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 م٣١/١٢/٢٠٠٦ عن السنة المالیة المنتهیة في
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 المحترمین   السادة مساهمي شركة المجموعة السعودیة لالستثمار الصناعي

 كم ورحمة اهللا وبركاته ،،، السالم علی

 زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أق دم لك م التقری ر ال سنوي لل سنة         وباسم باسميیسرني  

 .م٣١/١٢/٢٠٠٦المالیة المنتهیة في 

م، كان األفضل في تاریخ ال شركة م ن حی ث عم ل م شروعها       ٢٠٠٦ومن حسن الطالع أن عام      

مان ، وكان ت النتیج ة تحقی ق أعل ى ربحی ة ف ي ت اریخ        في الجبیل بكامل طاقته اإلنتاجیة، وبكل أ   

بنهای  ة الع  ام الح  الي   إن  شاء الم  شروع الث  اني لیب  دأ اإلنت  اج   الس  تكمالال  شركة، ویج  ري العم  ل  

 . م٢٠٠٧

وست  ستمر ال  شركة ف  ي توجهه  ا، أوًال لعم  ل م  شاریعها بأم  ان، وأن ترف  ع ن  سبة ال  سعودة م  ن          

ئ دة لم ساهمیها م ن خ الل توزیع ات األرب اح، كلم ا        ، وأن تعظم الفا %٧٣مستواها الحالي البالغ    

 .سمحت خطط التمویل بذلك

 المساهمین بطبیعة ه ذه ال صناعة الت ي تم ر ب دورات      ذكرأ أنإال أنني أجدني ملزمًا مرة أخرى   

م وحت  ى اآلن ٢٠٠١، حی  ث تمتعن  ا من  ذ ع  ام  واالنخف  اض االرتف  اع ش  دیدة الح  دة م  ن اقت  صادیة

 .ملیون ریال) ١٫٨١٤(أرباحًا بلغ مجموعها بسوق مواتیة، حققنا خاللها 

 مجلس اإلدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمین الشریفین المل ك  أتقدم باسم وفي الختام   

 . عبد اهللا بن عبد العزیز آل سعود، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة

 .وباهللا التوفیق 

 رئیس مجلس اإلدارة 

 

 عبد العزیز القریشي
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البنزین سیكلوهكسین جازولین

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

 : مشاریع الشركة : أوًال
 

 : شركة شیفرون فیلیبس السعودیة -١
م  ن رأس م  ال ش  ركة ش  یفرون  % ٥٠تمتل  ك المجموع  ة ال  سعودیة لالس  تثمار ال  صناعي ن  سبة  

م، وتن  تج م  واد البن  زین ،السایكلوهك  سین،   ٢٠٠٠فیلی  بس ال  سعودیة، والت  ي ب  دأت اإلنت  اج ع  ام    

م، وكان  ت كمی  ة ٢٠٠٦ة خ  الل الع  ام والج  ازولین، وق  د عمل  ت ال  شركة بكام  ل طاقته  ا اإلنتاجی   

 ملی ون  ١٫٣٧٣ ملیون طن ، إل ى  ١٫١٤٠من (،  % ٢٠اإلنتاج أعلى من العام الماضي بنسبة       

 :، وكان متوسط أسعار منتجات الشركة كالتالي) طن

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

م، مقارن  ة ٢٠٠٦ ملی ون ری ال ف  ي ع ام    )٣٫١٤٨( الم  شروعنتیج ة ل ذلك ك  ان إجم الي مبیع ات     

 )١٫١٥٤(م، وحق ق الم شروع أرباح ًا ص افیة بلغ ت      ٢٠٠٥ ملیون ری ال للع ام      )٢٫٣١٧(بلغ  بم

 هجمیع قروض المشروعم، وقد سدد ٢٠٠٥ ملیون ریال لعام )٨٠٩(ملیون ریال، مقارنة بمبلغ 

 .م٢٠٠٦لصندوق التنمیة الصناعیة، والمقرضین اآلخرین، خالل النصف األول من عام 

 أسعار المنتجات

 دوالر للطن



٣ 

 
م، وذل ك  ٢٠٠٧ یومًا خالل الربع األول من ع ام  ٧٥ عن العمل لمدة وقد جدول المشروع توقفاً  

من أجل القیام بأعمال الصیانة الدوریة المجدول ة، وك ذلك اس تكمال المرحل ة الثانی ة م ن أعم ال              

 . المشروع األول بالمشروع الثاني مشروع التوسعة للمشروع األول، وكذلك ربطربط

 

 :شركة الجبیل شیفرون فیلیبس -٢
م  ن رأس م  ال ش  ركة الجبی  ل    % ٥٠ المجموع  ة ال  سعودیة لالس  تثمار ال  صناعي ن  سبة    تمتل  ك

 تأخیر مدته شهرین عن باستثناء شیفرون فیلیبس، ویجري العمل في المشروع حسب المخطط،  

م إن ش  اء اهللا، ٢٠٠٧قب  ل نهای  ة الع  ام الح  الي    ویتوق  ع ب  دء إنت  اج الم  شروع   الموع  د األص  لي، 

ه و إلنت اج م ادتي ال ستایرین والب روبلین، وتق در الكلف ة اإلجمالی ة           ویجدر التذكیر بأن المشروع     

 .ملیون ریال) ٤٫٥٠٠(بمبلغ 

 

 :مشروع شیفرون فیلیبس الوطنیة -٣
 .سیتم تقدیم تقریر منفصل عن المشروع عند الدعوة الجتماع الجمعیة غیر العادیة للشركة 

 
 :النتائج المالیة للشركة : ثانیًا

افقة الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، فقد ق ام مجل س اإلدارة بتغیی ر          بناًء على مو   :مالحظة

یاسة المحاسبیة للشركة، وفق المعاییر المحاسبیة الدولیة، بحیث ت م دم ج ح صة ال شركة ف ي         الس

 ل ذلك تمث ل   .من قیمة ونتائج تلك الم شاریع، ف ي ح سابات المجموع ة      % ٥٠مشاریعها، وقدرها   

 .موعة من نشاط مشاریعهااألرقام صافي حصة المج

 
 : ٢٠٠٦ –٣٢٠٠ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالیة . أ

یوضح تقریر المراجع الخارجي للشركة المرف ق، والق وائم المالی ة المرفق ة ب ه، المرك ز الم الي              

  .م٣١/١٢/٢٠٠٦للفترة المنتهیة في 
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 )الیین الریاالتمب(قائمة المركز المالي  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣
 الموجودات    
 :موجودات متداولة    

 نقد في الصندوق ولدى البنوك ٦٠٣٫١  ٤٦٩٫٠  ٤٩٤٫٩  ١٥٣٫٣
 ذمم مدینة ٩٧٫٩  ١٣٩٫٢  ٢٠٤٫٧  ١٣٠٫٥
 مخزون  ٧٩٫٤  ١٤٧٫٠  ١١٩٫٦  ١١٢٫٨
 استثمارات قصیرة األجل  ٦٢٠٫٧  ٧٥٧٫٠  ٧٨٧٫٨  ٦٨٠٫٧

  و مدفوعات مقدمًارادات مستحقةإی  ١٨٠٫٦  ١٥٫٩  ٨٫٣  ٧٫٧
 مجموع الموجودات المتداولة  ١،٥٨١٫٨  ١،٥٢٨٫١  ١،٦١٥٫٣  ١،٠٨٥٫٠

   مؤجلة، صافيةنفقات إیرادی  ٤٢٫٦  ٣١٫١  ٣٧٫٨  ٣٧٫٥
 مشاریع تحت التنفیذ  ٢،٠٢٦٫٧  ٨٧١٫٢  ١٩٨٫٤  ٨٢٫٩
 ممتلكات ومعدات، صافي  ٧٦٩٫٨  ٧٧٠٫٣  ٨٢٣٫٦  ٨٧٦٫٩

 إجمـالي الموجــودات  ٤،٤٢٠٫٩  ٣،٢٠٠٫٧  ٢،٦٧٥٫١  ٢،٠٨٢٫٣

 المطلوبات وحقوق المساهمین        

 :مطلوبات متداولة        
 ذمم دائنة  ٦٥٫٦  ١٢٦٫٠  ٩٤٫٧  ٤٥٫٢
 األجل الجزء المتداول من قروض طویلة  ٠  ٥٩٫١  ١٠١٫١  ٧٦٫٣
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٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

 رباحصافي األ
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 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ٣٤٢٫٠  ١١٢٫٣  ١٩٠٫٠  ١١٧٫٦
 مجموع المطلوبات المتداولة  ٤٠٧٫٦  ٢٩٧٫٤  ٣٨٥٫٨  ٢٣٩٫١
 قروض طویلة األجل  ١،٠٩٠٫٦  ٥٧٠٫٠  ٣٧٠٫٨  ٣٧٨٫٦
 مخصص تعویض نهایة الخدمة  ٩٫٥  ٦٫٢  ٥٫٨  ٥٫٠

 لوباتــ المطإجمـالي  ١،٥٠٧٫٧  ٨٧٣٫٦  ٧٦٢٫٤  ٦٢٢٫٧
 :حقوق المساهمین        

 رأس المال المدفوع  ٢،٢٥٠٫٠  ١،٨٠٠٫٠  ١،٢٠٠٫٠  ١،٢٠٠٫٠
 االحتیاطي النظامي  ١٣٥٫٩  ١٥٤٫٩  ١١٣٫٥  ٥٨٫١

 األرباح المبقاة  ٥٢٧٫٣  ٣٧٢٫٢  ٥٩٩٫٢  ٢٠١٫٥
 مجموع حقوق المساهمین  ٢،٩١٣٫٢  ٢،٣٢٧٫١  ١،٩١٢٫٧  ١،٤٥٩٫٦
  المطلوبات وحقوق المساهمینإجمالي   ٤،٤٢٠٫٩  ٣،٢٠٠٫٧  ٢،٦٧٥٫١  ٢،٠٨٢٫٣

 )من نشاط مشاریعها% ٥٠ البالغة تمثل حصة المجموعة  أعالهواردةاألرقام ال( 

 

 )مالیین الریاالتب (لـائمة الدخـق ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣

 المبـیـعات  ١،٥٧٣٫٩  ١،١٥٨٫٥  ١،٢٤٦٫٠  ٧٣٥٫٢

 مبیعات الـةلفـتك (١،٠٠٤٫٤) (٧٤٧٫١) (٦٥٨٫٤) (٥٠٥٫٠)

 عمومیة وإداریة مصاریفإجمالي  (٢١٫١) (٢٣٫٧) (٣٧٫٢) (٢٣٫٨)

 إیـرادات أخـرى  ٥٦٫٣  ٣٧٫٧  ١٦٫٨  ٦٫٢

  الشرعیة قبل الزكاةربحصافي ال  ٦٠٤٫٧  ٤٢٥٫٤  ٥٦٧٫٢  ٢١٢٫٦

 الزكاة الشرعیة (١٧٫٧) (١٠٫٦) (١٤٫٢) (٥٫٣)

  الشرعیةبعد الزكاةربح صافي ال  ٥٨٦٫٩  ٤١٤٫٨  ٥٥٣٫٠  ٢٠٧٫٣

 )بالریال(ربحیة السهم الواحد  ٢،٦١ ٢،٣١ ٤،٦١ ١،٧٣

 )من نشاط مشاریعها% ٥٠ البالغة تمثل حصة المجموعة  أعالهاألرقام الواردة(

 
  :م٢٠٠٧عام توقعات لنتائج . ب
م، وی ستمر  ١/٢/٢٠٠٧م ن   اعتب اراً ) یفرون فیلیبس السعودیةش( توقف مشروع الشركة األول     تم

باإلض افة إل ى أعم ال رب ط      یومًا لغرض أعمال الصیانة الدوری ة المجدول ة،   ٧٥هذا التوقف لمدة    

 

 



٦ 

) الجبی  ل ش  یفرون فیلی  بس(م  شروع التوس  عة الخ  اص بالم  شروع األول، ورب  ط الم  شروع الث  اني  

م ، أما بخصوص الم شروع  ٢٠٠٧یؤثر سلبًا على نتائج الشركة في عام س، مما   بالمشروع األول 

 . م٢٠٠٧الثاني فمن المتوقع بدء التشغیل بنهایة عام 

 

 :رباحأل ا توزیع سیاسة:ثالثًا
، بواق ع  ملی ون ری ال  ) ٢٢٥(مبل غ  أرب اح ب   للجمعی ة العام ة بتوزی ع   قرر مجلس اإلدارة التوصیة  

 . )من القیمة االسمیة للسهم% ١٠یعادل   ماأو( سهم لریال واحد لك

 :ویوضح الجدول التالي تفصیًال لتوزیعات األرباح

 البیـــــان )بالریال السعودي(الرصید 

 م٢٠٠٦ دیسمبر ٣١ألرباح في صافي ا  ٦٠٤،٦٨٥،٢٩٩

 م٢٠٠٦الزكاة الشرعیة لعام  (١٧،٧٣٤،٨٦٣)

 %١٠التحویل لالحتیاطي النظامي بنسبة  (٥٨،٦٩٥،٠٤٤)

 م٢٠٠٥تسویات فروق زكاة عام  (٨٨٨،٩٥٦)

 م٢٠٠٦ دیسمبر ٣١األرباح المبقاة القابلة للتوزیع في   ٥٢٧،٣٦٦،٤٣٧

 )من رأس المال االسمي% ١٠(التوزیعات النقدیة المقترحة  (٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠)

 م٢٠٠٦مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام  (٢،١٠٠،٠٠٠)

 رصید األرباح المبقاة بعد التوزیع  ٣٠٠،٢٦٦،٤٣٧
 

 أس  عارن ص  ناعة البتروكیماوی  ات ص  ناعة متذبذب  ة، وذل  ك بحك  م تغی  ر      ف  إكم  ا ه  و مع  روف   

 یتطل ب  ا ال شركة المتحقق ة ف ي ال سنوات القادم ة مم        بأرب اح التنب ؤ   المنتجات العالمیة، فال یمك ن      

 .رباح بشكل دوريمراجعة سیاسة توزیع األ



٧ 

 ، استثمارات الشركة، قد یتطل ب التموی ل ال ذاتي   إضافة إلى ذلك، فإن النمو الذي شهدته وتشهده    

راریة ونم  و س  تمن ال  شركة ته  دف إل  ى ا أعلم  ًا ب  ، م  ن ت  دفقات ال  شركة النقدی  ة،  جزئی  ًا أو كلی  ًا

 .، متى ما تحققت السیولة لذلك للمساهمینالتوزیعات السنویة

 

  قروض على الشركة:رابعًا
 ق د اقت رض  ، ولكن مشروعها الجبیل شیفرون فیلیبس   مباشرة ال تقترض المجموعة أیة قروض    

 :على النحو التالي

 المبلغ
 )بمالیین الریاالت(

 شركة الجبیل شیفرون فیلیبسقروض 
  منها%٥٠نسبة  المجموعة والتي تمتلك

 صندوق التنمیة الصناعي السعودي ٢٠٠

 صندوق االستثمارات العامة ٥٤٤

 بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة ٣٤٧

 اإلجمالي ١،٠٩١
 
 

 :إدارة الشركة: خامسًا
 : اإلدارةعضویة مجلس. أ

 :أخرى لدیهم عضویة في مجالس إدارات شركات مساهمة أعضاء المجلس الذین

  األخرىعضویة مجالس إدارة شركات المساهمة االسم

  .مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقیةعضو  أحمد بن عبد اهللا الزامل 

.رئیس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي إبراهیم بن عبد العزیز الطوق   

.عضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي حمد بن عبداهللا الزامل   

ن عبداهللا الخراشيمحمد ب  
. عضو مجلس إدارة شركة التعاونیة للتأمین  

.عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودیة  
.المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویقعضو مجلس إدارة   

.عضو مجلس إدارة شركة األسمنت السعودیة حاتم بن علي الجفالي    



٨ 

 

  :اجتماعات مجلس اإلدارة. ب

م، وك ان ح ضور   ٢٠٠٦ اجتماع ات خ الل الع ام الم الي       أربع ة شركة  عقد مجل س إدارة ال      

  :األعضاء كما یلي

العضو تصنیف اســم العضــو  
عدد 

االجتماعات 
 التي حضرها

٤ من ٤ غیر مستقل )الرئیس( القریشي  بن زیدمعالي الشیخ عبد العزیز  
٤ من ٤ مستقل  الزامل              بن عبد اهللاسعادة األستاذ أحمد  

٤ من ٤ مستقل  الطوق            بن عبد العزیزسعادة األستاذ إبراهیم  
٤ من ٢ مستقل  الزامل               بن عبد اهللاسعادة األستاذ حمد  

٤ من ٤ غیر مستقل  بن زقر      سعید بنسعادة األستاذ محمد عبید  
٢ من ١ مستقل         ١ الخراشي عبد اهللا بن معالي األستاذ محمد  
٤ من ٢ غیر مستقل  الجفالي               بن عليسعادة األستاذ حاتم  

٤ من ٤ مستقل الراجحي    بن سلیمان سعادة الدكتور عبد الرحمن   
٢ من ٢ مستقل         ١القصیبيبن سلیمان سعادة األستاذ داوود   

٢ من ٢ مستقل          ٢ أبانمي بن سلیمانسعادة الدكتور ولید  
٢ من ٢ مستقل        ٢ القصیبي بن عبد العزیزألستاذ سعودسعادة ا  

٢ من ١ مستقل          ٢ كانـو بن عبد العزیزسعادة األستاذ بـدر  
٤ من ٤ تنفیذي وغیر مستقل )العضو المنتدب(  المندیل بن محمدسعادة األستاذ سلیمان  

 الق  صیبي، لل دورة الجدی  دة الت  ي  ت م انتخ  اب مع  الي األس تاذ محم  د الخراش  ي، وس عادة األس  تاذ داوود    . ١

 .م١/٧/٢٠٠٦بدأت في 

  عب دالعزیز  أب انمي، وس عادة األس تاذ س عود     س لیمان انتهت فترة عضویة كل من سعادة ال دكتور ولی د      . ٢

 .م١/٧/٢٠٠٦ كانـو، بتاریخ  عبدالعزیزالقصیبي، وسعادة األستاذ بـدر
 

 
 : وكبار التنفیذییناإلدارةأتعاب ومكافآت أعضاء مجلس  .ج

رب اح  لم یحصل مجلس اإلدارة على أي مكافآت خالل العام ، ولكن تتضمن توصیات توزیع األ      

بل  غ ألع  ضاء مجل  س اإلدارة، كم  ا   ملی  ون ری  ال مكاف  أة  ٢٫١م ، توزی  ع مبل  غ ٢٠٠٦ع  ن ع  ام 

 ، مبلغ ًا وق دره  الع ضو المنت دب  م، بم ا ف یهم   ٢٠٠٦إجمالي رواتب ومكافآت كبار التنفیذیین لعام  

 .یالر) ٢٫١٤٠٫٥٨١(



٩ 

 

 :لجنة المراجعةاختصاصات ومهام . د
 :تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما یلي

 .دراسة السیاسة المحاسبیة للشركة ·

 .التوصیة باختیار مراجع الحسابات الخارجي ·

 .دراسة القوائم المالیة السنویة واألولیة قبل اعتمادها ونشرها ·

 . وفاعلیة تصمیمها بطریقة مناسبةالتحقق من كفایة تصمیم األنشطة الرقابیة في الشركة ·

 تل  ك تق  ویم فاعلی  ة تق  دیر ال  شركة للمخ  اطر المهم  ة والمحتمل  ة وكیفی  ة مراقب  ة ومواجه  ة          ·

 .المخاطر

التحق  ق م  ن اس  تقاللیة الم  راجعین ال  داخلیین ودراس  ة خط  ة عم  ل المراجع  ة الداخلی  ة ف  ي         ·

 .الشركة

ع ًا خب رات عملی ة ومهنی ة ت ؤهلهم      لدیهم جمی،  مستقلینتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء   و

 :وهم كما یليللمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، 

 ).رئیس اللجنة( العبد القادر عبد العزیز بن سعادة الدكتور عبد اهللا -١

 ).عضو اللجنة(الراجحي بن سلیمان سعادة الدكتور عبد الرحمن  -٢

  ). عضو اللجنة( العمران  بن عمرانسعادة األستاذ محمد -٣

 :بیان المستحقات لصالح جهات حكومیة: سادسًا
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٥ ٣١/١٢/٢٠٠٦ 
 )بآالف الریاالت( )بآالف الریاالت(  
    

 ١٦٫٠٥٩ ٢٣٫١٨٩  مستحقات الزكاة الشرعیة
    

 ١٦٫٠٥٩ ٢٣٫١٨٩  الحكومیة إلى الجهات المستحقاتإجمالي 



١٠ 

 
 :مواضیع ذات عالقة: سابعًا

، وقد طلب المدعي ضم شركة اثنین المظالم تتعلق بمبایعة بین مساهمین توجد قضیة لدى دیوان

 لصالح  لغرض أن تقوم المجموعة بتعدیل سجالت المساهمین،المجموعة السعودیة إلى القضیة   

اخت صاصه ف ي مث ل     دیوان المظالم بمنطقة مك ة المكرم ة حكم ًا بع دم     صدر فرع وقد أ  ،المدعي

ت الخاصة بتسجیل األوراق المالیة هي م ن اخت صاص لجن ة    ، حیث ذكر أن القرارا    هذه الدعوة 

 لوق  ف الت  صرف ف  ي األس  هم یج  ب أن  ةالف  صل ف  ي منازع  ات األوراق المالی  ة، وان أي مطالب   

 . تكون من اختصاص هیئة السوق المالیة

 : مجلس اإلدارةاتإقرار :ثامنًا
 : هیقر مجلس اإلدارة أن

 . تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحیح .١

 . انه ال یوجد أي شك یذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهأ .٢

حوكم ة ال شركات    على استیفاء جمی ع متطلب ات الئح ة    م٢٠٠٧ خالل عام     الشركة تعمل  أن .٣

 .م١٢/١١/٢٠٠٦الصادرة من قبل مجلس هیئة السوق المالیة بتاریخ 

  . مجلس اإلدارة في عقود الشركةألعضاء مصلحة جوهریة أیةال توجد  .٤

 :التوصیات للجمعیة العامة العادیة: تاسعًا
 :یوصي مجلس اإلدارة الجمعیة العامة العادیة بالموافقة على ما یلي

 .م٣١/١٢/٢٠٠٦ تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في .١

 .م٣١/١٢/٢٠٠٦القوائم المالیة للعام المالي المنتهي في  .٢

 .م٣١/١٢/٢٠٠٦لمنتهي في إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي ا .٣

ملیون ریال، بواقع ریال واحد ) ٢٢٥(زیع أرباح نقدیة مجموعها بتوتوصیة مجلس اإلدارة  .٤

 ).من رأس المال االسمي% ١٠(لكل سهم 



١١ 

 م،٢٠٠٧تعیین مراجع الحسابات من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة، لل سنة المالی ة             .٥

 .وتحدید أتعابه

إلدارة بخ  الص ال  شكر إل  ى حكوم  ة خ  ادم الح  رمین ال  شریفین المل  ك  وف  ي الخت  ام یتق  دم مجل  س ا

 .عبداهللا بن عبدالعزیز آل سعود الرشیدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة

    
 ،وباهللا التوفیق   

 مجلس اإلدارة                  
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