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 مقدمة
ركة مساهمة سعودية     هي ش ") العقارية "أو  " الشركة "المشار إليها فيما بعد بـ    (الشركة العقارية السعودية    

 وتاريخ) ٥٨/م(تأسست في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم           
بمدينة الرياض برقم  التجاري   وسجلت في السجل  ) م١٥/٧/١٩٧٦(هـ الموافق   ١٧/٧/١٣٩٦

دينة الرياض ، ويقع مقرها الرئيسي في م)م٤/٦/١٩٧٧الموافق ( هـ١٧/٦/١٣٩٧ وتاريخ ١٠١٠٠١٢٥٣٩
 .٤٦٠١٢٣٤، فاكس ٤٦٠٠٠٠٠هاتف ) شارع العليا العام، مركز العقارية التجاري الثاني، الدور السابع      (

سيتم التعامل مع  . تقدم نشرة اإلصدار هذه معلومات تتعلق بشركة العقارية واألسهم المطروحة لالكتتاب   
ي هذه النشرة والتي يمكن الحصول على        المستثمرين المتقدمين لالكتتاب على أساس المعلومات المضمنة ف     

 .من مدير االكتتاب نسخة منها من الشركة أو  

 سهم عادي من أسهم حقوق األولوية لزيادة            ٣٠,٠٠٠,٠٠٠يتمثل اكتتاب أسهم حقوق األولوية هذا في طرح        
ديا   رياال سعو٥٢ سهم عادي بسعر  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠أسهم رأس مال الشركة المدفوعة بالكامل والبالغ عددها      

 رياال سعوديا   ٤٢ رياالت سعودية كقيمة اسمية و١٠ويتكون من  ) سعر سهم حقوق األولوية (للسهم الواحد   
 . سهم عادي بعد الزيادة  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠تمثل عالوة اإلصدار، وبذلك يصبح اجمالي عدد اسهم الشركة         

في قيدين في سجالت الشركة   الم المطروحة متاحا للساده المساهمين       ولوية  األ أسهم حقوق  سيكون االكتتاب في 
األسهم (" سهما عاديا  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لعدد  ")الطرح  ("نعقاد الجمعية العمومية غير العاديةنهاية تداول يوم  ا 
ة للسهم     سعوديترياال ١٠بقيمة إسمية قدرها ") السهم المطروح لالكتتاب  "وكل منها " المطروحة لالكتتاب  

من إجمالي أسهم رأس المال المصدر    ) %٥٠(ا للسهم تمثل  عودي س رياال٤٢يضاف لها عالوة إصدار قدرها   
المقيدين    في حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كليا من قبل المساهمين    . والمدفوع للعقارية 

، سيتم توزيع حصص  ")تاريخ األحقية ("إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية  في تاريخ في سجالت الشركة 
الذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة     تاريخ األحقية هم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في  األس

حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب، وفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم             
دوق االستثمارات العامة والمؤسسة      فيما عدا أسهم حقوق األولوية التي تعود إلى كل من صن   -حقوق األولوية  

 .  فسوف يقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم   - سهما  ٢٠,٧٧٢,٩٩٧العامة للتقاعد والبالغ مجموعها     

 سهم  ١٩,٣٧٢,٩٩٧باالكتتاب بـ  هذا وقد حصلت الشركة على خطاب يؤكد نية صندوق االستثمارات العامة    
، كما  %٦٤,٥٧هم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة    من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيبه في أس  

 سهم من األسهم   ١,٤٠٠,٠٠٠حصلت أيضا على خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد يؤكد نيتها باالكتتاب في           
 %. ٤,٦٧المعروضة والتي تمثل نصيبها في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة       

تم  لتغطية الذي حصلت عليه الشركة من متعهد التغطية فإن عدد األسهم التي       واستنادا إلى خطاب االلتزام با    
من مجموع أسهم حقوق األولوية المطروحة           % ٣٠,٧٦ سهم وتمثل ما نسبته    ٩,٢٢٧,٠٠٣التعهد بتغطيتها هو    
  سهم، وهي نسبة أسهم حقوق األولوية المتبقية بخالف نسبة حقوق األولوية     ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لالكتتاب والبالغة  

التي تعود لكل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد البالغ مجموع نسب ملكيتهما في             
 %.٦٩,٢٤الشركة حوالى   

) م١٩/١٠/٢٠٠٥الموافق  (هـ ١٦/٩/١٤٢٦ بتاريخ في إجتماعه المنعقدمجلس إدارة الشركة      وقد أوصى  
 بإصدار    وذلك   مليون ريال سعودي   ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى     ٦٠٠بزيادة رأس مال الشركة من    

ة   سعوديترياال ١٠ مليون سهم مجاني بقيمة إسمية   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠حقوق أولوية ومنح      سهم   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠
للسهم الواحد وذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة مع التوصية بتحديد عالوة إصدار تبلغ                        

صر زيادة رأس المال على مساهمي الشركة ومنح األسهم المجانية     ا للسهم الواحد وسوف تنح   سعودي  رياال٤٢
 .بعد إقرار ذلك من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين      



 مقدمة   

  د  

ولقد تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل األسهم العادية في القائمة الرسمية، كما تم إستيفاء كافة         
ومن المتوقع أن يبدأ      .  النشرة وغيرها من المستندات الواجب تقديمها         متطلبات الهيئة من موافقات متعلقة بهذه    

) ن(صفحة " تواريخ مهمة للمساهمين   "راجع قسم (التداول في األسهم الجديدة بعد انتهاء التخصيص النهائي لها            
 ).من هذه النشرة  

لثاني من هذه النشرة والتي    الواردة في الفصل ا" عوامل المخاطرة "ونلفت إنتباه كافة المتقدمين لالكتتاب إلى   
 .تتناول عوامل معينة يتوجب أخذها في اإلعتبار فيما يتعلق باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب          

 فترة االآتتاب

وم   ي أيام عمل شاملة آخر    ٩ لفترة  ستمروي) م ٢٤/٩/٢٠٠٦الموافق   (هـ ١/٩/١٤٢٧األحد   يوم االكتتاب  سيبدأ
يمكن تقديم   . ")فترة االكتتاب (")م٤/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ ١١/٩/١٤٢٧ربعاء األ إلغالق االكتتاب وهو يوم 

 .خالل فترة االكتتاب ") البنوك المستلمة  ("طلبات االكتتاب في أي من فروع مدير االكتتاب والبنوك المستلمة     

 طلبات االآتتاب في األسهم
في نهاية تداول يوم    ت الشركة  في سجاليقتصر حق األولوية في االكتتاب على حملة األسهم المقيدين       

 .األحقيةتاريخ 
يحق لكل مكتتب أن يمارس حق األولوية بنسبة تساوي سهم لكل سهمين يمتلكهما كما في تاريخ         

األحقية، كما لكل مكتتب من حملة األسهم االكتتاب بأقل أو أكثر من نسبته في حق األولوية على أال      
 .يكون ذلك أقل من سهم   

تاريخ  المقيدين في  ية االكتتاب في األسهم المطروحة كليا من قبل المساهمين    في حال لم تتم تغط 
 تاريخ األحقية األحقية، سوف يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في    

 .الذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب            
 فيما عدا أسهم حقوق األولوية     -أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية    وفي حال بقاء  

التي تعود إلى كل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والبالغ مجموعها                
 . فسوف يقوم متعهد التغطية بشراء األسهم التي لم يكتتب بها   - سهما  ٢٠,٧٧٢,٩٩٧

 سياسة التخصيص
صص سهم واحد كحد أدنى لكل سهمين من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في سجالت                  سيخ

على النحو الواضح في قسم       (الشركة في تاريخ األحقية من يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح      
ة كليا من قبل المساهمين    ، وفي حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروح   )من هذه النشرة " االكتتاب"

 تاريخ  تاريخ األحقية، يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في    المقيدين في 
الذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب، وفي      األحقية 

 فيما عدا أسهم حقوق األولوية التي تعود          -هم حقوق األولوية    حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أس    
  - سهما  ٢٠,٧٧٢,٩٩٧إلى كل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والبالغ مجموعها        

 .فسوف يقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم  

 سهم  ١٩,٣٧٢,٩٩٧االكتتاب بـ ب هذا وقد حصلت الشركة على خطاب يؤكد نية صندوق االستثمارات العامة    
، كما  %٦٤,٥٧من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيبه في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة      

 سهم من األسهم   ١,٤٠٠,٠٠٠حصلت أيضا على خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد يؤكد نيتها باالكتتاب في           
 %. ٤,٦٧ولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة    المعروضة والتي تمثل نصيبها في أسهم حقوق األ   

واستنادا إلى خطاب االلتزام بالتغطية الذي حصلت عليه الشركة من متعهد التغطية فإن عدد األسهم التي تم               
من مجموع أسهم حقوق األولوية المطروحة           % ٣٠,٧٦ سهم وتمثل ما نسبته    ٩,٢٢٧,٠٠٣التعهد بتغطيتها هو    
 سهم، وهي نسبة أسهم حقوق األولوية المتبقية بخالف نسبة حقوق األولوية      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لالكتتاب والبالغة  

التي تعود لكل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد البالغ مجموع نسب ملكيتهما في             
 %.٦٩,٢٤الشركة حوالى   



 مقدمة   

  ه  

حديد موعد طرح األسهم،   تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طلب زيادة رأس المال وت      
 .وسوف يتم تبعا لذلك طرح األسهم اإلضافية   

للشركة فئة واحدة من األسهم وليس ألي مساهم حقوق تصويت تفضيلية، وستكون لألسهم المطروحة لالكتتاب                
 .م أو أي سنوات مالية الحقة    ٢٠٠٦أحقيه في األرباح التي يعتمد توزيعها عن السنة المالية للشركة لعام      

يع المكتتبون االكتتاب في األسهم المطروحة من خالل فروع البنوك المستلمة في المملكة العربية        يستط
 . من هذه النشرة   ) ي(و) ط(السعودية والتي ورد ذكرها في الصفحتين     

 



  و 

 دليل الشركة

  عنوان المصدر

 
 الشركة العقارية السعودية 

 لدور السابع   شارع العليا العام، مركز العقارية التجاري الثاني، ا     
 ٣٥٧٢ص ب 

 ١١٤٨١الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١( ٤٦٠٠٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١( ٤٦٠١٢٣٤: فاكس

 أعضاء مجلس اإلدارة

 الصفة االسم

  ممثل صندوق االستثمارات العامةرئيس مجلس اإلدارة.................................... محمد بن عبداهللا الشريف/األستاذ
 لس اإلدارةعضو مج...................................... عبداهللا بن محمد الغليقة/األستاذ
 عضو مجلس اإلدارة ممثل المؤسسة العامة للتقاعد.................................... علي بن إبراهيم المبارك/األستاذ
 عضو مجلس اإلدارة.................................صالح بن إبراهيم الحديثي/ المهندس
 عضو مجلس اإلدارة..........................عبداهللا بن عبدالرحمن الطاسان/ المهندس
 عضو مجلس اإلدارة .....................................علي بن محمد الصانع/ المهندس
 عضو مجلس اإلدارة...................................عواض اللويحقعامر بن / األستاذ
 عضو مجلس اإلدارة....................................عبداهللا بن ابراهيم المزيد/ األستاذ

 

 الشرآةممثل 

  محمد بن عبد اهللا الشريف  /األستاذ
 الشركة العقارية السعودية  

 شارع العليا العام، مركز العقارية التجاري الثاني، الدور السابع      
 ٣٥٧٢ص ب 

 ١١٤٨١الرياض 
 عوديةالمملكة العربية الس 

 +٩٦٦) ١( ٤٦٠٠٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٠١٢٣٤: فاكس



 يل الشركة        دل 

 

  ز   

 الشرآةمجلس إدارة سكرتير 

  فيصل بن حمد الكثيري/األستاذ
 الشركة العقارية السعودية  

 شارع العليا العام، مركز العقارية التجاري الثاني، الدور السابع      
 ٣٥٧٢ص ب 

 ١١٤٨١الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١( ٤٦٠٠٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٠١٢٣٤: فاكس

 البنك الوآيل لتحویل أرباح المساهمين

 
 البنك السعودي البريطاني

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي     
 ٩٠٨٤ص ب 

 ١١٤١٣الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

 



  ح 

 باألطراف الرئيسية في االكتتا

 المصدر

 
 الشركة العقارية السعودية 

 شارع العليا العام، مركز العقارية التجاري الثاني، الدور السابع        
 ٣٥٧٢. ب. ص

 ١١٤٨١الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٤٦٠٠٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٦٠١٢٣٤: فاكس

 

 مسجل األسهم

 
 تـداول

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد    ٧٠٠
 ٦٠٦١٢ .ب. ص

 ١١٥٥٥الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٦٠: فاكس

 

 المستشار المالي

 
  المحدودةالعربية السعوديةإتش إس بي سي 
 طريق الملك عبداهللا  

 ٩٠٨٤. ب. ص
 ١١٤١٣ الرياض

 المملكة العربية السعودية 
 +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٣١٢٨: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٦٩٣٠: فاكس



 األطراف الرئيسية في االكتتاب                     

 

  ط   

  مدیر االآتتاب

 
 البنك السعودي البريطاني

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي     
 ٩٠٨٤. ب. ص

 ١١٤١٣الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

 متعهد التغطية 

 
 البنك العربي الوطني
 شارع الملك فيصل 

 ٩٨٠٢. ب. ص
 ١١٤٢٣ياض الر

 المملكة العربية السعودية 
  +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٩٠٠٠: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٢ ٧٧٤٧: فاكس
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 سهم واحد ................الحد األدنى من االكتتاب في األسهم المطروحة
  ريال سعودي  ٥٢..........................................الحد األدنى لمبلغ االكتتاب

 ال يوجد..............الحد األقصى من االكتتاب في األسهم المطروحة 
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 استخدام متحصالت االكتتاب   
 ١,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠ حوالي   المتعلقة به صم رسوم الطرح والمصروفات      يبلغ صافي متحصالت الشركة بعد خ   

لتوسع في  الشركة ل  ةوتنوي الشركة استخدام المتحصالت من زيادة رأس المال لتنفيذ خط    . ريال سعودي
 ومنها مشروع مركز العقارية بالزا ومشروع مدينة العقارية         في مناطق المملكة المختلفة   مشاريع عقارية

 مليون ريال      ٢,١١٩ فلل اليرموك ويبلغ اجمالي التكاليف المقدرة لهذه المشاريع حوالى              التجارية ومشروع 
 "). االكتتاباستخدام متحصالت"راجع قسم   (سعودي

 :وفيما يلي ملخص يوضح التكاليف التقديرية المرتبطة بخطة توسع الشركة     

 ) تمالیين الریاال (اجمالي التكاليف المقدرة لمشاریع الشرآة االستثماریة     
 مشروع فلل  المجموع

 عقارية اليرموك
مشروع مدينة العقارية 

 التجارية
 مشروع مركز 
 العقارية بالزا

 

 التكاليف االستثمارية الرأسمالية ٤٠٤ ١,٢٩٩ ٢٣٥ ١,٩٣٨
 التكاليف التشغيلية ١٨,٧ ٥٨ - ٧٦,٧
 تكلفة رأس المال العامل ١,٥ ٤,٨ ٠,٨ ٧,١

٢٠,٢ ٦٥ ١٢ ٩٧,٢ 
اطر تغير مخصص مقابلة مخ

 %)٥(األسعار 
 اإلجمالي ٤٤٤,٤ ١,٤٢٦,٨ ٢٤٧,٨ ٢,١١٩

 العقارية : المصدر

 تخصيصال
سيخصص سهم واحد كحد أدنى لكل سهمين من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في سجالت                  

ضح في قسم   على النحو الوا    (األحقية ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح    الشركة في تاريخ
، وفي حال لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كليا من قبل المساهمين           )من هذه النشرة   " االكتتاب"

 تاريخ األحقية، فسوف يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في   المقيدين في 



 الطرح    ملخص     

  م  

ولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب،       الذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األ     تاريخ األحقية 
 فيما عدا أسهم حقوق األولوية التي     -وفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية    

 سهما  ٢٠,٧٧٢,٩٩٧تعود إلى كل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والبالغ مجموعها              
 . لتغطية بشراء تلك األسهم   فسوف يقوم متعهد ا -

 سهم  ١٩,٣٧٢,٩٩٧باالكتتاب بـ  هذا وقد حصلت الشركة على خطاب يؤكد نية صندوق االستثمارات العامة    
، كما  %٦٤,٥٧من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيبه في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة      

 سهم من األسهم   ١,٤٠٠,٠٠٠يؤكد نيتها باالكتتاب في   حصلت أيضا على خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد         
 %. ٤,٦٧المعروضة والتي تمثل نصيبها في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة       

واستنادا إلى خطاب االلتزام بالتغطية الذي حصلت عليه الشركة من متعهد التغطية فإن عدد األسهم التي تم               
من مجموع أسهم حقوق األولوية المطروحة           % ٣٠,٧٦سهم وتمثل ما نسبته     ٩,٢٢٧,٠٠٣التعهد بتغطيتها هو    
 سهم، وهي نسبة أسهم حقوق األولوية المتبقية بخالف نسبة حقوق األولوية      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لالكتتاب والبالغة  

التي تعود لكل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد البالغ مجموع نسب ملكيتهما في             
 %.٦٩,٢٤شركة حوالى   ال

 شروط اكتتاب اسهم حقوق األولوية    
. إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية   نهاية تداول يوم  فييقتصر الطرح على مساهمي الشركة المقيدين  

 أي نموذج اكتتاب في األسهم المطروحة ما لم يستوف           - كليا أو جزئيا     –وتحتفظ الشركة بحقها في رفض   
وال يجوز تعديل أو سحب أي نموذج اكتتاب في األسهم المطروحة،            . االكتتاب ومتطلباته النموذج كافة شروط    

من هذه    " االكتتاب " راجع قسم –ويشكل قبول النموذج من قبل الشركة اتفاقا ملزما بين المكتتب والشركة       
 .النشرة

 تداول األسهم  
جراءات المتعلقة بتسجيل األسهم     يبدأ تداول األسهم المطروحة على نظام تداول عند استكمال كافة اإل         

 .المطروحة وتخصيصها  

 أسهم التصويت  
 سهما  ٢٠ولكل مساهم يمتلك   . للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألي مساهم حقوق تصويت تفضيلية         

 .ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق تصويت    . على األقل الحق في حضور الجمعية العمومية    

 أرباح األسهم  
سياسة "راجع قسم  (األسهم الحق في إستالم أرباح عن األسهم، تسددها لهم الشركة عند اإلعالن عنها              لحاملي 

 ).من هذه النشرة  ) ١٠(صفحة " توزيع األرباح



 

  ن 

 تواريخ مهمة للمكتتبين

تدل التواريخ الواردة أدناه والواردة كذلك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيما يخص التواريخ المهمة                         
بين على التوقيت الحداث رئيسية معينة تتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية فقط، وقد تخضع للتغيير،            للمكتت

 .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحف المطبوعة         

 )حسب تقويم أم القرى  (التاريخ  الكتتابل المتوقعالجدول الزمني 

ـ ١/٩/١٤٢٧وم ي......................................................فترة االكتتاببداية   )م ٢٤/٩/٢٠٠٦ الموافق  (ه

 )م ٤/١٠/٢٠٠٦ الموافق  (هـ١١/٩/١٤٢٧وم ي......................................................فترة االكتتابنهاية 

 )م ٩/١٠/٢٠٠٦ الموافق  (هـ١٦/٩/١٤٢٧وم ي................تخصيص أسهم زيادة رأس المال وإعادة الفائض  

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب حال اإلنتهاء   ................................... المطروحة لالكتتاب سهماألتداول 
 العالقة، وذلك بعد فترة      من اإلجراءات النظامية ذات 

وجيزة من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية       
 .وسيتم اإلعالن عنه الحقا 

 

نافذا فقط عن طريق القيد الدفتري اإللكتروني      ) تداول (يكون التداول في األسهم في السوق المالية السعودية         
يق أرقام متسلسلة يتم تخصيصها في النظام      في سجل األسهم في تداول، ويتم البيع والشراء لألسهم عن طر           

 ولن يعتبر أي تداول لألسهم نافذا في تداول عن طريق شهادات األسهم ومع ذلك فقد يطلب              .الرقمي لتداول 
المساهمون إصدار شهادات أسهم لهم كدليل على الملكية فقط، إال أنه ال يمكن استخدام مثل شهادات األسهم                  

 .تلك ألغراض التداول  



 

  س  

  للمعلومات األساسيةملخص

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد           
وقد تم . ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم   . تهم المكتتبين

 ".تعريفات واختصارات"ة تحت قسم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشر    

 الشركة

ـ ١٧/٧/١٣٩٦وتاريخ ) ٥٨/م(بموجب المرسوم الملكي رقم   تأسست الشركة العقارية    ه
  وتاريخ    ١٠١٠٠١٢٥٣٩بمدينة الرياض برقم  التجاري وسجلت في السجل) م١٥/٧/١٩٧٦الموافق (

 .رياض، حي العليا  ، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ال)م٤/٦/١٩٧٧الموافق  (هـ  ١٧/٦/١٣٩٧

 سهم وجميعها أسهم   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة الحالي     
 مارس   ٣١وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين في    .  ريال سعودي١٠عادية تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها   

 . مليون ريال سعودي  ١,٤٢٦م حوالي   ٢٠٠٦

ك األراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها          تتمثل أنشطة الشركة في تمل  
وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء           

 .ق أغراضها وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع األعمال المتصلة بتحقي    

وفي ظل التطور المتسارع لمدن المملكة، كان للشركة شرف السبق في إنشاء المجمعات التجارية، وذلك بحكم                 
وجودها المبكر في السوق، فاستطاعت أن تنشئ عددا  من المراكز الخاصة بها في كل من مدينة الرياض          

المتطورة والتي تتالءم مع ظروف تلك المدن           ومدينة الدمام جنبا  إلى جنب مع المجمعات السكنية والمكتبية         
ومتطلباتها االجتماعية، كما أسهمت الشركة في مشاريع عقارية كمقاول خارج المملكة حيث قامت بتنفيذ    

وقد قامت الشركة مؤخرا بطرح عدد من       . مشاريع سفارات المملكة في عدد من دول الخليج العربي        
وتقوم العقارية حاليا  بإنشاء مراكز  جديدة  في بعض  . قارية مختلفةالمخططات التي تتميز بمالئمتها ألغراض ع 

المواقع التجارية الهامة من مدينة الرياض وذلك لتلبية الطلب المتزايد بشكل عام والطلب في تلك المواقع                       
 .الحيوية على وجه الخصوص   

تجارية في المملكة والسيما في ومنذ نشأتها سعت العقارية لتلبية الطلب المتزايد على المباني السكنية وال    
  ٨٠٠العاصمة الرياض، حيث بلغت المساحة اإلنشائية لما أنجزته الشركة من مشروعات حتى اليوم أكثر من     

 :ألف متر مربع، ومن أبرز تلك المشروعات   
 وتقع على شارع العليا العام في مدينة الرياض   ) ٣، ٢، ١(مراكز العقارية التجارية  
ري ويعرف بمجمع الستين السكني والتجاري ويقع على طريق صالح الدين في              مجمع الستين التجا    

 مدينة الرياض
 في مدينة الرياض ) حي السفارات (مشروع الحي الدبلوماسي    
 مشروع انشاء شقق ومجمعات سكنية تقع على شارع العليا العام في مدينة الرياض     
تفرقة من مدينة الرياض مثل ربيع مشاريع تطوير العديد من مخططات األراضي وتقع في أحياء م   

 .العقارية، وقرطبة العقارية، والبساتين 



 ملخص للمعلومات األساسية                  

  ع  

 رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية

 رسالة الشركة
توفير منتج عقاري من الوحدات السكنية والمراكز التجارية واألراضي المطورة بأعلى درجات من الجودة               

 .واالحترافية مطابق للمواصفات القياسية العالمية   

 ؤية الشركة المستقبيلة   ر
الحفاظ على ريادة الشركة في إدارة وتشغيل أكبر عدد من المراكز التجارية بالمملكة، باإلضافة إلى تبني             
مفهوم جديد إلقامة منطقة سكنية مغلقة ذات طراز معماري فريد تحتوي على شقق و فلل سكنية في أحياء  

 . إلى تطوير أراضي صناعية جديدة    راقية في المدن الرئيسية في بالمملكة باإلضافة 

 توصية مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس المال 

 المساكن الخاصة    الطلب المتزايد على     وفي ظل    تمشيا  مع خطة العقارية التوسعية وسياستها التنموية،      
ية  وطبقا لتوص. مختلفة من مدينة الرياضفي مناطق تطوير عدة مشاريع   تنوي الشركة، والمساحات المكتبية 

 ه تمويل هذ   يتم  فسوف) م١٩/١٠/٢٠٠٥الموافق   (هـ ١٦/٩/١٤٢٦مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ      
  سعودي   مليون ريال ١,٢٠٠إلى    سعودي مليون ريال  ٦٠٠من    الشركة  من خالل زيادة رأسمال    التوسعات

سهم بقيمة تبلغ   مليون  ٣٠منح سهم مجاني لكل سهمين مملوكين بتاريخ األحقية أي منح ) ١ وذلك من خالل  
حقوق أولوية      مليون سهم ٣٠ طرح) ٢ مليون ريال سعودي لصالح حملة األسهم في تاريخ األحقية و    ٣٠٠

وتتمثل هذه العملية في إصدار سهم جديد لكل سهمين يمتلكها       . تاريخ األحقيةلصالح حملة األسهم المقيدين في   
 .حملة األسهم كما في تاريخ األحقية

 لمجانية منح األسهم ا  : أوال

تعتزم الشركة منح أسهم مجانية للمساهمين المقيدين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة           
  ٣٠بواقع سهم لكل سهمين أي منح   ") تاريخ األحقية(" )م١٧/٩/٢٠٠٦الموافق  (هـ ٢٤/٨/١٤٢٧بتاريخ 

لمبقاة ورصيد اإلحتياطي االستثماري إلى   مليون ريال يتم تحويلها من األرباح ا  ٣٠٠مليون سهم بقيمة تبلغ 
 .حساب رأس المال  

 إصدار أسهم حقوق األولوية    : ثانيا

 ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة اسمية تبلغ         ٥٢ مليون سهم من أسهم حقوق األولوية بسعر       ٣٠سيتم طرح 
 .تاريخ األحقية لصالح حملة األسهم المقيدين في    ريال سعودي   ٤٢ ريال سعودي للسهم وعالوة إصدار       ١٠

 مليون     ٦٠وعقب منح األسهم المجانية واكتمال عملية االكتتاب، سيرتفع عدد األسهم المصدرة والمدفوعة من          
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت العقارية من عملية االكتتاب في زيادة        .  مليون سهما  ١٢٠سهما  إلى  

ويتوقع إيضا  أن يبلغ إجمالي مصاريف الطرح مبلغ      .  ريال سعودي ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال مبلغ قدره   
 ريال سعودي ليصبح صافي المتحصالت المتوقعة من عملية االكتتاب في زيادة رأس     ٦,٠٠٠,٠٠٠قدره 

 . ريال سعودي  ١,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠المال مبلغ قدره   

  ٦٠٠ولوية من وبذلك يرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة عن طريق منح األسهم المجانية وإصدار حقوق األ        
 . مليون ريال سعودي  ١,٢٠٠مليون ريال سعودي إلى   

 



 

  ف  

 ملخص القوائم المالية

 ديسمبر    ٣١يجب قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في       
بما في  م، ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ مارس   ٣١ن في والقوائم المالية المفحوصة للفترتين المنتهيتي م ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و٢٠٠٥

 . من نشرة اإلصدار  ٣ و٢ و١الملحق  ذلك اإليضاحات المرفقة بها والمتضمنة في  

 )ريال سعودي(ملخص القوائم المالية للشركة العقارية    
   مارس٣١للفترة المنتهية في   ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
  الماليقائمة المركز     

  األصول المتداولةمجموع ٢٤٩,٣٨٩,٤٣٣ ١٥٧,٨٤٤,٩٢٦ ٢١٢,٥٧٧,٧٠٩ ١٢٤,٤٨٣,٤٤١ ٢١٣,٧٩٥,٣٤٧

١,٣٤٤,١٦٣,٣١٩ ١,٣٦٩,٢٤٩,٤١٢ ١,٣٣٧,٩٤٠,٠٦٤ ١,٣٧٣,٤٥٩,٧٨٢ ١,٢٤٢,٤٣٠,٢٣٠ 
مجموع األصول غير 

 المتداولة
  الخصوم المتداولةعمجمو ٢٤٤ .١٥٧,٥٣٦ ٢٠٢,٦٢٥,٨٨٢ ١٤٣,٦٥٥,٩٦٩ ١٩٣,٤٤٨,٤٤١ ١٩٧,٤٣٦,٩٨٨

١٠,٤٢٢,٣٨٤ ٩,٦١٨,٨٦٥ ١٠,٢٤٩,٢٢٤ ٩,٥١١,٤٦٥ ٨,٩١٩,٦٨٢ 
مجموع الخصوم غير 

 المتداولة
  حقوق المساهمينمجموع ١,٤٢٥,٥٩٤,١٢٤ ١,٣١٤,٨٤٩,٥٩١ ١,٣٩٦,٦١٢,٥٨٠ ١,٢٩٤,٩٨٣,٣١٧ ١,٢٤٩,٨٦٨,٩٠٧

      
 قائمة الدخل     

 إيرادات النشاط ٤٥,٦٨٨,٤٤١ ٣٩,٥٦٧,٧٨٩ ١٧٨,٥٢١,٦٨١ ٢١٣,٧١٧,٧٣٥ ١٩٢,١١٨,٦٣٧
 مصروفات النشاط )١٤,٩١٨,٧٧٨( )١٧,٦٠٧,١٠٤( )٥٣,٩٨٣,٤٠١( )٧٤,٧١٢,٧٦٧( )٧٠,٦٢٠,٠٨٦(

 مجمل ربح النشاط ٣٠,٧٦٩,٦٦٣ ٢١,٩٦٠,٦٨٥ ١٢٤,٥٣٨,٢٨٠ ١٣٩,٠٠٤,٩٦٨ ١٢١,٤٩٨,٥٥١
 ربح قبل الزكاةصافي ال ٣٠,٣٢٧,٠٢١ ٢٠,٣٧٧,٤٥٢ ١٤١,٣٧٧,٩٦٦ ١٤٦,٨٤٤,٧٧٦ ١٢٥,٤٢٢,١٧٧
 صافي الربح ٣٠,١٣٦,١٣٥ ١٩,٨٦٦,٢٧٣ ١٣٨,٣١٢,٣٠٠ ١٤٣,٤٤١,٨٢٦ ١٢١,٧٠٦,٨٨٠

      
 التدفقات النقدية     

 األنشطة التشغيلية ٣٣,١٥٨,٥٩٧ ٣٧,٤٩٥,٦٦٧ ١٩٨,٠١٢,٦٥٧ ١٩٥,٨٢٦,٥١٥ ١٥٨,١٢٦,٩٧١
 األنشطة االستثمارية )٤٨,٥٤٣,٨٦٧( )٣٥,٢٢٦,٧٦٢( )٨٣,٣٣٥,٠٢٩( (٩٩,٠٧٦,٩٤٢) (٨٤,٦٤٥,٥٠٢)
 األنشطة التمويلية   )١,١٥٤,٥٩١( - )٩٧,٢٠٠,٠٠٠( (٩٨,٧٢٧,٤١٦) (٧٣,١٤٠,٥٦٦)

١٦,٥٣٩,٨٦١( ٢,٢٦٨,٩٠٥ ١٧,٤٧٧,٦٢٨ (١,٩٧٧,٨٤٣) ٣٤٠,٩٠٣( 
في رصيد ) النقص(الزيادة 
 النقد

 رصيد النقد أول الفترة  ١٨,٢٩٥,٢٤٠ ٨١٧,٦١٢ ٨١٧,٦١٢ ٢,٧٩٥,٤٥٥ ٢,٤٥٤,٥٥٢
 رصيد النقد في آخر الفترة  ١,٧٥٥,٣٧٩ ٣,٠٨٦,٥١٧ ١٨,٢٩٥,٢٤٠ ٨١٧,٦١٢ ٢,٧٩٥,٤٥٥

 . تم تعديل تصنيف بعض ارصدة البيانات المالية األولية بمعرفة إدارة الشركة للتالئم مع عرض القوائم المالية السنوية             القوائم المالية المراجعة والمفحوصة   : المصدر
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 ١ 

 تعریفات واختصارات ١

 التعريف المصطلح

 .إدارة الشركة العقارية السعودية     ........................................دارة اإل
 . سهم عادي من أسهم الشركة   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠...............................أسهم االكتتاب

 .األبناءالزوج والزوجة و  ........................................أقارب
 لصالح حملة األسهم المقيدين         حقوق أولوية    سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ طرح.....................................االكتتاب

في سجالت الشركة أو في نظام تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية             
م  ١٧/٩/٢٠٠٦ الموافق   هـ٢٤/٨/١٤٢٧العمومية غير العادية في    

 .العقارية من أسهم شركة   % ٥٠تمثل و
البنك السعودي البريطاني والبنك العربي الوطني وشركة الراجحي            .............................البنوك المستلمة  

 .المصرفية لالستثمار 
 .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية     .........................................تداول 

 .أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية      ............................الجريدة الرسمية  
 .ملكة العربية السعودية    حكومة الم......................................الحكومة 

 .ريال سعودي لكل سهم من أسهم االكتتاب    ٥٢................سعر أسهم حقوق األولوية  
 .السوق المالية السعودية    ........................................السوق  

 .الشخص الطبيعي  ......................................الشخص 
 .الشركة العقارية السعودية  ........................العقارية أو الشركة  

وتستمر   م  ٢٤/٩/٢٠٠٦ الموافق   هـ١/٩/١٤٢٧ تاريخب المدة التي تبدأ    ...............................فترة االكتتاب
  أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو   ٩لفترة 

ـ ١١/٩/١٤٢٧  .م٤/١٠/٢٠٠٦ الموافق  ه
 . المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج      باألوراققائمة .............................القائمة الرسمية 

م   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و٢٠٠٥للسنوات المالية     القوائم المالية المراجعة   ......................القوائم المالية للشركة   
إدارة    من قبل   إعدادها   ي ذلك اإليضاحات المرفقة بها والتي تم      بما ف

التويجري محاسبون ومراجعون    السادة   الشركة وتمت مراجعتها من قبل  
 .قانونيون

 .البنك العربي الوطني المعين من قبل الشركة     ...............................متعهد التغطية 
 .العقارية أعضاء مجلس إدارة شركة    ............................. اإلدارة  مجلس 

 .الكتتابلمن قبل الشركة كمدير   ساب المعين ...............................مدير االكتتاب
هم مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة أسمائهم في       ...........................مستشارو الشركة 

 .)ك(، و )ي(، و)ط(، و)ح(الصفحات 
المساهمين المسجلة أسماؤهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير       .....................................المكتتبين

 .العادية
 .المملكة العربية السعودية   .......................................المملكة 
 .هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتاب       ................. أو النشرة    صدار  اإلنشرة

 .النظـام األسـاسـي للشركة.....................النظـام األسـاسـي



 تعريفات واختصارات               

 ٢ 

 التعريف المصطلح

تاريخ و) ٦/م(هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم   ..............................نظام الشركات
 .هـ وما ورد عليه من تعديالت    ١٣٨٥ األول   ربيع ٢٢

فرعية هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة     .........................................ئةالهي
 أو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف       

 .الهيئة

 



 

 ٣ 

 عوامل المخاطرة ٢

 لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه   طروحة االستثمار في األسهم الميتعين على كل من يرغب
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها    .  المبينة أدناهمخاطرةل عوامل ابما فيها بعناية ة النشر

ة التي تعتقد إدارة     طراخفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم   جوهريوتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و
 يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي        في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم     ")اإلدارة ("الشركة 

 حدوث إحدى أو بعض هذه        ؤدي قد ي  .تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية           
أسهم استثماره في  المستثمر كامل أو جزءا  من  قد يخسر و السوق  فيسهماألانخفاض سعر  إلى  المخاطر 
 .الشركة

 آةالمخاطر المتعلقة بنشاط الشر ١-٢

 قلب في العمليات التشغيلية للشرآةالت ١-١-٢
تعتبر محافظة الشركة على مستوى اإليرادات والربحية وزيادتها من أهم عوامل استمرار نجاح عملياتها           
التشغيلية ويتوقف ذلك بصورة أساسية على المحافظة على العمالء الحاليين من خالل تقديم افضل الخدمات          

لذا فإن عدم محافظة الشركة على مستوى       . تنافسية اضافيةوجذب المزيد منهم عن طريق خلق ميزات      
اإليرادات والربحية أو زيادة نسبة الذمم المدينة لعدم قدرة الشركة على تحصيلها قد يؤثر تأثيرا مباشرا على                

 .العمليات التشغيلية للشركة ونتائج أعمالها   

 استيراتيجية التوسع ٢-١-٢
إنها تقوم بشراء العقارات حالما تتوفر الفرص المناسبة من حيث   تتبنى الشركة استيراتيجة توسع مستمرة لذا ف  

قد يتأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي إذا لم تنجح استراتيجيتها     األسعار المنافسة والمواقع المميزة، و  
قد  بالتالي ف، و في حال لم تتمكن من تطوير تلك العقارات وتسويقها بما يخدم أهدافها االستيراتيجة     التوسعية
  على تعويض النفقات الرأسمالية وكذلك التكاليف اإلدارية التي تحملتها في      العقاريةإلى تأثر قدرة  ذلك   يؤدي 

 .قد يؤثر تأثيرا سلبيا على أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية      سبيل ذلك، مما   

 المحافظة على الموارد البشریة الفاعلة ٣-١-٢
واستمرار نموها على بعض الموارد البشرية الفاعلة لدى الشركة خصوصا اإلدارة         يعتمد نجاح العقارية 

تضع الشركة ضمن أولوياتها المحافظة على      و. التنفيذية واألشخاص الرئيسيين في المستويات اإلدارية العليا   
دائل على نفس   المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد ب     الكوادر  ال تضمن بقاء  حيث أن الشركة  و ،كافة تلك العناصر

 قد تتأثر بصورة إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي  فإن  ،الدرجة من التأهيل في حال فقدانها  
 .سلبية في حالة حدوث ذلك  

 المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-٢

 المخاطر المرتبطة باألنظمة والتعليمات الرسمية ١-٢-٢
 في المملكة العربية السعودية ومن أهم تلك      يخضع القطاع العقاري إلى أنظمة الجهات الرسمية المختصة  

 :األنظمة ما يلي

 ).بما في ذلك تراخيص أمانات المدن والبلديات    (متطلبات التراخيص   
 .المقاييس والمواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس         
 .قيود المبيعات على العقارات  
 . في المملكة العربية السعودية   التغييرات في أنظمة الضرائب والزكاة المطبقة     
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، إال أن أي تغيير في األنظمة والتعليمات        هذا اإلطار  وبالرغم أن الشركة لم تواجه في الماضي أي عقبات في          
 يزيد من تكاليف وأعباء الشركة بشكل مادي، قد ينعكس على          أن من شأنه   والذي    بالقطاع العقاري  المتعلقة 

 .لها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية  المركز المالي للشركة ونتائج أعما   

 االرتفاع المفاجئ في أسعار العقارات ومواد البناء األولية ٢-٢-٢
في حال زادت أسعار العقارات بشكل مفاجئ أو بشكل سلبي ومستوى ربحيتها قد يتأثر الوضع المالي للشركة   

قدرة الشركة على القيام بما تتطلبه  وقد يؤثر ذلك تأثيرا مباشرا على . زادت تكلفة شراء المواد األولية للبناء   
وسيؤدي أي ارتفاع    . األعمال المرتبطة بالعقارات التي تمتلكها الشركة وتقوم بتشغيلها من خالل التأجير         

قد يؤثر تأثيرا سلبيا على أنشطة  مفاجئ في أسعار العقارات وتكلفة المواد األولية إلى زيادة أعباء الشركة مما     
 . أعمالها وتدفقاتها النقدية  الشركة الرئيسية ونتائج 

 المحافظة على حصة الشرآة في السوق وزیادتها ٣-٢-٢
تعتمد محافظة الشركة على حصتها من السوق وزيادة تلك الحصة بصورة أساسية على قدرتها في تحسين                  

رية خدمات الشركة الحالية وتقديم خدمات جديدة تلقى رواجا وقبوال من قبل المتعاملين في سوق المنتجات العقا          
الجديدة، لذا فإن عدم المحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة أو عدم رواج المنتجات الجديدة في          
حال تم تقديمها قد يؤثر تأثيرا مباشرا على حصة الشركة في السوق وبالتالي على نتائج عمليات الشركة   

 .ومركزها المالي 

 المخاطر المرتبطة بالمنافسة ٤-٢-٢
فسة محلية حادة ومتزايدة من مقدمي الخدمات العقارية بتقديمهم خدمات مشابهة لمعظم   تواجه الشركة منا 

خدمات الشركة، والتضمن الشركة أن تقوم بمنافسة تلك الجهات بشكل فعال في المستقبل مما قد يؤثر على            
ركة وتدفقاتها  نتيجة لذلك نتائج أعمال الش    وقد تتأثر مش الربح  ا وه سعارحصتها في السوق وبالتالي على األ    

 .النقدية ومركزها المالي

قد يخلق بيئة تحالفات  على شكل  هادا تحا أو المنتجات العقاريةلشركات العاملة في مستقبلي لج ا ندمأي ا أن كما 
 .السوق جوهرية من  مكنها من الحصول على حصة    ت سريعة التطور  تنافسية 

 مخاطر تتعلق باألسهم  ٣-٢

 التقلب المحتمل في سعر السهم ١-٣-٢
 ريال سعودي، إال أنه من غير المؤكد أن       ١٥١,٧٥م ٦/٩/٢٠٠٦ سعر سهم العقارية في نهاية تداول يوم   بلغ

يتحقق سوق نشط لتداول األسهم بعد طرحها لالكتتاب أو أن تستمر تلك السوق في نشاطها حال تحققها، لذا         
 األسهم المطروحة لالكتتاب بها أو   فقد ال يستطيع المستثمرون في أسهم االكتتاب استعادة المبالغ التي تم شراء  

النتائج المالية المتوقعة للشركة والظروف العامة        تحقيق أي ربح إذا ما تم بيعها، وذلك لعدة عوامل من بينها       
 .ووضع االقتصاد العام وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة        والتغيرات النظامية   للسوق   

 توزیع األرباح ٢-٣-٢
للشركة  على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي            على حملة األسهم    يعتمد قرار توزيع أرباح 

ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى الوضع           
ن الشركة ال   وعليه فإ  .كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة      . االقتصادي العام

 .وقد ال تقوم بدفع أرباح لحملة األسهم بصفة دائمة   تضمن 
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 ربحية السهم ٣-٣-٢
قد يتأثر مستوى ربحية السهم الواحد بعد اصدار أسهم حقوق األولوية وزيادة رأس مال الشركة حيث يعتمد               

هم الواحد    احتساب ربحية السهم الواحد على عدد األسهم المصدرة وقد يؤدي زيادتها إلى انخفاض ربح الس              
تضمن الشركة أنه سيتم دفع أرباح لحملة األسهم في المستقبل كما التضمن      وال. دون المستويات التاريخية له  

 .ربحية سهم محددة ألسهم الشركة المصدرة بعد زيادة رأس المال       



 

 ٦ 

 االآتتاب ٣

 في أسهم زیادة رأس المال  أحقية االآتتاب ١-٣

لالكتتاب في أسهم حقوق أولوية يتم منح حق      سهم   ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سيتم بموجب نشرة اإلصدار هذه طرح   
 هـ  ٢٤/٨/١٤٢٧ الواقع في   تاريخ األحقيةفي  المقيدين في سجالت الشركة   شراؤها للمساهمين  

وفي حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم       . عن طريق إصدار أسهم جديدة     ) م١٧/٩/٢٠٠٦الموافق  (
يتم توزيع األسهم المتبقية على المساهمين   في تاريخ األحقية، يدين  المقالمطروحة كليا من قبل المساهمين   

 وفق مبدأ النسبة    تاريخ األحقية الذين طلبوا شراء عدد أكثر من نصيبهم     نهاية تداول يوم  المقيدين في 
 فيما عدا أسهم حقوق      -وفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية            . والتناسب

وية التي تعود إلى كل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والبالغ مجموعها             األول
وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها       .  فسوف يقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم     - سهما  ٢٠,٧٧٢,٩٩٧

 .عن ذلك الحد، فسيتم رد مبالغ االكتتاب الفائضة بعد التخصيص     

 سهم  ١٩,٣٧٢,٩٩٧باالكتتاب بـ  لشركة على خطاب يؤكد نية صندوق االستثمارات العامة  هذا وقد حصلت ا  
، كما  %٦٤,٥٧من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيبه في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة      

 األسهم   سهم من ١,٤٠٠,٠٠٠حصلت أيضا على خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد يؤكد نيتها باالكتتاب في           
 %. ٤,٦٧المعروضة والتي تمثل نصيبها في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة       

واستنادا إلى خطاب االلتزام بالتغطية الذي حصلت عليه الشركة من متعهد التغطية فإن عدد األسهم التي تم               
حقوق األولوية المطروحة        من مجموع أسهم    % ٣٠,٧٦ سهم وتمثل ما نسبته    ٩,٢٢٧,٠٠٣التعهد بتغطيتها هو    
 سهم، وهي نسبة أسهم حقوق األولوية المتبقية بخالف نسبة حقوق األولوية      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لالكتتاب والبالغة  

التي تعود لكل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد البالغ مجموع نسب ملكيتهما في             
 %.٦٩,٢٤الشركة حوالى   

 السوق المالية لتسجيل أسهم الشركة الجديدة في القائمة الرسمية، وسيتم تقديم طلب إلى       تم تقديم طلب إلى هيئة
 .السوق المالية السعودية لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب بعد إكتمال الطرح           

 أيام عمل شاملة آخر يوم     ٩وتستمر لفترة م ٢٤/٩/٢٠٠٦ الموافق   هـ١/٩/١٤٢٧في االكتتاب  فترة  تبدأ
 .م٤/١٠/٢٠٠٦ الموافق   هـ١١/٩/١٤٢٧تتاب وهو  إلغالق االك

 اجراءات االآتتاب ٢-٣

تقبل طلبات االكتتاب من المكتتبين لشراء األسهم المطروحة أثناء فترة االكتتاب عند إتمامهم وبشكل صحيح     
وسيتم رفض أي  . كافة االجراءات المطلوبة والمذكورة في نماذج االكتتاب التي ستتوفر لدى البنوك المستلمة       

ب لشراء األسهم المطروحة لالكتتاب يتم تقديمه دون التقيد التام بالمتطلبات الواردة في نماذج االكتتاب        طل
ويجب على كل مكتتب أن يدفع إجمالي مبلغ      . ودون أي حق في التعويض عن أية أضرار مهما كانت       

جمالي المطلوب من كل مكتتب      االكتتاب لألسهم التي اكتتب فيها عند تقديم نماذج االكتتاب، ويكون المبلغ اإل    
ويجب على كل مكتتب دفع   .  ريال سعودي  ٥٢هو حاصل ضرب عدد أسهم االكتتاب التي تقدم بشرائها في       

من هذه النشرة عن طريق     ) ي(و ) ط(قيمة االكتتاب إلى فروع البنوك المستلمة الواردة ذكرها في الصفحتين       
لم وذلك عن طريق الخصم من حسابه أو عن طريق تقديم              توجيه أمر بإجراء قيد على حسابه لدى البنك المست        

وبمجرد تقديم نموذج االكتتاب، فإنه ال     . شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية مسجال باسم الشركة          
 وسوف تنتهي عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه       .يجوز للمكتتب سحبه أو تعديله 

 ).م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١٦/٩/١٤٢٧

ترسل البنوك المستلمة اشعارات للمكتتبين لديها تفيدهم فيها بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم والمبالغ التي        
سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ الفائضة بالكامل دون إقتطاع أي رسوم أو حسم أي مبلغ وذلك بقيدها في                    
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 ٧ 

على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم        ويجب  . حسابات المكتتبين لدى البنوك المستلمة أو بشيك مصرفي        
 .الذي تم تقديم نموذج االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية       

) تداول (سيتم تنفيذ التداول في األسهم على أساس إلكتروني عبر سجل األسهم في السوق المالية السعودية       
بعد اإلنتهاء من كافة اإلجراءات  ) تداول (لمالية السعودية   ويتوقع أن يبدأ التداول في أسهم االكتتاب في السوق ا    

 .الرسمية

 أسهم حقوق األولویةسعر  ٣-٣

  ٤٢ ريال سعودي لكل سهم مطروح لالكتتاب وذلك بزيادة قدرها      ٥٢ بمبلغ أسهم حقوق األولوية  حدد سعر  
ائي لكل سهم مطروح    تم تحديد سعر البيع النه    وقد    ريال سعودي  ١٠ريال سعودي عن القيمة اإلسمية البالغة       

 ريال  ١٥١,٧٥من سعر السهم البالغ    % ٦٦ وبخصم تبلغ نسبته   لالكتتاب بناء على الوضع السائد في السوق     
 المعلومات   أهمها ، باإلضافة إلى عوامل أخرى    )م٦/٩/٢٠٠٦الموافق   (هـ ١٣/٨/١٤٢٧سعودي بتاريخ  
ال النشاط الذي تنافس فيه والطلب على اسهم           الخاصة بها ومج  المالية توقعات  ال وبالعقاريةالمالية المتعلقة    

 وإحتماالت وتوقيت اإليرادات المستقبلية للشركة وأساليب       للعقارية ألداء التراكمي   االشركات المماثلة وتقييم  
 .ومقاييس التقييم المختلفة للشركات األخرى التي تزاول أنشطة مماثلة ألنشطة الشركة     

 إستيفاء المكتتبين لشروط االآتتاب ٤-٣

 هـ  ١٦/٩/١٤٢٧وف يتم اصدار وتخصيص أسهم حقوق األولوية في موعد أقصاه تاريخ       س
وذلك بعد تقديم نموذج االكتتاب مستوفى الشروط وتسديد قيمة األسهم المطلوبة من             ) م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق  (

 .قبل المساهمين المقيدين في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية لممارسة حق األولوية       

 تخصيصسياسة ال ٥-٣

سيخصص سهم واحد كحد أدنى لكل سهمين من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في سجالت                  
على النحو الموضح في هذا         (األحقية ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح         الشركة في تاريخ 
المقيدين    هم المطروحة كليا من قبل المساهمين     ، وفي حال إذا لم تتم تغطية االكتتاب في األس     )القسم من النشرة  

 تاريخ األحقية تاريخ األحقية، يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في   في 
الذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب، وفي حال بقاء       

 فيما عدا أسهم حقوق األولوية التي تعود إلى كل          -همون من أسهم حقوق األولوية     أسهم لم يكتتب بها المسا
 فسوف    - سهما   ٢٠,٧٧٢,٩٩٧من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والبالغ مجموعها              

 .يقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم  

 سهم  ١٩,٣٧٢,٩٩٧باالكتتاب بـ  ت العامةهذا وقد حصلت الشركة على خطاب يؤكد نية صندوق االستثمارا    
، كما  %٦٤,٥٧من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيبه في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة      

 سهم من األسهم   ١,٤٠٠,٠٠٠حصلت أيضا على خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد يؤكد نيتها باالكتتاب في           
 %. ٤,٦٧هم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة     المعروضة والتي تمثل نصيبها في أس  

واستنادا إلى خطاب االلتزام بالتغطية الذي حصلت عليه الشركة من متعهد التغطية فإن عدد األسهم التي تم               
من مجموع أسهم حقوق األولوية المطروحة           % ٣٠,٧٦ سهم وتمثل ما نسبته    ٩,٢٢٧,٠٠٣التعهد بتغطيتها هو    

 سهم، وهي نسبة أسهم حقوق األولوية المتبقية بخالف نسبة حقوق األولوية      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ لالكتتاب والبالغة 
التي تعود لكل من صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد البالغ مجموع نسب ملكيتهما في             

 %.٦٩,٢٤الشركة حوالى   
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 تعليمات وشروط االآتتاب ٦-٣

 أو السجل     مع أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية أو دفتر العائلة          يجب أن يتم تقديم نماذج طلبات االكتتاب 
وإجمالي مبلغ االكتتاب، وفي     أو صورة اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين            )للمكتتب اإلعتباري (التجاري 

  على  يقوم الوكيل بكتابة اسمه والتوقيع    يجب أن   ، ممن يمكنهم ذلك، حالة تقديم الطلب بالوكالة عن مكتتب    
في   لؤو  الموظف المس  علىنموذج طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة االكتتاب سارية المفعول، و    

 .مع األصول وإعادة األصول إلى المكتتب      المستندات   بمطابقة صور أن يقوم  البنك المستلم   

  نماذج طلب ويقر كل مكتتب بموافقته على طلب االكتتاب في األسهم المحددة وإمتالك ذلك العدد منها في    
االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد األسهم المطلوب االكتتاب بها مضروبا  في سعر أسهم حقوق األولوية      

 متلك ذلك العدد من األسهم التي تمت        اويعتبر كل مكتتب مقيد في تاريخ األحقية قد   ). ريال سعودي   ٥٢(
 :الموافقة على اكتتابه بها عند تحقق ما يلي   

 .تتب إلستمارة طلب االكتتاب للبنك المستلم  تقديم المك .١
 .دفع المكتتب للقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم        .٢
 .يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتب      الذي  تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص     .٣

ي   خصما  من حساب المكتتب ذ  ةستلمك الم ويتم تسديد كامل قيمة األسهم المكتتب بها لدى أحد فروع البن 
ويحق للشركة أن ترفض الطلب كليا  أو       . أوعن طريق شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية       األحقية

المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن     جزئيا إذا لم يستوف شروط االكتتاب ويقبل المكتتب عدد األسهم  
ن االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف     كما يمكن للمكتتبي.كتتب بهاااألسهم التي 

 .اآللي وذلك لدى البنوك المستلمة التي تتوفر لديها خدمات االكتتاب من خالل تلك الوسائل           

 قراراتاإل ٧-٣

 :بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي 

 .حة في طلب االكتتاب الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموض     
 .طلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها      اأنه قد   
يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناءا على ذلك تم                      

 .في األسهم المذكورة  اكتتابه
 كل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها ب    
غفال  ا حتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة          ا

 .جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة    معلومات
 في رفض كافة الطلبات في  أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في أسهم هذا اإلصدار وللشركة الحق             

 .حالة تكرار طلب االكتتاب 
 قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في     

 .الطلب وفي نشرة اإلصدار  
 .عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم        
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 ةك المستلمومدیر االآتتاب والبن ٨-٣

ف ا طرمن هذه النشرة األ  ) ي(و) ط (تين في الصفح اؤهمسما ة  الوارد  ةك المستلم  والبنو اب مدير االكتتيمثل
 بتوزيع وجمع   كل من مدير االكتتاب والبنوك المستلمة  االكتتاب حيث سيقوم ستالم نماذج طلبات ا بةالمفوض

مطروحة لالكتتاب  بالتخصيص النهائي لألسهم ال    نماذج طلبات االكتتاب في األسهم وتحصيل األموال واإلشعار      
 .االكتتاب  عملية  وإعادة المبالغ الفائضة من االكتتاب للمكتتبين بعد إقفال    

 )نظام تداول(شرآة تسجيل األسهم السعودیة  ٩-٣

م ١٩٩٦ففي عام  .ااألوراق المالية اإللكتروني  حفظ بيانات م، كبديل لنظام  ٢٠٠١تأسس نظام تداول في عام    
 وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة           .السعودية األسهم   الكامل على    تطبيق نظام التعامل اإللكتروني   بدأ  

م ويبلغ عدد الشركات المساهمة       ٦/٩/٢٠٠٦ ريال سعودي حتى نهاية يوم    تريليون ١,٧عبر نظام تداول   
 . شركة حتى تاريخه ٨١المدرجة في النظام   

مل العملية بأكملها بدء من أمر     وتتم عملية بيع وشراء األسهم في تداول من خالل نظام متكامل يش      
ويجري التعامل يوميا على األسهم بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة            . الشراء إلى أن تتم التسوية    /البيع

وبعد انتهاء التعامل يمكن . الثانية عشر ظهرا، ثم من الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة والنصف مساء     
النظام ال يعمل بين   (ومن الساعة الثامنة صباحا   . لغائها حتى الساعة الثامنة مساء إدخال األوامر أو تعديلها أو إ   
التي تبدأ في   (وبالنسبة لمرحلة الفتح    . ، يمكن قبول أوامر واستفسارات جديدة    )الثامنة مساءا والثامنة صباحا  

سيتم تنفيذها وفقا لقواعد     يبدأ النظام إجراءات الفتح، حيث يحدد أسعار الفتح، واألوامر التي             ) العاشرة صباحا 
 .التوفيق بين األوامر  

فكل أمر سليم يتم قبوله وإدخاله وفقا لمستوى        . وتتم عمليات البيع والشراء من خالل التوفيق اآللي بين األوامر          
األوامر التي يطلب صاحبها التنفيذ بأفضل سعر في  (وبصفة عامة، يتم تنفيذ أوامر سعر السوق أوال    . األسعار
، )األوامر التي يطلب صاحبها التنفيذ في حدود نطاق سعري محدد        ( يليها أوامر السعر المحدد      ،)السوق 

 .شريطة أنه إذا تم إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها حسب وقت إدخالها         

ع  ويقوم تداول بنشر مجموعة شاملة من البيانات عن طريق العديد من القنوات، منها على وجه التحديد موق             
وتوفر وصلة التداول اإللكترونية للجهات      . تداول على شبكة اإلنترنت ووصلة التداول اإلكترونية للمعلومات        

 . بيانات عن العمليات التي تجرى في التداول وقت حدوثها     - مثل وكالة رويترز  –المعنية بنشر المعلومات  

 .كية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرة  وعادة ما تتم تسوية العمليات بصورة فورية، مما يعني أن نقل المل     

وعلى الجهات المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الهامة عن طريق تداول لضمان نشرها فورا                 
ويتولى تداول مسؤولية اإلشراف والمراقبة على السوق بصفتة المسؤول عن تنظيم العمل في هذا             . للجمهور

 . والشراء وإنضباط السوق    السوق، حيث يضمن بذلك عدالة عمليات البيع       



 

 ١٠ 

 سياسة توزیع األرباح ٤

سهم بالتناسب مع النفقات الرأسمالية      ألقتناء اا توزيع أرباح أسهمها بقصد تحقيق زيادة في قيمة    العقارية تعتزم
ن قرار دفع أي أرباح نقدية إلى المساهمين سيكون وفقا  لتقدير وتوصية           كما أ.هاستثماراتاالمستمرة ومتطلبات   

  للشركة  عتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي            الاعين اإلدارة بعد األخذ في     مجلس  
نتائج العمليات   كذلك   والجهات المختلفة تقيد توزيع أرباح األسهم وفقا  لإلتفاقيات المبرمة مع قد تعهدات أي و
 .ية توسع ال هاوخطط من النقد   الحالية والمتوقعة    احتياجات الشركة و

 توزیع األرباح ١-٤

توزع األرباح السنوية   يعتمد قرار توزيع األرباح على المساهمين على تقدير وتوصية مجلس إدارة الشركة، و     
الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعا              

 :النحو التالي  على  وذلك  

للجمعية العامة العادية أن توقف هذا         جوزوي  نظامي،افية لتكوين احتياطي  من األرباح الص  % ١٠يجنب  
 .أس المال  رنصف ر التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكو 

اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية       باح الصافية لتكوين احتياطي   ر من األ %١٠يجنب  
 . المال أس ر نصف را بلغ االحتياطي المذكو   ذوقف هذا التجنيب إ   يو العامة

 .من رأس المال المدفوع   %) ٥( على المساهمين تعادل   أولى يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة     

مجلس اإلدارة       لمكافأة أعضاء  أقصى خمسة في المائة من الباقي كحد %) ٥(يخصص بعد ما تقدم  
 .ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح      بعد  وزع الباقييو

 .يعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة        وتدفع األرباح المقرر توز 



 

 ١١ 

 الشـرآـــة ٥

 مقدمة ١-٥

 هـ١٧/٧/١٣٩٦وتاريخ ) ٥٨/م(بموجب المرسوم الملكي رقم   تأسست الشركة العقارية 
  وتاريخ  ١٠١٠٠١٢٥٣٩بمدينة الرياض برقم  التجاري  وسجلت في السجل  ) م١٥/٧/١٩٧٦الموافق  (

 .، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، حي العليا  )م٤/٦/١٩٧٧فق  الموا(هـ  ١٧/٦/١٣٩٧

 سهم وجميعها أسهم  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى    ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة الحالي       
 مارس   ٣١وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين في     .  ريال سعودي ١٠عادية تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها     

 . مليون ريال سعودي  ١,٤٢٦م حوالي   ٢٠٠٦

 وصف ألنشطة الشرآة ٢-٥

تتمثل أنشطة الشركة في تملك األراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية والتجارية عليها                
وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء               

 .ام بأعمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع األعمال المتصلة بتحقيق أغراضها    وبيعها وتأجيرها والقي 

وفي ظل التطور المتسارع لمدن المملكة، كان للشركة شرف السبق في إنشاء المجمعات التجارية، وذلك بحكم       
رياض  وجودها المبكر في السوق، فاستطاعت أن تنشئ عددا  من المراكز الخاصة بها في كل من مدينة ال             

ومدينة الدمام جنبا  إلى جنب مع المجمعات السكنية والمكتبية المتطورة والتي تتالءم مع ظروف تلك المدن         
ومتطلباتها االجتماعية، كما أسهمت الشركة في مشاريع عقارية كمقاول خارج المملكة حيث قامت بتنفيذ        

الشركة مؤخرا بطرح عدد من   وقد قامت . مشاريع سفارات المملكة في عدد من دول الخليج العربي   
وتقوم العقارية حاليا  بإنشاء مراكز  جديدة  في بعض   . المخططات التي تتميز بمالئمتها ألغراض عقارية مختلفة  

المواقع التجارية الهامة من مدينة الرياض وذلك لتلبية الطلب المتزايد بشكل عام والطلب في تلك المواقع            
 .الحيوية على وجه الخصوص   

أتها سعت العقارية لتلبية الطلب المتزايد على المباني السكنية والتجارية في المملكة والسيما في         ومنذ نش
  ٨٠٠العاصمة الرياض، حيث بلغت المساحة اإلنشائية لما أنجزته الشركة من مشروعات حتى اليوم أكثر من          

 :ألف متر مربع، ومن أبرز تلك المشروعات   
 وتقع على شارع العليا العام في مدينة الرياض   ) ٣، ٢، ١(مراكز العقارية التجارية  
مجمع الستين التجاري ويعرف بمجمع الستين السكني والتجاري ويقع على طريق صالح الدين في          

 مدينة الرياض
 في مدينة الرياض ) حي السفارات (مشروع الحي الدبلوماسي    
 نة الرياضمشروع انشاء شقق ومجمعات سكنية تقع على شارع العليا العام في مدي     
مشاريع تطوير العديد من مخططات األراضي وتقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض مثل ربيع        

 .العقارية، وقرطبة العقارية، والبساتين 

ويعود امتداد نشاط الشركة خارج حدود المملكة إلى ما تتمتع به العقارية من خبرة طويلة في السوق وسمعة                   
قارية، حيث شيدت الشركة مشاريع سفارات ومساكن سفراء المملكة في كل       مميزة في مجال المشروعات الع   

وتعتقد الشركة أنها تتمتع   . ١من دولة قطر ودولة البحرين وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة         

                                                 
 .يا للشرآة خارج المملكة تشمل هذه المشاريع أعمال المقاوالت التي قامت بها الشرآة منذ فترة سابقة وال يوجد أي اعمال حال ١
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 دورا   بالكثير من الخبرات واإلمكانيات والمعطيات الهامة لتقدم المزيد في مجال االستثمار العقاري مما سيلعب 
 .أساسيا في استمرارها كأحد أبرز الشركات العاملة في مجالها   

 المراآز التجاریة ١-٢-٥
 :تمتلك الشركة خمس مراكز تجارية ومركز العليا بالزا وتقع في أحياء متفرقة من مدينة الرياض     

 ىاألولالتجاري مركز العقارية 
الواقع     لمركز العقارية الثاني  بمحاذاته، ويمتاز في مدينة الرياضيقع هذا المركز على شارع موسى بن نصير  

 ).م١٩٨٢(هـ  ١٤٠٣ وقد تم افتتاح المركز في عام   على شارع العليا العام  

 محال  صممت على أحدث النظم      ١٦٠المحالت التجارية يبلغ عددها      من   طابقين يتألف هذا المركز من   
المتسوقين فيه بين المحالت    تنقل  ل سهبشكل ي تصميم هذا السوق    بالعموم فقد راعت العقارية   و.المعمارية

 . ساللم متحركة ومصاعد من خالل ممرات واسعة وبين األدوار     التجارية من خالل  

 وقد صممت ٢م١٠,٠٠٠خصص الدور الثاني والثالث من المركز للمكاتب وتزيد مساحتها اإلجمالية عن     وقد 
 .المؤسسات والشركات    لتخدم مختلف احتياجات المكاتب 

مواقف   ال باإلضافة إلى   ، سيارة٦٤٢ لحوالي  تسع  تحت المبنى ت مواقف ز العقارية األولى توفر ومما يميز مرك
 %.٨٤,٧م ٢٣/٧/٢٠٠٦، وقد بلغ معدل اشغال المركز في       سيارة٧٠٠ لحوالي تسع التي ت خارجية ال

 مركز العقارية التجاري الثاني 
الجهة الجنوبية منه تطل ، حيث الرياضمهمين في مدينة على شارعين العقارية التجاري الثاني يقع مركز 

تطل  فإنها الجهة الغربية منه  أما ، ىاألولالعقارية التجاري  مركز  اة محاذ أي بعلى شارع موسى بن نصير
 ).م١٩٨٥(هـ  ١٤٠٦ وقد تم افتتاح المركز في عام   على شارع العليا العام  

  ١٣٢يبلغ عددها   ت التجارية والمعارض  محالمن ال  من ثالثة أدوار     العقارية التجاري الثاني  يتألف مركز 
لزائرين  اإلنسيابية حيث يمكن ل المركزوقد روعي في تصميم  . ٢م١٥,٤٠٠تبلغ محال بمساحة إجمالية 

الساللم المتحركة   و  عبر الممرات الواسعة     والمتسوقين التنقل داخل المركز وبين األدوار بسهولة مطلقة           
 .والمصاعد 

مما مفتوح   أدوار صممت بشكل   ٦تغطي  ٢م٤٧,٧٧٨حوالي  للمكاتب  صة المخص  اإلجمالية تبلغ المساحة  
 وتتميز األماكن المخصصة للمكاتب بسهولة الوصول إليها      . بما يتالئم مع احتياجات المستأجرين تعديلها يسهل 

 . ذات ساللم عادية عن طريق عشرة مصاعد كهربائية وأربعة مخارج   

 ثالثة أدوار    وتقع ضمن لسيارات ل مواقف ك شاسعة خصصت ات   مساحوقد تميز مركز العقارية الثاني بوجود 
عمل على ت تحكم آلي  كما يتميز المركز بوجود أجهزة  . سيارة١,٠٠٠لحوالي  تلك المواقف  تتسع وتحت المبنى 

 . في المركزوعلى خفض استهالك الطاقة الكهربائية    مراقبة أجهزة التكييف وأجهزة اإلنذار وإطفاء الحريق    

 ، فإن مركز العقارية الثاني يعتبر مميزا من حيث المواد التي استخدمت في تشييده وتشطيبه     من ناحية اخرى
المستخدمة والتي تتفق مع   مواد   وغيرها من الواجهات زجاجية عاكسة وأعمدة وأرضيات مكسوة بالرخام  من 

 %.٩٦حوالى   م ٢٣/٧/٢٠٠٦ في هذا المجال، وقد بلغ معدل اإلشغال في المركز في      المواصفات العالمية  

 مركز العقارية التجاري الثالث
يرتبط بهما  ووالثاني األول    نمركزيعلى امتداد ال     على شارع العليا العام      مركز العقارية التجاري الثالث  يقع 

 ، وقد تم افتتاح المركز عام األدوار المخصصة للمحالت التجارية   كافة بهو فسيح بمستوى  من خالل
 ).م١٩٩٥(هـ ١٤١٦
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ويبلغ  دورين اثنين إلى جانب الدور األرضي من المركز،      للمحالت التجارية  ةخصص طوابق الم  يبلغ عدد ال  
وتتصل هذه     ، ٢م ١٣,٨٧٠ محال  بمساحة إجمالية تبلغ حوالي     ١٤٤المحالت التجارية في مركز العقارية    عدد  

يوجد    تلفة ومن خالل مساحات داخلية مفتوحة على جميع األدوار بمستويات مخ          البعض  المحالت مع بعضها   
 باإلضافة إلى عدد كبير من المصاعد والساللم      ،ذات ألوان متعددة   ) بانورامية(اعد زجاجية صمبالمركز 

 . للمتسوقينخدمات ال المختلفة بهدف تقديم أفضل وأسهل    المركز الموزعة في أرجاء الكهربائية المتحركة 

أغراض النشاطات التجارية و  يلها في معظمبطريقة تتالئم مع امكانية تشغوقد تم تصميم المحالت التجارية  
وبما متطلبات العميل حسب المحالت التجارية ب مساحات إعادة ترتيب  ، وقد روعي في التصميم إمكانية  البيع

 .نشاط اليتناسب مع حجم وطبيعة  

 مواقف هيمن ثالثة أجزاء رئيسية  ، وتتألف  ٢م١١٥,٤٣٧مركز حوالي  التبلغ المساحة اإلجمالية لمباني   
المحالت التجارية   تطل عليه   ويتوسط المركز بهو رئيسي ضخم    ،مكاتبالتجارية و المحالت  اللسيارات و ا

متفرقة  ء أنحاموجودة في     وقد زود المركز بمصاعد    .شرفات تطل على البهو ب وه مطعم دوار    ل والمكاتب ويع
 .مصلي   ٩٠٠مسجد يتسع لحوالي    ويوجد في المركز   ، من المركز

وقد روعي في تصميم   ، ٢م٢٧,٥٩٨ مساحتها بحوالي   وتقدر الثامن  حتىدوار الرابع      األتقع المكاتب ضمن 
وتتميز  . بحيث يمكن تقسيمها بما يتالئم مع متطلبات المستأجرين   لمكاتب المرونة الكافية   المساحة المخصصة ل   

موزعة  الكهربائية  المصاعد   من ال عدد كبير  عن طريق  األماكن المخصصة للمكاتب بسهولة الوصول إليها    
 .بطريقة هندسية تخدم مصالح المتنقلين  

 مميزة وتقدر سعته   مركز العقارية التجاري الثالث قبة   في البهو الرئيسي    الواقع فوق   دوار  ال مطعم  ال علو وي
وقد بلغ    . ٢م٥,٠٠٠  تغطي مساحة تقدر بـ سيارة ٧٠٠ويتسع موقف السيارات لحوالي   .  شخص ١٥٠بـ 

 %.٩٠م حوالى   ٢٣/٧/٢٠٠٦معدل إشغال المركز حتى   

 )الجديد(جمع الستين التجاري  م
  في مدينة الرياض، وقد تم افتتاح المركز  الدوائر الحكومية والمناطق التجارية      يقع المجمع بقرب معظم 

 الردهة التي      وتعلو . ثمانية أدوار  يتكون كل واحد منها من   يتكون من أربعة أبراج   و )م١٩٨٤(هـ  ١٤٠٥عام 
تفضي على البناء جماال   بثريات ضخمة مزينة مترا  ٢٧حوالي  ارتفاعهاجية يبلغ  قبة زجاتفصل تلك األبراج 

وقد خصص  . ٢م٦٠,٠٠٠ وتبلغ مسطحات بنائه حوالي  ٢م٩,٠٠٠م المركز على أرض مساحتها  وويق. اضافيا
 وخصص قبو المبنى ، أما بقية األدوار فقد خصصت للمكاتب ،الدور األرضي واألول للمحالت التجارية    

 . سيارة٥٠٠من دورين لمواقف السيارات الذي يتسع لحوالي        المكون 

 محال  تجاريا  على أحدث النظم المعمارية موزعة على دورين     ٦١وقد صممت المحالت التجارية وعددها   
ايجاد    وقد روعي في التصميم   ٢م٢٢٦  إلى ٢م٤٣ ما بين وتتراوح مساحتها  ٢م٦,١٤٠بمسطحات مجموعها 

وقد بلغ معدل اشغال المركز    . مساحات مختلفة بحسب متطلبات العمل   تقسيمها إلى إعادة تسمح بمرونة كافية 
 %.٨٦,٣م حوالى  ٢٣/٧/٢٠٠٦حتى 

 مجمع الستين السكني والتجاري  
به من عدة     قرلمثاليا  ويعتبر موقع المركز    ٢م١٠,٠٠٠حوالي   مساحتها  بلغت  هذا المشروع على أرض     اقيم

، تم   )مطار الرياض القديم  (كثيرا عن قاعدة الرياض الجوية        يبعد ومن وسط المدينة وهو ال       أماكن حيوية  
مخصصة   المجمع من سبعة أدوار سكنية وستة أدوار      ويتكون )م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠افتتاح المركز عام 

 موزعة على  ٢م٥١,٠٧٦، وتبلغ المساحة اإلجمالية للمباني     مبنيين منفصلينموزعة على  للمكاتب التجارية 
 للمحالت   ٢م٥,٠٧٧ للمكاتب، و ٢م١٩,٩٧٥ للشقق السكنية بالمجمع السكني، و    ٢م١٦,٣٩٨: النحو التالي  
، وقد بلغ معدل اإلشغال في     ٤٦كما يحتوي المجمع على محالت تجارية عددها      للمواقف ٢م٩,٦٢٦التجارية، و

 %.٩٤,٢٤م حوالى   ٢٣/٧/٢٠٠٦المركز حتى 
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 مجمع الستين السكني 
 ومنها األمن ونظام  زمةالل الخدمات اكافة فيهتتوفر ني التجاري و وهو جزء من مشروع مجمع الستين السك  

هـ  ١٤٠٠وقد تم افتتاح المركز عام   . تحت األرض خاصة مواقف  كذلك   الصيانة المتكامل علي مدار الساعة و     
 .٢م١٦,٣٩٨، وتبلغ المساحة اإلجمالية للشقق السكنية       )م١٩٨٠(

 ومن أهم ما يميز    شقة ١٠٣ ويبلغ عددها اإلجمالي    ٢م١٨٠ ى ال ٢م١٤٠ من ة الشقق السكنية  مساحتتراوح و
 ووجود موقف   األسقف الجبسية والعوازل الحرارية والمائية    و يالتكييف المركز الشقق السكنية في هذا المجمع   

م ٢٣/٧/٢٠٠٦وقد بلغ معدل اإلشغال في الشقق السكنية في مجمع الستين السكني حتى           . خاص لكل شقة 
 %.٩٨,٢حوالى  

 لمجمعات السكنية والفللاألحياء وا ٢-٢-٥
 الحي الدبلوماسي 

 مكان إقامة السفارات   واألحياء المميزة في منطقة الرياض وهو  ةمعماريالح وصر الحي الدبلوماسي أحد أهم ال     
 ويبلغ    ٢م١١٧,٨٧١يقع المشروع على ارض مساحتها    . في المنطقة الوسطى من المملكة    والقنصليات األجنبية   

، وترجع ملكية ارض المشروع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حيث    ٢م٩٨,٨٧١اجمالي مسطحات المباني 
ـ ١٥١٦ سنة تنتهي في ٩٩تم استئجار األرض لمدة    هـ ١٤١٧ تم افتتاح مجمع حي السفارات في  .ه

 ويتكون  والمنظمة بطريقة فريدة ومميزة،  باألشجار  هذا الحي بشوارعه وممراته المزدانة   ويشتهر) م١٩٩٦(
  وقد روعي في تصميم  ةشق ١١١ و )دوبلكس ( مزدوجة فيال١٣٤و فيال ٦٥من  حي الدبلوماسي    المشروع 

سعيا  وبرك سباحة ومواقف للسيارات تم توزيعها وتحديد أماكنها بعناية     شاسعة تأمين مساحات خضراءالحي
 . لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين داخل الحي وللزائرين      

  وحدة سكنية وتختلف تصاميمها   ١٣٤كنية داخل الحي البالغ عددها     الس الوحدات  احجام ومساحات وتتنوع 
 . رغبات العمالء ةتلبيل

وتتميز مباني الحي الدبلوماسي بأن عدد الشقق فيها ليس كبيرا مما يجنبها الكثافة السكنية الزائدة وقد زودت                    
وقد بلغ معدل    . لسياراتل كهربائية ومواقف  تلك الشقق بكافة الخدمات الالزمة من مكيفات مركزية ومصاعد       

 %.٩٦,١١م حوالى  ٢٣/٧/٢٠٠٦اإلشغال في الحي الدبلوماسي  حتى     

 مجمعات العليا السكنية 
ويقع بحي العليا في الرياض على أرض     ) م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠تم االنتهاء من تشييد المشروع في عام   

لعليا السكنية بموقعها  وتتميز مجمعات ا٢م١١٨,٥٦٣ ويبلغ إجمالي مساحة المباني   ٢م١٨٨,٤٥٣مساحتها 
السكنية   مساحة الشقق     الحيوي في مدينة الرياض وتوفر أنظمة األمن والصيانة على مدار الساعة، وتتراوح             

 مركزيا اتكييفمكيفة جميع الوحدات السكنية      و.  شقة ١,٢٠٩ ، ويبلغ عددها اإلجمالي     ٢م٢٤١ إلى  ٢م١٤٣من 
 .عوازل حرارية ومائية وأسقف جبسية ومزودة ب 

 ٢٥٥ر اإلشارة إلى أن كافة الشقق داخل مجمعات العليا السكنية مخصصة لإليجار باستثناء ما مجموعه              وتجد
 خصصت  ٢م٧٧,٨٥٢ ويبلغ إجمالي مسطحاتها    ٢م٩٥,٧٨٢فيال تقع في وسط المجمع على أرض مساحتها      

 ).م١٩٨٧(هـ ١٤٠٨للتمليك وقد تم بيعها بالكامل بدأ من العام     

 األراضي ٣-٢-٥
راضي السكنية والتجارية أحد األنشطة الرئيسية التي تقوم بها الشركة العقارية السعودية             يعتبر تطوير األ 

وتتلخص الفكرة في قيام الشركة بتخطيط وتطوير األرض التي تمتلكها من خالل توفير خدمات البنية التحتية      
ئا لإلستخدام التجاري حتى يصبح الموقع مهي) الخ ...كهرباء ، إنارة، هاتف ، سفلتة ورصف جميع الشوارع ( 

 .والسكني ومن ثم عرضة للبيع على الجمهور     



 الشـركـــة        
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 ربيع العقارية
، ويتميز  ٢م٣٨٧,٠٨٩حوالي    وتبلغ مساحته اإلجمالية  الرياض مدينة   شمال في يقع المشروع في حي الربيع   

   وهو في الرياضطرق   ال اتشبكوكذلك أحد أهم       من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية     هالمشروع بقرب
وهو أحد أكثر الطرق    ريق الملك عبد العزيز   باإلضافة إلى وقوعه على امتداد ط     الطريق الدائري الشمالي   

 .حيوية في المدينة 

 ، ٢م١٦٩,٧٧٩اإلجمالية حوالي   قطعة سكنية تبلغ مساحتها ٢٠٠ منها قطعة ٢٣٥ أكثر من المشروع  ويضم
وقد بلغت . ن ومدرسة ان وحديقت االمشروع مسجد ب يوجدكما . ٢م٨٩,٩٢٠مساحتها تبلغ  قطعة تجارية ٣٥و

 %.٩٨نسبة مبيعات مخطط ربيع العقارية حتى تاريخ اعداد النشرة حوالي       

 قرطبة العقارية
ـ الرياض على مساحة   مدينة  شمال فيحي قرطبة في  يقع المشروع  تنوع  وت. ٢م٢٧٦,٣٨٩إجمالية تقدر ب
 ٢م٦٢٣بين ما احتياجات السكان والتي تتراوح   وتناسب تلفي هذا المشروع من حيث المساحة   القطع السكنية  

 .٢م١,٢٢٠ ىلإ

أن يكتسب المشروع أهمية خاصة وزيادة في الطلب بعد اكتمال بعض األشغال العامة واالنتهاء           من المتوقع  و
 التجارية   المنطقة  وأن  من سفلتة الشوارع الرئيسية المحيطة بالمشروع الذي يتميز بوقوعه على أرض مستوية           

 .م٢٠حوالي  هعرض يبلغ  السكنية بشارع  المنطقة عن  فصولة م

توفير ممرات آمنه للمشاة     مما يسمح ب  م ١٥بعرض  و دائري نظام  بأنها مصممة بشوارع المخطط    وتتميز 
 .إضفاء نوع من الخصوصية للسكان   وللوصول إلى المرافق العامة المختلفة داخل المخطط بسهولة ويسر            

) األبراج (عة طرق رئيسية هي طريق الدمام السريع وطريق خالد بن الوليد          من مجموبقربه المخطط  ويمتاز 
مجمع اسكان   كما يقع بالقرب من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية و . وطريق مطار الملك خالد الدولي     

 .شركة سابك

  ٢٢مم٢٣٣٢٣٣,,٦٢٦٢ قطعة تجارية مساحتها      قطعة تجارية مساحتها     ٢٢٢٢وو  ٢٢مم٠٠٢٠٠٢,,٩٧٩٧ قطعة سكنية تبلغ مساحتها       قطعة سكنية تبلغ مساحتها      ١١٨١١٨  حواليحواليالمشروع  المشروع  يضـم   يضـم   
 بلغت نسبة مبيعات مخطط قرطبة العقارية   بلغت نسبة مبيعات مخطط قرطبة العقارية   . . ٢٢مم١٠٩١٠٩,,٢٢٢٢حوالي  حوالي  مساحته  مساحته   تبلغ    تبلغ   باإلضـافة إلـى مركـز تجاري      باإلضـافة إلـى مركـز تجاري      

  %. %.٢٤,٨٩٢٤,٨٩م م ٢٠٠٦٢٠٠٦//٧٧//٣١٣١ حتى  حتى 

 يرموك العقارية 
تبلغ حوالي    الرياض بالقرب من طريق الدمام على مساحة        مدينة  يقع المشروع في حي اليرموك شرق     

  ١٣و ٢م٧٠,٣٢٩حوالي   قطعة سكنية تبلغ مساحتها ٩٩منها طعة   ق١١٢يتكون المشروع من    و ،٢م١٣٤,١٩٠
، هذا وقد تم      المشروع مسجدين وحديقة ومدرسة     ضم كما ي. ٢م١١,٦٨٨حوالي   مساحتها  تبلغ قطعة تجارية 

اإلنتهاء من تطوير المخطط بالكامل ومن المخطط ان تقوم الشركة بتشييد مشروع وحدات سكنية داخل                 
 .روع للبيع بعد االكتمال من تشييدها    المخطط ومن ثم عرض المش  

 تالل الرياض  
، واالرض  ٢م٧٦,٥٤١تمتلك الشركة بلوكات سكنية وتجارية بمشروع تالل الرياض مساحتها اإلجمالية   

 ورصف جميع الشوارع     ،سفلتةكهرباء، هاتف، إنارة (مطورة بالكامل حيث يتوفر بها كافة الخدمات األساسية    
تيجية تسعير لألرض لبيعها للجمهور ودراسة بدائل اإلستثمار لتحقيق افضل           وجاري عمل استرا  ). الخ...

 .عوائد استثمار للشركة  

 أراضي ومشروعات أخرى ٤-٢-٥
تمـتلك الشـركة أراضـي ومشروعات أخرى بحي البساتين والرمال بمدينة الرياض، باإلضافة إلى أراضي                تمـتلك الشـركة أراضـي ومشروعات أخرى بحي البساتين والرمال بمدينة الرياض، باإلضافة إلى أراضي                

طات اليصال كافة الخدمات األساسية إليها      طات اليصال كافة الخدمات األساسية إليها      وتقوم الشركة حاليا بتطوير هذه المخط     وتقوم الشركة حاليا بتطوير هذه المخط     . . اخـرى بالمنطقة الشرقية   اخـرى بالمنطقة الشرقية   
 ::وتهيئة بنيتها التحتية استعداد الستثمارها فيما يحقق مصالح الشركة وبيانات هذه األراضي كما يليوتهيئة بنيتها التحتية استعداد الستثمارها فيما يحقق مصالح الشركة وبيانات هذه األراضي كما يلي



 الشـركـــة        

 ١٦ 

 بيان بالعقارات األخرى المملوآة للعقاریة     : ١-٥ شكل 
 الموقع )٢م(المساحة 
 حي البساتين ٢٤٤,٦٢٣
 ارض بنبان ٥٩٦,٧٠٠
 )وارالعويضةد(ارض الرمال  ٤٣٠,٧٢٦

 ) طريق ابقيق( الثانية طقة الصناعيةنارض الدمام غرب الم ٥,٦٧٥,٦٣٠
  الدمام- ارض طريق الملك فهد ٣,٩٤١,٩٦٦

 شركة العقارية: المصدر

 استثمارات الشرآة ٣-٥

 الشرآة السعودیة لمرآز المعيقلية التجاري ١-٣-٥
من رأسمال الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري، ويتمثل نشاطها في         % ٢٥لشركة العقارية   تمتلك ا 

انشاء مجمع سكني وتجاري ومكتبي والقيام بجميع األعمال المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة لتلك             
 في والشركة السعودية لمركز المعيقيلية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست              . األغراض

ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بمنطقة قصر الحكم في ) م١/٧/١٩٨٦الموافق (هـ ٢٣/١٠/١٤٠٦
 مليون ريال وهي مملوكة بالتساوي لكل من أمانة مدينة           ٦٠٠مركز المعيقلية التجاري كما يبلغ رأس مالها      

والشركة العقارية السعودية، وتتمثل    الرياض والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية          
 .مشاريع الشركة حتى اآلن في مركز المعيقلية التجاري، وأسواق الديرة    

 )تحت التأسيس(شرآة التمویل العقاري  ٢-٣-٥
من رأسمال شركة التمويل العقاري، ويتمثل نشاطها العقاري في شراء      % ٢,٥تمتلك الشركة العقارية   

وجاري حاليا استكمال اجراءات تأسيس الشركة  .  السكنية بالنقد وبالتقسيط األراضي وبنائها وبيع الفلل والشقق   
تمهيدا إلشهارها وبدأ نشاطها بعد الحصول على وثائق تسجيلها الرسمية وسوف يكون رأسمالها حوالي مليار               

 .ريال، ومن أهم المساهمين بالشركة صندوق اإلستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية       

 عربية المتحدة للزجاج الشرآة ال ٣-٣-٥
من راسمال الشركة العربية المتحدة للزجاج، ويتمثل نشاطها في انتاج الزجاج   % ١٥تمتلك الشركة العقارية   

 . مليون ريال سعودي  ٢٠٠ويبلغ رأسمال الشركة   . المسطح

ج  شفاف مسطح وزجا جزجاج ويشتمل على زجا  من ال  ألف طن   ١٧٥للشركة حوالي  وتبلغ الطاقة اإلنتاجية   
أن تساهم في العقارية فقد رأت للنمو الحالي والمتوقع في الطلب       ونظرا  ،مسطح ملون خفيف وزجاج مطلي 

قد تم سداد    وريال  مليون   ٣٠أي حوالي   من رأسمال الشركة   % ١٥بما نسبته  المتحدة للزجاج  العربية   الشركة 
 . من مساهمة العقارية حتى تاريخه  ألف ريال  ٦٠٠حوالي  

) %١٠(الشركة الوطنية للنقل البحري        كل من    للزجاج ة المتحدة همين في الشركة العربي ومن أبرز المسا  
  شركة عبدالعزيز وصالح أباحسين   و) %٥(مؤسسة النافع للزجاج   و )%١٥ (شركة الغاز والتصنيع الوطنية   و
 .مجموعة من كبار رجال األعمال في المملكة   إلى  باإلضافة) %٥ (مؤسسة رؤوم للزجاج   و) %١٠(

على تأسيس الشركة العربية المتحدة        مؤخرا    وزير التجارة والصناعة     در اإلشارة إلى صدور موافقة معالي      وتج
 البدء في  م٢٠٠٦الربع األخير من عام  ومن المقرر أن يتم خالل  ، )شركة مساهمة سعودية(للزجاج المسطح  

) سبتمبر( اإلنتاج الفعلي في أيلول    أن يتم بدء كما يتوقعينبع الصناعية،   الواقع في مدينة   بناء مصنع الشركة 
 .م ٢٠٠٧من عام 
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 شرآة المرافق الحدیثة للتطویر العقاري المحدودة ٤-٣-٥
من شركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري المحدودة باجمالي قيمة        % ٢,٧٥تملكت العقارية مؤخرا ما نسبته  

وير العقاري المحدودة هي شركة      رياال سعوديا، وشركة المرافق الحديثة للتط    ٤٦,٥٨٥,٥١٦استثمار تبلغ 
سعودية وكيانها ذات مسؤولية محدودة وهي احدى الشركات التابعة لمجموعة صافوال ويتمثل نشاطها الرئيسي                  

يبلغ رأس مال شركة المرافق    . في تطوير وتشغيل المراكز التجارية والنشاطات ذات الصلة    
 ).م١٣/٤/٢٠٠٤الموافق  (هـ ٢٣/٢/١٤٢٥ رياالت سعودية وتم تسجيلها بتاريخ   ١,٦٩٤,٠٠٨,٦١٠

 رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية

 رسالة الشركة
توفير منتج عقاري من الوحدات السكنية والمراكز التجارية واألراضي المطورة بأعلى درجات من الجودة                   

 .واالحترافية مطابق للمواصفات القياسية العالمية   

 رؤية الشركة المستقبيلة   
الشركة في إدارة وتشغيل أكبر عدد من المراكز التجارية بالمملكة، باإلضافة إلى تبني               الحفاظ على ريادة    

مفهوم جديد إلقامة منطقة سكنية مغلقة ذات طراز معماري فريد تحتوي على شقق و فلل سكنية في أحياء     
 .راقية في المدن الرئيسية في بالمملكة باإلضافة إلى تطوير أراضي صناعية جديدة       

 



 

 ١٨ 

  اإلداري للشرآةالهيكل ٦

 الشرآة العقاریةالتنفيذیة بمجلس اإلدارة واإلدارة  ١-٦

 مجلس اإلدارة ١-١-٦
 :من ثمانية أعضاء على النحو التالي     ")  اإلدارة مجلس ("العقاريةشركة   في الدارة اإل مجلس يتألف 

 بالعقاریة  أعضاء مجلس اإلدارة  : ١-٦ شكل 
 الصفة اإلسم الجنسية العمر ٢ألسهمعدد ا

 الرئيس ٣ محمد بن عبداهللا الشريف/األستاذ سعودي ٦٨ ٣٨,٧٤٥,٩٩٥
 عضو مجلس اإلدارة  عبداهللا بن محمد الغليقة/األستاذ سعودي ٦٩ ١,٠٠٠

  مجلس اإلدارةعضو ٤ علي بن إبراهيم المبارك/األستاذ سعودي ٦٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠
  مجلس اإلدارةعضو الح بن إبراهيم الحديثيص/ المهندس سعودي ٦١ ١,٠٠٠
  مجلس اإلدارةعضو عبداهللا بن عبدالرحمن الطاسان/ المهندس سعودي ٧٠ ١,٠٠٠
   مجلس اإلدارةعضو علي بن محمد الصانع/ المهندس سعودي ٦١ ١٤,٥٠٠
  مجلس اإلدارةعضو عامر بن عواض اللويحق/ األستاذ سعودي ٦١ ١,٠٠٠
  مجلس اإلدارةعضو عبداهللا بن ابراهيم المزيد/ ستاذاأل سعودي ٤٩ ١,١٠٠

 العقارية : المصدر

 :وفيما يلي السيرة الذاتية المختصرة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بالعقارية           

  رئيس مجلس اإلدارة ممثل صندوق االستثمارات العامة  ، محمد بن عبداهللا الشريف/األستاذ
حصل ، كما )م١٩٦٥الموافق  (هـ  ١٣٨٥في جامعة الملك سعود عام    حصل على بكالوريوس من كلية اآلداب   

وهو . جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية   م من جامعة  ١٩٧٥عام العامة  دارة   اإل ماجستير فيعلى 
الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري،     : حاليا عضو في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التالية    

 العامة للتأمينات اإلجتماعية، والمؤسسة العامة للموانيء، وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية             والمؤسسة 
للمحاسبين القانونيين، كما يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للنظر في مخالفات البنوك، ورئيس مجلس إدارة                 

جلس الشورى لثالث دورات       محمد الشريف عضوية م    / الشركة السعودية المصرية للتعمير، وقد تقلد األستاذ         
هـ، وتقلد عدة مناصب هامة اهمها وكيل بوزارة المالية واالقتصاد الوطني للشئون المالية           ١٤٢٦-١٤١٣

 هـ، وكيل مساعد بديوان المراقبة العامة خالل الفترة          ١٤١٣-١٤٠٢والحسابات خالل الفترة   
كما شغل   . هـ١٣٩٤-١٣٧٩ترة هـ، مدير عام تفتيش بديوان المراقبة العامة خالل الف    ١٣٩٥-١٣٩٣
الشركة الوطنية التنمية   : محمد في السابق عضوية مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التالية    / األستاذ

، البنك الزراعي العربي السعودي، الشركة السعودية للنقل الجماعي ولألستاذ محمد الشريف                 )نادك (الزراعية  
لكة العربية السعودية، حسابات الحكومة في المملكة العربية           الرقابة المالية في المم   : عدة مؤلفات منها  

 . رؤية تحليلية تطبيقية مقارنة لنظرية اإلدارة    -السعودية، جوهر اإلدارة     

  عضو مجلس اإلدارة ،عبداهللا بن محمد الغليقة/ األستاذ
 مجلس    من جامعة الملك سعود، وهو عضو في       ) م١٩٦٣(هـ ١٣٨٣حصل على بكالوريوس في اآلداب عام      

وعضو لجنة المراجعة بالبنك األهلي التجاري      . م وحتى تاريحة ١٩٩٩إدارة البنك األهلي التجاري منذ عام    
هـ ومحافظ  ١٤٠٠-١٣٩٧وقد تقلد عددا من المناصب المهمة كوكيل وزارة الزراعة والمياه من عام         

الشورى خالل الفترة     هـ،  وعضو مجلس    ١٤١١-١٤٠٠المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من عام      
 .هـ١٤١٨-١٤١٤

                                                 
 )م١/٨/٢٠٠٦الموافق (هـ ٧/٧/١٤٢٧ تاريخ آما في ملكية األسهم  ٢
 سهما  ٣٨٫٧٤٥٫٩٩٥ ممثل أسهم صندوق اإلستثمارات العامة البالغة  ٣
 سهما  ٢٫٨٠٠٫٠٠٠ ممثل أسهم المؤسسة العامة للتقاعد البالغة  ٤



  اإلداري للشركة            الهيكل    

 ١٩ 

  عضو مجلس اإلدارة ممثل المؤسسة العامة للتقاعد،علي بن إبراهيم المبارك  / األستاذ
اإلمام محمد بن سعود    من جامعة ) م١٩٧٤(هـ ١٣٩٤ عام اللغة العربية وآدابها   في البكالوريوس  حصل على 

عضو حالي في مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية    في المملكة، عمل خبيرا في المؤسسة العامة للتقاعد، وهو   
علي المؤسسة العامة للتقاعد       / الزراعية، ورئيس سابق للجنة المراجعة بشركة تبوك الزراعية ويمثل األستاذ        

في عدد من الجمعيات العادية والغير عادية لكل من البنك السعودي لإلستثمار، وشركة أسمنت الشرقية،       
 .للكهرباء، وشركة عسير للسياحة، وشركة النقل البحري   الشركة السعودية الموحدة     

  عضو مجلس اإلدارة ،صالح بن إبراهيم الحديثي / المهندس
 الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة،    م من جامعة  ١٩٧٢عام  في الهندسة المدنية   حصل على بكالوريوس  

العاصمة لإلستشارت الهندسية    وهو عضو مجلس إدارة شركة طنة المتحدة، ورئيس مجلس إدارة مكتب             
، عمل في الدولة في عدة وظائف كان آخرها وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الميزانية          )شركة مهنية(

عضو   : صالح عددا من المناصب منها     / تقلد المهندس  . هـ١٤١٦والتنظيم، ثم انتقل إلى القطاع الخاص عام      
هـ، عضو مجلس    ١٣٩٩-١٣٩٦ار الصناعي للفترة من مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لإلستثم     

هـ، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية التونسية            ١٤٠٨-١٤٠٢إدارة صندوق التنمية العقارية من        
هـ، عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة            ١٤١٢-١٤٠٦لإلستثمار اإلنمائي للفترة من   

هـ، ومجلس   ١٤١٥-١٤١٢إدارة المؤسسة العامة للكهرباء من      هـ، عضو مجلس    ١٤١٥-١٤١١للفترة من  
 . هـ١٤١٦-١٤١٤إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع      

  عضو مجلس اإلدارة،عبداهللا بن عبدالرحمن الطاسان/ المهندس
تكساس بالواليات المتحدة األمريكية،     م من جامعة  ١٩٦٤عام بكالوريوس في الهندسة الكهربائية    حصل على  

 هـ، وانتقل إالى وزارة الصناعة والكهرباء في      ٨/٥/١٣٨٤بالمؤسسة العامة للبترول والمعادن في        تعين 
هـ، وتقلد وظيفة مساعد مدير عام مصلحة الخدمات الكهرباء، ثم تقلد وظيفة مدير الدراسات           ١٢/٥/١٣٩٦

وهو   . ـه١/٧/١٤١٧هـ حتى ١/١١/١٤٠٦واإلحصاء وشغل منصب وكيل لشئون الكهرباء خالل الفترة          
عضو حالي في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس إدارة سابق في مجالس إدارات الشركات                    

الشركة السعودية للسيارات والمعدات وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، وعضو مجلس                       : التالية
ينة الرياض ورئيس مجلس إدارة والعضو      إدارة المرافق العامة لتحلية المياه، عضو في الهيئة العليا لتطوير مد     

 .المنتدب لكهرباء الوسطى، وعضو مجلس ادارة اسمنت تبوك       

  عضو مجلس اإلدارة،علي بن محمد الصانع/ المهندس
رايتون في والية اوهايو في الواليات     م من جامعة  ١٩٧٢عام في الهندسة الصناعية    حصل على بكالوريوس   

شركة الصانع لحفر اآلبار، اليمامة الزراعية،    (إدارة شركات الصانع     المتحدة األمريكية، عضو في مجلس   
 ، عمل كمهندس صناعي في مركز األبحاث والتنمية خالل الفترة     )الوادي للدواجن، مصنع اطباق البيض       

 .م، صاحب ومدير مؤسسة نبلة للمقاوالت    ١٩٧٤-١٩٧٢

  عضو مجلس اإلدارة ،عامر بن عواض اللويحق / األستاذ
الملك عبد العزيز في المملكة، عضو         م من جامعة    ١٩٧٨عام االقتصاد واإلدارة     الوريوس في   حصل على بك  

في مجلس ادارة شركة الطائف لإلستثمار والسياحة، عضو مجلس اإلستثمار بمنطقة المدينة المنورة، عضو                 
تجارة  (اض بالرياض، عضو مجلس إدارة مجموعة تاج المحدودة بالري      ) تصنيع (مجلس المديرين لشركة مداد   

/ ، عضو مجلس اللجنة التنفيذية لرعاية األيتام بالمدينة المنورة عضو مجلس الشوري، وحصل االستاذ                 )عامة
 .عامر على جائزة المدينة المنورة للخدمات العامة والفنادق      

  عضو مجلس اإلدارة ،عبداهللا بن ابراهيم المزيد / األستاذ
الملك سعود ولديه خبرة واسعة في مجال        م من جامعة  ١٩٨١عام إدارة األعمال    حصل على بكالوريوس في  

 .اإلستثمار العقاري حيث مارس أعمال بيع وشراء العقار بشكل خاص   



  اإلداري للشركة            الهيكل    
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 اإلدارة التنفيذیة للعقاریة ٢-١-٦
  وهم  اإلدارةفريق مؤهل يمتلك دراية وخبرة مميزة في اإلدارة التنفيذية للعقارية من المدير العام ومن    تتألف 

 :على النحو التالي   

  العقاریة  التنفيذیة ب أعضاء اإلدارة  : ٢-٦ شكل 
ملكية 
 ٥األسهم

 الصفة اإلسم الجنسية العمر

 المدير العام أحمد بن عبداهللا العقيل/ األستاذ سعودي ٦٢ صفر
 نائب المدير العام أياد بن فهد الدغيثر/ المهندس سعودي ٤٤ صفر
 مدير الشؤون المالية واإلدارية فيصل بن حمد الكثيري/ األستاذ سعودي ٥٦ صفر
 مدير إدارة التشغيل والصيانة سالم بن علي باحبيل/ المهندس سعودي ٥٦ صفر
 مدير اإلدارة العقارية خالد بن محمد السلوم/ األستاذ سعودي ٥٠ صفر

 شركة العقارية: المصدر

 :صرة لكل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية     وفيما يلي السيرة الذاتية المخت    

  المدير العام،أحمد بن عبداهللا العقيل / األستاذ
م من جامعة تكساس للعلوم والصناعة ثم ماجستير في      ١٩٧١حصل على بكالوريوس فيزياء ورياضيات عام   

م، شغل العديد     ١٩٧٢االقتصاد والرياضيات من جامعة تكساس ايه اند أم، بالواليات المتحدة األمريكية عام      
من المناصب والتي تطلب في معظمها دراية كافية وخبرات مميزة في قطاع التنمية واالستثمار فقد كان أمينا           
عاما لصندوق االستثمارات العامة بوزارة المالية ورئيسا  لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا            

أحمد  / كما شغل األستاذ  . ا  في مجلس إدارة البنك العربي الوطني        ومديرا  عاما  لصندوق التنمية العقارية وعضو        
 .عضوية  مجلس إدارة الشركة العقارية ورئيسا  لمجلس إدارتها       

 أياد بن فهد الدغيثر، نائب المدير العام/ المهندس
م، وعمل في الشركة   ١٩٨٥حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة وسكانسون في عام    

مثل الشركة في  . رية السعودية منذ تأسيسها وكلف بالعديد من المهام، إضافة إلى مهام إدارته الرئيسة       العقا
العديد من اللقاءات الداخلية والخارجية، وهو عضو  مجلس إدارة شركة طيبة للتنمية العقارية واالستثمار سابقا           

 الشركة العربية المتحدة للزجاج       وعضو مجلس إدارة شركة بلوك اليمامة والجرانيت وعضو مجلس إدارة             
 .وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية     

 فيصل بن حمد الكثيري، مدير الشؤون المالية واإلدارية   / األستاذ
م من جامعة الملك سعود في المملكة، وهو عضو            ١٩٧٩حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام        

انونيين وعضو جمعية المحاسبين السعوديين وعضو الهيئة الخليجية للمحاسبين           الهيئة السعودية للمحاسبين الق   
عمل األستاذ فيصل في عدد من المجاالت حيث عمل أمينا  للخزينة في البنك األهلي التجاري          . القانونيين

قبة الداخلية   ومراجع داخلي في صندوق التنمية الصناعية، ومديرا  إلدارة التمويل واإليرادات ومدير إدارة المرا                   
في شركة الكهرباء الموحدة في المنطقة الجنوبية، كما عمل كمساعد  لمدير عام الشئون المالية في الشركة         
الوطنية للتنمية الزراعية، ومديرا  عاما  للشركة السعودية التركية للنقل المحدودة، ومديرا  للشئون المالية                

 .للشئون المالية واإلدارية في شركة الجاسرية للتقسيط     واإلدارية في شركة القصيم الزراعية، ومديرا     

  مدير إدارة التشغيل والصيانة   ،سالم بن علي باحبيل / المهندس
 التحق  . م من جامعة الملك سعود في المملكة  ١٩٨٠حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية في عام      

منصب المهندس  م تم تعديل ١٩٨٩ عام  وفي،عيرامهندس مشكم ١٩٨٠الشركة العقارية السعودية في عام  ب
حيث مشروع تنفيذ سفارة المملكة في دولة قطر  من أهم المشاريع التي اسندت إليه   ع واري مدير مش سالم إلى

                                                 
 .)م١/٨/٢٠٠٦الموافق (هـ ٧/٧/١٤٢٧ تاريخ آما في ملكية األسهم  ٥



  اإلداري للشركة            الهيكل    

 ٢١ 

 وهو المنصب الذي يشغله      مديرإلدارة التشغيل والصيانة   كم تم تعيينه ١٩٩٨ وفي عام قام بإدارة المشروع، 
 .حاليا

 لوم، مدير اإلدارة العقاريةخالد بن محمد الس/ األستاذ
هـ كمساعد لمدير المشتريات ثم  ١٤٠١حاصل على شهادة الثانوية العامة كان قد التحق بالشركة في عام    

م، وهو عضو  ٤/٨/١٩٩٨شغل وظيفة مدير إدارة المستودعات إلى أن أصبح مديرا إلدارة العقارية بتاريخ      
 .في لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية  

  أعضاء مجلس اإلدارةاتویضتع ٣-١-٦

 م٢٠٠٥ م،٢٠٠٤م، ٢٠٠٣بلغ ما تقاضاه أعضاء مجلس إدارة الشركة العقارية من مكافآت لألعوام الثالثة        
فيما بلغ ما تم استالمه عن بدل     .  ريال على التوالي    ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال و ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال و١,٦٠٠,٠٠٠

  ريال  ١٠٠,٠٠٠ ريال و ٨٦,٠٠٠م ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤م و٢٠٠٣حضور جلسات مجلس اإلدارة لألعوام     
 فلديه   المدير العام  اإلدارة، أما   س ال يوجد عقود عمل ألعضاء مجل      ريال على التوالي، علما بأنه   ٨٦,٠٠٠و

 .غير محدد المدة   عقد عمل  

  والمدراء والموظفين األساسييناإلدارةعضاء مجلس من أقرار إ ٤-١-٦
 بما   الشركة  مجلس إدارة وسكرتير واإلدارية  ؤون المالية     ومدير الش والمدير العام    اإلدارة مجلس أعضاء يقر 
 :يلي

 . إفالسإلجراءات أو خضعوا   هم في أي وقت من األوقات إفالس  شهروابأنهم لم ي 
د أو ترتيبات    ونه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عق             أ 

لها تأثير كبير  مزمع إبرامها  د أو ترتيبات    و أو عق بة سواء محررة أو غير محررة كتا     سارية المفعول 
 .اإلصدار  نشرة  إعداد  أعمال الشركة وقت    على 

 غير نقدي خالل السنتين     عوض أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة  أو أي        الشركة  لم تمنح  
التنفيذيين،  ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار        السابقتين لتاريخ تقديم طلب زيادة رأس المال         

 .القائمين بالترويج أو الخبراء الذين لهم عالقة بعملية بيع أو طرح أي أوراق مالية من قبل الشركة            أو

   المدير العام   إن نظام الشركة األساسي والقوانين التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو                 
ت تمنح لهم أو حق  آمكاف صية، أو التصويت على  حق التصويت على عقد أو إقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخ   

 .اإلقتراض من الشركة 

 عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة ٥-١-٦
وبإستثناء ما تم إيضاحه أعاله، لم يبرم أي        .العقارية عقد عمل غير محدد المدة مع          المدير العام للشركة    أبرم 

 .ن شركاتها التابعة أوالشقيقة من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد عمل أو خدمة مع الشركة أو مع أي م          

 لجان مجلس اإلدارة ٢-٦

 لجنة المراجعة ١-٢-٦
 :تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على النحو التالي       

  بالعقاریة  مراجعةال لجنة أعضاء : ٣-٦ شكل 
 الصفة اإلسم الجنسية العمر
 رئيس لجنة المراجعة بدالرحمن الطاسانعبداهللا بن ع/ المهندس سعودي ٧٠
 عضو لجنة المراجعة علي بن محمد الصانع/ المهندس سعودي ٦١
 عضو لجنة المراجعة عبد الرحمن بن محمد الخميس / االستاذ سعودي ٦٢

 العقارية : المصدر
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 :وتتلخص مهام لجنة المراجعة الداخلية باآلتي   
النظام المحاسبي من الناحيتين النظرية والتطبيقية واقتراح       تقييم نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك      

 .التعديالت التي تراها ضرورية لضمان فاعلية األنظمة الموضوعة للرقابة الداخلية         
فحص فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خالل القيام باالختبارات الالزمة طبقا لبرنامج              

 .ة للنظام الرقابي وتحديد المسؤوليات عند اخفاقها     مراجعة شامل للتحقق من تطبيق الشرك   
االتصال بمديني ودائني الشركة سواء فيما يتعلق بالمديونيات التجارية أو غيرها بهدف تأكيد تلك     

 .األرصدة وحفظ حقوق الشركة لدى الغير     
السعودية    التحقق من قيام الجهاز المحاسبي في الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة         

 .للمحاسبيين القانونيين 
 .ترشيح المحاسب القانوني للشركة    

وتجدر اإلشارة أن لجنة المراجعة ترفع تقاريرها مباشرة لمجلس اإلدارة وذلك بغرض تطبيق أعلى درجات            
 .االستقاللية

ة وقد بلغ ما تقاضاه أعضاء لجنة المراجعة في الشركة العقارية عن بدل حضور جلسات لجنة المراجع              
 . ريال على التوالي  ٢٢,٠٠٠ ريال و٢٤,٠٠٠ ريال و ٣٦,٠٠٠م ٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٣لألعوام  

 لجنة األراضي واالستثمار ٢-٢-٦
 :على النحو التالي  أعضاء   خمسة من األراضي واالستثمار   جنة  لتتكون 

 عقاریة أعضاء لجنة األراضي واالستثمار بال  : ٤-٦ شكل 
 الصفة اإلسم الجنسية العمر
 رئيس اللجنة   محمد بن عبداهللا الشريف/األستاذ سعودي ٦٨
 عضو اللجنة  عامر بن عواض اللويحق/ األستاذ سعودي ٦١
 عضو اللجنة  عبداهللا بن ابراهيم المزيد/ االستاذ سعودي ٤٩
 عضو اللجنة  صالح بن إبراهيم الحديثي/ المهندس سعودي ٦١
 عضو اللجنة  أحمد بن عبداهللا العقيل/ األستاذ سعودي ٦٢

 العقارية : المصدر

 :وتتلخص مهام لجنة األراضي واالستثمار باآلتي 
تقييم الفرص االستثمارية العقارية للشركة قبل الشروع فيها وذلك من خالل تقييم مواقع العقارات       

 .ق أهدافها  المقترحة والتأكد من جدواها فيما يخدم مصالح الشركة ويحق     
تقديم االقتراحات التي تراها مناسبة بخصوص الفرص المدروسة والتي تثبت مالئمتها ألغراض         

 .الشركة إلى اإلدارة التنفيذية    
 .التأكد من ملكية العقارات المرشحة لإلستثمار والجوانب القانونية األخرى الهامة ذات الصلة         
 .المستجدات أوال بأول فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها      كما تقوم اللجنة باطالع مجلس اإلدارة على كافة      

 ضوابط إدارة الشرآة ٣-٦

 :تخضع الشركة لعدد من الضوابط الداخلية والخارجية فيما يلي بيانها         

 انظمة ولوائح الشرآة ١-٣-٦
تتبنى الشركة لوائح وانظمة داخلية مفصلة تشمل كافة السياسات واالجراءات الواجب اتباعها والتوصيف               

ي بشكل يضمن وضوح مسؤوليات كافة أقسام الشركة ومسؤوليات العاملين فيها، كما توضح تلك          الوظيف 
 .اللوائح عالقة الموظفين بالشركة والضوابط المنظمة لتلك العالقة بشكل يضمن حقوق والتزامات الطرفين             



  اإلداري للشركة            الهيكل    

 ٢٣ 

ت الصرف والقبض    كما تتبنى الشركة أنظمة مالية داخلية لتنظيم كل ما يتعلق بالشؤون المالية من سياسا        
 .والبيع والشراء خصوصا فيما يتعلق بالصالحيات الممنوحة لألشخاص العاملين في تلك األقسام        

 إدارة الرقابة الداخلية ٢-٣-٦
تقوم إدارة الرقابة الداخلية بموجب الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة بالتحقق من التزام اإلدارة                

كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالتحقق من التزام      .  في األنظمة واللوائح المعتمدة    التنفيذية بكافة البنود الواردة   
الجهاز المالي بالشركة بالمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما ينطبق              

 :ومن أهم المسؤوليات المنوطة بهذه اإلدارة ما يلي       . على نشاط الشركة  
عة عمليات الصرف بهدف التحقق من سالمة اإلجراء واكتمال كافة المرفقات الالزمة لدعم عملية   مراج 

الصرف، كما تشمل مسؤولية إدارة الرقابة الداخلية التحقق من إلتزام أصحاب الصالحيات وعدم تجاوز                  
 .الصالحيات الممنوحة لهم 

تحقق من صحة التوجيه المحاسبي    مراجعة عمليات الصرف والقبض من الناحية المحاسبية بهدف ال   
لتلك العمليات وأنها قيدت في السجالت المحاسبية بطريقة سليمة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف      

 .عليها

 مراقب حسابات الشرآة الخارجي ٣-٣-٦
تتم المراقبة الخارجية بواسطة محاسبين قانونيين مرخصين ويتم تعيينهم أوإعادة تعيينهم سنويا بواسطة         

ويصدر مراقب الحسابات الخارجي تقريرا يعرض فيه رأيه فيما يتعلق   . ية العمومية العادية للمساهمين   الجمع
بعدالة المركز المالي وأنه ال يوجد أي خلل مادي في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة كما يؤكد فيه أنه ال يوجد                

ه ال يوجد للشركة خيار في تعيين  وبالرغم من أن . أي أخطاء جوهرية في حسابات العام موضوع التدقيق  
مراقب الحسابات الخارجي بموجب نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، إال أنه ال يمكن التقليل من شأن     
الرأي الصادر عن مراقب الحسابات الخارجي نظرا لكونه رأي صادر عن جهة مستقلة استقالال تاما عن       

 .أو غير مباشرة فيها إدارة الشركة وال تملك أي مصلحة مباشرة       

 دیوان المراقبة العامة ٤-٣-٦
تخضع الشركة لمراجعة سنوية يقوم بها ديوان المراقبة العامة حيث تمتلك جهات تابعة للدولة حصة تزيد عن     

ويقوم ديوان المراقبة   . هـ١٣٩٨ لعام ٣٩٠من الشركة العقارية وذلك بناء على القرار الوزاري رقم      % ٢٥
وبالتالي، تضفي هذه الرقابة بواسطة الديوان       . لة بمراجعة حساب الشركة بشكل سنوي العامة بالنيابة عن الدو  

 .مزيدا من الضوابط اإلدارية والمالية على عمليات الشركة       

 الموظفون  ٤-٦

بعدد   فيما يلي ملخص و . موظفا٧٩ي  حوال م٢٠٠٦ فبراير ٢٨ بتاريخ  الشركة بلغ عدد الموظفين العاملين في       
 :امها الرئيسية اقس حسب  موظفي الشركة

 موظفو الشرآة حسب القسم  :٥-٦ شكل 
  السعوديين غير السعوديين المجموع نسبة السعوديين 

 اإلدارة العامة ٣٩ ٢١ ٦٠ %٦٥
 إدارة التشغيل والصيانة ٣ ١ ٤ %٧٥
 المراكز التجارية والمجمعات السكنية ٦ ٩ ١٥ %٤٠
 المجموع ٤٨ ٣١ ٧٩ %٦١

 العقارية : المصدر



  اإلداري للشركة            الهيكل    

 ٢٤ 

 السعودة ١-٤-٦
تعمل الشركة جاهدة على استقطاب وتحفيز الكوادر الوطنية واحاللها تدريجيا مكان الكوادر غير السعودية             

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة        . بغية تحقيق أعلى معدالت السعودة الممكنة في القطاع الذي تعمل فيه       
 .%٦١حوالي   م ٢٠٠٦ فبراير ٢٨حتى 

وبالرغم مما تواجهه الشركة من صعوبات في توظيف السعوديين نظرا لطبيعة نشاطها حيث أن الشريحة             
الكبرى منهم تقع ضمن فئة العمالة التي تعتمد عليها الشركة بصورة أساسية في أعمال الصيانة والخدمات            

دتها بشكل مستمر نظرا لما أولته من      األخرى، إال أنها استطاعت أن تحقق نسبة سعودة مرتفعة وتسعى لزيا        
اهتمام بهذا العنصر اإلقتصادي الهام كما تستقطب الشركة الكوادر السعودية الشابة وتقوم بتدريبها بشكل       

 .مستمر



 

 ٢٥ 

 نبذة عن السوق ٧

تعمل فيه الشركة من تقديرات   الذي    السوق تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص         
وتتحمل الشركة المسؤولية عن صحتها، كما تم      قام باعدادها الجهاز الفني المختص بالشركة  ودراسات للسوق  

بعض الجهات الرسمية في المملكة كوزارة االقتصاد       معدة بواسطة   متاحة للعموم  وبيانات معلومات  االستعانة ب
 هذه المعلومات بصورة     تأكيد ولم يتم . والتخطيط والهيئة العليا للسياحة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض            

صحة أو     الشركة، وال يمكن تقديم أي ضمان بشأن      أي من مستشاري   أو ساب مستقلة من ق ب ل الشركة أو    
اكتمال المعلومات التي تم الحصول عليها من تلك الجهات الرسمية في المملكة، ولكونها معلومات متاحة           

 .البيانات في هذه النشرة  للعموم فلم يتم الحصول على موافقات بادراج تلك    

 تطور صناعة العقار ١-٧

تطورت صناعة العقار في المملكة في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ فبينما كان نشاطها في السابق يقتصر              
بشكل رئيسي على بيع وشراء األراضي، بدأ تجار العقار في تطوير األراضي وإيصال جميع الخدمات إليها      

الستثمار في العقارات فأصبحت تتم من خالل بناء الوحدات السكنية   قبل تسويقها، كما تطورت طرق ا
 ومن المتوقع أن يزداد النشاط العقاري في المملكة خالل      .وتسويقها وكذلك تشييد المراكز التجارية وتشغيلها  

السنوات الخمس القادمة  نتيجة الزيادة المتوقعة في عدد السكان وفي االستثمارات الخاصة في المباني      
وقد كان لعودة رؤوس األموال الخاصة من الخارج في السنوات األخيرة دورها اإليجابي في              . المساكنو

ويرتبط القطاع العقاري وقطاع البناء بعالقة وثيقة حيث شهد قطاع البناء  . تنشيط سوق العقارات في المملكة 
 بليون ريال في عام    ٣٩,٤٤طاع من  تطورا  ملحوظا  خالل خطة التنمية السابعة فارتفعت القيمة المضافة للق       

، بمتوسط )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥ بليون ريال في عام ٤٦,٩٦إلى نحو ) م١٩٩٩(هـ  ١٤١٩/١٤٢٠
وقد بلغ حجم االستثمارات   . خالل خطة التنمية السادسة     % ٢,١٦مقارنة بـ % ٣,٦معدل نمو سنوي قدره   

ويشمل قطاع العقار العديد من األنشطة      . ون ريال  بلي ٨,٥٣المنفذة في القطاع خالل خطة التنمية السابعة نحو       
أهمها تشييد الوحدات السكنية وشراء وبيع وتطوير األراضي وهو نشاط العقارية الرئيسي، باإلضافة إلى               

 .٦تشييد وتشغيل المراكز التجارية  

 حجم السوق ٢-٧

 الوحدات السكنية ١-٢-٧
 

اصر المحددة للطلب العددي والنوعي على         غرافية واالقتصادية واالجتماعية أهم العن     وت عد العوامل الديم    
غرافية تحدد مسار النمو المتوقع للمساكن والتجهيزات المرتبطة بها،          والمساكن، فمعدالت النمو والسمات الديم     

وقد بلغ عدد المساكن التي تم      . مساحتهكما تحدد األوضاع االقتصادية واالجتماعية نوع المسكن ومستواه و      
ألف  ) ٣٠٠( نحو )م٢٠٠٤-٢٠٠٠(هـ ١٤٢٥-١٤٢١خالل خطة التنمية السابعة   إنجازها ويجري تنفيذها 

ألف وحدة، في حين مو ل صندوق التنمية العقارية           ) ٢٤٠(وحدة سكنية، مو ل ونف ذ القطاع الخاص منها نحو        
عة  كما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية خالل خطة التنمية الساب      . ألف وحدة سكنية  ) ٦٠(الباقي وقدره 

 .ألف رخصة بناء إلقامة مساكن خاصة واستثمارية  ) ١٥٠(نحو 

مليون مسكن، في  ) ٣,٩٩(من إجمالي عدد المساكن في المملكة البالغة نحو      %) ٧٥(لقد مو ل القطاع الخاص   
ألف وحدة سكنية    ) ٢٤,٥(آالف مسكن، باإلضافة إلى ) ٦١٠(حين تولى صندوق التنمية العقارية تمويل   

                                                 
 .  خطة التنمية الثامنة، وزارة االقتصاد والتخطيط-تحليل الطلب خطة التنمية الثامنة : المصدر  ٦
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مليون قطعة أرض سكنية  ) ١,٥(في إطار برنامج اإلسكان العام العاجل، ومنحت الدولة       وفرتها الدولة  
 .٧ألف وحدة سكنية إلسكان موظفيها    ) ٢٥٠(كما وفرت بعض الجهات الحكومية األخرى  . للمواطنين 

 فائض الطلب التراكمي للوحدات السكنية في السوق العقارية بحسب مناطق المملكة             ) ١-٧( يوضح الشكل     و
نهاية خطة التنمية السابعة     الذي عجز السوق العقاري عن تلبيته وذلك في        )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥ لخال

هذا   ، و يقدر    المحدود   الدخل  من قبل ذوي   الوحدات السكنية    الطلب على    مستوى   مؤشرا  على   يعتبروالذي  
 :٨ا ألف مسكن ٢٧٠بنحو الطلب  

 )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥فائض الطلب التراكمي للوحدات السكنية في السوق العقارية بحسب مناطق المملكة     : ١-٧ شكل 
 المناطق )باآلالف (الطلب فائض  (%)ة النسب

 لرياض ا ٤٠ ١٤,٨
٤٤ ١٦,٣  مكة المكرمة 
٢٠ ٧,٤  المدينة المنورة
١٢ ٤,٤  القصيم
٢٧ ١٠  الشرقية

٣٢ ١١,٩  عسير 
١٢ ٤,٤  وكتب
١٩ ٧  حائل
٨ ٣  الحدود الشمالية

٣٠ ١١,١  جازان 
٨ ٣  نجران 
٨ ٣  الباحة

١٠ ٣,٧  الجوف 
٢٧٠ ١٠٠  اإلجمالي الكلي

 )م٢٠٠٩-م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٩/١٤٣٠-١٤٢٥/١٤٢٦خطة التنمية الثامنة، وزارة االقتصاد والتخطيط : المصدر

 الطلب على األراضي ٢-٢-٧
المشروعات العقارية في المملكة، وتطوير    تطوير ضح أهمية  يت ١-٧مما تم استعراضه آنفا ضمن الشكل   

 .٩في مختلف مناطق المملكة للوفاء بالطلب على الوحدات السكنية        أراضي سكنية 

 ١٠حجم سوق المراآز التجاریة ٣-٢-٧
مركز   ٦١  ما مجموعه م٢٠٠٥الرياض حتى عام    بلغ عدد المراكز التجارية المفتوحة والمغلقة في مدينة      

 .١١ مفتوح مركز تسوق ٣٣معرضا تجاريا و ٥,٩٢٩وتضم    مغلقكز تجاري مر ٢٨  منهاتسوق

 العوامل المؤثرة على السوق العقاري ٣-٧

 :تعتبر العوامل التالية من أهم العوامل المؤثرة على السوق العقاري في المملكة          

                                                 
 .  وزارة االقتصاد والتخطيط-خطة التنمية الثامنة  : المصدر  ٧
 .  وزارة االقتصاد والتخطيط-خطة التنمية الثامنة  : المصدر  ٨
 .زارة االقتصاد والتخطيط  و-خطة التنمية الثامنة :المصدر  ٩
 .م بواسطة الشركة العقارية السعودية ٢٠٠٥دراسة سوق المراكز التجارية  :المصدر   ١٠
واألدلة التجارية الصادرة عن الغرفة التجارية بالرياض   مدينة الرياض،لتطوير وفقا للبيانات المتاحة من الهيئة العليا للسياحة والهيئة العليا    ١١

 وتجدر اإلشارة إلى انه حتى اآلن ال يوجد إحصائيات دقيقة  .ودليل التسوق اإللكتروني لمدينة الرياض) م٢٠٠٦ال لعام دليل سيدات األعم(
المراكز في هذا االطار مدينة الرياض لتطوير  الهيئة العليا تغطي المعلومات الصادرة عنلمراكز التسوق في مدينة الرياض حيث ومنفصلة 

 علي ت الشركة م، لذا اعتمد٢٠٠٢حتى نهاية عام الفترة  فإنها تغطيالهيئة العليا للسياحة الصادرة عن بيانات الأما ت، االتجارية والسوبرمارك
 .م ألشهر األسواق التجارية في مدينة الرياض٢٠٠٥البحث الميداني الذي قامت به عام 
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 المناخ االقتصادي في المملكة  
 األنظمة العمرانية  
 التمويل طريقة  
 العادات والتقاليد واألعراف     بما في ذلك  النمط االجتماعي   
 القدرة الشرائية   
 مساحة العقارات التي يتم تطويرها  

 المناخ االقتصادي في المملكة ١-٣-٧
تعيش نموا اقتصاديا متسارعا ونشطا نتيجة لعدة تغيرات اقليمية         المملكة العربية السعودية      ال شك في أن    

لك زيادة انتاجها من النفط كأهم قطاعات       كذلعضوية منظمة التجارة العالمية، و     كانضمام المملكة    ودولية 
/١٤١٩ بليون ريال في عام  ٦٠٣,٦ قيمة الناتج المحلي اإلجمالي من نحو    وقد ارتفعت . الصناعة في المملكة  

، حيث بلغ معدل   )م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٤/١٤٢٥ بليون ريال في عام  ٧١٤,٩ حوالي إلى ) م١٩٩٩(هـ ١٤٢٠
معدل   ، ويفوق هذا المعدل متوسط      خالل خطة التنمية السابعة  في المتوسط سنويا      % ٣,٤ نحو  الفعليالنمو  

 معدل النمو الذي تحقق خالل الخطة     كم أنه يفوق ، %٣,١٦ بنسبةالنمو الذي استهدفته خطة التنمية السابعة   
 .١٢%١,١١السادسة ومقداره   

 األنظمة العمرانية ٢-٣-٧
مات الواجب اتباعها من قبل المستثمرين   تتطلب التنظيمات المدنية والعمرانية في المملكة مجموعة من التعلي  

محددة من العقار يسمح باستغاللها في    نسبة  ومن تلك التظيمات على سبيل المثال وجود      في السوق العقاري،  
ال شك أن    االرتدادات، و اقامة المباني وكذلك وجوب ترك مساحات شاغرة معينة عند اقامة المباني تعرف ب       

 .طلقة على استغالل كافة المساحات العقارية في البناء والتصميمات الحرة هذه العوامل تحد من القدرة الم    
 .تعتبر الفلل والدبلكسات والمباني السكنية هي االنشاءات األكثر شيوعا في المملكة       و

 التمویل ٣-٣-٧
د  المناسب للمشاريع العقارية احد أهم العوامل التي تؤثر على سوق العقار في المملكة، وق               التمويل   يعتبر ايجاد  

 هـ  ١٤١٩/١٤٢٠-١٤١٥/١٤١٦ السادسة     خالل خطة التنمية     %٦٥انخفضت نسبة ملكية المساكن من   
 هـ   ٤٢٤/١٤٢٥-هـ١٤٢٠/١٤٢١خالل خطة التنمية السابعة    % ٥٥إلى   )م١٩٩٩-١٩٩٥(
 نظرا لمحدودية فرص التمويل العقاري وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية        )م٢٠٠٤-٢٠٠٠(

 .١٣عليها خالل السنوات األخيرة   للطلب المتزايد    

 :على النحو التالي   ثالثة أقسام   المشاريع العقارية إلى  مصادر تمويل  ويمكن تلخيص  
  وهو مبلغ يقدم من صندوق التنمية العقارية، ويحصل بموجبه المستفيد على   : التمويل الحكومي   

درها البلديات    بناء مسكن خاص يتوافق مع أنظمة البناء التي تص  بغرض  ريال ٣٠٠,٠٠٠مبلغ 
وبالطبع فإن هذا التمويل يخضع لشروط الجهات الممولة            ،المعنية في المنطقة المراد البناء بها    

 .باألنظمة البلدية  وأهمها التقيد  
 .سرية وما شابهها يعتمد بصورة أساسية على المدخرات والقروض األ      و: الذاتي التمويل   
 .في هذه الحالة هي البنوك وشركات التقسيط      غالبا ما تكون الجهات الممولة     و: التمويل الخاص   

                                                 
 . وزارة االقتصاد والتخطيط–خطة التنمية الثامنة : المصدر  ١٢
 .  وزارة االقتصاد والتخطيط-ة التنمية الثامنة خط:المصدر  ١٣



 نبذة عن السوق           

 ٢٨ 

 النمط االجتماعي ٤-٣-٧
مهم جدا في تطور المشاريع العقارية وتشكيل الخصائص التي يتسم بها سوق       دور  تلعب العادات والتقاليد 

، وبالرجوع إلى البيانات    ١٤ أن غالبية السكان يفضلون المساكن المستقلة      الدراسات   وقد أظهرت  .العقارات
، تتضح  ٢-٧الشكل  عدد الوحدات السكنية في المباني المأهولة خالل الفترة الماضية كما في          المتوفرة عن  

 والبيوت الشعبية ذات المداخل الخارجية      كالفلل معدالت المباني السكنية ذات الوحدة السكنية الواحدة       الزيادة في
ـ ١٤١٧ حيث شكلت نسبتها في عام  ،المستقلة  المباني  فيما شكلت. لسكنيةمن مجموع المباني ا  % ٥٧  حوالي ه

عدد المباني التي تحوي   أما . من مجموع المباني السكنية % ٢٦  حواليالتي تحوي ثالث وحدات أو أكثر  
من % ٧٤تصبح نسبة المباني السكنية ذات المدخل المستقل       بالتالي،  و. %١٧فقد مثلت وحدتين سكنيتين فقط 

 .فقط % ٥٥ هـ١٤١١مجموع المباني بعد أن كانت تشكل في عام   

  الموجودة في المباني     حسب عدد الوحدات  ب عدد الوحدات السكنية المأهولة ونسبتها    : ٢-٧ شكل 
  هـ١٤٠٧ هـ١٤١١ هـ١٤١٧

 المأهولة السكنية إجمالي عدد الوحدات  ٢٠٤,٨٤٤ ٣٠٧,٩٨٦ ٤٣٣,٥٩٨
 ذات وحدة سكنية واحدةنسبة المباني السكنية  %٣٨ %٣٢ %٥٧
 نسبة المباني السكنية ذات الوحدتين السكنيتين  %١٩ %٢٣ %١٧
 نسبة المباني السكنية ذات الثالث وحدات فأكثر  %٤٣ %٤٥ %٢٦

 ـه١٤١٨هيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ال مركز المشاريع والتخطيط، ، الرياض،تقرير أولي للمراجعة-تقرير اإلنسان والبيئة: المصدر

 القدرة الشرائية ٥-٣-٧
 وجيزة من مسيرتها التنموية من مضاعفة دخلها عدة مرات، وقد بلغ متوسط نصيب            فترةتمكنت المملكة خالل  

 هـ   ١٤٢٤/١٤٢٥ ألف ريال في عام   ٤٣,٣الفرد السعودي من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة نحو        
١٤٢٤-هـ١٣٩١/١٣٩٢خالل المدة    % ٠,٨٧قدره   معدل سنوي   متوسط بنصيب الفرد  ، حيث نما )م٢٠٠٤(
 ذلك، لم تتمكن كافة فئات المجتمع من تأمين مساكن      الرغم من  وعلى  . )م٢٠٠٤ -م  ١٩٧١(هـ ١٤٢٥/

ويزداد األمر صعوبة لهذه    . خاصة بدء من امتالك األرض وانتهاء  بتمويل بناء المشروع السكني الخاص   
ار األراضي وانخفاض مساحة األراضي السكنية المتاحة ضمن  الشريحة في المجتمع مع استمرار ارتفاع أسع 

النطاق العمراني للمدن، باإلضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات      
 .الشرائية لألفراد  

 مساحة العقارات التي یتم تطویرها ٦-٣-٧
دية األراضي مكتملة المرافق المتاحة للتطوير      تتميز المدن الكبيرة في المملكة بارتفاع كثافتها السكانية ومحدو     

ويعتبر تحديد النطاق العمراني للمدن مع استمرار    . وارتفاع تكاليف تطويرها، مما يسهم في ارتفاع أسعارها
نمو سكانها أحد أهم اسباب نقص المعروض من األراضي السكنية في ظل تزايد الطلب عليها، وعليه فإن              

راضي سكنية داخل النطاق العمراني للمدن الكبيرة لزيادة المعروض منها وتطوير         معالجة ذلك تتطلب توفير أ 
المناطق المجاورة لها وتزويدها بكافة المرافق الالزمة بغرض تلبية الطلب المتزايد عليها، وألجل توفير          
 مساحات أكبر لألغراض السكنية، وتشجيع التوجه نحو التوسع العمراني الرأسي، وترشيد المساحات        

 .المخصصة لألغراض التجارية  

 

                                                 
 .هـ١٤٢١هيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ال المستقبلية من اإلسكان،  تحديد احتياجات الرياض:  المصدر ١٤



 

 ٢٩ 

 األعمال للمرآز المالي للشرآة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل  ٨

 تقرأ يجب ان    مبنية على و عمالها أ لمركزها المالي ونتائج    دارة الشركة العقارية السعودية      إ إن مناقشة وتحليل   
 إعدادها    ، والتي تم  م٢٠٠٣م و٢٠٠٤ وم٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١للسنوات المنتهية في    المراجعة  مع القوائم المالية  

التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون، وكذلك القوائم       /السادة إدارة الشركة وتم مراجعتها من قبل   من قبل
م والتي تم إعدادها من قبل إدارة الشركة         ٢٠٠٥م و  ٢٠٠٦ مارس  ٣١المالية المفحوصة للفترة المنتهية في     

 .)إبراهيم السبيل وشركاه   (بون السعوديون    مكتب المحاس/ وتم فحصها من قبل السادة 

بواسطة إدارة الشركة بيانات ذات طبيعة          المعدة  تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج األعمال         
وقد تختلف البيانات الختامية بشكل جوهري     . مستقبلية تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة      

 لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرة،                عن هذه البيانات نتيجة  
 ".عوامل المخاطرة  "خصوصا في قسم 

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية ١-٨

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم        
لية لشركة العقارية دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفحصها                    الما

 .وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين       

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل               
م وحتى    ٢٠٠٦ يناير  ١م وخالل الفترة من  ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤م و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في لثالث سنوات المنتهية   ا

 .تاريخ نشرة اإلصدار 



 األعمال       للمركز المالي للشركة ونتائج                      اإلدارة     مناقشة وتحليل            

 ٣٠ 

 قائمة المرآز المالي ٢-٨

م  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١تلخص األشكال التالية بيانات قائمة المركز المالي المراجعة للسنوات المالية المنتهية في          
م ويليها تحليال ألهم   ٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس ٣١لفترتين المنتهيتين في  م والمفحوصة ل   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤و

 :بنودها

 )ریال سعودي (قائمة المرآز المالي   : ١-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 األصول     

  المتداولةاألصول     
 نقد لدى البنوك ١,٧٥٥,٣٧٩ ٣,٠٨٦,٥١٧ ١٨,٢٩٥,٢٤٠ ٨١٧,٦١٢ ٢,٨٣٧,١٩٩

 استثمارات متداولة ١٧٢,٠٥١,٤٦٣ ٨٣,٦٨٣,٠٢١ ١٣٦,٠٤٨,٦٤٨ ٥٤,٠١٤,٨٧٥ ١٢٣,٠٢٦,٩٧٩
 صافي الذمم المدينة ٧٠,٠٣١,٨٢٦ ٦٥,٨٧٢,١١٢ ٥٣,٨١١,٣٧٧ ٦٤,٤١٩,٥٩٩ ٨٢,٠٦٧,٨٦٤
 صافي المخزون ٢,٨٩٩,٠٣٨ ٣,٤٠٤,٤٦٢ ٢,٩١٨,٨٣٥ ٣,٤٥٤,٨٠٠ ٤,٠٨٤,٩١٩
 خرىاألمدينة الرصدة األ ٢,٦٥١,٧٢٧ ١,٧٩٨,٨١٤ ١,٥٠٣,٦٠٩ ١,٧٧٦,٥٥٥ ١,٧٧٨,٣٨٦

  األصول المتداولةمجموع ٢٤٩,٣٨٩,٤٣٣ ١٥٧,٨٤٤,٩٢٦ ٢١٢,٥٧٧,٧٠٩ ١٢٤,٤٨٣,٤٤١ ٢١٣,٧٩٥,٣٤٧
 األصول غير المتداولة     

 وفق حقوق الملكيةاستثمارات  ١٩٦,٩٥٦,٥٤٤ ١٧٤,٦٥٠,٩٩٨ ١٩٦,٩٥٦,٥٤٤ ١٧٤,٦٥٠,٩٩٨ ١٦٣,٥١٩,٥٨٨
 االستثمارات األخرى ٢١,١٤٠,٠٥٧ ١٩,٣٧٣,٧٨٤ ١٣,٦٨٤,٨٠٩ ١٩,٥٣٨,٥٥٤ ٢٢,١٩١,٥٢٣
 مشروعات تحت التنفيذ ٢٣,٧١٧,٤٧٦ ١٥,٣٢٢,٦٦٤ ١٧,٧٢٥,٣٠٤ ٩,٣٤٥,١٨٤ ٥,٥٩٦,٧٠٣

  بالصافياألصول الثابتة ١,١٠٢,٣٤٩,٢٤٢ ١,١٥٩,٩٠١,٩٦٦ ١,١٠٩,٥٧٣,٤٠٧ ١,١٦٩,٩٢٥,٠٤٦ ١,٠٥١,١٢٢,٤١٦
 مجموع األصول غير المتداولة ١,٣٤٤,١٦٣,٣١٩ ١,٣٦٩,٢٤٩,٤١٢ ١,٣٣٧,٩٤٠,٠٦٤ ١,٣٧٣,٤٥٩,٧٨٢ ١,٢٤٢,٤٣٠,٢٣٠
  األصولمجموع ١,٥٩٣,٥٥٢,٧٥٢ ١,٥٢٧,٠٩٤,٣٣٨ ١,٥٥٠,٥١٧,٧٧٣ ١,٤٩٧,٩٤٣,٢٢٣ ١,٤٥٦,٢٢٥,٥٧٧

 الحسابات النظامية ٣,٢٢٣,١٢٩ ٣,٣٤٠,٦٥٩ ٣,٣٤٠,٦٥٩  ٣,٣٤٠,٦٥٩ ٤,٩٥٨,٤٢٧

 الخصوم وحقوق المساهمين     

 الخصوم     
 الخصوم المتداولة     

 بنوك دائنة - - - - ٤١,٧٤٤
 الذمم الدائنة ١٥,٠٩٤,١٠٠ ١٥,٩٤٣,٧٩٦ ١٦,١٩٨,١٢٨ ١٠,٨١٩,٨٥٦ ١٣,١٤٥,٢٨٣
 خرىاألدائنة الرصدة األ ٨٠,٠٤٩,٦٦٠ ٧٦,٤٣٠,٥٤٦ ٦٣,٠٩٣,٤٠٧ ٧١,٥٦٩,٥١٨ ٧٣,٥٨٩,٥٩٩
 توزيعات مستحقة وأمانات المساهمين ٧,٢٢٥,٠٥٤ ٦,٢٣٦,٧٣٤ ٧,٧٨٧,٨٩٢ ٦,٣٥٥,٤٤١ ٤,٨٣٩,٢٢٠
 توزيعات مقترحة ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ ٩٦,٠٠٠,٠٠٠ ٤٩,٦٠٠,٠٠٠ ٩٧,٢٠٠,٠٠٠ ٩٧,٦٠٠,٠٠٠
 مخصص الزكاة الشرعية ٧,١٦٧,٤٣٠ ٨,٠١٤,٨٠٦ ٦,٩٧٦,٥٤٢ ٧,٥٠٣,٦٢٦ ٨,٢٢١,١٤٢

  الخصوم المتداولةمجموع ١٥٧,٥٣٦,٢٤٤ ٢٠٢,٦٢٥,٨٨٢ ١٤٣,٦٥٥,٩٦٩ ١٩٣,٤٤٨,٤٤١ ١٩٧,٤٣٦,٩٨٨
 الخصوم غير المتداولة     

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة ١٠,٤٢٢,٣٨٤ ٩,٦١٨,٨٦٥ ١٠,٢٤٩,٢٢٤ ٩,٥١١,٤٦٥ ٨,٩١٩,٦٨٢
  الخصوممجموع ١٦٧,٩٥٨,٦٢٨ ٢١٢,٢٤٤,٧٤٧ ١٥٣,٩٠٥,١٩٣ ٢٠٢,٩٥٩,٩٠٦ ٢٠٦,٣٥٦,٦٧٠

 حقوق المساهمين     
 رأس المال  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 احتياطي نظامي ١٧٩,٣٦٠,٢٠١ ١٦٥,٥٢٨,٩٧٢ ١٧٩,٣٦٠,٢٠١ ١٦٥,٥٢٨,٩٧١ ١٥١,١٨٤,٧٨٨
 احتياطي اتفاقي ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 احتياطي االستثمارات ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤

- - ١١,٧٦٢,٣٧٢ - ١٢,٩١٦,٩٦٣ 
مكاسب غير محققة من استثمارات في  

 شركات 
 األرباح المبقاة  ١٥١,٤٣٥,٣١٧ ٦٦,٢٨٤,٣٨٥ ١٢١,٢٩٩,١٨٢ ٤٦,٤١٨,١١٢ ١٥,٦٤٧,٨٨٥

  حقوق المساهمينمجموع ١,٤٢٥,٥٩٤,١٢٤ ١,٣١٤,٨٤٩,٥٩١ ١,٣٩٦,٦١٢,٥٨٠ ١,٢٩٤,٩٨٣,٣١٧ ١,٢٤٩,٨٦٨,٩٠٧
  الخصوم وحقوق المساهمينمجموع ١,٥٩٣,٥٥٢,٧٥٢ ١,٥٢٧,٠٩٤,٣٣٨ ١,٥٥٠,٥١٧,٧٧٣ ١,٤٩٧,٩٤٣,٢٢٣ ١,٤٥٦,٢٢٥,٥٧٧

 الحسابات النظامية ٣,٢٢٣,١٢٩ ٣,٣٤٠,٦٥٩ ٣,٣٤٠,٦٥٩ ٣,٣٤٠,٦٥٩ ٤,٩٥٨,٤٢٧
 . تم تعديل تصنيف بعض ارصدة البيانات المالية األولية بمعرفة إدارة الشركة للتالئم مع عرض القوائم المالية السنوية             عة والمفحوصة  القوائم المالية المراج : المصدر



 األعمال       للمركز المالي للشركة ونتائج                      اإلدارة     مناقشة وتحليل            

 ٣١ 

 رأس المال العامل ١-٢-٨
 )ریال سعودي(رأس المال العامل  : ٢-٨ شكل 

   مارس٣١فترة المنتهية في ال  ديسمبر٣١السنة المنتهية في 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

 األصول المتداولة  ٢٤٩,٣٨٩,٤٣٣ ١٥٧,٨٤٤,٩٢٦ ٢١٢,٥٧٧,٧٠٩ ١٢٤,٤٨٣,٤٤١ ٢١٣,٧٩٥,٣٤٧
 الخصوم المتداولة )١٥٧,٥٣٦,٢٤٤( )٢٠٢,٦٢٥,٨٨٢( )١٤٣,٦٥٥,٩٦٩( )١٩٣,٤٤٨,٤٤١( )١٩٧,٤٣٦,٩٨٨(

 رأس المال العامل ٩١,٨٥٣,١٨٩ )٤٤,٧٨٠,٩٥٦( ٦٨,٩٢١,٧٤٠ )٦٨,٩٦٥,٠٠٠( ١٦,٣٥٨,٣٥٩
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ريال سعودي في    ) ٦٨,٩٦٥,٠٠٠(م حيث ارتفع من ٢٠٠٥سجل رأس المال العامل تحسنا ملحوظا في عام       
  ريال سعودي، ويعود االنخفاض في رأس المال العامل من عام           ٦٨,٩٢١,٧٤٠م إلى   ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١

 ريال  ١٢٣,٠٢٦,٩٧٩م إلى انحسار قيمة االستثمار في السندات الحكومية من     ٢٠٠٤م إلى عام   ٢٠٠٣
 ديسمبر  ٣١وقد بلغت قيمة هذا االستثمار كما في      . م٢٠٠٤ريال سعودي في عام      ٥٤,٠١٤,٨٧٥سعودي إلى   

م ٢٠٠٦ مارس ٣١وقد بلغ رأس المال العامل كما في    .  ريال سعودي ١٣٦,٠٤٨,٦٤٨م ٢٠٠٥
م حيث بلغت االستثمارات  ٢٠٠٥ريال للفترة نفسها من العام ) ٤٤,٧٨٠,٩٥٦( ريال مقابل ٩١,٨٥٣,١٨٩

 ريال لنفس  ٨٣,٦٨٣,٠٢١م مقارنة بـ٢٠٠٦ ريال في نهاية الربع األول من عام    ١٧٢,٠٥١,٤٦٣المتداولة   
 .م٢٠٠٥الفترة من عام  

س مال عامل يكفي مدة اثني عشر شهرا تلي           ويقر اعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن الشركة تمتلك رأ           
 .تاريخ نشرة اإلصدار مباشرة 

 االستثمارات المتداولة ٢-٢-٨
 :تتألف االستثمارات المتداولة من البنود التالية     

 )ریال سعودي (المتداولة  ستثمارات اال: ٣-٨ شكل 
   مارس٣١رة المنتهية في الفت  ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 سندات حكومية ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٣,٦٨٣,٠٢١ ٩٩,٠٠٠,٠٠٠ ٥٤,٠١٤,٨٧٥ ١٢٣,٠٢٦,٩٧٩

- - ٦٧,٠٥١,٤٦٣ - ٣٧,٠٤٨,٦٤٨ 

 في استثمارات
صناديق األسهم 

 السعودية
 اإلجمالي ١٧٢,٠٥١,٤٦٣ ٨٣,٦٨٣,٠٢١ ١٣٦,٠٤٨,٦٤٨ ٥٤,٠١٤,٨٧٥ ١٢٣,٠٢٦,٩٧٩
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 ريال    ٥٤,٠١٤,٨٧٥م إلى  ٢٠٠٣ ريال سعودي في عام  ١٢٣,٠٢٦,٩٧٩انخفضت االستثمارات المتداولة من   
ويعود السبب في ذلك إلى قيام الشركة ببيع جزء من       % ٥٦م أي بما نسبتة  ٢٠٠٤سعودي في عام 

وارتفعت قيمة . اراضي بالمنطقة الصناعية بالدمام   االستثمارات في السندات الحكومية بغرض شراء   
 ريال حيث قامت الشركة     ١٣٦,٠٤٨,٦٤٨لتبلغ  % ١٥٢م بما نسبته  ٢٠٠٥االستثمارات المتداولة في عام     

 .باالستثمار في السندات الحكومية وفي محفظة استثمارية لدى صندوق الرياض لألسهم       

 ريال سعودي مقارنة  ١٧٢,٠٥١,٤٦٣م ما قيمته ٢٠٠٦  مارس٣١وقد بلغت االستثمارات المتداولة كما في    
م متأثرة باستثمارات الشركة في صناديق   ٢٠٠٥ ريال سعودي للفترة المقابلة من عام   ٨٣,٦٨٣,٠٢١بـ 

 ريال سعودي كما  ٨٣,٦٨٣,٠٢١األسهم السعودية وكذلك ارتفاع قيمة االستثمار في السندات الحكومية من        
 .م  ٢٠٠٦  مارس ٣١ ريال سعودي كما في   ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠م إلى  ٢٠٠٥ مارس  ٣١في 
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 االستثمارات المسجلة وفق حقوق الملكية ٣-٢-٨
من الشركة السعودية لمركز   % ٢٥تتمثل االستثمارات المسجلة وفق حقوق الملكية في حصة الشركة البالغة     

 م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ريال سعودي في  ١٧٤,٦٥٠,٩٩٨المعيقلية التجاري، وقد ارتفعت قيمة االستثمار من  
م ٢٠٠٦ مارس ٣١م و ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١ ريال سعودي في   ١٩٦,٩٥٦,٥٤٤م إلى  ٢٠٠٥ مارس  ٣١و

متأثرة بنصيب الشركة من ارباح الشركة السعودية لمركز المعيقلية التجاري وبالتوزيعات المستلمة منها خالل               
 .العام والتي تتم معالجتها وفق طريقة حقوق الملكية   

 )ریال سعودي (المسجلة وفق حقوق الملكية    ستثمارات اال: ٤-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

١٩٦,٩٥٦,٥٤٤ ١٧٤,٦٥٠,٩٩٩ ١٩٦,٩٥٦,٥٤٤ ١٧٤,٦٥٠,٩٩٨ ١٦٣,٥١٩,٥٨٨ 

االستثمار في الشركة 
ركز السعودية لم

 ١٥المعيقيلية التجاري
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 االستثمارات االخرى ٤-٢-٨

تتمثل االستثمارات االخرى في حصة الشركة من شركات وكذلك استثمارات الشركة في صندوق األمانة لدى      
 :البنك السعودي البريطاني وذلك على النحو التالي        

 )ریال سعودي(الشرآة العقاریة األخرى   استثمارات  بيان : ٥-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 :روؤس أموال الشركات: أوال      

  والتنمية العقاريةشركة طيبة لالستثمار ١٠,٠٠٠ ٥,٢٥٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٢٥٠,٠٠٠ ٥,٢٥٠,٠٠٠
  تحت التأسيس–شركة التمويل العقاري  ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠

 الشركة المتحدة للزجاج ٨,١٠٠,٠٠٠ - ٦٠٠,٠٠٠ - -
 المجموع ٨,١٦٠,٠٠٠ ٥,٣٠٠,٠٠٠ ٦٦٠,٠٠٠ ٥,٣٠٠,٠٠٠ ٥,٣٠٠,٠٠٠

 :اخرى: ثانيا      

١٢,٩٨٠,٠٥٧ ١٤,٠٧٣,٧٨٤ ١٣,٠٢٤,٨٠٩ ١٤,٢٣٨,٥٥٤ ١٦,٨٩١,٥٢٣ 
صندوق األمانة لدى البنك السعودي 

 البريطاني
 اإلجمالي ٢١,١٤٠,٠٥٧ ١٩,٣٧٣,٧٨٤ ١٣,٦٨٤,٨٠٩ ١٩,٥٣٨,٥٥٤ ٢٢,١٩١,٥٢٣
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  ١٩,٥٣٨,٥٥٤م إلى   ٢٠٠٣ ريال سعودي في عام   ٢٢,١٩١,٥٢٣انخفضت قيمة االستثمارات االخرى من  
م، ويعود ذلك بشكل رئيسي       ٢٠٠٥ ريال سعودي في عام    ١٣,٦٨٤,٨٠٩م وإلى   ٢٠٠٤ودي في عام  ريال سع

 ريال سعودي في   ٥,٢٥٠,٠٠٠إلى انخفاض قيمة االستثمار في شركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية من  
  ٣١م و٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١ ريال سعودي كما في   ١٠,٠٠٠م إلى   ٢٠٠٥ مارس  ٣١م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
وقد قامت الشركة ببيع جزء كبير من حصتها في شركة طيبه لتوظيف العوائد في صناديق          . م٢٠٠٦س مار

 .م٢٠٠٥خالل عام   مليون ريال  ٣٣استثمارية محلية وقد نتج عن ذلك تحقيق أرباحا  صافية بلغت حوالي      

                                                 
 .األسهم السعودي في سوق  الشرآة السعودية لمرآز المعيقيلية التجاري ليست مدرجة ١٥
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 مشروعات تحت التنفيذ ٥-٢-٨
 )ریال سعودي (وعات تحت التنفيذ   مشر: ٦-٨ شكل 

نسبة العمل 
المنجز حتى 

  مارس ٣١

تاريخ اإلنتهاء 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في  المتوقع

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  
 نظام الحاسب اآللي ٢٢,٥٢٥ ٢٤٤,٧٢٨ ٥٤,٥٦٥ ٢٤٤,٧٢٨ ٢٤٤,٧٢٨ م٢٠٠٦ %٩٠,٨

 ٣٨١,٤٨٤ ٣٨٢,٧٣٢ - - - م٢٠٠٦ %٠
لمراكز  اتجديدات
 التجارية

 ٤,٣٥٤,٢٤٥ ١,٣٥٦,٨٤٨ ٢,٧٨٤,٣٠٧ - - م٢٠٠٦ %٨٠
تجديدات المجمعات 

 السكنية بالعليا
 مشروع حي الربيع ٢,٤٤٤,٤٠٣ ٢,٤٦٦,٦٠٦ ٣,١٦٠,٩٠٠ ٢,٤٩٣,٨٨٦ ٣,٦٤٦,٥١٣ م٢٠٠٦ %١٠٠
 اليرموك ٣,١٣٠,٦٣٣ ٢,٢٣٠,٤١٤ ٢,١٨٥,٠٦٨ ٢,١٤٢,٧٧٥ ١,٤٧٢,٣٤٨ م٢٠٠٦ %١٠٠
 العقارية بالزا ٨,٨٧٤,٧٦٧ ٤,٨٣٨,٣٥٧ ٥,٩٣٩,٠٣٥ ٨٠٥,٠٤٠ ٢١٨,١٩٣ م٢٠٠٨ %٥

 مشروع مواقف الستين ١٩٩,٣٩٠ ٢٠٤,٨٨٦ ١٩٩,٣٩٠ ١٩٤,٩٩١ ٣,٠٨١ م٢٠٠٦ %١٠٠
 مشروع قرطبة ٣,٨٤٥,٠٥٣ ٣,٢٦٨,٨٩٠ ٣,٠٦٥,٢٢١ ٣,١٤٦,٢١٩ ٣,٦١٩ م٢٠٠٦ %١٠٠
 مشروع الرمال ٦٩,٣٤٧ ٥٨,٣٥٧ ٦٥,٨٥٣ ٥٦,٠٦٥ ٦,٧٢٢ م٢٠٠٧ %٠
 البساتين ٢٨٧,٥١٢ ٢٧٠,٨٤٦ ٢٧٠,٩٦٥ ٢٦١,٤٨٠ ١,٤٩٩ م٢٠٠٧ %٠

 ٧,٤٩٨ - - - - م٢٠٠٨ %٠
مدينة العقارية 

 لألعمال
 عمائر الربيع السكنية ١٥,١٣٨ - - - - م٢٠٠٨ %٠

 ٨٥,٤٨١ - - - - م٢٠٠٩ %٠

مشروع أرض الدمام 
الصناعية الثانية 

 )بقيق(
 اإلجمالي ٢٣,٧١٧,٤٧٦ ١٥,٣٢٢,٦٦٤ ١٧,٧٢٥,٣٠٤ ٩,٣٤٥,١٨٤ ٥,٥٩٦,٧٠٣  
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 ريال في  ٩,٣٤٥,١٨٤م إلى  ٢٠٠٣ ريال في عام  ٥,٥٩٦,٧٠٣ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ من     
 تقدم في  م ويعزى ذلك إلى ما حققته الشركة من       ٢٠٠٥ ريال في عام   ١٧,٧٢٥,٣٠٤م وإلى    ٢٠٠٤عام 

م بشكل رئيسي إلى تكلفة   ٢٠٠٤المشروعات تحت التنفيذ خالل تلك السنوات حيث تعود الزيادة في عام           
م بصورة أساسية إلى       ٢٠٠٥ ريال خالل العام، فيما تعود الزيادة في عام       ٣,١٤٢,٦٠٠مشروع قرطبة البالغة   

ينات عامة للمجمعات ومن أهمها    مشروعي تجديدات المجمعات السكنية بالعليا وهي عبارة عن أعمال تحس      
أعمال السباكة والدهان، علما بأن تلك التجديدات ال تدخل ضمن المشاريع المستقبلية التي تنوي الشركة              
استخدام متحصالت االكتتاب ألجلها وكذلك مشروع العقارية بالزا حيث بلغ ما تم اضافته لهذين المشروعين          

 ريال على    ٥,٩٣٩,٠٣٥ ريال و ٢,٧٨٤,٣٠٧م حوالي   ٢٠٠٥ام ضمن بند المشروعات تحت التنفيذ خالل ع      
 ".استخدام متحصالت االكتتاب "التوالي ولمزيد من التفاصيل حول مشروع العقارية بالزا يرجى مراجعة قسم       

م فقد ارتفعت خاللها قيمة المشروعات تحت التنفيذ إلى     ٢٠٠٦ مارس ٣١أما للفترة المنتهية في  
ويعزى ذلك   . م٢٠٠٥ ريال عن الفترة نفسها من العام  ٨,٣٩٤,٨١٢بلغ حوالي  ريال بزيادة ت ٢٣,٧١٧,٤٧٦

أما مشروع تطوير   . بشكل رئيسي إلى مشروعي تعديالت المجمعات السكنية بالعليا ومشروع العقارية بالزا  
م  ٢٠٠٥م مقارنة بالربع نفسه من العام   ٢٠٠٦الحاسب اآللي فإن انخفاض الرصيد خالل الربع األول من عام          

 .يعود إلكتمال الجزء األهم من المشروع وتحويل تكلفته إلى األصول الثابتة       
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 صافي القيمة الدفتریة لألصول الثابتة ٦-٢-٨
 :م٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١األصول الثابتة للسنوات المنتهية في    : أوال

 )آالف الریاالت(م ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و٢٠٠٥ دیسمبر  ٣١األصول الثابتة آما في  : ٧-٨ شكل 
  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١

  التكلفة االستهالك صافي القيمة التكلفة االستهالك صافي القيمة التكلفة االستهالك صافي القيمة
 أراضي ٥٢٥,٣٢٦ - ٥٢٥,٣٢٦ ٥٤٠,٦٢٣ - ٥٤٠,٦٢٣ ٣٩٤,٠٤٨ - ٣٩٤,٠٤٨
 المباني ١,١٧٥,٥٧٩ ٥٩٥,٣٨٢ ٥٨٠,١٩٧ ١,٢٤٤,٩٥٥ ٦١٩,٩٤٥ ٦٢٥,٠١٠ ١,٢٤١,٧٥٨ ٥٨٧,٣٤٢ ٦٥٤,٤١٦

 البيوت الجاهزة  ١,٢٤٤ ١,١٧٨ ٦٦ ١,٢٤٤ ١,١١٨ ١٢٦ ١,٢١١ ١,٠٢٠ ١٩١
 آالت ومعدات ٩,٥٤١ ٨,٨٠٥ ٧٣٦ ٩,٥٣٨ ٨,٦٠٣ ٩٣٥ ٨,٨٨٥ ٨,٧٦٩ ١١٦
  ومعداتاالجهزة ٢,٤٧٦ ١,٦٧٦ ٨٠٠ ٢,٢٥٩ ١,٤٦١ ٧٩٨ ١,٥٠٦ ١,٣٧١ ١٣٥

 االثاث ٨,٢٥٨ ٦,٨٣٢ ١,٤٢٦ ٨,٢١٨ ٦,٢٣٦ ١,٩٨٢ ٧,٢٣٩ ٥,٦١٩ ١,٦٢٠
 تحسينات وديكور ٨٩٤ ٨٩٤ - ٨٩٤ ٨٩٤ - ٨٩٤ ٨٩٤ -

 السجاد ٢,١٨٨ ٢,١٦٦ ٢٢ ٢,١٨٨ ٢,١٤١ ٤٧ ٢,١٧٣ ٢,١٠٢ ٧١
 الحاسب االلي ٦,٨٢٤ ٦,٤٨٢ ٣٤٢ ٦,٥٧٩ ٦,٣٦٩ ٢١٠ ٦,٥٠٤ ٦,٢٨١ ٢٢٣
 سيارات ٤,٩٧٨ ٤,٣٢٠ ٦٥٨ ٤,٣٥٩ ٤,١٦٥ ١٩٤ ٤,٢٩٧ ٤,٠٤٥ ٢٥٢
 سقايل ١٤,٩٤١ ١٤,٩٤١ - ١٤,٩٤١ ١٤,٩٤١ - ١٤,٩٤١ ١٤,٨٩١ ٥٠

 المجموع ١,٧٥٢,٢٤٩ ٦٤٢,٦٧٦ ١,١٠٩,٥٧٣ ١,٨٣٥,٧٩٨ ٦٦٥,٨٧٣ ١,١٦٩,٩٢٥ ١,٦٨٣,٤٥٦ ٦٣٢,٣٣٤ ١,٠٥١,١٢٢
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م، أما االستبعادات فقد تضمنت حوالي     ٢٠٠٥الل العام لم تطرأ أي اضافات جوهرية على أصول الشركة خ     
 مليون ريال تحت بند المباني ويعود هذا االستبعاد إلى هدم بعض المباني بغرض تشييد مشروع العقارية      ٧٣
م حوالي     ٢٠٠٤م و  ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١وبالتالي فقد بلغت صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة كما في         . بالزا

كما تضمنت حركة األصول الثابتة خالل      .  ريال سعودي على التوالي     ١,١٧٠ال سعودي و   مليون ري   ١,١١٠
 ريال سعودي من بند مجمع استهالك المباني ويعود ذلك إلى           ٤٣,٠٩٥,٣٧٦م استبعاد ما قيمته   ٢٠٠٥عام 

فقد   باإلضافة إلى ذلك، . استبعاد ما يخص المباني التي تم هدمها خالل العام من مجمع استهالك األصول   
العمر االفتراضي   تضمنت االستبعادات التي تمت على مجمع استهالك األصول أثر التعديالت التي تمت على               

 عاما وقد تم ذلك بعد اعتماد مراجع حسابات الشركة لذلك وبعد التأكد                ٥٠ عاما إلى   ٣٣من لمباني الشركة   
 . في المملكة العربية السعودية   من أن كافة المعالجات تمت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها    

 :م٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس ٣١األصول الثابتة للفترتين المنتهيتين في      : ثانيا

 )آالف الریاالت(م ٢٠٠٥م و٢٠٠٦ آما في مارس  ٣١األصول الثابتة  : ٨-٨ شكل 
  ٢٠٠٦ مارس ٣١ ٢٠٠٥ مارس ٣١

  التكلفة االستهالك صافي القيمة التكلفة هالكاالست صافي القيمة
 أراضي ٥٢٤,٠٨٠ - ٥٢٤,٠٨٠ ٥٤٠,١٣٣ - ٥٤٠,١٣٣
 المباني ١,١٧٥,٥٧٩ ٦٠١,٣٣٢ ٥٧٤,٢٤٧ ١,٢٤٤,٩٥٥ ٦٢٩,٣٣٧ ٦١٥,٦١٨

 البيوت الجاهزة  ١,٢٤٤ ١,١٨٨ ٥٦ ١,٢٤٤ ١,١٣٧ ١٠٧
 آالت ومعدات ٩,٥٤١ ٨,٨٥٤ ٦٨٧ ٩,٥٤١ ٨,٦٥٤ ٨٨٧
 االجهزة ومعدات ٢,٧٤٦ ١,٧٤١ ١,٠٠٥ ٢,٣٦٤ ١,٥١١ ٨٥٣

 االثاث ٨٢٥٨ ٦٩٨٠ ١,٢٧٨ ٨,٢٢٦ ٦,٣٨٨ ١,٨٣٨
 تحسينات وديكور ٨٩٤ ٨٩٤ - ٨٩٤ ٨٩٤ -
 السجاد ٢,١٩١ ٢,١٧١ ٢٠ ٢,١٨٨ ٢,١٤٨ ٤٠
 الحاسب االلي ٦,٨٩٠ ٦,٥١٦ ٣٧٤ ٦,٥٩٣ ٦,٣٩١ ٢٠٢
 سيارات ٤,٩٧٨ ٤,٣٧٦ ٦٠٢ ٤,٤١٤ ٤,١٩٠ ٢٢٤

 سقايل ١٤,٩٤١ ١٤,٩٤١ - ١٤,٩٤١ ١٤,٩٤١ -
 المجموع ١,٧٥١,٣٤٢ ٦٤٨,٩٩٣ ١,١٠٢,٣٤٩ ١,٨٣٥,٤٩٣ ٦٧٥,٥٩١ ١,١٥٩,٩٠٢
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 ٣٥ 

  ٣١م عنها في  ٢٠٠٦ مارس  ٣١لم يحدث أي تغير مادي في صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة كما في         
 ريال، بخالف بعض اإلضافات    ١,١٥٩,٩٠٢ل و ريا١,١٠٢,٣٤٩م حيث بلغت على التوالي      ٢٠٠٥مارس 

 .واالستبعادات الطفيفة الناتجة عن نشاط الشركة القائم     

 مخصص الزآاة الشرعية ٧-٢-٨

 )ریال سعودي  (مخصص الزآاة الشرعية   : ٩-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 مخصص الزكاة الشرعية ٧,١٦٧,٤٣٠ ٨,٠١٤,٨٠٦ ٦,٩٧٦,٥٤٢ ٧,٥٠٣,٦٢٦ ٨,٢٢١,١٤٢

 القوائم المالية المراجعة والمفحوصة: المصدر

 ريال سعودي ويتألف    ٧,١٦٧,٤٣٠م ما مجموعه ٢٠٠٦ مارس ٣١بلغ مخصص الزكاة الشرعية كما في   
 :مما يلي
م حيث اعترضت الشركة على إضافة بعض البنود لوعاء     ٢٠٠٣ من عام  ريال مبلغ متبقي ٥٠٧,٩٢٦ 

الزكاة ضمن الربط الزكوي المستلم من مصلحة الزكاة وال يزال اعتراض الشركة منظورا لدى اللجنة                 
ومن أهم تلك البنود مخزون قطع الغيار واالستثمار في السندات الحكومية حيث        . اإلعتراضية للبت فيه 
 .افة تلك البنود إلى الوعاء الزكوي     قامت المصلحة باض 

م وقد تم استالم الربط النهائي من مصلحة الزكاة عن ذلك العام            ٢٠٠٤ ريال زكاة عام   ٣,٤٠٢,٩٥٠ 
 .م٢٠٠٦وسداد كامل المبلغ المستحق خالل شهر مايو من العام الجاري         

هائي من مصلحة    م والزالت الشركة بانتظار الربط الن  ٢٠٠٥ ريال زكاة مستحقة عن عام  ٣,٠٦٥,٦٦٦ 
 .الزكاة حتى اآلن 

 .م٢٠٠٦ ريال زكاة مقدرة عن الربع األول من عام      ١٩٠,٨٨٦ 

 مكاسب استثمارات غير محققة  ٨-٢-٨

  ١ ريال للفترة من   ١١,٧٦٢,٣٧٢نتجت المكاسب غير المحققة من استثمارات في شركات اخرى والبالغة    
ي تاريخ القوائم المالية تمشيا مع معايير       م من تقييم تلك االستثمارات ف  ٢٠٠٦ مارس ٣١م حتى  ٢٠٠٦يناير 

 .المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين      

 نتائج التشغيل ٣-٨
 )ریال سعودي(قائمة الدخل  : ١٠-٨ شكل 

   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

 إيرادات النشاط ٤٥,٦٨٨,٤٤١ ٣٩,٥٦٧,٧٨٩ ١٧٨,٥٢١,٦٨١ ٢١٣,٧١٧,٧٣٥ ١٩٢,١١٨,٦٣٧
 مصروفات النشاط )١٤,٩١٨,٧٧٨( )١٧,٦٠٧,١٠٤( )٥٣,٩٨٣,٤٠١( )٧٤,٧١٢,٧٦٧( )٧٠,٦٢٠,٠٨٦(

 مجمل ربح النشاط ٣٠,٧٦٩,٦٦٣ ٢١,٩٦٠,٦٨٥ ١٢٤,٥٣٨,٢٨٠ ١٣٩,٠٠٤,٩٦٨ ١٢١,٤٩٨,٥٥١
 مصاريف بيع وتسويق )١١٨,٣١٧( )٣٨٦,٢١٧( )١,٨٨٢,٢٢٨( )٢,٦٧١,٣٧٣( )٣,٤٠٥,٩٤٩(

)١,٦٢٤,٤٣٦( )١,٥٠٢,٩٨٠( )٥,٠٠٧,٩٩٨( )٥,٠٥٤,٨٥٣( )٤,٣٢٣,٥٠٧( 
مصاريف عمومية 

 وإدارية
 مصاريف أخرى )٣٢٠,١٥٢( )٢٠٤,٧٩٧( )٢,١٤٣,٣٠٠( )٤٠٢,١٩٢( )١,٦٠٩,٧٧٠(
 خسائر رأسمالية - - )٢٩,٨٤١,٣٦٤( - -

)١,٧٠٦,٥٠٤( )٦,٢٩٨,٣٣٧( )٩٢٤,١٨١( - - 
مخصص ديون مشكوك 

 في تحصيلها
 مخصص مخزون راكد - - )٥٢٥,٩٥٩( )٥٨٢,٩٨٤( -

 ايرادات أخرى ١,٦٢٠,٢٦٣ ٥١٠,٧٦١ ٥٧,٩٤٧,٠٣٩ ٢٢,٨٤٩,٥٤٧ ١٤,١٨٧,٠٣٣
 صافي الربح قبل الزكاة ٣٠,٣٢٧,٠٢١ ٢٠,٣٧٧,٤٥٢ ١٤١,٣٧٧,٩٦٦ ١٤٦,٨٤٤,٧٧٦ ١٢٥,٤٢٢,١٧٧

 الزكاة الشرعية )١٩٠,٨٨٦( )٥١١,١٧٩( )٣,٠٦٥,٦٦٦( )٣,٤٠٢,٩٥٠( )٣,٧١٥,٢٩٧(
 صافي الربح ٣٠,١٣٦,١٣٥ ١٩,٨٦٦,٢٧٣ ١٣٨,٣١٢,٣٠٠ ١٤٣,٤٤١,٨٢٦ ١٢١,٧٠٦,٨٨٠
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 سبة من اإلیرادات  قائمة الدخل آن : ١١-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 إيرادات النشاط %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 مصروفات النشاط %٣٢,٦٥ %٤٤,٥٠ %٣٠,٢٤ %٣٤,٩٦ %٣٦,٧٦
 مجمل ربح النشاط %٦٧,٣٥ %٥٥,٥٠ %٦٩,٧٦ %٦٥,٠٤ %٦٣,٢٤
 مصاريف بيع وتسويق %٠,٢٦ %٠,٩٨ %١,٠٥ %١,٢٥ %١,٧٧
 مصاريف عمومية وإدارية %٣,٥٥ %٣,٨٠ %٢,٨٠ %٢,٣٦ %٢,٢٥
 مصاريف أخرى %٠,٧ %٠,٥٢ %١,٢ %٠,١٩ %٠,٨٤

 خسائر رأسمالية - - %١٦,٧٢ - -

٠,٩٦ %٢,٩٥ %٠,٤٨% - - 
مخصص ديون مشكوك في 

 تحصيلها
 كدمخصص مخزون را - - %٠,٢٩ %٠,٢٧ -

 ايرادات أخرى %٣,٥٤ %١,٣٠ %٣٢,٤٥ %١٠,٦٩ %٧,٣٨
 صافي الربح قبل الزكاة %٦٦,٣٨ %٥١,٥٠ %٧٩,١٩ %٦٨,٧١ %٦٥,٢٨
 الزكاة الشرعية %٠,٤٢ %١,٣٠ %١,٧٢ %١,٥٩ %١,٩٣

 صافي الربح %٦٥,٩٦ %٥٠,٢٠ %٧٧,٤٧ %٦٧,١٢ %٦٣,٣٥
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في   % ٣٠,٢٤م إلى  ٢٠٠٤في عام % ٣٤,٩٦مصروفات النشاط كنسبة من اإليرادات من  يرجع انخفاض 
 العمر اإلفتراضي تعديل  م بصورة رئيسية الى انخفاض مصاريف االستهالك حيث قامت الشركة ب ٢٠٠٥عام 

م عنها في عام  ٢٠٠٥ في عام انخفاض مصاريف الكهرباء والماء وكذلك   ، سنة ٥٠ سنة إلى ٣٣لمباني من ل
وقد نتج عن انخفاض تلك     . حيث قامت الشركة بشراء محطة تحلية للمياه في المجمعات السكنية  م ٢٠٠٦

 م إلى حوالي    ٢٠٠٤في عام % ٦٥,٠٤م ارتفاع نسبة مجمل الربح من  ٢٠٠٥المصروفات خالل عام 
 .م٢٠٠٥في عام  % ٦٩,٧٦

 م ٢٠٠٤ عام في% ٦٧,١٢م إلى    ٢٠٠٣في عام  % ٦٣,٣٥أما اإلرتفاع في نسبة صافي الربح من     
م فيعزى إلى ارتفاع االيرادات االخرى كنسبة من االيرادات حيث بلغت على    ٢٠٠٥في عام  % ٧٧,٤٧و

والتي أثرت أيضا على ارتفاع نسبة صافي الربح من          % ٣٢,٤٥و% ١٠,٦٩و% ٧,٣٨التوالي حوالي     
 .م٢٠٠٦رس  ما٣١للفترة المنتهية في  % ٦٥,٩٦م إلى ٢٠٠٥ مارس ٣١للفترة المنتهية في  % ٥٠,٢٠

 اإلیرادات ١-٣-٨

 ريال    ١٢١,١٩٩,٧٣٦م إلى  ٢٠٠٤ ريال سعودي في عام   ١٢٤,٤٧٠,٢٩٥انخفضت ايرادات التأجير من     
كما انخفضت ايرادات بيع   . م٢٠٠٥م ويعود ذلك إلى هدم بعض المباني خالل عام    ٢٠٠٥سعودي في 

عودي في العام       ريال س٥٤,١٦٨,٤٨٥م إلى  ٢٠٠٤ ريال سعودي في العام  ٨٦,١٠٤,٨٣٧األراضي من  
م من بيع مخطط ربيع العقارية فيما لم يكتمل بيع مخطط    ٢٠٠٤م، حيث نتجت تلك اإليرادات في عام ٢٠٠٥

وبشكل عام فإن بيع     . م والذي ال يزال في مرحلة التسويق والبيع          ٢٠٠٥قرطبة العقارية الذي بدأ في عام     
 .موقع والمساحة وغيرها  األراضي يتأثر بعدة عوامل أهمها جاهزية المخططات من حيث ال     

بينما    % ٥٨م ٢٠٠٤ومع ذلك فقد ارتفعت ايرادات التأجير كنسبة من اجمالي االيرادات حيث بلغت في العام      
 .من اجمالي االيرادات  % ٦٨م حوالي  ٢٠٠٥بلغت في عام 

م إلى    ٢٠٠٥ مارس ٣١ ريال سعودي للفترة المنتهية في   ٣٠,٥٦٤,٠٠٠أما ارتفاع ايرادات التأجير من  
م فيعزى إلى زيادة المساحات المؤجرة بعد     ٢٠٠٦ ريال سعودي للفترة المقابلة من العام  ٣٥,٠٢٦,٣٨٢
 .اكتمال تطويرها 
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 )ریال سعودي(تحليل اإلیرادات   : ١٢-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 ايرادات التأجير ٣٥,٠٢٦,٣٨٢ ٣٠,٥٦٤,٠٠٠ ١٢١,١٩٩,٧٣٦ ١٢٤,٤٧٠,٢٩٥ ١٢٦,٤١٦,٧٨٨
 ايرادات بيع أراضي مطورة ١٠,١٣٤,٧١٤ ٧,٩٠٠,٤٧٧ ٥٤,١٦٨,٤٨٥ ٨٦,١٠٤,٨٣٧ ٦٣,٤٩٩,١٣٨

 ايرادات مشروع األمانة ٢٢٧,١٧٨ ٣٢٠,٧٤٧ ١,٢٣٩,٨٣٠ ١,٧٠٠,٢٤٦ ٧٢٥,٥٣٥
 أخرى ٣٠٠,١٦٧ ٧٨٢,٥٦٥ ١,٩١٣,٦٣٠ ١,٤٤٢,٣٥٧ ١,٤٧٧,١٧٦

 اإلجمالي ٤٥,٦٨٨,٤٤١ ٣٩,٥٦٧,٧٨٩ ١٧٨,٥٢١,٦٨١ ٢١٣,٧١٧,٧٣٥ ١٩٢,١١٨,٦٣٧

 يراداتاإل  إجمالينسبة منال     
 ايرادات التأجير %٧٦,٦٦ %٧٧,٢٤ %٦٧,٩٠ %٥٨,٢٥ %٦٥,٨٠
 ايرادات بيع أراضي مطورة %٢٢,١٨ %١٩,٩٧ %٣٠,٣٤ %٤٠,٢٩ %٣٣,٠٥

 ايرادات مشروع األمانة %٠,٥٠ %٠,٨١ %٠,٦٩ %٨٠. %٣٨.

 ايرادات أخرى %٠,٦٦ %١,٩٨ %١,٠٧ %٦٧. %٧٦.
 اإلجمالي %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
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 مصروفات النشاط ٢-٣-٨

 ) سعوديریال(مصروفات النشاط : ١٣-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

  النشاطمصروفات     
 المصروفات العقارية ٤,٥٩٣,٥٢٩ ٤,٥٣١,٥٥٨ ١٨,٣٣٧,٦٦٨ ١٦,٧٨٩,٧٣٤ ١٥,٦٩٠,٦٦١
 استهالك العقارات  ٥,٨٤٢,٠٢٧ ٩,٢٨٣,٣٥٧ ١٨,٠٤٣,٩٠٩ ٣٦,٨٩٦,٩٢٧ ٣٦,٦٥٢,٦٦٣
 مصروفات الكهرباء والمياه ٤,٤٨٣,٢٢٢ ٣,٧٩٢,١٨٩ ١٧,٦٠١,٨٢٤ ٢١,٠٢٦,١٠٦ ١٨,٢٧٦,٧٦٢
 اإلجمالي ١٤,٩١٨,٧٧٨ ١٧,٦٠٧,١٠٤ ٥٣,٩٨٣,٤٠١ ٧٤,٧١٢,٧٦٧ ٧٠,٦٢٠,٠٨٦

     
 إجمالي كنسبة من
 االيرادات

 عقاريةالمصروفات ال %١٠,٠٥ %١١,٤٥ %١٠,٢٧ %٧,٨٦ %٨,١٧
 استهالك العقارات  %١٢,٧٨ %٢٣,٤٦ %١٠,١١ %١٧,٢٦ %١٩,٠٨
 مصروفات الكهرباء والمياه %٩,٨٠ %٩,٥٩ %٩,٨٦ %٩,٨٤ %٩,٥٠

 اإلجمالي %٣٢,٦٥ %٤٤,٥٠ %٣٠,٢٤ %٣٤,٩٦ %٣٦,٧٦
 القوائم المالية المراجعة والمفحوصة وتحليل إدارة الشركة: المصدر

م إلى تغيير العمر   ٢٠٠٥ك العقارات كنسبة من االيرادات في عام  يعود االنخفاض في مصاريف استهال
وقد أثر ذلك أيضا على نتائج الربع األول من عام        .  سنة٥٠ سنة إلى   ٣٣اإلفتراضي إلستهالك المباني من  

م حيث انخفضت مصروفات النشاط كنسبة من اجمالي        ٢٠٠٥م مقارنة مع الربع األول من عام      ٢٠٠٦
 .م٢٠٠٦ مارس ٣١في  % ٣٢,٦٥م إلى  ٢٠٠٥ مارس  ٣١في % ٤٤,٥اإليرادات من  
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 المصاریف العمومية واإلداریة ٣-٣-٨

 )ل سعوديریا( المصاریف العمومية واإلداریة  : ١٤-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 المصاريف العمومية واإلدارية     

 رواتب و أجور و ملحقاتها ١,٣٤٥,٢٣٨ ١,٣١٥,٧٤١ ٤,١٧١,٧١٧ ٤,١٢٩,٣٦٣ ٣,٢٨٩,٣٨٩
 دعاية واعالن ٩٩,٤٨٨ ١٠٠,٦٨٨ ٢١٢,٥٧٦ ٢١٧,٦٤٦ ١٦٢,٦٩١
 صيانة عامة ٤,٢٩٠ ٢٠,٧٣٤ ٦٧,٧٨٨ ٨٧,٤٩٣ ١٢٠,٧٢١

٦٨,٨٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٦٨,٨٠٠ - - 
بدل حضور جلسات مجلس 

 دارةاال
 مكافأة أعضاء لجنة المراجعة  - - ٢٠,٨٠٠ ٢٢,٤٠٠ ٣٣,٦٠٠
 قرطاسية و مطبوعات ٦٢,٧١٤ ٢٢,٧٣٣ ٥٩,١٩٥ ٣٨,٨٢٤ ٣٧,٦١٩
 استهالكات ١٦,٥٧٩ ١٢,٨٢١ ٥٢,٧٨١ ٧٧,٩٤٦ ١٠١,٨٧٣
 مصروفات متنوعة ٩٦,١٢٦ ٣٠,٢٦٣ ٣٥٤,٣٤١ ٤٠١,١٨١ ٥٠٨,٨١٤

 اإلجمالي ١,٦٢٤,٤٣٦ ١,٥٠٢,٩٨٠ ٥,٠٠٧,٩٩٨ ٥,٠٥٤,٨٥٣ ٤,٣٢٣,٥٠٧
      
 االيراداتكنسبة من إجمالي      

 رواتب و أجور و ملحقاتها %٢,٩٤ %٣,٣٢ %٢,٣٤ %١,٩٣ %١,٧
 دعاية واعالن %٠,٢١ %٠,٢٥ %٠,١٣ .%١ .%٠٨
 صيانة عامة %٠,٠١ %٠,٠٥ %٠,٠٤ .%٠٤ .%٠٦

٠,٠٤ .%٠٤ .%٠٤% - - 
بدل حضور جلسات مجلس 

 االدارة
 مكافأة أعضاء لجنة المراجعة  - - %٠,٠٢ .%٠١ .%٠٢
 قرطاسية و مطبوعات %٠,١٤ %٠,٠٦ %٠,٠٣ .%٠٢ .%٠٢
 استهالكات %٠,٠٤ %٠,٠٣ %٠,٠٣ .%٠٤ .%٠٥
 مصروفات متنوعة %٠,٢١ %٠,٠٨ %٠,٢٠ .%٢ .%٢٦

 اإلجمالي %٣,٥٥ %٣,٧٩ %٢,٨٠ %٢,٣٧ %٢,٢٥
 ارة الشركةالقوائم المالية المراجعة والمفحوصة وتحليل إد: المصدر

من إجمالي اإليرادات خالل الثالث سنوات          % ٢,٤٧مثلت المصاريف العمومية واإلدارية ما متوسطه       
م إلى عام     ٢٠٠٤ولم يطرأ أي تغير جوهري على بنود المصاريف العمومية واإلدارية من عام             . الماضية
  ٤,١٧١,٧١٧ ريال و ٤,١٢٩,٣٦٣م وأهمها بند الرواتب واألجور وملحقاتها حيث بلغت على التوالي      ٢٠٠٥

م يعود إلى زيادة عدد الموظفين العاملين             ٢٠٠٣م مقارنة بالعام  ٢٠٠٤ريال علما بأن ارتفاعها خالل العام     
 .بالشركة

 مارس  ٣١كما لم تطرأ أي تغيرات جوهرية على بنود المصاريف العمومية واإلدارية في الفترة المنتهية في      
  ريال   ١,٦٢٤,٤٣٦م حيث بلغ اجمالي تلك المصاريف   ٢٠٠٥عام م مقارنة بالفترة نفسها من ال٢٠٠٦

 . ريال على التوالي    ١,٥٠٢,٩٨٠و

 اإلیرادات األخرى ٤-٣-٨

 ريال  ٥٧,٩٤٧,٠٣٩م إلى  ٢٠٠٤ ريال سعودي في عام    ٢٢,٨٤٩,٥٤٧ارتفع اجمالي االيرادات االخرى  من    
لى ارتفاع عائدات ويرجع هذا االرتفاع بصورة رئيسية إ % ٢٥٠م أي بحوالي ٢٠٠٥سعودي في عام 

كما يعزى ذلك االرتفاع إلى أرباح       .  ريال سعودي ١٣,٥٢٩,٣٨١السندات الحكومية خالل العام حيث بلغت       
 ريال سعودي مقارنة  ٤٣,٧٠٦,٥٨١م ٢٠٠٥الشركة العقارية من الشركات المستثمر فيها حيث بلغت في عام      

لبيع جزء كبير من حصة العقارية في     م ويرجع هذا اإلرتفاع     ٢٠٠٤ ريال سعودي لعام    ١٨,٩٩٨,٩١٠بـ 
 مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى ذلك فقد بلغت أرباح العقارية           ٢١شركة طيبة حيث بلغت العوائد حوالي       

  مليون ريال في عام  ١٨م مقارنة بحوالي ٢٠٠٥ مليون ريال في عام  ٢٢في الشركة المعيقيلية حوالي   
 .م٢٠٠٤
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م مقارنة مع الفترة نفسها من العام     ٢٠٠٦ مارس  ٣١ل الفترة المنتهية في    وقد ارتفعت اإليرادات األخرى خال   
م  ٢٠٠٥ ريال في الربع األول من عام  ٤٥٩,٤٣٦م نظرا لزيادة العائدات من السندات الحكومية من     ٢٠٠٥

 .م٢٠٠٦ ريال في الربع األول من عام    ١,٥٤٩,٧٩٠إلى 

 ) سعوديریال(اإلیرادات األخرى  : ١٥-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 عائد السندات الحكومية ١,٥٤٩,٧٩٠ ٤٥٩,٤٣٦ ١٣,٥٢٩,٣٨١ ٢,١٧٥,٤٤٤ ١,٦٤٢,٢٠٣
 أرباح الشركات المستثمر فيها - - ٤٣,٧٠٦,٥٨١ ١٨,٩٩٨,٩١٠ ٩,٦٧٦,٩٢٣

 أرباح رأسمالية - - - ١,٤٣٤,٠٧٧ ١٣,٤٩٩
 غرامات مقاولين ٧,٨٨٠ ٤٦,٣٠٦ ٥٩٣,٣٥٠ ١١٨,٩٢٨ ٣٩,٩٢٩

 ايرادات سنوات سابقة ١٢,٥٩٣ ٥,٠١٩ ٨٧,٧٢٧ ١٢٢,٠٧٩ -
 أخرى ٥٠,٠٠٠ - ٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٢,٨١٤,٤٧٩

 اإلجمالي  ١,٦٢٠,٢٦٣ ٥١٠,٧٦١ ٥٧,٩٤٧,٠٣٩ ٢٢,٨٤٩,٥٤٧ ١٤,١٨٧,٠٣٣
 المالية المراجعة والمفحوصة القوائم : المصدر

 الوضع المالي والسيولة والبنود األخرى ٤-٨

 التدفقات النقدیة ١-٤-٨
  ٨١٧,٦١٢ ريال سعودي مقارنة بـ  ١٨,٢٩٥,٢٤٠م حيث بلغ   ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١ارتفع رصيد النقد كما في   

 رصيد   ويرجع هذا االرتفاع في النقد إلى تحقيق زيادة في صافي. م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ريال سعودي كما في 
النقد المحصل من التدفقات النقدية التشغيلية وانخفاض رصيد التدفقات المستخدمة في االنشطة االستثمارية من        

 .م٢٠٠٥ ريال سعودي في عام   ٨٣,٣٣٥,٠٢٩م إلى  ٢٠٠٤ ريال سعودي في عام   ٩٩,٠٧٦,٩٤٢

قارنة مع الفترة المنتهية في  م فقد انخفضت بالم٢٠٠٦ مارس ٣١أما التدفقات النقدية خالل الفترة المنتهية في    
 ريال، ويعزى ذلك إلى     ٣,٠٨٦,٥١٧ ريال و١,٧٥٥,٣٧٩م حيث بلغت على التوالي   ٢٠٠٥ مارس ٣١

 .انخفاض التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية وكذلك زيادة التدفقات المستخدمة في األنشطة االستثمارية         

 )ریال سعودي(التدفقات النقدیة  : ١٦-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 األنشطة التشغيلية ٣٤,٧٥٨,٥٩٦ ٣٨,٦٤٣,٨٦٧ ١٩٨,٠١٢,٦٥٧ ١٩٥,٨٢٦,٥١٥ ١٥٨,١٢٦,٩٧١
 األنشطة االستثمارية )٤٩,٦٩٨,٤٥٧( )٣٥,١٧٤,٩٦٢( )٨٣,٣٣٥,٠٢٩( (٩٩,٠٧٦,٩٤٢) (٨٤,٦٤٥,٥٠٢)
 األنشطة التمويلية   )١,٦٠٠,٠٠٠( )١,٢٠٠,٠٠٠( )٩٧,٢٠٠,٠٠٠( (٩٨,٧٢٧,٤١٦) (٧٣,١٤٠,٥٦٦)

١٦,٥٣٩,٨٦١( ٢,٢٦٨,٩٠٥ ١٧,٤٧٧,٦٢٨ (١,٩٧٧,٨٤٣) ٣٤٠,٩٠٣( 
في رصيد ) النقص(الزيادة 
 النقد

  أول الفترة رصيد النقد ١٨,٢٩٥,٢٤٠ ٨١٧,٦١٢ ٨١٧,٦١٢ ٢,٧٩٥,٤٥٥ ٢,٤٥٤,٥٥٢
 رصيد النقد في آخر الفترة  ١,٧٥٥,٣٧٩ ٣,٠٨٦,٥١٧ ١٨,٢٩٥,٢٤٠ ٨١٧,٦١٢ ٢,٧٩٥,٤٥٥

 القوائم المالية المراجعة والمفحوصة : المصدر
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 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية ٢-٤-٨

 )ریال سعودي (التدفقات النقدیة التشغيلية   : ١٧-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 صافي الربح بعد الزكاة ٣٠,١٣٦,١٣٥ ١٩,٨٦٦,٢٧٣ ١٣٨,٣١٢,٣٠٠ ١٤٣,٤٤١,٨٢٦ ١٢١,٧٠٦,٨٨٠
 استهالك الموجودات الثابتة ٦,٣١٧,٧٩٨ ٩,٧١٧,١٨٦ ١٩,٨٩٦,٥٧٣ ٣٨,٤٩٣,٥٧١ ٣٩,٠١٨,٢٦٦

 خسائر أرباح رأسمالية - - ٢٩,٨٤١,٣٦٤ (١,٤٣٤,٠٧٧) (١٣,٤٩٩)
 الزكاة الشرعية ١٩٠,٨٨٦ ٥١١,١٧٩ ٣,٠٦٥,٦٦٦ ٣,٤٠٢,٩٥٠ ٣,٧١٥,٢٩٧
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة ١٧٣,١٦٠ ١٠٧,٤٠٠ ٧٣٧,٧٥٩ ٥٩١,٧٨٣ ٧٨٤,٢٩٥

٣٦,٨١٧,٩٧٩ ٣٠,٢٠٢,٠٣٨ ١٩١,٨٥٣,٦٦٢ ١٨٤,٤٩٦,٠٥٣ ١٦٥,٢١١,٢٣٩ 
ح بعد الزكاة صافي األربا
 وقبل التغيرات

     
التغيرات في األصول 
 والخصوم التشغيلية

 صافي الذمم المدينة )١٦,٢٢٠,٤٤٩( )١,٤٥٢,٥١٣( ١٠,٦٠٨,٢٢٢ ١٧,٦٤٨,٢٦٥ ٨٥٩,٦٧٩
 صافي المخزون ١٩,٧٩٦ ٥٠,٣٣٨ ٥٣٥,٩٦٥ ٦٣٠,١١٩ )١٠٦,٤٥٨(

 ة األخرىاألرصدة المدين )١,١٤٨,١١٨( )٢٢,٢٥٩( ٢٧٢,٩٤٦ ١,٨٣١ ٩٥,٠٦٥
 الذمم الدائنة )١,١٠٤,٠٢٨( ٥,١٢٣,٩٤١ ٥,٣٧٨,٢٧٢ )٢,٣٢٥,٤٢٧( )٨,٤٧٠,٦٤٢(
 األرصدة الدائنة األخرى ١٦,٩٥٦,٢٥٤ ٤,٨٦١,٠٢٩ )٨,٤٧٦,١١١( )٢,٠٢٠,٠٨١( )١٣٣,٣٣٤(

٥٦٢,٨٣٨( )١١٨,٧٠٧( ١,٤٣٢,٤٥١ ١,٥١٦,٢٢١ ٦٧١,٤٢٢( 
توزيعات مستحقة وأمانات 

 المساهمين
 مخصص الزكاة الشرعية - - )٣,٥٩٢,٧٥٠( )٤,١٢٠,٤٦٦( -

٣٤,٧٥٨,٥٩٦ ٣٨,٦٤٣,٨٦٧ ١٩٨,٠١٢,٦٥٧ ١٩٥,٨٢٦,٥١٥ ١٥٨,١٢٦,٩٧١ 
صافي التدفقات النقدية 

 التشغيلية 
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  ريال سعودي مقارنة  ١٩٨,٠١٢,٦٥٧م ٢٠٠٥بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية في عام   
م  ٢٠٠٥وقد كان للخسائر الرأسمالية البالغ رصيدها في عام       . م٢٠٠٤ ريال سعودي لعام   ١٩٥,٨٢٦,٥١٥بـ 

 ريال سعودي أثر رئيسي في زيادة تلك التدفقات في ظل انخفاض صافي الربح بعد الزكاة            ٢٩,٨٤١,٣٦٤
ي التابعة للشركة      ويعود انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بصورة رئيسية إلى هدم بعض المبان     . لذلك العام  

خالل العام وبالتالي عدم تسجيل أي ايرادات منها، وتشمل هذه المباني العمائر العالية نظرا لحجم اإليرادات              
وقد قررت إدارة الشركة      .  ماليين ريال سنويا  ٧الضئيلة المحققة منها في السنوات السابقة حيث بلغت حوالي          

له كمجمع تجاري ومكتبي وتشير الدراسات التي قامت بها  هدم تلك المباني وإقامة مشروع يمكن استغال  
الشركة أنه عند اكتمال مشروع العقارية بالزا الذي سيحل مكان العمائر العالية فإن اإليرادات التي يمكن        

، ويتوقع   ٢وقد شملت أعمال التجديد العمائر الشمالية     .  مليون ريال سنويا لذا فقد تم إزالتها  ٥٨تحقيقها تتجاوز 
 ٣,٧٤٠,٠٠٠ ريال سعودي سنويا إلى     ٢,٦٨٨,٥٥٠ ترتفع اإليرادات منها بعد استكمال أعمال التطوير من        أن

 %.٣٩,١ريال سعودي سنويا أي بزيادة سنوية تقدر بحوالي     

م ٢٠٠٥م عن الربع األول من عام    ٢٠٠٦وبالرغم من زيادة صافي الربح بعد الزكاة في الربع األول من عام     
م   ٢٠٠٦ مارس ٣١ ريال إال أن التدفقات النقدية التشغيلية خالل الفترة المنتهية في      ١٠,٢٦٩,٨٦٢بحوالي 
. م٢٠٠٥ مارس ٣١ ريال خالل الفترة المنتهية في     ٣٨,٦٤٣,٨٦٧ ريال مقارنة بـ  ٣٤,٧٥٨,٥٩٦سجلت 

ريال في الربع األول من      ) ١٦,٢٢٠,٤٤٩(ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى صافي الذمم المدينة التي بلغت       
كما يرجع ذلك إلى انخفاض  . م٢٠٠٥في الربع األول من عام  ) ١,٤٥٢,٥١٣(م بينما بلغت ٢٠٠٦عام 

) ١,١٠٤,٠٢٧(م إلى  ٢٠٠٥ ريال في الربع األول من عام    ٥,١٢٣,٩٤٠التدفقات النقدية من الذمم الدائنة من     
 .م٢٠٠٦ريال في الربع األول من عام   



 األعمال       للمركز المالي للشركة ونتائج                      اإلدارة     مناقشة وتحليل            

 ٤١ 

 )ریال سعودي (التدفقات النقدیة االستثماریة   : ١٨-٨ شكل 
   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  
 استثمارات متداولة )٣٦,٠٠٢,٨١٥( - )٨٢,٠٣٣,٧٧٣( ٦٩,٠١٢,١٠٤ ٦٣,٨٦١,٥٠٧

)٢٢,٣٠٥,٥٤٦( )١١,١٣١,٤١٠( )٨,٥٩٥,٨١٩( - - 
ستثمارات المسجلة وفق اال

 طريقة حقوق الملكية
 االستثمارات األخرى )٧,٤٥٥,٢٤٨( )٢٩,٥٠٣,٣٧٥( ٥,٨٥٣,٧٤٥ ٢,٦٥٢,٩٦٩ -

- - ١,١٥٤,٥٩٠( - ١٢,٩١٦,٩٦٣( 
مكاسب غير محققة من 
 استثمارات في شركات

 مشروعات تحت التنفيذ )٥,٩٩٢,١٧٣( )٥,٩٧٧,٤٨٠( )٨,٣٨٠,١٢٠( )١١,٥٠١,٥٣١( )٨,٣١٠,٧٢١(
 اضافات األصول الثابتة )٣٣٩,٥٤٤( )١٨٤,٣٤٥( )٤,٦٨٣,٢٤١( )١٦١,٤٦٥,٣٧٤( )١٣٥,٧٩٥,٨٢٢(

 العائد من بيع األصول الثابتة ١,٢٤٥,٩١٣ ٤٩٠,٢٣٨ ١٥,٢٩٦,٩٤٣ ١٣,٣٥٦,٣٠٠ ٤,١٩٥,٣٥٣

)٤٩,٦٩٨,٤٥٧( )٣٥,١٧٤,٩٦٢( )٨٣,٣٣٥,٠٢٩( )٩٩,٠٧٦,٩٤٢( )٨٤,٦٤٥,٥٠٢( 
صافي التدفق النقدي من 

 شطة االستثماريةاألن
 القوائم المالية المراجعة والمفحوصة: المصدر

 ريال سعودي عام   ٩٩,٠٧٦,٩٤٢انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من    
م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلنخفاض اإلضافات      ٢٠٠٥ ريال سعودي في عام   ٨٣,٣٣٥,٠٢٩م إلى  ٢٠٠٤

 ماليين    ٥ مليون ريال سعودي مقارنة بحوالي    ١٦١م حوالي  ٢٠٠٤ بلغت في العام على األصول الثابتة حيث   
م، ويعود هذا اإلنخفاض كذلك لبيع جزء كبير من حصة العقارية في شركة طيبة          ٢٠٠٥ريال سعودي في عام  

 مليون ريال    ٨٢أما التدفقات النقدية المستخدمة في االستثمارات المتداولة فقد ارتفعت لتبلغ حوالي             . خالل العام 
 .م٢٠٠٤ مليون ريال في عام   ٦٩م مقابل تدفقات نقدية واردة بلغت  ٢٠٠٥سعودي في عام 

م، فقد زادت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة       ٢٠٠٥ مارس  ٣١وبالمقارنة مع الفترة المنتهية في 
) ٤٩,٦٩٨,٤٥٧(لى ريال إ) ٣٥,١٧٤,٩٦٢(م من  ٢٠٠٦ مارس ٣١االستثمارية خالل الفترة المنتهية في  

 .ريال نتيجة ارتفاع رصيد االستثمارات المتداولة   

 التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية ٣-٤-٨
 )ریال سعودي (التدفقات النقدیة التمویلية    : ١٩-٨ شكل 

   مارس٣١الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 
٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  

 تسوية أرباح مبقاة - - - )١,١٢٧,٤١٦( -
 توزيعات أرباح المساهمين )١,٦٠٠,٠٠٠( )١,٢٠٠,٠٠٠( )٩٦,٠٠٠,٠٠٠( )٩٦,٠٠٠,٠٠٠( )٧٢,٠٠٠,٠٠٠(
 مكافآت أعضاء مجلس االدارة - - )١,٢٠٠,٠٠٠( )١,٦٠٠,٠٠٠( )١,١٤٠,٥٦٦(

)١,٦٠٠,٠٠٠( )١,٢٠٠,٠٠٠( )٩٧,٢٠٠,٠٠٠( )٩٨,٧٢٧,٤١٦( )٧٣,١٤٠,٥٦٦( 
صافي التدفقات النقدية 

 التمويلية 
 القوائم المالية المراجعة والمفحوصة : المصدر

م مقارنة مع   ٢٠٠٥لم يطرأ أي اختالف جوهري على صافي التدفقات النقدية التمويلية المستخدمة في العام           
م حيث زاد اجمالي ما تم توزيعه من     ٢٠٠٣ام م فيما زادت عن التدفقات النقدية المستخدمة في الع    ٢٠٠٤العام 

 .م٢٠٠٣م عن الموزع في العام   ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤أرباح على المساهمين في عامي  

، فيما بلغت ) ريال للسهم ٦( ريال سعودي  ٧٢,٠٠٠,٠٠٠م ٢٠٠٣بلغت األرباح الموزعة عن السنة المالية   
 .) ريال سعودي ٨( ريال سعودي  ٩٦,٠٠٠,٠٠٠م ٢٠٠٥م و٢٠٠٤للسنتين 

 ريال مقارنة مع ) ١,٦٠٠,٠٠٠(م فقد بلغت التدفقات النقدية التمويلية   ٢٠٠٦أما خالل الربع األول من عام     
 .م ممثلة في توزيعات األرباح المقترحة ٢٠٠٥ريال خالل الفترة نفسها من العام    ) ١,٢٠٠,٠٠٠(



 األعمال       للمركز المالي للشركة ونتائج                      اإلدارة     مناقشة وتحليل            

 ٤٢ 

 إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن القوائم المالية ٥-٨

دارة الشركة، وتم     إمن قبل   "عمالألدارة للمركز المالي للشركة ونتائج ا      إل امناقشة وتحليل  " قسمتم اعداد  
 تعتقد بأنه لم يكن هناك   اإلدارة  وباستثناء ما نصت عليه نشرة االكتتاب فان   .دارة إله من قبل مجلس ا   داعتما
وتتحمل    . صدار هذه  تاريخ نشرة اإليرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ        يأي تغ

جراءات   إلدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكل ا              إلا
وثائق أخرى قد   كما ال توجد أي معلومات أو   . فصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات     إلالالزمة وأنها قامت با 

 .شكالألة والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من ا        يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالي    

 .هذا وتقر اإلدارة أيضا أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ النشرة           

 لمحة عن نشاط الشرآة حتى تاریخه ٦-٨

  مارس  ٣١م حتى ٢٠٠٦ يناير ١ مليون ريال سعودي للفترة من     ٤٦حوالي   بلغت  إيرادات حققت الشركة 
الشركة للفترة من     ربحأما صافي  .  مليون ريال سعودي   ٣١حوالي   لتلك الفترة    الربح    مجملم، فيما بلغ  ٢٠٠٦

 . مليون ريال سعودي  ٣٠  حوالي فقد بلغ م ٢٠٠٦ مارس  ٣١م حتى  ٢٠٠٦ يناير ١

رية أو في   وال يتوقع مجلس إدارة الشركة حدوث أي تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي أو التجاري للعقا            
 .القطاع العقاري حتى وقت إعداد هذه النشرة     

 استمرار األنشطة  ٧-٨

 . شهرا  التي سبقت تاريخ هذه النشرة   ١٢لم يحدث أي توقف لعمليات الشركة العقارية أو أنشطتها في الـ      

وال يوجد أي تغيير   . وال يزمع أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة      
ري سلبي في الموقف المالي أو التجاري للعقارية في الثالث سنوات المنصرمة والسنة المالية الحالية      جوه

 .وحتى تاريخ إعداد هذه النشرة    



 

 ٤٣ 

 ال والمدیونيةمأس الر ٩

 المدیونية وحقوق المساهمين ١-٩

جب قراءة  وي. م٢٠٠٦ مارس ٣١ في المفحوصة يوضح الجدول أدناه رأس مال الشركة كما في القوائم المالية      
والواردة في    للشركة بما فيها من إيضاحات مرفقة   المفحوصةهذه البيانات المالية بالتالزم مع القوائم المالية     

 .")م٢٠٠٦ مارس  ٣١البيانات المالية األولية كما في    " ٣ملحق  راجع  ( من هذه النشرة    ٣ملحق 

  شرآة العقاریة رسملة: ١-٩ شكل 
 )ريال سعودي(م ٢٠٠٦ مارس ٣١الفترة المنتهية في   

 المطلوبات 
 ١٥٧,٥٣٦,٢٤٤...........................................................................المتداولة 
 ١٠,٤٢٢,٣٨٤.....................................................................غير المتداولة 

 ١٦٧,٩٥٨,٦٢٨..........................................................................إجمالي المطلوبات  
 حقوق المساهمين 

 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠........................................................................رأس المال 
 ١٧٩,٣٦٠,٢٠١..................................................................احتياطي نظامي 
 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠...................................................................احتياطي اتفاقي 
 ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤..............................................................اراتاحتياطي استثم 
 ١١,٧٦٢,٣٧٢...............................مكاسب غير محققة من استثمارات في شركات 
 ١٥١,٤٣٥,٣١٧........................................................................أرباح مبقاة 

 ١٫٤٢٥٫٥٩٤٫١٢٤.................................................................مجموع حقوق المساهمين  
 

 ١٫٥٩٣٫٥٥٢٫٧٥٢............................................................................إجمالي الرسملة 
 

 العقارية : المصدر

 لديها حتى تاريخ    وال يوجد  . ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة التمتلك أية أدوات دين أو قروض ألجل             
 .اعتماد هذه النشرة أية أسهم مصدرة مشمولة بحق خيار       

تعتزم ) م١٩/١٠/٢٠٠٥الموافق  (هـ ١٦/٩/١٤٢٦وطبقا لتوصية مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ       
 بإصدار   وذلك  مليون ريال سعودي    ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى     ٦٠٠الشركة زيادة رأس مالها من    

 مليون سهم مجاني بواقع سهم لكل سهمين بقيمة    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠قوق أولوية ومنح    ح سهم  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠
 للسهم الواحد يتم تحويلها من األرباح المبقاة ورصيد اإلحتياطي االستثماري إلى      ريال سعودي ١٠إسمية 

حساب رأس المال وسوف تنحصر زيادة رأس المال ومنح األسهم المجانية للمساهمين المقيدين بتاريخ                
وعليه يصبح       )م١٧/٩/٢٠٠٦الموافق  (هـ ٢٤/٨/١٤٢٧معية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ     الج

 مليون    ١,٢٠٠إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة عن طريق اصدار حقوق أولوية ومنح األسهم المجانية      
 .ريال سعودي

 



 

 ٤٤ 

  االآتتاباستخدام متحصالت ١٠

 ابلقيمة التقدیریة لصافي متحصالت االآتتا ١-١٠

 ريال سعودي، سيدفع منها  ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب  
 ريال سعودي كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب    ٦,٠٠٠,٠٠٠حوالي 

ريف التسويق والطباعة     ومتعهد التغطية والمراجع القانوني، كما تشمل مصاريف البنوك المستلمة ومصا           
 البالغة   متحصالت االكتتابصافي  وسيتم إستخدام  . والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار   

 .مدينة الرياض في ثالث مشاريع لتمويل  ريال سعودي   ١,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠

 متحصالت االآتتاباستخدام  ٢-١٠

ساكن الخاصة وكذلك المراكز التجارية،     تمشيا مع سياسة الشركة التوسعية وتلبية للطلب المتزايد على الم    
 :تنوي الشركة العقارية استخدام متحصالت االكتتاب في اقامة عدة مشاريع سكنية وتجارية على النحو التالي       

 ."مشروع مركز العقارية بالزا"مشروع انشاء ثالثة ابراج متصلة تتضمن مركز تجاري ومكاتب    
مشروع مدينة العقارية "ن محالت ومكاتب تجارية مشروع انشاء عشرة مراكز تسوق واعمال تتضم   

 ."التجارية
 ."مشروع فلل عقارية اليرموك " فيال سكنية  ٣٠٠مشروع انشاء مجمع سكني يتكون من  

 الميزات التنافسية لمشاریع الشرآة المستقبلية ١-٢-١٠
 :تعتقد ادارة العقارية ان مشاريعها المستقبلية تتميز بنقاط القوة التالية    

  لمشروع مدينة العقارية التجارية الذي يعتبر األول من نوعه     الحجم المميز  
المواقع المميزة لمشاريع الشركة في قلب مدينة الرياض خصوصا مشروع العقارية بالزا ومشروع       

 مدينة العقارية التجارية 
  ارتباط اسماء المشاريع الجديدة باسم الشركة نفسها مما سيلعب دورا اساسيا في نجاح تلك المشاريع               

 كسابقاتها
تعتبر المشاريع المستقبلية من جوهر نشاط العقارية مما يعني االستفادة المثلى من خبرة الشركة في هذا             

 المجال على مدى العقود المنصرمة في تنفيذ المشاريع المستقبلية     
توقعات الطلب المرتفعة بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة للسوق وكذلك معدالت الطلب                 
 متزايدة على استئجار المساحات العقارية المملوكة للشركة ووجود قوائم انتظار طويلة            ال
 الهندسة المعمارية المميزة وجمال التصاميم الداخلية والخارجية للمشاريع         
الطاقة االستيعابية لمواقف السيارات الداخلية في مشروع مركز العقارية بالزا والتي ستتسع لحوالي              

 . سيارة ١٣٠حين تتسع المواقف الخارجية لحوالي     سيارة في  ١٥٥٧

 ملخص مشاریع الشرآة المستقبلية ٢-٢-١٠
 :تتلخص مشاريع الشركة المزمع انشاءها فيما يلي  

 مشروع مركز العقارية بالزا

 متر مربع على امتداد مراكز العقارية األولى      ١٩,٣٩٧يقع المشروع في مدينة الرياض على ارض مساحتها 
ألف وخمسة     (١,٠٤٥ حيث سيبلغ امتداد هذه المراكز مع مركز العقارية بالزا حوالي            والثانية والثالثة،  

كأطول مركز تجاري في الشرق األوسط، كما ستبلغ مساحة المباني مجتمعة حوالي           ) وأربعون مترا طوليا  
 .٢م٤٠٥,٤٩٢



  االكتتاب        استخدام متحصالت             

 ٤٥ 

ويحتوي    . ت للمشاةيتكون المشروع من ثالثة أبراج متصلة ترتبط مع مركز العقارية الثالث من خالل ممرا     
  ٢م١٦,٧٢١يقع في الطابق األرضي والميزانين بمساحة إجمالية تبلغ    ا تجارياعرض م١٦المشروع على  

 مركبة والخارجية  ١٥٥٧وتطل مباشرة على شارع العليا العام، كم وتستوعب المواقف الداخلية ما يقارب        
 مكتبا على ارتفاع سبعة  ٣١٨ه يبلغ حوالي   مركبة، أما عدد المكاتب التجارية في المشروع فإن  ١٣٠حوالي 

 وتبلغ المساحة اإلجمالية للمكاتب التجارية حوالي      ٢م١٠,٢١١طوابق تبلغ مساحة الطابق الواحد حوالي        
، وقد انتهت الشركة من اعمال الحفر الخاصة بالمشروع ويتوقع اإلنتهاء من المشروع في اوائل             ٢م٧١,٤٧٧

 .م٢٠٠٨عام 

 : مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي       ٤٠٥,٥ثمارية المقدرة للمشروع حوالي    تبلغ التكاليف االست  

 التكاليف االستثماریة المقدرة لمشروع العقاریة بالزا       : ١-١٠ شكل 
 البيان )مليون ريال سعودي(التكلفة المقدرة 

 المباني واالنشاءات  ٣٦٢,٠
 مصاريف التأسيس   ٢١,٠
 أعمال الهدم والتسوية  ٢,٠
 تكلفة رخص وادخال الكهرباء   ٨,٠
 التصميم واالشراف   ١١,٠

 المجموع ٤٠٤,٠
 تكلفة رأس المال العامل   ١,٥

 اإلجمالي ٤٠٥,٥
 العقارية : المصدر

ها ضمن    مليون ريال سعودي ولم يتم ادراج  ٩٧وتبلغ قيمة األرض التي سيقام عليها المشروع حوالي  
التكاليف المقدرة حيث انها باألصل مملوكة للشركة، ولن يتنج عن استخدام تلك األرض في المشروع أي             

 .تدفقات نقدية خارجة

 مشروع مدينة العقارية التجارية 

 يقع المشروع في مدينة الرياض في حي العليا خلف مراكز العقارية التجارية على ارض مساحتها      
 وعدد    عشرة مراكز تجارية للتسوق واألعمال متصلة   :روع من األقسام التالية   ويتكون المش ٢م١١٠,٠٠٠

يحتوى الطابق    كما  ٢ م٤٩,٢٢٠الطوابق في كل مركز سبع طوابق ويبلغ متوسط مساحة المركز الواحد           
 .مكاتب تجاريةفهي  الطوابق   أما باقي يتجار  محل  ٥٠٠ األول منها على 

مساحة : موزعة على النحو التالي       ٢م٤٩٢,٢٥٦ العقارية التجارية     تبلغ اجمالي مسطحات المباني في مدينة   
٢م ١٣٠,١٣٥ ، والمساحة المبنية للمحالت التجارية بالدور األرضي والميزانين     ٢م١٤١،٨٨١المواقف الداخلية    

  تشمل كما يحتوي المشروع على أعمال أخري خارجية  ٢م٢٢٠,٢٤٠مساحة المبنية للمكاتب  ال، كما تبلغ 
 وعلى مسافات متقاربة لتوفير الراحة للمشاة داخل وخارج مراكز           مسقوفةية وأخرى خارجية   جلسات داخل 

جد أماكن مخصصة لمواقف السيارات خارجية وداخلية الستيعاب زوار مراكز التسوق            كما يو .األعمال
 . واألعمال التجارية 

 في المملكة من حيث التصاميم  وتأمل الشركة من خالل هذا المشروع ابراز معلم جديد من المعالم المميزة     
 .الداخلية والخارجية باإلضافة إلى المواد والمواصفات ذات الجودة العالية            



  االكتتاب        استخدام متحصالت             

 ٤٦ 

 : مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي       ١,٣٠٣,٨تبلغ التكاليف االستثمارية المقدرة للمشروع حوالي      

 ليف االستثماریة المقدرة لمشروع مدینة العقاریة التجاریة        التكا: ٢-١٠ شكل 
 البيان )مليون ريال سعودي(التكلفة المقدرة 

 المباني واالنشاءات  ١,١٥٥,٠
 مصاريف التأسيس   ٧٢,٠
 أعمال الهدم والتسوية  ٤,٠
 تكلفة رخص وادخال الكهرباء   ١٠,٠
 التصميم واالشراف   ٥٨,٠

 المجموع ١,٢٩٩,٠
  رأس المال العامل  تكلفة ٤,٨

 اإلجمالي ١,٣٠٣,٨
 العقارية : المصدر

 مليون ريال سعودي ولم يتم ادراجها ضمن  ٣٢٨وتبلغ قيمة األرض التي سيقام عليها المشروع حوالي  
التكاليف المقدرة حيث انها باألصل مملوكة للشركة، ولن يتنج عن استخدام تلك األرض في المشروع أي             

 .تدفقات نقدية خارجة

 شروع فلل عقارية اليرموك  م

 فيال  ٣٠٠ ويتكون من  ٢م١٣٤,١٩١يقع المشروع في حي اليرموك في مدينة الرياض على أرض مساحتها     
 تقريبا ، كما ٢م٣٦٠,٧ ويبلغ اجمالي مسطحات مبنى الفيال الواحدة       ٢م٢٧٣سكنية مساحة أرض الفيال الواحدة      

 .يحتوي المشروع على مسجدين وحديقتين ومدرسة   

 وتبلغ المساحة اإلجمالية للعقار الذي سيقام    ٢م١٠٨,٢٦٢وتبلغ إجمالي مسطحات مباني الفلل بالمشروع   هذا  
 .٢م١٣٤,١٩١عليه المشروع حوالي    

 : مليون ريال سعودي موزعة على النحو التالي      ٢٣٥,٨وتبلغ التكاليف االستثمارية المقدرة للمشروع حوالي      

 التكاليف االستثماریة المقدرة لمشروع فلل عقاریة اليرموك      : ٣-١٠ شكل 
 البيان )مليون ريال سعودي(التكلفة المقدرة 

 المباني واالنشاءات  ٢١٧,٠
 مصاريف التأسيس   ١١,٠
 المرافق والبنية التحتية  ٧,٠

 المجموع ٢٣٥,٠
 تكلفة رأس المال العامل   ٠,٨

 اإلجمالي ٢٣٥,٨
 العقارية : صدرالم

 مليون ريال سعودي ولم يتم ادراجها ضمن     ٢٠وتبلغ قيمة األرض التي سيقام عليها المشروع حوالي  
التكاليف المقدرة حيث انها باألصل مملوكة للشركة، ولن يتنج عن استخدام تلك األرض في المشروع أي             

 .تدفقات نقدية خارجة

 المذكورة خالل فترة تتراوح مابين ثالث إلى خمس        فيذ المشاريع ه من المتوقع أن يتم تن    أن  إلى جدر اإلشارة تو
 .سنوات



  االكتتاب        استخدام متحصالت             

 ٤٧ 

 :وتقدر الشركة العقارية التكاليف المرتبطة بخطط التوسع على النحو التالي       

 ) تمالیين الریاال  (اجمالي التكاليف المقدرة لمشاریع الشرآة االستثماریة     : ٤-١٠ شكل 
مشروع فلل  المجموع

 عقارية اليرموك
مشروع مدينة 

 العقارية التجارية
مشروع مركز العقارية 

 بالزا
 البيان

 التكاليف االستثمارية الرأسمالية ٤٠٤ ١,٢٩٩ ٢٣٥ ١,٩٣٨
 التكاليف التشغيلية ١٨,٧ ٥٨ - ٧٦,٧
 تكلفة رأس المال العامل ١,٥ ٤,٨ ٠,٨ ٧,١

٢٠,٢ ٦٥ ١٢ ٩٧,٢ 
ة مخاطر تغير مخصص مقابل

 %)٥(األسعار 
 اإلجمالي ٤٤٤,٤ ١,٤٢٦,٨ ٢٤٧,٨ ٢,١١٩

 العقارية : المصدر

 ريال سعودي من صافي متحصالت إصدار       ٢,١١٩,٠٠٠,٠٠٠وسيتم تغطية متطلبات التمويل البالغة حوالي     
  ريال سعودي، ومن تدفق نقدي داخلي من العمليات    ١,٥٥٤,٠٠٠,٠٠٠أسهم حقوق األولوية المقدرة بـ    

 . ريال سعودي٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠التشغيلية للشركة يقدر بـ   

 



 

 ٤٨ 

 التعهد بالتغطية ١١

 متعهد التغطية ١-١١

 سهم وتمثل ما  ٩,٢٢٧,٠٠٣وذلك لعدد  ") متعهد تغطية االكتتاب("متعهد التغطية هو البنك العربي الوطني  
سهم بسعر    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠من مجموع أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب والبالغة     % ٣٠,٧٦نسبته 

 ريال للسهم الواحد، وذلك بناء على حصول الشركة على خطابات تؤكد نية صندوق               ٥٢طرح يبلغ 
 سهم من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيب صندوق      ١٩,٣٧٢,٩٩٧باالكتتاب بـ  االستثمارات العامة

ا حصلت الشركة على     ، كم %٦٤,٥٧االستثمارات العامة في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة    
 سهم من األسهم المعروضة والتي     ١,٤٠٠,٠٠٠خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد يؤكد نيتها باالكتتاب في      

لذا فإن    %. ٤,٦٧تمثل نصيب المؤسسة العامة للتقاعد في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة         
وهي نسبة أسهم حقوق األولوية المتبقية     % ٣٠,٧٦ سهم بنسبة ٩,٢٢٧,٠٠٣مجموع ما تم التعهد بتغطيته هو  

بخالف نسبة حقوق األولوية التي تعود لكل من صندوق االستثمارات العامة أو المؤسسة العامة للتقاعد البالغ                      
 .١٦%٦٩,٢٤مجموع نسب ملكيتهما في الشركة حوالى   

 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االآتتاب ٢-١١

 هابيع أسهم االآتتاب والتعهد بتغطيت ١-٢-١١

 :الشركة، ومتعهد التغطية  وفقا للشروط واألحكام الواردة في اتفاقية تغطية االكتتاب المبرمة بين     
حقوق     أسهم  جميعتتعهد الشركة لمتعهد التغطية بأن تقوم في تاريخ التخصيص بإصدار وتخصيص   )أ

 . إلى متعهد التغطية  ة ون المسجلون بتاريخ األحقي   ها المساهمب يكتتبلتي لم  األولوية المتعهد بتغطيتها ا  

حقوق األولوية     يتعهد متعهد التغطية للشركة بأن يشتري بنفسه في تاريخ التخصيص جميع أسهم    )ب
 .، إن وجدت، بسعر االكتتاب  ون المسجلون بتاريخ األحقية   ها المساهمبالتي لم يكتتب  المتعهد بتغطيتها 

 العموالت والمصاریف ٢-٢-١١

الرسوم    شركة دفع ال ت كما قيمة التعهد بالتغطية يتم تحديدها بناء على إجمالي لمتعهد التغطية أتعابا   شركة دفع الت
 .بعملية االكتتاب لمتعهد التغطية  المتعلقة ) المعقولة  (والمصاريف 

 

                                                 
 ).م١/٨/٢٠٠٦الموافق  (هـ٧/٧/١٤٢٧ نسبة الملكية آما في  ١٦



 

 ٤٩ 

  للشرآةيسالنظـام األساملخص  ١٢

 تأسيس الشركة

 :)١(مادة 

  مالكي األسهم المبينة أحكامها   بين مساهمة سعودية   تأسست طبقا  ألحكام نظام الشركات والنظام الحالي شركة      
 :فيما يلي

 :)٢( ةماد

  الشركة العقارية السعودية   : اسم الشركة 

 :)٣( ةماد

يرها  غة عليها أو على    يجارتالمباني السكنية وال   وتقسيمها وإقامةها  رويي الصالحة للبناء وتط   ضتملك األرا  _ أ 
 .لالغاللها بكافة طرق االست غي وبيعها وتأجيرها واست ضمن األرا

 .يرغلحساب ال  إدارة العقارات لحسابها أو     _ ب 
 .شراء وإنتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها         _ جـ
 .القيام بأعمال المقاوالت للمباني  _ د 

 . القيام بجميع األعمال المتصلة بتحقيق أغراضها   -هـ 
 .رئشراء وبيع الفلل والدبلكسات والعما     _ و 

 شبيهة  الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماال        من هتشترك بأي وج  كون لها مصلحة أو   جوز للشركة أن ت  يو
 .هايتشتر و أن تدمجها أو   أبأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها    

 ):٤ (ةماد

 الرئيسي للشركة يقع في مدينة الرياض ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو                 زالمرك
 . خارجها  للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو       توكيالت

 :)٥(مادة 

قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ، وتجوز          مائة وثالثون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور      مدة الشركة  
 . األقل بقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بستة أشهر على        إطالة مدة الشركة    ا دائم

 المال واألسهمرأس 

 :)٦ (ةماد

مليون سهم متساوية    عشرأثنى )  سهم ١٢,٠٠٠,٠٠٠( مقسم إلىرأس مال الشركة ستمائة مليون ريال   
  .القيمة



  للشركة       ي س النظـام األسا          ملخص     

 ٥٠ 

 ):٧ (مادة

من تاريخ نشر المرسوم نصف   ا   ثالثين يوم  يكتتب المؤسسون في ستة ماليين سهم وعليهم أن يدفعوا خالل      
 من تاريخ   يوما ستين   ا الغرض، وتطرح األسهم الباقية لالكتتاب العام خالل    المعينة لهذ  قيمتها في أحد البنوك  

دفع عند االكتتاب النصف من قيمة السهم، كما يكون إيداع          يو  المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة،     نشر
 .نة لهذا الفرض يحت التأسيس لدى أحد البنوك المع      ت حصيلة االكتتاب باسم الشركة 

االكتتاب   للمكتتب  مجلس اإلدارة، وال يجوز   األسهم المكتتب فيها في المواعيد التي يحددها    وتدفع باقي قيمة 
 .من قيمة رأس مال الشركة   %) ٢(بما يزبد على 

 ):٨( ةماد

لمجلس اإلدارة بعد إنذار المساهم       جاز إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك        
للمزايدة أن      ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد          . مزاد علني  ي بخطاب مسجل بيع السهم ف 

كة من حصيلة البيع      رالتي أنفقتها الشركة وتستوفي الش  إليها المصروفات  ا  يدفع القيمة المستحقة عليه مضاف  
شركة أن تستوفي   ل ل بهذه المبالغ جاز  فإذا لم تف حصيلة البيع  . المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم   

رقم السهم    يحمل ا   جديدا  المشتري سهم يى الشركة السهم الذي بيع وتعط    غوتل الباقي من جميع أموال المساهم  
 .بذلك في سجل األسهم    ي وتؤشر غالمل

 :)١٠(مادة 

المنصوص عليها في هذا النظام ال يجوز تداول             عن القيود األخرى   فضال  األسهم قابلة للتداول، ومع ذلك        
بها المؤسسون قبل الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل            سهم التي يكتتب األ

تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها        خي من تارا  عشر شهريكل منهما عن أثن
نقل ملكية األسهم     رة الحظر  فت ومع ذلك يجوز خالل     . تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها       وتاريخ

 لتقديمها النقدية وفقأ ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة      
 .إلى الغير  لإلدارة أومن ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته         -كضمان 

 .من رأس مال الشركة  %) ٢ (ير المؤسسين على  غ أنه ال يجوز أن تزيد ملكية المساهم من      ويراعى دائما  

 ):١٣ (ادةم

 يكون رأس المال      أن  عدة مرات بشرط    أو رأس المال مرة     زيادة  يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية    
باألسهم  ة االكتتاب  ي للمساهمين أولو   ويكون . ة راس المال   زياديعين القرار طريقة    واألصلي قد دفع بأكمله   

 .يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب      يدة ء بأولويتهم بالنشر في جر يعلن هؤال .  الجديدة النقدية  

من تاريخ النشر المشار   ا  خمسة عشر يوم  ة خالل  ي كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في األولو ويبدي
 .يهإل

 أسهم أصلية بشرط     االكتتاب بنسبة ما يملكونه من  لبوا ط ع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين     زوتو
األسهم الجديدة على المساهمين       من  ويوزع الباقي  م الجديدة  من األسه طلبوه يحصلون عليه ما   ما أال يجاوز 

 ما   هيحصلون علي    نصيبهم بنسبة مايملكونه من أسهم أصلية على آال يتجاوز ما        األصليين الذين طلبوا أكثر من     
 . العاملالكتتابسهم األ  بقى منتويطرح ما . ن األسهم الجديدة  ه م بولط
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 :)١٤(مادة 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت            
 الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن   تقرير مراقب إال بعد تالوة  القرار وال يصدر  الشركة بخسائر

طريقة التخفيض وإذا كان    في هذه االلتزامات ويبين القرار  ضااللتزامات التي على الشركة واثر التخفي 
 المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل           رأسالتخفيض نتيجة زيادة 

 البلد الذي يقع فيا المركز الرئيسي        فيقرار التخفيض في جريدة يومية توزع      من تاريخ نشر ا  ستين يوم
 تؤدي إليه   أنالشركة    وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على  عترض أحدهم اللشركة فإذا 

 .آجال    للوفاء به إذا كان   ا  كافيا  تقدم ضمان أن  أو  ال دينه إذا كان حا   

 السندات 

 ):١٥(مادة 

ية القيمة قابلة  بالقروض التي تعقدها سندات متساو     يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية ان تصدر الشركة        
سندات جديدة إال إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة           ذلك ال يجوز إصدار   ومع . قابلة للتجزئة  للتداول وغير  

القديمة    إليها الباقي في ذمة الشركة من السندات    ا السندات الجديدة ، مضاف     قيمتها كاملة وبشرط أال تزيد قيمة 
 .على رأس المال المدفوع    

 كةإدارة الشر

 ): ١٦(مادة 

تعينهم    األقل وتسعة أعضاء على األكثر   على أعضاء يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة        
 .الجمعية العامة العادية لمدن ثالث سنوات     

ثالث سنوات بموافقة رئيس مجلس الوزراء         من ذلك يعين أول مجلس إدارة من بين المؤسسين لمدة          واستثناءا 
 .المالية واالقتصاد الوطني     وزير  من بناء على توصية  

 ) : ١٧(مادة 

ال يقل عن مائتين وتودع هذه األسهم خالل         لعدد من أسهم الشركة     ا  مجلس اإلدارة مالك      يكون عضو  أنيجب 
 م وتخصص هذه األسه  التجارة لهذا الغرض وزيرتعيين العضو أحد البنوك التي يعينها      من تاريخا ثالثين يوم

 قابلة للتداول إلى ان تمضي المدة المحددة لسماع دعوى            يرغ ل  مجلس اإلدارة وتظ    عضاءألضمان مسئولية  
 . يفصل في الدعوى المذكورة      أن  الشركات او إلى  ممن نظا ) ٧٧(المسئولية المنصوص عليها في المادة     

 .في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته       اسهم الضمان   ةمجلس اإلدار   وإذا لم يقدم عضو    

 :)١٨ (دةما

 بصدور حكم نهائي يمس بشرف العضو او        أو  إعساره   أو  إفالسه  أو تنتهي عضوية المجلس بوفاة العضو       
 في المركز    ا   عضو ا  يعين مؤقت أن  السنة كان لمجلس اإلدارة       أثناء  المجلس   أعضاء  أحد   مركز شغر وإذا   أمانته

تماع لها ويكمل العضو الجديد مدة         اجفي أول  يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة الحادية      أن الشاغر على  
 .سلفه 

دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت           مجلس اإلدارة عن الحد األدنى وجبت        أعضاءبط عدد    هوإذا   
 .األعضاء من   ممكن لتعيين العدد الالزم  
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 :)١٩(مادة 

 في إدارة الشركة بما    اإلدارة أوسع السلطات    مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العادية، يكون لمجلس  
تها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحد آ أو أكثر              مدكانت قيمتها أو   أيا  في ذلك عقد القروض    

 . معينة مباشرة عمل أو أعمال   في أو من الغير     أعضائهمن

 هيخفض وال يجوز لمجلس اإلدارة أن يعدل من نظام الشركة أو يزيد رأسمالها أو          

 :)٢٠(مادة 

خمسة في المائة من أرباح الشركة الصافية    %)٥(ن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة التزيد على     تتكو
ع ربح على      يتوز واالستهالكات واالحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد      بعد خصم المصروفات  

 .من راس مال الشركة وبدل حضور عن الجلسات      %) ٥(عن   المساهمين 

مجلس اإلدارة األول بموافقة رئيس مجلس الوزراء        ء تحدد مكافأة بدل حضور رئيس وأعضا     من ذلك   ء واستثنا
 .من وزير المالية واالقتصاد الوطني      بناء على توصية 

بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس            شتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على           يو
, ومصروفات وغير ذلك من المزايا     ونصيب في األرباح وبدل حضورالمالية من رواتب  اإلدارة خالل السنة   

  على بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو               ركما يشتمل التقرير المذكو  
 . أو استشارية  إدارية ماقبضوه نظير أعمال فنية أو   

 ) :٢١(مادة 

عين عوضا  كما يختص رئيس المجلس بما يفوضه فيه     عضائه رئيسا  ويجوز أن ي    مجلس اإلدارة من ببن أ    ينيع
 .مجلس اإلدارة كما يختص العضو المنتدب بتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وبما يفوضه فيه المجلس         

وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهما باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا  لما            
 .يقرره مجلس اإلدارة 

ويختص بما يحدده له المجلس وتحدد        الشركة   من بين أعضائه أومن موظفي  ا   مجلس اإلدارة سكرتير ويعين
مجلس    السكرتير عضو  أو العضو المنتدب أو    مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة وال تزيد مدة رئيس المجلس        

 . إعادة تعيينهم  ا دائمويجوز   كل منهم في المجلس   يةاإلدارة عن مدة عضو    

 :)٢٢(مادة 

  شهرين   على أن ينعقد المجلس مرة كل  ا الزم يجتمع المجلس بدعوة من رئيسا وتكون الدعوة كلما كان ذلك     
 .ءاألعضاإليه ذلك اثنان من      بى طلتماع م تدعوه إلى االج  ي المجلس أن    على األقل، ويجب على رئيس 

 ):٢٣(مادة 

 ضرين  قل بشرط أال يقل عدد الحا    إال إذا حضره نصف األعضاء على األ    ا ال يكون اجتماع المجلس صحيح  
ي األصوات يرجح الجانب الذي منه       وعند تساو  وتصدر قرارات المجلس باألغلبية   أعضاء عن خمسة  

 .الرئيس
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 ):٢٤(ة  ادمال

ي فذه المحاضر   ه وتدون   يوقعها رئيس المجلس والسكرتير     ي محاضرفقراراته  والت المجلس   وتثبت مدا
 .تيرسجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكر   

 جمعيات المساهمين

 :)٢٥ (مادة

 .ية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الرياض      الجمع

 ):٢٦(مادة 

يره من     غ األصالة او نيابة عن     بطريق التأسيسية   ة حق حضور الجمعي  أسهمه  كان عدد   أيا  لكل مكتتب 
آخر ا  مساهم كل عنه و أن يمحق حضور الجمعية العامة وللمساه   ا  ن سهمي لعشرائزلكل مساهم ح والمكتتبين، 

 .من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية     

 )٢٧ (مادة

ا في   ـتأسيسية وفقأ لإلجراءات المنصوص عليه    األول المؤسسين والمكتتبين إلى جمعية       اإلدارة   دعو مجلس   ي
 :ة التأسيسية باألمور اآلتية من هذا النظام وتختص الجمعي    ) ٢٠(المادة  

نى من رأس   د ألحكام نظام الشركات بالحد األقاالتحقق من االكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء وف    -ا
 . قيمة األسهمالمال وبالقدر المستحق من   

ة على النظام     ي ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهر     ة وضع النصوص النهائية لنظام الشرك      -٢
 .جميع المكتتبين الممثلين فيها ة م إال بموافق  المعروض علي

 . التأسيسي اقتضاهاالمداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات الت        -٣

 ولكل مكتتب في  األقلا حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف راس المال على        هشترط لصحة انعقاد  يو 
 .اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله    

 :)٢٨ (ةماد

 تص الجمعية العامة العادية بجميع األمور    تخفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية         
المالية للشركة كما     السنةء مرة على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية النتها        المتعلقة بالشركة وتعقد

 . ذلك إلى ة جالحا  عتدية أخرى كلما  دعوة جمعيات عا  ديجوز 

 ):٢٩(مادة 

  وفضال   ا  نظام تعديلها عليها  باستثناء األحكام المحظور   الشركةنظام تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل   
العامة العادية وذلك بنفس       عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية      

 .األخيرة  الشروط واألوضاع المقررة للجمعية     

 :)٣٠ (ةماد

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة إذا                 
األقل، وتنشر الدعوة      من رأس المال على    ) %٥(طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل          
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 المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد     وصحيفة يومية توزع في  النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية  
 .ال  على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعم       ا المحدد لالنعقاد بخمسة عشر يوم    

 :)٣١ (ةماد

والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد األسهم      نرييحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاض 
دد األصوات المخصصة لها ولكل ذي مصلحة االطالع على هذا          باألصالة او بالوكالة وع  تهمز في حياالتي

 .الكشف

 ) :٣٢(مادة 

إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل              ا  ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيح      
 التالية   ا ن يومفإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثي    

عتبر االجتماع  يمن هذا النظام و ) ٣٠( يقة المنصوص عليها في المادةرلالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالط   
 .فيه الممثلة كان عدد األسهم   ا  أيا  الثاني صحيح

 ):٣٣(مادة 

المال على      إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس     ا  العادية صحيح غيرال يكون اجتماع الجمعية العامة  
 ثان بنفس األوضاع المنصوص   اجتماع النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى     هذااألقل فإذا لم يتوفر  

  رأس المال  يمثل ربع  عدد من المساهمين   صحيحا  إذا حضره   يع الثان مايكون االجت  وعليها في المادة السابقة  
 .عل األقل

 :)٣٤( ةماد

وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية   في الجمعية التأسيسيةلكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله  
اإلدارة االشتراك في      ومع ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس  ا أساس صوت لكل عشرين سهم    وغير العادية على  

 .إدارتهم ابراء ذمتهم عن مدة    بالتصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق  

 :)٣٥( ةماد

 الجمعية العادية    وتصدر قرارات،فيها لتأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة ت في الجمعية ا تصدر القرارا
 . الممثلة في االجتماع  لألسهمقة لالمط  باألغلبية

ات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار         ر قراركما تصد
مال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في             أس الر بزيادة أو بتخفيض  متعلقا 

 الثة ث بأغلبية  ر  إال إذا صد    ا صحيح نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار          
 . االجتماعفيباع األسهم الممثلة  رأ

 :)٣٦(مادة 

أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء      لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول    
أسئلة المساهمين بالقدر الذي        مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عن          

مقنع احتكم إلى الجمعية     يرغؤاله   ـإذا رأى المساهم أن الرد على س      ورة  ال يعرض مصلحة الشركة للضر    
 .ا أن نافذ وكان قرارها فى هذا الش 



  للشركة       ي س النظـام األسا          ملخص     

 ٥٥ 

 :)٣٧( ةماد

 لالجتماع  ا يابه ويعين الرئيس سكرتير    غيرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة         
 .لألصوات   ا وجامع

حرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في               وي
ات التي وافقت  صو  د األصوات المقرر لها والقرارات التي اتخذت وعدد األ      حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعد   

 منتظمة عقب كل   بصفةاع وتدون المحاضر    معليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجت         
 .اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات   

 :)٣٨( ةماد

  سنويا    الجمعية العامة  همن بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعين    ات أو أكثر يكون للشركة مراقب حساب  
أول مراقب   الوطني   د  واالقتصالمالية لك يعين وزير ا  ذ  من ءا ستثنا او. جوز لها إعادة تعيينه   ي مكافأته ود وتحد

 ).٤١(المادة     فيالوارد  للتحديد   ا  وفقللشركة لمدة السنة المالية األولى      

 :)٣٩( ةماد

لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن           
 الحصول عليها وله أيضا  أن يتحقق من موجودات الشركة             التي يرى ضرورة  يطلب البيانات واإليضاحات 

 .والتزاماتها

 :)٤٠(مادة 

 موقف الشركة من تمكينه من   نه يضما يررتق ة يعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنو    
نظام الشركات أو     ت ألحكاما من مخالف  هواإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشف       ول على البيانات    صالح

 .الشركة للواقع    في مدى مطابقة حسابات هم، ورأيا أحكام هذا النظ 

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 ):٤١(مادة 

ديسمبرمن كل عام على أن تكون أول سنة         ٣١ من اول يناير وتنتهي بنهاية بوم    لشركةل  السنة المالية   ئتبتد
 .م١٩٨٩  ديسمبر ٣١ام وتنتهي بنهاية يوم  ٩٨٨ أغسطس   ١٣تالية لهذا التعديل تبدأ من     

 :)٤٢(مادة 

ا يعد    كم  لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور     جردا   يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية    
المالية     عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة        ا وتقرير ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر    

األرباح ومضح المجلس هذه الوثائق تحت       الطريقة التي يقترحها لتوزيع التقرير ضمن هذا  وي المنقضية ، 
وقع ي على األقل و ا ن يوميمسة وعشر ابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخ   ستصرف مراقب الح

  قبل رئيس مجلس اإلدارة على الوثائق المذكورة وتودع بالمركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين               
 على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في          ا الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوم       

وخالصة   مركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب األرباح والخسائر   صحيفة توزع في البلد الذي يقع فيه ال   
مراقب الحسابات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة    لتقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل     تقرير وافية عن 
 . على األقلا يوم  بخمسة عشر



  للشركة       ي س النظـام األسا          ملخص     

 ٥٦ 

 :)٤٣(مادة 

مية والتكاليف األخرى بما فيها   ة بعد خصم جميع المصروفات العمو يتوزع أرباح الشركة الصافية السنو
 : على الوجه اآلتي  ا الزكاة المفروضة شرع  

للجمعية العامة العادية أن         جوز وي .,نظامي من األرباح الصافية لتكوين احتياطي      % ١٠يجنب   -١
 .أس المال  رنصف ر   توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكو   

اتفاقي يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية        ن احتياطي باح الصافية لتكوي  ر من األ  %١٠ يجنب كذلك    -٢
 . المال أس ر نصف را بلغ االحتياطي المذكو   ذوقف هذا التجنيب إ   يو العامة

 .من رأس المال المدفوع   %) ٥( على المساهمين تعادل   أولى يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة      -٣

مجلس اإلدارة      لمكافأة أعضاء  قصىأ خمسة في المائة من الباقي كحد %) ٥(يخصص بعد ما تقدم   -٤
 .ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح      بعد  وزع الباقييو

 :)٤٤ (ةماد

 . التي يحددها مجلس اإلدارة     المساهمين في المكان والمواعيد    عها علىيتدفع األرباح المقرر توز 

 المنازعات

 :)٤٥( ةماد

عضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن        ألشركة على   لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة ل      
جب يو. ا قائم منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال     الخطأ الذي صدر   

 . المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى     ىعل

 حل الشركة وتصفيتها

 ):٤٦(مادة 

جل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءا  على اقتراح          عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األ        
وتنتهي سلطة مجلس     , مجلس اإلدارة بطريقة التصفية وتعين مصفيا  أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم        

ومع ذلك يستمر قائما  على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة           , اإلدارة بانقضاء الشركة  
 .كة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين   الشر

 أحكام ختامية

 :)٤٧( ةماد

 .يودع هذا النظام وينشر طبقا  لنظام الشركات    



 

 ٥٧ 

 المعلومات القانونية ١٣

 المساهمون ١-١٣

مساهمين يمثلون نخبة من الجهات    ) ٦(بلغ عدد المساهمين الذين اكتتبوا في أسهم العقارية عند التأسيس         
 :ية والبنوك السعودية وهم     الحكوم
 صندوق االستثمارات العامة    
 المؤسسة العامة للتقاعد    
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   
 بنك الرياض 
 البنك األهلي التجاري    
 بنك الجزيرة  

 :كما يلي) م١/٨/٢٠٠٦الموافق   (هـ ٧/٧/١٤٢٧وتبلغ نسبة المساهمة في رأس مال العقارية كما في    

 العقاریة   نسبة المساهمة في رأس مال  :١-١٣ شكل 
 المساهم نسبة الملكية  عدد األسهم

 الجهات الحكومية    
 صندوق اإلستثمارات العامة %٦٤,٥٧ ٣٨,٧٤٥,٩٩٥
 المؤسسة العامة للتقاعد %٤,٦٧ ٢,٨٠٠,٠٠٠

 إجمالي الجهات الحكومية    %٦٩,٢٤ ٤١,٥٤٥,٩٩٥
 الشركات والمؤسسات والصناديق االستثمارية   %٢,٩٢ ١,٧٥٢,٢٣٣
 األفــراد %٢٧,٨٤ ١٦,٧٠٢,٧٧٢
 اإلجمالي  %١٠٠,٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠

 

 العقارية: المصدر

 من أسهم   %٤,٦٧ و%٦٤,٥٧والمؤسسة العامة للتقاعد    نسبة تملك صندوق االستثمارات العامة   قد بلغتو
% ٦٩,٢٤ا تمتلكه الجهات الحكومية من أسهم الشركة يبلغ حوالي        على التوالي، وبذلك فإن مجموع م    الشركة 
 .)م ١/٨/٢٠٠٦الموافق  (هـ ٧/٧/١٤٢٧كما في 

باالكتتاب بـ  وجدير بالذكر أن الشركة حصلت على خطابات تؤكد نية صندوق االستثمارات العامة     
امة في أسهم حقوق   سهم من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيب صندوق االستثمارات الع ١٩,٣٧٢,٩٩٧,٥

، كما حصلت الشركة على خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد       %٦٤,٥٧األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة   
 سهم من األسهم المعروضة والتي تمثل نصيب المؤسسة العامة للتقاعد            ١,٤٠٠,٠٠٠يؤكد نيتها باالكتتاب في 

 .١٧%٤,٦٧في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة    

 رأس مال الشرآة ٢-١٣

مليون سهم   ) ٦٠( مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى    ستمائة) ٦٠٠ (يبلغ رأس مال الشركة   
 ولم يطرأ أي تغيير    . وجميعها اسهم عادية ونقديةت  رياالعشرةكل منها  األسمية ل  ةقيمتبلغ ال متساوية القيمة، 

 .التي سبقت تاريخ هذه النشرة   على رأس المال المصدر للشركة خالل الثالث سنوات        

                                                 
 ).م١/٨/٢٠٠٦الموافق (هـ ٧/٧/١٤٢٧ نسب الملكية آما في  ١٧



 المعلومات القانونية              

 ٥٨ 

ال تخضع الشركة ألي إتفاقية خيار قد تتطلب إصدار أسهم إضافية كما أن أسهم االكتتاب ليست خاضعة ألي           
 .إتفاقية خيار

 الممتلكات ٣-١٣

 مليون ريال سعودي تشمل     ٥٢٤ قيمتها حوالي  تم أراضي بلغ ٢٠٠٦مارس  ٣١ حتى تاريخ العقاريةتمتلك 
والمكاتب الحالية المملوكة للشركة باإلضافة إلى األراضي التي سيتم           المراكز التجارية   األراضي المقام عليها 

أما المباني واالنشاءات فقد بلغت   . اقامة المشاريع المستقبلية عليها واألراضي القابلة للتطوير في المستقبل      
التجارية والمكاتب    مليون ريال سعودي وتشمل المراكز      ١,١٧٦م حوالي  ٢٠٠٦ مارس ٣١تكلفتها كما في 

 .الحالية المملوكة للشركة  

كما تخطط الشركة لشراء العديد من األراضي خالل الخمس سنوات القادمة بما يتفق مع سياستها الحالية           
. الرامية المتالك األراضي القابلة للبيع أو للتطوير من خالل اقامة مجمعات سكنية أو مراكز تجارية ومكاتب    

 مليون ريال سعودي خالل الخمس     ١,٣٠٠تم شراء أراضي تبلغ قيمتها اإلجمالية حوالي  وتقدر اإلدارة أنه سي  
 .سنوات القادمة 

 التأمين ٤-١٣

قامت العقارية بشراء وثائق تأمين لتغطية عدد من المخاطر المحتملة وذلك حسب تقييم مجلس اإلدارة من                

 .حيث مالئمتها ألعمال الشركة كالتأمين على الممتلكات ضد الحريق     

 فاقيات التمویلات ٥-١٣

 .الشركة العقارية ليست طرفا في أي اتفاقيات تمويل تجارية أو أي قروض اخرى   

 العالمات التجاریة وحقوق الملكية الفكریة األخرى ٦-١٣

 :التالية وهي مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة         التجارية  ةعالم ال الشركة تمتلك 

  المملوآة للعقاریة   العالمات التجاریة  : ٢-١٣ شكل 
 السما الوصف العالمة

 العقارية السم التجاري للشركةا 

 العقاريةالعقارية: : المصدرالمصدر

 النزاعات  ٧-١٣

 .العقارية ليست طرفا  في أي نزاع جوهري كما في تاريخ نشرة اإلصدار  

 ملخص ألهم العقود ٨-١٣

 :مشروع العقاریة بالزا ١-٨-١٣

الواقعة على تقاطع شارع العليا العام مع       فيذ جميع أعمال مشروع العقارية بالزا عقد إتفاقية تسليم مفتاح لتن
هـ، ١٤٢٧ جمادى األول   ٣بمدينة الرياض وقد تم إبرام هذه االتفاقية في يوم     شارع خالد بن يزيد بن معاوية   

 .ة م، بين كل من الشركة العقارية السعودية والشركة السعودية اللبناني        ٢٠٠٦ مايو ٣٠الموافق  



 المعلومات القانونية              

 ٥٩ 

 .ستمائة وسبعون يوما  ) ٦٧٠(تبلغ مدة التنفيذ حسب العقد    

وقد اتفق الطرفان على أن يقوم المقاول بشراء وتوريد وتركيب جميع المواد واألجهزة والمعدات الالزمة            
جاهزا  لالستخدام خالل    ) تسليم مفتاح   ( لتنفيذ وإنجاز وإكمال وتشغيل كافة األعمال المذكورة بوثائق العقد         

 ٠رياال  سعوديا  ) ٢٨٥,٨١٠,٣٥٥( العقد مقابل مبلغ مقطوع فترة

بحي البساتين بمدینة  لمخطط الشرآة العقاریة السعودیة عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية ٢-٨-١٣
 الریاض

بتنفيذ   لقيام المقاول مؤسسة محمد العجيمي للمقاوالت   و الشركة العقارية السعودية   تفاق بين كل منتم اال
بحي البساتين والمملوكة للشركة العقارية السعودية       ) ٣٢٨٦( تحتية لكامل أرض المخطط رقم  أعمال البنية ال 

 :، وتشمل هذه األعمال على ما يلي    

 أعمال الطرق والسفلته     
 تمديد شبكات الكهرباء  
 تمديد شبكات إنارة الشوارع    
 تمديد شبكات المياه  
 أعمال الرصف   
 
 . وتسري هذه المدة اعتبارا  من تاريخ استالم الموقع       مائة وثمانون يوما ، ) ١٨٠(مدة العقد   تبلغ 

 ريال  فقط أربعة ماليين وتسعمائة وسبعة  ٤,٩٩٧,٨٤٨ د حوالي  القيمة اإلجمالية التقديرية لهذا العق  تبلغ 
 .نوتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعو   

 



 

 ٦٠ 

 للمعاینةالمستندات المتاحة  ١٤

شارع العليا   (الرياض في مركز الشركة الرئيسي في    والتي ستتوفر    نةيمتاحة للمعا  ال فيما يلي قائمة بالمستندات 
  الثامنة  ، خالل الدوام الرسمي لإلدارة العامة، من الساعة          )العام، مركز العقارية التجاري الثاني، الدور السابع      

طوال    وذلك قبل أسبوع من بداية االكتتاب و       ،)األربعاءمن السبت إلى     ( عصرا    الرابعة  الساعة   حتى صباحا 
 :فترة االكتتاب

 .النظام األساسي للشركة   - ١
 قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة        - ٢
بزيادة رأس مال     ) م١٩/١٠/٢٠٠٥الموافق   (هـ ١٦/٩/١٤٢٦توصية مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ       - ٣

طريق منح أسهم     مليون ريال سعودي عن      ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى      ٦٠٠الشركة من  
 مليون سهم بقيمة تبلغ      ٣٠مجانية للمساهمين المقيدين بتاريخ األحقية بواقع سهم لكل سهمين أي منح        

 مليون ريال يتم تحويلها من األرباح المبقاة ورصيد اإلحتياطي االستثماري إلى حساب رأس               ٣٠٠
يون سهم بقيمة اسمية    مل ٣٠المال وكذلك اصدار حقوق أولوية بواقع سهم لكل سهمين أي اصدار        

 . مليون ريال ٣٠٠تبلغ 
 م ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١المراجعة للسنوات المالية المنتهية في     القوائم المالية     - ٤
 .م٢٠٠٥م و٢٠٠٦ مارس  ٣١القوائم المالية المفحوصة للفترتين المنتهيتين في      - ٥
ية من الهيئة أو وزارة التجارة        أي موافقات صادرة فيما يتعلق بحقوق األولوية ومنح األسهم المجان      - ٦

 .والصناعة
 .خطابات الموافقة من مراجعي الحسابات، مدير االكتتاب، متعهد التغطية، والبنوك المستلمة        - ٧
 .عقد تشييد مركز العليا بالزا    - ٨
 .دراسات السوق المعدة بواسطة الشركة         - ٩
 .متاحة للعمومالبيانات واإلحصائيات المعتمد عليها في اعداد النشرة والتي هي معلومات          - ١٠
 .تقرير تقييم سعر سهم حقوق األولوية   - ١١

 



 

 ٦١ 

 م٢٠٠٤ات لعام باحسمراجعي التقریر  - ١الملحق  ١٥

ضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة      اإليم و ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١كما في  المالية للشركة    قوائم ال  مراجعةقد تم  ل
 .كما هو مذكور في تقريرهم المرفق  التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون    / السادة  من قبل  اإلصدار هذه   

التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون ال يمتلك أسهما أو مصلحة       / وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب السادة   
التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون موافقة خطية    / مكتب السادة  مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطى

 . بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة      على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه     



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٦٢ 

  

 تقرير مراجع الحسابات
 

 مساهمي الشركة العقارية السعودية                                        المحترمين                       / السادة  
 شركة مساهمة سعودية 

  المملكة العربية السعودية    -الرياض 
 ,,السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته    

 ديسمبر  ٣كما في  ا) شركة مساهمة سعودية ( لقد راجعنا قائمة المركز المالي للشركة العقارية السعودية  
م وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي ، للسنة المنتهية في ذلك                   ٢٠٠٤

 والمعدة من قبل إدارة         ،من القوائم المالية   المعتبرة جزءا   ) ٢٨(حتى رقم ) ١(واإليضاحات من رقم  , التاريخ 
من نظام الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي       ) ١٢٣(وفقا لنص المادة   , الشركة 
 .طلبناها

ان إعداد هذه القوائم المالية هو من مسئولية إدارة الشركة وقد تم إعدادها وفقا للنظم واللوائح المطبقة في                          
 ان مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول القوائم   ،وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها   , ركة الش

 .المالية استنادا  إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها     

 والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط أعمال المراجعة           ،تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها  
 تشتمل إجراءات المراجعة على      ٠عة معقولة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية        للحصول على قنا   

 المالية كما تشتمل على      المؤيدة للمبالغ واالفصاحات التي تتضمنها القوائم  ،على أساس العينة  , فحص األدلة 
  ، وتقييم العرض العام للقوائم المالية     تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل الشركة        

في اعتقادنا إن إجراءات المراجعة التي قمنا بها توفر أساسا معقوال من القناعة يمكننا من إبداء رأينا على              
 .القوائم المالية  

 -:وفي رأينا فإن القوائم المالية أعاله ككل    

م وكذا   ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة        -
نتائج أعمالها والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفق النقدي عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  لمعايير                 

 .المحاسبة المتعارف عليها المالئمة لظروف الشركة    

 .القوائم المالية  تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض        -

 هـ١٤٢٦ صفر ٠٤
 م٢٠٠٥ مارس ١٤

 التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون    
 عثمان محمد التويجري 

 



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٦٣ 

 السعوديةالعقارية الشركة )أ  ( قائمة
 سعودية مساهمة شركة
  العربية السعوديةالمملكة الرياض

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ فى  كما المركز المالىقائمة
 " السعودى بالريال" 

م٢٠٠٣ / ١٢/ ٣١   ايضاح  م٢٠٠٤/ ١٢ / ٣١ 
 المتداولة االصول       

 البنوك لدى نقد )٣(   ٨١٧،٦١٢     ٢،٨٣٧،١٩٩
 المدينة الذمم صافى )٤(   ٦٤،٤١٩،٥٩٩     ٨٢،٠٦٧،٨٦٤
 المخزون صافى )٥(   ٣،٤٥٤،٨٠٠     ٤،٠٨٤،٩١٩
 خرى االالمدينة األرصدة )٦(   ١،٧٧٦،٥٥٥     ١،٧٧٨،٣٨٦
  المتداولهاألصول مجموع      ٧٠،٤٦٨،٥٦٦   ٩٠،٧٦٨،٣٦٨

 المتداولة غير االصول       

٧(   ١٧٤،٦٥٠،٩٩٨     ١٦٣،٥١٩،٥٨٨( 
 وفق طريقة حقوق المسجلة  االستثمارات

 الملكية 
 األخرى االستثمارات )٨(   ٧٣،٥٥٣،٤٢٩     ١٤٥،٢١٨،٥٠٢
  التنفيذتحت تمشروعا )٩(   ٩،٣٤٥،١٨٤     ٥،٥٩٦،٧٠٣

  قيمة دفترية- الثابتة االصول )١٠(   ١،١٦٩،٩٢٥،٠٤٦    ١،٠٥١،١٢٢،٤١٦
  غير المتداولةاالصول مجموع     ١،٤٢٧،٤٧٤،٦٥٧  ١،٣٦٥،٤٥٧،٢٠٩
 األصول مجموع     ١،٤٩٧،٩٤٣،٢٢٣  ١،٤٥٦،٢٢٥،٥٧٧

 النظامية الحسابات      ٣،٣٤٠،٦٥٩   ٤،٩٥٨،٤٢٧
  المساهمينوحقوق الخصوم       
  الخصوم       
 المتداولة الخصوم       

  دائنةبنوك    ٠     ٤١،٧٤٤
 الدائنة الذمم )١١(   ١٠،٨١٩،٨٥٦     ١٣،١٤٥،٢٨٣
  االخرىالدائنة االرصدة )١٢(   ٧١،٥٦٩،٥١٨     ٧٣،٥٨٩،٥٩٩
  وأمانات المساهمينمستحقة توزيعات    ٦،٣٥٥،٤٤١     ٤،٨٣٩،٢٢٠
 مقترحة توزيعات    ٩٧،٢٠٠،٠٠٠     ٩٧،٦٠٠،٠٠٠
  الشرعيةالزكاة مخصص )١٣(   ٧،٥٠٣،٦٢٦     ٨،٢٢١،١٤٢

  الخصوم المتداولهمجموع      ١٩٣،٤٤٨،٤٤١   ١٩٧،٤٣٦،٩٨٨
 المتداولة غير الخصوم       

  مكافأة نهاية الخدمةمخصص )١٤(   ٩،٥١١،٤٦٥     ٨،٩١٩،٦٨٢
  الخصوم غير المتداولهمجموع      ٩،٥١١،٤٦٥   ٨،٩١٩،٦٨٢

 الخصوم مجموع      ٢٠٢،٩٥٩،٩٠٦   ٢٠٦،٣٥٦،٦٧٠
  المساهمينحقوق       

  المالرأس )١٥(   ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠     ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 نظامى احتياطى )١٦(   ١٦٥،٥٢٨،٩٧١     ١٥١،١٨٤،٧٨٨
 اتفاقى احتياطى )١٧(   ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠     ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 االستثمارات احتياطى )١٨(   ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤     ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤
 )ب( قائمة - المبقاة االرباح    ٤٦،٤١٨،١١٢     ١٥،٦٤٧،٨٨٥

  حقوق المساهمينمجموع     ١،٢٩٤،٩٨٣،٣١٧  ١،٢٤٩،٨٦٨،٩٠٧
  الخصوم وحقوق المساهمينمجموع     ١،٤٩٧،٩٤٣،٢٢٣  ١،٤٥٦،٢٢٥،٥٧٧

 النظامية لحساباتا      ٣،٣٤٠،٦٥٩   ٤،٩٥٨،٤٢٧
 ٠جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ) ٢٨(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة االيضاحات



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٦٤ 

        )ب (قائمة
   السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة

  العربية السعوديةالمملكة - الرياض
  فى حقوق المساهمينالتغيرات  قائمة

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ فى كما
 " السعودى بالريال  "

م٢٠٠٣ / ١٢/ ٣١ م٢٠٠٤/ ١٢ / ٣١       ايضاح  
 )أ (قائمة - المال المدفوع رأس     ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  نظامىاحتياطى       
  فى بداية العامالرصيد     ١٥١،١٨٤،٧٨٨  ١٣٩،٠١٤،١٠٠
  من ارباح العامالمحول   )١٦(  ١٤،٣٤٤،١٨٣  ١٢،١٧٠،٦٨٨
 )أ( قائمة - فىنهاية العام الرصيد     ١٦٥،٥٢٨،٩٧١  ١٥١،١٨٤،٧٨٨
 )أ( قائمة - إتفاقى إحتياطى     ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 )أ (قائمة - االستثماراتإحتياطى     ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤  ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤

  المبقاهاالرباح       

١٤٣،٤٤١،٨٢٦   ١٢١،٧٠٦،٨٨٠      
 قائمة - لشرعيةا الربح بعد الزكاة صافى

 )ج(
 %١٠ النظامى لإلحتياطى المحول     )١٤،٣٤٤،١٨٣(  )١٢،١٧٠،٦٨٨(

  النظامىاالحتياطى الربح بعد صافى     ١٢٩،٠٩٧،٦٤٣  ١٠٩،٥٣٦،١٩٢

)٣٠،٠٠٠،٠٠٠(  )٣٠،٠٠٠،٠٠٠(     
من رأس % ٥ للمساهمين األولى الدفعة
 المال

  االولىالدفعةعد توزيع  الربح بصافى     ٩٩،٠٩٧،٦٤٣  ٧٩،٥٣٦،١٩٢
 اإلدارة أعضاء مجلس مكآفأة     )١،٢٠٠،٠٠٠(  )١،٦٠٠،٠٠٠(

 الباقى     ٩٧،٨٩٧،٦٤٣  ٧٧،٩٣٦،١٩٢
  أول العامالمبقاة االرباح       

  أول العامالمبقاة االرباح      ١٥،٦٤٧،٨٨٥   ٣،٧١١،٦٩٣
  فروقات الربط الزكوى  تسوية   )١٩(  )١،١٢٧،٤١٦(   ٠

  أول العام بعد التسويةالمبقاة االرباح      ١٤،٥٢٠،٤٦٩   ٣،٧١١،٦٩٣
  المبقاهاالرباح إجمالى      ١١٢،٤١٨،١١٢   ٨١،٦٤٧،٨٨٥

  الثانية للمساهمين الدفعة     )٦٦،٠٠٠،٠٠٠(  )٦٦،٠٠٠،٠٠٠(
 )أ( قائمة - العامآخر  المبقاة االرباح      ٤٦،٤١٨،١١٢   ١٥،٦٤٧،٨٨٥

  المساهمينحقوق مجموع     ١،٢٩٤،٩٨٣،٣١٧  ١،٢٤٩،٨٦٨،٩٠٧
 

 ٠جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ) ٢٨(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة االيضاحات



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٦٥ 

        )ج (قائمة
  السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة

  العربية السعوديةالمملكة - الرياض
  الدخلقائمة

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١م حتى٢٠٠٤ يناير لأو الفترة من عن
 " السعودى بالريال"  

م٢٠٠٣ / ١٢/ ٣١   ايضاح  م٢٠٠٤/ ١٢ / ٣١ 
        

 النشاط ايرادات )٢٠(   ٢١٣،٧١٧،٧٣٥     ١٩٢،١١٨،٦٣٧
  النشاطمصروفات : يخصم )٢١(  )٧٤،٧١٢،٧٦٧(    )٧٠،٦٢٠،٠٨٦(

 نشاط  ربح المجمل      ١٣٩،٠٠٤،٩٦٨   ١٢١،٤٩٨،٥٥١
 مصروفات بيع وتسويق  : يخصم )٢٢(    )٢،٦٧١،٣٧٣(  )٣،٤٠٥،٩٤٩(
 مصروفات ادارية وعمومية : يخصم )٢٣(    )٥،٠٥٤،٨٥٣(  )٤،٣٢٣،٥٠٧(
 مصروفات اخرى : يخصم )٢٤(    )٤٠٢،١٩٢(  )١،٦٠٩،٧٧٠(

)٦،٢٩٨،٣٣٧(  )٩٢٤،١٨١(    
 مخصص ديون مشكوك فى تكوين : يخصم

 تحصيلها
 تكوين مخصص مخزون راكد : يخصم     )٥٨٢،٩٨٤(   ٠

 ايرادات أخرى : يضاف )٢٥(     ٢٢،٨٤٩،٥٤٧   ١٤،١٨٧،٠٣٣
 الشرعية الربح قبل الزكاة صافى      ١٤٦،٨٤٤،٧٧٦   ١٢٥،٤٢٢،١٧٧

 الزكاة الشرعية :يخصم )أ/١٣(    )٣،٤٠٢،٩٥٠(  )٣،٧١٥،٢٩٧(

١٤٣،٤٤١،٨٢٦   ١٢١،٧٠٦،٨٨٠      
 قائمة - الشرعيةح بعد الزكاة  الربصافى

 )ب(
  السهمربحية )٢٦(    ١١,٩٥  ١٠,١٤

 
 ٠جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ) ٢٨(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة االيضاحات



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٦٦ 

        )د (قائمة
  السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة
  العربية السعوديةالمملكة الرياض

 قات النقدية التدفقائمة
 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ فى كما

 " السعودى بالريال"  
م٢٠٠٣ / ١٢/ ٣١   ايضاح  م٢٠٠٤/ ١٢ / ٣١ 
 التشغيلية النقدى من االنشطة التدفق       

١٤٣،٤٤١،٨٢٦     ١٢١،٧٠٦،٨٨٠    
 قائمة - الزكاة الشرعية بعد الربح صافى

 )ب(
  الثابتةوجوداتالم أستهالك    ٣٨،٤٩٣،٥٧١     ٣٩،٠١٨،٢٦٦

 الرأسمالية االرباح   )١،٤٣٤،٠٧٧(    )١٣،٤٩٩(
 الشرعية الزكاة    ٣،٤٠٢،٩٥٠     ٣،٧١٥،٢٩٧
  نهاية الخدمةمكافأة مخصص    ٥٩١،٧٨٣     ٧٨٤،٢٩٥

١٨٤،٤٩٦،٠٥٣     ١٦٥،٢١١،٢٣٩    
 وقبل الشرعية الربح بعد الزكاة صافى

 التغيرات 
 التشغيليةوالخصوم   االصولفى التغيرات       

 المدينة الذمم صافى    ١٧،٦٤٨،٢٦٥     ٨٥٩،٦٧٩
 المخزون صافى    ٦٣٠،١١٩    )١٠٦،٤٥٨(

  االخرىالمدينة األرصدة    ١،٨٣١     ٩٥،٠٦٥
 الدائنة الذمم   )٢،٣٢٥،٤٢٧(    )٨،٤٧٠،٦٤٢(
  االخرىالدائنة االرصدة   )٢،٠٢٠،٠٨١(    )١٣٣،٣٣٤(

  وأمانات المساهمينمستحقة توزيعات    ١،٥١٦،٢٢١     ٦٧١،٤٢٢
        
        
  الشرعيةالزكاة مخصص   )٤،١٢٠،٤٦٦(     ٠

 التشغيليةاالنشطة التدفق النقدى من صافى      ١٩٥،٨٢٦،٥١٥   ١٥٨،١٢٦،٩٧١
 ماريةاالستث النقدى من االنشطة التدفق       

)١١،١٣١،٤١٠(    )٨،٥٩٥،٨١٩(   
 وفق طريقة حقوق المسجلة  االستثمارات

 الملكية 
 األخرى االستثمارات    ٧١،٦٦٥،٠٧٣     ٦٣،٨٦١،٥٠٧

  التنفيذتحت مشروعات )أ/٢٧(  )١١،٥٠١،٥٣١(    )٨،٣١٠،٧٢١(
)١٣٥،٧٩٥،٨٢٢( )ب/٢٧(  )١٦١،٤٦٥،٣٧٤(      االصول الثابتةإضافات

  األصول الثابتةبيع من العائد    ١٣،٣٥٦،٣٠٠     ٤،١٩٥،٣٥٣

)٩٩،٠٧٦،٩٤٢(  )٨٤،٦٤٥،٥٠٢(     
 االنشطة التدفق النقدى من صافى

 االستثمارية
 التمويلية النقدى من االنشطة  التدفق       
 مبقاة ارباح تسوية   )١،١٢٧،٤١٦(     ٠
 لمساهمين اارباح توزيعات   )٩٦،٠٠٠،٠٠٠(    )٧٢،٠٠٠،٠٠٠(
  مجلس اإلدارةأعضاء مكافأت   )١،٦٠٠،٠٠٠(    )١،١٤٠،٥٦٦(
التمويلية  االنشطة التدفق النقدى من صافى     )٩٨،٧٢٧،٤١٦(  )٧٣،١٤٠،٥٦٦(

  الزيادة فىالنقدصافى     )١،٩٧٧،٨٤٣(   ٣٤٠،٩٠٣
  النقد فى بداية العامرصيد      ٢،٧٩٥،٤٥٥   ٢،٤٥٤،٥٥٢
)ج/٢٧(     ٨١٧،٦١٢   ٢،٧٩٥،٤٥٥   النقد فى نهاية العامرصيد

 جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية  ) ٢٨(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة االيضاحات
 



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٦٧ 

 الشركة العقارية السعودية   
 شركة مساهمة سعودية 

  المملكة العربية السعودية    -الرياض 
 م٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية كما في    

_________________________________________________ 

  -:  معلومات عن الشركة    -١

) ٥٨/م (بموجب المرسـوم الملكي رقـم    ) شركة مساهمة سعودية   (  تأسسـت الشركة العقارية   -أ  
 .ومركزها الرئيسي بمدينة الرياض , هـ٧/١٣٩٦/ا٧وتاريخ 

بناء وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني      يمثل نشاط الشركة في تملك األراضي الصالحة لل       -ب 
السكنية والتجارية عليها أو على غيرها من األراضي وبيعها وتأجيرها واستغاللها بكافة طرق         
االستغالل و إدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وانتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء            

ت للمباني وشراء وبيع الفلل والدبلكسات والعمائر والقيام        وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال المقاوال  
 .بجميع األعمال المتصلة بتحقيق أغراضها   

 .هـ بمدينة الرياض١٧/٦/١٣٩٧ وتاريخ ١٠١٠٠١٢٥٣٩ السجل التجاري للشركة برقم    -ج

 . ديسمبر من كل عام ميالدي  ٣١تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في      -د

ريال سعودي وكلها من  ٥٠ مليون سهم قيمة كل سهم  ١٢ يتكون رأس مال الشركة المدفوع من   -هـ
 .من النظام األساسي للشركة   ) ٦(األسهم العادية النقدية وذلك حسب نص المادة رقم       

 -:  أهم السياسات المحاسبية  -٢

 :العرف المحاسبي 

بة ومعيار العرض واإلفصاح العام الصادر     أعدت القوائم المالية المرفقة وفقا ألهداف ومفاهيم المحاس   
عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية وتمشيا مع المعايير واألنظمة الصادرة من الهيئة         

 :السعودية للمحاسبين القانونيين وتتلخص أهم السياسات المحاسبية فيما يلي       

 :العمالت األجنبية  ) أ(

الت األجنبية إلى الريال السعودي حسب سعر الصرف السائد وقت         يتم تحويل العمليات التي تتم بالعم 
كما يتم تحويل قيمة األصول والخصوم المسجلة بالعمالت األجنبية في تاريخ        , إجراء هذه العمليات   

وتدرج األرباح أو     , القوائم المالية إلى الريال السعودي طبقا  ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ           
  من عملية التحويل في قائمة الدخل    الخسائر الناتجة 

 :االستثمارات) ب(

م تسجيل االستثمارات في رؤوس أموال الشركات األخرى التي تساهم فيها الشركة بأقل من           ت .١
فيتم إثباتها وفقا لطريقة %  ٢٠أما التي تزيد عن   , من رأس المال بالتكلفة الفعلية  % ٢٠

 .حقوق الملكية 

 االستثمارات المقومة وفقا لطريقة حقوق الملكية في قائمة   تظهر الزيادة أو النقص فى قيمة   .٢
 الدخل  
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 .يتم إثبات االستثمارات في السندات الحكومية بموجب التكلفة الفعلية لهذه السندات         .٣

 :ألصول الثابتة  ا) ج(

كما يتم استهالكها وفقا  لطريقة القسط الثابت       , يتم تسجيل األصول الثابتة بالتكلفة الفعلية       .١
 .)١٠(دالت الواردة باإليضاح رقم   وحسب المع 

 . يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة ضمن قائمة الدخل        .٢

 :خزونالم) د(

يتم تقييم المخزون بالتكلفة الفعلية كما يتم تسعير المنصرف من المستودعات وفقا  لطريقة المتوسط      

 . المرجح

 :المخصصات ) هـ(

فأة نهاية الخدمة على أساس فترات الخدمة المتراكمة للعاملين في تاريخ          يتم تكوين مخصص مكا  - ١

 . القوائم المالية ووفقا لنظام العمل والعمال السعودي        

يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا للتعليمات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل ، ويتم           - ٢

 . إظهاره في قائمة الدخل لحين سداده نيابة عن المساهمين      

يتم تكوين مخصص المخزون بطيء الحركة بناءا  على الدراسة السنوية الفعلية لحركة         - ٣

 . األصناف المتقادمة والبطيئة الحركة    

يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس أرصدة المستأجرين ووفقا             - ٤
 :للنسب اآلتية

 نسبة المخصص 

 للمستأجرين الذين أخلوا الوحدات

 نسبة المخصص

 للمستأجرين المستمرين

 عمر الدين

 أقل من سنة ال يكون لهم مخصص  %٢٥

 أكثر من سنة ال يكون لهم مخصص  %٣٥

 أكثر من سنتين  %٢٥  %٥٠

 أكثر من ثالث سنوات  %٣٥  %١٠٠

 أكثر من أربع سنوات  %٤٥  %١٠٠

 أكثر من خمس سنوات  %٥٥  %١٠٠
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 :المصروفات ) و(

 . فور حدوثها ووفقا ألساس االستحقاق   يتم إثبات المصروفات -ا  

 يتم توزيع مصروفات األقسام الخدمية على المشروعات وفقا لساعات العمل المنصرفة على كل       - ٢

 .مشروع

 .من المصروفات اإلدارية والعمومية على المشروعات      % ٢٠ يتم توزيع -٣

 :االحتياطيات )ز(

 :احتياطي نظامي -١

من صافي الربح بعد الزكاة الشرعية وذلك وفقا  للنظام          % ١٠تجنيب تم تكوين االحتياطي النظامي ب 
 .األساسي للشركة ونظام الشركات  

 : احتياطي اتفاقي-٢

 وقد تم إيقاف تكوين هذا     ، من النظام األساسي للشركة   ) ٤٣(تم تكوين االحتياطي االتفاقي وفقا  للمادة   
 .من رأس مال الشركة   % ٥٠االحتياطي لبلوغه نسبة  

 :ياطي االستثمارات  احت-٣

تم تكوين احتياطي االستثمار بتحويل رصيد األرباح المبقاة إلى هذا االحتياطي وذلك بناءا  على موافقة          
هـ ألغراض تمويل استثمارات الشركة المتوقعة والمتعلقة بنشاطها   ١٤٠٧الجمعية العمومية لعام  

م  ١٩٩٩ العمومية لذلك في العام المالي     وبناءا  على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية      , األساسي 
 .م٢٠٠٠تم إيقاف تحويل األرباح المبقاة إلى رصيد هذا االحتياطي اعتبارا  من عام      

 :اإليرادات) ح(

 يتم تسجيل إيرادات اإليجارات بعد إبرام عقد التأجير مع المستأجر أما اإليرادات العقارية األخرى                -ا  
 .ساس االستحقاق فيتم إثباتها فور حدوثها ووفقا أل 

 تسجل اإليرادات الناتجة عن االستثمارات المسجلة بالتكلفة بعد اقرار توزيعها من الشركات        -٢
 .االمستثمر فيه

 تسـجل اإليـرادات الناتجة عن االستثمارات في رؤوس أموال الشركات األخرى التي تساهم فيها       تسـجل اإليـرادات الناتجة عن االستثمارات في رؤوس أموال الشركات األخرى التي تساهم فيها      -٣٣
 ..وفقا  لطريقة حقوق الملكيةوفقاً لطريقة حقوق الملكية% % ٢٠٢٠الشركة بنسبة تزيد عن الشركة بنسبة تزيد عن 

        

 -: نقد لدى البنوك -٣       
 :ممايلى رصيد النقد لدى البنوك  يتكون    

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
        

 البنوك لدى نقد      ١١٠،٥٢١   ٢،٦٦٠،٩٨٥
 التحصيل تحت شيكات      ٧٠٧،٠٩١   ١٧٦،٢١٤

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ٨١٧،٦١٢   ٢،٨٣٧،١٩٩
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 -: صافى الذمم المدينة - ٤      
 : رصيد صافى الذمم المدينة ممايلىيتكون    

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 المستأجرين أرصدة      ٧٢،٦٤٣،٦٢٨   ٧٥،٩٦٢،٤٥٥
  مطورهأراضي مبيعات مدينو     ٠   ٥،١٠٠،٠٠٠
  الفللمبيعات مدينو      ٢١٠،٠٠٠   ٢٢٠،٠٠٠

  مقدمة الى المورديندفعات     ١،٢٩١،٥٣٣   ٤،٢١٢،٦٣٤
  الخارجيةوزارة جارى      ٨٢٤،٢٧٨   ٨٢٤،٢٧٨

  المدينةالذمم اجمالى      ٧٤،٩٦٩،٤٣٩   ٨٦،٣١٩،٣٦٧
 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: يخصم   )١٠،٥٤٩،٨٤٠(  )٤،٢٥١،٥٠٣(

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ٦٤،٤١٩،٥٩٩   ٨٢،٠٦٧،٨٦٤

        

 -: صافى المخزون - ٥      
 : رصيد صافى المخزون ممايلىيتكون     

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 بالمستودعات مواد      ٤،٤١٣،٥٩٦   ٤،٤٩١،٨٩٢

 غيار قطع مخزون      ٣٦،٩٧٦   ٣٩،٣٩٢
  بالورشمصنعة مواد      ٢٦٠،٦٧٨   ٢٢٧،١٠٠

 المخزون اجمالى      ٤،٧١١،٢٥٠   ٤،٧٥٨،٣٨٤
 مخصص المخزون الراكد: يخصم     )١،٢٥٦،٤٥٠(  )٦٧٣،٤٦٥(

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ٣،٤٥٤،٨٠٠   ٤،٠٨٤،٩١٩

        

 -: االرصدة المدينة االخرى - ٦     
 :ممايلى االرصدة المدينة االخرى  تتكون    

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  مقدمامدفوعة روفاتمص      ٩٧٢،٣٧٤   ٩٢٧،٤٢٩
 مستحقة ايرادات      ٤٥١،٤٥٤   ٣١٩،٧٦٧
  الغيرلدى تأمينات      ٢٧٥،٤٨٤   ٢٧٥،٢٩٢
 أخرى      ٧٧،٢٤٣   ٢٥٥،٨٩٨

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ١،٧٧٦،٥٥٥   ١،٧٧٨،٣٨٦

        

 -: المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية االستثمارات - ٧  
 :ممايلىتثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  رصيد االسيتكون  

     االستثمارنسبة  م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١

١٦٣،٥١٩،٥٨٨  
 

٢٥   ١٧٤،٦٥٠،٩٩٨%  
 الشركة فى حقوق الملكية بالشركة حصة

 التجارىالسعودية لمركز المعيقلية 

 )أ  ( قائمة - اإلجمالي   ١٧٤،٦٥٠،٩٩٨   ١٦٣،٥١٩،٥٨٨
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 - :األخرى  االستثمارات -٨    
 : األخرى ممايلىاالستثمارات تتكون  

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١

١٢٣،٠٢٦،٩٧٩  
 

  الحكوميــةالســندات   ٥٤،٠١٤،٨٧٥

 -: أموال شركات ومشاريع أخرى سورؤ فى مساهمات    

٥،٢٥٠،٠٠٠  

 

٥،٢٥٠،٠٠٠   

 رأس مال شركة طيبة يلشركة ف مساهمة اي المدفوعة فالقيمة
( العقارية شركة مساهمة سعودية بعدد والتنميةلالستثمار 
رياال مدفوع قيمتها  ) ٥٠( للسهم االسميةسهم القيمة ) ١٠٥,٠٠٠

 ٠من رأس المال% ) ٠,٧( بالكامل وبنسبة 

٥٠،٠٠٠   ٥٠،٠٠٠  

 

 المدفوعة فى مساهمة الشركة فى رأس مال شركة القيمة
 ٢٥ التأسيس حيث بلغت مساهمة الشركة تحتاري التمويل العق
 تحت الشركةمن رأس مال % ) ٢,٥(  بنسبة ٠مليون ريال

 ٠التأسيس 

 ي البريطاني البنك السعودمع األمانة مشروع فى مساهمة   ١٤،٢٣٨،٥٥٤   ١٦،٨٩١،٥٢٣

 )أ  ( قائمة - اإلجمالي   ٧٣،٥٥٣،٤٢٩   ١٤٥،٢١٨،٥٠٢

        

 -: تحت التنفيذ  مشروعات-٩      
 : المشروعات تحت التنفيذ ممايلىتتكون    

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  العامبداية فى الرصيد   ٥،٥٩٦،٧٠٣   ٣٠،٩٠١،٤٧٢
 إضافات خالل العام : يضاف     ١١،٥٠١،٥٣١   ٨،٣١٠،٧٢١

 المحول إلى األصول الثابتة : يخصم    )٧،٧٥٣،٠٥٠(  )٣٣،٦١٥،٤٩٠(

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ٩،٣٤٥،١٨٤   ٥،٥٩٦،٧٠٣

      
      

 -: صافى االصول الثابتة - ١٠   
 - :كمايلى حركة االصول الثابتة ومجمع االستهالك خالل العام كانت  

  معدالت  فىالرصيد  االضافات  إستبعادات  فىالرصيد
 الثابتة االصول استهالك م٢٠٠٤ / ٠١ / ٠١  العاملخال   العامخالل  م٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١

 االراضى   ٣٩٤،٠٤٨،٣٤٤  ١٥٨،٤٩٦،٦١٥  ١١،٩٢٢،٢٢٠  ٥٤٠،٦٢٢،٧٣٩
 المبانى   ١،٢٤١،٧٥٧،٩٦٣  ٧،٩٢٦،٨٤١  ٤،٧٢٩،٨٨٨  ١،٢٤٤،٩٥٤،٩١٦

 الجاهزة البيوت   ١،٢١١،٠٦٤  ٣٢،٩٠٠  ٠  ١،٢٤٣،٩٦٤
 والمعدات االالت   ٨،٨٨٥،٤٣٤  ٨٧٧،٢٧١  ٢٢٤،٣٠٧  ٩،٥٣٨،٣٩٨
 والمعدات االجهزة   ١،٥٠٦،٣٤٣  ٧٥٣،٠٩٥  ٠  ٢،٢٥٩،٤٣٨
 االثاث   ٧،٢٣٩،٠٥٨  ٩٧٩،٥٢٧  ٠  ٨،٢١٨،٥٨٥
 والديكور التحسينات   ٨٩٤،٢٨٦  ٠  ٠  ٨٩٤،٢٨٦

 السجاد   ٢،١٧٢،٧٠٠  ١٥،٦٠٠  ٠  ٢،١٨٨،٣٠٠
 اآللى الحاسب   ٦،٥٠٤،٠٩٧  ٧٤،٥٧٥  ٠  ٦،٥٧٨،٦٧٢
 السيارات   ٤،٢٩٧،٣٣٩  ٦٢،٠٠٠  ٠  ٤،٣٥٩،٣٣٩
 السقايل   ١٤،٩٤١،٤٨٨  ٠  ٠  ١٤،٩٤١،٤٨٨

  الثابتةاالصول اجمالى   ١،٦٨٣،٤٥٨،١١٦  ١٦٩،٢١٨،٤٢٤  ١٦،٨٧٦،٤١٥  ١،٨٣٥،٨٠٠،١٢٥
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 االستهالك مجمع     
 المبانى %٧-٣  ٥٨٧،٣٤١،٨٧٨  ٣٧،٣٣٢،٩٩٧  ٤،٧٢٩،٨٨٧  ٦١٩،٩٤٤،٩٨٨
 الجاهزة البيوت %٢٠  ١،٠١٩،٧٧٧  ٩٨،٥٣٠  ٠  ١،١١٨،٣٠٧
 والمعدات االالت %٢٠  ٨،٧٦٩،٣٥٣  ٥٨،١٤٠  ٢٢٤،٣٠٥  ٨،٦٠٣،١٨٨
 والمعدات االجهزة %٢٠  ١،٣٧٠،٩٨٠  ٨٩،٨٤٣  ٠  ١،٤٦٠،٨٢٣
 االثاث %٢٠  ٥،٦١٩،٥٩٦  ٦١٦،٧٨١  ٠  ٦،٢٣٦،٣٧٧
 والديكور التحسينات %٢٠  ٨٩٤،٢٨٣  ٠  ٠  ٨٩٤،٢٨٣

 السجاد %٢٥  ٢،١٠١،٨٩٤  ٣٩،٣٨٧  ٠  ٢،١٤١،٢٨١
 اآللى الحاسب %٢٠  ٦،٢٨٠،٨١٩  ٨٨،٢٨٨  ٠  ٦،٣٦٩،١٠٧
٢٥-٢٠  ٤،٠٤٥،٦٣٢  ١١٩،٦٠٦  ٠  ٤،١٦٥،٢٣٨%  السيارات
 السقايل %٢٠  ١٤،٨٩١،٤٨٨  ٤٩،٩٩٩  ٠  ١٤،٩٤١،٤٨٧
  االستهالكمجمع اجمالى   ٦٣٢،٣٣٥،٧٠٠  ٣٨،٤٩٣،٥٧١  ٤،٩٥٤،١٩٢  ٦٦٥،٨٧٥،٠٧٩

)أ (  قائمة - االصول الثابتة صافى  ١،٠٥١،١٢٢،٤١٦      ١،١٦٩،٩٢٥،٠٤٦

      

 -: الذمم الدائنة -١١    
 : الذمم الدائنة ممايلىتتكون    

    م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 مستأجرين أمانات    ٧،٨٢٢،٤٢٢   ٨،٢١٥،٠٦٨
  ودائنون أعتمادات مستنديةمقاولون  ٩٤٧،٥٦٩   ٦٠٩،٣٠٢

  مقدمة من العمالءدفعات   ٣٦٩،٠٠١   ٠
  أخرىعقود دائنون    ١،٥١٦،٣٠٠   ٤،١٢٧،٠٥٦

 وعونمتن دائنون    ٢،٢٩٧   ٢،٢٩٧
 العاملين أرصدة    ١٦٢،٢٦٧   ١٩١،٥٦٠

 )أ (  قائمة - االجمالى    ١٠،٨١٩،٨٥٦   ١٣،١٤٥،٢٨٣

      
 - :األخرى الدائنة األرصدة - ١٢     
 : ممايلىاألخرى الدائنة األرصدة تتكون     

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 مقدما  اداتإير      ٥٩،٦٣٨،٢٩٩   ٦٣،٤٢٥،٠٩٢
  مستحقةأراضي إيجارات      ٦،٦٧٣،٠٣٦   ٥،٨٣٢،٥٧٣
 مستحقة مصروفات      ٣،٥٠٩،٣٢٢   ٢،٧٢٤،٠٨١
  لمجمعات الغيرإيجارات أمانات     ٦٨٨،٥٠٠   ٦٨٨،٥٠٠
  دائنةاعتمادات      ٨١٨،١٣٦   ٨١٨،١٣٦
 للغير تأمينات      ٣٥،٩٣٩   ٣٠،٧٦٠
 رىأخ      ٢٠٦،٢٨٦   ٧٠،٤٥٧

 )أ  ( قائمة - اإلجمالي   ٧١،٥٦٩،٥١٨   ٧٣،٥٨٩،٥٩٩
        



 م ٢٠٠٤ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ١الملحق      

 ٧٣ 

 -: مخصص الزكاة الشرعية  - ١٣    
 -: الزكاة الشرعية خالل العام كمايلى مخصص حركة كانت  

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  العامبداية ي فالرصيد      ٨،٢٢١،١٤٢   ٤،٥٠٥،٨٤٥

  زكاة سنوات سابقةتسويات     ١،١٢٧،٤١٦   ٠
  خالل العامالمسددة المبالغ     )٥،٢٤٧،٨٨٢(   ٠

 )أ / ١٣ ( - الحالي العام عن المحتسب   ٣،٤٠٢،٩٥٠   ٣،٧١٥،٢٩٧
 )أ  ( قائمة - اإلجمالي   ٧،٥٠٣،٦٢٦   ٨،٢٢١،١٤٢

        
 -: مخصص الزكاة الشرعية احتساب) أ / ١٣(     

 -:قوق الملكية  الزكاة بطريقة حإحتساب    
      م٢٠٠٤/١٢/٣١  
  ربح الفترة قبل الزكاة الشرعيةصافى    ١٤٦،٨٤٤،٧٧٦  
 : إليةيضاف    
  أول العامالمساهمين حقوق   ١،٢٤٩،٨٦٨،٩٠٧  
  الخدمةنهاية مكافأة مخصص   ٩،٥١١،٤٦٥  
  مخزون راكد مخصص   ١،٢٥٦،٤٥٠  
 حصيلهاتي  فمشكوك ديون مخصص   ١٠،٥٤٩،٨٤٠  
 الشرعية الزكاة مخصص   ٤،١٠٠،٦٧٦  
  المستحقة للمساهمينالتوزيعات     ٦،٣٥٥،٤٤١  
 المجموع   ١،٤٢٨،٤٨٧،٥٥٥  
 : منهيخصم    
 )فى حدود حقوق المساهمين (  األصول الثابتة صافى   ١،١٦٩،٩٢٥،٠٤٦  
 االستثمارات      ١٩٤،١٨٩،٥٥٢  
  التنفيذتحت المشروعات      ٩،٣٤٥،١٨٤  
  الحكومية السندات      ٥٤،٠١٤،٨٧٥  
 الغيار قطع      ٣٦،٩٧٦  
 المجموع   ١،٤٢٧،٥١١،٦٣٣  
  الشرعيةالزكاةوعاء *  *  ٩٧٥،٩٢٢  
       

 وفقا   سعودى سيتم أحتساب الزكاة الشرعية للسنةريال ١٣٦,١١٨,٠١٢حيث أن وعاء الزكاة أقل من صافى الربح المعدل البالغ * 
 لصافى الربح المعدل

 -: الزكاة بطريقة الربح المعدل احتساب    
      م٢٠٠٤/١٢/٣١  
  ربح الفترة قبل الزكاة الشرعيةصافى    ١٤٦،٨٤٤،٧٧٦  
 يضاف       

  تحصيلهاي الديون المشكوك فمخصص   ٦،٢٩٨،٣٣٧  

  الراكدالمخزون مخصص      ٥٨٢،٩٨٤  

  ترك الخدمةمكافأة مخصص     ١،٠٢٣،٣٢٥  
 يخصم       

  )١٨،٦٣١،٤١٠(  
محتسب ( االستثمارات المسجلة وفقا لطريقة حقوق الملكية أرباح
 ) بالشركة المستثمر فيها زكاةعنها 

 المعدل الربح صافى      ١٣٦،١١٨،٠١٢  

 )ج (  قائمة -%٢,٥ الشرعية عن السنة بواقع الزكاة   ٣،٤٠٢،٩٥٠  
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 -: نهاية الخدمة مكافأة مخصص -١٤    
 -: حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام كمايلى كانت  

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  العامبداية فى الرصيد      ٨،٩١٩،٦٨٢   ٨،١٣٥،٣٨٧

  خالل العامالمسددة المبالغ     )٤٣١،٥٤٢(  )١٧٩،٥٧٧(
  عن العام الحالى بالمحتس     ١،٠٢٣،٣٢٥   ٩٦٣،٨٧٢

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ٩،٥١١،٤٦٥   ٨،٩١٩،٦٨٢
        

 -: رأس المال -١٥       

أثنى عشر مليون ) سهم١٢,٠٠٠,٠٠٠(ومقسم ,  مدفوع بالكامل يستمائة مليون ريال سعود) ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠( الشركة مال رأس
   ٠كلها من األسهم العادية النقدية, رياال سعوديا  خمسون) ٥٠(سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها 

        

 -: أحتياطى نظامى -١٦      

 أن توقف هذا التجنيب متى بلغ العاديةويجوز للجمعية العامة  , نظامي احتياطيمن األرباح الصافية لتكوين % ١٠ تجنيب يتم
   -: خالل العام كما يلى لنظاميا االحتياطي حركة المذكور نصف رأس المال ، وكانت االحتياطي

        
      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١

  العامبداية فى الرصيد      ١٥١،١٨٤،٧٨٨   ١٣٩،٠١٤،١٠٠
 )ب( قائمة -% ١٠ العام ارباح من المحول   ١٤،٣٤٤،١٨٣   ١٢،١٧٠،٦٨٨

 )أ  ( قائمة - االجمالى   ١٦٥،٥٢٨،٩٧١   ١٥١،١٨٤،٧٨٨

        

 - :اتفاقي احتياطي -١٧      
و يوقف ,  العامة العادية الجمعيةتحددها ي  التلألغراض يخصص اتفاقي احتياطيمن األرباح الصافية لتكوين % ١٠ تجنيب يتم

 نصف رأس المال طبقا ه لبلوغاالحتياطيوقد تم إيقاف تكوين هذا  ٠المال المذكور نصف رأس االحتياطيهذا التجنيب إذا بلغ 
   ٠ للشركةاألساسيللنظام 

 -: االستثمارات احتياطي -١٨      
 هذا إلى المبقاة األرباحوذلك بتحويل رصيد , هـ ١٤٠٧ لعام بناء على موافقة الجمعية العامة العادية االحتياطي تكوين هذا تم

 اإلدارة مجلس على توصية  وبناء٠ استثمارات الشركة المتوقعة والمتعلقة بنشاطها االساسىتمويل ألغراض وذلك االحتياطي
 ي اعتبارا من العام المالاالحتياطي هذا إلى المبقاة األرباح تحويلم تم إيقاف  ١٩٩٩ المالي العام ي فالعادية الجمعية العامة وموافقة
 إلى  من هذا الرصيد يسعود ريال ١٨٨,٠٩٦,٦٢١ وقد تم تحويل مبلغ ي ريال سعود٣٧١,١٣٢,٨٥٦ هحيث بلغ رصيد, م ٢٠٠٠

 ريال ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ االستثمارات ي وبذلك اصبح رصيد احتياط٠ حتى يستكمل نسبة النصف من رأس المالي االتفاقاالحتياطي
 ٠سعودى

 - :ي تسويات فروق الربط الزكو-١٩    
 اللجنة لدىل   الزكوية والمقدم من مصلحة الزكاة والدخاالعتراض لقد تم البت فى االستئناف الخاص بالقرار الصادر من لجنة -١

 تم تسوية يوبالتال,  هذا الوضع إلنهاء الفروقات لمصلحة الزكاة سداد اإلدارةوبناء على ذلك قرر مجلس ,  االستئنافية الزكوية
 ٠م ٢٠٠٢ لدى مصلحة الزكاة والدخل حتى عام للشركة يالوضع الزكو
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 م ٢٠٠٣ لعام يالزكو لم تستلم الشركة الربط -٢  

 -: النشاط تإيرادا -٢٠      
 :ييل  النشاط مماإيرادات تتكون      

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 التأجير إيرادات      ١٢٤،٤٧٠،٢٩٥   ١٢٦،٤١٦،٧٨٨
  بيع أراضى مطورةإيرادات     ٨٦،١٠٤،٨٣٧   ٦٣،٤٩٩،١٣٨

 األمانة مشروع إيرادات      ١،٧٠٠،٢٤٦   ٧٢٥،٥٣٥
  أخرىنشاط إيرادات      ١،٤٤٢،٣٥٧   ١،٤٧٧،١٧٦

 )ج  ( قائمة - اإلجمالي   ٢١٣،٧١٧،٧٣٥   ١٩٢،١١٨،٦٣٧
        

 -: مصروفات النشاط -٢١      
 : مصروفات النشاط ممايلىتتكون      

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 العقارية المصروفات      ١٦،٧٨٩،٧٣٤   ١٥،٦٩٠،٦٦١
 العقارات ستهالكا      ٣٦،٨٩٦،٩٢٧   ٣٦،٦٥٢،٦٦٣
  الكهرباء والمياهمصروفات     ٢١،٠٢٦،١٠٦   ١٨،٢٧٦،٧٦٢
 )ج  ( قائمة - اإلجمالي   ٧٤،٧١٢،٧٦٧   ٧٠،٦٢٠،٠٨٦

        

 -: مصروفات بيع وتسويق -٢٢     
 -: البيع والتسويق ممايلى مصروفات تتكون    

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  وملحقاتهاوأجور رواتب      ٣٥٣،٧٦١   ٦٨١،٢١٤

 مهرجانات مصاريف      ٢،٢٠٧،١٦٩   ٢،٢٣٢،٣٠٢
  ونشروأعالن دعاية      ١٠٢،٥٩٧   ٤٦٧،٩١٠
 متنوعة مصروفات      ٧،٨٤٦   ٢٤،٥٢٣

 )ج  ( قائمة - اإلجمالي   ٢،٦٧١،٣٧٣   ٣،٤٠٥،٩٤٩
        
 -: وعمومية إدارية مصروفات -٢٣    

 -: والعمومية ممايلى اإلدارية تالمصروفا تتكون 
      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١

 وملحقاتها وأجور رواتب   ٤،١٢٩،٣٦٣   ٣،٢٨٩،٣٨٩
 عالنا ودعاية   ٢١٧،٦٤٦   ١٦٢،٦٩١
  عامةصيانة   ٨٧،٤٩٣   ١٢٠،٧٢١
 اإلدارة مجلس جلسات حضور بدل   ٨٠،٠٠٠   ٦٨،٨٠٠
  المراجعةةلجن أعضاء مكافأة   ٢٢،٤٠٠   ٣٣،٦٠٠
 ومطبوعات قرطاسية   ٣٨،٨٢٤   ٣٧،٦١٩
 استهالكات   ٧٧،٩٤٦   ١٠١،٨٧٣
 متنوعة مصروفات   ٤٠١،١٨١   ٥٠٨،٨١٤

 )ج  ( قائمة - اإلجمالي   ٥،٠٥٤،٨٥٣   ٤،٣٢٣،٥٠٧
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 - :األخرى المصروفات - ٢٤      
 : ممايلىاألخرى المصروفات تتكون      

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  سابقةسنوات مصروفات      ٤٠٢،١٩٢   ١،٥١٩،٧٧٠

  عرضية غير متكررةمصروفات     ٠   ٩٠،٠٠٠

 )ج  ( قائمة - اإلجمالي   ٤٠٢،١٩٢   ١،٦٠٩،٧٧٠
        
       

 - :األخرى اإليرادات - ٢٥      
 :ي يل  ممااألخرى اإليرادات تتكون      

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
  الحكوميةالسندات عائد      ٢،١٧٥،٤٤٤   ١،٦٤٢،٢٠٣
  الشركات المستثمر فيهاأرباح     ١٨،٩٩٨،٩١٠   ٩،٦٧٦،٩٢٣

 رأسمالية أرباح      ١،٤٣٤،٠٧٧   ١٣،٤٩٩
 مقاولين غرامات      ١١٨،٩٢٨   ٣٩،٩٢٩

  سابقةسنوات إيرادات      ١٢٢،٠٧٩   ٠
 أخرى      ١٠٩   ٢،٨١٤،٤٧٩

 )ج  ( قائمة - اإلجمالي   ٢٢،٨٤٩،٥٤٧   ١٤،١٨٧،٠٣٣
 

 - :السعودي ربح السهم بالريال - ٢٦    

 
 على عدد األسهم  مقسوما ي ريال سعود١٤٣,٤٤١,٨٢٦ احتساب ربح السهم الواحد عن العام على أساس صافى الربح البالغ تم

م ٢٠٠٣ عام ي تم احتساب ربح السهم الواحد فكما ٠ مليون سهم  ١٢ة م والبالغ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١المصدرة والمدفوعة كما فى 
 ٠ مليون سهم ١٢ على ي ريال سعود١٢١,٧٠٦,٨٨٠بقسمة صافى الربح البالغ 

        

 - :ي االيضاحات المتممة لقائمة التدفق النقد-٢٧    

 -: العام  خالل مشروعات تحت التنفيذ -)أ/٢٧ (    

 -: خالل العام مما يلى التنفيذمشروعات تحت  إضافات التتكون   
      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١

  المشروعات تحت التنفيذ إضافات     ٣،٧٤٨،٤٨١  )٢٥،٣٠٤،٧٦٩(
  الثابتةاألصولالمحول إلى  : يضاف     ٧،٧٥٣،٠٥٠   ٣٣،٦١٥،٤٩٠
 )د  ( قائمة - اإلجمالي   ١١،٥٠١،٥٣١   ٨،٣١٠،٧٢١

       

 -: خالل العام  الثابتة إضافات الموجودات -)ب/٢٧ (    

 -: خالل العام مما يلى الثابتة إضافات الموجودات تتكون     
      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١

 )١٠(إيضاح – إضافات الموجودات الثابتة إجمالي   ١٦٩،٢١٨،٤٢٤   ١٦٩،٤١١،٣١٢
  مشروعات تحت التنفيذالمحول من : يخصم  )٧،٧٥٣،٠٥٠(  )٣٣،٦١٥،٤٩٠(

 )د  ( قائمة - اإلجمالي   ١٦١،٤٦٥،٣٧٤   ١٣٥،٧٩٥،٨٢٢
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 - :العام نهاية ي رصيد النقد ف-)ج/٢٧ (    
 -: نهاية العام ممايلىي رصيد النقد فيتكون    

      م٢٠٠٤/١٢/٣١  م٢٠٠٣/١٢/٣١
 البنوك لدى نقد      ٨١٧،٦١٢   ٢،٨٣٧،١٩٩

 دائنة بنوك      ٠  )٤١،٧٤٤(
 )د  ( قائمة - اإلجمالي   ٨١٧،٦١٢   ٢،٧٩٥،٤٥٥

       

 -: عــام - ٢٨       
  ٠ تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الى أقرب ريال سعودي صحيح تم -أ

       
  ٠ تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض األرقام عن العام الحالىإعادة تم -ب

        

 



 

 ٧٨ 

 م٢٠٠٥ات لعام باحسمراجعي التقریر  - ٢الملحق  ١٦

ضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة      اإليم و ٢٠٠٥ ديسمبر  ٣١كما في  المالية للشركة    قوائم ال  مراجعةقد تم  ل
 .كما هو مذكور في تقريرهم المرفق التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون     / السادة  من قبل  اإلصدار هذه   

التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون ال يمتلك أسهما أو مصلحة       / شارة إلى أن مكتب السادة   وتجدر اإل
التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون موافقة خطية    / مكتب السادة  مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطى

 .ك الموافقة  على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تل         
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 "تقرير مراجع الحسابات " 

                                     المحترمين                  الشركة العقارية السعودية  مساهمي  / السادة  
 شركة مساهمة سعودية  

  المملكة العربية السعودية     –الرياض 

 ديسمبر  ٣١كما في ) شركة مساهمة سعودية ( لقد راجعنا قائمة المركز المالي للشركة العقارية السعودية   
م وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك         ٢٠٠٥

والمعدة من قبل إدارة         . المعتبرة جزءا  من القوائم المالية      ) ٢٩( حتى رقم ) ١( التاريخ واإليضاحات من رقم   
م الشركات السعودي والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات           من نظا ) ١٢٣( وفقا  لنص المادة    , الشركة 

 .التي طلبناها 

إن إعداد هذه القوائم المالية هو من مسئولية إدارة الشركة وقد تم إعدادها وفقا  للنظم واللوائح المطبقة في                          
لرأي حول القوائم المالية      وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات طلبناها، إن مسئوليتنا هي إبداء ا    , الشركة 

 .استنادا  إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها      

تم مراجعتنا وفقا  لمعايير المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط أعمال المراجعة للحصول      
ى فحص تشمل إجراءات المراجعة عل . على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية    

األدلة، على أساس العينة، المؤيدة للمبالغ والفحوصات التي تتضمنها القوائم المالية كما تشتمل على تقييم                 
المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل الشركة وتقييم العرض العام للقوائم المالية، في            

فر أساسا  معقوال  من القناعة يمكننا من إبداء رأينا على القوائم      اعتقادنا أن إجراءات المراجعة التي قمنا بها تو     
 .المالية

 :وفي رأينا أن القوائم المالية أعاله ككل      
م وكذا نتائج    ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١تظهر بعدل كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في          -

لسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا        أعمالها والتغييرات في حقوق المساهمين والتدفق النقدي عن ا           
 .لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المالئمة لظروف الشركة    

 .تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية         -

 هـ١٤٢٧  صفر  ٠٧
 م٢٠٠٦  مارس  ٠٧

 التويجري محاسبون ومراجعون قانونيون  
 مد التويجري عثمان مح
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     )أ  ( قائمة

  السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة
  العربية السعوديةالمملكة الرياض

  المركز المالىقائمة
 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ فى كما

 " السعودى بالريال" 
  إيضاح م٢٠٠٥ م٢٠٠٤
 الموجودات    
 المتداولة الموجودات    

 البنوك لدى نقد )٣( ١٨،٢٩٥،٢٤٠  ٨١٧،٦١٢
 متداولة إستثمارات )٤( ١٣٦،٠٤٨،٦٤٨  ٥٤،٠١٤،٨٧٥
 المدينة الذمم صافى )٥( ٥٣،٨١١،٣٧٧  ٦٤،٤١٩،٥٩٩
 المخزون صافى )٦( ٢،٩١٨،٨٣٥  ٣،٤٥٤،٨٠٠
  أخرىمدينة أرصدة )٧( ١،٥٠٣،٦٠٩  ١،٧٧٦،٥٥٥
 الموجودات المتداولةمجموع   ٢١٢،٥٧٧،٧٠٩ ١٢٤،٤٨٣،٤٤١

  المتداولةغير الموجودات    

٨( ١٩٦،٩٥٦،٥٤٤  ١٧٤،٦٥٠،٩٩٨( 
 وفق مسجلة  إستثمارات

 طريقة حقوق الملكية
  أخرىمالية إستثمارات )٩( ١٣،٦٨٤،٨٠٩  ١٩،٥٣٨،٥٥٤
  التنفيذتحت مشروعات )١٠( ١٧،٧٢٥،٣٠٤  ٩،٣٤٥،١٨٤

 قيمة دفترية-ثابتة موجودات )١١( ١،١٠٩،٥٧٣،٤٠٧  ١،١٦٩،٩٢٥،٠٤٦

١،٣٣٧،٩٤٠،٠٦٤ ١،٣٧٣،٤٥٩،٧٨٢   
 غير الموجودات مجموع
 المتداولة

 الموجودات مجموع   ١،٥٥٠،٥١٧،٧٧٣ ١،٤٩٧،٩٤٣،٢٢٣
 النظامية الحسابات   ٣،٣٤٠،٦٥٩ ٣،٣٤٠،٦٥٩

 المساهمينوحقوق المطلوبات    
 المطلوبات    
 المتداولة المطلوبات    

  دائنةذمم )١٢( ١٦،١٩٨،١٢٨  ١٠،٨١٩،٨٥٦
  أخرىدائنة أرصدة )١٣( ٦٣،٠٩٣،٤٠٧  ٧١،٥٦٩،٥١٨

٧،٧٨٧،٨٩٢  ٦،٣٥٥،٤٤١  
 وأمانات مستحقة توزيعات
 المساهمين

 مقترحة توزيعات  ٤٩،٦٠٠،٠٠٠  ٩٧،٢٠٠،٠٠٠
 لشرعية االزكاة مخصص )١٤( ٦،٩٧٦،٥٤٢  ٧،٥٠٣،٦٢٦

١٤٣،٦٥٥،٩٦٩ ١٩٣،٤٤٨،٤٤١   
 المطلوبات غير مجموع
 المتداولة

  المتداولةغير المطلوبات    
 مكافأة نهاية الخدمةمخصص )١٥( ١٠،٢٤٩،٢٢٤  ٩،٥١١،٤٦٥

١٠،٢٤٩،٢٢٤ ٩،٥١١،٤٦٥   
 المطلوبات غير مجموع
 المتداولة

 تالمطلوبا مجموع   ١٥٣،٩٠٥،١٩٣ ٢٠٢،٩٥٩،٩٠٦
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  المساهمينحقوق    
  المالرأس )١٦( ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 نظامى إحتياطى )١٧( ١٧٩،٣٦٠،٢٠١  ١٦٥،٥٢٨،٩٧١
 إتفاقى إحتياطى )١٨( ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 إستثمارات إحتياطى )١٩( ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤  ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤

٢٠( ١٢،٩١٦،٩٦٣  ٠( 

عن  غيرمحققة مكاسب
إستثمارات لدى شركات 

 أخرى
 )ب( قائمة - المبقاة األرباح  ١٢١،٢٩٩،١٨٢  ٤٦،٤١٨،١١٢

  حقوق المساهمينمجموع   ١،٣٩٦،٦١٢،٥٨٠ ١،٢٩٤،٩٨٣،٣١٧

١،٥٥٠،٥١٧،٧٧٣ ١،٤٩٧،٩٤٣،٢٢٣   
 المطلوبات وحقوق مجموع

 المساهمين
 النظامية الحسابات   ٣،٣٤٠،٦٥٩ ٣،٣٤٠،٦٥٩

     
 جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) ٢٩(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة اإليضاحات
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     )ب (قائمة

  السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة

  العربية السعوديةالمملكة - الرياض
  فى حقوق المساهمينالتغيرات  قائمة

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ فى كما
 "ودى  السعبالريال"  

   إيضاح م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠   
 قائمة - المال المدفوع رأس

 )أ(
  نظامىإحتياطى    

  فى بداية العامالرصيد   ١٦٥،٥٢٨،٩٧١ ١٥١،١٨٤،٧٨٨
  من ارباح العامالمحول  )١٧( ١٣،٨٣١،٢٣٠ ١٤،٣٤٤،١٨٣

١٧٩،٣٦٠،٢٠١ ١٦٥،٥٢٨،٩٧١   
 -ىنهاية العام  فالرصيد
 )أ(قائمة 

 )أ( قائمة - إتفاقى إحتياطى   ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

١٨٣،٠٣٦،٢٣٤ ١٨٣،٠٣٦،٢٣٤   
 قائمة - إستثماراتإحتياطى

 )أ(

١٢،٩١٦،٩٦٣ ٠  
 غيرمحققة عن إستثمارات لدى مكاسب

 )أ( قائمة-شركات أخرى 
  المبقاهاألرباح    

١٣٨،٣١٢،٣٠٠ ١٤٣،٤٤١،٨٢٦   
 الربح بعد الزكاة صافى

 )ج( قائمة  - الشرعية

)١٣،٨٣١،٢٣٠( )١٤،٣٤٤،١٨٣(   
 النظامى لإلحتياطى المحول

١٠% 

١٢٤،٤٨١،٠٧٠ ١٢٩،٠٩٧،٦٤٣   
 اإلحتياطى الربح بعد صافى
 النظامى

)٣٠،٠٠٠،٠٠٠( )٣٠،٠٠٠،٠٠٠(   
٥ للمساهمين األولى الدفعة

 من رأس المال% 

٩٤،٤٨١،٠٧٠ ٩٩،٠٩٧،٦٤٣   
 الربح بعد توزيع صافى
  االولىالدفعة

اإلدارة أعضاء مجلس مكآفأة   )١،٦٠٠،٠٠٠( )١،٢٠٠،٠٠٠(
 الباقى   ٩٢،٨٨١،٠٧٠ ٩٧،٨٩٧،٦٤٣

 المبقاة األرباح    
  أول العامالمبقاة األرباح   ٤٦،٤١٨،١١٢ ١٥،٦٤٧،٨٨٥

)٠ )١،١٢٧،٤١٦   
ت الربط  فروقاتسوية
 الزكوى

٤٦،٤١٨،١١٢ ١٤،٥٢٠،٤٦٩   
 أول العام بعد المبقاة األرباح
 التسوية

  المبقاهاألرباح إجمالى   ١٣٩،٢٩٩،١٨٢ ١١٢،٤١٨،١١٢

)١٨،٠٠٠،٠٠٠( )٦٦،٠٠٠،٠٠٠(   
٣ للمساهمين الثانية الدفعة

 من رأس المال%

١٢١،٢٩٩،١٨٢ ٤٦،٤١٨،١١٢   
 -العام آخر  المبقاة األرباح
 )أ(قائمة 

     
  المساهمينحقوق مجموع   ١،٣٩٦،٦١٢،٥٨٠ ١،٢٩٤،٩٨٣،٣١٧

     
     

 جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية) ٢٩(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة اإليضاحات
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     )ج (قائمة

  السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة

  العربية السعوديةلكةالمم - الرياض
  الدخلقائمة

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١م حتى٢٠٠٥ يناير أول المدة من عن
 " السعودى بالريال"  

إيضاح م٢٠٠٥ م٢٠٠٤  
     

 النشاط إيرادات )٢١( ١٧٨،٥٢١،٦٨١  ٢١٣،٧١٧،٧٣٥
  النشاطمصروفات : يخصم )٢٢( )٥٣،٩٨٣،٤٠١(  )٧٤،٧١٢،٧٦٧(

  ربح النشاطمجمل   ١٢٤،٥٣٨،٢٨٠ ١٣٩،٠٠٤،٩٦٨
 مصروفات بيع وتسويق : يخصم )٢٣(  )١،٨٨٢،٢٢٨( )٢،٦٧١،٣٧٣(
مصروفات إدارية وعمومية : يخصم )٢٤(  )٥،٠٠٧،٩٩٨( )٥،٠٥٤،٨٥٣(

 مصروفات أخرى : يخصم )٢٥(  )٢،١٤٣،٣٠٠( )٤٠٢،١٩٢(

٢٩،٨٤١،٣٦٤( ٠(   
هدم -خسائر رأسمالية  :يخصم

 بانىم

)١،٧٠٦،٥٠٤( )٦،٢٩٨،٣٣٧(   
تكوين مخصص ديون  : يخصم

  تحصيلهافىمشكوك 

)٥٢٥،٩٥٩( )٥٨٢،٩٨٤(   
تكوين مخصص مخزون  : يخصم
 راكد

 إيرادات أخرى : يضاف )٢٦(  ٥٧،٩٤٧،٠٣٩ ٢٢،٨٤٩،٥٤٧
 الشرعية الربح قبل الزكاة صافى   ١٤١،٣٧٧،٩٦٦ ١٤٦،٨٤٤،٧٧٦

)أ/١٤(  )٣،٠٦٥،٦٦٦( )٣،٤٠٢،٩٥٠(  الزكاة الشرعية :يخصم

١٣٨،٣١٢،٣٠٠ ١٤٣،٤٤١،٨٢٦   
 - الشرعية الربح بعد الزكاة صافى
 )ب(قائمة 

  السهمربحية )٢٧(  ١١,٥٣ ١١,٩٥
     

 جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ) ٢٩(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة اإليضاحات
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      )د (قائمة

  السعوديةالعقارية الشركة
 سعودية مساهمة شركة
  العربية السعوديةالمملكة الرياض

  التدفقات النقديةقائمة
 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ فى كما

 " السعودى بالريال"  
إيضاح م٢٠٠٥ م٢٠٠٤  
 التشغيلية النقدى من األنشطة التدفق     

١٣٨،٣١٢،٣٠٠   ١٤٣،٤٤١،٨٢٦  
 -عد الزكاة الشرعية  بالربح صافى
 )ب(قائمة 

  ثابتةموجودات إستهالك  ١٩،٨٩٦،٥٧٣   ٣٨،٤٩٣،٥٧١
 رأسمالية) أرباح (خسائر  ٢٩،٨٤١،٣٦٤   )١،٤٣٤،٠٧٧(

 الشرعية الزكاة  ٣،٠٦٥،٦٦٦   ٣،٤٠٢،٩٥٠
  نهاية الخدمةمكافأة مخصص  ٧٣٧،٧٥٩   ٥٩١،٧٨٣

١٩١،٨٥٣،٦٦٢   ١٨٤،٤٩٦،٠٥٣  
 وقبل الشرعيةلربح بعد الزكاة  اصافى

 التغيرات

     
 والمطلوبات الموجودات  فى التغيرات
 التشغيلية

 المدينة الذمم صافى  ١٠،٦٠٨،٢٢٢   ١٧،٦٤٨،٢٦٥
 المخزون صافى  ٥٣٥،٩٦٥   ٦٣٠،١١٩
  أخرىمدينة أرصدة  ٢٧٢،٩٤٦   ١،٨٣١

  دائنةذمم  ٥،٣٧٨،٢٧٢   )٢،٣٢٥،٤٢٧(
 دائنةأخرى أرصدة  )٨،٤٧٦،١١١(   )٢،٠٢٠،٠٨١(

  وأمانات المساهمينمستحقة توزيعات  ١،٤٣٢،٤٥١   ١،٥١٦،٢٢١
  الشرعيةالزكاة مخصص  )٣،٥٩٢،٧٥٠(   )٤،١٢٠،٤٦٦(

١٩٨،٠١٢،٦٥٧ ١٩٥،٨٢٦،٥١٥    
 األنشطة التدفق النقدى من صافى

 التشغيلية
 اريةاالستثم النقدى من األنشطة التدفق     

 متداولة إستثمارات  )٨٢،٠٣٣،٧٧٣(   ٦٩،٠١٢،١٠٤

)٢٢،٣٠٥،٥٤٦(   )١١،١٣١،٤١٠(  
 وفق طريقة حقوق مسجلة  إستثمارات

 الملكية
  أخرىمالية إستثمارات  ٥،٨٥٣،٧٤٥   ٢،٦٥٢،٩٦٩

١٢،٩١٦،٩٦٣   ٠  
 عن إستثمارات لدى غيرمحققة مكاسب

 شركات أخرى
  التنفيذتحت مشروعات  )٨،٣٨٠،١٢٠(   )١١،٥٠١،٥٣١(
  الموجودات الثابتةإضافات  )٤،٦٨٣،٢٤١(   )١٦١،٤٦٥،٣٧٤(

  الموجودات الثابتةبيع من العائد  ١٥،٢٩٦،٩٤٣   ١٣،٣٥٦،٣٠٠

)٨٣،٣٣٥،٠٢٩( )٩٩،٠٧٦،٩٤٢(    
 االنشطة التدفق النقدى من صافى

 االستثمارية
 تمويليةال النقدى من االنشطة  التدفق     

 مبقاة  أرباح تسوية  ٠   )١،١٢٧،٤١٦(
  المساهمينأرباح توزيعات  )٩٦،٠٠٠،٠٠٠(   )٩٦،٠٠٠،٠٠٠(
  مجلس اإلدارةأعضاء مكافأت  )١،٢٠٠،٠٠٠(   )١،٦٠٠،٠٠٠(

)٩٧،٢٠٠،٠٠٠( )٩٨،٧٢٧،٤١٦(    
 األنشطة التدفق النقدى من صافى

 التمويلية
  الزيادة فى النقدصافى    ١٧،٤٧٧،٦٢٨ )١،٩٧٧،٨٤٣(

  النقد فى بداية العامرصيد    ٨١٧،٦١٢ ٢،٧٩٥،٤٥٥
٢٨(   ١٨،٢٩٥،٢٤٠ ٨١٧،٦١٢(   النقد فى نهاية العامرصيد

 جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ) ٢٩(حتى رقم ) ١( من رقم المرفقة اإليضاحات
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  العقارية السعوديةالشركة

 "مساهمه سعودية  شركة" 

  المملكة العربية السعودية– الرياض

  حول القوائم الماليةإيضاحات

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ فى  كما

 -: عن الشركة معلومات  -١

 ومركزها هـ ١٣٩٦/٧/١٧وتاريـخ ) ٥٨/م( رقـم الملكيبموجب المرسـوم )  سعوديةةشركة مساهمـ( تأسست الشركة العقاريـة - أ
 ٠ة الرياضالرئيسي بمدين

 المباني السكنية والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وادارة واقامةيتمثل نشاط الشركة فى تملك األراضي الصالحة للبناء وتطويرها -ب
ي والقيام  والقيام بأعمال المقاوالت للمبانوتاجيرهانتاج المواد والمعدات الالزمة للبناء وبيعها إ أو لحساب الغير وشراء ولحسابهاالعقارات 

 ٠ أغراضهابتحقيقبجميع األعمال المتصلة 

 ٠هـ بمدينة الريـاض١٣٩٧/٦/١٧ وتاريخ ١٠١٠٠١٢٥٣٩ السجل التجاري للشركة برقم - ج

 ٠ميـالدي ديسمبر من كل عام ٣١ تبدأ السنه المالية للشركة فى األول من يناير وتنتهي فى - د

 من األسهم العادية النقدية وذلك حسب  وكلها ريال سعودي ٥٠يون سهم قيمة كل سهم  مل١٢ يتكون راس مال الشركة المدفوع من - هـ
 ٠ للشركةمن النظام األساسي ) ٦(نص المادة رقم 

 : أهم السياسات المحاسبية -٢

ارة فى المملكة  الصادرة عن وزارة التجالعام المالية المرفقة وفقا الهداف ومفاهيم المحاسبه ومعيار العرض واالفصاح القوائم اعدت
فيما  المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتتلخص أهم السياسات واألنظمةالعربية السعودية وتمشيا مع المعايير 

 -:يلي

 : األجنبية   العمالت) أ(

 تحويل يتم هذه العمليات ، كما إجراءائد وقت  الريال السعودي حسب سعر الصرف السي الاألجنبية تتم بالعمالت ي تحويل العمليات التيتم
 ذلك  ي الريال السعودي طبقا ألسعار الصرف السائدة فإلى المالية تاريخ القوائم ي بالعمالت األجنبية فالمسجلةقيمة األصول والخصوم 

 ٠ قائمة الدخل ي أو الخسائر الناتجة من عملية التحويل فاألرباحالتاريخ ، وتدرج 
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 :راتاالستثما) ب(

من رأس المال بالتكلفة  % ٢٠اهم فيها الشركة بأقل مـن ـ األخرى التى تسالشركات يتم تسجيل االستثمارات فى رؤوس أموال – ١
 ٠فيتم اثباتها وفقا لطريقة حقوق الملكيـة% ٢٠ ، أما التى تزيد عن الفعلية

 ٠ة حقوق الملكية فى قائمة الدخـل فى قيمة االستثمارات المقومة وفقا لطريقالنقص تظهر الزيادة أو – ٢

 ٠ بموجب التكلفة الفعلية لهذا السندات الحكومية يتم اثبات االستثمارات فى السندات –٣

 :ة الثابتاألصول) ج(

( رقم احباإليض الواردة المعدالت بالتكلفة الفعلية ، كما يتم استهالكها وفقا لطريقة القسط الثابت وحسب الثابتة يتم تسجيل األصول – ١
٠) ١١ 

 ٠ األصول الثابته ضمن قائمة الدخل بيع يتم اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن – ٢

 :المخزون) د(

  المنصرف من المستودعات وفقا لطريقة المتوسط المرجحتسعير تقييم المخزون بالتكلفة الفعلية كما يتم يتم

 :المخصصات) هـ(

 العمل فترات الخدمة المتراكمة للعاملين فى تاريخ القوائم المالية ووفقا لنظام اساسة الخدمة على  يتم تكوين مخصص مكافأة نهاي– ١
 ٠والعمال السعودي 

 ، ويتم اظهاره فى قائمة الدخل لحين سداده  والدخل الصادرة من مصلحة الزكاة  للتعليمات يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا – ٢
 ٠نيابة عن المساهمين 

  لحركة األصناف المتقادمة وبطيئة الحركةالفعلية على الدراسة السنوية بناءا  الراكد يتم تكوين مخصص المخزون المخزون – ٣

 : ووفقا للنسب األتية المستأجرين يتم تكوين مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها على أساس أرصدة –٤

 المخصص للمستأجرين الذين أخلوا نسبة 
 الوحدات

 المخصص للمستأجرين نسبة
 المستمرين

   الديـنعمر 

   من سنهأقل   يكون لهم مخصصال %٢٥ 
   من سنهأكثر   يكون لهم مخصصال %٣٥ 
   من سنتينأكثر  %٢٥ %٥٠ 
   من ثالث سنواتأكثر  %٣٥ %١٠٠ 
   من أربع سنواتأكثر  %٤٥ %١٠٠ 
   من خمس سنواتأكثر  %٥٥ %١٠٠ 

 



 م ٢٠٠٥ات لعام       ب ا حس  مراجعي ال       تقرير      - ٢الملحق      

 ٨٧ 

 :المصروفات) و(

 ٠ االستحقاق ألساس يتم اثبات المصروفات فور حدوثها ووفقا – ١

 ٠ وفقا لساعات العمل المنصرفة على كل مشروع المشروعات يتم توزيع مصروفات األقسام الخدمية على – ٢

 ٠من المصروفات االدارية والعمومية على المشروعات% ٢٠ يتم توزيع -٣

         

   :االحتياطيات) ز(

 -:اطى نظامى  إحتي-١

 ٠ الربح بعد الزكاة الشرعية وذلك وفقا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات صافيمن % ١٠ تكوين االحتياطي النظامي بتجنيب يتم

 -: إحتياطى إتفاقى -٢

من % ٥٠تياطي لبلوغه نسبة من النظام األساسي للشركة ، وقد تم ايقاف تكوين هذا االح) ٤٣( تكوين االحتياطي االتفاقي وفقا للمادة تم
 ٠رأس مال الشركة 

 -: االستثمارات ي إحتياط-٣

هـ  ١٤٠٧ الجمعية العمومية لعام موافقة الى هذا االحتياطي وذلك بناءا على ة بتحويل رصيد األرباح المبقااالستثمارات تكوين احتياطي تم
 لذلك العمومية وموافقة الجمعية اإلدارةساسي وبناءا على توصية مجلس  بنشاطها األوالمتعلقة ةألغراض تمويل استثمارات الشركة المتوقع

 .م ٢٠٠٠ االحتياطى اعتبارا من عام هذام تم إيقاف تحويل االرباح المبقاه الى رصيد ١٩٩٩فى العام المالي 

  :اإليرادات) ح(

 ووفقارادات العقارية األخرى فيتم اثباتها فور حدوثها  التأجير مع المستأجر أما االيعقد يتم تسجيل ايرادات االيجارات بعد ابرام – ١
 ٠ألساس االستحقاق 

 ٠ بالتكلفة بعد اقرار توزيعها من الشركات المستثمر فيها المسجله الناتجة عن االستثمارات اإليرادات تسجل – ٢

وفقا   % ٢٠م فيها الشركة بنسبة تزيد عن  التى تساهاألخرى الناتجة عن االستثمارات فى رؤوس أموال الشركات اإليرادات تسجل - ٣
 .لطريقة حقوق الملكية 
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 -: نقد لدى البنوك -٣     

 :ممايلى رصيد النقد لدى البنوك  يتكون  

     م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

      

 البنوك لدى نقد    ١٨،٢٩٥،٢٤٠ ١١٠،٥٢١

 التحصيل تحت شيكات    ٠ ٧٠٧،٠٩١

 )أ  ( قائمة - االجمالى ١٨،٢٩٥،٢٤٠ ٨١٧،٦١٢

      

 -: متداولة إستثمارات -٤  

 : المتداولة ممايلىاإلستثمارات تتكون 

     م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

 حكوميـــــة  ســـــندات ٩٩،٠٠٠،٠٠٠ ٥٤،٠١٤،٨٧٥

  فى صناديق األسهم السعوديةإستثمارات ٣٧،٠٤٨،٦٤٨ ٠

  

وق لألسهم السعودية ببنك الرياض تم  فى إستثمار فى صندتتمثل
 م٢٠٠٥/١٢/٢٩ بتاريخشرائها 

 )أ  ( قائمة - االجمالى ١٣٦،٠٤٨،٦٤٨ ٥٤،٠١٤،٨٧٥

 -: صافى الذمم المدينة - ٥    

 : رصيد صافى الذمم المدينة ممايلىيتكون  

     م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

 المستأجرين أرصدة    ٦٢،٩٩٨،٥٢٩ ٧٢،٦٤٣،٦٢٨

  الفللمبيعات مدينو    ٢١٠،٠٠٠ ٢١٠،٠٠٠

  مقدمة الى المورديندفعات   ٢،٠١٩،٣٥٩ ١،٢٩١،٥٣٣

 الخارجية وزارة جارى    ٨٢٤،٢٧٨ ٨٢٤،٢٧٨

 العاملين أرصدة    ١٥،٥٥٥ ٠

  المدينةالذمم إجمالى    ٦٦،٠٦٧،٧٢١ ٧٤،٩٦٩،٤٣٩

 كوك في تحصيلهامخصص الديون المش: يخصم )١٢،٢٥٦،٣٤٤( )١٠،٥٤٩،٨٤٠(

 )أ  ( قائمة - اإلجمالى ٥٣،٨١١،٣٧٧ ٦٤،٤١٩،٥٩٩
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 -: صافى المخزون - ٦   

 : رصيد صافى المخزون ممايلىيتكون   

    م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

 بالمستودعات مواد   ٤،٤٠٦،٦٥٧ ٤،٤١٣،٥٩٦

 غيار قطع مخزون   ٣٤،٨١٨ ٣٦،٩٧٦

  بالورشمصنعة مواد   ٢٥٩،٧٦٩ ٢٦٠،٦٧٨

 المخزون اجمالى   ٤،٧٠١،٢٤٤ ٤،٧١١،٢٥٠

 مخصص المخزون الراكد: يخصم  )١،٧٨٢،٤٠٩( )١،٢٥٦،٤٥٠(

 )أ  ( قائمة - االجمالى ٢،٩١٨،٨٣٥ ٣،٤٥٤،٨٠٠

 -: أرصدة مدينة أخرى - ٧   

 :ممايلى االرصدة المدينة االخرى  تتكون  

    م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

  مقدمامدفوعة مصروفات   ٩٧٥،٩١٤ ٩٧٢،٣٧٤

 مستحقة ايرادات   ١٦٢،٨٠٣ ٤٥١،٤٥٤

  الغيرلدى تأمينات   ٢٧٧،٠١١ ٢٧٥،٤٨٤

 أخرى   ٨٧،٨٨١ ٧٧،٢٤٣

 )أ  ( قائمة - االجمالى ١،٥٠٣،٦٠٩ ١،٧٧٦،٥٥٥

     

 -: مسجلة وفق طريقة حقوق الملكية إستثمارات - ٨ 

 :ممايلىصيد االستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية  ريتكون 

   االستثمارنسبة م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

 الشركة فى حقوق الملكية بالشركة السعودية حصة %٢٥ ١٩٦،٩٥٦،٥٤٤ ١٧٤،٦٥٠،٩٩٨
 التجارىلمركز المعيقلية 

 )أ  ( قائمة - االجمالى ١٩٦،٩٥٦،٥٤٤ ١٧٤،٦٥٠،٩٩٨
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 -: مالية أخرى ستثماراتإ -٩  

 : المالية األخرى ممايلىاإلستثمارات تتكون 

   م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

 -: أموال شركات ومشاريع أخرى رؤس فى مساهمات  

١٠،٠٠٠ ٥،٢٥٠،٠٠٠ 

 المدفوعة فى مساهمة الشركة فى رأس مال شركة طيبة لالستثمار القيمة
سهم القيمة ) ١٠٥,٠٠٠(عدد  العقارية شركة مساهمة سعودية بوالتنمية

من رأس  % ) ٠,٧( رياال مدفوع قيمتها بالكامل وبنسبة ) ٥٠(األسمية للسهم 
 ٠المال

٥٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ 
 المدفوعة فى مساهمة الشركة فى رأس مال شركة التمويل العقاري القيمة
% ) ٢,٥(  بنسبة ل، مليون ريا٢٥ التأسيس حيث بلغت مساهمة الشركة تحت

 ٠ تحت التأسيس الشركةال من رأس م

  البنك السعودى البريطانىمع مشروع االمانة فى  مساهمة ١٣،٠٢٤،٨٠٩ ١٤،٢٣٨،٥٥٤

  الشركة فى رأس مال الشركة المتحدة للزجاجمساهمة ٦٠٠،٠٠٠ ٠

 )أ  ( قائمة - االجمالى ١٣،٦٨٤،٨٠٩ ١٩،٥٣٨،٥٥٤

 -: مشروعات تحت التنفيذ -١٠   

 :شروعات تحت التنفيذ ممايلى المتتكون  

     م٢٠٠٥ م٢٠٠٤

  الشركةمشروعات أستكمال ١٤،٨٨٦،٤٣٢ ٩،١٠٠،٤٥٦

  تحت التنفيذأعمال    ٢،٨٣٨،٨٧٢ ٢٤٤،٧٢٨

 )أ  ( قائمة - األجمالى ١٧،٧٢٥،٣٠٤ ٩،٣٤٥،١٨٤
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 -: صافى الموجودات الثابتة - ١١     

 - :كمايلىمع االستهالك خالل العام  حركة الموجودات الثابتة ومجكانت   

  معدالت   فىالرصيد االضافات إستبعادات   فىالرصيد
٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١

م٢٠٠٥ / ٠١ / ٠١  العامخالل  العامخالل  م  الثابتة الموجودات استهالك 

 االراضى   ٥٤٠،٦٢٢،٧٣٩  ٠  ١٥،٢٩٦،٩٤٣  ٥٢٥،٣٢٥،٧٩٦
١،١٧٥،٥٧٩،٢٣

١،٢٤٤،٩٥٤،٩١٦  ٣،٥٦١،٠٥٤  ٧٢،٩٣٦،٧٤٠  ٠  المبانى  

 الجاهزة البيوت   ١،٢٤٣،٩٦٤  ٠  ٠  ١،٢٤٣،٩٦٤

 والمعدات االالت   ٩،٥٣٨،٣٩٨  ٢،٨٠٠  ٠  ٩،٥٤١،١٩٨

 والمعدات االجهزة   ٢،٢٥٩،٤٣٨  ٢١٦،٢٥٦  ٠  ٢،٤٧٥،٦٩٤

 االثاث   ٨،٢١٨،٥٨٥  ٣٩،٠٣٦  ٠  ٨،٢٥٧،٦٢١

 الديكورو التحسينات   ٨٩٤،٢٨٦  ٠  ٠  ٨٩٤،٢٨٦

 السجاد   ٢،١٨٨،٣٠٠  ٠  ٠  ٢،١٨٨،٣٠٠

 اآللى الحاسب   ٦،٥٧٨،٦٧٢  ٢٤٥،٥٩٥  ٠  ٦،٨٢٤،٢٦٧

 السيارات   ٤،٣٥٩،٣٣٩  ٦١٨،٥٠٠  ٠  ٤،٩٧٧،٨٣٩

 السقايل   ١٤،٩٤١،٤٨٨  ٠  ٠  ١٤،٩٤١،٤٨٨

١،٧٥٢،٢٤٩،٦٨
١،٨٣٥،٨٠٠،١٢٥  ٤،٦٨٣،٢٤١  ٨٨،٢٣٣،٦٨٣  ٣  تة الثابالموجودات اجمالى  

 االستهالك مجمع         

١٨،٥٣١،٨١٩  ٤٣،٠٩٥،٣٧٦  ٥٩٥،٣٨١،٤٣١  المبانى %٢  ٦١٩،٩٤٤،٩٨٨ 

 الجاهزة البيوت %٢٠  ١،١١٨،٣٠٧  ٥٩،٦٣٠  ٠  ١،١٧٧،٩٣٧

 والمعدات االالت %٢٠  ٨،٦٠٣،١٨٨  ٢٠١،٢٦١  ٠  ٨،٨٠٤،٤٤٩

 والمعدات االجهزة %٢٠  ١،٤٦٠،٨٢٣  ٢١٥،٢٠٦  ٠  ١،٦٧٦،٠٢٩

 االثاث %٢٠  ٦،٢٣٦،٣٧٧  ٥٩٥،٧٤٥  ٠  ٦،٨٣٢،١٢٢
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 والديكور التحسينات %٢٠  ٨٩٤،٢٨٣  ٠  ٠  ٨٩٤،٢٨٣

 السجاد %٢٥  ٢،١٤١،٢٨١  ٢٤،٨٧٨  ٠  ٢،١٦٦،١٥٩

 اآللى الحاسب %٢٠  ٦،٣٦٩،١٠٧  ١١٣،٠٢٢  ٠  ٦،٤٨٢،١٢٩

 السيارات %٢٥-٢٠  ٤،١٦٥،٢٣٨  ١٥٥،٠١٢  ٠  ٤،٣٢٠،٢٥٠

 السقايل %٢٠  ١٤،٩٤١،٤٨٧  ٠  ٠  ١٤،٩٤١،٤٨٧

١٩،٨٩٦،٥٧٣  ٤٣،٠٩٥،٣٧٦  ٦٤٢،٦٧٦،٢٧٦   االستهالكمجمع اجمالى   ٦٦٥،٨٧٥،٠٧٩ 

١،١٠٩،٥٧٣،٤٠
١،١٦٩،٩٢٥،٠٤٦      ٧  )أ (  قائمة - الموجودات الثابتة صافى

        

  طبقا لقرار مجلس اإلدارةوذلك  عاما وثالثون ثالثة من  بدالعاما خمسون ليصبح الشركةقامت الشركة بتعديل العمر اإلفتراضي لمباني * 

  
 . علي المدة المالية الجارية ذلك أثر  وقد  

 -: ذمم دائنة -١٢      

 : الذمم الدائنة ممايلىتتكون     

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

٧،٨٢٢،٤٢٢  
٩،٩٠١،٧١٤ 

 مستأجرين أمانات   

٩٤٧،٥٦٩  
٣،٧٣٠،٣٦٤ 

  ودائنون أعتمادات مستنديةقاولونم  

٣٦٩،٠٠١  
١،٠٠٠،٠٠٠ 

  من العمالءمقدمة دفعات   

١،٥١٦،٣٠٠  
١،٤١٤،٤٨٨ 

  أخرىعقود دائنون   

٢،٢٩٧  
٢،٢٩٧ 

 متنوعون دائنون   

١٦٢،٢٦٧  
١٤٩،٢٦٥ 

 العاملين أرصدة   

١٦،١٩٨،١٢٨  ١٠،٨١٩،٨٥٦  )أ( قائمة - االجمالى   
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 ٩٣ 

    
 أرصدة دائنة أخرى - ١٣

:- 

    
 الدائنة األخرى األرصدة تتكون
 :ممايلى

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

 مقدما إيرادات    ٥٥،٦١٨،٨٠٥  ٥٩،٦٣٨،٢٩٩

٣،٥٧١،٥٣٩  ٦،٦٧٣،٠٣٦    
 اراضى إيجارات
 مستحقة

 مستحقة مصروفات    ٢،٢٦٥،٤٤٨  ٣،٥٠٩،٣٢٢

٦٨٨،٥٠٠  ٦٨٨،٥٠٠   
ت لمجمعات  ايجاراأمانات
 الغير

  دائنةإعتمادات    ٨١٨،١٣٦  ٨١٨،١٣٦

 للغير تأمينات    ٣٥،٩٣٩  ٣٥،٩٣٩

 أخرى    ٩٥،٠٤٠  ٢٠٦،٢٨٦

 )أ  ( قائمة - األجمالى  ٦٣،٠٩٣،٤٠٧  ٧١،٥٦٩،٥١٨
       

 -: مخصص الزكاة الشرعية  - ١٤   

 -: الزكاة الشرعية خالل العام كمايلى مخصص حركة كانت 

      م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

٧،٥٠٣،٦٢٦  ٨،٢٢١،١٤٢     
 بداية فى الرصيد
 العام

  زكاة سنوات سابقةتسويات    ٠  ١،١٢٧،٤١٦

)٣،٥٩٢،٧٥٠(  )٥،٢٤٧،٨٨٢(     
 خالل المسددة المبالغ
 العام

 )أ / ١٤ ( - الحالى العام عن المحتسب  ٣،٠٦٥،٦٦٦  ٣،٤٠٢،٩٥٠

 )أ  ( قائمة - ىاالجمال  ٦،٩٧٦،٥٤٢  ٧،٥٠٣،٦٢٦
      

 -: مخصص الزكاة الشرعية احتساب) أ / ١٤(    

 -: الزكاة بطريقة حقوق الملكية إحتساب   

      م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

١٤١،٣٧٧،٩٦٦  ١٤٦،٨٤٤،٧٧٦   
 ربح الفترة قبل الزكاة صافى

 الشرعية

 : إليهيضاف    

 أول العام المساهمين حقوق  ١،٢٩٤،٩٨٣،٣١٨  ١،٢٤٩،٨٦٨،٩٠٧

  الخدمةنهاية مكافأة مخصص  ١٠،٢٤٩،٢٢٤  ٩،٥١١،٤٦٥

  مخزون راكدمخصص  ١،٧٨٢،٤٠٩  ١،٢٥٦،٤٥٠

  فى تحصيلهامشكوك ديون مخصص  ١٢،٢٥٦،٣٤٤  ١٠،٥٤٩،٨٤٠

 الشرعية الزكاة مخصص  ٣،٩١٠،٨٧٦  ٤،١٠٠،٦٧٦

٧،٧٨٧،٨٩٢  ٦،٣٥٥،٤٤١    
 المستحقة التوزيعات
 للمساهمين

 المجموع  ١،٤٧٢،٣٤٨،٠٢٩  ١،٤٢٨،٤٨٧،٥٥٥
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 : منهيخصم    

 )فى حدود حقوق المساهمين (  الموجودات الثابتة صافى  ١،١٠٩،٥٧٣،٤٠٧  ١،١٦٩،٩٢٥،٠٤٦

 إستثمارات     ٢٤٧،٦٩٠،٠٠١  ١٩٤،١٨٩،٥٥٢

١٧،٧٢٥،٣٠٤  ٩،٣٤٥،١٨٤     
 تحت مشروعات

 التنفيذ

  حكوميةسندات     ٩٩،٠٠٠،٠٠٠  ٥٤،٠١٤،٨٧٥

 الغيار قطع     ٣٤،٨١٨  ٣٦،٩٧٦

 المجموع  ١،٤٧٤،٠٢٣،٥٣٠  ١،٤٢٧،٥١١،٦٣٣

١،٦٧٥،٥٠١(  ٩٧٥،٩٢٢( *   الشرعيةالزكاةوعاء * 
      

 وفقا سيتم إحتساب الزكاة الشرعية للسنة سعودى ريال  ١٢٢،٦٢٦،٦٥٧حيث أن وعاء الزكاة أقل من صافى الربح المعدل البالغ   * 
 عدللصافى الربح الم

 -: الزكاة بطريقة الربح المعدل إحتساب   

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

١٤١،٣٧٧،٩٦٦  ١٤٦،٨٤٤،٧٧٦   
 ربح الفترة قبل الزكاة صافى

 الشرعية

 يضاف      

  الديون المشكوك فى تحصيلهامخصص  ١،٧٠٦،٥٠٤  ٦،٢٩٨،٣٣٧

٥٢٥،٩٥٩  ٥٨٢،٩٨٤    
 المخزون مخصص
 الراكد

 مكآفأة ترك الخدمةمخصص   ٩٠٤،٨١١  ١،٠٢٣،٣٢٥

 يخصم      

)٢١،٨٨٨،٥٨٣(  )١٨،٦٣١،٤١٠(  
 االستثمارات المسجلة وفقا لطريقة حقوق الملكية أرباح

 ) بالشركة المستثمر فيها زكاةمحتسب عنها (

 المعدل الربح صافى    ١٢٢،٦٢٦،٦٥٧  ١٣٦،١١٨،٠١٢

 )ج (  قائمة -%٢,٥بواقع  الشرعية عن السنة الزكاة  ٣،٠٦٥،٦٦٦  ٣،٤٠٢،٩٥٠
      

 م٢٠٠٤ الربط الزكوى للعام الشركةلم تستلم *    
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 ٩٥ 

 -: مخصص مكافأة نهاية الخدمة -١٥   

 -: حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة خالل العام كمايلى كانت 

      م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

٩،٥١١،٤٦٥  ٨،٩١٩،٦٨٢     
 بداية فى الرصيد
 العام

)١٦٧،٠٥٢(  )٤٣١،٥٤٢(     
 خالل المسددة المبالغ
 العام

  عن العام الحالىالمحتسب    ٩٠٤،٨١١  ١،٠٢٣،٣٢٥

 )أ  ( قائمة - االجمالى  ١٠،٢٤٩،٢٢٤  ٩،٥١١،٤٦٥

-: رأس المال -١٦     

أثنى عشر مليون سهم ) سهم١٢,٠٠٠,٠٠٠(ومقسم , ستمائة مليون ريال سعودى مدفوع بالكامل ) ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠( الشركة مال رأس
 ٠كلها من األسهم العادية النقدية,  رياال سعوديا خمسون) ٥٠(متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها 

      

 -: إحتياطى نظامى -١٧    

ب متى بلغ اإلحتياطى  أن توقف هذا التجنيالعاديةويجوز للجمعية العامة , من األرباح الصافية لتكوين إحتياطى نظامى % ١٠ تجنيب يتم
 -: اإلحتياطى النظامى خالل العام كما يلى حركةالمذكور نصف رأس المال ، وكانت 

      

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

١٦٥،٥٢٨،٩٧١  ١٥١،١٨٤،٧٨٨     
 بداية فى الرصيد
 العام

 )ب( قائمة -% ١٠ العام أرباح من المحول  ٠  ١٤،٣٤٤،١٨٣

 )أ  ( قائمة - االجمالى  ١٦٥،٥٢٨،٩٧١  ١٦٥،٥٢٨،٩٧١
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 -: إحتياطى إتفاقى -١٨    

و يوقف هذا التجنيب ,  العامة العادية الجمعيةمن األرباح الصافية لتكوين إحتياطى إتفاقى يخصص لألغراض التىتحددها % ١٠ تجنيب يتم
٠ للشركةاألساسىى لبلوغة نصف رأس المال طبقا للنظام وقد تم إيقاف تكوين هذا اإلحتياط٠المالإذا بلغ اإلحتياطى المذكور نصف رأس 

 -: إحتياطى إستثمارات-١٩     

وذلك بتحويل رصيد األرباح المبقاة الى هذا اإلحتياطى , هـ ١٤٠٧ لعام تكوين هذا اإلحتياطى بناء على موافقة الجمعية العامة العادية تم
 الجمعية العامة وموافقة اإلدارة  مجلس وبناء على توصية ٠المتعلقة بنشاطها االساسى إستثمارات الشركة المتوقعة وتمويلوذلك ألغراض 

حيث بلغ رصيدة , م ٢٠٠٠ األرباح المبقاة الى هذا اإلحتياطى إعتبارا من العام المالى تحويلم تم إيقاف  ١٩٩٩ فى العام المالى العادية
 من هذا الرصيد الى اإلحتياطى اإلتفاقى حتى يستكمل سعودى ريال ١٨٨,٠٩٦,٦٢٢ ريال سعودى وقد تم تحويل مبلغ ٣٧١,١٣٢,٨٥٦

 ٠ ريال سعودى١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ وبذلك أصبح رصيد إحتياطى اإلستثمارات ٠نسبة النصف من رأس المال 

 -:ستثمارات لدى شركات أخرى امحققة عن   مكاسب غير-٢٠ 

 المالية المعتمدة لشركة المعيقلية الناتجة عن تقييم بالقوائمق الملكية  حصة الشركة فى المكاسب الغير محققة الظاهرة ضمن حقوتمثل
 .م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ فى االستثمارات

 -: إيرادات النشاط -٢١    

    
 ايرادات النشاط تتكون
 :ممايلى

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

 التأجير إيرادات    ١٢١،١٩٩،٧٣٦  ١٢٤،٤٧٠،٢٩٥

 بيع أراضى مطورةإيرادات   ٥٤،١٦٨،٤٨٥  ٨٦،١٠٤،٨٣٧

١،٢٣٩،٨٣٠  ١،٧٠٠،٢٤٦    
 مشروع إيرادات
 االمانة

 أخرىنشاط إيرادات    ١،٩١٣،٦٣٠  ١،٤٤٢،٣٥٧

 )ج  ( قائمة - االجمالى  ١٧٨،٥٢١،٦٨١  ٢١٣،٧١٧،٧٣٥

       

-: مصروفات النشاط -٢٢     

     
 مصروفات النشاط تتكون
 :ممايلى

      م٢٠٠٥  م٢٠٠٤
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 عقارية مصروفات     ١٨،٣٣٧،٦٦٨  ١٦،٧٨٩،٧٣٤

 عقارات إستهالك     ١٨،٠٤٣،٩٠٩  ٣٦،٨٩٦،٩٢٧

١٧،٦٠١،٨٢٤  ٢١،٠٢٦،١٠٦     
 كهرباء مصروفات

 ومياه

 )ج  ( قائمة - االجمالى  ٥٣،٩٨٣،٤٠١  ٧٤،٧١٢،٧٦٧

      

    
 مصروفات بيع وتسويق -٢٣

:- 

 -:التسويق ممايلى  البيع ومصروفات تتكون   

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

٤٦٤،٥٤٥  ٣٥٣،٧٦١    
 وأجور رواتب

 وملحقاتها

١،١٣٧،٨٦٥  ٢،٢٠٧،١٦٩    
 مصروفات
 مهرجانات

  ونشروأعالن دعاية    ٢١١،٦٢٢  ١٠٢،٥٩٧

 متنوعة مصروفات    ٦٨،١٩٦  ٧،٨٤٦

 )ج  ( قائمة - االجمالى  ١،٨٨٢،٢٢٨  ٢،٦٧١،٣٧٣

      

 -: وعمومية إدارية مصروفات -٢٤   

 -: اإلدارية والعمومية ممايلى المصروفات تتكون 

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

 وملحقاتها وأجور رواتب  ٤،١٧١،٧١٧  ٤،١٢٩،٣٦٣

  وأعالندعاية  ٢١٢،٥٧٦  ٢١٧،٦٤٦

  عامةصيانة  ٦٧،٧٨٨  ٨٧،٤٩٣

  مجلس االدارةجلسات حضور بدل  ٦٨،٨٠٠  ٨٠،٠٠٠

  المراجعةلجنة أعضاء مكافأة  ٢٠،٨٠٠  ٢٢،٤٠٠

 ومطبوعات قرطاسية  ٥٩،١٩٥  ٣٨،٨٢٤

 إستهالكات  ٥٢،٧٨١  ٧٧،٩٤٦
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 متنوعة مصروفات  ٣٥٤،٣٤١  ٤٠١،١٨١

 )ج  ( قائمة - االجمالى  ٥،٠٠٧،٩٩٨  ٥،٠٥٤،٨٥٣

       

-: مصروفات أخرى - ٢٥     

     
 المصروفات األخرى تتكون
 :ممايلى

      م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

٩٥٣،٣٠٠  ٤٠٢،١٩٢     
 سنوات مصروفات

 سابقة

 مبانىهدم مصروفات     ٩٩٠،٠٠٠  ٠

٢٠٠،٠٠٠  ٠   
 عرضية غير مصروفات
 متكررة

 )ج  ( قائمة - االجمالى  ٢،١٤٣،٣٠٠  ٤٠٢،١٩٢

      

 -: إيرادات أخرى - ٢٦    

    
 اإليرادات األخرى تتكون
 :ممايلى

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

١٣،٥٢٩،٣٨١  ٢،١٧٥،٤٤٤   
 السندات وصناديق عائد

 األستثمار

٤٣،٧٠٦،٥٨١  ١٨،٩٩٨،٩١٠   
 األستثمارفى شركات أرباح
 أخرى

 رأسمالية أرباح    ٠  ١،٤٣٤،٠٧٧

 مقاولين غرامات    ٥٩٣،٣٥٠  ١١٨،٩٢٨

 سابقةسنوات ايرادات    ٨٧،٧٢٧  ١٢٢،٠٧٩

 رىأخ    ٣٠،٠٠٠  ١٠٩

 )ج  ( قائمة - االجمالى  ٥٧،٩٤٧،٠٣٩  ٢٢،٨٤٩،٥٤٧

 

 -: ربح السهم بالريال السعودى - ٢٧   
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 ريال سعودى مقسوما على عدد األسهم المصدرة ١٣٨،٣١٢،٣٠٠ احتساب ربح السهم الواحد عن العام على أساس صافى الربح البالغ تم
م بقسمة صافى الربح ٢٠٠٤ تم احتساب ربح السهم الواحد فى عام كما ٠يون سهم   مل١٢م والبالغة ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١والمدفوعة كما فى 

 ٠ مليون سهم ١٢ ريال سعودى على ١٤٣,٤٤١,٨٢٦البالغ 

 -: رصيد النقد فى نهاية العام -٢٨   

      

 -: رصيد النقد فى نهاية العام ممايلىيتكون   

     م٢٠٠٥  م٢٠٠٤

 البنوك لدى نقد    ١٨،٢٩٥،٢٤٠  ٨١٧،٦١٢

 )د  ( قائمة - االجمالى  ١٨،٢٩٥،٢٤٠  ٨١٧،٦١٢

      

 -: عــام - ٢٩     

 ٠ تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية الى أقرب ريال سعودي صحيح تم -أ

 ٠ اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع عرض األرقام عن العام الحالىتم -ب



 

١٠٠ 

 

 م٢٠٠٦ مارس ٣١لبيانات المالية األولية آما في  ا– ٣الملحق  ١٧

ضاحات المتعلقة بها المدرجة في      اإلي و م٢٠٠٦ مارس  ٣١كما في المالية األولية للشركة      البيانات قد تم فحص  ل
كما هو     شركة إبراهيم السبيل وشركاه –المحاسبون السعوديون     مكتب من قبل السادة   اإلصدار هذه   نشرة 

 .رفقمذكور في تقريرهم الم

 ال يمتلك أسهما أو       شركة إبراهيم السبيل وشركاه    –المحاسبون السعوديون      وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب      
 شركة إبراهيم السبيل    –مكتب المحاسبون السعوديون     مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطى  

ما وردت وأنه لم يتم   موافقة خطية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها ك  وشركاه 
 .سحب تلك الموافقة   
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١٠١ 

 تقريـر مراقبي الحسابات

 المحترمين      مساهمي الشركة العقارية السعودية /السـادة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

 وبعد ،،،... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

كما في ) اهمة سعودية شركة مس( األوليـة لشركة العقاريـة السعودية  قائمة المركز المالي فحصنا
 الفترة المنتهية في   عن األولية وقائمة التدفقات النقدية األولية ،كذا قائمة الدخلو ، م٣١/٣/٢٠٠٦

ذلك التاريخ والتي تم  إعدادها من ق بل إدارة الشركة  وقد تم فحصنا وفقا  للمعيار الصادر من الهيئة 
بات القياس والعرض واإلفصاح عن عناصر التقارير السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يحدد متطل

األولية ، وتعد عملية الفحص التي قمنا بها أقل نطاقا  من عملية المراجعة التي تتم وفقا  لمعايير 
المراجعة المعتمدة واآلراء والمعايير األخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وفق 

يار المراجعة والتأكيدات الدولية فيما لم يصدر بشأنه معيار أو رأي مهني ما لها من اختصاص ، ومع
وذلك بهدف إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل ، ولذلك فإننا ال نبدي رأينا حول القوائم المالية 

عملية  األولية حيث أن نتائج الفترة األولية ال تمثل مؤشرا  دقيقا  لنتائج األعمال السنوية ، وبناء على 
الفحص المحدود التي قمنا بها لم يتبين لنا وجود أي تعديالت جوهرية يتعين إدخالها على التقارير 
المالية األولية المرفقة حتى تتفق مع معايير المحاسبة واآلراء والمعايير المهنية األخرى ، وكذلك مع  

عرض القوائم المالية ، وهي متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد و
 .مطابقة للبيانات والسجالت المحاسبية المدونة على الحاسب اآللي للشركة وباللغة العربية 

 هـ١٨/٠٣/١٤٢٧: التاريخ 
  م١٦/٠٤/٢٠٠٦: الموافق 

 المحاســبون الســعوديون 
 إبراهيم بن محمد السبيل
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 الشركة العقارية السعودية
 " شركة مساهمة سعودية "

 )أ ( بيان  م٣١/٣/٢٠٠٦كما في األولية ئمة المركز المالي قا

 ـــــــــانـالبيـــــ رقم اإليضاح م٣١/٣/٢٠٠٥ م٢٠٠٦ /٣ / ٣١
 كلــــي جزئــــي

   األصــــــول المتداولــــــة  
  ١,٧٥٥,٣٧٩ إجمـــــــالي النقديـــــــة ١٥ ٣,٠٨٦,٥١٧
  ٧٠,٠٣١,٨٢٦  المدينـــة صــافي األرصــــدة ١٦ ٦٥,٨٧٢,١١٢
  ٢,٥٩٩,٩٢٦ األرصــدة المدينـــة األخـــرى ١٧ ١,٧٤٧,٠١٤
  ٢,٨٩٩,٠٣٩ صـــــافي المخـــــــزون  ١٨ ٣,٤٠٤,٤٦٢
 ٧٧,٢٨٦,١٧٠  إجمـــالي األصـــول المتداولــة  ٧٤,١١٠,١٠٥
 ٣٩٠,١٤٨,٠٦٤  تثمارات ـــــــــــــــاالس ١٩ ٢٧٧,٧٠٧,٨٠٣
 ٢٣,٧١٧,٤٧٦  المشـــروعات تحـت التنفيــــذ  ١٥,٣٢٢,٦٦٤

  ١,٧٥١,٣٤٣,٣١٤ األصـــول الثابتـــة بالتكلفـــة  ١,٨٣٥,٤٩٤,٢٣٢
  )٦٤٨,٩٩٤,٠٧٢( مجمــــع اإلســــتهالك: ا  ناقص  )٦٧٥,٥٩٢,٢٦٦(

 ١,١٠٢,٣٤٩,٢٤٢  صــافي األصــــول الثابتــــة )١جدول ( ١,١٥٩,٩٠١,٩٦٦
 ٥١,٨٠٠  ـــــول األخـــــرىاألصــ  ٥١,٨٠٠

 ١,٥٩٣,٥٥٢,٧٥٢  إجمـــــــالي األصــــــول  ١,٥٢٧,٠٩٤,٣٣٨
 ٣,٢٢٣,١٢٩  حســــــابات نظاميـــــــة ٢٠ ٣,٣٤٠,٦٥٩

   الخصــوم وحقــوق المســاهمين  
   الخصــــــوم المتداولــــــة  

  ١٥,٠٩٤,١٠٠ األرصـــــــدة الدائنــــــة ٢١ ١٥,٩٤٣,٧٩٦
  ٨٠,٠٤٩,٦٦٠ األرصـــدة الدائنـــة األخـــرى ٢٢ ٧٦,٤٣٠,٥٤٧
  ٧,٢٢٥,٠٥٤ توزيعات مسـتحقة وأمانات مسـاهمين  ٦,٢٣٦,٧٣٣
  ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ توزيعــــــات مقترحــــــة  ٩٦,٠٠٠,٠٠٠
  ٧,١٦٧,٤٣٠ مخصـص الزكــــاة الشـــرعية ٢٣ ٨,٠١٤,٨٠٦

 ١٥٧,٥٣٦,٢٤٤  وم المتداولـــةإجمــالي الخصـــ  ٢٠٢,٦٢٥,٨٨٢
 ١٠,٤٢٢,٣٨٤  مخصـص مكافــأة نهايـة الخدمــة  ٩,٦١٨,٨٦٥

 ١٦٧,٩٥٨,٦٢٨  إجمـــــــالي الخصــــــوم  ٢١٢,٢٤٤,٧٤٧
   حقــــــوق المســــــاهمين  

  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المــــــــــــــــال  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١٧٩,٣٦٠,٢٠١ ـي نظامـــــــياحتياطـــــ )بيان د( ١٦٥,٥٢٨,٩٧٢
  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ احتياطــــــي اتفاقـــــــي  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤ احتياطــــــي االســــتثمارات  ١٨٣,٠٣٦,٢٣٤

  ١٢,٩١٦,٩٦٢ مكاسب غير محققة من استثمارات في شركات أخرى  -
  )١,١٥٤,٥٩٠( خسائر غير محققة من استثمارات مالية  -

  ١٢١,٢٩٩,١٨٢ أربـــــــاح مبقــــــــاة )ببيان ( ٤٦,٤١٨,١١٢
  ٣٠,١٣٦,١٣٥ ربــــح الفتــــرة الحاليـــة  ١٩,٨٦٦,٢٧٣

 ١,٤٢٥,٥٩٤,١٢٤  إجمـــالي حقـــوق المســاهمين  ١,٣١٤,٨٤٩,٥٩١
 ١,٥٩٣,٥٥٢,٧٥٢  إجمالي الخصـوم وحقـوق المساهمين  ١,٥٢٧,٠٩٤,٣٣٨

 ٣,٢٢٣,١٢٩  ــابات نظاميـــــــةحســــ ٢٠ ٣,٣٤٠,٦٥٩
    

.اإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم المالية * 
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 الشركة العقارية السعودية
 " شركة مساهمة سعودية "

 م٣١/٣/٢٠٠٦ المنتهية في عن الفترة  األوليةقائمة الدخـل

 )ب(بيان 

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــــــان رقم اإليضاح م٣١/٣/٢٠٠٥

    
 ٤٥,٦٨٨,٤٤١ إيــــــرادات النشـــــاط  ٣٩,٥٦٧,٧٩٠

 )١٤,٩١٨,٧٧٨( مصروفـــات النشـــــاط ٢٤ )١٧,٦٠٧,١٠٤(

 ٣٠,٧٦٩,٦٦٣ مجمــل ربــح النشـــــاط  ٢١,٩٦٠,٦٨٦

    

  مصروفـات األعمـال الرئيسـية  

    
 )١١٨,٣١٧( المصروفـــات التســـويقية  )٣٨٦,٢١٧(

 )١,٦٢٤,٤٣٦( المصروفـات العمومية واإلدارية  )١,٥٠٢,٩٨٠(

 )١,٧٤٢,٧٥٣( إجمالي مصروفات األعمال الرئيسية  )١,٨٨٩,١٩٧(

 ٢٩,٠٢٦,٩١٠ صــافي ربـــح النشــاط  ٢٠,٠٧١,٤٨٩

 ١,٦٢٠,٢٦٣ اإليـــــرادات األخـــرى ٢٥ ٥١٠,٧٦٠

 )٣٢٠,١٥٢( المصروفـــات األخــــرى ٢٦ )٢٠٤,٧٩٧(

 ٣٠,٣٢٧,٠٢١ صافي الربح قبل الزكاة الشرعية  ٢٠,٣٧٧,٤٥٢

 )١٩٠,٨٨٦( الزكـاة الشرعية للفترة الحاليـة أ/ ٢٣ )٥١١,١٧٩(

 ٣٠,١٣٦,١٣٥ صافي الربح بعد الزكاة الشرعية )بيان أ (  ١٩,٨٦٦,٢٧٣

 ٠,٥٠ ربـــح الســـهم العــادي  ١,٦٦

    
 لماليةاإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ من القوائم ا*

 سهم  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠على أساس عدد األسهم   ) م٢٠٠٦(تم  احتساب ربح السهم العادي للفترة الحالية    *
 ٠عادي ، وذلك بناء على قرار تجزئة أسهم الشركات المساهمة     

 سهم ١٢,٠٠٠,٠٠٠على أساس عدد األسهم    ) م٢٠٠٥(تم  احتساب ربح السهم العادي للفترة السابقة    *
 ٠عادي
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 قارية السعوديةالشركة الع
 " شركة مساهمة سعودية "

  م٣١/٣/٢٠٠٦ في  األوليــة قائمــــة التدفقــات النقديـــة

 )جـ( بيان 

  م٢٠٠٦ / ٣ / ٣١ البيــــــــــــــــــــــان  م٢٠٠٥ / ٣ / ٣١
   
  التدفـق النقـدي من األنشـطة التشـغيلية 

 ٣٠,١٣٦,١٣٥ ـرعيةصـافي الربـح بعـد الزكــاة الش ١٩,٨٦٦,٢٧٣
  التغيرات في األصول والخصوم التشـغيلية 
 )١٦,٢٢٠,٤٤٩( صـــافي األرصــــدة المدينــــة  )١,٤٥٢,٥١٣(

 )١,١٤٨,١١٧( األرصـــدة المدينــــة األخـــرى ٢٩,٥٤١
 ١٩,٧٩٦ صــــــــافي المخـــــــزون ٥٠,٣٣٨

 )١,١٠٤,٠٢٧( األرصـــــــدة الدائنــــــــة  ٥,١٢٣,٩٤٠
 ١٦,٩٥٦,٢٥٣ األرصـــدة الدائنــــة األخـــرى ٤,٨٦١,٠٢٩

 )٥٦٢,٨٣٨( التوزيعات المستحقة وأمانـات المسـاهمين )١١٨,٧٠٨(
 )١,٦٠٠,٠٠٠( التوزيعـــــات المقترحـــــــة )١,٢٠٠,٠٠٠(

 ١٩٠,٨٨٨ مخصــص الزكــــاة الشــــرعية ٥١١,١٨٠
 ١٧٣,١٦٠ ايــة الخدمــةمخصــص مكافـأة نه ١٠٧,٤٠٠

 ٦,٣١٧,٧٩٦ اســـتهالك األصــــول الثابتــــة ٩,٧١٧,١٨٧
 ٣٣,١٥٨,٥٩٧ صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية ٣٧,٤٩٥,٦٦٧

  التدفـق النقدي من األنشطة االسـتثمارية 
 )٣٣٩,٥٤٤( إضافـــات األصــــول الثابتــــة ٣٠٥,٨٩٣

 ١,٢٤٥,٩١٣ ألصــول الثابتــةناتــج اســتبعاد ا -
 )٤٩,٤٥٠,٢٣٦( اسـتثمارات وأعمــال تحـت التنفــيذ )٣٥,٥٣٢,٦٥٥(
 )٤٨,٥٤٣,٨٦٧( صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية )٣٥,٢٢٦,٧٦٢(
  التدفـق النقدي من األنشـطة التمويليــة 
 )١,١٥٤,٥٩١( المكاســـــب الغيـــر محققـــة -
 )١,١٥٤,٥٩١(  التدفق النقدي من األنشطة التمويليةإجمالي -

 )١٦,٥٣٩,٨٦١( للفترة الحاليةصـافي التدفقـات النقديـة  ٢,٢٦٨,٩٠٥
 ١٨,٢٩٥,٢٤٠ أول الفتــرةرصــــيد النقديـــة  ٨١٧,٦١٢

 ١,٧٥٥,٣٧٩ الفتــرةرصــــيد النقديـــة آخر  ٣,٠٨٦,٥١٧
   

 من القوائم الماليةاإليضاحات المرفقة جزء ال يتجزأ *
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א א  א

"" 

א מ א  מ٣١/٣/٢٠٠٦אא

 ::אא....

) ) ٥٨٥٨//مم((بموجب المرسوم الملكي رقم     بموجب المرسوم الملكي رقم     ) ) شركة مساهمة سعودية  شركة مساهمة سعودية  ((تأسست الشركة العقارية السعودية     تأسست الشركة العقارية السعودية     ) ) ١١((
 ..، ومركزها الرئيسي بمدينة الرياض ، ومركزها الرئيسي بمدينة الرياض هـ هـ ١٣٩٦١٣٩٦//٧٧//١٧١٧وتاريخ وتاريخ 

يتمـثل نشـاط الشـركة فـي تملـك األراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية               يتمـثل نشـاط الشـركة فـي تملـك األراضي الصالحة للبناء وتطويرها وإقامة المباني السكنية               ) ) ٢٢((
والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد             والتجارية عليها وبيعها وتأجيرها وإدارة العقارات لحسابها أو لحساب الغير وشراء وإنتاج المواد             

م بأعمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع األعمال       م بأعمال المقاوالت للمباني والقيام بجميع األعمال       والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيا     والمعدات الالزمة للبناء وبيعها وتأجيرها والقيا     
 ..المتصلة بتحقيق أغراضها المتصلة بتحقيق أغراضها 

 ..هـ بمدينة  الرياض هـ بمدينة  الرياض ١٣٩٧١٣٩٧//٦٦//١٧١٧ وتاريخ  وتاريخ ١٠١٠٠١٢٥٣٩١٠١٠٠١٢٥٣٩السجل التجاري للشركة برقم السجل التجاري للشركة برقم ) ) ٣٣((

  . .ميالديميالدي   ديسمبر من كل عام  ديسمبر من كل عام ٣١٣١تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في ) ) ٤٤((

 ريال سعودي وكلها من      ريال سعودي وكلها من     ١٠١٠ مليون سهم قيمة كل سهم        مليون سهم قيمة كل سهم       ٦٠٦٠ الشركة المدفوع من      الشركة المدفوع من     يـتكون رأس مال   يـتكون رأس مال   ) ) ٥٥((
 ٠٠بناء على قرار تجزئة أسهم الشركات المساهمة بناء على قرار تجزئة أسهم الشركات المساهمة األسهم العادية النقدية ، وذلك األسهم العادية النقدية ، وذلك 

א.... א אמ א  ::מ

 ::العرف المحاسبي العرف المحاسبي ) ) ٦٦((

لمعمول بها بالمملكة العربية    لمعمول بها بالمملكة العربية     أعـدت الشـركة البيانات المحاسبية وفقا  لألصول المحاسبية ا           أعـدت الشـركة البيانات المحاسبية وفقاً لألصول المحاسبية ا          -أ  أ  
 . . السعودية السعودية 

 يـتم تسجيل األصول والخصوم طبقا  لمبدأ التكلفة الفعلية ، وقد أعدت القوائم المالية على                 يـتم تسجيل األصول والخصوم طبقاً لمبدأ التكلفة الفعلية ، وقد أعدت القوائم المالية على                -بب
 ..هذا األساس هذا األساس 

 : : العمالت األجنبية العمالت األجنبية ) ) ٧٧((

يـتم تحويـل العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي حسب سعر   الصرف                 يـتم تحويـل العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي حسب سعر   الصرف                 
إجراء هذه العمليات ، كما يتم تحويل قيمة األصول والخصوم المسجلة بالعمالت            إجراء هذه العمليات ، كما يتم تحويل قيمة األصول والخصوم المسجلة بالعمالت            السـائد وقت    السـائد وقت    

األجنبـية فـي تاريخ القوائم المالية إلى الريال السعودي طبقا  ألسعار الصرف السائدة في ذلك                األجنبـية فـي تاريخ القوائم المالية إلى الريال السعودي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك                
 ..التاريخ ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من عملية التحويل في قائمة الدخل التاريخ ، وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من عملية التحويل في قائمة الدخل 

 ::االستثمارات االستثمارات ) ) ٨٨((

بـ بـ يـتم تسجيل االستثمارات في رؤوس أموال الشركات األخرى التي تساهم فيها الشركة              يـتم تسجيل االستثمارات في رؤوس أموال الشركات األخرى التي تساهم فيها الشركة                -أ  أ  
فيتم إثباتها وفقا    فيتم إثباتها وفقاً   % % ٢٠٢٠الفعلية ، أما التي تزيد عن       الفعلية ، أما التي تزيد عن       بالتكلفة  بالتكلفة  أو أقـل  من رأس المال        أو أقـل  من رأس المال        % % ٢٠٢٠

 ٠٠لطريقة حقوق الملكية لطريقة حقوق الملكية 

في تاريخ القوائم   في تاريخ القوائم    يـتم إثـبات االستثمارات في الصناديق االستثمارية وفقا  لقيمتها السوقية              يـتم إثـبات االستثمارات في الصناديق االستثمارية وفقاً لقيمتها السوقية             -بب
   ٠٠المالية المالية 
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 .. يتم إثبات االستثمارات في السندات الحكومية بموجب التكلفة الفعلية لهذه السندات يتم إثبات االستثمارات في السندات الحكومية بموجب التكلفة الفعلية لهذه السندات-جج

 : : األصول الثابتة األصول الثابتة ) ) ٩٩((

يـتم تسجيل األصول الثابتة بالتكلفة الفعلية ، كما يتم استهالكها وفقا  لطريقة القسط الثابت               يـتم تسجيل األصول الثابتة بالتكلفة الفعلية ، كما يتم استهالكها وفقاً لطريقة القسط الثابت                 -أ  أ  
 ) .) .١١ ( (وحسب المعدالت الواردة بالجدول رقموحسب المعدالت الواردة بالجدول رقم

 .. يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة ضمن قائمة الدخل  يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع األصول الثابتة ضمن قائمة الدخل -بب

 : : المخــزون المخــزون ) ) ١٠١٠((

يـتم تقيـيم المخزون بالتكلفة الفعلية كما يتم تسعير المنصرف من المستودعات وفقا  لطريقة               يـتم تقيـيم المخزون بالتكلفة الفعلية كما يتم تسعير المنصرف من المستودعات وفقاً لطريقة               
 ..المتوسط المرجحالمتوسط المرجح

 ::اإليـرادات اإليـرادات   ))١١١١((

عد إبرام عقد التأجير مع المستأجر ، أما اإليرادات         عد إبرام عقد التأجير مع المستأجر ، أما اإليرادات         يـتم إثـبات إيـرادات اإليجارات ب       يـتم إثـبات إيـرادات اإليجارات ب        -أ أ 
العقارية األخرى وإيرادات االستثمارات في صناديق االستثمار فيتم إثباتها فور حدوثها           العقارية األخرى وإيرادات االستثمارات في صناديق االستثمار فيتم إثباتها فور حدوثها           

 ٠٠ووفقا  ألساس االستحقاق ووفقاً ألساس االستحقاق 

تسـجل اإليـر ادات الناتجة عن االستثمارات المسجلة بالتكلفة بعد إقرار توزيعها من              تسـجل اإليـر ادات الناتجة عن االستثمارات المسجلة بالتكلفة بعد إقرار توزيعها من               -ب ب 
ا ، ويـتم إظهـار المكاسب أو الخسائر المحققة في قيمة            ا ، ويـتم إظهـار المكاسب أو الخسائر المحققة في قيمة            الشـركات المسـتثمر فـيه     الشـركات المسـتثمر فـيه     

االسـتثمارات المقومـة وفقا  لطريقة حقوق الملكية في قائمة الدخل ، أما المكاسب أو               االسـتثمارات المقومـة وفقاً لطريقة حقوق الملكية في قائمة الدخل ، أما المكاسب أو               
 ٠٠الخسائر الغير محققة فتظهر ضمن حقوق المساهمين الخسائر الغير محققة فتظهر ضمن حقوق المساهمين 

 ::المخصصات المخصصات ) ) ١٢١٢((

راكمة للعاملين  راكمة للعاملين   يـتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس فترات الخدمة المت             يـتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة على أساس فترات الخدمة المت            -أ  أ  
 ..في تاريخ القوائم المالية ووفقا  لنظام العمل والعمال السعودي في تاريخ القوائم المالية ووفقاً لنظام العمل والعمال السعودي 

 يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا  للتعليمات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل              يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقاً للتعليمات الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل             -بب
 ..، ويتم إظهاره في قائمة الدخل لحين سداده نيابة عن المساهمين ، ويتم إظهاره في قائمة الدخل لحين سداده نيابة عن المساهمين 

ناء  على الدراسة السنوية الفعلية لحركة      ناء على الدراسة السنوية الفعلية لحركة       يـتم تكويـن مخصص المخزون بطئ الحركة ب          يـتم تكويـن مخصص المخزون بطئ الحركة ب         -جج
 ..األصناف المتقادمة والبطيئة الحركة األصناف المتقادمة والبطيئة الحركة 

 يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس أرصدة المستأجرين ووفقا              يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أساس أرصدة المستأجرين ووفقاً            -د  د  
 ::للنسب اآلتية للنسب اآلتية 

المستأجرين الذين أخلوا 
 مـــدة الديـــن المستأجرين المستمرين الوحــدات

 ــنةــأقل من س -  %٢٥
 ـــنةـأكثر من س -  %٣٥
 ــنتينـأكثر من س  %٢٥  %٥٠
 أكثر من ثالث سنوات  %٣٥  %١٠٠
 أكثر من أربع سنوات  %٤٥  %١٠٠
 أكثر من خمس سنوات  %٥٥  %١٠٠
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 ::المصروفات المصروفات ) ) ١٣١٣((

 ٠٠إثبات المصروفات فور حدوثها ووفقا  ألساس االستحقاق إثبات المصروفات فور حدوثها ووفقاً ألساس االستحقاق  يتم  يتم -أ أ 

 الخدمية على المشروعات وفقا  لساعات العمل المنصرفة         الخدمية على المشروعات وفقاً لساعات العمل المنصرفة         يتم توزيع مصروفات األقسام     يتم توزيع مصروفات األقسام    -  بب
 ..على كل مشروع على كل مشروع 

% % ٢٠٢٠اري ،   اري ،   ــللقسم العق للقسم العق % % ٨٠٨٠ يتم توزيع المصروفات العمومية واإلدارية على أساس          يتم توزيع المصروفات العمومية واإلدارية على أساس         -جـجـ
 ..للمشروعات للمشروعات 

 ::االحتياطيــات االحتياطيــات ) ) ١٤١٤((

  من صافي الربح بعد الزكاة الشرعية وذلك      من صافي الربح بعد الزكاة الشرعية وذلك      % % ١٠١٠ يتم تكوين االحتياطي النظامي بتجنيب        يتم تكوين االحتياطي النظامي بتجنيب       -أ  أ  
 ..وفقا  للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات 

من النظام األساسي للشركة ، وقد تم       من النظام األساسي للشركة ، وقد تم       ) ) ٤٣٤٣(( تـم تكويـن االحتياطي االتفاقي وفقا  للمادة           تـم تكويـن االحتياطي االتفاقي وفقاً للمادة          -بب
 ..من رأس مال الشركة من رأس مال الشركة % % ٥٠٥٠إيقاف تكوين هذا االحتياطي لبلوغه نسبة إيقاف تكوين هذا االحتياطي لبلوغه نسبة 

االحتياطي وذلك بناء    االحتياطي وذلك بناء    تم تكوين احتياطي االستثمار بتحويل رصيد األرباح المبقاة إلى هذا             تم تكوين احتياطي االستثمار بتحويل رصيد األرباح المبقاة إلى هذا            -جج
هـ ألغراض تمويل استثمارات الشركة هـ ألغراض تمويل استثمارات الشركة ١٤٠٧١٤٠٧علـى موافقـة الجمعـية العمومية لعام      علـى موافقـة الجمعـية العمومية لعام      

المـتوقعة والمـتعلقة بنشاطها األساسي ، ولم يتم تحويل األرباح المبقاة إلى رصيد هذا             المـتوقعة والمـتعلقة بنشاطها األساسي ، ولم يتم تحويل األرباح المبقاة إلى رصيد هذا             
م بناء على موافقة الجمعية العمومية على ذلك في         م بناء على موافقة الجمعية العمومية على ذلك في         ٢٠٠٢٠٠٠٠االحتياطـي اعتبارا  من عام      االحتياطـي اعتباراً من عام      

 ٠٠  مم١٩٩٩١٩٩٩عام عام 

 :א..

 ::إجمالي النقدية إجمالي النقدية ) ) ١٥١٥((

 :: ريال ، تفاصيله كاآلتي  ريال ، تفاصيله كاآلتي ١,٧٥٥,٣٧٨١,٧٥٥,٣٧٨  بلغ إجمالي النقدية مبلغبلغ إجمالي النقدية مبلغ

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
 ١,٧٥٥,٣٧٨ نقديـة لـدى البنــوك  ١,٦٠١,٠٦١
 - شـيكات تحت التحصيـل ١,٤٨٥,٤٥٦
 ١,٧٥٥,٣٧٨ لياإلجمـــــــــا ٣,٠٨٦,٥١٧

 ::صافي األرصدة المدينة صافي األرصدة المدينة ) ) ١٦١٦((

 :: ريال تفاصيله كاآلتي  ريال تفاصيله كاآلتي ٧٠,٠٣١,٨٢٦٧٠,٠٣١,٨٢٦  بلغ صافي األرصدة المدينة مبلغبلغ صافي األرصدة المدينة مبلغ

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
 ٧٩,٠٩٨,٦٤٠ أرصـــــدة المســـــتأجرين ٧٤,١٢٥,٩٥٣
 ١٩٠,٠٠٠ مدينــــو مبيعـــات الفـــلل ٢١٠,٠٠٠
 ٢,١٥٠,٢٩٠ ات مقدمــة من المورديــندفعــ ١,٢٦١,٦٩٤
 ٨٢٤,٢٧٨ جــــاري وزارة الخارجيــــة ٨٢٤,٢٧٨

 ٢٤,٩٦٢ أرصـــــدة العامليـــــــن ٢٧
 ٨٢,٢٨٨,١٧٠ إجمــالي األرصـــدة المدينـــة ٧٦,٤٢١,٩٥٢

 )١٢,٢٥٦,٣٤٤( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )١٠,٥٤٩,٨٤٠(
 ٧٠,٠٣١,٨٢٦ ـدة المدينـــة صــافي األرصــ ٦٥,٨٧٢,١١٢
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 ::األرصدة المدينة األخرى األرصدة المدينة األخرى ) ) ١٧١٧((

 :: ريال تفاصيلها كاآلتي  ريال تفاصيلها كاآلتي ٢,٥٩٩,٩٢٦٢,٥٩٩,٩٢٦  بلغت األرصدة المدينة األخرىبلغت األرصدة المدينة األخرى

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
 ٢٤٩,٥٨٥ إيــرادات مســتحقة ٣٣,٤٧٣
 ٢٧٧,٠١١ تأمينـات لـدى الغيـر ٢٧٥,٤٨٣
 ١,٩٦٤,٩٨١ ــةمصروفــات مقدم ١,٢١٥,٢٠٠
 ٧٥,٠٠٠ الســـلف المسـتديمة ٩٥,٠٠٠
 ٣٣,٣٤٩ أخــــــــــرى ٢٧,٨٥٨

 ٢,٥٩٩,٩٢٦ اإلجمــــــــــالي ١,٧٤٧,٠١٤

  : :صافي المخـزونصافي المخـزون) ) ١٨١٨ ( (

 :: ريال ، تفاصيله كاآلتي  ريال ، تفاصيله كاآلتي ٢,٨٩٩,٠٣٩٢,٨٩٩,٠٣٩  بلغ صافي المخزونبلغ صافي المخزون

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
 ٤,٤١٤,٢١٨ سـتودعاتمــــواد بالم ٤,٣٩١,٨٧٥
 ٣١,٢٩٠ قطــــع الغيـــــار ٣٦,٣١٣
 ٢٣٥,٩٤٠ مـواد مصنعـة بالـورش ٢٣٢,٧٢٤
 ٤,٦٨١,٤٤٨ إجمـــالي المخـــزون ٤,٦٦٠,٩١٢

 )١,٧٨٢,٤٠٩( مخصص المخـزون الراكـد )١,٢٥٦,٤٥٠(
 ٢,٨٩٩,٠٣٩ صـــافي المخــــزون  ٣,٤٠٤,٤٦٢

 ::التنفيذ التنفيذ االستثمارات والمشروعات تحت االستثمارات والمشروعات تحت ) ) ١٩١٩((
 :: ريال تفاصيلها كاآلتي ريال تفاصيلها كاآلتي٤١٣,٨٦٥,٥٤٠٤١٣,٨٦٥,٥٤٠  بلغت االستثمارات والمشروعات تحت التنفيذبلغت االستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
  االســــــــــتثمارات–أ   

١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ الســـــــــندات الحكوميــــــــة ٨٣,٦٨٣,٠٢١
 مسـاهمات في رؤوس أمـوال شـركات أخـرى   

ز ـحصة الشركة في رأس مال الشركة السعودية لمرك      ١٧٤,٦٥٠,٩٩٩
 %٢٥اري بنسبة ــة التج ـيالمعيقل

١٩٦,٩٥٦,٥٤٤

١٠,٠٠٠ االستثمار في رأس مال شركة طيبة لالستثمار  ٥,٢٥٠,٠٠٠
 والتنميــــــــة العقاريـــــــة 

١٢,٩٨٠,٠٥٧ مساهمة الشركة في مشروع األمانـة لتمليك   ١٤,٠٧٣,٧٨٤
 منـازل مع البـنك السـعـودي البريطاني  ال 

٥٠,٠٠٠ القيمة المدفوعــة للمساهمة في رأس مال    ٥٠,٠٠٠
 شــركة التمويــــل العقـــــاري 
٦٧,٠٥١,٤٦٣ المسـاهمة في الصــــناديق االستثمارية -
٨,١٠٠,٠٠٠ المساهمة في رأس مال الشركة المتحدة للزجاج      -

٣٩٠,١٤٨,٠٦٤ ــالي االســـــــتثماراتإجمـــــــ ٢٧٧,٧٠٧,٨٠٤
المشروعــــــــــــــــات  -ب 

 تحــــــــــت التنفــــــــــــيذ
٢٣,٧١٧,٤٧٦ اســتكمال وتعديــالت لمشـروعات الشــركة  ١٥,٣٢٢,٦٦٣

  
  

٤١٣,٨٦٥,٥٤٠ إجمالي االسـتثمارات والمشـروعات تحت التنفيذ   ٢٩٣,٠٣٠,٤٦٧
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١٠٩ 

 :: النظامية  النظامية الحساباتالحسابات) ) ٢٠٢٠((
 ريال ، هي عبارة عن األرصدة المدينة والدائنة الغير متحركة والتي              ٣,٢٢٣,١٢٩ بلغت الحسابات النظامية  

تم تسويتها في السنوات السابقة وخطابات الضمان المقدمة من الغير وتم تسجيلها كحسابات نظامية لغرض              
 .متابعتها 

 ::األرصدة الدائنة األرصدة الدائنة ) ) ٢١٢١((
 :: ريال ، تفاصيلها كما يلي  ريال ، تفاصيلها كما يلي ١٥,٠٩٤,١٠٠١٥,٠٩٤,١٠٠  بلغت األرصدة الدائنةبلغت األرصدة الدائنة

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥

 ٤,١٠٢,١٧٦ مقاولون ودائنو اعتمادات ٤,٧١١,٣٣٢

 ٩,٨٤٩,٤٨٩ أمانــات مســتأجرين ٨,٠٤٤,٥٢٨

 - دفعات مقدمة من العمالء ٣٦٩,٠٠١

 ٩٩٠,٨٧٣ دائنـو عقـود أخــرى ٢,٦٥٢,٤٦٨

 ٢,٢٩٧ عــوندائنــون متنو ٢,٢٩٨

 ١٤٩,٢٦٥ أرصــدة العامليـــن ١٦٤,١٧٠

 ١٥,٠٩٤,١٠٠ اإلجمـــــــــالي ١٥,٩٤٣,٧٩٧

 ::األرصدة الدائنة األخرى األرصدة الدائنة األخرى ) ) ٢٢٢٢((
 :: ريال، تفاصيلها كما يلي  ريال، تفاصيلها كما يلي ٨٠,٠٤٩,٦٦٠٨٠,٠٤٩,٦٦٠  بلغت األرصدة الدائنة األخرىبلغت األرصدة الدائنة األخرى

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥

 ٦٩,٢٨٤,٨٨٦ إيــرادات مقدمـــة ٦٣,٤٠٦,٩٥٦

 ٤,١٣٨,٩٨٧ إيجارات أراضي مستحقة ٧,٠٨٤,٠٥٢

 ٣,٢٧٧,٩٧٣ مصروفـــات مستحقة ٢,٧٠١,٩٢٣

 ٦٨٨,٥٠٠ أمانـات إيجـارات للغيـر ٦٨٨,٥٠٠

 ٨١٨,١٣٦ اعتمــادات دائنـــة ٨١٨,١٣٦

 ٣٥,٩٣٩ تأمينـــات للغيـــر ٣٥,٩٣٩

 ١,٨٠٥,٢٣٩ أخـــــــــرى ١,٦٩٥,٠٤١

 ٨٠,٠٤٩,٦٦٠ ـــــــــالياإلجم ٧٦,٤٣٠,٥٤٧
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 ::مخصص الزكاة الشرعية مخصص الزكاة الشرعية ) ) ٢٣٢٣((

 ::ريال ، تفاصيله كما يلي ريال ، تفاصيله كما يلي ٧,١٦٧,٤٣٠٧,١٦٧,٤٣٠  بلغ رصيد مخصص الزكاة الشرعيةبلغ رصيد مخصص الزكاة الشرعية

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥

 ٦,٩٧٦,٥٤٤ رصيد المخصص أول العام ٧,٥٠٣,٦٢٧

 ١٩٠,٨٨٦ المحــول مـن الدخــل ٥١١,١٧٩

 ٧,١٦٧,٤٣٠ فترةص آخر الرصيد المخص ٨,٠١٤,٨٠٦

 ::فيما يلي بيان احتساب مخصص الزكاة الشرعية للفترة الحالية فيما يلي بيان احتساب مخصص الزكاة الشرعية للفترة الحالية ) ) أ أ / / ٢٣٢٣((
   م٢٠٠٦ / ٣ / ٣١ البيـــــــــــــــــــــان  م٢٠٠٥ / ٣ / ٣١

 ٣٠,٣٢٧,٠٢١ صـافي ربـــح الفتـرة قبل الزكــاة ٢٠,٣٧٧,٤٥٢
 ١,٣٩٦,٦١٢,٥٨٠ حقــوق المســاهمين أول العــــام ١,٢٩٤,٩٨٣,٣١٨
 ١٠,٤٢٢,٣٨٤ مخصص مكافـــأة نهايــة الخدمــة ٩,٦١٨,٨٦٥
 ١,٧٨٢,٤٠٩ مخصص المخزون الراكد والبطيء الحركة ١,٢٥٦,٤٥٠
 ١٢,٢٥٦,٣٤٤ مخصص الديـون المشـكوك في تحصيلها ١٠,٥٤٩,٨٤٠
 ٦,٩٧٦,٥٤٤ مخصص الزكـــاة الشـــــــرعية ٧,٥٠٣,٦٢٧
 ٥٥,٢٢٥,٥٥٤ لمســتحقة للمســاهمينالتوزيعــات ا ٦,٢٣٦,٧٣٣

 ١,٥١٣,٦٠٢,٣٣٦ اإلجمــــــــــــــــــالي ١,٣٥٠,٥٢٦,٢٨٥
  :يطرح منه  

 صـافي األصـول الثابتـة واالســتثمارات  )١,٤٥٢,٩٨٤,٢٣٢(
 المشروعات تحت التنفيذ والمصروفات المؤجلة 

 

)١,٥١٦,٢٦٦,٥٨٢( 

 )٢,٦٦٤,٢٤٦(  للفترة الحاليةوعــاء الزكـاة الشـرعية )١٠٢,٤٥٧,٩٤٧(
وعاء الزكاة الشرعية على أساس صافي الربح  ٢٠,٤٤٧,١٤٥

 ٣٠,٥٤١,٧٥٠ المعدل
 ٧٦٣,٥٤٤  شـهر١٢الزكــــاة الشـــرعية لمـدة   -

 ١٩٠,٨٨٦ الزكــــاة الشــرعية للفتــرة الحاليــة ٥١١,١٧٩
   

م  ، وقد تم تزويدها      م  ، وقد تم تزويدها      ٢٠٠٤٢٠٠٤م إلى   م إلى   ٢٠٠٢٢٠٠٢لـم تنه الشركة وضعها الزكوي عن األعوام من          لـم تنه الشركة وضعها الزكوي عن األعوام من          ) ) بب//٢٣٢٣((
م من ق بل مصلحة الزكاة ، وفيما يتعلق        م من ِقبل مصلحة الزكاة ، وفيما يتعلق        ٢٠٠٣٢٠٠٣م ،   م ،   ٢٠٠٢٢٠٠٢بالربوط الزكوية النهائية لعامي     بالربوط الزكوية النهائية لعامي     

م فقـد قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي عن العام ولم يتم سداد الزكاة              م فقـد قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي عن العام ولم يتم سداد الزكاة              ٢٠٠٤٢٠٠٤بعـام   بعـام   
  ٦,٩٨٤,٩١٢٦,٩٨٤,٩١٢ا  ا  المحسـوبة بموجـبه ، وقد بلغت الزكاة المستحقة عن الفترة المشار إليه            المحسـوبة بموجـبه ، وقد بلغت الزكاة المستحقة عن الفترة المشار إليه            

 ::ريال ، تفاصيلها كاآلتي ريال ، تفاصيلها كاآلتي 

 الســـنة البيــــــــــــــان ريال/ المبلغ 
   

  م٢٠٠٢ المتبقي وفقا  للربط النهائي ٤٠٩,٩٩٤
  م٢٠٠٣ صافي الربط بعد االعتراض ٣,١٨٢,٧٥٦
     م٢٠٠٤ وفقـا  لإلقـرار الزكـوي ٣,٣٩٢,١٦٢
 اإلجمالــــــــــــــــــــي ٦,٩٨٤,٩١٢
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١١١ 

 : : مصروفات النشاط مصروفات النشاط ) ) ٢٢٤٤((

 :: ريال ، تفاصيلها كاآلتي  ريال ، تفاصيلها كاآلتي ١٤,٩١٨,٧٧٨١٤,٩١٨,٧٧٨  بلغت مصروفات النشاطبلغت مصروفات النشاط

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥

 ٤,٥٩٣,٥٢٩ المصروفـات العقاريـة ٤,٥٣١,٥٥٨

 ٥,٨٤٢,٠٢٧ استهالك العقــــارات ٩,٢٨٣,٣٥٧

 ٤,٤٨٣,٢٢٢ استهالك الكهرباء والمياه ٣,٧٩٢,١٨٩

 ١٤,٩١٨,٧٧٨ اإلجمـــــــــالي ١٧,٦٠٧,١٠٤

 ::اإليرادات األخرى اإليرادات األخرى ) ) ٢٢٥٥((

 :: ريال ، تفاصيلها كاآلتي  ريال ، تفاصيلها كاآلتي ١,٦٢٠,٢٦٣١,٦٢٠,٢٦٣  بلغت اإليرادات األخرىبلغت اإليرادات األخرى

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
 ١,٥٤٩,٧٩٠ الحكوميـةعـائد السـندات  ٤٥٩,٤٣٦
 ١٢,٥٩٣ إيـرادات سـنوات سـابقـة ٥,٠١٨
 ٧,٨٨٠ ـى المقاوليــنغرامـات عل ٤٦,٣٠٦

 ٥٠,٠٠٠ متنوعــــــــــــة -
 ١,٦٢٠,٢٦٣ اإلجمـــــــــــالي ٥١٠,٧٦٠

 ::المصروفات األخرى المصروفات األخرى ) ) ٢٢٦٦((

 :: ريال ، تفاصيلها كاآلتي  ريال ، تفاصيلها كاآلتي ٣٢٠,١٥٢٣٢٠,١٥٢  بلغت المصروفات األخرىبلغت المصروفات األخرى

 م٣١/٣/٢٠٠٦ البيــــــــــان م٣١/٣/٢٠٠٥
   

 ٣٢٠,١٥٢ مصروفات سنوات سابقة ١٧١,٠٤٨
 - متنوعـــــــــة ٣٣,٧٤٩

   
 ٣٢٠,١٥٢ اإلجمـــــــــالي ٢٠٤,٧٩٧
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 الشــــــركة العقاريـــــة الســـــعودية
 " شركة مساهمة سعودية "

 م٣١/٣/٢٠٠٦األصول الثابتة ومجمع االستهالك في 

 )١(جدول رقم 

 البيـــــان     األصـــــول الثابتـــة مجمــــع االســـــــتهالك

 معدالت 
 هالكاالست

صافي القيمة   
/٣١/٣لدفترية في ا

 م٢٠٠٦

  رصــيد 
 م٣١/٣/٢٠٠٦

 استهالك 
 فتـرة لا

  رصــيد
 م١/١/٢٠٠٦

  رصــيد
 م٣١/٣/٢٠٠٦

االستبعادات  
 فترة خـالل ال

اإلضـافات  
 فترة خـالل ال

  رصــيد
  م١/١/٢٠٠٦

 األراضــــي  ٥٢٥,٣٢٥,٧٩٦ - ١,٢٤٥,٩١٣ ٥٢٤,٠٧٩,٨٨٣ - - - ٥٢٤,٠٧٩,٨٨٣ -

 المبـــــاني  ١,١٧٥,٥٧٩,٢٣١ - - ١,١٧٥,٥٧٩,٢٣١ ٥٩٥,٣٨١,٤٣١ ٥,٩٥١,٠٤٤ ٦٠١,٣٣٢,٤٧٥ ٥٧٤,٢٤٦,٧٥٦ %٣  

 البيوت الجاهـزة  ١,٢٤٣,٩٦٣ - - ١,٢٤٣,٩٦٣ ١,١٧٧,٩٣٧ ١٠,٠٠٣ ١,١٨٧,٩٤٠ ٥٦,٠٢٣ %٧  

 اآلالت والمعـدات   ٩,٥٤١,١٩٨ - - ٩,٥٤١,١٩٨ ٨,٨٠٤,٤٤٩ ٥٠,٠١٢ ٨,٨٥٤,٤٦١ ٦٨٦,٧٣٧ %٢٠

 األجهزة والعـدد   ٢,٤٧٥,٥٨٩ ٢٧٠,٥٨٩ - ٢,٧٤٦,٢٨٣ ١,٦٧٦,٠٣٠ ٦٥,٣٥٤ ١,٧٤١,٣٨٤ ١,٠٠٤,٨٩٩ %٢٠

 األثــــــاث  ٨,٢٥٧,٦٢١ - - ٨,٢٧٥,٦٢١ ٦,٨٣٢,١٢١ ١٤٧,٤١٩ ٦,٩٧٩,٥٤٠ ١,٢٧٨,٠٨١ %٢٠

 التحسينات والديكور    ٨٩٤,٢٨٦ - - ٨٩٤,٢٨٦ ٨٩٤,٢٨٣ - ٨٩٤,٢٨٣ ٣ %٢٠

 الســـــجاد ٢,١٨٨,٣٠٠ ٣,٠٠٠ - ٢,١٩١,٣٠٠ ٢,١٦٦,١٥٩ ٤,٧٣٢ ٢,١٧٠,٨٩١ ٢٠,٤٠٩ %٢٠

 الحاسـب اآللـي ٦,٨٢٤,٢٦٧ ٦٥,٩٥٥ - ٦,٨٩٠,٢٢٢ ٦,٤٨٢,١٢٩ ٣٣,٧٣١ ٦,٥١٥,٨٦٠ ٣٧٤,٣٦٢ %٢٠

 الســــيارات ٤,٩٧٧,٨٣٩ - - ٤,٩٧٧,٨٣٩ ٤,٣٢٠,٢٤٩ ٥٥,٥٠٢ ٤,٣٧٥,٧٥١ ٦٠٢,٠٨٨ %٢٥

 الســـــقايل ١٤,٩٤١,٤٨٨ - - ١٤,٩٤١,٤٨٨ ١٤,٩٤١,٤٨٧ - ١٤,٩٤١,٤٨٧ ١ %٢٠

 ــــالي ـاإلجم ١,٧٥٢,٢٤٩,٦٨٣ ٣٣٩,٥٤٤ ١,٢٤٥,٩١٣ ١,٧٥١,٣٤٣,٣١٤ ٦٤٢,٦٧٦,٢٧٥ ٦,٣١٧,٧٩٧ ٦٤٨,٩٩٤,٠٧٢ ١,١٠٢,٣٤٩,٢٤٢ 

 
 



 

  

 هذه الصفحة فارغة عن قصد




