩٩٩،٠٩٠ %١٫٣٠ ٦٩،٩٩٠،٩٠٠
 **المكتتبون من الجمهور -  - ٥٩،٤٥٤،٠٠٠ %١١٫٠١ ٥٩٤،٥٤٠،٠٠٠
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  ملخص األداء املايل
م ٢٠٠٦ يونيو ٣٠م والفترة المنتهية في ٢٠٠٦م و٢٠٠٥، و م٢٠٠٤ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان بمؤشرات األداء الخاصة بالشرآة للسنوات المنتهية في 

   .اءتها مع القوائم المالية المراجعة بما في ذلك اإليضاحات حولها والمدرجة في أماآن أخرى من نشرة االآتتابوالتي يجب قر. م٢٠٠٧و
  أهم مؤشرات األداء: ٢الشكل رقم 

  

  

  
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

                                                 
   مليون سهم٥٤٠: وحدة القياس المعتمدة   ٢

  )بماليين الرياالت السعودية(   ديسمبر٣١الفترة المنتهية في   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 

 الوصف  م٢٠٠٤ م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧
  مؤشرات األداء      

  عدد الوحدات السكنَية المباعة  ١،٠٣٢ ١،٢٤٦ ١،٣٢٠  ٨٧١  ٨٨٩
  )بآالف األمتار المرَبعة(إجمالي مساحة األراضي المباعة   ٢،٠٤١ ٣،٤١٨ ٤،٢٢٦  ٢،١٣٥٫٣  ٢،٢٣٤٫٥

 مؤشرات قائمة الدخل      
 اإليرادات  ٢،٤٨٣٫٦ ٤،١٩٦٫٨ ٤،٣٥٢٫٦ ١،٧٣٤٫١ ١،٩٥٤٫٧
  ن المشاريع السكنيةاإليرادات م  ٧٢٤٫٢  ١،٠٠٦٫٠  ١،١٥٠٫٨ ٧٢٧٫٢ ٧٤٧٫٥

  اإليرادات من مشاريع األراضي  ١،٧٥٩٫٣  ٣،١٩٠٫٧  ٣،٢٠١٫٨ ١،٠٠٦٫٩ ١،٢٠٧٫٢
 إجمالي الربح   ١،٢١١٫٠ ٢،٠٢٩٫٦ ٢،١٢٢٫٧ ٨٢٩٫٣ ١،٠١٣
 الربح التشغيلي  ١،١٧٨٫٦ ١،٨٥٤٫٩ ٢،٠٥٠٫٥ ٧٨٥٫٣ ٩٦٨٫٣
 صافي الدخل  ١،٠٨٨٫٨ ١،٧٧٥٫٥ ١،٨١٣٫٩ ٧٨٥٫٩ ٨٩٦٫٤

 ة المرآز الماليمؤشرات قائم      
 نقدية وشبه نقدية  ٦٥٫٥ ٥٢٥٫٦ ١٨٣٫٦  ٧٥٠٫٥ ٩٠١٫٨
 ممتلكات ومعدات  ٨٠٫٤ ١٣٣٫٥  ١٥٦٫٠ ١٢٦٫٥ ١٥٨٫١

  )أراضي مطَورة(المخزون   ١،٢٥٠٫٤  ١،٧٩٥٫٧  ٢،٥٣٠٫٨ ١،٦٦٠٫٩ ٢،٩٧١٫٧
  مشاريع تحت التنفيذ  ٣،٧٢٥٫٣  ٧،٥٩٢٫٩  ٧،٩٣٥٫٩ ٨،٢٦١٫٧ ٩،٥٣٥٫٥
 إجمالي االصول  ٦،٠٥٢٫٧ ١٠،٨٢٣٫٨ ١١،٦٨١٫٦ ١١،٦٣٦٫٥ ١٥،٣٦٩٫٧

 إجمالي القروض  ٢٥٫١  - ٤١٤ ١٣٤٫٧ ٨٧٠
 إجمالي الخصوم  ٥٩٤٫٢ ٤٠٦٫١ ١،٠٦٩٫٩ ٤٣٢٫٨ ٣،٨٦١٫٧
 حقوق المساهمين  ٥،٤٥٨٫٥ ١٠،٤١٧٫٧ ١٠،٦١١٫٧ ١١،٢٠٣٫٧ ١١،٥٠٨

 مؤشرات التدفقات النقدية      
 ات النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفق  )٢،٩٥٣٫٨( )٢،٧٤٣٫٧( ٨٢١٫٨ ٩٠٫٢ )١،٩٧٩٫٦(
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  )٤٤٧٫٧( ٤٥٫٢ ٤٢٫٢ - )٨(

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  ٣،٤٣١٫١ ٣،١٥٨٫٦ (١،٢٠٥٫٩) ١٣٤٫٧ ٢،٧٠٥٫٩
 صافي التغير في النقدية  ٢٩٫٦ ٤٦٠٫١ (٣٤١٫٩) ٢٢٤٫٩ ٧١٨٫٢

 المؤشرات األساسية      
 نمو اإليرادات  %٨٧٫٧ %٦٩٫٠ %٣٫٧ - %١٢٫٧
 نمو صافي الدخل  %١٠٤٫٠ %٦٣٫١ %٢٫٢ - %١٤

 نسبة إجمالي الربح للمشاريع السكنَية  %٣٥٫١ %٤٦٫٨ ٤٧٫٧٪ %٤٤٫٠ %٥٢٫٣
  نسبة إجمالي الربح لألراضي المطَورة  %٥٤٫٤ %٤٨٫٩ ٤٩٫٢٪ %٥٠٫٦ %٥١٫٥
  اإليرادات/ لربحنسبة إجمالي ا  %٤٨٫٧  %٤٨٫٤  ٤٨٫٨٪ %٤٧٫٨ %٥١٫٨
 نسبة الربح التشغيلي  %٤٧٫٥ %٤٤٫٢ ٤٧٫١٪ %٤٥٫٢ %٤٩٫٥
 نسبة صافي الدخل  %٤٣٫٨ %٤٢٫٣ ٤١٫٦٧٪ %٤٥٫٣ %٤٥٫٩
 العائد على حقوق الملكية  %١٩٫٩٤ %١٧٫٠٤ ١٧٫٠٩٪ %٧ %٧٫٧
  ٢)بالريال السعودي(ربح السهم    ٢٫٠١ ٣٫٢٨ ٣٫٣٦ ١٫٤٦ ١٫٦٦

 )بالريال السعودي( السهم توزيع األرباح على  ٢٫٠١ ٣ ٣ - -
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 املصطلحات والتعريفات

  أ

 .اإلدارة العليا للشرآة: اإلدارة العليا •
 .االآتتاب في الطرح األولي ألسهم الشرآة:  أو االآتتاب العام االآتتاب •
  .سهم آما هو وارد في هذه النشرة ٥٩،٤٥٤،٠٠٠  الـ: أسهم االآتتاب •
  .الزوج والزوجة واألطفال: أقارب •

 ب

الراجحي، والبنك األهلي التجاري، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي مصرف  مجموعة سامبا المالية، و:نوك المستلمةالب •
 .البريطاني، وبنك الرياض

 ت

عمل االتفاقية المبرمة بين الشرآة ومتعهدي تغطية االآتتاب والتي وافق بموجبها متعهدو تغطية االآتتاب على الهو : التعهد بالتغطية •
على بيع أسهم االآتتاب، أو في حالة عدم حدوث ذلك، أن يشتروا أسهم االآتتاب والتي بموجبها وافق المساهمون البائعون على 

 . سهم ٥٩،٤٥٤،٠٠٠بيع عدد األسهم المذآور في هذه النشرة والبالغ 

 ج

 .أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية: الجريدة الرسمية •
 .مة لمساهمي الشرآةاالجمعية الع: مةامة للمساهمين أو الجمعية العالجمعية العا •

 ح

 .حكومة المملكة العربية السعودية ما لم ُينص على غير ذلك: الحكومة •

  د

 . للتطوير العقارياألرآانشرآة دار :  أو داراألرآان دار  •

 س

 .مجموعة سامبا المالية: سامبا •
 .للسهم ريال سعودي ٥٦: سعر االآتتاب •
  . ديسمبر من آل عام ميالدي٣١السنة المنتهية بتاريخ : السنة المالية •
  .السهم أو األسهم الُمصَدَرة للشرآة: السهم أو األسهم •
 . السوق المالية السعودية: السوق •

 ش

 .أو اعتباريطبيعي شخص : شخص •
 .شرآة دار األرآان للتطوير العقاري: الشرآة •

 ط

 .من أسهم الشرآة% ١١٫٠١عادي لالآتتاب العام تمثل سهم  ٥٩،٤٥٤،٠٠٠ طرح : الطرح •
ن األسرة، المعلومات التاريخية هو إجمالي الطلب تأسيسًا على إجمالي عدد السكان، النمو السكاني، معدل تكوي: الطلب الكلي •

ء وحدة سكنية جديدة وذلك شرا) نظريًا(أَما الطلب الفعال هو الطلب الصادر من العمالء الذين يستطيعون . التنبؤات المستقبليةو
  .إستنادًا إلى بيانات الدخل

 ف

م حتى ١/١٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٨/١١/١٤٢٨هـ حتى ٢١/١١/١٤٢٨الفترة التي تبدأ من تاريخ من : فترة االآتتاب •
 . أيام عمل٨لمدة ) م٨/١٢/٢٠٠٧

 نون المؤسسوالمساهمهم  وين البائعينهمال يجوز للمسا والتي ،من تاريخ بدء تداول األسهمالثالث سنوات فترة : فترة الحظر •
 ويجب بعد ذلك أخذ موافقة  خاللهاالتصرف في أسهمهم، العضو المنتدب، عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالشباإلضافة إلى األستاذ 
 .الهيئة المسبقة قبل البيع
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 ق

 . واإلدراجقائمة باألوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل: القائمة الرسمية •
 .قطاعات التشييد والبناء والتطويرالعقاري: القطاع العقاري •
بما في ذلك م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١المنتهية في القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية : القوائم المالية المراجعة •

 .غزالة وشرآاهاإليضاحات المرفقة بها والتي تمت مراجعتها من ِقَبل السادة مكتب طالل أبو 
 من نظام السوق المالية ٦قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بمقتضى المادة : قواعد التسجيل واإلدراج •

  ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ ٣٠/الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م

 م

 .تب فيهاالقيمة اإلجمالية لألسهم الُمكت: متحصالت االآتتاب •
 .مجموعة سامبا المالية: تغطيةالرئيس للمتعهد ال •
الذين تعّينهم الشرآة فيما  الرياض البنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، وبنك: متعهدو تغطية االآتتاب المساعدون •

 .يتعلق باالآتتاب
 .هدو تغطية االآتتاب المساعدونن هم متعهد تغطية االآتتاب الرئيس ومتعومجتمع: متعهدو تغطية االآتتاب •
 .مجلس إدارة الشرآة: المجلس أو مجلس اإلدارة •
  .مجموعة سامبا المالية بصفتها مديرًا رئيسًا لالآتتاب: مدير االآتتاب •
 .آل من يحمل أو يحملون أسهمًا في الشرآة ألية فترة محددة من الزمن: الُمساهم أو المساهمون •
 . من هذه النشرة٥٢لمذآورون بهذه الصفة في الصفحة رقم األشخاص ا: المساهمون البائعون •
 .مجموعة سامبا المالية المعينة من ِقَبل الشرآة للعمل آمستشار مالي فيما يتصل باالآتتاب: المستشار المالي •
 .)ت( والذين تظهر أسماؤهم في صفحة رقممستشارو الشرآة ومستشارو المساهمين البائعين بخصوص االآتتاب، : المستشارون •
ويشمل ذلك األشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من  :الُمكتتب •

سهم تمثل بمجملها  )١٧،٨٣٦،٢٠٠( سيخصص للمكتتبين. زوجها غير السعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها
 ..من إجمالي أسهم االآتتاب% ٣٠

 .المملكة العربية السعودية: المملكة •
 بعد التشاور مع المستثمرين المؤسسيين اآتتابوتشمل مجموعة من المؤسسات التي خاطبها مدير سجل : المؤسسات المكتتبة •

خصص ").  الهيئة(" السعودية المالية بحسب معايير خاصة محددة مسبقا من قبل هيئة السوق الشرآة والمساهمين البائعين
 .من إجمالي أسهم االآتتاب% ٧٠سهم تمثل بمجملها   )٤١،٦١٧،٨٠٠(ثمرين المؤسسيين للمست

 ن

  .هذه الوثيقة المعّدة من ِقَبل الشرآة فيما يتعلق باالآتتاب: النشرة/ نشرة اإلصدار •
 .هـ وتعديالته٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/نظام الشرآات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م: نظام الشرآات •
نموذج طلب االآتتاب الذي يجوز للمستثمرين األفراد والمشترين المؤهلين من المؤسسات أن يتقدموا بموجبه :  طلب االآتتابنموذج •

 .لالآتتاب باألسهم

 هـ

 .هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية: هيئة السوق المالية أو الهيئة •
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  عوامل املخاطرة
علمًا بأن . اردة في هذه النشرة، ينبغي على آل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية عوامل المخاطرة المحددة أدناه قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االآتتاب إلى المعلومات األخرى الو إضافة

ست معلومة للشرآة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشرآة غير جوهرية، قد المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشرآة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية لي
وقد يتأثر نشاط الشرآة ومرآزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر التي تعتقد الشرآة في الوقت الحالي أنها  .تعيق عملياتها

وقد ينخفض سعر أسهم االآتتاب بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه .  أي مخاطر أخرى لم يتسن للشرآة أن تحددها، والتي تعتقد أنها غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة جوهريةمهمة، أو
  .المخاطر، أو غيرها، مما قد يتسبب في خسارة المكتتبين الستثمارهم بشكل جزئي أو آلي

  بالشرآةالمخاطر المتعلقة 
  توقعات النموو استراتيجية التوسع

 استنادا لقوة الطلب المتنامية والمتغِيرة وذلك عن طريق يالى التوُسع وإقامة مشاريع ضخمة في مجال التطوير اإلسكان هاعملطبيعة آجزء من تسعى الشرآة 
أو تعزيز مواردها البشرية، /  واالقتراض  أو/  رأسمالها وزيادة حجممنها يرة،  باستثمارات آبالشرآةوتتطلب هذه االستراتيجية قيام . قدراتها اإلنشائَيةتعزيز 

  .  بصورة فوريةالشرآةوبالتالي فقد ال تسهم بالضرورة في ربحية 
وأخيرًا على استمرار وذلك إلعتمادها أَوال ،  بالنسب المتوخاةوال يوجد ما يضمن أن تكون هذه االستثمارات المتعلقة بهذه االستراتيجيات ناجحة أو مربحة

 ،صدور التشريعات المرتقبة في مجال الرهن العقاريو، لعمالء الشرآةتوفر مصادر التمويل المناسبة و نمو القطاع العقاري، والطلب على الوحدات السكنية ،
  . قد ينعكس سلبًا على الوضع المالي للشرآة ونتائج عملياتهاوإن أي إخالل بأي من هذه العوامل

، إال أنه ليس هناك أي ضمان بأن %٢٩٫١ الماضية، حيث آان معدل النمو السنوي المتراآم لصافي الدخل  الثالثالشرآة حققت نموًا قويًا في السنواتمع أن و
جهات ال وأو التنسيق بين مالكي األرض/ واستقطاب وعلى وجه الخصوص، قد تطرأ هناك صعوبات في. تمكن من تحقيق معدالت نمو مماثلةالشرآة ست
إلى ارتفاع م ٢٠٠٠مطلع سنة وعلى صعيد آخر فقد أدت الخصائص السكانية السائدة في  .الممولين والمشترين ومقاولي البنية التحتية والمباني والتشريعية

مؤاتية إقتصاديًا ونمو الطلب على حققت الشرآة تلك النجاحات نظرًا لتوافر البيئة الوعليه فقد . الطلب مما ساهم في النمو السريع للشرآة خالل فترة وجيزة
، باإلضافة إلى )من هذه النشرة  ٧بالصفحة رقم  "العوامل المؤثرة على حجم الطلب في القطاع العقاري -قطاع التطوير العقاري"  قسمفضًال أنظر (العقارات

وتسعى الشرآة في رؤيتها . قدرات اإلدارية والتشغيلية المميزةالمعرفة التامة بآليات عمل السوق والوالالزم،  اإلسالميقدرة الشرآة على توفير التمويل 
 ةويتوقف نمو الشرآ. بتقوية قدراتها في إدارة المشاريع بتعزيز مواردها وبالمحافظة على تحالفاتها اإلستراتيجية هواستمرار المحافظة على النمو إلىالمستقبلية 

  :ضافة لما ذآر أعالهعلى عدة عوامل تتضمن على سبيل المثال ال الحصر وباإل
 

 التحكم المالي واإلداري في التكاليف •
 توفر المعلومات حول النظم التقنية •
 تحقيق أهداف برامج التسويق وزيادة المبيعات •
  وتدريبهايهاوالمحافظة علالعمالة المؤهلة القدرة على تعيين  •

 

عدد السكان ومعدل النمو السكاني ومتوسط حجم األسرة ودخل الفرد : وامل خاصةالطلب على الوحدات السكنية في المستقبل على مجموعة من العآما يعتمد 
 جودو بحسب الدراسة المعَدة من قبل شرآة ومع إن التقديرات. الطلب على العقارات المستأجرة، وبدرجة أقل على هيكل الملكية و اإلسالميوتوفر التمويل

 التطوير ونظم عمل شرآات تراسات السوقية وتطوير المشاريع العقارَية وإعداد إستراتيجياإعداد الدمستقل متخصص في هي بيت خبرة  شرآة جودو(
 تشير لزيادة الطلب على الوحدات السكنية إال أن أي تغيير في العوامل السابق ذآرها يمكن أن ) مرآزها الرئيس في دبي باإلمارات العربية المتحدةالعقاري

م من ان خطة الشرآة حاليًا ال تتضمن التوسع خارج المملكة العربية السعودية، إال أنه إذا قررت ذلك مستقبًال  فقد تواجه وبالرغ.  الطلب هذايؤثر سلبًا على
ن القيود القانونية والنظامية، الرقابة على النقد األجنبي، عدم االستقرار السياسي واالقتصادي، الحواجز اللغوية والتباي: عدة مخاطر تشمل وال تقتصر على

  .الثقافي
فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على نشاط ونتائج  ،واذا لم تتمكن شرآة دار األرآان للتطوير العقاري من إدارة النمو بنجاح آنتيجة للعوامل السابق ذآرها أو غيرها

  .عمليات الشرآة
  العقاريةصول التقلبات في قيمة األ

.  الشرآة هي بمجملها ممتلكات عقارية واستثمارات ذات صلةموجوداتى نشاط الشرآة نظرا ألن االنخفاض في القيم العقارية سلبًا علؤثر يمن الممكن أن 
، وإدارة الممتلكات والمنافسة على معدالت رسوم ات الحكومية المرآزية أو المحليةالمتطلبفي وتتأثر القيم العقارية في المملكة العربية السعودية بالتغيرات 

  .ودة التشييداإليجار وموقع الممتلكات وج
حيث يؤثر انخفاض أسعار النفط من مستوياتها الحالية المرتفعة على السيولة المتجهة   النفطباإلضافة إلى ذلك فهناك عالقة قوية بين القيم العقارية وأسعار

  .للسوق العقاري وبالتالي يؤدي إلى انخفاض القيم العقارية
ها الثابتة في شكل مراآز تجارية، ومباني للسياحة الدينية يتم إيجارها بعقود طويلة موجوداتية السعودية بتحتفظ معظم الشرآات العقارية في المملكة العرب

لذلك فإن الشرآة قد  ،شهرًا ويتم البيع للمستهلك ١٨األجل، فيما تختلف شرآة دار األرآان للتطوير العقاري عن ذلك حيث يتم البناء في المتوسط خالل 
ورغم ).  المشروععند بداية أو منتصف أو انتهاء تشييد(شهرًا أو أقل تبعًا لطريقة البيع  ١٨ خالل فترة في حدود ات في قيمة األصول التقلبتتعرض لمخاطر

، فإن شرآة دار األرآان للتطوير  على مستواها خالل السنوات الثالث الماضية بحسب الدراسة المعَدة من قبل شرآة جودوقيم السوق العقاريمحافظة 
ها مما قد يؤثر سلبًا على نشاط وأرباح الشرآة وقدرة الشرآة على تحقيق عوائد مجزية من خالل بيع موجوداتلعقاري قد تتعرض إلنخفاض في قيمة ا

  .هاموجودات
  صعوبة تسييل األصول العقارية

هور أَية عقبات ومضاعفات في ظًا على سوق التطوير العقاري، إذ أَن سلبالسياسَية، األمنَية واإلقليمَية و  الظروف اإلقتصادَية واإلجتماعَية ؤثرتمن الممكن أن 
 ،قد تواجه الشرآة صعوبة في تسييل موجوداتها من العقارات المبنَية والشاغرة وعليه، ف.عملَية بيع العقاراتفي تباطؤ إحدى المجاالت المذآورة قد ينتج عنها 

 خاَصة فيما يتعَلق بشراء العقارات بغرض التوظيف العقاري أو اإلنتقال إلى مسكن أفضل ،نَية أو غيرهاوذلك نظرًا لحجم اإلستثمار المطلوب لشراء وحدة سك
مكان السكن  ( نظرًا لكونها غير أساسَية أَن نوعَية الطلب المذآورة غير ملَحةويعود ذلك إلى. في ظل وجود مسكن أساسي أو بغرض القيام بأعمال تجارَية

 . ، مَما قد يؤثر سلبيًا على أعمال الشرآة وإيراداتها وربحَيتهارأس المال بشكل عام لإلستثمار في ظل ظروف غير مستقَرة استعداد عدم باإلضافة إلى ،)األَول



 

 ٢ 

  عدد محدود من المشاريع بجزء آبير على  الشرآةيراداتإإعتماد 
اشبيليه  حيث تشكل ثالث مشاريع هي مبيعات األراضيت السكنية وعلى عدد من المشاريع األساسية في آل من مبيعات الوحداترتكز إيرادات الشرآة 

والذي تبلغ مساحته  المنيعَيةمن إجمالي إيرادات المشاريع السكنية، آما يشكل مشروع واحد هو مشروع أرض % ٥٣ ما نسبته حوالي ٢ وقرطبة ١والمؤنسية 
فشل أي إَن إعتماد جزء آبير من اإليرادات على هذه المشاريع يعني أَن . األراضيمن إجمالي إيرادات مشاريع % ٣٦٫٨ مليون متر مربع نسبة ١٫٤حوالي 

بالصفحة " مناقشة اإلدارة وتحليلها لألداء المالي ونتائج العمليات"فضًال أنظر قسم . ( قد يؤثر سلبًا على أعمال الشرآة وإيراداتها وربحيتها،من هذه المشاريع
 )من هذه النشرة٥٥ رقم 
  شريحة محدودة من العمالءعلى   من األراضي المطَورةرادات اإليترآيز

تشكل عمالء لديها ) ١٠ (عشرةآبر أ إال أن مبيعات الشرآة إلى قاعدة متنوعة من العمالء، إلى  من األراضي المطَورةتبيع منتجاتها الشرآة نعلى الرغم من أ
 قصيرة وفقًا لعقود العقارات المطَورة التي تملكها معظم  ببيعالشرآةحيث تقوم  .م٢٠٠٦سمبر من العام دي ٣١آما في  المبيعات،  إجماليمن% ٩٣ ما نسبته
 ينتج عنه تعريض الشرآة النخفاض في أنعميل رئيس يمكن ل فان أي فقدان وفي ضوء ما تقدم،.  معهمقامت الشرآة عالقات تجارية وثيقةأ عمالء إلى األجل

أَما بالنسبة للعقارات السكنَية  .)"تحليل قاعدة العمالءـ مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج العمليات "جع را(. قصيرالجل في األمبيعاتها وربحيتها 
 .المطَورة، فيتم بيعها مباشرة إلى العمالء أو عبر بعض الوسطاء العقاريين

 إرتفاع أسعار األراضي
متوسطي الدخل آعمالء محتملين لمشاريعها السكنَية، نظرًا ألَن حجم الطلب لدى هذه الشريحة هو األعلى  تقضي بالترآيز على رآةالعاَمة للشإَن اإلستراتيجَية 

ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع في سعر شراء األراضي المخصصة  لكَن، على اإلطالق بحسب الدراسة المعّدة من قبل جودو
، إذ تخفيض آلفة البناء بنفس المقدار وذلك للحفاظ على نفس مستوى األسعار قدرتها على الشرآة على امتصاص هذه الزيادة هي رهن وعليه ، فأن قدرة. للبناء

امتصاص الزيادة ، فإن عدم قدرة الشرآة على بناًء على ذلكو. أَن شريحة متوسطي الدخل تكون عادًة شديدة التأثر بالتغييرات التي تطرأ على األسعار
  . الطلب على الوحدات السكنية مما قد يؤثر سلبًا على أعمال الشرآة وهامش ربحهايترتب عليه االنخفاض فيقد مذآورة ال

   لإليراداتالمبيعات اآلجلةإرتفاع نسبة 
 معدل أيام الدائنهم أَن مع العلم، ٢٠٠٦للعام %  ٣١٫٣م إلى  ٢٠٠٤للعام % ٢٠٫٥قد ارتفعت من معدل نسبة المبيعات اآلجلة من مجمل  اإليرادات إن 

م بتبنى إستراتيجَية البيع اآلجل لعدد من العمالء ٢٠٠٤، حيث قامت الشرآة في عام م ٢٠٠٦في العام   يومًا١٢٢م إلى  ٢٠٠٤يومًا في العام  ١٨٤ من إنخفض
و % ٢٩م بلغت على التوالي ٢٠٠٦العام ، وم٢٠٠٥ للعام ًا يوم٩٠معدل أيام الدائنه التي تزيد عن ومن المالحظ أَن  .التي أقامت معهم عالقات تجارَية وثيقة

 يومًا للعام ١٨٠ و ١٢١لمعدل أيام الدائنه ما بين % ٢٢ يومًا و ١٢٠ و ٩١لمعدل أيام الدائنه ما بين % ٧ مقَسمة إلى  وهي من مجمل المبيعات اآلجلة،%٩
 أَن سياسة الشرآة هذا ومع العلم. م٢٠٠٦ للعام يومًا ١٨٠ و ١٢١يام الدائنه ما بين لمعدل أ% ٣ يومًا و ١٢٠ و ٩١لمعدل أيام الدائنه ما بين % ٦م و٢٠٠٥

 ومع أن هذا التغير نتج عنه زيادة في معَدالت البيع، إال أن ذلك يكون مصحوبًا بالمخاطر . يومًا لمعظم عمالئها٩٠تقضي بإعطاء تسهيالت ال تتعَدى الـ 
  .دائنة منها مَما قد يؤثر سلبًا على أعمال الشرآةالمتعلقة بإمكانية تحصيل اإليرادات ال

 ارتفاع عدد المشاريع قيد اإلنشاء والحاجة للتمويل 
 تم بيعها منذ نشأة  التيسكنيةالوحدات الوحدة وهو بمجمله أآبر من عدد  ١٢،٦٧٥م، ٢٠٠٦سمبر من العام دي ٣١عدد الوحدات السكنية قيد اإلنشاء آما في بلغ 

 %٧٥  مبيعاتعلى نسبةة ظالمحافال تتوافق مع استراتيجَية الشرآة التي تقضي تلك مكتملة اإلنشاء إن نسبة الوحدات السكنية قيد اإلنشاء ووعليه، ف. الشرآة
سعار مناسبة ضمن خطط تمويل مشاريع الشرآة وإمكانَية بيع عقاراتها المطَورة بأب يخاطر مَما قد هوذلك لتفادي تراآملمخزون  بامقارنًاآحٍد أدنى في أي وقت 

 مليون ريال سعودي وإن أي تأخر في ٦،٣٠٠  تقَدر بحدود المشاريع قيد اإلنشاء التي تحتاج لتمويلكلفة المتبقيةتإن الفعلى صعيد آخر، و .فترة زمنَية وجيزة
ن األسباب قد يؤثر سلبًا على أعمال الشرآة ألي سبب م عدم القدرة على البيع الالزم أو أَي تباطؤ في وتيرة البيع أو  اإلسالميالحصول على التمويل

وبناء عليه، فمن الواجب على .  وحدة لكل مشروع١،٠٠٠إضافة إلى ذلك فأن عدد الوحدات السكنية المزمع بناءها في المشاريع الجديدة ال تقل عن . وربحيتها
 فقد يؤدي عكس ذلك إلى الخلل بأعمال التنفيذ مَما قد يؤثر سلبًا وإال متواصل  في قدرتها اإلنشائية وأن تضمن تأمين مواد البناء للمشغل بشكلالشرآة أن تتوسع

  .على أعمال الشرآة وربحيتها
  االعتماد على أشخاص رئيسين

إدارة  من إيجاد  تمكنت تقليديًاالشرآةومع أن .  وأعمالها المستقبلية، إلى حد آبير، على اإلسهامات المستمرة لبعض أعضاء اإلدارة العلياالشرآةيعتمد نجاح 
.  الوقت المناسباألشخاص في على االستمرار في إيجاد مثل هؤالء الشرآة ما يضمن قدرة ، إال أنه ال يوجدمجال اإلستثمار والتطوير العقاريمتمِرسة في 

، وأن تنعكس سلبًا على الشرآةي عمليات  أن ُتحدث خلًال فالشرآةويمكن لخسارة خدمات واحد أو أآثر من األشخاص الرئيسين وعملية اندماج بدالئهم في 
  .ولكن حتى تاريخ هذه النشرة، لم يسَجل فقدان يذآر ألي من آوادر الشرآة إن آان من اإلداريين أو الموظفيين .أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

  الحلفاء اإلستراتيجيين وأطراف ثالثةإعتماد العمل بجزء آبير على 
م، مثل تيرنر ٢٠٠٥نقل المعرفة من خالل تحالفات استراتيجية مع منشآت عالمية مشهود لها في العام رآة من الحصول على العون الفني وشلقد تمكنت ال

 طرف ذاتمن األوعلى صعيد آخر، لقد أسهمت شرآة مملكة التقسيط وهي ). في جانب استراتيجية التسويق(وآلتونز ) في جانب إدارة المشاريع(العالمية 
 "التحالفات اإلستراتيجَية" يأنظر قسمفضًال ( عالقة بدار األرآان بتمويل شراء العقارات عبر منح قروض للمشترين للعقارات المطورة من قبل الشرآة

تأخير أو فشل الحلفاء وعليه، قد تتعرض عمليات الشرآة لمعوقات أو تتأثر سلبًا نتيجة ل ).من هذه النشرة ٥٢ و ٢٨  بالصفحة رقم "المساهمون البائعون"و
وبنفس القدر فإن تغيير الحلفاء أو تعديل .  أو نتيجة أي تعديل في الشروط التي تم التعاقد بموجبها،المذآورين أو األطراف ذات العالقة في اإليفاء بالتزاماتهم

  .شرآة قد يعوق استمرارية العمل أو ينتج عنه تكاليف إضافية وأثار سلبية على نشاط الهمالتعاقد مع
  حليفهإعتماد األعمال بجزء آبير على شرآة 

 ولكن نظرًا لعدم توفر شرآات مختَصة في مجال التمويل العقاري وحداثة التمويل البنكي المتاح لشراء المنازل، فقد إعتمدت الشرآة بجزء آبير من مبيعاتها
مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج " قسم فضًال أنظر( يط للتجارةشرآة مملكة التقس، حليفه على شرآة م٢٠٠٦أواخر عام حتى بنسبة متضائلة و

والتي تؤمن التمويل لعمالئها بشروط مالئمة، مما يساهم بدرجة آبيرة من تعزيز قدرة الشرآة في المحافظة على ) من هذه النشرة ٥٥ بالصفحة رقم "العمليات
 مليون ريال سعودي ٤٥١٫٠و سعودي ريال مليون  ٥٧٤٫٥ و ريال سعودي مليون ٣٧٦٫٥رآة مملكة التقسيط وعليه، فقد بلغت نسبة اإليرادات من ش. نموها

، إال أَن عمليات الشرآة قد ومع أن عمليات البيع لشرآة مملكة التقسيط تتم بطريقة منظمة الشروط. م على التوالي٢٠٠٦م و ٢٠٠٥وم ٢٠٠٤للسنوات 
، أو نتيجة أي تعديل في الشروط التي  لعمالئهاة لتأخير أو فشل شرآة مملكة التقسيط للتجارة في تأمين التمويل المطلوبتتعرض لمعوقات أو تتأثر سلبًا نتيج

نظرًا لوجود عدة جهات أخرى تقوم حاليًا بتوفير خدمات التمويل العقاري للعمالء المحتملين مثل البنك العربي الوطني والبنك . بموجبهايتم عادة التعاقد 
 .فقد إنخفض االعتماد على شرآة مملكة التقسيطومجموعة سامبا المالية ) ساب(عودي البريطاني الس

ض عنها آلَيًا بشرآة تمويل ليستعا  للتجارة بشكٍل حاد في الفترة القليلة المقبلة مملكة التقسيط الممنوحة من شرآةالمتوقع أن تخف وتيرة التمويلمن آما أنه 
للتمويل السكني تقدم خرى آشرآة مساهمة سعودية بعد موافقة مؤسسة النقد العربية السعودية والجهات النظامَية األءات تأسيسها جديدة يجري إستكمال إجرا
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شرآة دار األرآان والبنك العربي الوطني  هيكل ملكية الشرآة المقترح يتألف منومن المعلوم أَن  .تستهدف ذوي الدخل المتوسطو تسهيالت عقارية ميَسرة،
  قسمفضًال أنظر ( التقسيطمملكةباإلضافة إلى شرآة ، وهي مؤسسة دولية ومقرها الرئيس آائن في مدينة واشنطن دي سي، ومؤسسة التمويل الدولية

عن نظام تمويل  ختلفينظام تمويل  السعودية للتمويل اإلسكانيأن يكون للشرآة فمن المحتمل ). من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"
  .  وحجم مبيعاتهاعلى أعمال الشرآةسلبًا  ، مَما قد يؤثرشرآة مملكة التقسيط

  البناءوتصاريح  أذونات
هذه شروط وقد تؤدي مخالفة أي من . المملكة آل مشاريعها في وإنشاء لتطوير  الالزمةالنظامية األذونات والتصاريح الخاصة على آافة الشرآة حصلت

يؤثر سلبًا على قد  مما.،إلى إلغائها أو إنهائها أو تعليقها، أو إلى فرض غرامات مالية وغير مالية من ِقَبل الجهات النظامية المختصةاريح األذونات والتص
ن األذونات والتصاريح ه حتى تاريخ هذه النشرة لم يسبق إلغاء أو إنهاء أو تعليق أيًا م وتجدر اإلشارة إلى أن.عملياتهاأعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج 

   .المعنية
  األعطال المفاجئة في عمليات اإلنشاء

وتمثل الكوارث . للمشاريع وموردو المواد ن المؤهلونمقاولواللع بها طعلى استمرار العمليات اإلنشائَية التي يضعقاري تعتمد الشرآة آأي شرآة تطوير 
 وأجهزة الحاسب اآللي أو انقطاع الكهرباء من عوامل مخاطرة التي قد تؤثر ملة في عمليات اإلنشاء المستعالطبيعية واألعطال المفاجئة في المعدات الرئيسة

وبالرغم من تدابير الوقاية والسالمة التي وضعتها الشرآة أو التي حرصت على وجودها لدى  .على استمرارية العمل بمشاريع الشرآة ولو بصورة مؤقتة
نتائج عملياتها ووضعها إن أي عطل مفاجئ في المشاريع قيد اإلنشاء قد يؤدي إلى تأخر إنجازها مَما قد يؤثر سلبيا على الجهات ذات العالقة، فالمقاولين و

ملخص "  قسمفضًال أنظر(مع الشرآة تفاق اإل حسب المقاولون المؤهلون أو موردو المواد للمشاريع خصوصًا إن لم يتم تحُمل تبعاته بالكامل من قبل المالي
  . )من هذه النشرة ٩٩ بالصفحة رقم " الهاَمةالعقود

  الضمان ومخاطر السمعة/الحفاظ على مستوى الجودة
ورغم أن الشرآة تدرك أهمية الجودة وسعت في . ان خلو المنشآت من عيوب البناء والتشطيب وجودتها تعتبر من العناصر االساسية في بيع وتسويق العقار

 في مجال  سعودَية آأول شرآة٩٠٠١:٢٠٠٠ ISOالعالمية  مما أهلها للحصول على شهادة مطابقة الجودة ،كليةهذا الخصوص لتطبيق برامج الجودة ال
، إال أن الشرآة مطالبة بالحفاظ على مستويات الجودة لديها بشكل التطوير العقاري تطبق نظم إدارة الجودة بنجاح وتحصل بموجب ذلك على الشهادة العالمية 

قد يؤدي إلى اع أعمالها لسلسلة الرقابة الفنية المطبقة لديها وتحسين هذه اإلجراءات باستمرار، إذا أن أي انخفاض في مستوى الجودة صارم  واستمرار إخض
  . صعوبة تسويق منشآت الشرآة مَما قد يترتب عليه إنخفاض المبيعات وأن يؤئر سلبًا على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

التحتية والهيكل اإلنشائي ومقاومة التسرب المائي، سنوات على البنية  ١٠ شرآة دار األرآان للتطوير العقاري لمشتري الوحدات المباعة ضمانًا لمدة تقدمآما و
هذه الضمانات بناًء على ، إذ أَن شرآة دار األرآان تمنح ويتحمل المقاولون ومقاولو الباطن مخاطر هذه الضمانات. وضمانًا لمدة سنة فيما يتعلق بالصيانة

من هذه  ٩٩ بالصفحة رقم "ملخص العقود الهاَمة " قسمفضًال أنظر (الضمان المعطى لها على اإلنشاءات من قبل المقاولين وفقًا لعقود مبرمة بين الطرفين
 أو عدم اإليفاء  تلك المخاطر بواسطة المقاولينوفي حالة عدم تغطية.  خاصة وأن الشرآة تعمل في إدارة وتنسيق عناصر ومكونات التطوير العقاري)النشرة

مما قد يؤثر سلبًا على سمعة ومبيعات وأداء الشرآة  شرآة قد تواجه مخاطر استحقاقات مالَية آبيرة إذا آان هناك خلل في الممتلكات،ال فإن بتغطية الضمانة،
  .المالي

  السعودة
م، أن ١٢/٧/٢٠٠٢هـ، الموافق ١/٥/١٤٢٣بموجب تعميم معالي وزير العمل المؤرخ في وظفًا،  م٢٠يتعين على جميع المنشآت التي يوجد لديها أآثر من 

تبني برنامج سعودة جاد حيث ب وقد قامت الشرآة خالل السنوات الماضية .بها القوى العاملةإجمالي من % ٣٠يكون الحد األدنى من الموظفين السعوديين لديها 
وقد حصلت الشرآة على شهادة إلتزام بالسعودة صادرة . من إجمالي القوى العاملة لدى الشرآة% ٣٢تاريخ هذه النشرة نسبة الموظفين السعوديين حتى بلغت 

وحيث أن نسبة السعودة بالشرآة قد فاقت النسبة المحددة من قبل وزارة العمل فإن ). م٦/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٥/١١/١٤٢٧عن وزارة العمل بتاريخ 
لة في هذا الخصوص مع وزارة العمل، إال أن أي إنخفاض في هذ النسبة قد ينتج عنه عدم قدرة الشرآة على توفير العمالة الالزمة، مما الشرآة ال تواجه مشك

   . ونتائج عملياتها المالي قد يؤثر على عملها ووضعها
  مبنَيةالغير بيع األراضي إمكانَية 

يعتمد نجاح هذه . امة أو قيد اإلنشاء وقد قامت بشرائها بغرض تطويرها أو بيعها الحقًا بقيمة أعلى غير مطَورة متاخمة لمشاريعها المقلدى الشرآة أراٍض
خطط التوسع السكني والجغرافي، واإلمتداد العمراني إلى تلك المواقع وإقبال المشترين على شراء  نجاح المشاريع القائمة أو قيد اإلنشاء واإلستراتيجَية على

أَما إذا تبَين عكس ذلك، فقد يؤثر سلبيا على إمكانَية تحقيق هامش الربح . ق الجديدة نسبَيا من المدينة المزمع قيام مشاريع الشرآة عليهاوحدات في تلك المناط
  .المرجو أوحتى إمكانَية بيع األرض مما قد يؤثر على عمل الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

  المخاطر المتعِلقة بمخزون األراضي
من % ٥٩ مليار ريال سعودي لألراضي المطَورة وقيد التطوير، أي ما يعادل ١٠٫٧٣م بلغ ٢٠٠٧ حجم مخزون األراضي آما في شهر سبتمبر من عام إَن

 في عملَية إَن أي إنخفاض في مستويات الطلب على العقارات السكنَية مستقبًال قد يترتب عليه إنخفاض في قيمة مخزون األراضي وتباطؤ. إجمالي الموجودات
  .بيعها، مَما قد يؤثر سلبًا على المرآز المالي وحرآة التدفقات النقدَية للشرآة وبالتالي هامش ربحيتها

  المخاطر المتعِلقة بترآيز المبيعات على الرياض والمنطقة الغربَية
وذلك بناء على استراتيجَية الشرآة المبنَية على دراسة السوق  إَن معظم المشاريع السكنَية ومشاريع األراضي تترآز في منطقة الرياض والمنطقة الغربَية

أو تبيان خطأ /وفي مستويات الطلب المتوقع في تلك المناطق سلبي  إَن أي تغيير .في مجال التطوير العقاري بناء على خبرة الشرآة السوقَية األراضي شراءو
  .التدفقات النقدَية للشرآة وبالتالي هامش ربحيتهاقد يؤثر سلبًا على المرآز المالي وحرآة في تقديرات الشرآة 

  المخاطر المتعِلقة بالصكوك
من  ٨١ بالصفحة رقم" التمويل اإلسالمي والمديونية"أنظر قسم  ( عدد من األراضي اإلستراتيجيةبضمان  الشرآةتمويل مشاريعل إيجارةصكوك  تم إصدار
سلبًا على  ض مخزون الشرآة من األراضي واألراضي الخاصة بالمشاريع قيد التنفيذ للمصادرة، مَما قد يؤثريعِر تعُذر للسداد قدوعليه، فإَن أي . )هذه النشرة

يحّد من إمكانَية الشرآة من اإلقتراض قد  المعنيةفإن إصدار الصكوك إضافة إلى ذلك . المرآز المالي وحرآة التدفقات النقدَية للشرآة وبالتالي هامش ربحيتها
  .ا يؤثر على مشاريع التوسع المستقبلَيةالمستقبلي مَم

  سعر الصرف وتغير معدل الفائدة 
سعر الصرف بين الريال السعودي والعمالت قد تحدث في  تغيراتأي من الممكن أن تؤثر  ف،سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي ربطبالرغم من 
البضائع بعمالت المواد و على شراء %٢ ال تتعَدى الـ ضئيلةولو بنسبة  ةيث تشتمل عمليات الشرآ، حةسلبًا على التكاليف اإلنتاجية وأرباح الشرآ األجنبية

 أخذين بعين اإلعتبار أن الشرآة قد أصدرت مؤخرًا فئتين من الصكوك . وال تكون آل هذه التكاليف ثابتة طوال فترة المشاريعأخرى غير الريال السعودي



 

 ٤ 

الر األمريكي إلى و سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرها ستمائة مليون دوالر أمريكي ومليار دوالر أمريكي وقد يؤثر تغيبالدوالر األمريكي والبالغة قيمت
  . الر األمريكي مقابل الريال السعوديوالدإرتفاع أعباء الشرآة المالية في حالة 

 ومائتان وخمسة وعشرون نقطة  نقطة أساسية لإلصدار األول مضافًا إليها مائتا)LIBOR( تم اصدار الصكوك بناء على سعر فائدة عائمة وباإلضافة إلى هذا،
   . على األداء المالي للشرآة سوف يؤثر سلبًا العائمةوبالتالي فإن أي ارتفاع في معدالت الفائدة.  الثانيأساسية لإلصدار

 فقدان الحلفاء االستراتيجيين
 وتقوم شرآة تيرنر بتقديم العديد من الخدمات .م٢٠١٠تيرنر العالمية لإلنشاءات لمدة خمس سنوات تنتهي في أبرمت دار األرآان تحالف استراتيجي مع شرآة 

وتهدف دار األرآان من ذلك للحصول على إنشاءات ذات جودة عالية وتحسين . لدار األرآان منها خدمات إدارة المشاريع والتطوير التنظيمي وإدارة البرامج
 نز، ذات الدور الرائد في استشارات االستراتيجيات التسويقية،وإضافة إلى ذلك فإن دار األرآان لديها تحالف إستراتيجي مع شرآة آلت. يعإدارة وتسليم المشار
م تنفذ االتفاقيات إذا انتهي تحالف أحد الحلفاء أو االثنين معًا أو ل.  ومقدراتها التسويقية وتحديد احتياجات العميل السكنية الشرآة مبيعاتحيث تقوم بتقييم

  .بالمستوى المطلوب يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشرآة وربحَيتها
 تقنية المعلومات

، )التقارير المالية والمحاسبة والخزينة(تعتمد الشرآة على أنظمة تقنية المعلومات لدعم عملياتها وأنشطتها، هذه األنظمة تشمل تطبيقات لإلدارة المالية 
األعمال قيد التنفيذ (الموارد البشرية وتخطيط اإلنتاج وإدارة المشاريع والمخزون ) األوامر اإلدارية، إدارة المشتريات والمخزون(ادات واإلدارة اإلمد

  .إَن أي خلل في آفاءة تلك األنظمة قد يكون له اثر سلبي على عمليات الشرآة). والوحدات المكتملة
 التزامات التأمين
األضرار وولية األطراف الثالثة مسئوار األرآان بموجب اتفاقيات إنشاء أبرمتها مع مقاولين بأن تقوم بالتأمين على جميع مخاطر المقاول تلتزم شرآة د
د تكلفة التأمين بما أن هذه االلتزامات قد تم تحويلها إلى مقاولين آخرين، من الممكن أن ينتج عن عدم التزامهم بها أن تتزاي. ت عاَمة أخرىاالجسدية وتأمين

  .األمر الذي قد يؤدي إلى التأثير السلبي في أعمال الشرآة وهامش ربحَيتها

  المخاطر المتعلقة بالسوق
   إنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمَية وأثرالمنافسة

 المشاريع المملكة حاليًا، من حيثفي  العقاريلتطوير ا في سوق قيادية تحتل مكانة الشرآةورغم أن . في المملكة بالمنافسة الشديدةالعقار تتسم صناعة 
مطِورين محليين إقليميين وعالميين وذلك على صعيدي منافسة من بعض التواجه منتجاتها قد ، فإن بيع منتجاتهااإليرادات المتأتية من و المطَورة وقيد التطوير

  .الهندسة والتطوير، وإنتقاء المواقع والكلفة
ن تواجه أليؤدي قد األمر الذي . سوق السعوديللالعالمية  العقاريالتطوير شرآات من دخول  سِهلي قدوية منظمة التجارة العالمية دخول المملكة في عض
  . آبرىشرآات تطوير عقاريمن  حادةعمليات الشرآة منافسة 

على حصصها السوقية في الصناعات التي تنشط أو  السوق  بمرآزها التنافسي وما تتمتع به من ميزات فيها على احتفاظالشرآةوليس هناك ما يضمن قدرة 
  .فيها، وإن أي إخفاق في أي من هذه النواحي قد ينعكس سلبًا على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

  القدرة على زيادة أسعار البيع
، تعتمد على مقدرتها على مواد البناء أو العمالةع المستمر في تكاليف شرآة على المحافظة على ربحيتها، وبخاصة في بيئة عمل تتسم باالرتفاال مقدرة إن

وقد تمكنت الشرآة من تحويل .  في حال لم تقم باإلتفاق المسبق مع الموردين على تثبيت األسعار طيلة مَدة اإلنشاء عمالئهاإلىتحويل هذه الزيادة في التكاليف 
أَما بالنسبة إلجمالي . م٢٠٠٥في عام % ٤٧م إلى ٢٠٠٣في عام % ٣٣جمالي الربح من المشاريع السكنَية من هذه الزيادة في التكاليف للعمالء حيث إرتفع إ

م، وذلك بسبب اإلنخفاض النسبي في سعر بيع ٢٠٠٥في عام % ٤٩م ليصل إلى ٢٠٠٤في عام % ٥٤الربح من األراضي المطَورة، فقد إنخفض من 
وإن  .على مجموعة آبيرة من عوامل السوق التي تقع خارج سيطرة الشرآةعاَمة النهائي يعتمد البيع  سعر إن آر،وعلى غرار ما ذ. األراضي خالل تلك الفترة

قد ينعكس سلبًا على أعمال   أو إرتفاع قيمة شراء األراضيعدم مقدرة الشرآة على زيادة أسعار بيع منتجاتها في حال ارتفاع سعر مواد البناء أو العمالة
  . لمالي ونتائج عملياتهاالشرآة ووضعها ا

  ا وتوفرهمنتجات البناءتذبذب أسعار 
تعتمد صناعة العقار بشكل أساسي على منتجات آالحديد واإلسمنت إلى ما هنالك من مواد التشطيب والتي سَجلت ارتفاعًا في أسعارها بشكل مَطرد خالل 

ونظرًا لصعوبة تخزين احتياجات . توفرها في بعض األسواقأوإنخفاض بلد المنشأ بسبب تبَدل أسعار صرف عمالت % ٣٠تعَدت الـالماضية  السنوات الثالث
المشروع من مواد الخام ومواد البناء من قبل الموردين، وعدم مقدرتهم دومًا على إبرام اتفاقات لتثبيت األسعار لفترة طويلة مع موردي هذه المواد، قد يلجأ 

  .إلى المطورين الذين بدورهم يقومون بزيادة أسعار بيع منتجاتهم  بشكل تدريجي قدر اإلمكان على عمالئهمالموردون لتحميل هذه الزيادات في الكلفة 
على أعمال وقد ُيؤثر آل من هذين العاملين سلبيًا . أو عدم تذبذب أسعارها بصورة آبيرةبكميات آافية يوجد هناك ما يضمن توفر إمدادات المواد للشرآة وال 

 .مالي ونتائج عملياتهاالشرآة ووضعها ال
  األنظمة

وقد تتغير األنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة من . تخضع أنشطة الشرآة ألنظمة المملكة العربية السعودية بما في ذلك أنظمة وزارة التجارة والصناعة
  .  والقوانين سلبيًا على عملهاوال تستطيع الشرآة أن تضمن عدم تأثير التغّيرات المستقبلية في هذه األنظمة. وقت آلخر

  الظروف االقتصادية 
سوف تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وبالتالي على بقية القطاعات االقتصادية بما فيها دار األرآان وقيمتها السوقية، هذا 

 على من إجمالي الناتج المحلي،% ٣٠، حيث يشكل القطاع النفطي حوالي لنفط بشكل آبيروال يزال الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة مرتبطًا بنتائج قطاع ا
حسب الدورات االقتصادية الشرآة تتذبذب إيرادات ويتوقع أن . الرغم من محاوالت المملكة الناجحة والمستمرة لتنويع مصادر الدخل واإلنتاج االقتصادي

للعقار في ظل أسواق رأس  يخفضون الميزانيات التي يخصصونها المستثمرين فإن ير من التوظيف العقاري،وعلى صعيد آخر، وفيما يختص بجزء آب. العامة
 . ووضعها الماليالشرآة  على نتائج عمليات ًا سلبيمَما قد يؤئر وفي حالة إنخفاض الطلب،.المال الناشطة وبالعكس
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  المخاطر المتعلقة باالآتتاب
  المساهمين البائعينالكين ألسهم الشرآة عند التحول والمالسيطرة المؤثرة من ِقَبل 

 حق االآتتاب في إصدارات مال الشرآة، وسيكون لهم ولجميع المساهمين رأس من أسهم% ٦٩٫٩٩ المساهمون البائعون لكتميبعد طرح األسهم لالآتتاب، س
تية على يبائعون بموجب هذا الحق من االحتفاظ بحصة السيطرة التصووسيتمكن المساهمون ال. نظام حق األولوية من نظام الشرآات بموجب جديدة لألسهم
  .المدى الطويل

، عدا ما تم اإلشارة  له بنظام الشرآات في البائعون في وضع يمكنهم من السيطرة على األمور التي تحتاج إلى موافقة من المساهمين سوف يبقى المساهمون
 قد تؤثر بشكل آبير على أعمال الشرآة ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس وقد يمارسون هذا الحق بطريقة. ٧٠و ٦٩المادة 

 .، والتعديالت في رأسمال الشرآةشرآةاإلدارة، والصفقات الهامة لل
  عدم وجود سوق سابقة لألسهم

وال يوجد أي تأآيد بأن سعر االآتتاب سيكون مساويا لسعر تداول .  الماليةلم يسبق وجود سوق نظامي تتداول فيه أسهم الشرآة، ولم يسبق تداولها في السوق
السهم في السوق بعد عملية االآتتاب، اال أنه قد تم إجراء العديد من عمليات البيع والتنازل الفردية من قبل بعض المساهمين في الشرآة من غير المساهمين 

 سهم عن طريق تنازالت خطية تنظم لدى قسم شؤون المساهمين في الشرآة المسؤول ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ المؤسسين عن أسهمهم في الشرآة والبالغ مجموعها
وقد بلغ عدد عمليات البيع التي أجريت .  عن سجل المساهمين وذلك وفقًا للسعر الذي يتفق عليه المساهم البائع والطرف المشتري دون أي تدخل من الشرآة

وقد بلغ عدد االسهم التي شملتها عمليات البيع م، ٢٠٠٧ عملية بيع للعام ١،٢٩٦ م وحوالي٢٠٠٦ية بيع للعام عمل١،٨٣٢على األسهم المذآورة حوالي
م و ٢٠٠٦ ريال للعام ٥٣ ريال الى ٤٨غ ر السهم الواحد مبل وقد ترواح سع.م٢٠٠٧ سهم للعام ٩،٩٨١،٢٥٠م و٢٠٠٦ سهم للعام ١٠،٥٧٩،٣٤٨المذآورة 

  .  ريال سعودي١٠ علمًا بأن القيمة اإلسمية للسهم الواحد هي م٢٠٠٧ ريال للعام ٥٥ ريال الى ٤٩
 وعملياتها ونتائجها المالية، بما في الشرآةبناًء على عدة عوامل، وبناًء على تقييم إدارة بموجب هذه النشرة  تم تحديد سعر االآتتاب في األسهم المطروحة وقد

وغيرها من العوامل الخارجة عن ،  ووضع االقتصاد العامة، والظروف العامة لهذه الصناعير العقاري ألعمالها في مجال مشروعات التطولشرآةأداء اذلك 
   . يمكن أن تتسبب في تقلبات آبيرة في سعر أسهم الشرآة وسيولتهامما، الشرآةإرادة 

 توزيع األرباح
باح المستقبلية، والوضع المالي، ومتطلبات رأس المال العامل، واالحتياطات سوف يعتمد توزيع األرباح المستقبلية من ِقَبل الشرآة على عوامل من بينها األر

  .القابلة للتوزيع، وعلى النقد المتوفر للشرآة، والظروف االقتصادية، وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشرآة جوهرية من حين آلخر
 توزيعه وال أي ضمان بالنسبة للمبلغ الذي سيتم توزيع أرباحنها ال تقدم أي ضمان بأنه سيتم ورغم أن الشرآة تعتزم توزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها، فإ

  :ويخضع توزيع األرباح لبعض القيود التي تشمل.  معينة ماليةفي أي سنة
  .مدى توفر سيولة نقدية وتوفر فرص استثمارية جذابة  •
  .  دخلت أو تعتزم الشرآة الدخول فيهالعامل التيمشاريع توسعة أو رأس المال اأي اتفاقيات أو عقود لتمويل   •
  . األنظمة ذات العالقة •

  تقلب سعر السهم
تداول  سعر منها أن إعادة بيع األسهم التي اآتتبوا فيها بسعر االآتتاب أو بسعر أعلى منه، وذلك بسبب عدد من العوامل، من المكتتبون في األسهم يتمكنقد ال 

 أن يتأثر تأثرًا آبيرًا بعوامل مثل االختالفات في نتائج عمليات الشرآة، ظروف السوق، أو الممكن إتمام عملية االآتتاب من في السوق بعد سهم االآتتابأ
 ويمكن أن تؤثر تقلبات السوق واألوضاع.  أو منافسيها، أو تغيير األنظمة الحكوميةالشرآة الحالية سواء من ِقَبل المنتجات جديدة، أو تعزيز منتجاتظهور 

  .االقتصادية سلبيًا على سوق األسهم
  بيع األسهم مستقبًال

وبعد هذا الطرح، . إذا تم بيع عدد آبير من أسهم الشرآة بعد هذا الطرح أو تم التوقع في السوق بإمكانية حصول ذلك، فإن ذلك سوف يؤثر على سعر السهم
. تداول على أسهم الشرآة ال يجوز لهم خاللها التصرف في أي سهم من أسهم الشرآةمن بداية الثالث سنوات سيخضع المساهمون البائعون لفترة حظر مدتها 

 وبعد موافقة الهيئة المسبقة ثالث سنواتإن قيام الشرآة بإصدار أي أسهم جديدة أو قيام المساهمين البائعين ببيع عدد آبير من األسهم بعد فترة الحظر المحّددة ب
  .شرآة وسيولتها في السوققد يكون له تأثير على سعر أسهم ال

وإذا قامت الشرآة بزيادة رأسمالها في المستقبل بإصدار مزيد من األسهم، فإن األسهم الجديدة التي يتم إصدارها ستضعف نسبة ملكية حملة األسهم في أسهم 
  . األسهم في الطروحات المستقبليةالشرآة، ويمكن أيضًا أن تخفض قيمة أسهمهم، وذلك في حالة عدم استخدام حقوق األولوية من قبل حملة

  
  
  
  

  
  
  



 

 ٦ 

  قطاع التطوير العقاري
ات التي تم ء، باإلضافة إلى اإلحصاشرآة جودو للدراسات واإلستشارات التسويقَيةإن المعلومات واإلحصاءات والتوقعات الواردة  في هذا القسم من النشرة مبنية على بحث أجراه طرف ثالث مستقل هو 

  .ات الواردة في هذا القسمءاإلحصا ولم تقم سامبا بالتحقق على نحو مستقل من المعلومات و. ة من مصادر متوفرة للعمومالحصول عليها مباشر

 تكوين سجل ناجح من الخبرة وقد تمكن من ونظم عمل شرآات اإلنشاء العقاري تإعداد الدراسات السوقية وتطوير المشاريع العقارَية وإعداد إستراتيجيامستقل متخصص في بيت خبرة هي  شرآة جودو
  .  دبي، األمارات العربية المتحدة٧٠٧مكتب  مرآز اتريمفي  المرآز الرئيس لشرآة جودويقع المكتب . من خالل فريق من الباحثين من ذوي الكفاءات العالية والخبرات المتراآمة

ولم  الخطية، ها موافقتشرآة جودو توقد منح.  أو أيًا من أقاربهم، أي حصة أو مصلحة أيًا آان نوعها في الشرآةهاو مديرو أها أو مساهموها وال أي من الشرآات التابعة لهابذات شرآة جودو متلكتوال 
  . بسحبها بشأن استعمال معلوماته وأبحاثه المتعلقة بالسوق آما هي في هذه النشرةقمت

   مقدمة
فعال في توسيع وتنوع القاعدة االقتصادية للدولة وبالتالي ال ومهاال هدورقتصادية في المملكة نسبًة لاال أحد الدعائم الرئيسة للتنمية  التطوير العقاري يعتبر قطاع

تكوين رأس المال الوطني ومباشر على الدورة االقتصادية من خالل تنمية البنية األساسية لالقتصاد  ال وتبرز أهميته في تأثيره.اإلجماليزيادة الناتج المحلي 
 بما يوفره لها من بنية أساسية وآذلك عبر الروابط ية األخرىقطاعات االقتصادال غير مباشر في تنمية إسهامًا  التطوير العقاري هم قطاع آما يس.الثابت

  .االقتصادينمو  مما يؤدي إلى تحريك االقتصاد الوطني واإلسهام في تحقيق الوالخدمية، اإلنتاجية ،والتفاعل الواسع مع األوجه المختلفة لألنشطة االقتصادية
 التطوير  قطاعلتأمين خدمات السكن حسب المعايير العالمية ولذلك ظل   توظيف مواردهماعلى درج القطاعان العام والخاص الثالثين سنة الماضيةوفي خالل 

دية، والقروض الميسرة التي تقدمها العقاري يتوسع بفعل نمو السكان والتجمعات الحضرية، وارتفاع معدل دخل الفرد، ومتطلبات تطوير المساآن التقلي
 أنها إستثمارات ال تتأثر بتقُلبات الدهر، وقد علىلذا فليس من المستغرب أن يتم التعامل مع االستثمارت العقارية . الحكومة من خالل صندوق التنمية العقارية

 أن إنشاء سوق األسهم السعودي في عام إلىالتي خلصت ، ومبا المالَيةيتضح ذلك جليًا من الدراسات التي قامت بإجرائها الدائرة اإلقتصادَية لمجموعة سا
ات العقارية تتنامى بشكل بدأت اإلستثمار م،٢٠٠٥اعتبارًا من أواخر العام  حقبتي الثمانينات والتسعينات، وم لم يقلل من اإلهتمام بسوق العقار خالل١٩٨٥

  .خصوصًا في مناطق التجمعات الحضرَية األآثر تطورًاتصاعدت تبعًا لذلك أسعار األراضي واإليجارات ملحوظ و
  :ينقسم السوق العقاري إلى سبع قطاعات فرعية آما يلي

  .قطاع تطوير األراضي •
   .القطاع العقاري السكني •
   .القطاع العقاري الصناعي •
  .القطاع العقاري التجاري •
  .القطاع العقاري السياحي •
  .القطاع العقاري الترفيهي •
  .الخدماتيالقطاع العقاري  •

  مساهمة القطاع العقاري في اإلقتصاد الكلي للمملكة 
ويرتبط  ٣م٢٠٠٦ في عام آماوقد تعدت قيمته األلف مليار ريال سعودي يعتبر قطاع التطوير العقاري ومتفِرعاته من أآبر القطاعات غير النفطية في المملكة 

سائد للدخل الحكومي، ولذا ظل قطاع اإلنشاءات السعودي يكتسب القوة ويتنامي بوتيرة متسارعة معدل اإلنشاءات بأسعار النفط، الذي تمثل عوائده  المصدر ال
  . نتيجة للزيادة في عوائد النفط، مَما أدى الرتفاع معدل التعاقدات الحكومية وبالتالي توسيع قاعدة االستثمارات اإلنشائية

من حجم قطاع التطوير % ٩١م ٢٠٠٥درة عن وزارة الشؤون البلدَية والقروَية في العام بحسب إحصاءات تراخيص البناء الصا تمثل الوحدات السكنَية،
من نشاط السوق % ٧٥ تمثل  إلى أَن الوحدات السكنية٤العقاري المختص بالبناء والتشييد في المملكة العربَية السعودَية آما تشير تقديرات مجموعة سامبا المالَية

مليار  ٤٣لف وحدة في العام بقيمة إجمالية تبلغ  أ١٠٠ وقد بلغ معدل بناء الوحدات السكنية في السنوات الثالثة الماضية .٥م٢٠٠٦ من حيث القيمة آما في عام
 .ريال سعودي

ز التسوق،  مشاريع بمليارات الرياالت السعودية، وتشمل الفنادق، مراآاستتمخض عنههناك نمو مقدر في مجاالت اإلنشاءات التجارية والخدمية والسياحية، 
الربع األول من عام و م٢٠٠٤ساهمت قيمة عقود اإلنشاء الممنوحة خالل الربع األخير من عام  األبراج السكنية، مرافق الترفيه ومرافق الخدمات العامة، وقد

ئية التي تم إبرامها خالل الفترة من حسب آخر اإلحصاءات المتوفرة فإن إجمالي العقود اإلنشا. ٦م٢٠٠٩لنشاط إنشائي هام وحيوي قد يستمر حتى عام  ٢٠٠٥
  . مليار ريال سعودي ٤،٢١٢عقد بقيمة إجمالية بلغت حوالي  ٥٠٤بلغ  م٢٠٠٥ مارس  إلىم٢٠٠٤أبريل 
نشائي، حيث  رفع معدالت االستثمار في النشاط اإلعلىتنامي السيولة المالية األثر األآبر في تشجيع القطاع الخاص لمعدل العالي لعوائد االستثمار ووآان ل

  .ات مع شرآاء عالميينيدخول لمقاولي الباطن في اتفاق زيادة معدالت شراآة األعمال وعلىحرص المقاولون المحليون 
  اإلنتقال بين هاتين الفئتين من األصولعلىم بدأ االهتمام المتعاظم بقطاعي العقار وسوق األسهم من قبل جمهور المستثمرين الذين تناوبوا ٢٠٠٢منذ عام 

حينما ارتفع سوق األسهم المحلي ارتفاعًا حادًا، األمر الذي ساهم في  م٢٠٠٤وآان المستثمرون قد قَلصوا حجم محافظهم العقارَية في أوائل عام . اإلستثمارَية
  . استقرار معدالت أسعار العقار

، فمن المتوقع أن )م٢١/١١/٢٠٠٥(هـ الموافق ١٩/١٠/١٤٢٦ يخالصادرة بتار) خطة التنمية الثامنة(وحسبما ورد في بيانات وزارة اإلقتصاد والتخيطط 
وتكمن أهمية هذا القطاع . خالل سنوات الخطة% ٦٫٧ البناء والتشييد تزداد بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط شامًال التطوير العقاري القيمة المضافة في قطاع

وتتوقع الخطة تطبيق نماذج . كات المياه والصرف الصحي واألعمال اإلنشائية األخرىفي أنه يشكل القاعدة الرئيسة لالستثمارات في المباني والطرق وشب
  . آما تتوقع ظهور شرآات صغيرة ومتوسطة متخصصة وذات قدرات تنافسية. سكنية وأساليب بناء جديدة

  
  

                                                 
   م٢٠٠٧تقرير جودو للدراسات واإلستشارات التسويقَية المعد في سبتمبر   ٣
   م ٢٠٠٦ أبريل١٠، مجموعة سامبا المالية، "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية"تقرير   ٤
   م ٢٠٠٦ أبريل١٠، مجموعة سامبا المالية، "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية"تقرير   ٥
   م ٢٠٠٦ أبريل١٠الية، ، مجموعة سامبا الم"القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية"تقرير   ٦



 

 ٧ 

  العوامل المؤثرة على حجم الطلب في القطاع العقاري السكني
  :الطلب في القطاع العقاري السكني منهاهناك عّدة عوامل تؤثر في تحديد حجم 

  نمو الناتج المحلي) ١(
 حرآة السكان) ٢(
 مستوى الدخل القابل لإلنفاق) ٣(
  معّدل السيولة والتمويل اإلسالمي الميَسر) ٤(

  نمو الناتج المحِلي
 الحفاظ علىلطلب على العقارات، نظرًا لتوفر السيولة، والحرص وقد ساهم هذا النمو في ارتفاع ا. لقد شهدت السنوات الماضية نموًا في معّدالت الناتج المحلي

  . على رؤوس األموال في الداخل، وأسعار الفائدة المتدنية المتزامنة مع توقعات ارتفاع معدل العوائد في قطاع العقار
في إجمالي الناتج المحلي % ١٣ إلى %١٤٫١ نسبته م بما٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٣خالل الفترة  وقد ساهمت األنشطة الخدمَية المرتبطة بقطاع التطوير العقاري

 .الفعلي للمملكة
  

 إسهام القطاع العقاري في الناتج المحِلي : ٣الشكل رقم 

 السنة
 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥

 البند

 )بمليارات الرياالت السعودَية(إجمالي الناتج المحلي   ٨٠٤٫٦  ٩٣٨٫٨  ١،١٦٠٫٧
   الخدمَية المرتبطة بقطاع التطوير العقاري الشامل في إجمالي الناتج المحلينسبة إسهام األنشطة  %١٤٫١  %١٣٫٧  %١٣٫٠
  )بمليارات الرياالت السعودَية(القطاع العقاري السكني   ٧٩٫٤  ٩٠٫٠  ١٠٥٫٦
  نسبة إسهام القطاع العقاري السكني بإجمالي الناتج المحِلي  %٩٫٩  %٩٫٦  %٩٫١

  .ومؤسسة النقد ودراسات مجموعة سامبا المالَية) وزارة اإلقتصاد والتخطيط( مصلحة اإلحصاءات العاَمة والمعلومات: المصدر

  ٧حرآة السكان
 مليون نسمة في ٢٣٫٥ ما يقارب عدد السكان بلغسنويا، لي% ٢٫٤٦ ما نسبته بـارتفاعًا يقدر الماضية الثالثخالل السنوات شهد معدل نمو السكان في المملكة 

 من  %٤٥ حوالي١٥، بينما تمثل شريحة السكان دون سن  ٨ سنة٢٥من إجمالي سكان المملكة تقل أعمارهم عن % ٦٠ونحوالجدير بالذآر أن .م٢٠٠٥عام 
   : هذا النمو المعطيات التاليةإجمالي السكان، وقد ينتج عن

   الخاصالعام وزيادة في فرص العمل الناشئة في القطاع ) ١(
  .زيادة في عدد األسر) ٢(
  . ٩مليون وحدة سكنية ٤٫٢ م ليبلغ٢٠٠٦و  م٢٠٠٣م بين األعوام ٢٠٠٦آما في عام % ٣٫١ السكنية بمعدل تراآمي سنوي نسبته زيادة عدد الوحدات) ٣(

م، فمن ٢٠٠٤، وتقرير وآالة األمم المتحدة للسكان الصادر عام )مثل الهجرة الداخلية للمدن الكبيرة(حسب العوامل اإلقتصادَية واإلجتماعَية في المملكة 
  .  م٢٠٠٥-م٢٠٠٣، متدنيًا عن معدالت النمو التي تم رصدها بين األعوام %٢٫٤٦وَقع أن يستمر ازدياد عدد السكان، لكن بمعدل المت

ة من                      سكان األجانب في المملك ع عدد ال ة، إذ ارتف ار في المملك ى العق ؤثر في الطلب عل د ت سعوديين ق ر ال ام     ٦التحوالت في شريحة السكان غي ون في ع ملي
سكان األجانب                     ومن شأن  ١٠)معظمهم من الذآور  (م  ٢٠٠٥مليون في عام     ٦٫٢٩ إلى   م٢٠٠٣ سبة ال اع ن سعودة أن تحد من إرتف توجهات الدولة إلنفاذ سياسة ال

  . ولكن في ذات الوقت يتوقع أن يؤدي اإلنتعاش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي إلى اجتذاب العمالة األجنبَية إلى البالد
رجم      على صعيد آخر   ة يمكن أن يت ى ، فإَن االهتمام بصناعة السياحة والمتغيرات المتوقعة في ضوابط تنظيم منح تأشيرة الدخول للمملك شائي إضافي    إل شاط إن  ن

املي الن   لهذا  . تم تغير الضوابط المنظمة للسياحة الدينية بما يتيح منح تأشيرة العمرة لفترة أطول             ٢٠٠٣في المملكة، ففي عام      سكاني و  فقد يكون لع ام  مو ال االهتم
ة بتطوير و    القطاعات الع لى العقارات السكنَية بشكل خاص و بصناعة السياحة تأثيرًا إيجابيًا ع     ة األخرى، المتعلق سوق،      قاري تحديث مرافق اإلعاشة، مراآز الت

  . المنتجعات و المراآز الترفيهية، والمراآز التجارية الحديثة، بشكل عام
  

  م٢٠٠٥ – م٢٠٠٣اني والوحدات السكنية المشغولة  النمو السك:٤الشكل رقم 

 معدل النمو 
  السنوي المتراآم

  البند  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

  إجمالي السكان   ٢٢٫١٣ ٢٢٫٦٧  ٢٣٫٢٣  ٢٣٫٨  %٢٫٤٦
  سعودي  ١٦٫١٣ ١٦٫٥٣  ١٦٫٩٤  ١٧٫٤  %٢٫٤٨
  غير سعودي   ٦٫٠٠ ٦٫١٤  ٦٫٢٩  ٦٫٤٤  %٢٫٣٩
  دات السكنَية المشغولة عدد الوح  ٣٫٧٨ ٣٫٨٨  ٣٫٩٩  ٤٫١٠  %٢٫٧٩

  )عدد األشخاص ( متوسط حجم األسرة   ٥٫٨ ٥٫٨  ٥٫٧  ٥٫٧  ) %٠٫٤٥(

  م٢٠٠٧التسويقَية المعد في سبتمبر جودو للدراسات واإلستشارات تقرير : المصدر
 

                                                 
  .م٢٠٠٤تقرير وآالة األمم المتحدة للسكان الصادر في : المصدر   ٧
 ٢٠٠٦ أبريل ١٠، مجموعة سامبا المالية، "القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية"تقرير     ٨
 م وتقرير دراسة السوق المعد من قبل جودو للدراسات واالستشارات التسويقية٢١/١١/٢٠٠٥هـ الموافق ١٩/١٠/١٤٢٦الصادرة بتاريخ ) خطة التنمية الثامنة(بيانات وزارة اإلقتصاد والتخيطط     ٩
  .م٢١/١١/٢٠٠٥هـ الموافق ١٩/١٠/١٤٢٦الصادرة بتاريخ ) خطة التنمية الثامنة( بيانات وزارة اإلقتصاد والتخيطط  ١٠



 

 ٨ 

ام  ٣٫٧٨آما موضح في الجدول أعاله، فقد زاد إجمالي عدد الوحدات السكنية المشغولة من   ى  ٢٠٠٣ ماليين وحدة في ع ون  م٣٫٩٩م إل م ٢٠٠٥ وحدة في عام    لي
سمة في عام    ٢٢٫١٣وذلك نتيجة لتزايد عدد إجمالي السكان من         ى  ٢٠٠٣ مليون ن ام     ٢٣٫٢٣م إل سمة في ع ون ن د       ٢٠٠٥ ملي راد األسرة ق م أن عدد أف ع العل م، م

اري   .  أشخاص خالل الفترة عينها   ٥٫٧ إلى   ٥٫٨انخفض من    دة (حسب دراسة سوق التطوير العق شارات    المع ل جودو لالست من المرجح أن يقترب معدل     )  من قب
ادل العرض والطلب    - اصطالحًا -تسمى ها منحنى الطلب مع منحنى العرض وأي النقطة التي يتقاطع عند(العرض من نقطة تعادل العرض و الطلب   ).  بنقطة تع

  . من إجمالي عدد الوحدات السكنية المشغولة% ١٥عن معدل العرض المذآور سيتحقق عندما يبلغ معدل المخزون غير المستغل نسبة تقل 
  

  مستوى الدخل القابل لإلنفاق
اق                                   ل لإلنف دخل القاب ع ال الي، إرتف دخل اإلجم ع معدل ال ا ارتف ساآن، فكَلم ى الم يعتبر معدل الدخل القابل لإلنفاق من العوامل الحيوية التي تحدد حجم الطلب عل

صاد والتخطيط                وبالتالي ارتفع الطلب وزادت القابليَ     ات وزارة اإلقت ًا لبيان رة، ووفق سكنَية الكبي وفرة       ( ،١١ة إلمتالك الوحدات ال مَية المت ات الرس غ  ) أحدث البيان بل
شهري من    . ريال سعودي ٧،٠٤٣م ما قيمته ٢٠٠٠ المتوسط الشهري إلجمالي دخل المواطن السعودي في عام      لكن عادة ما يلجأ المواطنون إلى دعم الراتب ال

غ          . أخرى مثل شغل وظيفة إضافية أو عمل استثماري خاص        مصادر   د بل رد ق ال سعودي    ١٠٫٣٦٠وحسب التقديرات فإن متوسط إجمالي الدخل الشهري للف ري
شهري  من الراتب   % ٤٠-٣٠لذا فمن المتوَقع أن تنحصر النسبة الغالبة من الطلب على المساآن الدائمة  في فئة متوسطي الدخل السيما أَن                   . م٢٠٠٦في عام    ال

  . تأمين المأوىعلىتنفق 

  معدل السيولة العالي والتمويل اإلسالمي الميسر
م وحتى عام ١٩٧٤اإلسالمي الميسر عامال إضافيًا يرفع من معدل الطلب على العقار، فقد وفر صندوق التنمية العقاري منذ تأسيسه عام يشكل التمويل 

  القروض لكن معدل الطلب على وحدة سكنَية في المملكة، و٥٦٠،٠٠٠ون فوائد لبناء أآثر من  بليون ريال سعودي من القروض بد١٣٢٫٢مبلغ  ١٢م٢٠٠٣
. طلب مقَدم  ٤٫٧ : ١م إلى أن نسبة الموافقة على طلبات التمويل تمثل ٢٠٠٢الميسرة هذه يفوق معدل عرضها بنسبة آبيرة، حيث تشير بيانات الصندوق لعام 

ولقد نال صندوق التطوير  .من إجمالي المساآن التي تم بنائها% ١٣٫٧م تمويلها من صندوق التنمية العقاري حوالي هذا وقد وبلغت نسبة المساآن التي ت
وبالرغم من . م، وذلك لزيادة حجم تمويل شراء العقارات السكنَية٢٠٠٥مليارات رياالت سعودَية من الحكومة السعودَية في أغسطس من العام  ٩العقاري مبلغ 
  . ال يزال الصندوق عاجزًا عن تأمين تمويل يتالقى مع مستويات الطلب المتزايدةهذه المنحة،
تمويل مشاريع عقارات سكنَية ومنح أراٍض للبناء من قبل مؤسسات خيرَية تابعة للقطاع الخاص وذلك لطبقة يد آخر، فقد شهدت المملكة بناء ووعلى صع

  . متدنيي الدخل

   كنَيةلشراء العقارات الس التمويل البديل
لشراء العقارات السكنَية في المملكة ليست واضحة األبعاد تمامًا لشريحة  بالتمويل المصرفي أو تمويل شرآات القطاع الخاص بالرغم من أَن القوانين المتعِلقة

  شرآة جودو، إأل أَن تزايد الطلب على إقتناءيَتضح من الدراسة المعّدة من قبل آبيرة من السعوديين، الذين ظلوا يتفادون طرق التمويل هذه لسنوات طويلة آما
لمستويات الطلب المتزايدة قد دفع عدد آبير من السعوديين إلى إدراك أهمَية التمويل  العقارات السكنَية في ظِل عجز تأمينات التمويل الحكومَية لإلستجابة

لعقارات السكنَية بحسب مؤسسة النقد السعودَية ساما ال تزال رهن موافقة مجلس إَن قانون التمويل المصرفي أو تمويل شرآات القطاع الخاص لشراء ا. البديل
  .تنظيم قطاع التمويل في المملكةويسفر إقرار هذا القانون عن حفظ حقوق الجهات الممولة  ومن المتوقع أن. الشورى

عدم إمكانَية القطاع العام تأمين تمويل  وفي ظّل  تعود لها أصًالوفي ظّل تأخر قانون الرهن العقاري الذي يسمح بموجبه للمصارف تمّلك صكوك عقارَية ال
وبحسب الدراسة المعّدة من قبل شرآة  .لتمويل شراء العقارات السكنَية يتالقى مع مستويات الطلب المتزايدة، أخذ القطاع الخاص على عاتقه إيجاد منتجات

 مراحله األولى، وإَن معظم القروض الممنوحة في السوق هي قروض شخصَية مع إضفاء بعض جودو، فإَن التمويل لشراء العقارات السكنَية ال يزال في
  .التعديالت الشكلَية عليها

من الدخل الشهري للمقترض % ٣٣٫٣) الشاملة الجزء اإلسمي باإلضافة لكلفة التمويل (مؤسسة النقد السعودَية بعدم تجاوز قيمة دفعات القرض أنظمة وتقضي 
  . أَما بالنسبة لكلفة التمويل، فهي تختلف بحسب تقديرات وشروط جهات التمويل.صارف أو شرآات التمويلالفرد من الم

شرآة تقسيط تقِدم منتجات لتمويل شراء  ١٦من أصل  ٨ و مصرف ١١من أصل  ٨وقد قامت شرآة جودو بدراسة إحصائَية محدودة تبَين من خاللها أَن 
وهي مرابحات بمجملها  للسعوديين فقط م منتجات لتمويل شراء العقارات السكنَيةيالتقسيط بتقِد شرآات المصارف ووبشكل عام تقوم. العقارات السكنَية

  شراء العقارات السكنَية  تستعمل لتمويل) قروض شخصَية(باإلضافة إلى التورق 
 للمصارف، %٦َية فهي تحتسب على أساس ثابت بمعَدل وسطي يبلغ أَما بالنسبة لمعَدالت آلفة التمويل فيما يختص بالتمويل البديل لشراء العقارات السكن

  .ال يسمح لهذه األخيرة باستقبال الودائع، وبالتالي اإلستفادة منها بالمقابل بما أَنه لشرآات التمويل% ٢ويضاف إلى هذا المعّدل 
   م عبر منتجات المصارف وشرآات التقسيط٢٠٠٥-م٢٠٠٤في العام من عمليات شراء العقارات السكنَية الجديدة % ١٠٫٤وبحسب شرآة جودو لقد تَم تمويل 

  
  

  الرهن التجاري العقاري 
على قانون الرهن التجاري العقاري والذي من شأنه توفير التمويل  اإلقتراضي عبر  المصادقة من قبل مجلس الشورى على صعيد آخر، من المنتظر أن تتم

هذه النافذة التمويلَية ومن شأنها أن تدفع بالطلب على . التزامات السداد من قبل المقترضحين الوفاء بشروط وجاري المدين لرهن العقار لصالح المصرف الت
المتصلة واإلبتعاد تدريجيًا عن خيار إستئجار  الفلل المنفصلة وعلى، فضًال أنها تمكن السعوديين من الحصول ىالعقار السكني في المملكة إلى معدالت أعل

ومن شأن تطبيق الرهن التجاري العقاري أن يدفع بسوق العقار إلى حذو ). خصوصًا في المناطق الريفَية(والمنازل التقليدَية )  بين الشبابخصوصًا(الشقق 
  .األسواق العالمَية من ناحية إرتباط التقييم بمعدالت الفائدة العالمَية

الذين تتراوح أعمارهم بين (المتعِلقة بدوافع إقتناء منزل جديد من قبل السعوديين المقيمين و ويوضح الجدول أدناه نتائج اإلحصاءات التي قامت بها شرآة جودو
 :واألسلوب المتبع لتمويله، وذلك حسب المناطق الجغرافية في المملكة) عامًا ٤١- ٣٠

  

                                                 
     وزارة اإلقتصاد والتخطيط،  خطة التنمية الثامنة١١
  رة اإلقتصاد والتخطيط،  خطة التنمية الثامنةوزا  ١٢



 

 ٩ 

  م٢٠٠٦إحصاء حول طريقة تمويل العقار السكني آما في عام  :٥الشكل رقم 
  

  البنـــــــــــــــــــــــــد  المجموع  المنطقة الوسطى  الغربَيةالمنطقة   المنطقة الشرقَية

  توزيع الطلب  %١٠٠  %٣٥٫١  %٤١٫٠  %٢٣٫٩

  الَدافع للشراء    

  لإلستعمال الشخصي  %٩٨٫٠  %٩٨٫٩  %٩٧٫٤ %٩٨٫٣

  )التأجير(لالستثمار   %٢٫٠  %١٫٢  %٢٫٦ %١٫٨

  طريقة التمويل        
  نقدًا  %٦٢٫٠  %٦٦٫٧  %٦٠٫١ %٥٩٫٧
  القرض الشخصي من المصارف التجارَية  %٧٫٤  %٩٫٢  %٦٫٥ %٧٫٠
  القرض السكني من المصارف التجارَية  %٧٫٧  %١٠٫٣  %٨٫٥ %١٫٨
  العطاءات الحكومَية  %١٣٫١  %٦٫٩  %١٥٫٠ %١٧٫٥
  القروض العائلَية  %٧٫١  %٥٫٨  %٦٫٥ %١٠٫٥
  التمويل من قبل المطِور  %١٫٤  %٠٫٠  %٢٫٠ %١٫٨
  )رب العمل(تمويل من الشرآة ال  %٠٫٣  %٠٫٠  %٠٫٠ %١٫٨
  هدَية/ إرث   %١٫٠  %١٫٢  %١٫٣ %٠٫٠

  م٢٠٠٧جودو للدراسات واإلستشارات التسويقَية المعد في سبتمبر تقرير : المصدر

 .األرقام أعاله  قد تتغَير بوتيرة سريعة، فيما يتعلق بطريقة التمويل، بعد المصادقة المتوَقعة قريبًا على قانون الرهن العقاري

  لعناصر الحيوَية لنمو صناعة العقارا
تسويق المنتجات النهائية للصناعة المعنية وتشمل باإلضافة إلى المقاولين  توافر وعلى عدد من العناصر الحيوية التي تتعين على تعتمد صناعة العقار 

  :المؤهلين
 تمويل االستثمار العقاري •
  مواد البناء •

  تمويل االستثمار العقاري
ستثمرين        من المعلوم أن     وال الم ستوعبه رؤس أم ر ال ت م يحظ    . االستثمار في مجال التطوير العقاري يتطلب رأس مال آبير لتمويل مشروعات الحجم الكبي ذلك ل آ

وال  جوة بينلتجسير الف مع دورتي اإلنتاج و التسويق،  و االستثمار العقاري من القطاع المصرفي بفرص تمويل حقيقة، متوسطة أو طويلة األجل تتوافق              رؤوس أم
ل في مدخرات ا                                    المستثمرين و  ا تتمث ًا م ة غالب ل بديل ر فال مناص من اللجوء لمصادر تموي ة ذات الحجم الكبي راد أو  التمويل الذي تتطلبه المشروعات العقاري ألف

  . االجتماعية أو األثنين معًاالمؤسسات االقتصادية و

   مواد البناء
). الخ...مواد الكهرباء، مواد السيراميك ( ومواد التشطيب)آاألسمنت، الحديد والخرسانة ( المواد األساسَيةتمثل فيتتنقسم مواد البناء لمجموعتين رئيسيتين 

أي ليست هناك مواصفات قياسية ( القياسَية هامواصفاتأما مواد التشطيب فتختلف . موردو المواد األساسَية منظمون وال توجد تعقيدات في انتظام الوارد منها
لتجاوز .  لديها قابلية عالية للتسويقلمواد التشطيب التيويعزى ذلك لعدم وجود نظم بناء قياسية موحدة، األمر الذي يقيد تطبيق أسلوب اإلنتاج المكثف  )موحدة

 حتى اسية الخاصة بمشروعاتها مشروعات الشرآة ذات الحجم الكبير، أعدت دار األرآان نظم البناء القييتوافق مع متطلباتهذا الواقع وتطبيق أسلوب اإلنتاج 
  .تتمكن من الحصول على الكميات التي تتطلبها مشروعات الشرآة

بليون ريال  ٣٩مصنع لمواد البناء، السيراميك ومنتجات الزجاج في المملكة بإجمالي رأسمال يبلغ  ٦١٨ أآثر من يوجدم، ٢٠٠٦حسب إحصائيات عام 
 ثاني أآبر سوق تجعل سوق األسمنت السعوديمصانع أسمنت  ٨مصنع رخام وجرانيت، وآذلك  ٥٠ثر من ويوجد في المملكة أآ). على أقل تقدير (سعودي

  .١٣أسمنت في الشرق األوسط

  ١٤األسمنت
معّدل ل حتى يتمكن من االستجابة% ٣٢٫٥ إنتاج األسمنت المحلي بمعّدل تراآمي سنوي يقارب ، نما)م٢٠٠٦ - م ٢٠٠١( اضيةخالل فترة السنوات الخمس الم

 ١٠،٥٤ون الثمانية نتج بلغت آميات األسمنت المحلي التي وردها الم).م٢٠٠٦ -  م٢٠٠١(لفترة في العام خالل نفس ا% ١١٫٦بلغ الذي تراآمي الطلب المو ن
 يبلغ بينماليون طن، م ٣٠تجاوز  م٢٠٠٦ أن الطلب المحلي خالل العام إلىتشير التقديرات . م٢٠٠٤خالل الفترة من يناير إلى مايو من عام ذلك ومليون طن 

  .من خالل االستيراد%) ١٠( من إجمالي الطلب، حيث يتم تأمين الباقي من الطلب% ٩٠ المحلي ما نسبته نتاجاإل
% ٩٩ إلى م١٩٩٨في % ٦١، فإن معدل استغالل الطاقة ارتفع من )الكلنكر(طن من األسمنت  األغبر  ٢٣إذا أخذنا في االعتبار الطاقة المصممة و التي تبلغ 

 تأثير ذلك على ولتفادي ،إرتفاع أسعار األسمنتمما يؤدي إلستمرار طاقة اإلنتاج المحلي لألسمنت األمر الذي يشير إلي أَن االستهالك تجاوز ، م٢٠٠٥في 
ف هذا القرار من حدة و قد خف% ٥ إلى% ٢٠ األسمنت من علىأنشطة اإلنشاء الجارية، قررت الحكومة السعودية خفض رسوم الحماية الجمرآية المفروضة 

  إرتفاع أسعار األسمنت
  

                                                 
  . بيانات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ١٣
   .بيانات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ١٤ 
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   ١٥الطاقة اإلنتاجية لالسمنت
 إجمالي بذلك يصيرومليون طن،  ١٥بلغ بمضاعفة الطاقة اإلنتاجية لت تقوم الشرآات القائمة و اثنتان من الشرآات الجديدة متنامي للطلب الفي سبيل االستجابة

إلنشاء خطوط إنتاج تبلغ طاقتها  تقنيات إنتاج األسمنتشرآات األسمنت وقعت عقود مع موردي . م٢٠٠٨م مليون طن بحلول عا ٣٨حوالي اإلنتاجية الطاقة 
لطلب لمن النمو السنوي % ٧،٩ ستوعب ستإلنتاج اإلسمنتفإن طاقة المملكة  المشاريعتلك  اآتمال عند طن، ومليون ٤٫٤٨ ،م٢٠٠٦ بنهاية يونيو اإلنتاجية،

  .م٢٠٠٨  إليم٢٠٠٥الفترة  األسمنت المتوقع خاللى عل

  ١٦الحديد
 ، بيد أن تنامي الطلبألف طن متري من المنتجات المدرفلة  والمسطحة ٧،٧٠٠ أآثر من ")حديد("م أنتجت الشرآة السعودية للحديد والصلب ٢٠٠٦في عام 

  . اإلنتاجية للحديد التوسع في الطاقةدعمت جهودنشاء مصانع جديدة إ تتطلب الحديد على
 ، مقارنًةألف طن ٧٧٠٠، م٢٠٠٦في عام  بلغت الكمَية المنتجة، حيث أحد أآبر منتجي الحديد في المملكة) سابك(رآة السعودية للصناعات األساسية تعتبر الش

خيرة سنة األ ١٥ضعف خالل الـ  ٢٫٥ بأآثر من  إنتاج الصلبارتفعوقد هذا .  ألف طن ٣،٧٢٧ التي بلغتم و٢٠٠٣ة التي تم إنتاجها في عام يمبالك
  ).م٢٠٠٥/٢٠٠٦ – م١٩٩٠/١٩٩١(
  

  م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٣ إنتاج الصلب :٦الشكل رقم 

  )ميالدَية(السنة   م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦
  الكمَية المنتجة بآالف األطنان  ٣،٧٢٧  ٤،٢٠٠  ٣،٧٥٦ ٣،٨٦٥

  بيانات وزارة اإلقتصاد والتخيطط: المصدر

  

  أنواع الطلب العقاري
  . سكن دائم لإلقامة للعائلة السعودَيةعلىولكن الجزء األآبر منه يترآز  ،، خاَصة الشق المتعِلق بالسكنمن الصعب تصنيف أنواع الطلب

أما فيما يتعَلق بالعقارات التي تقتنى ألجل اإلستثمار الذي يؤمن مصدر دخل إضافي من خالل إيجارها، فهي حكر على أصحاب الثروات وذوي الدخل 
ومن العوامل المحِفزة . لعقارات التي تقتنى ألجل اإلستثمار هي الشقق السكنَية والتي تؤَجر لغير السعوديين المقيمين في المملكةالفئة الغالبة من ا. المرتفع

  .إلستثمار العقار هو إعادة توطين العديد من الثروات السعودَية، والتي ساهمت بنسبة مقدرة في توسيع قاعدة اإلستثمار العقاري

  ١٧)ت السكنية الجديدةالوحدا(قوى العرض 
من الصعب حصر العرض وذلك يعزي للعدد الكبير من المنشآت الصغيرة غير المسجلة نظامًا وأيضًا المنشآت الكبيرة التي تتنوع مصالحها والتي تنشط حاليًا 

من قيمة التطوير % ١٩٫٣مون بما نسبته ويساه)  مطِور٢،٥٠٠(من إجمالي المطورين % ٨٠يمثل صغار المطورين غير المسجلين نسبة . في السوق المعني
% ١٦٫٥نسبة ضئيلة من إجمالي المطورين، لكنهم يساهمون بحوالي ) العشرين األوائل(، بينما يمثل آبار المطورين ) وحدة في المتوسط١٨،٧٥٠(العقاري 

من إجمالي المطورين، بما نسبته % ١٣٫٢الذين يمثلون ، و٤٠٠يساهم مطورو القطاع الخاص البالغ عددهم ).  وحدة في المتوسط١٦،٠٠٠(من قيمة التطوير
من إجمالي المطورين، بما نسبته % ٣٫٦ مطِور والذين يمثلون ١١٠من قيمة التطوير العقاري، بينما يساهم المطورون التجاريون البالغ عددهم % ٢٥٫٧
  من إجمالي قيمة التطوير% ١٢٫٩نسبته أما مشروعات التطوير الحكومية فتساهم بـما .  من قيمة التطوير العقاري% ٢٥٫٥

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .بيانات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ١٥  
  . بيانات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ١٦
   دراسة السوق المعدة بواسطة جودو ١٧
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  م٢٠٠٦ معايير التطوير المتوسطة آما في عام :٧الشكل رقم 

 العرض الكِلي العرض لوحدات السكن 
  الجديدة للمطِور الواحد

متوسط العرض لوحدات السكن 
  الجديدة للمطِور الواحد

  الحِد األدنى  قصىاأل الحد  األدنى الحِد  األقصى الحد  المتوسط
  المطِور  العدد 

  )العشرون األوائل(المطورون الرئيسيون  ٢٠ ٦٠٠ ١،٠٠٠ ١٢،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ١٦،٠٠٠
  المطورون التجاريون ١١٠ ١٥٠ ٣٠٠ ١٦،٥٠٠ ٣٣،٠٠٠ ٢٤،٧٥٠
  مطورو القطاع الخاص ٤٠٠ ٥٠ ٧٥ ٢٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠
  )غير المسجلين(صغار المطورين  ٢،٥٠٠ ٥ ١٠ ١٢،٥٠٠ ٢٥،٠٠٠ ١٨،٧٥٠
  ١٨الدولة  ١  ٠  ٢،٥٠٠  ٠  ٢،٥٠٠ ١٢،٥٥٠

  المعَدل/ المجموع   ٣،٠٣١  ١٦١  ٧٧٧  ٦١،٠٠٠  ١١٠،٥٠٠ ٩٧،٠٥٠
  م٢٠٠٧ جودو للدراسات واإلستشارات التسويقَية المعد في سبتمبرتقرير  :المصدر

  
  م ٢٠٠٧ آبرى شرآات التطوير والتسويق العقاري لعام بالعرض حس: ٨الشكل رقم 

  رالمطو  م٢٠٠٧ – م٢٠٠٥

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري  ٢٧٨١
  شرآة العلي العقارية ١٢٠٠
  شرآة تسويقار العقارية   ٢٥٠
  شرآة رآاز للتخطيط والتنمية   ١٠٠٠
  شرآة السعيدان العقارية  ١٢٠٠
  شرآة العليا العقارية  ٨٠٠
  شرآة الزآرى للتنمية العقارية  ٨٠٠
  شرآة الصميعي والشثري لالستثمارت    ٤٠٠
  شرآة تمليك  ٧٠٠
  شرآة الدرع للتطوير واالستثمار العقاري  ٥٠٠
  شرآة الرياض للتطوير  ٠

  شرآة التطوير الحضري  ٤٥٠
  )يشمل المدينة االقتصادية(شرآة إعمار ألعمال العقار الدولية    ٠

  مجموعة بن الدن  ٢٠٠٠

  م٢٠٠٧مبر التسويقَية المعد في سبتجودو للدراسات واإلستشارات تقرير : المصدر

  

  تقييم العرض
ويتوقع أن يبلغ العرض الفعلي من . وحدة سنويًا ١١٨،٣٧٠و  ٦٥،٣٤٥ من الوحدات السكنية الجديدة في المملكة يتراوح ما بين متوسط العرض الحالي
  . ١٩وحدة سنويًا ٩١،٨٥٨الوحدات الجديدة حوالي 

  
  حجم العرض  : ٩الشكل رقم 

  البند  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦
  الحد األدنى للعرض السنوي ٦١،٠٠٠ ٦٣،١٣٥ ٦٥،٣٤٥
  الحد األقصى للعرض السنوي  ١١٠،٥٠٠  ١١٤،٣٦٨  ١١٨،٣٧٠
  إجمالي متوسط العرض  ٨٥،٧٥٠  ٨٨،٧٥١  ٩١،٨٥٨

  م٢٠٠٧التسويقَية المعد في سبتمبر جودو للدراسات واإلستشارات تقرير  : المصدر

  الطلب على الوحدات السكنَية
الت الهجرة العالية لمراآز التجمعات الحضرية والنمو السكاني المتصاعد الستمرار حالة القَلة في المعروض من الوحدات السكنية من المتوَقع أن تؤدي معد

ة  الوحدات السكنية الجديدة من منظور المنشآت العقارية الرئيسة التي تمت معاينتها واستجوابها من قبل شرآعلىالطلب . في المدن الرئيسة آالرياض وجدة
حسب المسح الميداني الذي تم إجراءه للمنشآت العقارية المعنية، فإن فرص نمو . وحدة سكنية في السنة ٣٠٠،٠٠٠و  ١٥٠،٠٠٠جودو، ويتراوح بمقدار 

 .ةالقطاع العقاري في المستقبل تبدو جيدة حيث من المتوَقع أن يشهد القطاع المعني معدل نمو عال بفعل تنامي متطلبات السكن في المملك

                                                 
 اإلسكان  وتشمل وزارة األشغال العاَمة وهيئة ١٨

   .تقدير الحد األعلى للعرض يأخذ في الحسبان آل من يستطيع دخول سوق التطوير سواء آان مسجل نظاميًا او غير ذلك، بينما الحد األدنى للعرض يأخذ في الحسبان الذين يحق لهم دخول السوق نظاميًا فقط ١٩ 



 

 ١٢ 

  تقييم الطلب
، ١٥٨،٠٠٠م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م ،٢٠٠٤للسنوات الثالث ) للسعوديين واألجانب المقيمين في المملكة(بلغ معّدل الطلب الفَعال على العقارات السكنَية 

من % ٦٦  ما يقارب الفللب على الوحدات السكنية منسنويًا، وبلغ الطل% ٤٫٥٥وحدة على التوالي، أي بمعَدل نمو تراآمي يبلغ  ١٧٣،٤٤٨و  ١٦٧،٠٩٠
   . من إجمالي الطلب في المملكة%٥٢ إجمالي الطلب، وقد سَجلت المنطقة الغربَية أعلى نسبة طلب آِلي على الوحدات السكنَية بلغت

  
   توُزع  الطلب الفَعال موزعًا على مناطق المملكة اإلدارَية:١٠الشكل رقم 

  أنواع المنتج

  ة الوسطىالمنطق  المنطقة الشرقَية

  فلل  شقق  اإلجمالي  فلل  شقق  اإلجمالي

  السنة

  م٢٠٠٤  ٣٣،٠٩٠ ١٧،١٠٤ ٥٠،١٩٤ ١٦،٤٧٦ ٨،٥١٦ ٢٤،٩٩٢
  م٢٠٠٥  ٣٤،٨٤٦  ١٨،٠١٢  ٥٢،٨٥٨  ١٧،٣٥٠  ٨،٩٦٨ ٢٦،٣١٩
  م٢٠٠٦  ٣٦،١٧١  ١٨،٦٩٧  ٥٤،٨٦٩  ١٨،٠١٠  ٩،٣١٠ ٢٧،٣٢٠

  م٢٠٠٧ر جودو للدراسات واإلستشارات التسويقَية المعد في سبتمبتقرير : المصدر

  

  أنواع المنتج

  المنطقة الغربَية  مجموع المملكة

  فلل  شقق  اإلجمالي  فلل  شقق  اإلجمالي

  السنة

  م٢٠٠٤  ٥٥،٠٣٦ ٢٨،٤٤٨ ٨٣،٤٨٤ ١٠٤،٦٠١ ٥٤،٠٦٩ ١٥٨،٦٧٠
  م٢٠٠٥  ٥٧،٩٥٦  ٢٩،٩٥٨  ٨٧،٩١٤  ١١٠،١٥٢  ٥٦،٩٣٨ ١٦٧،٠٩٠
  م٢٠٠٦  ٦٠،١٦١  ٣١،٠٩٨  ٩١،٢٥٩  ١١٤،٣٤٣  ٥٩،١٠٥ ١٧٣،٤٤٨

  م٢٠٠٧التسويقَية المعد في سبتمبر جودو للدراسات واإلستشارات تقرير : رالمصد

  السكنيةالمساحات المطلوبة للعقارات 
  مترًا مربعًا للشقق العادَية٢٠٠ -١٠٠رًا مربعًا للشقق الكبيرة، و  مت٤٠٠ -٢٠٠يتراوح متوسط حجم الشقق السكنَية، حسب طبيعة الطلب في المملكةً، ما بين 

  .الصغيرة
 مترًا مربعًا ٤٥٠ - ٢٠٠ترًا مربعًا للفلل الكبيرة، و م١٠٠٠ - ٤٥٠ة الطلب في المملكة، ما بين أَما بالنسبة للفلل، فيتراوح متوسط حجم الفلل، حسب طبيع 

   .للفلل الصغيرة

  تقييم فجوة السوق
  . لعرضاألعلى والمتوسط لل مقارنًا بمعدالت الحد األدنى ويعتمد حجم السوق على الطلب الفعا

  
   فجوة السوق :١١الشكل رقم 

  الطلب العام للعقارات السكنَية

  فجوة السوق بافتراض المستوى المتوسط للعرض
  السنة

  م٢٠٠٤  ٥٨،٨٣٣
  م٢٠٠٥  ٢٨،٠٦٧
  م٢٠٠٦  ٢١،٥٠٦

  م٢٠٠٧التسويقَية المعد في سبتمبر جودو للدراسات واإلستشارات تقرير : المصدر

ومن المتوَقع أن يستمر ). وذلك بطرح العرض السنوي من الطلب السنوي على العقارات الجديدة (لحوظًا حسب التقديرات أعالهسَجلت فجوة السوق انحسارًا م
حجم فجوة السوق في اإلنحسار للسنوات المقبلة وذلك بفعل تنامي العرض بوتيرة أعلى من الطلب، مع اإلشارة إلى أَنه مع بلوغ فجوة السوق معَدالت إيجابَية، 
يتحَول السوق من سوق يتحَكم به أصحاب العرض إلى سوق يتحَكم به أصحاب الطلب مَما قد ينتج عنه انخفاض في معدالت أسعار بيع المتر المرَبع من 

  . العقار
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  المتطلبات المستقبلَية المرتبطة بالنمو السكاني
للسنوات العشر المقبلة وذلك بسبب قدمها أو  من الحجم الكلي للوحدات السكنَية% ٢٫٥ل المتطلبات المستقبلَية المرتبطة بإستبدال الوحدات السكنَية وذلك بمعَد

سنة في ألمانيا  ٩٠سنة، وذلك بالمقارنة مع معَدالت عالمَية أعلى آـ  ٣٠ الوحدات السكنَية في المملكة يبلغ لحياةإَن المعَدل الوسطي . عدم صالحيتها للسكن
  . على سبيل المثال

من الحجم الكلي للوحدات السكنَية % ٨لمستقبلَية المرتبطة بخيارات إستبدال العقارات السكنِية بأخرى أو التعديل في مكان السكن وهي تقَدر بـ المتطلبات ا
 .للسنوات العشر المقبلة حسب التقارير األخيرة لألمم المتحدة

  العقارات السكنَية نظرة عاَمة والتحديات المستقبلَية لسوق
السوق التي قامت بها شرآة جودو تشير إلى قراءة مهَمة لمستقبل سوق التطوير العقاري في المملكة، إذ من المتوقع استمرار الطفرة إَن دراسة  

 ويتوقع أن تستمر الفجوة بين العرض والطلب واألراضي السكنَية العقارَية من خالل تداول األراضي الخام، واألراضي التجارَية المطَورة 
 . ولو أَنها سَجلت إنخفاضًا في اآلونة األخيرة سكنَية، ما يسهم في رفع أسعار الوحدات المعروضةللوحدات ال

من شأن قَلة العرض لفئة العقارات السكنَية المعتدلة السعر وارتفاع أسعار األراضي الصالحة لمشاريع سكنَية أن تحّد بشكل متزايد من إمكانَية  
 . المجتمع السعوديإقتناء منزل جديد لفئات عديدة من 

عجز صندوق التطوير العقاري عن تأمين تمويل  إثر سَجلت القروض والتسهيالت السكنَية الممنوحة من قبل القطاع الخاص إرتفاعًا نسبيًا ملحوظًا 
 وعليه،. طلب ٤٠٠،٠٠٠م ٢٠٠٤ حسب شرآة جودو حتى عام  ممَولةالغير إذ بلغت نسبة طلبات القروض .يتالقى مع مستويات الطلب المتزايدة

 المضي في آلَية تطوير سبل التمويل المصرفي والمؤسساتي والعمل على الحصول على قانون رهن عقاري للتسهيل وتمكين شرائح األجدىفمن 
 .آبيرة من المجتمع السعودي من شراء العقارات السكنَية المنشودة

للتوفير في عمليات البناء وإنتقاء المواد   أسعار العقارات السكنَية وذلك بإتباع الخطط األنجعمن المهم أن ينشط المطورون العقاريون بإتجاه الحّد من إرتفاع
  .المناسبة وذلك دون المساس بمستويات الجودة األساسَية

  
  

  



 

 ١٤ 

  الشركة
  نظرة عاَمة

 ١٨الموافق (هـ ١٦/٤/١٤٢١وبتاريخ . لولم آمؤسسة فردية مملوآة من قبل السِيد هذلول بن صالح الهذ١٩٩٤هـ الموافق ١٤١٥تأسست الشرآة في عام 
بمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا الشالش وهذلول بن  ريال سعودي مليون تم تحويل المؤسسة إلى شرآة ذات مسؤولَية محدودة برأس مال )م٢٠٠٠يوليو 

 إلى  الشرآة وتمت زيادة راسمال. ورقية بنت سليمان الشالشخالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللالول وصالح الهذ
خالد بن وبمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا الشالش وهذلول بن صالح الهذلول  ،)م٣/٣/٢٠٠٣الموافق ( هـ٣٠/١٢/١٤٢٣ مليون ريال سعودي في ٧٠

عزيز بن عبد الَله الشالش وماجد بن رومي سليمان الرومي وشرآة األرآان عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا وعبد ال
يناير  ٤الموافق ( هـ١١/١١/١٤٢٤ريال سعودي في مليون  ١٤٠ومن ثم تحولت لشرآة توصية باألسهم وتمت زيادة رأسمالها إلى المحدودة للتعمير، 

خالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد الشالش وهذلول بن صالح الهذلول وداهللا  هم يوسف بن عب وآانت تضم حينئذ إثني عشر مساهمًا مؤسسًا)م٢٠٠٤
 وشرآة ماجد بن عبد الرحمن عبد العزيز القاسم والبابطين وطارق بن محمد الجاراهللا وعبد العزيز بن عبد الَله الشالش وماجد بن رومي سليمان الرومي

هـ ١٤/١٠/١٤٢٥بتاريخ و. سيط للتجارة وشرآة منازل لإلنشاء والتعمير وشرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارة وشرآة مملكة التقاألرآان المحدودة للتعمير
، وتحولت  وقد تمت تغطية الزيادة من قبل الشرآاء المؤسسين وشرآاء جددمليار ريال سعودي ٥٫٤ رفع رأسمال الشرآة إلى م تم٢٧/١١/٢٠٠٤الموافق 

 مقسم إلى ريال سعوديمليار  ٥٫٤برأسمال مقداره ) م١٧/٧/٢٠٠٥الموافق (هـ ١٠/٦/١٤٢٦تاريخ ب ١٠٢١ الوزاري رقم  بموجب القرارلشرآة مساهمة
   .)من هذه النشرة ٢٥ بالصفحة رقم "تطور رأس المال " قسمفضًال أنظر ( ريال١٠سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية مليون  ٥٤٠
 العقاريين في القطاع السكني، عقاري حاليًا، بحسب الدراسة السوقية المعدة من قبل شرآة جودو،  ضمن أآبر المطورينداراألرآان للتطوير ال شرآة تصنف

في مليار ريال سعودي  ١٫٨١ و ٤٫٣٥على التوالي، آما بلغ  مليار ريال سعودي ١٫٧٧و  ٤٫١٩م ٢٠٠٥عام  حيث بلغ حجم اإليرادات والربح الصافي في
  ما يزيد عنوتقوم الشرآة حاليًا بتطوير. مليار ريال سعودي على التوالي ١٠٫٦١و  ١٠٫٤١مجموع حقوق المساهمين في نفس الفترة لغ بم، بينما ٢٠٠٦عام 

  .م٢٠٠٨وحدة سكنَية، تتفاوت في مراحل تنفيذها الذي سيستمر حتى نهاية عام  ١٢،٠٠٠

  تاريخ الشرآة
  )المرحلة األولى (م١٩٩٩-١٩٩٤

متر  ٦١٢،٠٠٠بمساحة إجمالَية قدرها  يم بتنفيذ عقود للقطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية لألراض١٩٩٤ملياتها منذ العام بدأت دار األرآان ع
 .رياضمنطقة التلك الفترة في ترّآزت مشاريع الشرآة في وقد . وحدة سكنية ٢٠٠إدارة أمالك، وتنفيذ و مباني تجارية،  آما قامت بشراء وبيع وتطويرمرَبع،

وقد استغلت الشرآة فترة التأسيس هذه في رصد ودراسة متغيرات واتجاهات السوق وتطوير إجراءات العمل من خالل القيام ببحوث السوق المكثفة 
ة منذ العام الوحدات السكنية بمعدالت مضطردعلى مبادرة الحكومة لتشجيع االستثمار الخاص في قطاع السكن الطلب وقد دفعت . والدراسات الميدانَية

 المكون السكني للسوق لالستفادة من هذه الفرصة حيث قامت بإنشاء عدد من الوحدات علىترآز أآثر لوعليه، عدلت الشرآة من استراتيجيتها . م١٩٩٧
م ١٩٩٧ من العام .لتجارية وشراء وبيع المباني السكنية وا آما سبق ذآره،)متر مربع ٦١٢،٠٠٠حوالي (السكنية وتطوير مساحة مقدرة من األراضي الخام 

  . الخيري وحدة سكنية للقطاع الخاص آما نفذت مشروع صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز لإلسكان ٢٠٠م طورت الشرآة ١٩٩٩إلى العام 

  )المرحلة الثانية (م٢٠٠٤-٢٠٠٠
 إدارة علىلمؤشرات اإليجابية لنمو الطلب على الوحدات السكنية مع الترآيز على ا إعتمادًا شرعت الشرآة في التوسع الجغرافي ،م٢٠٠٠إبتداءًا من العام 

هذا وقد قامت . ملكة العربية السعوديةمتطوير المرافق السكنية لقطاع الدخل المتوسط، وذلك من خالل تنفيذ مشروعات سكنية في المنطقتين الغربية والشرقية لل
تمكنت الشرآة من  .م وإفتتاح لفرع المدينة المنورة٢٠٠٣إفتتاح لفرع جّدة في أبريل من العام  رع مَكة وتبعهم بإفتتاح ف٢٠٠٠الشرآة في نوفمبر من العام 

 ٩وحدة سكنَية، آما  قامت بتطوير حوالي  ٢،٥٠٠ حوالي وإنشاء يمشاريع أراض ٥ سكني و مشروع ١٢البدء في تطوير /من إآمال خالل التوسع المذآور
  .مليون مترًا مرَبعًا من األراضي التجارية والصناعية  ١٫٧ألراضي السكنَية  و مليون مترًا مربعًا من ا

  )المرحلة الثالثة (حتى تاريخ هذه النشرة -م ٢٠٠٥
 م تحالفًا٢٠٠٥إذ وقعت في يناير من العام  ،تحالفات إستراتيجية مع آبرى الشرآات العالمية عقدتو. م٢٠٠٥تحولت دار األرآان لشرآة مساهمة في عام 

يونيو من عام  آما وقعت في  إدارة مشروعاتها،علىيهدف لتعزيز قدرة الشرآة الفنية والتقنية  ")تيرنر ("تيرنر العالمية لالستشارات الهندسيةإستراتيجيًا مع 
 تمكن الشرآة من  مجال التسويق خدمات استشارية في علىللحصول  ")آلوتنز (" لالستشارات التسويقيةم تحالفًا إستراتيجيًا مع آلتونز البريطانية٢٠٠٥

  .المحتملينآبر عدد ممكن من العمالء الالوصول 
  شهادة الجودة العالمية وحصلت بموجبها علىنظم إدارة الجودة التوُسع في حجم استثمارات الشرآة إعادة الهيكلة التنظيمية حيث طبقت الشرآةوقد إقتضى 

)(ISO منشاة  آما طبقت أيضًا نظم تخطيط موارد ال٩٠٠١)ونظم تنمية وتطوير الموارد البشرية) أوراآل.  
لفئة الدخل المتوسط، مستفيدة من الخبرات المتراآمة والتحالفات اإلستراتيجَية وتوفر  م في تطوير بيئات سكنَية متكاملة٢٠٠٥ منذ العام وشرعت الشرآة

  . ا المستقبلَيةاألراضي وتعتقد الشرآة أن العوامل المذآورة تؤهلها لتنفيذ رؤاها وخططه
  رئيسَية للشرآةلاإلنجازات ا

  م٢٠٠٣-٢٠٠١وحدة سكنَية لألعوام  ٢،٥٠٠م بالمقارنة مع ٢٠٠٦- ٢٠٠٤وحدة سكنية خالل األعوام  ٧،٧٨٦إنجاز  -
ام مليون متر مرَبع من األراضي خالل األعو ٧٫١بالمقارنة مع  م٢٠٠٦-٢٠٠٤ مليون متر مرَبع من األراضي خالل األعوام ١٩٫٧تطوير  -

 م٢٠٠٣-٢٠٠١
 التوسع الجغرافي للمشاريع إلى المناطق الشرقَية والغربَية من المملكة -
 ٩٠٠١ ISO) ( شهادة الجودة العالميةالحصول على -
 ةتجمع آّل وسائل الراحة السكنَية العصرَي تطوير بيئات سكنَية متكاملة من تطوير بسيط لوحدات سكنَية إلى  مفهوم التطوير العقاري السكنيتغيير -
 التحّول من مطِور لعدد محدود من العقارات السكنَية إلى مطِور لمشاريع عمالقة مستفيدًا من إقتصاديات الوفرة -
  النفقات وتوفير الوقت مع تحسين لمستويات الجودة آاَفةطحديثة تطويرَية، إدارَية، تنظيمَية وتسويقَية تساعد في ضبإدخال تقنيات  -



 

 ١٥ 

شراآة مع مصارف ومؤسسات مالَية للتسهيل من عمليات شراء العقارات السكنَية من قبل ة وإتفاقيات تنسيق و فَعال إستثماراتاإلعتماد على -
  .األفراد
  رأس مال الشرآة

 المؤسسة إلى شرآة ذات ثم تحولت) م٢٠٠٠يوليو  ١٨الموافق (هـ ١٦/٤/١٤٢١بتاريخ  وم آمؤسسة فردية١٩٩٤هـ الموافق ١٤١٥تأسست الشرآة في عام 
وفي .  وذلك لزيادة القدرة اإلنتاجية للشرآة آنذاكمساهمة نقدية من الشرآاءريال سعودي عن طريق مليون ة محدودة بزيادة رأسمالها إلى مسؤولَي

ومن ثم  .من الشرآاء ثانيةمساهمة نقدية مليون ريال سعودي عن طريق  ٧٠ إلى تمت زيادة رأسمال الشرآة )م٣/٣/٢٠٠٣الموافق (هـ  ٣٠/١٢/١٤٢٣
مساهمة عن طريق ) م٢٠٠٤يناير  ٤الموافق ( هـ١١/١١/١٤٢٤ريال سعودي في  ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠ولت لشرآة توصية باألسهم وتمت زيادة رأسمالها إلى تح

م ونظرًا للتوُسع المضطرد للشرآة في مجال التطوير العقاري ومؤشرات السوق ٢٧/١١/٢٠٠٤هـ الموافق ١٤/١٠/١٤٢٥وبتاريخ  .من الشرآاء نقدية
تاريخ ب ١٠٢١ بموجب القرار الوزاري رقم لشرآة مساهمة مليار ريال سعودي، وتحولت ٥٫٤يجابَية، تم دخول شرآاء جدد وتم رفع رأسمال الشرآة إلى اإل
   ).من هذه النشرة ٢٥بالصفحة رقم " تطور رأس المال"فضًال أنظر قسم  (،)م١٧/٧/٢٠٠٥الموافق (هـ ١٠/٦/١٤٢٦

  :م، وتشمل٢٠٠٦ديسمبر من العام  ٣١رات رأس مال الشرآة، منذ تاريخ إنشائها حتى يوضح أهم تطو الجدول أدناه
  

  تطُور رأس مال الشرآة: ١٢الشكل رقم 

   يونيو٣٠الفترة المنتهية في 
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧

  )مليون ريال سعودي(  م٢٠٠٠  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

 رأس المال ١٫٠ ٧٠٫٠ ٥،٤٠٠٫٠ ٥،٤٠٠٫٠ ٥،٤٠٠٫٠  ٥،٤٠٠٫٠ ٥،٤٠٠٫٠
 جاري حساب الشرآاء ٩٨٫٥ ٥٤٣٫٥ - - -  -  -

  األرباح المبقاة  ١١٦٫٣  ٣١٢٫٠  ١،٢٩١٫٩  ١،٧٧٥٫٥  ١،٩٦٩٫٤  ٢،٥٦١٫٤  ٢،٨٦٥٫٨
  اإلحتياطي العام      ١،٠٤١٫٠      -  -
 أسهم خزينة   (٢،٤١٨٫٣)   - -

  اإلحتياطي النظامي  -  ٣٥٫٠  ١٤٣٫٩  ٣،٢٤٢٫٣  ٣،٢٤٢٫٣  ٣،٢٤٢٫٣  ٣،٢٤٢٫٣
 إجمالي حقوق المساهمين ٢١٥٫٨ ٩٦٠٫٥ ٥،٤٥٨٫٥ ١٠،٤١٧٫٧ ١٠،٦١١٫٧  ١١،٢٠٣٫٧  ١١،٥٠٨

  المصدر القوئم المالية المراجعة
  

  نواحي القَوة والمزايا التنافسية
 الـ يناهزل حاليًا على إنشاء ما تتمتع الشرآة بجملة من المزايا التنافسية مَكنتها، محليًا، من احتالل مرتبة متقِدمة في مجال التطوير العقاري السكني إذ أنها تعم

  :وحدة سكنية بالمملكة، ويعتقد مجلس اإلدارة أن الشرآة تنفرد بالمزايا التنافسية التالية ٦٥،٠٠٠
  االسم المعروفالمكانة في السوق و

الشرآة من أن تجعل اسمها معروفًا في  أن تتولي قيادة سوق اإلسكان الواسع اإلنتشار لشريحة متوسطي الدخل،  وتمكنت علىحرصت الشرآة منذ إنشائها 
آما تعتقد إدارة الشرآة العليا أَن الشرآة مهِيئة داخليًا وخارجيًا للمحافظة على . السوق السعودي من خالل منتجاتها ذات الجودة العالية واألسعار التنافسية

 .  مرآزها الريادي في مجال تطوير األراضي والبيئات السكنَية
  التوسعالبتكار في المنتج ومو من خالل االن

يتيح للعمالء المحتملين " أبن بيتك بنفسك" سبيل المثال شعار ى تطوير منتجاتها من خالل استحداث وابتكار منتجات جديدة، فعلعلىتعمل الشرآة بانتظام 
 .ة، هذا وقد وجد المفهوم المعني قبوًال حسنًا في السوق المعني والتكلفة المناسبالوفرةاختيار مواصفات وحداتهم السكنية الجديدة، بينما يستفيدون من اقتصاديات 

  الريادة في قطاع التطوير العقاري السكني
  السوق العقاريمن% ١٥ بحوالي م في مجال التطوير العقاري في المملكة في حصول الشرآة على حصة مقدرة١٩٩٤لقد أسهم وجود دار األرآان منذ عام 

، وذلك أبان ازدياد الطلب على المساآن الحضرية ذات الجودة العالية، تماشيًا مع النمو السكاني المضطرد الشرآة تقديراتسب م بح٢٠٠٦آما في نهاية عام 
  .منذ ذلك الحين

 إذ أن معظم كنيير العقاري السوقد أسهم المفهوم الجديد المتبع لدى دار األرآان بتطوير بيئات سكنية جديدة باستفادة الشرآة من الريادة في قطاع التطو
المطورين العقاريين يعتمدون على البيئات السكنية القائمة ليقوموا بعمليات التطوير، مما يحد من عمليات اإلنتقاء للمواقع بشكل متزايد مع ازدياد العمران، 

رين محتملين ينتمون لطبقة ذوي الدخل المرتفع وأما إن وجدت، فإن آلفتها تكون عالية جدًا، مما يحصر عملية التطوير بمشت. وذلك نظرًا لصعوبة توفرها
  .ى اإلقتصادية للمشروعووذلك بناًء على معايير الجد

  إقتصاديات الوفرة 
 مساحات آبيرة من األراضي غير مطورة بمعدالت علىترآز دار األرآان على تطوير بيئات سكنية متكاملة تحقق التكلفة االقتصادية من خالل الحصول 

 ذلك فإن الحد األدني لمكونات المشاريع السكنية علىفضًال  .النظامية المتعلقة بملكية وتخطيط األرضوالتكاليف  حيث قيمة المتر المربع أسعار زهيدة من
 دة السكنية التي تحقق التكلفة االقتصادية وتخفض من معدل قيمة بيع الوحة، وهذا يستدعي اقتصاديات الوفرةوحدة سكنَي ١،٠٠٠الجديدة قيد اإلنشاء يبلغ 

 مراحل اإلنتاج المختلفة، من مرحلة التصميم، حيث يتم اختيار التصميم األآثر فاعلَية فيما يتعلق ى مدعلىالجدير بالذآر أن التكلفة االقتصادية تتحقق . للعمالء
إضافة لذلك، فقد طورت دار األرآان نظم . ضة اختيار المواد الخام من موردين محليين أو عالميين، بكميات ضخمة وبمعدالت أسعار منخفىبالتكلفة، وحت

وعلى صعيد آخر، إن حجم المشاريع المطورة يساهم  تنظيم اإلنتاج  وزيادة الكفاءة اإلنتاجية وتقليل التكلفة المتعلقةعلى البناء الخاصة بمشروعاتها والتي تعين 
  .لى أفضل الشروط من حيث الجودة والتكلفة وشروط الدفعمما يفتح باب المنافسة للحصول عالموردين والمقاولين في استقطاب آبار 

  سجل الربحية المتواتر
في عام ريال سعودي مليار  ١٫٧٨ ما قيمتهوم ٢٠٠٤في عام   مليار ريال سعودي١٫٠٩  ما قيمته بوتيرة متصاعدة حيث بلغتفي النموارباح الشرآة  استمرت
في  تأمين معَدل السيولة المطلوب لتمويل التوسع علىبح المذآور أعان الشرآة رلتواتر ا..م٢٠٠٦في عام  مليار ريال سعودي ١٫٨١  بينما بلغت،م٢٠٠٥

ية المتاحة في دجمها من استغالل الفرص الانللشرآة سيمكنوالقدرة التشغيلية الفعالة األداء المالي المتميز .  زيادة رأس المالمن خاللوذلك  القاعدة اإلستثمارية
  .الوحدات السكنية في المملكةإنشاء وسوق تطوير األراضي 
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  فريق إداري خبير ومتمرس
الهيكل اإلداري للشرآة (ويحتوي قسم . تتمتع شرآة دار األرآان بوجود فريق إداري مؤهل ومتمرس يتمتع بالدراية والخبرة والمعرفة بقطاع العقارات

تؤمن فرص ة معايير اختيار دقيقة للتوظيف وآذلك تطبق الشرآ. فريق اإلداري المذآور النشرة على ملخص السير الذاتية ألعضاء المن هذه") اإلدارة العليا"
 تحالفات الشرآة على تعزيز أداء الفرد وبالتالي تعزيز األداء العام للشرآة، فضًال إلىتعويضات تنافسية تهدف لخارجي والوظيفي ونظام رواتب والتدريب ا

  . التقنَية وتدريب الكوادر البشرَية لنقل المعرفة ولشرآات العالمَيةاإلستراتيجية مع آبرى ا
  العالقة مع الجهات النظامَية

، األمر الذي مكن الشرآة من ثقة وعالقات قويةالجهات النظامَية ، تكَونت بين الشرآة و الشرآة وفهمها الدقيق للخطوات واإلجراءات النظامَيةسجلنظرًا ل
  .، ومن المتوَقع أن تستمر الشرآة في الحصول على التراخيص الالزمة في مواعيدهاالمناسب تراخيص مشروعاتها في الوقت علىالحصول 

  البحث والتطوير
، األمر الذي مَكنها من التوُسع السريع والفعال ت التخطيط االستراتيجي والتشغيلي بمجاالىاستثمرت الشرآة منذ إنشائها في البحث والتطوير الذي يعن

وقد . التطويرمليون ريال في مجاالت البحث و ٢٠فخالل الخمس سنوات األخيرة أنفقت دار األرآان أآثر من  متوفرة في السوق،لإلستفادة من الفرص ال
مليون ريال سنويًا لدعم أعمال  ٥وتنوي الشرآة االستمرار في سياستها الحالية بتخصيص حوالي . شملت البحوث تنظيم وتطوير وتمويل السوق العقاري

  .)من هذه النشرة ٢٢ بالصفحة رقم "البحث والتطوير"فضًال أنظر قسم  (طويرالبحث والت
  التحالفات االستراتيجية

يتعلق  فيما(نقل المعرفة من خالل تحالفات استراتيجية مع منشآت عالمية مشهود لها مثل تيرنر العالمية رآة من الحصول على العون الفني ولقد تمكنت الش
تحسين الكفاءة اإلنتاجية على   الشرآةاإلدارة أن مثل هذه التحالفات تعينيعتقد أعضاء مجلس ). يتعلق باستراتيجية التسويق فيما( وآلتونز) بإدارة المشاريع

 .)من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"أنظر قسم فضًال ( .آفاءة التسويقو
بدار األرآان، في تمويل شراء العقارات عبر منح قروض ميسرة لمشتري العقارات ذو عالقة رف أسهمت شرآة مملكة التقسيط، وهي ط وعلى صعيد آخر،

 علي الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربية السعودية تم شرآة تمويل عقاري جديدةبعن وسيلة التمويل هذه  ةستعاضاال وسيتم .التي تطورها الشرآة 
قروض عقارية ميَسرة تتوافق مع مبادىءالشريعة األسالمية ، و تستهدف ذوي بآن اسمتمويل الإلى الشرآة الجديدة  وتهدف. إنشائها و هي اآلن قيد التأسيس

 ومؤسسة التمويل ٢١البنك العربي الوطنيو، ٢٠مملكة التقسيطشرآة رآان، وفي الشرآة الجديدة من دار األهيكل الملكية يتكون و. الدخل المحدود والمتوسط
  ).من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"أنظر قسم ( )سيآي أف (العالمية 

يضم التحالف المذآور آل من و .طوير المنطقة المرآزية بمدينة الرياض بقيادة شرآة الرياض للتعميرتمع مجموعة من الشرآات لتحالف الشرآة آما شكلت 
 للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والشرآة السعودية لمرآز المعيقلية التجاري، والشرآة شرآة دار األرآان للتطوير العقاري، والمؤسسة العامة
وتتولى شرآة الرياض للتعمير إدارة هذه المحفظة وفق رؤية اقتصادية وشرآة سولدير اللبنانية  ،العقارية السعودية، وشرآة فاس السعودية القابضة

 .واستثمارية
  معلومات التقنَيةنظم 

تعتقد اإلدارة أن التطبيق الفعال ، و)من النواحي المالية واإلدارية والفنية( استثمرت الشرآة في تقنية المعلومات الحديثة ألجل تنظيم وتقنين العمليات اإلنتاجية
  .لمثل هذه األنظمة يعزز أداء الشرآة الكلي ويميزها عن منافسيها

  عايير والمقاييس العالمَيةنظم إدارة وتأآيد الجودة ومواآبة الم
وعليه، . أول شرآة في قطاع التطوير العقاري تطبق نظم إدارة الجودة التي تؤمن معدل عالي من جودة المنتج ورضا العميلتعتبر َنها فإ ،الشرآة إلى حد علم

 الصيانة  بتقديم خدماتالشرآة تقومن هذا السياق، وضم. (٩٠٠١ ISO) شهادة الجودة العالمية علىفإَن الشرآة هي أول منشأة في القطاع المعني تحصل 
 منتجات علىالمجانية لمدة عام تبدأ بعد التسليم، آما توفر ضمانات جودة طويلة األجل، وخدمات ما بعد البيع األخرى والتي ساهمت في مضاعفة الطلب 

  .من العمالء أآبراستقطاب عدد  الشرآة وبالتالي

  اسرتاتيجية الشركة 
 الرؤية

  .لشراء المساآن  تقود شرآة دار األرآان قطاع التطوير العقاري السكني وتظل الخيار األمثلأن
 الرسالة

، مع المحافظة على معايير جودة  جدًااألذواق واإلحتياجات، وبأسعار منافسةمع جميع بما يتناسب  تسعى دار األرآان دومًا  لمقابلة الطلب من الوحدات السكنية
  . ار فلسفة التطوير الشامل للبيئات السكنيةعالية وذلك ضمن إط

 ير نشاط الشرآة يإقرار بعدم تغ
  .ال توجد نية لدى الشرآة إلجراء أي تغير جوهري على طبيعة نشاطها

  إسرتاتيجية العمل
وتعتمد  .لضخمة والسمعة التجارَية الحسنةالشرآة الرائد ومواردها المالَية االستفادة من مرآز المتواتر من خالل ا إلى النمو  الشرآة عملإستراتيجيةتهدف 

تطبق الشرآة قاعدة و .متغيرات السوق الذي تمارس فيه نشاطهاوفهمها العميق لقواعد التطوير وإمكانات و قراءتها المتأنية على االشرآة في تنفيذ إستراتيجيته
التعاقد مع المصممين والمخططين والمقاولين، وتوفير األراضي، والعلمي، البحث ( من خالل إدارة وتنسيق آاَفة مكونات التطوير التطوير العقاري الشامل

وبحسب البحث الذي أعدته شرآة  جودو، تعتقد إدارة الشرآة استمرار قوة الطلب  .)التسويق، ومساعدة العمالء المحتملين على الحصول على التمويل الميسرو
قيد (، ولذا تعمل على إدارة تطوير عَدة مشروعات آبرى )من هذه النشرة ٦ بالصفحة رقم" ر العقاريقطاع التطوي"  قسمأنظرفضًال (،  الوحدات السكنيةعلى

  : المبادرات اإلستراتيجية التاليةعلى موقع القيادة هذا بالترآيز علىهذا وتخطط دار األرآان للحفاظ ، )الدراسةالتنفيذ أو 
 
  

                                                 
  .وهي شرآة رائدة في مجال التمويل العقاري في المملكة  ٢٠
  .  فرع١٢٦على المدى الطويل من قبل مووديز، ولديه ) أ(نك مؤسس في المملكة ويترآز عمله بجزء آبير على العمليات المصرفية الخاصة باألفراد والتجزئة وقد حاز على تصنيف إئتماني وهو ب  ٢١
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  :مع المحافظة على هامش ربح مقدر وذلك من خالل تخطيط الحضري،االلتزام بقاعدة تطوير البيئات السكنية ضمن نظم ال •
   :بينتجمع التي وفي تنفيذ مشاريعها الشرآة  يةرؤللحصول على أفضل المواقع المتاحة من األراضي التي تتطابق مع  السعي الدائم
 .عثرتها بفعل عشوائية التطويرعدم بنظيم المرافق السكنية المختلفة والتخطيط المحكم الذي يضمن ت: المزايا الجمالية −
 .استغالل المساحات المتاحة باألسلوب األمثل: المزايا العملية −
نتيجة الحصول علي مدخالت ) أي غير باهظة(التكلفة اإلنتاجية في إطار تطوير مشروعات الحجم الكبير تكون اقتصادية :  اإلقتصادَيةالمزايا −

االستغالل األمثل للموارد المتاحة بما يقلل من نسبة الهدر و) موزعينأي ال/ليست الثانويةو(أي المنتجين /أسواقها األساسيةاإلنتاج من 
  .حد األدنى الممكنلاالقتصادي ل

اتها تدعم عالقأيضًا في مجال التقييم والتثمين والتفاوض، وخبراتها تطور آما اعد البيانات الخاصة باألراضي المعروضة للبيع وأسعارها، والشرآة ق طورتلذا 
 .مع بعض المالك والمتعاملين في تجارة العقارات واألراضي
 وفقًا لرؤية فنية ونظامية واجتماعية  آشرآة سعودي آونسالت أو شرآة دار الهندسة أو سعودي ديارستستمر الشرآة في اإلستعانة بأفضل مستشاري التصميم

 .هات التنظيمية، مثل أمانات المدن والبلديات، لتحسين بيئة االستثمار العقاريوستعزز تعاملها وتواصلها مع الج آما.واقتصادية وتسويقية محددة
نظرًا ألَن هامش الربح قد ( الشرآة لزيادة معدالت إنشاء الوحدات السكنَية الجاهزة لتتساوى من حيث القيمة مع مشاريع تطوير األراضي يبالَرغم من سع

، إال أن هذا لن يثن الشرآة عن القيام ) معدل ربح تطوير الوحدات السكنة في أحيان أخرىى األراض يتعديتعادل في بعض األحيان، أو أن معدل ربح تطوير
   .بمراجعة وتقييم استراتيجيتها دوريًا  لتوفق بين معدل ربحها ورسالتها في المساهمة البناءة في التخطيط والتطوير الحضري بمفهومه األشمل

إمكانات البحث والتطوير لتتمكن من تنفيذ أفضل إستراتيجيات تطوير الوحدات السكنية وبالتالي تعزيز تحالفاتها اإلستراتيجَية و •
 : السوقيةتها حصرفع

في جانب استراتيجية (وآلتونز ) في جانب إدارة المشاريع(عالمية مشهود لها مثل تيرنر العالمية  شرآاتستستمر الشرآة في تحالفاتها اإلستراتيجية مع 
من  ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"أنظر قسم فضًال  (، تحقيق األهداف االستراتيجية في مواقيتها المحَددةعلىمر الذي يعين آثيرًا ، األ)التسويق

 .)هذه النشرة
ثها إلجراءات قياسية لتأهيل المقاولين وذلك بفضل استحدا ، لتنفيذ البنية التحتية والفوقيةالتأهيل على مستوى عال من نيوستتوَسع الشرآة في اختيار المقاول

وستواآب الشرآة عبر دراسات تقوم بها وعبر إرسال موظفيها إلى معارض التطوير العقاري العالمًية آلخر ما توصلت إليه . والموردين المحليين والعالميين
ق يتطبآما ستستمر الشرآة في  .والجودة العالية ومدى التنفيذ الزمني القياسيتقنيات اإلنشاء العالمية الحديثة، وستعمل على تطبيقها  لتحقيق التكلفة االقتصادية 

 أعلى مع المحافظة على ) للعمالء للقاعدة األآبر منليتوافق المنتج مع المقدرة الشرائية( اإلنتاجية التكلفة لخفض وهندسة القيمة الوفرةمبادئ اقتصاديات 
 . وسع المضطرد، وبالتالي اإلستمرار في الت الجودةمعدالت

 مدى مراحل تطوير المشاريع المختلفة، وتأمين فرص التمويل لتفادي علىالمبيعات ستثمار في تعزيز أنشطة التسويق واال •
 : المخزون من المنتج

  قسمأنظرفضًال (في المملكة ستضاعف الشرآة من جهودها في مجال التسويق والمبيعات المَتبعة نظرًا لقلة الشرآات العاملة في هذا المجال الجديد نسبيًا 
االستراتيجي مع شرآة آلتونز المتخصصة في استشارات  ويتم حاليًا تسويق المشاريع بالتحالف). من هذه النشرة ٣١ بالصفحة رقم "منهجية التطوير العقاري"

 .بشكٍل أساسيالتسويق 
من اإلقتراض لغايات اإلستفادة المحتملين من البنوك المحلية، لإلتاحة للمشترين  وآة بالعمل مع شرآة مملكة التقسيطوعلى غرار أعمال التسويق ستستمر الشر

لتأسيس أول وأآبر شرآة للتمويل العربي الوطني بنك ال و)آي أف سي( مؤسسة التمويل العالمية جهد مشترك مع الشرآة تقود آما . تملك الوحدات السكنَية
 ).من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم  "ت اإلستراتيجَيةالتحالفا " قسمفضًال أنظر (اإلسكاني بالمملكة

وقد قامت الشرآة بالتعاون مع مستشارين مختصين بعدد من البحوث ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادية في سوق التطوير والتمويل العقاري مثل شرآة 
بالتضامن مع مجموعة البنك الشرآة تعمل و. وغيرها  و يونغإرنستشرآة و الجريد وشرآاه برايس ووتر هاوس آوبرز شرآةو أو.دي.يبشرآة  وجودو
  .وبعض المؤسسات المحلية على تقييم وتطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة الدولي

 : تكاملممنهجَية التطوير العقاري ال •
، بل يتعَداه ليأخذ حِيزًا هامًا لمشروعل يتنفيذال للهيكلوما يتضَمنه من بناء عام حسب فتتبع دار األرآان مفهوم تطوير متكامل ال يشتمل على عمليات التطوير 

، وتسعى دار األرآان بشكٍل مستمر إلعادة تقييم  مراحلالمتبعة إلى سبعة المراحلوتنقسم . من عملَية التسويق والمبيعات وحلول التمويل للمشترين المحتملين
  ).من هذه النشرة ٣١ بالصفحة رقم "ر العقاريمنهجَية التطوي"  قسمأنظر فضًال( المراحلوتطوير آٍل من تلك 
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  ملخص لبعض المشاريع الرئيسة
تطوير المرافق السكنية مثل طوير السكني في المجال العقاري والذي يشمل تطوير األراضي و نشاط التعلىرآزت دار األرآان منذ بدء عملياتها التجارية، 

 المذآورة، المشاريع.  سنوات طورت الشرآة بنجاح عدد من مشروعات البيئات السكنية المتكاملةى مدىالشقق، وعلو) الدبلكسات(لمنفصلة والمتصلة الفلل ا
تعزيز سمعة جاز، األمر الذي ساهم في ترسيخ وما هو قيد اإلن ىعلالمنجز منها و ىعلطلبًا قويًا ا أدناه، وجدت رواجًا وقبوًال والتي سيتم عرض بعضهو

 . ق العقاريالشرآة في السو
  

  مكتملة التنفيذاريعالمش
  : السكنَيةالمشاريع

  :ويشير الجدول التالي إلى أهم المعلومات المتعِلقة ببعض المشاريع التي تَم تنفيذها
  ملخص المشاريع مكتملة التنفيذ :١٣الشكل رقم 

النسبة 
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عدد 
الوحدات 
 السكنَية

مساحة األرض 
المطَورة 

 )م.م(والمباعة 

مساحة األرض 
 )م.م(العاَمة 

العائد على 
 االستثمار

حجم 
  االستثمار

بماليين (
 )الرياالت

تاريخ 
 االنتهاء

تاريخ 
 البدء

موقع 
 اسم المشروع المشروع

 المؤنسية الرياض ٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ١٠٢٫٢ %٤٠٫١٦ ١٩٦،٥١٢ ١١٦،٥٩٩ ١٧٧ ٨٢،٣٢٢ ٨٢،٣٢٢ ١٧٠٫٨ %١٠٠
 اليرموك الرياض ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ١١٠٫٥ %٤٤٫٩٧ ٤٠٩،٧٧٥ ٢٦٠،١٤٠ ٣٨٩ ١٨٥،١٣٠ ١٨٥،١٣٠ ٢٠٠٫٨ %١٠٠
 فلل المرجان ينبع ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٥٢٫١ %٤٠٫٦٦ ٨٨،٥١٦ ٥٣،٤١١ ٩٥ ٣٩،٠٥٠ ٣٩،٠٥٠ ٨٧٫٨ %١٠٠
 الربيع الرياض ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٢٩٫٣ %٣٩٫٨٦ ٣٤٩٩٤٣ ٢١٠،٣٣٢ ٣٦٨ ١٥٢،٥٨٠ ١٥٢،٥٨٠ ٣٨١٫٣ %١٠٠
 الفالح الرياض ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٤٩٫١ %٣٥٫٢٢ ١١٠،٨٤٣ ٦٦،٣٨٥ ١٣٩ ٤٧،٦٨٥ ٤٧،٦٨٥ ٧٥٫٨ %١٠٠
 التعاون الرياض ٢٠٠٢ ٢٠٠٥ ١٨٫٤ %٤١٫٧٧ ٣٠،٥٠٦ ١٨،٣٢٢ ٤٢ ١٣،٤٤٠ ١٣،٤٤٠ ٣١،٦ %١٠٠

مَكة  ٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ٣٠٫٤ %٣٩٫٩٢ ٤١،١٦٨ ٢٧،٧٧٤ ٥٥ ١٩،٢٦٠ ١٩،٢٦٠ ٥٠٫٦ %١٠٠
 فلل العوالي المكَرمة

مَكة  ٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ١٧٤٫٧٣ %٣٩٫٠٨ ٣٥،٦٢١ ٢٤،٨٨١ ٤٤٢ ١٥،٩٢٨ ١١٧،٥٧٢ ٢٨٦٫٨ %١٠٠
 المكَرمة

أبراج 
 المشاعر

 المنار السكني جَدة ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ١٢٫٩ %٣٩٫١٥ ٢٥،١٤٣ ١٥،٤٢٦ ٢٨ ١١،٢٠٠ ١١،٢٠٠ ٢١٫٢ %١٠٠
 مشروع جدة جَدة ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ٢١١٫٤ %٤٧٫٠٢ ٢٧٩،٤٣٦ ١٧٩،٠٤٦ ٣٩٨ ١٢٧،٣٦٠ ١٢٧،٣٦٠ ٣٩٩ %١٠٠
 الهدى الطائف ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٥١٫٣ %٤٠٫٠٠ ٨٠،٨٨٥ ٥٦،٢٩٦ ١٠٠ ٣٦،٥٠٠ ٣٦،٥٠٠ ٨٥٫٥ %١٠٠
 فلل النور المدينة  ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٦٫٣ %٣٩٫٨٢ ٤٠،٦٤٣ ٢٤،٣٧١ ٥٠ ١٧،٧٠٦ ١٧،٧٠٦ ٤٣،٧ %١٠٠
 ٢النور  المدينة  ٢٠٠٤ ٢٠٠٦ ١٨٫٣ %٥٠٫٥٤ ٢٥،٧٥٨ ١٤،٣٠٩ ٣٠ ١٠،٦٢٤ ١٠،٦٢٤ ٣٧ %١٠٠
 البحيرة جَدة ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٫٩ %٤١٫٩٤ ٢٩،٥٦٩ ٢٠،٦٤٦ ٣٠ ١٣،٥٠٠ ١٣،٥٠٠ ٣٦ %٤٣

مَكة  ٢٠٠٣ ٢٠٠٦ ٩٧٫٩ %٥١٫٠٥ ٥٨،٢١٣ ٤٥،٢١٠ ٤٠٠ ٣٨،٣٩٤ ١٠٢،٤٠٠ ٢٠٠ %١٠٠
 األبرار المكَرمة

 ٢قرطبة  الرياض ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٥٦٫٨ %٥٢٫٦٧ ١٣٤،٤١٣ ٨٧،٨٦٧ ١٤٦ ٥٦،٩٤٠ ٥٦،٩٤٠ ١٢٠ %١٠٠
 المدينة المدينة  ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٤٨٫٦ %٤٤٫١٤ ١٠٩،٦٣٨ ٧٦،٦٩٤ ١٣٥ ٤٩،٩٥٠ ٤٩،٩٥٠ ٨٧ %١٠٠

مكة  ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٤٤٫١ %٥٢٫٥٨ ٤٠،٧٧٩ ٢٧،٤٥٤ ٢٧٦ ١١٣،١٦٠ ١١٣،١٦٠ ٩٣ %١٠٠
 أبراج الرحمة المكرمة

  ٢المؤنسَية   الرياض  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٥٫٥  %٤٣٫٣٣  ٨٩،٣١٠  ٥٤،٥٢١  ٨٢  ٣٨،١٩٤  ٣٨،١٣٨  ٤٥  %١٠٠
 المجموع    ١٣٨٠،٧  ٢،١٧٦،٦٧١ ١،٣٧٩،٦٨٤ ٣،٣٥٩ ١،٠٦٦،٩٢٣ ١،٢٣٤،٥١٧ ٢،٤٥٣٫٩ 

 
  الشرآة: المصدر

  
من هذه  ٥٥  ورقم٣٦ الصفحة رقمب "مناقشة اإلدارة وتحليلها الحالي ونتائج العمليات" و "ملخص المشاريع الرئيسة"أنظر قسم فضًال (ولمزيد من المعلومات 

  )النشرة



 

 ١٩ 

  لبعض مشاريع تطوير األراضي  لخصم
 ويشير الجدول التالي إلى أهم المعلومات المتعِلقة ببعض مشاريع األراضي المطَورة 

  
 ملخص بعض مشاريع األراضي المطَورة :١٤الشكل رقم 

مساحة األرض  حجم االستثمار
 َمةالعا

مساحة األرض 
 المطَورة

قيمة بيع 
 األرض

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء موقع المشروع اسم المشروع
مليون ريال (

مليون ريال ( )متر مربع( )متر مربع( )سعودي
 )سعودي

النسبة المباعة 
 )إجمالي(

 %١٠٠ ١٦٧٫٦ ٢٤٧،٩١٧ ٣٥٢،٨٤٤ ٧٥٫٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ المدينة ٢ -أرض المدينة 
 %١٠٠ ٢٧٢٫٨ ٤٤٩،١٧٥ ٦٤٩،٥٤٣ ١٣٣٫٦ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ الرياض أرض اشبيلية
 %١٠٠ ٢٠٫٩ ٢٨،٥٣٩ ٤١،٢٧٠ ٩٫٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ مكة أرض األبرار
 %١٠٠ ٢٥٤ ١،٨٤١،٠٢٦ ٢،٥٠٧،٨١٦ ١٣٩٫٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ الخبر ارض الشرقية
 %١٠٠ ٦٧،٩ ١٧٢،٨٢٤ ٢٤٩،٩١٧ ٣٣٫٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ الرياض أرض الصحافة
 %١٠٠ ٤٢٫٢ ٥٨،٩٩٨ ٨٥،٣١٦ ٢٣٫١ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ المدينة أرض البرآة

 %١٠٠ ٢٥٫٨ ٤٤،٥٠٠ ٦٤،٣٥١ ١٢٫٩ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ المدينة أرض المدينة 
 %١٠٠ ٣٢٩٫٤ ٨٠٢،٤٤٧ ١،١٦٠،٤٠٣ ١٦٢٫٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ المدينة أرض الجابرَية
 %٤٦ ٢٥٦٫٨ ٢٩٤،٨٦٥ ٤٢٦،٣٩٨ ١٢١٫٤ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ المدينة أرض الحربي
 %٧٧ ١٠٢٤٫٣ ٨٢١،٨٧٨ ١،١٨٨،٥٠٢ ٤٤٩٫٧ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ الرياض أرض السويدي
 %١٠٠ ٦٫٨ ٨،٩٦٠ ١٢،٩٥٧ ٣٫٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ الرياض لجنوبَيةأرض الرياض ا

 %١٠٠ ١٣٩٫٢ ٨٩٠،٢٢٤ ١،٢٨٧،٣٣٥ ٦٧٫٩١ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ الرياض أرض السلي
 %١٠٠ ٣٠٢٫١ ٤٧٥،٧٤٠ ٦٨٧،٩٥٨ ١٥١ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ الخبر أرض األحمدَية
 %١٠٠ ٥٫٤ ٨،٢٩٦ ١١،٩٩٧ ٢٫٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ الرياض أرض الربيع
 %١٠٠ ٤٩٫٦ ٣٣،٠٥٥ ٤٧،٨٠٠ ٢٧٫٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ جده أرض جدة

 %١٠٠ ١،١٩٩ ٤٥٠،٠٤٩ ٧٣٤،٤٩٩ ٦٧٧٫٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ الخبر ارض الساحل 
 %٤٩ ٤٧٢٫٩ ١،٠٧٨،٢٤٥ ١،٥٥٩،٢٢٩ ١٥٧٫٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ المدينة أرض التالل
 %١٠٠ ٧٥٫١ ١٣،٩٨٠ ٢٠،٢١٦ ٢٧٫١ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ الرياض أرض البديعية
 %١٠٠ ٢١ ٢٦،٦٨٧ ٣٨،٥٩٢ ١٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ المدينة أرض النور

 %١٠٠ ٨ ٣،٢٠٦ ٤،٦٣٦ ٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ الرياض أرض مصنع االسمنت شمالي
 %١٠٠ ١٠٤ ٧٨،٣٥٠ ١١٣،٣٠٠ ٤٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ الرياض أرض السالم
 %٧٦ ٤٧٦٫٦ ٥٥٥،٧٧٨ ٨٠٣،٧٠٠ ٢٦٥٫٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ الرياض أرض الندوة

 %١٠٠ ٧٥٥٫٦ ٣٠١،٢٥٣ ٥٠٦،٣٩٩ ٤١٩٫٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ الخبر ارض الظهران
 %٦٠ ٣٩١ ٢٤٨،٤٦٤ ٣٥٩،٢٩٩ ١٨٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ الظهران أرض الظهران 
 %١٠٠ ١٤٠٫١ ١٨٨،٦٧٧ ٢٧٢،٨٤٢ ٦٨٫٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٢ الرياض أرض اليرموك
 %١٠٠ ٣ ٢٦٧ ٣٨٦ ٢ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ الرياض أرض الملز
 %١٠٠ ١٦٠ ٣٧٦،٣٢١ ٥٤٤،١٩٠ ٩٢٫٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٢ ينبع أرض ينبع

 %١٠٠ ٩٣ ٤٠٨،٩٥٥ ٥٩١،٣٨٢ ٥٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤ ينبع أرض المرجان
 %١٠٠ ٢٨٢ ٢٢١،٥٠٠ ٣٢٠،٣٠٧ ١٧٢ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ الرياض أرض الدرهمَية
 %١٠٠ ١١٨١ ١،٣٧٥،١٣٩ ١،٩٨٨،٥٦١ ٥٦٣ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ الرياض أرض المنيعَية
 %١٠٠ ١٣٩ ١٨٠،٨٧٧ ٢٦١،٥٦٣ ٨٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ الخبر أرض الخالدية

 %٨٣ ٢٠٧٫٦ ٢٠٨،٦٩٩ ٣٠١،٧٩٥ ١٠١٫٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ الرياض الششةأرض 
 %١٠٠ ١١١ ٥٦،٩٣٣ ٨٢،٣٣٠ ٦١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ مكة أرض التعاون
  %١٠٠  ١٦٨  ١٣٠،٢٥٤  ١٨٨،٣٥٨  ٧٨  ٢٠٠٦  ٢٠٠٦  جده   ٠٠٣٢أرض جَدة

 %١٠٠ ٢٩٤ ١٧٩،٢٠٣ ٢٥٩،١٤٢ ١٤٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ الرياض ٠٠٤٩أرض الرياض 
 %٣٤ ١٥٦  ٢٠٠،٢٣٩  ٢٨٩،٥٦٢  ٨١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ المدينة  ٠٠٣٢أرض المدينة 
 %٠ غير مباعة  ١٩،٣٦٥  ٢٨،٠٠٣  ٢٩٫٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الرياض  لخرجأرض طريق ا

 %٠ غير مباعة  ٨٤،٦٥٥  ١٢٢،٤١٨  ١٤٩٫٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ الرياض  أرض الطريق الدائري
    ١٢،٥٦٥،٥٤٠  ١٨،١٦٥،١١٦  ٤،٨٨٨٫٤١     المجموع

من هذه  ٥٥  ورقم٣٦ بالصفحة رقم "ا الحالي ونتائج العملياتمناقشة اإلدارة وتحليله" و "ملخص المشاريع الرئيسة"أنظر قسم فضًال (ولمزيد من المعلومات 
  )النشرة

 



 

 ٢٠ 

  منهجَية التطوير العقاري المتكامل
ًا   لمشروعل يتنفيذال وما يتضَمنه من بناء عام للهيكل   فحسب  دار األرآان مفهوم تطوير متكامل ال يشتمل على عمليات التطوير           تطِبق   زًا هام ، بل يتعَداه ليأخذ حِي

اري  "قسم  أنظر  فضًال   (،المَتبعة للمراحل ملَخصوفيما يلي   .  التسويق والمبيعات وحلول التمويل للمشترين المحتملين      من عملَية  صفحة   "منهجَية التطوير العق بال
  :)من هذه النشرة ٣١ رقم

  الحصول على االرض: االوليمرحلة ال
ة، إضا                ة النظامي ى دراسة      وتشمل أسس اختيار االرض والتحقق من إجراءات الملكي ة      توصية اإلستثمارفي   فة إل صادَية المبدئي  األرض ودراسة الجدوى اإلقت

تثمار     . وذلك للحصول على اصل يتميز بملكية قانونية وامكانية جيدة للتطوير من خالل عرض استثمار مجدي   للمشاريع الممكن إنشائها عليها   ة اإلس وم لجن وتق
شرآة بدراسة التوصيا ة من مجلس إدارة ال شرآة المنتخب تثمار وعرضها لمجلس إدارة ال ات اإلس ضًال أنظر (ت أو طلب شرآة"ف ة -الهيكل اإلداري لل  حوآم

  ).من هذه النشرة ٤٣ بالصفحة رقم "الشرآة
  تخطيط المشروع: لمرحلة الثانيةا

ى    المطلوبة للتنفيذلموارد امن ثم تخصيص   و ،تهجراءات  ادار  ه، إضافة إل  إجراءات تنفيذ ة  و  تحديد استراتيجي وتنظيم المشروع   وتشمل أسس    وذلك للحصول عل
  .لموارد وخطة عمل فاعلةتخصيص اهيكل مشروع شامًال 

  تطوير الموقع: المرحلة الثالثة
ر و         إزالة الموانع  وتجريف     الموقع   تصميم وتخطيط وتشمل   ال الحف ام بأعم ع والقي ة            الموق راخيص الالزم ى الت ردم والحصول عل ى قطع        ال ك للحصول عل وذل
  .به مطَورةأرض ش

  تطوير البنية التحتية: المرحلة الرابعة
شجير و  رصف الطرق و  المواد والتقنية الالزمة، القيام بأعمال   على الحصول   تشمل ال الت ة    ترآيب مرور المشاة، أعم ك للحصول    شبكات الخدمات المختلف وذل

   .على قطع أرض مطَورة بالكامل
 تطوير البنية الفوقَية: خامسةالمرحلة ال
ة    االختبار ووالقيام بعمليات  قنيةوالت تأمين المواد ،خطة االنشاء المعماري،   تصميمال أعمال   لوتشم ى وحدة سكنَية      معالجة االعطال المحتمل ك للحصول عل وذل

  .شبه جاهزة
  التشطيب والديكور: سادسةالمرحلة ال
ا وال    و اإلقامةتشكيل وتغطية مرافق السكن و     وتشمل اء أعمال السيراميك والميكانيك ال الخشبية     و كهرب دهان     واالعم ال اللياسة وال ة       و أعم ديكور الداخلي ال ال أعم

  ).تسليم مفتاح( وذلك للحصول على وحدة سكنَية جاهزة والخارجية
  )المرحلة الرابعة، الخامسة والسادسة: (إختيار المقاولين

اطن   (انويين المقاولين األساسيين والمقاولين الث  خدماتتسعى الشرآة آمطور عقاري النتقاء       اولي الب ع مراحل التطوير     )مق ر جمي ك عب اولون    . وذل سم المق وينق
اولي        السمكرة، مقاولي   مقاولي الهندسة المدنية، مقاولي الهندسة المعمارية     : ة فئات الذين تعتمدهم الشرآة إلى عدَ     ة ، ومق ة والميكانيكي ، مقاولي الهندسة الكهربائي
  .الهندسة الداخلية والتشطيب 

رآة في السنوات األخيرة، وبمساعدة تيرنر بتطوير برنامج قياسي داخلي للتدقيق في خبرة ومؤهالت المقاولين، وقد دعت الشرآة معظم المقاولين في        قامت الش 
شرآة   .  في برنامجها القياسي واإلنضمام إلى قاعدة المعلومات لديها        آةراشمالمملكة لل  وم ال ل      وتق ا       بدراسة وتحلي اولين فيم ق عطاءات المق ة  والوقت   ب يتعل التكلف
اولين من                  توفيما يخ . ورفع التوصيات إلى اللجنة التنفيذية التخاذ قرار االختيار النهائي         والجودة د مع مق ان تتعاق ان دار األرآ واد، ف ع موردي الم د م ص بالتعاق

ة دار                      د موافق داتهم الخاصة مع الموردين بع إجراء تعاق دورهم يقومون ب ذين ب ان  الباطن وال ة حسبما               األرآ واد من حيث الجودة والتكلف ذه الم ى ه  تقتضيه عل
  .مواصفات المشروع

  خدمات ما بعد البيع: سابعةالمرحلة ال
سكنية التي توضح      أعوام١٠الهيكل اإلنشائي تمتد لمدة  ىعلضمان و  للوحدات المسَلمة لمدة عاممجانيةالصيانة  ال تشمل وتزويد العمالء بمخططات الوحدات ال

دوري للوقوف                          آافة التجه  داني ال ال المسح المي ام بأعم ذلك والقي ى يزات للتسهيل من عمليات الصيانة الدورية والصيانة العالجية إن دعت الضرورة ل د عل  ى م
 .وذلك للحصول على وحدة سكنَية مصانة ومضمونة الجودة رضا العميل

  عناصر التطوير العقاري المتكامل
   المتكاملعناصر التطوير العقاري: ١٥الشكل رقم 
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 ٢١ 

  :مكونات الالزمة، على النحو التالي/تعتمد الشرآة في تطبيق مفهوم التطوير العقاري المتكامل على إدارة والتنسيق بين جميع العناصر
رات مميزة في مجال التقييم والتثمين والتفاوض للشرآة قاعدة بيانات خاصة باألراضي المعروضة للبيع وأسعارها ولها خب: توفير األراضي •

 .وتتمتع بعالقات ممتازة مع بعض المالك ومن يتعاملون في األراضي
. تستعين الشرآة بأفضل مستشاري التصميم مثل دار الهندسة وفقًا لرؤية فنية ونظامية واجتماعية واقتصادية وتسويقية: المصممون والمخططون •

آما تتعاون الشرآة مع الجهات التنظيمية في تحسين بيئة . عامل مع الجهات التنظيمية مثل أمانات المدن والبلدياتوتتمتع بسجل ممتاز في الت
 .االستثمار العقاري

 للشرآة تحالف استراتيجي مع شرآة تيرنر في مجال إدارة المشاريع حيث يتم اختيار المقاولون لتنفيذ البنية التحتية والفوقية بموجب: المقاولون •
 الوفرةمبادئ اقتصاديات الشرآة تطبق آما .  إجراءات قياسية لتأهيل المقاولين والموردين المحليين والعالميينمن خاللمستوى التأهيل عالي 

  قسم ظرأنفضًال ( درجات الجودة أعلىمع المحافظة على ،  ليتوافق المنتج مع المقدرة الشرائية للعمالءاإلنتاجية التكلفة خفيضوهندسة القيمة لت
 ).من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"

 .سي الشرق األوسط.أم.دي. آشرآة بيمتعهدينتتم الصيانة إما بواسطة الشرآة أو المقاولون فيما يتم التشغيل بواسطة : التشغيل والصيانة •
ستراتيجي مع اإل هاتحالفب مدعومة يتم تسويق المشاريع بواسطة الشرآة نشرةحتى تاريخ هذه النظرًا لقلة الشرآات العاملة في هذا المجال : التسويق •

 .شرآة آلتونز المتخصصة في استشارات التسويق 
جهد مشترك مع الشرآة تقود  آما ، للشرآة عالقات جيدة مع شرآة مملكة التقسيط وهي شرآة شقيقة لدار األرآان والبنوك المحلية: تمويل األفراد •

هذلول بن صالح الهذلول، / يوسف بن عبداهللا الشالش، والسيد /العربي الوطني باالضافة الى السيدبنك ال و)آي أف سي( العالمية مؤسسة التمويل
 لتأسيس أول وأآبر ٢٣، وشرآة دعائم الخليج٢٢عبداللطيف بن عبداهللا الشالش، وشرآة إنماء المدائن/ طارق بن محمد الجاراهللا، والسيد/ والسيد

 .ل اإلسكاني بالمملكةشرآة للتموي
قامت الشرآة بالتعاون مع مستشارين مختصين بعدد من البحوث ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادية في سوق التطوير : الدراسات والبحوث •

بالتضامن  الشرآةتعمل  ، وغيرهاإرنست ويونغ و، وشرآاه برايس ووتر هاوس آوبرز الجريد ،أو.دي.بيو ،شرآة جودووالتمويل العقاري مثل 
 .وبعض المؤسسات المحلية على تقييم وتطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة مع مجموعة البنك الدولي

البنك  ،مثل مجموعة سامبا المالية إسالمية صيغ تمويلللشرآة عالقات ممتازة مع الجهات التمويلية للحصول على :  االستثماري اإلسالميالتمويل •
  . التجاري والبنك األهلي الوطنيالعربي البنك ،السعودي البريطاني

  

  المبيعات التسويق و
  :اريع األراضي المطورةالتسويق لمش

بالصفحة رقم  "منهجَية التطوير العقاري"قسم أنظر فضًال (يع في المرحلة الرابعة للتطوير  البيتمتعتمد الشرآة عدة أستراتيجيات لبيع األراضي المطورة و
  :آالتالي) من هذه النشرة٣١

، ويقوم بإدارة أعمال المكتب الموظفين لزبائن المحتملين من المارةتقوم الشرآة بإنشاء مكتب للتسويق في موقع األرض المطورة ويكون موجه ل •
  . البيعمعدالت ويتقاضون رواتب من الشرآة باإلضافة إلى عموالت حسب ى الوسطدارةمن اإل

، وتتم مكافئتهم راضي لزبائنهم من أصحاب األموالالمملكة لغرض بيع األبيع فروع الشرآة تكلف الشرآة فريق خاص للتسويق بالتواجد في جم •
 . البيعمعدالتبمنحهم رواتب باإلضافة إلى عموالت حسب 

 .مكاتب عقارية متخصصة وتتقاضى هذه المكاتب أجورها من شراء األرض/ تقوم الشرآة بيع األراضي المطورة عبر وسطاء  •
ستقطاب  بشكل واسع الالمزادات، وتقوم باإلعالن عن هذه  في موقع األرضمزادات بالبيع عبر عض الحاالت االستثنائيةً،في ب ،تقوم الشرآة •

علية هذه اف ىمدتحدد بالتالي و معدل دوران رأس المال، والربحلمدي آما تقوم الشرآة ببحث ودراسة متأنية  ،األفراد من أصحاب األموال
 .هذه الطريقةب المناسب للبيعيار جزء األرض اختو وتحديد اإلستراتيجية

 
  :التسويق للمشاريع السكنية

منهجية التطوير  "قسمأنظر فضًال ( المرحلة الخامسة والسادسة من عملية التطويرمع لمشاريع السكنية من العوامل المهمة التي تتزامن ايعتبر تسويق 
  :ن تقوم الشرآة بعملية البيع للوحدات السكنية خالل مراحلومن الممكن أ) من هذه النشرة ٣١ بالصفحة رقم "العقاري
 هذه المرحلة بعد مرحلة تطوير األرض أي المرحلة الرابعة وقبيل البدء بدأوت) المشروعمخطط  علىالبيع إعتمادًا (مرحلة ما قبل عملَية البناء  •

  .بالمرحلة الخامسة
  .من الوحدة السكنية% ٧٥سة عند إآتمال مرحلة ماقبل التشطيب وتتزامن مع مرحلة التطوير الخام •
 .مرحلة تسليم مفتاح وتتزامن مع إنتهاء مرحلة التطوير السادسة •

 حسب توصيات  النهائيبإتخاذ القرار الشرآة إدارةمجلس قوم يو ،في تحديد نسب البيع لكل مرحلة الربحمعدل الموقع ووتعتمد الشرآة على حالة السوق 
ً   وقد قامت الشرآةهذا . تثمارَيةن التنفيذية واإلسياللجنت مخطط  علىإعتمادًا % ١٠  في المتوسط بلغتنسببفي السنوات السابقة ببيع الوحدات السكنية

  .تسليم مفتاح% ٧٠في مرحلة ماقبل التشطيب % ٢٠ المشروع،
 مهمة آل من الفريقين تسهل، وويق الوحدات السكنيةف بعمليات تس الفريق المكلف بعمليات تسويق األراضي عن الفريق المكل استقاللعلى الشرآة تحرصو

  .اإلعالنية في جميع إنحاء المملكةنترنت واللوحات عالنات على شبكة اإلالمجالت واإلو، الصحفوة، التلفز تقنوا الحمالت اإلعالنية عبر من خالل

                                                 
يوسف بن عبداهللا الشالش : شرآة مدارات للتطوير والتجارة مملوآة من قبل آل من%(٥٠وشرآة مدارات للتطوير والتجارة بنسبة % ٥٠ للتطوير والتجارة بنسبة  المدائن هي شرآة سعودية ذات مسئولية محدودة ومملوآة من قبل شرآة إعمار البيادرء  شرآة إنما ٢٢

  %).٦٢٫٧، وشرآة االرآان للتعمير %١٫٦، طارق بن محمد الجاراهللا %٣٫٤، عبدالعزيز بن عبداهللا الشالش %٠٫٤، عبدالكريم بن حمد البابطين %٥٫٠،ماجد بن رومي الرومي %٦٫٣، خالد بن عبداهللا الشالش %٥٫٩، هذلول بن صالح الهذلول %١٤٫٧
شرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارة :  الخليج للصيانة مملوآة من قبل آل منشرآة% (٥٠والشرآة الخليجية للصيانة بنسبة % ٥٠  شرآة دعائم الخليج هي شرآة سعودية ذات مسئولية محدودة ومملوآة من قبل شرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارة بنسبة  ٢٣

  %).٥٠، وشرآة مدارات للتطوير والتجارة %٥٠
  

   



 

 ٢٢ 

زز دار األرآان سجل بيعها باالستفادة من الخدمات االستشارية وتع وتقوم الشرآة ببيع جزء صغير من مشاريعها السكنية عبر وسطاء عقاريين محترفين
 .)من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"  قسمأنظرفضًال . (المبيعاتصصة في مجالي التسويق و البريطانية المتخ لشرآة آلوتنز

 
  الجوائز والشهادات

  :الجوائز والشهاداتهذه هم عرض ألما يلي يف و،حصلت الشرآة على عدد من الجوائز والشهادات
  

  .م٢٠٠٤ آأفضل شرآة تطوير عقاري لعام ITP BUSINESSمن مجلة الممنوحة جائزة األعمال العربية  •
الذائعة الصيت في  )اليوروموني (EUROMONEYمن مجلة الممنوحة  ٢٠٠٥جائزة االمتياز العقاري آأفضل مطور سكني بالمملكة لعام  •

  .لعالمبا ودول اوأور
آأول شرآة في مجال التطوير العقاري تطبق نظم إدارة الجودة بنجاح وتحصل بموجب ذلك على ) ٩٠٠١:٢٠٠٠ ISO(شهادة الجودة العالمية  •

  الشهادة العالمية 
يا لرعاية الشرآة  جامعة آارديف بالمملكة المتحدة حكومة ماليز، وزارة التجارة والصناعة، من أمانة مدينة الرياض عَدة شكر وتقديراتشهاد •

  للمنتدى االقتصادي بماليزيا
 درع تكريم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لرعاية الشرآة لدراسات وأبحاث طالب قسم اإلدارة والتسويق بالجامعة •
 .ًاإئتماني الشرآات من وآالة آابيتال انتلجنس المتخصصة في تقييم إدارة) -A(التصنيف االئتماني  الشرآة على لتحصم ٢٠٠٧في يوليو  •

  لتأمينا
  :قامت شرآة دار األرآان للتطوير العقاري بالحصول على وثيقة تأمين موَحدة من الشرآة السعودية األهلية للتأمين ضد المخاطر التالية

 .جميع مخاطر المقاول •
 .مسؤولية األطراف الثالثة •
 .األضرار الجسدية •

  .م٣٠/٩/٢٠٠٨يث تنتهي صالحية بوليصة التأمين الحالية في حب ،وتقوم الشرآة بتجديد هذه الوثيقة سنويًا
أَن التأمين الحالي يتناسب مع الشرآة عتقد إدارة تو. وثيقة تأمين لسياراتهاقديم الرعاية الطبية لمنسوبيها وآما قامت الشرآة بالحصول على وثيقة تأمين طبي لت

المقاولين ، فتقع على عاتق  المواد والبناء لما بعد التسليمأَما بالنسبة لمسئولية ضمان جودة لممكنللحد األدنى ا.احتياجات الشرآة لتقليل المخاطر المحتملة
  .وموردي مواد البناء
  البحث والتطوير

آما أَن البحث . ملكةتمثل البحوث العلمية والتحليل المنطقي العنصر األساس في اتخاذ القرارات االستثمارية المتعلقة بالمشاريع اإلسكانية في آافة مناطق الم
عن المستجدات وتحليلها وتحديد آثارها يعزز قدرة الشرآة التخطيطية والتنفيذية واإلشرافية والتقويمية، فالبحث العلمي يساهم بفاعلية في تشكيل قاعدة صلبة 

راتيجي والتشغيلي، األمر الذي مكن الشرآة من النمو لتطوير المنشآت، ومن أجل ذلك استثمرت الشرآة منذ إنشائها في البحث العلمي والتخطيط بشقيه االست
فضًال (آما أَن خبرة دار األرآان ورؤيتها في مجال التطوير المتكامل، شامًال خدمات ما بعد البيع، . المتواتر واالستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري

قد أسهم على مدى السنوات في تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالعوامل االقتصادية ) شرةمن هذه الن ٣١ بالصفحة رقم "مفهوم التطوير المتكامل"قسم أنظر 
التطوير  البحث وعلىمليون ريال سعودي  ٢٠ على هذا وقد استثمرت دار األرآان خالل السنوات الخمس األخيرة، ما يربو .والتجارية واالجتماعية و البيئية

مليون  ٥وتنوي الشرآة االستمرار في سياستها الحالية من خالل تخصيص حوالي . ر العقاري وسوق التمويل العقاريسوق التطويوفي مجال إعادة التنظيم 
   .التطويرسعودي سنويًا لدعم أنشطة البحث وريال 

  

  حقوق الملكية الفكرية والعالمات التجارية
تي تنقسم إلى عالمات متَعلقة بدار األرآان مباشرة أو مشاريعها المنّفذة أو قيد التنفيذ تملك الشرآة العالمات التجارية التالية الموَضحة في الجدول أدناه وال

  . حسب األرقام والمدة المذآورة في الجدولوهي قابلة للتجديد والمسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة 



 

 ٢٣ 

  :العالمات التجارية المسجلة للشرآة: ١٦الشكل رقم 

رقم   لتجاريةالعالمة ا  اإلسم باللغة العربية
  نهاية الحماية  بداية الحماية  تاريخ التسجيل  التسجيل

  عامرة
  
  

  هـ١٤/٠٩/١٤٣٦  هـ١٥/٩/١٤٢٦  هـ٢٢/٥/١٤٢٧  ٨٤٦/٢٠  

  دارك
  

  هـ٢٣/٠٣/١٤٣٦  هـ٢٤/٠٣/١٤٢٦  هـ١١/١٠/١٤٢٦  ٨١٢/٢٧   
  

  دار األرآان للتطوير العقاري

  

  هـ٢٣/٠٣/١٤٣٦  هـ٢٤/٠٣/١٤٢٦  هـ١١/١٠/١٤٢٦  ٨١٢/٢٥

  هـ٢٣/٠٣/١٤٣٦  هـ٢٤/٠٣/١٤٢٦  هـ١١/١٠/١٤٢٦  ٨١٢/٢٨     األرآاندار 

  دار
  
  

  هـ٢٣/٠٣/١٤٣٦  هـ٢٤/٠٣/١٤٢٦  هـ١١/١٠/١٤٢٦  ٨١٢/٢٦   

  الشاطئ الذهبي

   

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧١

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٥     مخطط القصر

    )عالمة دار(
  

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٧

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٩     أبراج األبرار 

  اشبيلية
  
  
  

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٦   

  الربيع
  
  
  

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٢   

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٨     فلل المنار

  البحيرة
  
  
  

  

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٨٠

  مخطط األصداف
  
  

  هـ٠٦/١٠/١٤٣٤  هـ٠٧/١٠/١٤٢٤  هـ٢٤/٠٤/١٤٢٥  ٧٣١/٧٣   

  الشرآة: المصدر

  

  



 

 ٢٤ 

  استمرار األنشطة
ليس لديهم واإلدارة التنفيذَية للشرآة أَنه مجلس اإلدارة يؤآد أعضاء و. اريخ هذه النشرةلم يكن هناك تعليق ألنشطة الشرآة خالل االثني عشر شهر السابقة لت

خالل السنتين الماليتين السابقتين للشرآة نية إجراء أي تغيير مادي في أنشطة الشرآة، آما أنه لم يكن هناك تغيير مادي سلبي على الوضع المالي والتجاري 
 ٣٠وآذلك لم يحدث أي تغير في توجه أعمال الشرآة منذ تاريخ القوائم المالية المراجعة للشرآة للفترة المنتهية في . النشرةوالسنة الحالية حتى تاريخ هذه 

 أنه ليس من المتوقع حدوث أي تغير سلبي جوهري أو وجود أي معلومات سلبية جوهرية مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر في أعمال اآم. م٢٠٠٧يونيو 
  .تاريخ هذه النشرةب آما ووضعها المالي الشرآة

 
  



 

 ٢٥ 

  تطور رأس املال
  :تطور رأسمال الشرآة منذ تأسيسها حتى تاريخ هذه النشرة على النحو التالي

 مؤسسة فردية )١(
رآان للعقارات مؤسسة دار األ"ن الهيكل القانوني للشرآة بدايًة وقبل تحولها إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة يتخذ صفة مؤسسة فردية مسجلة باسم آا

   .ريال سعودي ) ٢٥٫٠٠٠(برأسمال وقدره خمسة وعشرون ألف  " هذلول صالح الهذلول/ لصاحبها السيد
 شرآة ذات مسؤولية محدودة )٢(

إلى شرآة ذات " مؤسسة دار األرآان للعقارات"هذلول صالح الهذلول على تحويل / وافق السيد) م٢٨/٢/٢٠٠٠الموافق (هـ ٢٢/١١/١٤٢٠بتاريخ   ) أ(
بما لهذه المؤسسة من حقوق وموجودات وبرأسمال وقدره مليون " شرآة دار األرآان للتطوير العقاري المحدودة"لية محدودة باسم مسؤو

وتم تسجيلها في السجل ) م٥/٧/٢٠٠٠الموافق (هـ ٣/٤/١٤٢١ريال سعودي، وقد أثبت عقد تأسيسها لدى آاتب العدل بتاريخ ) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(
هذلول صالح الهذلول على دخول / آما وافق السيد). م١٨/٧/٢٠٠٠الموافق (هـ ١٦/٤/١٤٢١ وتاريخ ١٠١٠١٦٠١٩٥برقم التجاري لمدينة الرياض 

) ٦٥٫٠٠٠(وقد تم تقييم صافي موجودات المؤسسة بمبلغ خمسة وستون ألف . شرآاء جدد في الشرآة عن طريق إصدار حصص نقدية جديدة فيها
حصة نقدية وعينية متساوية ) ١٫٠٠٠(ريال سعودي مقسم إلى ألف ) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(مال الشرآة بمبلغ مليون وعليه، فقد تم تحديد رأس. ريال سعودي

  :ريال سعودي، موزعة على الشرآاء على النحو التالي) ١٫٠٠٠(القيمة ومدفوعة القيمة بالكامل، قيمة الحصة الواحدة ألف 

الحصص   اإلسم 
  النقدية

الحصص 
  العينية

قيمة الحصة 
  الواحدة

 إجمالي قيمة الحصص 
  بالريال السعودي

  النسبة

   %٢٣٫٥  ٢٣٥٫٠٠٠  ١٫٠٠٠    ٢٣٥  يوسف بن عبداهللا الشالش 
   %٢٣٫٥  ٢٣٥٫٠٠٠  ١٫٠٠٠    ٢٣٥  خالد بن عبداهللا الشالش
  %٢٣  ٢٣٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  *٦٥  ١٦٥  هذلول بن صالح الهذلول

  %١٠  ١٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠    ١٠٠  عبدالكريم بن حمد البابطين 
  %١٠  ١٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠    ١٠٠   الجاراهللا طارق بن محمد

  %١٠  ١٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠    ١٠٠  رقية بنت سليمان الشالش 
   %١٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ٦٥  ٩٣٥  اإلجمالي

  .الشرآة: المصدر
  .مؤسسة دار األرآانموجودات ألف ريال سعودي تمثل قيمة  ٦٥تعادل * 

هـ ٣٠/١٢/١٤٢٣وافق الشرآاء في الشرآة بموجب قرار الشرآاء المؤرخ في  بعد إستكمال عملية تحول الشرآة إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة،  ) ب(
) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(على زيادة رأسمال الشرآة من مليون ) م٢٥/٥/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢٣/٣/١٤٢٤والمثبت لدى آاتب العدل بتاريخ ) م٣/٣/٢٠٠٣(

 المذآور على تنازل الشريك رقية بنت سليمان الشالش ي القرارآما وافق الشرآاء ف. ريال سعودي) ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ريال سعودي إلى سبعين مليون 
عن حصصها في الشرآة إلى عبدالعزيز بن عبداهللا الشالش، آما وافق الشرآاء في ذات القرار على دخول شرآاء جدد في الشرآة عن طريق إصدار 

حصة متساوية القيمة بقيمة أسمية مقدارها ألف ) ٧٠٫٠٠٠(وعليه تم تقسيم رأس المال إلى سبعين ألف . حصص نقدية جديدة لهم في الشرآة
ريال سعودي نقدًا من قبل ) ٦٩٫٠٠٠٫٠٠٠(وقد تم الوفاء بكامل قيمة الزيادة والبالغة تسعة وستين مليون . ريال سعودي للحصة الواحدة) ١٫٠٠٠(

  :الشرآاء المؤسسين والشرآاء الجدد وتم توزيعها على الشرآاء على النحو التالي

إجمالي قيمة الحصص   قيمة الحصة الواحدة  عدد الحصص  سماال
  النسبة  بالريال السعودي

   %١٤٫٦٦  ١٠٫٢٦٣٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٠٫٢٦٣  يوسف بن عبداهللا الشالش 
   %٦٫٢٩  ٤٫٤٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٤٫٤٠٠  خالد بن عبداهللا الشالش 

  %٥٫٩  ٤٫١٣٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٤٫١٣٠  هذلول بن صالح الهذلول 
  %٠٫٠٤١  ٢٨٢٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٨٢  ابطين عبدالكريم بن حمد الب

  %١٫٦  ١٫١٢٦٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٫١٢٦  طارق بن محمد الجاراهللا 
  %٣٫٤٤  ٢٫٤٠٨٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٢٫٤٠٨  عبدالعزيز بن عبداهللا الشالش 

  %٥  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٣٫٥٠٠  ماجد بن رومي الرومي 
  %٦٢٫٧  ٤٣٫٨٩١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ٤٣٫٨٩١  شرآة األرآان المحدودة للتعمير

   %١٠٠  ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٠٫٠٠٠  الياإلجم
  .الشرآة: المصدر

 شرآة توصية باألسهم  )٣(
هـ ٣٠/٦/١٤٢٥والمثبت لدى آاتب العدل بتاريخ ) م٤/١/٢٠٠٤الموافق (هـ ١١/١١/١٤٢٤وافق الشرآاء بموجب قرار الشرآاء الموؤرخ في   ) أ(

آة توصية باألسهم وعلى دخول شرآاء مؤسسين جدد فيها على تحويل الشرآة من شرآة ذات مسؤولية محدودة إلى شر)  م١٧/٨/٢٠٠٤الموافق (
ريال سعودي، ) ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ريال سعودي إلى مائة وأربعين مليون ) ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠(عن طريق زيادة رأسمال الشرآة من سبعين مليون 

ريال سعودي، وقد تم الوفاء بكامل ) ٥٠(ن سهم نقدي متساوية القيمة، وقيمة السهم الواحد خمسو) ٢٫٨٠٠٫٠٠٠(مقسم إلى مليونين وثمانمائة ألف 
  :ريال سعودي نقدا من قبل المساهمين الذين اآتتبوا بجميع أسهم الشرآة على النحو التالي) ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠(قيمة الزيادة والبالغة سبعين مليون 



 

 ٢٦ 

  قيمة السهم الواحد  عدد األسهم  اإلسم 
  إجمالي قيمة األسهم 

  بالريال السعودي
  النسبة

   %٧٫٣٣  ١٠٫٢٦٣٫٠٠٠  ٥٠  ٢٠٥٫٢٦٠   عبداهللا الشالش يوسف بن
   %٢٫٩٥  ٤٫١٣٠٫٠٠٠  ٥٠  ٨٢٫٦٠٠  هذلول بن صالح الهذلول 
  %٣٫١٤  ٤٫٤٠٠٫٠٠٠  ٥٠  ٨٨٫٠٠٠  خالد بن عبداهللا الشالش 
  %٢٫٥  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٥٠  ٧٠٫٠٠٠  ماجد بن رومي الرومي 

  %٠٫٢  ٢٨٢٫٠٠٠  ٥٠  ٥٫٦٤٠  عبدالكريم بن حمد البابطين 
  %١٫٧٢  ٢٫٤٠٨٫٠٠٠  ٥٠  ٤٨٫١٦٠  بن عبداهللا الشالشعبدالعزيز 

  %٠٫٨  ١٫١٢٦٫٠٠٠  ٥٠  ٢٢٫٥٢٠  طارق بن محمد الجاراهللا
  %٦٫١٨  ٨٫٦٥٠٫٠٠٠  ٥٠  ١٧٣٫٠٠٠  ماجد بن عبدالرحمن القاسم

  %٢٥٫١٧  ٣٥٫٢٤١٫٠٠٠  ٥٠  ٧٠٤٫٨٢٠  شرآة األرآان المحدودة للتعمير
  %٣٢٫١٤  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠  ٩٠٠٫٠٠٠  شرآة مملكة التقسيط للتجارة
  %١٤٫٢٩  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠  ٤٠٠٫٠٠٠  شرآة منازل لإلنشاء والتعمير
شرآة إعمار البيادر للتطوير 

  %٣٫٧٥  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٠  ١٠٠٫٠٠٠  والتجارة

   %١٠٠  ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٨٠٠٫٠٠٠  اإلجمالي
  .الشرآة: المصدر

بالموافقة على إعالن تحول الشرآة إلى شرآة ) م٢٧/١٠/٢٠٠٤( هـ ١٣/٩/١٤٢٥ بتاريخ ٩٠١٨وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 
  . توصية باألسهم

الموافق (هـ ١٠/١٠/١٤٢٥بعد تحول الشرآة إلى شرآة توصية باألسهم وافق الشرآاء المؤسسين بموجب قرار الشرآاء الصادر بتاريخ   ) ب(
 خمسة أالف وأربعمائة مليون ىريال سعودي إل) ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(على زيادة رأسمال الشرآة من مائة وأربعين مليون ) م٢٣/١١/٢٠٠٤

ريال للسهم الواحد، ) ٥٠(سهم بقيمة أسمية مقدارها خمسين ) ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠(ريال سعودي مقسم الى مائة وثمانية ماليين ) ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(
 .سهم نقدي جديد) ١٠٥٫٢٠٠٫٠٠٠(وذلك بإصدار مائة وخمسة مليون ومائتي ألف 

   

ريال والمقسمة الى ) ٥،٢٦٠،٠٠٠،٠٠٠( خمسة آالف ومائتين وستين مليون فية تغطية الزيادة في رأسمال الشرآة والبالغةوفيما يلي توضيح لكي
  : سهم) ١٠٥٫٢٠٠٫٠٠٠(

  

سهم بقيمة اسمية مقدارها ) ٨٤،٦٨٧،١٨٠(اآتتب الشرآاء المؤسسون بأربعة وثمانين مليون وستمائة وسبعة وثمانين الف ومائة وثمانين  )١(
 .ريال للسهم الواحد وتم دفعها نقدًا من قبل الشرآاء المؤسسين وأودعت في حساب رأسمال الشرآة) ٥٠(خمسين 

وعليه فقد أصبح إجمالي االسهم التي يمتلكها الشرآاء المؤسسين في الشرآة سبعة وثمانين مليون وأربعمائة وسبعة وثمانين ألف ومائة وثمانين 
  .من رأسمال الشرآة ما بعد الزيادة%) ٨١(ريال للسهم الواحد، أي ما يعادل ) ٥٠(مسين سهم قيمتها االسمية خ) ٨٧،٤٨٧،١٨٠(
 

سهم من أسهم الزيادة في رأسمال الشرآة والتي ) ٢٠٫٥١٢٫٨٢٠(تم االآتتاب بعشرين مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وثمانمائة وعشرين  )٢(
ريال سعودي للسهم ) ١٩٥(جدد بسعر مائة وخمسة وتسعين ال لمساهمينن ا م٦٠  قبل من رأسمالها ما بعد الزيادة من%) ١٨٫٩٩(تعادل 

) ١٤٥(ريال تم دفعها آقيمة أسمية للسهم والتي أصبحت جزء من رأسمال الشرآة المدفوع ومائة وخمسة وأربعين ) ٥٠(الواحد، منها خمسين 
 . شرآة وفقًا لمتطلبات نظام الشرآات المعمول بهريال دفعت آعالوة إصدار والتي تم تحويلها إلى حساب االحتياطي النظامي لل

  
  :وفيما يلي ملخص لبعض أهم أحكام اإلآتتاب الذي شارك فيه المساهمين الجدد في الشرآة

  
م وحتى تاريخ ١/١٠/٢٠٠٤بدأ االآتتاب في االسهم المخصصة لإلآتتاب من قبل المساهمين الجدد في الشرآة إعتبارًا من : فترة االآتتاب. ١
  .م٢٠/١١/٢٠٠٤
سهم بقيمة تعادل مائة وستة ) ٧٥٠(حددت الشرآة الحد االدنى لإلآتتاب من قبل المساهمين الجدد بسبعمائة وخمسون : الحد االدنى لإلآتتاب. ٢

  .ريال سعودي للمساهم) ١٤٦٫٢٥٠(وأربعين ألف ومائتان وخمسين 
ساهمون المؤسسون في حقهم في الموافقة على عدد االسهم التي يتم تخصيصها لكل لم يوجد حد أعلى لإلآتتاب وأحتفظ الم: الحد االعلى لإلآتتاب. ٣

  .مكتتب
سمح لألسخاص االفراد واالشخاص المعنويين السعوديين الذين يحق لهم االآتتاب بأسهم الشرآة من االآتتاب : االشخاص المصرح لهم باالآتتاب. ٤

  .في أسهم االآتتاب المخصصة للمساهمين الجدد
  .ريال سعودي) ٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠(بلغ أجمالي متحصالت االآتتاب من قبل المساهمين الجدد أربعة آالف مليون : مالي متحصالت االآتتابإج. ٥
  . تمت عملية تخصيص االسهم وتوزيعها على المكتتبين وفقًا لسلطة المساهمين المؤسسين التقديرية: عملية التخصيص لألسهم. ٦
  .    يوم ما بعد إنتهاء مدة االآتتاب٦٠ص االسهم المكتتب بها وتوزيعها على المكتتبين خالل فترة تم تخصي: تخصيص االسهم. ٧

  

وبعد أن تم إستكمال إجراءات الزيادة في رأسمال الشرآة واالنتهاء من عملية االآتتاب المذآورة، تم عقد إجتماع للجمعية العامة غير العادية األولى 
 زيادة رأسمال الشرآة بالطريقة المذآورة أعاله إقراروالتي تم بموجبها ) م٢٩/١/٢٠٠٥الموافق (هـ ١٨/١٢/١٤٢٥للشرآة في الرياض بتاريخ 

وقد تم الوفاء بكامل قيمة .  ودخول المساهمين المكتتبين الجدد في الشرآة وتعديل النظام األساسي للشرآة ليعكس الزيادة االخيرة في رأسمال الشرآة
ريال سعودي نقدًا من قبل الشرآاء المؤسسين ) ٥٫٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠(لشرآة والبالغة خمسة أالف ومائتان وستون مليون الزيادة في رأسمال ا



 

 ٢٧ 

 مليون ريال ٥،٤٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٤٠ ويقر مجلس إدارة الشرآة بأن زيادة رأس المال من .والشرآاء الجدد الذين اآتتبوا بأسهم الشرآة
  .سعودي قد تمت بشكل نقدي

  :  ريال سعودي) ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠(ويوضح الجدول التالي ملكية أسهم الشرآة ما بعد زيادة رأسمالها الى 

  نسبة الملكَية  القيمة االسمية  عدد األسهم  اإلسم
 إجمالي قيمة األسهم 

  بالريال السعودي
  ٤٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٫٠٠%  ٥٠  ٩،٧٢٠،٠٠٠  يوسف بن عبد اهللا الشالش
  ٤٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٠٠%.  ٥٠  ٨،٦٤٠،٠٠٠  هذلول بن صالح الهذلول
  ٤٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٨٠%  ٥٠  ٨،٤٢٠،٠٠٠  خالد بن عبد اهللا الشالش
  ١٤٥٫٨٠٠٫٠٠٠  ٢٫٧٠%  ٥٠  ٢،٩١٦،٠٠٠  ماجد بن رومي الرومي

  ٨١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٥٠%  ٥٠  ١،٦٢٠،٠٠٠  عبد الكريم بن حمد البابطين
  ٢٢٦٫٨٠٠٫٠٠٠  ٤٫٢٠%  ٥٠  ٤،٥٣٦،٠٠٠  عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش

  ٢٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٠٠%  ٥٠  ٥،٤٠٠،٠٠٠  طارق بن محمد الجار اهللا
  ٣٣٤٫٨٠٠٫٠٠٠  ٦٫٢٠%  ٥٠  ٦،٦٩٦،٠٠٠  ماجد بن عبد الرحمن القاسم

  ٥٢٩٫٦٥٩٫٠٠٠  ٩٫٨١%  ٥٠  ١٠،٥٩٣،١٨٠  شرآة األرآان المحدودة للتعمير
  ٤٨٠٫٦٠٠٫٠٠٠  ٨٫٩٠%  ٥٠  ٩،٦١٢،٠٠٠  شرآة مملكة التقسيط للتجارة

  ٤٩٤٫٢٠٠٫٠٠٠  ٩٫١٥%  ٥٠  ٩،٨٨٤،٠٠٠  ميرشرآة منازل للتع
  ٤٧٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٨٫٧٥%  ٥٠  ٩،٤٥٠،٠٠٠  التجارةإعمار البيادر للتطوير و
  ١٫٠٢٥٫٦٤١٫٠٠٠  ١٨٫٩٩%  ٥٠  ٢٠،٥١٢،٨٢٠  نيالمساهمون غير المؤسس

  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠%    ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠  المجموع
 .الشرآة: المصدر

  

 شرآة مساهمة )٤(
على ) م٨/٦/٢٠٠٥الموافق (هـ ١/٥/١٤٢٦بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثانية المنعقدة في الرياض بتاريخ وافق المساهمون في الشرآة 

وقد . ريال سعودي) ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(تحويل الشرآة من توصية باألسهم إلى شرآة مساهمة برأسمالها المدفوع والبالغ خمسة أالف وأربعمائة مليون 
هـ ٦/٥/١٤٢٦فقة على تحول الشرآة الى شرآة مساهمة لدى آاتب العدل المختص في اون في الشرآة بتوقيع قرار الشرآاء بالموقام الشرآاء المساهم

بالموافقة على إعالن تحول ) م١٧/٧/٢٠٠٥(هـ ١٠/٦/١٤٢٦ وتاريخ ١٠٢١وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ). م١٢/٧/٢٠٠٥الموافق (
ريال سعودي ومقسم إلى خمسمائة ) ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(سهم إلى شرآة مساهمة برأسمال مقداره خمسة أالف وأربعمائة مليون الشرآة من توصية باأل

وقد تم سداد آامل رأسمال الشرآة عند التحول . ريال سعودي) ٥٠(سهم متساوية القيمة، وقيمة السهم الواحد خمسين ) ١٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠(وأربعين مليون 
  .الذين اآتتبوا باسهم الشرآةمن قبل المساهمين 

م والقاضي بتخفيض القيمة االسمية ألسهم الشرآات ٢٠٠٦ من عام ٣ وتجدر المالحظة بأنه باالستناد الى االمر الملكي الصادر عن المقام السامي في شهر 
ريال الى ) ٥٠( االسمية ألسهمها من خمسين ريال للسهم الواحد، فقد قامت الشرآة بتخفيض القيمة) ١٠(ريال الى عشرة ) ٥٠(المساهمة من خمسين 

  :  ريال للسهم الواحد وتم إعادة توزيع االسهم على المساهمين في الشرآة على النحو التالي) ١٠(عشرة 

القيمة   عدد األسهم  اإلسم
  إجمالي قيمة األسهم بالريال السعودي  نسبة الملكَية  االسمية

  ٤٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٩٫٠٠%  ١٠  ٤٨٫٦٠٠٫٠٠٠  يوسف بن عبد اهللا الشالش
  ٤٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٠٠%.  ١٠  ٤٣٫٢٠٠٫٠٠٠  هذلول بن صالح الهذلول
  ٤٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٨٠%  ١٠  ٤٢٫١٠٠٫٠٠٠  خالد بن عبد اهللا الشالش
  ١٤٥٫٨٠٠٫٠٠٠  ٢٫٧٠%  ١٠  ١٤٫٥٨٠٫٠٠٠  ماجد بن رومي الرومي

  ٨١٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٥٠%  ١٠  ٨٫١٠٠٫٠٠٠  عبد الكريم بن حمد البابطين
  ٢٢٦٫٨٠٠٫٠٠٠  ٤٫٢٠%  ١٠  ٢٢٫٦٨٠٫٠٠٠  عبد اهللا الشالشعبد العزيز بن 

  ٢٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٥٫٠٠%  ١٠  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠  طارق بن محمد الجار اهللا
  ٣٣٤٫٨٠٠٫٠٠٠  ٦٫٢٠%  ١٠  ٣٣٫٤٨٠٫٠٠٠  ماجد بن عبد الرحمن القاسم

  ٥٢٩٫٦٥٩٫٠٠٠  ٩٫٨١%  ١٠  ٥٢٫٩٦٥٫٩٠٠  شرآة األرآان المحدودة للتعمير
  ٤٨٠٫٦٠٠٫٠٠٠  ٨٫٩٠%  ١٠  ٤٨٫٠٦٠٫٠٠٠  شرآة مملكة التقسيط للتجارة

  ٤٩٤٫٢٠٠٫٠٠٠  ٩٫١٥%  ١٠  ٤٩٫٤٢٠٫٠٠٠  شرآة منازل للتعمير
  ٤٧٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٨٫٧٥%  ١٠  ٤٧٫٢٥٠٫٠٠٠  إعمار البيادر للتطوير والتجارة

  ١٫٠٢٥٫٦٤١٫٠٠٠  ١٨٫٩٩%  ١٠  ١٠٢٫٥٦٤٫١٠٠  المساهمون غير المؤسسين
  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠%    ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المجموع

  .الشرآة: صدرالم 
  

هي  وتؤآد الشرآة بأن رأسمالها آشرآة مساهمة مدفوع بالكامل عند التحول من شرآة توصية باألسهم إلى شرآة مساهمة وأن جميع األسهم الممثلة برأس المال
  .أسهم نقدية



 

 ٢٨ 

التحالفات اإلسرتاتيجية
َ

  
في جانب إدارة (ت استراتيجية مع منشآت عالمية مشهود لها مثل تيرنر العالمية تمكنت الشرآة من الحصول على العون الفني ونقل المعرفة من خالل تحالفا

   .لشرآةالعامة لالستراتيجية ل، وهذه التحالفات تمثل الجزء المكمل )في جانب استراتيجية التسويق(وآلتونز ) المشاريع

   تيرنر العالميةرآان مع شرآة تحالف دار األ
تيرنر العالمية لإلنشاء آي تقدم هذه األخيرة دعم إداري يمكن دار األرآان من تطوير قدراتها شرآة رآان إتفاقية مع  ابرمت شرآة دار األ٢٠٠٥في يناير 

ومن المتعارف عليه أن المخاطر الرئيسة . يق برنامج تيرنر لإلدارة الفعالةويشمل نطاق العمل تطب .التنظيمية والتخطيطية و التنفيذية لمشروعاتها االستثمارية
في هذا النوع من المشاريع التي تقوم بإدارتها دار األرآان تكمن في الوقت والتكلفة والجودة، وقد أثبت سجل تيرنر وأنظمتها الناجحة أنها مصممة إلدارة 

  .قنيةآما تساعد تيرنر شرآة دار األرآان في تدريب الكوادر ونقل المعرفة والت، المشاريع إدارة فَعالة  للتقليل من هذه المخاطر
  نبذة عن تيرنر 

 التصميمية واإلنشائية واإلدارية على استهدف تأسيسها تلبية االحتياجات العقارية، إنشاؤها قبل أآثر من مائة عام وشرآة تيرنر آونسترآشن انترناشيونال تم
إعداد برنامج التنفيذ والحصول على موقع ودراسة الجدوى ون اختيار التقدم تيرنر خدمات متميزة في إدارة المشاريع في آافة مراحلها، بدًء ممستوى العالم، و

تعتبر تيرنر إحدى الشرآات العريقة التي تقدم أفضل الحلول لتلبية احتياجات و. هندسي وعمليات ما قبل التنفيذالموافقة الالزمة من الجهات المعنية والتصميم ال
، في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر نر أنشطتها حاليًا، باإلضافة للواليات المتحدةتمارس تير .شرآات التطوير العقاري في مجال إدارة المشاريع

المشاريع التي تتولى تيرنر إدارتها في المملكة العربية السعودية حاليًا تقدر قيمتها بأآثر من . باآستان وروسيا وفيتنام ومنطقة الكاريبيوالمغرب وانجوال و
  : ، أبرزهاثمانية مليار ريال

  . ) سعودي تقريبًاريال ار ملي١٠٠(إدارة التنفيذ لمشروع مدينة الملك عبد اهللا اإلقتصادية مات إدارة المشاريع وبصفة خاصة البرمجة وخد
 .) سعودي تقريبًاريال ار ملي٢) (جدة (برج المارإلنشاء لتنفيذ استكمال خدمات إدارة المشاريع بما في ذلك إدارة التصاميم و إدارة ا

حوالي ) (الدمام(في للشرآة األولى ق ي لبرج عالي ومرآز تسوءء من خدمات إدارة المشاريع بما في ذلك إدارة عمليات التصميم وإدارة عمليات اإلنشااالنتها
 .) سعوديمليون ريال ٦٠٠
   تيرنروالشرآة تحالف 

 فالتحالف المعني يهدف لضمان انسجام إدارة وتنفيذ ،فة مراحل التنفيذستفادة من خبرات تيرنر في تخطيط وإدارة المشاريع في آالال تيرنريهدف التحالف مع 
تيرنر التزامها على أبدت وقد . والمدى الزمني القياسي والجودة العالية) من خالل تحقيق التكلفة االقتصادية(المشاريع مع أهداف الشرآة المتعلقة بالسعر التنافسي 

ارة العليا للشرآة في نيويورك مرورًا بمكتبها اإلقليمي في الشرق األوسط وإدارتها اإلقليمية بالمملكة، بتوفير الدعم باإلد، ابتداًء مختلف مستوياتها اإلدارية
 ادارة المشاريع توفير الموارد الالزمة في الوقتتستهدف آما . اإلداري والفني للحد األقصي الممكن وذلك بغية تعزيز القدرات اإلدارية والفنية لدار األرآان

المناسب من اجل تحقيق األهداف االستثمارية للمشاريع من حيث التكلفة والمدى الزمني والجودة والسالمة، وتتلخص المهام األساسية إلدارة المشاريع في تطبيق 
يشتمل مجال العمل بموجب و. توفرةاألنظمة الفعالة التي تؤمن االستفادة القصوى من عناصر الزمن والتكلفة والجودة في ترشيد وخفض الفاقد من الموارد الم

 المشروع وإدارة موقع المشروع والتصميم وإدارة الموارد وتوريد مدخالت) مرحلة ما قبل التطوير(اتفاقية التحالف االستراتيجي على إعداد وتخطيط المشروع 
سمبر من  دي٣١آما في و. شاريع التي تنفذها شرآة دار األرآان على عدد وحجم المتيرنرويتوقف عدد العاملين من جانب شرآة .  تنفيذ المشروععلىاإلشراف و

ويتمثل الفريق الرئيسي . قياديةمنهم يشغلون وظائف فنية % ٨٥ من عامليها للعمل بدوام آامل لدى لشرآة، مع اإلشارة إلى أَن ٤٩ تيرنرم، تخصص ٢٠٠٦العام 
على االتعاب التي تدفعها الشرآة لتيرنر يتم احتساب  . في مشروع التاللاإلداريين من ١١و في مشروع القصر اإلداريين  من ٢٤، فيما يتواجد تنفيذي ١٤من 

 االتفاقية، يرجى مراجعة قسم هلمزيد من المعلومات عن هذ(ر أساس السعر الشهري لعمل آل من المهنيين والتقنيين المعارين للشرآة بموجب اتفاقية تيرن
وقد دفعت . وقد تم تحديد السعر الشهري لكل وظيفة مهنية وتقنية تقدمها تيرنر بموجب اتفاقية تيرنر. )من هذه النشرة ٩٩الصفحة رقم  "ملخص العقود الهامة"

  . على التوالي ريال سعودي٣٠،٦٧٦،٦٤٢  و ريال سعودي٦،٧٣٣،٣٣٥مبلغ م ٢٠٠٦م والعام ٢٠٠٥الشرآة لتيرنر مقابل خدماتها للعام 
 قيمة مضافة تتلخص في استغالل المنتجات المحلية والتي تحظي بأولوية في االستخدام، آفاءات المقاولين، ترشيد استغالل ، هناكالوظيفيتدريب الوإلى جانب 

آما أن نقل الخبرات يمثل عامل آخر من عوامل القيمة المضافة حيث . خطاء الفنية في عملية منح العقود وتحديد األسعارالموارد والحد من فرص ارتكاب األ
دار األرآان من خالل القسم الهندسي الذي يشارك في العمل اليومي مع تيرنر، األمر الذي يمكن العاملين من فهم شرآة فريق تيرنر جنبًا إلى جنب مع إدارة يعمل 

تتوقع  تجديده من قبل أحد الطرفين، م، وفي حال عدم٢٠١٠وتطبيق األنظمة واإلجراءات التي يتم تنفيذها وعقب انتهاء عقد اتفاقية التحالف االستراتيجي في العام 
  .  العمل دون الحصول على المساعدة من الجهات المتخصصة في مجال إدارة المشاريع مواصلة دار األرآان إدارة شرآة

  رآان مع شرآة آلوتنز العالميةتحالف دار األ

 خدمات علىلحصول  ل، متخصصة في استراتيجيات التسويق العقارينيةوهي شرآة بريطا ،"ونزتآل " آلتونز البريطانية شرآةاتفقت دار مع م٢٠٠٥في يونيو 
 شاملة تحوي نموذج تطوير استراتيجية تسويقيةالبيع الحالي لدار األرآان و التسويق واتتقييم إجراء االتفاقية إلى حصر ووتهدف ،استشارية في مجال التسويق

قدرات آوادر التسويق  وتطوير ونز أيضًا ترقيةتويشمل نطاق عمل شرآة آل. سنوات القادمةال السكنية المزمع إنشائها خالل بيع الوحداتعملي لتسويق و
  .قدراته الشرائَيةلفعالة لتقييم احتياجات العميل ونقل الخبرة التسويقية والتقنيات اوالمبيعات، و

  ونز تنبذة عن آل
المجمعات ومراآز التسوق واألبراج السكنية والتجارية والعمالقة  المباني ة خدماتوتستهدف الخدمات التي تقدمها الشرآم ١٧٦٥ونز في عام تشرآة آلتأسست 

 جنوب –شمال بريطانيا  –لندن( شرآة آلتونز فروع  في آل من المملكة المتحدة ول. المجمعات السياحيةو)  الشقق–الفلل المنفصلة والمتصلة (السكنية المختلفة 
مملكة البحرين ، وفرنسا وايطاليا واسبانيا و)ونز في لندنت منتجعات آل–المناطق الوسطى الجنوبية والتايمز فالي و – جنوب غرب بريطانيا –شرق بريطانيا 

قد سَوقت هذا و. والشرق األوسطسيا آاإلمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، آما لها حضور نشط ومكثف في العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة و
  : يد من المشاريع العالمية التي أصبحت معالم بارزة ومن أهمهاآلتونز العد

  ُعمان –حديقة البستان  •
  البحرين–برج المؤيد  •
  دبي–مبنى الشيخ راشد  •
  دبي –حدائق النخيل  •
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   دبي –برج دبي  •
  دبي –برج المدينة  •
  دبي –برج مارينا  •
  دبي–بالم الجميره  •
  دبي–وسط دبي  •

  
  ونزتآلوالشرآة تحالف 

استنباط الوسائل الفعالة التي ترفع من معدل المبيعات ونشاطات التسويق من خالل الترآيز على العوامل التي تتيح نمطًا  تحديد وإلىونز، يهدف تالف مع آلالتح
  : ن من خالل المبادرات التالية  الحد االقصى الممكإلىوبالتالي رفع معدل المبيعات وحجم األعمال . هحدفعاًال من أساليب التسويق الحديثة لكّل مشروع على 

 تنفيذ استراتيجيات تسويق فعالةإعداد و •
 ىتعزيز البنية التسويقية من خالل تعزيز عوامل المرونة لدبيعات وتأهيل وتدريب فرق العمل والم التسويق وتنسيق الهيكلة التنظيمية ألنشطة •

اإلطار المناسب لزيادة نطاق وحجم األعمال من خالل الترآيز على القدرات وإعداد مناهج استراتيجية تحدد .  التنظيمعلىفرق العمل وقدرته 
 . والتدريب واتخاذ القرار ونظام الحوافز وظروف العمل

 .خفض العمل غير المنتج تنفيذ األنشطة بتحقيق األهداف ووربط. دارة عمليات التسويق والمبيعاتإلفعالة  تطوير نظم اتصال  •
 ي تحقق رضا العميلتحديد وتعزيز العوامل الت •

السعودية لتمويل ( اإلسكانيلتمويل السعودية لشرآة الالتحالف مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك العربي وشرآة مملكة التقسيط لتأسيس 
  )المساآن

 .العقارات المطورة من قبل الشرآةلقد أسهمت شرآة مملكة التقسيط، وهي طرف ذات عالقة بدار األرآان، في تمويل شراء العقارات عبر منح قروض لمشتري 
ومن المتوقع أن تخف وتيرة التمويل هذه ليستعاض عنها آلَيًا بشرآة تمويل جديدة  يجري إستكمال إجراءات تأسيسها  بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي 

تستهدف ذوي الدخل  وميَسرة متماشية مع مبادىء الشريعة األسالمية،والجهات النظامَية األخرى آشرآة مساهمة سعودية للتمويل السكني تقدم تسهيالت عقارية 
 الدولية البنك العربي الوطني ومؤسسة التمويلو، )وهي شرآة ذات عالقة (مملكة التقسيطشرآة ، ورح يتألف من دار اإلرآانهيكل ملكية الشرآة المقت. المتوسط

 :، آما يلي)آي أف سي( 
  

   اإلسكانيللتمويل السعودَية شرآة ل اومساهم: ١٧الشكل رقم 

نسبة   المساهم
  المساهمة

  عدد األسهم
سمية القيمة اال
  للسهم

  رأس المال فيقيمة المساهمة 
  )ريال سعودي(

رأس المال 
  المدفوع

  )ريال سعودي(
 ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠  %٩  شرآة مملكة التقسيط للتجارة

 ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ %١٥  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
 ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ %٤٠  البنك العربي الوطني

 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ %٥  مؤسسة التمويل الدولية
 ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ %٨  الشالش بن عبداهللا بن شالشيوسف 
 ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ %٦  الجاراهللا ليبن محمد بن عطارق 
 ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ %٦  الهذلول بن صالح بن محمدهذلول 

 ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ %٥  الشالش بن عبداهللا بن شالشعبداللطيف 
 ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ %٤  * المدائن ءشرآة إنما

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ %٢  **شرآة دعائم الخليج 
  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠  المجمـــوع

سبة                      المدائن   ءشركة إنما *      ارة بن ادر للتطوير والتج ار البي ل شرآة إعم دارات  % ٥٠هي شرآة سعودية ذات مسئولية محدودة ومملوآة من قب سبة    وشرآة م ارة بن د من    (%.٥٠ للتطوير والتج لمزي
   ).من هذه النشرة ٥٢بالصفحة رقم " المساهمون البائعون"التفاصيل فضًال أنظر قسم 

سبة      شركة دعائم الخليج    **    ارة بن صيا   % ٥٠هي شرآة سعودية ذات مسئولية محدودة ومملوآة من قبل شرآة إعمار البيادر للتطوير والتج ة لل شرآة الخليجي سبة  وال د من التفاصيل     (%.٥٠نة بن لمزي
   ).من هذه النشرة ٥٢بالصفحة رقم " المساهمون البائعون"فضًال أنظر قسم 

  
  
  :تسهيالت عقارية ميسرة تنقسم لفئتين رئيسيتينعلى تقديم  اإلسكانيلتمويل السعودية لشرآة  النشاط ترآزيس

 . سنة٢٠ و الـ ٥ المنازل القائمة ولذلك لمدة تتراوح ما بين الـ تمويل الفلل والشقق السكنية ومشاريع تحسين: الفئة األولي •
 ).وتتعتبر هذه الفئة حديثة  في المملكة( . سنوات١٠ و ٥لمدة تتراوح ما بين الـ ) لألفراد(تمويل شراء األراضي : الفئة الثانية •

 آما .لمستهدفة على تملك العقارات، بدًال من دفع بدالت إيجارات مرتفعة نسبيًاومن شأن هذه التحالفات أن تشجع الطلب بشكل متزايد من قبل الشريحة السكانَية ا
 قيد التأسيس وقد أودع الشرآاء الدفعة األولى من حصصهم في ال زالت) السعودية لتمويل المساآن( تجدر اإلشارة إلى أن الشرآة السعودية للتمويل اإلسكاني

م ٢٠٠٨عملياتها في الربع األول من العام ) السعودية لتمويل المساآن( أن تبدأ الشرآة السعودية للتمويل اإلسكاني رأس المال الموضحة في الجدول أعاله ويتوقع
حاليًا تقوم الشرآة السعودية للتمويل اإلسكاني . السياراتوحينئذ ستتوقف شرآة مملكة التقسيط عن تقديم منتجات تمويل عقاري وسترآز فقط على تمويل 

  :بإعداد نظم العمل واستقطاب أفضل الكوادر التنفيذية علمًا بأن مجلس اإلدارة المقترح يتكون من) مويل المساآنالسعودية لت(
  
  
  
  
  



 

 ٣٠ 

  
  الصفة الجنسية االســم

 رئيس مجلس اإلدارة سعودي الشالش يوسف بن عبداهللا بن شالش
 مجلس اإلدارةعضو  سعودي الهذلول بن صالح بن محمدهذلول 

 مجلس اإلدارةعضو  سعودي لح بن سلمان الدحيالنأحمد بن صا. د
 مجلس اإلدارةعضو  سعودي  بن أحمد العقيلعبداهللاأحمد بن 

 مجلس اإلدارةعضو  سعودي الحليسي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح
 مجلس اإلدارةعضو  سعودي المنقور عادل بن عبدالمحسن بن حمد

  رةمجلس اإلداعضو   لبناني  روبر مارون عيد
 مجلس اإلدارةعضو  سعودي الجاراهللابن محمد بن علي طارق 

 مجلس اإلدارةعضو  سعودي وليد بن عبدالرحمن المرشد
  مجلس اإلدارةعضو   سعودي  الشالش بن عبداهللا بن شالشعبداللطيف 

  مشروع تطوير المنطقة المرآزية لمدينة الرياض
 مكّون من مجموعة من المؤسسات االستثمارية والشرآات تحالفهـ على تأسيس ٢٤/١٠/١٤٢٧ الرياض في إستنادًا إلى موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة

م ١١/٠٧/٢٠٠٧تم تكليف شرآة الرياض للتعمير لتكوين تحالف استثماري لتطوير منطقة الظهيرة، وفي  والعقارية لتطوير منطقة الظهيرة وسط مدينة الرياض،
يضم التحالف و .تطوير منطقة الظهيرةل دار األرآان للتطوير العقاري مع شرآة الرياض للتعمير إتفاقية مستثمر مؤسس هـ وقعت شرآة٢٥/٦/١٤٢٨الموافق 

المذآور آل من شرآة دار األرآان للتطوير العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، والشرآة السعودية لمرآز المعيقلية 
وتتولى شرآة الرياض للتعمير إدارة هذه المحفظة وفق رؤية وشرآة سولدير اللبنانية ري، والشرآة العقارية السعودية، وشرآة فاس السعودية القابضة التجا

 .اقتصادية واستثمارية
عددة بأسلوب مناسب، وتطوير البنية التحتية  للمنطقة، والتعامل مع الملكيات المتةيتمثل دور هذا التحالف لتطوير منطقة الظهيرة في وضع الخطط التطويري

 والمطورين على التطوير، وإشراك مطورين آخرين ى ريادية لتحفيز الشرآات األخرعللمنطقة لتستوعب التطوير الجديد، وتطوير أجزاء من المنطقة آمشاري
وسيتاح للمطور مرونة . راف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مباشرةالستكمال التطوير من خالل شراء وتعمير بقية أجزاء المنطقة بحيث يتم ذلك آله تحت إش

  .في اقتراح ارتفاعات المباني وآثافات البناء وتوزيع االستخدامات في المنطقة، على أن يتم ذلك وفق دراسات عمرانية ومرورية شاملة
، وشرقا شارع الملك فيصل، يصل بن ترآي، وجنوبا شارع اإلمام ترآي بن عبد اهللا ألف متر مربع يحدها شماال شارع األمام ف٧٥٠تبلغ مساحة منطقة الظهيرة و

وتسعى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى إعادة تطوير هذه المنطقة لتشكل جزءا حيويا من مرآز مدينة الرياض يحتوي على أنشطة . غربا طريق الملك فهد
  .مع أهمية المنطقة ويعزز دور مرآز المدينةتجارية ومكتبية وسكنية وغيرها بما يتناسب 

  : التجارَيةاألرآان مع البنوك والجهات التمويلية لدارةالضمنيتحالفات ال
 العربيالبنك البريطاني، البنك السعودي ، مجموعة سامبا الماليةإضافة إلى ما سبق ذآره، وبغرض دفع إستراتيجية مبيعات دار األرآان فإن بعض البنوك مثل 

  . أبدت رغبتها في تمويل مساآن عمالء دار األرآان التجارياألهليالبنك ، نيالوط
  .إجماًالاألقصي أربعة شهور حده ، نقدًا، أو بأجل يبلغ في إَماتشتري منتجات دار األرآان، د النهائي، ووتقوم شرآة مملكة التقسيط، بدور الممول للمستفي
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منهجية التطوير العقاري املتكامل
َ

  
، بل يتعَداه لنشاط التسويق  فحسبلمشروعل يتنفيذال األرآان مفهوم تطوير متكامل ال يشتمل على عمليات التطوير وما يتضَمنه من بناء عام للهيكلتتبع دار 

  :وفيما يلي  تفاصيل المراحل االنتاجية المتبعة. والمبيعات وحلول التمويل للعمالء المحتملين
  

  ري المتكاملعناصر التطوير العقا: ١٨الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمليات التطوير: أَوًال
ذلك من خالل تنفيذ المراحل التالي ذآرهـا، والتي تؤمن القيمة المضافة في آل ن في المملكة، و تطوير بيئات سكنية متكاملة لقطاع اإلسكاعلىترآز دار األرآان 

  :نمرحلة من مراحل التطوير العقاري حسبما تمارسه شرآة دار األرآا
  

   :الهيكل االنتاجي أدناه يوضح مدخالت ومخرجات العمليات اإلنتاجية في مراحلها المختلفة 
 

  :مدخالت و مخرجات عمليات التطوير في المراحل المختلفة: ١٩الشكل رقم 

  المنتج  المدخالت  المرحلة

  الحصول على األرض  ١

  . أسس اختيار األرض والتحقق من إجراءات الملكية النظامية
  .اء األرضشر

  .استثمار األرض
  ).مقترح استثماري مجدي(استثمار األرض  مقترح

أصل يتميز بملكية قانونية وإمكانية 
جيدة للتطوير من خالل عرض 

  استثمار مجدي

  تخطيط المشروع  ٢

  . تنظيم المشروع
  .إجراءات تنفيذ المشروع تحديد إستراتيجية و
  .إجراءات إدارة المشروعتحديد إستراتيجية و
  .تخصيص الموارد

هيكل مشروع شامًال توزيع للموارد 
  وخطة عمل فاعلة

  تطوير الموقع  ٣

  . التصميم والتخطيط
   .الحصول على التراخيص الالزمة

  .إزالة الموانع  وتجريف الموقع 
  . أعمال الحفر والردم

  .تخطيط األرض

  قطع أراضي شبه مطورة

  تطوير البنية التحتَية  ٤

  .المواد والتقنية
  . مرور المشاةصف الطرق وار

  . أعمال التشجير
  .إعداد شبكات الخدمات المختلفة

  قطع أراضي مطورة بالكامل

  تطوير البنية الفوقية  ٥

  . التصميم
  . خطة اإلنشاء
  المواد والتقنية

  .االختبار ومعالجة األعطال المحتملة

  وحدة سكنية شبه جاهزة

  التشطيب والديكور  ٦

  . كن واإلقامةتشكيل وتغطية مرافق الس
  .أعمال السيراميك والميكانيكا والكهرباء

  . األعمال الخشبية
  . أعمال اللياسة والدهان

  .أعمال الديكور الداخلية والخارجية

  وحدة سكنية جاهزة

  خدمات   ٧
  ما بعد البيع

  . صيانة مجانية لمدة عام
  . أعوام١٠ الهيكل اإلنشائي تمتد لمدة علىضمان 

طات الوحدات السكنية التي توضح آافة التجهيزات للتسهيل من عمليات تزويد العمالء بمخط
  . الصيانة الدورية والصيانة العالجية إن دعت الضرورة لذلك

  . رضا العميلى مدعلىالقيام بأعمال المسح الميداني الدوري للوقوف 

  وحدة سكنية مضمونة الجودة

 التمويل  
 األراضي  االستثماري

الخام

المسوقونالمقاولون

تمويل بيوتالمطور
 األفراد

 مرآز
الدراسات

 المصممون
 والمخططون

 التشغيل
والصيانة
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  الحصول على األرض: المرحلة األولى
  عرض عام

اء شراء األرض بإعداد المعايير يبدأ إجر.  الخبرة الطويلة للشرآة في مجال التطوير العقاريعلىشراء األراضي يعتمد ر األرآان في تقييم ومنهج دا
توافق المعايير اقع األرض التي حينما تتحدد مو األرض ذات اإلمكانات العالية، و مواقععلىالمواصفات الفنية، ثم يتم إجراء بحث علمي دقيق ومفصل للتعرف و
هذا اإلجراء يقلل من مخاطر المخالفات . المواصفات الفنية، تقوم الشرآة بإجراء المراجعة الالزمة للتأآد من ملكية األرض النظامية قبل اتخاذ قرار الشراءو

أو المقترحة، ويتم تقييم لسعر الشراء على أساسه، حيث /وبعد التأآد من جميع النقاط أعاله، يتم تقييم مبدئي لجدوى لإلستثمارات الممكنة و. النظامية الموروثة
   .يَتخذ القرار بالسلب أو اإليجاب بما يختص بالشراء

  تفصيل عملَية الحصول على األرض
بسبب ذلك، تقوم الشرآة . ةبالرغم من وفرة األراضي في المملكة العربية السعودية، إال أن ملكية األراضي في مناطق معينة تعاني من العديد من التعقيدات الوراثي

تقوم الشرآة بتجسيد عملية الحصول على ، من ثبوت نتائج إيجابَيةآد أالتبعد . دراسة إمكانيات الحصول على األرض بالدرجة األولى الالزمة وةالعنايباتخاذ 
 .آيفَية تنفيذهالتقييم فرص االستثمار المحتملة واألراضي و دراسة جدوى تفصيلية 

التدقيق ، )الميدانيةاإلحصاءات األساسية و(ع التحقيق  على األراضي تعتمد على بيانات واقعية مجمعة من مصادر أوَلَية وثانوية ومن خالل إتباعملية الحصول
تصاميم ، أخذ عينات ساليبأ(ة علمي ةيئحصاإساليب أعلى  بيانات يعتمدالإعداد قاعدة إَن  .مختلف انماط البياناتمن ات طاعسقإ و، التحليل والتدقيق،الشامل
 .ناجحة المشاريعال في تحديد تساعد وة مقبولة من الدقةنتائج بدرجؤمن التي تو، )غيرها والخطأ و تعديل النقصجراءات إ، مقاييس التشتت، تجريبية

  :التاليةجراءات اإلتتعهد الشرآة باتخاذ ، مرحلةهذه الخالل و
 ات الواردة فيها صحيحةن البيانأرض لضمان األ ألعمالمراجعة نسخ واضحة  •
ويأخذ تحليل . ةساقيد الدر لمواقعبا  مواقع شبيهةفيشبيه ع و مشرتحليلمن خالل رض األموقع  لتحليل وتقييم ةحضريالخطة الاستعراض  •

 إلىالوصول انية إمك، الحصول على الخدمات العامة واالجتماعيةإمكانية ، الموقع باالعتبار جميع عناصر البيئة السكنية مثل البنية التحتية
 .ة وغيرهاامكانات وسائل الراحة العصري ، على االمتداد المستقبليالمسؤولية،  في المنطقةةالمراآز الحيوي

آان ذا إح ما يوضت التحليل ويتضَمن جزء من هذا .ي يقع فيهاذيشمل المنطقة أو الحي ال آلي تحليلمن خالل رض األموقع تحليل وتقييم القيام ب •
 .جتماعيةاالتجارية والفوائد القصى أ يحقق ) داخل المنطقةخرى أبالمقارنة مع مواقع ( دد المحموقعال
استخدام طبيعة وخلفَية معلومات عن والتي توِفر ، والمساحةباألراضي  المختَصةالمؤسسات العامة   ونشراتة النشرات الحكوميمراجعة •

 . التي قد تتأثر بهاالمزمع عقدها عليها أووالخطط  ، الراهنةحالتها ،يراضاأل
  :كل منلجراء مقابالت ا •

ك ل   :البلديات - ى معلومات عن نمط التخطيط و        وذل ة رضألل  رومنظ ال ستخدام االلحصول عل ارات  إ،  المعني رض في  ألاستثمار  إعتب
  . لعملية تسوية األرضةخرى ضروريأوأية معلومات ، مستقبل األرض،  الرئيسية للمدينةةالخطة االستراتيجي

ة - ك:دل العآتاب يم  وذل ا)إن وجدت(المصاعب  لتقي د تواجهه ي ق شرآة الت راء األ ال ة ش ي عملي رعيو، يضار ف د ش امالت ةتأآي  مع
  .يضاالواجبات وااللتزامات المستحقة على األر، وتقدير المسؤوليات، االجراءات والشروط التجاريةيختص ب بماراضي األ

م    / المستهدفة و   منطقة األرض  فيمشاريع مماثلة    ب قاموا ممن: مرموقين وذائعي الصيت    ومطِورين مخططين - رة في مشاريع      أو له خب
  مماثلة

  . لضمان سالمة الصفقة المذآورة وذلك: التي تضم األرضخبراء العقار في المنطقة -
ة • ع عروضمراجع شراء والبي ى   ال ة عل ودة أو المحتمل ر  والطورة الميضاراألالمعق ي طورة مغي ساحة محيط ف ستهدفةرض األم ذه .الم  إَن ه

  األرض المشروع الممكن إنشائه على هذه  ياتقتصادبالنسبة ال إعطاء دالالت مبدئَية في همسات أن راجعة من شأنهامال
  قة بعملَية شراء األرضتعلالمشروط الو ،سعار األموضوعَيةللتأآد من بالشرآة  مع نتائج قاعدة البيانات الخاصة المراجعة أعالهتائج ن قارنةم •
  المالحظاتنتائج وعن التقريرالمبدئي، والتقّدم بجراء نوع من المسح  إلرضموقع األ للشرآة لالعليادارة اإلزيارة  •
ائج     على   شتمل ي إمكانَية شراء األرض والذي   اعداد التقرير النهائي حول      • ع نت ذآورة    الدراسات جمي ل  ،عاله أ الم اعي     تحلي ي اقتصادي واجتم ، تقن

  تخاذ قرارات فعالةنها التمهيد المن شأ يالتوصيات التباإلضافة إلى 
ام  و، موقع المشروعل ةزيارة نهائيب القيامثم ، جراء مفاوضات مكثفةبإالعليا  دارة  واإل ممثلون للجنة اإلستثمار  يقوم  ،  لى التقرير النهائي  إاستنادا   • القي

د    وذلك )  العاَمة والخاَصة  شروطال و ، المقترحة سعاربخصوص األ (بعملية تصويت    ا   بع ة اإلستثمار،      عرض النت ى لجن ة      ئج عل شروع في عملَي   لل
  .ق المعامالت المتعلقةيتحقوتسوية ال

  
 مدى جتمعةم والتي تحدد قتصاديةاإل و،ماليةال ،تجاريةال ،جتماعيةاإل ة،تقنيال وتقوم الشرآة بدراسة جدوى مفصلة لعملَية الحصول على األرض تشمل العوامل

  .في المستقبل االستثمار المقترح ةربحي
  :آما يلياالطار النظري لدراسة الجدوى الكاملة 

  العوامل التقنية •
  هاوتصميم المنتجاتإعداد مواصفات  -
  نتاجاإل وسائل وتقنيات -
  )إلخ.... مواد البناء- األرض( نتاجاإلمدخالت  -
  الدعم الفني -

  ة واإلداريةتنظيميالعوامل ال •
  القيم والثقافة -
  ةعمليممارسة الالنظم  -
  جراءاتالسياسات واإل -
  داري  اإلتنظيم والتحكمال -
  نظم المساندة اإلدارية -
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  جتماعيةالعوامل اال •
   التنمية االجتماعية مؤشرات -
  توزيع واعادة توزيع الدخل -
  معدل الرفاه االجتماعي -
  ثر البيئيألا -
  التأثير على الثقافة والقيم االجتماعية  -

  تجاريةالعوامل ال •
  )الخ...تصادية والنظاميةمواقعه، أقسامه، متغيراته االق (السوقتحليل وتقييم  -
  تحليل العرض والطلب -
   السوقة فجو وتحديدلطلب مقابل العرضلتقييم مقارن  -
  لمتوقعةا حصة السوق و السوقةتقييم فجو -
  لسوق اعلىأثار المتغيرات االقتصادية والنظامية  -
   وخيارات العمالءالمنتجاتنطاق  -
  البيع والتوزيعنظم  -
  نظيمية استراتيجيات السوق الت -

  ماليةوامل الالع •
 سماليأتحليل وتقييم االستثمار الر -
   تقديرات التكاليف -
  العائدتقديرات  -
  تحليل الربح -
  السياسات المالية -
  النسب والمؤشرات المالية -

  قتصاديةالعوامل اال •
  قتصادية االالتكاليف -
   االقتصاديةالمنافع -
 ة  البديل اإلستثماريةالفرص -
  تحليل نقطة التعادل  -
   ال استرداد رأس المىمد -
ل عناصر    - وارد،  استغالل   (الترشيد االقتصادي  تحلي اظ        الم ايير الحف د مع ل وتحدي ي، تحلي صاد الكل ة المضافة لالقت ى القيم ة عل  القيم

  )الخ...الفعلية للوحدات النقدية الموظفة في والعائدة من المشروع
  عناصر المخاطر •

ي، وعناصر            تتعلق ببيئ  ىتشمل عناصر مخاطرة تتعلق باقتصاديات المشروع وأخر       - ة المشروع وآالهما يهدد جدوى المشروع المعن
صادية        د تكون اقت ذه ق رات المباشر    (المخاطرة ه أثر المتغي ى آ رات         عل ل، نتيجة لمتغي ر عدم انتظام التموي  مدخالت المشروع، وأث

دل الطا  ) أداء المشروع المعني علىسوقية سالبة    د مع ه، أو     ، أو قد تتعلق بتغيير تقنيات المشروع، أو تحدي ة تحقيق ة وإمكاني ة اإلنتاجي ق
أو مخاطر تتعلق بالمشروع المعني يمكن خفضها      /  أن أي مخاطرة     علىنظم إدارة المخاطر تؤمن     . سوء تقدير قيم المشروع المختلفة    

 . حد ممكن إما باتخاذ تدابير مسبقة، أو إحالل بديل أآثر مخاطرة بآخر أقل مخاطرةىألدن
  مشروعتخطيط ال: المرحلة الثانية

رة                 ى خب تناد إل ك باإلس ة، وذل واد الالزم ات الم وتشمل تنظيم نطاق العمل العام ، باإلضافة إلى تحديد استراتيجَية وإجراءات تنفيذ المشروع وتحديد وتخصيص آمي
ر دار مدَعمة بخبرات     ذ               تيرن ة مراحل التنفي ا لضم    .  في تخطيط و إدارة المشاريع في آاف ان تلتقي ان الخبرت ع أهداف      إذ أَن هات ذ المشاريع م سجام إدارة وتنفي ان ان

  . والمدى الزمني القياسي والجودة العالية) من خالل تحقيق التكلفة االقتصادية(الشرآة المتعلقة بالسعر التنافسي 
  تطوير الموقع: المرحلة الثالثة

ك مع الحصول       وي. وتشمل التصميم والتخطيط ضمن إطار التصُور العام المستقبلي للمشاريع المستهدفة          زامن ذل ى ت ة      عل سلطات المعني ة من ال راخيص النظامي  الت
اري،     ) لمياه ، آتابة العدل  ل المديريات العامة الشئون البلدية، الشرآة السعودية للكهرباء،      : على سبيل المثال  ( ه تطوير أي مشروع عق هو اإلجراء األول الذي يبدأ ب

شرآة في تأسيس             .  مراحل تنفيذ المشروع المختلفةى مد علىو يستمر    د نجحت ال ام، وق اوني مع القطاع الع ضامني والتع ل بالعمل الت لدي دار األرآان سجل حاف
ى عالقات قوية مع مختلف الجهات النظامية، األمر الذي يمكنها من الحصول             راخيص مشروعاتها في الوقت المناسب            عل ال     .  مختلف ت ذه الخطوات أعم ي ه ويل

  .اإلستناد للدراسات المقامةوتخطيط األرض بوالردم الحفر 
  تطوير البنية التحتَية: المرحلة الرابعة

ا  ل تأهيل مقاولين أآفاء، بتخطيط و التراخيص الالزمة، تقوم شرآة دار األرآان، من خال علىعقب الحصول    ذ نظ اء       تنفي اء والكهرب شمل شبكات الم ة ت ة تحتي م بني
اني             مشاة، و يد طرق المرور وممرات ال    تعبوالهاتف والصرف الصحي و    سكنية تع اطق ال ة األساسية     إذا أخذنا في الحسبان أن النسبة الغالبة من المن اب البني من غي

م للبن          )مثل الصرف الصحي و إمداد الماء     (المحكمة   ل األساس المحك شرآة يمث ل ال ة من قب ة   ، فإن النظام الشامل للبنية األساسية المتبع ة الفوقي شائية   (ي الهياآل اإلن
  .    أنه يرفع من قيمة األراضي المطَورةعلىفضًال ، )المبانيو

  تطوير البنية الفوقَية: المرحلة الخامسة
وم دار   تطوير البنية الفوقية للمشروع، وتقوم دار األرآان بتأهيل مقاولين أآفاء ل    سياق تق ايير والمواصفات        في هذا ال داد المع ضًا بتطوير التصميم، وإع ان أي األرآ

ؤمن ا     .  مختلف األعمال اإلنشائية   علىاإلشراف   التراخيص و  علىالحصول  الفنية، و  ة والوقت و    هذه اإلجراءات ت ة للتكلف ان   . الجودة إلدارة الفعال ا أَن دار األرآ آم
  .معالجة االعطال المحتملة وتستعين بأحدث التقنَيات لذلكبتقنيات االختبار و تقوم
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وتتمَيز دار بقدرتها على تطوير مناطق سكنَية في فترة قياسَية ذلك إذا أخذنا في الحسبان   ). و المنطقة السكنية أ(ويكون المنتج النهائي نموذجًا متكامًال للحي السكني        
  . سنة٣٠أن متوسط المدى الزمني لتطوير أي منطقة سكنية باألسلوب التقليدي  يبلغ حوالي 

  التشطيب والديكور: المرحلة السادسة
اء،       وار بتشكيل و تغطية مرافق السكن تقوم د  سيراميك والميكانيك والكهرب ال ال ى أعم ك عل شتمل ذل دهان و     األ اإلقامة وي ال اللياسة وال ال الخشبية، أعم ال  عم أعم

  .وتفسح دار المجال للمشترين باإلهتمام بأعمال الديكور واإلنهاء الداخلي، بناءًا على شروط مسبقة في حال رغبوا بذلك. الديكور الداخلية والخارجية
  )المرحلة الرابعة، الخامسة والسادسة: (قاولينإختيار الم

  .يين وذلك عبر جميع مراحل التطويرتسعى الشرآة آمطور عقاري النتقاء وإدارة األعمال المقدمة من قبل المقاولين األساسيين والمقاولين الثانو
ى    شرآة إل دهم ال ذين تعتم اولون ال سم المق اتوينق َدة فئ ة الم: ع اولي الهندس امق ة، مق سمكرة دني اولي ال ة، مق ة المعماري ة ولي الهندس اولي الهندس ة ، مق الكهربائي

  .لتشطيب، ومقاولي الهندسة الداخلية واوالميكانيكية
اولين   بتطوير برنامج قياسي داخلي لل تيرنربمساعدة  و ،وقد قامت الشرآة في السنوات األخيرة      اولين      تدقيق في خبرة ومؤهالت المق شرآة معظم المق د دعت ال ، وق

  .في المملكة لألشتراك في برنامجها القياسي واإلنضمام إلى قاعدة المعلومات لديها
  .سابقين وزيارات للمواقع المطورةالزبائن ال، شهادات المنفذةالمشاريع اجعة رم المراجعة المالية، :معايير في برنامج القياس الداخليوتشمل ال

شرآة                تقوم الشرآة بإرسال دعوات لجميع المقاولين المؤ      و دى ال د ل داخلي المعتم اس ال امج القي شرآة   . هلين وفقًا لمعدل معين يكتسبه المقاول من خالل برن وم ال وتق
وم            . ةساالمستلمة من المقاولين المعنيين والمتعلقة بالمشروع قيد الدر       ستفسارات  اإلبعدها باإلجابة على جميع      ديم عروضهم لتق دها بتق ويقوم المقاولون المهتمون بع

  .، ورفع التوصيات إلى اللجنة التنفيذية التخاذ القرار النهائي بصدد تلزيم المشروع للمقاولين المختارينتيرنرة العليا في الشرآة فيما بعد بدراستها بمعاونة اإلدار
ذه العوا      . الوقت، التكلفة والجودة  : هائي لدى الشرآة حول ثالثة عوامل     ويتمحور التحليل والقرار الن    شرآة ه د ال رر النسب من المشروع التي              وتعتم ثالث لتق مل ال

ل   ،، تهدف الشرآة وبخاصة في مشاريعها الكبري للتقليص من مخاطر المقاولوفي هذا المضمار  . المقاول أو ذاك  ستمنح لهذا    ى األق  وذلك بتعيين مقاولين اثنين عل
  .ضمن المشروعمن لكل وظيفة للتنفيذ 

ة                 نإفص بالتعاقد مع موردي المواد،      توفيما يخ  دار األرآان تتعاقد مع مقاولين من الباطن والذين بدورهم يقومون بإجراء تعاقداتهم الخاصة مع الموردين بعد موافق
  .دار األرآان على هذه المواد من حيث الجودة والتكلفة حسبما تقررهما مواصفات المشروع

  الدعم الفني
  :احله و يشمل العناصر التاليةالدعم الفني نشاط مستمر يالزم برنامج اإلنتاج في آافة مر

  اإلنشاء ومرحلة ما بعد اإلنشاءرحلة ما قبل التصميم و التصميم ويستمر خالل مو: برنامج التسويق
  .هو نظام يتبع خالل مراحل العمليات االنتاجية المختلفة ليؤمن منتج يطابق مواصفات الجودة القياسيةو: إدارة نظم الجودة

  آوادر حلفائها االستراتيجيينن ول فرق عمل مشترآة من آوادر دار األرآايتم من خالو: نقل المعرفة
  . مناحي التطوير العقاريىالمبيعات، آما توفر قواعد معلومات في شتمشروعات وأيضًا برامج التسويق وإدارة اليتم استغاللها في تخطيط و: النظم التقنية

ة للوحدا    و: خدمات ما بعد البيع    دة عام وضمان     تشمل الصيانة المجاني سَلمة  لم ى ت الم دة    عل شائي لم د العمالء بمخططات الوحدات     أعوام و  ١٠ الهيكل اإلن تزوي
ذلك   (السكنية التي توضح آافة التجهيزات للتسهيل من عمليات الصيانة الدورية والصيانة العالجية            دوري      و) إن دعت الضرورة ل داني ال ال المسح المي ام بأعم القي

  .لعميل رضا اى مدعلىللوقوف 
  خدمات ما بعد البيع: المرحلة السابعة

رة ضمان                    ام و فت دة ع ة لم شمل صيانة مجاني ع وت د البي ا بع ان خدمات م ى تقدم دار األرآ دة     عل د لم شائي تمت ا      ١٠ الهيكل اإلن شرآة عمالءه زود ال ا ت  أعوام، آم
سكنية ا     ة و     بمخططات الوحدات ال ة والميكانيكي زات الكهربائي صيانة            الفنلتي توضح التجهي ة وال صيانة الدوري ات ال سهل من عملي ذي ي ي األمر ال المبنى المعن ة ب ي

  . رضا العميلى مدعلىباإلضافة لذلك، تقوم الشرآة بإجراء مسح ميداني دوري للوقوف . العالجية إن دعت الضرورة لذلك
  

 لمشروعل يتنفيذال البناء العام للهيكل: ثانيُا
 االقتصادية الفنية والجدوىمرحلة 

شارين متخصصين        ت ة و  الجدوى بحوث في مجال    خارج الداخل و من ال   ستعين دار األرآان بمست صادية  الفني تم     ،االقت ة ي ذه المرحل ل و  وفي ه يم العناصر   تحلي تقي
  :التالية

   الفنية                                 العناصر •
 االجتماعيةالعناصر البيئية و •
 اإلداريةالعناصر التنظيمية و •
 التجاريةالعناصر  •
 االقتصاديةلية والعناصر الما •
 منهج إدارتهاعوامل المخاطرة و •

  مرحلة التصميم األولي
   للتصميممبدئية ال ةدراسالعداد إ •
 التصميم المبدئيعداد إ •
  حساب التكاليف األولية •

 مرحلة التصميم النهائي
  المخططات التفصيليةعداد إ •
 الموصفاتعداد إ •
 جدول الكمياتعداد إ •
 ةنظاميصاريح الالت إستخراج •

  
  



 

 ٣٥ 

 مرحلة المناقصات والعقود 
  ق المناقصة ئ وثاإعداد •
  إجراءات تأهيل المقاولين •
 إجراءات اختيار مقاول التنفيذ •
 إعداد العقود •
 إعداد البرنامج الرئيس •
 التعبئة والتنفيذ •
 مرحلة التنفيذ
  موادالمخططات والمتعلقة بالمراجعة واعتماد المستندات الفنية  •
 تفصيليج الزمني الالبرنامعداد إ •
  الجودة في المصانع والمواقع إدارة •
  االمان والسالمة في المواقعإدارة •
  إدارة عمليات توريد و تخزين وضبط حرآة المواد •
 )الخ...، التدفقات المالية، االلتزامات التعاقديةضبط التكاليف ( العقودإدارة •
   )التنفيذالمتعلقة ب(التقييم  عمليات اإلشراف والمتابعة و إدارة •

  

  المبيعات التسويق و: ثالثًا
  :التسويق لمشاريع األراضي المطورة

بالصفحة رقم  "منهجَية التطوير العقاري"  قسمأنظر فضًال(تعتمد الشرآة عدة أستراتيجيات لبيع األراضي المطورة ويحصل البيع في المرحلة الرابعة للتطوير 
  :آالتالي ) من هذه النشرة ٣١

ن و، ويقوم بإدارة أعمال المكتب موظفوجه للزبائن المحتملين من المارةنشاء مكتب للتسويق في موقع األرض المطورة ويكون متقوم الشرآة بإ •
  ويتقاضون رواتب من الشرآة باإلضافة إلى عموالت حسب أرقام البيع ى الوسطاإلدارة من

، وتتم هم من أصحاب األمواللمملكة لغرض بيع األراضي لزبائنتكلف الشرآة فريق خاص للتسويق بالتواجد في جميع فروع الشرآة حول ا •
  البيعمعدالتمكافئتهم بمنحهم رواتب باإلضافة إلى عموالت حسب 

 مكاتب عقارية متخصصة وتتقاضى هذه المكاتب أجورها من شراء األرض/ تقوم الشرآة بيع األراضي المطورة عبر وسطاء  •
ستقطاب  بشكل واسع الالمزادات، وتقوم باإلعالن عن هذه قع األرض في مومزادات بالبيع عبر ئيةً،في بعض الحاالت االستثنا ،تقوم الشرآة •

علية هذه اف ىمدتحدد بالتالي و  و معدل دوران رأس المال،الربح ىلمدآما تقوم الشرآة ببحث ودراسة متأنية  ،األفراد من أصحاب األموال
 .سلوب األاهذب ناسب للبيعالماختيار جزء األرض واإلستراتيجية  وتحديد 

  :التسويق للمشاريع السكنية
 "منهجية التطوير العقاري"  قسمأنظرفضًال (يعتبر تسويق المشاريع السكنية من العوامل المهمة التي تتزامن والمرحلة الخامسة والسادسة من عملية التطوير

 :بيع الوحدات السكنية خالل المراحل التاليةومن الممكن أن تقوم الشرآة بعملية ) من هذه النشرة ٣١ بالصفحة رقم
 هذه المرحلة بعد مرحلة تطوير األرض أي المرحلة الرابعة وقبيل البدء بدأوت) المشروعمخطط  علىالبيع إعتمادًا (مرحلة ما قبل عملَية البناء  •

 بالمرحلة الخامسة 
 من الوحدة السكنية % ٧٥مرحلة ماقبل التشطيب وتتزامن مع مرحلة التطوير الخامسة عند إآتمال  •
 .مرحلة تسليم مفتاح وتتزامن مع إنتهاء مرحلة التطوير السادسة  •

حسب توصيات اللجنتين  وتقوم اإلدارة العليا بإتخاذ القرار النهائي ،في تحديد نسب البيع لكل مرحلة تعتمد الشرآة على حالة السوق و الموقع و معدل الربح
 في المتوسط بلغت ، من إجمالي عدد الوحدات السكنية،بنسبلكل مشروع في السنوات السابقة ببيع الوحدات السكنيًة  قد قامت الشرآةهذا و. التنفيذية واإلستثمارَية

  .تسليم مفتاح % ٧٠في مرحلة ماقبل التشطيب % ٢٠ المشروع،طط خم علىإعتمادًا % ١٠
تسهل مهمة آل من الفريقين ف بعمليات تسويق الوحدات السكنية، وضي عن الفريق المكل الفريق المكلف بعمليات تسويق األراية استقاللعلىو تحرص الشرآة 

  .المملكة نحاء أنترنت واللوحات اإلعالنية في جميع على شبكة اإلعالنات واإل، المجالت التلفزة، الصحف قنواتمن خالل الحمالت اإلعالنية عبر 
  .ة عبر وسطاء عقاريين محترفيينوتقوم الشرآة ببيع نسبة يسيرة من مشاريعها السكني

قسم أنظر فضًال . (البريطانية المتخصصة في مجالي التسويق والمبيعات ونزتوتعزز دار األرآان سجل بيعها باالستفادة من الخدمات االستشارية لشرآة آل
 .)من هذه النشرة ٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"

  

  اإلسالميحلول التمويل : رابعًا
 عاتقها بمقتضى على أي مسئولية قد تقع ى، من خالل دعوة المؤسسات المالية لتوفير التمويل العقاري لهم من دون أدنألرآان القدرة الشرائية لعمالئهاتعزز دار ا

 .) من هذه النشرة٢٨ بالصفحة رقم "التحالفات اإلستراتيجَية"قسم أنظر فضًال (المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية شروط أو التزامات التمويل المعني 
  
  

  
  



 

 ٣٦ 

   الرئيسةاملشاريعلبعض ملخص 
فق السكنية مثل الفلل تطوير المراسكني الذي يشمل تطوير األراضي  و نشاط التطوير العلى، اتها التجارية في المجال العقاريرآزت دار األرآان منذ بدء عملي

التي المشاريع المذآورة، و. لةنوات طورت الشرآة بنجاح عدد من مشروعات البيئات السكنية المتكام سى مدىالشقق، وعلو) الدبلكسات(المنفصلة والمتصلة 
تعزيز سمعة الشرآة في جاز، األمر الذي ساهم في ترسيخ و ما هو قيد اإلنعلى المنجز منها وعلىطلبًا متناميًا ا أدناه، وجدت رواجًا وقبوًال وسيتم عرض بعضه

  .    السوق العقاري

  عض المشاريع مكتملة التنفيذب 
  :عة بالكاملالمبا وتنفيذهايشير الجدول التالي إلى أهم المعلومات المتعِلقة ببعض المشاريع التي تَم 

  والمباعة المشاريع السكنَية مكتملة التنفيذ لبعض ملخص:٢٠الشكل رقم 

النسبة 
المباعة 

  )إجمالي(

قيمة بيع 
الوحدات 
السكنَية 

مليون (
  )ريال

احة المس
السكنَية 
  المباعة

  )متر مربع(

مساحة 
التطوير 
  السكني

  )متر مربع(

عدد 
الوحدات 
  السكنَية

مساحة 
األرض 

المطَورة 
  والمباعة

  )متر مربع(

مساحة 
األرض 
  العاَمة

  )متر مربع(

معَدل 
العائد على 
  االستثمار

حجم 
  االستثمار

مليون (
  )ريال

تاريخ 
  االنتهاء

تاريخ 
  البدء

اسم 
  المشروع

أبراج   ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ١٧٤٫٧  %٣٩٫٠٨  ٦٤،٦٢١  ٤٩،٨٨١  ٤٤٢  ١٥،٩٢٨  ١١٧،٥٧٢  ٢٨٦٫٨  %١٠٠
  المشاعر

  مشروع جدة  ٢٠٠٤  ٢٠٠٦  ٢١١٫٤  %٤٧٫٠١  ٢٧٩،٤٣٦  ١٧٩،٠٤٦  ٣٩٨  ١٢٧،٣٦٠  ١٢٧،٣٦٠  ٣٩٩  %١٠٠
  األبرار  ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ٩٧٫٩  %٥١٫٠٥  ٥٨،٢١٣  ٤٥،٢١٠  ٤٠٠  ٣٨،٣٩٤  ١٠٢،٤٠٠  ٢٠٠  %١٠٠
  فلل المرجان  ٢٠٠٢  ٢٠٠٦  ٥٢٫١  %٤٠٫٦٦  ٨٨،٥١٦  ٥٣،٤١١  ٩٥  ٣٩،٠٥٠  ٣٩،٠٥٠  ٨٧٫٨  %١٠٠
  اليرموك  ٢٠٠٢  ٢٠٠٥  ١١٠٫٥  %٤٤٫٩٧  ٤٠٩،٧٧٥  ٢٦٠،١٤٠  ٣٨٩  ١٨٥،١٣٠  ١٨٥،١٣٠  ٢٠٠٫٨  %١٠٠
  المؤنسية  ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ١٢٧٫٧  %٥١٫٠٤  ٢٨٥،٨٢٢  ١٧١،١٢٠  ٢٥٩  ١٢٠،٥١٦  ١٢٠،٥١٦  ٢١٥٫٨  %١٠٠
  فلل النور  ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ٤٤٫٦  %٤٤٫٧٣  ٦٢،٩٣٠  ٣٩،٨٠٩  ٨٠  ٢٨،٣٣٠  ٢٨،٣٣٠  ٨٠٫٧  %١٠٠
  الربيع  ٢٠٠٢  ٢٠٠٦  ٢٢٩٫٣  %٤١٫٦٨  ٣٤٩،٩٤٣  ٢١٠،٣٣٢  ٣٦٨  ١٥٢،٥٨٠  ١٥٢،٥٨٠  ٣٨١٫٣  %١٠٠
  الفالح  ٢٠٠٢  ٢٠٠٦  ٤٩٫١  %٣٥٫٢٢  ١١٠،٨٤٣  ٦٦،٣٨٥  ١٣٩  ٤٧،٦٨٥  ٤٧،٦٨٥  ٧٥٫٨  %١٠٠
  التعاون  ٢٠٠٢  ٢٠٠٥  ١٨٫٤  %٤٢٫٠٧  ٣٠،٥٠٦  ١٨،٣٢٢  ٤٢  ١٣٫٤٤٠  ١٣٫٤٤٠  ٣١٫٦  %١٠٠
  فلل العوالي  ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ٣٠٫٤  %٣٩٫٩٢  ٤١،١٦٨  ٢٧،٧٧٤  ٥٥  ١٩،٢٦٠  ١٩،٢٦٠  ٥٠٫٦  %١٠٠

المنار  ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ١٢٫٩ %٣٩٫١٥ ٢٥،١٤٣ ١٥،٤٢٦ ٢٨ ١١،٢٠٠ ١١،٢٠٠ ٢١٫٢ %١٠٠
  السكني

  تقرير المراجعة المالية: المصدر
  

  مشروع أبراج المشاعر
 مساحة.  المشاعر ومنطقة الجمرات شارع العزيزية بالقرب من الحرم المكي الشريف و منطقةيقع المشروع في مدينة مكة المكرمة، و يحتل موقعًا مميزا على

 والخدمات ت دور سكني إضافة إلى األدوار المخصصة لمواقف السيارا١٤ أبراج، يشتمل آل برج على ٧يحتوي على  متر مربع و٦٤،٦٢١المشروع تبلغ 

ضم الشرآات التجارية والخدمية مرآز تجاري ضخم يوصالة للمناسبات الخاصة و) رجال ونساء( رياضية والمساحات التجارية ومرآز لرجال األعمال وصاالت

قد بلغت القيمة اإلجمالية هذا و. ٢٠٠٦ في عام افة االعمال واآتملت آ٢٠٠٣أعمال التنفيذ في العام  قد بدأت و وحدة سكنية٤٤٢  من المشروعيتكون. البنوكو

  . ريال سعودي١٧٤،٧٣٠،٠٠٠) تكلفة المشروع( للمشروع

  مشروع جدة
ى   دة، عل ة ج رم أبحر بمحافظ اطق ش ل من ن أجم دة م ي واح شروع ف ع الم درهايق ساحة ق ع و٢٧٩،٤٣٦ م ر مرب ى   مت وي عل صميمها ٣٩٨يحت كنية ت دة س  وح

ة آمطار        . صرالجمالية للبناء المعاة جدة مع مراعاة السمات الفنية و    المعماري مستوحى من الفن المعماري المميز لمدين       القرب من المرافق الحيوي ع المشروع ب يق

ذ المشروع في     العلوية وقد بدأتوير آافة عناصر البنية التحتية و تم تط التجارية والمدارس والحدائق وقد   جدة الدولي والمراآز   ام  أعمال تنفي  واآتملت  م٢٠٠٤الع

  .  ريال سعودي٢١١،٤٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(روع جمالية للمشقد بلغت القيمة اإلهذا و. م٢٠٠٦آافة االعمال في عام 

  مشروع األبرار

) ٣(يفصل مشروع أبراج األبرار عن الحرم المكي الشريف سوى حيث ال  يقع المشروع في موقع مميز بمكة المكرمة قرب الحرم المكي ومنطقة الجمرات

،  ثمانية أبراج تتوافر فيها آل المرافق والخدمات الضرورية، تتوزع علىتميز وحدة سكنية بتصميم يراعي الخصوصية وال٤٠٠ يتكون المشروع من. آيلومتر

 األجنحة الخاصة ،تحتوي األبراج على مرآز لرجال األعمال ومرآز لسيدات األعمال. من طابقينسيارات  لكل برج ومواقف مخصصة مصاعد آما تتوفر

 ، غرفة خاصة بصناديق البريد، مكتبة، صالة رياضية للرجال وأخرى للسيدات،اسبات الخاصة صالة للمن، مرآز ترفيهي، قاعة محاضرات ومؤتمرات،لالستقبال

 ٥٨،٢١٣للمشروع  تبلغ المساحة اإلجمالية  . إلدارة الخدمات آما يوجد مرآز تجاري آبير يضم الشرآات التجارية والخدمية والبنوكرآز م،مستودعات للتخزين



 

 ٣٧ 

تكلفة (جمالية للمشروع قد بلغت القيمة اإلهذا و. م٢٠٠٦ عام ال التنفيذ فيم واآتملت آافة اعم٢٠٠٣شروع في عام ، وقد بدأت أعمال تنفيذ الممتر مربع

  . ريال سعودي٩٧،٨٩٠،٠٠٠ )المشروع

  مشروع فلل المرجان
ة سكنية طل على آورنيش ينبع في منطقيو) حياة ريجنسي سابقا(البحيرة جوار فندق راديسون ساس يقع المشروع في مدينة ينبع بالقرب من البحر في مخطط 

تبلغ . وتتوفر فيها آافة الخدمات األساسية) طريق جدة (زمحاطة بالعمران وتتصل مباشرة بطريق الكورنيش الجديد وطريق الملك عبد العزيتتميز بالهدوء و

 عدد معين من نماذج التصميم المعماري التي تلبي الطموحات يعتمد تطويره على وحدة سكنية و٩٥  متر مربع ويتكون من٨٨،٥١٦ للمشروعالمساحة اإلجمالية 

جمالية للمشروع قد بلغت القيمة اإلهذا و. م٢٠٠٦ها وبيعها بالكامل في عام تم االنتهاء من و٢٠٠٢ تنفيذ  المشروع في العام أعمال قد بدأتو. ألذواقوترضي ا

  . ريال سعودي٥٢،١٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(

  مشروع اليرموك
شمال، و        المشروع في منطقة شمال شرق الرياض على مقربة من        يقع   اه ال بيلية باتج درها        مشروع أش ل مساحة ق ع    ٤٠٩،٧٧٥يحت ر مرب ون المشروع من      يتك .  مت

ذا و . م٢٠٠٥كامل  نها وبيعها بال حيث تم االنتهاء م٢٠٠٢أعمال تنفيذ المشروع في العام      قد بدأت و.يه آافة خدمات البنية األساسية    تتوفر ف  وحدة سكنية و   ٣٨٩ د  ه ق

  . ريال سعودي١١٠،٥٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(ع بلغت القيمة اإلجمالية للمشرو

  مشروع المؤنسية
سريع      يقع المشروع في شمال شرق مدينة الرياض       دمام ال ومتر واحد شمال مشروع اليرموك          ، قرب طريق ال سافة آيل ى م درها     . أي عل ل المشروع مساحة ق   يحت

ذ المشروع في عام         أعم  قد بدأت و .تتوفر فيه آافة خدمات البنية األساسية      و وحدة سكنية  ٢٥٩ لسكني من يتكون المشروع ا   متر مربع و   ٢٨٥،٨٢٢ م ٢٠٠٣ال تنفي

  . ريال سعودي ١٢٧،٧٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(جمالية للمشروع قد بلغت القيمة اإلهذا و. م٢٠٠٦وتم االنتهاء منها في عام

  مشروع فلل النور
ة               يقع المشرو  ع في مخطط الشفاء بحي المذينيب بالمدينة المنورة على بعد ستة آيلومترات فقط من الحرم النبوي الشريف ويمتاز الموقع بطبيعته الجغرافية المرتفع

دة سكنية   ٨٠ويتكون من .  متر مربع٦٢،٩٣٠يحتل المشروع مساحة قدرها  . وإطاللته الرائعة على أحياء المدينة المنورة      ل منف  - وح صلة  صلة و فل  -) دبلكس (مت

وفر في  يتوسطه مسجد آبير وحديقة عامة، آما يشمل المشروع آافة خدمات البنية التحتية والفوقية         وع على ستة نماذج تصميم معماري و      اعتمد تطوير المشر  و  ه وتت

سكان                      اة ال سهل من حي ة التي ت ة والخدمي ساندة والمرافق الترفيهي دأت     آافة المقومات األساسية والخدمات الم د ب ام         و ق ذ المشروع  في ع ال تنفي م  م٢٠٠٣أعم  وت

  . ريال سعودي٤٤،٦٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(جمالية للمشروع قد بلغت القيمة اإلهذا و. م٢٠٠٦ االنتهاء منها في عام

  مشروع الربيع
درها   المشروع مساحة  يحتلو. آيلومتر واحد عن الموقع رس المملكة اللتان تبعدان مسافة ال تزيد عن  ا مستشفى ومد  شرقيقع المشروع في شمال مدينة الرياض         ق

. م٢٠٠٦آافة االعمال  في عام   واآتملت م٢٠٠٢أعمال تنفيذ المشروع  في العام  وقد بدأت. وحدة سكنية ٣٦٨ عدد الوحدات أجمالي  ويبلغ   .متر مربع  ٣٤٩،٩٤٣

  .ريال سعودي ٢٢٩،٣٠٠،٠٠٠) تكلفة المشروع(جمالية للمشروع قد بلغت القيمة اإلهذا و

  مشروع الفالح
وحدة   ١٣٩ يتكون المشروع من .متر مربع ١١٠،٨٤٣ة و يحتل مساحة قدرها    الغربي  من الجهة   مشروع الربيع  بالقرب من يقع المشروع في شمال مدينة الرياض       

ز ويتم. سكنية ع بمرافق    ي ة م      ال ه الموق ي            متصلة وطرق داخلي ة األساس ة خدمات البني وفر آاف دة باإلضافة لت دأت  و. ةعب د ب ذ المشروع  في      ق ال تنفي م  م و٢٠٠٢أعم ت

  .  ريال سعودي٤٩،١٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(جمالية للمشروع قد بلغت القيمة اإلهذا و. م٢٠٠٦  في عاممنها بالكاملاالنتهاء 

  مشروع التعاون
ن القرب م اض، ب مال الري ة ش ي منطق شروع ف ع الم عيق شروع الربي صل و م ق مت ع بمراف ز الموق ة مرصوفةيتمي درها. ة وطرق داخلي ساحة ق ل المشروع م   يحت

ام    قد بدأتيه آافة خدمات البنية األساسية و    تتوفر ف و.  بلكات مختلفة  ٤موزعة على   وحدة سكنية    ٤٢ متر مربع  ويتكون من       ٣٠،٥٠٦ أعمال تنفيذ المشروع  في ع

   ريال سعودي١٨،٤٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع(لمشروع لغت القيمة اإلجمالية لقد بهذا و. م٢٠٠٥م اإلنتهاء منها عام م وت٢٠٠٢

  مشروع فلل العوالي
ة   ي العوالي بمدينة مكة المكرمة، ويقع المشروع في ح  اء بالمدين درها     . يعتبر حي العوالي أحد أرقي األحي ل المشروع مساحة ق ع  ٤١،١٦٨يحت ر مرب ويتكون  .  مت

ام    قد بدأتو.  آافة خدمات البينية األساسيةمشروعتتوفر في ال و– فلل منفصلة – وحدة سكنية    ٥٥المشروع من      اء  ت م و٢٠٠٣أعمال تنفيذ المشروع في ع م اإلنته

 . ريال سعودي٣٠،٤٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع (قد بلغت القيمة اإلجمالية للمشروعهذا و. م٢٠٠٦منها عام 
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 مشروع المنار السكني
ادًا      وحدة سكنية     ٢٨  ويحتوي المشروع على   . متر مربع  ٢٥،١٤٣ شروع مساحة قدرها  يحتل الم . قع مشروع المنار السكني في شرق مدينة جدة       ي ا اعتم م تطويره ت

اري    أربعة نماذج مختلفة  على   دأت   .  للتصميم المعم د ب ام           أع ق ذ المشروع في الع ال تنفي ال      م٢٠٠٣م ة االعم ذا و . م٢٠٠٥ في عام    واآتملت آاف د ه ة   ق  بلغت القيم

 . ريال سعودي١٢،٩٠٠،٠٠٠ )وعتكلفة المشر (اإلجمالية للمشروع

 

  لبعض مشاريع تطوير األراضي  ملخص 
 :الجدول التالي يشير ألهم المعلومات المتعِلقة ببعض مشاريع األراضي المطَورة

  
  ملخص لبعض مشاريع األراضي المطَورة:  ٢١الشكل رقم 

النسبة 
المباعة 

  )إجمالي(

قيمة بيع 
  األرض

مليون (
ريال 

  )سعودي

مساحة 
األرض 

  لمباعةا
  )متر مربع(

مساحة 
األرض 
  المطَورة

  )متر مربع(

مساحة 
األرض 
  العاَمة

  )متر مربع(

معدل 
 ىالعائد عل
  اإلستثمار

حجم 
اإلستثمار 
لألراضي 
  المباعة

مليون (
ريال 

  )سعودي

حجم 
اإلستثمار 
إلجمالي 
  األراضي

مليون ريال (
  )سعودي

تاريخ 
  اإلنتهاء

تاريخ 
  إسم المشروع  البدء

  أرض التالل  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٤٠١،٨  ١٥٧٫٢  %٦٧  ٣،٢٠٨،٤٧٤  ٢،٢١٨،٧٣٨  ١،٠٧٨،٢٤٥  ٤٧٢٫٩  %٤٩
  أرض الظهران  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٣١٢،٥  ١٨٦٫٠  %٥٢  ٥٨١،٤٩٩  ٤١٦،٦٧٤  ٢٤٨،٤٦٤  ٣٩١٫٠  %٦٠
  أرض ينبع  ٢٠٠٢  ٢٠٠٦  ٩٢٫٨٠  ٩٢٫٨٠  %٤٢  ٥٤٤،١٩٠  ٣٧٦،٣٢١  ٣٧٦،٣٢١  ١٦٠  %١٠٠
  أرض طريق الخرج  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٩٫٦  - %٠  ٢٨،١١٣  ١٩،٣٦٥  -  مباعة غير  %٠
  أرض الطريق الدائري  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ١٤٩٫٦  - %٠  ١٢٢،٤١٨  ٨٤،٦٥٥  -  مباعة غير  %٠

   تقرير المراجعة المالية: المصدر
 

  مشروع أرض التالل
ة                ساحته اإلجمالي غ م ورة وتبل ه                ٣،٢٠٨،٤٧٤يقع المشروع في المدينة المن ا بلغت المساحة المطورة من ع فيم ر مرب ر  ٢،٢١٨،٧٣٨ مت ع   مت دأ العمل في      .  مرب ب

   ريال سعودي ٤٠١،٨٠٠،٠٠٠م، هذا وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع ٢٠٠٥م واآتمل في ٢٠٠٤تطوير المشروع عام 
  مشروع أرض الظهران 

ه          ٥٨١،٤٩٩يقع المشروع مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية وتبلغ مساحته اإلجمالية             ع  ٤١٦،٦٧٤ متر مربع فيما بلغت المساحة المطورة من ر مرب دأ العمل   . مت  ب
  . ريال سعودي٣١٢،٥٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع (، هذا وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروعم٢٠٠٥م واآتمل في ٢٠٠٤ في تطوير المشروع عام
  مشروع أرض ينبع 

ة   ساحته اإلجمالي غ م ورة وتبل ة المن شروع المدين ع الم ساحة المطورة م٥٤٤،١٩٠يق ا بلغت الم ع فيم ر مرب ه  مت ع٣٧٦،٣٢١ن ر مرب ي تطوير .  مت دأ العمل ف ب
  . ريال سعودي٩٢،٨٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع (، هذا وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروعم٢٠٠٦ واآتمل فيم ٢٠٠٢المشروع عام 

  مشروع أرض طريق الخرج 
ع  ١٩،٣٦٥مطورة منه  متر مربع فيما بلغت المساحة ال٢٨،١١٣يقع المشروع مدينة الرياض وتبلغ مساحته اإلجمالية        ر مرب دأ العمل في تطوير المشروع      .  مت ب

  . ريال سعودي٢٩،٦٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع ( للمشروع، هذا وتبلغ القيمة اإلجماليةم٢٠٠٦ واآتمل في م٢٠٠٥عام  
  مشروع أرض الطريق الدائري

ه     ١٢٢،٤١٨تبلغ مساحته اإلجمالية  ويقع المشروع على الطريق الدائري في مدينة الرياض        ساحة المطورة من ع  ٨٤،٦٥٥ متر مربع فيما بلغت الم ر مرب دأ  .  مت ب
 . ريال سعودي١٤٩،٦٠٠،٠٠٠ )تكلفة المشروع (، هذا وتبلغ القيمة اإلجمالية للمشروعم٢٠٠٦ وسيكتمل في عام م٢٠٠٥العمل في تطوير المشروع عام 
  بعض المشاريع قيد التنفيذ

 : نفيذ واستراتيجيات التسويق المتبعة ألآبرها حجمًالتافيما يلي ملخص عن بعض المشاريع قيد 
  م٣١/١٢/٢٠٠٦حتى  ملخص لبعض المشاريع السكنية قيد التنفيذ : ٢٢الشكل رقم 

  حجم اإلستثمار  عدد الوحدات  النسبة المباعة
  )مليون ريال(

التاريخ المتوَقع 
  اسم المشروع  تاريخ بدء المشروع  لإلنتهاء المشروع

  مشروع القصر السكني  م٢٠٠٥  م٢٠٠٨  ٢،٠٠٠  ٤،٠٠٠  %٠
  مشروع القصر مول  م٢٠٠٦  م٢٠٠٨  ٧٥٠  ال ينطبق  ال ينطبق

  مشروع التالل  م٢٠٠٣  م٢٠٠٧  ١،٢٢١  ١،٤٣٧  %٠
  مشروع شمس الرياض  م٢٠٠٥  م٢٠٠٨  ٦،٠٠٠  ٨،٠٠٠  %٠
  مشروع إشبيلية  م٢٠٠٣  م٢٠٠٧  ٣٧٨ ٦٤٩ %٨٣
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  مشروع القصر
  : هموقع المشروع ووصف

  مشروع القصر السكني
 ١٣،٠٠٠يمثل نموذجا متقدما لمشاريع البيئة السكنية المتكاملة، حيث تم تطويره ضمن فلسفة التطوير الشامل ليضم ع المشروع بحي السويدي بالرياض ويق

م ٢٠٠٥قد بدأ العمل في تنفيذ المشروع في عام  ور مربع مت٨١٣،٣٨٩ قطعه أرض على مساحة آلية قدرها ٨٢٢شخصًا من ذوي الدخل المتوسط، ويتكون من 
حيث اآتملت حتى تاريخه آامل أعمال البنية التحتية والعلوية والتي تشمل األرصفة والممرات واإلنارة والتشجير وشبكات الري والتصريف وخطوط الهاتف 

زهات والمراآز التجارية والمباني اإلدارية الحكومية لخدمة قاطني المشروع واألحياء والكهرباء آما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية فيه آالحدائق والمتن
 المبنية مساحةالإجمالي يقدر  ). أربعة وخمسة أدوارتتضمن مكاتب وعمائر من(ومرافق تجارية عبارة عن فلل  وحدة ٤،٠٠٠المجاورة، ويحتوي المشروع على 

تم إنشاء . للمكاتب متر مربع ٣٤،٤٩٤ تجارية،الات وحد متر مربع لل٣١٧،٥٥١،  للوحدات السكنيةتر مربع م٣٥٩،٠١٤   متر مربع منها٧١١،٠٥٩بحوالي 
 مليار ريال ٢وتبلغ التكلفة الكلَية للمشروع . تلبي آافة األذواق نموذج للتصميم المعماري و١٦بين الوحدات السكنية بالمشروع حسب خيارت العمالء من 

 ديسمبر من العام ٣١من مخطط المشروع آما في % ٤٠لقد تَم إنجاز حوالي .  مليارات ريال سعودي٣المستقبلية للمشروع حوالي سعودي، وتقَدر المبيعات 
  :، آما يليم٢٠٠٨، ويتوقع إآمال آافة أعمال المشروع في مراحله المختلفة عام م٢٠٠٧عام خالل م والتي تم بيعها ٢٠٠٦
  . متر مربع١٩٧،٤١٦سيتم خاللها تنفيذ عمائر سكنية بمساحة مبنية قدرها م و٢٠٠٧ وتنتهي في ديسمبر م٢٠٠٦بدأت في يوليو  :المرحلة األولى -
  متر٢١٢،٠٦٥تجارية بمساحة مبنية قدرها سيتم خاللها تنفيذ عمائر سكنية وم و٢٠٠٧ وتنتهي في ديسمبر م٢٠٠٦بدأت في يوليو : المرحلة الثانية -

 .مربع
سيتم خاللها تنفيذ عمائر تحتوي مكاتب ومرافق تجارية وسكنية بمساحة مبنية م و٢٠٠٨ وتنتهي في فبراير م٢٠٠٦فمبر بدأت في نو :المرحلة الثالثة -

  . متر مربع١٥٢،١٩٥قدرها 
 وسيتم خاللها تنفيذ عمائر تحتوي مكاتب ومرافق تجارية وسكنية وفلل م٢٠٠٧ وتنتهي في مارس م٢٠٠٥بدأت في نوفمبر :المرحلة الرابعة -

  . متر مربع١٤٩،٣٨٣ مبنية قدرها بمساحة
شرآة المشاريع المدنية والميكانيكية  ،الشرآة السعودية اللبنانية لإلنشاءات المدنيةأبرز المقاولين هم شرآة إعمار المشاريع، شرآة إزميل للمقاوالت، 

  . وشرآة البيت الجديد للمقاوالتوالت والصيانة المحدودة شرآة اإلشادة للمقا، شرآة سليمان القضيبي وأوالدهوالكهربائية، شرآة التعمير لإلنشاءات،
  عرض إلستراتيجيات التسويق المَتبعة لمشروع القصر السكني

  : بمرحلة تنفيذ المشروع ونوع الوحدة السكنية آما يلي وتعتمد اإلستراتيجية التسويقية أسلوبين للبيع يرتبطان
لذوي الدخل ما بين  وتستهدف البيع) من هذه النشرة ٣١ بالصفحة رقم "عمليات التطوير"أنظر فضًال ( ما قبل مرحلة التشطيب وهي مرحلة :المرحلة األولى

 الهدف من المرحلة المذآورة هو التعريف .م٢٠٠٧فبراير  ٢٠ إلىيناير  ٦ من  في الفترةحملة إعالنيه تمتألف ريال شهريًا، وذلك من خالل  ٢٠ – ١٥
  .اَفة الوسائل اإلعالنية المتاحة آمبالمشروع والمنتج عبر استخدا

السبعة  حوالي بيع العمائر السكنية والوحدات التجارية لذوي الدخل البالغ  تستهدفات السكنية والوحدات التجارية، وفور إآتمال تنفيذ الوحد تبدأ :المرحلة الثانية
  .  الهدف من المرحلة المذآورة هو التعريف بالمشروع ومن ثم المنتج.م٢٠٠٧بريل أ إلىفترة من مارس المن خالل حملة إعالنية خالل  الف ريال سعودي،آ

، مجموعة  الوطني البنك العربي آخر للمبيعات، باإلضافة إلعداد مكاتب للجهات الممولة مثل يتمثل في توظيف فريق للتسويق، ووتتبع الشرآة أسلوب تسويق
 . بغرض تسهيل عمليات البيعالتقسيط، وذلك، وشرآة مملكة سامبا المالية، البنك السعودي البريطاني

  

  مشروع القصر مول

  :موقعهوصف المشروع و
يتألف مشروع القصر التجاري من أربع طبقات باإلضافة إلى مرآب .  آلم من وسط المدينة١٥يقع المشروع في الجزء الجنوبي لمدينة الرياض حيث يبعد حوالي 

ويبلغ إجمالي التكاليف للمشروع  . للبيع بالتجزئةتجاريةمارآت ومحالت روالها يب تالسوبر مارآ محالت تحت األرض، تضم مطاعم ومقاهي، مراآز ترفيه،
وقد تَم توقيع  مذآرة تفاهم مع مستأجرين رئيسيين للمشروع، .  مليون ريال٩٥٠بما يعادل المتوقع  المشروع إجمالي دخلآما تَم تقدير .  مليون ريال سعودي٧٥٠

 دبي ومرآزها جَدة، بإدارة مختَصة بإدارة العديد من المجمعات التجارَية فيوهي  )شرآة إدارة وإنماء المشاريع (سي الشرق األوسط.أم.دي.يبآما ستقوم شرآة 
رَبع  ألف متر م٣٠- ٢٠ مساحة يبلغ متوسط ألف متر مرَبع، مقارنة مع ٨٦٫٥وتبلغ مساحة المشروع التجاري المتاحة للتأجير .  القصر التجاري مشروع

ومن المتوَقع أن يساهم هذا المشروع في نوع من االنتعاش االقتصادي في جنوب وغرب الرياض إذ أَن مليوني نسمة تقطن هذه المناطق التي . لمجمعات شبيهة
الدراسة المعَدة من قبل شرآة وتشير .  وحدة٤،٠٠٠ أَن المجَمع يقع في مشروع القصر السكني الذي يتكون من  حوالي علىتفتقر إلى مشاريع مماثلة، فضًال 

، أَما بالنسبة  آلم منه٥من سكان الرياض وهي النسبة التي تقطن على بعد % ١١من الجمهور المستهدف من قبل مشروع القصر مول يشِكل % ٦٠جودو إلى أَن 
 ومن المتوقع أن تكون الحَصة السوقَية للمجَمع المذآور . آلم١٥- ١٠من الزبائن المحتملين، فهي تقطن ضمن مسافة % ٣٠للشريحة األخرى المقّدرة والتي تبلغ 

  .من آامل المجمعات التجاريه في الرياض %٥٫٧
  أبرز المقاولين هم شرآة دار الهندسة، شرآة المشاريع المدنية والميكانيكية والكهربائية

  عرض إلستراتيجيات التسويق المَتبعة لمشروع القصر التجاري
، تتمثل إستراتيجية الشرآة في إعداد أعمال التصاميم والبناء فقط على أن تتولي عمليات التسويق واإلدارة )المول(التجاري فيما يختص بمشروع القصر 

  .الشرق األوسط المتخصصة في إدارة األمالك وتسويق وتأجير األمالك وإدارة العمليات والصيانة)  بي دي أم سي(شرآة .والتشغيل
  مشروع التالل
 وحدة  منها ١،٤٣٧ مليون متر مربع ويتكون من ٢٫٢٢ آيلومتر فقط من الحرم النبوي الشريف، على مساحة قدرها  ٧ي المدينة المنورة على بعد يقع المشروع ف

بع من متر مر ١،١١٣،٧١٧ لتلبي آافة االحتياجات واألذواق باإلضافة إلى على الطراز المعماري العربي التقليديتم تصميمها آمرحلة أولى  فيال ٤٩٩
تم تطوير المشروع ضمن فلسفة التطوير الشامل التي توفر .  دور٣ – ٢األراضي المطورة  مخصصة لمباني سكنية ومراآز تجارية ومراآز الخدمة العامة في 

 العلوية التي تشمل الطرق الممَهدة أيضًا تم تطوير البنية. آافة عناصر البنية التحتية التي تشمل خدمات الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وشبكات الري
أيضًا يتميز المشروع بمجموعة من المشاريع الخدمية آالحدائق والمنتزهات والمرافق اإلدارية ومرافق الخدمات العامة . واألرصفة والممرات واإلنارة والتشجير

آتملت أعمال البناء التحتية والعلوية ومن المتوقع إآمال آافة أعمال  وقد ا٢٠٠٣أعمال التنفيذ بدأت في العام . لخدمة منطقة المشروع والمناطق المجاورة
ومن أهم المتعهدين شرآة الجابري .  وحدة٤٩٩ مليون ريال سعودي للمرحلة االولى من المشروع البالغة ٣١٥تبلغ إجمالي التكلفة . ٢٠٠٧المشروع في 

   . للمقاوالت، وشرآة إزميل للمقاوالت
م ويتوقع أن تبلغ تكلفة هذه المرحلة ٢٠٠٨يتم تنفيذها خالل عامين إعتباًر من بداية عام ) فلل( وحدات سكنية ١،٥٨٩ تنفيذ عددن المشروعمتشمل المرحلة الثانية 

 ووحدات تجارية في مساحة تأجيرية قدرها) شقق( وحدة سكنية ١،٨٤٠فيما تشمل المرحلة الثالثة واألخيرة تنفيذ عدد .  مليون ريال سعودي١،٠٠٣٫١
م على أن يكتمل المشروع خالل ٢٠٠٩ إعتبارًا من بداية عام  هذه المرحلةيتم تنفيذ مليون ريال سعودي على أن ٨٠٤،٩بتكلفة تقديرية تبلغ  متر مربع ١٣٧،٩٨٧

  .م٢٠١٠عام 



 

 ٤٠ 

  عرض إلستراتيجيات التسويق المَتبعة لمشروع التالل
مدينة المنورة وساآني المناطق المختلفة في المملكة من مواطني المدينة، هذا وباإلضافة إلى سكان يستهدف مشروع التالل شريحة الطبقة المتوسطة في منطقة ال

عمليات "  قسمأنظرفضًال (والمرحلة النهائية فور إآمال تنفيذ الوحدات السكنية ) الوسطى( عمليات البيع ستتم خالل المرحلة .منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
  :ذلك ، سيتزامن مع)من هذه النشرة ٣١ مبالصفحة رق "التطوير

  إعداد مكاتب لفريق المبيعات في منطقة المشروع تحيطها فلل نموذجية بهدف العرض والترويج 
 الدعائية وباإلضافة إلى البيع تتمثل في اللوحات اإلعالنية، الصحف، آتالوجات، الهداياحمالت إعالنية تستخدم فيها أهم الوسائل اإلعالنية والتي  

  المباشر الذي يتم عن طريق العمل الميداني
في مارس من العام المنورة م، باإلضافة إلى معرض المدينة ٢٠٠٧المشارآة في المعارض حيث تمت المشارآة في معرض جده في فبراير من العام 

  .م بغرض الترويج للمنتج٢٠٠٧
 . إلى المدن الكبرى مثل الرياض وجدهإعداد نقاط بيع في المجمعات التجارية في المدينة المنورة باإلضافة  

 .طلب شراء حتى تاريخ هذه النشرة ٢،٥٠٠ الشرآة تلقت أآثر من أن إلىتجدر اإلشارة 
  

  مشروع شمس الرياض 
 االحتياجات تلبي آافةسكنية وتجارية   وحدة٨،٠٠٠ويحتوي على  مليون متر مربع ٥يقع المشروع في محافظة الدرعية بمدينة الرياض، ويحتل مساحة قدرها 

السمات التي .  وسيتم تطويره اعتمادًا على فلسفة التطوير الشاملأول وأآبر مشروع سكني من نوعه يطوره القطاع الخاص في المملكةواألذواق، يعتبر المشروع 
 تبشرألرض مرتفعة وآثيفة واوالمساحات المخضرة  ممرات المشاة واألرصفة متسعة و، الشوارع سعر متر األرض مناسبتميز المشروع تتلخص في أن

أيضًا تتوفر بالمشروع مساحات . ها المشروع ل مليارات الرياالت في تطوير محافظة الدرعية التي يتبعحكومة السعودَية تستثمر ال من المتوقع أنمستقبل باهر، إذب
 م٢٠٠٥أعمال التنفيذ بدأت في العام .  العامة والمرافق الحضرية األخرىةمقدرة للنشاطات الرياضية المختلفة والمرافق االجتماعية والثقافية إضافًة لمرافق الخدم

. م٢٠٠٦ ديسمبر من العام ٣١آما في % ١٣٫٤م، ولقد بلغت نسبة إنجاز المشروع المخطط ٢٠٠٨ومن المتوقع االنتهاء من آافة أعمال تنفيذ المشروع في العام 
هذا . على التوالي% ١٣و % ٣٨، %٤٩ مليار ريال سعودي  حيث تتوزع التكلفة بنسب ٦ث سنوات بقيمة وتتوقع الشرآة أن يكون اإلستثمار بالمشروع على ثال

  . مليار ريال سعودي٧٫٩ويقدر الدخل المتوقع من المبيعات بـ 
  . شرآة هوك العالمية، لإلستشارات والتصميمأبرز المقاولين هم شرآة دار الهندسة

  الرياض شمس مشروع عرض إلستراتيجيات التسويق المَتبعة ل
المشروع تقوم على إنشاء بيئة سكنية متكاملة، ينحصر دور الشرآة تعتمد إستراتيجية التسويق على استهداف فئات الدخل المتوسط والدخل المرتفع، إذ أَن فكرة 

صاميم المقترحة وعلى أساس ذلك، يتم توحيد النماذج ضمن فيها في تصاميم بناء لفلل نموذجية، يتم عرضها على العمالء حتى يتسنى لهم اختيار ما يناسبهم من الت
 ).قبل تنفيذ البنية الفوقية(ويتم البيع باإلجمالي اعتمادًا على مخطط المشروع . المنطقة السكنَية الواحدة وذلك بغرض الحفاظ على االنسجام العام في عملية البناء

 
  مشروع اشبيليه

شرقي         د الرياضي                 يقع المشروع في الجزء الشمالي ال ك فه القرب من إستاد المل ة الرياض ب ين مخرجي      الطريق شرق لمدين شرقي ب دائري ال في  ) ١٠(و ) ٩( ال
ه الر    . وحدة سكنية  ٦٤٩على   ألف متر مرَبع ويحتوي      ٦٩٤٫٩ مساحة آلَية قدرها   ا في مرحلت ى و     المشروع حالَي د إنجاز المراحل األول ة بع ة في    ابع ة والثالث الثاني

ـة  طرق داخلية معبدة خدمات متكاملة من ماء وآهرباء وهاتف و     المشروعوفر  ي و م على التوالي  ٢٠٠٥و   م٢٠٠٤ ،م٢٠٠٣األعوام   ـق خدميــ غ مساحة   .  ومراف تبل
الي   ع  ٨٣المشروع الح ر مرب ونويتألف مت نك دة ١٦٦  م غ ،وح ة وتبل ة التكلف شروع   اإلجمالي ال سعودي ٣٧٧٫٦للم ون ري ع م ملي دخل المتوق در ال ا يق ن فيم

  .م٢٠٠٧خالل عام المشروع ومن المتوقع إآتمال أعمال . مليون ريال سعودي ٥٢٣٫٤المبيعات بـ 
  
  
  
  
  



 

 ٤١ 

  اهليكل اإلداري للشركة
 . العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشرآة للجمعية ومع مراعاة اإلختصاصات المقررة ،أعضاءيدير الشرآة مجلس ادارة مؤلف من تسعة 

  
  : الحاليينأعضاء مجلس اإلدارة: ٢٣كل رقم الش

 االسم الجنسية الصفة
 يوسف بن عبد اهللا الشالش سعودي  غير تنفيذي–رئيس مجلس اإلدارة

 هذلول بن صالح الهذلول سعودي  غير تنفيذي– عضو
 عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش سعودي  غير تنفيذي–عضو
 هللا الشالشخالد بن عبد ا سعودي  غير تنفيذي–عضو
 ماجد بن رومي سليمان الرومي سعودي  غير تنفيذي–عضو
  طارق بن محمد علي الجار اهللا  سعودي   غير تنفيذي–عضو
  ماجد بن عبد الرحمن القاسم  سعودي   مستقل-  عضو
  عبد الكريم بن حمد البابطين  سعودي   مستقل-  عضو

  لشالشعبد اللطيف بن عبد اهللا ا  سعودي   تنفيذي-منتدبالعضو ال
  شاغر  -  -
  شاغر  -  -

  .الشرآة: المصدر
ادة              إآمال  بعد  و شرآة والخاصة      ) ١٧(عملية االآتتاب، سوف يقوم مجلس االدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل الم من النظام االساسي لل

د ١١ء الى  أعضا٩بتشكيل مجلس االدارة، بحيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس االدارة من    ستقلين    ي عضو، وعلى أن يتم تعيين العضويين الجدي ا عضوين م ن ليكون
أن   من الئحة حوآمة الشرآات الصادرة عن هيئة السوق المالية        )١٢(لمادة   الجمهور من المساهمين في الشرآة وفقًا لمتطلبات ا        غير تنفيذيين يمثال    آل من  ، علمًا ب

  :من الئحة حوآمة الشرآات) ٢(ن أعضاء مستقلين غير تنفيذيين وفقًا الحكام المادة ايعتبر عبد الكريم بن حمد البابطين/ دالسي وماجد بن عبد الرحمن القاسم/ السيد
  خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة 

  ) عامًا ٣٩ (يوسف بن عبد اهللا الشالش األستاذ
 ةيس مجلس إدارة شرآة دار األرآان للتطوير العقاري ولديه سجل إنجازات مشهوداألستاذ يوسف بن عبد اهللا الشالش سعودي الجنسَية وهو مساهم مؤسس ورئ

األستاذ . إدارة  بنك يونيكورن لالستثمار، ومجلس مديري شرآة إعمار البيادر  آما يرأس األستاذ يوسف مجلس. وخبرة واسعة في صناعة التطوير العقاري
في م ودبلوم برنامج دراسات ١٩٩٠  عاميوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود فييوسف بن عبد اهللا الشالش  حائز على درجة البكالور

  . م١٩٩٢في عام  األنظمة اإلجرائية من معهد اإلدارة
  ) عامًا ٤٢ (هذلول بن صالح الهذلول األستاذ

عامًا في االستثمار  ٢٠ولديه خبرة  تها ،مجلس إدار عضوألرآان واألستاذ هذلول بن صالح الهذلول سعودي الجنسَية وهو مساهم  مؤسس في شرآة دار ا
 عمل األستاذ  هذلول بن صالح الهذلول على مدى السنوات الخمس الماضية .والتمويل العقاري خاصة في مجاالت إعداد استراتيجيات وخطط وبرامج التقسيط 

األستاذ هذلول بن صالح الهذلول . يط للتجارة وعضو مجلس إدارة بنك يونيكورن لالستثمار شرآة دار األرآان ومدير عام شرآة مملكة التقسمجلس إدارة عضوآ
 .م١٩٩٠عام  في دبلوم المعاهد الثانوَية التجارَية بالرياضحائز على 
  )عامًا ٣٨(خالد بن عبد اهللا الشالش  األستاذ

لديه خبرة طويلة في المباني وتخطيط . تهامجلس إدار عضوشرآة دار األرآان ومؤسس في  خالد بن عبد اهللا الشالش سعودي الجنسَية وهو مساهم  األستاذ 
وحائز على دبلوم في اللغة اإلنجليزية من م ١٩٩١ خريج أآاديمية الملك فهد األمنية في عام خالد بن عبد اهللا الشالش األستاذ. المنشآت وآذلك التطوير العقاري 
  شرآة دار األرآانمجلس إدارةية عضو األستاذ خالد بن عبد اهللا الشالش ىخالل السنوات الخمس الماضية  تول .م٢٠٠٠عام جامعة اإلمام محمد بن سعود في ال

  .والشرآة األوربية العقاريةورئيس مجلس مديري آل من شرآة منازل للتعمير 
  )عامًا ٤٠(ماجد الرومي بن سليمان الرومي  األستاذ

لشرآة دار األرآان للتطوير العقاري ولديه خبرة واسعة في   وممثل مفَوضمجلس إدارة عضوي سعودي الجنسَية وماجد الرومي بن سليمان الروم األستاذ 
 مقدرة في تطوير عمليات إدارة االستثمار بالشرآة من خالل ابتكار وتطوير العديد من صيغ العقارات واالستثمار العقاري وقد أسهم إسهاماتأنشطة تقييم 
 ماجد  األستاذىخالل السنوات الخمس الماضية تول. م١٩٩٢ماجد الرومي بن سليمان الرومي تخرج من آلية المعلمين بالرياض في عام  األستاذ. االستثمار
  .  وعضوية مجلس األعمال السعودي السويسري  شرآة دار األرآانمجلس إدارةية عضو

  )عامًا ٤٠(عبد الكريم بن حمد البابطين  األستاذ
ولديه   شرآة دار األرآان للتطوير العقاريمجلس إدارة عضوم بن حمد البابطين سعودي الجنسَية وشغل خالل السنوات الخمس الماضية مرآز األستاذ عبد الكري

طاقة لل البابطين  شرآةعضو مجلس إدارة في ومنصب العضو المنتدب لشرآة البابطين للتجارة، األستاذ عبد الكريم آما شغل  .خبرة واسعة في إدارة األعمال
األستاذ عبد الكريم بن حمد البابطين حائز على درجة البكالوريوس في العلوم  .واالتصاالت باإلضافة لكونه ميرًاعامًا لقطاع األبراج والهياآل المعدنَية لديها

 .م١٩٩٣ من جامعة اإلمام محمد بن سعود في عام - قسم المحاسبة-اإلدارية
  )عامًا ٤٥(شالش عبد العزيز بن عبد اهللا ال األستاذ

لديه خبرة واسعة  للتطوير العقاري و شرآة دار األرآان مجلس إدارة عضووشغل خالل السنوات الخمس الماضية منصب األستاذ عبد العزيز سعودي الجنسَية 
الت في شرآة دار األرآان للتطوير العقاري  وعمل في الفترة األخيرة في قطاع المقاوشارك في تطوير العديد من المشاريع في المملكةإذ في التطوير العقاري 

 األستاذ عبد العزيز حائز على درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض في عام .وأوآلت إليه إدارة المنطقة الغربَية
 . م١٩٨٨

  )عامًا ٣٨(األستاذ طارق بن محمد علي الجار اهللا 
 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري مجلس إدارة عضون محمد علي الجار اهللا سعودي الجنسَية وشغل خالل السنوات الخمس الماضية منصب األستاذ طارق ب

الالزمة ولديه خبرة آبيرة في التطوير العقاري والتقييم العقاري خاصة في مجاالت إعداد دراسات الجدوى االقتصادية، أساليب اإلدارة الحديثة، وضع الخطط 
وإعداد الدراسات الزمنية في مجال التسويق، المبيعات العقارية ودراسة السوق وحاجة المستهلك، اإلشراف على المشروعات المعمارية وتنظيم وتخطيط 



 

 ٤٢ 

قسم  - المتوسطةجامعية الشهادة الز على األستاذ طارق بن محمد علي الجار اهللا حائ . أعمال االستثمارات العقاريةإلىاألراضي، التقييم والتثمين العقاري باإلضافة 
 .م١٩٩٣في عام باألحساء اإلدارة من الكلية التقنية المتوسطة و تقنية التجارة

  ) عامًا ٣٥ (ماجد بن عبد الرحمن القاسم األستاذ
لعقاري للسنوات الخمس الماضية آما أنه  شرآة دار األرآان للتطوير امجلس إدارة عضوالرحمن القاسم سعودي الجنسَية وشغل مرآز األستاذ ماجد بن عبد 

 .هـ٢٥/٧/١٤٢٤هـ وحتى ٢٥/٧/١٤١٥ن  هيئة التحقيق واإلدعاء العام في الفترة موعضو. عضو مجلس مديري شرآة البراق العقارية وشرآة نماء الصحراء
  .م١٩٩٤معة اإلمام محمد بن سعود بالرياض في عام األستاذ ماجد بن عبد الرحمن القاسم حائز على درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية من جا

  ) عامًا ٣٥( عبد اهللا الشالش  بناألستاذ عبد اللطيف
 يشغل األستاذ عبد اللطيف بن عبد اهللا .اتاألستاذ عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش سعودي الجنسَية ولديه خبرة واسعة في اإلدارة المالية ونظم إدارة المعلوم

األستاذ عبد .  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري آما  يشغل منصب عضو مجلس إدارة بنك يونيكورن لالستثمار إدارةلعضو المنتدب لمجلسالشالش منصب ا
كية في عام الواليات المتحدة األمري ،بوالية انديانادو ورمن جامعة باللطيف بن عبد اهللا الشالش حاصل على درجة البكالوريوس في قيادة المنشأة واإلشراف 

 . م١٢٠٠الواليات المتحدة األمريكية في عام  ،والية أوهايوبمدينة فيندلي يندلي، فم  وماجستير في إدارة األعمال من جامعة ٢٠٠٠
  مجلس اإلدارة سكرتير خبرات ومؤهالت

  ) عامًا٣٠(األستاذ بندر بن عبد اهللا الفاضل 
عمل . يه إلمام واسع بالنظم واللوائح واإلجراءات المتعلقة بالشرآات والعمل والعمال والعقود واإلتفاقياتاألستاذ بندر بن عبد اهللا الفاضل سعودي الجنسية لد

خالل  آما شغل وظيفة باحث قانوني بإدارة عالقات العمل بوزارة العمل ،م٢٠٠٣وعام م ٢٠٠١ عامحاماة خاص خالل األستاذ بندر بن عبد اهللا الفاضل بمكتب م
م ودبلوم ٢٠٠١يناير من جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض في ذ بندر بن عبد اهللا الفاضل حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة األستا .م٢٠٠٢عام 

ى شرآة دار  إلبندر بن عبد اهللا الفاضلم إنضم األستاذ ٢٠٠٣في نوفمبر . م٢٠٠٢ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في يونيو –اإلجراءات والعلوم القانونية 
 .األرآان للتطوير العقاري وعمل في وظيفة مستشار قانوني ثم سكرتير لمجلس اإلدارة

  
  : وفيما يلي ملخصًا بعقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة

  عقود عمل أعضاء مجلس االدارة والمدير العام
سنوات تبدأ من ) ٣(ومدة العقد ثالث ).  م١/٢/٢٠٠٧الموافق  (١٢/١/١٤٢٨أبرمت الشرآة عقد تكليف للعضو المنتدب االستاذ عبداللطيف الشالش بتاريخ 

ستاذ األويكلف . أشهرمن انتهائها) ٣(تاريخ المباشرة الفعلية للعمل وتتجدد تلقائيا وبنفس الشروط إال إذا أبدى أحد الطرفين رغبته في عدم التجديد قبل ثالثة 
والتي يلتزم . مال  التي في حدود اختصاصه ونطاقه وآما تحددها الشرآة بكل دقة قبل تكليفه بمباشرة العملعبداللطيف الشالش بموجب العقد بالقيام بكافة األع

عبداللطيف ستاذ األويتقاضى . وال عن جميع ما يصدر عنه داخل مقر العملالداخلية للشرآة وسيكون مسئنظمة األا يلتزم بالتقيد بكافة اللوائح وبالقيام بها آم
 ريال سعودي آبدل مواصالت وتتحمل الشرآة ٣،٧٥٠ ريال سعودي آبدل سكن ومبلغ ٢١،٢٥٠ ريال سعودي آراتبا شهريا ومبلغ ٨٥،٠٠٠الشالش مبلغ 

  .ويخضع العقد ألحكام األنظمة السعودية. العالج حسب أنظمتها الداخليةكاليف ت
  :مل مع الشرآة يمكن تلخيص أهم أحكامه فيما يليسعود بن عبد العزيز القصير بعقد عستاذ األالمدير العام للشرآة  يرتبطآما 

تبدأ من تاريخ المباشرة ) ١(مدة العقد سنة ).  م٢٩/٥/٢٠٠٤الموافق ( هـ ١٠/٤/١٤٢٥سعود بن عبدالعزيز القصير بتاريخ /  أبرمت الشرآة عقد عمل مع السيد
سعود بن عبدالعزيز /  ويتعهد السيد.واحد من انتهائها) ١(د قبل شهر ته في عدم التجديالفعلية للعمل وتتجدد تلقائيا وبنفس الشروط إال إذا أبدى أحد الطرفين رغب

االنظمة الداخلية للشرآة ا يلتزم بالتقيد بكافة اللوائح و التي في حدود اختصاصه ونطاقه وآما تحددها الشرآة آموجب العقد بالقيام بكافة األعمالالقصير بم
 ريال سعودي آراتبا شهريا ومبلغ ٥٠،٠٠٠سعود بن عبدالعزيز القصير مبلغ /  السيدويتقاضى. نه داخل مقر العملصدر عوسيكون مسؤوال عن جميع ما ي

العالج كاليف ت آمخصص التأمينات اإلجتماعية وتتحمل الشرآة ٤،٠٥٠ ريال سعودي آبدل مواصالت ومبلغ ١،٥٠٠ ريال سعودي آبدل سكن ومبلغ ١٢،٥٠٠
  ضع العقد ألحكام األنظمة السعوديةويخ. حسب أنظمتها الداخلية

 :الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة
  :تشمل الوظائف االساسية لمجلس االدارة على ما يلي

 .اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسة للشرآة واإلشراف على تنفيذها 
 .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها 
 .مة خاص بالشرآة واإلشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجةوضع نظام حوآ 
 . في مجلس اإلدارة وتنفيذها بعد إقرارها بواسطة الجمعية العامةوضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية 
 .موضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقه 
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشرآة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين  

 .وأصحاب المصالح اآلخرين
  والموظفين األساسيين والمديرين إقرار من أعضاء مجلس اإلدارة 

  : دير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة بالتالي يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والم
 .  بأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس 
فإنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي " مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين في أسهم الشرآة"باستثناء ما ذآر أدناه في  

 .الح مباشرة أو غير مباشرة عالقة مص
، فإنه لم يكن لديهم أو ألي من  من هذه النشرة"العالقةالجهات ذات –لي ونتائج العمليات امناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز الم " قسم فيرباستثناء ما ذآ 

ترتيبات مزمع  وو غير محررة آتابة أو عقود أرة أ عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول سواء محرذيأقاربهم أو أي طرف 
 .لنشرةأعمال الشرآة في وقت إصدار هذه اإبرامها لها تأثير آبير على 

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االعمال "  من نظام الشرآات والتي تنص على أنه ٦٩اإللتزام بالمادة  
لحساب الشرآة اال بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد آل سنة ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا والعقود التي تتم 

وعلى عضو مجلس االدارة ان يبلغ المجلس بماله من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي ..آان عضو مجلس االدارة صاحب العرض االفضل
ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا ، رآةتتم لحساب الش

  " الشأن
أن ، ال يجوز لعضو مجلس االدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد آل سنة" من نظام الشرآات والتي تنص على أنه ٧٠بالمادة  اإللتزام 

يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشرآة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال آان للشرآة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر 
  ".العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها

  



 

 ٤٣ 

   في أسهم الشرآةنمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيي
باستثناء ما .  مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين أو مصلحة أي من أقاربهم أو تابعيهم المباشرة وغير المباشرة في أسهم الشرآةيبين الجدول التالي

 . ذآر في الجدول أدناه اليملك أي شخص ذات عالقة بالمساهمين ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشرآة
   : في أسهم الشرآةنالتنفيذييآبار ودارة أعضاء مجلس اإلمصالح : ٢٤الشكل رقم 

  عدد األسهم  الصلة /الصفة
النسبة من أسهم 
الشرآة بعد عملَية 

  الطرح
  عدد األسهم

النسبة من أسهم 
الشرآة قبل عملَية 

  الطرح
  االسم

  يوسف بن عبد اهللا الشالش  ٩٫٠٠  ٤٨٫٦٠٠٫٠٠٠  ٧٫٧٨  ٤١،٩٩٦،٥٥٣  رئيس مجلس اإلدارة
  للتطوير والتجارةشرآة إعمار البيادر   ٠٫٨٨  ٤،٧٢٥،٠٠٠ ٠٫٧٥٦ ٤،٠٨٢،٨٠٢  )ملكَية(

  هذلول بن صالح الهذلول  ٨٫٠٠  ٤٣٫٢٠٠٫٠٠٠  ٦٫٩١  ٣٧،٣٣٠،٢٦٩  عضو مجلس اإلدارة
  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  ١٫٧٨٠  ٩،٦١٢،٠٠٠ ١٫٥٣٧ ٨،٣٠٤،٧٦٨  )ملكَية(

  خالد بن عبد اهللا الشالش  ٧٫٨٠  ٤٢٫١٠٠٫٠٠٠  ٦٫٧٤  ٣٦،٣٧٩،٧٣٠  عضو مجلس اإلدارة
  ماجد بن رومي الرومي  ٢٫٧٠  ١٤٫٥٨٠٫٠٠٠  ٢٫٣٣  ١٢،٥٩٨،٩٦٦  عضو مجلس اإلدارة

  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  ٢٫١٧٠  ١١،٧٧٤،٧٠٠ ١٫٨٨٤ ١٠،١٧٣،٩٢٩  )ملكَية(
  عبد الكريم بن حمد البابطين  ١٫٥٠  ٨٫١٠٠٫٠٠٠  ١٫٣٠  ٦،٩٩٩،٤٢٦  عضو مجلس اإلدارة
  عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش  ٤٫٢٠  ٢٢٫٦٨٠٫٠٠٠  ٣٫٦٣  ١٩،٥٩٨،٣٩١  عضو مجلس اإلدارة

  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  ٢٫٤٥  ١٣،٢١٦،٥٠٠ ٢٫١١ ١١،٤٢٠،١٨٢  )ملكَية(
  طارق بن محمد الجار اهللا  ٥٫٠٠  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٣٢  ٢٣،٣٣١،٤١٨  عضو مجلس اإلدارة

  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  ٢٫٤٩  ١٣،٤٥٦،٨٠٠ ٢٫١٥٣ ١١،٦٢٧،٣٤٨  )ملكَية(
  ماجد بن عبد الرحمن القاسم  ٦٫٢٠  ٣٣٫٤٨٠٫٠٠٠  ٥٫٣٦  ٢٨،٩٣٠،٩٥٩  عضو مجلس اإلدارة

  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش  ٠٫١٤  ٧٥٠٫٠٠٠ ٠٫١٤ ٧٥٠،٠٠٠  المنتدبعضو ال
  بندر عبد اهللا سليمان الفاضل  ٠٫٠٠١٨  ٩،٦٩٥  ٠٫٠٠١٨  ٩،٦٩٥  مجلس اإلدارةسكرتير 

  عليان بن هذال سرور العتيبي  ٠٫٠٠٠٤٦  ٢،٥٠٠  ٠٫٠٠٠٤٦  ٢،٥٠٠  مدير إدارة تقنية المعلومات
  الشرآة: المصدر

  جدول االجتماعات 
  تعقد اجتماعات ربع سنوية ويحدد موعدها رئيس مجلس اإلدارة 

  مـدة مجلس االدارة 
هـ ١٠/٦/١٤٢٦سنوات تبدأ من تاريخ ) ٥(شرآة توصية باألسهم إلى شرآة مساهمة تم تعيين مجلس إدارة الشرآة الحالي لمدة خمس عند تحول الشرآة من 

الموافق (هـ ١٠/٦/١٤٣١تهي مدة هذا المجلس في وسوف تن.  وهو تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشرآة)م١٧/٧/٢٠٠٥الموافق (
  . سنوات) ٣(انتهاء مدة مجلس اإلدارة الحالي، سوف تقوم الجمعية العامة العادية للشرآة بإنتخاب مجلس إدارة جديد مدته ثالث وعند . )م٢٤/٥/٢٠١٠

  أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 
م ٢٠٠٤ألساسي للشرآة وذلك لألعوام  من النظام ا٤٢من األرباح الصافية حسب المادة % ١٠ أعضاء مجلس اإلدارة المكافأة الممنوحة لهم بواقع لم يتقاض
والجدير .  آما هو موضح بالجدول أدناهم٢٠٠٦ م و٢٠٠٥م ٢٠٠٤لألعوام لكل عضو سعودي  ريال ١٥٠٫٠٠٠مكافأة بواقع فقط م وتقاضوا ٢٠٠٦م و٢٠٠٥

األرباح الصافية لمكافأة أعضاء المجلس وتعديل من % ١٠ إلغاء تخصيص الترشيحات والمكافآت الذي ينص علىبالذآر أن مجلس اإلدارة قد تبني اقتراح لجنة 
 ريال سعودي بدل حضور جلسات لكل اجتماع ٣،٠٠٠ ريال سعودي سنويًا باإلضافة إلي مبلغ ٢٠٠،٠٠٠المكافأة الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة لتكون 

لس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد للمصادقة يحضره العضو من اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات لجان العمل المتخصصة وسوف يوصي مج
  . من النظام األساسي للشرآة٤٢ والمادة ٢١علي هذا المقترح وتبعًا لذلك تعديل المادة 

  :أتعاب وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة: ٢٥الشكل رقم 

  المبلغ بالريال
 الصفة االسم

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
  ١٥٠،٠٠٠  ١٥٠،٠٠٠   ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة ش يوسف بن عبداهللا الشال

 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة هذلول بن صالح الهذلول 
 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة خالد بن عبداهللا الشالش 

 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة الجاراهللامحمد طارق 
 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة القاسم  عبد الرحمنماجد 

 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة عبدالعزيز بن عبداهللا الشالش
 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة البابطين حمد عبدالكريم 

 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ عضو مجلس االدارة الرومي رومي ماجد 
 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ بدالعضو المنت الشالش عبد اهللا  عبداللطيف

  الشرآة: المصدر

  حوَآمة الشرآة
م ١٣/١١/٢٠٠٦ هـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧ وتاريخ ٢٠٠٦_٢١٢_١بموجب الئحة حوآمة الشرآات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 وفي هذا الخصوص، تبين .كافة أحكام الئحة حوآمة الشرآاترة بأن الشرآة سوف تقوم بااللتزام والتقيد بيؤآد أعضاء مجلس االدا") آلئحة حوآمة الشرآات("
 آما ستقوم الشرآة بدعوة الجمعية العامة .مة الشرآاتالشرآة بأنها في صدد االنتهاء من إعداد مشروع الئحة حوآمة داخلية للشرآة بما ينسجم مع الئحة حوآ

 . دب في آن واحدتنظامها االساسي بحيث يتم النص على أنه اليجوز لرئيس مجلس االدارة  أن يتولى منصب العضو المنغير العادية لتعديل 



 

 ٤٤ 

  لجان مجلس اإلدارة
ثاق عندما تحولت شرآة دار األرآان للتطوير العقاري إلى شرآة مساهمة عامة، عمدت إلى تكوين عّدة لجان بغرض اإلشراف وتوجيه النواحي المختلفة للمي

ووضعت بذلك ضوابط إدارية سليمة لعملياتها من خالل مجلس إدارتها واإلدارة  .اإلداري حسب النظام األساسي للشرآة والسياسات واإلجراءات الداخلية
ت العمل الرئيسة على النحو وجاء تشكيل مجلس اإلدارة لعدد من اللجان لإلشراف على مجاال. التنفيذية، آما وضعت ممارسات سليمة للرقابة الداخلية واإلشراف

  :التالي
    لجنة المراجعة

أعضاء يتم انتخابهم بواسطة مجلس اإلدارة وهي مسؤولة عن مراقبة أسس ومعايير إدارة المخاطر وآافة  ثالثةويوجد في الشرآة لجنة مراجعة تتألف من 
آما إّن لجنة المراجعة مسئولة عن . ير المالية ومراجعة القوائم المالية للشرآةالجوانب الرقابية الداخلية لنشاط الشرآة واألنظمة المحاسبية وإعداد التقار

اإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن المعلومات والتدقيق السنوي لحسابات الشرآة، ومن مهام اللجنة األساسية التحقق من التزام الشرآة بكافة المتطلبات القانونية 
تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس اإلدارة عن أي فشل رقابي أو مواضع ضعف و. يل مع مبادئ التمويل اإلسالميدر التمووالنظامية األخرى ومتابعة مالئمة مصا

 على اقتراح من مجلس اإلدارة تصدر الجمعية العامة للشرآة بناءًاو. وجميع أعضاء هذه اللجنة غير تنفيذيين، وعلى دراية بالشؤون المالية والمحاسبية. تم تحديده
 . اعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنةقو
  

  أعضاء لجنة المراجعة : ٢٦الشكل رقم 

 االســم  الوظيفة
  طارق بن محمد الجار اهللا  رئيس اللجنة
  عبد الكريم بن حمد البابطين  عضو اللجنة
  ماجد بن عبد الرحمن القاسم  عضو اللجنة

  الشرآة: المصدر
 المراجعةرئيس لجنة 
  .من هذا القسم" خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة "فضًال إنظر

 
  لجنة الترشيحات والمكافآت

دانته بأي إتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت بالشرآة من ثالث أعضاء، وتقوم بعملَية الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت 
ألمانة، والمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت جريمة مخلة بالشرف وا

 من العضو ألعمال مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات تخصيصهالمطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم 
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشرآة، والتأآد بشكل سنوي في 

حة لمكافآت من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا آان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شرآة أخرى، ووضع سياسات واض
وتصدر الجمعية العامة للشرآة بناًء على اقتراح من مجلس . أعضاء مجلس اإلدارة وآبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء في تحديد تلك المكافآت

 . اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
  

  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  :٢٧الشكل رقم 

 االســم الوظيفة
  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش  رئيس اللجنة
  يوسف بن عبد اهللا الشالش  عضو اللجنة
  هذلول بن صالح الهذلول  عضو اللجنة

  الشرآة: المصدر
 

 : الشرعَية آما يليلجنة  المراجعة بصدد تكوين إضافة إلى تلك اللجان، قامت الشرآة بتكوين لجنة االستثمار اللجنة التنفيذية وهي 
  

  لجنة االستثمار 
 أعضاء يتم انتخابهم بواسطة مجلس اإلدارة ، وتشمل مهامها مراجعة وإجازة االستراتيجية العقارية طويلة المدى الموضوعة خمسةتتألف لجنة االستثمار من 

رة المخاطر والبيانات المتعلقة بإدارة االستثمار والتطوير العقاري، دراسة طلبات االستثمار والقيام بواسطة اإلدارة والخطة العقارية السنوية دراسة سياسة إدا
تسهيل إجراءات االستثمار والعمل على تجاوز العقبات، دراسة عمليات االمتالك والبيع المحتملة ذات األهمية والتي تتعلق وبالتوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة، 

ية للشرآة وتقديم التوصيات، دراسة األمور المهنية والتنظيمية المتعلقة بالتطوير العقاري ومناقشتها مع مجلس اإلدارة واخيرًا التوصية فيما يتعلق بالمصالح العقار
نة االستثمار ومدة عضويتهم  على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجتصدر الجمعية العامة للشرآة بناءًاو. بالتشريعات الحكومية الخاصةبالعقار

 . وأسلوب عمل اللجنة
  

  :أعضاء لجنة اإلستثمار: ٢٨الشكل رقم 

 االســم الوظيفة 
  يوسف بن عبد اهللا الشالش  رئيس اللجنة
  ماجد بن رومي الرومي  عضو اللجنة
  عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش  عضو اللجنة
  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش  عضو اللجنة

  خالد بن عبد اهللا الشالش  و اللجنةعض
 الشرآة: المصدر

  
  
  



 

 ٤٥ 

  اللجنة التنفيذية 
وتجتمع اللجنة التنفيذية بشكل . تتألف اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء، وتتكون من رئيس المجلس وعضوين من أعضاءه يتم انتخابهم بواسطة مجلس اإلدارة

. سير األعمال واإلرتباطات العملية والقيام بمراجعة وتقييم ودراسة طلبات االستثمار بالتعاون مع لجنة االستثماراسبوعي لمراجعة تقارير المدير العام المتعلقة ب
وتشمل مهام اللجنة وضع الترتيبات الرسمية والشفافة لمعرفة مدى تقدم الشرآة في تحقيق أهدافها، ويكون دور اللجنة بمثابة مرآز لتبادل وجهات النظر 

 والتأآد )شهرية (ع المدراء من مختلف األقسام في الشرآة لتنسيق أنشطتهم نحو تحقيق أهداف الشرآة، ووضع األهداف اإلستراتيجية قصيرة المدىوالمعلومات م
تيار أعضاء اللجنة التنفيذية  على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختصدر الجمعية العامة للشرآة بناءًامن توفر الموارد المادية والبشرية الالزمة وتقويم أدائها، و

 .ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
  

  :لجنة التنفيذَيةلأعضاء ا: ٢٩الشكل رقم 

 االســم الوظيفة
  يوسف بن عبد اهللا الشالش  رئيس اللجنة
  طارق بن محمد الجار اهللا  عضو اللجنة
  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش  عضو اللجنة

  الشرآة: المصدر
  

  )قيد التشكيل (الشرعَيةراجعة لجنة الم
 المعروفين بفقههم الشريعةوستتألف اللجنة الشرعية من ثالثة أعضاء من علماء . م٢٠٠٨من سنة  األولخالل النصف لجنة المراجعة الشرعية يتوقع تشكيل 

التها وعقودها، ومراجعة المعامالت المالية والطرق التجارية الشرآة باالنظمة والتعليمات الشرعية في جميع معاملتزام إوتشمل مهام اللجنة التحقق من . وعلمهم
ي نشاط في الشرآة أضمان عدم وجود المتبعة في الشرآة لضمان شرعيتها، ومراجعة جميع عقود األطراف الثالثة للتحقق من موافقتها الحكام الشريعة، و

  .رفع تقرير للجنة التنفيذية بكل نشاط مخالف للشريعةيتعارض معها، و

  اإلدارة العليا
واسعة خبرات باإلضافة إلى  تتألف اإلدارة العليا في شرآة دار األرآان للتطوير العقاري من أعضاء من ذوي الخبرات المتميزة في القطاع العقاري بصفة عاَمة

ل الشرآة والتنسيق بين مختلف قطاعات وإدارات الشرآة التنفيذي مسؤولية إدارة أعماالمدير العام ويتولى . في مجال صناعة العقار في المملكة العربية السعودية
أدناه ملخص لفريق اإلدارة التنفيذية  .وهو المسؤول األول أمام مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأداء الشرآة ومدى تحقيق األهداف التي يرسمها المجلس والمساهمون

   :الرئيسيين
  )  عامًا٤٥ ( المدير العام –األستاذ سعود بن عبد العزيز القصير 

وعمل آمدير . م آمدير عام٢٠٠٤عامًا إنضَم المهندس سعود إلى شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في العام  ٢١  سعودي الجنسَية، تقلد مناصب عَدة طوال
وآذلك ) إدارة بكتل(ة الملكية للجبيل وينبع عام للمشاريع وتطوير األعمال في شرآة فاما القابضة لمدة عشر سنوات وعمل قبلها آمدير إلدارة المشاريع بالهيئ

عمل في صناعة الخرسانة الجاهزة و في مجاالت التصميم واإلنتاج والتسويق   وخالل تلك الفترة تدرج في المجاالت الفنية المهنية واالدارية مما أآسبه 
ة الملك سعود وتلقي دورات تدريبية في مجاالت متعددة داخليًا حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامع. خبرات آبيرة ومتنوعة

  . وخارجيًا
  )عامًا ٣٧( المدير المالي –الدآتور أحمد بن صالح  سلمان الدحيالن 

مام محمد بن م  آما أنه حاضر في جامعة اإل١٩٩٧سعودي الجنسَية، شغل الدآتور أحمد منصب مستشار للمدير العام الحالي لشرآة دار األرآان منذ عام 
سعود لمدة ثالثة سنوات وشارك في عدة دراسات إستشارية خاصة بالممارسات الحالية للقطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة في المملكة العربية 

معة ميامي الواليات المتحدة  حاصل على درجة الدآتوراه في المحاسبة والمالية من جامعة آارديف بانجلترا وماجستير المحاسبة المهنية من جا.السعودية 
 إنضَم الدآتور أحمد إلى شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في العام .األمريكية ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  .م٢٠٠٥
  )عامًا ٤٦( مدير اإلدارة الهندسية - قاسم حورانيهبن  مروان األستاذ
مجموعة بن الدن السعودية حتى و عمل بمجموعة سعد بن الدن للمقاوالت .لديه خبرة تسعة عشر عامًا في مجال التصميم وإدارة المشاريعة، الجنسَيي سور
ورانيه األستاذ مروان بن قاسم ح. حيث تقلد منصب المدير العام باإلنابةلمدة سبع سنوات  عمل في شرآة ديار نجد آمامساعدًا للمدير الفني، م ١٩٩٧عام 

إلى شرآة دار األرآان مروان  إنضَم األستاذ . م١٩٨٨الملك سعود بالرياض في عام  من جامعة المعمارية البكالوريوس في الهندسة حاصل على درجة
  .م٢٠٠٤للتطوير العقاري في العام 

  )  عامًا٣٣( مدير التسويق-عيتاني  األستاذ محمد ربيع بن عبد الرحَمن
األستاذ محمد ربيع مساهم ومدير تسويق لشرآة دي في دي مقرها في لبنان آما أنه تقلد منصب . يه خبرة عشر سنوات في مجال التسويقلبناني الجنسَية، ولد

حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة ودرجة الماجستير في إدارة األعمال . مدير تطوير شرآة أو أي ت سي في لبنان ومساعد مدير عام لشرآة تكييف
  .م٢٠٠١ إنضَم األستاذ محمد ربيع إلى شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في العام . التسويق من الجامعة األمريكية ببيروتفي

  )عامًا ٥٢( مديرتخطيط العمليات العقارية –فضل ساتي  األستاذ مبارك
وم الدراسات  األستاذ مبارك حاصل درجة البكالوريوس في اإلحصاء و دبل.سوداني الجنسَية، ولديه خبرة ثالثين سنة في مجال تخطيط ، تحليل وتقييم المشاريع

تنفيذ المشاريع المملكة المتحدة في مجال إعداد والدراسات اإلنمائية من جامعة الخرطوم في السودان، آما تلقي تدريب مكثف في العليا  في البحوث و
م ١٩٧٨ هيرتفورد شير بالمملكة المتحدة خالل الفترة من سبتمبر ،بمدينة هيربندينرات الهندسية  إنسرآون للخدمات واإلستشاةفي شرآ أثناء عمله االستثمارية
شرآة الهندسة والترحيالت (السوداني عمل في إدارة اإلستثمارات الخاصة بشرآات القطاع الخاص م ١٩٩٩م إلى ١٩٨٣خالل الفترة من  .م١٩٨٣إلى أبريل 

إنضَم األستاذ مبارك إلى  .) سودان األمريكية-منظمة آير(آما عمل في مشروعات اإلغاثة وإعادة التعمير ) إلستثمار وشرآة غرناطة لوشرآة منور الهندسية
  .م٢٠٠٠شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في العام 

  ) عامًا٣٦(شئون المساهمين مدير –اهللا العمرو األستاذ عمرو بن علي عبد 
م ثم مرآز األمير سلمان اإلجتماعي نائبًا لمدير العالقات العامة ١٩٩٥ا لتطوير مدينة الرياض بإدارة واحة العلوم خالل عام عمل بالهيئة العلي سعودي الجنسَية،
 لمدة عام آمسئول خدمة العمالء مجموعة دَلة البرآةإحدى شرآات ر وهي لتطوير وتسويق العقاعمل بشرآة شريك ثم . م٢٠٠٠م إلى ١٩٩٦خالل الفترة من 

درجة البكالوريوس في حاصل على األستاذ عَمرو  .م٢٠٠٢ إلى شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في العام وإنضَم األستاذ عَمر .ر فرع الرياضثم مدي
  م٢٠٠١ في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود



 

 ٤٦ 

  ) عامًا٤٥(مدير تقنَية المعلومات  –األستاذ عليان بن  هذال سرور العتيبي 
 سنوات في شرآة مكشف للخدمات المحدودة آمدير لتقنَية المعلومات، آما ٨ة، ولديه خبرة طويلة في مجال تقنَية المعلومات، فقد عمل لمَدة سعودي الجنسَي

أصبح م ٢٠٠٤ومنذ إنضمامه لدار األرآان للتطوير العقاري في العام . المعلومات لدى مصلحة الجمارك في المملكة سنة آمبرمج في قسم ١٣عمل لمَدة 
في ستيت االستاذ عليان حاصل على درجة الماجستير في علم الحاسوب من جامعة بال . مسؤوًال عن تقييم وتوحيد مواصفات األنظمة واألجهزة المستخدمة

بوالية  جونسبورو، في اسسأرآنوالية إنديانا، الواليات المتحدة األميرآَية ودرجة البكالوريوس في نظم معلومات الحاسوب من جامعة بوالية مونسي، 
  .الواليات المتحدة األمريكية، أرآنساس

  ) عامًا٤٤( مدير توآيد الجودة –فخري أحمد دغش المهندس أحمد بن
التي  في شرآة آي دابليو آل بامبم ١٩٩٧م إلى عام ١٩٩٠من عام  سنوات ٧آندي الجنسَية، ولديه خبرة طويلة في مجال إدارة نظم الجودة، فقد عمل لمَدة 

 سنوات آمدير ٦ آمدير لضمان الجودة وعمل لمَدة سنتين آمستشار أَول في شرآة الخرِيف للخدمات اإلدارَية و ل في مجال صناعة المضخات التوربينيةتعم
 في ك سعودحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعَية من جامعة المل. م٢٠٠٣م وعام ١٩٩٧ وذلك بين عام للعمليات لشرآة الخرِيف للصناعة

  .يختص بتطبيق نظم الجودةم وهو ٢٠٠٤وير العقاري في العام إنضَم األستاذ أحمد إلى شرآة دار األرآان للتط .م١٩٨٧
  ) عامًا٤٥( مدير العالقات العاَمة –األستاذ أحمد بن محمد علي الجاراهللا 

 أبرزها مساعد المدير قد شغل مناصب عَدة بارزة في القطاعين العام والخاص سنة في مجال اإلعالم والعالقات العاَمة، ف١٧سعودي الجنسَية، ولديه خبرة 
من  (، ومرآز األمير سلمان الخيري ألمراض الكلى) م١٩٩٠م إلى ١٩٨٧من  (العام التنفيذي للعالقات العامة واإلعالم بالمرآز السعودي لزراعة األعضاء

حاصل على درجة البكالوريوس في اإلعالم من جامعة . )م١٩٩٨م إلى ١٩٩٥من  (لمان اإلجتماعي، مدير إدارة النشر بمرآز األمير س) م١٩٩٥م إلى ١٩٩١
  .م١٩٩٨وير العقاري في العام إنضَم األستاذ أحمد إلى شرآة دار األرآان للتط .م١٩٨٧في الملك سعود 

  ) عامًا٤٢( مدير ا لمراجعة الداخلَية – العطارياألستاذ حازم بن أحمد شافع
 سنة في مجال الخدمات المالَية والمراجعة الداخلَية، فقد عمل لدى مجموعة من الشرآات السعودَية مثل مجموعة ١٩جنسَية، ولديه خبرة أآثر من  أردني ال

م إلى ١٩٩٦ خالل الفترة من مجموعة أسترا و،م١٩٩٦م إلى ١٩٩٢ خالل الفترة من ومجموعة محَمد العثمان، م١٩٩٢م إلى ١٩٨٨ خالل الفترة من العَقاد
 على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة دمشق في سوريا وهو  حاز األستاذ حازم،م٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٢ خالل الفترة من مجموعة النهدي ،م٢٠٠٢

طوير العقاري في آان للت إلى شرآة دار األرإنضَم األستاذ حازم. جاز من آندامحاسب زميل مجاز من مونتانا، الواليات المتحدة األميرآَية، ومحلل مالي م
  . الداخلية مسؤول عن اإللتزام بتطبيق النظم واللوائح المالية والمراجعةم وهو٢٠٠٣العام 

  ) عامًا٤١(  المكلفمدير إدارة الموارد البشرية –األستاذ عبد العزيز بن حمد الفوزان 
م ١٩٩٤م إلى ١٩٩١خالل الفترة من ر العام لمؤسسة الفوزان للتجارة والمقاوالت  مساعدًا للمديسعودي الجنسية، لديه خبرة طويلة في مجال اإلدارة حيث عمل

 بمستشفى قوى األمن وتقلد منصب مدير إدارة الموارد البشريةعمل  ثمم ١٩٩٦م إلى ١٩٩٤خالل الفترة من وفي إدارة المشاريع بالشرآة التعاونية للتأمين 
 بمدينة والية إنديانا  من جامعةالحاسوبالعزيز بن حمد الفوزان حاصل على درجة البكالوريوس في علوم األستاذ عبد . م٢٠٠٦م إلى ١٩٩٦خالل الفترة من 

  .م٢٠٠٧إنضَم األستاذ عبد العزيز إلى شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في العام . م١٩٩١تيري هوت، والية إنديانا، بالواليات المتحدة األمريكية في عام 
  ) عامًا٤٥( مدير اإلدارة القانونية –ن بن الرشيد عبد الرحمن وراقاألستاذ عبد الرحم

م ١٩٩٣م إلى ١٩٩٠خالل الفترة من سوداني الجنسية، لديه خبرة ثمانية عشر عامًا في المجال القانوني حيث عمل قاضيًا بالسلطة القضائية بالسودان 
والشرآة العالمية للمقاوالت والتنمية المتحدة م ١٩٩٧م إلى ١٩٩٣خالل الفترة من لسودان ومستشارًا قانونيًا لعدة شرآات منها شرآة التضامن العقارية با

األستاذ عبد الرحمن بن الرشيد عبد الرحمن وراق . م١٩٩٩م إلى ١٩٩٧ خالل الفترة من مكتب المحامي عبد الرحمن منسي الزهرانيبالرياض إضافة إلى 
إنضم األستاذ عبد الرحمن إلى شرآة دار األرآان للتطوير العقاري في . امعة القاهرة بالخرطوم، السودانحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من ج

   .م٢٠٠٠عام 
  تعويضات أعضاء اإلدارة التنفيذية 

م ٢٠٠٥و م ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١من تعويضات لألعوام المنتهية في ) اإلدارات بالشرآة المدير العام ومديرو(ن و التنفيذيرونيبلغ إجمالي ما حصل عليه المد
رة إلى زيادة  في تعويضات اإلدااإلرتفاع ويعزى  سعودي على التوالي مليون ريال٥٫١وسعودي مليون ريال  ٤،٨و مليون ريال سعودي ٢،٦حوالي م ٢٠٠٦و

  .الرسوم الدراسيةوتشمل التعويضات المذآورة الرواتب األساسية والمكافآت وبدالت السكن و. عدد األعضاء وارتفاع بعض مخصصاتهم
  الموظفون

 . وفيما يلي ملخص بالموظفين حسب المنطقة التي يعملون فيها.  موظفًا٤٠٥م حوالي ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١ بلغ عدد الموظفين العاملين في الشرآة بتاريخ 
  

  ) م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤(ة منطقالن حسب يعدد الموظف: ٣٠الشكل رقم 

  حسب السنواتتطور العدد                             
  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

 الفرع/المنطقة

  المنطقة الوسطى  ١٧٩  ١٨٩  ١٩٦
  المنطقة الغربية  ١٨٦  ١٨٧  ٢٠٢
  المنطقة الشرقية  ٤  ٤  ٧

  المجمــــــوع   ٣٦٩  ٣٨٠  ٤٠٥
  الشرآة: المصدر

 باآستان ، السودان،األردن، بنغالدش،سوريا، مصر في آل منيتم تعيين الموظفين محليًا أو عن طريق مكاتب التوظيف واالستقدام التي تتعامل معها الشرآة
  . وتتم عملية التعيين بالتوازي مع احتياجات نشاط الشرآة والبرامج التوسعية التي تقوم بها ،وغيرها من البلدان والجنسيات

ويتم فيما بعد إعداد عقود العمل . ة والفحوصات الطبيةوتخضع عملية تعيين الموظفين إلجراءات محددة وصارمة آالمقابلة الشخصية واالمتحانات التحريري
وبصورة عامة فإن الشرآة تؤمن لجميع الموظفين السكن الالزم آما تمنحهم بدالت الضمان الطبية والتأمين ضد . الالزمة وفقًا لنظام العمل والعمال السعودي

  .الحوادث بجانب ما يتقاضونه من أجور ورواتب وميزات أخرى
 .م٢٠٠٦كل التالي أعداد الموظفين حسب المناصب اإلدارية في عام ويوضح الش

  



 

 ٤٧ 

  ن حسب المناصب اإلداريةيعدد الموظف: ٣١الشكل رقم 

 الفرع/المنطقة المدراء التنفيذيين اإلدارة العمال المجموع
  المنطقة الوسطى  ١٠  ١٦٨  ١٨  ١٩٦
  المنطقة الغربية  ٥  ١٨٥  ١٢  ٢٠٢
  المنطقة الشرقية  -  ٦  ١  ٧

  المجمــــــوع   ١٥  ٣٥٩  ٣١  ٤٠٥
  الشرآة: المصدر

  .م٢٠٠٦و  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤ويوضح الشكل التالي تعويضات الموظفين في السنوات 
  )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤ ( سنويًاتكلفة الموظفين: ٣٢الشكل رقم 

  بماليين الرياالت السعودية                         
  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

  الفرع/المنطقة

  المنطقة الوسطى  ١٢٫٢  ١٥٫٩  ١٧٫٤
  المنطقة الغربية  ٨٫٨  ١٠٫٥  ١١٫٢
  المنطقة الشرقية  ٠٫٢  ٠٫٤  ٠٫٦

  المجمــــــوع  ٢١٫٢  ٢٦٫٨  ٢٩٫٢
  الشرآة: المصدر

  
   التدريب

لعقل البشري يمثل العامل التنمية البشرية تأتي في صدر منظومة أهداف الشرآة اإلستراتيجية حيث تؤمن شرآة داراألرآان للتطوير العقاري بأن االستثمار في ا
والمهارات البشرية من خالل آليات فاعلة  لدى الشرآة إستراتيجية واضحة المعالم الستدامة تطوير القدرات. المباشر لنجاح االستثمارات االقتصادية والتجارية

دريبية المتخصصة في مجاالت اإلدارة العامة واإلستراتيجية واإلدارة الفنية تبدأ بعملية التقييم الدوري لالحتياجات التدريبية والتأهيلية ومن ثم يتم تحديد البرامج الت
وقد قامت . المعلومات والمهارات اإلشرافية والتسويق والمبيعاتوالمالية وتقييم الفرص االستثمارية والتخطيط المالي وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتقنية 

تعتمد دار  و. على تدريب الموظفين التواليم على٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ ريال سعودي خالل السنوات ٣٧١،٤٣٠ و ١٥٠،٠٠٠ و ٩٦،٠٠٠الشرآة بإنفاق 
 : االحتياجات التدريبية والتأهيلية آما يليعلىاألرآان ثالثة أنواع من التدريب تأسيسًا 

 التدريب الوظيفي 
 )قصير ومتوسط المدى(التدريب الداخلي  
 )طويل المدىقصير ومتوسط و(التدريب الخارجي  

  سياسة سعودة الوظائف 
أيضًا و) جدة، مكة، المدينة، ينبع، الخبر(الموظفون موزعون بين رئاسة الشرآة في الرياض وفروعها . موظف متفرغ ٤٠٥توظف الشرآة حتى تاريخه 

  .مشاريعها
 ى العاملة لدىمن إجمالي القو% ٣٢السعوديين حتى هذا التاريخ نسبة الموظفين  حيث بلغت دار األرآان برنامج سعودة جاد خالل السنوات الماضية تبنت شرآة

 دار  شرآةتخططو )م٦/١٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٥/١١/١٤٢٧وقد حصلت الشرآة على شهادة إلتزام بالسعودة صادرة عن وزارة العمل بتاريخ  .الشرآة
سعودي لمساعدة الشرآة اتفاق مع صندوق الموارد البشرية ال لي للسعوديين لدىإضافة للتدريب الداخ األرآان لزيادة مستوي السعودة خالل العامين القادمين،

  . توظيف الكوادر السعودية المؤهلةالشرآة في تدريب و
 :وزارة العمل توظف الشرآة المواطنين السعوديين في آل المستويات التنظيمية آما موضح في الجدول أدناه امتثاال لتعليمات

  
 ) ن وغير سعوديينسعوديو(عدد الموظفين إجمالي : ٣٣الشكل رقم 

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في                           
 عدد العاملين عدد السعوديين نسبة السعوده

 الوظيفة

 نوالتنفيذييرون المد  ١٥  ١٠  %٦٦٫٧
  اإلداريين    ٣٥٩  ١١٩  %٣٣٫١
  الموظفون غير اإلداريين   ٣١  ١  %٣٫٢

  اإلجمالــــــي  ٤٠٥  ١٣٠  %٣٢٫١
  الشرآة: المصدر

 :آما يوضح الجدول التالي توزيع العاملين حسب النشاط الرئيس
  

  إجمالي عدد الموظفين حسب النشاط ٣٤الشكل رقم 

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في                         
 النشاط

 نسبة السعوده عدد السعوديين عدد العاملين

 %١٣٫٠ ٢٢ ١٦٩ تاجاإلن

 %٥١٫٠ ٤٩ ٩٦ التسويق والمبيعات

 %٣٥٫١ ٢٠ ٥٧ المالية

 %٤٧٫٠ ٣٩ ٨٣ اإلدارة
 %٣٢٫١ ١٣٠ ٤٠٥ اإلجمالــــــي

  الشرآة: المصدر
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 هي للشركة ومهام اإلدارات الرئيساهليكل التنظيم

  الهيكل التنظيمي للشرآة
رة متفاوتة الصالحَيات والمهام، وذلك لضمان حسن سير العمل واإلحاطة بأعلى مستوى ممكن من تضم شرآة دار األرآان للتطوير العقاري إحدى عشرة إدا

 . اإلدارة الفَعالة
  

 هالهيكل التنظيمي للشرآة ومهام اإلدارات الرئيسي: ٣٥الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهام ووظائف اإلدارات 
   إدارة المراجعة الداخلية

، اإلشراف على إدارة عمليات المراجعة الداخلية التي تشمل المراجعة المالية واإلدارية لكل طي آل النواحي المالية واإلداريةتغوضع خطط المراجعة التي  
  .المهام ، العمليات واألنشطة 

ييس الموضوعة بهذا الغرض وآذلك اقتراح ، قياس مستويات األداء المالي الفعلي ومقارنته بالمقاية المعتمدة من المراجعة الماليةتطبيق الرقابة المالتقييم و 
  .أفضل اإلجراءات الوقائية والتصحيحية 

  إدارة العالقات العامة 
  وضع استراتيجيات العالقات العامة  
 إبراز صورة الشرآة والتعامل مع الصحف  
 . الشرآة في المناسبات االجتماعيةتقديم المشورة لإلدارة فيما يتعلق بمشارآة 

  ة اإلدارة القانوني
  دراسة  المعلومات واإلجراءات القانونية مع تقديم المشورة المناسبة  
 .وضع البنود ذات العالقة باالتفاقيات االستراتيجية والتجارية ، مراجعة العقود المرتبطة بتلك االتفاقيات وتقديم المشورة في هذا الصدد  
، السياسات واإلجراءات المتبعة في الشرآة مع ضمان موائمة تلك ص أنشطة الموارد البشرية فيما يخالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمساندة اإلدارية 

 .السياسات واإلجراءات مع األنظمة والقوانينن المعمول بها بالمملكة 
 إدارة الموارد البشرية

 تصميم وتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة بالعاملين  

 مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
  

 عبد اللطيف عبد اهللا الشالش

 إدارة المراجعة الداخلية
  

  حازم أحمد عطاري

 اإلدارة القانونية
  

عبد الرحمن الرشيد عبد الرحمن

إدارة توآيد الجودة
  

  أحمد فخري دغش

العالقات العامة
  

 أحمد محمد علي الجار اهللا

 إدارة تخطيط العمليات العقارية
  

  مبارك فضل ساتي

شئون المساهمينإدارة 
  

 عمرو علي العمرو

 اإلدارة المالية
  

 أحمد صالح الدحيالن. د

إدارة تقنية المعلومات
  

 عليان هذال العتيبي

 إدارة التسويق
  
 ع عيتانيمحمد ربي

المدير العام
  

 سعود عبد العزيز القصير

اإلدارة الهندسية
  

 مروان قاسم حورانيه

 إدارة الموارد البشرية
  

 عبد العزيز حمد الفوزان
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 .ين، تقييم األداء، أنظمة الرواتب والتعويض، المسئوليات والصالحيات البشرية مثل برامج االستقطاب والتعيإدارة الخطط واألنشطة الخاصة بالموارد 
 .وضع وتقييم خطط التدريب والتعليم الوظيفي  
 .تطبيق اإلجراءات التأديبية حسب السياسة المتبعة  

  اإلدارة الهندسية 
  لحالية لمواآبة التغيير في أفضليات المستهلك والطلبتطوير تصاميم وحدات سكنية جديدة وتحسين التصاميم ا 
 .وضع المواصفات الفنية للمشاريع بناءًا على مقاييس المواصفات المطبقة  
 .إعداد دراسات تكاليف الوحدات السكنية  
 .ال التنفيذ حسب المعطيات المحددةإدارة ومتابعة العمل في المشاريع لضمان اآتم 

  إدارة االستثمار العقاري 
  . مناطق المملكة العربية السعوديةتقييم فرص االستثمار العقاري المقترحة في جميع 
 .ص معينة للشرآةدراسة مشاريع التطوير الحضري الحكومي لتحديد فر 
 .ات التسويق والمبيعات في المناطقمتابعة عمليات تثمين األراضي والتنسيق مع إدار 

  إدارة التسويق 
  .لتسويقية وتطبيق االستراتيجيات اوضع 
 .)ترقية االسم التجاري للشرآة( ج التروي 
 .) رضاء العميل، اآلثار السياسية واالجتماعية ومسوحاتالطلب، الفرص، المنافسة، أفضليات العمالء المحتملين(راسات تسويقية دورية مثل إعداد د 

  إدارة الجودة 
  . )٩٠٠١ –ISO٢٠٠٠  (تطبيق نظام الجودة  
 .الجودة إدارةدليل إجراءات إعداد ومراجعة مواصفات  
  .التأآد من أن نوعية المواد المستخدمة في المواقع مطابقة للمقاييس المطلوبة بواسطة إدارة المواد والمواصفات 
 .تحديد المعيار المناسب الذي على ضوءه تتم مطابقة مواد البناء  

  إدارة تخطيط العمليات العقارية 
  . لمدير التخطيط والتطوير العقاريوتقديم توصية) ، المساحة والطبيعة الجغرافية، السعرنطقةالم(مل ألرض حيث تشإعداد دراسات ا 
  .)سكني، تجاري، صناعي(أفضل خطة للتطوير دراسة طبيعة األراضي التي تم شراؤها وتحديد  
 .والتي تحقق أعلى العائدات للشرآةوضع مخططات أولية الستخدام األراضي التي تم شراؤها  
  ة المالية اإلدار
  . اسبية والسياسات الداخلية للشرآةمتابعة وتسجيل المعامالت اليومية على حسب المعايير المح 
 .زنات الشرآةإعداد ومتابعة موا 
 .ليل وتقييم األداء المالي للشرآةتح 
  .، المعامالت الدورية والتقارير حسب المطلوبإعداد القوائم المالية الدورية 
 .بنوك ومتابعة االلتزامات المتعِلقة بهاإدارة العالقات مع ال 

  . وحدة محاسبة، وحدة إدارة النقدية، مسئول المطابقة، وحدة المتابعة ووحدة إدارة المخاطريضموتتكَون اإلدارة المالية من مدير مالي وفريق عمل 
مل مهامها إعداد التقارير المالية إلى هيئة السوق تعمل على ضمان الدقة والتأآد من التوافق مع المعايير المحاسبية آما تش: وحدة المحاسبة •

  .المالية في موعدها المحدد وإعالن المعامالت المالية وفق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الشرآة
من وتعتبر هذه الوحدة  .تسير بصورة صحيحة وتتماشى مع سياسة الشرآة تعمل على ضمان أن حرآة التدفقات النقدية: وحدة إدارة النقدية •

مدعوم بواسطة مع العلم أَن نظام اإلدارة هذا أهم الوحدات ضمن فريق المدير المالي، حيث أن حجم المشاريع يتطلب آفاءة عالية إلدارة النقد 
  .نظام أوراآل

    على أن المعامالت تتوافق مع نظم وسياسات الشرآة والسياسات المحاسبية العالمية ورغبات العمالءحرصي: مسئول المطابقة •
    ضمان إيفاء الشرآة بالتزاماتها في الوقت المحددعلىهو فريق متابعة ديون البنوك، الموردين والمقاولين ويعمل و: وحدة المتابعة •
 .ديهاتعمل على التأآد من أن خطط الشرآة تسير وفق معايير المخاطر المقبولة لو: إدارة المخاطر •

  إدارة تقنية المعلومات 
  .، األنظمة والبرامج المطلوبة إلدارة المعلومات والعمليات الفنية ذات العالقة بتقنية المعلومات، تحديد وشراء األجهزةافوضع السياسات واألهد 
 .، اإلشراف على تطبيق سياسات الشرآة فيما يخص أنظمة إدارة تقنية المعلومات لضمان دقة المعلومات إدارة األنظمة والبرامج المطبقة 

  :رآان األنظمة التالية لدعم عملياتها والمساعدة في حفظ السجالت واتخاذ القرار في الوقت المناسب وبتكلفة اقتصاديةوتستخدم شرآة دار األ
  : ويغطي اآلتي) نظام أوراآل(تخطيط موارد المنشأة الرئيسي  .١

   .)األستاذ العام، الحسابات الدائنة، الحسابات المدينة وإدارة النقديةسجل : (المالية •
  .)الرواتب(ة الموارد البشرية نظام إدار •
  )مبيعات وتسويق(إدارة عالقات العمالء  •
   .تتضمن حلول الملكية مجهز للحجز بالتنسيق مع وحدة مبيعات على الهاتف: إدارة الملكية •

  منتج مايكروسوفت للبريد االلكتروني .٢
  نظام الهاتف عبر بروتكوالت االنترنت ومرآز االتصال .٣
  .، وبرنامج أدوب)ماآس(يندوز، اوفس، أتوآاد، برنامج ثالثي األبعاد مايكروسوفت و: برامج حاسوب .٤
) جي تي اس(حاليًا يتم الدعم الفني داخليًا باإلضافة إلى دعم خارجي بواسطة شريك أوراآل ) ١١آي :أوراآل: (نظام إدارة المعلومات الرئيسي .٥

ام تخطيط موارد المنشأة وتشمل الدعم في الموقع لمتابعة التغيرات في العمل م تدعم وتعزز نظ٢٠٠٦المتخصص في صناعة العقار والتي بدأت في يناير 
 وهي عضو ١٩٩٦تأسست عام ) جي تي أس(شرآة خدمات التقنية العالمية . (ووضع إستراتيجية التقنية المتوافقة مع اإلطار الكلي إلستراتيجية الشرآة

، ل ولها مكاتب في أمريكا الشمالية، أورباصلة على شهادة امتياز الشراآة مع شرآة أوراآ دولة وهي حا١٩مجموعة إنكو التي تغطي أنشطتها أآثر من 
  .)الشرق األوسط شرق آسيا وأفريقيا

  :نظام إدارة المعلومات عن طريق تنفيذ أو تخطيط األنظمة التاليةلتعزيز دار األرآان 
  )أوراآل(نظام تخطيط موارد المنشأة الرئيسي  -١

  بتة الثالألصول المالية  •
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 )خدمة ذاتية(نظام إدارة الموارد البشرية  •
 محاسبة المشاريع  •
 المشتريات  •

  تكامل برنامج برولوق مع برنامج بريمافيرا مع منظومة أوراآل عبر وحدة إدارة المشاريع : نظام إدارة المشاريع -٢
  إدارة المستندات نظام األرشيفتقارير مؤشرات األداء باستخدام  -٣
   طرف ثالثنظام أوراآل أو منتجات -٤

  عضو المنتدبالاإلطار العام لمهام 

دارة اإل وهو صلة الوصل بين مجلس اإلدارة و،هو عضو مجلس اإلدارة المكلف والمخول من قبل مجلس اإلدارة لمتابعة أعمال الشرآة وقرارات مجلس اإلدارة
 :ر لرئيس مجلس اإلدارة ويتولى المهام التالية والمسئول التنفيذي األول بالشرآة، ويعمل تحت اإلشراف المباش،لشرآةلتنفيذية لا

 .األحكام التي تقرر بموجب تلك السياسةعامة التي يقررها مجلس اإلدارة وتطبيق الضوابط واإلشراف علي تنفيذ السياسة ال •
 .متابعة أعمال لجان مجلس اإلدارة •
 .رفع تقارير عن سير اداء الشرآة إلى مجلس اإلدارة •
 .  والقرارات من مجلس اإلدارةالحصول على اإلعتمادات •
 .المحددةللتأآد من تحقيق أهدافها في مواقيتها تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشرآة متابعة إعداد وتطوير و •
زيادة شرآة ولتي من شأنها تعزيز نمو البالتالي القوة العاملة لتطوير األداء الذي يحقق األهداف اإلستراتيجية واإيجاد وتعزيز دوافع الفريق اإلداري و •

 .معدل ربحها
سئولية الشرآة تجاه مستثمريها االعتبارات األخالقية التي تتجسد في موالعامة العمل على تطوير ثقافة الشرآة بما يحقق مقتضيات المصلحة  •

 . أيضًا مسئوليتها القوميةعامليها ومجتمعها وعمالئها وو
ذلك لكي يتحقق خرى متعلقة، وأي موارد أ واألصول والموارد الماليةالعمالء ووالعاملين ووارد التي تتمثل في المستثمرين  إدارة المىاإلشراف عل •

  .يقلل من معدل الهدر للحد األدنى الممكنلمباشرة وغير المباشرة للشرآة، ويقود لمضاعفة المنافع االذي بدوره االستغالل األمثل لتلك الموارد و
أيضًا اتخاذ  االستثمارات القائمة، وتوسيع قاعدةمارية التي تتعلق بإعادة النظر وتقييم و القرارات االستثاتخاذشراف العام على أداء االستثمار واإل •

 . القرارات المتعلقة بالدخول في استثمارات جديدة
 .نفيذ تلك التوصياتالموجهات العامة لتام للشرآة متضمنة توصيات تحسين وتطوير األداء وإعداد تقارير دورية لمجلس اإلدارة عن األداء الع •
 وتشمل تطبيق إجراءات التدقيق الميثاق اإلداري الذي تتبناه الشرآة، والضوابط النظامية التي يمليها القانون المتعلقاإلشراف على تطبيق األحكام و •

 . انونيةااللتزام بأي نوع من الحظر التجاري الذي تفرضه الجهات المخول لها ذلك وعدم التعامل بسلع غير شرعية أو قو
  .تأهيل اإلدارات الوسيطة لكي تتمكن من تولي مسئوليات اإلدارة العليا متى  ما تطلب األمر ذلكاإلشراف علي تدريب و •

  اإلطار العام لمهام المدير العام
 :هو المسئول التنفيذي الثاني بالشرآة ويعمل تحت اإلشراف المباشر للعضو المنتدب، ويتولى المهام التالية

 .ها وتطلعاتهاشرآة بحيث تحقق أهدافالوضع إستراتيجيات طويلة وقصيرة األجل إلدارة آافة األنشطة المتعلقة ب في المشارآة •
  .واإلجراءات المقررة بالشرآةاألحكام عامة والضوابط وتنفيذ السياسة ال •
 .لسير تنفيذ مشاريع الشرآة في المراحل المختلفةالمباشرة المتابعة  •
   .للشرآة ووضع معايير لقياس أداء وإنتاجية اإلدارات المعنيةمراقبة األداء الفني  •
  . من مدراء اإلدارات لألهداف المرجوةالخطط والبرامج المقترحةمدى تحقيق  تقييم •
  .الماليةاإلدارة  وذلك بالتنسيق مع للشرآة الميزانية والموازنة التقديرية ومراقبة األداء المالي مراجعة •
لموارد المختلفة في الشرآة من خالل التنسيق بين عمل آافة اإلدارات واألقسام وتوجيه أنشطتها لخدمة األهداف تخطيط وإدارة األنشطة وا •

  .واإلستراتيجيات المعتمدة
الشرآة لضمان سير العمليات في  توضيح السياسات المالية واإلدارية والفنية المعتمدة لكافة اإلدارات وتوجيه عملية تطبيق اإلجراءات المتعلقة بها •

  .بكفاءة وفاعلية
متابعة الجهود الرامية إلى استحداث منتجات جديدة ودراسة تطوير المنتجات الحالية وذلك من خالل المشارآة في وضع الخطط الكفيلة النجاح  •

 خطط التسويق وتطبيق أحدث الممارسات الرائدة في مجال األنشطة العقارية من أراضي ووحدات سكنية واستثمارات عقارية وتنسيقها مع
  .والمبيعات

ورفعها لإلعتماد من  ودراسة المنتجات المنافسة واستراتيجيات وسياسات الشرآة تحليل التكاليفنتائج  سياسات التسعير وذلك باالعتماد على وضع •
  .العضو المنتدب

د ربحي للشرآة والحصول على أآبر حصة عمل الدراسات من خالل االقتراحات المرفوعة لتطوير أداء الشرآة والعمل على تحقيق أعلى مردو •
  .ممكنة من السوق السعودي في مجال عمل الشرآة

  .التفصيليةواتخاذ اإلجراءات المناسبة ورسم الخطط التنفيذية  لمتابعة سير األعمال ومناقشة اقتراحاتهممرؤوسيه االجتماع دوريا مع  •
  .الشرآة نجازاتإ حول  المقدمة من مرؤوسيهالدورية التقارير مراجعة وتحليل •
  .إعداد التقييم السنوي المعتمد لمرؤوسيه وفقا للمواعيد المقررة مع بيان التوصيات الالزمة •
  .مع اإلدارات المختصة بالتنسيق وذلك وغيرها ومغادرات إجازات من بالمرؤوسين يتعلق ما آل متابعة •
  .وليات أخرى بناء على تكليف من العضو المنتدبالقيام بأي مهام أو مسئ •



 

 ٥١ 

  استخدام متحصالت االكتتاب
 وثالثمائة وتسعة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون تثالثة مليارا) ٣،٣٢٩،٤٢٤،٠٠٠(تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االآتتاب ما يقارب 

مستشار المالي والمستشار القانوني لالآتتاب  آمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب ال سعودي ريال١١٦،٥٢٩،٨٤٠، سيدفع منها حوالي ألف ريال سعودي
  .والمراجع القانوني، آما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار

 على المساهمين البائعين فقط طبقًا للنسبة المئوية لملكية آل منهم  ريال سعودي٣،٢١٢،٨٩٤،١٦٠وسيتم توزيع صافي متحصالت االآتتاب بالكامل والمقدرة بـ 
  .لألسهم المطروحة لالآتتاب ولن تستلم الشرآة أي من متحصالت االآتتاب

صدار هذه، حيث آما أنه ال توجد أية عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي منحتها الشرآة خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ نشرة اإل
 مليون ريال ٢والتي بلغت ما قيمته  ،الشرآة أي تكاليف تتعلق بمرحلة االآتتاب الخاص ولم تتحمل يتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف عملية اإلصدار

  .حيث تحملها المساهمون المؤسسون ،سعودي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٢ 

  املساهمون البائعون
من رأس مال الشرآة المكتتب بها وسوف تبلغ نسبة ما يملكه المساهمون البائعون بعد % ٨١ب آان المساهمون البائعون يملكون قبل طرح أسهم الشرآة لالآتتا

 :من رأس المال الشرآة، على النحو التالي% ٦٩٫٩٩إتمام عملية طرح األسهم لالآتتاب 
  

  هيكل الملكية قبل وبعد االآتتاب : ٣٦الشكل رقم 

 الآتتابقبل ا بعد االآتتاب

  عدد األسهم  نسبة الملكية  رأس المال  عدد األسهم  نسبة الملكية  رأس المال
 المساهم

 شرآة األرآان المحدودة للتعمير ٥٢،٩٦٥،٩٠٠ %٩٫٨١ ٥٢٩،٦٥٩،٠٠٠ ٤٥،٧٦٧،٠٥٢ %٨٫٤٨ ٤٥٧،٦٧٠،٥٢٠
 شرآة منازل للتعمير ٤٩،٤٢٠،٠٠٠ %٩٫١٥ ٤٩٤،٢٠٠،٠٠٠ ٤٢،٧٠٣،٠٩٢ %٧٫٩١ ٤٢٧،٠٣٠،٩٢٠
 يوسف بن عبد اهللا الشالش ٤٨،٦٠٠،٠٠٠ %٩٫٠٠ ٤٨٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤١،٩٩٤،٥٤٢ %٧٫٧٨ ٤١٩،٩٤٥،٤٢٠
 شرآة مملكة التقسيط للتجارة ٤٨،٠٦٠،٠٠٠ %٨٫٩٠ ٤٨٠،٦٠٠،٠٠٠ ٤١،٥٢٧،٩٣٦ %٧٫٦٩ ٤١٥،٢٧٩،٣٦٠
شرآة إعمار البيادر للتطوير  ٤٧،٢٥٠،٠٠٠ %٨٫٧٥ ٤٧٢،٥٠٠،٠٠٠ ٤٠،٨٢٨،٠٢٧ %٧٫٥٦ ٤٠٨،٢٨٠،٢٧٠

االت
 هذلول بن صالح الهذلول ٤٣،٢٠٠،٠٠٠ %٨٫٠٠ ٤٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣٧،٣٢٨،٤٨٢ %٦٫٩١ ٣٧٣،٢٨٤،٨٢٠
 خالد بن عبد اهللا الشالش ٤٢،١٠٠،٠٠٠ %٧٫٨٠ ٤٢١،٠٠٠،٠٠٠ ٣٦،٣٧٧،٩٨٨ %٦٫٧٤ ٣٦٣،٧٧٩،٨٨٠
 ماجد بن عبد الرحمن القاسم ٣٣،٤٨٠،٠٠٠ %٦٫٢٠ ٣٣٤،٨٠٠،٠٠٠ ٢٨،٩٢٩،٥٧٤ %٥٫٣٦ ٢٨٩،٢٩٥،٧٤٠
 طارق بن محمد الجار اهللا ٢٧،٠٠٠،٠٠٠ %٥٫٠٠ ٢٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣،٣٣٠،٣٠١ %٤٫٣٢ ٢٣٣،٣٠٣،٠١٠
 عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش ٢٢،٦٨٠،٠٠٠ %٤٫٢٠ ٢٢٦،٨٠٠،٠٠٠ ١٩،٥٩٧،٤٥٣ %٣٫٦٣ ١٩٥،٩٧٤،٥٣٠
 ماجد بن رومي الرومي ١٤،٥٨٠،٠٠٠ %٢٫٧٠ ١٤٥،٨٠٠،٠٠٠ ١٢،٥٩٨،٣٦٣ %٢٫٣٣ ١٢٥،٩٨٣،٦٣٠
 عبد الكريم بن حمد البابطين ٨،١٠٠،٠٠٠ %١٫٥٠ ٨١،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٩٩٩،٠٩٠ %١٫٣٠ ٦٩،٩٩٠،٩٠٠

 *المساهمون غير المؤسسين ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ %١٨٫٩٩ ١،٠٢٥،٦٤١،٠٠٠ ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ %١٨٫٩٩ ١،٠٢٥،٦٤١،٠٠٠
 **المكتتبون من الجمهور -  - ٥٩،٤٥٤،٠٠٠ %١١٫٠١ ٥٩٤،٥٤٠،٠٠٠

  المجموع  ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠  %١٠٠٫٠٠  ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠  %١٠٠٫٠٠  ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  .الشرآة: المصدر

وأن أآبر عشر مساهمين غير مؤسسين يملكون % ٠٫٠٠٠٠١و% ٢٫٥٩٢٥٩ مساهم تتراوح نسبة ملكيتهم ما بين ٥،٥٤٥، فقد بلغ عدد المساهمين غير المؤسسين آما بتاريخ هذه النشرة     *
وعبد % ١٫٣٩وعبد اللطيف عبد العزيز عبد اهللا الكنهل ويملك % ١٫٨٥وعبد الملك عبد العزيز سليمان السكيت ويملك % ٢٫٥٩مود الدهام ويملك وهم دهام محمد ح :في الشرآة% ٨٫٦١

 ويملك علي صالح علي العثيمو% ٠٫٤٠ ويملك المسندمحمد عبدالعزيز عبدالرحمن و %٠٫٤٨ ويملك ناصر محمد عبد اهللا النابتو% ١٫٠٩العزيز عبد اهللا محمد السديس ويملك 
  .من األسهم% ٠٫١٤وعبد اللطيف عبد اهللا شالش الشالش ويملك % ٠٫١٥ ويملك  صالح العثيموأحمد محمد% ٠٫١٩ ويملك أحمد محمد عثمان الدهشو%٠٫٣٣

  

  شرآة األرآان المحدودة للتعمير
 ريال ١،٠٠٠،٠٠٠برأس مال قدره ) م٧/٨/٢٠٠٠الموافق ( هـ٧/٥/١٤٢١في شرآة األرآان المحدودة للتعمير هي شرآة ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها 

ويشمل نشاطها الرئيسي على التجارة العامة لمواد البناء واالستثمار في  .فهد بن عبد العزيز السكيت/  ويديرها السيدسعودي ومقرها الرئيس في مدينة الرياض
لشرآة االخرى على شراء األراضي وتطويرها وبيعها وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو آما تشمل أنشطة ا. االوراق المالية والشرآات الخاصة

، وتجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية )اإلنشاء واالصالح والهدم والترميم(االيجارلصالح الشرآة، وآذلك أعمال المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية 
 : ويتألف الشرآاء في الشرآة من االشخاص التالية أسماءهم . وليس لهذه الشرآة عالقة باعمال المصدر حتى تاريخ هذه النشرة،ت الكهرباءوأدوات السباآة وأدوا

  
  هيكل رأسمال شرآة األرآان المحدودة للتعمير: ٣٧الشكل رقم 

  نسبة الملكية  االسم
  %٢٩  فهد بن عبدالعزيز سليمان السكيت

  %٢٢  ن محمد أبا الخيلسلطان بن عبد الرحم
  %٢٢  محمد بن عبداهللا صالح الصعب

  %٢٧  عبداهللا بن محمد عبد الكريم العقل
  %١٠٠  اإلجمالي
  الشرآة: المصدر

  شرآة مملكة التقسيط للتجارة
 ريال ١،٠٠٠،٠٠٠مال قدره برأس ) م١٤/٨/٢٠٠٠الموافق (هـ ١٤/٥/١٤٢١تم تأسيسها في   شرآة مملكة التقسيط للتجارة هي شرآة ذات مسئولية محدودة

. هذلول بن صالح الهذلول/  ويديرها السيد ريال سعودي٧٠،٠٠٠٫٠٠٠تمت زيادة رأسمالها إلى م ٢٠٠٣في عام . سعودي ومقرها الرئيس في مدينة الرياض
  .وهي شرآة ريادية في مجال التمويل العقاري في المملكة 

سيط من قبل مؤسسيها وهم أيضًا مؤسسي شرآة دار االرآان هو إنشاء شرآة تمويلية تختص في تمويل شراء وقد آان الهدف الرئيسي من إنشاء شرآة مملكة التق
لتملك  وتقوم شرآة مملكة التقسيط حاليًا بتقديم التمويل الالزم. وتملك االفراد للعقارات السكنية، إذ لم تكن البنوك المحلية تقوم بتوفير مثل هذه الخدمات إال مؤخرًا

 آما تقوم الشرآة باالتجار وتمويل السيارات وقطع غيارها والمقطورات المجهزة . مطورين آخرينإلىضافة ات التي تطورها شرآة دار االرآان باإلالعقار



 

 ٥٣ 

ت الشرآة شراء األراضي واالطارات والبطاريات، واألثاث المنزلي والمكتبي واألدوات واألواني المنزلية واألجهزة اإللكترونية بالنقد والتقسيط، آما تشمل غايا
وهي شرآة ريادية . إلقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشرآة، وخدمات اإلستيراد والتصدير والتسويق للغير، والوآاالت التجارية

األطراف ذوي العالقة بالصفحة  -" األمور التنظيمية"ن أنظر قسم لتفاصيل تعامالت مملكة التقسيط مع شرآة دار األرآا( في مجال التمويل العقاري في المملكة
  : ويتألف الشرآاء في شرآة مملكة التقسيط للتجارة من االشخاص التالية أسماءهم .)من هذه النشرة  ٨٨

  هيكل رأسمال شرآة مملكة التقسيط للتجارة: ٣٨الشكل رقم 

  نسبة الملكية  االسم
  %٢٠  محمد الهذلولبن هذلول بن صالح 
  %٢٨  علي الجاراهللا بن طارق بن محمد 

  %٢٤٫٥  شالش الشالشبن عبدالعزيز عبداهللا 
  %٢٧٫٥   سليمان الرومي بنماجد بن رومي

  %١٠٠  اإلجمالي
  الشرآة: المصدر

  شرآة منازل للتعمير
 ريال سعودي ١،٠٠٠،٠٠٠برأس مال قدره ) م١٨/٦/٢٠٠٠ الموافق(هـ ١٥/٣/١٤٢١أسيسها في تم ت شرآة منازل للتعمير هي شرآة ذات مسئولية محدودة

ويشمل . خالد بن عبد اهللا الشالش/ ويديرها السيد.  ريال سعودي١،٤٠٠،٠٠٠م تمت زيادة رأسمالها إلى ٢٠٠٣في عام . ومقرها الرئيس في مدينة الرياض
وشبكات المياه وصيانتها، وأعمال الكهرباء وتمديداتها وأعمال نشاطها المقاوالت العامة للمباني، وأعمال الطرق والسدود وأعمال المياه والصرف الصحي 

 ويتألف الشرآاء في شرآة منازل .وليس لهذه الشرآة عالقة باعمال المصدر حتى تاريخ هذه النشرة .الكهرباء ذات الضغط العالي، وتنسيق وصيانة الحدائق
  :االشخاص التالية اسماءهم للتعمير من

 
  شرآة منازل للتعميرال هيكل رأسم: ٣٩الشكل رقم 

  نسبة الملكية  االسم
  %١٦   خالد بن عبد اهللا بن شالش الشالش
  %٢٩   منصور بن عبد اهللا بن حمد الجعيثن

  %٢٧   سلطان بن عبد الرحمن بن عبد السالم الطريقي
  %٢٨   عبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت

  %١٠٠  اإلجمالي
 الشرآة: المصدر

  التجارة لبيادر للتطوير وعمار اإشرآة 
 ٧٠٠،٠٠٠برأس مال قدره )  م٩/٧/٢٠٠٢الموافق (هـ ٢٨/٤/١٤٢٣تم تأسيسها في  شرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارة هي شرآة ذات مسئولية محدودة

 األراضي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه ويشمل نشاطها شراء. يوسف بن عبد اهللا الشالش/ ويديرها السيد. ريال سعودي ومقرها الرئيس في مدينة الرياض
المباني بالبيع أو االيجار لصالح الشرآة، وتطوير وإدارة العقارات واألمالك وصيانتها لصالح الشرآة، والمقاوالت العامة للمباني ومقاوالت أعمال الطرق 

امة السدود، والوآاالت التجارية، وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق والمطارات وأعمال المياه والصرف الصحي واألعمال الكهربائية والميكانيكية وإق
وليس لهذه . كتبية والسيارات بالنقد والتقسيطللغير، وتجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية ومواد السباآة وأدوات الكهرباء والدهانات ومواد البناء واألدوات الم

 :التجارة من االشخاص التالية أسماءهمفي شرآة إعمار البيادر للتطوير وويتألف الشرآاء  . هذه النشرةالشرآة عالقة باعمال المصدر حتى تاريخ
  

  التجارةإعمار البيادر للتطوير وشرآة جدول يوضح هيكل رأسمال : ٤٠الشكل رقم 

  نسبة الملكية  االسم
  %١٠  يوسف بن عبد اهللا بن شالش الشالش

  %٣٠  منيرة بنت صالح بن علي العثيم
  %٣٠  حصة بنت إبراهيم بن صالح الصمعاني

  %٣٠  إبراهيم بن عبد اهللا محمد الجنيدلي
  %١٠٠  اإلجمالي
  الشرآة: المصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٤ 

  هيكل الملكية النفعَية قبل وبعد االآتتاب : ٤١الشكل رقم 

 قبل االآتتاب بعد االآتتاب

  رأس المال
 نسبة

  الملكية
  رأس المال  عدد األسهم

 بةنس
  الملكية

  عدد األسهم
 المساهم

 يوسف بن عبد اهللا الشالش ٥٣،٣٢٥،٠٠٠ %٩٫٨٨ ٥٣٣،٢٥٠،٠٠٠ ٤٦،٠٧٧،٣٤٥ %٨٫٥٣ ٤٦٠،٧٧٣،٤٥٠
 هذلول بن صالح الهذلول ٥٢،٨١٢،٠٠٠ %٩٫٧٨ ٥٢٨،١٢٠،٠٠٠ ٤٥،٦٣٤،٠٦٩ %٨٫٤٥ ٤٥٦،٣٤٠،٦٩٠
 د اهللا الشالشخالد بن عب ٥٠،٠٠٧،٢٠٠ %٩٫٢٦ ٥٠٠،٠٧٢،٠٠٠ ٤٣،٢١٠،٤٨٣ %٨٫٠٠ ٤٣٢،١٠٤،٨٣٠
 ماجد بن رومي الرومي ٢٦،٣٥٤،٧٠٠ %٤٫٨٨ ٢٦٣،٥٤٧،٠٠٠ ٢٢،٧٧٢،٧٠٧ %٤٫٢٢ ٢٢٧،٧٢٧،٠٧٠
 عبد الكريم بن حمد البابطين ٨،١٠٠،٠٠٠ %١٫٥٠ ٨١،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٩٩٩،٠٩٠ %١٫٣٠ ٦٩،٩٩٠،٩٠٠
  الشالشعبد العزيز بن عبد اهللا ٣٥،٨٩٦،٥٠٠ %٦٫٦٥ ٣٥٨،٩٦٥،٠٠٠ ٣١،٠١٧،٦٣٦ %٥٫٧٤ ٣١٠،١٧٦،٣٦٠
 طارق بن محمد الجار اهللا ٤٠،٤٥٦،٨٠٠ %٧٫٤٩ ٤٠٤،٥٦٨،٠٠٠ ٣٤،٩٥٨،١٢٣ %٦٫٤٧ ٣٤٩،٥٨١،٢٣٠
 ماجد بن عبد الرحمن القاسم ٣٣،٤٨٠،٠٠٠ %٦٫٢٠ ٣٣٤،٨٠٠،٠٠٠ ٢٨،٩٢٩،٥٧٤ %٥٫٣٦ ٢٨٩،٢٩٥،٧٤٠
 ان السكيتفهد بن عبدالعزيز سليم ١٥،٣٦٠،١١١ %٢٫٨٤ ١٥٣،٦٠١،١١٠ ١٣،٢٧٢،٤٤٥ %٢٫٤٦ ١٣٢،٧٢٤،٤٥٠
 سلطان بن عبد الرحمن محمد أبا الخيل ١١،٦٥٢،٤٩٨ %٢٫١٦ ١١٦،٥٢٤،٩٨٠ ١٠،٠٦٨،٧٥١ %١٫٨٦ ١٠٠،٦٨٧،٥١٠
 محمد بن عبداهللا صالح الصعب ١١،٦٥٢،٤٩٨ %٢٫١٦ ١١٦،٥٢٤،٩٨٠ ١٠،٠٦٨،٧٥١ %١٫٨٦ ١٠٠،٦٨٧،٥١٠
  بن محمد عبد الكريم العقلعبداهللا ١٤،٣٠٠،٧٩٣ %٢٫٦٥ ١٤٣،٠٠٧،٩٣٠ ١٢،٣٥٧،١٠٤ %٢٫٢٩ ١٢٣،٥٧١،٠٤٠
 منصور بن عبد اهللا بن حمد الجعيثن ١٤،٣٣١،٨٠٠ %٢٫٦٥ ١٤٣،٣١٨،٠٠٠ ١٢،٣٨٣،٨٩٧ %٢٫٢٩ ١٢٣،٨٣٨،٩٧٠
 سلطان بن عبد الرحمن بن عبد السالم الطريقي ١٣،٣٤٣،٤٠٠ %٢٫٤٧ ١٣٣،٤٣٤،٠٠٠ ١١،٥٢٩،٨٣٥ %٢٫١٤ ١١٥،٢٩٨،٣٥٠
 عبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت ١٣،٨٣٧،٦٠٠ %٢٫٥٦ ١٣٨،٣٧٦،٠٠٠ ١١،٩٥٦،٨٦٦ %٢٫٢١ ١١٩،٥٦٨،٦٦٠
 منيرة بنت صالح بن علي العثيم ١٤،١٧٥،٠٠٠ %٢٫٦٣ ١٤١،٧٥٠،٠٠٠ ١٢،٢٤٨،٤٠٨ %٢٫٢٧ ١٢٢،٤٨٤،٠٨٠
 حصة بنت إبراهيم بن صالح الصمعاني ١٤،١٧٥،٠٠٠ %٢٫٦٣ ١٤١،٧٥٠،٠٠٠ ١٢،٢٤٨،٤٠٨ %٢٫٢٧ ١٢٢،٤٨٤،٠٨٠
 إبراهيم بن عبد اهللا محمد الجنيدلي ١٤،١٧٥،٠٠٠ %٢٫٦٣ ١٤١،٧٥٠،٠٠٠ ١٢،٢٤٨،٤٠٨ %٢٫٢٧ ١٢٢،٤٨٤،٠٨٠

 المساهمون غير المؤسسون ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ %١٨٫٩٩ ١،٠٢٥،٦٤١،٠٠٠ ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ %١٨٫٩٩ ١،٠٢٥،٦٤١،٠٠٠
 المكتتبين من الجمهور    ٥٩،٤٥٤،٠٠٠ %١١٫٠١ ٥٩٤،٥٤٠،٠٠٠

  المجموع ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠ %١٠٠٫٠ ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠ %١٠٠٫٠ ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

    .الشرآة: المصدر

  



 

 ٥٥ 

  مناقشة اإلدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات
حسابات المتعلقة إن مناقشة وتحليل اإلدارة المبين أدناه والمتعلق بالمرآز المالي للشرآة ونتائج أعمالها مبنية على ويجب أن ُتقرأ مع القوائم المالية المراجعة وال

التي تمت مراجعتها من قبل شرآة طالل أبو م ٢٠٠٧ يونيو ٣٠وفترة الستة شهور المنتهية في م ٢٠٠٦ و٢٠٠٥، ٢٠٠٤،  ديسمبر٣١في المنتهية ا لألعوام به
 .سابات من نشرة اإلصدار هذه، آما تظهر تلك القوائم المالية المراجعة والظاهرة في قسم تقرير مراجعي الح)محاسبون قانونيون(غزالة وشرآاهم 

يتضمن تقرير وتحليل اإلدارة توقعات تشتمل على مخاطر وتصورات غير مؤآدة، وأن النتائج الفعلية للشرآة يمكن أن تختلف عن تلك التوقعات بسبب العديد من 
 ).من هذه النشرة ١بالصفحة رقم  "عوامل المخاطرة"قسم فضًال انظر . (العوامل التي تم تناولها أدناه والمبينة في أماآن أخرى من نشرة االآتتاب

 
  الفترة الزمنَية قيد الدرس: ٤٢الشكل رقم 

  األيام  األشهر  نهاية الفترة  بداية الفترة  السنة المالية
  ٣٦٥  ١٢  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٤ يناير ١  ٢٠٠٤
  ٣٦٥  ١٢  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٥ يناير ١  ٢٠٠٥
  ٣٦٥  ١٢  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١  ٢٠٠٦ يناير ١  ٢٠٠٦
 ١٨١  ٦  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يناير ١  ٢٠٠٧
  تقرير المراجعة المالية: المصدر

   إقرار مجلس اإلدارة بشأن سالمة المعلومات المالية
  للشرآةية المراجعةيقر أعضاء مجلس اإلدارة، منفردين ومجتمعين، بأن آافة المعلومات المالية الظاهرة في نشرة اإلصدار قد تم إعدادها من واقع القوائم المال

دون إجراء أي تغيير جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة طبقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للسنوات 
  م  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤المالية 

  نظرة عامة
 النشاطات الرئيسة

شراء وتملك العقار واألراضي لحساب الشرآة وإقامة المباني عليها واستثمار هذه ) ٢(االستثمار العقاري و) ١(ة في مجال طبقا للسجل التجاري، تعمل الشرآ
زئة في تجارة الجملة والتج) ٤(و) اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم (المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية ) ٣(المباني بالبيع و اإليجار لصالح الشرآة و

   .المواد الصحية والسباآة وأدوات الكهرباء والبويات ومواد البناء واألدوات المكتبية والسيارات بالنقد والتقسيط

  التأسيس ورأس المال 

 ١٨وافق الم(هـ ١٦/٤/١٤٢١وبتاريخ . م آمؤسسة فردية مملوآة من قبل السِيد هذلول بن صالح الهذلول١٩٩٤هـ الموافق ١٤١٥تأسست الشرآة في عام 
الشالش وهذلول بن بمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا  ريال سعوديمليون  تم تحويل المؤسسة إلى شرآة ذات مسؤولَية محدودة برأس مال )م٢٠٠٠يوليو 

مال الشرآة  مت زيادة راس وت.خالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا ورقية بنت سليمان الشالشصالح الهذلول و
خالد الشالش وهذلول بن صالح الهذلول وبمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا  ،)م٣/٣/٢٠٠٣الموافق  (هـ ٢٩/١٢/١٤٢٣مليون ريال سعودي في ٧٠إلي 

جد بن رومي سليمان الرومي وشرآة بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا وعبد العزيز بن عبد الَله الشالش وما
 ٤الموافق ( هـ١١/١١/١٤٢٤ريال سعودي في  مليون ١٤٠األرآان المحدودة للتعمير، ومن ثم تحولت لشرآة توصية باألسهم وتمت زيادة رأسمالها إلى 

الهذلول و خالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم  وآانت تضم حينئذ إثني عشر مساهمًا مؤسسًا هم يوسف بن عبداهللا الشالش وهذلول بن صالح )م٢٠٠٤يناير 
 ماجد بن عبد الرحمن عبد العزيز القاسم وبن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا وعبد العزيز بن عبد الَله الشالش وماجد بن رومي سليمان الرومي

 ١٤/١٠وبتاريخ . والتعمير وشرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارةنشاء وشرآة األرآان المحدودة للتعمير وشرآة مملكة التقسيط للتجارة وشرآة منازل لإل
 )١٠٥،٢٠٠،٠٠٠(وذلك باصدار مائه وخمسة مليون ومأتي الف  مليار ريال سعودي ٥٫٤م تم رفع رأسمال الشرآة إلى ٢٧/١١/٢٠٠٤هـ الموافق ١٤٢٥/

لمساهمين الجدد بعالوة  من ا٦٠لعدد سهم تطرح ) ٢٠،٥١٢،٨٢٠(ه وعشرون ثمانمائليون وخمسمائه واثني عشرة الف وسهم نقدي جديد منها عشرون م
اما باقي االسهم والبالغة اربع .  ريال سعودي قبل التجزئه٥٠بالغة ريال سعودي فضال عن القيمة االسمية ال )١٤٥(اصدار قدرها مائة وخمسة واربعون 

وقد تم الوفاء بكامل قيمة الزيادة في راس مال  .سهم فاآتتب بها المؤسسون) ٨٤،٦٨٧،١٨٠(وثمانون مليون وستمائه وسبعة وثمانون الف ومائه وثمانون 
الموافق (هـ ١٠/٦/١٤٢٦تاريخ ب ١٢٠١ بموجب القرار الوزاري رقم  مساهمة وتحولت لشرآةالشرآة نقدا وقد اصدر مراقب حساباتها شهادة تؤآد ذلك،

لمزيد من المعلومات،  (ريال ١٠سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية مليون  ٥٤٠ مقسم إلى ديمليار ريال سعو ٥٫٤برأسمال مقداره ) م١٧/٧/٢٠٠٥
  ).من هذه النشرة ٢٥بالصفحة رقم " تطور رأس المال"يرجى مراجعة قسم 

   المتبعةالسياسات المحاسبية الهامة

  أسس إعداد البيانات المالية
ر المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي يجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع القوائم المالَية أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا لمعايي

   .فيما يلي ملخصًا بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليةو. المراجعة للشرآة

  التقديرات المحاسبية
مبالغ االصول والخصوم وإيضاحات  التي قد تؤثر على واالفتراضات التقديرات استخدامًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إن إعداد القوائم المالية وفق

 مبنية على وبالرغم من أن هذه التقديرات. االصول والخصوم المحتملة بتاريخ القوائم المالية الموحدة، إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك الفترة
  .ديراتأفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التق

  العرف المحاسبي
  .وباستخدام مبدأ االستحقاق ومفهوم استمرارية النشاطأعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية  •
  .آة بإتباع سياسة محاسبية ثابتةقامت الشر •
 .يتم إعداد البيانات المالية بالريال السعودي •



 

 ٥٦ 

  النقد والنقد المماثل
  .الحسابات الجارية غير مقيدة االستخدام لدى البنوكاألرصدة وألهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن بند النقد والنقد المماثل يتألف من النقد في الصندوق و

  دينةالذمم الم
يره د والذي يتم مراجعة تق)إن وجدت ( بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها القيمة القابلة للتحقق الذمم المدينة بقائمة المرآز المالي بصافييتم إظهار

    .في نهاية السنةبناءًا على دراسات للمبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة الذمم المدينة 

  االستثمارات
  .الستثمارات استثمارات في مشاريع شرآات أخرى مقابل الحصول على نسبة محددة من أرباح هذه المشاريع حسب العقودتمثل هذه ا •
  .يتم تثبيت جميع االستثمارات بالتكلفة، ويتم إثبات األرباح عند اإلعالن عنها من قبل الشرآات المستثمر فيها •
ويتم تسجيل االستثمارات طويلة األجل لالستثمارات التي تزيد مدتها عن . ي تقل مدتها عن سنةيتم تسجيل االستثمارات قصيرة األجل لالستثمارات الت •

  .سنة
  .ويتم االعتراف بالمكاسب المحققة في نفس السنة التي تحدث فيها وتحمل على قائمة الدخل •

  االصول الثابتة
 الثابتة وفقًا االصول على االستهالكيحتسب ،  المتراآم عليها حتى تاريخ القوائم الماليةكاالستهال الثابتة في قائمة المرآز المالي بالتكلفة بعد طرح االصولتظهر 

  : السنوية التاليةاالستهالك نسب باستخدام المقدرة االقتصاديةلطريقة القسط الثابت على مدى أعمارها 
  %٣       مباني       
  %٢٥     ووسائل نقل سيارات       
  %٢٥-٢٠     أثاث ومفروشات       
  %٢٥-٢٠     هزة آهربائية أج      
  %٢٠ - ٥   تحسينات على مباني مستأجرة       
  %٢٥      بيوت جاهزة       
  %٢٠                            عدد وأدوات       
  %٢٠                 لوحات إعالنية             

  

  المشاريع تحت التنفيذ
متعِلقة بالعقارات قيد التطوير أو العقارات المطَورة بناء على قاعدة تقييم تحول دون تجاوز تتم رسملة تكاليف البناء والتشييد والتحسين والمصاريف األخرى ال

  .القيمة الحالَية المقَدرة القيمة النهائَية المتوَقعة للعقار

  مصاريف مؤجلة
  .إطفاء المصاريف المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى خمس سنواتيتم 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  .وفقا لنظام العمل والعمال السعودي وإثبات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ياسقيتم 

  مخصص الزآاة الشرعية
 ،آاة في المملكة العربية السعودية بمخصص للزآاة الشرعية في قائمة الدخل ولكل فترة مالية على إنفراد وفقًا ألحكام وقواعد فريضة الزواالعترافيتم قياس 

آاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزآاة المعترف به في قائمة المرآز المالي وبين يسوى مخصص الز
  .فيها الربط النهائيصدر يالربط النهائي الصادر عن مصلحة الزآاة والدخل في قائمة الدخل آتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدرج في الفترة المالية التي 

  إليراداتا تحقق
  :وفيما يلي تفصيل لذلك. اإليرادات بشـكل عام عند بيع المشـروع والتنازل عن ملكيته والذي يتزامن مع إبرام عقود بيع تتحقق

  وجود دليل ملموس ومقنع لوجود عملَية بيع وشراء
  التنازل من قبل البائع عن صك الملكَيةللمشترين وأن يتم ) وحدات سكنَية أو أرض(أن يتَم تسليم العقار 

  أن يتم تحديد سعر البيع والشراء بين طرفي البيع والشراء وذآره في عقد البيع
  َلة الشراءيصك الملكَية للطرف الذي قام بعم/أن يتم نقل سند

ق لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية أن يفى الطرف المشتري بالدفعة األولى المتفق عليها إلتمام عملَية الشراء وعليه يكون ذلك مطاب
  .السعودية

  

   والبيع والتوزيعالمصاريف اإلدارية والعمومية
 وتحمل هذه المصاريف على الفترة المحاسبية االستحقاقرة وفقًا ألساس ـفت آمصاريفومصاريف البيع والتوزيع يتم قياس وإثبات المصاريف اإلدارية والعمومية 

  . تكلفتها التاريخيةوباستخدام المصاريف التي تستفيد منها أآثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني  تلك .حدثت فيها التي 

  المعامالت بالعمالت األجنبية
 المسماة والخصوم االصول يتم إثبات ،خ إجراء هذه المعامالتيتم إثبات المعامالت المالية التي تتم بعمالت أجنبية بالريال السـعودي بسعر الصرف السائد في تاري

بالعمالت األجنبية في تاريخ القوائم المالية باألسعار السائدة بذلك التاريخ وتدرج فروقات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في أسعار الصرف ضمن قائمة 
  .الدخل لنفس السنة

  
  
 
 
  



 

 ٥٧ 

  أهم مؤشرات األداء
م و ٢٠٠٦ يونيو ٣٠والفترة المنتهية في م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥م، ٢٠٠٤ديسمبر من العام  ٣١ بمؤشرات األداء الخاصة بالشرآة للسنوات المنتهية في فيما يلي بيان

من  ١٠٨قم الصفحة رب" تقرير مراجعي الحسابات"والتي يجب قراءتها مع القوائم المالَية المراجعة بما في ذلك اإليضاحات حولها والمدرجة في قسم م ٢٠٠٧
  .نشرة اإلصدار

  
  أهم مؤشرات األداء: ٤٣الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية( مؤشرات األداء   ديسمبر٣١الفترة المنتهية في                   يونيو٣٠الفترة المنتهية في     

  الوصف  م٢٠٠٤ م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧
  مؤشرات األداء      

  عدد الوحدات السكنَية المباعة  ١،٠٣٢ ١،٢٤٦ ١،٣٢٠  ٨٧١  ٨٨٩
  )بآالف األمتار المرَبعة(إجمالي مساحة األراضي المباعة   ٢،٠٤١ ٣،٤١٨ ٤،٢٢٦  ٢،١٣٥٫٣  ٢،٢٣٤٫٥

 مؤشرات قائمة الدخل      
 اإليرادات  ٢،٤٨٣٫٦ ٤،١٩٦٫٨ ٤،٣٥٢٫٦ ١،٧٣٤٫١ ١،٩٥٤٫٧
  السكنيةاإليرادات من المشاريع   ٧٢٤٫٢  ١،٠٠٦٫٠  ١،١٥٠٫٨ ٧٢٧٫٢ ٧٤٧٫٥

  اإليرادات من مشاريع األراضي  ١،٧٥٩٫٣  ٣،١٩٠٫٧ ٣،٢٠١٫٨ ١،٠٠٦٫٩ ١،٢٠٧٫٢
 إجمالي الربح   ١،٢١١٫٠ ٢،٠٢٩٫٦ ٢،١٢٢٫٧ ٨٢٩٫٣ ١،٠١٣
 الربح التشغيلي  ١،١٧٨٫٦ ١،٨٥٤٫٩ ٢،٠٥٠٫٥ ٧٨٥٫٣ ٩٦٨٫٣
 صافي الدخل  ١،٠٨٨٫٨ ١،٧٧٥٫٥ ١،٨١٣٫٩ ٧٨٥٫٩ ٨٩٦٫٤

 ماليمؤشرات قائمة المرآز ال      
 نقدية وشبه نقدية  ٦٥٫٥ ٥٢٥٫٦ ١٨٣٫٦  ٧٥٠٫٥ ٩٠١٫٨
 ممتلكات ومعدات  ٨٠٫٤ ١٣٣٫٥ ١٥٦٫٠ ١٢٦٫٥ ١٥٨٫١

  )أراضي مطَورة(المخزون   ١،٢٥٠٫٤  ١،٧٩٥٫٧  ٢،٥٣٠٫٨ ١،٦٦٠٫٩ ٢،٩٧١٫٧
  مشاريع تحت التنفيذ  ٣،٧٢٥٫٣  ٧،٥٩٢٫٩  ٧،٩٣٥٫٩ ٨،٢٦١٫٧ ٩،٥٣٥٫٥
 إجمالي االصول  ٦،٠٥٢٫٧ ١٠،٨٢٣٫٨ ١١،٦٨١٫٦ ١١،٦٣٦٫٥ ١٥،٣٦٩٫٧

 إجمالي القروض  ٢٥٫١ - ٤١٤ ١٣٤٫٧ ٨٧٠
 إجمالي الخصوم  ٥٩٤٫٢ ٤٠٦٫١ ١،٠٦٩٫٩ ٤٣٢٫٨ ٣،٨٦١٫٧
 حقوق المساهمين  ٥،٤٥٨٫٥ ١٠،٤١٧٫٧ ١٠،٦١١٫٧ ١١،٢٠٣٫٧ ١١،٥٠٨

 مؤشرات التدفقات النقدية      
 من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية   )٢،٩٥٣٫٨( )٢،٧٤٣٫٧( ٨٢١٫٨ ٩٠٫٢ )١،٩٧٩٫٦(
 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  )٤٤٧٫٧( ٤٥٫٢ ٤٢٫٢ - )٨(

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  ٣،٤٣١٫١ ٣،١٥٨٫٦ (١،٢٠٥٫٩) ١٣٤٫٧ ٢،٧٠٥٫٩
 صافي التغير في النقدية  ٢٩٫٦ ٤٦٠٫١ (٣٤١٫٩) ٢٢٤٫٩ ٧١٨٫٢

 المؤشرات األساسية      
 نمو اإليرادات  %٨٧٫٧ %٦٩٫٠ %٣٫٧ - %١٢٫٧
 نمو صافي الدخل  %١٠٤٫٠ %٦٣٫١ %٢٫٢ - %١٤

 نسبة إجمالي الربح للمشاريع السكنَية  %٣٥٫١ %٤٦٫٨ ٤٧٫٧٪ %٤٤٫٠ %٥٢٫٣
  نسبة إجمالي الربح لألراضي المطَورة  %٥٤٫٤ %٤٨٫٩ ٤٩٫٢٪ %٥٠٫٦ %٥١٫٥
  اداتاإلير/ نسبة إجمالي الربح  %٤٨٫٧  %٤٨٫٤  ٤٨٫٨٪ %٤٧٫٨ %٥١٫٨
 نسبة الربح التشغيلي  %٤٧٫٥ %٤٤٫٢ ٤٧٫١٪ %٤٥٫٢ %٤٩٫٥
 نسبة صافي الدخل  %٤٣٫٨ %٤٢٫٣ ٤١٫٦٧٪ %٤٥٫٣ %٤٥٫٩
 العائد على حقوق الملكية  %١٩٫٩٤ %١٧٫٠٤ ١٧٫٠٩٪ %٧ %٧٫٧
  ٢٤)بالريال السعودي(ربح السهم    ٢٫٠١ ٣٫٢٨ ٣٫٣٦ ١٫٤٦ ١٫٦٦

 )ريال السعوديبال(توزيع األرباح على السهم   ٢٫٠١ ٣ ٣ - -

  .تقرير المراجعة المالية : المصدر

  النشاط التجاري الحالي 

م باتخاذ تدابير ناجحة في مجال التوسع في أعمالها، نتج عن ذلك نمو إيرادات الشرآة وتحسن مؤشرات ٢٠٠٦ إلى م٢٠٠٤ خالل الفترة من شرآةقامت ال
 مليار ريال سعودي بسب ارتفاع عدد الوحدات المباعه ومساحات االراضي المباعه ٤٫٣٥ي إلى  مليار ريال سعود٢٫٤٨ارتفعت اإليرادات من الربحية حيث 

م ٢٠٠٦في نهاية عام % ٤١٫٦م إلى ٢٠٠٤في عام % ٤٣٫٨مع انخفاض نسبي  في نسبة صافي الدخل من  . والناتجه عن توفر السيولة من زيادة راسمال
مليار ريال ١٫٠٨قيمة صافي الدخل من  النسبي ارتفعت وبالرغم من االنخفاض). تشكيلة المبيعات( المباعة لى التنوع في المنتجاتويعزي االنخفاض النسبي ا

هذا وقد عززت زيادة رأس  .م٢٠٠٦ ى حتم٢٠٠٤من العام % ٦٧ بنسبة نمو قدرة م٢٠٠٦ مليار ريال سعودي  في نهاية عام ١٫٨م إلى ٢٠٠٤سعودي في عام 
  .  واالرباح عودي االرتفاع المعني في عائدات الشرآةمليون ريال س ٤٠٠،٥المال إلى 

 ةسن مليون ريال سعودي في ٨٢١٫٨م إلى ٢٠٠٤ ةمليون ريال سعودي في سن )سالب( ٢،٩٥٣٫٨تحَول صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليه من 
ق المستخدم لتطوير األراضي وإنشاء مشاريع سكنَية ضخمة والمتمِثل في لالرتفاع في اإلنفا م٢٠٠٥ ،م٢٠٠٤م، ويعود سبب النتيجة السالبة في األعوام ٢٠٠٦

التدفقات النقدَية من األنشطة التشغيلية في السنوات  ىفي مستو أن تحافظ الشرآة على النمو اإليجابي ولذا، فإنه من المتوقع .التغيير في صافي رأس المال العامل
    .القليلة المقبلة

    
  
  

                                                 
   مليون سهم٥٤٠: وحدة القياس المعتمدة   ٢٤



 

 ٥٨ 

   نتائج العمليات
 .م٢٠٠٧م و٢٠٠٦ ونتائج النصف األول من العامين م٢٠٠٦و  م٢٠٠٥ وم٢٠٠٤ للسنوات المالية ملخص بنتائج العمليات للشرآةتمل الجدول أدناه على يش

  

  ملخص بنتائج العمليات: ٤٤الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية(قائمة الدخل 

نسب النمو 
نصف 
  السنوية

النصف األول 
  م٢٠٠٧

نصف ال
األول 
  م٢٠٠٦

النمو السنوي 
  م٢٠٠٦

  م٢٠٠٦
 مراجعة

النمو 
السنوي 
٢٠٠٥  

  م٢٠٠٥
 مراجعة

  م٢٠٠٤
 مراجعة

 البيان

 اإليرادات ٢،٤٨٣٫٦ ٤،١٩٦٫٨  %٦٩ ٤،٣٥٢٫٦ %٣٫٧١  ١،٧٣٤٫١  ١،٩٥٤٫٧ %١٢٫٧٢

٢،٢٢٩٫٩( %٢٫٩  )٩٠٤٫٧(  )٩٤١٫٧( %٤٫٠٩
 تكلفة العمليات )١،٢٧٣( )٢،١٦٧(  %٧٠ )

 إجمالي الربح ١،٢١١٫٠ ٢،٠٢٩٫٦  %٦٧٫٦ ٢،١٢٢٫٧ %٤٫٦  ٨٢٩٫٣  ١،٠١٣ %٢٢٫١٥
 المصاريف العمومية واإلدارية )١٦٫٩( )٢٣٫٦(  %٣٩٫٦ )٢٤،٩( %٥٫٥  )١١٫٢(  )١٢٫٨( %١٤٫٢٩
 مصاريف البيع والتوزيع )١٣٫٠( )١٥٫٢(  %١٦٫٩ )١٥،٦( %٢٫٦  )٩٫٥(  )١٠٫٧( %١٢٫٦٣

  ٢٥حَصة الغير في أرباح المساهمات )٦٠٫٩( )١٢١٫٥(  %٩٩٫٥ )١٣٫٣( )%٨٩٫٠٥(  )١٥٫٥(  )٦٫٦( )%٥٧٫٤٢(

  ٢٦إطفاءات/إستهالك االصول الثابتة )٢٫٤(  )١٤٫٤(  %٥٠٠ )١٨،٣( %٢٧  )٧٫٦(  )١٤٫٥( %٩٠٫٧٩
 الدخل من العمليات ١،١١٧٫٧ ١،٨٥٤٫٩  %٦٦ ٢،٠٥٠٫٥٠ %١٠٫٥  ٧٨٥٫٣  ٩٦٨٫٣ %٢٣٫٣٠

 مصاريف األخرى/ ستثماراتإيرادات اال - ٦٦٫٨  %٠ ٣٣٫٧ )%٤٩٫٦(  ٠٫٥  )٦٩٫٣(    -            
 الدخل قبل الزآاة والصريبة ١،١١٧٫٦ ١،٩٢١٫٧  %٧١٫٩ ٢،٠٨٤٫٢ %٨٫٤  ٧٨٥٫٩  ٨٩٩ %١٤٫٣٩
 الضريبه/الزآاة  )٢٨٫٨( )١٤٦٫٣(  %٤٠٠ )٢٧٠٫٢( %٨٤٫٦  -  )٢٫٦( %١٢٫٧٢
 صافي الدخل ١،٠٨٨٫٧ ١،٧٧٥٫٥  %٦٣ ١،٨١٣٫٩ %٢٫١٢  ٧٨٥٫٩  ٨٩٦٫٤  %٤٫٠٩

 .ية المراجعةالقوائم المال: المصدر

   اإليرادات

م وذلك نتيجة لزيادة راس المال الشرآة، حيث ارتفعت االيرادات بمعدل ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤حققت الشرآة ارتفاعًا ملموسًا في اإليرادات للفترة الواقعة بين األعوام  
م آما بدات االيرادات بالنمو الطبيعي لها في ٢٠٠٥ام  مليون ريال سعودي في ع٤،١٩٦٫٨ لتبلغ ٢٠٠٤  مليون ريال سعودي في ٢،٤٨٣٫٦من % ٦٩نمو قدره 

متر مربع في عام ٣٧٩٫٢٦٨ ارتفاع  بيع المساحات السكنية من ) ١: ( سبب هذا النمو إلىىويعز% ٣٫٧١ بنسبة نمو قدرها ٤،٣٥٢٫٦ حيث بلغت ٢٠٠٦عام 
 مترا ٤،٢٢٦،١٢٣م إلى ٢٠٠٤ متر مربع في عام ٢،٠٤٠،٩٨٤ن ارتفاع  بيع مساحة األراضي م) ٢(م و ٢٠٠٦ متر مربع في عام ٥١٥،٦٧٠م إلى ٢٠٠٤

علما ان النمو السنوي  لاليرادات في عام  .توفر السيولة الناتجة عن زيادة راسمال الشرآة الذي استخدم في زيادة االستثمارات ) ٣(م، ٢٠٠٦مربعًا في عام 
م الذي بلغ  ٢٠٠٥ويعود هذا الى ان النمو الحاصل في ايرادات عام % ٦٩البالغ م و٢٠٠٥آان اقل من النمو السنوي في العام % ٣٫٧١غ لم والبا٢٠٠٦

م آما ان هذا االرتفاع  في المبيعات هو المعدل الطبيعي ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي هو زيادة طبيعية ناتجة عن زيادة راس مال الشرآة خالل عام ٤،١٩٦٫٨
 مليون ريال فلم يكون هناك زيادة جديدة لراس مال الشرآة والنمو المحقق في ٤،٣٥٢٫٦غت االيرادات م فقد بل٢٠٠٦لراس مال الشرآة الجديد، اما في عام 

  .المبيعات هو النمو الطبيعي حسب راسمال الشرآة الجديد
 ويقدم الجدول .راضي الخاماألراضي المطورة واألوتشمل إيرادات الشرآة بيع المشاريع السكنية ومشاريع األراضي، حيث تقوم الشرآة ببيع الفلل والشقق و

 ٢٠٠٦. و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١التالي تحليل مصادر إيرادات الشرآة عن آل من األعوام المنتهية في 
 

  تحليل مصدر إيرادات الشرآة : ٤٥الشكل رقم 

نسب النمو 
  نصف السنوية

النصف األول 
٢٠٠٧  

النصف األول 
٢٠٠٦  

النمو %
النمو % م٢٠٠٦  السنوي

 البيان م٢٠٠٤ م٢٠٠٥  السنوي

 المشاريع السكنية  ٧٢٤٫٢  ١٫٠٠٦٫٠  %٣٨٫٩  ١،١٥٠٫٨  %١٤٫٤  ٧٢٧٫٢  ٧٤٧٫٥ ٪٢٫٧٩
 مشاريع األراضي   ١٫٧٥٩٫٣  ٣٫١٩٠٫٧  %٨١٫٣  ٣،٢٠١٫٨  %٠٫٣٥  ١،٠٠٦٫٩  ١،٢٠٧٫٢ ٪١٩٫٨٩
 إجمالي اإليرادات  ٢٫٤٨٣٫٥  ٤٫١٩٦٫٨  %٦٩  ٤،٣٥٢٫٦  %٣٫٧٢  ١،٧٣٤٫١  ١،٩٥٤٫٧ ٪١٢٫٧٢

  .ية المراجعةالقوائم المال: المصدر

  إيرادات المشاريع السكنية
رآزت دار األرآان منذ بدء حيث .  والشقق المطورة من قبل الشرآة)الدبلكسات(تشمل اإليرادات من المشاريع السكنية بيع الفلل المنفصلة والمتصلة 

  وتطوير المرافق السكنية مثل الفلل المنفصلة والمتصلة العقاري، على نشاط التطوير السكني الذي يشمل تطوير األراضيعملياتها التجارية في المجال 
 "ملخص المشاريع الرئيسة " قسمفضًال أنظر ( البيئات السكنية المتكاملةمشاريع سنوات طورت الشرآة بنجاح عدد من ى مدىوالشقق، وعل) الدبلكسات(

ير المشاريع  خالل سنتين الى ثالث سنوات ماليه، حيث تقوم الشرآة بتطووتقوم الشرآة ببيع معظم المشاريع السكنية). من هذه النشرة ٣٦ بالصفحة رقم
  ). من هذه النشرة ٣١بالصفحة رقم  "منهج التطوير العقاري المتكامل"  قسمفضًال أنظر(السكنية عبر عدد من المراحل المختلفة 

                                                 
من خالل المشارآة ضمن أطر نظامية محددة لتطوير الموقع، عقب ) تطوير األراضي( تتاح الفرصة للمساهمين للمساهمة في مشاريع التطوير العقاري تشمل حَصة الغير في أرباح المساهمات العائدات المدفوعة للمستثمرين في بعض مشاريع الشرآة، حيث آانت    ٢٥

وقد ارتفعت . من المشاريع وذلك بحسب نوع المشروع والربح المحقق% ٣٧و % ١٢ت تكاليف المساهمات ما بين وتراوح. اإلنتهاء من عمليات تطوير المشروع، توزع شرآة دار األرآان العائدات على هؤالء المستثمرين بناًءا على معدل عائدات المشروع 
.  مليون ريال سعودي للفترة عينها٣٤٦٫٩ مليون إلى ٢٥٢٫٧ من م  وذلك بسبب ارتفاع المبالغ المدفوعة ألصحاب المساهمات٢٠٠٥للعام %) ٣٥٫١( مليون ريال سعودي ١٢١٫٥م إلى ٢٠٠٤للعام %) ٢٤٫١( مليون ريال سعودي ٦٠٫٩تكاليف المساهمات من 

هذه الطريقة واإلتجاه نحو المؤسسات ب عاملالت الشرآة أوقفتم ٢٠٠٦وابتداًء من عام .  وتؤمن هذه الطريقة سبل تمويل إضافية للشرآة. إن الشرآة ال تحتسب بشكل تراآمي قيمة آلفة المساهمات وتقيد على دفاترها عندما يتم دفعها للمستثمرين عند انتهاءالمشاريع 
  . م٢٠٠٦ن ريال سعودي آما في العام مليو١٣٫٣المالية  والمصارف المحلية والعالمية ، مما قلص من تكاليف المساهمات إلى 

 مليون ريال سعودي  في نهاية العام ١٤٠ بما يزيد عن  ثابتهم إلي ارتفاع حجم األصول الثابتة حيث قامت الشرآة بشراء أصول٢٠٠٤عودي لعام  مليون ريال س٢٫٤م مقارنة  بـ  ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١٤٫٤ االرتفاع في تكاليف اإلهالك إلي  ىيعز   ٢٦
  . مليون ريال سعودي٧٠م آان أبرزها شراء مبنى الشرآة الحالي بطريق خريص والذي بلغت قيمته ٢٠٠٥م وخالل العام ٢٠٠٤
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لمشروع وموقع المشروع، وثانويا على تصميم الوحدات السكنية وتقوم الشرآة بتحديد سعر بيع الوحدات السكنية بصفة أساسية على سعر شراء أرض ا
 م٢٠٠٥م و٢٠٠٤ويشمل الجدول أدناه على تحليل إيرادات المشاريع السكنية للسنوات المالية . والخدمات المطورة والبيع خالل المراحل المختلفة للمشروع

  .م٢٠٠٦و 
  رنة بالسنواتمقاتحليل مصدر إيرادات المشاريع السكنية : ٤٦الشكل رقم 

نسب النمو 
نصف 
  السنوية

النصف 
األول 
٢٠٠٧  

النصف 
األول 
٢٠٠٦  

النمو 
السنوي 
٢٠٠٦  

  م٢٠٠٦
النمو 

السنوي 
٢٠٠٥  

  البيان  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥

 عدد الوحدات السكنية المباعة   ١،٠٣٢  ١،٢٤٦  %٢٠٫٧  ١،٣٢٠  %٥٫٩  ٨٧١  ٨٨٩  ٢٫٠٧%
 )متر مربع(إجمالي المساحة المباعة   ٣٧٩،٢٦٨  ٤٨٢،٣١٠  %٢٧٫٢  ٥١٥،٦٧٠  %٦٫٩  ٣٣٧،٦٠٨  ٣٤٦،٧١٠ ٢٫٧٠%

متوسط مساحة الوحدة السكنية المباعة   ٣٦٨  ٣٨٧  %٥٫١  ٣٩١  %١٫٠٣  ٣٨٨  ٣٩٠ %٠٫٥٢
  )متر مربع(

بالريال (متوسط سعر البيع للمتر المربع   ١،٩١٠  ٢،٠٨٦  %٩٫٢  ٢،٢٣٢  %٧  ٢،١٥٤  ٢،١٥٦  %٠٫٠٩
  )السعودي

إجمالي اإليرادات من المشاريع السكنية   ٧٢٤٫٢  ١،٠٠٦٫٠  %٣٨٫٩  ١،١٥٠٫٨  %١٤٫٣  ٧٢٧٫٢  ٧٤٧٫٥ %٢٫٧٩
 )مليون ريال سعودي(

 تقرير المراجعة المالية : المصدر

م، حيث أرتفعت من ٢٠٠٦ ديسمبر٣١خالل السنوات الثالث المنتهية في % ٢٦٫١ارتفعت إيرادات المشاريع السكنية بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 
وآان ذلك نتيجًة لزيادة معدل بيع عدد الوحدات السكنية من . م٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ١،١٥٠٫٨م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال في عام ٧٢٤٫٢
  :  وتعود هذه الزيادة لألسباب التالية.م٢٠٠٦ وحدة في عام ٣٢٠،١م إلى ٢٠٠٤ وحدة في عام ١٫٠٣٢

   .الزيادة في الطلب على الوحدات السكنية في المملكة 
بالصفحة  "منهج التطوير العقاري المتكاملة " قسمأنظرفضًال (ت التي تتبناها الشرآة والتي ساهمت في خفض مدة اإلنشاء تطور نظم اإلجراءا 

  ). من هذه النشرة ٣١رقم 
 وبالتالي م والتي نَصت بالسماح لغير السعوديين بالتملك في المملكة قد اتخذت أثرا آخرا ،٢٠٠٢القوانين المعتمدة في عام : البيئة التشريعية 

  . الطلبمعدلزادت من 
  .والهادفة لجعل الوحدات السكنية في متناول شريحة أآبر من السكانالمتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية خطط التمويل العقاري المتنامي  
حيث ربع في ارتفاع إيرادات الشرآة وإضافة للزيادة الكبيرة في معدل بيع الوحدات السكنية، فقد تسببت الزيادة في متوسط أسعار بيع المتر الم 

  . م٢٠٠٦ ريال سعودي في عام ٢،٢٣٢ إلى  لتصلم٢٠٠٦ و٢٠٠٥م و٢٠٠٤خالل األعوام % ٨٫١٠بمعَدل نمو سنوي متراآم قدره نمت 
  .وفيما يلي التحليل السنوي إليرادات المشاريع السكنية

  م٢٠٠٤العام 
وبناًء على اإلستراتجية التي تبناها مجلس إدارة الشرآة .  متر مربع٣٧٩،٢٦٨ بمساحة إجمالية بلغت  وحدة سكنية١،٠٣٢م ببيع ٢٠٠٤قامت الشرآة خالل عام 

والمنطقة الغربية % ٤٨حيث شكلت اإليرادات من مدينة الرياض حوالى . م، فقد تمكنت الشرآة من توزيع اإليرادات جغرافيا من المشاريع السكنية٢٠٠٤في عام 
  :م٢٠٠٤وقد أسهمت المشاريع التالية بالجزء األآبر من إيرادات المشاريع السكنية في عام . م٢٠٠٤ادات المشاريع السكنية في عام من إجمالى إير% ٥٢حوالى 

م و ٢٠٠٣ وحدة في عام ٦٨م آما بيع منها ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٨٥٫٩ وحده سكنية بقيمة إجمالية بلغت ١٠٠قامت الشرآة ببيع : الربيع 
 آلف ريال سعودي ومتوسط مساحة ٨٥٩م، حيث بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى ٢٠٠٦وحدة في عام  ٦٨م ٢٠٠٥في عام وحدة ٥٢

 ).من هذه النشرة  ٣٦بالصفحة رقم  "ملخص المشاريع الرئيسة "  قسمفضًال أنظر(م ٢٠٠٤ متر مربع في ٤٠٦الوحدة السكنية المباعة 
 ريال سعودي في عام ١،٣٧٩من % ٣١وقد ارتفع متوسط سعر البيع للمتر المربع بنسبة . م٢٠٠٤ وحدة سكنية في عام ٢٢٠يع قامت الشرآة بب: هاشبيلي 

فضًال ( آلف ريال سعودي ٨٥٣م، وبناًء عليه، فقد بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى ٢٠٠٤ ريال سعودي في عام ١،٨٠٧م ليبلغ ٢٠٠٣
 ).من هذه النشرة ٣٦بالصفحة رقم  "مشاريع الرئيسةملخص ال" قسم أنظر 

 –بالقرب من الحرم المكي الشريف عبر أنفاق السد وباقى المناطق السكنية والتجارية بمكة المكرمة يقع المشروع في مدينة مكة المكرمة : أبراج المشاعر 
م ٢٠٠٥ وحدة في ٥٧ وحدة وتم بيع ١١م ٢٠٠٣ قد بيع منها في عام م آما٢٠٠٤ وحدة سكنية في عام ٣١٥وقد قامت الشرآة ببيع . حي العزيزيةجنوب 

وقد بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية  . م٢٠٠٣في العام المشروع بدأت أعمال تنفيذ ، حيث "البيع أثناء التطوير"م ،عن طريق ٢٠٠٦وحدة في عام ٥٩و 
بالصفحة رقم  "ملخص المشاريع الرئيسة  "  قسمفضًال أنظر (٢ م٢٦٦مباعة  آلف ريال سعودي ومتوسط مساحة الوحدة السكنية ال٥٣٠للمشروع حوالى 

 ).من هذه النشرة  ٣٦
م  ببيع المرحلة األولى ٢٠٠٤وقد قامت الشرآة في عام . يقع المشروع في شمال مدينة جدة، ويتكون المشروع من عدد من الفلل المنفصلة: مشروع جدة 

وقد بلغ متوسط .   آلف متر مربع٥٠ مليون ريال سعودي وبمساحة إجمالية تصل لـ ٩٨ إجمالية بلغت حوالى  وحدة سكنية بقيمة١٥٥من المشروع لعدد 
ملخص المشاريع   " قسمفضًال أنظر (٢ م٣٢٠ آلف ريال سعودي ومتوسط مساحة الوحدة السكنية المباعة ٦٣٢قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى 

 ).نشرةمن هذه ال ٣٦بالصفحة رقم  "الرئيسة
 مليون ريال سعودي وبمساحة إجمالية ٨٥٫٥ وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت حوالى ١٠٠وقد قامت الشرآة ببيع .  يقع المشروع في مدينة الطائف: الهدا 

ى متوسط سعر بيع ونظرا لموقع المشروع، فقد تمكنت الشرآة من بيع الوحدات السكنية للمشروع عل.  م٢٠٠٤ آلف متر مربع خالل العام ٣٧تصل لـ 
 ).  ريال سعودي للمتر المربع١٫٩١٠م البالغ ٢٠٠٤أعلى من المتوسط لجميع مشاريع الشرآة في ( ريال للمتر المربع ٢٫٣٤٢بلغ 
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متوسط سعر البيع للمتر المربع 
 )بالريال السعودي(

 متوسط مساحة الوحدة السكنية
  )متر مربع(المباعة 

عدد الوحات السكنية 
 المباعة

  اإليرادات
مليون ريال (

 )سعودي
 سم المشروعا  موقع المشروع

 المؤنسية  الرياض   ٦٢٫٠  ٨٠  ٥٢٨  ١٫٤٦٨
 الربيع  الرياض  ٨٥٫٩  ١٠٠  ٤٠٦  ٢٫١١٦
  الفالح  الرياض  ١١٫٦  ٢٠  ٣٦٣  ١٫٥٩٨
  التعاون  الرياض  ١٫٥  ٣  ٣٢٠  ١٫٥٩٤
 هاشبيلي  الرياض  ١٨٧٫٧  ٢٢٠  ٤٧٢  ١٫٨٠٧
  العوالي  مكة المكرمة  ٢٫٢  ٢  ٣٤٠  ٣٫٢٣٥
  أبراج المشاعر  مكة المكرمة  ١٦٧٫٠  ٣١٥  ٢٦٦  ١٫٩٩٢
  المنار  مكة المكرمة  ١٠٫٣  ١٤  ٤٥٠  ١٫٦٦٣
  مشروع جدة  جدة  ٩٨٫٠  ١٥٥  ٣٢٠  ١٫٩٧٥
  الهدا  الطائف  ٨٥٫٥  ١٠٠  ٣٦٥  ٢٫٣٤٢
  النور   المدينة المنورة  ١٢٫٧  ٢٣  ٣٢٦  ١٫٦٨٧
  اإلجمالي    ٧٢٤٫٢  ١٫٠٣٢  *٣٦٨  *١٫٩١٠

  تقرير المراجعة المالية: المصدر
 المتوسط* 

  م٢٠٠٥العام 
% ٤٩وقد شكلت اإليرادات من مدينة الرياض حوالى .  متر مربع٤٨٢،٣١٠ وحدة سكنية بمساحة إجمالية بلغت ١،٢٤٦م، قامت الشرآة ببيع ٢٠٠٥خالل عام 

وقد أسهمت المشاريع التالية بالجزء األآبر من إيرادات المشاريع السكنية . م٢٠٠٥ت المشاريع السكنية في عام  إجمالى إيرادامن% ٥١والمنطقة الغربية حوالى 
  :م٢٠٠٥في عام 
وقد . مليون ريال سعودي ١٤٨وحده سكنية بقيمة إجمالية بلغت  ٢٧٩م لعدد ٢٠٠٥قامت الشرآة ببيع المرحلة األخيرة من المشروع في عام : اليرموك 

م، فقد بلغ ٢٠٠٥ريال سعودي في عام  ٩٦٤م ليبلغ ٢٠٠٣ريال سعودي في عام  ١٫٦٦٦من )% ٤٢(سط سعر البيع للمتر المربع بنسبة انخفض متو
 ).من هذه النشرة ٣٦ بالصفحة رقم "ملخص المشاريع الرئيسة"   قسمفضًال أنظر(آلف ريال سعودي  ٥٣٠متوسط قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى 

وقد . مليون ريال سعودي ١٩٤وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت  ١٦٠م لعدد ٢٠٠٥مت الشرآة ببيع المرحلة الثانية من المشروع في عام قا: هاشبيلي 
ريال سعودي في  ٢،٥٦٩م ليبلغ ٢٠٠٣ ريال سعودي في عام ١،٣٧٩من % ٣٧ارتفع متوسط سعر البيع للمتر المربع بمعدل نمو سنوي تراآمي قدره 

 "ملخص المشاريع الرئيسة"   قسمفضًال أنظر(آلف ريال سعودي  ١،٢١٣وبناًء عليه، فقد بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى . م٢٠٠٥عام 
 ).من هذه النشرة ٣٦ بالصفحة رقم

 ٣٩٨وقد قامت الشرآة ببيع . جمرات ومنطقة المشاعر ومنطقة اليقع المشروع في مدينة مكة المكرمة وبالقرب من الحرم المكي الشريف: أبراج األبرار 
 آلف ريال سعودي ومتوسط مساحة الوحدة السكنية المباعة ٥٠٠وقد بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى  . م٢٠٠٥سكنية في عام وحدة 
 ).من هذه النشرة ٣٦ بالصفحة رقم  "ملخص المشاريع الرئيسة "  قسمفضًال أنظر (٢ م٢٥٦

مليون ريال سعودي وبمساحة إجمالية تصل لـ  ١٢١وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت حوالى  ٩٦م  ببيع ٢٠٠٥ الشرآة في عام قامتوقد : مشروع جدة 
ريال سعودي في  ٣،٩٣٩م ليبلغ ٢٠٠٤ريال سعودي في عام  ١٫٩٧٥من % ٩٩وقد ارتفع متوسط سعر البيع للمتر المربع بنسبة . آلف متر مربع ٣١

ملخص المشاريع "   قسمفضًال أنظر(آلف ريال سعودي  ١٫٢٦٠ عليه، فقد بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية للمشروع حوالى م، وبناًء٢٠٠٥عام 
 ).من هذه النشرة ٣٦ بالصفحة رقم  "الرئيسة
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  متوسط سعر البيع للمتر المربع 
 )بالريال السعودي(

مساحة الوحدة السكنية متوسط 
  )متر مربع(المباعة 

عدد الوحات 
 السكنية المباعة

  اإليرادات 
مليون ريال (

 )سعودي
 اسم المشروع  موقع المشروع

 العوالي  مكة المكرمة  ٣٣  ٣٦  ٣٤٠  ٢٫٦٩٦
 أبراج المشاعر  مكة المكرمة  ٥٥  ٥٧  ٢٦٦  ٣٫٦٢٧
  أبراج األبرار  مكة المكرمة  ١٩٩  ٣٩٨  ٢٥٦  ١٫٩٥٣
  التعاون  الرياض  ١٣  ١٦  ٣٢٠  ٢٫٥٣٩
 هاشبيلي  الرياض  ١٩٤  ١٦٠  ٤٧٢  ٢٫٥٦٩
  الربيع  الرياض  ٧١  ٥٢  ٣٩٠  ٣٫٥٠١
  المؤنسية  الرياض  ٧٠  ٦٦  ٥٢٨  ٢٫٠٠٩
  مشروع جدة  جدة  ١٢١  ٩٦  ٣٢٠  ٣٫٩٣٩
  المنار  جدة  ٩  ١١  ٣٥٠  ٢٫٣٣٨
  اليرموك  الرياض  ١٤٨  ٢٧٩  ٥٥٠  ٩٦٤

  البحيرة  جدة  ٣٦  ٣٠  ٤٥٠  ٢٫٦٦٧
  ١النور  المدينة المنورة  ٣١  ٢٧  ٣٢٦  ٣٫٥٢٢
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  المراجعة المالية تقرير: المصدر
  المتوسط* 
 
  

  م٢٠٠٦العام 
 م٢٠٠٦رادات المشاريع السكنية في عام وقد ترآزت إي.  متر مربع٥١٥،٦٧٠ وحدة سكنية بمساحة إجمالية بلغت ١٫٣٢٠م، قامت الشرآة ببيع ٢٠٠٦خالل عام 

وقد أسهمت المشاريع التالية بالجزء األآبر من إيردات . م٢٠٠٦من إجمالى إيرادات المشاريع السكنية في عام % ٦٩في مدينة الرياض حيث شكلت حوالى 
  .م٢٠٠٦المشاريع السكنية في العام 

مليون ريال ١،٤م، حيث بلغ متوسط قيمة الوحدة السكنية ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٩٧ة بلغت  وحدة سكنية بقيمة إجمالي٦٨قامت الشرآة ببيع : الربيع 
مقارنة بالعام % ١٢ ريال سعودي بانخفاض بلغ ٣،٠٦٨فيما بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع مربع م ٤٦٥سعودي ومتوسط مساحة الوحدة السكنية المباعة 

  .م٢٠٠٥
 ريال سعودي، وقد بلغ متوسط قيمة الوحدة مليون٣٠٤ وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت ٢١١يع المرحلة الثالثة من المشروع لعدد قامت الشرآة بب : هشبيليا 

 .  ريال٣،٠٥٠ومتوسط سعر البيع للمتر المربع مربع م  ٤٧٢ مليون ريال سعودي، ومتوسط مساحة الوحدة المباعة ١٫٤السكنية المباعة 
 مليون ريال ٣٧ وحدة بقيمة إجمالية بلغت ٢٩لمشروع في مدينة الرياض، وقد قامت الشرآة ببيع المرحلة األولى من المشروع عدد يقع هذا ا:١المؤنسية 

  ، ريال سعودي٢،٤١٦ومتوسط سعر البيع للمتر المربع مربع  م ٥٢٨سعودي، بينما آانت متوسط مساحة الوحدة المباعة 
  م٢٠٠٦السكنية في مصدر إيرادات المشاريع : ٤٩الشكل رقم 

متوسط سعر البيع للمتر المربع 
 )بالريال السعودي(

متوسط مساحة الوحدة السكنية 
  )متر مربع(المباعة 

عدد الوحات 
 السكنية المباعة

  اإليرادات 
مليون ريال (

 )سعودي
 اسم المشروع  موقع المشروع

 أبراج المشاعر  مكة المكرمة   ٥٧  ٥٩  ٢٦٦  ٣٦٣٢
 الربيع   اضالري  ٩٧  ٦٨  ٤٦٥  ٣،٠٦٨
   هأشبيلي  الرياض   ٣٠٤  ٢١١  ٤٧٢  ٣،٠٥٠
  مشروع جدة  جدة   ١٨٠  ١٤٧  ٣٢٠  ٣،٨٢٧
 ١المؤنسية   الرياض  ٣٧  ٢٩  ٥٢٨  ٢،٤١٦
  أبراج األبرار  مكة المكرمة  ١  ٢  ٢٥٦  ١،٩٥٣
  المرجان   ينبع  ٦٨  ٦٥  ٣٧٠  ٢،٨٢٧
  ٤الفالح   الرياض  ٤٤  ٨٤  ٣٣٠  ١،٥٨٧
  ٢قرطبة   الرياض  ١٢٠  ١٤٦  ٣٩٠  ٢،١٠٧
  ٢النور   المدينة المنورة  ١١  ١٢  ٤٢٥  ٢،١٥٧
  المدينة   المدينة المنورة   ٨٧  ١٣٥  ٣٧٠  ١،٧٤٢
  الرحمة   مكة المكرمة  ٩٣  ٢٧٦  ٤١٠  ٨٢٢

  ٢العوالي   مكة المكرمة   ٧  ٤  ٤٨٠  ٣،٦٤٦
  ٢المؤنسية   الرياض  ٤٥  ٨٢  ٣٣٠  ١،٦٦٣
  اإلجمالي    ١،١٥٠٫٨ ١،٣٢٠  *٣٩١  *٢،٢٣٢

  ماليةالمراجعة ال تقرير: المصدر

  آلفة مبيعات الوحدات السكنية 

  . م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤:يوضح الجدول التالي آلفة مبيعات الوحدة السكنية
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  تكلفة المبيعات حسب الوحدة السكنَية: ٥٠الشكل رقم 

  النسبة  م٢٠٠٦  النسبة  م٢٠٠٥  النسبة  م٢٠٠٤  
              بماليين الرياالت السعودَية

  ٪٢٤٫٣  ١٤٦٫٣  %٢٩٫٦  ٤٫١٥٨  %٣٨٫٢  ٤٫١٧٩  األراضي
  ٧٥٫٧٪  ٤٥٥٫٦  %٧٠٫٤  ٢٫٣٧٧  %٦١٫٨  ٦٫٢٩٠  اإلنشاءات
  ٪١٠٠  ٦٠١٫٩  %١٠٠٫٠  ٦٫٥٣٥  %١٠٠  ١٫٤٧٠  اإلجمالي

              ريال سعودي للمتر
  ٢٤٫٣٪  ٢٨٤  %٢٩٫٥  ٣٢٨  %٣٨٫٢  ٤٧٣  األراضي
  ٪٧٥٫٦  ٨٨٤  %٧٠٫٥  ٧٨٢  %٦١٫٨  ٧٦٦  اإلنشاءات
  ١٠٠٪  ١،١٦٨  %١٠٠  ١١٠،١  %١٠٠  ٢٣٩،١  اإلجمالي

  المراجعة المالية تقرير المصدر

  :تحليل آلفة المبيعات للوحدات السكنية 

 م ، بينما زادت  ٢٠٠٦ ريال سعودي في العام ١،١٦٨م إلى ٢٠٠٤ ريال سعودي في العام ١٫٢٣٩المتوسط العام لتكلفة بيع المتر المربع للسكن من انخفض 
 ريال سعودي للمتر المرَبع في العام ٤٧٣وقد سَجل سعر األرض إنخفاضًا من . ر مربع مت٥١٥،٦٧٠ متر مربع إلى  ٣٧٩،٢٦٨المساحة المبنية المباعة من 

وقد ساهمت أسعار األراضي المرتفعة لمشاريع الربيع .  على التوالي٢٠٠٦م،٢٠٠٥ ريال سعودي في األعوام ٢٨٤ ريال سعودي و ٣٢٨م ليصل إلى ٢٠٠٤
 إلى اإلنخفاض في العام اليرموكم، بينما ساهمت األسعار المنخفضة ألراضي مشاريع أبراج األبرار و٢٠٠٤والهدى بشكل رئيس في اإلرتفاع المسَجل في العام 

  . م٢٠٠٥
 ريال سعودي ٤٧٣وذلك من % ٣٩ويعود إنخفاض متوسط تكلفة المتر المربع السكني باالجمالي بالدرجة األولى إلى االنخفاض في سعر األرض بنسبة تفوق 

أما السبب الرئيسي . م٢٠٠٦ ريال سعودي للمتر المربع في العام ٢٨٤م لتصل إلى ٢٠٠٥ ريال سعودي للمتر المربع في عام ٣٢٨ م و٢٠٠٤للمتر في العام 
 فيعود إلى أن مشاريع الشرآة السكنية لهذه الفترة توجهت بشكل متزايد إلى المناطق البعيدة عن مراآز المدن حيث ينخفض سعر شراء النخفاض سعر االرض

  .للمتر المربعاألرض 
م الى ٢٠٠٤ ريال للمترفي١،٢٣٩وذلك من.فقط للفترة نفسها% ٥وعلى صعيد آخر، أنخفض  متوسط تكلفة المتر المربع العام  للوحدة السكنية بنسبة 

  .م٢٠٠٦ريال للمتر في ١،١٦٨
وباإلضافة إلى ذلك فإن . م٢٠٠٦في العام % ٧٥و  ٢٠٠٥ في العام% ٧٠إلى  ٢٠٠٤في العام % ٦٢آما أن نسبة آلفة البناء إلجمالي الكلفة قد ارتفعت من 

وارتفاع معايير الجودة فيها  لهما األمر األساسي في ) من هذه النشرة   ٦ بالصفحة رقم " قطاع التطوير العقاري" قسم أنظرفضًال (ارتفاع تكلفة المواد الخام 
مكنت من إبقاء هذا األرتفاع في حدوده الدنيا بالمنظور العام وذلك بفضل اتباع سياسات فَعالة لعمليات تولكن الشرآة قد . ارتفاع نسبة آلفة البناء من إجمالي التكلفة

  .اإلنشاء لديها 
أن  إال% ٩  وآلفة البيع بنسبة% ١٣بنسبة آلفة البناء ارتفاع وبالرغم من لربح اإلجمالي لمبيعات الوحدات السكنية، اهامش لويقدم التحليل المذآور أعاله تفسيرًا 

للعام % ٤٦٫٧م إلى ٢٠٠٤في العام % ٣٥قد أسهم في ارتفاع هامش الربح اإلجمالي لمبيعات الوحدات السكنية من % ٣١بنسبة في سعر األرض اإلنخفاض 
  .)من هذا القسم "إيرادات مبيعات الوحدات السكنية" بند أنظرفضًال ( م٢٠٠٦في عام % ٤٧٫٧م لتصل الى ٢٠٠٥

   األراضياإليرادات من مشاريع
  المشاريع المطَورة: ٥١الشكل رقم 

معدل النمو   م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  بماليين الرياالت السعودَية لإليرادات
معدل النمو   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥السنوي

  م٢٠٠٦السنوي
 %٠٫٣٥  ٣،٢٠١٫٨ %٨١٫٣٦  ٣،١٩٠٫٧  ٧٥٩٫٣،١  اإليرادات

  %٢٩٫٤١-  ١٢  %٣٠٫٧٧  ١٧  ١٣  عدد المشاريع
 %٢٣٫٤١  ٤،٢٢٦ %٦٧٫٤٧  ٤١٨،٣  ٠٤١،٢  ار المربعةالمساحة المباعة باالف االمت

 %٧٥٫١٢  ٣٥٢  %٢٨٫٠٣  ٢٠١٫٠  ١٥٧٫٠  متوسط مساحة المشاريع المباعة
  %١٨٫٨٥-  ٧٥٧٫٦ %٨٫٣١  ٦٫٩٣٣  ٠٫٨٦٢  متوسط معدل  سعر البيع بالمتر المربع

   المراجعة المالية تقرير المصدر
  

م ،نتيجة الرتفاع معدل مساحة األراضي المطورة ٢٠٠٦ مليار ريال في عام ٣٫٢م إلى ٢٠٠٤عام  مليار ريال في ١٫٨ارتفعت مبيعات األراضي المطورة من 
ان النمو الحاصل في ايرادات المشاريع المطورة في .  مليون متر مربع خالل نفس الفترة٤٫٢ مليون متر مربع إلى ٢بينما ارتفعت المساحة المباعة من .  المباعة

م آما ان هذا االرتفاع  في مبيعات المشاريع ٢٠٠٤ر ريال سعودي هو زيادة طبيعية ناتجة عن زيادة راس مال الشرآة خالل عام مليا٣٫٢م الذي بلغ ٢٠٠٥عام 
م فلم يكون هناك زيادة جديدة لراس مال الشرآة والنمو المحقق في مبيعات المشاريع ٢٠٠٦المطورة هو المعدل الطبيعي لراس مال الشرآة الجديد، اما في عام 

  .المطورة هو النمو الطبيعي حسب راسمال الشرآة الجديد
م ٢٠٠٦ ريال للمتر المربع، في حين شهد العام ٦٫٩٣٣ ريال إلى ٨٦٢م من ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤ارتفع معدل متوسط بيع المتر المرَبع بشكٍل ملحوظ بين عامي 

  . ريال٧٥٧٫٦انخفاضًا في معدل بيع سعر المتر المربع ليبلغ 
 لتباين المتوسط العام لمعدالت السعر السنوي لبيع األراضي هو التغير الذي طرأ على ترآيبة األراضي المباعة من حيث موقع المشروع إن السبب الرئيس

  . وطبيعة العمل الذي يتطلبه تطوير آل مشروع
 ريال للمتر المربع ٩٣٣٫٦ ريال إلى ٨٦٢عر البيع من م  في ارتفاع  معدل المتوسط العام لس٢٠٠٥م و ٢٠٠٤ويكمن السبب الرئيس في ارتفاع العائد بين عامي 

م نتيجة ٢٠٠٦وتحسن العائد في عام .  متر مربع٣،٤١٨،٠٠٠ متر مربع إلى ٠٠٠،٠٤١،٢خالل نفس الفترة مصحوبًا بارتفاع مساحة األراضي المباعة من 
 متر مربع مما ساهم في ارتفاع إجمالي الدخل من ٨٠٨،٠٠٠م  ما يعادل ٢٠٠٥ارتفاع  مساحات األراضي المباعة والتي آان حجم الزيادة فيها مقارنة بالعام 

عن عام % ٠٫٣٥م ٢٠٠٦ لتكون نسبة االرتفاع في اجمالي الداخل من المشاريع االراضي المطورة في( مليون ريال ١١٫١،مشاريع االراضي المطورة بمقدار
   .) م٢٠٠٥

بسبب تدني متوسط سعر بيع األراضي، األمر الذي تم استيعابه جزئيًا من خالل ارتفاع معدل المساحات  ٢٠٠٦عام  ٢٠٠٥تأثرت حرآة العائد عكسيًا بين عام 
  .السكنَية المباعة خالل نفس الفترة
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هذا االرتفاع . يالعامل الرئيس الذي نتج عنه االرتفاع الحاد في أسعار األراض) خاصة في المناطق الحضرية األآثر تطورًا(ويعتبر نمو سوق العقار في المملكة 
  .ناتج عن محدودية الفرص االستثمارية المتاحة في المملكة من جهة، وارتفاع معدالت السيولة الناجم عن الزيادة المقدرة في أسعار النفط من جهة أخرى

  
  م٢٠٠٦ -٢٠٠٤تفاصيل مبيعات مشاريع األراضي لألعوام : ٥٢الشكل رقم 

  لرياالت السعوديةبماليين ا
   المساحة بالمتر المربع  العام

  الربح اإلجمالي  آلفة المبيعات  اإليرادات
  هامش الربح اإلجمالي

  %٥٤٫٤  ٩٥٦٫٨  ٨٠٢٫٥  ١،٧٥٩٫٣  ٢،٠٤٠،٩٨٤  م٢٠٠٤
  %٤٨٫٩  ١،٥٥٩  ١،٦٣٢  ٣،١٩١  ٣،٤١٧،٥٤٧  م٢٠٠٥
  ٤٩٪  ١،٥٧٣٫٩ ١،٦٢٧٫٨  ٣،٢٠١٫٨ ٤،٢٢٦،١٢٣  م٢٠٠٦

   المراجعة المالية تقرير: المصدر
  

  ٢٠٠٤ العام
، األمر الذي %٥٦٫١م فيما عدا مشروع أرض السويدي التي سَجلت هامش ربح آِلي بلغ ٢٠٠٤للعام %  ٥٠لت معظم مشاريع الشرآة هامش ربح آِلي بلغ سَج

  . من مجمل مبيعات العام% ٥٨٫٢نظرًا ألَن أرض السويدي تشِكل % ٥٤٫٤دفع بمتوسط هامش الربح الكِلي للمشاريع إلى مستوى 
وقد ساهم سعر مشروع أرض السويدي بشكل ملحوظ . م٢٠٠٤ ريال سعودي، للعام ٨٦٢ التالي، فقد بلغ وسطي سعر المبيع للمتر المرَبع الواحد وبحسب الجدول

 ما دون  ريال سعودي لمشروع أرض السويدي، بينما سَجلت المشاريع األخرى سعر مبيع١،٢٤٦في تسجيل هذا المستوى إذ أَن سعر المتر المرَبع الواحد، بلغ 
  .بالمقارنة مع السعر األساسي لشراء األرض ضئيلةالتأهيل وغيرها، فقد شَكلت نسبة /أَما بالنسبة لكلفة البناء .المعّدل الوسطي السنوي المسَجل

  م٢٠٠٤تفاصيل مبيعات مشاريع األراضي بحسب المشروع للعام : ٥٣الشكل رقم 

  اليين الرياالت السعوديةاإليرادات بم  المساحة بالمتر المربع  إسم المشروع
  ١٦٥٫٩  ٢٢٤،٠٠٠  ٢أرض المدينة 

  ١٢٨٫٢  ٢٥٦،٤١٧  إشبيليهأرض 
  ١٥٫٩  ٢٤،٣٩٥  أرض األبرار
  ١٠٫٨  ٢٢،٥٠٠  أرض الشرقية
  ٣١٫٩  ٨٥،٠٠٠  أرض الشفا
  ٢٫٢  ٣،٢٥٠  أرض البرآة
  ٢٥٫٨  ٤٤،٥٠٠  أرض المدينة
  ١٫٤  ٢،٨٠٠  أرض الجابرَية
  ١٨٫٨  ١٩،٨٠٠  أرض الحربي

  ١،٠٢٤٫٣  ٨٢١،٨٧٨  سويديأرض ال
  ٤٫٨  ٥،٧٥٤  األرض الجنوبَية

  ٢٧٫٣  ٣٤،٩٥٠  أرض السلي
  ٣٠٢٫١  ٤٧٥،٧٤٠  أرض األحمدَية

  ١،٧٥٩٫٣  ٢،٠٤٠،٩٨٤  المجموع

   المراجعة المالية تقرير: المصدر
  

  ٢٠٠٥العام
م مَما أسفر عن معَدل وسطي للمبيع للمتر ٢٠٠٥ات للعام على التوالي من مجمل إيرادات المبيع% ١٤٫٨و % ٥٢أرض الشرقَية وأرض التالل سَجلت مشاريع 

نظرًا % ٦٦٫٨وقد سَجلت مشاريع أرض التالل هامش ربح آِلي بلغ . م٢٠٠٥للعام % ٤٨٫٩ ريال سعودي للمتر المرَبع وهامش الربح الكِلي بلغ ٩٣٤المرَبع بلغ 
  .لوجودها في المدينة المنَورة بقرب الحرم النبوي الشريف

التأهيل للمتر المرَبع الواحد، مستويات أعلى بكثير من المستويات المسَجلة سابقًا، وذلك نظرًا لضرورة القيام بأعمال /ناءبأعاله، فقد بلغت آلفة ال دولوبحسب الج
  .أآثر لتأهيل األراضي حديثًا



 

 ٦٤ 

  م٢٠٠٥تفاصيل مبيعات مشاريع األراضي بحسب المشروع للعام : ٥٤الشكل رقم 

  اإليرادات بماليين الرياالت السعودية  حة بالمتر المربعالمسا  إسم المشروع

  ٥  ٤،١٤٤  أرض  األبرار
  ١٦٨٩  ١،٦٤٤،٧١٠  قوأرض الشر
  ٣  ١،٣٨٠  أرض الربيع
  ٤٠  ٥٥،٧٤٨  أرض البرآة

  ٥٠  ٣٣،٠٥٥  أرض الشاطىء الذهبي
  ١  ١،٧٨٠  أرض السلي

  ٢  ٣،٢٠٦  أرض الرياض الجنوبَية
  ٤٧٣  ١،٠٧٨،٢٤٥  أرض التالل

  ٧٥  ١٣،٩٨٠  بديعةأرض ال
  ٢١  ٢٦،٦٨٧  أرض النور

  ٨  ٣،٢٠٦  أرض مصنع االسمنت شمالي
  ١٠٤  ٧٨،٣٥٠  أرض السالم
  ٢٢٨  ١٩٠،٢٥٤  أرض الندوة

  ٣٩١  ٢٤٨،٤٦٤  ٢أرض الظهران 
  ٥  ٨٧٥  أرض الحمراء
  ٩٥  ٣٣،١٩٦  أرض اليرموك
  ٣  ٢٦٧  أرض الملز
  ٣،١٩١  ٣،٤١٧،٥٤٧  المجموع

   يةالمراجعة المال تقرير: المصدر
  

  ٢٠٠٦ العام
على التوالي من مجمل إيرادات % ٩٫٢و % ١٠٫٢، % ٣٦٫٩أرض المنيعَية وأرض الجابري وأرض الرياض سَجلت مشاريع 
 المرَبع وهامش الربح الكِلي بلغ  ريال سعودي للمتر٧٥٨م مَما أسفر عن معَدل وسطي للمبيع للمتر المرَبع بلغ ٢٠٠٦المبيعات للعام 

متجاوزة المعَدل الوسطي السنوي % ٥٢٫٣وقد سَجلت مشاريع أرض المنعَية هامش ربح آِلي بلغ . م٢٠٠٦م الشرآة للعا% ٤٩٫٢
 %.٤٩٫٢البالغ 

  تكاليف مشاريع األراضي
  ٢٠٠٦ -٢٠٠٤تفاصيل آلفة مبيعات مشاريع األراضي لألعوام : ٥٦الشكل رقم 

  بماليين الرياالت السعودية
  مجموع  أخرى  البناء  رضاأل   المساحة بالمتر المربع  العام

            التكلفة بماليين الرياالت 
  ٨٠٢٫٥  ١٠٫٥  ٧٢٫٧  ٧١٩٫٣  ٢،٠٤٠،٩٨٤  م٢٠٠٤
  ١،٦٣١٫٥  ٢٥٫٧  ٤٧٩٫٨  ١،١٢٦  ٣،٤١٧،٥٤٧  م٢٠٠٥
  ١٦٢٧٫٩  ٢٥٫٣  ٣٩٨٫٤  ١،٢٠٤  ٤،٢٢٦،١٢٣  م٢٠٠٦

            التكلفة بالمتر المربع 
  ٣٩٣٫٢  ٥٫١  ٣٥٫٦  ٣٥٢٫٤  ٢،٠٤٠،٩٨٤  م٢٠٠٤
  ٤٧٧٫٤  ٧٫٥  ١٤٠٫٤  ٣٢٩٫٥  ٣،٤١٧،٥٤٧  م٢٠٠٥
  ٣٨٥  ٥٫٩  ٩٤٫٢ ٢٨٤٫٩ ٤،٢٢٦،١٢٣  م٢٠٠٦

  المراجعة المالية تقرير المصدر
  

  م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في العام ١٫٦٣١م لتصل إلى ٢٠٠٤لعام مليون ريال سعودي في ا ٥٨٠٢. إرتفعت تكاليف مبيعات مشاريع األراضي من
  . سعر األرض  وآلفة التطوير ، وذلك بسبب ازدياد نسبة األراضي المتطورة  وإرتفاع٢٠٠٦دي في العام  مليون ريال سعو١،٦٢٧وانخفظت لتصل إلى 

  
م حيث بلغ سعر األرض ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥من إجمالي الكلفة  واألعوام % ٩٠م حيث آان ثمن األرض يمثل ٢٠٠٤ولقد تغيرت ترآيبة التكلفة اإلجمالية بين العام 

ويعود سبب اإلرتفاع في آلفة . أما المصاريف األخرى فتتضمن اإلستهالك ورواتب مصاريف اليد العاملة. ن حيث إجمالي التكلفةعلى التوالي م% ٧٤ و % ٦٩
 .تطوير األراضي إلى متطلبات التطوير الجديدة التي قامت بها الشرآة وذلك لتغير استراتيجية التطوير من تطوير أرض مباشر إلى تطوير بيئات سكنية متكاملة

 بند أنظرفضًال . (لسعر البيع للمتر المربع % ٨، وذلك بغض النظر عن اإلرتفاع بنسبة %٤٩إلى % ٥٤م انخفض هامش الربح اإلجمالي من ٢٠٠٥وفي العام 
  لإلستراتيجية الجديدةويعود ذلك، % ٢١الذي فاقته نسبة اإلرتفاع في  تكلفة المتر المربع لألرض والتي بلغت ) ا القسممن هذ "إيرادات مبيعات األراضي"

  .الموضحة أعاله 
 لسعر بيع المتر المربع قد توازنت مع انخفاض بنسبة% ٢٧ م ، فأن نسبة التغير لهامش الربح ال تذآر، إذ ان نسبة االنخفاض  بمعدل٢٠٠٦أما بالنسبة للعام 

زة الوفرة لمشاريع الحجم الكبير وبفضل الكلفة المنخفضة، نظرًا ألن لكلفة التطوير، ويعود االنخفاض في آلفة التطوير لمي% ٣٦لكلفة شراء األرض و % ٢٠
  .٢٠٠٦مجمل المشاريع ال تزال في مراحل التطوير األولى في نهاية العام 

  :إن تكاليف اإلنشاء والتكاليف األخرى تعتمد على عدة عوامل والتي  توضح تغير التكاليف المعنية خالل هذه الفترة وتشمل 



 

 ٦٥ 

 ألرضمساحة موقع ا 
 التطوير المطلوب للبنية التحتية 
 نوع اإلنشاء وطبيعة العمل الذي يتم إجراؤه 
 المدة الالزمة لإلنتهاء من آل مشروع 

  ويتم تحميل النسب المقطوعة من األراضي للحكومة على سعر المتر
 وتعود الفروقات إن وجدت بين المشاريع بشكل لمنصرمةوبشكل وسطي على مستواه للسنوات الثالث ا الربح اإلجمالي لكل مشروع على حدهوقد حافظ هامش 

  .عام إلى قرب أو بعد الموقع عن المناطق الحضرية ومتطلبات البنية التحتية وأعمال التطوير 

  المصاريف األخرى 

  مصاريف المبيعات والتسويق
  مصاريف المبيعات والتسويق: ٥٧الشكل رقم 

عدل النمو م  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  بماليين الرياالت السعودَية
  م٢٠٠٦معدل النمو   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

 %١٧٫١  ٤٫١ %١٢٫٩  ٣٫٥  ٣٫١  األجور والرواتب
  %٦٫٧  ١٫٦ %٧٫١  ١٫٥  ١٫٤  حوافز ومكافآت

  %)٥٫٣(   ٧٫١ %)٦٫٣(  ٧٫٥  ٨٫٠  اإلعالن واالستشارات
  -  ٢٫٦ %٤٢٠  ٢٫٦  ٠٫٥  االجتماعات والمعارض

  %٤٧٫٧  ٠٫١٩٥ -  ٠٫١٣٢  -  أخرى
  %٣٫٣  ١٥٫٧ %١٦٫٩  ١٥٫٢  ١٣٫٠  المجموع

  المراجعة المالية تقرير: المصدر
  

وقد ارتفعت تكاليف . وتشمل مصاريف المبيعات والتسويق رواتب ومخصصات الموظفين في قسم المبيعات والتسويق باإلضافة إلى مصاريف اإلعالن والدعاية
م لتصل إلى ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في العام ١٥٫٢م إلى ٢٠٠٤لعام  مليون ريال سعودي في ا١٣من  )آما هو موضح في الجدول التالي(المبيعات والتسويق 

  .م ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في العام ١٥٫٧
% ٠٫٥٢أَما آنسبة مئوية من إجمالي العائد، فقد انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بشكل ملحوظ من . الزيادة في عمليات الشرآةوينسجم هذا اإلرتفاع مع 

دة عدد العاملين في ويعود اإلرتفاع في معدل األجور والرواتب لزيا. م٢٠٠٤م عن عام ٢٠٠٦للعام % ٠٫٣٦م  و ٢٠٠٥في عام % ٠٫٣٦ م إلى٢٠٠٤في عام 
  م ٢٠٠٦في عام % ٥١م إلى ٢٠٠٤في العام % ٤٢مجال المبيعات والتسويق من 

  المصاريف العمومية واإلدارية 
  المصاريف العمومَية واإلدارَية: ٥٨الشكل رقم 

معدل النمو   م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  بماليين الرياالت السعودَية
  م٢٠٠٦معدل النمو   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

  ٪٢٤٫٧٨  ١٤٫١ ٪٨٫٦٥  ١١٫٣  ١٠٫٤  األجور والرواتب وملحقاتها
  ٪٢٢٫٢٢  ١٫١ ٪٢٨٫٥٧  ٠٫٩  ٠٫٧  حوافز ومكافآت

  ٪١٤٫٢٩  ٨٠. ٪١٦٫٦٧  ٠٫٧  ٠٫٦  رسوم واشتراآات
  ٪١٦٫٦٧  ١٫٤  ٪١٧٢٫٧٣  ١٫٢  ٠٫٤٤  نهاية الخدمة

  ٪٥٫٨٨  ٠٫٩  ٪٢١٫٤٣  ٠٫٨٥  ٠٫٧٠  قرطاسيه ومطبوعات
  ٪٩٫٥٩ ٠٫٨  ٪٣٠٫٣٦  ٠٫٧٣  ٠٫٥٦  تأمينات اجتماعية

  ٪٤٤٫١٢ ٠٫٤٩  ٪٣٦٫٠٠  ٠٫٣٤  ٠٫٢٥  صيانة
  ٪٤٫٤٤ ٠٫٤٧  ٪٨٧٫٥٠  ٠٫٤٥  ٠٫٢٤  محروقات

  ٪١٣٫٦٨ ١٫٠٨  ٪٣١٫٩٤  ٠٫٩٥  ٠٫٧٢  تأمين
  ٪١٢٧٫٢٧ ١٫٢٥  ٪٩٦٫٤٣  ٠٫٥٥  ٠٫٢٨  تدريب واستشارات

  ٪٩٠٫٦٧- ٠٫٣٥  -  ٣٫٧٥  -  ف ديون مشكوك في تحصيلهامصاري
  ٪٣٠٫٤٣ ٠٫٣  ٪٣٧٫٨٤-  ٠٫٢٣  ٠٫٣٧  صيانة ونظافة

  ٪٣٢٫٣١ ٠٫٨٦  ٪٣٥٫٤٢  ٠٫٦٥  ٠٫٤٨  آهرباء ومياه وهاتف
  ٪١٢٫٦٤ ٠٫٩٨  ٪٢٥٫٠٠-  ٠٫٨٧  ١٫١٦  أخرى

  ٪٢٤٫٧٨ ٢٤٫٩ ٪٣٨٫٨٨  ٢٣٫٦  ١٦٫٩  المجموع

  المراجعة المالية تقريرالمصدر 
  

). تذاآر السفر والحوافز المالية المتفرقةواإلجازات، والنقل، واإليجارات، والسكن،  مقدم(ب والمصاريف المتعلقة للعاملين في هذا المجال بما فيها وتشمل الروات
 يرفع من حجم م أن٢٠٠٦من العام  ديسمبر موظفًا بنهاية شهر ٤٠٥م إلى ٢٠٠٤ موظفًا في عام ٣٦٩وآان من شأن زيادة عدد الموظفين في الشرآة من 

م، هذا وباإلضافة إلى الزيادة في ٢٠٠٦عام   مليون ريال سعودي٢٤٫٩م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ١٦٫٩المصاريف العمومية واإلدارية من 
  .معدالت الرواتب واألجور واإلهالك 

 العمومية من المصاريف% ٤٧٫٨م ما نسبته ٢٠٠٥ة والبيعية في عام تسويقيالالالجور والمرتبات وملحقاتها للعاملين في االدارات االخرى غير وقد بلغت 
وبصفة عامة، حافظت التكاليف اإلدارية األخرى على استقرار معدالتها خالل الفترة المعنية، محققه معدالت نمو معقولة . م٢٠٠٦في عام  % ٥٦٫٦واإلدارية و 

  .تنسجم مع التوسع الذي طرأ على مجال العمل 
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 صافي الدخل
  صافي الدخل: ٥٩لشكل رقم ا

 بماليين الرياالت السعودية
نسبة النمو السنوي 

نسبة النمو  م٢٠٠٦  م٢٠٠٦
 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥  م٢٠٠٥السنوي 

 البند

 الدخل قبل الزآاة ١،١١٧٫٦ ١،٩٢١٫٧  %٧١٫٩ ٢،٠٨٤٫٢ %٨٫٥
 الزآاة  ٢٨٫٨ ١٤٦٫٣  %٤٠٨ ٢٧٠٫٢ %٨٤٫٧
 لدخلصافي ا ١،٠٨٨٫٨ ١،٧٧٥٫٥  %٦٣٫١ ١،٨١٣٫٩ %٢٫٢
 )بالريال السعودي  (*ربح السهم ٢٫٠١ ٣٫٢٨  %٦٣٫٢  ٣٫٣٥ %٢٫١

 .المراجعة المالية تقرير المصدر
 . مليون سهم٥٤٠ إجمالي عدد األسهم وقدرها سم على أسا٢٠٠٦و  م،٢٠٠٥، و م٢٠٠٤ تم حسابه، خالل السنوات  *

  
ات وتوفير بعض المصاريف المتعلقة بالتكاليف اإلنشائية والمحافظة على ثبات جزء آبير أدى التوسع في أعمال الشرآة والذي مكنها من تحقيق نمو في اإليراد

 مليون ريال سعودي في ١،٠٨٨٫٨وقد ازداد صافي الدخل من . م٢٠٠٦م و ٢٠٠٤جِيدة من الربح التشغيلي بين عامي من المصاريف، إلى المحافظة على نسب 
م مصحوب بزيادة  ربح للسهم بنسبة ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في العام ١،٨١٣٫٩م ليصل إلى ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي لعام١،٧٧٥٫٥م و ٢٠٠٤العام 

  .م ٢٠٠٦حتى عام م ٢٠٠٤ عامنسبة تراآمية خالل الفترة من % ٦٦زيادة في العائد على السهم قدرها 

  المرآز المالي والسيولة 

  .م٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤ت المالية  يعكس الجدول أدناه ملخصًا للتدفقات النقدية للشرآة للسنوا
  التدفقات النقدَية: ٦٠الشكل رقم 

 ٢٠٠٧النصف األول  ٢٠٠٦النصف األول   م٢٠٠٦  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  البند بماليين الرياالت السعودية
 )١،٩٧٩٫٦( ٩٠٫٢  ٨٢١٫٨  )٢٧٤٣٫٧(  )٢٩٥٣٫٨(  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 )٨( -  ٤٢٫٢  ٤٥٫٢  )٤٤٧٫٧(   االستثماريةالتدفقات النقدية من النشاطات
 ٢،٧٠٥٫٩ ١٣٤٫٧  (١،٢٠٥٫٩)  ٣١٥٨٫٦  ٣٤٣١٫١  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 ٧١٨٫٢ ٢٢٤٫٩  (٣٤١٫٩)  ٤٦٠٫١  ٢٩٫٦  التغير في النقدية
 ١٨٣٫٦ ٥٢٥٫٦  ٥٢٥٫٦  ٦٥٫٥  ٣٥٫٩  النقدية في بداية الفترة
 ٩٠١٫٨ ٧٥٠٫٥  ١٨٣٫٦  ٥٢٥٫٦  ٦٥٫٥  النقدية في نهاية الفترة

  المراجعة المالية تقرير المصدر
  

سمبر  ٣١للتطوير العقاري آما في األرآان   بلغت النقدية لشرآة دار ة مع       ١٨٣٫٦م ٢٠٠٦ دي ك بالمقارن ال سعودي وذل ون ري ال سعودي    ٥٢٥٫٦ ملي ون ري  ملي
  م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي للعام ٦٥٫٥ م  و ٥٢٠٠لعام 

اع بالد ذا اإلرتف ود ه ام ويع ي ع ة ف ة إيجابي دفقات نقدي ى ت ى إل ي أسفرت عن ٢٠٠٦رجة األول شغيلية والت شاطات الت شكل ٨٢١٫٨م للن ال سعودي، وي ون ري  ملي
  . والذي اشتمل على االنفاق على أراضي ومشروعات قيد اإلنشاء ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤التدفقات النقدية االيجابية هذه نتيجة االنفاق النقدي في األعوام 

ر                  ٢٫٧ و   ٢٫٩م  ٢٠٠٥م و   ٢٠٠٤تدفقات النقدية المستعملة في العامين      وقد بلغت ال   شكل رئيسي عب غ ب ذه المبل أمين ه م ت د ت والي، وق ى الت ال سعودي عل ار ري  ملي
  .م ٢٠٠٤ مليار ريال سعودي وذلك من قبل مساهمين في الشرآة ومساهمين جدد وذلك في العام ٥،٤زيادة رأس المال الشرآه  الى 

ام   ي الع ا ف د    ٢٠٠٥أم الغ ع ه والب هم الخزين ع أس شرآة ببي ت ال د قام ة   ١٢،٤٠١،٥٥١ها دم فق هم بقيم ال  ٢٠٥س عودي ري ة    س د بقيم ه عائ تج عن ا ن سهم مم لل
ال   ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥ للسهم بتكلفة اجماليه سعودي  ريال  ١٩٥يمة  قآانت قد اشترتها ب   سعودي  ريال   ٢،٥٤٢،٣١٧،٩٥٥ ا ن  سعودي  ري ح    مم ه صافي رب تج عن
  .، تم بموجبه تمويل التوسع في عمليات الشرآة في السنة عينها سعودي  ريال ١٢٤،٠١٥،٥١٠

  .م على التوالي٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م وذلك خالل السنتين ٢٠٠٥م و٢٠٠٤ مليار ريال سعودي عن السنوات ١٫٦٢ و ١٫٢٩وقد دفعت الشرآة أرباح بمبلغ 
   . م٢٠٠٥للعام سعودي  مليون ريال ٤٥٫٢ مليون ريال سعودي بالمقارنة مع ٤٢٫٢م ٢٠٠٦ة العام من النشاطات اإلستثمارية بنهاي وقد بلغت التدفقات النقدية

ة استراتيجية      ٢٠٠٤وآانت غالبية تكاليف اإلستثمار التي تم صرفها في العام     ة الرياض لمواآب م تتعلق بشراء مبنى جديد لمقر الشرآة في منطقة استراتيجية لمدين
  . ومستلزمات التوسع للشرآة 

 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 م، وذلك نتيجة لالرتفاع في اإلنفاق المستخدم لتطوير٢٠٠٥سعودي في سنه ريال ) سالب( مليار ٢٫٧ظهرت صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيليه 
يشتمل الجدول أدناه على ملخص التدفقات النقدية الناتجة من . املاألراضي وإنشاء مشاريع سكنَية ضخمة  والمتمِثل في التغيير في صافي رأس المال الع

  .م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤النشاطات التشغيلية خالل السنوات المالية  
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  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية: ٦١الشكل رقم 

 )بماليين الرياالت السعودية(
نسبة النمو 

نوي نسبة النمو الس  م٢٠٠٦  ٢٠٠٦السنوي 
 م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  ٢٠٠٥

 البند

 صافي الدخل ١،٠٨٨٫٧ ١،٧٧٥٫٤  %٦٣٫١ ١،٨١٣٫٩ %٢٫٢
 إستهالآات واطفاءات ٢٫٤ ١٤٫٣  %٧٩٣٫٨ ١٨٫٤ %٢٨٫٧
  ة الخدمنهايةمخصص   ٠٫٤  ١٫٢  %)٧٠(  ١٫٤ %١٦٫٧

  بيع أسهم خزينة)  أرباح/(خسائر بيع موجودات  ٠٫٠٣  -  -  ٤٠. -
  في تحصيلهامخصص ديون مشكوك  - ٣٫٧  - ٠٫٣٥ %)٩٠٫٥(
 صافي التغير في رأس المال العامل )٤،٠٤٥٫٥( )٤،٥٣٨٫٥(  %١٢٫٢ (١،٠١٢) %)٧٧٫٧(
  من النشاطات التشغيلية)/ المستخدم في(صافي النقد   )٢،٩٥٣٫٧(  )٢،٧٤٣٫٧(  %)٧٫١( ٨٢١٫٨  %)١٣٠(

  .القوائم المالية المراجعة: المصدر 

 رأس المال العامل

يؤآد و.  من الوسائل الهامة التي تعبر عن سيوله موجودات الشرآةالصول المتداولة عن الخصوم المتداولة ويعتبر هذا المؤشرفائض ايمثل راس المال العامل 
. ابمجلس اإلدارة وإدارة الشرآة بأنه يوجد لدى الشرآة األموال الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل خالل فترة االثني عشر شهرًا التالية لنشرة االآتت

  م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يشتمل الجدول أدناه على ملخص رأس المال العامل خالل السنوات المالية  
  رأس المال العامل: ٦٢الشكل رقم 

  .القوائم المالية المراجعة: المصدر 
في عام سعودي  مليون ريال ٣،٧٢٥٫٣التنفيذ حيث بلغت االرتفاع  الملحوظ في رأس المال العامل في المقام األول لالرتفاع الحاد في أعمال اإلنشاءات قيد يعزى 
وقد بدأت دار األرآان خطة عامة . سعوديريال   مليون٧،٩٣٥ إلى ٢٠٠٦م لتعود وترتفع في العام ٢٠٠٥في عام  سعوديريال  مليون ٧،٥٩٢٫٩م و ٢٠٠٤

  .  مستفيدة من التمويل الذي توفر بفضل زيادة رأس المال٢٠٠٤للتوسع في عام 

 قات النقدية من النشاطات االستثماريةالتدف

مليون ريال سعودي في ) سالب (٤٤٧٫٧م بالمقارنة مع ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في سنه ٤٥٫٢بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
ر في مشاريع أخرى لمطوريين آخرين لتعود وتحقق أرباحًا من  ثابتة واإلستثمااصول لقيام الشرآة بشراء ٢٠٠٤ويعود هذا النقص في العام . م٢٠٠٤سنه 

 ٤٩٫٣ و ٦٦٫٤ ثابتة بقيمة اصول مليون ريال سعودي على التوالي باإلضافة إلى شراء ٩١٫٥و ١١١٫٥م بقيمة ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥إستثماراتها السابقة في العامين 
   . على التوالي  مليون ريال سعودي٤٢٫٢ و ٤٥٫٢ بلغت مليون ريال سعودي على التوالي، مَما دفع بتدفقات نقدَية إيجابَية

  التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية: ٦٣الشكل رقم 

 )بماليين الرياالت السعودية(
 م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

 البند

 شراء اصول ثابتة )٧٤٫٦( )٦٦٫٤( )٤٩٫٣(
 مصاريف إيرادَية مؤجلة )٥٫٤( - -
 موسةاصول غير مل )٠٫١( ٠٫١ -

 إستثمارات )٣٦٧٫٥( ١١١٫٥ ٩١٫٥
  المحصل من بيع اصول ثابتة  ٠٫٠٤  -  --

  النشاطات االستثمارية) من/ المستخدم في (صافي النقد   )٤٤٧٫٧(  ٤٥٫٢ ٤٢٫٢١٨

  القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 مليار ريال ٣٫٤ نقديه مستخدمه بلغت تم مقارنه بتدفقا٢٠٠٥ مليار ريال سعودي في سنه ٣٫١التمويليه ألنشطة بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في ا
وتعود التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويليه بشكل رئيسي إلى المقبوض من الزيادة في رأس المال التي قامت بها الشرآة في . م٢٠٠٤سعودي في سنه 

 تعود التدفقات النقدية المستخدمة في ٢٠٠٥بينما في عام .  مليار ريال سعودي٢٫٤ مليار ريال سعودي ، وإعادة لبيع أسهم خزينة بقيمة ٥٫٣مة م بقي٢٠٠٤عام 
، آما ظهرت  مليار ريال سعودي١٫٣ م بصوره رئيسيه إلى اإلحتياطي العام بمبلغ  مليار ريال سعودي وتوزيع أرباح بمبلغ ٢٠٠٥األنشطة التمويليه خالل 

 مليون ريال ١،٦٢٠ قدرهامليار ريال سعودي نظرا لقيام الشرآة بتوزيع أرباح ) ١،٢٠٥٫٩ (تم بلغ٢٠٠٦ت نقدية سالبة من األنشطة التمويلية في العام تدفقا
  .  مليون ريال سعودي٤١٤والحصول على تمويل اسالمي من بنوك محلية بلغ . سعودي

  .م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ و ٢٠٠٤قات النقدية من النشاطات التمويلية خالل السنوات المالية يعكس الجدول أدناه ملخصًا بالتدف

 )بماليين الرياالت السعودية(

نسبة النمو السنوي 
٢٠٠٦  

نسبة النمو السنوي   م٢٠٠٦
٢٠٠٥  

 البند  م٢٠٠٤ م٢٠٠٥

 االصول المتداولة ٥،٦٧٢٫٢ ١٠،٥٥١٫٦  %٨٦ ١١،٤٢٦  %٨٫٣
 الخصوم المتداولة ٥٩٣٫٣ ٤٠٤٫١  %)٣١٫٩( ١،٠٦٦  %١٦٣٫٨
 رأس المال العامل ٥،٠٧٨٫٩ ١٠،١٤٧٫٥  %٩٩٫٨ ١٠،٣٦٠  %٢٫١
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  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية : ٦٤الشكل رقم 

 )بماليين الرياالت السعودية (
 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

 البند

 مرابحات إسالمَية ٢١٫٩ (٢٥٫١) ٤١٤
  حسابات الشرآاء (٥٤٣٫٥) - -
  رأس المال ٥،٣٣٠ - -
  إحتياطي نظامي -  ٣،٠٩٨٫٤  -
  إحتياطي عام ١٫٠٤١ (١،٠٤١) -
  أسهم خزينة (٢،٤١٨٫٣) ٢،٤١٨٫٣ -

 توزيعات أرباح - (١،٢٩١٫٩) (١،٦٢٠)
  من النشاطات التمويليه)/  المستخدم في(صافي النقد  ٣،٤٣١٫١  ٣،١٥٨٫٦  (١،٢٠٥٫٩)

  القوائم المالية المراجعة: المصدر



 

 ٦٩ 

  آز الماليقوائم المر
  .م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ أدناه على قوائم المرآز المالي المختصرة للسنوات المالية المنتهية بتاريخ ليشتمل الجدو

  .م٢٠٠٦م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤خالل األعوام   قوائم المرآز المالي :٦٥الشكل رقم 

  بماليين الرياالت السعودية
نسب النمو 

نصف 
  السنوية

ول النصف األ
٢٠٠٧  

النصف 
األول 
٢٠٠٦  

نسبة النمو 
السنوي
٢٠٠٦  

 م٢٠٠٦
نسبة النمو 
السنوي
٢٠٠٥  

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥
  البند

 نقدية وشبه نقدية   ٦٥٫٥ ٥٢٥٫٦  %٧٠٢٫٤٤ ١٨٣٫٦ ٦٥٫٠٧-٪ ٧٥٠٫٥ ٩٠١٫٨  %٢٠٫١٦
 ذمم مدينة ٥٠٩٫٣ ٤٣٧٫٨  %١٤٫٠٤- ٤٨٠٫٦ ٩٫٧٨٪ ٣٨٣٫٢ ٦٤٨٫٢  %٦٩٫١٥
  مشاريع قيد التنفيذ ٣،٧٢٥٫٣ ٧،٥٩٢٫٩  %١٠٣٫٨٢ ٧،٩٣٥ ٤٫٥١٪ ٨،٢٦١٫٧ ٩،٥٣٥٫٥  %١٥٫٤٢
  أراضي مطَورة ١،٢٥٠٫٣ ١،٧٩٥٫٦  %٤٣٫٦١ ٢،٥٣٠ ٤٠٫٩٠٪  ١،٦٦٠٫٩ ٢،٩٧١٫٧ %٧٨٫٩٢
 مصاريف مدفوعة مسبقًا وأخرى ٤٩٫٤ ٧٨٫٦  %٥٩٫١١ ٢١٨٫٠  %١٧٧٫٠٠ ١٩٤٫٦  ٩٨٦٫٢ %٤٠٦٫٧٨
 رة األجلإستثمارات قصي ٧٢٫٣ ١٢١٫٠  %٦٧٫٣٦ ٧٧ ٣٦٫٣٦-٪ ١٢١ ٧٧ ٣٦٫٣٦-٪
 مجموع االصول المتداولة ٥،٦٧٢٫٢ ١٠،٥٥١٫٦  %٨٦٫٠٢ ١١،٤٢٦ ٨٫٢٩٪ ١١،٣٧٢ ١٥،١٢٠٫٦ %٣٢٫٩٦

                 
 استثمارات طويلةاألجل ٢٩٥٫٢ ١٣٥٫٠  %٥٤٫٢٧- ٨٧٫٥ ٣٥٫١٩-٪ ١٣٥ ٣٧٫٥ %٧٢٫٢٢-

 ت الثابتةصافي القيمة الدفترَية للموجودا ٨٠٫٣ ١٣٣٫٥  %٦٦٫٢٥ ١٦٥٫٥ ٢٣٫٩٧٪ ١٢٦٫٥ ١٥٨٫١ %٤٦٫٣٢
 صافي مصاريف مؤجله ٤٫٧ ٣٫٦  %٢٣٫٤٠- ٢٫٥ ٣٠٫٥٦-٪ ٢٫٩ ٥٣٫٥ %١٧٤٤٫٨٣

 اصول غير ملموسة ٠٫١ -   -  - - 
          
 مجموع االصول غير المتداولة ٣٨٠٫٤ ٢٧٢٫١  %٢٨٫٤٧- ٢٥٥٫٦  %٦٫٠٦-  ٢٦٤٫٥  ٢٤٩٫٢ %٥٫٧٨-
                 

  مجموع االصول ٦،٠٥٢٫٦ ١٠،٨٢٣٫٨  %٧٨٫٨٣ ١١،٦٨١ ٧٫٩٢٪ ١١،٦٣٦٫٥ ١٥،٣٦٩٫٨ %٣٢٫٠٨
                 
  أوراق دفع  ٢٥٫١ -   --  -  

  مرابحات إسالمَية        ٤١٤  ١٣٤٫٧ ٨٧٠  %٥٤٥٫٨٨
  مساهمي المشاريع ٤٢٩٫٩ ٨٣٫٨  %٨٠٫٥١- ٣٤٫٥ ٥٨٫٨٣-٪ ٤١ ٩٫٩ %٧٥٫٨٥-

  ذمم دائنة ٨١٫٢ ٩٤٫٨  %١٦٫٧٥ ٤٥ ٥٢٫٥٣-٪ ٦٥٫٦ ٦٧٫٧ %٣٫٢٠
  مصروفات مستحقة وأخرى ٥٧٫٠ ٢٢٥٫٤  %٢٩٥٫٤٤ ٥٧٢ ١٥٣٫٧٧٪ ١٨٩٫٢ ٦٥٨٫٣ %٢٤٧٫٩٤

  طرف دائن ذو عالقة    ٩٢.  - ١٫٧ 
          

  مجموع الخصوم المتداولة  ٥٩٣٫٣ ٤٠٤٫١  %٣١٫٨٩- ١،٠٦٦ ١٦٣٫٨٠٪ ٤٣٠٫٦ ١،٦٠٧٫٨ %٢٧٣٫٣٩
                 
  حسابات الشرآاء    -    

  فأة نهاية الخدمةمخصص مكا ٠٫٨ ١٫٩  %١٣٧٫٥٠ ٣٫١ ٦٣٫١٦٪ ٢٫٢ ٣٫٩ %٧٧٫٢٧
  صكوك اسالمية   -  -  - - -  - ٢٫٢٥٠ 
 مجموع الخصوم غير المتداولة ٠٫٨ ١٫٩  %١٣٧٫٥٠ ٣٫١ ٦٣٫١٦٪ ٢٫٢ ٢،٢٥٣٫٩ 
                 

  مجموع الخصوم  ٥٩٤٫١ ٤٠٦٫٠  %٣١٫٦٦- ١،٠٦٩ ١٦٣٫٣٠٪ ٤٣٢٫٨ ٣،٨٦١٫٧ %٧٩٢٫٢٦
                 

  رأس المال ٥،٤٠٠ ٥،٤٠٠  %٠٫٠٠ ٥،٤٠٠ ٠٫٠٠٪ ٥،٤٠٠ ٥،٤٠٠ %٠٫٠٠

٢١٥٤٫٦٦ ٣،٢٤٢٫٢ ٠٫٠٠٪ ٣،٢٤٢٫٢ ٣،٢٤٢٫٢ %٠٫٠٠
  احتياطي نظامي ١٤٣٫٨ ٣،٢٤٢٫٢  %

  احتياطي عام ١،٠٤١٫٠ -   -  - - 
  أسهم خزينة )٢،٤١٨٫٣( -   -  - - 

  أرباح مستبقاه ١،٢٩١٫٩ ١،٧٧٥٫٥  %٣٧٫٤٣ ١،٩٦٩٫٤  %١٠٫٩٢  ٢،٥٦١٫٤ ٢،٨٦٥٫٨ %١١٫٨٨

١٠،٦١١٫  %١٫٨٦  ١١،٢٠٣٫٧  ١١،٥٠٨ %٢٫٧٢
  مجموع حقوق المساهين ٥،٤٥٨٫٥ ١٠،٤١٧٫٧  %٩٠٫٨٥ ٧

                 
  مجموع الخصوم، وحقوق المساهمين ٦،٠٥٢٫٦ ١٠،٨٢٣٫٨  %٧٨٫٨٣ ١١٫٦٨١ %٧٫٩ ١١،٦٣٦٫٥ ١٥،٣٦٩٫٨  %٣٢٫٠٨

  القوائم المالية المراجعة: المصدر

  المرآز المالي 

إذا ما قورن بالفترة % ٧٫٩م وبنمو نسبته ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ مليار ريال سعودي آما في١١٫٦٨١  لشرآة دار اإلرآان للتطوير العقارياالصولبلغت قاعدة 
  .  مليار ريال سعودي١١٫٤٢٦ خالل هذه الفترة لتصل إلى زادت المتداولة قد االصولومن أسباب هذا النمو أن . م٢٠٠٥ ديسمبر من العام ٣١المنتهية في
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  : المتداولة االصول

  يةنقدية وشبة نقد

 ١٨٣٫٦مليون ريال سعودي لتصل إلى  ٦٥٫٥م ٢٠٠٤حيث بلغت في عام % ١٨٢٫٥ بنسبة نمو ٢٠٠٤عن العام ٢٠٠٦نمت النقدية وشبة النقدية في العام  
م ٢٠٠٥لعام لما بلغته في نهاية ا% ٦٥م  بنسبة ٢٠٠٥م عن العام ٢٠٠٦م ولكن بإنخفاض في نسبة النمو السنوي للعام ٢٠٠٦مليون ريال سعودي في العام 

م لتصل ٢٠٠٥في عام سعودي مليون ريال ٧٨٫٦للمصاريف المدفوعة مسبقًا من % ١٧٧ مليون ريال سعودي، ويعود هذا اإلنخفاض إلى الزيادة بنسبة ٥٢٥
آما  مدة تنفيذ المشاريع م للتعاقد مع المقاولين ودفع دفعات مقدمة أعلى لتقليص٢٠٠٥حيث اتجهت الشرآة في عام م  ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٢١٨

في العام سعودي  مليون ريال ٤٥م  لتصل الحسابات الدائنه إلى ٢٠٠٥ مليون ريال في عام ٩٤٫٨من % ٥٢مع تخفيض لحساب الدائنيين  بنسبة تزامن ذلك 
   .م٢٠٠٦

  آلَية البيع المعتمدة
  آلَية البيع المعتمدة  : ٦٦الشكل رقم 

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  البند
النصف 

ول األ
٢٠٠٦  

النصف 
األول 
٢٠٠٧  

  ١٤٫٣  ١٣٫٥  ١٤٫١  ٧٫٩  ٢٣٫٣  (%)مبيعات نقدَية
  ١١٫٥  ١٠٫٢  ١٠٫٧  ١٣٫٧  ١٥٫٢  (%)مبيعات نقدَية عبر شرآة مملكة التقسيط

  ٤٤٫١  ٤١٫٤  ٤٣٫٥  ٤٧٫١  ٤١٫٠  (%)مبيعات نقدَية عبر شرآات أخرى
  ٣٠٫١  ٣٤٫٩  ٣١٫٧  ٣١٫٣  ٢٠٫٥  (%)تسهيالت إئتمانَية

  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  (%)المجموع

  . المالية المراجعةتقرير: المصدر
 ترتكز على تطبيق معايير دقيقة إلختيار العمالء تتضَمن دراسة العميل من الناحية اإلئتمانَية ومعرفة  جديدةةتماني ائسياسة ٢٠٠٤في عام   دار األرآانعتمدتإ

ه جميع دلكَية العقار إلسم العميل بشكل نهائي إلى حين سدام السابقة مع الشرآة وسداده لجميع ديونه، وعدم نقل مقدرته المالَية، السيرة الجَيدة للعميل عبر تعامالته
وأدى .  المرموقةسمعةذوي ال ة والعمالءالعقاري شرآاتلليوما  ١٢٠لى إ تصل ةتمانيائتسهيالت  بإبرام وقامت الشرآة .الرصيد المستحق عليه آضمان إضافي

شرآة  مساهمة المبيعات النقدية خالل تبينما انخفضم، ٢٠٠٦ العامفي % ٣١٫٧لى إ م٢٠٠٤عام في  %٢٠٫٥ من ية آبيرة في المبيعات االئتمان زيادةإلىذلك 
م ثم ٢٠٠٥في عام % ٤٧٫١الى م ٢٠٠٤في العام % ٤١ المبيعات النقدية من خالل شرآات أخرى من وارتفعت%١٠٫٧الى % ١٥٫٢من  مملكة التقسيط

 وذلك من آبير بشكل )المبيعات النقدية(  الدفع النقدي المبيعات الخاَصة بالعمالء الذين يعتمدون على انخفظتآما . م٢٠٠٦العام في % ٤٣٫٥إلى  انخفضت
 . م٢٠٠٦ في العام %١٤٫١م إلى ٢٠٠٤في عام % ٢٣٫٣

  ة نالحسابات المدي

 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع ٤٨٤٫٧م لتصل إلى ٢٠٠٦في العام % ٤٫٨يات البيع بنسبة  من عملىانخفض إجمالي الحسابات المدينة المتأنية بالدرجة األول
 يومًا لقاعدة زبائن ١٢٠ -٩١ويعود هذا االنخفاض إلى سياسة الشرآة المتشِددة أآثر فأآثر بمنح تسهيالت تمتد من .  م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي للعام ٥٠٩

و % ٦إلى % ٧ يومًا إنخفاضًا من ١٨٠-١٢١ يومًا و ١٢٠-٩١وقد سَجلت عدد األيام الدائنة لفترة .  يومًا١٨٠ أطول تصل إلى محدودة من النخبة وإستثنائًيا لفترة
  .م على التوالي٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ لألعوام  من المبيعات الدائنة%٣إلى % ٢٢

  )من صافي ذمم المبيعات الغير نقديه( الحسابات المدينةتقادم : ٦٧الشكل رقم 

  عدد األيام
  السنة

١٨٠ -١٢١  ١٢٠-٩١  ٩٠-٦١  ٦٠-٣١  ٣٠-٠  
١٠  %٢٠  %٣٨  %٣٢  ٢٠٠٤%  -  
٢٢  %٧  %٢٨  %٢٠  %٢٣  ٢٠٠٥%  
٣٪  ٦٪  %١٨  %٤٠  %٣٣  ٢٠٠٦  

  تقرير المراجعة الماليه :المصدر 
  

ى أن     يومًا لقاعدة زبائن النخ    ١٨٠آما هو موضح في الجدول أعاله، فإن سياسة الشرآة القاضية بمنح تسهيالت تمتد إلى                د عل ة    % ٤٠بة تعتم من الحسابات المدين
ا في    ٩٠من الحسابات المدينة يتم دفعها خالل   % ١٨ يومًا وأآثر من     ٦٠-٣١هي من صنف فترة زمنية تمتد من         ك آم ام    ٣١ يومًا آحد أقصى وذل سمبر من الع  دي

  .م٢٠٠٦

  المشاريع قيد التنفيذ

ام         ٣٫٧٢إرتفعت قيمة المشاريع قيد التنفيذ بشكل ملحوظ من           ال سعودي في الع ار ري ى  ٢٠٠٤ ملي ام      ٧٫٩٣م إل ال سعودي في الع ار ري سبة   ٢٠٠٦ ملي ك بن م وذل
 :،ويعود سبب االرتفاع للنمو في% ١١٣تقارب الـ 

سكنية ، حيث بلغت  –١ ام ٢٫٤ المشاريع ال ة الع ي نهاي ال سعودي ف ار ري ل ٢٠٠٦ ملي ي . و١٢٫٦٧٥م وتمث كنية ف دة س ار ١٣ح ال  مشروع من مستوى ملي ري
ة    .  مشروعًا١١ وحدة سكنية في ٢٫١٨٢م وآانت تمثل   ٢٠٠٤سعودي في عام     ار المبنَي سبة األمت شاء من    /وآما هو موضح في الجدول أدناه، فقد إرتفعت ن د اإلن قي

  .قصرم وذلك بسبب البدء بتنفيذ مشروع شمس الرياض ومشروع ال٢٠٠٦في العام . م. م٧،٤٤٣،١٥٠م إلى ٢٠٠٤في العام . م. م٧٧٦،٨٤٢
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 )الوحدات السكنَية والتجارَية(المشاريع قيد التنفيذ : ٦٨الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية(  السنة

 سم المشروعإ  م٤٢٠٠ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦
 المؤنسية  ٩٦٫٦  ١٧٫٦  
 أبراج المشاعر  ٥٨٫٩  ٣٥٫١  
  العوالي  ٤٫٢  ٢٫٨  

  اشبيلية  ٤٢٦٫١  ١٩٦٫٤  ٦٢٫٨
 التعاون  ٠٫٣٣  -  
  أبراج األبرار  ١٥٦٫٨  ٠٫٤٨  
  المنار  ٠٫٤٤  -  
  مشروع جدة  ٨٧٫٠  ٦٩٫٣  
  النور  ١١٫٦  -  

  التالل  ١٤٦٫٣  ٢٠٤٫٧  ٢١٣٫٨
  ٢النور  ١١٫٧  ٦٫٠  
  القصر  ٣٦٫٦  -  
  الخالدية  ١٧٫٩  -  
  الربيع    ٢٦٫٥  
  المرجان    ٢٧٫٥  
  )٤المرحلة  (الفالح    ٥٦٫٨  
  ٢قرطبة     ٦٫٠  
  المدينة    ٤٨٫٦  
  الرحمة    ٤٤٫١  
  المؤنسية     ٢٥٫٥  -

  البحيرة    ٩٫٨  ١٢٫٤
  )١القسم ( القصر    ٨٧٫٧  ٢٢١٫٥
  )٢القسم ( القصر    ٣٩٫٥  ٢١٦٫٦
  )٣القسم ( القصر    ٣٩٫٥  ٢١٤٫٠
  )٤القسم ( القصر    ٣٩٫٥  ٢٢٢٫٣
  المشروع التجاري) ٥القسم ( القصر    ١٠٩٫٦  ٢٢٦٫٣
  )١القسم (شمس الرياض     ٢٢٤٫٥  ١٨٩٫٦
  )٢سم الق(شمس الرياض     ٢٢٤٫٥  ١٨٤٫٥
  )٣القسم (شمس الرياض     ٢٢٤٫٥  ١٩١٫٩
  )٤القسم (شمس الرياض     ٢٢٤٫٥  ١٩٠٫١
  )٥القسم (شمس الرياض     ٢٩٩٫٤  ٢٩٩٫٤

  اإلجمالي  ١،٠٥٤٫٥  ٢،٢٩٠٫٦  ٢،٤٤٥٫٥
  عدد المشاريع قيد اإلنجاز  ١٣  ٢٦  ١٣

  عدد الوحدات قيد اإلنجاز  ٢،١٨٢  ١٣،٨٦٢  ١٢،٦٧٥
  )بالمتر المرَبع(مساحة العاَمة قيد اإلنجاز ال  ٧٧٦،٨٢٤  ٧،٨٥٣،٥٦٥  ٧،٤٤٣،١٥٠

  نسبة اإلنجاز  %٧٣  %٥٥  %٣٧٫٧
  

 مليون متر مربع آما في ٥ مشروعًا تمتد على مساحة ٢٣ مليار ريال سعودي وآانت تمثل ٢٫٧ النمو في عدد األراضي قيد التطوير التي ارتفعت من - ٢ 
  .م ٢٠٠٦ مليون متر مربع في نهاية العام ٦٫٨مشروعًا تمتد مساحته ٢١يمثل  مليار ريال سعودي ، و٥٫٥ إلى ٢٠٠٤ديسمبر من العام 

  األراضي قيد التطوير: ٦٩الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية(  السنة

 البند  م٤٢٠٠ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

 آلفة األرض  ١،٣٩٣٫٧  ٤،٢٠٣٫٠  ٣،٥٨٥٫٥
 آلفة تطوير األرض  ١،٢٧٧٫٠  ١،٠٩٩٫٢  ١،٩٠٤٫٨
  اإلجمالي  ٢،٦٧٠٫٧  ٥،٣٠٢٫٣  ٥،٤٩٠٫٣

  )بالمتر المرَبع(المساحة   ٥،٠٧٢،٣٥١  ٧،٧٢١،٧٨١  ٦،٨٧٥،٤٧٦
  عدد المشاريع  ٢٣  ٢٥  ٢٤

  

  األراضي المطَورة

 م لتصل ٢٠٠٦م ديسمبر ٢٠٠٤ضمن الفترة ديسمبر % ١١٠آما أن األراضي المطورة والمملوآة من الشرآة آجزء من المخزون والجاهزة قد ارتفعت بنسبة 
  .م٢٠٠٤ مليار ريال سعودي للعام ١٫٢ مليار ريال سعودي بالمقارنة مع ٢٫٥٣إلى 
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  المخزون من مشاريع األراضي : ٧٠الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية(  السنة

 البند  م٤٢٠٠ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦

 آلفة األرضي  ١،٠٩٢٫٨  ١،٢٤٠٫٦  ١،٧٣٤٫٥
 آلفة تطوير األرضي  ١٥٧٫٥  ٥٥٥٫٠  ٧٩٦٫٣

  اإلجمالي  ١،٢٥٠٫٤  ١،٧٩٥٫٧  ٢،٥٣٠٫٧
  )بالمتر المرَبع(المساحة   ٢،٠٦١،٣٨٤  ٢،٣٣٣،٥٣٠  ٣،٣١٤،٦١٦

  
 آما في نهاية يولقد شمل مخزون األرض. إن ارتفاع  مخزون األرض يتماشى مع استراتجية الشرآة خالل السنتين المنصرمتين والقاضية بتطوير مشاريع آبرى

إن المشروعين .  التاريخيةكلفةت الشرآة تقيم مشاريعها واألراضي لديها حسب بياناتها المالية بسعر المع اإلشارة إلى أن.  أرض مطورة١٩م ٢٠٠٦العام 
   ٣٦ بالصفحة رقم" ملخص المشاريع الرئيسية " قسم أنظرفضًال(م هما مشروع القصر ومشروع شمس الرياض ٢٠٠٦الرئيسين  قيد اإلنشاء آما في ديسمبر 

  )من هذه النشرة

  لمتداولة ااالصول غير

م بسبب ٢٠٠٤ غير المتداولة بشكل ملحوظ في العام االصولوقد ارتفع هذا الجزء من . وتشمل البناء، اآلليات، الفرش، األجهزة، والتطوير التحسينات على البناء
  .شراء الشرآة للمبنى الحالي لفرعها الرئيسي في الرياض

  األستثمارات طويلة األجل 

 أو اقل ضمن استثمارات سنةوقد صنفت اإلستثمارات المستحقة ضمن فترة . م٢٠٠٤ في العام آخرىه  ضمن مشاريع عقاريأستثمرت الشرآة في مساهمات
  وذلك ٢٠٠٦و م٢٠٠٥وقد تم تصفية جزء مهم من هذه اإلستثمارات في األعوام . اما ما  يزيد عن سنة قد صنفت ضمن استثمارات طويلة االجلقصيرة األجل 

  م٢٠٠٦ في عام ٨٧٫٨تصل الي ل% ٧٠٫٣بإنخفاض 
 اإلرتفاع في النشاط وتيرةم لتعكس ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في العام ١٦٥٫٥م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٨٠٫٣ من االصولارتفع صافي 

  .للشرآة خالل األعوام المنصرمة 

  :الخصوم وحقوق الشرآاء

  مساهمات المستثمرين والمرابحة : الخصوم المتداولة 

وقد قامت الشرآة بتمويل بعض من مشاريعها عبر مساهمات بعض المستثمرين لقاء جزء . م ٢٠٠٦في نهاية العام  مال السا من ر%١٠بلغ مجموع الخصوم 
  .من االرباح عند تحقيقها

  
وقد نتج هذا . م ٢٠٠٦بر من العام  مليون ريال سعودي آما في سبتم٣٩٫٧م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في ديسمبر من العام ٤٢٩٫٩وقد انخفضت من 

   لتمويل عبر مؤسسات مالية وتمويلية ىاإلنخفاض عن التوجه إلى مصادر آخر
  

  الحسابات الدائنة والمصاريف المستحقة 

ويعود  م٢٠٠٦  مليون ريال سعودي في العام٤٦م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام ٨١٫٢وتمثل بشكل خاص المدفوعات للمقاولين وقد انخفضت من 
سبب انخفاض مستحقات المقاولين التباع ادارة الشرآة سياسة مساعدة المقاولين لدفع مستحقاتهم وعدم تاخيرها لقيامهم بالوفاء بااللتزامات التشغيلية وذلك بهدف 

  .التاآد من انجاز المشاريع بالوقت المحدد
 مليون ريال سعودي وقد ساهمت مستحقات ٥٧٢م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام ٥٧ المصاريف المستحقة للفترة عينها من ارتفعتوعلى صعيد آخر 

 للزيادة م٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في العام ٢٧٠م إلى ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في العام ٢٨٫٨الزآاة الشرعية بجزء آبير من هذه الزيادة إذا ارتفعت من 
  .راس المالالطبيعية في الوعاء الزآوي نتيجة لزيادة 

  رأس المال وحقوق المساهمين 

وآانت الشرآة  قد .  رياالت سعودية للسهم١٠ مليون سهم بقيمة إسمية تبلغ ٥٤٠ مليار ريال سعودي مقسم إلى ٥٫٤م ٢٠٠٦بلغ رأس مال الشرآة في نهاية العام 
 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار ٥،٤٠٠ال سعودي إلى  مليون ري٧٠رأس مالها من بزيادة الشرآة م حيث قامت ٢٠٠٤رفعت رأسمالها في العام 

مستثمرين  من ال٦٠عدد  ل ريال سعودي٢٩ سهم بعالوة إصدار قدرها ١٠٢،٥٦٤،١٠٠ ريال سعودي للسهم ومنها ١٠ سهم قيمتها االسمية ٥٢٦،٠٠٠،٠٠٠
  . . من المؤسسين١٢وعدد جدد ال

سهم قد تم بيعها للمساهمين  ٤٢٣،٤٣٥،٩٠٠لشرآة بعد عملية الزيادة في رأس المال إذ أن من أسهم ا% ٨١على حوالي  المؤسسونوقد حافظ المساهمون 
لمزيد من المعلومات  (.وقد مكنت هذه الزيادة الشرآة من التوسع في مشاريعها السكنية والتطويرية لألراضي.  دون عالوة إصداربالقيمة اإلسمية للسهم المؤسسين
  ).من هذه النشرة   ٢٥ لصفحة رقمبا" رأس المال تطور "أنظر قسم 

 ريال سعودي للسهم واحتفظت بها ٣٩وقد قامت الشرآة باعادة شراء لجزء من األسهم التي قامت ببيعها للمساهمين الجدد بعالوة إصدار وذلك بسعر آلي بلغ 
  .م ٢٠٠٤آأسهم خزينة في فترة الحقة من العام 

 إضافي على ربح وقد حققت دار ) ريال١٠القيمة االسمية للسهم (  ريال سعودي للسهم٤١نة لديها بسعر آلي بلغ م قامت الشرآة ببيع أسهم الخزي٢٠٠٥وفي العام 
   .الشكل ادناهفي ضح هو مو آما ريال سعودي ٢ بلغ لسهما



 

 ٧٣ 

 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة التغير في حقوق المساهمين آما في : ٧١الشكل رقم 

  )بماليين الرياالت السعودية( 

جاري   أسهم خزينة  أرباح مبقاة  المجموع
  الشرآاء

إحتياطي 
  عام

إحتياطي 
  رأس المال  نظامي

  البند

  ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١حقوق المساهمين في   ٧٠٫٠  ٣٥٫٠  -  ٥٤٣٫٥  -  ٣١٢٫٠  ٩٦٠٫٥
  إيداع رأس المال  ٥،٣٣٠٫٠  -  -    -  -  ٥،٣٣٠٫٠
  إحتياطي عام  -  -  ١،٠٤١٫٠        ١،٠٤١٫٠

  حتياطي النظامي إلى اإلالمحَول  -  ١٠٨٫٨  -    -  )١٠٨٫٨(  -
  أسهم خزينة   -  -  -    )٢،٤١٨٫٣(     )٢،٤١٨٫٣(
  جاري الشرآاء        )٥٤٣٫٥(      )٥٤٣٫٥(

  ٢٠٠٤صافي دخل السنة   -  -  -    -  ١،٠٨٨٫٨  ١،٠٨٨٫٨
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١حقوق المساهمين في   ٥،٤٠٠٫٠  ١٤٣٫٨  ١،٠٤١٫٠    )٢،٤١٨٫٣(  ١،٢٩١٫٩  ٥،٤٥٨٫٥

                
  عالوة إصدار ألسهم  -  -  ١،٩٣٣٫٣    -  -  ١،٩٣٣٫٣

  حتياطي النظاميحَول من اإلحتياطي العام إلى اإلالم  -  ٢،٩٧٤٫٣  )٢،٩٧٤٫٣(    -  -  -
  أرباح بيع أسهم الخزينة  -  ١٢٤٫٠  -    -  -  ١٢٤٫٠

  توزيعات أرباح  -  -  -    -  )١،٢٩١٫٩(   )١،٢٩١٫٩(
  أسهم خزينة مباعة  -  -  -    ٢،٤١٨٫٣    ٢،٤١٨٫٣
  صافي دخل السنة  -  -  -    -  ١،٧٧٥٫٤  ١،٧٧٥٫٤
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١حقوق المساهمين في   ٥،٤٠٠٫٠  ٣،٢٤٢٫٢  -    -  ١،٧٧٥٫٤  ١٠،٤١٧٫٧

                
  توزيعات أرباح  -  -  -    -  )١،٦٢٠٫٠(  )١،٦٢٠٫٠(

  م٢٠٠٦صافي دخل العام   -  -  -    - ١،٨١٣٫٩  ١،٨١٣٫٩
  ٢٠٠٦سمبر  دي٣١حقوق المساهمين آما في   ٥،٤٠٠٫٠  ٣،٢٤٢٫٢  -    -  ١،٩٦٩٫٤  ١٠،٦١١

  القوائم المالية المراجعه:.المصدر
  
 ٢٠٠٦ ديسمبر ٣٠ مليار ريال نهاية ٥،٤ حيث بلغ رأس مال الشرآة ،أهمها بند رأس المال  بنودةتكون من عديالحظ أنه يطالع على بند حقوق المساهمين باإلو

من إجمالي حقوق المساهمين، أما بالنسبة للبند التالي % ٥٠أس المال ما نسبته  رياالت سعودية للسهم ويشكل ر١٠ مليون سهم بقيمة أسمية تبلغ ٥٤٠مقسم إلى 
من نظام  )١٧٦( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي المنصوص عليه بالمادة% ١٠فيتمثل ببند االحتياطي النظامي حيث يتم تجنيب نسبة قدرها 

التجنيب متى بلغ نصف رأس المال وقد تم تحويل بند االحتياطي العام لبند االحتياطي النظامي، أما بالنسبة لبند الشرآات ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 
 ريال سعودي ٣٩ إصدار وذلك بسعر آلي بلغ ةأسهم الخزينة فهو يتمثل بقيام الشرآة بإعادة شراء لجزء من األسهم التي قامت ببيعها للمساهمين الجدد بعالو

 قامت الشرآة ببيع أسهم الخزينة التي لديها بسعر ٢٠٠٥ وخالل عام ٢٠٠٤واحتفظت بها آأسهم خزينة في عام )  ريال١٠ ان القيمة االسمية للسهم علما( للسهم
  . ريال سعودي٢ ريال سعودي للسهم الواحد وقد حققت الشرآة ربح إضافي على السهم بلغ ٤١آلي بلغ 

 ريال للسهم صافي ربح ويتم االحتفاظ ٣ تتمثل في صافي دخل آل سنة وقامت الشرآة بتوزيع أرباحًا على مساهميها بمتوسط أما بالنسبة لبند األرباح المبقاة فهي
 .لسنة التي تليها لبباقي األرباح وترحيلها 

  

  التعهدات وااللتزامات الطارئة

 ريال سعودي لصالح ١،٥٠٥،١٦٨ت طارئة مقابل خطابات ضمان بمبلغ م التزاما٢٠٠٦ ديسمبر ٣١يوجد على الشرآة بتاريخ القوائم المالية المنتهية في 
  . ريال سعودي آتأمين٣٧٦،٢٩٢مصرف الراجحي وقام البنك بإحتجاز مبلغ 

الصكوك ("م ٢٠١٠ دوالر أمريكي ومستحقة في سنة ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠يوجد على الشرآة التزامات بموجب مستندات وعقود متعلقة بإصدار صكوك إجارة بقيمة 
التمويل "فضال انظر قسم (ولية محدودة مسجلة في جزر الكايمن  صكوك المحدودة، وهي شرآة ذات مسئتم إصدارها من قبل شرآة دار انترناشونال") ولىاأل

  :وتفصيل هذه اإللتزامات آما يلي). شرة من هذه الن٨٤ بالصفحة رقم" اإلسالمي والمديونية
  :ىبموجب اتفاقية إجارة عقارات الصكوك األول .١

  . لمتعلقة بعقارات الصكوك األولىتتحمل الشرآة آافة تكاليف الصيانة العادية واإلصالحات ا  ) أ(
 تدفع الشرآة لحساب شرآة شرآة دار انترناشونال صكوك المحدودة قيمة اإليجار عن آل فترة إيجار بالدوالر األمريكي في نفس يوم تاريخ   ) ب(

 .استحقاقها
  بموجب اتفاقية وآيل خدمة العقار .٢

  .أو أصول الصكوك األولى/وم الشرآة بجميع أعمال الصيانة الرئيسية المتعلقة بعقارات وتق  ) أ(
 .أو أصول الصكوك األولى/تقوم الشرآة بدفع جميع مبالغ الضرائب والزآاة المتعلقة بعقارات و  ) ب(
شرآة مسئولة عن أي تكاليف في حال عدم أو أصول الصكوك األولى من مخاطر الهالك الكلي وتكون ال/تكون الشرآة مسئولة عن تأمين عقارات و  ) ت(

 .التأمين
  بموجب ضمان الشرآة .٣

 والدقيق من قبل شرآة أصول العمران المحدودة لجميع التزامات يتضمن الشرآة لصالح شرآة دار انترناشونال صكوك المحدودة التنفيذ الواف  ) أ(
  . الصكوك األولى عند وفي وقت استحقاقهاألخيرة بدفع سعر تعهد شراء عقارات الصكوك األولى بموجب تعهد شراء أصول



 

 ٧٤ 

تضمن الشرآة لصالح شرآة دار انترناشونال صكوك المحدودة أنه في حال عدم تسديد شرآة أصول العمران المحدودة ألي من التزاماتها المالية أو   ) ب(
 مباشرة بالدفع ألمر شرآة أصول العمران تلك عدم قيامها بأي من التزاماتها عند استحقاقها بموجب تعهد شراء أصول الصكوك األولى، أنها ستقوم

 .المبالغ آأن الشرآة هي األصيل
  بموجب تعهد شراء عقارات الصكوك األولى .٤

فيما ال ) ب(في أي وقت قبل تاريخ االستحقاق األخير للصكوك األولى وفقط بعد وقوع حالة خرق، أو ) أ(محدودة صول العمران اليجوز لشرآة أ
م عمل قبل تاريخ االستحقاق األخير للصكوك األولى، أن تسلم للشرآة إشعارا بتفعيل تعهد شراء عقارات الصكوك األولى أيا) ١٠(يتجاوز عشرة 

 دوالر أمريكي باإلضافة إلى أي مبالغ مستحقة من قبل حاملي شهادات الصكوك ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠بسعر تعهد شراء عقارات الصكوك األولى والبالغ 
  .      يدهااألولى والتي لم يتم تسد

 
م ٢٠١٢ دوالر أمريكي ومستحقة في سنة ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠يوجد على الشرآة التزامات بموجب مستندات وعقود متعلقة بإصدار صكوك إجارة بقيمة 

فضال (زر الكايمن ولية محدودة مسجلة في ج صكوك المحدودة، وهي شرآة ذات مسئتم إصدارها من قبل شرآة دار األرآان انترناشونال") الصكوك الثانية("
  :وتفصيل هذه اإللتزامات آما يلي). من هذه التشرة ٨٤ بالصفحة رقم" التمويل اإلسالمي والمديونية"انظر قسم 

  :بموجب اتفاقية إجارة عقارات الصكوك الثاانية .١
  .الثانيةتتحمل الشرآة آافة تكاليف الصيانة العادية واإلصالحات المتعلقة بعقارات الصكوك   ) ت(
رآة لحساب شرآة دار األرآان انترناشونال صكوك المحدودة قيمة اإليجار عن آل فترة إيجار بالدوالر األمريكي في نفس يوم تاريخ  تدفع الش  ) ث(

 .استحقاقها
  بموجب اتفاقية وآيل خدمة العقار .٢

  .أو أصول الصكوك الثانية/ارات وتقوم الشرآة بجميع أعمال الصيانة الرئيسية المتعلقة بعق  ) ث(
 .أو أصول الصكوك الثانية/بدفع جميع مبالغ الضرائب والزآاة المتعلقة بعقارات وتقوم الشرآة   ) ج(
أو أصول الصكوك الثانية من مخاطر الهالك الكلي وتكون الشرآة مسئولة عن أي تكاليف في حال عدم /تكون الشرآة مسئولة عن تأمين عقارات و  ) ح(

 .التأمين
  بموجب ضمان الشرآة .٣

 المحدودة لجميع الصكوك والدقيق من قبل شرآة أصول يألرآان انترناشونال صكوك المحدودة التنفيذ الوافتضمن الشرآة لصالح شرآة دار ا  ) ت(
  .عند وفي وقت استحقاقهالثانية بموجب تعهد شراء أصول الصكوك الثانية التزامات األخيرة بدفع سعر تعهد شراء عقارات الصكوك 

لمحدودة أنه في حال عدم تسديد شرآة أصول الصكوك  المحدودة ألي من التزاماتها المالية أو تضمن الشرآة لصالح شرآة دار انترناشونال صكوك ا  ) ث(
نية، أنها ستقوم مباشرة بالدفع ألمر شرآة أصول الصكوك وجب تعهد شراء أصول الصكوك الثاعدم قيامها بأي من التزاماتها عند استحقاقها بم
 .المحدودة تلك المبالغ آأن الشرآة هي األصيل

  موجب تعهد شراء عقارات الصكوك الثانيةب .٤
فيما ال ) ب(في أي وقت قبل تاريخ االستحقاق األخير للصكوك الثانية وفقط بعد وقوع حالة خرق، أو ) أ(يجوز لشرآة أصول الصكوك المحدودة 

تفعيل تعهد شراء عقارات الصكوك الثانية بسعر أيام عمل قبل تاريخ االستحقاق األخير للصكوك الثانية، أن تسلم للشرآة إشعارا ب) ١٠(يتجاوز عشرة 
 دوالر أمريكي باإلضافة إلى أي مبالغ مستحقة من قبل حاملي شهادات الصكوك ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠تعهد شراء عقارات الصكوك الثانية والبالغ 

  .      الثانية والتي لم يتم تسديدها
 

   .م٣١/١٢/٢٠٠٦لك على الشرآة بتاريخ وال يوجد أي التزامات طارئه غير ذ



 

 ٧٥ 

  
  ٢٠٠٧ملخص للقوائم المالية لنصف السنة 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠قائمة المرآز المالي آما في 

 
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠  

  ريال سعودي  ريال سعودي  األصول
      ةاألصول المتداول

  ٧٥٠٫٥  ٩٠١٫٨  النقد والنقد المماثل
  ٣٨٠٫٦  ٦٤٥٫٧  صافي ذمم مدينة

  ١٢١  ٧٧  استثمارات قصيرة األجل
  ٨،٢٦١٫٧  ٩٫٥٣٥٫٥  مشاريع تحت التنفيذ

  ١،٦٦١  ٢٫٩٧١٫٧  مشاريع مطورة
  ١٩٤٫٧  ٩٨٦٫٢  مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى

  ٢٫٥  ٢٫٤  طرف ذو عالقة مدين
  ١١،٣٧٢  ١٥٫١٢٠٫٦  مجموع األصول المتداولة
      األصول غير المتداولة

      
  ٠  ٩٫٥  أراضي

  ١٣٥  ٣٧٫٥  استثمارات طويلة األجل
  ١٢٦٫٥  ١٤٨٫٦  صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة

  ٢٫٩  ٥٣٫٥  صافي مصاريف مؤجلة
  ٢٦٤٫٤  ٢٤٩٫٢  مجموع األصول غير المتداولة

  ١١،٦٣٦٫٦  ١٥٫٣٦٩٫٨  مجموع األصول
      نالخصوم وحقوق المساهمي

      الخصوم المتداولة
  ١٣٤٫٧  ٨٧٠  مرابحات إسالمية
  ٤١  ٩٫٩  مساهمي المشاريع

  ٦٥٫٧  ٦٧٫٧  ذمم دائنة
  ١٨٩٫٢  ٦٥٨٫٣  مصروفات مستحقة وأخرى

  ٠  ١٫٧  طرف ذو عالقة دائن
  ٤٣٠٫٦  ١٫٦٠٧٫٨  مجموع الخصوم المتداولة
      الخصوم غير المتداولة

  ٠  ٢٫٢٥٠  صكوك اسالمية
  ٢٫٣  ٣٫٨  ة الخدمةمخصص مكافأة نهاي

  ٢٫٣  ٢٫٢٥٣٫٨  مجموع الخصوم غير المتداولة
      حقوق المساهمين

  ٥،٤٠٠  ٥٫٤٠٠  رأس المال
  ٣،٢٤٢٫٢  ٣٫٢٤٢٫٢  احتياطي نظامي

  ٢،٥٦١٫٤  ٢٫٨٦٥٫٨  أرباح مبقاة
  ١١،٢٠٣٫٧  ١١٫٥٠٨٫١  مجموع حقوق المساهمين

  ١١،٦٣٦٫٦  ١٥٫٣٦٩٫٨  مجموع الخصوم وحقوق المساهمين
  

  مرآز الماليقائمة ال
 األصول نالحظ انه هناك نمو في إجمالي ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مقارنة مع الفترة ٢٠٠٧ يونيو ٣٠االطالع  على قائمة المرآز المالي للشرآة  آما في   من خالل

 ، وهذه الزيادة ناتجة عن ٢٠٠٧ يونيو٣٠آما في ١٥٫٣٦ إلى ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليار ريال سعودي آما في ١١٫٦٣حيث يالحظ أنها ارتفعت من % ٣٢بنسبة 
آذلك الزيادة في مشاريع مطورة  .٢٠٠٦ يونيو٣٠مقارنة مع % ١٥زيادة في بنود الموجودات ومن أهمها الزيادة في مشاريع تحت التنفيذ حيث زادت بنسبة 

  .٢٠٠٦ يونيو٣٠مقارنة مع % ٧٩حيث زادت بنسبة 
ة عن زيادة بند مرابحات إسالمية حيث يعتبر هذا التمويل تمويًال إسالميا قصير األجل من مصارف محلية أما بالنسبة للخصوم المتداولة فيالحظ هناك زيادة ناتج

وجميع تسهيالت االقتراض تتم وفقًا للشريعة اإلسالمية هذا باإلضافة إلى بند الخصوم غير المتداولة الذي يمثل في بند صكوك إسالمية وهي عبارة عن مستندات 
  . م٢٠١٠مليار ريال سعودي  مستحقة في سنة  ٢،٢٥٠ مليون دوالر أمريكي أي ما يعادل ٦٠٠ار صكوك إجارة بقيمة وعقود متعلقة بإصد

 يونيو ٣٠إذ نالحظ من خالل مقارنتنا بين رأس المال العامل والذي يمثل في األصول المتداولة مطروحًا منها الخصوم المتداولة أن رأس المال العامل آما في 
  .سعوديريال  مليار ٢٫٥٧ مليار ريال سعودي أي زيادة مقدارها ١٠٫٩٤ حيث بلغ ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليار ريال سعودي مقارنة مع ١٣٫٥١ بلغ ٢٠٠٧
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 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ة المنتهية  في فترقائمة الدخل لل

 
  

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧نيو  يو٣٠  
  ١،٧٣٤٫١  ١٫٩٥٤٫٧  إيرادات العمليات

  )٩٠٤٫٨(  )٩٤١٫٧(  العملياتتكلفة 

  ٨٢٩٫٣  ١٫٠١٣  إجمالي الدخل
      :مصاريف األعمال الرئيسة 

  )٩٫٥(  )١٠٫٧(  مصاريف بيع وتوزيع
  )١١٫٢(  )١٢٫٨(  مصاريف إدارية وعمومية

  )١٥٫٥(  )٦٫٦(  حصة الغير في أرباح المساهمات
  )٧(  )٧٫٧(  استهالك األصول الثابتة

  )٠٫٦٤(  )٦٫٧(  إطفاء مصاريف إيراديه مؤجلة

  ٧٨٥٫٤  ٩٦٨٫٣   األعمال الرئيسةصافي دخل السنة من
      :نتائج األعمال األخرى 

  ٠  )٣٤٫٩(  مصاريف مرابحات اسالمية
  ٠  )٥٢٫٧(  مصاريف صكوك اسالمية

  ٠٫٦  ١٨٫٣  االيرادات االخرى

  ٧٨٦  ٨٩٩   مخصص الزآاة الشرعية قبلالسنةدخل صافي 
  ٠ )٢٫٦(  ضريبة االستقطاع

  ٧٨٦  ٨٩٦٫٤   السنةدخل صافي 

 
 

  قائمة الدخل
  

م أن الشرآة حققت ارتفاعًا ملموسًا في إيراداتها حيث ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مقارنة مع نفس الفترة آما في ٢٠٠٧ يونيو ٣٠نالحظ من خالل  قائمة الدخل آما في 
 وهذا ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ مليار ريال سعودي آما في ١٫٩٥ إلى ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مليار ريال سعودي آما في ١٫٧٣من % ١٣ هقدرعدل نمو ارتفعت اإليرادات بم

  . وأسعار بيع األراضي المطورةبيع الوحدات السكنيةأسعار ارتفاع  هما سببين رئيسيينناتج عن 
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠من % ٤ يالحظ انه هناك زيادة طفيفة في بند التكاليف التتجاوز نسبتها ٢٠٠٧يو  يون٣٠ومن خالل اطالعنا على بند تكاليف العمليات آما في 

  .ناتجة عن طبيعة اعمال التطوير 
  .ناتج عن توسع الشرآة في نشاطاتها% ١٣٫٥وعند اطالعنا على بنود المصاريف بشكل إجمالي يالحظ هناك زيادة في بند المصاريف بنسبة 

وجود بنود مصاريف جديدة تتمثل في بند مصاريف مرابحات إسالمية والذي يتعلق ببند مرابحات إسالمية بقائمة المرآز المالي آذلك بند هذا باإلضافة إلى 
  .مصاريف صكوك إسالمية ومصاريف ضريبة استقطاع والذين يتعلقان ببند صكوك إسالمية بقائمة المرآز المالي

 ناتجة ٢٠٠٦ يونيو ٣٠ مقارنة مع ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ مليون ريال سعودي آما في ١٧٫٧األخرى حيث بلغت هذه الزيادة مبلغ أما بالنسبة للزيادة في بند االيرادات 
 .عن الزيادة في إيرادات االستثمار حيث تم تصفية بعض االستثمارات وتحقق ارباح منها 
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 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  م٢٠٠٧ يونيو ٣٠المنتهية  في ة فترلل المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  أرباح مبقاة  احتياطي نظامي  رأس المال  
  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  

  ١٠٫٦١١٫٦  ١٫٩٦٩٫٤  ٣٫٢٤٢٫٢  ٥٫٤٠٠  م٢٠٠٧ يناير ١   فيحقوق المساهمين
  ٨٩٦٫٤  ٨٩٦٫٤ - - صافي دخل السنة 

  ١١٫٥٠٨٫١  ٢٫٨٦٥٫٨ ٣٫٢٤٢٫٢ ٥٫٤٠٠ م٢٠٠٧ يونيو ٣٠ مجموع حقوق المساهمين في



 

 ٧٨ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  م٢٠٠٧ يونيو ٣٠المنتهية في ة فترللائمة التدفقات النقدية ق

  
  م٢٠٠٦ يونيو ٣٠  م٢٠٠٧ يونيو ٣٠  

  ريال سعودي  ريال سعودي  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٧٨٦  ٨٩٦٫٤  السنةدخلصافي 

   تعديالت لـ
  ٧ ٧٫٧  أصول ثابتةاستهالك

  ٠٫٦٤ ٦٫٧   مصاريف مؤجلةءإطفا
  ٠٫٣٥ ٠٫٧٤٦   المحمل على المصارف ة الخدمةمكافأة نهاي

  ٠  ٠٫١٢٦  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
   التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية

  ٥٧٫٢ )١٦٥٫٢( النقص في ذمم مدينة) / الزيادة(
  ١٣٤٫٧ )٤٤٠٫٩(  النقص في مشاريع مطورة ) / الزيادة(
  )٦٦٨٫٨( )١٫٥٩٩٫٧( مشاريع تحت التنفيذ في ) االزيادة(
  )١١٦( )٧٧٠٫٧( في مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى) الزيادة(

  )٢٫٥( ٠٫١٠٨  في اطراف ذات عالقة مدينة) الزيادة/ (النقص 
  )٤٢٫٨( )٢٤٫٥(  مساهمي مشاريع) النقص(

  )٢٩٫٢( ٢٢٫٥ في ذمم دائنة) النقص/(الزيادة
  )٣٦٫٣(  ٨٦٫٢   في مصروفات مستحقة وأخرى)النقص/(الزيادة
  ٠  ٠٫٧٩٣  يادة في اطراف ذات عالقة دائنةالز

  ٩٠٫٢ )١٫٩٧٩٫٦( ألنشطة التشغيليةا) المستخدم في( من صافي النقد
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ٠ )٥٧٫٧(  مصاريف مؤجلة
  ٠ )٠٫٣٣٣( شراء أصول ثابتة

  ٠ ٥٠ استثمارات 
  ٠  )٨(  األنشطة االستثمارية) المستخدم في (صافي النقد 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ١٣٤٫٧ ٤٥٥٫٩  مرابحات إسالمية 

  ٠  ٢٫٢٥٠  صكوك اسالمية

  ١٣٤٫٧ ٢٫٧٠٥٫٩ األنشطة التمويلية من صافي النقد

  ٢٢٤٫٩ ٧١٨٫٢ في النقد والنقد المماثلالزيادة 

  ٥٢٥٫٦ ١٨٣٫٦ النقد والنقد المماثل في بداية السنة

  ٧٥٠٫٥ ٩٠١٫٨ لمماثل في نهاية السنة النقد والنقد ا
  
  

  نشاط الشرآة حتى تاريخ هذه النشرة
م وحتى تاريخ هذه النشرة، لم يطرأ أي تغيير جذري في السوق العقاري ٣٠/٦/٢٠٠٧منذ تاريخ إعداد القوائم المالية للنصف األول من العام الحالي والمنتهي في 

صاحب ذلك إستقرار في معدالت العرض من الوحدات السكنية واالراضي المطورة وزيادة ملحوظة في معدالت . ومفي المملكة العربية السعودية على وجه العم
  .الطلب على الوحدات السكنية واالراضي المطورة مما ساهم في إتساع نسبي للفجوة بين العرض والطلب مدعومًا بزيادة نسبية في منتجات التمويل العقاري

  
 أعاله تعتقد اإلدارة إستمرار معدل إتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية واألراضي المطورة ونمو مقدر في قطاع تأسيسًا على المعطيات

لشرائية التمويل العقاري إثر منح مؤسسة النقد العربي السعودي عدد من الشرآات تصاريح نظامية لتقديم منتجات التمويل العقاري ما سيساهم في زيادة القدرة ا
هذا من شأنه أن يوفر فرص إستثمارية مجدية تمكن الشرآة في المستقبل المنظور من النمو بشكل متوازن . للعمالء المحتملين وبالتالي زيادة معدل الطلب الفعال

  .ومنتظم
  
  
  



 

 ٧٩ 

  إقرار من اإلدارة حول سالمة المعلومات المالية

وتعتقد اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي . ج العمليات من قبل اإلدارة، وتم اعتمادهما من مجلس اإلدارةلقد تم إعداد التقرير وتحليل المرآز المالي ونتائ
آما تقر بالمسؤولية الكاملة حول صحة ودقة المعلومات وتحليل . م وحتى تاريخ نشرة االآتتاب٢٠٠٥ ديسمبر ٣١على المرآز المالي أو توقعات الشرآة منذ 

 بأنه تم اإلفصاح عن آافة المعلومات بصورة عادلة، وأنه لم يتم حذف أي بيانات أو معلومات – بعد إجراء آافة االستفسارات المعقولة –لية، وتؤآد النتائج الما
  .ينتج عن حذفها أن تكون التحاليل أعاله مضللة

  



 

 ٨٠ 

  سياسة توزيع األرباح
ة بناًء على دخل الشرآة ووضعها المالي وأحوال السوق واألوضاع االقتصادية العامة تعتزم الشرآة أن تقوم بدفع أرباح لحملة أسهمها بصورة سنوي 

وعوامل أخرى، منها وجود فرص استثمارية، وحاجات إعادة االستثمار، واالحتياطات النقدية والمالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك من االعتبارات 
  . السعوديوسيتم توزيع األرباح بالريال. التنظيمية األخرى

مليون  ١،٦٢٠مليون ريال سعودي و  ١،٢٩١٫٩م بمبلغ ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ وذلك في السنوات م٢٠٠٥ وم٢٠٠٤الشرآة بتوزيع أرباح عن السنوات و قامت
فقات النقدية من النشاطات التد -  مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج العمليات"  قسمفضًال انظر(ولمزيد من التفاصيل، . ريال سعودي على التوالي

  ).من هذه النشرة ٦٧ بالصفحة رقم " اإلسالميةالتمويلية
  

 م٢٠٠٦-م٢٠٠٤ للسنوات حقائمة توزيع األربا: ٧٢الشكل رقم 

    )بماليين الرياالت السعودية(
  البند  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

  ٢٧)بالريال السعودي(ربح السهم   ٢٫٠١  ٣٫٢٨  ٣٫٣٦

  )بالريال السعودي(لى السهم توزيع األرباح ع  ٢٫٠١  ٣  ٣

  
ورغم أن الشرآة تعتزم توزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها، فإنها ال تقدم أي ضمان بأنه سيتم الدفع ألي مساهم وال أي ضمان بالنسبة للمبلغ الذي سيتم 

  :ويخضع توزيع األرباح لبعض القيود التي تشمل. دفعه في أي سنة معينة
ونتائج عمليات ) مثل قروض لتمويل رأس المال العامل أو التوسعات المخططة في العمليات اإلنشائية(اف أخرى اتفاقيات مبرمة مع أطر 

  الشرآة واحتياجات الشرآة النقدية الحالية والمتوقعة وخطط التوسع
  . األنظمة المرعَية اإلجراء لهذه الغاية 

   .م والسنوات الالحقة لها٢٠٠٧سنة المالية وسوف تستحق األسهم تسلم األرباح التي تعلنها الشرآة عن ال

                                                 
   مليون سهم٥٤٠: تمدةوحدة القياس المع   ٢٧



 

 ٨١ 

   واملديونية اإلسالميالتمويل
  م٢٠٠٦م، ٢٠٠٥، م٢٠٠٤ األعوام من ديسمبر ٣١يبين الجدول التالي نواحي تمويل الشرآة المستخرجة من القوائم المالية للثالث سنوات المنتهية بتاريخ 

مناقشة اإلدارة وتحليلها للمرآز المالي ونتائج "وينبغي أن ُيقرأ هذا الجدول مع . م٢٠٠٧م و ٢٠٠٦  يونيو من عامي٣٠وفترة الستة شهور المنتهية بتاريخ 
  .وآذلك القوائم المراجعة والحسابات الخاصة بها في هذه النشرة" العمليات

 
  التمويل اإلسالمي للشرآة: ٧٣الشكل رقم 

النصف 
األول 
٢٠٠٧  

النصف األول 
 )يين الرياالت السعوديةبمال( م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  ٢٠٠٦

 نقدية وشبه نقدية ٦٥٫٥ ٥٢٥٫٦ ١٨٣،٦ ٧٥٠٫٥ ٩٠١٫٨
 قروض قصيرة األجل ٢٥٫١  -  ٤١٤ ١٣٤٫٧ ٨٧٠
  مساهمي المشاريع  ٤٢٩٫٩  ٨٣٫٨  ٣٤٫٥ ٤١ ٩٫٩

 قروض طويلة األجل -  -  - - -
 رأس المال ٥،٤٠٠٫٠ ٥،٤٠٠٫٠ ٥،٤٠٠ ٥،٤٠٠ ٥،٤٠٠

 االحتياطي النظامي والعام واالحتياطات األخرى ١،١٨٤٫٩ ٣،٢٤٢٫٢ ٣،٢٤٢٫٢ ٣،٢٤٢٫٢ ٣،٢٤٢٫٢
 أرباح مبقاة  ١،٢٩١٫٩ ١،٧٧٥٫٤ ١،٩٦٩٫٤ ٢،٥٦١٫٤ ٢،٨٦٥٫٨
  حقوق المساهمين  ٥،٤٥٨٫٥  ١٠،٤١٧٫٧ ١٠،٦١١٫٧ ١١،٢٠٣٫٧ ١١،٥٠٨
 اجمالي  المديونية  ٥٩٤٫١ ٤٠٦ ١٠٦٩ ٤٣٢٫٨ ٣،٨٦١٫٧

 المساهمينحقوق / اجمالي المديونية %١١  %٤  %١٥  %٤  %٣٤

وتؤآد الشرآة أن رأسمالها غير . رياًال للسهم ١٠مليون سهم بقيمة اسمية  ٥٤٠مليار ريال سعودي، ويتألف من  ٥٫٤المدفوع للشرآة  يبلغ رأس المال
  .مشمول بحق خيار

 ٣١ مليون ريال سعودي آما في ٤١٤والبالغ ) البنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية(اإلسالمي قصير األجل من مصارف محلَية أن التمويل 
 "ملخص العقود الهامة  " قسمفضًال أنظر. (مرابحات إسالمَية: م مضمون بعقارات وجميع تسهيالت االقتراض تتم وفقًا للشريعة اإلسالمية٢٠٠٦ديسمبر 

  ).من هذه النشرة ٩٩ بالصفحة رقم
مليون ريال سعودي تتمثل في تمويل اسالمي قصير االجل تم اخذها من بنوك محلية حيث بلغ  ٨٧٠م ٢٠٠٧ يونيو ٣٠بحات االسالمية في آما بلغت المرا

مليون ريال سعودي آما بلغ التمويل االسالمي الذي حصلت عليه  ٤٧٠مبلغ مجموعة سامبا المالية التمويل االسالمي  الذي حصلت عليه الشرآة من 
 .مليون ريال سعودي ٨٧٠م  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠يال سعودي ليصل رصيد المرابحات االسالمية آما في  مليون ر٤٠٠الشرآة من البنك السعودي البريطاني 

والجدول  .شهر١٢آما ان هذه التسهيالت والمرابحات تمت وفق الشريعة االسالميه وتقوم الشرآة بتسديد هذه التسهيالت في مواعيدها في مدة ال تتجاوز 
  :م٢٠٠٧ يونيو ٣٠مية آما في التالي يبين تفاصيل المرابحات االسال

  تاريخ السداد  مبلغ التمويل  اســـــــم الـبـنـك 
  تم سداده  ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  مجموعة سامبا المالية
  تم سداده  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  مجموعة سامبا المالية
  تم سداده  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  مجموعة سامبا المالية

  ٠٤/٠٣/٢٠٠٨  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  البنك السعودي البريطاني
  ١١/٣/٢٠٠٨  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  السعودي البريطانيالبنك 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  البنك السعودي البريطاني
  ٢٦/٢/٢٠٠٨  ١١٦،٥٠٠،٠٠٠  البنك السعودي البريطاني
  ٣/٤/٢٠٠٨  ٥٣،١٠٠،٠٠٠  البنك السعودي البريطاني
  ١٧/٤/٢٠٠٨  ٣٠،٤٠٠،٠٠٠  البنك السعودي البريطاني

    ٨٧٠،٠٠٠،٠٠٠  االجمالي 

  
مليار ريال سعودي  ومستحقة في  ٢٫٢٥٠ ما يعادل أي مليون دوالر أمريكي ٦٠٠رمت الشرآة مستندات وعقود متعلقة بإصدار صكوك إجارة بقيمة آما أب
د ملخص العقو " قسملإلطالع على معلومات التمويل االسالمي، فضًال أنظر(. م يتم اصدارها من قبل شرآة دار انترناشونال صكوك المحدودة٢٠١٠سنة 

  ).من هذه النشرة ٩٩بالصفحة رقم  "الهامة 
إلتزامات الشرآة تجاه المساهمات في مشاريع التطوير في إنخفاض مستمر وستتالشى حال مراجعة المساهمين للشرآة في هذا آما هو موّضح أعاله، إَن 

  .  الخصوص
آما تؤآد الشرآة أن لديها . ما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية المراجعة، ال يوجد على الشرآة أية مطالبات طارئة غير  تاريخ هذه النشرةإعتبارًا من

  .رأس مال عامل يكفي لالثني عشر شهرًا التالية لتاريخ هذه النشرة
  
  



 

 ٨٢ 

  
  

  

 الرهونات

 قيمة الرهن رقم الصك اسم وموقع العقار مبلغ التمويل نوع التمويل جهة التمويل
 ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٨/١١١ المدينة المنورةالتالل ب ٨١٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة سامبا

            
 ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨/٤٤٥/٤ المشاعر بمكة المكرمة ٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة ساب

            
       ٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صكوك إيجارة إسالمية دار إنترناشونال

 ٨٦،٨٠٠،٠٠٠ ٧١٠١٠٦٠٠١٢٨٣ مشروع القصر بالرياض      
 ٨٢،٦٠٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٥٤٢ رياضمشروع القصر بال      
 ٨٤،٩٩٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٥١٨ مشروع القصر بالرياض      
 ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٣٠٠٠٨٨٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٨٦،٣٠٠،٠٠٠ ٥١٠١٠٦٠٠١٢٨٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٧٧،٤٤٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٢٦٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٤،٢٠٤،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٦١ رياضمشروع القصر بال      
 ٣٤،٤١٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٣٠٠٠٥٢٨ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٤،٢٤٢،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٧٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٢٩،٧٥٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٣٦٨ مشروع القصر بالرياض      
 ١٧،٣٥٠،٠٠٠ ٢١٠١٠٦٠٠١٣٦٦ مشروع القصر بالرياض      
 ٧٢،٣٦٩،٠٠٠ ٢١٠١٠٦٠٠١٥١٧ ياضمشروع القصر بالر      
 ٩٥،٥٧٢،٠٠٠ ٣١٠١٠٨٠٠٣٩٣٠ مشروع القصر بالرياض      
 ٧٢،٢٤٧،٠٠٠ ٥١٠١٠٦٠٠١٥١٦ مشروع القصر بالرياض      
 ١١٣،٠٥٧،٠٠٠ ٣١٠١٠٣٠٠٠٨٨١ مشروع القصر بالرياض      
 ١٧٦،٠٤٩،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٧٣ مشروع القصر بالرياض      
 ٢١،٣٨٣،٠٠٠ ٦١٠١٠٣٠٠٠٥٢٩ رياضمشروع القصر بال      
 ٧٣،٧٦٨،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٢٨٤ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٨،٢٤٤،٠٠٠ ٩١٠١٠٣٠٠٠٦٩٩ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٨،٠٥٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٩٥ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٨،٩١٢،٠٠٠ ٢١٠١٠٣٠٠٠٦٩٨ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٤،٩٢٢،٠٠٠ ٣١٠١٠٣٠٠٠٥٣٠ ياضمشروع القصر بالر      
 ٥٢،٧٠٠،٠٠٠ ٨١٠١٠٦٠٠١٥٤١ مشروع القصر بالرياض      
 ٢٢،٢٠٩،٣٢٦ ٧١٠١٠٦٠٠١٤٠٩ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٢،٤٧٩،٧٨٤ ٣١٠١٠٦٠٠١٤١٠ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٣٦٧ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٤،٦٤٤،٦١٧ ٤١٠١٠٦٠٠١٤٠٦ يا بالرياضمشروع اشبيل      
 ١٨،٦٣٧،٣٦٠ ٤١٠١٠٣٠٠٠٨٨٤ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٣٨،٠٣٥،٤٠٠ ٢١٠١٠٣٠٠٠٨٨٥ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٥،٩١٨،٠٠٠ ٥١٠١٠٤٠٠١٣٧٧ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٦،٥١٧،٢٤٠ ٨١٠١٠٤٠٠١٣٧٨ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٨،٤٧٨،٧٢٠ ٥١٠١٠٦٠٠١٤٠٨ روع اشبيليا بالرياضمش      
 ٢٤،١٨٨،٩٠٨ ٥١٠١٠٣٠٠٠٨٨٣ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٧،٤٦٧،٣١٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٤١١ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٧،٦٩٥،٨٠٠ ١٥٤٥ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٩،٦٠٠،٠٠٠ ١٥٤٨ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٣،٣٧٢،٥٠٠ ٢٢٠ وع الشاطئ الذهبي بجدة مشر      
 ٤،٩٥٧،٤٠٠ ١٤٨٤ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٤،٨٠٠،٠٠٠ ٥٩٣٩ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٥،٣٠٠،٠٠٠ ٥٩٧٨ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٨٧٥،٠٠٠ ٢١٩ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٥،٣٠٠،٠٠٠ ٢٥٠ ة مشروع الشاطئ الذهبي بجد      
 ٧،٧٠٠،٠٠٠ ٤٧٤٦ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ١٧،٧٠١،٢٥٠ ١٥٤٦ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٩،٧٣٨،٣٠٠ ٦٠١٥ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       



 

 ٨٣ 

 ٢٠،١٢٦،٦١٥ ٣/١/١٣٢ مشروع ينبع      
 ٥٦،٧٦٤،٤٦٧ ٣/١/٢٧٣ مشروع ينبع      
 ٤٢،١٥٧،٩٨١ ٣/١/٢٧٢ مشروع ينبع      
 ١٤،٧٣٤،٧٧٠ ٣/١٧٢/٥٣ مشروع الشرقية       
 ١٦،٩٤٣،١٠٠ ٣/١٧٢/٥٤ مشروع الشرقية       
 ٩،٠٠٨،٩٢٠ ٣/١٧٢/٥٥ مشروع الشرقية       
 ١٠،٥٠٢،١٩٠ ٣/١٧٢/٥٦ مشروع الشرقية       
 ٤،٢٦٢،٢٦٥ ٣/١٧٢/٥٢ مشروع الشرقية       
 ٦،٢٠٦،٢٥٥ ٣/١٧٢/٥٧ مشروع الشرقية       
 ٦،٢٠٦،٢٥٥ ٣/١٧٢/٥٩ مشروع الشرقية       
 ١٠،٤٧٩،٠٨٠ ٢/١٧٢/٦٠ مشروع الشرقية       
 ٦،٣٥٥،٠٩٥ ٣/١٧٢/٦١ مشروع الشرقية       
 ٩،٦٠٨،٥٩٥ ٣/١٧٢/٥٨ مشروع الشرقية       
 ٩،٣٧٠،٨٢٠ ٣/١٧٢/٦٧ مشروع الشرقية       
 ١٦،١٨٩،٢٨٠ ٣/١٧٢/٦٩ مشروع الشرقية       
 ١٤،٢٠١،٠٥٥ ٣/١٧٢/٦٨ مشروع الشرقية       
 ٢٠،٠٩٣،٣٧٥ ٣/١٧٢/٧٠ مشروع الشرقية       
 ٢٢،٩٠٨،٥٧٠ ٣/١٧٢/٧٥ مشروع الشرقية       
 ١،٥٠١،٣٨٠ ٣/١٧٢/٧١ مشروع الشرقية       
 ٤،٠٣١،٦٦٠ ٣/١٧٢/٧٢ مشروع الشرقية       
 ٦،٧٤٩،٩٢٠ ٣/١٧٢/٧٣ مشروع الشرقية       
 ٥،٤٦٤،٤٩٠ ٣/١٧٢/٧٤ مشروع الشرقية       
 ١٧،٩١٠،٦٢٥ ٣/١٧٢/٦٢ مشروع الشرقية       
 ٩،٢٧٠،٣٣٠ ٣/١٧٢/٦٦ مشروع الشرقية       
 ٩،٠٨٣،٣٤٥ ٣/١٧٢/٦٥ مشروع الشرقية       
 ٩،٣٧٧،٩١٠ ٣/١٧٢/٦٣ مشروع الشرقية       
 ٨،٣٦٠،٠٢٥ ٣/١٧٢/٦٤ مشروع الشرقية       
 ٧٦١،٦٠٠،٤٥٦ ٣١٠١٠٣٠٠٤٨٣٩ مس الرياض مشروع ش      
 ١،٥٢١،٠٢٢،٩٦٢ ٣١٠١٠٣٠٠٤٦٢٣ مشروع شمس الرياض       
 ١،٤٢٥،٠٠٠ ٩١٠١٠٣٠٠٤٦٢٤ بالرياضاشبيليا مشروع       

       ٣،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صكوك إيجارة إسالمية دار األرآان إنترناشونال
 ١،٤٢٧،٩٣١،٦٢٩ ٨١٠١٠٣٠٠٤٠٨٠ مشروع شمس الرياض       
 ٢،١٦٢،٢٤٢،١١٤ ٣١٠١٠٣٠٠٤٠٧٩ مشروع شمس الرياض       
 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٣٠٠٤٠٧٨ بالرياضالمصيف مشروع       

          ٨،٩٦٨،٠٦٦،٤٤٩ 

  

  المرابحات اإلسالمية
  

 مضمون برهن مشمول بضمانات شخصية مصدر التمويل قيمة التمويل صيغة التمويل

المستغل من 
التمويل اإلسالمي 

حتى 
٢٠٠٧/٠٦/٣٠ 

المستغل من 
التمويل 

اإلسالمي حتى 
تاريخ هذه 
 النشرة

 ٠ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠   * ثمانية من أعضاء مجلس اإلدارة  سامبا ٨١٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة اسالمية

 ٠ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠   ** رئيس مجلس اإلدارة  سامبا ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة اسالمية

 ٠ ٠   **إلدارة  رئيس مجلس ا سامبا ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة اسالمية

 ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠   ** رئيس مجلس اإلدارة  ساب ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة اسالمية

٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠ ٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ أنظر قسم الرهونات العقارية   دار إنترناشونال ٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صكوك إيجارةإسالمية
٠ 

٣،٧٥٠،٠٠٠،٠٠ ٠ أنظر قسم الرهونات العقارية   ونالدار األرآان إنترناش ٣،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صكوك إيجارةإسالمية
٠ 

  ٧،٣١٠،٠٠٠،٠٠
٢،٩٢٠،٠٠٠،٠٠       ٠

٠ 
٦،٤٠٠،٠٠٠،٠٠

٠ 
ي وماجد عبد الرحمن وهذلول صالح الهذلول وخالد عبد اهللا الشالش وطارق محمد الجار اهللا وعبد الكريم حمد البابطين وماجد رومي الروم) رئيس مجلس اإلدارة(وهم يوسف عبد اهللا الشالش    *

  )أعضاء مجلس اإلدارة(القاسم وعبد العزيز عبد اهللا الشالش 
  يوسف عبد اهللا الشالش**  

  



 

 ٨٤ 

  اتفاقيات التمويل اإلسالمي
  :ابرمت الشرآة عقود التمويل اإلسالمية التالية

  م٢٠١٠ مارس ٧ ة في دوالر أمريكي ومستحق٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠صكوك بقيمة   .١
 دوالر أمريكي ومستحقة في سنة ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠متعلقة بإصدار صكوك إجارة بقيمة ) سيتم بيانها فيما يلي(قود أبرمت الشرآة مستندات وع

ولية محدودة مسجلة في جزر  صكوك المحدودة، وهي شرآة ذات مسئ من قبل شرآة دار انترناشونالإصدارهاتم ") الصكوك األولى("م ٢٠١٠
 شراء مبرمة بين اتفاقيةوبموجب "). شرآة إصدار الصكوك األولى("س المحدودة بموجب تعهد حفظ نن ومملوآة من قبل شرآة مابل فايناالكايم

، ")شرآة أصول العمران("ين في المملكة العربية السعودية ولية محدودة مؤسسة لغرض مععمران المحدودة، وهي شرآة ذات مسئشرآة أصول ال
إلى ") عقارات الصكوك األولى(" المعينة في مشروع القصر بحي السويدي في الرياض والشرآة ستقوم الشرآة ببيع بعض األراضي والعقارات

أصول "ويشار إلي تلك الحقوق فيما يلي بـ(شرآة أصول العمران، والتي بدورها ستقوم ببيع حقوق متقاربة مع الملكية في عقارات الصكوك األولى 
") اتفاقية بيع أصول الصكوك األولى("اتفاقية بيع حقوق عقارات الصكوك األولى بموجب إلى شرآة إصدار الصكوك األولى ") الصكوك األولى

شرآة إصدار الصكوك األولى من المشارآة في األرباح والمخاطر المتعلقة بعقارات الصكوك األولى وتعيين المبرمة بينهما والتي بموجبها تتمكن 
اتفاقية بيع أصول الصكوك األولى ثمن شراء أصول  الصكوك األولى بموجب وقد سددت شرآة إصدار . وآيل خدمة لعقارات الصكوك األولى

 الصكوك األولى و قامت شرآة أصول العمران بدورها بتسديد ثمن شراء عقارات إصدارمن متحصالت الصكوك األولى إلى شرآة أصول العمران 
 . إلى الشرآةاتفاقية بيع أصول الصكوك األولى الصكوك األولى بموجب 

وافقت ")  إجارة الصكوك األولىاتفاقية("جب اتفاقية إجارة عقارات الصكوك األولى المبرمة بين شرآة إصدار الصكوك األولى والشرآة وبمو
وتبدأ أول فترة "). فترة إيجار"يشار إلى آل منها بـ( أشهر٣ فترة إيجار متتالية ومدة آل منها ١٢الشرآة على تأجير عقارات الصكوك األولى لـ 

ويساوي . لم يتم إنهائها قبل ذلك بسبب حدوث واقعة خرق أو هالك آلي م، ما٢٠١٠ مارس ٦م وتنتهي آخر فترة إيجار في ٢٠٠٧ مارس ٧ار في إيج
 إجارة الصكوك األولى مقدار المبلغ الذي اتفاقيةمقدار قيمة اإليجار التي تدفعها الشرآة لصالح شرآة أصول العمران عن آل فترة إيجار بموجب 

  .دفعه شرآة الصكوك األولى آعوائد لحاملي شهادات الصكوك األولى من المستثمرينت
المبرمة بين شرآة إصدار الصكوك األولى بصفتها المؤجر ") اتفاقية وآيل خدمة العقار("وبموجب اتفاقية وآيل خدمة عقارات الصكوك األولى 

 الرئيسية ودفع بالصيانةشرآة، باإلضافة إلى أشياء أخرى، بتحمل مصاريف القيام ألصول الصكوك األولى والشرآة بصفتها وآيل الخدمة، تقوم  ال
  .الضرائب أو الزآاة ومبالغ التأمين فيما يتعلق بعقارات الصكوك األولى أو أصول الصكوك األولى

ي بموجبه تعهدت الشرآة بشراء الذ") تعهد شراء عقارات الصكوك األولى("وقد أبرمت الشرآة تعهدا بالشراء لصالح شرآة أصول العمران 
 دوالر أمريكي باإلضافة إلي أي مبالغ مستحقة من قبل حاملي شهادات الصكوك ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠والبالغ  (عقارات الصكوك األولى بسعر التعهد 

  .مرانبعد صدور إشعار بذلك من شرآة أصول الع") سعر تعهد شراء عقارات الصكوك األولى) ("األولى والتي لم يتم تسديدها
الذي بموجبه تعهدت ") تعهد شراء أصول الصكوك األولى("وقد أبرمت شرآة أصول العمران تعهدا بالشراء لصالح شرآة إصدار الصكوك األولى 

شرآة أصول العمران بشراء أصول الصكوك األولى بسعر تعهد شراء عقارات الصكوك األولى بعد صدور إشعار بذلك من شرآة إصدار الصكوك 
  .األولى

والذي بموجبه تضمن الشرآة، ") آةضمان الشر("وقامت  الشرآة، بصفتها ضامن، بتقديم ضمان طرف ثالث لصالح شرآة إصدار الصكوك األولى 
  .  صفة غير مشروطة وغير قابلة للنقض، التزامات شرآة أصول العمران بالدفع بموجب تعهد شراء أصول الصكوك األولىب

ب تعهد شراء عقارات الصكوك األولى وتعهد شراء أصول الصكوك األولى وضمان الشرآة، التزامات مباشرة وغير وتمثل التزامات الشرآة بموج
مشروطة وغير ثانوية لجميع تلك األطراف وتتساوى من حيث الترتيب مع جميع االلتزامات الغير مضمونة والغير ثانوية األخرى ما عدا تلك 

  .التي تكون عامة وملزمةااللتزامات المفضلة بموجب القانون و
وبموجب تعهد تبديل عقارات الصكوك األولى الممنوح . ويجوز في بعض الظروف المعينة تبديل عقارات الصكوك األولى وأصول الصكوك األولى

العقارات (" بديلة تتعهد شرآة أصول العمران بشراء عقارات") تعهد تبديل عقارات الصكوك األولى("من قبل شرآة أصول العمران لصالح الشرآة 
وبموجب تعهد تبديل أصول الصكوك األولى الممنوح من قبل شرآة . من الشرآة مقابل تحويل ملكية عقارات الصكوك األولى إلى الشرآة") البديلة

شراء أصول تتعهد شرآة إصدار الصكوك األولى ب") تعهد تبديل أصول الصكوك األولى("إصدار الصكوك األولى لصالح شرآة أصول العمران 
وتمثل األصول البديلة . من شرآة أصول العمران مقابل تحويل أصول الصكوك األولى إلى شرآة أصول العمران") األصول البديلة("عقارات بديلة 

ية إجارة الصكوك وقد وافقت الشرآة على تأجير العقارات البديلة بموجب اتفاق. حقوق شرآة أصول العمران الناشئة من والمتعلقة بالعقارات البديلة
  .األولى

الشرآاء في شرآة أصول العمران والبنك العربي الوطني األولى وشرآة أصول العمران و بموجب اتفاقية تعهدات مبرمة بين شرآة إصدار الصكوك 
  "):اتفاقية التعهدات") ("األمين("بصفته أمين 

  .فيذ أوامر شرآة إصدار الصكوك األولىتتعهد شرآة أصول العمران، باإلضافة إلى أشياء أخرى، بتن      -أ
يتعهد األمين بحفظ صكوك الملكية المتعلقة بعقارات الصكوك األولى والعقارات البديلة لصالح وألوامر شرآة إصدار الصكوك األولى   -ب

 .وشرآة أصول العمران
والتي في حيازة شرآة أصول العمران، ) لعقارات البديلةأو ا(توافق شرآة أصول العمران والشرآاء فيها على بيع عقارات الصكوك األولى    -ج

بأسرع وقت ممكن بعد استالمها ) بأي صفة آانت(أو شرآة أصول العمران ) بأي صفة آانت(لغرض الوفاء بأي من التزامات الشرآة 
 .ألوامر بذلك من شرآة إصدار الصكوك األولى

  :التزامات الشرآة بموجب الصكوك األولى
  : إجارة عقارات الصكوك األولىبموجب اتفاقية

  .تتحمل الشرآة آافة تكاليف الصيانة العادية واإلصالحات المتعلقة بعقارات الصكوك األولى    - د
 . تدفع الشرآة لحساب شرآة إصدار الصكوك قيمة اإليجار عن آل فترة إيجار بالدوالر األمريكي في نفس يوم تاريخ استحقاقها  -هـ

  خدمة العقاربموجب اتفاقية وآيل 
  .أو أصول الصكوك األولى/تقوم الشرآة بجميع أعمال الصيانة الرئيسية المتعلقة بعقارات و   - و
 .أو أصول الصكوك األولى/تقوم الشرآة بدفع جميع مبالغ الضرائب والزآاة المتعلقة بعقارات و   - ز



 

 ٨٥ 

ن مخاطر الهالك الكلي وتكون الشرآة مسئولة عن أي تكاليف في أو أصول الصكوك األولى م/تكون الشرآة مسئولة عن تأمين عقارات و   -ح
 .حال عدم التأمين

  بموجب ضمان الشرآة
 والدقيق من قبل شرآة أصول العمران لجميع التزامات األخيرة بدفع سعر يتضمن الشرآة لصالح شرآة إصدار الصكوك األولى التنفيذ الواف   -ط

  . تعهد شراء أصول الصكوك األولى عند وفي وقت استحقاقهتعهد شراء عقارات الصكوك األولى بموجب
تضمن الشرآة لصالح شرآة إصدار الصكوك األولى أنه في حال عدم تسديد شرآة أصول العمران ألي من التزاماتها المالية أو عدم قيامها    - ي

م مباشرة بالدفع ألمر شرآة أصول العمران تلك بأي من التزاماتها عند استحقاقها بموجب تعهد شراء أصول الصكوك األولى، أنها ستقو
 .المبالغ آأن الشرآة هي األصيل

  بموجب تعهد شراء عقارات الصكوك األولى
فيما ال ) ب(في أي وقت قبل تاريخ دفع مبلغ اإليجار عن آخر فترة إيجار وفقط بعد وقوع حالة خرق، أو ) أ(يجوز لشرآة أصول العمران    - ك

ام عمل قبل تاريخ دفع مبلغ اإليجار من آخر فترة إيجار، أن تسلم للشرآة إشعارا بتفعيل تعهد شراء عقارات الصكوك أي) ١٠(يتجاوز عشرة 
  .      األولى بسعر تعهد شراء عقارات الصكوك األولى

  م٢٠١٢ يوليو ١٦ دوالر أمريكي ومستحقة في  ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠صكوك  .٢
 دوالر أمريكي ومستحقة في سنة ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠متعلقة بإصدار صكوك إجارة بقيمة ) يما يليسيتم بيانها ف(أبرمت الشرآة مستندات وعقود 

ولية محدودة مسجلة في  صكوك المحدودة، وهي شرآة ذات مسئ من قبل شرآة دار األرآان انترناشونالإصدارهاتم ") الصكوك الثانية("م ٢٠١٢
 شراء مبرمة بين اتفاقيةوبموجب "). الصكوك الثانيةشرآة إصدار ("ودة بموجب تعهد حفظ نس المحدن ومملوآة من قبل شرآة مابل فايناجزر الكايم

، ")شرآة أصول الصكوك("ن في المملكة العربية السعودية ولية محدودة مؤسسة لغرض معيألصول المحدودة، وهي شرآة ذات مسئشرآة صكوك ا
، والتي بدورها ستقوم ببيع الصكوكإلى شرآة أصول ") الصكوك الثانيةعقارات   ("والشرآة ستقوم الشرآة ببيع بعض األراضي والعقارات المعينة

الصكوك إلى شرآة إصدار ") الصكوك الثانيةأصول "ويشار إلي تلك الحقوق فيما يلي بـ(حقوق متقاربة مع الملكية في عقارات الصكوك الثانية 
شرآة إصدار المبرمة بينهما والتي بموجبها تتمكن ") اتفاقية بيع أصول الصكوك الثانية("بموجب اتفاقية بيع حقوق عقارات الصكوك الثانية  الثانية

وقد سددت شرآة . الصكوك الثانية وتعيين وآيل خدمة لعقارات الصكوك الثانية من المشارآة في األرباح والمخاطر المتعلقة بعقارات الصكوك الثانية
من متحصالت اتفاقية بيع أصول الصكوك الثانية إلى شرآة أصول الصكوك  بموجب  الثانيةالصكوك ثمن شراء أصول  الصكوك الثانيةإصدار 
اتفاقية بيع أصول الصكوك الثانية  بموجب الصكوك الثانية بدورها بتسديد ثمن شراء عقارات الصكوكقامت شرآة أصول  والصكوك الثانية إصدار

 . إلى الشرآة
وافقت الشرآة ") الصكوك الثانية إجارة اتفاقية(" والشرآة الصكوك الثانية المبرمة بين شرآة إصدار ثانيةالصكوك الوبموجب اتفاقية إجارة عقارات 

 ١٦تبدأ أول فترة إيجار في و"). فترة إيجار"منها بـيشار إلى آل ( أشهر٣ فترة إيجار متتالية ومدة آل منها ٢٠ لـ الصكوك الثانيةعلى تأجير عقارات 
ويساوي مقدار قيمة . م، مالم يتم إنهائها قبل ذلك بسبب حدوث واقعة خرق أو هالك آلي٢٠١٢ يوليو ١٥خر فترة إيجار في م وتنتهي آ٢٠٠٧يوليو 

 مقدار المبلغ الذي تدفعه شرآة الصكوك الثانية إجارة اتفاقية عن آل فترة إيجار بموجب الصكوكاإليجار التي تدفعها الشرآة لصالح شرآة أصول 
  . من المستثمرينالصكوك الثانيةعوائد لحاملي شهادات الصكوك الثانية آ

 بصفتها المؤجر الصكوك الثانيةالمبرمة بين شرآة إصدار ") اتفاقية وآيل خدمة العقار ("الصكوك الثانيةوبموجب اتفاقية وآيل خدمة عقارات 
 الرئيسية ودفع بالصيانةياء أخرى، بتحمل مصاريف القيام  والشرآة بصفتها وآيل الخدمة، تقوم  الشرآة، باإلضافة إلى أشالصكوك الثانيةألصول 

  .الصكوك الثانية أو أصول الصكوك الثانيةالضرائب أو الزآاة ومبالغ التأمين فيما يتعلق بعقارات 
آة بشراء الذي بموجبه تعهدت الشر") الصكوك الثانيةتعهد شراء عقارات  ("الصكوكوقد أبرمت الشرآة تعهدا بالشراء لصالح شرآة أصول 

الصكوك  دوالر أمريكي باإلضافة إلي أي مبالغ مستحقة من قبل حاملي شهادات ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠والبالغ  ( بسعر التعهد الصكوك الثانيةعقارات 
  .الصكوكبعد صدور إشعار بذلك من شرآة أصول ") الصكوك الثانيةسعر تعهد شراء عقارات ) (" والتي لم يتم تسديدهاالثانية

الذي بموجبه تعهدت ") الصكوك الثانيةتعهد شراء أصول  ("الصكوك الثانية تعهدا بالشراء لصالح شرآة إصدار الصكوك شرآة أصول وقد أبرمت
الصكوك  بعد صدور إشعار بذلك من شرآة إصدار الصكوك الثانية بسعر تعهد شراء عقارات الصكوك الثانية بشراء أصول الصكوكشرآة أصول 

  .الثانية
والذي بموجبه تضمن الشرآة، ") آةضمان الشر("رآة، بصفتها ضامن، بتقديم ضمان طرف ثالث لصالح شرآة إصدار الصكوك الثانية وقامت  الش

  .  صفة غير مشروطة وغير قابلة للنقض، التزامات شرآة أصول الصكوك بالدفع بموجب تعهد شراء أصول الصكوك الثانيةب
 عقارات الصكوك الثانية وتعهد شراء أصول الصكوك الثانية وضمان الشرآة، التزامات مباشرة وغير وتمثل التزامات الشرآة بموجب تعهد شراء

مشروطة وغير ثانوية لجميع تلك األطراف وتتساوى من حيث الترتيب مع جميع االلتزامات الغير مضمونة والغير ثانوية األخرى ما عدا تلك 
  . عامة وملزمةااللتزامات المفضلة بموجب القانون والتي تكون

وبموجب تعهد تبديل عقارات الصكوك الثانية الممنوح . ويجوز في بعض الظروف المعينة تبديل عقارات الصكوك الثانية وأصول الصكوك الثانية 
 تتعهد شرآة أصول الصكوك بشراء عقارات بديلة") تعهد تبديل عقارات الصكوك الثانية("من قبل شرآة أصول الصكوك لصالح الشرآة 

وبموجب تعهد تبديل أصول الصكوك الثانية الممنوح من . من الشرآة مقابل تحويل ملكية عقارات الصكوك الثانية إلى الشرآة") العقارات البديلة("
اء تتعهد شرآة إصدار الصكوك الثانية بشر") تعهد تبديل أصول الصكوك الثانية("قبل شرآة إصدار الصكوك الثانية لصالح شرآة أصول الصكوك 

وتمثل . من شرآة أصول الصكوك مقابل تحويل أصول الصكوك الثانية إلى شرآة أصول الصكوك") األصول البديلة("أصول عقارات بديلة 
بموجب اتفاقية وقد وافقت الشرآة على تأجير العقارات البديلة . األصول البديلة حقوق شرآة أصول الصكوك الناشئة من والمتعلقة بالعقارات البديلة

  .جارة الصكوك الثانيةإ
 بموجب اتفاقية تعهدات مبرمة بين شرآة إصدار الصكوك الثانية وشرآة أصول الصكوك و الشرآاء في شرآة أصول الصكوك والبنك العربي 

  "):اتفاقية التعهدات") ("األمين("الوطني بصفته أمين 
  .وامر شرآة إصدار الصكوك الثانيةتتعهد شرآة أصول الصكوك، باإلضافة إلى أشياء أخرى، بتنفيذ أ     -أ
يتعهد األمين بحفظ صكوك الملكية المتعلقة بعقارات الصكوك الثانية والعقارات البديلة لصالح وألوامر شرآة إصدار الصكوك الثانية وشرآة    -ب

 .أصول الصكوك



 

 ٨٦ 

والتي في حيازة شرآة أصول الصكوك، ) عقارات البديلةأو ال(توافق شرآة أصول الصكوك والشرآاء فيها على بيع عقارات الصكوك الثانية     -ج
بأسرع وقت ممكن بعد استالمها ) بأي صفة آانت(أو شرآة أصول الصكوك ) بأي صفة آانت(لغرض الوفاء بأي من التزامات الشرآة 

 .ألوامر بذلك من شرآة إصدار الصكوك الثانية
  :التزامات الشرآة بموجب الصكوك الثانية

  :إجارة عقارات الصكوك الثانيةبموجب اتفاقية 
  .تتحمل الشرآة آافة تكاليف الصيانة العادية واإلصالحات المتعلقة بعقارات الصكوك الثانية     - د
 . تدفع الشرآة لحساب شرآة إصدار الصكوك قيمة اإليجار عن آل فترة إيجار بالدوالر األمريكي في نفس يوم تاريخ استحقاقها  -هـ

  ل خدمة العقاربموجب اتفاقية وآي
  .أو أصول الصكوك الثانية/تقوم الشرآة بجميع أعمال الصيانة الرئيسية المتعلقة بعقارات و    - و
 .أو أصول الصكوك الثانية/تقوم الشرآة بدفع جميع مبالغ الضرائب والزآاة المتعلقة بعقارات و    - ز
ثانية من مخاطر الهالك الكلي وتكون الشرآة مسئولة عن أي تكاليف في أو أصول الصكوك ال/تكون الشرآة مسئولة عن تأمين عقارات و   -ح

 .حال عدم التأمين
  بموجب ضمان الشرآة

 والدقيق من قبل شرآة أصول الصكوك لجميع التزامات األخيرة بدفع سعر يتضمن الشرآة لصالح شرآة إصدار الصكوك الثانية التنفيذ الواف   -ط
  .ية بموجب تعهد شراء أصول الصكوك الثانية عند وفي وقت استحقاقهتعهد شراء عقارات الصكوك الثان

تضمن الشرآة لصالح شرآة إصدار الصكوك الثانية أنه في حال عدم تسديد شرآة أصول الصكوك ألي من التزاماتها المالية أو عدم قيامها    - ي
 أنها ستقوم مباشرة بالدفع ألمر شرآة أصول الصكوك تلك بأي من التزاماتها عند استحقاقها بموجب تعهد شراء أصول الصكوك الثانية،

 .المبالغ آأن الشرآة هي األصيل 
  بموجب تعهد شراء عقارات الصكوك الثانية

فيما ال ) ب(في أي وقت قبل تاريخ دفع مبلغ اإليجار عن آخر فترة إيجار وفقط بعد وقوع حالة خرق، أو ) أ(يجوز لشرآة أصول الصكوك    - ك
أيام عمل قبل تاريخ دفع مبلغ اإليجار من آخر فترة إيجار، أن تسلم للشرآة إشعارا بتفعيل تعهد شراء عقارات الصكوك ) ١٠(رة يتجاوز عش

  .      الثانية بسعر تعهد شراء عقارات الصكوك الثانية
ريال سعودي لغرض تمويل بناء مشروع  ٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠م لمبلغ  ٢٠٠٦ مايو ٣٠اتفاقية تسهيالت مرابحة مع مجموعة سامبا المالية، بتاريخ  .٣

 ذلول، وخالد بن عبد اهللا الشالش،وقد تم تقديم ضمانات شخصية من آل من يوسف بن عبد اهللا الشالش، وهذلول بن صالح اله .القصر في الرياض
الرومي، وطارق بن محمد الجار اهللا والتي ماجد بن رومي لقاسم، ووعبد الكريم بن حمد البابطين وعبدالعزيز عبداهللا الشالش وماجد بن عبد الرحمن ا

من اجمالي التزامات الشرآة بموجب التسهيالت المذآورة إلى أن تطرح % ١٢٫٥بموجبها يتعهد آل شخص من السادة المذآورين بضمان ما يعادل 
جمالي المبالغ المستحقة للبنك في أي وقت من ا% ١٥٠آما قامت الشرآة برهن بعض األراضي لصالح البنك بما يعادل . أسهم الشرآة لإلآتتاب العام

 .  بموجب التسهيالت المذآورة آضمان إللتزامات الشرآة
 ريال سعودي لغرض تمويل مشروع بمنطقة ٦٤،٧٠٠،٠٠٠م لمبلغ ٢٠٠٥ سبتمبر ٢٧خطاب تسهيالت مرابحة من البنك األهلي التجاري، بتاريخ  .٤

 التسهيالت المذآور فقد آما قامت الشرآة برهن بعض األراضي لصالح البنك بما يعادل وآضمان بموجب خطاب. الجابرية في المدينة المنورة
 .  من اجمالي مبلغ التسهيالت المذآورة% ١٥٠

 . ريال٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠م لمبلغ  ٢٠٠٦ يناير ٢٩اتفاقية تسهيالت مرابحة مع مجموعة سامبا المالية، بتاريخ  .٥
 ريال لغرض التمويل التجاري وإعادة تمويل ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠م لمبلغ  ٢٠٠٦ يناير ٢٨مالية، بتاريخ مع مجموعة سامبا ال اتفاقية تسهيالت إسالمية .٦

 .اإلعتمادات المستنديه
وقد تم  . ريال لغرض تقديم ضمانات واعتمادات مستنديه اسالمية١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠خطاب تسهيالت مرابحة من البنك السعودي البريطاني، لمبلغ  .٧

 ٣٦٫٦٦٧٫٠٠٠ ريال سعودي، وهذلول بن صالح الهذلول بمبلغ ٣٦٫٦٦٧٫٠٠٠من يوسف بن عبد اهللا الشالش بمبلغ تقديم ضمانات شخصية من آل 
 ريال سعودي على أن يحتفظ البنك السعودي البريطاني بهذه الضمانات إلى تاريخ ٣٦٫٦٦٧٫٠٠٠ريال سعودي، وخالد بن عبد اهللا الشالش بمبلغ 

المشاعر بمكة آما قامت الشرآة برهن أرض . د ذلك سيترتب األحتفاظ بالضمانات على اإلتفاق بين الطرفينطرح أسهم الشرآة لألآتتاب العام وبع
  .على األقل من اجمالي مبلغ التسهيالت آضمان إللتزامات الشرآة% ١٠٠لصالح البنك بما يعادل المكرمة 

  



 

 ٨٧ 

  األمور التنظيمية
  المعلومات النظامية

  تفاصيل التأسيس

 ١٨الموافق (هـ ١٦/٤/١٤٢١وبتاريخ . م آمؤسسة فردية مملوآة من قبل السِيد هذلول بن صالح الهذلول١٩٩٤هـ الموافق ١٤١٥ي عام تأسست الشرآة ف 
الشالش وهذلول بن بمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا  ريال سعوديمليون  تم تحويل المؤسسة إلى شرآة ذات مسؤولَية محدودة برأس مال )م٢٠٠٠يوليو 

 وتمت زيادة راسمال الشرآة .خالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا ورقية بنت سليمان الشالشهذلول وصالح ال
الد خالشالش وهذلول بن صالح الهذلول وبمشارآة آِل من يوسف بن عبداهللا  ،)م٤/٣/٢٠٠٣الموافق  (هـ ٣٠/١٢/١٤٢٣ مليون ريال سعودي في ٧٠إلي 

بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم بن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا وعبد العزيز بن عبد الَله الشالش وماجد بن رومي سليمان الرومي وشرآة 
 ٤الموافق ( هـ١١/١١/١٤٢٤ريال سعودي في  مليون ١٤٠األرآان المحدودة للتعمير، ومن ثم تحولت لشرآة توصية باألسهم وتمت زيادة رأسمالها إلى 

 وآانت تضم حينئذ إثني عشر مساهمًا مؤسسًا هم يوسف بن عبداهللا الشالش وهذلول بن صالح الهذلول وخالد بن عبداهللا الشالش وعبدالكريم )م٢٠٠٤يناير 
  بن عبد الرحمن عبد العزيز القاسم وماجدبن حمد البابطين وطارق بن محمد الجاراهللا وعبد العزيز بن عبد الَله الشالش وماجد بن رومي سليمان الرومي

وبتاريخ . وشرآة األرآان المحدودة للتعمير وشرآة مملكة التقسيط للتجارة وشرآة منازل لإلنشاء والتعمير وشرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارة
طية الزيادة من قبل الشرآاء المؤسسين  وقد تمت تغمليار ريال سعودي ٥٫٤م تم رفع رأسمال الشرآة إلى ٢٧/١١/٢٠٠٤هـ الموافق ١٤/١٠/١٤٢٥

مليار  ٥٫٤برأسمال مقداره ) م١٧/٧/٢٠٠٥الموافق (هـ ١٠/٦/١٤٢٦تاريخ ب ١٠٢١ بموجب القرار الوزاري رقم ، وتحولت لشرآة مساهمةوشرآاء جدد
 "تطور رأس المال"مات، يرجى مراجعة قسم لمزيد من المعلو (ريال ١٠سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية مليون  ٥٤٠ مقسم إلى ريال سعودي
  ).من هذه النشرة ٢٥بالصفحة رقم 

  من قبل أعضاء مجلس اإلدارة) قبل االآتتاب(ملكية األسهم في الشرآة  
  :أعضاء مجلس االدارة في الشرآةيبين الجدول أدناه ملكية أسهم 

  ):قبل االآتتاب(في الشرآة المديرين ملكية أسهم : ٧٤الشكل رقم 

  عدد األسهم  الصلة/فة الص
  النسبة من أسهم الشرآة 

  قبل عملَية الطرح 
  االسم

  يوسف بن عبد اهللا الشالش  %٩٫٠٠  ٤٨٫٦٠٠٫٠٠٠  رئيس مجلس اإلدارة
  شرآة إعمار البيادر للتطوير والتجارة  %٠٫٨٨  ٤،٧٢٥،٠٠٠  )ملكَية(
  الملكية الكلية  %٩٫٨٨  ٥٣،٣٢٥،٠٠٠  

  هذلول بن صالح الهذلول  %٨٫٠٠  ٤٣٫٢٠٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة
  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  %١٫٧٨٠  ٩،٦١٢،٠٠٠  )ملكَية(
  الملكية الكلية  %٩٫٧٨  ٥٢،٨١٢،٠٠٠  

  خالد بن عبد اهللا الشالش  %٧٫٨٠  ٤٢٫١٠٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة

  ماجد بن رومي الرومي  %٢٫٧٠  ١٤٫٥٨٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة
  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  %٢٫١٧٠  ١١،٧٧٤،٧٠٠  )ملكَية(
  الملكية الكلية  %٤٫٨٧  ٢٦،٣٥٤،٧٠٠  

  عبد الكريم بن حمد البابطين  %١٫٥٠  ٨٫١٠٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة

  عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش  %٤٫٢٠  ٢٢٫٦٨٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة
   للتجارةشرآة مملكة التقسيط  %٢٫٤٥  ١٣،٢١٦،٥٠٠  )ملكَية(
  الملكية الكلية  %٦٫٦٥  ٣٥،٨٩٦،٥٠٠  

  طارق بن محمد الجار اهللا  %٥٫٠٠  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة
  شرآة مملكة التقسيط للتجارة  %٢٫٤٩  ١٣،٤٥٦،٨٠٠  )ملكَية(
  الملكية الكلية  %٧٫٤٩  ٤٠،٤٥٦،٨٠٠  

  قاسمماجد بن عبد الرحمن ال  %٦٫٢٠  ٣٣٫٤٨٠٫٠٠٠  عضو مجلس اإلدارة

  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش  %٠٫١٤  ٧٥٠٫٠٠٠  المنتدبعضو ال

  .الشرآة: المصدر

ي الشرآة أو أمين السر أو أي من التابعين ألعضاء مجلس يوباستثناء ما ذآر أعاله، تقر إدارة الشرآة بأنه ال يوجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكبار تنفيذ
  . لشرآةاإلدارة في أسهم ا

  تراخيص البناء
وتؤآد الشرآة على ان جميع المشاريع التي تقوم بتطويرها . تتحصل الشرآة على تراخيص البناء المتعلقة بكل مشروع من أمانة المدينة التي يقع فيها المشروع

  . مشاريع مرخصة من الجهات ذات العالقة



 

 ٨٨ 

 تعامالت األطراف ذات العالقة
  :ما يليألطراف ذات العالقة فيتتمثل تعامالت الشرآة مع ا 

 قيام شرآة مملكة التقسيط باإليجار المنتهي بالتمليك لعقارات سكنية تطورها الشرآة لبعض عمالئها، وتتلخص هذهـ اآللية في قيام عميل شرآة مملكة التقسيط .١
 الشخص باالتفاق مع شرآة مملكة التقسيط على صيغة إيجار العقار باالتفاق مع الشرآة على شراء العقار السكني بسعر نقدي تحدده الشرآة، ومن ثم يقوم هذا

عند سداد العميل لكامل . ملكة التقسيطشرآة مالمنتهي بالتمليك، حيث تقوم شرآة مملكة التقسيط بدفع قيمة العقار للشرآة، والتي تقوم بدورها بنقل ملكية العقار ل
تقر الشرآة بعدم وجود أي عالقة حصرية بينها وبين شرآة مملكة التقسيط تتعلق . ألخيرة بنقل ملكية العقار إليهالمبلغ المستحق لصالح شرآة مملكة التقسيط تقوم ا

التقسيط يعود أوًال وآخرًا للعميل بناء على رؤيته لخيارات التمويل مملكة شرآة بصيغ اإليجار المنتهي بتمليك العقارات التي تطورها الشرآة، إذ أن قرار اختيار 
ملكة التقسيط، فعلى سبيل المثال تقوم بعض البنوك المحلية آمجموعة سامبا المالية متاحة في السوق من قبل عدة جهات تقوم بتقسيط العقار باإلضافة إلى شرآة الم

ا من الجهات التي تضطلع بمهام والبنك العربي الوطني وغيرها بتقسيط العقار، األمر الذي يسمح للمشتري المقارنة بين خيارات شرآة مملكة التقسيط وغيره
 . تقسيط العقار واختيار أفضلها شروطًا

  :م ما يلي٢٠٠٦م و ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤لتقسيط والشرآة بلغت خالل األعوام قيمة التعامالت بين شرآة مملكة ا

  . مليون ريال سعودي٣٧٦٫٥ م٢٠٠٤. ١

  . مليون ريال سعودي٥٧٤٫٥ م٢٠٠٥. ٢

  .ي مليون ريال سعود  ٤٦٧م ٢٠٠٦. ٣

 بتأسيس شرآة مساهمة مغلقة لغايات والبنك العربي الوطني) سي.اف.آي(آما تقوم الشرآة حاليًا باالشتراك مع شرآة مملكة التقسيط ومؤسسة التمويل الدولية . ٢
، فسوف يتم إخضاعها للضوابط وفي حالة نشوء عالقات أو تعامالت فيما بين الشرآة الجديدة والشرآة. التمويل العقاري وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية

  . من نظام الشرآات٦٩المنصوص عليها في المادة 

 ،إصدار العقود وخدمة تمويل العقارإسكاني، و منتجات تمويل ، وعرض في المملكة العربية السعوديةاالقتصاديتطوير اإلسكان في أهداف الشرآة وتتلخص 
 التي من شأنها تحقيق األهداف المذآورة، عملالإستراتيجية  وترآز .في المملكة)  المدعومة بالرهن العقاريالسندات المالية( الدخل الثابت أدوات وتطوير وإصدار

وتتمثل آليات تنفيذ .  الدخل المنخفض والمتوسطجيدة للمواطنين والمقيمين ومقبولة لدى شرائح إسكانيتمويل خدمات ومنتجات  تحقيق النجاح من خالل تقديم على
 أدوات مالية متقّدمة لتحسين مالءة المرآز المالي ، واستخدام سبل التمويلوابتكارالترآيز على آفاءة الخدمة ، و لقنوات التوزيعفي االستغالل األمثلاإلستراتيجية 

واستغالل نظم تقنية المعلومات ،  المخاطرإدارة أنظمة إدارة المخاطر الفعالة باالستعانة بخبرات البنك العربي الوطني في استخدام، ووعوائد الشرآة المقترحة
 . لتحسين هيكل التكلفة والتمويلاألخرىالسندات المالية المدعومة بالرهن العقاري وأشكال التمويل الحديثة، واستخدام 

 حسب طلب أراضي أو إيجار تشغيلي، حيث تقوم الشرآة بشراء وحدات سكنية" عقود اإلجارة” تمثلو . عقود اإلجارة واالستصناعوتترآز منتجات الشرآة في
 األصل في نهاية بامتالكوللمشتري الخيار ). الصك( إيجار سنوي متفق عليه مسبقًا، وتمتلك الشرآة قانونيًا األصل المؤجر بموجب عليهم االعمالء وتأجيره

ع بين الشرآة والعميل، حيث تقوم الشرآة، مستندة على تمثل عقد بيف“ عقود اإلستصناع” أما .الفترة وهو ما يعرف في هذه الحالة بعقد اإليجار المنتهي بالتمليك
 . العميل، ومن ثم بيعها على العميل بسعر وطريقة سداد متفق عليهما مسبقًامن قبلطلب العميل، بصناعة وبناء العقار طبقًا للمواصفات المحددة 

 دوالر ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠تثمار فيما يتعلق بإصدار الصكوك األولى بمبلغ وقعت الشرآة عقد ضمان إآتتاب مع مجموعة بنوك من بينها بنك اليونيكورن لإلس. ٣
 ٨٨٢،٣٠٠وتقاضى البنك مبلغ  أمريكي  دوالر٣٥،٢٩٢،٠٠٠أي ما يعادل % ٥٫٨٨٢حيث بلغت نسبة بنك اليونيكورن لإلستثمار من الضمان المذآور أمريكي 

إآتتاب مع مجموعة بنوك من بينها بنك اليونيكورن لإلستثمار فيما يتعلق بإصدار آما وقعت الشرآة عقد ضمان . دوالر أمريكي آأتعاب للضمان المذآور
 ٦٢،٥٠٠،٠٠٠أي ما يعادل % ٦٫٢٥حيث بلغت نسبة بنك اليونيكورن لإلستثمار من الضمان المذآور أمريكي  دوالر ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠الصكوك الثانية بمبلغ 

فضًال أنظر والثانية لمزيد من المعلومات عن إصدار الصكوك األولى (للضمان المذآور مريكي آأتعاب  دوالر أ١،٢٥٠،٠٠٠أمريكي وتقاضى البنك مبلغ دوالر 
  ).من هذه النشرة   ٨١ بالصفحة رقم" التمويل اإلسالمي والمديونية"قسم 

  .وبخالف ما تقدم، ال يوجد أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة ترتبط بها الشرآة

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة " من نظام الشرآات التي تنص على أنه ٦٩ام المادة وحيث أن الشرآة ملتزمة بأحك
 في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشرآة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد آل سنة ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة

إذا آان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بماله من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم 
ويبلغ . أنلحساب الشرآة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الش

رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير 
ات العالقة وأبان الصلة التي ألي من تلك االطراف ذم بإفصاح عن جميع ٢٠٠٦فقد قام مجلس االدارة بتضمين تقريره السنوي لعام " خاص من مراقب الحسابات

 وآذلك دخول الشرآة آشريك مؤسس في االطراف بالشرآة وقد إنحصرت في آل من شرآة مملكة التقسيط التي توفر التمويل طويل االجل لعمالء الشرآة
 بالمشارآة مع مستثمرين منهم البنك العربي ومؤسسة  ريال٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠ المساآن آشرآة مساهمة سعودية مغلقة برأسمال قدره الشرآة السعودية لتمويل

   .، وبنك ينيكورن لإلستثمار الذي يقدم للشرآة خدماته في مجال االستثمار والتمويلالتمويل الدولي

  ).م٣٠/٦/٢٠٠٧الموافق (هـ ١٥/٦/١٤٢٨في جلستها المنعقدة بتاريخ اإلدارة  على تقرير مجلس وقد صادقت الجمعية العامة العادية

  الممتلكات
  العقارات المملوآة من قبل الشرآة

ملخص لبعض المشاريع "أنظر قسم فضال  ( النشرة والتي تقوم الشرآة بتطويرهاالمشاريع المذآورة هذه صك ملكية متعلقة باراضي ٢٥٣تمتلك الشرآة 
تي تملكها تتغير تبعًا مع تغير تسويقها وبيعها لمشاريعها التي يتم وتبعًا لطبيعة عمل الشرآة فإن حجم االراضي ال. )من هذه النشرة ٣٦ بالصفحة رقم" يسةئالر

  : وآذلك عملية الشراء الجديدة حيث تتبع الشرآة اإلجراءات التالية.  وتطويرهاإآمال عملية بنائها 

  .ة طبق األصل من صك األرض للتأآد من صحة البيانات المتعلقة بالصكاالطالع على نسخ •
 األرض علىضري وإجراء تحليل مقارن لموقع األرض والمواقع األخرى يستهدف آافة عوامل البيئة السكنية لمعرفة مدى جدوى الحصول دراسة خطة التطوير الح •

 المعنية
 ة واالجتماعية األراضي األخرى المجاورة في تحقيق الحد األقصى من المنافع التجاريعلىبه إجراء دراسة مقارنة لألرض مع األراضي المجاورة لمعرفة ما تتميز  •



 

 ٨٩ 

 .مراجعة اإلصدارات الحكومية المتعلقة باألرض المعنية لمعرفة الخصائص االستثمارية لألرض المعنية •
 :التفاوض مع •

 .السلطات البلدية لمعرفة خطط التطوير الحضري واالعتبارات االستثمارية المتعلقة باألرض المعنية −
 ية تحول دون استغالل األرض المعنيةآاتب العدل لمعرفة ما إذا آانت هناك تعقيدات نظام −
 المطورون العقاريون الذين لديهم مشاريع مشابهة في إطار موقع األرض المعنية −
  األرضعلىأخصائيو العقار في إطار موقع األرض المعنية لمعرفة مدى جدوى األسعار المستحقة  −

  رض المعنيةمقارنة عرض األرض المعنية مع مخططات األراضي األخرى في إطار موقع األ •
 مدى جدوى األسعار والشروط المتعلقة بشراء على الشرآة للوقوف التي تخصمقارنة النتائج التي تم تحصيلها بموجب اإلجراءات أعالهـ مع قاعدة بيانات األراضي  •

 األرض المعنية
 زيارة ميدانية لموقع األرض من قبل اإلدارة العليا •
 ةإعداد التقرير النهائي عن األرض المعني •
 مناقشة التقرير النهائي من قبل اإلدارة العليا واتخاذ قرار الشراء  •

  العقارات المستأجرة

  .مدة اإليجار لكال المعرضين خمس سنوات قابلة للتجديد. تستأجر الشرآة حاليا معرضا في الخبر وآخر في المدينة المنورة لتسويق منتجاتها

   التنفيذيينينريعقود عمل آبار المد
وعالوة على ذلك، تتبنى الشرآة سياسة . التنفيذيين في الشرآة على نموذج عقد العمل المعمول به من قبل الشرآةالمديرين ط وأحكام عقود عمل آبار تستند شرو

  .عقود للموظفين لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى سنتين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة

  التأمين
  :موحدة ضد المخاطر التاليةتكافلي بالحصول على بوليصة تأمين شرآة دار األرآان للتطوير العقاري قامت 

 جميع مخاطر المقاول لمشروعي القصر والتالل •
 مسؤولية األطراف الثالثة •
 األضرار الجسدية •
 المرآبات الخاصة والمرآبات التجارية •

 .م٣٠/٩/٢٠٠٨وتقوم الشرآة بتجديد هذه البوليصة سنويًا، وينتهي مفعول البوليصة الحالية 

  آما قامت الشرآة بالحصول على بوليصة تأمين طبي لتقديم الرعاية الطبية لمنسوبيها من شرآة أساس للرعاية الصحية 

وتحرص الشرآة على تجديد هذه البوالص سنويًا حال .  بالكاملنافذة المشابهة وهي جميعا باألنشطةلتامين مع الممارسات االعتيادية المتعلقة ا بوالصوتتوافق 
  .البوالص تلك بإنهاء إشعارولم تستلم الشرآة أي .  ء مدة سريانهاانتها

  العالمات التجارية
  )هذه النشرةمن  ٢٢ بالصفحة رقم " حقوق الملكَية الفكرَية والعالمات التجارَية-الشرآة"أنظر قسم فضًال ( :قامت الشرآة بتسجيل العالمة التجارية التالية

وقد أصبح لهذه العالمة دور مهم في الربط بينها وبين جودة .  معرفة المستهلك وتمييزه لمنتجات الشرآة عن المنتجات المنافسةوتتمثل أهمية العالمة التجارية في
  .منتجات الشرآة

  إقرارات 
 : يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة بالتالي 

 .وقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالسبأنهم لم يشهروا في أي وقت من األ

من هذه النشرة، فإنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة " المساهمون البائعون"و " الهيكل اإلداري للشرآة"باستثناء ما ذآر في القسم 
 .مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو في الشرآة

من هذه النشرة، فإنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة " المساهمون البائعون"و " الهيكل اإلداري للشرآة"باستثناء ما ذآر في القسم 
  .مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية أو مزمع إبرامها لها تأثير آبير على أعمال الشرآة في وقت إصدار هذه النشرة

  العمولة
م تقم بمنح أي عموالت أو خصومات أو أي عوض غير نقدي خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ طلب إدراج أسهم الشرآة في السوق تقر الشرآة بأنها ل

  .نألي شخص آان بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وآبار موظفيها التنفيذيي) تداول(المالية 

  استمرار األنشطة
وال يزمع أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة .  شهرا التي سبقت تاريخ هذه النشرة١٢ي الـ لم يحدث أي توقف لعمليات أنشطة الشرآة ف

وال يوجد أي تغيير جوهري سلبي في المرآز المالي أو التجاري للشرآة في السنتين الماليتين الماضيتين والسنة المالية الراهنة حتى تاريخ هذه . أنشطة الشرآة
  .النشرة

 



 

 ٩٠ 

  قرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم الماليةإ
 وتعتقد. الوارد في هذه النشرة من قبل إدارة الشرآة، وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة" تحليل ومناقشة اإلدارة حول المرآز المالي ونتائج العمليات"تم إعداد 

 الكاملة عن ةوتتحمل اإلدارة المسؤولي. المالية أو التوقعات المستقبلية منذ تاريخ نشرة اإلصدار هذه م هناك أي تغييرات ذات أثر مادي على القوائليساإلدارة بأنه 
آما ال توجد أي . دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤآد قيامها بكل اإلجراءات الالزمة وأنها قامت باإلفصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات

  . أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون هذه البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من األشكالمعلومات أو وثائق

  

  المديونية، رأس المال العامل والرسملة 
 أي تغيير جوهري في مديونية وال يوجد.  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١من هذه النشرة ملخصا ببيان مديونية الشرآة آما في " التمويل اإلسالمي والمديونَية"يتضمن القسم 

  .الشرآة حتى تاريخ هذه النشرة

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار التسهيالت المصرفية القائمة المتوفرة للشرآة، أن الشرآة تملك رأسمال عامل يكفي لتلبية متطلباتها الحالية 
  .ه النشرة شهرا القادمة على األقل من تاريخ نشر هذ١٢لفترة الـ 

 الشرآة من هذه النشرة ملخصا ببيان رسملة"  التمويل اإلسالمي والمديونَية"و" تحليل ومناقشة اإلدارة حول المرآز المالي ونتائج العمليات"آما يتضمن القسم 
  . م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 

 محتملة في قسم ملخص العقود خصومفيما عدا ما أشير إليه من إلتزامات وهذا ويؤآد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشرآة أي أدوات دين أو قروض ألجل 
 . اتفاقيات التمويل اإلسالمي من هذه النشرة-الهامة 

  

  االقتراض من الشرآة
 أو أن تضمن أي قرض يعقده نيإستنادًا ألحكام نظام الشرآات، ال يجوز للشرآة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو آبار موظفيها التنفيذي

 .أحدهم مع الغير

  قيود على أعضاء مجلس االدارة
المدير العام حق التصويت على أي عقد أو اقتراح   ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أومطبقة في المملكةظمة النإن النظام األساسي للشرآة واأل

 ت تمنح لهم أو حق االقتراض من الشرآةت على مكافآاتكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التوصي

 

  الرهن
وشرآة دار إنترناشونال صكوك وشرآة دار األرآان إنترناشونال  باستثناء الرهونات الممنوحة لكل من مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني 

ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على  ، تقر إدارة الشرآة بأنه)"رهوناتال-التمويل اإلسالمي والمديونية"الوارد تفصيلها في قسم و(صكوك المذآورة أدناه 
   .ممتلكاتها

 قيمة الرهن رقم الصك اسم وموقع العقار مبلغ التمويل نوع التمويل جهة التمويل
 ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٨/١١١ التالل بالمدينة المنورة ٨١٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة سامبا

            
 ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨/٤٤٥/٤ المشاعر بمكة المكرمة ٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠ مرابحة ساب

            
       ٢،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صكوك إيجارة إسالمية دار إنترناشونال

 ٨٦،٨٠٠،٠٠٠ ٧١٠١٠٦٠٠١٢٨٣ مشروع القصر بالرياض      
 ٨٢،٦٠٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٥٤٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٨٤،٩٩٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٥١٨ مشروع القصر بالرياض      
 ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٣٠٠٠٨٨٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٨٦،٣٠٠،٠٠٠ ٥١٠١٠٦٠٠١٢٨٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٧٧،٤٤٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٢٦٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٤،٢٠٤،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٦١ مشروع القصر بالرياض      
 ٣٤،٤١٠،٠٠٠ ٤١٠١٠٣٠٠٠٥٢٨ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٤،٢٤٢،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٧٢ مشروع القصر بالرياض      
 ٢٩،٧٥٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٣٦٨ مشروع القصر بالرياض      
 ١٧،٣٥٠،٠٠٠ ٢١٠١٠٦٠٠١٣٦٦ مشروع القصر بالرياض      
 ٧٢،٣٦٩،٠٠٠ ٢١٠١٠٦٠٠١٥١٧ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٥،٥٧٢،٠٠٠ ٣١٠١٠٨٠٠٣٩٣٠ مشروع القصر بالرياض      
 ٧٢،٢٤٧،٠٠٠ ٥١٠١٠٦٠٠١٥١٦ مشروع القصر بالرياض      
 ١١٣،٠٥٧،٠٠٠ ٣١٠١٠٣٠٠٠٨٨١ مشروع القصر بالرياض      
 ١٧٦،٠٤٩،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٧٣ مشروع القصر بالرياض      
 ٢١،٣٨٣،٠٠٠ ٦١٠١٠٣٠٠٠٥٢٩ مشروع القصر بالرياض      



 

 ٩١ 

 ٧٣،٧٦٨،٠٠٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٢٨٤ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٨،٢٤٤،٠٠٠ ٩١٠١٠٣٠٠٠٦٩٩ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٨،٠٥٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٢٩٥ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٨،٩١٢،٠٠٠ ٢١٠١٠٣٠٠٠٦٩٨ مشروع القصر بالرياض      
 ٩٤،٩٢٢،٠٠٠ ٣١٠١٠٣٠٠٠٥٣٠ مشروع القصر بالرياض      
 ٥٢،٧٠٠،٠٠٠ ٨١٠١٠٦٠٠١٥٤١ مشروع القصر بالرياض      
 ٢٢،٢٠٩،٣٢٦ ٧١٠١٠٦٠٠١٤٠٩ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٢،٤٧٩،٧٨٤ ٣١٠١٠٦٠٠١٤١٠ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٦٠٠١٣٦٧ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٤،٦٤٤،٦١٧ ٤١٠١٠٦٠٠١٤٠٦ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٨،٦٣٧،٣٦٠ ٤١٠١٠٣٠٠٠٨٨٤ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٣٨،٠٣٥،٤٠٠ ٢١٠١٠٣٠٠٠٨٨٥ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٥،٩١٨،٠٠٠ ٥١٠١٠٤٠٠١٣٧٧ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٦،٥١٧،٢٤٠ ٨١٠١٠٤٠٠١٣٧٨ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ١٨،٤٧٨،٧٢٠ ٥١٠١٠٦٠٠١٤٠٨ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٢٤،١٨٨،٩٠٨ ٥١٠١٠٣٠٠٠٨٨٣ رياضمشروع اشبيليا بال      
 ٢٧،٤٦٧،٣١٠ ٤١٠١٠٦٠٠١٤١١ مشروع اشبيليا بالرياض      
 ٧،٦٩٥،٨٠٠ ١٥٤٥ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٩،٦٠٠،٠٠٠ ١٥٤٨ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٣،٣٧٢،٥٠٠ ٢٢٠ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٤،٩٥٧،٤٠٠ ١٤٨٤  مشروع الشاطئ الذهبي بجدة      
 ٤،٨٠٠،٠٠٠ ٥٩٣٩ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٥،٣٠٠،٠٠٠ ٥٩٧٨ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٨٧٥،٠٠٠ ٢١٩ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٥،٣٠٠،٠٠٠ ٢٥٠ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٧،٧٠٠،٠٠٠ ٤٧٤٦ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ١٧،٧٠١،٢٥٠ ١٥٤٦ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٩،٧٣٨،٣٠٠ ٦٠١٥ مشروع الشاطئ الذهبي بجدة       
 ٢٠،١٢٦،٦١٥ ٣/١/١٣٢ مشروع ينبع      
 ٥٦،٧٦٤،٤٦٧ ٣/١/٢٧٣ مشروع ينبع      
 ٤٢،١٥٧،٩٨١ ٣/١/٢٧٢ مشروع ينبع      
 ١٤،٧٣٤،٧٧٠ ٣/١٧٢/٥٣ مشروع الشرقية       
 ١٦،٩٤٣،١٠٠ ٣/١٧٢/٥٤ روع الشرقية مش      
 ٩،٠٠٨،٩٢٠ ٣/١٧٢/٥٥ مشروع الشرقية       
 ١٠،٥٠٢،١٩٠ ٣/١٧٢/٥٦ مشروع الشرقية       
 ٤،٢٦٢،٢٦٥ ٣/١٧٢/٥٢ مشروع الشرقية       
 ٦،٢٠٦،٢٥٥ ٣/١٧٢/٥٧ مشروع الشرقية       
 ٦،٢٠٦،٢٥٥ ٣/١٧٢/٥٩ مشروع الشرقية       
 ١٠،٤٧٩،٠٨٠ ٢/١٧٢/٦٠ قية مشروع الشر      
 ٦،٣٥٥،٠٩٥ ٣/١٧٢/٦١ مشروع الشرقية       
 ٩،٦٠٨،٥٩٥ ٣/١٧٢/٥٨ مشروع الشرقية       
 ٩،٣٧٠،٨٢٠ ٣/١٧٢/٦٧ مشروع الشرقية       
 ١٦،١٨٩،٢٨٠ ٣/١٧٢/٦٩ مشروع الشرقية       
 ١٤،٢٠١،٠٥٥ ٣/١٧٢/٦٨ مشروع الشرقية       
 ٢٠،٠٩٣،٣٧٥ ٣/١٧٢/٧٠ مشروع الشرقية       
 ٢٢،٩٠٨،٥٧٠ ٣/١٧٢/٧٥ مشروع الشرقية       
 ١،٥٠١،٣٨٠ ٣/١٧٢/٧١ مشروع الشرقية       
 ٤،٠٣١،٦٦٠ ٣/١٧٢/٧٢ مشروع الشرقية       
 ٦،٧٤٩،٩٢٠ ٣/١٧٢/٧٣ مشروع الشرقية       
 ٥،٤٦٤،٤٩٠ ٣/١٧٢/٧٤ مشروع الشرقية       
 ١٧،٩١٠،٦٢٥ ٣/١٧٢/٦٢ مشروع الشرقية       
 ٩،٢٧٠،٣٣٠ ٣/١٧٢/٦٦ مشروع الشرقية       
 ٩،٠٨٣،٣٤٥ ٣/١٧٢/٦٥ مشروع الشرقية       
 ٩،٣٧٧،٩١٠ ٣/١٧٢/٦٣ مشروع الشرقية       
 ٨،٣٦٠،٠٢٥ ٣/١٧٢/٦٤ مشروع الشرقية       
 ٧٦١،٦٠٠،٤٥٦ ٣١٠١٠٣٠٠٤٨٣٩ مشروع شمس الرياض       



 

 ٩٢ 

 ١،٥٢١،٠٢٢،٩٦٢ ٣١٠١٠٣٠٠٤٦٢٣ مشروع شمس الرياض       
 ١،٤٢٥،٠٠٠ ٩١٠١٠٣٠٠٤٦٢٤ بالرياضاشبيليا مشروع       

       ٣،٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ صكوك إيجارة إسالمية دار األرآان إنترناشونال
 ١،٤٢٧،٩٣١،٦٢٩ ٨١٠١٠٣٠٠٤٠٨٠ مشروع شمس الرياض       
 ٢،١٦٢،٢٤٢،١١٤ ٣١٠١٠٣٠٠٤٠٧٩ مشروع شمس الرياض       
 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٠١٠٣٠٠٤٠٧٨ بالرياضمصيف المشروع       

          ٨،٩٦٨،٠٦٦،٤٤٩ 

  

  

  



 

 ٩٣ 

 األسهموصف 

  رأس المال
  . ريال  وجميعها اسهم عادية١٠ سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية  مليون٥٤٠ ريال سعودي مقسم إلى  مليار٥٫٤يبلــغ رأس مال الشرآة الحالي، 
من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر في اجتماع استثنائي زيادة رأس مال الشرآة مرة أو عدة يجوز للجمعية العامة بعد التثبت 

مرات بإصدار أسهم جديدة لها نفس القيمة االسمية لألسهم األصلية شريطة أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأآمله ومع مراعاة مايقضي به نظام 
وتوزع تلك األسهم الجديدة على . قرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية االآتتاب في األسهم النقدية الجديدةويعين ال. الشرآات

ة  ويوزع المساهمين األصليين الذين طلبوا االآتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديد
الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أآثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما 

  .طلبوه من األسهم الجديدة ويطرح ما يتبقى من األسهم لالآتتاب العام
ة وبعد موافقة الجهات المختصة تخفيض رأس مال الشرآة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشرآة يجوز بقرار من الشرآة بناًء على مبررات مقبول

بخسائر، ويجب إصدار هذا القرار بناًء على قرار من الجمعية العامة غير العادية ويستلزم موافقة معالي وزير التجارة والصناعة عليه وال يصدر القرار إال 
لحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشرآة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي نظام بعد تالوة تقرير مراقب ا

ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا آان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشرآة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه . الشرآات
يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المرآز الرئيسي للشرآة، فإذا اعترض أحد الدائنين ) ٦٠(ل ستين خال

  .اء به إذا آان آجًالوقدم إلى الشرآة مستنداته في الميعاد المذآور وجب على الشرآة أن تؤدي إليه دينه إذا آان حاًال أو أن تقدم ضمانًا آافيًا للوف

  األسهم
 وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف االسميةيجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها   والاسميةتكون أسهم الشرآة 

رآة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الش.  النظامي ولو بلغ حده األقصىاالحتياطيفرق القيمة إلى 
 . الناشئة عن ملكية السهمااللتزامات الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن استعماليختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

  .ودية ويعتبر نقل الملكية بخالف ذلك الغياويخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة لشرآات المدرجة ضمن سوق األسهم السع

  حقوق التصويت
،  الجمعية العامة على األقل حق حضورهسهما ) ٢٠(على عشرين ولكل مساهم حائز . سهم وال يعطى أي مساهم حقوقا تفضيليةة من األدللشرآة فئة واح

 وتحسب .اء مجلس اإلدارة أو موظفي الشرآة في حضور الجمعية العامةللمساهم أن يوآل عنه آتابة مساهمًا آخر من غير أعضوباألصالة أو النيابة، 
  .  العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماعةيممو العاتالجمعياألصوات في 

ت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم آما تصدر قرارا.االجتماعصدر القرارات في الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في ت
 المدة المحددة في نظامها أو انقضاء إال إذا آان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشرآة أو بحل الشرآة قبل االجتماعالممثلة في 

  .االجتماعر صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في  الشرآة أو دمجها في شرآة أو مؤسسة أخرى فال يكون القراباندماج
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات 

القدر الذي ال يعرض مصلحة الشرآة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين ب
  . إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذًااحتكمغير مقنع 

  جمعيات المساهمين
وفيما عدا األمور التي تختص بها . لرئيسي للشرآةالجمعية العمومية المكونة تكوينًا صحيحا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المرآز ا

أشهر ) ٦(الجمعية العمومية غير العادية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة بالشرآة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة 
  .أخرى آلما دعت الحاجة إلى ذلكالتالية النتهاء السنة الماليـة للشرآة آما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية 

تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشرآة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها أن تصدر قرارات في األمور 
  .اديةالداخلة في اختصاص الجمعية العمومية العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية الع

ويتم نشر الدعوة النعقاد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مرآز الشرآة الرئيسي قبل الموعد المحدد 
سجلة إلى آل المساهمين وترسل ومع ذلك يمكن أن يكتفي بتوجيه الدعوة في الميعاد المذآور بخطابات م. يومًا على األقل) ٢٥(لالنعقاد بخمسة وعشرون 

  .نسخة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشر
من رأس المال على %) ٥(يعقد مجلس اإلدارة الجمعيات العمومية للمساهمين إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة 

  .األقل
ماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشرآة على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في وال يكون اجت

قًا ويعتبر يومًا التالية لموعد االجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها ساب) ٣٠(االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين 
  .االجتماع الثاني صحيحًا أيًا آان عدد األسهم الممثلة فيه

وال يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشرآة على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في 
ضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني بنفس األو

  .المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا 

ت ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة وعدد لألصوا
دون األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالقتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، وت

  .المحاضر بصفة منتظمة عقب آل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات

  



 

 ٩٤ 

  مدة الشرآة
 )م١٧/٧/٢٠٠٥الموافق (هـ  ١٠/٦/١٤٢٦بتاريخ  ١٠٢١رقم مدة الشرآة تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة 

  .مديد مدة الشرآة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقلبإعالن تأسيسها، ويجوز ت

  الزآاة
وتقتطع الشرآة الزآاة المستحقة عليها من أرباحها . تستحق الزآاة على المساهمين وفقا لألنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

  .  الصافية قبل توزيعها

  حل الشرآة وتصفيتها
 عند انتهاء الشرآة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفى أو 

ارة قائماً  على إدارة الشرآة إلى أن يتم تعيين أآثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشرآة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلد
  . المصفى وتبقى ألجهزة الشرآة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين

  



 

 ٩٥ 

  للشركةالنظـام األسـاســـيملخص 

    تأسيس الشرآة

الموافق (هـ ١٠/٦/١٤٢٦وتاريخ  ١٠٢١الوزاري رقم م تحولت الشرآة من شرآة شرآة توصية باألسهم إلى شرآة مساهمة مغلقة بالقرار الوزاري رق
  .١٠١٠١٦٠١٩٥وتعمل تحت السجل التجاري رقم )  م١٧/٧/٢٠٠٥

   اسم الشرآة

  .، شرآة مساهمة سعوديةرآة دار األرآان للتطوير العقاريش

  أغراض الشرآة

 .االستثمار العقاري 
 .ع أو اإليجار لصالح الشرآةشراء األراضي وإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبي 
 .شراء وتملك العقار واألراضي لحساب الشرآة 
 ).اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم(المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية  
 .ات بالنقد والتقسيطتجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباآة وأدوات الكهرباء والبويات ومواد البناء واألدوات المكتبية والسيار 

   المرآز الرئيسي للشرآة

  .يقع المرآز الرئيسي للشرآة في مدينة الرياض

  مدة الشرآة

مدة الشرآة تسعة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز تمديد مدة الشرآة بقرار تصدره الجمعية 
  . انتهاء أجلها بسنة على األقلالعامة غير العادية قبل 

  رأس مال الشرآة

سهم ) ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال سعودي مقسم على خمسمائة وأربعون مليون) ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(وأربعمائة مليون مليارات رأسمال الشرآة خمسة 
  . بالكاملمدفوعة عشرة رياالت وجميع أسهم الشرآة عادية ) ١٠(متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها 

  اإلآتتاب في األسهم

  .ودفعت قيمتها آاملةسهم الشرآة أ تم اإلآتتاب في آامل 

  عدم سداد قيمة السهم

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل 
 مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات المساهمين بيع السهم في

للشرآة لسهم، فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز اوتستوفي الشرآة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب . التي أنفقتها الشرآة
أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم األخرى وتلغي الشرآة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهمًا جديدًا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في 

  .سجل المساهمين

  نقل ملكية األسهم

تي تعطى مقابل الحصص العينية أو األسهم النقدية التي اآتتب بها األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها واستثناءا من ذلك ال يجوز تداول األسهم ال
المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين ال تقل آل منهما عن اثني عشر شهرا، اعتبارا من تاريخ قرار معالي وزير 

لى الترخيص بتحويل شرآة دار األرآان للتطوير العقاري من شرآة ذات هـ بالموافقة ع ١٤٢٥رجب  ١٩وتاريخ ) ٧٢٤٨(التجارة والصناعة رقم 
وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل . مسئولية محدودة إلى شرآة توصية باألسهم أو موافقة هيئة السوق المالية

الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تحويل الشرآة والمدة التي يمنع فيها  لفترة ويؤشر على هذهانقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من هذه ا
تداولها ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مساهم آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس 

  .و من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغيراإلدارة لتقديمها آضمان لإلدارة أ
ريال ) ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ل سعودي إلى اري) ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(وال يعتبر في حكم المؤسسين، المساهمون الذين اآتتبوا في زيادة رأس مال الشرآة من 
  .لحظر المشار إليها أعالهسعودي بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية األولى وبالتالي ال تسري عليهم فترة ا

  سجل المساهمين

تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل للمساهمين يتضمن أسماءهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر 
الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذآور أو استكمال إجراءات نقل وال يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشرآة أو . بهذا القيد على شهادات األسهم

ويفيد االآتتاب في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشرآة والتزامه بالقرارات التي تصدر من . الملكية عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم
  . ًا أو غائبًا وسواء آان موافقًا على هذه القرارات أو مخالفًا لهاجمعيات المساهمين وفقًا ألحكام هذا النظام سواء آان حاضر

  زيادة رأس المال

يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأسمال الشرآة مرة أو عدة مرات 
. تي لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد ُدفع بأآمله وبمراعاة ما يقضي به نظام الشرآاتبإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية ال

ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية االآتتاب باألسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار 
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ويبدي آل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل خمسة .  وشروط االآتتاب أو بمخاطبة آل مساهم من خالل البريد المسجلزيادة رأس المال 
  .عشر يومًا من تاريخ النشر المشار إليه أو تاريخ استالم البريد المسجل بهذا الصدد

 بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من وتوزع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين طلبوا االآتتاب
 المساهمين األصليين الذي طلبوا أآثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يجاوز ما األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على

  .ويطرح ما تبقى من األسهم لالآتتاب العاميحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة 

  تخفيض رأس المال

يجوز للشرآة، بناءًا على أسباب منطقية، تخفيض رأسمالها إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشرآة بخسائر ويصدر هذا القرار من الجمعية العامة غير 
رار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة للتخفيض وعن وال يصدر الق. العادية ويحتاج إلى موافقة وزير التجارة والصناعة

ويبين القرار طريقة التخفيض وإذا آان التخفيض . االلتزامات التي على الشرآة ، وأثر التخفيض على هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشرآات
ستين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة ) ٦٠(الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشرآة وجبت دعوة 

  .يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المرآز الرئيسي للشرآة

  مجلس اإلدارة

وتبدأ مدة أول مجلس إدارة من تاريخ . الث سنواتيتولى إدارة الشرآة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ث
خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار ) ٥( مجلس إدارة لمدة ذلك فقد عين المساهمون أولواستثناءًا من . القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشرآة

  :ويتكون المجلس المعين آما يلي. الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشرآة
  

  :أعضاء مجلس اإلدارة: ٧٥الشكل رقم 

 االسم الصفة
 يوسف بن عبد اهللا الشالش/ السيد رئيس مجلس اإلدارة

 هذلول بن صالح الهذلول/  السيد عضو
 عبد العزيز بن عبد اهللا الشالش/ السيد عضو
 خالد بن عبد اهللا الشالش/ السيد عضو
 ماجد بن رومي سليمان الرومي/ السيد عضو
  ن محمد علي الجار اهللاطارق ب/ السيد  عضو
  ماجد بن عبد الرحمن القاسم/ السيد  عضو
  عبد الكريم بن حمد البابطين/ السيد  عضو
  عبد اللطيف بن عبد اهللا الشالش/ السيد    العضو المنتدب-عضو

  
  ألسهم المؤهلة لعضوية المجلسا

ا االسمية عن عشرة آالف ريال وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يومًا من تاريخ يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم الشرآة ال تقل قيمته
  .تعيين العضو في أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة لهذا الغرض

  انتهاء العضوية
 مؤقتًا عضوًا في المرآز وإذا شغر مرآز أحد أعضاء المجلس جاز للمجلس أن يعين. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو

  .الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها
  سلطات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة لجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشرآة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله 
ال ال الحصر تمثيل الشرآة في عالقتها مع الغير وأمام المحاآم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال اللجان على سبيل المث

جهات الحكومية العمالية العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وآافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة وال
األخرى والغرف التجارية والصناعية والهيئات والجهات الخاصة والشرآات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد 

 تنفيذ األحكام ومعارضته واإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشرآة وطلب
آما للمجلس حق التوقيع على آافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشرآات التي . وقبض ما يحصل من التنفيذ

تب العدل والجهات الرسمية وآذلك اتفاقات تشترك فيها الشرآة مع آافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام آا
 والضمانات والكفاالت وإصدار الوآاالت الشرعية نيابة عن الشرآة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبول واالستالم والتسليم القروض مهما بلغت مدتها

وك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على آافة األوراق واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات واإلعتمادات والسحب واإليداع لدى البن
والمستندات والشيكات وآافة المعامالت المصرفية ويكون لرئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين تمثيل المجلس في القيام بالصالحيات التي 

د أو أآثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة تدخل يعهد بها لهما، آما يكون للمجلس في حدود اختصاصه تفويض أو توآيل واح
ضمن صالحياته، آما للمجلس إعداد ميثاق إداري ينظم آلية العمل في الشرآة وعالقاتها مع الغير ووضع اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد 

 . ات المقررة للجمعية العامةصالحياتها واختصاصاتها وآلية اختيارها مع مراعاة االختصاص
  مكافآت مجلس اإلدارة

    . سنوياسعودي ريال) ١٥٠٫٠٠٠(تكون مكافأة مجلس اإلدارة بواقع مائة وخمسون ألف  
  العضو المنتدب والسكرتير

مرآز رئيس المجلس ومرآز العضو يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا، آما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا ، ويجوز الجمع بين 
  .وتكون للرئيس صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة جلساته. المنتدب



 

 ٩٧ 

  . ويعين مجلس اإلدارة سكرتير للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد مجلس اإلدارة اختصاصات السكرتير ومكافأته وفترة خدمته
فيجب أن ال تتجاوز فترة عضويتهم في المجلس ) إذا آان السكرتير من أعضاء المجلس(تدب والسكرتير أما فترة خدمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المن

  .ويمكن تجديد فترة خدمتهم
  اجتماعات المجلس

من يجتمع مجلس اإلدارة بصفة دورية آل ثالثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك ثالثة 
  .األعضاء

  نصاب اجتماعات المجلس
  . أعضاء على األقل أو من ينوب عنهم٥ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره 

  قرارات المجلس ومحاضر اجتماعاته
اوالت وقرارات تسجل مد. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس اإلدارة

  .المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس وسكرتيره ويجب أن تحفظ هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير
   الجمعية العامة

معية التأسيسية بطريق ولكل مكتتب أيًا آان عدد أسهمه حق حضور الج. الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في الرياض
األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين ولكل مساهم حائز لعشرين سهم على األقل حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوآل عنه مساهمًا آخر من 

  . غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشرآة في حضور الجمعية العامة
  الجمعية العامة العادية

ر التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشرآة وتنعقد مرة على األقل في السنة فيما عدا األمو
  .خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة المالية للشرآة آما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى آلما دعت الحاجة إلى ذلك

  لعامة غير العاديةالجمعية ا
ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في . تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشرآة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا

  . اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة
  العامة لالنعقادطرق دعوة الجمعية 

تنعقد الجمعيات العامة بدعوة من مجلس اإلدارة ، وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو للجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من 
ة توزع في المرآز الرئيسي وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وجريدة يومي. من رأس المال على األقل% ٥المساهمين يمثل 

  . للشرآة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمس وعشرين يوما على األقل
  نصاب الجمعية العامة العادية

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع  . ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل
وتعلن الدعوة بنفس الطريقة المذآورة ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا . ت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع السابقوجب

  .آان عدد األسهم الممثلة فيه
  نصاب الجمعية العامة غير العادية

 إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال
األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع والطريقة المذآورة ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس 

  .المال على األقل 
  حق التصويت
مع ذلك ال يكون ألي . وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم.  سهم صوتًا واحدًا لحاملهيعطي آل

ية وغير من مجموع أسهم الشرآة وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العاد% ٢٠مساهم باألصالة أو النيابة أو بالصفتين معا عدد من األصوات يتجاوز 
  .العادية للشرآة المتعلقة بتعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات وتعديل النظام األساسي للشرآة

  أغلبيات التصويت
ية ثلثي األسهم آما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلب. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع 

الممثلة في االجتماع إال إذا آان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشرآة أو بحل الشرآة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو 
  .هم الممثلة في االجتماعبإدماج الشرآة في شرآة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األس

  حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس 

ال يعرض مصلحة الشرآة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي 
  .إلى الجمعية وآان قرارها في هذا الشأن نافذًا

  إجراءات سير الجمعية العامة
ويحرر باجتماع الجمعية . لألصواترتيرًا لالجتماع وجامعًا يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو من ينيبه في حالة غيابه ويعين الرئيس سك

محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم في حيازتهم باألصالة أو الوآالة وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها 
خاص يوقعه رئيس وسكرتيرها وجامع ، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب آل اجتماع في سجل للمناقشات التي دارت في االجتماعوخالصة وافية 

  .األصوات 
  مراقب الحسابات

يكون للشرآة مراقب حسابات واحد أو أآثر من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنويًا وتحدد 
  .مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه 
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  االطالع على السجالت
  .يحقق موجودات الشرآة والتزاماتهالحسابات في آل وقت حق االطالع على دفاتر الشرآة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أيضًا أن لمراقب ا

  تقرير مراقب الحسابات
، واإليضاحات التي طلبها البيانات وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرًا يضمنه موقف الشرآة من تمكينه من الحصول على
  .وما يكون قد آشفه من مخالفات ألحكام نظام الشرآات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشرآة للواقع 

  حسابات الشرآة وتوزيع األرباح
لية األولى تبدأ من تاريخ القرار بإعالن تحويل الشرآة  ديسمبر من آل عام ميالدي على أن السنة الما٣١تبدأ السنة المالية للشرآة من أول يناير وتنتهي في 

  . ديسمبر من العام الميالدي التالي٣١وتنتهي في 
  الحسابات السنوية

 ها في التاريخ المذآور آما بعد ميزانية الشرآة وحساب األرباح والخسائرمطلوبات الشرآة وموجوداتيعد مجلس اإلدارة في نهاية آل سنة مالية جردًا لقيمة 
وتقريرًا عن نشاط الشرآة ومرآزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة 

مسة وخمسين يومًا على العادية بستين يومًا على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخ
األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة أو من يمثله على الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المرآز الرئيسي للشرآة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد 

 توزع في المرآز الرئيسي الشرآة المقرر النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة
الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى 

  .اإلدارة العامة للشرآات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل
  ح الشرآة السنويةتوزيع أربا

  :توزع أرباح الشرآة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي 
 .تجنب الزآاة المفروضة شرعا 
غ االحت                      %) ١٠(يجنب    ذا التجنيب متى بل ة وقف ه ة العادي ة العام ذآور   من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعي اطي الم ي

  .نصف رأس المال 
  .على األقل من رأس المال المدفوع % ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  
 .ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين آحصة إضافية في األرباح . من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة% ١٠يخصص بعد ما تقدم نسبة  

  األرباح الموزعة
  .رباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة تدفع األ

  خسائر الشرآة
الشرآة أو حلها قبل إذا بلغت خسائر الشرآة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار 

  .أجلها المعين في نظامها األساسي وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية 
  المنازعات

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشرآة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا آان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به 
  .ويجب على المساهم أن يخطر الشرآة بعزمه على رفع الدعوى . حق الشرآة في رفعها ما زال قائمًا بشرط أن يكون 

  حل الشرآة وتصفيتها
انتهاء مدة الشرآة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفى أو عند 
ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائمًا على إدارة الشرآة إلى أن يتم تعيين . ثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنقضي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشرآةأآ

  .المصفي وتبقى ألجهزة الشرآة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين 
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  ملخص العقود اهلامة
  المشاريعستشارات والمقاوالت المتعلقة بعقود التصميم واال

د عددها عن    لمشاريع الشرآة      مقاوالت للبنية التحتية والفوقية مع شرآات عدة من خالل عطاءات المقاولين          العقود  العديد من   أبرمت الشرآة     ٤٠والتي يزي
ة والفو    بالتنفيذ لنظام ال    العقود القيام بأعمال التخطيط و      وتتضمن تلك  عقد ة التحتي اء و الصرف              ني اء و الكهرب ك شبكات الم شمل ذل شاريع، و ي شامل للم ة ال قي

وتحتوي هذه العقود على شروط متعارف عليها تحكم مسؤليات  .  الصحي، وسفلتة طرق المرور و المشاة وبناء الوحدات السكنية من شقق و دبلكسات و فلل             
دائي   المقاول من مراجعة المخططات والتأآد من آفايتها واستالم الموق        ع وحيازته ومعايير األداء وتنفيذ األعمال والتفتيش والفحص واإلختبار واإلستالم اإلبت

ة      . وسحب األعمال وغرامة التأخير وضمان األداء وفترة الصيانة  والمبلغ المحتجز والنهائي وإلغاء العقد والقوة القاهرة       وانين المملك ود لق ذه العق وتخضع ه
  :الرياضشمس والتالل و  ملخص ألهم العقود المتعلقة بمشاريع القصر السكني وفيما يلي.العربية السعودية

  مشروع القصر السكني
ذ ابرمت  − د لتنفي شرآة عق سكني   ال صر ال شروع الق سويدي بم زه ال ل منت ادة تأهي ال إع اض أعم ي الري سويدي ف رآاه  بحي ال دودي وش رآة الم ع ش  م

د في     وتن.  ريال سعودي  ١٨٫٩٩٠٫٠٠٠بمبلغ إجمالي وقدره     م   ٣٠/٤/٢٠٠٧للمقاوالت والخدمات العامة المحدودة      سمبر  ٣١تهي مدة العق . م٢٠٠٧ دي
ايير األداء        ليها تحكم مسئو  ويحتوي العقد على شروط متعارف ع      ه ومع ليات المقاول من مراجعة المخططات والتأآد من آفايتها واستالم الموقع وحيازت

أخير وضمان األداء                وتنفيذ األعمال والتفتيش والفحص واإلختبار واإل      ة الت ال وغرام ستالم اإلبتدائي والنهائي وإلغاء العقد والقوة القاهرة وسحب األعم
رة  وفترة الصيانة  والمبلغ المحتجز    دائي      ٣٦٥ويتعهد المقاول بضمان األعمال لفت اريخ االستالم اإلبت دأ من ت ا تب ة     .  يوم وانين المملك د لق ويخضع العق

  .العربية السعودية
ة بمشروع القصر     ٢٠٠٦ نوفمبر ١ الشرآة عقد مقاوالت عامة مع مؤسسة أزميل للمقاوالت بتاريخ           ابرمت − اوالت المتعلق  م لتنفيذ جزء من أعمال المق

دره            الي وق ال سعودي    ١٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠السكني بحي السويدي في الرياض بمبلغ إجم د في         وتن.  ري دة العق سمبر    ٣١تهي م د    . م٢٠٠٧ دي وي العق ويحت
ال              على شروط    ذ األعم متعارف عليها تحكم مسؤليات المقاول من مراجعة المخططات والتأآد من آفايتها واستالم الموقع وحيازته ومعايير األداء وتنفي

رة ا               أخير وضمان األداء وفت ة الت صيانة   والتفتيش والفحص واإلختبار واإلستالم اإلبتدائي والنهائي وإلغاء العقد والقوة القاهرة وسحب األعمال وغرام ل
 .والمبلغ المحتجز  ويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعودية

اريخ      − ة  بت شاءات الحديث اير  ١٥منحت الشرآة عقد مقاوالت عامة للشرآة السعودية اللبنانية لإلن م    ٢٠٠٧ ين ذ جزء رق ال   ٢سي و ٢ م لتنفي  إي من أعم
سويدي في               سكني بحي ال الي       المقاوالت المتعلقة بمشروع القصر ال غ إجم دره   الرياض بمبل ال سعودي    ١٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠وق د       و.  ري ذ العق دة تنفي  ١٦م

غ    ٢٠٠٨ مارس ٢٠ م،  وفي حال أآمل المقاول أعمال العقد قبل يوم         ٢٠٠٧ يناير   ٢٠شهرا ميالديا تبدأ من      شرآة مبل ه ال ال  ٩٠٠٫٠٠٠ م ستمنح ل  ري
 . ن تاريخ اصدار شهادة إآمال أعمال العقد يوم تبدأ م٣٦٥ويتضمن العقد فترة صيانة مدتها . سعودي آحافز

اريخ      − ذ بت ان والناف ة للقب اوالت عام د مق شرآة عق وفمبر  ٢٣منحت ال م   م ٢٠٠٦ ن ذ جزء رق ه و ٣لتنفي ي٣أي ارة سكني ٢١ (ب ال )تجاري / عم  من أعم
دره                     الي وق غ إجم سويدي في الرياض بمبل ال سعودي    ١١٢٫٠٠٠٫٠٠٠المقاوالت المتعلقة بمشروع القصر السكني بحي ال د        . ري ذ العق دة تنفي  ١٤و م

اير    ١٥شهرا ميالديا وتنتهي في       دتها             ٢٠٠٨ ين رة صيانة م د فت د         ٣٦٥م ، ويتضمن العق ال العق ال أعم اريخ اصدار شهادة إآم دأ من ت وم تب ويحق  .  ي
اول من تن           ٤للشرآة سحب األعمال من المقاول إذا تبين لها في غضون            شرآة      أشهر من بداية العقد عدم تمكن المق ة لل ايير المقبول ذه بالمع ا يحق   . في آم

از         ا عدم تمكن جه ين له د إذا تب للشرآة اإلحتفاظ بمبلغ مناسب من المدفوعات الشهرية للمقاول لصرفها على تعيين حهاز فني مؤهل إلدارة أعمال العق
 . المقاول الفني من إنجاز أعمال العقد بالمعايير المقبولة للشرآة

اريخ       منحت الشرآة عقد مقا    − اوالت بت ل للمق ة لمؤسسة أزمي اير  ١٣والت عام م     م ٢٠٠٧ ين ذ جزء رق اني سكني  ٧(دي ٢لتنفي ال  من ) تجاري / مب  أعم
دة تنفي  و.  ريال سعودي٨٨٫٣٦٠٫٠٠٠ وقدره المقاوالت المتعلقة بمشروع القصر السكني بحي السويدي في الرياض بمبلغ إجمالي      د تنتهي في    م ذ العق

 .  يوم تبدأ من تاريخ اصدار شهادة إآمال أعمال العقد٣٦٥ العقد فترة صيانة مدتها ، ويتضمنم٢٠٠٨ يناير ١٥
م     م ٢٠٠٦ يوليو ١بتاريخ ) سيمكو(أبرمت الشرآة عقد مقاوالت عامة مع شرآة المشاريع المدنية والميكانيكية الكهربائية للمقاوالت              − ذ جزء رق  ١لتنفي

ه و  ي ١أي كنية٢٦( ب ارة س ا)  عم ال المق ن أعم دره    م الي وق غ إجم اض بمبل ي الري سويدي ف ي ال سكني بح صر ال شروع الق ة بم والت المتعلق
دتها         ٢٠٠٧ سبتمبر   ٣٠ شهرا ميالديا تنتهي في      ١٥مدة تنفيذ العقد    و.  ال سعودي  ري ١٥٣٫٨١٤٫٠٠٠ رة صيانة م د فت دأ   ٣٦٥ م، ويتضمن العق وم تب  ي

م مسئو    د ويحتوي العق. من تاريخ اصدار شهادة إآمال أعمال العقد    ا تحك د من       على شروط متعارف عليه ة المخططات والتأآ اول من مراجع ليات المق
وة                       د والق اء العق ائي وإلغ آفايتها واستالم الموقع وحيازته ومعايير األداء وتنفيذ األعمال والتأمين والتفتيش والفحص واإلختبار واإلستالم اإلبتدائي والنه

ة        . ضمان األداء وفترة الصيانة والمبلغ المحتجزالقاهرة وسحب األعمال وغرامة التأخير و  دان المتعلق ع المخاطر والضرر والفق اول جمي ويتحمل المق
ه          . بأعمال العقد بما في ذلك القوة القاهرة حتى قبولها واستالمها من قبل الشرآة بموجب العقد               ذار مدت ويحق للشرآة إلغاء العقد في أي وقت بموجب إن

م م         وتحال أي نزاعات  .  يوم ٣٠ صادر بمرسوم ملكي رق يم ال  ٤٦/ متعلقة بالعقد بالرجوع إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب نظام التحك
اريخ  ة ١٢/٧/١٤٠٣وت ـ ولوائحه التنفيذي سعودية. ه ة ال ة العربي وانين المملك د لق شرآة . ويخضع العق ة آخر ل اوالت عام د مق شرآة عق ا منحت ال آم

ة و شاريع المدني اوالت  الم ة للمق ة الكهربائي يمكو(الميكانيكي اريخ ) س بتمبر ٢بت م   م ٢٠٠٦ س زء رق ذ ج ي ١لتنفي كنية١٣( س ارة س ن)  عم ال م  أعم
د تنتهي في      و.  ريال سعودي٦٧٫٥٠٠٫٠٠٠ وقدره المقاوالت المتعلقة بمشروع القصر السكني بحي السويدي في الرياض بمبلغ إجمالي      ذ العق دة تنفي م

  يوم تبدأ من تاريخ اصدار شهادة إآمال أعمال العقد٣٦٥ ويتضمن العقد فترة صيانة مدتها  م،٢٠٠٧ نوفمبر ١٥
م     م  ٢٠٠٦ يوليو   ١أبرمت الشرآة عقد مقاوالت عامة مع شرآة التعمير واإلنشاء المحدودة بتاريخ             − ذ جزء رق ه و  ٢لتنفي كنية  ٢٢( بي  ٢ أي ارة س )  عم

دره           أعمال المقاوالت المتعلقة بمشروع القصر ا      من الي وق غ إجم ال سعودي  ١٢٦٫٢٨١٫٦٠٠لسكني بحي السويدي في الرياض بمبل ذ   .   ري دة تنفي و م
د        ٣٦٥ م، ويتضمن العقد فترة صيانة مدتها ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ شهرا ميالديا تنتهي في  ١٥العقد   ال العق ال أعم اريخ اصدار شهادة إآم دأ من ت .  يوم تب

ايير األداء        ويحتوي العقد على شروط متعارف عليها تحكم         ه ومع ع وحيازت مسؤليات المقاول من مراجعة المخططات والتأآد من آفايتها واستالم الموق
أخير    ة الت ال وغرام اهرة وسحب األعم وة الق د والق اء العق ائي وإلغ دائي والنه تالم اإلبت ار واإلس يش والفحص واإلختب أمين والتفت ال والت ذ األعم وتنفي

اهرة             .  لمبلغ المحتجزوضمان األداء وفترة الصيانة وا     وة الق ك الق ا في ذل د بم ال العق ة بأعم دان المتعلق ع المخاطر والضرر والفق ويتحمل المقاول جمي
ه        . حتى قبولها واستالمها من قبل الشرآة بموجب العقد       ذار مدت د في أي وقت بموجب إن اء العق وم ٣٠ويحق للشرآة إلغ ة    .  ي وتحال أي نزاعات متعلق

م م       بالعقد بالرجوع إلى     صادر بمرسوم ملكي رق يم ال اريخ  ٤٦/التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب نظام التحك ـ ولوائحه   ١٢/٧/١٤٠٣ وت  ه
 .ويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعودية.التنفيذية 

اريخ            − ة بت اوالت العام شاريع للمق وفمبر  ٢٩أبرمت الشرآة عقد مقاوالت عامة مع مؤسسة إعمار الم م     م ٢٠٠٥ ن ذ جزء رق ه و  ٤لتنفي  ٢٥٤( بي  ٤ أي
الي و                 ) فيال غ إجم سويدي في الرياض بمبل سكني بحي ال دره  من أعمال المقاوالت المتعلقة بمشروع القصر ال ا ١٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ق دة   و.ل سعودي  ري م
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اير    ٢٨ شهرا ميالديا تنتهي في       ١٤تنفيذ العقد    دتها          ٢٠٠٧ ين رة صيانة م د فت ال         شهرا  ١٢ م، ويتضمن العق ال أعم اريخ اصدار شهادة إآم دأ من ت تب
ايير                       . العقد ه ومع ع وحيازت ويحتوي العقد على شروط متعارف عليها تحكم مسؤليات المقاول من مراجعة المخططات والتأآد من آفايتها واستالم الموق

أخير     األداء وتنفيذ األعمال والتأمين والتفتيش والفحص واإلختبار واإلستالم اإلبتدائي والنهائي         ة الت ال وغرام وإلغاء العقد والقوة القاهرة وسحب األعم
ويتحمل المقاول جميع المخاطر والضرر والفقدان المتعلقة بأعمال العقد بما في ذلك القوة القاهرة حتى      . وضمان األداء وفترة الصيانة والمبلغ المحتجز     
ه       في أي وقت     العقد   ويحق للشرآة إلغاء  . قبولها واستالمها من قبل الشرآة بموجب العقد       ذار مدت د   نزاعات  أي وتحال  . مو ي ٣٠بموجب إن ة بالعق متعلق

.  هـ ولوائحه التنفيذية  ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ   ٤٦/التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب نظام التحكيم الصادر بمرسوم ملكي رقم م            بالرجوع إلى   
  .خضع العقد لقوانين المملكة العربية السعوديةوي

  وع التاللمشر
اريخ   − اوالت بت ل للمق ة لمؤسسة أزمي اوالت عام د مق شرآة عق وفمبر ٧منحت ال م ٢٠٠٦ ن زاء رق ذ أج يال٢٣٨( ٥ و٤ م لتنفي تالل )  ف شروع ال ن م م

دره   الي وق غ إجم ورة بمبل ة المن سكني بالمدين ال سعودي١٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠ال د  .  ري ذ العق دة تنفي ي ١٥و م ا تنتهي ف ر١٣ شهرا ميالدي ، م٢٠٠٨  فبراي
د            ٣٦٥ويتضمن العقد فترة صيانة مدتها       ال العق ال أعم ا   .  يوم تبدأ من تاريخ اصدار شهادة إآم شرآة     آم ل          منحت ال ة لمؤسسة أزمي اوالت عام د مق عق

 ٦١٫٥٠٠٫٠٠٠ وقدره من مشروع التالل السكني بالمدينة المنورة بمبلغ إجمالي      )  فيال ١٠٩( ٣ م لتنفيذ جزء رقم      ٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٧للمقاوالت بتاريخ   
د     و. ريال سعودي  ا تنتهي في          ١٥مدة تنفيذ العق ايو    ٣١ شهرا ميالدي دتها       ٢٠٠٨ م رة صيانة م د فت اريخ اصدار      ٣٦٥م ، ويتضمن العق دأ من ت وم تب  ي

 .شهادة إآمال أعمال العقد
اريخ         − ة بت شارات العمراني ار لإلست بتمبر  ٣أبرمت الشرآة عقد تصميم وبناء مع مكتب إعم ذ ٢٠٠٦ س ة       م لتنفي تالل التجاري بالمدين  مشروع مرآز ال

دره         الي وق غ إجم ال سعودي    ١٫٩٩٨٫٠٠٠المنورة بمبل ى شروط م    .   ري د عل وي العق م مسئو    ويحت ا تحك ارف عليه شارات    تع ار لإلست ليات مكتب إعم
وة   العمرانية رة      من معايير أداء وتنفيذ أعمال وتفتيش وفحص وإختبار وإستالم إبتدائي ونهائي وإلغاء العقد وق أخير وضمان أداء وفت ة ت اهرة  وغرام ق
ة     . ويحق للشرآة إلغاء العقد بموجب إنذار مدته سبعة أيام. صيانة شارات العمراني ار لإلست ال        آما يحق لمكتب إعم د في حال توقفت األعم اء العق  الغ

ش  . لمدة ثالثين يوم بسبب تخلف الشرآة عن الدفع ار لإلست ة يتعين بموجب العقد الدفع لمكتب إعم ا  في غضون      ارات العمراني ل فواتيره وم  ٣٠ مقاب  ي
 .ويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعودية.  وتحال النزاعات بالرجوع إلى الجهات القضائية السعودية المختصة. من تاريخ استالم الشرآة لها

د       − شرآة عق اريخ               أبرمت ال اوالت بت ابرين للتجارة والمق ة مع مؤسسة الج اوالت عام و   ١ مق م    ٢٠٠٦ يولي ذ جزء رق تالل    ٢ و ١ م لتنفي  من مشروع ال
د        .   ريال سعودي  ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠السكني في المدينة المنورة بمبلغ إجمالي وقدره         ذ العق دة تنفي ا تنتهي في       ١٥و م  م، ٢٠٠٧ سبتمبر  ٣٠ شهرا ميالدي

ويحتوي العقد على شروط متعارف عليها تحكم مسؤليات  . مال العقد يوما تبدأ من تاريخ اصدار شهادة إآمال أع        ٣٦٥ويتضمن العقد فترة صيانة مدتها      
ار                   يش والفحص واإلختب أمين والتفت ال والت ذ األعم ايير األداء وتنفي ه ومع ع وحيازت ا واستالم الموق د من آفايته المقاول من مراجعة المخططات والتأآ

اهرة وسحب ا         وة الق د والق غ المحتجز        واإلستالم اإلبتدائي والنهائي وإلغاء العق صيانة والمبل رة ال أخير وضمان األداء وفت ة الت ال وغرام ويتحمل  . ألعم
د        شرآة بموجب العق ل ال ويحق  . المقاول جميع المخاطر والضرر والفقدان المتعلقة بأعمال العقد بما في ذلك القوة القاهرة حتى قبولها واستالمها من قب

ه         ذار مدت د في أي وقت بموجب إن وم ٣٠للشرآة إلغاء العق سعودية            .  ي ة ال ة العربي يم في المملك ى التحك الرجوع إل د ب ة بالعق وتحال أي نزاعات متعلق
  .ويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعودية.  هـ ولوائحه التنفيذية ١٢/٧/١٤٠٣ وتاريخ ٤٦/بموجب نظام التحكيم الصادر بمرسوم ملكي رقم م

   الرياض  شمسمشروع
دا م     − شرآة عق اريخ      أبرمت ال شارات بت ل   ١ع شرآة دار الهندسة للتصميم واإلست   لتطوير واإلشراف على المخطط الرئيسي لمشروع      م  ٢٠٠٦ابري

مس اضش ا  الري غ إجم دره لبمبل عودي٤٫٩٨٤٫٤٨٨ي وق ال س صميم .  ري ة للت رآة دار الهندس سؤليات  ش م م روط تحك ى ش د عل وي العق ويحت
ال      مات  يير األداء والخد   اواإلستشارات مثل مع    ارير األداء ووقف األعم ذار في حال تخلفت شرآة دار                    و. وتق ة بموجب إن اء اإلتفاقي شرآة إلغ يحق لل

ن افالسها                 ة أو أعل ق االتفاقي شارات عن تطبي ل                  . الهندسة للتصميم واإلست شارات مقاب شرآة دار الهندسة للتصميم واإلست دفع ل د ال ين بموجب العق يتع
ا   يوم من تاري   ٣٠فواتيرها  في غضون      شرآة له يم             .  خ استالم ال يم بموجب نظام التحك ى التحك ة إل ق باالتفاقي ا يتعل ين الطرفين فيم زاع ب ويحال  أي ن

  .وتخضع االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية. الصادر من الغرفة التجارة الدولية على أن يتحمل الطرفان تكاليف التحكيم بالتساوي 
سنى       ٢٥/٦/٢٠٠٧ مؤسسة دار األشغال للمقاوالت بتاريخ       أبرمت الشرآة عقد مع شرآة     −  م لتجهيز األراضي المحيطة بمشروع شمس الرياض حتى يت

د في غضون        .  ريال سعودي تدفع على دفعات٣٠٠٫٠٠٠ترآيب سياج مؤقت حوله   ال بموجب العق ال األعم اول بإآم اريخ   ا م يو ٣٥وتعهد المق من ت
ر   روط متعارف عليها تحكم مسؤليات المقاول من معايير األداء وتنفيذ األعمال والتأمين  ويحتوي العقد على ش . إبتداء األعمال  واإلستالم  وأوامر التغيي

دأ          اإلبتدائي والنهائي وإلغاء العقد وغرامة التأخير وضمان األداء وفترة الصيانة والمبلغ المحتجز            رة سنة واحدة تب ال لفت  ويتعهد المقاول بضمان األعم
ى   ال يمكن حلها وديا ل أي نزاعات متعلقة بالعقدا وتح.مايأ ٧ ويحق للشرآة إلغاء العقد في أي وقت بموجب إنذار مدته   .ستالم اإلبتدائي من تاريخ اال    إل

 .ويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعودية .السائدة فيها التحكيم ةنظمأبموجب للفصل فيها التحكيم في المملكة العربية السعودية 
دره                      ٢٧/٦/٢٠٠٧أبرمت الشرآة عقد مع شرآة هوك إنترناشونال بتاريخ          − الي وق غ إجم د وترآيب سياج مؤقت لمشروع شمس الرياض بمبل  م لتزوي

ال       م يو ٦٠وتعهد المقاول بإآمال األعمال بموجب العقد في غضون         .  ريال سعودي تدفع على دفعات     ٣٫١٥٠٫٠٠٠ داء األعم اريخ إبت وي  . ا من ت  ويحت
اء    وأوامر التغيير ى شروط متعارف عليها تحكم مسؤليات المقاول من معايير األداء وتنفيذ األعمال والتأمين     العقد عل  ائي وإلغ دائي والنه واإلستالم اإلبت

غ المحتجز صيانة والمبل رة ال أخير وضمان األداء وفت ة الت د وغرام اريخ. العق دأ من ت دة تب نة واح رة س ال لفت ضمان األعم اول ب د المق تالم ويتعه  االس
ه                    .اإلبتدائي ذار مدت د في أي وقت بموجب إن اء العق شرآة إلغ د       ا وتح  .ماي أ ٧ ويحق لل ة بالعق ا    ل أي نزاعات متعلق ا ودي يم في     ال يمكن حله  إلى التحك

  .يةويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعود .السائدة فيها التحكيم ةنظمأبموجب للفصل فيها المملكة العربية السعودية 
د − شرآة عق اريخ   أبرمت ال ية بت شارات الهندس سعودية لإلست ديار ال ع ال شارات م اء   ١٩/٣/٢٠٠٦ إست ال البن صميم وأعم ال الت ى أعم راف عل  م لإلش

دره           ال سعودي    ٣٫٨٠٠٫٠٠٠بمشروع ابراج األبرار بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي وق م مسؤليات                .  ري ا تحك ارف عليه ى شروط متع د عل وي العق ويحت
ال           المست د ووقف األعم اء العق ائي وإلغ دائي والنه . شار من معايير األداء وتنفيذ األعمال وأوامر التغيير والسرية والقوة القاهرة والتأمين واإلستالم اإلبت

شار    يوما من إشعاره بذلك أو في حال إ ١٥ويحق للشرآة إلغاء العقد في حال خرق المستشار ألي من بنوده ولم يقم بإصالح الخرق خالل             فالس المست
ا   ل أي نزاعات متعلقة بالعقدا وتح.أو ترآه لألعمال أو حدوث تغيير جوهري في ملكيته       ا ودي سعودية        ال يمكن حله ة ال ة العربي يم في المملك ى التحك  إل

  .ويخضع العقد لقوانين المملكة العربية السعودية .السائدة فيها التحكيم ةنظمأبموجب للفصل فيها 

   والتحالفات اإلستراتيجيةالفنياتفاقيات الدعم 
شاريع  -أ امج إدارة م ة برن اوالت المحدودة   اتفاقي ة للمق ر العالمي ع شرآة تيرن ر("م ي ") تيرن اير   ١٦ف ة . م٢٠٠٥ين نوات قابل ة ثالث س دة األتفاقي وم

ى     وتتضمن الخدمات التي ستقدمها شرآة ترنر مساعدة الشرآة في تطوير نظ      .للتمديد لمدة سنتين اضافيتين    شرآة إل اء بال م إلدارة المشاريع واإلرتق
ا في                   . معايير عالمية  شاريع واإلشراف الكامل عليه إدارة الم وبموجب االتفاقية ستقوم تيرنر بتوفير األيدي العاملة الخبيرة لشغل الوظائف المتعلقة ب

ع        ذي             . جميع مراحلها من تصميم وبناء وتطوير وبي ر تنفي شغلها تيرن ذي و      ومن الوظائف التي ست سكرتير التنفي دير      المشروع وال دير التصميم وم م
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ال و ستندات األعم سؤول الم اري وم دير التج ضات الم  و. الم ة والتعوي ات العمالي ع المطالب أمين ضد جمي ر بالت تقوم تيرن ذين  س الموظفين ال ة ب تعلق
شهري لعمل آ               . ستوفرهم سعر ال شرآة بموجب       يتم احتساب االتعاب التي تدفعها الشرآة لتيرنر على أساس ال ارين لل ين المع ين والتقني ل من المهني

ر                  . اتفاقية تيرنر  ة تيرن ر بموجب اتفاقي دمها تيرن ل خدماتها       . وقد تم تحديد السعر الشهري لكل وظيفة مهنية وتقنية تق ر مقاب شرآة لتيرن د دفعت ال وق
ويحق للشرآة إلغاء اإلتفاقية بموجب  . على التوالي  ريال سعودي٣٠،٦٧٦،٦٤٢  و ريال سعودي ٦،٧٣٣،٣٣٥م مبلغ   ٢٠٠٦م والعام   ٢٠٠٥للعام  

ة         ويحال.  يوم٩٠ بموجب إنذار مدته   يوم وأما تيرنر فيحق لها ذلك      ٤٥إنذار مدته    يم في مدين ى التحك ة إل ق باالتفاقي ا يتعل  أي نزاع بين الطرفين فيم
    .وتخضع االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية .هـ١٢/٧/١٤٠٣ بتاريخ ٤٦/لملكي رقم مالرياض بموجب نظام التحكيم الصادر بالمرسوم ا

ع شرآة آل        -ب  و    ٩في   ") ونزت آل("ونز إل إل بي      ت اتفاقية الخدمات التسويقية م ات واجراءات واستراتيجيات             ٢٠٠٥يولي ادة تنظيم عملي ك ألع م وذل
ة خمس       . الشرآة المتعلقة بااللتسويق والبيع      دة اإلتفاقي تقدمها شرآة آل         وتتض . سنوات ) ٥(م سويقية     تطوير  ونزت من الخدمات التي س  استراتيجية ت

مساعدة  تجات الشرآة وشاملة للشرآة وتقييم فرق التسويق والبيع الموجودة في الشرآة لتطوير هياآلها اإلدارية بما يتناسب مع متطلبات السوق ومن            
ع و           ا البي ادة تنظيم ادارات سويق لتحسين شبكة االتص       الشرآة في اع ائن                االت و الت سوق وزب ات ال د احتياجات ومتطلب ا وتحدي ادل المعلومات بينهم تب

ه       . ونزترآة في تنفيذ جميع توصيات آل     الشرآة وتصميم المنتجات التي تلبي متطلباتهم ومساعدة الش        ذار مدت ة بان ام  ٧ ولكال الطرفين إنهاء اإلتفاقي . أي
  .٢٨وتخضع االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية

رة مع          -ج اريخ      اتفاقية مستثمر مؤسس في تطوير منطقة الظهي ر بت رة   ("م ١١/٠٧/٢٠٠٧شرآة الرياض للتعمي ة تطوير الظهي وين  ") اتفاقي ك لتك  وذل
رة   ة الظهي وير منطق شروع تط الف لم شروع("تح شرآة    ") الم ر وال اض للتعمي رآة الري ن ش ل م ه آ شارك في اض ي ة الري ي وسط مدين ة ف الواقع

ة أخرى                السعودية لمرآز  ة أو مؤسسات مالي  المعيقلية التجاري والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وأي شرآات عقاري
رة أعضاء التحالف          . أو مالك عقار في منطقة الظهيرة، على أن تتولى شرآة الرياض للتعمير قيادة التحالف               ة تطوير الظهي ويتحمل بموجب اتفاقي

غ                         األساسيين   ة بمبل ا المبدئي درت تكلفته ة، التي ق ة الدراسات والتخطيط التمهيدي ى، وهي مرحل ال  ١٣،٢٠٠،٠٠٠تكاليف وأعباء المرحلة األول  ري
تثمارية خاصة      .  ريال سعودي٢،٢٠٠،٠٠٠سعودي، وتبلغ حصة الشرآة منها      يتم تأسيس محفظة اس ومتى ثبتت الجدوى االقتصادية للمشروع، س

ل آل                               بالمشروع يصبح فيها   الغ المدفوعة من قب ى أعضاء مؤسسين وتحتسب المب ة األول اء المرحل اليف وأعب  أعضاء التحالف المشارآين في تك
ة  ي المحفظ ه ف ة ل هم أو حصص مملوآ ى آأس ة األول اء المرحل اليف وأعب رة  و. مؤسس لتك ال اإلدارة المباش ر أعم اض للتعمي رآة الري تتولى ش س

ساوي      . وإدارة النزاعات للمحفظة والمشروع وإدارة العقود      من  % ٧٫٥ويحصل مدير المحفظة على حصته بالمحفظة والمتمثلة بأسهم أو حصص ت
ه  % ١٠آما يحصل مدير المحفظة على نسبة وقدرها       . قيمة المحفظة مقابل إدارته لها     شرآة بموجب    . من قيمة آل عقد يديره ويشرف علي د ال وتتعه

ين      . لتكاليف اإلضافية في حال تجاوزت التعاقدات الالزمة للمرحلة األولى الميزانية المقدرة          اتفاقية تطوير الظهيرة بتغطية حصتها من ا       وفي حال تب
صفية الحسابات               ذا الحد وت د ه رة عن ة تطوير الظهي ة بموجب اتفاقي اء العالق عدم جدوى االستثمار في المشروع بعد انتهاء المرحلة األولى، يتم إنه

ة                           . ىالخاصة بتكاليف المرحلة األول    د نهاي ا عن ين طرفيه ا ب ة فيم صفية العالق ى حين ت ا إل اريخ توقيعه رة من ت ة تطوير الظهي ويستمر سريان اتفاقي
  .المرحلة األولى أو عند نهاية أعمال المشروع

سيط   شرآة   و، مع آل من  مؤسسة التمويل الدولية، وهي مؤسسة دولية ومقرها الرئيسي آائن في مدينة واشنطن دي سي                   اتفاقية الشرآاء  -د ة التق مملك
دودة، وطني  والمح ي ال ك العرب اريخ  البن ل ٤بت شرآاء("م ٢٠٠٧ أبري ة ال شرآة   ") . اتفاقي م ال عودية باس ساهمة س رآة م يس ش ك لغرض تأس وذل

ل المساآن     (السعودية لتمويل المساآن      سعودية لتموي شريعة اإلسالمي                    )ال ام ال ا يتوافق مع أحك سعودية بم ة ال ة العربي دره      في المملك ة وبرأسمال وق
 .وتخضع اتفاقية الشرآاء لقوانين المملكة العربية السعودية.  ريال سعودي٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  بعد اصدار التقرير% ٥٠منها عند التوقيع و% ٥٠وتدفع  .  دوالر أمريكي باإلضافة إلى النفقات المتعلقة بالخدمات الوارد تفصيلها في ملحقات العقد١٢٠،٠٠٠مبلغ ونزتلكلتدفع الشرآة    ٢٨



 

 ١٠٢ 

  الدعاوى واملطالبات
 االستثمار العقاريشرآة الراجحي والعريني للتطوير وهـ التي أقامتها ١٤٢٧ق لعام /١٧١٣/١تظهر الشرآة بصفتها طرفًا مدعى عليه في القضية رقم  

 :أمام الدائرة التجارية االولى بديوان المظالم بالرياض للمطالبة بما يلي
  . سهم) ٢٢٥،٥٤٣( في الشرآة آمساهم بما مقداره مائتان وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثالثة وأربعون إثبات شراآة الشرآة المدعية  ) أ(
 . م٢٠٠٥م و٢٠٠٤لعامين دفع األرباح المترتبة على األسهم المدعى بها عن ا  ) ب(
 .عن األضرار التي لحقت بهاالشرآة المدعية تعويض   ) ت(

وقد أسست المدعية دعواها على أساس أنها اشترت من الشرآة أرضًا وأن األرض قد ُقيِّمت ضمن أصول الشرآة وهي ملك للمدعيه وقد ردت الشرآة 
سبعة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة ألف وستمائة وخمسة مطالبة بها في الدعوى حوالي وتبلغ المبالغ ال. بوجود مخالصة نهائية مع المدعيه بشأن البيع

هـ المتضمن الحكم برد الدعوى، وقد اعترضت ١٤٢٧ لعام ١/تج/د/٢٨٥وقد صدر قرار ديوان المظالم رقم  .ريال سعودي) ٨٧٫٥٠٥٫٦٢٥(وعشرون 
 . لتدقيق الحكمالمدعية على الحكم وأحيلت القضية لدائرة التدقيق السابعة

ويؤآد أعضاء مجلس االدارة أن الدعوى القضائية المذآور حيثياتها أعاله هي قضية غير جوهرية وليس فيها ما يمكن أن يؤثر سلبًا على وضع الشرآة 
 خاص لدى بنك سامبا حتى يتم وقد أودع المساهمون المؤسسون مبلغا يعادل المبلغ المطالب به في الدعوى المذآورة في حساب. المالي ونتائج عملياتها

    .الفصل في الدعوى نهائيا
بما في ذلك أي دعوى قائمة أو (دعوى قضائية أو مطالبة  طرفًا في أي تحتى تاريخ هذه النشرة ليسوفيما عدا الدعوى المذآورة أعاله، تؤآد الشرآة أنها 

  . وضعها المالييمكن أن تؤثر تأثيرًا جوهاريًا على أعمال الشرآة أو) مهدد بإقامتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٣ 

   االكتتابتعليماتشروط و
وًال                          تعليمات يجب على آل مكتتب قراءة شروط و        د قب اب يع ى استمارة طلب االآتت ع عل اب حيث أن التوقي تمارة طلب االآتت ة اس ل تعبئ ة قب اب بعناي  االآتت

  .  االآتتابوتعليماتوموافقة على شروط 
   الطرحاالآتتاب في أسهم

  .إن التوقيع على طلب االآتتاب وتقديمه لمدير االآتتاب أو البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب

ون  ائعون يمتلك ساهمون الب ان الم اب، آ اء االآتت ل انته شرآة% ١٠٠قب ه لل صرح ب ال الم ن رأس الم دد. م ام، لع اب الع ي لالآتت رح األول يكون الط  س
درها  ) ١٠(سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها      )٥٩،٤٥٤،٠٠٠( اًال سعودياً   ٤٦عشرة رياالت سعودية مدفوعة بالكامل وعالوة إصدار ق سبة    ، ري ا ن ل بمجمله وتمث
  :سيقتصر االآتتاب علىو. في المائة من رأس مال الشرآة%) ١١٫٠١(
ـ    (سسات  وتشمل مجموعة من المؤ     : المستثمرون من المؤسسات   -)أ(لشريحة  ا ة ب ا مجتمع شار إليه ة  "وي اب      ") المؤسسات المكتتب دير سجل اآتت ا م التي خاطبه

ة     .  بحسب معايير خاصة محددة مسبقا من قبل الهيئة        ين البائع ينالمؤسسات بعد التشاور مع الشرآة والمساهم      سهم    ٤١،٦١٧،٨٠٠ خصص للمؤسسات المكتتب
  .من أسهم االآتتاب% ٧٠تمثل 

المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج    ويشمل ذلك األشخاص السعوديون الطبيعيون بما في ذلك المرأة السعودية: تتبون األفرادالمك -) ب( الشريحة  
ين ب  " المكتتب "ـيشار إليه منفردا ب  (غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لصالحها           ين "ـومجتمع ين   "). المكتتب م سه  ١٧،٨٣٦،٢٠٠سيخصص للمكتتب

  .من أسهم االآتتاب% ٣٠تمثل 
ى              المستثمرين المؤسسيين  اآتتابيحق لمدير سجل    و ة إل ل   )٢٩،٧٢٧،٠٠٠( تخفيض عدد األسهم المخصصة للمؤسسات المكتتب خمسون  %)  ٥٠(  سهم، تمث

الي األ    )١،٧٨٣،٦٢٠(األفراد  وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين     االآتتاببالمائة من أسهم     ب، ليكون إجم ين    مكتت  )٢٩،٧٢٧،٠٠٠(سهم المخصصة للمكتتب
ة سوق المالي ة ال ة هيئ د موافق رى بع ة أخ ي أي حال هم، أو ف هم . س دد أس يرتفع ع ك س ق ذل ال تحق ي ح ابوف دار االآتت ين  بمق ى المكتتب ة عل  المطروح

  .سهم )٢٩،٧٢٧،٠٠٠( ليبلغ مجموعها االآتتابسهم من أسهم  )١١،٨٩٠،٨٠٠(
ذه                         ن المؤسسيين المستثمريستتم عملية اآتتاب     ى ه اء عل اب بن د سعر االآتت ى تحدي  قبل عملية اآتتاب األفراد وستشمل عملية بناء سجل أمور االآتتاب إضافة إل

ة الطرح    وستتم ع  ،العملية ستثمرين المؤسسيين   ملي ا     للم دير االآتت اب للمستثمرين المؤسسيين         ب، من خالل م ات االآتت ديم طلب تم تق غ   ويجب أن ي الي مبل وإجم
 .انونية الالزمة للمستثمر المؤسسيالوثائق الق بمصحوبًااالآتتاب آتتاب خالل فترة اال

 : بينما ستتم عملية االآتتاب لألفراد من خالل البنوك المستلمة التالية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 ١٠٤ 

وسيتم البدء . ة اإلصدار المختصرة وطلب االآتتاب من البنوك المستلمةويمكن للمكتتبين األفراد المتقدمين بطلب االآتتاب الحصول على نشرة اإلصدار ونشر
هـ ٢٨/١١/١٤٢٨إلى تاريخ  )م١/١٢/٢٠٠٧ الموافق(هـ ٢١/١١/١٤٢٨باستالم طلبات االآتتاب لألفراد في فروع البنوك المذآورة في المملكة من تاريخ 

وفي حال تبين أن .  مدير االآتتاب أو البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة منهوعند توقيع وتقديم طلب االآتتاب، سيقوم. )م٨/١٢/٢٠٠٧ الموافق(
  .المعلومات المقدمة في طلب االآتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم، فإن طلب االآتتاب سيعتبر الغيًا

هم التي يرغب في االآتتاب بها، ويكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من آل مكتتب هو حاصل ضرب يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االآتتاب عدد األس
عشرة أسهم، ويكون االآتتاب في الحد ) ١٠(إن الحد األدنى لالآتتاب هو .  ريال سعودي للسهم٥٦عدد األسهم التي يرغب االآتتاب بها بسعر السهم البالغ 

  . فردسهم لكل مكتتب) ٥٠٠٫٠٠٠(قصى لالآتتاب هو آما أن الحد األ. األدنى ومضاعفاته

  :  بما يليمصحوبًااالآتتاب وإجمالي مبلغ االآتتاب خالل فترة يجب أن يتم تقديم طلبات االآتتاب 

  .أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد •
  ).ألفراد العائلة(أصل وصورة دفتر العائلة  •
  .صاية أو صك اإلعالة الشرعيةأصل وصورة صك الوآالة الشرعية أو صك الو •
  ).لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  •
  )ألبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي(أصل وصورة صك الطالق  •
  )ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي(أصل وصورة شهادة الوفاة  •
 )قة أو األرملة من زوج غير سعوديألبناء المرأة السعودية المطل(أصل وصورة شهادة الميالد  •

وفي حالة تقديم الطلب بالوآالة عن المكتتب لألوالد واألبوين فقط، يجب أن يكتب الوآيل اسمه ويوقع على طلب االآتتاب وأن يرفق صورة وآالة سارية 
ل السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب لألشخاص ويجب أن تكون الوآالة صادرة من آتابة العدل لألشخاص المقيمين في المملكة، أو من خال. المفعول

  .ويقوم الموظف المسئول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول للمكتتب. المقيمين خارج المملكة

أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب ُيكتفى بتعبئة طلب اآتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا آان 
تعاد جميع ) ب(يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي، ) أ: (الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يلي

يحصل المكتتب الرئيس على آامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة ) ج(س، المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئي
وفي حال رغبت الزوجة االآتتاب باسمها لحسابها، فإنه يجب عليها تعبئة طلب اآتتاب مستقل، وسوف يتم حينها اعتماد . للمكتتب الرئيس وللمكتتبين التابعين

  .المخصصة لحسابها وإلغاء اآتتاب الزوج باسمهاطلب االآتتاب المقدم منها وإضافة األسهم 

إذا اختلفت ) ٢(إذا رغب المكتتب الفرد في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيس، ) ١: (ُيستخدم طلب اآتتاب منفصل في حالة
وفي . ت الزوجة في أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابهاإذا رغب) ٣(آمية األسهم التي يرغب التابع في االآتتاب بها عن المكتتب الرئيس، 

  .حال قام الزوج باالآتتاب باسمها، فسوف يتم عندئذ اعتماد طلب االآتتاب المقدم منها، وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اآتتاب الزوج باسمها

حددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االآتتاب المقدمة من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم ويقر آل مكتتب فرد بموافقته على االآتتاب في األسهم الم
ويعتبر آل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند تحقق .  ريال سعودي لكل سهم٥٦المطلوب االآتتاب فيها مضروبًا بسعر االآتتاب 

دفع المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االآتتاب ) ٢(تقديم المكتتب الستمارة طلب االآتتاب إلى أي من البنوك المستلمة، ) ١: (آل من الشروط التالية
  .تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي ُخصصت للمساهم) ٣(بها بالكامل للبنك المستلم، 

وإذا لم يكن . تتب بها لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك المستلم الذي قدم له طلب االآتتابُتسدد آامل قيمة األسهم المك
  .للمكتتب حساب لدى البنك المستلم فيجب عليه أن يفتح حسابًا للقيام بتسجيل اآتتابه، وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

ق للشرآة أن ترفض الطلب آليًا أو جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط االآتتاب وتعليماته، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه ويح
  .األسهم على األسهم التي اآتتب بها
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  )ساب(البنك السعودي البريطاني 

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.المرآز الرئيس، ص

  

  بنك الرياض

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢. ب.المرآز الرئيس، ص



 

 ١٠٥ 

  التخصيص ورد فائض االآتتاب 
  .ين البائعين حسب مايرونه مناسبًا لمصلحة الشرآة واختيار المساهمإرادةسيتم تخصيص أسهم االآتتاب لمؤسسات حسب  

ويجب على آل ". االآتتاب العام في شرآة دار األرآان للتتطوير العقاري"وفيما يتعلق باآتتاب األفراد ستقوم البنوك المشارآة بفتح حساب أمانة تتم تسميته 
  .في حساب األمانة المذآوربنك مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين األفراد 

، على )إن ُوجدت( أسهم لكل مكتتب من األفراد، وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم االآتتاب المخصصة لألفراد، ١٠إن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة 
آتتاب المؤسسات المكتتبة تخفيض عدد ويحق لمدير سجل ا. أساس تناسبي بناًء على نسبة ما طلبه آل مكتتب فرد إلى إجمالي األسهم المخصصة لألفراد

من األسهم % ٥٠ تسعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف سهم وتمثل ٢٩،٧٢٧،٠٠٠األسهم المطروحة المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى 
ون مكتتب أو في حالة أخرى بعد موافقة  مليون وسبعمائة وثالثة وثمانون ألف وستمائة وعشر١،٧٨٣،٦٢٠وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين المطروحة 

سهم أحد عشر مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف وثمانمائة  ١١،٨٩٠،٨٠٠في حال تحقق ذلك سيرتفع عدد أسهم االآتتاب المطروحة على المكتتبين بمقدار . الهيئة
وإذا تجاوز عدد المكتتبين األفراد إجمالي  .سهمعشرون ألف  تسعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة و ٢٩،٧٢٧،٠٠٠من األسهم المطروحة ليبلغ مجموعها 

األسهم المخصصة لشريحة األفراد مقسمًا على الحد األدنى الآتتاب األفراد، فإن الشرآة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على 
  .عدد المكتتبين

وسوف يتم اإلعالن عن . بين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االآتتاب أو البنوك المستلمةإلى المكتت) إن ُوجد(وسوف يتم إعادة فائض االآتتاب 
  .)م١٣/١٢/٢٠٠٧الموافق (هـ ٣/١٢/٨١٤٢عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 

ويجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك .  المستلمسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ، وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنك
   .المستلم الذي تم تقديم طلب االآتتاب فيه للحصول على أية معلومات إضافية

  إقرارات 
  :بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب االآتتاب، فإن المكتتب

 .يقبل االآتتاب بعدد األسهم المحدد في طلب االآتتاب 
 .صدار وعلى آافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر بأنه اطلع على نشرة اإل 
 .يقبل بالنظام األساسي للشرآة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار 
ال يتنازل عن حقه في مطالبة الشرآة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جّراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير  

 .و نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتتب باالآتتاب في حالة إضافتها في النشرةصحيحة أو غير آافية، أ
يعلن أنه لم يسبق له وال ألي أحد من األفراد المشمولين في طلب االآتتاب التقدم بطلب لالآتتاب في أسهم الشرآة، وللشرآة الحق في رفض  

 .آافة الطلبات في حالة تكرار طلب االآتتاب
 .علن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االآتتاب وقبوله آافة شروط االآتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصداري 
  .يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للبنك المستلم أو لمدير االآتتاب أو المدير المساعد 

  بنود متفرقة 
لبنود والشروط والتعهدات ذات الصلة ملزمة ولمنفعة األطراف في االآتتاب وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم تكون استمارة طلب االآتتاب وآافة ا

ومنفذي وصاياهم ومديري ترآاتهم وورثتهم، ويشترط أنه فيما عدا ما جري النص عليه تحديًدا في هذه النشرة ال يتم التنازل عن استمارة طلب االآتتاب أو 
صالح أو التزامات ناشئة عنها أو التفويض بها ألي من أطراف االآتتاب دون موافقة آتابية مسبقة من الطرف اآلخر فيما عدا ما هو عن أية حقوق أو م

  . مذآور على وجه التحديد بها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٠٦ 

  ) تداول(سوق األوراق المالية السعودية 
وآان تداول األسهم في المملكة قد بدأ بشكل إلكتروني آامل سنة . (ESIS)م اإللكتروني م آبديل لنظام معلومات األسه٢٠٠١سنة " تداول"تم تأسيس نظام 

  شهروفي. مليار ريال سعودي ١،٦٠٤بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر تداول   )هـ١١/١١/١٤٢٨الموافق (م ٢١/١١/٢٠٠٧وفي . م١٩٩٠
ويبلغ عدد الشرآات المدرجة حاليا ويتم تداولها في ". السوق"ألسهم السعودية، ويشار إليها بـ اوق سلجديد نظام تداول  تطبيقم، تم ٢٠٠٧  من العامأآتوبر

  .شرآة ١٠٧السوق في النظام 
 أيام ويتم التداول آل يوم عمل من. يتم تداول األسهم في السوق من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول آاملة بدءا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها

 ١١:٠٠إلى  ١٠:٠٠عصرًا، ويمكن إدخال األوامر أو تعديلها أو إلغائها اعتبارا من الساعة  ٣:٣٠صباحًا وحتى  ١١األسبوع على فترة واحدة من الساعة 
بتحديد ) صباحا ١١لساعة ا(ويبدأ النظام في مرحلة االفتتاح . صباًحا ١٠:٠٠ويمكن إدخال األوامر الجديدة واالستفسارات اعتبارا من الساعة . صباًحا

  .وعرض أسعار االفتتاح وتحديد األوامر المستحقة التنفيذ حسب القواعد المعتمدة لمطابقة األوامر
وهي أوامر (وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوًال . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، وتقبل األوامر وتسجل في النظام للتنفيذ حسب مستوى السعر

وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوال بأول حسب توقيت ). األوامر ذات السعر المحدد(ومن ثم األوامر محددة السعر ) ضل سعرأف
  .اإلدخال

لذي يوفر بيانات وتوزع السوق معلومات واسعة النطاق عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع السوق على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات السوق ا
  . السوق بشكل فوري لوآاالت تزويد المعلومات مثل رويترز

  .تتم تسوية الصفقات آنيًا في نفس اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم المتداولة يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة
  . لنسبة للمستثمرينيشترط على الشرآة المصدرة لألسهم أن تفصح عبر السوق عن جميع القرارات والمعلومات المهمة با

آما تتولى السوق مسؤولية مراقبة حرآة التداول بصفتها اآللية التي يعمل من خاللها السوق، وذلك بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في 
  .األسهم بطريقة منظمة

  تداول أسهم الشرآة 
وتعتبر . بهذا الخصوص" تداول"هائي ألسهم الشرآة، وسيتم اإلعالن في سوق األسهم يتوقع بدء التداول في أسهم الشرآة في السوق بعد التخصيص الن

  . التواريخ واألوقات المذآورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذآرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية
 اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وتسجيل الشرآة في القائمة الرسمية عالوة على ذلك، ال يجوز التداول في أسهم الطرح إال بعد

ويحظر تداول أسهم االآتتاب قبل ذلك حظًرا تاًما، ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في مثل تلك األنشطة المحظورة . وإدراج أسهمها في السوق السعودية
  . ، ولن تتحمل الشرآة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالةمن التداول المسؤولية الكاملة عنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٧ 

  املستندات املتاحة للمعاينة
مساًء قبل أسبوعين من فترة االآتتاب وخالل فترة  ٤صباحًا حتى الساعة  ٨٫٣٠ستتوفر المستندات التالية للفحص في المرآز الرئيسي للشرآة من الساعة 

  :االآتتاب
 .ساسي للشرآةالنظام األ •
 .موافقة هيئة السوق المالية لطرح األسهم •
 .ترخيص وزارة التجارة والصناعة بتحول الشرآة لشرآة مساهمة سعودية •
 ٣١المنتهية في م ٢٠٠٦و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية  •

 .م٣٠/٠٦/٢٠٠٧ والقوائم المالية نصف السنوية المنتهية في م٢٠٠٦ديسمبر 
خطية من مكتب المحامي محمد بن عبدالملك آل الشيخ بالتعاون مع مكتب وايت موافقة  •

 .أند آيس أل أل بي على ذآر اسمهم في النشرة آمستشارين قانونيين لالآتتاب
على إيراد مقتطفات من جودو للدراسات واالستشارات التسويقية موافقة خطية من  •

 .تقريرهم في هذه النشرة
للدراسات واالستشارات جودو (  لمنتجات الشرآة المعدة من قبلةالدراسة السوقي •

 ).يةالتسويق
باإلشتراك مع برايس ووتر  تقارير مستشار المراجعة المالية المعد من قبل الجريد •

  .هاوس آوبرز
 .تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي •
 . المشار إليها في هذه النشرة واإلتفاقياتالعقود •
 .اهمينسجل المس •

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٨ 

  تقرير مراجعي احلسابات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٠٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة توصية باألسهم
   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  
  تقرير المراجعة والقوائم المالية

  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١تهية في للسنة المن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٠ 

  
  

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة توصية باألسهم

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  
  
  
  الفـهـرس
  
  

    القائمة        الصفحة                                     
  -             ١١١                                     تقرير المراجعة           

   أ            ١١٢                                                  م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي آما في 

  ب             ١١٣                              م                ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

              جـ١١٤            م        ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في

     د          ١١٥                               م   ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

  -        ١٢٣ -١١٦                                            إيضاحات حول القوائم المالية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١١ 

  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ١١٢ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة توصية باألسهم

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي آما في 

  "أ " قائمة                                                                                                                      
  ٢٠٠٣    ٢٠٠٤  إيضاح  

  ريال سعودي    ريال سعودي     األصول
           المتداولة األصول

  ٣٥،٩٣٤،١١١    ٦٥،٥٣٦،٦٣٠  )٣(  النقد والنقد المماثل 
  ٣،٨٨٥،٣٨٩    ٥٠٩،٢٨٣،٦٤٢    ذمم مدينة 

  ٧٤٥،٤٤٦    ٤٩،٤٠٠،٤٣٨  )٦(  مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى 
  -    ١،٢٥٠،٣٦٠،٢٩١  )٤(  أراضي مطورة 

  ١،٤٠٢،٦١٣،٥٧٤    ٣،٧٢٥،٣٥٩،٩٥٥  )٥(  مشاريع تحت التنفيذ
  -    ٧٢،٢٩٥،٨٦٣  )٧(  استثمارات قصيرة األجل 

  ١،٤٤٣،١٧٨،٥٢٠    ٥،٦٧٢،٢٣٦،٨١٩     المتداولة األصولمجموع 
           غير المتداولة األصول

  -    ٢٩٥،٢٥٧،٥٩٩  )٧(  استثمارات طويلة األجل 
  ٧،٤٥١،١٣٨    ٨٠،٣٥١،٨٩٨  )٨(   الثابتة صولصافي القيمة الدفترية لأل
  -    ٤،٧١١،١٨٠  )٩(  صافي مصاريف مؤجلة 

  -    ١١٤،٢٤١     غير ملموسة أصول
  ٧،٤٥١،١٣٨    ٣٨٠،٤٣٤،٩١٨     غير المتداولة األصولمجموع 
  ١،٤٥٠،٦٢٩،٦٥٨    ٦،٠٥٢،٦٧١،٧٣٧     األصولمجموع 
           وحقوق المساهمين الخصوم
           المتداولة الخصوم

  ٣،٢٢١،٢٧٧    ٢٥،١٤٦،٣٨٠  )١٠(  أوراق دفع 
  ٤٤٩،٤١٠،٠٤٦    ٤٢٩،٩٤٥،٩٠٨  )١١(  مساهمي المشاريع 

  ١١،٠٤٤،٠٩٢    ٨١،٢١٠،٩٣٦  )١٢(  ذمم دائنة 
  ٢٥،٧٤٥،١٢٥    ٥٧،٠٣٧،٩٥٨  )١٣(  مصروفات مستحقة وأخرى 

 ٤٨٩،٤٢٠،٥٤٠    ٥٩٣،٣٤١،١٨٢     المتداولة الخصوممجموع 
           غير المتداولةالخصوم

  ٥٤٣،٥١٢،٩٢٨    -    حسابات الشرآاء 
  ٦٩٦،١٩٠    ٨١٣،٨٣٢  )١٤(  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  ٥٤٤،٢٠٩،١١٨    ٨١٣،٨٣٢     غير المتداولة الخصوممجموع 
          حقوق المساهمين 

  ٧٠،٠٠٠،٠٠٠    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  )١٥(  مال رأس ال
  ٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ١٤٣،٨٧٩،٣٥٣  )١٦(  احتياطي نظامي

  -    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١  )١٧(  احتياطي عام 
  -    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(  )١٨(  أسهم خزينة 
  ٣١٢،٠٠٠،٠٠٠    ١،٢٩١،٩١٤،١٧٤    أرباح مبقاة

  ٤١٧،٠٠٠،٠٠٠    ٥،٤٥٨،٥١٦،٧٢٣     قائمة جـ–مجموع حقوق المساهمين 
  ١،٤٥٠،٦٢٩،٦٥٨    ٦،٠٥٢،٦٧١،٧٣٧     وحقوق المساهمين  الخصوممجموع 

          
  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٣(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٣ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة توصية باألسهم

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ئمة الدخل للسنة المنتهية في قا

  "ب"قائمة                                                                                                                        
  ٢٠٠٣    ٢٠٠٤  إيضاح  
  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ١،٣٢٣،٤٥١،٧٠٦    ٢،٤٨٣،٥٦١،٤٦٩    إيرادات العمليات 
  )٧١٢،١٦٠،٠٠٨(    )١،٢٧٢،٥٣٩،٦٥٧(    تكلفة العمليات 
  ٦١١،٢٩١،٦٩٨    ١،٢١١،٠٢١،٨١٢  )١٩(  إجمالي الدخل 

          مصاريف األعمال الرئيسية 
  )٨،٩٤٦،٩٥١(    )١٣،٠١٨،٨٤٨(  )٢٠(  مصاريف بيع وتوزيع 

  )١٣،٥٠١،٣٣١(    )١٦،٩٧٧،٥٧٦(  )٢١(  مصاريف إدارية وعمومية 
  )٣٢،٣٣١،٠٦٧(    )٦٠،٨٩٦،٩٩١(    مين مصاريف المساه

  )١،٦٢١،٧٩٣(    )١،٦٦٢،٤٤٢(     الثابتة األصولاستهالك 
  -    )٧٨٦،٣٦٠(    إطفاء مصاريف ايرادية مؤجلة 

  ٥٥٤،٨٩٠،٥٥٦    ١،١١٧،٦٧٩،٥٩٥    صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية 
          :نتائج األعمال األخرى

  ١١٥،٢٦٤    )٣٣،٣٦٠(    إيرادات أخرى ) / مصاريف ( 
  ٥٥٥،٠٠٥،٨٢٠    ١،١١٧،٦٤٦،٢٣٥    صافي دخل السنة قبل الزآاة الشرعية 

  )٢٣،٧٠٣،٨٤٩(    )٢٨،٨٥٢،٧٠٨(  )٢٢(  زآاة شرعية 
  ٥٣١،٣٠١،٩٧١    ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧     قائمة جـ –صافي دخل السنة 

          
  قوائم الماليةتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه ال) ٢٣(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٤ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة توصية باألسهم

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
   ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 

  "جـ"قائمة                                                                                                                         
                        
  المجموع    أرباح مبقاة    أسهم خزينة    احتياطي عام    احتياطي نظامي    رأس المال  

  ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي  
                        

مين في حقوق المساه
 -٢٠٠٣ يناير ١

  قائمة أ
٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ١٩٥،٠٠٠،٠٠٠    -    -    ٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  

  )٤١٤،٣٠١،٩٧١(    )٤١٤،٣٠١،٩٧١(    -    -    -    -  توزيعات أرباح
صافي دخل السنة 

  ٥٣١،٣٠١،٩٧١    ٥٣١،٣٠١،٩٧١    -    -    -    -   قائمة ب– ٢٠٠٣

                        
حقوق المساهمين في 

 ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١
   قائمة أ–

٤١٧،٠٠٠،٠٠٠    ٣١٢،٠٠٠،٠٠٠    -    -    ٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  

  ٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠    -    -    -    -    ٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠  إيداع رأس المال
  ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١        -    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    -    -  احتياطي عام 

المحول لالحتياطي 
  -    )١٠٨،٨٧٩،٣٥٣(    -    -    ١٠٨،٨٧٩،٣٥٣    -  النظامي 

  )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    -    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    -    -    -  أسهم خزينة 
صافي دخل السنة 

  ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧    ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧    -    -    -    -   قائمة ب– ٢٠٠٤

                        
حقوق المساهمين في 

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
   قائمة أ–

٥،٤٥٨،٥١٦،٧٢٣    ١،٢٩١،٩١٤،١٧٤    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    ١٤٣،٨٧٩،٣٥٣    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  

                        
  

  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٣(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٥ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة توصية باألسهم

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
    ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ة في قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهي

  "د " قائمة                                                                                                                
    ٢٠٠٣    ٢٠٠٤  

  ريال سعودي    ريال سعودي    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ٥٣١،٣٠١،٩٧١    ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧    صافي دخل السنة 

          تعديالت لـ
  ١،٦٢١،٧٩٣    ١،٦٦٢،٤٤٢     ثابتة أصولاستهالك 

  ٣٥٧،٢١١    ١١٧،٦٤٢    مكافأة نهاية الخدمة 
  -    ٣٣،٣٦٠    أصولخسائر بيع 

           التشغيلية الخصوم واألصولالتغيرات في 
  ١،٦٣٧،٠٠٥    )٥٠٥،٣٩٨،٢٥٣(     النقص في الذمم المدينة)الزيادة (
  -    )١،٢٥٠،٣٦٠،٢٩١(   أراضي مطورة في )الزيادة (
  )٥٢٣،٧١٥،٣٩٢(    )٢،٣٢٢،٧٤٦،٣٨١(   في مشاريع تحت التنفيذ) الزيادة (
  )٧٩٣،٦٦٠(    )٤٨،٦٥٤،٩٩٢(    في مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى)الزيادة (
  -    )١٩،٤٦٤،١٣٨(   مساهمي مشاريع) النقص(

  ١٣٣،٩١٠،٣٣٣    ٧٠،١٦٦،٨٤٤   الزيادة في ذمم دائنة
  ٩،٣٨٩،١٢٨    ٣١،٢٩٢،٨٣٣   لزيادة  في مصروفات مستحقة وأخرى ا

  ١٥٣،٧٠٨،٣٨٩    )٢،٩٥٤،٥٥٧،٤٠٧(   من األنشطــة التشغيلية )/ المستخدم في(صـافي النقد
          التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٢،٨٥٨،٥٤٦(    )٧٤،٦٣٣،٣٥١(     ثابتةأصولشراء 
  -    )٤،٧١١،١٨٠(   مصاريف ايرادية مؤجلة

  -    )١١٤،٢٤١(    غير ملموسةأصول
  -    )٣٦٧،٥٥٣،٤٦٢(    استثمارات

  -    ٣٦،٧٨٩    ثابتةأصولالمحصل من بيع 
  )٢،٨٥٨،٥٤٦(    )٤٤٦،٩٧٥،٤٤٥(   األنشطــة االستثمارية) المستخدم في(صـافي النقد

          التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٣٥،٥٧٣(    ٢١،٩٢٥،١٠٣    أوراق دفع

  ٢٥٣،٩٣٨،٤١٩    )٥٤٣،٥١٢،٩٢٨(   حسابات الشرآاء
  -    ٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠   رأس المال

  -    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    احتياطي عام
  -    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(   أسهم خزينة

  )٤١٤،٣٠١،٩٧١(    -    توزيعات أرباح
  )١٦٠،٤٩٩،١٢٥(    ٣،٤٣١،١٣٥،٣٧١   األنشطــة التمويلية) المستخدم في/(صـافي النقد من

  )٩،٦٤٩،٢٨٢(    ٢٩،٦٠٢،٥١٩   في النقد والنقد المماثل) النقص/(ادة الزي 
  ٤٥،٥٨٣،٣٩٣    ٣٥،٩٣٤،١١١   النقد والنقد المماثل في بداية السنة

  ٣٥،٩٣٤،١١١    ٦٥،٥٣٦،٦٣٠    قائمة أ-النقد والنقد المماثل في نهاية السنة 
  

  تجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل جزءًا ال ي) ٢٣(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٦ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة توصية باألسهم

   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  

  :التأسيس والنشاط  -١
يشـار إليها فيما (ـية باألسـهم  شـرآة توص– شـرآة دار األرآان للتطـوير العقاري ألصحابها يوسـف الشالش وشـرآاه تأسست

هـ والصادر بمدينة الرياض والسجل ١٦/٤/١٤٢١ بتاريخ ١٠١٠١٦٠١٩٥بموجب السـجل التجاري رقـم ) "الشـرآة"يلي 
  . هـ والصادر بمدينة مكة المكرمة٢٦/٨/١٤٢١ بتاريخ ١/١٠١٠١٦٠١٩٥التجاري الفرعي رقم 

لحساب الشرآة وإقامة المباني عليها من واستثمار هذه المباني بالبيع تمارس الشرآة نشاط شراء وتملك العقار واألراضي 
وتجارة الجملة ) اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم (واإليجار لصالح الشـرآة والمقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية 

  . األدوات المكتبية والسيارات بالنقد والتقسيطوالتجزئة في المواد الصحية والسباآة وأدوات الكهرباء والبويات ومواد البناء و
هـ ١١/١١/١٤٢٤بناء على قرار الشرآاء بتحويل الشرآة من شرآة ذات مسؤولية محدودة إلى شرآة توصية باألسهم بتاريخ 

  .م٣/١/٢٠٠٤الموافق 
  

  :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة  -٢
حاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخصًا بأهم أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير الم

  . السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

    :العرف المحاسبي   -أ
  .طباستخدام مبدأ االستحقاق ومفهوم استمرارية النشاوفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية وأعدت القوائم المالية المرفقة 

  

  : النقد و النقد المماثل  -ب
ألهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن بند النقد والنقد المماثل يتألف من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير 

  .مقيدة االستخدام لدى البنوك
  

  :الذمم المدينة  -ج
بلة للتحقق بعد طرح مخصص الديون المشكوك في يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المرآز المالي بصافي القيمة القا

والذي يتم مراجعة تقديره بناءًا على دراسات للمبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة الذمم المدينة ) إن وجدت(تحصيلها 
  .    في نهاية السنة

  

  :االستثمارات  -د
سبة محددة من أرباح هذه تمثل هذه االستثمارات استثمارات في مشاريع شرآات أخرى مقابل الحصول على ن

  .المشاريع حسب العقود
  

  : الثابتةاألصول  -هـ
  :ها الثابتة وفقًا لمعدالت االستهالك السنوية التاليةأصولتستخدم الشرآة طريقة القسط الثابت في استهالك 

  %٣        مباني 
  %٢٥    سيارات ووسائل نقل 

  %٢٥-٢٠      أثاث ومفروشات 
  %٢٥-٢٠      أجهزة آهربائية 

  %٢٠ - ٥      ات على مباني مستأجرة     سينتح
  %٢٥                             جاهزة    بيوت 
  %٢٠            و أدوات                    عدد 

  % ٢٠         إعالنية                     لوحات 
  



 

 ١١٧ 

  :مصاريف مؤجلة  -و
  .س سنواتيتم إطفاء المصاريف المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى خم

  

  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -ز
  .يتم قياس وإثبات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل والعمال السعودي

  

  :مخصص الزآاة الشرعية  -ح
يتم قياس واالعتراف بمخصص للزآاة الشـرعية في قائمة الدخل ولكل فترة مالية على إنفراد وفقًا ألحكام وقواعد 

 الزآاة في المملكة العربية السعودية، يسوى مخصص الزآاة في السنة المالية التي يتم خاللها إعتماد الربط فريضة
النهائي وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزآاة المعترف به في قائمة المرآز المالي وبين الربط النهائي الصادر عن 

ديرات المحاسبية وتدرج في الفترة المالية التي يصدر فيها مصلحة الزآاة والدخل في قائمة الدخل آتغيرات في التق
  .الربط النهائي

  

  :تتحقق إليرادات  -ط
  .تتحقق اإليرادات بشـكل عام عند بيع المشـروع والتنازل عن ملكيته والذي يتزامن مع إبرام عقود بيع

  

  :المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية  -ي
دارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع آمصاريف فتـرة وفقًا ألساس االستحقاق يتم قياس وإثبات المصاريف اإل

وتحمل هذه المصاريف على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها، تلك المصاريف التي تستفيد منها أآثر من فترة محاسبية 
  .يتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية

  

  :المعامالت بالعمالت األجنبية  -ك
يتم إثبات المعامالت المالية التي تتم بعمالت أجنبية بالريال السـعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء هذه 

 المسماة بالعمالت األجنبية في تاريخ القوائم المالية باألسعار السائدة بذلك الخصوم، واألصولالمعامالت، ويتم إثبات 
  .درج فروقات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في أسعار الصرف ضمن قائمة الدخل لنفس السنةالتاريخ وت

  
  

          :النقد والنقد المماثل  -٣
  ٢٠٠٣    ٢٠٠٤    :يتألف هذا البند مما يلي   
  ريال سعودي    ريال سعودي      
  ٧٨٧،٥٢٧    ٢٩٧،٣٦١    نقد في الصناديق   
  ٣٥،١٤٦،٥٨٤    ٦٥،٢٣٩،٢٦٩    لريال السعودي حسابات جارية لدى بنوك محلية با  
  ٣٥،٩٣٤،١١١    ٦٥،٥٣٦،٦٣٠     قائمة أ –المجموع   

 

  : أراضي مطورة  -٤
  .يمثل هذا البند قيمة أراضي مملوآة للشرآة تم تطويرها بغرض البيع

  

           مشاريع تحت التنفيذ-٥
  ٢٠٠٣    ٢٠٠٤    :يتألف هذا البند مما يلي

  ريال سعودي    ريال سعودي    
  ٤٥١،٥٨٦،٧٥٥    ١،٠٢٣،٢٧٨،٩٥٦          فلل 

  ٩٥١،٠٢٦،٨١٩    ٢،٧٠٢،٠٨٠،٩٩٩         أراضي
  ١،٤٠٢،٦١٣،٥٧٤    ٣،٧٢٥،٣٥٩،٩٥٥         المجموع قائمة أ

  

  

  



 

 ١١٨ 

  :  مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى– ٦
 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤ :يتألف هذا البند مما يلي

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 -   ١،٠٣٨،٧٦٥ مصاريف مدفوعة مقدمًا

  -   ٤٢٢،٤٩٩ اعتمادات و آفاالت بنكية

 -    ٩،٠٤٤،٦٨٣ شيكات تحت التحصيل

  ٢٦٦،٥٥٢    ٢،١٠٢،٩٨٥ سلف وعهد الموظفين

  ٤٧٨،٨٩٤   ٣٦،٧٩١،٥٠٦ دفعات مقدمة لمقاولين

  ٧٤٥،٤٤٦   ٤٩،٤٠٠،٤٣٨  قائمة أ-المجموع  

  

  : استثمارات  -٧
ة في المساهمة في تمويل مشاريع استثمارية في شرآات أخرى بموجب عقود موثقة تمثل هذه االستثمارات قيام الشرآ

مقابل الحصول على حصة من األرباح التي تحققها تلك الشرآات من هذه المشاريع خالل فترات مالية تتراوح ما بين 
  ".طويلة األجل"وسنتين " قصيرة األجل"سنة 

  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٩ 

  

  :لثابتة اصول صافي القيمة الدفترية لأل– ٨
  : الثابتة واالستهالك المتراآم عليها وصافي قيمتها الدفترية آاآلتياألصولإن تفاصيل تكلفة 

  
 صافي القيمة الدفترية  االستهالك المتراآم  التكلفة 

     آما في      آما في  آما في      آما في 

  ١ / ١ / 
 / ١ / ١   م٢٠٠٤/١٢/٣١  استبعادات   إضافات   ٢٠٠٤

 ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  م٢٠٠٤/١٢/٣١  استبعادات  إضافات  ٢٠٠٤

ريال   ريال سعودي  ريال سعودي 
ريال   ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  سعودي

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  سعودي

  ٦٩،٦٥٠،٠٠٠   -   ٣٥٠،٠٠٠   -   ٣٥٠،٠٠٠  -   ٧٠،٠٠٠،٠٠٠   -   ٧٠،٠٠٠،٠٠٠   - مباني

  ٨٥٧،٧٤٠   ١،١١٧،١٢٣   ١،١٩٥،٩٥٢   ٢٦،٩١٦   ٣٥٩،٣٥٣   ٨٦٣،٥١٥   ٢،٠٥٣،٦٩٢   ٤٠،٠٤٠   ١١٣،٠٩٤   ١،٩٨٠،٦٣٨  ووسائل نقلسيارات

  ٢،٢٨٢،٢٢٣   ١،٢٧٨،٧٩٤   ٨٦٧،٢١١   -   ٣٦٦،٤٣٤   ٥٠٠،٧٧٧   ٣،١٤٩،٤٣٤  -   ١،٣٦٩،٨٦٣   ١،٧٧٩،٥٧١ أثاث ومفروشات

  ٢،٣٩٢،٩٣٤   ١،٠٨٦،٩٠٨   ٨٩٩،٠٦٢   -   ٣٨١،٧٠٧   ٥١٧،٣٥٥   ٣،٢٩١،٩٩٦   -   ١،٦٨٧،٧٣٣   ١،٦٠٤،٢٦٣ أجهزة آهر بائية

  ٤،٦٣٦،٧١٧   ٣،٦٧٥،٩٨٤   ٦٢٧،٠٢٨   -   ٨٦،٥٧٨   ٥٤٠،٤٥٠   ٥،٢٦٣،٧٤٥   -   ١،٠٤٧،٣١١   ٤،٢١٦،٤٣٤ تحسينات على مباني مستأجرة

  ٣٨،١٠٧   ٥٦،٩١٨   ٣٧،١٣٧   -   ١٨،٨١١   ١٨،٣٢٦   ٧٥،٢٤٤   -   -   ٧٥،٢٤٤ بيوت جاهزة

  ٢٧٧،١١٧   ١٣٤،٢٥٠   ٥٤،٩٥٣   ١٤،٦٢٥   ٤٣،٤٧٣   ٢٦،١٠٥   ٣٣٢،٠٧٠   ٧١،٦٥٠   ٢٤٣،٣٦٥   ١٦٠،٣٥٥ عدد وأدوات

  ٢١٧،٠٦٠   ١٠١،١٦١   ٦٥،٩٥٥   -   ٥٦،٠٨٦   ٩،٨٦٩   ٢٨٣،٠١٥   -   ١٧١،٩٨٥   ١١١،٠٣٠ لوحات إعالنية

                    فة واالستهالكمجاميع التكل

      ٤،٠٩٧،٢٩٨   ٤١،٥٤١   ١،٦٦٢،٤٤٢   ٢،٤٧٦،٣٩٧   ٨٤،٤٤٩،١٩٦   ١١١،٦٩٠   ٧٤،٦٣٣،٣٥١   ٩،٩٢٧،٥٣٥ المتراآم

                    
  ٨٠،٣٥١،٨٩٨   ٧،٤٥١،١٣٨             قائمة أ-صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة 

  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٠ 

  : صافي مصاريف مؤجلة     -٩
  : ظهرت المصاريف المؤجلة بعد طرح اإلطفاء المتراآم عليها على النحو التالي

 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤ 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 -  ٥،٤٩٧،٥٤٠ مصروفات مؤجلة 

  -  )٧٨٦،٣٦٠( مجمع اإلطفاء 

 -  ٤،٧١١،١٨٠  قائمة أ -صافي مصاريف مؤجلة

 

  :   أوراق دفع  -١٠
  .  البند قيمة عقد مرابحة وآمبياالت لدى أحد البنوك المحليةيمثل هذا

  

  :  مساهمي المشاريع  -١١
  .يمثل هذا البند قيمة المساهمات من المساهمين لغرض تطوير المشاريع

  

  : ذمم دائنة  -١٢

  
 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤ :يتألف هذا البند مما يلي

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 ٢،٢٠٨،٦٣١  ٢٦،٦٦٤،١٨٢ موردون 

  ٨،٨٣٥،٤٦١  ٥٤،٥٤٦،٧٥٤ مقاولون

 ١١،٠٤٤،٠٩٢  ٨١،٢١٠،٩٣٦  قائمة أ-المجموع  

  

  :مصروفات مستحقة وأخرى      - ١٣
  

 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤ :يتألف هذا البند مما يلي

 ريال سعودي  ريال سعودي 

  -   ٣،٦٠٠،٢٣٦ مصاريف مستحقة

  ٢٣،٧٠٣،٨٤٩   ٢٨،٨٥٢،٧٠٨ )٢٠( إيضاح -مخصص زآاة شرعية 

  ٢٠٠،٠٠٠   ٢٠،٣٤٢،٨١٥ فعات مقدمة من عمالءد

  ١،٨٤١،٢٧٦   ٤،٢٤٢،١٩٩ أرصدة دائنة أخرى

  ٢٥،٧٤٥،١٢٥    ٥٧،٠٣٧،٩٥٨  قائمة أ-المجموع 

  

  

  

  



 

 ١٢١ 

  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة      – ١٤
 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤ :إن الحرآة على هذا البند خالل السنة آما يلي

 ريال سعودي  ريال سعودي 

  ٣٣٨،٩٧٩   ٦٩٦،١٩٠  يناير١ا في رصيد آم

  ٣٩١،٤٠٧   ٤٤٤،١٩٩ تكلفة الخدمة الجارية

 (٣٤،١٩٦)  (٣٢٦،٥٥٧) المسدد

  ٦٩٦،١٩٠   ٨١٣،٨٣٢  قائمة أ- ديسمبر٣١الرصيد آما في 

  :رأس المال  -١٥
 سهم متساوية القيمة، ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠  ريال سعودي مقسم إلى ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠حدد رأس مال الشرآة 

  . ريال سعودي وجميعها أسهم عادية٥٠قيمة آل سهم 
  

  :األرباح واالحتياطيات  -١٦
  :توزع أرباح الشرآة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي

من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي المنصوص عليه بالمادة % ١٠تجنب نسبة قدرها  -
نظام الشرآات ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ نصف رأس من ) ١٧٦(

  .المال
  .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  -
من األرباح الصافية لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك % ١٥يخصص بعد ما تقدم  -

 . آحصة إضافية من األرباحعلى المساهمين

  :احتياطي عام  -١٧
ريال سعودي وقد ) ٥٠(ريال سعودي والقيمة االسمية ) ١٩٥(يمثل هذا البند الفرق بين القيمة البيعية للسهم 

  .تم تحويله إلى االحتياطي العام بناء على موافقة مجلس اإلدارة
  

  :أسهم خزينة  -١٨
 ريال سعودي وتم المحاسبة عليها حسب طريقة ١٩٥ آل سهم  سهم قيمة١٢،٤٠١،٥٥١يمثل هذا البند عدد 

  .التكلفة
  

  :إجمالي الدخل     – ١٩
  

 إجمالي الدخل        

 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  تكاليف العمليات  إيرادات العمليات بيان

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 ٥٥٨،٩٦٢،٨١٧  ٩٥٦،٨٤١،٣١٢  ٨٠٢،٤٨٠،١٥٧  ١،٧٥٩،٣٢١،٤٦٩ األراضي

 ٥٢،٣٢٨،٨٨١  ٢٥٤،١٨٠،٥٠٠  ٤٧٠،٠٥٩،٥٠٠  ٧٢٤،٢٤٠،٠٠٠ الفلل

     ١،٢٧٢،٥٣٩،٦٥٧  ٢،٤٨٣،٥٦١،٤٦٩ المجموع

        

  ٦١١،٢٩١،٦٩٨  ١،٢١١،٠٢١،٨١٢   قائمة ب-إجمالي الدخل

  

  



 

 ١٢٢ 

  : مصاريف بيع وتوزيع– ٢٠
 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤ :يتألف هذا البند مما يلي

 ديريال سعو  ريال سعودي 
  ٢،٥٧١،٧٢٤   ٣،١١٢،٥٠١ رواتب وأجور
  ١،٣٢٤،٦٨٨   ١،٣٦٥،٢٥٠ حوافز ومكافآت
  ٤٤٣،٥٠٠   ٤٩٢،٠٧١ معارض وندوات
  ٤،٦٠٧،٠٣٩   ٨،٠٤٩،٠٢٦ دعاية وإعالن

  ٨،٩٤٦،٩٥١   ١٣،٠١٨،٨٤٨  قائمة ب-المجموع 

  

  :  مصاريف إدارية وعمومية- ٢١
 ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  :يتألف هذا البند مما يلي

 ريال سعودي  ريال سعودي 
  ٨،٤٧٠،٢٨١   ١٠،٣٧٢،٩٤٥ رواتب وأجور وملحقاتها

  ٦٤٩،٧٠٧   ٧٣٥،٧٩٦ حوافز ومكافآت
  ٤٠٩،٣٢٥   ٦٢٩،٢٦٤ رسوم واشتراآات

  ٣٣٩،٢٤١   ٧٠٦،٨١٢ قرطاسية ومطبوعات
  ٢٦٤،٣٣٩   ٥٦٤،٥٤٣ تأمينات اجتماعية
  ٢٣٩،٧٣٦   ٢٥٨،٦١١ صيانة وإصالح

  ٣٩١،٤٠٧   ٤٤٤،١٩٩  نهاية الخدمةمكافأة
  ١٩٥،٢٢٠   ٢٤٤،٠١٤ محروقات

  ٥٨٤،٧٤٨   ٧٢٣،٨٩٢ تأمين 
  ٢١٥،٢٧٠   ٢٨٤،٣٩٨ استشارات فنية وتدريب

  ٢٥١،٩٣٨   ٣٧٠،٥٢٧  ضيافة ونظافة
  ٣٦٠،٣٥٢   ٤٤٥،٤٧٠ تبرعات

  ٤٧٨،٤٢٦   ٤٨٠،٩٠٨ مياه وآهرباء وهاتف
  ٦٥١،٣٤١   ٧١٦،١٩٧ أخرى

  ١٣،٥٠١،٣٣١   ١٦،٩٧٧،٥٧٦   قائمة ب-مجموع ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢٣ 

  : الزآاة الشرعية- ٢٢
  
  : إن عناصر مكونات وعاء الزآاة الشرعية على النحو التالي-أ

 ٢٠٠٤ 
 ريال سعودي 

  األموال الخاضعة للزآاة الشرعية
  ١٠٥،٠٠٠،٠٠٠ رأس المال واالحتياطيات في بداية السنة

  ٦٩٦،١٩٠ داية السنةمخصصات في ب
  ١،١١٧،٧٦٣،٨٧٧ صافي دخل السنة المعدل
  ٣١٢،٠٠٠،٠٠٠ أرباح مبقاة أول السنة

  ١،٥٣٥،٤٦٠،٠٦٧ مجموع األموال الخاضعة للزآاة الشرعية
  األموال واجبة الحسم

  ٨٠،٣٥١،٨٩٨ صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة
  ٢٩٥،٢٥٧،٥٩٩ استثمارات طويلة األجل

  ٤،٨٢٥،٤٢١ صاريف مؤجلة وأموال غير ملموسةم
  ٣٨٠،٤٣٤،٩١٨ مجموع األموال واجبة الحسم

  ١،١٥٥،٠٢٥،١٤٩ وعاء الزآاة الشرعية
  ٢٨،٨٧٥،٦٢٩ زآاة شرعية للسنة الجارية

 (٢٢،٩٢١) فروقات احتساب
  ٢٨،٨٥٢،٧٠٨  قائمة ب-الزآاة الشرعية 

  
  :ة خالل السنة آما يلي إن الحرآة على مخصص الزآاة الشرعي-ب
 ٢٠٠٤ 
 ريال سعودي 

  ٢٣،٧٠٣،٨٤٩ رصيد المخصص في بداية السنة
 (٢٣،٧٠٣،٨٤٩)  تسديدات خالل السنة

  ٢٨،٨٥٢،٧٠٨ الزآاة الشرعية للسنة الجارية
  ٢٨،٨٥٢،٧٠٨ )١٢( إيضاح -مخصص الزآاة الشرعية 

  

  

  : عــام-٢٣
  .رنة لتتالءم مع تصنيف أرقام السنة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقا   -أ 
  .  تم تقريب المبالغ الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي-ب

  

  

  
  
  
  



 

 ١٢٤ 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  يةتقرير المراجعة والقوائم المال
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  



 

 ١٢٥ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  
  
  

  الفـهـرس
  

  
    القائمة  الصفحة  

  -  ١٢٦  تقرير المراجعة
  

  أ  ١٢٧  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي آما في 
  

  ب  ١٢٨   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ي قائمة الدخل للسنة المنتهية ف
  

  جـ  ١٢٩  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة التغير في حقوق المساهمين  للسنة المنتهية في
  

  د  ١٣٠   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
  

  -  ١٣٩-١٣١        إيضاحات حول القوائم المالية
    

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٦ 

 
  
  
  
  



 

 ١٢٧ 

 ريشرآة دار األرآان للتطوير العقا
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي آما في 

  "أ " قائمة                                                                                                                     

  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    إيضاح    
  ريال سعودي    ريال سعودي     ألصولا

  ٦٥،٥٣٦،٦٣٠    ٥٢٥،٦١٩،٢١٢    )٣(    النقد والنقد المماثل
  ٥٠٩،٢٨٣،٦٤٢    ٤٣٧،٨٥١،٤٦٩    )٤(    صافي ذمم مدينة

  ٣،٧٢٥،٣٥٩،٩٥٥    ٧،٥٩٢،٩١٠،٧٢٤    )٥(    مشاريع تحت التنفيذ
  ١،٢٥٠،٣٦٠،٢٩١    ١،٧٩٥،٦٦٨،٢٧٤    )٦(    أراضي مطورة

  ٤٩،٤٠٠،٤٣٨    ٧٨،٥٩١،١٦٧    )٧(     وأخرىمصروفات مدفوعة مقدمًا
  ٧٢،٢٩٥،٨٦٣    ١٢١،٠٢٤،٩٦٥    )٨(    استثمارات قصيرة األجل
  ٥،٦٧٢،٢٣٦،٨١٩    ١٠،٥٥١،٦٦٥،٨١١        مجموع األصول المتداولة

          األصول غير المتداولة
  ٢٩٥،٢٥٧،٥٩٩    ١٣٥،٠٠٠،٠٠٠    )٨(    استثمارات طويلة األجل

  ٨٠،٣٥١،٨٩٨    ١٣٣،٥٢٤،٦٣٧    )٩(     الثابتةصافي القيمة الدفترية لألصول
  ٤،٧١١،١٨٠    ٣،٦١١،٦٧٢    )١٠(    صافي مصاريف مؤجلة

  ١١٤،٢٤١    -        أصول غير ملموسة
  ٣٨٠،٤٣٤،٩١٨    ٢٧٢،١٣٦،٣٠٩    مجموع األصول غير المتداولة

  ٦،٠٥٢،٦٧١،٧٣٧    ١٠،٨٢٣،٨٠٢،١٢٠        مجموع األصول

              الخصوم وحقوق المساهمين 

              وم المتداولةالخص

  ٢٥،١٤٦،٣٨٠    -        أوراق دفع

  ٤٢٩،٩٤٥،٩٠٨    ٨٣،٨٢٦،٠٧١    )١١(    مساهمي المشاريع
  ٨١،٢١٠،٩٣٦    ٩٤،٨٧١،٣٢٤    )١٢(    ذمم دائنة

  ٥٧،٠٣٧،٩٥٨    ٢٢٥،٤٧٦،٩٨٥    )١٣(    مصروفات مستحقة وأخرى
  ٥٩٣،٣٤١،١٨٢    ٤٠٤،١٧٤،٣٨٠        مجموع الخصوم المتداولة

           تداولةالخصوم غير الم
  ٨١٣،٨٣٢    ١،٩٠٢،٠٥٦    )١٤(    مخصص مكافأة نهاية الخدمة

  ٨١٣،٨٣٢    ١،٩٠٢،٠٥٦        مجموع الخصوم غير المتداولة

          حقوق المساهمين 
  ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠    )١٥(    رأس المال

  ١٤٣،٨٧٩،٣٥٣    ٣،٢٤٢،٢٥٣،٧٦٣    )١٦(    احتياطي نظامي

  ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    -    )١٧(    احتياطي عام

٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    -    )١٨(    اسهم خزينة

  ١،٢٩١،٩١٤،١٧٤    ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١        أرباح مبقاة

  ٥،٤٥٨،٥١٦،٧٢٣    ١٠،٤١٧،٧٢٥،٦٨٤         قائمة جـ–مجموع حقوق المساهمين  

  ٦،٠٥٢،٦٧١،٧٣٧    ١٠،٨٢٣،٨٠٢،١٢٠        مجموع الخصوم وحقوق المساهمين
  

 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٤(إلى رقم  ) ١( م إن اإليضاحات المرفقة من رق
  
  



 

 ١٢٨ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

      ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية  في 
  "ب"قائمة                                                                                                                          

  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    إيضاح    

  ريال سعودي    ريال سعودي        

  ٢،٤٨٣،٥٦١،٤٦٩    ٤،١٩٦،٨١٧،٣٩٢        إيرادات العمليات

 )١،٢٧٢،٥٣٩،٦٥٧(    )٢،١٦٧،١٧٣،٨٠٤(        تكلفة العمليات

  ١،٢١١،٠٢١،٨١٢    ٢،٠٢٩،٦٤٣،٥٨٨    )١٩(    إجمالي الدخل

              :مصاريف األعمال الرئيسية 

  )١٣،٠١٨،٨٤٨(    )١٥،٢٠٥،٨٧٩(    )٢٠(    مصاريف بيع وتوزيع

  )١٦،٩٧٧،٥٧٦(    )٢٣،٦٢١،٦٤٤(    )٢١(    مصاريف إدارية وعمومية

  )٦٠،٨٩٦،٩٩١(    )١٢١،٥١٤،٢١٦(        حصة الغير في أرباح المساهمات

  )١،٦٦٢،٤٤٢(    )١٣،٢٥٣،١٦١(        ةاستهالك األصول الثابت

  )٧٨٦،٣٦٠(    )١،٠٩٩،٥٠٨(        إطفاء مصاريف إيراديه مؤجلة

  ١،١١٧،٦٧٩،٥٩٥    ١،٨٥٤،٩٤٩،١٨٠        صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية

              :نتائج األعمال األخرى 

  -    ٦٤،٧٠٠،٠٦٨        أرباح استثمارات 

  )٣٣،٣٦٠(    ٢،٠٩٠،٤٥١        أخرى) مصاريف/ (إيرادات 

  ١،١١٧،٦٤٦،٢٣٥    ١،٩٢١،٧٣٩،٦٩٩        صافي دخل السنة قبل مخصص الزآاة الشرعية

  )٢٨،٨٥٢،٧٠٨(   )١٤٦،٢٦٧،٧٧٨(    )٢٢(    مخصص الزآاة الشرعية

  ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧    ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١         قائمة جـ-صافي دخل السنة 

  
  ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل جزءًا ) ٢٤(إلى رقم  ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٩ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية  في 
  "جـ"قائمة                                                                                                                  

  المجموع    أرباح مبقاة    أسهم خزينة    احتياطي عام   احتياطي نظامي    رأس المال  

  ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي   ريال سعودي    ريال سعودي  
 ٣١حقوق المساهمين في  

  ٤١٧،٠٠٠،٠٠٠    ٣١٢،٠٠٠،٠٠٠    -    -    ٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٣ ديسمبر

  ٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠    -    -    -    -    ٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠  إيداع راس المال

  ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١        -    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    -    -  احتياطي عام

  -    )١٠٨،٨٧٩،٣٥٣(    -    -    ١٠٨،٨٧٩،٣٥٣    -  المحول لالحتياطي النظامي

  )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    -    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    -    -    -  أسهم خزينة

 ـ ٢٠٠٤صافي دخل السنة 
  ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧    ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧    -    -    -    -  قائمة ب

مجموع حقـوق المـساهمين في 
  ٥،٤٥٨،٥١٦،٧٢٣    ١،٢٩١،٩١٤،١٧٤    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    ١٤٣،٨٧٩،٣٥٣    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠   ـ قائمة أ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

 ١،٩٣٣،٣٣٣،٢٥٩  -  -  ١،٩٣٣،٣٣٣،٢٥٩ -  - ة إصدار ألسهم   عالو

تحويل االحتياطي العام إلى 
 -  -  -  )٢،٩٧٤،٣٥٨،٩٠٠( ٢،٩٧٤،٣٥٨،٩٠٠  - احتياطي النظامي

 ١٢٤،٠١٥،٥١٠  -  -  - ١٢٤،٠١٥،٥١٠  - أرباح بيع أسهم الخزينة

 )١،٢٩١،٩١٤،١٧٤(  )١،٢٩١،٩١٤،١٧٤(  -  - -  - توزيعات أرباح

 ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥  -  ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥  - -  - أسهم خزينة مباعة 

  ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١   ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١  -  - -  - صافي دخل السنة ـ قائمة ب

مجموع حقوق المساهمين 
  ١٠،٤١٧،٧٢٥،٦٨٤   ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١  -  - ٣،٢٤٢،٢٥٣،٧٦٣  ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  قائمة أ-٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في

  
  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٤(إلى رقم ) ١(إليضاحات المرفقة من رقم إن ا

  



 

 ١٣٠ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
   المملكة العربية السعودية– شرآة مساهمة سعودية الرياض 
  

         ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
  "د"قائمة                                                                                                          

      ٢٠٠٤    ٢٠٠٥  
  ريال سعودي    ريال سعودي      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ١،٠٨٨،٧٩٣،٥٢٧   ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    صافي دخل السنة
      تعديالت لـ

 ١،٦٦٢،٤٤٢  ١٣،٢٥٣،١٦١   بتةاستهالك أصول ثا
  ٧٨٦،٣٦٠  ١،٠٩٩،٥٠٨    إطفاء مصاريف مؤجلة

 ٤٤٤،١٩٩  ١،٢٥٧،٤٦٧    مكافأة نهاية الخدمة المحمل على المصارف 
 ٣٣،٣٦٠  -   خسائر بيع أصول ثابتة

  -   ٣،٧٥٠،٤٢١    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
      التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية

 )٥٠٥،٣٩٨،٢٥٣(  ٦٧،٦٨١،٧٥٢   في ذمم مدينة) الزيادة/ (ص النق
 )١،٢٥٠،٣٦٠،٢٩١(  )٥٤٥،٣٠٧،٩٨٣(    في أراضي مطورة) الزيادة(
 )٢،٣٢٢،٧٤٦،٣٨١(  )٣،٨٦٧،٥٥٠،٧٦٩(    في مشاريع تحت التنفيذ) الزيادة(
 )٤٨،٦٥٤،٩٩٢(  )٢٩،١٩٠،٧٢٩(   في مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى) الزيادة(
 )١٩،٤٦٤،١٣٨(  )٣٤٦،١١٩،٨٣٧(    مساهمي مشاريع) النقص(

 ٧٠،١٦٦،٨٤٤  ١٣،٦٦٠،٣٨٨   الزيادة في ذمم دائنة
  ٣١،٢٩٢،٨٣٣    ١٦٨،٤٣٩،٠٢٧      الزيادة في مصروفات مستحقة وأخرى

  )٣٢٦،٥٥٧(    )١٦٩،٢٤٣(      المدفوع لقاء مكافأة نهاية الخدمة 
 )٢،٩٥٣،٧٧١،٠٤٧(  )٢،٧٤٣،٧٢٤،٩١٦(   يةألنشطة التشغيل ا)المستخدم في(صافي النقد 

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )٧٤،٦٣٣،٣٥١(  )٦٦،٤٢٥،٩٠٠(   شراء أصول ثابتة
 )٥،٤٩٧،٥٤٠(  -    مصاريف مؤجلة

 )١١٤،٢٤١(  ١١٤،٢٤١    أصول غير ملموسة
 )٣٦٧،٥٥٣،٤٦٢(  ١١١،٥٢٨،٤٩٧   استثمارات 

 ٣٦،٧٨٩  -   صول ثابتةالمحصل من بيع أ
  )٤٤٧،٧٦١،٨٠٥(    ٤٥،٢١٦،٨٣٨      األنشطة االستثمارية )المستخدم في / (صافي النقد من 

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ٢١،٩٢٥،١٠٣  )٢٥،١٤٦،٣٨٠(    أوراق دفع

 )٥٤٣،٥١٢،٩٢٨(  -    حسابات الشرآاء
 ٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠  -    رأس المال

  -   ٣،٠٩٨،٣٧٤،٤١٠    ي نظامي احتياط
 ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١  )١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١(    احتياطي عام
 )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(  ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥    أسهم خزينة

 -  )١،٢٩١،٩١٤،١٧٤(   توزيعات أرباح
 ٣،٤٣١،١٣٥،٣٧١  ٣،١٥٨،٥٩٠،٦٦٠    األنشطة التمويلية صافي النقد من

 ٢٩،٦٠٢،٥١٩  ٤٦٠،٠٨٢،٥٨٢   الزيادة في النقد والنقد المماثل
 ٣٥،٩٣٤،١١١  ٦٥،٥٣٦،٦٣٠   النقد والنقد المماثل في بداية السنة

 ٦٥،٥٣٦،٦٣٠  ٥٢٥،٦١٩،٢١٢    قائمة أ–النقد والنقد المماثل في نهاية السنة 
  

  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٤(إلى رقم )  ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

 



 

 ١٣١ 

 ار األرآان للتطوير العقاريشرآة د
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  

 :التأسيس والنشاط  -١
ي     ( شرآة مساهمة سعودية    –شرآة دار األرآان للتطوير العقاري  تأسست   ا يل ا فيم شار إليه شرآة "ي بموجب  ") ال

   .هـ والصادر بمدينة الرياض١٦/٤/١٤٢١ بتاريخ ١٠١٠١٦٠١٩٥السجل التجاري رقم 
اني                          ذه المب تثمار ه ا واس اني عليه ة المب شرآة وإقام ار واألراضي لحساب ال تمارس الشرآة نشاط شراء وتملك العق

رميم        (بالبيع و اإليجار لصالح الشرآة والمقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية            دم والت ) اإلنشاء واإلصالح واله
ة         وت اء واألدوات المكتبي واد البن ات وم اء والبوي سباآة وأدوات الكهرب صحية وال واد ال ي الم ة ف ة والتجزئ ارة الجمل ج

   .والسيارات بالنقد والتقسيط 
  .م٢٨/٦/٢٠٠٥ هـ الموافق٢١/٥/١٤٢٦همة بتاريخ   تم تحويل الشرآة من شرآة توصية باألسهم إلى شرآة مسا

  

  : المتبعةالسياسات المحاسبية الهامة  -٢
ي ملخصًا                     أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وفيما يل

   .بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

    :العرف المحاسبي   -أ
  . التكلفة التاريخية وباستخدام مبدأ االستحقاق ومفهوم استمرارية النشاط       أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا لمبدأ 

  

  :النقد والنقد المماثل  -ب
صندوق والحسابات                             ي ال د ف ألف من النق ل يت د المماث د والنق د النق ألهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن بن

  .الجارية غير مقيدة االستخدام لدى البنوك
  

  :الذمم المدينة  -ج
يتم إظهار الذمم المدينة في قائمة المرآز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد طرح مخصص الديون 

والذي يتم مراجعة تقديره بناءًا على دراسات للمبالغ القابلة للتحصيل ) إن وجدت(المشكوك في تحصيلها 
  .    من أرصدة الذمم المدينة في نهاية السنة

  

  :االستثمارات  -د
هذه االستثمارات استثمارات في مشاريع شرآات أخرى مقابل الحصول على نسبة محددة من أرباح تمثل 

  .هذه المشاريع حسب العقود
  

  : الثابتةاألصول  -هـ
  :ها الثابتة وفقًا لمعدالت االستهالك السنوية التاليةأصولتستخدم الشرآة طريقة القسط الثابت في استهالك 

  %٣        مباني 
  %٢٥     نقل سيارات ووسائل

  %٢٥-٢٠      أثاث ومفروشات 
  %٢٥-٢٠                آهربائية أجهزة 

  %٢٠ - ٥     تحسينات على مباني مستأجرة      
  %٢٥                بيوت جاهزة                 

  %٢٠              عدد و أدوات                   
  % ٢٠          لوحات إعالنية                     

  

  :مصاريف مؤجلة  -و
  .يتم إطفاء المصاريف المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى خمس سنوات

  



 

 ١٣٢ 

  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -ز
  .يتم قياس وإثبات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل والعمال السعودي

  

  :مخصص الزآاة الشرعية  -ح
ة الشـرعية في قائمة الدخل ولكل فترة مالية على إنفراد وفقًا ألحكام يتم قياس واالعتراف بمخصص للزآا

وقواعد فريضة الزآاة في المملكة العربية السعودية، يسوى مخصص الزآاة في السنة المالية التي يتم 
خاللها إعتماد الربط النهائي وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزآاة المعترف به في قائمة المرآز المالي 

بين الربط النهائي الصادر عن مصلحة الزآاة والدخل في قائمة الدخل آتغيرات في التقديرات المحاسبية و
  .وتدرج في الفترة المالية التي يصدر فيها الربط النهائي

  

  :تتحقق إليرادات  -ط
  .  بيعتتحقق اإليرادات بشـكل عام عند بيع المشـروع والتنازل عن ملكيته والذي يتزامن مع إبرام عقود

  

  :عيزوالتووالبيع يف اإلدارية والعمومية المصار  -ي
يتم قياس وإثبات المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع آمصاريف فتـرة وفقًا ألساس 
االستحقاق وتحمل هذه المصاريف على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها، تلك المصاريف التي تستفيد منها 

  .ة محاسبية يتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخيةأآثر من فتر
  

  :المعامالت بالعمالت األجنبية  -ك
يتم إثبات المعامالت المالية التي تتم بعمالت أجنبية بالريال السـعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ 

 المسماة بالعمالت األجنبية في تاريخ القوائم المالية الخصوم، واألصولإجراء هذه المعامالت، ويتم إثبات 
باألسعار السائدة بذلك التاريخ وتدرج فروقات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في أسعار الصرف 

  .ضمن قائمة الدخل لنفس السنة
  

  :النقد والنقد المماثل  -٣
    ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : يتألف هذا البند مما يلي

    ل سعوديريا    ريال سعودي    

    ٢٩٧،٣٦١    ٣٢٦،٥١٦     نقد في الصناديق 

    ٦٥،٢٣٩،٢٦٩    ٥٢٥،٢٩٢،٦٩٦     حسابات جارية لدى بنوك محلية بالريال السعودي 

    ٦٥،٥٣٦،٦٣٠    ٥٢٥،٦١٩،٢١٢     قائمة أ– المجموع 

  :صافي ذمم مدينة  -٤
    ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : يتألف هذا البند مما يلي

    ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٥٠٩،٢٨٣،٦٤٢    ٤٤١،٦٠١،٨٩٠    الء عم

    -    )٣،٧٥٠،٤٢١ (     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٥٠٩،٢٨٣،٦٤٢    ٤٣٧،٨٥١،٤٦٩      قائمة أ– صافي ذمم مدينة 

  
  



 

 ١٣٣ 

  :مشاريع تحت التنفيذ  -٥
  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    :يتألف هذا البند مما يلي 

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ١،٠٢٣،٢٧٨،٩٥٦     ٢،٢٩٠،٦٥٨،٩٥١      فلل

  ٢،٧٠٢،٠٨٠،٩٩٩     ٥،٣٠٢،٢٥١،٧٧٣      أراضي

  ٣،٧٢٥،٣٥٩،٩٥٥     ٧،٥٩٢،٩١٠،٧٢٤      قائمة أ– المجموع 

  

   :أراضي مطورة  -٦
  .يمثل هذا البند قيمة أراضي مملوآة للشرآة تم تطويرها بغرض البيع  

  
   :مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى  -٧

  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    :يتألف هذا البند مما يلي 

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ١،٠٣٨،٧٦٥    ١،٣٧٦،٥٨٢    مصاريف مدفوعة مقدما 

  ٤٢٢،٤٩٩    ٢٥٠،٠٠٠    ٢٣تأمين خطابات ضمان ـ إيضاح 

  ٩،٠٤٤،٦٨٣    -    شيكات تحت التحصيل 

  ٢،١٠٢،٩٨٥    ٣،٠٣١،٦١٣    سلف وعهد الموظفين 

  ٣٦،٧٩١،٥٠٦    ٦٢،٤٤١،٤٩٨    دفعات مقدمة لمقاولين

  -    ١١،٤٩١،٤٧٤    ذمم متنوعة 

  ٤٩،٤٠٠،٤٣٨    ٧٨،٥٩١،١٦٧     قائمة أ–المجموع 

  
  
   :استثمارات  -٨

تمثل هذه االستثمارات قيام الشرآة في المساهمة في تمويل مشاريع إستثمارية في شرآات أخرى بموجب عقود       
ترات مالية موثقة مقابل الحصول على حصة من األرباح التي تحققها تلك الشرآات من هذه المشاريع خالل ف

  ."طويلة األجل"وسنتين " قصيرة األجل"تتراوح ما بين سنة 



 

 ١٣٤ 

  : الثابتةصولصافي القيمة الدفترية لأل  -٩
  :  الثابتة على النحو التالي صول  إن تفاصيل التكلفة واالستهالك المتراآم وصافي القيمة الدفترية لأل

سيارات   مباني  
أثاث   ووسائل نقل 

أجهزة    ومفروشات
   بائيةآهر

تحسينات على 
مباني 
مستأجرة

  اإلجمالي   لوحات إعالنية   عدد وأدوات   بيوت جاهزة  

 ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

                                التكلفة

  ٨٤،٤٤٩،١٩٦    ٢٨٣،٠١٥    ٣٣٢،٠٧٠   ٧٥،٢٤٤   ٥،٢٦٣،٧٤٥   ٣،٢٩١،٩٩٦    ٣،١٤٩،٤٣٤   ٢،٠٥٣،٦٩٢   ٧٠،٠٠٠،٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥الرصيد في  

 ٦٦،٤٢٥،٩٠٠   ٤،٥٤٧،٩٨٥    ٣،٧٥٠،٩٢٥   ٧،٨٧٥،٤٨٩   ٦،٤٥٠،٥٠٠  ٦،٩٨٤،٥٧٨   ٩،٥٤٧،٩٨١   ٦،٢٦٧،٩٩٢   ٢١،٠٠٠،٤٥٠  إضافات خالل السنة

 ١٥٠،٨٧٥،٠٩٦    ٤،٨٣١،٠٠٠    ٤،٠٨٢،٩٩٥    ٧،٩٥٠،٧٣٣    ١١،٧١٤،٢٤٥   ١٠،٢٧٦،٥٧٤    ١٢،٦٩٧،٤١٥   ٨،٣٢١،٦٨٤  ٩١،٠٠٠،٤٥٠  ٣١/١٢/٢٠٠٥الرصيد في  

                                

                               اإلستهالك المتراآم: يطرح 

  ٤،٠٩٧،٢٩٨    ٦٥،٩٥٥    ٥٤،٩٥٣    ٣٧،١٣٧    ٦٢٧،٠٢٨   ٨٩٩،٠٦٢    ٨٦٧،٢١١   ١،١٩٥،٩٥٢   ٣٥٠،٠٠٠  ١/١/٢٠٠٥الرصيد في 

  ١٣،٢٥٣،١٦١   ١،١٢٠،٢٥١    ١،٢٩٨،٥٨٤    ١،٢٥٤،٨٩٢    ١،٤٥٢،١٤٥   ١،٢٥٠،٦٥١   ١،١٧٥،٤١٢   ١،٠٢٠،٤٧٢  ٤،٦٨٠،٧٥٤  استهالك  السنة

 ١٧،٣٥٠،٤٥٩   ١،١٨٦،٢٠٦   ١،٣٥٣،٥٣٧   ١،٢٩٢،٠٢٩   ٢،٠٧٩،١٧٣  ٢،١٤٩،٧١٣   ٢،٠٤٢،٦٢٣  ٢،٢١٦،٤٢٤  ٥،٠٣٠،٧٥٤  ٣١/١٢/٢٠٠٥الرصيد في  

                                صافي القيمة الدفترية 

  ١٣٣،٥٢٤،٦٣٧    ٣،٦٤٤،٧٩٤    ٢،٧٢٩،٤٥٨    ٦،٦٥٨،٧٠٤    ٩،٦٣٥،٠٧٢   ٨،١٢٦،٨٦١    ١٠،٦٥٤،٧٩٢   ٦،١٠٥،٢٦٠   ٨٥،٩٦٩،٦٩٦  "أ" ـ قائمة ٣١/١٢/٢٠٠٥في 

                                 صافي القيمة الدفترية 

  ٨٠،٣٥١،٨٩٨    ٢١٧،٠٦٠    ٢٧٧،١١٧    ٣٨،١٠٧    ٤،٦٣٦،٧١٧   ٢،٣٩٢،٩٣٤    ٢،٢٨٢،٢٢٣   ٨٥٧،٧٤٠   ٦٩،٦٥٠،٠٠٠  "أ" ـ قائمة ٣١/١٢/٢٠٠٤في 

  



 

 ١٣٥ 

   :صافي مصاريف مؤجلة  -١٠
  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : يتألف هذا البند مما يلي

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٥،٤٩٧،٥٤٠    ٥،٤٩٧،٥٤٠    مصاريف مؤجلة  

  )٧٨٦،٣٦٠(    )١،٨٨٥،٨٦٨(    مجمع اإلطفاء 

  ٤،٧١١،١٨٠    ٣،٦١١،٦٧٢     قائمة أ–صافي مصاريف مؤجلة 

   : المشاريعمساهمي  -١١
  .يمثل هذا البند قيمة المساهمات من المساهمين لغرض تطوير المشاريع  

  :ذمم دائنة  -١٢
  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    يتألف هذا البند مما يلي 

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٢٦،٦٦٤،١٨٢    ٦،٠٦٥،٣٢٢    موردون 

  ٥٤،٥٤٦،٧٥٤    ٨٨،٨٠٦،٠٠٢    مقاولون

  ٨١،٢١٠،٩٣٦    ٩٤،٨٧١،٣٢٤     قائمة أ –المجموع 

  

   :مصروفات مستحقة وأخرى  -١٣
  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : يتألف هذا البند مما يلي

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٣،٦٠٠،٢٣٦    ٣،٧٣٦،٦٤٦    مصاريف مستحقة 

  ٢٨،٨٥٢،٧٠٨    ١٧٥،١٢٠،٤٨٦    ) ج/٢٢( إيضاح –مخصص زآاة شرعية 

  ٢٠،٣٤٢،٨١٥    ٤٢،٢٩٨،١٧٥    دفعات مقدمة من عمالء

  ٤،٢٤٢،١٩٩    ٤،٣٢١،٦٧٨    أخـرىأرصدة دائنة 

  ٥٧،٠٣٧،٩٥٨    ٢٢٥،٤٧٦،٩٨٥     قائمة أ –المجموع 

  

  

   :مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -١٤
  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : يتألف هذا البند مما يلي

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٦٩٦،١٩٠    ٨١٣،٨٣٢    الرصيد في بداية السنة  

  ٤٤٤،١٩٩    ١،٢٥٧،٤٦٧    المحمل على المصاريف

  )٣٢٦،٥٥٧(    )١٦٩،٢٤٣(    المدفوع خالل السنة  

  ٨١٣،٨٣٢    ١،٩٠٢،٠٥٦     قائمة أ–الرصيد في نهاية السنة  

  

  

  



 

 ١٣٦ 

  :رأس المال  -١٥
ى        ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠حدد رأس مال الشرآة بمبلغ         سم إل ة ،        ١٠٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال سعودي مق ساوية القيم  سهم مت

  . ريال سعودي وجميعها أسهم عادية٥٠قيمة آل سهم 

  :األرباح واالحتياطيات  -١٦
  :توزع أرباح الشرآة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي  

  
  .تجنب الزآاة المفروضة شرعًا    -

من ) ١٧٦(من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي المنصوص عليه بالمادة% ١٠      تجنب نسبة قدرها -
  .رآات ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متي بلغ نصف رأس المالنظام الش

  .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل     -

من األرباح الصافية لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على % ١٥يخصص بعد ما تقدم     -
  . آحصة إضافية من األرباحالمساهمين

  :احتياطي عام  -١٧
اطي                           ال حساب االحتي م إقف سنة وت تمثل الزيادة في االحتياطي العام عالوة إصدار ألسهم عادية تم إصدارها خالل ال

  .العام في حساب االحتياطي النظامي

  :أسهم الخزينة  -١٨
ا       ٢٠٥بسعر  سهم مرحلة من العام السابق ١٢،٤٠١،٥٥١قامت الشرآة ببيع عدد      تج عنه ال سعودي لكل سهم ن  ري

  . ريال سعودي تم إضافتها على االحتياطي النظامي١٢٤،٠١٥،٥١٠أرباح 

   :إجمالي الدخل  -١٩
  إجمالي الدخل        

  ٢٠٠٤   ٢٠٠٥    تكاليف العمليات  إيرادات العمليات   بيان

  ريال سعودي    ريال سعودي     ريال سعودي   ريال سعودي  
  ٩٥٦،٨٤١،٣١٢    ١،٥٥٩،١٩٥،٨٥٥    ١،٦٣١،٥٨٩،٣٢٢   ٣،١٩٠،٧٨٥،١٧٧  األراضي 

  ٢٥٤،١٨٠،٥٠٠    ٤٧٠،٤٤٧،٧٣٣    ٥٣٥،٥٨٤،٤٨٢   ١،٠٠٦،٠٣٢،٢١٥  الفلل
          ٢،١٦٧،١٧٣،٨٠٤   ٤،١٩٦،٨١٧،٣٩٢  المجموع 

  ١،٢١١،٠٢١،٨١٢    ٢،٠٢٩،٦٤٣،٥٨٨       إجمالي الدخل ـ قائمة ب

  
    :مصاريف بيع وتوزيع    -٢٠

  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : ا يلييتألف هذا البند مم

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٣،١١٢،٥٠١    ٣،٤٥٠،٥٤٨    رواتب وأجور 

  ١،٣٦٥،٢٥٠    ١،٥١٠،٢٥٤    حوافز ومكافآت 

  ٤٩٢،٠٧١    ٢،٥٦٢،٨٣٣    معارض وندوات 

  ٨،٠٤٩،٠٢٦    ٧،٥٥٠،٤٦٢    دعاية وإعالن

  -    ١٣١،٧٨٢    متنوعة

  ١٣،٠١٨،٨٤٨    ١٥،٢٠٥،٨٧٩     قائمة ب–المجموع 

  
  
  
  
  
  



 

 ١٣٧ 

    :مصاريف إدارية وعمومية  -٢١
  ٢٠٠٤    ٢٠٠٥    : يتألف هذا البند مما يلي

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ١٠،٣٧٢،٩٤٥    ١١،٢٨٩،٦٥٨    رواتب وأجور وملحقاتها 

  ٧٣٥،٧٩٦    ٩٥٠،٤٢٣    حوافز ومكافآت

  ٦٢٩،٢٦٤    ٧٤٠،٢١٤    رسوم واشتراآات 

  ٧٠٦،٨١٢    ٨٥٠،١٤٨    قرطاسية ومطبوعات  

  ٥٦٤،٥٤٣    ٧٣٠،٤٠٥    ينات اجتماعية تأم

  ٢٥٨،٦١١    ٣٤٠،١٠٣    صيانة وإصالح 

  ٤٤٤،١٩٩    ١،٢٥٧،٤٦٧    مكافأة نهاية الخدمة 

  ٢٤٤،٠١٤    ٤٥٠،٦٥٧    محروقات 

  ٧٢٣،٨٩٢    ٩٥٤،٨٧٥    تأمين 

  ٢٨٤،٣٩٨    ٥٥٠،٥٤٧    استشارات فنية وتدريب

  -    ٣،٧٥٠،٤٢١    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  ٣٧٠،٥٢٧    ٢٣٠،٢٥٧    فة ضيافة ونظا

  ٤٨٠،٩٠٨    ٦٥٠،٨٧٤    مياه وآهرباء وهاتف 

  ١،١٦١،٦٦٧    ٨٧٥،٥٩٥    متنوعة 

  ١٦،٩٧٧،٥٧٦    ٢٣،٦٢١،٦٤٤     قائمة ب–المجموع 

  



 

 ١٣٨ 

 :الزآاة الشرعية  -٢٢
  :إن عناصر مكونات وعاء الزآاة الشرعية على النحو التالي  -أ  

 ٢٠٠٤   ٢٠٠٥ 

 ريال سعودي   ريال سعودي 

    وال الخاضعة للزآاة الشرعيةاألم

 ١٠٥،٠٠٠،٠٠٠   ٥،٥٤٣،٨٧٩،٣٥٣ رأس المال واالحتياطي النظامي في بداية السنة

  -   ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١  احتياطي عام في بداية السنة

 ٦٩٦،١٩٠   ٢٩،٤٩٧،٢٩٧ مخصصات في بداية السنة

 ١،١١٧،٧٦٣،٨٧٧   ١،٩٣٢،٣٥٨،٥١٧ ب/٢٢صافي دخل السنة المعدل إيضاح 

 ٣١٢،٠٠٠،٠٠٠   - باح مبقاة في بداية السنة بعد التوزيعاتأر

 ١،٥٣٥،٤٦٠،٠٦٧   ٨،٥٤٦،٧٦٠،٨٠٨ مجموع األموال الخاضعة للزآاة الشرعية

       األموال واجبة الحسم

 ٨٠،٣٥١،٨٩٨   ١٣٩،١٣٥،٥٦٧ صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة

  ٢٩٥،٢٥٧،٥٩٩   ١٣٥،٠٠٠،٠٠٠  استثمارات طويلة األجل

 ٤،٨٢٥،٤٢١   ٣،٦١١،٦٧٢ صاريف مؤجلة وأصول غير ملموسةم

  -    ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥  أسهم خزينة

 ٣٨٠،٤٣٤،٩١٨   ٢،٦٩٦،٠٤٩،٦٨٤  مجموع األموال واجبة الحسم

 ١،١٥٥،٠٢٥،١٤٩   ٥،٨٥٠،٧١١،١٢٤ وعاء الزآاة الشرعية

 ٢٨،٨٧٥،٦٢٩   ١٤٦،٢٦٧،٧٧٨ الزآاة الشرعية للسنة الجارية

 )٢٢،٩٢١(   - فروقات احتساب

 ٢٨،٨٥٢،٧٠٨   ١٤٦،٢٦٧،٧٧٨  قائمة ب–الزآاة الشرعية 
  :صافي دخل السنة المعدل   -ب  

 ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 
 ريال سعودي  ريال سعودي 

١،١١٧،٦٤٦،٢٣٥   ١،٩٢١،٧٣٩،٦٩٩  قائمة ب-صافي دخل السنة 
 ١١٧،٦٤٢  ٥،٠٠٧،٨٨٨ المخصصات 

 -  ٥،٦١٠،٩٣٠   أصولفروقات استهالك 
١،١١٧،٧٦٣،٨٧٧ ١،٩٣٢،٣٥٨،٥١٧ أ/٢٢ إيضاح –لسنة المعدل  صافي دخل ا

  :إن الحرآة على مخصص الزآاة الشرعية خالل السنة آما يلي -جـ  
 ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 

 ريال سعودي  ريال سعودي 
 ٢٣،٧٠٣،٨٤٩  ٢٨،٨٥٢،٧٠٨ رصيد المخصص في بداية السنة

 )٢٣،٧٠٣،٨٤٩(  - تسديدات خالل السنة
 ٢٨،٨٥٢،٧٠٨  ١٤٦،٢٦٧،٧٧٨ لسنة الجاريةالزآاة الشرعية ل

 ٢٨،٨٥٢،٧٠٨  ١٧٥،١٢٠،٤٨٦ ) ١٣( إيضاح –مخصص الزآاة الشرعية 



 

 ١٣٩ 

  : االلتزامات الطارئة-٢٣
غ                   ات ضمان بمبل ال سعودي     ١،٠٠٠،٠٠٠يوجد على الشرآة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة مقابل خطاب  ري

  .٧ال سعودي آتأمين ـ  إيضاح  ري٢٥٠،٠٠٠وقام البنك باحتجاز مبلغ 

  

  :عــام -٢٤
  .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية  -أ  
  .تم تقريب المبالغ الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي  -ب  
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  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  تقرير المراجعة والقوائم المالية 
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري 
  شرآة مساهمة سعودية 

   المملكة العربية السعودية –الرياض 
  

  الفهرس
  

         القائمة         الصفحة                 
  

  -    ١٤٢                تقرير المراجعة 
  

  أ    ١٤٣                    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي آما في 
  

  ب    ١٤٤        ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
  

  ج            ١٤٥                  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١هية في تقائمة التدفق النقدي للسنة المن
  

  د    ١٤٦              ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة التغير في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 
  

  -  ١٥٤ – ١٤٧                            حات حول القوائم المالية إيضا
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 ١٤٣ 

  
  ة دار األرآان للتطوير العقاريشرآ

  شرآة مساهمة سعودية
   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  
    م    ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي آما في 

  "أ " قائمة                                                                                                                    
  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦    إيضاح  األصول

  ريال سعودي    ريال سعودي      األصول المتداولة
  ٥٢٥،٦١٩،٢١٢    ١٨٣،٦٤٥،١٣٧    )٣(  النقد والنقد المماثل 

  ٤٣٧،٨٥١،٤٦٩    ٤٨٠،٦٥٨،٧٢٦    )٤(  صافي ذمم مدينة 
  ١٢١،٠٢٤،٩٦٥    ٧٧،٠٠٠،٠٠٠    )٥(  استثمارات قصيرة األجل

  ٧،٥٩٢،٩١٠،٧٢٤    ٧،٩٣٥،٨٦٧،٥٠٠    )٦(  مشاريع تحت التنفيذ
  ١،٧٩٥،٦٦٨،٢٧٤    ٢،٥٣٠،٧٨٣،٢٥٥    )٧(  أراضي مطورة 

  ٧٨،٥٩١،١٦٧    ٢١٥،٥٢١،٣٦٥    )٨(  مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى
  ـ    ٢،٥٢٤،٨٢٤    )٩(  طرف ذو عالقة مدين 

  ١٠،٥٥١،٦٦٥،٨١١    ١١،٤٢٦،٠٠٠،٨٠٧      مجموع األصول المتداولة 
            األصول غير المتداولة 

  ـ    ٩،٥٤٥،٤٠٠      ضيأرا
  ١٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ٨٧،٥١٠،٠٠٠    )٥(  استثمارات طويلة األجل 

  ١٣٣،٥٢٤،٦٣٧    ١٥٦،٠١٩،٧٣٢    )١٠(  صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة 
  ٣،٦١١،٦٧٢    ٢،٥١٢،١٦٤    )١١(  صافي مصاريف مؤجلة 

  ٢٧٢،١٣٦،٣٠٩    ٢٥٥،٥٨٧،٢٩٦      مجموع األصول غير المتداولة 
  ١٠،٨٢٣،٨٠٢،١٢٠    ١١،٦٨١،٥٨٨،١٠٣       مجموع األصول

            الخصوم وحقوق المساهمين
            الخصوم المتداولة 
  ـ    ٤١٤،٠٢٣،٦٦١    )١٢(  مرابحات إسالمية 
  ٨٣،٨٢٦،٠٧١    ٣٤،٥٣٠،٠٩٢    )١٣(  مساهمي المشاريع

  ٩٤،٨٧١،٣٢٤    ٤٥،١٧٩،٠٤٠    )١٤(  ذمم دائنة 
  ٢٢٥،٤٧٦،٩٨٥    ٥٧٢،٠٩٧،٠٦٧    )١٥(  مصروفات مستحقة وأخرى

  ـ    ٩٢٩،٩٦٤    )١٦(  طرف ذو عالقة دائن
  ٤٠٤،١٧٤،٣٨٠    ١،٠٦٦،٧٥٩،٨٢٤      مجموع الخصوم المتداولة

            الخصوم غير المتداولة 
  ١،٩٠٢،٠٥٦    ٣،١٥٢،٤٧٨    )١٧(  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  ١،٩٠٢،٠٥٦    ٣،١٥٢،٤٧٨      مجموع الخصوم غير المتداولة 
            حقوق المساهمين 

  ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠    )١٨(  رأس المال
  ٣،٢٤٢،٢٥٣،٧٦٣    ٣،٢٤٢،٢٥٣،٧٦٣    )١٩(  احتياطي نظامي 

  ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    ١،٩٦٩،٤٢٢،٠٣٨      أرباح مبقاة 
  ١٠،٤١٧،٧٢٥،٦٨٤    ١٠،٦١١،٦٧٥،٨٠١      "د" قائمة –مجموع حقوق المساهمين 

  ١٠،٨٢٣،٨٠٢،١٢٠    ١١،٦٨١،٥٨٨،١٠٣      مجموع الخصوم وحقوق المساهمين
  

  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤٤ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

            ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
  "ب "قائمة                                                                                                            

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦    إيضاح  
  
  

  ريال سعودي    ريال سعودي    

  ٤،١٩٦،٨١٧،٣٩٢    ٤،٣٥٢،٥٨٧،٣٥٤      إيرادات العمليات
  )٢،١٦٧،١٧٣،٨٠٤(    )٢،٢٢٩،٨٧٥،٦٩٧(      تكلفة العمليات
  ٢،٠٢٩،٦٤٣،٥٨٨    ٢،١٢٢،٧١١،٦٥٧    )٢٠(  إجمالي الدخل

            :مصاريف األعمال الرئيسية
  )١٥،٢٠٥،٨٧٩(    )١٥،٦٥٨،٤٧٩(    )٢١(  مصاريف بيع وتوزيع

  )٢٣،٦٢١،٦٤٤(    )٢٤،٨٨٧،٥٤٢(    )٢٢(  مصاريف إدارية وعمومية
  )١٢١،٥١٤،٢١٦(    )١٣،٣٠٩،٩١٤(      حصة الغير في أرباح المساهمات

  )١٣،٢٥٣،١٦١(    )١٧،٢٥٦،٠٣٥(      استهالك األصول الثابتة
  )١،٠٩٩،٥٠٨(    )١،٠٩٩،٥٠٨(      إطفاء مصاريف مؤجلة

  ١،٨٥٤،٩٤٩،١٨٠    ٢،٠٥٠،٥٠٠،١٧٩      صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية
            :نتائج األعمال األخرى

  ٦٦،٧٩٠،٥١٩    ٣٣،٦٦٦،٩٢٣      صافي اإليرادات األخرى
  ١،٩٢١،٧٣٩،٦٩٩    ٢،٠٨٤،١٦٧،١٠٢      ل السنة قبل مخصص الزآاة الشرعيةصافي دخ

  )١٤٦،٢٦٧،٧٧٨(    )٢٧٠،٢١٦،٩٨٥(    )٢٣(  مخصص الزآاة الشرعية
  ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    ١،٨١٣،٩٥٠،١١٧      "د" قائمة –صافي دخل السنة 

  
  ائم الماليةتشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القو) ٢٦(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٤٥ 

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

       ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قائمة التدفق النقدي المنتهية في 
  "جـ "قائمة                                                                                                               

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  
  ريال سعودي    ريال سعودي  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    ١،٨١٣،٩٥٠،١١٧  صافي دخل السنة
        تعديالت لـ

  ١٣،٢٥٣،١٦١    ١٧،٢٥٦،٠٣٥  استهالك أصول ثابتة
  ١،٠٩٩،٥٠٨    ١،٠٩٩،٥٠٨  إطفاء مصاريف مؤجلة

  ١،٢٥٧،٤٦٧    ١،٣٧٥،٠٤٠  مكافأة نهاية الخدمة المحمل على المصاريف
  ٣،٧٥٠،٤٢١    ٣٥٠،٥٢١  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

        التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية
  ٦٧،٦٨١،٧٥٢    )٤٣،١٥٧،٧٧٨(  النقص في ذمم مدينة) / الزيادة(
  )٥٤٥،٣٠٧،٩٨٣(    )٧٣٥،١١٤،٩٨١(  في أراضي مطورة) الزيادة(
  )٣،٨٦٧،٥٥٠،٧٦٩(    )٣٤٢،٩٥٦،٧٧٦(  في مشاريع تحت التنفيذ) الزيادة(
  )٢٩،١٩٠،٧٢٩(    )١٣٦،٩٣٠،١٩٨(  في مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى) الزيادة(

  ـ    )١،٥٩٤،٨٦٠(  صافي التعامالت مع أطراف ذات عالقة
  )٣٤٦،١١٩،٨٣٧(    )٤٩،٢٩٥،٩٧٩(  في مساهمي مشاريع) النقص(
  ١٣،٦٦٠،٣٨٨    )٤٩،٦٩٢،٢٨٤(  الزيادة في ذمم دائنة) / نقصال(

  ١٦٨،٤٣٩،٠٢٧    ٣٤٦،٦٢٠،٠٨٢  الزيادة في مصروفات مستحقة وأخرى
  )١٦٩،٢٤٣(    )١٢٤،٦١٨(  المدفوع لقاء مكافأة نهاية الخدمة

  )٢،٧٤٣،٧٢٤،٩١٦(    ٨٢١،٧٨٣،٨٢٩  األنشطة التشغيلية) المستخدم في/ (صافي النقد من 
        نقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات ال
  ـ    )٩،٥٤٥،٤٠٠(  أراضي

  )٦٦،٤٢٥،٩٠٠(    )٣٩،٧٥١،١٣٠(  شراء أصول ثابتة
  ١١٤،٢٤١    ـ  أصول غير ملموسة

  ١١١،٥٢٨،٤٩٧    ٩١،٥١٤،٩٦٥  استثمارات
  ٤٥،٢١٦،٨٣٨    ٤٢،٢١٨،٤٣٥  صافي النقد من األنشطة االستثمارية
        ةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلي

  )٢٥،١٤٦،٣٨٠(    ٤١٤،٠٢٣،٦٦١  مرابحات إسالمية وأوراق دفع
  ٣،٠٩٨،٣٧٤،٤١٠    ـ  احتياطي نظامي
  )١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١(    ـ  احتياطي عام
  ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥    ـ  أسهم خزينة

  )١،٢٩١،٩١٤،١٧٤(    )١،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠(  توزيعات أرباح
  ٣،١٥٨،٥٩٠،٦٦٠    )١،٢٠٥،٩٧٦،٣٣٩(  من األنشطة التمويلية) / المستخدم في(صافي النقد 

  ٤٦٠،٠٨٢،٥٨٢    )٣٤١،٩٧٤،٠٧٥(  الزيادة في النقد والنقد المماثل) / النقص(
  ٦٥،٥٣٦،٦٣٠    ٥٢٥،٦١٩،٢١٢  النقد والنقد المماثل في بداية السنة

  ٥٢٥،٦١٩،٢١٢    ١٨٣،٦٤٥،١٣٧  "أ"النقد والنقد المماثل في نهاية السنة ـ قائمة 
  

  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١(قم إن اإليضاحات المرفقة من ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤٦ 

  
  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة مساهمة سعودية
   المملكة العربية السعودية–الرياض 

  
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  "د "            قائمة       
                        

  المجموع    أرباح مبقاة    أسهم خزينة    احتياطي عام     احتياطي نظامي    رأس المال  

  ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي   
 مجموع حقوق المساهمين 

  ٥،٤٥٨،٥١٦،٧٢٣    ١،٢٩١،٩١٤،١٧٤    )٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥(    ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١    ١٤٣،٨٧٩،٣٥٣    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٥ يناير ١في 

  ١،٩٣٣،٣٣٣،٢٥٩    ـ    ـ    ١،٩٣٣،٣٣٣،٢٥٩    ـ    ـ  عالوة إصدار ألسهم

 تحويل االحتياطي العام إلى 
  ـ    ـ    ـ    )٢،٩٧٤،٣٥٨،٩٠٠(    ٢،٩٧٤،٣٥٨،٩٠٠    ـ  احتياطي النظامي

  ١٢٤،٠١٥،٥١٠    ـ    ـ    ـ    ١٢٤،٠١٥،٥١٠    ـ  أرباح بيع أسهم الخزينة

  )١،٢٩١،٩١٤،١٧٤(    )١،٢٩١،٩١٤،١٧٤(    ـ    ـ    ـ    ـ  توزيعات أرباح

  ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥    ـ    ٢،٤١٨،٣٠٢،٤٤٥    ـ    ـ    ـ  أسهم خزينة مباعة

  ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    ـ    ـ    ـ    ـ  صافي دخل السنةـ قائمة ب

 مجموع حقوق المساهمين 
ـ ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ في

  "أ"قائمة 
  ١٠،٤١٧،٧٢٥،٦٨٤    ١،٧٧٥،٤٧١،٩٢١    ـ    ـ    ٣،٢٤٢،٢٥٣،٧٦٣    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  )١،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠(    )١،٦٢٠،٠٠٠،٠٠٠(    ـ    ـ    ـ    ـ  توزيعات أرباح

صافي دخل السنةـ قائمة 
  ١،٨١٣،٩٥٠،١١٧    ١،٨١٣،٩٥٠،١١٧    ـ    ـ    ـ    ـ "ب"

                        
 مجموع حقوق المساهمين 

 ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في 
  "أ"قائمة 

  ١٠،٦١١،٦٧٥،٨٠١    ١،٩٦٩،٤٢٢،٠٣٨    ـ    ـ    ٣،٢٤٢،٢٥٣،٧٦٣    ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  
  

  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٦(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٤٧ 

  
  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري

  شرآة مساهمة سعودية
  المملكة العربية السعودية  –الرياض 

  
  لمالية إيضاحات حول القوائم ا

  

 :التأسيس والنشاط  -١
بموجب ") الشرآة"يشار إليها فيما يلي ( شرآة مساهمة سعودية –شرآة دار األرآان للتطوير العقاري تأسست 

  . هـ والصادر بمدينة الرياض١٦/٤/١٤٢١ بتاريخ ١٠١٠١٦٠١٩٥السجل التجاري رقم 

شرآة             اني       تمارس الشرآة نشاط شراء وتملك العقار واألراضي لحساب ال ذه المب تثمار ه ا واس اني عليه ة المب وإقام

ة     سكنية والتجاري رميم    (بالبيع واإليجار لصالح الشرآة والمقاوالت العامة للمباني ال دم والت شاء واإلصالح واله ) اإلن

ة                         اء واألدوات المكتبي واد البن ات وم اء والبوي سباآة وأدوات الكهرب صحية وال واد ال ي الم ة ف وتجارة الجملة والتجزئ

  . السيارات بالنقد والتقسيطو

  .م٢٨/٦/٢٠٠٥هـ الموافق ٢١/٥/١٤٢٦تم تحويل الشرآة من شرآة توصية باألسهم إلى شرآة مساهمة بتاريخ 

  
  

  :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة  -٢

وفيما يلي ملخصًا   أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية              

  . بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية
  

    :العرف المحاسبي   -أ

تمرارية      وم اس تحقاق ومفه دأ االس تخدام مب ة وباس ة التاريخي دأ التكلف ًا لمب ة وفق ة المرفق وائم المالي دت الق أع

  .النشاط
  

  :النقد والنقد المماثل  -ب

صندوق والحسابات             ألهداف إعداد قائمة     ي ال د ف ألف من النق ل يت د المماث د والنق د النق التدفقات النقدية، فإن بن

  .الجارية غير مقيدة االستخدام لدى البنوك
  

  :الذمم المدينة  -ج
ديون                            د طرح مخصص ال ق بع ة للتحق ة القابل صافي القيم الي ب ة المرآز الم ي قائم يتم إظهار الذمم المدينة ف

والذي يتم مراجعة تقديره بناءًا على دراسات للمبالغ القابلة للتحصيل من           ) إن وجدت (المشكوك في تحصيلها    

  .    أرصدة الذمم المدينة في نهاية السنة
  

  :االستثمارات  -د
اح                       ددة من أرب سبة مح ى ن ل الحصول عل تمثل هذه االستثمارات استثمارات في مشاريع شرآات أخرى مقاب

  .هذه المشاريع حسب العقود

  

  

  

  



 

 ١٤٨ 

  : الثابتةاألصول  -هـ
  :ها الثابتة وفقًا لمعدالت االستهالك السنوية التاليةأصولتستخدم الشرآة طريقة القسط الثابت في استهالك 

  %٣        مباني 
  %٢٥    سيارات ووسائل نقل 

  %٢٥-٢٠      أثاث ومفروشات 
  %٢٥-٢٠      أجهزة آهربائية 

  %٢٠ - ٥      تحسينات على مباني مستأجرة     
  %٢٥             زة                   بيوت جاه

  %٢٠           عدد و أدوات                      
  % ٢٠        لوحات إعالنية                      

  

  :مصاريف مؤجلة  -و
  .يتم إطفاء المصاريف المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى خمس سنوات

  

  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -ز
  . وإثبات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام العمل والعمال السعودييتم قياس

  

  :مخصص الزآاة الشرعية  -ح
ام            ًا ألحك راد وفق ى إنف ة عل رة مالي دخل ولكل فت يتم قياس واالعتراف بمخصص للزآاة الشـرعية في قائمة ال

سوى مخصص   سعودية، ي ة ال ة العربي ي المملك اة ف ضة الزآ د فري تم وقواع ي ي ة الت سنة المالي ي ال اة ف الزآ

الي          ز الم ة المرآ ي قائم ه ف خاللها إعتماد الربط النهائي وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزآاة المعترف ب

بية                ديرات المحاس ي التق رات ف دخل آتغي ة ال ي قائم وبين الربط النهائي الصادر عن مصلحة الزآاة والدخل ف

  .در فيها الربط النهائيوتدرج في الفترة المالية التي يص
  

  :تتحقق إليرادات  -ط
  . تتحقق اإليرادات بشـكل عام عند بيع المشـروع والتنازل عن ملكيته والذي يتزامن مع إبرام عقود بيع

  

  :عيزوالتالبيع والمصاريف اإلدارية والعمومية و  -ي
ع آم              ع والتوزي ًا ألساس       يتم قياس وإثبات المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البي ـرة وفق صاريف فت

ا                   ستفيد منه ي ت االستحقاق وتحمل هذه المصاريف على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها، تلك المصاريف الت

  .أآثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وباستخدام تكلفتها التاريخية
  

  :المعامالت بالعمالت األجنبية  -ك
لمعامالت المالية التي تتم بعمالت أجنبية بالريال السـعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ إجراء          يتم إثبات ا  

 المسماة بالعمالت األجنبية في تاريخ القوائم المالية باألسعار         الخصوم، و األصولهذه المعامالت، ويتم إثبات     

ة       السائدة بذلك التاريخ وتدرج فروقات الربح أو الخسارة الناتجة عن ال           ي أسعار الصرف ضمن قائم ر ف تغي

  .الدخل لنفس السنة
  :    النقد والنقد المماثل-٣

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  : يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  

  ٣٢٦،٥١٦    ١٧٩،١٨٨   نقد في الصندوق
  ٥٢٥،٢٩٢،٦٩٦    ١٨٣،٤٦٥،٩٤٩   حسابات جارية لدى بنوك محلية بالريال السعودي

  ٥٢٥،٦١٩،٢١٢    ١٨٣،٦٤٥،١٣٧  )أ(مة   المجموع قائ



 

 ١٤٩ 

  
    :    صافي ذمم مدينة-٤

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  : يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  

  ٤٤١،٦٠١،٨٩٠    ٤٨٤،٧٥٩،٦٦٨   عمالء
  )٣،٧٥٠،٤٢١(    )٤،١٠٠،٩٤٢(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٤٣٧،٨٥١،٤٦٩    ٤٨٠،٦٥٨،٧٢٦  )أ(صافي ذمم مدينة ـ قائمة  
  
  :    استثمارات-٥

تمثل هذه االستثمارات قيام الشرآة في المساهمة في تمويل مشاريع إستثمارية في شرآات أخرى بموجب عقود 

موثقة مقابل الحصول على حصة من األرباح التي تحققها تلك الشرآات من هذه المشاريع خالل فترات مالية 

  ".ويلة األجلط"وسنتين " قصيرة األجل"تتراوح ما بين سنة 
  

  :    مشاريع تحت التنفيذ-٦

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  :يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  
  ٢،٢٩٠،٦٥٨،٩٥١    ٢،٤٤٥،٥٥٢،٣٨٠  فلل

  ٥،٣٠٢،٢٥١،٧٧٣    ٥،٤٩٠،٣١٥،١٢٠  أراضي
  ٧،٥٩٢،٩١٠،٧٢٤    ٧،٩٣٥،٨٦٧،٥٠٠  )أ(المجموع قائمة 

  
  :     أراضي مطورة-٧

  .قيمة أراضي مملوآة للشرآة تم تطويرها بغرض البيعيمثل هذا البند 

  
  :    مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى-٨

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  :يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  

  ١،٣٧٦،٥٨٢    ٢،٥٣٥،٢٤٩  مصاريف مدفوعة مقدمًا
  ٢٥٠،٠٠٠    ٣٧٦،٢٩٢  )٢٤( إيضاح –تأمين خطابات بنكية 

  ـ    ٤،٧٠٣،٢٧٧  الميةمصاريف مرابحات إس
  ـ    ١٤،٥٧٦،٤٥٢  تأمينات مستردة

  ٣،٠٣١،٦١٣    ٣،٣٩٥،٦٥٩  سلف وعهد الموظفين
  ٦٢،٤٤١،٤٩٨    ١٧٨،٦٠٠،٠٠٠  دفعات مقدمة
  ١١،٤٩١،٤٧٤    ١١،٣٣٤،٤٣٦  ذمم متنوعة

  ٧٨،٥٩١،١٦٧    ٢١٥،٥٢١،٣٦٥  )أ(المجموع قائمة 
  
  

  :    طرف ذو عالقة مدين-٩

  . م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١قة التشغيلية مع شرآة مملكة التقسيط آما في يمثل هذا البند رصيد العال

  



 

 ١٥٠ 

  : صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة-١٠

  :إن تفاصيل التكلفة واالستهالك المتراآم وصافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة على النحو التالي

سيارات   مباني  
أثاث   ووسائل نقل 

تحسينات على    أجهزة آهربائية   ومفروشات
لوحات    عدد وأدوات   بيوت جاهزة    مباني مستأجرة

  اإلجمالي   إعالنية

ريال    ريال سعودي  ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
ريال    سعودي

ريال    سعودي
 ريال سعودي   سعودي

                                التكلفة

  ١٥٠،٨٧٥،٠٩٦    ٤،٨٣١،٠٠٠    ٤،٠٨٢،٩٩٥   ٧،٩٥٠،٧٣٣   ١١،٧١٤،٢٤٥   ١٠،٢٧٦،٥٧٤    ١٢،٦٩٧،٤١٥   ٨،٣٢١،٦٨٤   ٩١،٠٠٠،٤٥٠  ١/١/٢٠٠٦الرصيد في  

 ٣٩،٧٥١،١٣٠   ٧٣٥،٦٤٨    ١٨٧،٤٥٨   ٦٦٨،٤٧٥   ٤٢٠،٤١٥  ٧٥،٥٩٧   ٣،١٥٢،٤٣٧   ٩١١،١٠٠   ٣٣،٦٠٠،٠٠٠  إضافات خالل السنة

 ١٩٠،٦٢٦،٢٢٦    ٥،٥٦٦،٦٤٨    ٤،٢٧٠،٤٥٣    ٨،٦١٩،٢٠٨    ١٢،١٣٤،٦٦٠   ١٠،٣٥٢،١٧١    ١٥،٨٤٩،٨٥٢   ٩،٢٣٢،٧٨٤  ١٢٤،٦٠٠،٤٥٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦الرصيد في  

                    

                               االستهالك المتراآم: يطرح

  ١٧،٣٥٠،٤٥٩    ١،١٨٦،٢٠٦    ١،٣٥٣،٥٣٧    ١،٢٩٢،٠٢٩    ٢،٠٧٩،١٧٣   ٢،١٤٩،٧١٣    ٢،٠٤٢،٦٢٣   ٢،٢١٦،٤٢٤   ٥،٠٣٠،٧٥٤  ١/١/٢٠٠٦الرصيد في  

  ١٧،٢٥٦،٠٣٥   ١،٦٩٦،٤٠٢    ٩٤٩،٦٧٨    ٢،٢٦٥،٤٤٠    ١،٩٤٨،٠٠٤   ٢،٢٠٩،٠٢٠   ٣،٢٦٨،٩٣٣   ٢،٠٦٧،٠٦١  ٢،٨٥١،٤٩٧  استهالك  السنة

 ٣٤،٦٠٦،٤٩٤   ٢،٨٨٢،٦٠٨   ٢،٣٠٣،٢١٥   ٣،٥٥٧،٤٦٩   ٤،٠٢٧،١٧٧  ٤،٣٥٨،٧٣٣   ٥،٣١١،٥٥٦  ٤،٢٨٣،٤٨٥  ٧،٨٨٢،٢٥١  ٣١/١٢/٢٠٠٦الرصيد في  

                                صافي القيمة الدفترية 

  ١٥٦،٠١٩،٧٣٢    ٢،٦٨٤،٠٤٠    ١،٩٦٧،٢٣٨    ٥،٠٦١،٧٣٩    ٨،١٠٧،٤٨٣   ٥،٩٩٣،٤٣٨    ١٠،٥٣٨،٢٩٦   ٤،٩٤٩،٢٩٩   ١١٦،٧١٨،١٩٩  "أ" ـ قائمة ٣١/١٢/٢٠٠٦في 

                                 صافي القيمة الدفترية 

  ١٣٣،٥٢٤،٦٣٧    ٣،٦٤٤،٧٩٤    ٢،٧٢٩،٤٥٨    ٦،٦٥٨،٧٠٤    ٩،٦٣٥،٠٧٢   ٨،١٢٦،٨٦١    ١٠،٦٥٤،٧٩٢   ٦،١٠٥،٢٦٠   ٨٥،٩٦٩،٦٩٦  "أ" ـ قائمة ٣١/١٢/٢٠٠٥في 

  
  



 

١٥١ 

 

  :   صافي مصاريف مؤجلة-١١

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  : يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  

  ٥،٤٩٧،٥٤٠    ٥،٤٩٧،٥٤٠   مصروفات مؤجلة

  )١،٨٨٥،٨٦٨(    )٢،٩٨٥،٣٧٦(   مجمع اإلطفاء
  ٣،٦١١،٦٧٢    ٢،٥١٢،١٦٤  )أ( صافي مصاريف مؤجلة ـ قائمة 

  

  :   مرابحات إسالمية-١٢

  .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١يمثل هذا البند قيمة مرابحات إسالمية من بنوك محلية آما في 

  

  :   مساهمي المشاريع-١٣

  .يمثل هذا البند قيمة المساهمات من المساهمين لغرض تطوير المشاريع

  

  :   ذمم دائنة-١٤

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  : يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    يال سعودير  

  ٨٨،٨٠٦،٠٠٢    ٣٩،٢٢٠،٢٨١   مقاولون
  ٦،٠٦٥،٣٢٢    ٥،٩٥٨،٧٥٩   موردون

  ٩٤،٨٧١،٣٢٤    ٤٥،١٧٩،٠٤٠  )أ(المجموع ـ قائمة  
  

  :   مصروفات مستحقة وأخرى-١٥

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  :يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  

  ٣،٧٣٦،٦٤٦    ٣،٤٩٤،٣٢٦  مصاريف مستحقة
  ـ    ١٤،٢٧٥،٥٥٧  مصاريف مرابحات

  ١٧٥،١٢٠،٤٨٦    ٤٤٥،٣٣٧،٤٧١  )٢٣(مخصص زآاة شرعية ـ إيضاح 
  ٤٢،٢٩٨،١٧٥    ١٠٥،٧٠٥،٨٦٨  دفعات مقدمة من عمالء

  ٤،٣٢١،٦٧٨    ٣،٢٨٣،٨٤٥  أرصدة دائنة أخرى
  ٢٢٥،٤٧٦،٩٨٥    ٥٧٢،٠٩٧،٠٦٧  )أ(المجموع ـ قائمة 

  

  :   طرف ذو عالقة دائن-١٦

  .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ند رصيد العالقة التشغيلية مع شرآة منازل لإلنشاء والتعمير آما في يمثل هذا الب

  :   مخصص مكافأة نهاية الخدمة-١٧

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  : يتألف هذا البند مما يلي
  ريال سعودي    ريال سعودي  

  ٨١٣،٨٣٢    ١،٩٠٢،٠٥٦   الرصيد في بداية السنة
  ١،٢٥٧،٤٦٧    ١،٣٧٥،٠٤٠   المحمل على المصاريف

  )١٦٩،٢٤٣(    )١٢٤،٦١٨(   المدفوع خالل السنة
  ١،٩٠٢،٠٥٦    ٣،١٥٢،٤٧٨  )أ( الرصيد في نهاية السنة ـ قائمة 

  
  :   رأس المال-١٨

 سهم متساوية القيمة قيمة آل ٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٥،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠حدد رأس مال الشرآة بمبلغ 

  .ة ريال سعودي وجميعها أسهم عادي١٠سهم 



 

١٥٢ 

  :   األرباح واالحتياطيات-١٩

  :توزع أرباح الشرآة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي

  .تجنب الزآاة المفروضة شرعًا    -

من نظام ) ١٧٦(من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي المنصوص عليه بالمادة % ١٠تجنب نسبة قدرها     -
  .لشرآات ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ نصف رأس المالا

  .من رأس المال المدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل     -

من األرباح الصافية لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على % ١٠يخصص بعد ما تقدم   -
 ٣١ آحصة إضافية من األرباح، وقد تنازل أعضاء مجلس اإلدارة عن المكافأة للسنتين المنتهيتين في المساهمين

م هذا وقد صدر توجيه من مجلس اإلدارة بالرفع للجمعية العمومية غير ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١م و ٢٠٠٦ديسمبر 
  . ألعضاء مجلس اإلدارة من النظام األساسي بإلغاء المكافأة المقررة٢١العادية إلقرار تعديل المادة 

  :   إجمالي الدخل-٢٠

  :يتألف هذا البند مما يلي

  ٢٠٠٥        ٢٠٠٦         بيان 
  إجمالي الدخل    إجمالي الدخل    تكاليف العمليات    إيرادات العمليات    
  ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي    

  ١،٥٥٩،١٩٥،٨٥٥    ١،٥٧٣،٩٤١،٣٦٥    )١،٦٢٧،٨٩٤،٦٦٥(    ٣،٢٠١،٨٣٦،٠٣٠     األراضي
  ٤٧٠،٤٤٧،٧٣٣    ٥٤٨،٧٧٠،٢٩٢    )٦٠١،٩٨١،٠٣٢(    ١،١٥٠،٧٥١،٣٢٤     الفلل

 إجمالي الدخل ـ قائمة 
  ٢،٠٢٩،٦٤٣،٥٨٨    ٢،١٢٢،٧١١،٦٥٧    )٢،٢٢٩،٨٧٥،٦٩٧(    ٤،٣٥٢،٥٨٧،٣٥٤    )ب(

  
  :   مصاريف بيع وتوزيع-٢١

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  :يتألف هذا البند مما يلي
  سعوديريال     ريال سعودي  

  ٣،٤٥٠،٥٤٨    ٤،١٤٠،٩١٥  رواتب وأجور
  ٧،٥٥٠،٤٦٢    ٧،٠٥٤،٥٦٩  دعاية وإعالن وتسويق

  ٢،٥٦٢،٨٣٣    ٢،٦٢٧،٦٠٠  معارض وندوات
  ١،٥١٠،٢٥٤    ١،٦٤٠،٨٩٧  حوافز ومكافآت

  ١٣١،٧٨٢    ١٩٤،٤٩٨  متنوعة
  ١٥،٢٠٥،٨٧٩    ١٥،٦٥٨،٤٧٩  )ب(المجموع ـ قائمة 

  :مصاريف إدارية وعمومية   -٢٢

  

  

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦ :ف هذا البند مما يلييتأل
  ريال سعودي    ريال سعودي 

 ١١،٢٨٩،٦٥٨  ١٤،٠٧٣،١٥٧رواتب وأجور وملحقاتها
 ١،٢٥٧،٤٦٧ ١،٣٧٥،٠٤٠مكافأة نهاية الخدمة
 ٩٥٠،٤٢٣ ١،٠٨٠،٢١٤ حوافز ومكافآت

 ٧٤٠،٢١٤ ٨٣٧،٩٥٣ رسوم واشتراآات
 ٨٥٠،١٤٨ ٨٦٥،٢١٤قرطاسيه ومطبوعات

 ٧٣٠،٤٠٥ ٨٤٣،٦٦٧ اجتماعيةتأمينات 
  ٣٤٠،١٠٣  ٤٩٠،٢١٨  صيانة وإصالح

 ٤٥٠،٦٥٧ ٤٦٨،٨٣٨ محروقات
 ٩٥٤،٨٧٥ ١،٠٨٨،٦٦٣ تأمين

 ٥٥٠،٥٤٧ ١،٢٥٠،٤٣٨استشارات فنية وتدريب
 ٣،٧٥٠،٤٢١ ٣٥٠،٥٢١مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٢٣٠،٢٥٧ ٣٢١،٨١١ ضيافة ونظافة
 ٦٥٠،٨٧٤ ٨٦٢،٥٩٤مياه وآهرباء وهاتف

 ٨٧٥،٥٩٥ ٩٧٩،٢١٤ متنوعة
 ٢٣،٦٢١،٦٤٤  ٢٤،٨٨٧،٥٤٢ )ب( قائمة –المجموع 



 

١٥٣ 

  :الزآاة الشرعية   -٢٣

  :  إن عناصر مكونات وعاء الزآاة الشرعية على النحو التالي–أ 
 ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  

  ريال سعودي    ريال سعودي 

    األموال الخاضعة للزآاة الشرعية
 ٥،٥٤٣،٨٧٩،٣٥٣  ٨،٦٤٢،٢٥٣،٧٦٣ النظامي في بداية السنةرأس المال واالحتياطي 

 ١،٠٤١،٠٢٥،٦٤١  ـ احتياطي عام في بداية السنة
 ٢٩،٤٩٧،٢٩٧  ١٨٠،٦٤٨،٣٤٥ مخصصات في بداية السنة بعد طرح المدفوع خالل السنة 

 ١،٩٣٢،٣٥٨،٥١٧  ٢،٠٩١،٩٨٢،٢٥٥ )ب/٢٣(صافي دخل السنة المعدل إيضاح 
 ـ  ١٥٥،٤٧١،٩٢١ ية السنة بعد التوزيعاتأرباح مبقاة في بدا

 ٨،٥٤٦،٧٦٠،٨٠٨  ١١،٠٧٠،٣٥٦،٢٨٤ مجموع األموال الخاضعة للزآاة الشرعية
    األموال واجبة الحسم

 ٢،٦٩٦،٠٤٩،٦٨٤  ٢٦١،٦٧٦،٨٨٨ مجموع  المخصوم من وعاء الزآاة
 ٥،٨٥٠،٧١١،١٢٤  ١٠،٨٠٨،٦٧٩،٣٩٦ وعاء الزآاة الشرعية

 ١٤٦،٢٦٧،٧٧٨  ٢٧٠،٢١٦،٩٨٥ )ب( قائمة –عية مخصص الزآاة الشر
  
  

  :  صافي دخل السنة المعدل-ب 
 ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  

  ريال سعودي    ريال سعودي 

 ١،٩٢١،٧٣٩،٦٩٩  ٢،٠٨٤،١٦٧،١٠٢ )ب(صافي دخل السنة ـ قائمة 
 ٥،٠٠٧،٨٨٨  ١،٧٢٥،٥٦١ المخصصات

 ٥،٦١٠،٩٣٠  ٦،٠٨٩،٥٩٢ فروقات استهالك أصول
 ١،٩٣٢،٣٥٨،٥١٧  ٢،٠٩١،٩٨٢،٢٥٥ )أ/٢٣(لمعدل ـ إيضاح صافي دخل السنة ا

  
  
  
  

  :  إن الحرآة على مخصص الزآاة الشرعية خالل السنة آما يلي-جـ 
 ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  

  ريال سعودي    ريال سعودي 
 ٢٨،٨٥٢،٧٠٨  ١٧٥،١٢٠،٤٨٦ رصيد المخصص في بداية السنة

 ١٤٦،٢٦٧،٧٧٨  ٢٧٠،٢١٦،٩٨٥ الزآاة الشرعية للسنة الجارية

 ١٧٥،١٢٠،٤٨٦  ٤٤٥،٣٣٧،٤٧١ )١٥(مخصص الزآاة الشرعية ـ إيضاح 
  

  :   االلتزامات الطارئة-٢٤

 ريال سعودي وقام ١،٥٠٥،١٦٨يوجد على الشرآة بتاريخ القوائم المالية التزامات طارئة مقابل خطابات ضمان بمبلغ 

  ).٨( ريال سعودي آتأمين ـ إيضاح رقم ٣٧٦،٢٩٢البنك باحتجاز مبلغ 

  
  
  
  



 

١٥٤ 

  :   األدوات المالية-٢٥

تتضمن األصول والخصوم المالية للشرآة من أرصدة النقد والبنوك، استثمارات قصيرة وطويلة األجـل، الذمم المدينة، 

المرابحات اإلسالمية، الذمم الدائنة، مساهمي المشاريع وااللتزامات المستحقة، إن السياسات المحاسبية لألصول 

  ).٢( عنها في إيضاح رقم والخصوم المالية معبر

 
  :مخاطر العملة   -

 المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، ةمخاطرة العملة هي عبارة عن مخاطرة تقلب قيمة األدا

  .تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية باستمرار

  
  :مخاطر معدل الفائدة   -

 المالية نتيجة للتغيرات في معدالت الفائدة في السوق، ةدة هي عبارة عن مخاطرة تقلب قيمة األدامخاطر معدل الفائ

  .إن استثمارات الشرآة قصيرة وطويلة األجل غير مرتبطة بمعدالت فائدة

 :  مخاطرة االئتمان   -
التزاماته مسببًا بذلك خسارة مخاطرة االئتمان هي عبارة عن مخاطرة أن يخفق أحد أطراف األداة المالية في الوفاء ب

  .مالية للطرف اآلخر

األصول المالية والتي قد تعرض الشرآة إلى ترآيز مخاطرة االئتمان تتألف بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك 

والذمم المدينة، والنقد لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة، إن مخاطرة االئتمان على الذمم 

ي محدودة وتدير الشرآة مخاطرة االئتمان المتعلقة بالذمم المدينة وفقًا لسياسات وإجراءات الشرآة المدينة ه

  .المحددة

 
  :  مخاطرة السيولة   -

مخاطرة السيولة ويشار إليها أيضًا بمخاطرة التمويل، وهي عبارة عن مخاطرة أن تتعرض المنشأة إلى صعوبات 

لة االلتزامات، وقد تنتج مخاطرة السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل في الحصول على األموال الالزمة لمقاب

  .مالي بسرعة بسعر يقارب قيمته العادلة

  .إن متطلبات السيولة تتم مراقبتها يوميًا وتضمن اإلدارة وجود أموال آافية لمقابلة االلتزامات المستقبلية

  
  :  القيمة العادلة لألدوات المالية   -

هي المبلغ الذي يمكن أن تتم به مبادلة أصل أو تسديد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في هذه القيمة العادلة 

العملية على أساس تجاري بحت، لذلك من الممكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية بطريقة التكلفة التاريخية 

  .وتقديرات القيمة العادلة

  .آما هو موضح أعالهترى اإلدارة أنها ال تتعرض ألي مخاطر هامة 

  
  :   عــام-٢٦

  .تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع تصنيف أرقام السنة الحالية  -أ  
  .تم تقريب المبالغ الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي  -ب 

  
  
  
  
  
  



 

١٥٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  همة سعوديةشرآة مسا

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  الخاص ةمراجعالتقرير 
   والقوائم المالية للفترة

  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٧ يناير ١ من 
  



 

١٥٦ 

  
  

  شرآة دار االرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  
  
  

  الفـهـرس
  

  
    القائمة  الصفحة  

  -  ١٥٧  خاص الةمراجعالتقرير 
  

  أ  ١٥٨  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠قائمة المرآز المالي آما في 
  

  ب  ١٥٩   ٢٠٠٧ يونيو ٣٠حتى ٢٠٠٧ يناير ١قائمة الدخل للفترة من 
  

  جـ  ١٦٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٧ يناير ١قائمة التدفق النقدي للفترة من 
  

  ٢٠٠٧ يناير ١قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة من 
  د  ١٦١  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ حتى

  
  -  ١٦٨-١٦٢  إيضاحات حول القوائم المالية

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥٧ 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥٨ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

       ٢٠٠٧ يونيو ٣٠قائمة المرآز المالي آما في 
  "أ " قائمة                                                                                                   

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠    ٢٠٠٧ يونيو ٣٠    إيضاح    األصول
  ريال سعودي    ريال سعودي        األصول المتداولة
  ٧٥٠٫٥٤٨٫٥٤٢    ٩٠١٫٨٦١٫٧٤٣    )٣(    النقد والنقد المماثل
  ٣٨٠٫٦٥٨٫٧٤٥    ٦٤٥٫٧٩٣٫٥١٢    )٤(    صافي ذمم مدينة

  ١٢١٫٠٢٤٫٩٦٥    ٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠    )٥(    استثمارات قصيرة األجل
  ٨٫٢٦١٫٧٠١٫٥٣٥    ٩٫٥٣٥٫٥٧١٫٤١٩    )٦(    مشاريع تحت التنفيذ

  ١٫٦٦٠٫٩٥٤٫٢١٥    ٢٫٩٧١٫٧٥٦٫٧٢٩    )٧(    مشاريع مطورة
  ١٩٤٫٦٥٨٫٩٨٤    ٩٨٦٫٢٢١٫٤٤٠    )٨(    مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى

  ٢٫٥٢٤٫٨٢٤    ٢٫٤١٦٫٧٦٢    )٩(    طرف ذو عالقة مدين 
  ١١٫٣٧٢٫٠٧١٫٨١٠    ١٥٫١٢٠٫٦٢١٫٦٠٥        مجموع األصول المتداولة
          األصول غير المتداولة

  -    ٩٫٥٤٥٫٤٠٠        أراضي
  ١٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٧٫٥١٠٫٠٠٠    )٥(    استثمارات طويلة األجل

  ١٢٦٫٥٢٥٫٢٥٧    ١٤٨٫٦١٣٫٣٩٥    )١٠(    ترية لألصول الثابتةصافي القيمة الدف
  ٢٫٩٧٠٫٢٩٢    ٥٣٫٥٠٠٫٧٩٠    )١١(    صافي مصاريف مؤجلة

  ٢٦٤٫٤٩٥٫٥٤٩    ٢٤٩٫١٦٩٫٥٨٥     مجموع األصول غير المتداولة
  ١١٫٦٣٦٫٥٦٧٫٣٥٩    ١٥٫٣٦٩٫٧٩١٫١٩٠        مجموع األصول

              الخصوم وحقوق المساهمين
              الخصوم المتداولة
  ١٣٤٫٧٠٠٫٠٠٠    ٨٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠    )١٢(    مرابحات إسالمية
  ٤١٫٠٣٦٫٨١٧    ٩٫٩٦٤٫٣٩٢    )١٣(    مساهمي المشاريع

  ٦٥٫٦٥٤٫٨٥٢    ٦٧٫٧٦٤٫٠٩٧    )١٤(    ذمم دائنة
  ١٨٩٫٢٢٥٫٦٥٨    ٦٥٨٫٣٥٢٫٩٧٦    )١٥(    مصروفات مستحقة وأخرى

  -    ١٫٧٢٣٫٩٣٢    )١٦(    طرف ذو عالقة دائن 
  ٤٣٠٫٦١٧٫٣٢٧    ١٫٦٠٧٫٨٠٥٫٣٩٧        مجموع الخصوم المتداولة
           الخصوم غير المتداولة

  -    ٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    )١٧(    صكوك إسالمية
  ٢٫٢٥٠٫٤٦٨    ٣٫٨٩٨٫٧٩٠    )١٨(    مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  ٢٫٢٥٠٫٤٦٨    ٢٫٢٥٣٫٨٩٨٫٧٩٠        مجموع الخصوم غير المتداولة

          حقوق المساهمين
  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    )١٩(    رأس المال

  ٣٫٢٤٢٫٢٥٣٫٧٦٣    ٣٫٢٤٢٫٢٥٣٫٧٦٣    )٢٠(    احتياطي نظامي
  ٢٫٥٦١٫٤٤٥٫٨٠١    ٢٫٨٦٥٫٨٣٣٫٢٤٠        أرباح مبقاة

  ١١٫٢٠٣٫٦٩٩٫٥٦٤    ١١٫٥٠٨٫٠٨٧٫٠٠٣         قائمة د–مجموع حقوق المساهمين  
  ١١٫٦٣٦٫٥٦٧٫٣٥٩    ١٥٫٣٦٩٫٧٩١٫١٩٠        مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

  
  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) ٢٥(إلى رقم  ) ١( احات المرفقة من رقم إن اإليض



 

١٥٩ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

     المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  قائمة الدخل للفترة 
     ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٧ يناير ١من 

  "ب"قائمة                                                                                                          

    
  إيضاح

  
 يناير ١للفترة من 
        حتى ٢٠٠٧

 ٢٠٠٧ يونيو  ٣٠

 ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من   
 يونيو  ٣٠حتى 

٢٠٠٦ 
 ريال سعودي   ريال سعودي        

  ١٫٧٣٤٫١٤٦٫٧٣٨    ١٫٩٥٤٫٧٥٣٫٨٧١        إيرادات العمليات

  )٩٠٤٫٧٩٨٫٧٦٢(    )٩٤١٫٧٤٦٫٢٩٧(        تكلفة العمليات

  ٨٢٩٫٣٤٧٫٩٧٦    ١٫٠١٣٫٠٠٧٫٥٧٤    )٢١(    إجمالي الربح

              :مصاريف األعمال الرئيسية 

 )٩٫٥٤٨٫٦٥٨(    )١٠٫٧٢٣٫٧١٥(    )٢٢(    مصاريف بيع وتوزيع

  )١١٫٢٤٤٫٩٠٧(    )١٢٫٨١٥٫٥٥٢(    )٢٣(    مصاريف إدارية وعمومية

  )١٥٫٥٣٠٫٤٢٨(    )٦٫٦٣٢٫٧٣٨(        حصة الغير في أرباح المساهمات

  )٦٫٩٩٩٫٣٨٠(    )٧٫٧٣٩٫٨٩٨(        استهالك األصول الثابتة

  )٦٤١٫٣٨٠(    )٦٫٧٥١٫٤٦٨(        إطفاء مصاريف مؤجلة

  ٧٨٥٫٣٨٣٫٢٢٣    ٩٦٨٫٣٤٤٫٢٠٣        صافي دخل الفترة من األعمال الرئيسية

              :نتائج األعمال األخرى 

  -    )٣٤٫٩١٠٫٧٥٤(        مصاريف مرابحات إسالمية

  -    )٥٢٫٧٣٦٫٨٧٥(        مصاريف صكوك إسالمية

  ٥٩٠٫٦٥٧    ١٨٫٣٥١٫٤٧٢        اإليرادات األخرى

  ٧٨٥٫٩٧٣٫٨٨٠    ٨٩٩٫٠٤٨٫٠٤٦        صافي دخل الفترة قبل ضريبة االستقطاع 

  -    )٢٫٦٣٦٫٨٤٤(        ضريبة استقطاع 

  ٧٨٥٫٩٧٣٫٨٨٠    ٨٩٦٫٤١١٫٢٠٢         قائمة د-صافي دخل الفترة 

  
  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) ٢٥(إلى رقم  ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  
  



 

١٦٠ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  قائمة التدفق النقدي 
     ٢٠٠٧ يونيو  ٣٠ حتى ٢٠٠٧ يناير ١للفترة من 

  "جـ"قائمة                                                                                                          

    

 ٢٠٠٧ يناير ١للفترة من 
 ٢٠٠٧ يونيو  ٣٠حتى 

  

  ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 
 ٢٠٠٦ يونيو  ٣٠حتى 

 ريال سعودي   ريال سعودي   التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  ٧٨٥٫٩٧٣٫٨٨٠    ٨٩٦٫٤١١٫٢٠٢   صافي دخل الفترة

     تعديالت لـ

 ٦٫٩٩٩٫٣٨٠   ٧٫٧٣٩٫٨٩٨  استهالك أصول ثابتة

 ٦٤١٫٣٨٠  ٦٫٧٥١٫٤٦٨   إطفاء مصاريف مؤجلة

 ٣٤٨٫٤١٢  ٧٤٦٫٣١٢   المحمل على المصاريف من مكافأة نهاية الخدمة 

 -  ١٢٦٫٤١٥   في تحصيلهامخصص ديون مشكوك 
     التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية

 ٥٧٫١٩٢٫٧٢٤  )١٦٥٫٢٦١٫٢٠١(  النقص في صافي الذمم مدينة) / الزيادة(
 ١٣٤٫٧١٤٫٠٥٩  )٤٤٠٫٩٧٣٫٤٧٤(   النقص في مشاريع مطورة) / الزيادة(
 )٦٦٨٫٧٩٠٫٨١١(  )١٫٥٩٩٫٧٠٣٫٩١٩(   في مشاريع تحت التنفيذ) الزيادة(
 )١١٦٫٠٦٧٫٨١٧(  )٧٧٠٫٧٠٠٫٠٧٥(  في مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى) الزيادة(

 )٢٫٥٢٤٫٨٢٤(  ١٠٨٫٠٦٢   في أطراف ذات عالقة مدينة ) الزيادة/ (النقص 
 )٤٢٫٧٨٩٫٢٥٤(  )٢٤٫٥٦٥٫٧٠٠(   في مساهمي مشاريع) النقص(

 )٢٩٫٢١٦٫٤٧٢(  ٢٢٫٥٨٥٫٠٥٧  في ذمم دائنة) النقص/ (الزيادة 
  )٣٦٫٢٥١٫٣٢٧(    ٨٦٫٢٥٥٫٩٠٩    في مصروفات مستحقة وأخرى) النقص/ (الزيادة 

  -    ٧٩٣٫٩٦٨    الزيادة في أطراف ذات عالقة دائنة

 ٩٠٫٢٢٩٫٣٣٠  )١٫٩٧٩٫٦٨٦٫٠٧٨( ألنشطة التشغيلية امن) / المستخدم في (صافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  -  )٣٣٣٫٥٦١(   شراء أصول ثابتة
  -  )٥٧٫٧٤٠٫٠٩٤(   مصاريف مؤجلة 

 -  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  استثمارات 
  -    )٨٫٠٧٣٫٦٥٥(    األنشطة االستثمارية) المستخدم في(صافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ١٣٤٫٧٠٠٫٠٠٠  ٤٥٥٫٩٧٦٫٣٣٩   مرابحات إسالمية 
 -  ٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   صكوك إسالمية
 ١٣٤٫٧٠٠٫٠٠٠  ٢٫٧٠٥٫٩٧٦٫٣٣٩  األنشطة التمويلية صافي النقد من

 ٢٢٤٫٩٢٩٫٣٣٠  ٧١٨٫٢١٦٫٦٠٦  الزيادة في النقد والنقد المماثل
 ٥٢٥٫٦١٩٫٢١٢   ١٨٣٫٦٤٥٫١٣٧  النقد والنقد المماثل في بداية الفترة

  ٧٥٠٫٥٤٨٫٥٤٢    ٩٠١٫٨٦١٫٧٤٣   قائمة أ–النقد والنقد المماثل في نهاية الفترة 
  

  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) ٢٥(إلى رقم  ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 



 

١٦١ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
   ٢٠٠٧ يونيو  ٣٠ حتى ٢٠٠٧ يناير ١ للفترة من 

            "د"قائمة 
  

  المجموع   أرباح مبقاة   إحتياطي نظامي   رأس المال  

  ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي  

  ١٠٫٦١١٫٦٧٥٫٨٠١   ١٫٩٦٩٫٤٢٢٫٠٣٨  ٣٫٢٤٢٫٢٥٣٫٧٦٣  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٧ يناير ١مجموع حقوق المـساهمين في 

  ٨٩٦٫٤١١٫٢٠٢    ٨٩٦٫٤١١٫٢٠٢   -  - صافي دخل الفترة ـ قائمة ب

  ١١٫٥٠٨٫٠٨٧٫٠٠٣   ٢٫٨٦٥٫٨٣٣٫٢٤٠  ٣٫٢٤٢٫٢٥٣٫٧٦٣  ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ قائمة أ-٢٠٠٧ يونيو  ٣٠مجموع حقوق المساهمين في 

  
  تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) ٢٥(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٦٢ 

 شرآة دار األرآان للتطوير العقاري
  شرآة مساهمة سعودية

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 

 :التأسيس والنشاط   -١
ي     ( شرآة مساهمة سعودية    –قاري شرآة دار األرآان للتطوير الع    تأسست   ا يل ا فيم شار إليه شرآة "ي سجل   ") ال بموجب ال

  . هـ والصادر بمدينة الرياض١٦/٤/١٤٢١ بتاريخ ١٠١٠١٦٠١٩٥التجاري رقم 
اني عليه                      ة المب شرآة واقام ار واألراضي لحساب ال ك العق شاط شراء وتمل البيع       تمارس الشرآة ن اني ب ذه المب تثمار ه ا واس

ة    ) اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم     ( الشرآة والمقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية        اإليجار لصالح و ارة الجمل وتج
  . كتبية والسيارات بالنقد والتقسيطوالتجزئة في المواد الصحية والسباآة وأدوات الكهرباء والبويات ومواد البناء واألدوات الم

  .أصول وخصوم ونتائج أعمال السجل التجاري المذآور أعاله فقط إن القـوائم المالية المـرفقة تتضمن 

  :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة   -٢
أهم                         ي ملخصًا ب ا يل سعودية وفيم ة ال ة العربي ي المملك ا ف أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير المحاسبة المتعارف عليه

  . القوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه 

    :العرف المحاسبي    -أ
  . ومفهوم استمرارية النشاط  وباستخدام مبدأ االستحقاق       أعدت القوائم المالية المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية 

  

  :النقد والنقد المماثل   -ب
ة            ألهداف إعداد قائمة التدفقات النقدية ، فإن بند النقد والنقد المماثل يت               صندوق والحسابات الجاري ي ال د ف ألف من النق

  ).إن وجدت( غير مقيدة االستخدام لدى البنوك وودائع إسالمية تقل فترة إستحقاقها عن ثالثة أشهر
  
  :الذمم المدينة   -ج

ي                  ديون المشكوك ف د طرح مخصص ال  يتم إظهار الذمم المدينة بقائمة المرآز المالي بصافي القيمة القابلة للتحقق بع
ة        ) إن وجدت (تحصيلها   ذمم المدين والذي يتم مراجعة تقديره بناءًا على دراسات للمبالغ القابلة للتحصيل من أرصدة ال

  .    في نهاية الفترة 
  

  :االستثمارات   -د
ذه              اح ه ددة من أرب سبة مح ى ن ل الحصول عل شاريع شرآات أخرى مقاب ي م تثمارات ف تثمارات إس ذه اإلس ل ه تمث

  .لعقودالمشاريع حسب ا
  

  :األصول الثابتة   -هـ
اريخ                      ى ت يتم إظهار األصول الثابتة في قائمة المرآز المالي المرفقة بالصافي بعد طرح اإلستهالك المتراآم عليها حت

ا              . قائمة المرآز المالي المرفقة      يحتسب اإلستهالك على األصول الثابتة وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى أعماره
  :لمقدرة وذلك بإستخدام نسب اإلستهالك السنوية التالية اإلقتصادية ا

  %٣   مباني   
  %٢٥      سيارات ووسائل نقل       
  %٢٥-٢٠      أثاث ومفروشات       
  %٢٥-٢٠      أجهزة آهربائية       

  %٢٠ - ٥   تحسينات على مباني مستأجرة   
  %٢٥   بيوت جاهزة    
  %٢٠   عدد وأدوات   

  %٢٠  نية         لوحات إعال       
  
  :مصاريف مؤجلة    -       و

  .يتم إطفاء المصاريف المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى خمس سنوات   
  
  :مخصص مكافأة نهاية الخدمة   -       ز

  .يتم قياس وإثبات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لنظام  العمل والعمال السعودي   
  



 

١٦٣ 

  :ية مخصص الزآاة الشرع  -ح
د                             ام وقواع ًا ألحك راد وفق ى إنف ة عل رة مالي دخل ولكل فت يتم قياس واإلعتراف بمخصص للزآاة الشرعية في قائمة ال

ربط                اد ال ا اعتم فريضة الزآاة في المملكة العربية السعودية ، يسوى مخصص الزآاة في السنة المالية التي يتم خالله
صادر                 النهائي وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزآاة       ائي ال ربط النه ين ال الي وب  المعترف به في قائمة المرآز الم

صدر                      ي ي ة الت رة المالي ي الفت درج ف عن مصلحة الزآاة والدخل في قائمة الدخل آتغيرات في التقديرات المحاسبية وت
  .فيها الربط النهائي

  
  :تتحقق إليرادات   -ط

  . عن ملكيته والذي يتزامن مع إبرام عقود بيع تتحقق اإليرادات بشكل عام عند بيع المشروع والتنازل   
  
  :المصاريف اإلدارية والعمومية والبيع والتوزيع   -ي

يتم قياس وإثبات المصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع آمصاريف فتـرة وفقًا ألساس اإلستحقاق                

ا ، و   دثت فيه ي ح بية الت رة المحاس ى الفت صاريف عل ذه الم ل ه رة  وتحم ن فت ر م ا أآث ستفيد منه ي ت صاريف الت الم

  .محاسبية يتم توزيعها على تلك الفترات على أساس زمني وبإستخدام تكلفتها التاريخية 
  
  :المعامالت بالعمالت األجنبية   -ك

اريخ إجراء ه               ي ت سائد ف سعر الصرف ال سـعودي ب ال ال ذه يتم إثبات المعامالت المالية التي تتم بعمالت أجنبية بالري

ذلك                سائدة ب ة باألسعار ال وائم المالي المعامالت، يتم إثبات األصول والخصوم المسماة بالعمالت األجنبية في تاريخ الق

  .التاريخ وتدرج فروقات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في أسعار الصرف ضمن قائمة الدخل لنفس الفترة 
  
  :النقد والنقد المماثل   -٣

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠    ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ :مما يلي يتألف هذا البند 

 ريال سعودي   ريال سعودي 

  ٥٦٠٫٥٢٣   ٤٨٥٫٦٣٢ نقد في الصناديق

  ٧٤٩٫٩٨٨٫٠١٩   ٩٠١٫٣٧٦٫١١١ حسابات جارية لدى بنوك محلية بالريال السعودي

  ٧٥٠٫٥٤٨٫٥٤٢   ٩٠١٫٨٦١٫٧٤٣  قائمة أ–المجموع 

  :صافي ذمم مدينة    -٤
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠    ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ :ي يتألف هذا البند مما يل

 ريال سعودي   ريال سعودي 

  ٣٨٤٫٤٠٩٫١٦٦   ٦٥٠٫٠٢٠٫٨٦٩ عمالء

  )٣٫٧٥٠٫٤٢١(   )٤٫٢٢٧٫٣٥٧( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٣٨٠٫٦٥٨٫٧٤٥   ٦٤٥٫٧٩٣٫٥١٢  قائمة أ–صافي ذمم مدينة 

  
  : استثمارات   -٥

ساهمة         ي الم شرآة ف ة           تمثل هذه اإلستثمارات قيام ال ود موثق ي شرآات أخرى بموجب عق تثمارية ف شاريع إس ل م ي تموي  ف

نة                ين س ا ب مقابل الحصول على حصة من األرباح التي تحققها تلك الشرآات من هذه المشاريع خالل فترات مالية تتراوح م

  ".طويلة األجل"وسنتين " قصيرة األجل"

  

  



 

١٦٤ 

  :مشاريع تحت التنفيذ   -٦
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠    ٢٠٠٧يونيو  ٣٠ :يتألف هذا البند مما يلي 

 ريال سعودي   ريال سعودي 

  ٢٫٤٥٩٫٤٤٥٫٨٤٨   ٣٫١١٤٫٢٣٢٫٤٢٤ فلل

  ٥٫٨٠٢٫٢٥٥٫٦٨٧   ٦٫٤٢١٫٣٣٨٫٩٩٥ أراضي

  ٨٫٢٦١٫٧٠١٫٥٣٥   ٩٫٥٣٥٫٥٧١٫٤١٩  قائمة أ–المجموع 

  

  : مشاريع مطورة   -٧
  .يمثل هذا البند قيمة مشاريع مملوآة للشرآة تم تطويرها بغرض البيع   

  
  
  : مصروفات مدفوعة مقدمًا وأخرى   -٨

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠    ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ :يتألف هذا البند مما يلي 

 ريال سعودي   ريال سعودي 

  ١٫٥٥١٫٦٢١   ١٫٨٦٥٫٩٢٣ مصاريف مدفوعة مقدما 

 ١٤٫٣٨٠٫٢٩٠    - تأمينات مستردة

 ٤٥٨٫٥٤١    - تأمين خطابات بنكية

  ٢٫٦٥٧٫٩٨٤   ٢٫٦٢١٫٨٧٢ سلف وعهد الموظفين 

  ١٦٨٫٧٥٦٫١٩٧    ٦٣٠٫٤٠٨٫٣٨٥  دفعات مقدمة لمقاولين

  -   ٣٤٢٫٥٦٩٫٣٦٤ دفعات مقدمة لشراء أراضي 

  ٦٫٨٥٤٫٣٥١   ٨٫٧٥٥٫٨٩٦ ذمم متنوعة 

  ١٩٤٫٦٥٨٫٩٨٤   ٩٨٦٫٢٢١٫٤٤٠  قائمة أ–المجموع 

  
  
  : طرف ذو عالقة مدين    -٩

  .م ٢٠٠٧ يونيو ٣٠التقسيط آما في يمثل هذا البند رصيد العالقة التشغيلية مع شرآة مملكة       
  
  
  
  
  
  



 

١٦٥ 

  : صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة -١٠
  : إن تفاصيل التكلفة واإلستهالك المتراآم وصافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة على النحو التالي     

سيارات   مباني  
أثاث   ووسائل نقل 

أجهزة    ومفروشات
   آهربائية

تحسينات على 
  مباني
  مستأجرة

  اإلجمالي   لوحات إعالنية   عدد وأدوات   بيوت جاهزة  

 ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي   ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

                                التكلفة

 ١٩٠٫٦٢٦٫٢٢٦    ٥٫٥٦٦٫٦٤٨    ٤٫٢٧٠٫٤٥٣    ٨٫٦١٩٫٢٠٨    ١٢٫١٣٤٫٦٦٠   ١٠٫٣٥٢٫١٧١    ١٥٫٨٤٩٫٨٥٢   ٩٫٢٣٢٫٧٨٤  ١٢٤٫٦٠٠٫٤٥٠  ١/١/٢٠٠٧الرصيد في 

  ٣٣٣٫٥٦١    -    -    -    ٣٣٣٫٥٦١   -    -   -   -  إضافات خالل الفترة

 ١٩٠٫٩٥٩٫٧٨٧    ٥٫٥٦٦٫٦٤٨    ٤٫٢٧٠٫٤٥٣    ٨٫٦١٩٫٢٠٨    ١٢٫٤٦٨٫٢٢١   ١٠٫٣٥٢٫١٧١    ١٥٫٨٤٩٫٨٥٢   ٩٫٢٣٢٫٧٨٤  ١٢٤٫٦٠٠٫٤٥٠  ٣٠/٦/٢٠٠٧الرصيد في  

                    

                               اإلستهالك المتراآم: يطرح 

 ٣٤٫٦٠٦٫٤٩٤   ٢٫٨٨٢٫٦٠٨   ٢٫٣٠٣٫٢١٥   ٣٫٥٥٧٫٤٦٩   ٤٫٠٢٧٫١٧٧  ٤٫٣٥٨٫٧٣٣   ٥٫٣١١٫٥٥٦  ٤٫٢٨٣٫٤٨٥  ٧٫٨٨٢٫٢٥١  ١/١/٢٠٠٧الرصيد في 

  ٧٫٧٣٩٫٨٩٨   ٦٦٨٫٩٧٩    ٣٥٧٫٨٥١    ١٫٠١٨٫٢٩٢    ٥١٩٫٠٣٤   ٨٧٤٫٧٩٢    ١٫٣٥٨٫٤١١   ٩١١٫٥٢٤  ٢٫٠٣١٫٠١٥  استهالك الفترة

 ٤٢٫٣٤٦٫٣٩٢   ٣٫٥٥١٫٥٨٧   ٢٫٦٦١٫٠٦٦   ٤٫٥٧٥٫٧٦١   ٤٫٥٤٦٫٢١١  ٥٫٢٣٣٫٥٢٥   ٦٫٦٦٩٫٩٦٧  ٥٫١٩٥٫٠٠٩  ٩٫٩١٣٫٢٦٦  ٣٠/٦/٢٠٠٧الرصيد في  

                                

                                صافي القيمة الدفترية 

  ١٤٨٫٦١٣٫٣٩٥    ٢٫٠١٥٫٠٦١    ١٫٦٠٩٫٣٨٧    ٤٫٠٤٣٫٤٤٧    ٧٫٩٢٢٫٠١٠   ٥٫١١٨٫٦٤٦    ٩٫١٧٩٫٨٨٥   ٤٫٠٣٧٫٧٧٥   ١١٤٫٦٨٧٫١٨٤  "أ" ـ قائمة ٣٠/٦/٢٠٠٧في 

  



 

١٦٦ 

  :   صافي مصاريف مؤجلة  -١١
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ يتألف هذا البند مما يلي 

 ريال سعودي  ريال سعودي 
 ٥٫٤٩٧٫٥٤٠  ٥٫٤٩٧٫٥٤٠ مصروفات مؤجلة في بداية الفترة

 -  ٥٧٫٧٤٠٫٠٩٤ إضافات خالل الفترة
 )٢٫٥٢٧٫٢٤٨(  )٩٫٧٣٦٫٨٤٤( مجمع اإلطفاء 

 ٢٫٩٧٠٫٢٩٢  ٥٣٫٥٠٠٫٧٩٠  قائمة أ–صافي مصاريف مؤجلة 

  : مرابحات إسالمية   -١٢
  .٢٠٠٧ يونيو  ٣٠يمثل هذا البند قيمة مرابحات إسالمية من بنوك محلية آما في   

  : مساهمي المشاريع     -١٣
  .ت من المساهمين لغرض تطوير المشاريعيمثل هذا البند قيمة المساهما  

  :ذمم دائنة   -١٤
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ يتألف هذا البند مما يلي 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 ٦٠٫٥٨٤٫١٢٤  ٦٤٫٧٥٨٫٤٧٣ مقاولون

 ٥٫٠٧٠٫٧٢٨  ٣٫٠٠٥٫٦٢٤ موردون

 ٦٥٫٦٥٤٫٨٥٢  ٦٧٫٧٦٤٫٠٩٧  قائمة أ–المجموع 

  : خرى مصروفات مستحقة وأ  -١٥
  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ يتألف هذا البند مما يلي 

 ريال سعودي  ريال سعودي 
 ٢٫٩٨٥٫٤٥٨  ٢٫٦٢٥٫٤٣٣ مصاريف مستحقة

 -  ١٠٫٥٩٤٫٣٧٥ مصاريف صكوك إسالمية
 -  ١٤٫٥٤٥٫٧١٦ مصاريف مرابحات

  -   ٢٫٦٣٦٫٨٤٤  ضريبة استقطاع مستحقة 
 ١٧٥٫١٢٠٫٤٨٦  ٤٤٥٫٣٣٧٫٤٧١ مخصص زآاة شرعية 
 ٥٫٤٣٤٫٣٠٠  ١٧٦٫٢٩٧٫٤٤٠ دفعات مقدمة من عمالء

 ٥٫٦٨٥٫٤١٤  ٦٫٣١٥٫٦٩٧ أرصدة دائنة أخـرى

 ١٨٩٫٢٢٥٫٦٥٨  ٦٥٨٫٣٥٢٫٩٧٦  قائمة أ–المجموع 

  : طرف ذو عالقة دائن   -١٦

  .م٢٠٠٧ يونيو ٣٠يمثل هذا البند رصيد العالقة التشغيلية مع شرآة منازل لإلنشاء والتعمير آما في  
  : صكوك إسالمية   -١٧

الغ    د والب ذا البن ل ه ال سعودي ٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠يمث ون دوالر أمريكي ٦٠٠( ري ة صكوك إسالمية مصدرة عن )  ملي قيم
يتم    ٢٠٠٧طريق شرآة دار إنترناشونال للصكوك في شهر مارس          م مع حق االنتفاع لشرآة دار األرآان للتطوير العقاري ، وس

و                سداد العوائد على هذه الصك     دأ من يوني نوية تب ع س غ    ٢٠٠٧وك لحامليها على دفعات رب ا أصل المبل ون دوالر  ٦٠٠(م أم  ملي
  .م٢٠١٠فسيتم سداده في موعد اإلستحقاق في شهر مارس ) أمريكي

  
  



 

١٦٧ 

  
  : مخصص مكافأة نهاية الخدمة   -١٨

  ٢٠٠٦ يونيو ٣٠  ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ يتألف هذا البند مما يلي 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 ١٫٩٠٢٫٠٥٦  ٣٫١٥٢٫٤٧٨ الرصيد في بداية الفترة

 ٣٤٨٫٤١٢  ٧٤٦٫٣١٢ تكلفة الخدمة الجارية

 ٢٫٢٥٠٫٤٦٨  ٣٫٨٩٨٫٧٩٠  قائمة أ–الرصيد في نهاية الفترة   

  

  :رأس المال   -١٩
ة آل   ٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى     ٥٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠حدد رأس مال الشرآة بمبلغ         ة قيم  سهم   سهم متساوية القيم

  . ريال سعودي وجميعها أسهم عادية١٠
  

  :األرباح واإلحتياطيات   -٢٠
  :توزع أرباح الشرآة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف على النحو التالي  
  .تجنب الزآاة المفروضة شرعًا    -
من نظام ) ١٧٦(  المنصوص عليه بالمادةمن األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي% ١٠تجنب نسبة قدرها     -

  .الشرآات ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ نصف رأس المال 
  .من رأس المال المدفوع % ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل     -
إلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين من األرباح الصافية لمكافأة أعضاء مجلس ا% ١٠يخصص بعد ما تقدم     -

  .آحصة إضافية من األرباح 
  

   :إجمالي الربح   -٢١
  

 ٢٠٠٧ يونيو ٣٠ حتى ٢٠٠٧ يناير ١للفترة من  بيـان
للفترة من        

 حتى٢٠٠٦ يناير ١  
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠

 الي الربحإجم إجمالي الربح تكاليف العمليات إيرادات العمليات 
 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي ريال سعودي 

 ٥٠٩٫٢٦٩٫٤١٦ ٦٢٢٫٠٤٧٫٤٢٩ )٥٨٥٫١٥٤٫٣٦١( ١٫٢٠٧٫٢٠١٫٧٩٠ األراضي 

 ٣٢٠٫٠٧٨٫٥٦٠ ٣٩٠٫٩٦٠٫١٤٥ )٣٥٦٫٥٩١٫٩٣٦( ٧٤٧٫٥٥٢٫٠٨١ الفلل

   )٩٤١٫٧٤٦٫٢٩٧( ١٫٩٥٤٫٧٥٣٫٨٧١ المجموع

 ٨٢٩٫٣٤٧٫٩٧٦ ١٫٠١٣٫٠٠٧٫٥٧٤   ـ قائمة بإجمالي الربح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٦٨ 

  
  

    :مصاريف بيع وتوزيع   -٢٢
 :يتألف هذا البند مما يلي 

 ٢٠٠٧ يناير ١للفترة من 
 ٢٠٠٧ يونيو ٣٠حتى 

 
  ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من 

 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠حتى 

 ريال سعودي  ريال سعودي 
 ٢٫٢٤٥٫٠٥٧  ٢٫٣٤٧٫٦٨٦ رواتب وأجور 

 ٣٫٩٧٣٫٢٦٨  ٤٫٣٥٧٫١٤٧ ية وإعالندعا
 -  ٥٨٦٫٢١٤ إستشارات تسويقية
 ١٫٧٨١٫٤٥٣  ١٫٨١٠٫٢٧٣ معارض وندوات 
 ١٫٢٥٥٫٢٣٢  ١٫٢٩٩٫٦٤٢ حوافز ومكافآت 

 ٢٩٣٫٦٤٨  ٣٢٢٫٧٥٣ متنوعة

 ٩٫٥٤٨٫٦٥٨  ١٠٫٧٢٣٫٧١٥  قائمة ب–المجموع 

  :  مصاريف إدارية وعمومية   -٢٣
 ٢٠٠٧ يناير ١للفترة من  :يتألف هذا البند مما يلي 

  ٢٠٠٦ يناير ١للفترة من   ٢٠٠٧ يونيو ٣٠حتى 
 ٢٠٠٦ يونيو ٣٠حتى 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 ٧٫٠٢١٫٣٣٩  ٧٫٦١٧٫٢٧٦ رواتب وأجور وملحقاتها 

 ٣٤٨٫٤١٢  ٧٤٦٫٣١٢ مكافأة نهاية الخدمة 

 ٥٠٣٫٩٣١  ٥٧٧٫٩٢٣ حوافز ومكافآت

 ٣٩٦٫١٩٥  ٤٠٥٫٢٤٥ رسوم وإشترآات 

 ٤٢٥٫٦٠٤  ٥٣٢٫٧١٤ قرطاسية ومطبوعات  

 ١٦٥٫٨٨٨  ٢٣٣٫٧١٣ صيانة واصالح 

  ٣٣٤٫٧٤٣   ٤٣٨٫٦٢٧  تأمينات اجتماعية

 ١٩٥٫٥٤٥  ١٩٧٫٦٢٣ محروقات  

 ٣٤٤٫٧٢٢  ٣٥٢٫٦٤١ تأمين 

 ٢٧٥٫٤٨٣  ٤٨٥٫٩١٢ استشارات فنية وتدريب

 -  ١٢٦٫٤١٥ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ١٢٠٫٦٦٤  ١٨٦٫٩١٢ ضيافة ونظافة  

 ٢٩٨٫٥٢٢  ٤٨٢٫٣١٤ مياه وآهرباء وهاتف 

 ٨١٣٫٨٥٩  ٤٣١٫٩٢٥ متنوعة  

 ١١٫٢٤٤٫٩٠٧  ١٢٫٨١٥٫٥٥٢  قائمة ب–المجموع 
  

  : النتائج األولية -٢٤
  .قا لنتائج العمليات عن السنة آكل قد ال تكون مؤشرا دقيالمعدة عنها هذه القوائم الماليةنتائج العمليات للفترة   

  
  : عــام -٢٥

  .تم تقريب المبالغ الواردة في القوائم المالية إلى أقرب ريال سعودي   
 
  
  






