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1  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ن م السادة مساهمي شركة دار األركان للتطوير العقاري                                    املح ى/ إ

ى وبركاته،،، السالم عليكم ورحمة هللا تعا

ي 2012م،  إنابةً عن مجلس اإلدارة املوقر  يسرني أن أقدم لكم تقرير املجلس عن األنشطة واإلنجازات ونتائج األعمال خالل العام املا
ي اململكة  ى ودورها الريادي كأك مطور عقاري  ي  تعزيز مركزها املا ي  ً، حيث استمرت دار األركان بحمد هللا تعا ً ومزدهرا الذي كان زاخرا

العربية السعودية.
تمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة خالل العام 2012 حيث بلغت اإليرادات مبلغ وقدره 3,557 مليون لایر سعودي، بنسبة نمو 
ي الربح 988 مليون  بلغ صا 7.4%مقارنة بالعام السابق، وشملت ايرادات هذا العام ارتفاع بايرادات التأج بمعدل نمو سنوي %252.

ن بمعدل فاق %6 ي  الوقت الذي نمت حقوق املساهم لایر، بنسبة انخفاض 9% مقارنة بالعام السابق، 
ي  أسواق املال وقطاعات التمويل املحلية  ى سجلها االئتماني املتم لدى املستثمرين  استطاعت الشركة خالل العام 2012 الحفاظ ع
ى صعيد املشروعات االستثمارية، حيث   ى مستويات تشغيلية جيدة ع ا معهم، كما تمكنت من الحفاظ ع والدولية وتنمية عالقا
ا بعون هللا من سداد اإلصدارة الثانية  ى زيادة معدالت السيولة ، األمر الذي مك عملت الشركة خالل النصف األول من العام 2012 ع
كذلك تمكنت الشركة من  ي موعدها املحدد. ا 3.75 مليار لایر سعودي (مليار دوالر أمريكي)  من الصكوك اإلسالمية ال بلغت قيم
ي املشروعات واألصول  سداد 1.9 مليار لایر عبارة عن استحقاقات مرابحات اسالمية وتكاليف تمويل، واستثمار 2.8 مليار لایر أخرى 
ً يمكننا القول بأن عام 2012 هو عام انجازات عظيمة، أكدت  إذا العقارية، أي بزياده مليار لایر عن العام 2011 ومعدل ارتفاع بلغ %55.

ى، وكفاءة إدارة وأداء األنشطة االستثمارية. ى  قوة املركز املا ع
ستمكن الشركة من توظيف  ً ي نسبة منخفضة جدا من قاعدة األصول، و اية العام 2012 ما نسبته %17.5 ي التمويل ب بلغ صا
ا الرامية لتنويع  اتيجي ي زيادة معدالت االستثمار والدفع بوتائر النمو من خالل تنفيذ إس التدفقات النقدية من العمليات اإلنتاجية 
الجدير بالذكر أن القاعدة االستثمارية تشمل إدارة األمالك العقارية وتطوير  القاعدة االستثمارية  وتنويع مصادر الدخل تبعاً لذلك.
فلل متصلة – شقق) وبيع األرا (املطورة/شبه املطورة/الخام)، وهذه القاعدة االستثمارية  وبيع الوحدات السكنية (فلل منفصلة -
ى 50%من بيع األرا واملشروعات السكنية،  ن 40%ا اوح ب اتيجية لتنوع مصادر الدخل بنسبه ت ى مدى االس املتنوعة ستف ع
ي  ي هذا السياق ينب ى 60% من التأج وإدارة األمالك واستثمارات اخرى غ عقارية بنسبة ال تتعدى %10.  ا ن %50 اوح ب ونسبة ت
ي عام 2008 بينما بلغت %13 ي أصول الشركة وذلك  ي أن األصول العقارية املخصصة للتأج  بلغت ما نسبته 2%من اجما اإلشارة إ
ي االرتفاع خالل عام 2013 خاصةً إذا  هذا ومن املأمول أن يواصل معدل نمو األصول العقارية املخصصة للتأج  اية عام 2012. ب

ي الحسبان مشروعات األصول العقارية املخصصة للتأج ال يجرى تنفيذها. أخذنا 
ي  تاريخ  انية  أك م انية العام 2013، وال تُعتبر الحمد هلل أن اململكة تنعم باالستقرار السيا وتواتر النمو االقتصادي ولعل م
ا أن تف لالرتقاء بمستوى معاش املواطن  ى  دعم كافة األنشطة االقتصادية ال من شأ اململكة، تعكس حرص الحكومة ع
ى  انية العام 2013 ستعزز من إزدهار  اإلقتصاد الوط خالل العام القادم فضالً ع ن من أن م ى يق السعودي وعمارة أرضه. إننا ع
ذلك، شهد شهر يوليو من عام 2012 حدث بالغ األهمية حيث تم اقرار قانون الرهن العقاري  واللوائح ال تنظم ممارسته، األمر الذي 
ي  البنية التشريعية املتعلقة بقطاع العقار، ومن املأمول أن يف هذا القانون، خالل العشر سنوات القادمة، ألن  ي  يعت تطور نو
إننا  ي. ي اإلجما من الناتج املح ي %32 ي 32 بليون دوالر أمريكي، وذلك يمثل حوا تنشأ صناعة رهن عقاري بما تقدر قيمته سنويًا بحوا
ة متسارعة، وأن القانون سيحفز البنوك املحلية  ى الوحدات العقارية سينمو بوت بذلك، السيما أن حجم الطلب ع ً نستبشر خيرا
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ن العام والخاص  ن القطاع اتيجية ب هناك حوار مستمر بوزارة األسكان حول تكوين شراكات اس أيضاً لتمويل املشروعات العقارية.
ى مثل  ي مواقع التجمعات الحضرية الك ن العرض والطلب، خاصة  دف التوازن ب إلنشاء مشروعات عقارية من الحجم الكب تس
ً من الفرص االستثمارية املجدية واملجزية وال ستعزز من معدل  خالصة القول أن ما سبق ذكره، سيتيح مزيدا الرياض وجدة والدمام.

النمو بإذن هللا.
ى  ا اإليجابية ع ي ظل  منظومة الرهن العقاري وانعكاسا إننا اآلن متفائلون أك من أى وقت م بأن السوق العقاري السعودي، 
ي  ي األهم  ى 25 عاما، ستكون الخمس سنوات املقبلة  ى دورة اقتصادية جديدة قد يصل مداها إ واقع االستثمار العقاري، مقبل ع

هذه الدورة ملا سيشهده السوق خاللها من طفرة عقارية هائلة.
ى ما بذلوه من جهود مقدرة وأفكار بناءة ولإلدارة  يسرني أن أتقدم بخالص الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة املوقرين ع ختاماً
ى الثقة  لعمالئنا ومساهمينا الكرام ع ي وسعهم لخدمة الشركة، والشكر موصول أيضاً ن الذين بذلوا كلما  العامة وموظفينا املخلص

. ملا فيه الخ العميم، إنه نعم املوى ونعم النص الغالية ال أولوها لنا، سائال هللا أن يوفقنا جميعاً

                                                                                                                                                                رئيس مجلس اإلدارة
                                                                                                                                                            يوسف بن عبدهللا الشالش
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 2   أعمال وأنشطة الشركة 

ي  ي 1994م بموجب سجل تجارى رقم 1010160195 ، و شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية، بدأت أعمالها 
عام 2005م تحولت لشركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 1021 الصادر بتاريخ 1426/6/10هـ املوافق 2005/7/17م.

من الشركات   ً ى اململكة العربية السعودية ويمثل التطوير العقارى نشاطها الرئيس، هذا وقد أسست الشركة عددا تعمل الشركة 
ي  اتيجية من خالل تنويع القاعدة االستثمارية وبالتا التابعة ذات املسؤولية املحدودة لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها اإلس

تنويع مصادر الدخل.

2.1  الشركات التابعة

2.1.1 شركة دار األركان للمشاريع 
ي الرياض بموجب السجل التجاري رقم  شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 
ي  املقاوالت العامة للمباني السكنية  ى اململكة العربية السعودية  1010247583 بتاريخ 28/3/1429هـ املوافق 5/4/2008م، وتعمل 

ميم). الهدم / ال اإلصالح / والتجارية (اإلنشاء /

2.1.2 شركة دار األركان للعقارات 
ي الرياض بموجب السجل التجاري رقم  شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 
ي  تطوير وتملك العقار وإقامة  ى باململكة العربية السعودية  1010254063 بتاريخ 25/7/1429هـ املوافق 28/7/2008م، وتعمل 

وتشغيل وصيانة املباني السكنية والتجارية واملرافق العامة.

2.1.3 شركة دار األركان لالستثمار
ي الرياض بموجب السجل التجاري  شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 
ي شراء وتملك وتأج العقارات  ى اململكة العربية السعودية  رقم 1010247585 بتاريخ 28/3/1429هـ املوافق 5/4/2008م، وتعمل 

واستثمارها.

2.1.4 شركة صكوك دار األركان 
ي الرياض بموجب السجل التجاري رقم  شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 

ي االستثمار والتطوير العقاري. ى اململكة العربية السعودية  1010256421 بتاريخ 16/9/1429هـ املوافق 16/9/2008م، وتعمل 

2.1.5 شركة صكوك األركان
ي الرياض بموجب السجل التجاري رقم  شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 
ي إدارة وصيانة وتطوير العقار  ى اململكة العربية السعودية  1010274407 بتاريخ 1430/10/11هـ املوافق 2009/10/1م، وتعمل 

وشراء األرا واملقاوالت العامة.

ا تعريف الشركات التابعة وفقا لقواعد هيئة السوق املالية. 2.1.6 استثمارات ينطبق عل

 شركة تطوير خزام العقارية 
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ن شركة جدة للتنمية اململوكة بالكامل  اسست شركة تطوير خزام العقارية لتطوير مشروع قصر خزام كشركة ذات مسئولية محدودة ب
ي جدة بموجب السجل التجاري رقم 4030193909 وشركة دار األركان وتملك (51%)، مسجلة  ألمانة محافظة جدة وتملك (%49)
الشركة مقرها الرئيس جدة  بتاريخ 1430/10/25هـ املوافق 2009/10/14م، برأس مال مدفوع بالكامل يبلغ 540 مليون لایر سعودي.

ى اململكة العربية السعودية. وتعمل 

شركة الخ كابيتال السعودية
من شركة الخ كابيتال السعودية املرخص لها من هيئة السوق املالية السعودية بالتعامل بصفة  تملك الشركة حصة قدرها %34
ي  أعمال األوراق  تيب وتقديم املشوره والحفظ  أصيل ووكيل (باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية) والتعهد بالتغطية واإلداره وال
ي الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010264915 بتاريخ  املالية، وشركة الخ كابيتال شركة مساهمة سعودية مغلقة مسجلة 

ى اململكة العربية السعودية. 1430/03/27هـ املوافق 2009/03/24م، ومقرها الرئيس الرياض وتعمل 

ها باإليرادات. 3- وصف أنشطة الشركة ومدى تأث

ي  منطقة  ا من خالل ثالث شرائح رئيسة   حيث أن جميع عمليات الشركة تتم داخل اململكة العربية السعودية، تصف اإلدارة عمليا
جغرافية واحدة وهم.

3.1 التطوير العقاري

ى مبيعات العقارات السكنية والتجارية واألرا لألفراد والشركات واملستثمرين واملطورين، وقد أسهمت  التطوير العقارى يركز ع
من  % ي 2012 بما قيمته 3,504 مليون لایر سعودي تمثل نسبة 98.5 اإليرادات الناتجة عن شريحة التطوير العقاري خالل العام املا

ى إيرادات عام 2011. ى اإليرادات، مقارنة بما قيمته 3,297 مليون لایر سعودي تمثل 99.5%من إجما إجما

3.2 إدارة األمالك  والتأج
الدخل الناتج عن إدارة  ي اإليجارات الناتجة عن استثمار العقارات التجارية والسكنية، أيضاً تتمثل مصادر إيرادات إدارة االمالك 
اية العام 2012، نمت اإليرادات الناتجة من إدارة األمالك والتأج  ب وتشغيل وصيانة املبانى السكنية والتجارية واملرافق العامة.
مقارنة بالعام السابق لتسهم بمقدار 53 مليون لایر سعودي وهو ما يمثل %1.5 من ايرادات الشركة مقارنة بـ 15 مليون  بمعدل %252
ى شهر يونيو 2012، و يتوقع أن ينمو هذا  حيث تم افتتاح القصر مول  لایر سعودي تمثل نسبة %0.45 من ايرادات الشركة بعام 2011.
ى  ذا الرافد من االيرادات ليشكل نحو 50%من صا اتيجية الشركة النمو  دف اس ة أسرع خالل األعوام القادمة، حيث  الدخل بوت

الدخل.

3.3 األنشطة اإلستثمارية
خالل العام  ا مكملة. اتيجية ال ترى إدارة الشركة أ ي الدخول الناتجة عن اإلستثمارات االس إيرادات األنشطة اإلستثمارية تتمثل 
ي األرباح والخسائر من هذه  ي أرباح الشركة حيث أن حصة  الشركة  ى صا 2012 لم يكن لهذه األنشطة اإلستثمارية اي تأث جوهري ع

ي للشركة. ي الربح االجما ى صا ا كانت أقل من 1٪ بالنسبة إ الشركات املستثمر ف
كما حققت  الشركة  ايرادات  اخرى  غ  تشغيلية نتجت  من  عمليات  مرابحات  واستثمارات وودائع  اسالمية   بلغت  حصيلة  ارباحها 
ي  الدخل   مقارنة  بما  تم  تحقيقه   خالل  العام  2011  والذي  بلغ   مبلغ  من صا خالل  العام  2012 مبلغ   93 مليون  لایر  تمثل  %9.4

ي  الدخل. 99 مليون  لایر   مثلت  9.1% من  صا
ى الشركة مستقبالً لتحقيق االستفادة القصوى من تنويع مصادر الدخل وذلك من خالل إدارة األمالك العقارية واألنشطة   هذا وستس

ى مواصلة نشاطها. ا ع ي قدر ، هذا ويقر مجلس اإلدارة أنه ليس للشركة شك  االستثمارية وبيع الوحدات السكنية واألرا
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 4 نظرة عامة لقطاع التطوير العقاري السعودي
4.1 الوضع الراهن لسوق العقار السعودي

ى الوحدات السكنية  ا، حيث يُقدر الطلب ع ى العقارات هو املحرك الرئي لنمو السوق العقارية بكافة مكونا ي ع يعد الطلب املح
ة خطة التنمية التاسعة (2010-2014)، وتقدر  وفقا إلحصاءات  وزارة االقتصاد والتخطيط بنحو1.25 مليون وحدة سكنية خالل ف
مساحة األرا الالزمة إلقامة تلك الوحدات السكنية بنحو 350 مليون م مربع، بينما يتوقع أن ينمو حجم الطلب ليفوق 4 مليون 
ى  ن العرض والطلب وعدم مقدرة الطاقة اإلنتاجية ع ى تنامي  فجوة ب كذلك تش اإلحصاءات ا وحدة سكنية بحلول عام 2024م.
نتيجة  ً جيدا ا اململكة وضعا إقتصادياً ي  املرحلة ال تعيش ف لذا جاءت معالجة أزمة اإلسكان أولوية قصوى  تجس تلك الفجوة.
ة  ن الذين ال يملكون مساكن ارتفعت بوت ة لدى الحكومة، خاصة أن نسبة السعودي الرتفاع أسعار النفط وتراكم فوائض مالية كب
وعليه مثل دعم قطاع  ن. ي عدد السكان السعودي ن، لتصل ببعض اإلحصاءات  نحو 70% من اجما ن االخري متسارعة خالل العقدي

ى عدة محاور. انيات الحكومة وتركزت أليات الدعم ع ي م اإلسكان أولوية قصوى 
زيادة  رأس مال صندوق التنمية العقارية، بعد عدة زيادات متتابعة سابقة، مكنت الصندوق من زيادة سقف القرض للوحدة السكنية 
ا السماح باإلقراض لشراء الوحدات  ى 500 ألف لایر سعودي، وضع إجراءات جديدة لتنظيم اإلقراض وم من 300 ألف لایر سعودي ا
اط تملك أرض، كما وضعت إجراءات جديدة لزيادة التحصيل، ومن ثم زادت القروض  الجاهزة من السوق مباشرة بدال من اش
ن  ى ذلك عمل صندوق التنمية لتطوير آليات عمل ليسمح بتحس وعالوة ع املمنوحة بمعدالت مضاعفة مقارنة باالعوام السابقة.

وتعدد فرص التمويل من املصادر الخاصة األخرى مثل (البنوك التجارية) مع تطوير أدوات ضمان جديدة.
ن امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء وزارة االسكان وتخصيص 250 مليار لایر سعودي من  ن الشريف مبادرة خادم الحرم
حيث مازال  ى أن تحدد آليات تطويرها وتوزيعها من قبل وزارة اإلسكان. انية عام 2011م لبناء 500 ألف وحدة سكنية ع فوائض م
ن العام والخاص إلنشاء مشروعات  ن القطاع اتيجية ب ن لتكوين شراكات اس ن العقاري ن وزارة األسكان واملطوري الحوار يتواصل ب
ى الوحدات السكنية الجديدة أن نحو  ى، ال تظهر نتائج تحليل الطلب ع ي املراكز الحضرية الك ، وال سيما  عقارية من الحجم الكب

ا. كز ف 70%من الطلب ي
تطوير البيئة التشريعية العقارية بشكل يوفر اآللية املناسبة واملشجعة للدورة اإلقتصادية املتعلقة بصناعة العقار وجاء اقرار منظومة 

ى فقره أخرى بالتقرير  ا  ى هذا االطار وال سيتم مناقش ى شهر يوليو 2012 بعد ان كانت قيد البحث كنقله نوعية  الرهن العقاري 
انية التوسعية التاريخية للمملكة بعام 2013 واستمرار نمو قطاع االنشاءات واملشاريع الحكومية  من العوامل ال تدعو للتفاؤل، امل
ا مالذ امن الستثمار فوائض  ا باملنتجات العقارية املختلفة كو ن واملوردين وال يصب جزء كب م ة للمقاول ال تضخ سيولة كب

باململكة، يدعمه النظرة اإليجابية املستمرة للعقار السعودي. السيولة، وهو نمط استثماري معروف تاريخياً
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ي السعودي كيب الديمغرا 4.2 ال
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4.3 اتجاهات العرض والطلب تش لنقص حاد باملعروض 

ي عروض الوحدات السكنية: يوجد نقص مستمر 
يدعم تنامي أعداد السكان وانخفاض حجم األسرة وارتفاع نسبة الزواج (بمتوسط 130,000حالة زواج سنوياً .
ى  ي السنة) الطلب ع خالل الخمس سنوات املاضية بعد أن كان متوسط نسبة الزواج ال يزيد عن 100,000حالة 

ي الفئات السوقية املتوسطة والدنيا. املساكن خاصة 
ى الوحدات السكنية بمليون وحدة لكل خمس سنوات. يقدر الطلب ع .

ى حيث تعمل دار األركان مثل الرياض، مكة املكرمة واملنطقة  كز الطلب للمساكن باملناطق الحضرية الك ي .
ايد. الشرقية، ويتوقع أن تعاني تلك املدن من نقص املعروض من املساكن ملقابلة الطلب امل

ى املساكن  من نسبة الطلب ع حسب تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط فإن تلك املناطق الثالثة تمثل %71 .
ى منازل بديلة. الجديدة و 63% من نسبة الطلب ع

وزارة اإلقتصاد والتخطيط “اإلحتياجات السكنية”- املصدر:
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4.4 قانون ولوائح الرهن العقاري

ن تطور التشريعات املنظمة لسوق العقار وتوفر التمويل 4.4.1 العالقة ب

ن تطور التشريعات باالسواق العقارية وتركز اإلنتاج واملتاجرة بمكونات السوق املختلفة.  ن العالقة ب ي أعاله يب  الرسم التوضي
ي  ي تظهر العالقة أنه كلما قل تطور التشريعات كلما تركزت األموال واالستثمارات وانحسرت بشكل أك  وفقا ملنح الرسم التوضي
ملحدودية توفر حلول الرهن والتمويل العقاري، بينما مع تطور التشريعات الحاكمة للقطاع العقاري  ً االستثمار ووتطوير األرا نظرا
ي أيضا املوقع الذي يقع فية القطاع  كما يوضح الرسم التوضي ا. ى تطوير املشاريع السكنية والتجارية واملتاجرة  تتحول االستثمارات ا

العقاري السعودي مقارنة باالسواق املتطورة واملجاورة.

4.4.2 صدر قانون ولوائح الرهن العقاري والتأث املتوقع
ي العام 2012 حيث صدر قانون الرهن العقاري واللوائح ال تنظم ممارسته ومن املأمول أن  ي السوق العقاري   ً حدث تطور هام جدا
ن العرض والطلب، وترفع من معدل  ي قطاع التطوير العقاري من خالل التوازن ب وكمياً  تحدث أنظمة الرهن العقاري حتوالً نوعياً
ى التطوير العقاري (الذي يعت مستودع القيمة األك أمانًا) إذ يعتمد  ن، وستتجه السيولة لدى املستثمرين إ لك املنافسة لصالح املس
ي السوق املتعلق من جهة وارتباط الرقابة بالتنفيذ الفعال من جهة أخرى. ى توفر معدل مقدر من السيولة  نجاح التمويل العقاري ع

، خالل العشر  ى أن القانون املع قد يف الجدير بالذكر أن البحوث ال سبقت إعداد وصدور قانون الرهن العقاري أشارت إ
ي 120 مليار لایر سعودي (32 بليون دوالر أمريكي). سنوات القادمة، ألن تنشأ صناعة رهن عقاري بما تقدر قيمته سنوياً بحوا

ن  ي تملك املواطن ي مظلة التمويل وتعدد القروض السكنية ومن ثم املساعدة  ى التوسع  ن ع ي القطاع العقاري سيع توافر السيولة 
ي مجال األرا املطورة أو شراء الوحدات  هذا وسيمتد تأث القانون لتنشيط السوق العقارية بصفة عامة سواء  السكن املناسب.
ى امتالك وحدات سكنية عن طريق مصادر التمويل املحلية وال من  ين ع السكنية القائمة وسيساعد صدور هذا القانون الكث
إذا شاركت مؤسسات  ي ظل ضمان حقوقهم بموجب هذا القانون. ي هذا املجال االستثماري املجدي، السيما  املتوقع أن تبادر للدخول 

ى من خالل زيادة إيرادات أصحاب العقارات والبنوك معاً ي التمويل العقاري، سيمتد تأث القانون لالقتصاد الك التمويل كالبنوك 
نتيجة لتنشيط عمليات البيع اآلجل للعقار.
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ً سوق الصكوك  ي قطاع التمويل العقاري األمر الذي سيفيد كثيرا ي ضخ سيولة مقدرة  من جهة أخرى سيسهم قانون الرهن العقاري 
ي الطلب ُتعزى  ى الصكوك بمعدل ثالثة أضعاف بحلول العام 2017 وهذه الطفرة الهائلة  إذ تش التقديرات الزدياد الطلب العاملي ع
ى األوراق املالية السائلة  ايد ع بشكل رئيس للنمو املضطرد الذي يشهده قطاع الخدمات املصرفية اإلسالمية من خالل اإلقبال امل
املوثوقة واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية ومديري الصناديق واألفراد ذوي املالءة املالية 

ي منتجات الصكوك. ن  العالية، كما تعت املؤسسات التقليدية من املستثمرين األساسي
ي تشييد 2.4 مليون وحدة سكنية بما قيمته تريليون  ي قطاع اإلسكان خالل األعوام 2011-2020 يتمثل  حجم االستثمار املتوقع 
يأ للمطورين واملستثمرين كما يش لحجم اإلنفاق الذي  هذا يش للفرص العديدة املجدية ال ست لایر (أي ما يعادل 345 مليار دوالر).
ي  ى ذلك، إقرار قانون الرهن العقاري  ع ي العرض مقابل الطلب. فضالً ي أن تضطلع به الحكومة والقطاع الخاص لسد العجز  ينب
ي سوق اإلسكان سي العديد من الفرص املجدية لنشاط التمويل والتطوير العقاري، وسيتيح  ظل الطلب الذي يتسارع معدل نموه 
لقطاع التطوير العقاري الخاص فرص تطوير فكره االستثماري لكي يستوعب كافة متطلبات الحياة العصرية ومعطيات الواقع املاثل 
ى  ى أن يؤسس استثماراته ع ن هذا القطاع ع العوامل املذكورة آنفاً ستع ات ال قد تحدث مستقبالً. ي االعتبار املتغ ويأخذ 
ي لقطاع التطوير العقاري  ي والخار اقتصاديات الحجم الكب واإلنتاج املكثف من خالل املعدل املأمول النسياب التمويل بشقيه الداخ
ن واملطورين ومؤسسات الدولة املعنية  ن املمول واستقطاب االستثمارات األجنبية لهذا القطاع ودعم الدولة من خالل شراكة حقيقية ب
بقطاع العقار لتنفيذ مشروعات عقارية عمالقة ومتكاملة تنتج أصول عقارية تتسم بتعدد املنافع االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

ن العرض والطلب. ى الوفاء بحاجة السوق وإحداث التوازن املطلوب ب وهذا هو السبيل لتعزيز قدرة هذا القطاع ع

النموذج االستثماري للشركة .5
ى معدل للقيمة املضافة، ولذا تستثمر  ى مبدأ وتحقيق أع دف نمو أصول وأرباح الشركة ويقوم ع تتب الشركة نموذج استثماري يس
ى معدل للقيمة املضافة. ي الجدوى الفنية واالقتصادية ويمكن الشركة من تحقيق أع ي كل مشروع يستو الشركة موارد مالية مقدرة 
ا قدرات شرائية عالية)  ى (ال تتوفر ف ي املراكز الحضرية الك ى األرا غ املطورة  ى الحصول ع ي هذا السياق، تركز الشركة ع

تحقق القيمة املضافة باكتمال كل مرحلة من مراحل التطوير.
ى  ا، األمر الذي ينعكس إيجابياً ع ي استثمارا ي غاية األهمية، إذ أنه يمكن الشركة من التوسع  ي يعت مصدرا ماليا  التمويل الخار
ي تمويل مشاريعها من  هذا وقد نجحت الشركة  ن. ى حقوق املساهم ن العائد ع تعزيز معدل ربح الشركة ونمو قاعدة األصول وتحس
ي األرا غ املطورة واملطورة، مرورًا  ي تطبيق نموذجها االستثماري، حيث  بدأت باملتاجرة  مصادر داخلية وخارجية، كما تدرجت 

اًء بالتطوير الحضري الشامل. بتطوير األرا وإنشاء عدد محدود من املساكن، وان
2012) وذلك من خالل تنويع القاعدة االستثمارية بيد أن األزمة  – اتيجية النمو (2007 ي تطبيق إس ي عام 2007، شرعت دار األركان 
ى تمويل االستثمار وأدت للركود االقتصادي، لم تدع لنا خيار سوى مراجعة  ً ع االقتصادية العاملية، ال فرضت قيودًا صارمة جدا
تيب التعاق ألهداف  ي أول ال اتيجية لتستوعب آثار تلك األزمة، وبالرغم من أن التعامل مع املخاطر املتعلقة باألزمة يأتي  اإلس
ي عملية تنويع مصادر الدخل من خالل تنوع  ي ذات الوقت، شرعنا، تدرجياً،  الشركة، ويتطلب مدى زم طويل نسبياً، إال أننا، 
ى  ن 40%ا اوح ب ا لتصل معدلها األق بنسب ت ي تطويرها وتنمي ة، وال سنستمر  حالياً، لدينا مصادر دخل ثابتة ومتغ املنتجات.
ى 60% من التأج وإدارة األمالك واستثمارات اخرى غ عقارية  ن 50% ا اوح ب 50%من بيع األرا واملشروعات السكنية، ونسبة ت

ى %10. بنسبة ال تزيد ع
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اية العام 2012م 6   االنجاز باملشروعات ب

6.1  مشروع القصر 
ي السويدي جنوب مدينة الرياض، وتقّدر مساحته اإلجمالية بنحو 816,000 م مربع، بينما تبلغ مسطحات  ي    يقع مشروع القصر 
ا  يتكون املشروع من 2,797 شقة سكنية، و 254 فيال، ومب تجاري مخصص كمكاتب تبلغ مساح ي 1.2 مليون م مربع. البناء حوا
ى 63 ألف م  ا املتاحة للتأج حوا ى الشوارع الرئيسة للمشروع تبلغ مساح املتاحة للتأج 19 ألف م مربع، ومحالت تجارية مطلة ع
هات واملراكز التجارية واملباني اإلدارية  ى ذلك، تستحوذ مرافق الخدمات العامة والخدمات االجتماعية كالحدائق واملت فضًال ع مربع..
ي  ى نحو 54%من إجما ية، ع ف ى املساجد واملدارس ومواقف السيارات، واملرافق الرياضية وال لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إ

ي اململكة  هذا ويصنف مشروع القصر كأك مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص  مساحة املشروع.

                                                                                                                                                                                                                                          صورة واقعية للمشروع

احتفظت الشركة بعدد 1375 وحدة سكنية (  1,318شقة و 68 فيال) ألغراض التأج ، بلغ عدد الوحدات املؤجرة 852 شقة و68 فيال.
ي الدور األر ألغراض التأج أيضاً،  ى الشوراع الرئيسة  وكذلك احتفظت الشركة بمب املكاتب وكافة مرافق التجزئة املطلة ع

اية العام 2012م ما نسبته %46. ا ب حيث بلغ املؤجر م
ن 3-5 سنوات مع كيانات حكومية وشركات خاصة،   اوح ماب ا مجزية وطويلة االجل ت  الجدير بالذكر ان السمة العامة لعقود التاج أ

ا. ا النقدية املنتظمة كضمان مقابل لتمويل استثمارا وتمكن الشركة من استغالل تدفقا
ي وزير اإلسكان بتسليم  ي اململكة من وزارة االسكان وقام معا ى جائزة أك مشروع إسكاني  الجدير بالذكر أن مشروع القصر حائز ع
الجائزة لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري األستاذ يوسف الشالش، خالل رعايته حفل افتتاح ملتقى 
ي تطوير مجتمعات سكنية متعددة املزايا  ي  إشارة لجهود الشركة املتصلة  اإلسكان ومعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني، 
ي مجال  التطوير الحضري  النموذج الذي يقتدى به  دفة، ويعد مشروع القصر حالياً ، وبيئة سكنية مثالية تل رغبات الفئات املس

الشامل بمدينة الرياض.

                                                                                                                                                                                                                                          صورة واقعية للمشروع

6.2 مشروع القصر مول
ي شهر يونيو 2012، ويوفر أك تجربة تسوق بمدينة الرياض، ع أك من 90,000 الف   افُتِتح مشروع القصر التجاري (القصر مول) 
ي الداخلية بمدينة الرياض، حيث تضم أك من 22 ى واحدة من أك املال يحتوي املشروع ع ية. ف م من املساحات التجارية وال
ي مليار لایر سعودي، وقد تم تطويره وفق  ي املشروع تقدر بحوا قيمة االستثمار  وسيلة ألعاب وأول حديقة ثلجية بمدينة الرياض. 
ي 250,000 م مربع (تعد األك ملركز تجاري بمدينة  تبلغ مسطحات البناء حوا ي  أعمال التصميم والبناء والتشطيب. املعاي القياسية 
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ن مواقف السيارات بطاقة  ي واملطاعم، وطابق فيه العائ ى أك من 350 متجر ومرافق لل الرياض) وتتكون من  ثالثة طوابق، تحتوي ع
ي بالفخامة والروعة مما  يتم التصميم الداخ ي 2,200 سيارة، تم تخصيص بعضها لذوي االحتياجات الخاصة. استيعابية تبلغ حوا
يضيف املتعة للتسوق ، إذ يس املتسوقون داخل ردهات فسيحة ومشمسة مزودة بأربعة مصاعد بانورامية، و28 ساللم كهربائية 
يستطيع املتسوق مشاهدة املحالت بكل األدوار من أي مكان، حيث تبدو بارزة  ن كافة طوابق ومرافق املول. متحركة، و8 مصعد تربط ب

القصر املول  . ى طول 800 م الواجهات الخارجية ، مزودة بأنظمة إضاءة متحركة تتيح إمكان استغاللها إعالنيًا ع ا. ويسهل الوصول إل
ونية يزيد عددها عن 100,000 مستشعر تعمل بطريقة آلية) وهذا  مزود أيضًا بنظام مركزي إلدارة املباني (عن طريق مستشعرات الك
النظام يتيح املراقبة والتحكم لتحقيق األداء األمثل لكافة أنظمة املب الكهربائية وامليكانيكية (كالتكييف والتدفئة واإلضاءه، واألمن 

واملراقبة ، ومكافحة الحريق، واملصاعد البانورامية ومصاعد الخدمات، والساللم املتحركة...الخ) 
ى طريق السويدى (املتفرع من طريق امللك فهد، الذي يعد الشريان األك  ي حيوي بمدينة الرياض ع اتي يتمتع القصر مول بموقع است
في لسكان مشروع القصر واملناطق املحيطة  ي مدينة الرياض) وبجوار مشروع القصر السك مباشرة ويعد املنفذ التجاري وال حيوية 

ا قرابة املليون نسمة. به، وال يقط
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ً من الربع  ى نمو اإليرادات التأج بدءا ً ع اية عام 2012 ما نسبته 83%، األمر الذي أعان كثيرا ي القصر مول ب بلغت معدل التأج 
هذا ويضم  . ى كعقارات استثمارية مخصصة للتأج ي قائمة مركزها املا ى 2012م، وتحتفظ الشركة بالقصر مول  الثالث للعام املا
ى سبيل املثال كارفور، والعثيم، وشركة الشايع، يعرضون العديد من املاركات العاملية  م ع ين م القصر مول نخبة من املؤجرين املتم
ي، مذرك وبيكوكس)، ومجموعة دار البندر العاملية للتجارة  املعروفة (مثل نكست، إتش أند إم، فافافوم، بوتس، كوست، بينك ب
)، ومجموعة الدانة التجارية  وتعر ض ماركات معروفة (مثل سن بوينت، كوتون، أيكونيك، كاربيسا، بوسي وس ماكس وهوم سن
،إتام  وتعرض ماركات معروفة ( مثل بالنكو، أي دي كي ومانجو)، ومجموعة أنوال للتجارة وتعرض ماركات معروفة ( مثل كات كات

يا،مارو)، ورد تاج، وساكو. وإتام لنج
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 6.2.1  خليط البضائع بالقصر مول
أحدث موديالت  ا كل ما يحتاجونه من سلع وخدمات تحت سقف واحد:  يوفر القصر مول العديد من املتاجر واملحالت تقدم ملتسوق
ي داخلية، ومطاعم الوجبات الخفيفة ومطاعم الخدمة الكاملة، وخدمات  لية، ومواد التجميل، ومدينة مال األزياء، واألدوات امل

ها. ية، وغ ف ونية واملعدات ال العناية، والهاي ماركت، واألجهزة اإللك

اتيجية  6.2.2  القصر مول قيمة اس
ي  منطقة جنوب الرياض، ويمنح املنطقة قيمة  في  ً يرفع من معدل النشاط التجاري وال بارزا جتاريا معلماً القصر مول يعد حالياً
ي  من إجما اقتصادية ، حيث كانت منطقة املشروع تعاني من نقص مراكز التسوق الحديثة، وال تمثل أسواقها التجارية سوى %17 
ى ما نسبته 83%. مشروع القصر مول قد  ي العاصمة السعودية، بينما تستحوذ منطق شمال وشرق الرياض ع األسواق التجارية 
ي مناطق الرياض األخرى، ولذا أقبلت  م عناء البحث عن املراكز التجارية  ي  محيطه وسيكف يستقطب أك من مليون نسمة يسكنون 
ى قيمة استئجارعقارات  هذا ويتوقع أن ينعكس نشاط املشروع إيجابًا ع ى استئجار املساحات املتاحة باملشروع. ى الشركات ع ك

الشركة ال تجاوره.

6.2.3  عناصر الجذب بالقصر مول (منصة لإلحتفاالت والعروض).
ا القصر مول، فاملشروع يجمع احتياجات األسرة كلها تحت سقف واحد، كما ينظم  ى العديد من الوسائل الجاذبة ال يتمتع  فضًال ع
ويجية املمتعة الستقطاب العائالت السيما أن املول  فريق إدارة املول بالتنسيق مع املستأجرين بصفة مستمرة العديد من الفعاليات ال

مزود بمنصة لإلحتفاالت والعروض.
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وقيمة مضافة لدخل املول" 6.2.4  القصر مول "تجربة اعالنية فريدة بمدينة الرياض ....
 أعطى التصميم الخالق للواجهات الخارجية للمول، ال تم تزويدها بأنظمة إضاءة متحركة تتيح إمكانية استغاللها إعالنياً، والتصميم 
ي للمول، بحيث يستطيع املتسوق من أي مكان مشاهدة املحالت بكل األدوار حيث تبدو بارزة ويسهل  غ املسبوق للقطاع الداخ

م  ع ممرات وردهات املول، مما شكل قيمة مضافة لدخل املول. ا، زخماً لرغبة الكث من املتاجر باإلعالن عن منتجا الوصول إل

                                                                                                                                                                                                                                          صورة واقعية للمشروع
6.3  مشروع شمس الرياض

ن جمال  ً ملجتمٍع راٍق، يجمع ب مميزا   تطور الشركة بشمال غرب الرياض مشروع شمس الرياض كبيئة سكنية متكاملة  ستجسد موطناً
الطبيعة من جهة وحداثة التقنيات العصرية من جهة أخرى، حيث تتمتع أرض املشروع بارتفاع مستوها، األمر الذي يتيح مشاهدة 
ي، هذا فضال عن احتواء  ى سيجري تأهيله إلضفاء منظر جما ى وادي طبي املناظر الخالبة لوداي حنيفة، كما يحتوي املشروع ع
ى الساحات الفسيحة واملسطحات الخضراء واملساحات املخصصة ملختلف املناشط الرياضية واالجتماعية  املخطط العام للمشروع ع
ي سك ذكي ذي بنية رقمية متعددة  كما يعد املشروع انموذجاً ل والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق املجتمع الحضري األخرى.

الخدمات، ستُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط املتعددة الصوتية، واملرئية واملعلوماتية، وربط أنظمة إدارة املباني 
نت واالتصاالت املوحدة، والحلول الالسلكية  ى خدمات عديدة بسرعة عالية من خالل اإلن واملمتلكات ع شبكة واحدة، للحصول ع
ي  ن  يد، واإلضاءة، وإطفاء الحرائق، مما يتيح للقاطن وأنظمة الحماية الشبكية واملباني مثل أنظمة املراقبة، واألمان، والتدفئة، والت
يد واإلضاءة من بعد لتعمل عند الحاجة أو حسب وقت زم محدد لرفع فاعلية كفاءة  ي أنظمة الت ي برمجة األجهزة والتحكم  ال

ي املباني. الك الطاقة  األجهزة املستخدمة، وترشيد اس

ن م مربع، ويحتوي 2,694 قطعة سكنية مرخصة لبناء فلل،  وأرا تجارية  ى مساحة 5 مالي يمتد املخطط العام للمشروع ع
ى 25 طابق. اوح من 4،10،14 ا ن م مربع، وعدد طوابق ت ى 3 مالي بتصريح ملسطحات بناء تزيد ع

بشهر مايو2012  تم بيع جزء من األرا السكنية باملشروع للشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك" لبناء مجمع سك 
ا، بلغت مساحة األرض املباعة 1,854,224.60 م مربع، بيعت بمبلغ وقدره 741,689,840 لایر سعودي، أي بسعر 400 ملوظف
ات باملخطط الرئي للمشروع وتقديمها  شرعت الشركة بعد اتمام صفقة البيع لسابك لعمل تغي لایر سعودي للم املربع الخام.
ات اعادة توزيع مسطحات البناء باملشروع،  تشمل تلك التغ ا قريباً. اء م للموافقة من الجهات الحكومية املختصة والذي يتوقع األن
ى أرض  ية يتسع لعدد (1,000) وحدة سكنية ع ى قائمة األصول ذات العوائد التأج ى بناء مجمع سك مغلق يضاف ا باإلضافة ا

ي 450,000 م مربع. ا حوا مساح
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اء من اعمال التسوية لكامل أرض املشروع وتطوير واجهة ومدخل  تم انجاز العديد من أعمال البنية التحتية للمشروع، حيث تم االن
اء  ن املنطقة التجارية واملنطقة السكنية، وتم اإلن ي باملشروع والواصل ب املشروع، وبناء الجسر العلوي الذي يمر فوق الوادي الطبي
ن رقم 8105 ورقم 8107 ي 132 ك.ف وتمديدات الكوابل الخاصة وذلك من خالل إنجاز املحطت من محطة الضغط الكهربائي العا
وفيما يخص خدمات املياه، تم تزويد شركة املياه الوطنية باملعلومات املتعلقة  وفحصهما  وتسليمهم للشركة السعودية للكهرباء.
ي الرئي ملنطقة املشروع  اتي بمتطلبات املشروع من املياه، وال باشرت خالل العام 2011 بتمديد شبكة املياه، و بناء الخزان االس

عموماً.
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6.4 مشروع شمس العروس 
ن م مربع من األرا  ي ثالثة مالي ن شرقا، وتبلغ مساحته اإلجمالية حوا ى امتداد شارع فلسط يقع املشروع شرق مدينة جدة ع
ى أراض سكنية تستوعب 10,000 وحدة وكافة  املطورة املعدة للبناء وتخطط الشركة لتطوير املشروع كبيئة سكنية متكاملة، يحتوي ع

فيه، ومراكز التسوق واملكاتب واملطاعم واملدارس واملساجد. مرافق الخدمات املختلفة من الساحات والحدائق العامة ومراكز ال
ات ويضم  ًا وطوله 4 كليوم ي عرضه 52 م ن (وهو طريق تجاري حيوي بمدينة جدة) من خالل طريق فر تم ربط املشروع بطريق فلسط
ن مدينة  ي عام 2011 بواسطة وكيل أم ي  ن الطريق الفر هذا وتم تدش خمسة مسارات (ثالثة مسارات رئيسة ومساران للخدمة).
تم رفع معامل البناء للمشروع من أجل زيادة مساحة البناء بنسبة 100%، ليبلغ عدد  أيضاً جدة وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة.
ى إعادة تأهيل واصالح شبكة الكوابل  ى البنية التحتية للمشروع، كما تم العمل ع كذلك تم انجاز بعض التحسينات ع الطوابق سبعة.
، كما تم استيفاء كل الطلبات وتسليم كل الوثائق  األرضيه إلنارة الطريق الرئيس باملشروع وإمداد الكهرباء وانارة الطريق والتشج

ن وذلك توطئةً لتسليم الشارع لسلطات البلديه. الالزمه للبلديه ذات العالقه والخاصه بامتداد شارع فلسط
ي بيع قطع أراض  خالل عام 2012 تم بناء مكتب املبيعات باملشروع وتم عمل أسوار دعائية بإرتفاعات مختلفة حول املشروع، وتم البدء 

ي البيع 316,682 م مربع. سكنية باملشروع، هذا وقد بلغ إجما
هذا وتنوي الشركة تخصيص بعض مرافق املشروع العقارية  ي أعمال اإلنشاءات العلوية باملشروع خالل عام 2013. يتوقع البدء 

للتأج بيد أن هذا مازال قيد الدراسة.

                                                                                                                                                                                                                                       صورة تخيلية للمشروع
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6.5  مشروع التالل 
ي نطاق الحرم النبوي  ي املدينة املنورة)،  ى طريق األم سلطان (أحد أهم الطرق املحورية  يقع املشروع جنوب غرب املدينة املنورة ع
ي 2.2 مليون م مربع، حيث تم بناء 499 الشريف ويبعد عنه 9 كم، كما يبعد 8 كم من مسجد قباء. تبلغ مساحة املشروع اإلجمالية حوا

ا. ي 85%م ا ما نسبته حوا ، بلغت مبيعا ى مساحة 170000 م مربع وتم تطوير املساحة املتبقية كقطع أرا فيال ع
البنية التحتية تشمل  تطوير مشروع التالل يتم وفق أسس التطوير الحضري الشامل الذي ُيع بالبنية التحتية والعلوية املتكاملة.
شبكة إمداد الكهرباء وأعمدة اإلنارة، وشبكة املياه، وشبكة الري، وشبكة الهاتف، وقنوات تصريف السيول، وشبكة الطرق (عرض 
ًا)، والتشج . البنية العلوية تشمل الوحدات السكنية والتجارية ووحدات املرافق العامة (املدارس واملساجد والحدائق  ًا و32 م 64 م

ي املدينة املنورة. والخدمات البلدية واملراكز التجارية ومواقف السيارات).هذا ويتفرد املشروع بخدمة األلياف الضوئية 
ى الشارع العام باملشروع، كل مب يحتوي  ( ع ن متعددي االستخدامات (تجاري/سك وتخطط الشركة خالل عام 2013 لتنفيذ مبن

. م ملحفظة التأج ى العديد من املحالت التجاريه بالدور األر والشقق السكنيه باألدوار العليا، واالحتفاظ  ع
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6.6  مشروع تطوير منطقة قصر خزام
 يعد مشروع تطوير منطقة قصر خزام واألحياء املحيطة أضخم مشروع ملعالجة وتطوير املناطق العشوائية بمدينة جدة يتم تنفيذه من 
دف تطوير املشروع لتنمية  متسارعاً) و اقتصادياً ً ي قلب مدينة جدة (الذي يشهد تطورا ن العام والخاص. ن القطاع خالل شراكة ب
ا بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة (شهدت املنطقة أول قصر أنشأه امللك املؤسس  منطقة قصر خزام واملناطق  املحيطة 
ي  منطقة الحجاز" قصر خزام" بعد أن وحد الجزيرة العربية واستكمل تأسيس  عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه هللا – 
كذلك تضم منطقة املشروع العديد من املعالم الهامة ;مقر مجموعة بنك التنمية االسالمي وجامعة عفت أول جامعة أهلية  اململكة).
ي  ي اململكة، كما تم تخصيص ارا حكومية لبناء املقر الدائم ملنظمة مؤتمر العالم االسالمي وال تعد ثاني أك منظمة  للبنات 

العالم بعد منظمة اليونيسكو.
لة الشرقية  لة اليمانية – ال ي 4.13 مليون م مربع، ويضم أحياء (البلد – السبيل – ال تيلغ املساحة اإلجمالية للمشروع حوا
ى منطقة جذب  – منطقة قصر خزام)  الجدير بالذكر أن املشروع يقع بالقرب من ميناء جدة ومنطقة وسط البلد (املنطقة التاريخية و

ي أرض املطار القديم. ح إنشاؤها  رئيسة) والواجهة البحرية واملنطقة الصناعية وجامعة امللك عبدالعزيز ومحطة القطار املق

ي املشروع يقت إعادة تخطيط منطقة املشروع ال تحتوي مباني عشوائية سيتم هدمها واستبدال البنية التحتية لكامل  العمل 
ي ح تتحول املنطقة لبيئة عمرانية حديثة متكاملة تشمل  ى اإلرث الثقا ى أحدث املعاي القياسية، مع الحفاظ ع املنطقة بأخرى ع

إقتصادياً ً ا تضم أك املناطق حيوية وتشكل مركزا الخدمات السكنية والتجارية ال تل االحتياجات املتنامية ملدينة جدة السيما أ
لإلستثمار. وجاذباً هاماً

ا شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني  املشروع تديره شركة مستقلة "شركة تطوير خزام العقارية" ذات مسئولية محدودة تساهم ف
هذا ويبلغ رأس املال  وشركة دار األركان للتطوير العقاري بما نسبته %51. (اململوكة بالكامل ألمانة محافظة جدة) بما نسبته %49

املدفوع بالكامل 540 مليون لایر سعودي.
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ي استكمال الصحائف وكشوفات الحصر والتقييم لجميع املباني، واعتماد املخطط العام من قبل وزارة  إنجازات املشروع تتمثل 
ى  التصاريح  الشئون البلدية والقروية، واعتماد قيم  وأليات تعويض مالك املباني والفراغ من تصميم البنية التحتية والحصول ع

اخيص الالزمة ملعالجة صكوك امللكية للمرحلة األوى، كما تم إنجاز أعمال الهدم لهذه املرحلة. وال
 

6.6.1  مراحل املشروع 
ي البلد، واملرحلة  املرحلة األوى (تطوير املوقع املتعلق بأرض الشركة) واملرحلة الثانية وتشمل  ي: ى خمسة مراحل  تم تقسيم املشروع إ
لة اليمانية ( الشرقية ،  ي ال ي السبيل، واملرحلة الرابعة وتشمل منطقة قصر خزام، واملرحلة الخامسة  وتشمل  الثالثة وتشمل 

ي القريات. الغربية ) وجزء من 
فيما يخص املرحلة األوى تمت نظافة املوقع من خالل إزالة جميع املباني واألسوار املوجودة واملخلفات واملوانع األخرى، وإزالة اإلسفلت 
ً العمال الطرق حسب  واألرصفة والساحات والحدائق املوجودة باملوقع، وتم تسوير كامل املنطقة، وتم تخطيط قطع األرا متهيدا
كذلك تم إعداد كافة الوثائق املتعلقة بمخططات وجداول كميات ومواصفات أعمال البنية التحتية وإرسالها  املخطط العام املعتمد.

ي تنفيذ هذه األعمال. ى عروض أسعار واختيار املقاول األنسب للبدء  ن من أجل الحصول ع للمقاول
ى أن يتم  ن ع ي البلد يتم حالياً التنسيق مع الجهات الحكومية إلصدار قرارات اإلخالء للقاطن فيما يخص املرحلة الثانية ال تشمل 
ي أعمال هدم وإزالة املباني واملوانع األخرى.كذلك يجري التنسيق مع شركة املياه  إمهالهم ستة أشهر من تاريخ التبليغ ومن ثم يتم البدء  

الوطنية وشركة الكهرباء إلزالة وترحيل عدادات املياه والكهرباء فور اإلخالء.

6.6.2  تكلفة املشروع
ي منطقة التطوير ما نسبته  تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع ما يفوق 11 مليار لایر سعودي، تمثل تكلفة تملك األرا واملباني الواقعة 
من التكلفة  ن تمثل تكلفة تطوير البنية التحتية واملصاريف العمومية واإلدارية والتمويل %44 ي  ح من التكلفة اإلجمالية،  %56

اإلجمالية للمشروع.
ي تمويل املشروع، وبعد  دف مؤسسات التمويل الحكومية للمشاركة  نظرا لضخامة املشروع وتعقيداته القانونية رأت الشركة ان تس
اك مع  املؤسسات  ا تعهد صندوق االستثمار العام، وهلل الحمد، بتمويل املشروع باالش إعداد دراسات الجدوى للمشروع ومناقش

ى موافقة وزارة املالية. املالية املحلية والدولية وذلك بناءً ع
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اتيجية خالل العام  7   أهم القرارات اإلس

ا صكوك  اتيجية فعاله إلدارة النقد وسداد سلس الستحقاقات تمويل بمبلغ 5.65 مليار لایر سعودي، من بي 7.1  إس
اسالمية بقيمة 3.75 مليار لایر (مليار دوالر أمريكي).

ا  ي حقوق مساهم ى مستويات تشغيلية وربحية متواترة وتحقيق نمو  اتيجية فعالة إلدارة النقد، هدفها املحافظة ع تتب الشركة اس
ى زيادة معدل السيولة الذي  خالل عام 2012 عملت الشركة ع امات األخرى. ن ومقابلة كافة االل بينما تقوم بسداد مستحقات الدائن

ت به العام 2011، وبعون هللا إستطاعت سداد إصدارها الثاني من الصكوك اإلسالمية بقيمة 3.75 مليار لایر سعودي (أي مليار دوالر  أ
ي موعدها املحدد. كذلك تمكنت من سداد 1.9 مليار لایر كاستحقاقات مرابحات اسالمية ومصاريف تمويل، بينما استثمرت  أمريكي) 
ي ذات الوقت واصلت  و مقارنة بعام 2011). ي املشروعات والعقارات (بزياده مليار لایر أى بارتفاع قدره %55 2.8 مليار لایر أخرى 
ي يونيو .2012 بالرغم من املجهود  ا اإلنتاجية، حيث افتتحت مشروع القصر مول (أك مجمع تجاري بمدينة الرياض)  الشركة أنشط
ن بمعدل سنوي فاق  ا املالية خالل العام 2012 (واملذكورة أعاله)، نمت حقوق املساهم اما ي مقابلة إل الخارق الذي بذلته الشركة 

6%خالل عام 2012.

اتيجية تنويع الدخل بدء مرحلة جديدة باس
ا نحو تنويع الدخل حيث نمت نسبة تمثيل أصول العقارات  اتيجي ً خالل الخمس سنوات املاضية باس قطعت الشركة شوطا جيدا
2,737 مليون  ) ى %13 200 مليون لایر) ببداية عام 2008 ا ) ي أصول الشركة من ما نسبته %2 االستثمارية املخصصة للتأج من اجما
وعند  ى بدء الرافد الثالث اليرادات الشركة وهو التأج وإدارة األمالك بعامي 2011،2012. اية عام 2012، األمر الذي انعكس ع لایر ) ب
، الذي يشكل وفق تقديراتنا نسبة  ى العقار السك بالطلب ع متسارعاً ى السوق العقارية السعودية نجدها تشهد منواً القاء النظرة ع
في والدي والعقار التجاري واملوالت واملراكز  ي بشقيه ال ى العقار السيا ي الطلب ع مقدرًا  65%من سوق العقار، كما أن هناك منوًا
ي اململكة ولذلك رأت  ي صناعة العقار  ية،  هذه العوامل مجتمعة تجعل العشر سنوات القادمة مؤهلة ألن تشهد طفرة هائلة  ف ال
ا نحو تنويع مصادر الدخل من جميع شرائح السوق وتطوير آليات  اتيجي ي أن تخطط لبدء املرحلة الثانية من اس الشركة أنه ينب
ى 7 سنوات أن ال يقتصر دخل الشركة  ة من 5 إ اتيجية تنويع الدخل ال تمتد لف دف املرحلة الجديدة باس عملها وفقا لهذا الهدف.
ي   ى 50%من دخل الشركة،  ى بيع األرا املطورة أو شبة املطورة أو الخام والوحدات السكنية فقط  بل التوجه لتشكل نحو 40%إ ع

ى %10. ى 50%األخرى من دخل الشركة من اإليجارات ومن استثمارات أخرى غ عقارية بنسبة ال تزيد ع ن تأتي نسبة 60%إ ح
ن مصادر الدخل املختلفة لبناء قاعده صلبة للنمو، تتمتع بمصادر الدخل  ي هدف الشركة بالتوازن ب اتي ويعكس هذا التوجه االس
ى املدى متوسط وطويل األجل الستقرار أرباح الشركة وانتظام عوائدها، وبالوقت ذاته تعظيم  املتجدد واملنتظم الذى سيف ع

القيمة واستغاللها من خالل تطوير وبيع العقارات، األمر الذي يحقق االستفاده القصوى من فرص السوق املتاحة.
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اتيجية اإلس .8
ى تقليل  ًا ع ن كث ي تنويع مصادر الدخل، األمر الذي يع اتيجية الشركة لتنويع األنشطة اإلنتاجية واالستثمارية وبالتا دف إس
ة الستدامة األنشطة  ى إيجاد مصادر دخل ثابت ومصادر دخل متغ دف إ املخاطر االستثمارية املتعلقة، تنويع مصادر الدخل 
ات متباينة وغ  ى ف الدخل الثابت هو دخل متجدد ومنتظم، بينما الدخل املتغ يأتي من مبيعات املنتجات ع اإلنتاجية للشركة. 
ن معامالت البيع للحد من تكاليف الفرص الضائعة  ى جانب الدخل املتغ هو تجس الفجوات ب الفكرة من إيجاد دخل ثابت إ منتظمة.
ى بناء  قاعدة  اتيجية الشركة ا ي تمويل أنشطة الشركة املالية من مصدر مقبول اقتصاديا.لذا جاءت اس ي ذات الوقت املساهمة  و

ى ثالث شرائح رئيسية  استثمارية تعتمد ع
دف الدخل املتغ الذي يأتي من بيع العقارات ال تشمل األرا (املطورة/شبه املطورة/الغ مطورة) ،  الذي يس التطوير العقاري:

وحدات الفلل املتصلة واملنفصلة وكذلك الشقق السكنية.
ا  ن (تؤمن مصدرين للدخل الثابت)، إدارة ممتلكاتنا الخاصة (محفظة عقارية قيم ن رئيست ى وظيفت إدارة االمالك: وال تشتمل ع
اتيجة العمل إلدارة األمالك  دف اس لذلك،  . إضافةً اية العام 2012 بلغت 2.7 مليار لایر سعودي) وإدارة ممتلكات الغ ية ب الدف
، حيث تشمل املمتلكات املؤجرة وحدات الفلل  ا ألغراض التأج ي واالستخدامي للممتلكات املحتفظ  ى مراعاة التنوع الجغرا ايضاً ا

املنفصلة واملتصلة والشقق واملكاتب ومراكز التسوق واألسواق املركزية ومرافق التجزئة.
اتيجية التمويل لدي  مكمالً يتما من اس الجدير بالذكر أن محفظة العقارات االستثمارية املدرة للدخل تمثل أيضا عامال استراتيجياً
) كمصدر لسيولة تمويلية الستثمارات مستقبلية اخري ع  ى استخدام هذة االصول االستثمارية (عقارات التأج دف ا الشركة ال 
ى صيغ تمويل من املؤسسات املالية مثل ( تمويل مرهون بأصل ثابت يدر دخل)، كما أن هذا النوع من  استخدمها كضمان للحصول ع

ض أيضاً. صيغ التمويل يعد من اك صيغ التمويل املفضلة للمؤسسات املالية وافضلها تكلفة للمق
ا وتطورها كمطور  ا مكملة إلستثمارا اتيجية ال ترى أ ى ما سبق تقوم الشركة أيضا باستثمارات اس باإلضافة ا االستثمارات األخرى:

ن أو تظهر لها باملستقبل. اتيجية تتب ي  اإلعتبار أي فرص استثمارية اس ي  األخذ  عقاري، كما تنوي إدارة الشركة االستمرار 
اتيجية خالل االعوام الخمس املقبلة  دفه خطتنا اإلس ى ما تس ي الدخل ا ي تنوع صا األنشطة االستثمارية املذكورة نتوقع أن تساهم 
ن تأتي نسبة  ي  ح ى 50%من دخل الشركة،  ليشكل بيع األرا املطورة أو شبة املطورة أو الخام والوحدات السكنية فقط  نحو 40%إ

ى %10. ى 50%األخرى من دخل الشركة من اإليجارات ومن استثمارات أخرى غ عقارية بنسبة ال تزيد ع 60%إ
شيد استغالل املوارد املالية  وتعزيز املنافع االستثمارية ورفع القدرات  اتيجية ل ي الشركة من خالل تنفيذ الخطة االس هذا، وستس

املادية والبشرية وزيادة معدالت اإلنتاج وتحقيق التوسع بشقيه الرأ واألفقي ورفع معدالت النمو.
ى وجه العموم  ي قطاع العقار ع ات اإليجابية  ا من استيعاب املتغ اتيجية الشركة تتمتع باملرونة ال تمك الجدير بالذكر أن إس
ي السوق العقاري بصدور قانون الرهن العقاري واللوائح ال   ً شهد العام 2012 تطور هام جدا ى وجه الخصوص. وسوق العقار ع
خالصة القول أن القانون املع  ي الجزء املتعلق بالسوق العقاري من هذا التقرير. تنظم ممارسته، وقد عددنا منافع هذا القانون 
ي علينا تطوير  ن فرص استثمارية متعددة وعالية الجدوى، تدعمها أطر تمويلية وتنظيمية، األمر الذي يم سيتيح للمطورين العقاري

اتيجية وخطط العمل املتعلقة لالستفادة القصوى من الفرص املعنية. اإلس
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القوائم املالية .9

يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح وأنه ال توجد اختالفات عن املعاي املحاسبية الصادرة عن 
ن. ن القانوني الهيئة السعودية للمحاسب

ى 2012 قائمة الدخل للسنوات املالية من 2008 إ
ى التفاصيل يُرجى مراجعة القوائم املالية املوحدة  ة ولإلطالع ع ى جدول يوضح قائمة الدخل للسنوات املالية الخمس األخ فيما ي

ا. املدققة واإليضاحات املرفقة 

20122011201020092008البيان (بآالف الرياالت السعودية)

3,557,0723,312,5104,141,9815,464,0535,610,768إيرادات العمليات
2,765,587-2,956,916--1,943,4972,377,724-2,163,366-تكلفة املبيعات
1,393,7061,369,0131,764,2572,507,1372,845,181مجمل الربح

-186,292199,555--118,594146,599-209,279-مصاريف األعمال الرئيسية
ي دخل السنة من األعمال  صا

الرئيسية
1,184,4271,250,4191,617,6582,320,8452,645,626

245,850-146,230--212,809214,311-264,086-مصاريف تمويل
93,62699,69979,3642,70416,894اإليرادات األخرى

ي الدخل قبل مخصص الزكاة 1,013,9671,137,3091,482,7112,172,6792,416,670صا
50,00060,423--49,37427,000-25,430-مخصص الزكاة التقديري -

ي دخل السنة 988,5371,087,9351,455,7112,122,6792,356,247صا
0.921.011.351.972.18ربحية السهم
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(2012 – ي الدخل لألعوام (2008 ي إليرادات الشركة وصا رسم توضي

ى 2012 ى للسنوات املالية من 2008 إ 9.2  قائمة املركز املا
ى تفاصيل هذا الجدول يُرجى ولإلطالع ع ة. ي للسنوات املالية الخمس األخ ى جدول يوضح البنود الرئيسة لقائمة املركز املا فيما ي

ا. مراجعة القوائم املالية املوحدة املدققة واإليضاحات املرفقة 

20122011201020092008البيان (بآالف الرياالت السعودية)

االصول
3,552,4786,411,4583,868,8154,268,9814,727,599األصول املتداولة

18,350,13717,606,69719,389,02019,224,87615,316,592األصول غ املتداولة
ي األصول الثابتة 77,67482,60491,026102,933119,790صا

21,980,28924,100,75923,348,86123,596,79020,163,980مجموع األصول
الخصوم

2,362,9965,741,2822,157,5583,806,0932,419,594الخصوم املتداولة
3,305,9342,771,9146,691,6755,666,7806,007,889الخصوم غ املتداولة

5,668,9308,513,1968,849,2339,472,8738,427,483مجموع الخصوم
ن حقوق املساهم

10,800,00010,800,00010,800,00010,800,0007,200,000رأس املال
816,768716,768607,768462,2683,600,000اإلحتياطى النظامي

4,694,5913,806,0542,827,1192,596,908936,497أرباح مبقاة
ن 16,311,35915,587,56314,499,62814,123,91711,736,497مجموع حقوق املساهم

ن 21,980,28924,100,75923,348,86123,596,79020,163,980مجموع الخصوم و حقوق  املساهم
ية * 15.1014.4313.4312.8316.30قيمة السهم الدف
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اية كل سنة مالية. ى عدد االسهم القائمة ب ً ع ية بناءا تم حساب قيمة السهم الدف
ا بعد  ن لها أو وكالء ع ا تقوم بتسجيل بعض اصولها العقارية باسماء ممثل ً الغراض تجارية وعملية فا هذا وتفصح الشركة، انه نظرا
ى الرأي  ولم تقم الشركة بذلك اال بعد ان حصلت ع ا لتلك االصول. ي ملكي م مستندات نظامية تحفظ حق الشركة  ان تأخذ عل

ي  بعض البنوك  علماً بأن هذا اإلجراء معمول به  ا. ا تفيد و تحفظ حقوق مساهم القانوني الذي يؤكد سالمة مثل تلك املمارسة وا
السعودية املحلية والشركات ال قد تواجه بعض الصعوبات لدي كتابة العدل أو ألسباب تجارية.

 

(2012 – ن لألعوام (2008 ي بتغ حقوق ملكية املساهم رسم توضي

*علماً بأن السنوات 2009، 2010، 2011 تضمنت حقوق ملكية غ مسيطرة من شركات تابعة للشركة بمقدار 265 مليون لایر
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ي  محفظة العقارات  ي  9.3  التنوع الجغرا

9.4  تقييم عقارات الشركة
ية 9.7 مليار لایر سعودي، تمثل %52 ا الدف ة  من عقارات الشركة تبلغ  قيم بعام 2011، قامت هيئة السوق املالية باختيار عينة كب
اية العام 2011، وطلبت من الشركة تقييم  ي األصول العقارية للشركة البالغة 18.6 مليار لایر سعودي ب ية من اجما من القيمة الدف
ن  ن قامت الهيئة باختيارهم، بحيث يتم تقييم كل عقار من قبل مقيم ن ودولي ن محلل ن مستقل ن عقاري هذه العينة من قبل مقيم
ى األقل وبلغت نتائج التقييم لتلك العينة من األصول 14.8 مليار لایر سعودي، أي بفائض قدره 5.1 مليار لایر سعودي عن  ن ع اثن

ية املسجلة بدفاتر الشركة. القيمة الدف
ا تقييم  اية العام 2012، بعد مراجعة تقييم محفظة العقارات بواسطة إدارة الشركة، تتوقع اإلدارة أن مؤشرات التقييم ال بي ب
اية العام 2012، ما  عام  2011مازال يعطي انطباعًا منطقيًا عن القيمة العادلة لكافة عقارات الشركة البالغة 18.5 مليار لایر سعودي ب
ية لهذه العقارات، وفيما لو تم تسجيل فائض التقييم هذا لعقارات الشركة يتوقع أن ينعكس ايجابيًا  نسبته 153%من القيمة الدف

ى قوائم الشركة املالية. بشكل كب ع
علمًا بأن الشركة تتبع نموذج التكلفة التاريخية لتسجيل تلك األصول العقارية، وفقًا ملا تتطلبة املعاي املحاسبية املطبقة باململكة 

العربية السعودية وال ال تسمح باستخدام القيمة العادلة لقياس هذه االستثمارات العقارية.
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9.5  النتائج التشغيلية
مقارنة النتائج التشغيلية لألعوام املالية 2011، 2012

9.5.1  اإليرادات
ن لایر سعودي لعام 2011، أي بنسبة ارتفاع  ن لایر سعودي للعام 2012، مقارنة بما قيمته 3,313 مالي بلغت اإليرادات 3,557 مالي
ى منتجات الشركة  ويعود االرتفاع لزيادة ايرادات مبيعات االرا بنسبة 8٪ مقارنًة بعام 2011، نظرا لتحسن الطلب ع قدرها ٪7.38.
ى ارتفاع ايرادات التأج ذات هامش الربع املرتفع ال عوضت  ا،  باإلضافة ا ي الشركة لتعزيز اإليرادات والسيولة النقدية لد وس

االنخفاض بمبيعات الوحدات السكنية.
وارتفعت ايرادات التأج بمعدل 252%لتبلغ 53 مليون لایر سعودي خالل عام 2012، مقابل مبلغ 15 مليون لایر سعودي بعام 2011

نظرا لنمو نسب اإلشغال بعقارات الشركة السكنية والتجارية املخصصة للتأج بمنطق الرياض ومكة املكرمة.
كما بلغت ايرادات مبيعات الوحدات السكنية لعام 2012 ما مقداره 25 مليون لایر سعودي، مقابل 77 مليون لایر سعودي لعام 2011، 
ي عام 2012 إذ بلغ 41 وحدة مقارنة بعدد 99 وحدة  ويعزى هذا النخفاض عدد الوحدات املباعة  أي بنسبة انخفاض بلغت %67.3.
كما بلغ متوسط سعر الوحدة املباعه خالل  ى انخفاض عدد الوحدات املطروحة للبيع خالل عام 2012. ي عام 2011، والذي يعود ا
العام 2012 ما مقداره 615,450 لایر سعودي مقارنة بما قيمته 781,272 لایر سعودي خالل عام 2011، اي بانخفاض قدره %21

ي عدد أك من الفلل وعدد اقل  نظرا الختالف مزيج الوحدات املباعة خالل العام 2011، حيث كان مزيج الوحدات املباعة يحتوي ع
ى عكس العام 2012. من الشقق ع

ي عام 2011، أي  ن لایر سعودي  ي عام 2012 مقارنة بما قيمته 3,220 مالي ن لایر سعودي  بلغت إيرادات مبيعات األرا 3,479 مالي
ي الشركة لتعزيز اإليرادات والسيولة النقدية، ال سيما  ى عقارات الشركة وس ى تحسن الطلب ع ويعود االرتفاع ا بارتفاع قدره ٪8.
بلغت مساحة األرا املباعة 6.1 مليون م مربع بانخفاض طفيف عن عام 2011 حيث بلغت  خالل النصف األول من عام 2012.

6.2 مليون م مربع.
ى األقل من قيمة العملية كدفعة مقدمة (عربون)،  ف بإيرادات بيع  االرا عند توقيع عملية البيع، واستالم 20%ع أن الشركة تع

)20122011البيان (بآالف الرياالت السعودية) ٪التغ (+ أو - نسبة التغ

%3,557,0723,312,510244,5627.38اإليرادات
%2,163,3661,943,497219,86911.31تكلفة اإليرادات

%1,393,7061,369,01324,6931.80مجمل الربح
%209,279118,59490,68576.47مصاريف األعمال الرئيسية

ي دخل السنة من األعمال  صا
الرئيسية

1,184,4271,250,419-65,992-5.28%

%264,086212,80951,99724.43مصاريف تمويل
ي الدخل قبل  الزكاة %10.85-123,342-1,013,9671,137,309صا

%48.50-23,944-25,43049,374مخصص الزكاة  
ي الدخل السنوي %9.14-99,398-988,5371,087,935صا

%8.9-0.09-0.921.01ربح السهم
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اء من سداد  ي إال بعد اإلن ى أال يتم اكمال  افراغ وتسجيل العقار بإسم املش ي القيمة بحساب الذمم املدينة، ع ن يتم اثبات با ي  ح
كامل قيمة البيع.

ي للمملكة، وخالل تقيمنا لتأث هذه العوامل  قد يتأثر بيع األرا للمستثمرين واملطورين بعدة عوامل، من أهمها، االقتصاد الك
كما  . ى بيع األرا ى االستثمار كان من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت هذه العوامل االقتصادية سيكون لها تأث ع ى العائد ع ع
ي الوقت الحاضر، فإنه  ى الوحدات السكنية باململكة العربية السعودية  أنه نظرا النخفاض معدل العرض وارتفاع معدل الطلب ع
ى تحمل التكاليف اسعار الوحدات  ى أسعار البيع، ومع ذلك، فإن الضغوط اإلضافية كمحدودية القدرة ع ال يتوقع انخفاض يؤثر ع

ي أسعار البيع. ى استمرار النمو  السكنية، وتأخر تطبيق قانون الرهن العقاري قد يؤثر نسبيًا ع

9.5.2  تكلفة اإليرادات 
ي اإليرادات، مقارنة بـما قيمته 1,943 مليون  ي عام 2012، أي بنسبة60.8 ٪ من إجما ن لایر سعودي  بلغت تكلفة اإليرادات 2,163 مالي
ي  ى املوقع الجغرا ويعزى االرتفاع الطفيف بمعدل تكلفة اإليرادات ا ي اإليرادات. لایر سعودي لعام 2011، أي بنسبة 58.7٪ من إجما

والحالة التطويرية للعقارات املباعه خالل العام 2012.

9.5.3  مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية العامة 
ن لایر  ي 2011 ما قيمته 91 مالي ي عام 2012، بينما بلغت  بلغت مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية العامة 154 مليون لایر سعودي 
ي ارتفاع تكاليف اإلعالن والتسويق  سعودي، بنسبة ارتفاع قدره 69%، ويعود االرتفاع بمقدار 63 مليون لایر سعودي خالل عام 2012 إ

واالستشارات اإلدارية.

9.5.4  مصاريف التمويل 
ي عام 2011، بزيادة قدرها 51 مليون  ي عام 2012، مقابل 213  مليون لایر سعودي  ي تكاليف التمويل 264 مليون لایر سعودي  بلغ صا
لایر، تعود الزيادة لنجاح الشركة بعقد مرابحات تمويل جديدة من بنوك محلية ودولية خالل عام 2012، ال سيما بعد سداد االصدار 
ى قائمة  ا ع تيب لعمليات التمويل ال تم تحمل الثاني من الصكوك االسالمية بقيمة 3.75 مليار لایر سعودي، مما رفع من تكلفة ال

الدخل لعام 2012.

ي الدخل  9.5.5  صا
سعودياً  ي الدخل 989 مليون لایر سعودي لعام 2012، مقابل 1,088 مليون لایر سعودي لعام 2011، وبلغ ربح السهم  0.92 رياالً  بلغ صا

سعودياً لعام 2011. لعام 2012 مقابل 1.01 رياالً

9.6  السيولة و املوارد الرأسمالية 
اية العام 2012. ي  بلغ قيمة النقدية وما يعادلها 536 مليون لایر سعودي وذلك كما 

9.6.1  التدفق النقدى 
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ي التدفقات النقدية للشركة لألعوام املالية 2012 و 2011. يوضح الجدول التا

ي عام 2012 مقارنة بما قيمته 2,015 مليون لایر  ي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 685 مليون لایر سعودي  بلغ صا
. ي الربح، وزيادة راس املال العامل خالل عام2012 ى انخفاض صا التغ السالب يعزى إ ي عام 2011. سعودي 

ى تدفق نقدى ايجابي بمبلغ وقدره 379 ى مشاريع قيد اإلنشاء وعقارات ا أدى خروج الشركة من استثمارات بشركات زميلة واالستثمار 
مليون لایر سعودي من األنشطة االستثمارية.

ى التمويل املتحصل والتمويل املسدد خالل العام   ي التغ السالب ع التدفق النقدي السالب من األنشطة التمويلية نتج عن صا
ا سابقاً. ي الدين بالقيمة املشار ال 2012بمقدار 3,008 مليون لایر سعودي وهو ما معناه انخفاض اجما

نفقات املشروعات  واالستثمارات
ى املشاريع نفقات مواصلة تطوير مشاريع البيئات السكنية املتكاملة واستثمارات شراء وتطوير مخططات  شملت أولويات الصرف ع
األرا واستثمارات عقارات استثمارية مدره للدخل قيد التشغيل، حيث بلغت نفقات املشاريع واالستثمارات خالل عام 2012 ما 
و عليه فإن احتياجات نفقات مشاريع  وربما تتأثر قيمة وتوقيت نفقات املشاريع بعدد من املخاطر. قيمته   2,850مليون لایر سعودي.

ي من مصادر متنوعة. ها من خالل التدفقات النقدية من العمليات والتمويل الخار الشركة واالستثمارات يمكن توف

10  سياسة توزيع األرباح
ي للسنوات السابقة وما يتم إقراره بواسطة اجتماعات الجمعية العمومية للشركة يتم دفع أرباح لحملة  ى نتائج األداء املا إستنادا إ
ا وجود فرص استثمارية،  ي وأحوال السوق واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل أخرى، م ى دخل الشركة ووضعها املا األسهم بناًء ع

ى غ ذلك من االعتبارات التنظيمية األخرى. ومتطلبات إعادة االستثمار، واالحتياطات النقدية واملالية، وإمكانات العمل، إ

ى أن توزع أرباح الشركة الصافية  ن ع ى املساهم ي  حال توزيع أرباح نقدية ع ي  مادته (43)  كما ينص النظام األسا للشركة 
ى الوجه األتي: السنوية بعد خصم املصروفات العمومية والتكاليف األخرى ع

تجنب الزكاة املفروضة شرعاً.
يجنب 10%من األرباح لتكوين احتياطي نظامي.

من رأس املال املدفوع. ى أال يقل عن (%5) ن ع ى املساهم ي ع يوزع البا

ن الرياالت السعودية) 20122011البيان (بمالي

6852,015التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
(350)379التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
(348)(3,034)التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
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ي للشركة  خالل الخمس سنوات املاضية. نامج التموي 11  ال

اتيجية التمويل 11.1 اس
ى التمويل متوسط وطويل األجل املتوافق مع  ا منذ العام 2007 لالعتماد ع اتيجية التمويل للشركة وال تم بدء العمل  دف اس
ى للشركة من خالل  نامج  التموي ى 5 سنوات، وتبلور نجاح ال دورة اإلنتاج للمنتجات العقارية املختلفة للشركة وال تتطلب من 3 إ
ا ثالث  ى أربع إصدارات من الصكوك م سلسلة من إصدارات الصكوك  الدولية واملحلية وفقا للشريعة اإلسالمية، وترجم ذلك إ
اصدارات دولية واصدار واحد بالريال السعودي باململكة العربية السعودية، بلغ مجموع التمويل من الصكوك 8,4 مليار لایر سعودي، 
ي  مارس 2010م و تم سداد  فيما تم سداد األصدار األول بقيمه 2,25 مليار لایر سعودي (600 مليون دوالر أمريكي) بتاريخ األحقية 
ي قيمة التمويل القائم  ي  يوليو 2012 وبذلك يبلغ اجما األصدار الثاني بقيمه 3,75 مليار لایر سعودي (مليار دوالر أمريكي) بتاريخ األحقية 
ى بقيمة 0.75 مليار سعودى يستحق بعام 2014، واصدار دوي  ى عبارة عن اصدار مح من الصكوك االسالمية 2.4 مليار لایر سعودي، 

بقيمة1.65  مليار لایر (450 مليون دوالر أمريكي) يستحق بعام 2015.
ى التمويل متوسط وقص األجل املتجدد ع مرابحات  ي  تمويل بعض احتياجات رأس املال العامل ع كما اعتمدت الشركة أيضا 
اية عام 2012 ما مقداره 4,460 ا منذ بداية عام 2008م ح  ي التمويل م اسالمية مع بعض البنوك املحلية والدولية بلغ اجما
ي املبالغ القائمة  وبلغ اجما ة 2,857 مليون لایر سعودي. مليون لایر سعودي، وبلغ ما تم سداده من املرابحات االسالمية خالل نفس الف

اية عام 2012 ما مقداره 2,003 مليون لایر سعودي. من هذه القروض ب
ي  ة الخمس سنوات املاضية، بلغ مجموع التمويل املتحصل ما مقداره 12.9 مليار لایر سعودي، واجما ن أن خالل ف اجماالً ملا سبق يتب
ي التمويل القائم 4.4 مليار لایر سعودي، وأن نسبة التمويل طويل  اية العام 2012 بلغ اجما التمويل املسدد 8.9 مليار لایر سعودي، وب
ن بلغ التمويل متوسط وقص األجل ما نسبته  ي  ح تقريبا و ي التمويل للشركة بلغ ما نسبته %65 األجل (اصدارات الصكوك) إلجما

ى مدى األعوام الخمسة املنقضية. وتم استخدام متحصالت التمويل بمشروعات واستثمارات الشركة ع 35%تقريبا.
ي  تمويل املشاريع ع صيغ تمويلية ترتبط  ى تنوع املصادر التمويلية للشركة، من خالل االعتماد  اتيجية التمويل مستقبال ع وتركز اس
 ( بتنفيذ املشروعات مع البنوك املحلية واملؤسسات املالية، كما تعمل الشركة لبناء محفظة من العقارات االستثمارية (عقارات التأج
ى صيغ تمويل من املؤسسات املالية مثل ( تمويل مرهون بأصل ثابت يدر دخل)،  ال يمكن استغاللها فيما بعد كضمان للحصول ع
ى أسواق التمويل الدولية واملحلية ع طرحها إلصدارات من الصكوك اإلسالمية  ي  اللجوء ا ي سجل دار األركان املتم  هذا باالضافة ا

ى التمويل إذا دعت الحاجة. يسهل لها الحصول ع
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ي للشركة نامج التموي ي حول ال 11.2  رسم توضي

ي املسدد منذ العام 2008 ح عام 2012 كدفعات تمويل أساسية ومصاريف تمويل وتوزيعات أرباح 11.2.1 اجما

 

ي ما تم سداده نقدًا كدفعات تمويل أساسية  ة الخمس سنوات املاضية، بلغ اجما ن أن، خالل ف ي أعاله يتب من الرسم التوضي
ا مبلغ 2.7 مليار لایر سعودي دفعت  واجبة السداد ومصاريف تمويل مستحقة وتوزيعات أرباح مبلغ وقدره 13.1 مليار لایر سعودي، م
كتوزيعات أرباح خالل األعوام 2008، 2010 ومبلغ 10.4 مليار سعودي سددت كدفعات تمويل أساسية واجبة السداد، ومصارف 
امها بتطوير جميع مشاريعها الضخمة املعلنه، مما يظهر مدى مالئة  ى ال باإلضافة ا ي  حينه. تمويل مستحقة لصيغ التمويل القائمة 

ى العالم. ة تتخللها أق أزمة مالية مرت ع الشركة املالية وسجلها االئتماني القوي، ال سيما خالل ف

اية العام 2012 تطور املتوسط املرجح لتكلفة التمويل الكلية منذ عام 2008 ح 
اية االعوام 2008، 2009،  ب ى التمويل (تكاليف التمويل) ما مقداره %6،%4،%5،%4.9، %6.7 بلغ املتوسط املرجح ملعدل الربح ع

ى الشركة  خالل الخمس سنوات املاضية %5.3. ي، وبذلك بلغ متوسط تكلفة التمويل الكلية ع ى التوا 2010، 2011، 2012 ع
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بعد  ى تمويل إسالمي طويل األجل بتكلفة منخفضة نسبياً ة السابقة بالحصول ع  الجدير بالذكر أن الشركة استفادت خالل الف
ا من توف السيولة  ة حول العالم بشكل ملحوظ من تبعات حدوث األزمة املالية العاملية مما مك انخفاض معدالت الفائدة املتغ

ا بالسوق العقاري السعودي. ي استثمار الالزمة للتوسع 

11.4  صيغ التمويل
ا املالية وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وخاصة فيما يتعلق بسياسة  ى أن تتم كافة معامال نود أن نؤكد حرص إدارة الشركة ع
ا الشركة من داخل أو خارج اململكة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية،  التمويل ولهذا فإن جميع صيغ التمويل ال تتحصل عل

اية العام 2012. ي وصف لصيغ التمويل املسددة والقائمة ب وفيما ي

اية العام 2012 11.5  انخفاض التمويل القائم ب
ي 31 ي الديون القائمة كما  ي  االنخفاض بالديون مبلغ 3,008 مليون لایر سعودي، وبذلك تبلغ  اجما خالل عام 2012، بلغ صا
ا  ي 31 ديسم 2011، م 2012 ، 4,441 مليون لایر سعودي، جميعها مضمونه بعقار، مقارنة بما قيمته 7,392 مليون لایر كما  ديسم
1,690 مليون لایر سعودي صكوك اسالمية دولية مقومة بالدوالر األمريكي، 750 مليون لایر سعودي كصكوك اسالمية محلية مصدره 
ة ومتوسطة األجل متحصلة من بعض البنوك  بالريال السعودي،ومبلغ 2,003 مليون لایر سعودي قروض مرابحات اسالمية قص

املحلية والدولية.
ي أصول الشركة %17.5،  ى إجما ي التمويل ا اية العام 2012 وبلغت نسبة صا ب % ى الشركة بنسبة40 وبذلك انخفض الدين ع
ى التمويل إذا دعت  ي نسب منخفضة تمكن الشركة من الحصول ع ي حقوق امللكية 23.6%، و ى اجما ي التمويل ا وبلغت نسبة صا

الحاجة.

11.6  صيغ التمويل املسدده خالل العام 2012
ي قدره 5,273 مليون لایر سعودي كدفعات تمويل أساسية واجبة السداد تشمل مبلغ 1,523 خالل العام 2012 تم سداد مبلغ اجما
ى شكل دفعة واحدة ودفعات تسديد بشكل شهري أو ربع سنوي أو  ا إما ع مليون لایر سعودي مرابحات اسالمية مستحقة تم تسدد

نصف سنوي، مبلغ 3,750 مليون لایر سعودي قيمة االصدار الثاني من الصكوك األسالمية الذي تم سداده بشهر يوليو.

اية عام 2012 وفقاً لتواريخ االستحقاق  11.7 الصكوك االسالمية القائمة ب
اية عام 2012 تمثل مبلغ وقدره 2,440 مليون لایر سعودي تشمل مبلغ 1.69 مليار لایر سعودي (450 مليون دوالر  الصكوك االسالمية ب
ومبلغ 750 مليون لایر سعودي تمثل صكوك إسالمية محلية مصدرة وتستحق  ي 2015. أمريكي) قيمة صكوك إسالمية دولية وتستحق 

ي 2014.
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لتواريخ االستحقاق اية عام 2012 وفقاً 11.8  املرابحات االسالمية القائمة ب
اية عام 2012 تمثل مبلغ وقدره 2,003 كتسهيالت مرابحة ثنائية من بنوك تجارية محلية ودولية، مضمونة  املرابحات االسالمية ب
ات طويلة  هذه التسهيالت تتكون من ف ى شكل مرابحات إسالمية وخطابات ضمان واعتمادات مستندية. مقابل ممتلكات عقارية، ع
ى شكل  ى 5 سنوات مع جداول سداد مختلفة مثل دفعات سنوية دورية، ودفعات تسدد ع اوح من 6 أشهر إ ة األجل ت األجل وقص

كما هو مفصل أدناه  دفعة واحدة ودفعات تسدد بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي .

ي  لحملة الصكوك بمختلف االسواق املالية قبل سداد االصدار الثاني 2012 11.9  التوزيع الجغرا
 

ن الرياالت السعوديةتاريخ االستحقاق بمالي

طويل األجلقص األجلالرصيد القائم

2013534543-

201425316786

20151,127377750

2016802060
ي 2,0031,107896اإلجما
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ي  كل مناطق العالم، ويأتي باملرتبة األوي دولة  ي ملستثمري الصكوك ع املراكز املالية املختلفة  ن الرسم أعاله، تنوع التوزيع الجغرا  يب
ي يضم الفروع اإلقليمية ملختلف البنوك واملؤسسات املالية الدولية  ى مركز ما اإلمارات العربية املتحدة حيث أن مدينة دبي تحتوي ع
ن ويأتي باملرتبة الثانية اململكة العربية السعودية، حيث أن بعض البنوك املحلية  وال تخدم قاعدة عريضة من املستثمرين الدولي
ن  مالياً مهما يعد بمثابة مقصد للعديد من املستثمري ً مركزا تستثمر بالصكوك، ويأتي باملرتبة الثالثة دولة البحرين حيث تضم أيضاً
ر بالخدمات  ي ذلك العديد من املراكز املالية الدولية حول العالم ال تش دف الفرص اإلستثمارية باملنطقة، ثم ي ن ال تس الدولي

ي أخره. ا ة مثل بريطانيا وسويسرا وهونج كونج ولكسمبورج ،... املالية واملصرفية املتم
ً من قبل جميع املراكز املالية  حول العالم، حيث يعد هذا اإلصدار بمثابة أول طرح عاملي من نوعه  كبيرا ي صكوك 2015 اهتماماً كما تال
ي ملستثمري الصكوك 2015 بشكل كب  كز  التوزيع الجغرا لشركة سعودية يصدر تحت قواعد الطرح "144A" باألسواق األمريكية ، ي
ي  قارة أوربا والعالم، و تأتي دولة  ي  باألسواق الدولية حيث يأتي باملرتبة األوي، دولة بريطانيا، ملا تمثله مدينة لندن من أهمية مركز املا
ي يضم الفروع اإلقليمية ملختلف البنوك واملؤسسات  ى مركز ما اإلمارات العربية املتحدة باملركز الثاني  حيث أن مدينة دبي تحتوي ع
ن، و تأتي سويسرا باملركز الثالث ملا تمتلكه من نظام بنكي متطور يقدم  املالية الدولية وال تخدم قاعدة عريضة من املستثمرين الدولي
ي ذلك العديد من املراكز املالية الدولية  ن، ثم ي ن العائد الثابت الدولي وات واملحافظ للمستثمري خدمات املصرفية الخاصة وإدارة ال

الخ. ياوهونج كونج ولكسمبورج... ر بالخدمات املالية واملصرفية مثل البحرين ومال حول العالم ال تش

12  تعامالت األطراف ذات العالقة
ا أي معامالت هامة مع الشركات ذات العالقة، أو أي عقود أو مصالح جوهرية ألحد اعضاء  تقرالشركة أنه خالل عام 2012 لم تكن لد
بيد أن الشركة باعت خالل عام 2012، منازل  م. ي أو مع أي شخص ذي عالقة بأي م مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو املدير املا
سكنية ألفراد بتمويل من الكيانات ذات العالقة بالشركة، حيث تقوم هذه الكيانات بالسداد إنابًة عن هؤالء األشخاص. هذا وقد بلغ 

ي 31 ديسم 2012، ما قيمته 143 ألف لایر سعودي. الرصيد الواجب السداد من قبل هذه الكيانات، كما 

13  املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة 
ة لتحقيق أهداف النمو للشركة تستلزم الدعم املستمر وليس من املؤكد مدى توفر هذا الدعم.   •   اإلستثمارات الرأسمالية الكب

ى نمو الشركة.  ي وأى تباطؤ طويل األجل يمكن أن يوثر سلبا ع ى نمو التجارة واالقتصاد الك   •   اعتماد الشركة ع
ى نسب إنجاز املشاريع وتأثر الربحية. م باالتفاقيات ع ام أيًا م ن الذين قد يؤثر عدم ال ى املقاول   •   االعتماد ع

ي أسعار املواد وأسعار القوى العاملة.   •   التكاليف التقديرية اإلجمالية ملشاريع الشركة قد تتأثر بأي زيادة غ متوقعة 
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14  التنظيم واإلدارة 

14.1  تكوين مجلس اإلدارة
ن. ن وخمسة أعضاء مستقل م عضو تنفيذي وأربعة غ تنفيذي اية العام 2012، مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء، م يدير الشركة ب
هذا وقد عقد  ي كل حالة طارئة يرى املجلس ضرورة النعقاده. يعقد املجلس اجتماعات دورية ربع سنوية بدعوة من رئيسه، وكذلك 

املجلس أربعة إجتماعات خالل عام 2012، وكان حضور املجلس كما هو موضح أدناه:

عدد اإلجتماعات تصنيف أعضاء املجلسالصفةاسم العضو
ال حضرها

عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة 
أخرى

رئيس مجلسيوسف بن عبدهللا الشالش
 اإلدارة

تنفيذي الشركة السعودية لتمويل املساكن (سهل)4غ
البحرين بنك الخ اإلستثماري -
السعودية شركة الخ كابيتال -

الشركة السعودية لتمويل املساكن (سهل)4غ تنفيذيعضوهذلول بن صالح الهذلول

3غ تنفيذيعضوخالد بن عبدهللا الشالش
الشركة السعودية لتمويل املساكن (سهل)4مستقلعضوطارق بن محمد الجارهللا

4مستقلعضوعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
3مستقل عضوماجد بن رومي الرومي

ن ن للطاقة واالتصاالت2مستقل عضوعبدالكريم بن حمد البابط شركة البابط

-3مستقلعضوماجد بن عبدالرحمن القاسم

ن شركة جبل عمر للتطوير3مستقلعضوعبدالرحمن بن عبدالعزيز الحس

الشركة السعودية لتمويل املساكن (سهل)4تنفيذيالعضو املنتدبعبداللطيف بن عبدهللا الشالش
البحرين بنك الخ اإلستثماري-
السعودية شركة  الخ كابيتال -



34

14.2  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2012

  

14.3  لجان مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية و تتكون من: / 14.3.1  أوالً
رئيساً 1 – يوسف بن عبدهللا الشالش 

ً عضوا 2 – طارق بن محمد الجارهللا 

ً 3– عبداللطيف بن عبدهللا الشالش                  عضوا

ا: مهام اللجنة واجتماعا
مراجعة  ا. ة املدى وتحديد أولويا اتيجية قص تيبات التنظيمية والشفافة ملعرفة مدى تطور الشركة، وإعداد األهداف اإلس إعداد ال
تقارير املدير العام املتعلقة بس األعمال واالرتباطات العملية والقيام بمراجعة وتقييم ودراسة طلبات االستثمار بالتعاون مع لجنة 
اتخاذ القرارات ضمن  ا. ة املدى وتقويم أدا اتيجية قص التأكد من توفر املوارد البشرية واملادية لتحقيق األهداف اإلس االستثمار.
السياسة املتبعة من قبل مجلس اإلدارة لضمان تحقيق األهداف املالية واألهداف األخرى ال وضعها املجلس. تحديد املعاي املناسبة 
ن املتوسطة  ي اإلدارت ن  اء خدمات (حسبما تقتضيه الضرورة) جميع املديرين األساسي ن وإ ملكافأة اإلدارة املتوسطة والدنيا وتعي
دراسة التوقعات  امها بأهدافها املعلنة. ي الشركة لتأكيد ال مراقبة أداء اإلدارات  ن إدارات الشركة. ي املصالح ب حل أي خالف  والدنيا.
املراجعة الدورية أللية توثيق صكوك الشركة والتأكد من أن جميع أصول وعقارات الشركة  ى أساس دوري. املخصصة لكل إدارة ع

بإسمها، وأن هناك مستند نظامي يحفظ أصول الشركة وقد عقدت اللجنة خالل عام 2012 اث عشر اجتماعا.

اإلجتماع األولاسم العضو
2012/02/29 م

اإلجتماع الثاني
2012/05/28 م

اإلجتماع الثالث
2012/06/26 م

اإلجتماع الرابع
2012/07/7 م

حضرحضرحضرحضريوسف بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرعبداللطيف بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرهذلول بن صالح الهذلول

حضرحضرحضر-خالد بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرطارق بن محمد الجارهللا

حضرحضرحضرحضرعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضر-ماجد بن رومي الرومي

ن -حضرحضر-عبدالكريم بن حمد البابط

حضر-حضرحضرماجد بن عبدالرحمن القاسم

ن حضر-حضرحضرعبدالرحمن بن عبدالعزيز الحس
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لجنة املراجعة وتتكون من: 14.3.2  ثانياً:
1-  طارق بن محمد الجارهللا                 رئيساً

ً عضوا 2-  يوسف بن عبدهللا الشالش

ً عضوا ن 2-  عبدالكريم بن حمد البابط

ً عضوا 4-  ماجد بن عبدالرحمن القاسم

ا: مهام اللجنة واجتماعا
ي تنفيذ األعمال واملهمات ال حددها لها مجلس اإلدارة. ا  ى إدارة املراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدي فعالي اإلشراف ع
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ  مراقبة أسس ومعاي إدارة املخاطر وكافة الجوانب الرقابية الداخلية لنشاط الشركة.
ا، والتقرير ملجلس اإلدارة عن حاالت الفشل الرقابي ومواضع الضعف ال يتم اكتشافها. اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة ف
ا من قبل الجمعية العامة للشركة. م ال تتم مصادق م ومكافأ ن وإعتماد شروط تعي ن الخارجي التوصية بإستبقاء أو فصل املراجع
مراجعة  ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعة. ن وإعتماد آي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة ال يكلفون  ن القانوني متابعة أعمال املحاسب
ات  مراجعة واعتماد خطة التدقيق السنوية وجميع التغي ى عناصر تقييم محددة. ن بناء ع ن الخارجي مؤهالت وإستقاللية املراجع
االضطالع بمسؤولية  ا. مراجعة القوائم املالية الفصلية والسنوية للشركة وتقديم توصيات للموافقة عل الرئيسية لهذه الخطة.
التأكد  اإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن املعلومات ومراجعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية.
التشاور  ام الشركة بكافة املتطلبات القانونية والنظامية األخرى وتأكيد مطابقة مصادر التمويل مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. من ال
ي دليل املعلومات املالية واإليرادات  ي بخصوص النشرات الصحفية حول إيرادات الشركة باإلضافة إ مع مسئوي اإلدارة واملراجع الخار

وقد وقد عقدت اللجنة خالل عام 2012 أربعة اجتماعات. ي ووكاالت التقييم. الذي يقدم ملؤسسات التحليل املا

شيحات واملكافآت وتتكون من: لجنة ال : 14.3.3  ثالثاً

1–  عبداللطيف بن عبدهللا الشالش    رئيساً

ً عضوا 2 –  يوسف بن عبدهللا الشالش

ً عضوا 3 –  هذلول بن صالح الهذلول

ا: مهام اللجنة واجتماعا
مراجعة دورية الحتياجات عضوية املجلس من املهارات  شيح لعضوية املجلس مع مراعاة املؤهالت واملعرفة واملعاي األخالقية. ال
ي املجلس  تحديد جوانب الضعف والقوة  ات/التعديالت ال يجب إجراؤها. مراجعة هيكل املجلس والتوصيات بشان التغي املناسبة.
ى استقاللية األعضاء وعدم وجود أي نوع من تعارض املصالح إذا كان  التأكيد الدوري ع حات معالجة جوانب الضعف فيه. ومق
وضع سياسات لتعويضات ومكافآت  ن. العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وضع سياسة ملكافآت األعضاء وكبار التنفيذي

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2012 اربعة اجتماعات. ن وفقا ملعاي ترتبط باألداء. أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي

لجنة االستثمار وتتكون من: / 14.3.4  رابعاً
رئيساً 1 –  يوسف بن عبدهللا الشالش

ً 2 –  عبداللطيف بن عبدهللا الشالش                عضوا

ً 3 –  ماجد بن رومي الرومي                عضوا
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ً 4 –  عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش                  عضوا

ً 5 –  خالد بن عبدهللا الشالش                              عضوا

ا: مهام اللجنة واجتماعا
اتيجية  ى إس اإلفادة من تطور السياسات العقارية العامة واألسس واملبادئ واألهداف والقواعد واملؤشرات واألغراض واملوافقة ع
ى تنفيذ  وإعداد السياسات وأسس بيع وشراء وتطوير العقار مساعدة مجلس اإلدارة ع الشركة العقارية من خالل خطة طويلة األجل.
اتيجية العقارية طويلة األجل، ودراسة  مراجعة وإجازة اإلس مهامه النظامية ومسؤولياته اإلشرافية املتعلقة بأنشطة االستثمار.
تحديد أهداف وأغراض وأسس  عمليات االمتالك والبيع املحتملة، والتوصية فيما يتعلق بالتشريعات الحكومية الخاصة بالعقار.
اتيجية وتوي مسؤولية األداء السليم  وإعداد البدائل اإلس املراجعة الدورية ألداء االستثمار. ا. ام اإلدارة  ى ال االستثمار واإلشراف ع
ن انسجامه مع سياسات  ى االستثمار وتأم اإلشراف ع لهذه البدائل. دراسة سياسة إدارة املخاطر، والبيانات املتعلقة بإدارة االستثمار.
وقد  ى تجاوز أي عقبة تعوق جدواه. تشجيع فرص االستثمار املتاحة للشركة، وتسهيل إجراءاته والعمل ع االستثمار ورغبات العمالء.

عقدت اللجنة خالل عام 2012 أربعة اجتماعات.

ن 15  املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي
ى املكافآت  ن الذين تلقوا أع ي قائمة توضح املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذي فيما ي

ي 2012 والتعويضات من الشركة خالل العام املا

أعضاء املجلس البيان  (بالريال السعودي)
التنفيذين

أعضاء املجلس غ 
ن املستقل ن/ التنفيذي

ى املكافآت  ن ممن تلقوا أع كبار التنفيذي
م املدير العام واملدير  والتعويضات (بما ف

ي) املا
8,006,400--الرواتب والتعويضات

2,241,792--البدالت
---املكافآت الدورية والسنوية

ية ---الخطط التحف
أي تعويضات أو مزايا عينية أخري 

---تدفع بشكل شهري أو سنوي
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ا خالل العام 2012. ي  اسهم الشركة والتغ  ن  16  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي
ي الصفةاالسم عدد األسهم 

بداية العام
ي  نسبة امللكية 

بداية العام
ي  ي التغ  صا

عدد األسهم 
خالل العام

ي  ي األسهم  إجما
اية العام

ي نسبة  إجما
اية  ي  التملك 

العام

صفة امللكية

يوسف بن عبدهللا 
الشالش

رئيس مجلس 
اإلدارة

مباشرة83,989,0837.78%083,989,0837.78%

غ مباشرة:4,082,8030.38%1,962,803-2,120,0000.20%
حصة من ملكية 

شركة خاصة

هذلول بن صالح 
الهذلول

عضو مجلس 
اإلدارة

مباشرة67,869,1356.28%34,980,653-32,888,4823.05%

غ مباشرة:00.00%4,923,3364,923,3360.46%
حصة من ملكية 

شركة خاصة

خالد بن عبدهللا 
الشالش

عضو مجلس 
اإلدارة

مباشرة98,352,7459.11%098,352,7459.11%

غ مباشرة:6,832,4950.63%6,832,495-00.00%
حصة من ملكية 

شركة خاصة

ملكية أقارب من 9570.00%09570.00%
الدرجة األوى

ماجد بن عبدالرحمن 
القاسم

عضو مجلس 
اإلدارة

مباشرة57,859,1475.36%55,059,147-2,800,0000.26%

غ مباشرة:00.00%44,310,02244,310,0224.10%
حصة من ملكية 

شركة خاصة

ملكية أقارب من 639,1540.06%0639,1540.06%
الدرجة األوى

طارق بن محمد 
الجارهللا

مباشرة%3,333,3010.31-20,000,000%23,333,3012.16عضو مجلس اإلدارة

حصة 19,933,4091.85%019,933,4091.85% غ مباشرة:
من ملكية شركة 

خاصة

عبدالعزيز بن عبدهللا 
الشالش

مباشرة%5,0000.00-25,135,672%25,140,6722.33عضو مجلس اإلدارة

حصة 10,174,3440.94%10,174,344-00.00% غ مباشرة:
من ملكية شركة 

خاصة

مباشرة%4,598,3630.43-8,000,000%12,598,3631.17عضو مجلس اإلدارةماجد بن رومي الرومي

حصة 11,420,1821.06%11,420,182-00.00% غ مباشرة:
من ملكية شركة 

خاصة

عبداللطيف بن عبدهللا 
الشالش

مباشرة%4,483,0000.42-5,235,756%9,718,7560.90عضو مجلس اإلدارة

عبدالكريم بن حمد 
ن البابط

عضو مجلس 
اإلدارة

مباشرة7,000,0900.65%6,998,090-2,0000.00%

عبدالرحمن بن 
ن  عبدالعزيز الحس

(شخصه)

مباشرة%01,0000.00%1,0000.00عضو مجلس اإلدارة

ملكية أقارب من 190.00%0190.00%
الدرجة األوى

عبدالرحمن بن 
ن  عبدالعزيز الحس

(ممثل الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية)

ملكية الهيئة %043,780,4574.05%43,780,4574.05عضو مجلس اإلدارة
العامة للتأمينات 

االجتماعية

عبدالرحمن حمد صالح 
الحركان

مباشرة%10,00010,0000.00%00.00املدير العام

أحمد بن صالح 
الدحيالن

مدير املراجعة 
الداخلية

مباشرة60,0000.01%060,0000.01%

يأناند راهيجا -%00.0%000.0املدير املا
ي %346,230,32832.06-136,555,784%482,786,11244.70اإلجما
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ن وأقرباءهم) أبلغوا الشركة  17  وصف ألي مصلحة تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي
ة. ي تلك الحقوق خالل السنة املالية األخ ، وأي تغي  بتملكهم 5%أوأك

     

ي التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة  ي فئة األسهم ذات األحقية  وصف ألي مصلحة  ي: ا كما ي كما تلقت الشركة إخطارات أخرى تبيا

ن وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق. الشركة وكبار التنفيذي

18  حوكمة الشركة 
ى  ا ع ى مستوى وتعزيز قدرا ى أع ا ع ا النظام الذي يتم من خالله توجيه وادارة أعمال الشركة ومراقب تعرف الشركة الحوكمة با
ام بتطبيق سياسات واجراءت عمل الشركة واالمتثال للمتطلبات  اتيجية طويلة االجل وذلك من خالل االل تحقيق االهداف االس

القانونية والتنظيمية.
ى سالمة اعمال الشركة ويعزز ثقة  يؤمن مجلس ادارة الشركة بأن وجود برنامج حوكمة مالئم للشركة أمر بالغ االهمية حيث يحافظ ع
ن فعالية واداء نظام الحوكمة من خالل مراقبة أداء اللجان التابعة  ى مجلس اإلدارة بانتظام لتحس ا وبناءا عليه يس املستثمرين ف

ملجلس اإلدارة.
ي حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة  ي 31 ديسم 2012م قامت الشركة باتباع اللوائح والنظم الخاصة  ية  ى مدار السنة املن ع
ى  ك ع ي تسي واداء أعمالها مع ال اهة  ى مستويات املسئولية والشفافية وال ي تحقيق أع تتمثل فلسفة الشركة  السوق املالية. 

ي مجالها. ن  ام بكل ما يصدر من أنظمة و قوان االل
ي. شيحات واملكافآت، اللجنة التنفيذية، لجنة املراجعة، لجنة االستثمار، واملستشار الشر لجنة ال تتألف لجان مجلس اإلدارة من:
ى التفاصيل الخاصة  يمكن االطالع ع ا. ا وواجبا ا ومسئوليا لكل لجنة من هذه اللجان مواثيق وأحكام تحدد مجال عملها وصالحيا

ى الجزء املعنون "لجان مجلس اإلدارة" من هذا التقرير. بكل لجنة بالرجوع ا
ن سلسلة من االرشادات وأفضل املمارسات لتعزيز الشفافية والكشف عن املعلومات بالوقت والدقة  هذ وقد طورت الشركة ع السن
قامت الشركة خالل العام 2012م  ا. ا ونظام الحوكمة املعتمد لد ي وادار ا املالية واداءها التشغي ي مايتعلق ببيانا ن وذلك  املناسب

اج أفضل املمارسات الخاصة بأنظمة الحوكمة. ى ان ى عشر سياسات مما يساعد الشركة ع بتحديث عدة سياسات وصل عددها ا
يبين ال األساسي أن النظام حيث قيد الدراسة البند التصويت»، أن «حقوق السادسة من المادة (ب) يتعلق بالفقرة فيما اإلشارة نود

التراكمي. التصويت طريقة هي العامة الجمعية في أعضاء مجلساإلدارة إختيار بند على التصويت طريقة أن

ي نسبة امللكيةنسبة امللكيةعدد األسهمتاريخ اإلخطاراالسم التغ 
%2012/07/0860,000,0005.556 إدريس صالح محمد الهذلول

2012/07/1038,301,7503.546%-2.01%

ي نسبة امللكيةنسبة امللكيةعدد األسهمتاريخ اإلخطاراالسم التغ 
كوري لألوراق املالية %2012/07/1057,859,1475.357شركة م

ي نسبة امللكيةنسبة امللكية عدد االسهمتاريخ اإلخطاراإلسم التغ 
July 8,201242,529,8463.9%شركة رينج لألوراق املالية ذ.م.م
July 9,201249,525,3784.6%شركة برايم لألوراق املالية ذ.م.م
July 10,201216,154,0111.5%شركة هارجن لألوراق املالية ذ.م.م
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19  املراجعة الداخلية
ن املعتمدين من املعهد الدوي للتدقيق  ، وتضم نخبة من املدقق إدارة املراجعة الداخلية تتبع هيكليًا ملجلس إدارة الشركة مباشرةً
هذا وتقوم إدارة املراجعة الداخلية بالتأكد من سالمة اجراءات الرقابة الداخلية ال  ي ويعملون وفق معاي املراجعة العاملية.  الداخ
ن  ام بالقوان ا والتأكد من صحة ودقة القوائم املالية حسب املعاي املحاسبية واالل دف كافة عمليات الشركة وحماية ممتلكا تس
ن عناصر  دف لتحس ي تحقيق أهدافها من خالل تطبيق نظام  كذلك تساعد إدارة املراجعة الداخلية الشركة  واللوائح السارية.
ى تطبيق  ي املخاطر وإنفاذ إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز نظام حوكمة الشركة، كما تحرص إدارة املراجعة الداخلية ع التحكم 
ن ونظم الشركة ولوائحها وقرارات مجلس اإلدارة، وتصدر املراجعة الداخلية تقاريرها مباشرة للجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس  قوان

إدارة الشركة.
ن أداء  حت املراجعة الداخلية خالل سنة 2012 القيام بالتحديث الدوري لبعض السياسات واإلجراءات قصد تحس هذا وقد اق

ي مختلف التكاليف املتعلقة باملشاريع واجراءات الرقابة الداخلية. الشركة والتحكم 

20  نظام الرقابة الداخلية بالشركة 
دف معالجة  نظام الرقابة  الداخلية بدار األركان عبارة عن إجراء متكامل تنفذه اإلدارة وموظفو الشركة، وقد تم إعداده ليس
ن واللوائح السارية  ام بالقوان دف كفاءة وفاعلية كافة عمليات الشركة وتأكيد صحة ودقة القوائم املالية واالل املخاطر، كما يس

ي يضمن حماية املمتلكات من التلف أو الضياع أو سوء االستخدام. وبالتا

20.1  عناصر نظام الرقابة الداخلية 

الهيكل التنظيم
اتيجية  ن العالقات الهيكلية بوضوح ال لبس فيه، كما أنه يجسد إس هيكل الشركة التنظيم يحدد املسؤوليات ويفوض السلطات ويب

الشركة وهيكلها االستثماري.

نظم  معلومات متطورة
ي الرقابة داخلية فعالة توفر  ى املعاي العاملية وتساهم بفاعلية  ى مجموعة من األنظمة املتطورة ال تعتمد ع تعتمد دار األركان ع

معلومات دقيقة وشفافة.

إجراءات الرقابة الداخلية
ي لشركة دار األركان، ويجري تطبيقها بصفة  إجراءات الرقابة الداخلية تشمل الرقابة اإلدارية واملحاسبية ونظام التحكم الداخ

دورية.

نظام توثيق الرقابة الداخلية
ن وإجراءات الفحص واالختبارات  ي تدريب املوظف ا  يتم حفظ وتصنيف كافة الوثائق املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية لالستفادة م

دف التأكد من كفاءة وفعالية النظام. ال تس
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ن توافر الكفاءات الالزمة للموظف
ي والعاملي لالضطالع بتنفيذ اجراءات الرقابة الداخلية بكفاءة  ى املستوى املح سعت شركة دار األركان لتوف أفضل الكفاءات ع

وفاعلية.

20.2  نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
ا ملجلس  خالل عام 2012، قامت لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة بدراسة تقارير املراجعة الداخلية الدورية وقدمت توصيا
هذا وقد قام مجلس اإلدارة بمراجعة أداء الرقابة الداخلية املتعلقة باإلجراءات املالية والتشغيلية و توافقها مع اللوائح ونظم  اإلدارة.

ى أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. إدارة املخاطر ويقر مجلس اإلدارة بأن نظام الرقابة الداخلية أعد ع

21  عالقات املستثمرين
ن  اتيجية للشركة، ودائما ما هناك حوار منتظم ب ي ذات أولوية اس ن واملستثمرين واملجتمع املا يعد االتصال املستمر مع املساهم
خالل العام اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات ال تضمن  ن. ن والدولي ن واملستثمرين املحلي مسئوي الشركة التنفيذين واملساهم
ى املعلومات باإلفصاح املستمر تبعاً لقواعد هيئة السوق املالية، وذلك ع القنوات  ي الحصول ع ى حقوق حملة األسهم  الحفاظ ع
املخصصة ويتضمن اإلعالن عن النتائج املالية الفصلية والنتائج املالية السنوية وتطورات املشاريع وتوصيات مجلس اإلدارة وأي 

تطورات جوهرية تخص أعمال الشركة.
ي بصفة عامة، ونشر املعلومات الصحيحة املتعلقة بالشركة وبتطور  ن فاعلية اإلتصال باملستثمر واملحلل واملجتمع املا دف تحس و
ة  ن من بيوت الخ ن املالي ى األسهم او الصكوك واملحلل ا من حام أعمالها تنظم الشركة سلسة من االجتماعات الدورية مع مستثمر
دف التاكد من فاعلية التواصل بشكل دوري امياناً من إدارة  املالية املحلية والعاملية الذين يقومون بالتغطية التحليلية للشركة، هذا 

ى الفهم والتقييم العادل للشركة. الشركة بأهمية األفصاح الدقيق واملنتظم الذي من شأنه أن ينعكس ع
ى االستفسارات  كما تقدم إدارة الشركة الدعم املستمر للمساهم من خالل توف الكوادر املؤهلة بقسم عالقات املستثمرين للرد ع
ونى وكما  يد األلك يد أو الفاكس أو ال ن من خالل الهاتف املجاني أو ال فيما يتعلق بتطور أعمال الشركة وحسابات وسجالت املساهم

وني. طورت الشركة صفحة تفاعلية تمكن املستثمر واملحلل واملساهم من طلب املعلومات من خالل موقعها اإللك
ي  اتخاذ القرارات، وذلك من  ن لحضور اجتماعات الجمعيات العامة واملساهمة  ى توجيه الدعوة لكافة املساهم درجت الشركة ع
ونى للشركة والصحف اليومية  وني للسوق املالية السعودية (تداول) واملوقع اإللك خالل كافة قنوات اإلعالن ال تشمل املوقع اإللك
ا كوادر مؤهلة ومدربة لضمان كفاءة وشفافية تسجيل وإحصاء األصوات وفرز النتائج  وتسخ إمكانات األنظمة اآللية ال تشرف عل
ي  26 ى بنود الجميعة العامة العادية التاسعة املنعقدة  ي التصويت ع ي وجود الجهات الحكومية املنظمة.هذا وقد شارك املساهمون 

يونيو 2012م.
ا، شاركت الشركة بأك من فاعلية دولية للمستثمرين لعرض قصص  ى توسعة قاعدة مستثمر انطالقًا من حرص دار األركان ع
ي، وايضاح  ذه الفاعليات عن ثقل ومتانة مركز الشركة املا نجاحها ومشاريعها الحالية وخططها االستثمارية وقد ع تواجد الشركة 

ا القطاع العقاري السعودي والبيئة االستثمارية باململكة بشكل عام. الفرص املتعددة ال يحظي 
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ا خالل عام 2012م. ن مقابالت دار األركان مع قاعدة مستثمر ي يب رسم توضي

 22  خدمات البيئة واملجتمع 
ي العوامل اإلجتماعية واالقتصادية والصحية واألمنية  ى القيم اإلجتماعية السائدة وترا ا ع تحرص الشركة خالل ممارسة أنشط
ي وسط مدينة جدة واحدًا  ويعت مشروع تطويرمنطقة قصر خزام  والبيئية والثقافية للتطوير العمراني باململكة العربية السعودية.
ك مع الجهات الحكومية لتطوير منطقة قصر  ي  مجال املسؤولية اإلجتماعية وذلك من خالل العمل املش من أبرز إسهامات دار األركان 
هذا املشروع من شأنه أن يرفع من القيمة العمرانية للمنطقة ويوفر فرص استثمارية ووظيفية،  خزام واملناطق العشوائية املحيطة به.
قامت الشركة بربط منطقة مشروع شمس  أيضاً ن. ن واملقيم ن البيئة الصحية واآلمنة والصالحة للعيش الكريم للمواطن عن تأم فضالً
ًا وطوله 4 كليوم وتكلفته 30 مليون لایر وهذا الشارع يعت االمتداد الجديد لطريق  ن بشارع عرضه 52 م العروس بطريق فلسط

فع من قيمة املنطقة العمرانية. ن بمدينة جدة وس ن شرق طريق الحرم فلسط
ي  الكث من املناشط الفكرية ال تتصدى بالتحليل والتشخيص لقضايا القطاع العقاري واالسكان وطرح  ساهمت الشركة أيضاً 
ا وزارة  ي  ورش العمل الخاصة بدراسة الحلول االسكانية باململكة ال نظم ا ولعل ابرزها كان مساهمة الشركة  الحلول املبتكرة ملعالج

األسكان، وابداء الرأي بمسودة التشريعات التنظيمية ألنظمة الرهن العقاري الصادرة من مؤسسة النقد العربى السعودي.
ى  ك ع م الذي من شأنه أن يوفر البيئة الصالحة لل ن بالشركة وعائال املسؤولية اإلجتماعية شملت كفالة العيش الكريم للعامل

تجويد األداء وتطويره.
ي إطار دعمها للفعاليات واألنشطة املحفزة للنشاط العقاري، باعتبارها أحد  ي املعارض املتخصصة  كما تأتي مشاركة دار األركان 
ات وتبادل  ي القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة لتبادل املعارف والخ ن  الوسائل االتصالية املهمة والحيوية مع املتخصص
ى التواصل املباشر مع الشرائح املختلفة ألفراد املجتمع  ي املنطقة، باإلضافة إ ي تطوير القطاع العقاري  وجهات النظر ال تسهم 
م وعرض منتجات الشركة أمامهم ع طرح املزيد من الحلول واملنتجات العقارية  م ومتطلبا ى رغبا وعمالء الشركة والتعرف ع
ذات  العصرية،  السكنية  الوحدات  من  متطورة  ملفاهيم  املجتمع  أفراد  احتياجات  وتلبية  السوق،  ملتطلبات  باالستجابة  الكفيلة 

مواصفات ومعاي رفيعة املستوى.

ا  ي اململكة ع التعريف بإنجازا ي التطوير العقاري  ى مكانة وسمعة "دار األركان" وتبؤها موقع الريادة  وتؤكد هذه املشاركات ع
من املشاريع العقارية واإلسكانية ذات األهمية الحيوية والقيمة املضافة نتيجة ما تحفل به من مزايا وجاذبية  ً ً وافرا وامتالكها رصيدا

ي اململكة. ى مكانة بارزة ضمن خارطة املشهد العقاري  استثمارية وال تجعل من دار األركان تستحوذ ع
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ي العام 2012 22.1  مشاركات ورعايات دار األركان 

22.1.1  معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الخامس عشر - الرياض
دف دار األركان من  ي مدينة الرياض، و ي معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الخامس عشر والذي أقيم  شاركت دار األركان 
ي وقت  ا فيما يتعلق بتطوير السوق العقارية عمومًا واإلسكانية بشكل خاص،  ا وإنجازا ا خالل هذه املشاركة لعرض فكرها وخ
ي تلبية الطلب  ى القطاع الخاص مواكبة هذه الدعم  حكومياً غ مسبوق مما يحتم ع ي اململكة دعماً يشهد فيه القطاع االسكاني 
ي توجهات الدولة االسكانية من خالل امل  ا الوطنية نحو املساهمة  ى االضطالع بمسوؤلي ، وتحرص دار األركان ع االسكاني الكب
ي التطوير الشامل واملؤسساتي لألحياء  ا  ى إنشاء بيئات سكنية مكتملة الخدمات، وفق فلسف قدمًا نحو تحقيق أهدافها الرامية إ

ي اململكة. السكنية من خالل مشاريعها العمالقة 

دبي 22.1.2  املعرض الدوي للمراكز والوكاالت التجارية -
ي  ي املعرض الدوي للمراكز والوكاالت التجارية بالشرق األوسط وشمال افريقيا الذي أقيم  شاركت شركة دار األركان للتطوير العقاري 
ي املنطقة، حيث شاركت دار األركان بمشروع القصر مول. ى شركات تطوير املراكز التجارية وشركات التجزئة  مدينة دبي بمشاركة ك

ى مستوى املنطقة، وشكل فرصة ممتازة  ي قطاع تطوير املراكز التجارية وقطاع التجزئة ع ويعت املعرض من أك املعارض املتخصصة 
ى  ويجية ال يتيحها املعرض من خالل التواصل مع ك للشركة لعرض مشروع القصر مول واالستفادة من الفرص التسويقية وال
ا التواجد وافتتاح فروع  ي  خطط توسعا دف  ي املنطقة والشركات والوكاالت العاملية الجديدة ال تس الشركات والوكاالت التجارية 

ي  اململكة. لها 

23  املوارد البشرية
م ي   ن  ا وح تستع ات والكفاءات البشرية للعمل لد ي  ظل االهتمام البالغ ال توليه إدارة الشركة ي  عملية جذب واستقطاب افضل الخ
ي. ا باالستثمار ي العنصر البشري من خالل بناء القدرات وتطوير املهارات البشرية كما ي تم كث مواجهة تحديات العمل اآلنية واملستقبلية و

 • 

 •

 •

 •

 •

 •

ي ومنحهم أفــضل املنافع والتعويضات . ي والخار ي سوق العمل الداخ استقطاب أفضل الكوادر البشرية 
ومجال  والهندسية  املالية  املجاالت  ين  املتم ن  السعودي الطلبة  الستقطاب  السعودية  بالجامعات  املهنة  يوم  ي   املشاركة 

التسويق.

ي ومن ثم تعديلها بما         ا بالسوق املح تم خالل العام 2012م مراجعة وتقييم للمزايا املالية املمنوحه ملعظم موظفي  الشركة ومقارن
يتوافق مع السوق.( 32% من موظفي الشركة )

ا للتطور الذي يشهده    ا ح تضمن إدارة الشركة مالئم تم خالل العام 2012م مراجعة سياسات املوارد البشرية الداخلية وتحدي
سوق العمل السعودي.

ن  ن وأسرهم املباشرة، ال سيما أن خدمات التأم ي لكافة العامل ن الص خالل العام 2012 وسعت إدارة الشركة نطاق منافع التام
ة  ي تتم ع شبكة من املرافق واملراكز الطبية املتم الص

ي العام املقبل. بلغ عدد  اية عام 2012م وتم رصد االهداف ال يجب تحقيقها  تم تقييم االداء السنوي لجميع موظفي الشركة ب
اية 2012 ي الشركة 350 ب القوى العاملة 
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ا. 24 بيان باملدفوعات النظامية املستحقة خالل العام 2012 مع وصف موجز لها وبيان أسبا

ا التابعة. ا تمثل القيمة املوحدة للشركة و شركا نود أن نش أن قيمة املدفوعات النظامية املستحقة املشار إل

25  أهم أحداث وإنجازات 2012 م
•  

•  

•  
•  

 

السببالوصف 2012 بالريال السعوديالبيان

التأمينات 
اإلجتماعية

تم سداده وفقا ألحكام وقواعد املؤسسة العامة للتأمينات 1,828,642
االجتماعية باململكة وتم سدادها بالكامل

متطلب نظامي

اك الغرفة التجارية ورسوم 336,131رسوم حكومية رسوم رخص البناء واش

ها وتم السداد  ات استقدام وتجديد إقامات وغ تأش
بالكامل

متطلب نظامي

تم سداده وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات 5,045,957زكاة
ي  اململكة مصلحة الزكاة والدخل 

متطلب نظامي

ى 7,210,730اإلجما

ي الرياض). افتتاح القصر مول (من أك املجمعات التجارية  
سداد (3.75) مليار لایر سعودي قيمة اإلصدار الثاني من الصكوك.

ي اململكة». الفوز  بجائزة «أك مشروع إسكاني لعام (2012) 

الفوز  بجائزة االمتياز العقاري (2012) من (EUROMONEY) «كأفضل مطور سك باململكة ».



 شركة دار األركان للتطویر العقاري 
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 
 القوائم المالیة الموحدة وتقریر مراجعي الحسابات                               

2012دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 



 شركة دار األركان للتطویر العقاري
 ( شركة مساھمة سعودیة )

 
 مراجعي الحسابات القوائم المالیة الموحدة وتقریر

 2012دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
 الصفحة فھرس

  

 1  تقریر مراجعي الحسابات

  

 2  قائمة المركز المالي الموحدة 

  

 3  قائمة الدخل الموحدة 

  

 4 الموحدة   ةالنقدی اتقائمة التدفق

  

 5 الموحدة  المساھمینقائمة التغیرات في حقوق 

  

 23 - 6 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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 الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  2012دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
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 معلومات عامة  - 1

اري ان للتطویر العق عودیة، " )الشركة( " شركة دار األرك اھمة س اض، شركة مس ي الری م  مسجلة ف اري رق بموجب السجل التج

    .م )18/7/2000ھـ (الموافق 16/4/1421بتاریخ  1010160195
 

ة بالمجموعة ) تعمل ا مجتمع ا ( یشار إلیھ ة لھ ى الشركة والشركات التابع ي مجال ت بالدرجة األول أجیر  طویرف ع وت  المشاریعوبی

  .واألنشطة المرتبطة بھا العقاریة
 

رمیم ). وعةمجمتعمل ال دم والت ة (اإلنشاء واإلصالح والھ اني السكنیة والتجاری ة للمب ة نشاط  في االنشاءات العام اه طبیع ورد أدن ن

 :لمجموعةالشركات التابعة ل
 

ار اضشركة ذات مسؤولیة محدودة –ت اشركة دار االركان للعق ل، مسجلة في الری ة بالكام ة مملوك بموجب السجل  ، شركة تابع

ار28/7/2008ھـ (الموافق 25/7/1429بتاریخ  1010254063التجاري رقم  ك العق السكني والتجاري  م) وتعمل في تطویر وتمل

 وتشغیل وصیانة المباني السكنیة والتجاریة والمرافق العامة.  وتقدیم خدمات ادارة
 

ة بالكامل،شركة ذات مسؤولیة محدودة – شركة دار االركان للمشاریع ة مملوك اضمسج ، شركة تابع بموجب السجل  لة في الری

م  اري رق اریخ  1010247583التج ق (28/3/1429بت ـ المواف كنیة 5/4/2008ھ اني الس ة للمب اوالت العام ي المق ل ف م) وتعم

 الترمیم).و الھدم،  االصالح، والتجاریة (االنشاء
 

ةشركة ذات مسؤولیة محدودة – شركة دار االركان لالستثمار التجاري ل، ، شركة تابعة مملوك بموجب  مسجلة في الریاض بالكام

م  اري رق جل التج اریخ  1010247585الس ق (28/3/1429بت ـ المواف ي5/4/2008ھ ل ف ال م) وتعم ك مج راء وتمل أجیر  ش وت

 .العقارات واألستثمار في
 

ان شركة صكوك دار دودة – األرك ؤولیة مح ركة ذات مس ل،ش ة بالكام ة مملوك ركة تابع اض ، ش ي الری جلة ف لسجل بموجب ا مس

 م) وتعمل في  اإلستثمار والتطویر العقاري.16/9/2008ھـ الموافق (16/9/1429بتاریخ  1010256421التجاري رقم 
 

شركة ذات مسؤولیة محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الریاض بموجب السجل التجاري  – شركة صكوك األركان

م  اریخ  1010274407رق ـ المو 11/10/1430بت ق ( ھ راء 1/10/2009اف ار وش ویر العق یانة وتط ي إدارة وص ل ف م ) وتعم

 األراضي والمقاوالت العامة.
 

شركة ذات مسؤولیة محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الریاض بموجب السجل التجاري  – ثوابت االستثمارشركة 

 م ) وتعمل في االستثمار والتطویر العقاري. 19/10/2009ھـ الموافق (  30/10/1430بتاریخ  1010275449رقم 
 

شركة ذات مسؤولیة محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الریاض بموجب السجل التجاري  – سیادة االستثمارشركة 

 م ) وتعمل في االستثمار والتطویر العقاري. 19/10/2009ھـ الموافق (  30/10/1430بتاریخ  1010275448رقم 
 

 وغیر مباشر الشركات التابعة المذكور أعاله. رشكامل بشكل مبالبا شركة دار األركان للتطویر العقاريمتلك  ت
 

 تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة المذكورة أعاله. المرفقة إن ھذه القوائم المالیة الموحدة
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 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة   - 2
 

 اإلعداد أسس -2.1

م داد ت ة اع وائم المالی اً لمع الق دة وفق بة  اییرالموح االمحاس ارف علیھ ة السعودیة المتع ة العربی ي المملك عودیة الصادرة  ف ة الس عن الھیئ

  .للمحاسبین القانونیین
 

 العرف المحاسبي  -2.2
ة وائم المالی ة وباستخدام اساس االستحقاق للمجموعة الموحدة أعدت الق ة التاریخی دأ التكلف اً لمب وم استمر وفق تثناءومفھ  اریة النشاط باس

ة ، ة العادل تثمارات مقایضات أسعار العموالت والتي یتم قیاسھا بالقیم تم تس واالس ة والتي ی وق في شركات زمیل ة حق اً لطریق جیلھا وفق

 .الملكیة
 

  توحید الأسس  -2.3

وائمللمجموعة الالقوائم المالیة الموحدة  تتضمن ة للشركات وال ق ا  التي منشآتالمالی ةمجموعة (التسیطر علیھ م ا) شركاتھا التابع ي ت لت

 .2012دیسمبر  31 حتى تأسیسھا

 

ركات  يالش ة ھ ث التابع آت بحی ة  منش ون للمجموع غیلیةیك ة والتش ات المالی ي السیاس تحكم ف ى ال درة عل ا الق ة  لھ ى منفع للحصول عل

 ، حسب االقتضاء. ستبعادالتاریخ الفعلي لإل حتى لإلقتناءالفعلي بشكل كامل من التاریخ  التابعة الشركاتتم توحید . مجموعةاقتصادیة لل
 

بیة  المجموعة تخدمتس ة طریقة الشراء المحاس ة الشراء بالقیم اس تكلف ة . وتق اء شركات تابع د إقتن ةفي المحاسبة عن للموجودات  العادل

تم وأدوات حقوق الملكیة المصدرة والمطلوبات المتكبدة ، باإل / المحولة المستحوذة ا ی اء. كم ة مباشرة باإلقتن الیف المتعلق ى التك ضافة إل

ة اة واإللتزامات المحتمل ات المحددة المقتن ة ب قیاس الموجودات والمطلوب ةالقیم وق  العادل اء بصرف النظر عن أي حق اریخ اإلقتن في ت

رة من الموجودات والمطلوبات المعترف تظھر حقوق الملكیة غیر المسیطرة على أساس نسبة الملكیة غیر المسیط .ملكیة غیر مسیطرة 

ة . وفي حال حدوث أبھا وق الملكی ى حق ا عل تم تحمیلھ وق فی ذه الحق ر المسیطرة وتتجاوز ھ ة غی وق الملكی اً تخص حق ائر الحق ي خس

 للشركة األم. 

 
تم الموجوداتحصة المجموعة في صافي التي تتجاوز  قتناءاإلتكلفة إن الزیادة في  اة ی ة  تسجیلھا كشھرة. اذا كانت المحددة المقتن تكلف

 الموحدة.الدخل  قائمةفي  ةمباشر یتم تسجیلھاقتناء) اإلخصم على  ة المقتناة (المحدد الموجوداتالقیمة الدفتریة لصافي  أقل منقتناء اإل

 
امالت التي ت واألرصدة، ،جمیع المعامالت الداخلیة للمجموعة إستبعادیتم  ى المع ة عل ر المحقق ینوالمكاسب غی   مجموعةشركات ال تم ب

ً  .في التوحید  حولة.موجودات المإنخفاض في قیمة ال أدلة على وجود العملیة إال إذا أظھرتالمحققة الخسائر غیر  تستبعد أیضا
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 في شركات زمیلة استثمارات      

ا م علیھ وذ مھ یس الشركات الزمیلة ھي تلك التي یكون للمجموعة القدرة على ممارسة نف  مشتركة، من خاللسیطرة أو سیطرة  ولكن ل

 .للمستثمر بھ المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة المشاركة في القرارات

 

ب المالیة القوائمفي ھذه  زمیلةالشركات موجودات ومطلوبات النتائج وتم إدراج  ا الموحدة باستخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاس دا ة فیم ع

تث عتلك الذي تم تصنیفھا كإس ة تسجل  .مارات متاحة للبی تثمارات في الشركات الزمیل الي االس ة المركز الم ي حصة  وحدةالمفي قائم ف

ك ة الزمیلة. المجموعة من صافي موجودات الشرك ال یتم اإلعتراف بخسائر الشركات الزمیلة التي تتجاوز حقوق ملكیة المجموعة في تل

 الشركات.
 

ة  تجاوزأي  اءاإلفي تكلف وق قتن اة الموجوداتالمجموعة في صافي  حصة ف ة المحددة المقتن اریخ  في الشركة الزمیل اءفي ت تم  اإلقتن ی

تتقییم اإلنخفاض في القیمة لالستثمار ویتم  المسجلةضمن القیمة  االعتراف بھ كشھرة . تدرج الشھرة ذا االس ثمار. أي نقص كجزء من ھ

اء اإلتكلفة  في ة في  المحددة في اتالموجودحصة المجموعة في صافي  تحتقتن ى الشركة الزمیل اء (خصم عل اریخ االقتن اء) اإلت قتن

 الموحدة. قائمة الدخلفي  یعترف بھ
 

 

ة بحدود نسبة ملكیة المجموعة األرباح والخسائر عند حدوث أي تعامالت بین المجموعة مع أي شركة زمیلة، تستبعد . في الشركة الزمیل

ذه في حولة والموجودات الم ض في قیمةإنخفالخسائر أدلة على وجود اقد توفر  ة اإلنخفاض في  ھ تم تسجیل مخصص لمقابل األحوال ی

 قیمة ھذه الموجودات.
 

 

 ممتلكات ومعدات 4-2

 وأي إنخفاض في القیمة. ستھالك المتراكم اإل ناقصا بالتكلفة الممتلكات والمعدات تسجل
 

، وذلك العمر اإلنتاجي المقدر، وعلى مدى ( عدا األراضي ) رة للموجوداتالمقد القیمة المتبقیة ناقص تكلفةال علىستھالك اإل یحسب

  :بحسب نسب االستھالك التالیة، القسط الثابتباستخدام طریقة 

 %3 مباني
 %20-%5 تحسینات على مباني مستأجرة

 %25 سیارات
 %20 معدات وأجھزة
 %25-%20 معدات مكتبیة

 
تبعادأحد األصول على أساس الفرق بین إلستبعاد أو التخلص من اخسارة الناجمة عن الربح أو الیحدد  ة  صافي المحصل من اإلس والقیم

 .الموحدة ائمة الدخلقبھا في  رفیعتو صللألالدفتریة 
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ا  تراجع ،في كل تاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة  ة لموجوداتھ ة الدفتری اوالملمالمجموعة القیم د م ان ھ سة لتحدی اك أيإذا ك  مؤشر ن

بغیة  لموجوداتالمبلغ القابل لإلسترداد ل یقدر ،ر موجودشإذا كان ھذا المؤ. في القیمة اإلنخفاضلخسارة  تخضع الموجوداتعلى أن ھذه 

در  ،األخرى صولاألنقدیة مستقلة عن تدفقات  دولی الأن األصل  في حال .في القیمة تحدید مدى خسارة اإلنخفاص غ تق المجموعة المبل

 ل.النقد التي ینتمي إلیھا األص لوحدة تولید لالستردادقابل ال

 
ة لألالمقدر أقل من القیمة الدفتریة فإذا كان المبلغ القابل لإلسترداد لألصل  ة الدفتری غ  صلیتم تخفیض القیم ى المبل ل إل  سترداد.لإل القاب

 كمصروف فوراً. في القیمة خسارة اإلنخفاضبیتم اإلعتراف 
 

 استثماریة ممتلكات  5-2

ات ر الممتلك تثماریة تظھ اة  االس أجیر المقتن دف الت راكم  وو/أ بھ تھالك المت ة ناقصا االس ال ، بالتكلف ة رأس الم ادة قیم ارة أيولزی  خس

ة یتم إستھالك تكلفة األصل إنخفاض في القیمة معترف بھا. ة المتبقی ا القیم اً منھ دا األراضي والممتلكات تحت اإلنشاء ) مطروح ،  ( ع

 إستخدام طریقة القسط الثابت ، وفقاً لنسب اإلستھالك التالیة :ب
 

 %3 مباني
 

القیمة الدفتریة صافي المحصل من اإلستبعاد و الفرق بینتشكل  ستثماریة اإل بیع أوإستبعاد الممتلكات األرباح أو الخسائر الناجمة عنإن 

 .وإعادة اإلستئجاربترتیبات البیع  ، باستثناء تلك التي تتعلقادأواإلستبع البیع لفترة قائمة الدخل الموحدة في  یتم إثباتھا
 

 أعباء التمویل  6-2 

ة ل وھي األصول التي تتطلب ،المؤھلة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج األصول العائدة التمویل تضاف تكالیف تصبح فترة زمنیة طویل

ھ جاھزة لإل لوقت الذي تكون الموجوداتحتى یحین ا األصول، إلى تكلفة ستخدام أوالبیعجاھزة لإل ع.فی الیف إن  ستخدام أو البی ع تك جمی

 .فیھا التي یتم تكبدھا الفترة في قائمة الدخل االولیة الموحدة في  یتم إثباتھاخرى التمویل األ
 

  االدوات المالیة 7-2

دة عن  الي الموح ز الم ة المرك ي قائم ة ف ات المالی ودات والمطلوب ات الموج تم إثب ة ی اً دما تصبح المجموع يطرف ة  ف ات التعاقدی الترتیب

 لألدوات.
 

 الذمم المدینة      

دما تكون  القیمة في مخصص إنخفاض اعتمادالمحققة و قیاس القیمةاً الحق. ویتم العملیة اتمام بقیمةفي األساس  الذمم المدینة إثبات یتم عن

مستردة وفقا لشروط االتفاق  لن تكونن ھذه المبالغ إ ،الدفع) رین عنمتأخ أومالیة  صعوبات لدیھم عمالء متضمنةھناك أدلة موضوعیة (

 قائمة في  القیمة في ویتم إثبات أیة خسارة إنخفاضمن خالل استخدام حساب مخصص  القیمة الدفتریة للذمم المدینة تخفیضاألصلي.  یتم 

   .ةالموحد الدخل
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 النقد والنقد المماثل      
رة د المماثل النقد في الصندوق وتضمن النقد والنقی ي تستحق خالل فت ع أخرى قصیرة األجل  للمجموعة الت ل عن  لدى البنك وودائ تق

 .ثالثة أشھر
 

 المالیة تزاماتاإلل         
ات تصنف ة االلتزام ا لمضمون  المالی ملوفق ة. وتش ات التعاقدی ة الترتیب ات المالی المیة الصكوك االلتزام  المیة ساإل اتالمرابحو اإلس

ً  تسجلو ة. أساسا اء بسعر التكلف ا بن تم الحق ى اً ی الیفتكلفال عل ل تك أة تحمی امالت ة المطف درجالمباشرة و المع ةفي  ت دخل  قائم ة ال األولی

 .مدى عمر األداةعلى  وحدةالم
 

 
 

  ذمم دائنةال       
ً دائنة بالتكلفة یتم إثبات الذمم ال  .العمولة الفعلیةیقة بسعر التكلفة المطفأة باستخدام طر والحقا

 

 مقایضات أسعار العموالت 
ة اس مقایضات أسعار العموالت بالقیم ة،  یتم قی ة إیجابی ة العادل دما تكون القیم ك عن ة ضمن الموجودات وذل ا العادل د قیمتھ ة. تقی العادل

ى األسعار دفقات  وضمن المطلوبات عندما تكون القیمة العادلة سلبیة. تحدد القیمة العادلة بالرجوع إل ة بالسوق وطرق خصم الت المتداول

 النقدیة وطرق التسعیر، حسب ما ھو مالئم. 
 

ا في  المحتفظ بھا للمتاجرة تدرج التغیرات في القیمة العادلة لمقایضات أسعار العموالت تم إدراجھ دخل الموحدة، وی ة ال مباشرة في قائم

 اإلیرادات األخرى. 
 

 انخفاض قیمة الموجودات الملموسة 8-2

الي تاریخ يف الملموسة مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الشركةب المجموعةتقوم  ا  موحدة كل قائمة مركز م ك  إذاللتحقق مم ان ھنال ك

ر  ةمؤش ي القیم اض ف ائر اإلنخف أثرت بخس ودات ت ذه الموج ى أن ھ ة .  ال دیر القیم تم تق ر ی ك المؤش ل ذل ود مث ة وج ي حال ن وف الممك

ةالقیمة المستردة تساوي  .لتحدید مدى خسائر االنخفاض في القیمة داتلتلك الموجوإستردادھا  ا  القیم اً منھ ة للموجودات مطروح المحقق

ة علىتكالیف البیع أو قیمة اإلستخدام ، أیھما أ تم تخفیض القیم ة ، فی ة الدفتری . إذا كانت القیمة المستردة للموجودات مقدرة باقل من القیم

 قیمة المستردة . یتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قیمة الموجودات في قائمة الدخل الموحدة . الدفتریة للموجودات إلى ال
  

  راداتیإلبا عترافاإل   9-2

ل  راداتاإلتمث ة ی ارات  قیم ع العق اتبی تم إثب كنیة واألراضي. ی رادات الس د اإلی ى الح ادیة  إل د االقتص ىأن الفوائ تعود إل ة س  المحتمل

ة بالاإلیرادات تقاس . المھمة وفوائد الملكیة ستنتقل إلى المشتريوإن المخاطر المجموعة  تلمة قیم وم  .المس أجیر، تق ا یخص دخل الت فیم

 المجموعة بإثبات اإلیراد باستخدام طریقة القسط الثابة على فترة اإلیجار.
 

 

 الزكاة  10-2
اً  ولكل فترة مالیة للسنةیتم احتساب وتحقق الزكاة في قائمة الدخل الموحدة  راد وفق ى إنف اةعل ة السعودیة لنظام الزك ة العربی  .في المملك

ھ في  اة المعترف ب ین مخصص الزك ا ب ات م الج الفروق ائي وتع ربط النھ اد ال ویعدل مخصص الزكاة للفترة المالیة التي یتم خاللھا اعتم
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ائمة الدخل الموحدة كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة الموحدة وبین الربط النھائي الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل في ق القوائم المالیة

 في الفترة المالیة التي یصدر فیھا الربط النھائي. ضمن قائمة الدخل وتدرج
 

 عمالت األجنبیةال 11-2

ا ألسعار الصرف  ، مجموعةالتشغیل للو عرض القوائم المالیةعملة ، سعودي اللایر ما عدا البالعمالت األخرى  المعامالتإن  تسجل وفق

اليي كل تارالمعامالت. ف اریخالسائدة في ت ة المركز الم ة االموحدة،  یخ قائم تم ترجم ة المثت ات المالی العمالت تبلموجودات والمطلوب ھ ب

الي الموحدة.  ة المركز الم اریخ قائم ائدة في ت ااالجنبیة إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف الس ة الموجودات والمطل أم ر مالی ات الغی وب

 بأسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید التكلفة.  والمثبتة بالعمالت األجنبیة فتتم ترجمتھا إلى اللایر السعودي
 

 النظامي اإلحتیاطي  12-2

دخل 10 تحتفظ المجموعة بنسبة من نظام الشركات) 176وفقا للمادة ( ل٪ من صافي ال اطي ال مقاب فتت ویجوز ان. نظامياالحتی        وق

 إن ھذا اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع كأنصبة أرباح. ٪ من رأس المال.50االحتیاطي إلى  المجموعة عن الخصم  عندما یصل

 
 تعویضات نھایة الخدمة   13-2

   ق ھذه التعویضاتتستحالمملكة العربیة السعودیة.  في والعمال العمل نظامنھایة الخدمة لموظفیھا وفقا ألحكام تعویضات  تقدم المجموعة

تم االستدراك ل ومدة الخدمة واستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة.باالستناد الى أجر الموظف النھائي  ذهی الیف ھ التعویضات المستحقة  تك

 تسدد عند انتھاء خدمتھ.لموظف، ول األجر الحالي بمعدلفترة التوظیف خالل 
   

 تكالیف منافع التقاعد   14-2

اً أل بالمساھمة تقوم المجموعة ة وفق ةنظم ات اإلجتماعی ة للتأمین تم التعامل مع وتحتسب كنسبة  المؤسسة العام من أجور الموظفین . ی

ذه الخطط منافع التقاعد المدارة من الحكومة كدفعات الى خطط مساھمة محددة حیث أن إلتزامات المجموعة خطط الدفعات الى  ل ھ مقاب

ة ة تق معادل ي خط أ ف ي تنش ك الت د لتل ددة كمصروف عن اھمة المح د المس افع التقاع ى خطط من دفعات ال ل ال ددة . تحم اھمة مح د مس اع

 إستحقاقھا.
 

 تأجیرالعقود   15-2

  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجارالموحدة  الدخل قائمةتشغیلي على الیجار اإل بموجب عقود المدفوعة ل االیجاراتتحمّ 
 

 یةیلالتشغ اریفمصال  16-2

في السنة التي  وحدةالدخل الم قائمةفي مل كمصاریف تحّ ویة التشغیل اریفمصال لتسجیلأساس االستحقاق المحاسبي مجموعة ال تتبع

 خالل تلك الفترات باستخدام التكلفة التاریخیة. مصاریفالعلى  ألكثر من سنة مالیةالمصاریف المؤجلة یتم توزیع یھا. ف تتكبد
 

 استخدام التقدیرات  - 3
دیرات یتطلب استخدام التق في المملكة العربیة السعودیة الموحدة وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا االولیة مالیةالقوائم ال إعدادإن 

محتملة في تاریخ ، واإلیضاحات عن الموجودات واإللتزامات الالمسجلةوجودات والمطلوبات الم مبالغ واالفتراضات التي تؤثر على
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أفضل ھذه التقدیرات تستند أن  على الرغم منخالل فترة التقریر.  المسجلةالموحدة ومبالغ اإلیرادات والمصروفات لمالیة القوائم ا

 .المعلومات المتوفرة لإلدارة عن األحداث واألنشطة الجاریة ، فإن النتائج في النھایة قد تختلف عن تلك التقدیرات

 
 

 الجغرافیة القطاعاتاألعمال وقطاعات   - 4
 

 قطاعات األعمال       

تتماشى  األقسام ھذه الھیكل التنظیمي للمجموعة. التي تطابق أقسامثالثة  بتقسیم المجموعة الىة دارألغراض التقاریر اإلداریة، قامت اإل 

  قارات.األركان للع لالستثمار ودار األركان ودار األركان للمشاریع وتشمل دار ،ستراتیجي ونموذج األعمالاال لتخطیطامع 

        
 المناطق الجغرافیة  

ً  تعمل المجموعة  ة السعودیة حصریا ة العربی داتھو في المملك ع عائ تمدة من اجمی دیر محفظة مس ارات التي ت ذلك،المجموعة.  ھاالعق            ل

 إضافیة. یةجغراف معلومات ال یوجد

 

 المنتجات والخدمات       
اً  لمشاریع ل األركان دارتركز  ةأساس ى تطویر البنی ة عل ى األساسیة التحتی ر المطورة األراضي عل ذه األراضي غی ع ھ ("مبیعات  وبی

رادات والتجاریة  مشاریع السكنیةال وتطویر وبیع أراضي") د إی ذه الممتلكات المطورة لتولی أجیر ھ (" مبیعات الوحدات السكنیة ") أو ت

 اإلیجار"). إیرادتأجیریة ("
 

   : ت متعلقة بھذه المنتجاتفیما یلي معلوما       
 

 

 ( بآالف الریاالت السعودیة )  
 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في 
 2012  2011  

     اإلیرادات
 77.346    25.293    مبیعات الوحدات السكنیة

 3.220.167    3.478.997    مبیعات أراضي
 14.997    52.782    تأجیر ممتلكات

 3.312.510    3.557.072    المجموع
 

 

 
 

 

         
     العملیاتتكلفة 

 64.470    21.026    الوحدات السكنیة
 1.873.250    2.121.016    أراضي

 5.777    21.324    تأجیر ممتلكات
 1.943.497    2.163.366    المجموع
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     إجمالي الربح
 12.876    4.266    الوحدات السكنیة

 1.346.917    1.357.981    أراضي
 9.220    31.459    تأجیر ممتلكات

 1.369.013    1.393.706    المجموع
     

 

 ، صافي ذمم مدینة - 5

 ( بآالف الریاالت السعودیة)   
  2012  2011 

 1.232.187    1.497.228    عمالء
 ) 4.479(   ) 4.479(    مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 1.227.708    1.492.749    مجموعال
 

 أخرىومصاریف مدفوعة مقدماً  - 6

 ( بآالف الریاالت السعودیة) 
   2012    2011 

 375.506    563.270   دفعات مقدمة لشراء أراضي 

 38.237    16.589   إیرادات مستحقة

 27.527    14.242   دفعات مقدمة لمقاولین

 3.195    13.419   دفعات مقدمة لموردین

 ً  6.171    11.123   أخرى موجوداتو مصاریف مدفوعة مقدما

 52.837    10.032   ) 15( إیضاح  مقایضات أسعار العموالتلالقیمة االیجابیة 

 3.252    4.070   سلف وعھد الموظفین

 36    36   أخرى 
 506.761    632.781   المجموع
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  ذو عالقةطرف  عم عامالتم - 7

 عالقة : طرف ذوأ) المستحق من 

ة السنةخالل  المجموعةقامت  ل المساكن وھي شركة زمیل ق الشركة السعودیة لتموی ویلھم عن طری  ببیع منازل سكنیة ألفراد جرى تم

رادللمجموعة تج عن ،  .  وقد قامت الشركة السعودیة لتمویل المساكن بسداد المبالغ نیابة عن ھؤالء األف ل من الشركة وإذا ن ذا التموی ھ

 فیما یلي تفاصیل المعامالت : .السعودیة لتمویل المساكن، أي دیون معدومة فلیس لھا حق الرجوع لمطالبة المجموعة بالتعویض

 ( بآالف الریاالت السعودیة)   
 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في          
    2012    2011 

 1.364    143    الرصید ، بدایة السنة
 35.120    11.054    مبیعات

 ) 26(   ) 13(   عموالت 
 ) 36.315(   ) 11.041(   تحصیل

 143    143    الرصید ، نھایة السنة
 

 

 :  طرف ذو عالقةب) المستحق إلى 
 .  مع المجموعة بربح رمزير العقاري إدارة شركة خزام للتطویر العقاري بطلب إستثمار رصید النقد الزائد لشركة خزام للتطوی قامت  
 إن تفاصیل تلك العملیات ھي كالتالي : 
 ( بآالف الریاالت السعودیة)  

 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في    
  2012  2011 

 -        205.425     2012أبریل  1الرصید المحول كما في 
 -  ) 84(   مصاریف / موجودات 

 -  ) 8.710(   إعادة تسدید المدفوعات المقدمة 
 -  1.470    أرباح محملة 

 -  198.101     السنةرصید ، نھایة  
 

 

دیھا اعضاء مجلس إدارة أو مساھمین مشتركین للمجموعة  امالت مع مؤسسات ل تم أي مع نةلم ت ة في  للس           2012 دیسمبر 31المنتھی

 .2011و
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 مشاریع تحت التنفیذ - 8

 :آلجلمشاریع تحت التنفیذ قصیرة ا ) أ 

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
    2012    2011 

 64.469    46.702    تطویر مباني سكنیة وتجاریة

 64.469    46.702    المجموع
 

ذھا  التكالیفتمثل المشاریع تحت التنفیذ قصیرة األجل  ى المشاریع التي تنف ع في المدى  المجموعةالمتكبدة عل ادة البی بغرض إع

 القصیر.

 

 
 :مشاریع تحت التنفیذ طویلة اآلجل ) ب 

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
    2012    2011 

 3.868.580    3.214.085    تطویر مباني سكنیة وتجاریة
 3.978.354    3.924.500    مشاریع تطویر أراضي

 7.846.934    7.138.585    المجموع
 

 
ة األ ذ طویل ة في مشاریع سكنیةجل تتمثل المشاریع تحت التنفی ن تكتمل خالل ا  للمجموعة وأراضي مملوك ي ل شھراً  12ل والت

  ، ویتم االحتفاظ بھا لتحقیق إیرادات مستقبلیة . المقبلة

 
اء  برسملة مجموعةرة الداقامت إ ،السنةخالل  غسالمیة إ صكوكأعب ون 141.90 بمبل :  2011دیسمبر  31(  سعودي لایر ملی

 التنفیذ.  تحت مشاریع  ضمن دي )ملیون لایر سعو 165.30
 

ن  داءاً م ل  1إبت ة             2012أبری وائم المالی ذه الق ن ھ زام م روع خ جلة لمش ذ المس ت التنفی اریع تح د المش دم توحی م ع , ت

 ).11(إیضاح 

 

 استثمارات في أراضي تحت التطویر - 9

 بموجب عقود بغرض تطویر األراضي. أخرىر مع أطراف یمثل ھذا البند استثمارات في أراضي تحت التطوی        
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 ، صافي ممتلكلت إستثماریة   - 10
 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في  
  2012 2011 

    تكلفة
 1.918.823   2.763.626    في بدایة السنة

 830.585   15.575    إضافات 
 14.218   5.268    رسملة تكالیف األقتراض

 2.763.626   2.784.469    السنةفي نھایة 
 

    االستھالك المتراكم
 4.496   10.273    في بدایة السنة

 5.777   37.136    المحمل خالل السنة
 10.273   47.409    في نھایة السنة

 2.753.353   2.737.060    في نھایة السنة الدفتریةالقیمة 
 

 ملیون لایر سعودي ). 378.1:  2011دیسمبر  31ملیون لایر سعودي (  378.1تضمن بند الممتلكات االستثماریة أرض بقیمة ی

 

 في شركات زمیلة استثمار  - 11

وال  تثمار في رؤوس أم راوح حصة الیمثل ھذا البند اس ر مدرجة. تت ك الشركات من  المجموعةشركات غی ى% 15في تل %. 51 إل

اري (51ة استثمرت المجموع وائم KDC% في شركة خزام للتطویر العق د الق ات وقامت بتوحی ى العملی ى سیطرتھا عل ) وحافظت عل

، عقدت المجموعة إتفاقیة خدمات 2012مارس  31. في الفترة الالحقة لـ 2012مارس  31المالیة لشركة خزام مع قوائمھا المالیة حتى 

لعقاري لإلشراف والدعم التقني لمشروع خزام. حیث أن قوة السیطرة على السیاسات ) مع شركة خزام للتطویر اTMSAتقنیة وإداریة (

ات  د الموجودات والمطلوب م عدم توحی ي، ت ة والتطویر العمران اري ھي لشركة جدة للتنمی المالیة والتشغیلیة لشركة خزام للتطویر العق

ة لشركة خزام للتطویر العقاري من القوائم المالیة للمجموعة وتسجیل  اإلستثمار في شركات زمیلة حسب طریقة حقوق الملكیة. إن حرك

 االستثمار في الشركات الزمیلة ھي كالتالي :

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
 دیسمبر 31للسنة المنتھیة في   
  2012  2011 

 1.162.360    1.162.760    الرصید ، بدایة السنة
 -  525.547    التحویل عند عدم التوحید 

 -  ) 945.000(   المباع خالل السنة
 400    850    الحصة في الربح

 1.162.760    744.157       الرصید ، نھایة السنة
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 : إن التفاصیل الموجزة للملكیة فیما یتعلق بالشركات الزمیلة للمجموعة موضحة على النحو المبین أدناه -أ        
 

 نسبة الملكیة  مرالمبلغ المستث  اسم الشركة

( بآالف الریاالت   
   السعودیة)

 %15  120.000    الشركة السعودیة لتمویل المساكن 
 %34  102.000    المملكة العربیة السعودیة  –الخیر المالیة 

 %51  525.547    شركة خزام للتطویر العقاري 
   ) 3.390(   حصة الخسائر المتراكمة 

   744.157      سنةالالرصید ، نھایة 
 

 
" من ھذه القوائم  طرف ذو عالقة" المعامالت مع  7تم اإلفصاح عن تفاصیل المعامالت مع الشركات الزمیلة تحت إیضاح 

المالیة الموحدة .
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 مؤجلة أعباء - 13
 

  التالي:ك خالل السنة األعباء المؤجلة حركة بلغت

 بآالف الریاالت السعودیة  
 دیسمبر  31 للسنة المنتھیة في  
  2012  2011 

 1.916    967    بدایة السنة ، الرصید
 ) 949(   ) 703(   االطفاء  المحمل على السنة

 967    264    نھایة السنة ،الرصید 
 

 ض اإلسالمیةورقال - 14

 بآالف الریاالت السعودیة  
  2012  2011 

 5.437.500    1.687.500    ةدولی – صكوك إسالمیة
 750.000    750.000    یةمحل - صكوك إسالمیة
 1.260.003    2.002.941     یةمرابحة إسالم

    4.440.441    7.447.503 

 ) 55.367(   ) 55.962(   ناقص : تكالیف معامالت غیر مطفأة   
 7.392.136    4.384.479    نھایة السنة  –القروض اإلسالمیة 

 ) 4.634.380(   ) 1.095.120(   الجزء المتداول  – ض اإلسالمیةوقرناقص : ال 
 2.757.756    3.289.359    طویلة األجل – ض اإلسالمیةوقرال

     

 :اإلسالمیة القروض معامالت تكالیف( أ )       
 بآالف الریاالت السعودیة  
 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في  
  2012  2011 

 91.217    55.367    السنةبدایة ، الرصید 

 2.589    46.742    ضافات خالل السنةاإل

 ) 20.148(   ) 12.666(   المرسمل خالل السنة

 ) 18.291(   ) 33.481(   السنةاإلطفاء  المحمل على 

 55.367    55.962    نھایة السنة  ،الرصید 
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 تحلیل القروض :         
 دولیة -صكوك إسالمیة   

 1520وتستحق في  مسجلة في دفاترالمجموعة كوك اإلسالمیة) من الصأمریكي دوالر ملیون 450( سعودي ملیار لایر 1.69مثل ت

عند  مع حق إعادة شراء ملكیة ھذه العقارات العقاري وشركاتھا التابعة طویرلشركة دار األركان للت ھي للعقارات. إن حقوق اإلنتفاع 

من خالل بیع عقارات تلك الصكوك سعودیة خاصة حیث تم إصدار  ربح اإلستثمار مستحق لمنشأةسداد قیمة الصكوك بالكامل . إن 

یتضمن ترتیبات مقایضات إن ھذا التسھیل  قامت المجموعة بإصدار خطاب ضمان لحاملي الصكوك . .مملوكة من قبل المجموعة

 ). 15الثابت (إیضاح  العمولةسعر  أسعار عموالت مستندة إلى مؤشر والتي من شأنھا تخفیض
 

ملیار دوالر  1ملیار لایر سعودي (  3.75، قامت المجموعة بسداد  2012یولیو  16ي عند تاریخ اإلستحقاق فقامت المجموعة 

 أمریكي ) من الصكوك اإلسالمیة المسجلة في دفاتر المجموعة .
 

 

اللایر السعودي حیث أن تقلبات  تعرض لمخاطر الصرف األجنبي یوجدي. ال مریكاأل دوالربالمقومة ) ةاإلسالمیة (الدولی الصكوكإن 

 .الدوالر األمیركي  مقابل ودةمحد
 

 ةمحلی -الصكوك اإلسالمیة 

 .2014ملیون لایر سعودي وتستحق في  750تمثل صكوك إسالمیة مصدرة عن طریق المجموعة بمبلغ 
 

ً تتضمن إتفاقیات الصكوك   . 2012 دیسمبر 31كما في  مالیة إلتزمت بھا المجموعة  شروطا
 

 إسالمیة مرابحة
شكل  مضمونة مقابل بعض ممتلكات عقاریة، على ودولیة، محلیةتجاریة  بنوكمن  ثنائیة تسھیالت مرابحةمیة المرابحات اإلسال مثلت

 6ھذه التسھیالت تتكون من فترات طویلة األجل وقصیرة األجل تتراوح من  واعتمادات مستندیة.وخطابات ضمان  ات إسالمیةمرابح

تسدد على شكل دفعة واحدة ودفعات تسدید بشكل ودفعات ات سنویة دوارة، دفعسنوات مع جداول سداد مختلفة مثل  5أشھر إلى 

 . كما ھو مفصل أدناه : شھري أو ربع سنوي أو نصف سنوي

 ملخص المرابحات :
 طویل األجل قصیر األجل الرصید القائم تاریخ االستحقاق

 بآالف الریاالت السعودیة 
2013   542.500   542.500       - 
2014   .214253   167.143   86.071 
2015   1.127.227   377.727   749.500 
2016   80.000   20.000   60.000 
  2.002.941   1.107.370   895.571 

 

ً تتضمن إتفاقیات التسھیالت   . 2012 دیسمبر 31كما في  مالیة ألزمت بھا  المجموعة  شروطا
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 مقایضات أسعار العموالت     - 15

على تبادل التزام سعر العمولة الثابتة مع سعر العمولة العائمة المحسوبة ، من خالل ترتیب یتوافق مع الشریعة ، مجموعة وافقت ال

عقدین جدیدین لتسھیالت , قامت المجموعة باستبدال مقایضات أسعار العموالت الحالیة مع السنةخالل على المبالغ االسمیة األساسیة. 

وتستحق  لكل ، ملیون دوالر أمریكي ) 225(  لكل عقد ملیون لایر سعودي 843.75 بالغة بقیمة أسمیة ءمقایضة مستندة لمؤشر أدا

بموجبھ تقوم بنوك الطرف المقابل بشكل دوري بإحتساب نسبة العمولة العائمة كل منھا على أساس مؤشر  ،2015فبرایر  18في 

وجدت فیما یتعلق بسعر العمولة الثابتة األصلیة لألسھم على أساس نصف االداء المخصصة لھذه الفترة ، وتسدید قیمة الفروقات إن 

 . % على التوالي لھذه المؤشرات المرتبطة بتسھیالت المقایضة 12.55% و10.75سنوي. إن الحد األعلى لمؤشر االداء ھو 
 

 ً  للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا مبلغ بلغت القیمة العادلة المتراكمة اإلیجابیة والتي ال تتأھل لمحاسبة تغطیة المخاطر وفقا

ملیون  14.10ملیون لایر سعودي ) (  52.84:  2011 دیسمبر 31ملیون دوالر أمریكي ) (  2.67ملیون لایر سعودي ( 10.03

) وقد تم ملیون دوالر أمریكي  11.42ملیون لایر سعودي (  42.81وبلغ التغیر في القیمة العادلة للفترة مبلغ  .دوالر أمریكي )

المنتھیة  للسنةدوالر أمریكي )  6.68ملیون لایر سعودي (  25.07االعتراف بھ كمصروفات أخرى في قائمة الدخل الموحدة ( 

 ). 2011 دیسمبر 31في
 

 ذمم دائنة   - 16

 ( بآالف الریاالت السعودیة)    
    2012    2011 

 267.985    201.925    لونمقاو

 55.370    39.431    موردون

 6.049    3.305    دفعات مقدمة من عمالء
 9.192    11.472    أخرى

 338.596    256.133    المجموع

 
 مصاریف مستحقة وأخرى   - 17

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
    2012    2011 

 623.685    644.069    (ج)  مخصص زكاة
 11.347    29.526    أعباء مرابحات إسالمیة

 75.746    74.134    باء صكوك إسالمیةأع
 16.460    23.340    مصاریف مستحقة

 36.441    36.027    توزیعات أرباح دائنة 
 4.627    6.546    أخرى

 768.306    813.642    المجموع

 
 



 شركة دار األركان للتطویر العقاري 
 ) شركة مساھمة سعودیة( 

 
 (تتمة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  2012دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
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 مخصص الزكاة   

 ان عناصر مكونات وعاء الزكاة على النحو التالي: ) أ

 سعودیة)( بآالف الریاالت ال  
  2012  2011 

      وعاء الزكاة
 11.672.509    11.516.768    بدایة السنة  -رأس المال واالحتیاطي النظامي 

 584.594    618.639    خالل السنة المبالغ المدفوعة  بدایة السنة بعد طرح -مخصصات 
 1.141.185    1.017.219    ) /ب17ایضاح (  –صافي دخل السنة المعدل 

 2.827.119    3.806.054    أرباح مبقاة بعد التوزیعات 
 241.607    895.571    مرابحة اسالمیة
 2.528.717    2.381.538    صكوك اسالمیة
 18.995.731    20.235.789    زكاة مجموع وعاء ال

     الخصومات : 
 ) 17.020.761(   ) 19.835.413(   بعد التعدیل  الخصوماتمجموع 

 1.974.970     400.376    وعاء الزكاة
      49.374    25.430    مخصص الزكاة التقدیري للسنة 

 
 صافي دخل السنة المعدل ب)    

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
 2011    2012    صافي دخل السنة المعدل

 1.137.309    1.013.967     قبل الزكاة  دخل السنة
 3.876    3.252    المخصصات

 1.141.185    1.017.219    صافي الدخل المعدل

 
 الحركة على مخصص الزكاة ھي كما یلي: إن  )ج   

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في  
    2012    2011 
 587.074    623.685    بدایة السنة ،صید الر

 49.374    25.430     الحالیة الزكاة التقدیریة للسنة
 ) 12.763(   ) 5.046(   المدفوع خالل السنة

 623.685    644.069    ، نھایة السنةمخصص الزكاة التقدیري 

 

ى  2009و  2008و  2006و  2005و  2004و  2003إستلمت الشركة الربوط من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات  د)  وقدمت إعتراض عل

ربط الزكوي من مصلحة  2006وحتى  2003السنوات  تلم الشركة ال م تس دخل . ل اة وال ل مصلحة الزك والذي ال یزال قید الدراسة من قب

 ھو حالیاً قید اإلنجاز . 2011 و 2010 . إن تقدیم اإلقرار الزكوي الموحد لسنة 2007الزكاة والدخل لسنة 

 



 شركة دار األركان للتطویر العقاري 
 ) شركة مساھمة سعودیة( 

 
 (تتمة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة 

  2012دیسمبر  31للسنة المنتھیة في 
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 الخدمة نھایة تعویضاتمخصص   - 18

  كالتالي : السنةالحركة خالل وخصص تعویضات نھایة الخدمة. یمثل ھذا البند رصید م
 

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
 دیسمبر 31 للسنة المنتھیة في  
  2012  2011 

 12.599    14.158    بدایة السنة ،الرصید 
 3.876    3.252    خالل السنة المصاریف المحمل على

 ) 2.317(    ) 835(   المدفوع خالل السنة
 14.158    16.575     ، نھایة السنة  الرصید 

 

 

 

 رأس المال - 19

ة  1.080.000.000لدى الشركة   ة واحدة بقیم لایر سعودي للسھم الواحد،  10سھم عادي مصرح بھ ومصدر ومدفوع بالكامل من فئ

 والتي ال تتمتع بأحقیة دخل ثابت.
 

 

 ربحیة السھم  - 20
 البیانات التالیة :المنخفض على أساس ربحیة السھم األساسي و سابتحإتم 

 ( بآالف الریاالت السعودیة)  
  2012   2011  
     رباحاأل 
      :ألغراض العائد األساسي للسھم الواحد 

 1.250.419    1.184.427    دخل السنة من أنشطة األعمال 
 1.087.935    988.537    صافي دخل السنة  

 

 

 

 

 

 العدد   لعددا  عدد األسھم 
       المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
 1.080.000.000    1.080.000.000    األساسي للسھم الواحد الربحألغراض  

 

  إحتساب ربحیة السھم األساسي والمنخفض یتم بشكل متسق.فإن  عادیة وعلى ھذا النحوالسھم خفیض لأللیس ھناك أي ت
 

 
 االلتزامات   - 21

ة  2012 دیسمبر 31المجموعة بتاریخ یوجد على  ود تطویر المشاریع والبالغ ذ من عق ون  107التزامات تتمثل في الجزء غیر المنف ملی

 ). ملیون لایر سعودي  195:  2011 دیسمبر 31لایر سعودي ( 
 

 


