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نظرة للقطاع العقاري بالمملكة
التاریخ العمراني للمملكة یرتبط بقصة تطورھا المتسارع نحو النمو الحضري 

 قلیل السكان عدد¡
 مناطق فيویعیشون
  بالمملكة متفرقة

  السكان عدد انخفاض¡
الحضریة بالمناطق

البترول إنتاج زیادة¡
 الملك حكومة طرحت¡

 التنمیة خطة فیصل
األولى الخمسیة

 السكان أحوال تحسنت¡
:توفر خالل من
الصحیة الرعایة{
التعلیم{
التحتیة البنیة{
 الى سكاني نزوح¡

 و الحضریة المناطق
المدن

 أسعار في الطفرة حدوث¡
البترول

 الموالید نسبة ارتفاع¡
بالمملكة

 6.5 األسرة متوسط بلغ¡
فرد
 الموسعة الھجرة بدء¡

الكبرى المدن صوب
 لتوزیع الحكومیة الخطط¡

:الثروة
األراضي منح{
 بدون قروض منح{

 80,000( فوائد
 طریق عن( )دوالر

 التنمیة صندوق
 بشرط )العقاریة
 المقترض امتالك
أرض لقطعة

 على الطلب ازدیاد¡
المنازل

 صندوق قدرة عدم¡
 على العقاریة التنمیة
 المتزاید الطلب مقابلة
  اآلن( المساكن على
 من أكثر ھناك

 عالقة طلب 650,000
)الصندوق لدى

 الحكومي الدعم توفیر¡
الخاص للقطاع

 الحكومیة الخطط انتقلت¡
  إلى كمانح دورھا من

 والتسھیل التنظیم
العمراني للتطور

 مطورین ظھور¡
صغار عقاریین

 تطویر نحو توجھ بروز¡
األراضي
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تركیبة سكانیة متنامیة
زیادة في عدد السكان یصحبھا انخفاض في متوسط حجم األسرة بما یؤثر إیجابا على الطلب على المساكن

(1)توزع السكان حسب الفئة العمریة انخفاض حجم األسرة یدعم الزیادة في الطلب على المساكن

___________________________
2008مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطیط، تقدیرات منتصف 1.
دیة العالمیةتصامصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، وزارة االقتصاد والتخطیط، خطة التنمیة الثامنة، صندوق النقد الدولي، قاعدة بیانات الرؤیة االق2.
2001، 2007مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، مسح 3.
البنك الدولي، كتیب الھجرة والتحویالت4.

(4))2009(النسبة المئویة للوافدین من جملة السكان 

من السكان دون الخامسة والثالثین من العمر، یشمل ذلك األعداد الھائلة من العمالة الوافدة% 69

%1.6استمرار نمو سكاني ھائل بمعدل نمو سنوي  مركب 
(2)تقدیرات النمو السكاني
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توالي التوقعات بانخفاض معدالت عرض الوحدات السكنیة
نحو تقدیرات ھامة لمتجھات العرض والطلب

5,017
6,080

7,169
8,246

4,626 5,363 6,217
7,207

2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024

آالف الوحدات

الطلب التراكمي جملة العرض

إجمالي الوحدات السكنیة

العجز التراكمي

تعلیقات

 وارتفاع األسرة حجم وانخفاض السكان أعداد تنامي یدعم§
 خالل سنویا زواج حالة 130,000 بمتوسط( الزواج نسبة

 الزواج نسبة متوسط كان أن بعد الماضیة سنوات الخمس
 على الطلب )السنة في حالة 100,000 عن یزید ال

.والدنیا المتوسطة السوقیة الفئات في خاصة المساكن

 خمس لكل وحدة بملیون السكنیة الوحدات على الطلب یقدر§
سنوات

 حیث الكبرى الحضریة بالمناطق للمساكن الطلب یتركز§
 والمنطقة المكرمة مكة الریاض، مثل األركان دار تعمل

 المعروض نقص من المدن تلك تعاني أن ویتوقع الشرقیة،
.المتزاید الطلب لمقابلة المساكن من

 المناطق تلك فإن والتخطیط االقتصاد وزارة تقدیرات حسب§
 الجدیدة المساكن على الطلب نسبة من %71 تمثل الثالثة

.بدیلة منازل على الطلب نسبة من %63و

، وزارة االقتصاد والتخطیط”االحتیاجات السكنیة“: المصدر
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سوق الرھن العقاري السعودي مازال فى بدایتھ

تمویل الوحدات السكنیة

___________________________
.وزارة االقتصاد والتخطیط: المصدر

وزارة االقتصاد والتخطیط1.

التقریر السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي2.

تقاریر صحفیة3.

یعتبر صندوق التنمیة العقاریة الحكومي أھم مانح للقروض السكنیة§
حیث (عدم قدرة صندوق التنمیة العقاریة على تغطیة كل طلبات القروض السكنیة المقدمة إلیھ §

بینما كان عدد تلك الطلبات العالقة   2009طلب قید االنتظار بنھایة العام  650,000كان ھناك 
)2006في العام  450,000لدى الصندوق 

أدى ھذا إلى عدم توفر وحدات سكنیة جاھزة –معظم طالبي المساكن ممن یتولون تمویلھا ذاتیا §
نتیجة لذلك أصبح راغبو المساكن یشترون األرض التي تتوفر بھا خدمات البنیة  . للسكنى

التحتیة ویقومون ببنائھا بأنفسھم أو یستعینون بصغار المقاولین للقیام بذلك
، دورا جوھریا 2011من المأمول أن یلعب قانون الرھن العقاري، الذي یتوقع صدوره في العام §

في دفع الطلب للعقارات إلى آفاق جدیدة
بلیون دوالر خالل  23.1یتوقع أن تصل األموال المستثمرة في سوق الرھن العقاري إلى §

ثالث سنوات من بدء تطبیق قانون الرھن العقاري، مع زیادة نسبتھ بإجمالي الناتج 
%  4.4إلى % 1القومي من 

%  28قد تصل نسبة زیادة القدرات الشخصیة المتاحة بالنسبة للمقترضین لإلیداع إلى §
 Q3 2010 (2)حسب 

یتیح التعدیل الذي أجري أخیرا بقانون العقارات واالستثمار للمقیمین األجانب الفرصة §
المتالك العقارات بالمملكة

(3)تتجھ الشركات المحلیة حالیا لمنح قروض سكنیة للوافدین§
:یشتمل قانون الرھن العقاري الجدید على ما یلي§

)سقف أعلى/مدى أطول(قیود تحدد سقف اإلقراض §
)القدرة على مقاضاة المقترضین العاجزین عن السداد(تعقب المقترضین §
حق األجانب في التملك§
قام مجلس الشورى حدیثًا بتمریر قانون الرھن العقاري إلى مجلس الوزراء لمناقشتھ ورفعھ  §

إلى المقام السامي إلجازتھ

تعلیقات
الطلب بالسوق العقاري ال یزال محدودا بسبب محدودیة الرھن العقاري بالمملكة

%7: متوسط النسبة بدول مجلس التعاون الخلیجي

نسبة الرھن العقاري إلى الناتج القومي

لقد ظلت دار األركان عبر تاریخھا نموذجا تسترشد بھ الجھات الحكومیة ذات الصلة بالرھن العقاري، وذلك من خالل 
بشركة سھل%  15خبرتھا الطویلة التي بدأت مع شركة مملكة التقسیط ثم امتدت  إلى المساھمة بما نسبتھ 

التمویل الذاتي
78%

صندوق التنمیة 
العقاریة

15%

المؤسسات الحكومیة 
)لموظفیھا(

6%

وزارة األشغال العامة 
واإلسكان

1%
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تظھر السوق العقاریة السعودیة اختالفات ھیكلیة ھامة عند مقارنتھا بأسواق العقار األخرى بمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا

تفرد السوق العقاریة السعودیة

عناصر الھیكل التنظیمي للسوق عناصر السلوك االستثماري
)  كاإلمارات والبحرین وقطر(خالفا لدول مجلس التعاون الخلیجي األخرى •

ال یسمح لألجانب بتملك العقارات بھدف االستثمار بالمملكة العربیة 
السعودیة

بالقطاع العقاري بالمملكة وقلة تطایر ” األموال الساخنة“نجم عن ذلك قلة •
األسعار بسبب تدفق رؤوس األموال المضاربة

القرارات االستثماریة تسیر في أغلب األحیان بحكم التوجھ السائد لدى  •
المستثمر المحلي والطلب المتزاید لألسرة السعودیة

یواجھ القادمون الجدد إلى السوق العقاري حاجة ماسة للمال مع عدم توفر •
:خیارات التمویل بسبب

الرغبة المحدودة لدى المصارف المحلیة لتمویل المشروعات •
العقاریة

محدودیة الرھن العقاري•
محدودیة نموذج البیع على المخطط•

قلة المطورین الكبار في سوق یسوده صغار المطورین والمقاولین•

حالة العرض الذي یفوق الطلب والتي تسود في –قلة العرض العقاري •
أسواق عقاریة أخرى ال وجود لھا بالسوق السعودي

استنادا إلى استقرار العائدات العقاریة خالل األربعین سنة الماضیة •
أصبحت العقارات أصوال أكثر أمنا واستقرارا للمستثمرین  

السعودیین

محدودیة الوعي االستثماري وتوفر البدائل االستثماریة أعطى •
أفضلیة األصول الجامدة في مقابل سوق األسھم واألوراق المالیة 

)مع األخذ في االعتبار المحدودیة التاریخیة لألسھم المحلیة(
تفضیل المستثمر للمنتجات االستثماریة المتوافقة مع أحكام الشریعة •

اإلسالمیة والتي أثبتتھا ارتفاع نسبة الودائع المصرفیة التي ال تخضع 
(1)%) 66(ألسعار الفائدة بالمصارف السعودیة 

تمثل العقارات البدیل الرئیسي للمستثمرین الذین یبحثون عن عائدات ثابتة •
متوافقة مع األحكام الشرعیة

، )األراضي أو األمالك المطورة(عدم تأثر األصول العقاریة االستثماریة •
وخاصة األصول السكنیة، نظرًا لعدم اعتمادھا بشكل كبیر على القروض فى 

تمویلھا 

عدم الحاجة االضطراریة للبیع عندما یشھد السوق أى ضغوط نتیجة الى •
لظروف اقتصادیة معینة أدى إلى عدم وجود تطایر ملحوظ لألسعار

حق 
األجانب في 

التملك

الھیكل 
التمویلي

الھیكل 
التنظیمي  
للسوق

مستودع 
آمن للثروة

التوافق مع 
األحكام 
الشرعیة

غیر ممول

یستفید السوق العقاري السعودي من تلك العناصر الھیكلیة مقارنة بما یجري باألسواق العقاریة بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفریقیا
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 الكبرى الحضریة بالمراكز الخام األرض من شاسعة مساحات بشراء األركان دار تقوم§
 البنیة وسائل من تحتاجھ بما األراضي تلك تزود الكبیر، الحجم اقتصادیات من مستفیدة
مجزیة بأسعار المطورة األراضي تلك ببیع تقوم ثم التحتیة

:األراضي تطویر عملیات تشمل§
 تشكل التي الكبري السعودیة بالمدن عام بشكل مركزة األراضي من واسعة قطاعات§

.بالمملكة السكانیة التركبیة من كبیر حجم
  4 مساحتھ ما تطویر إلعادة جدة وبلدیة األركان دار بین مشترك مشروع خزام، قصر§

. جدة بمدینة المناطق من مربع متر ملیون

 بعض إلى باإلضافة وجدة الریاض بمدینتي األركان دار طورتھا التي األراضي مجمل تقع§
المكرمة ومكة المنورة المدینة الدمام، بمدن التطویریة المشروعات

 تتراوح( السعودي بالسوق المتوسطة الفئات لخدمة عقاري مطور أكبر األركان دار تعتبر§
)سعودي ریال 2,000,0000 و 350,000 بین السكنیة وحداتھا أسعار

:التطویر قید كبرى مشاریع أربعة الشركة لدى§
  من ویتألف الریاض بمدینة المشروع یقع :)بالتجزئة مساكن بیع یشمل( القصر مشروع§

البیع قید وحدة 225 بالمشروع تبقى ، شقة 2,800 و فیال 254
البیع قید فیال 48 منھا تبقى فیال 499 ویضم بالمدینة یقع :التالل مشروع§
.بعد البیع یبدأ لم و فیال، 2,694 ویشمل الریاض بمدینة یقع :الریاض شمس مشروع§
  10,000 یضم مختلط سكني مشروع وھو جدة مدینة ومقره :العروس شمس مشروع§

  تشمل و األولى بالمرحلة البد المتوقع من ،2016 العام في بناؤھا انتھاء یتوقع وحدة
2011 العام خالل وحدة 2000

 بعض على إبقائھا خالل من العناصر متعددة استثماریة حقیبة تطویر على األركان دار تعمل§
للدخل دائم مصدر على للحصول التأجیر ألغراض العقاریة الممتلكات

السكنیة الوحدات وبعض تأجیریة تجاریة بمساحات االحتفاظ االستثماریة الحقیبة تشمل§

 لإلیجار )ومكاتب تجزئة( وتجاریة سكنیة أصول على حالیا االستثماریة الحقیبة تشتمل§
القصر بمشروع

الشركة ألعمال تكمیلى عملھا طبیعة بشركات االستثمار§

مكونات النموذج االستثماري لدار األركان
أكبر مطور عقاري بالمملكة العربیة السعودیة بعملیات تمتد في ثالث قطاعات

الحقیبة  
االستثمار

یة

تطویر  
المساكن

تطویر  
األراضي

الصورة العامةالتوجھ الحركي للسوق
 عبر األركان دار أعمال تركزت•

 كبیر ھامش تحقیق على تاریخھا
 إلى استنادا األراضي مبیعات من

األراضي تلك من رصیدھا

 لعناصر المتوالیة الحركة دفعت لقد•
 على للتركیز األركان دار السوق
 بناء إلى باإلضافة السكني التطویر
العناصر متعددة استثماریة حقیبة

 المستقرة النقدیة التدفقات نظرا•
 من الحقیبة تدرھا أن یمكن التي

 دار تسعى االستثماریة، العقارات
 فى حصتھا لزیادة األركان

 زیادة وبالتالى بھا االستثمار
 التأجیر من الناتجة اإلیرادات
 بھذة المرتبطة األمالك وادارة

العقارات
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مصادر القوة الرئیسیة
اعتبار كل مرحلة من المشروعات التطویریة الكبیرة مشروعا قائما بذاتھ¡
المرونة في معایرة المشروعات بتأثیراتھا على التدفقات النقدیة¡

لقد أثبتت عائدات  الشركة درجة عالیة من المرونة لدیھا أثناء حدوث األزمة المالیة العالمیة حیث بقي ¡
%40ھامش مبیعات األراضي بنسبة اعلى من 

بقي الطلب على تنامیھ وبقیت األسعار مستقرة بل مالت لالرتفاع حتى في أحرج األوقات خالل عامي (¡
)م2009و 2008

مراقبة التكالیف من خالل إدارة المقاولین¡
وجود إدارة إنشاءات تضم كفاءات ماھرة وجیدة التدریب حصلت على خبرات ثرة من خالل عملھا مع ¡

العالمیة تیرنرشركة 
استفادة دار األركان من نجاحھا في وضع یدھا على مساحات شاسعة من األراضي بمناطق حضریة ھامة¡
إقامة عالقات طویلة األمد مع السلطات الحكومیة المحلیة وإمكانیة الحصول على رؤوس أموال ضخمة ¡

بالسوق العقاریة السعودیة رصیفاتھامنحت دار األركان میزة على 

عام في مجال العقارات واإلنشاءات 16توظیف دار األركان لعناصر إداریة تتمتع بمھارات عالیة مع خبرة ¡

تعتبر دار األركان إحدى الشركات العقاریة الكبرى التي ستفید من قانون الرھن العقاري المأمول صدوره ¡
قریبا
القادرین على تعظیم منتجاتھم (قانون الرھن العقاري سوف یتجاوز صغار العقاریین إلى المطورین الكبار ¡

، بجانب دعم الوحدات معقولة التكلفة)والذین لھم سمعة طیبة لدى مقرضیھم

معایرة العملیات

المرونة وسھولة 
التكیف

اإلدارة الحصیفة  
للتكالیف

وضع تنافسي جید

خبرات إداریة  
متقدمة

اآلثار اإلیجابیة  
لقانون الرھن 

العقاري



مشاریع دار األركان
  رواجا حققت التي المشروعات من خلیط على األركان لدار االستثماریة الحقیبة تشتمل
السكنیة العقارات لتطویر عمالقة عملیات في للخوض حفزھا للشركة ھائال



مشاریع دار االركان الحالیة



.
.

..

مشاریع دار االركان



مشاریع منجزة

 والحدائق والمدارس، المساجد، تشمل متكاملة سكنیة بیئة•
التجاریة والمراكز العامة،

  للبیع سكنیة شقة 1,479 على تحتوي مبنى 87•
 للتأجیر سكنیة شقة 1,318 على تحتوي مبنى 43•
فیال 254•
للمكاتب مبني مربع متر 19,000•
التجاریة المحالت من مربع متر 63,000•

نقاط رئیسیة

مشروع القصر

___________________________
Source: Dar Al Arkan

الوصف
 الجنوبیة الجھة في الشـــریف النبوي الحرم نطاق داخل :  الموقع

المنورة للمدینــة
مربع متر ملیون 2.2 :        المساحة
سعودي ریال ملیون 375 :        التكلفة
)فیال( سكنیة وحدة 499 :الوحدات عدد
وحدة 44 عدد متبقى ، %90 : *المبیعات نسبة

.الریاض بمدینة السویدي حي:        الموقع
مربع متر ملیون 0.85 :   المساحة
سعودي ریال ملیار 1.8 :        التكلفة
سكنیة وحدة 3,051 :الوحدات عدد
.%87 بلغت للبیع المخصصة للوحدات :*المبیعات نسبة

مشروع التالل
الوصف

نقاط رئیسیة
  والحدائق والمدارس، المساجد، یشمل متكامل سكني مشروع•

.العامة
 طورت  مربع، متر ملیون 2.2 مساحة على یمتد المشروع مخطط•

  متر ألف 170 مساحة على اقیمت فیال 499  بناء وتم بالكامل
 مربع

  خلق على مثال عبدالعزیز بن سلطان األمیر بطریق المشروع ربط•
  القیمة

2010بنھایة العام المالي * 
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الشقق

القصر مول
حدیقة السویدى

مكاتب و محالت تجاریة
فلل

  مباشرة القصر مشروع یقع
 فھد الملك طریق على

  بالجنوب السویدي بمنطقة
الریاض لمدینة الغربى











حدیقة السویدى



فلل







مشاریع تحت التطویر



مشروع القصر مول

 السكني القصر مشروع بجوار :    الموقع
العام السویدي شارع مسار وعلى مباشرة

مربع ترم 61,949 :األرض مساحة

مربع متر 240,000 :البناء مساحة

سعودي ریال ملیون 950 :  التقدیریة التكلفة

.مربع متر 78,584 :التأجیریة المساحة

أخر التطورات  الوصف 

2011بنھایة الربع األول من عام * 

تقریبًا %65 - الموقعة التأجیر عقود نسبة•
  كارفور -  ماركت ھایبر•
للسیاحة الحكیر شركة - المالھي مدینة•
 العالمیة البندر دار مجموعة ، الدانة مجموعة•

.العالمیة الماركات و المحالت من والعدید
 %88 - *االنجاز نسبة•
 العام من الرابع بالربع السوق افتتاح متوقع•

.الحالي
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مشاریع تحت التطویر



مشروع شمس الریاض

الریاض بشمال العماریة بمنطقة :           الموقع
مربع متر مالیین خمسة :          المساحة
سعودي ریال ملیار 5.8 :التقدیریة التكلفة
  باإلضافة ،)فیال( سكنیة وحدة 2694 :الوحدات عدد

 تجاریة أراضي مربع متر 481,000 الى
 مالیین 3 بحوالى تقدر بناء بمسطحات
 من تتراوح طوابق وعدد مترمربع،

طابق 25 الى 14،10،4

أخر التطورات  الوصف 
  %28 :*االنجاز نسبة
  وتم األرض تسویة أعمال إكتملت :التحتیة البنیة

  الكھرباء تولید محطات انشاء من االنتھاء
التحتیة البنیة أعمال تنفیذ جارى  ومازال

   األولي بالمرحلة البدء متوقع :العلویة االنشاءات
.2011 العام من الثاني النصف خالل

2010بنھایة العام المالي * 
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المخطط الرئیسى للمشروع



أحد جسور الوادي



محطة الكھرباء



محطة الكھرباء





مشاریع تحت التطویر



مشروع شمس العروس

  امتداد على جدة مدینة شرق :   الموقع
  جدة وسط من كم 12 بعد على فلسطین شارع

  من مربع متر مالیین ثالثة :   المساحة
المطورة األراضى
سعودي ریال ملیار 7.5 : التقدیریة التكلفة
تجاریة/سكنیة وحدة 10000 : الوحدات عدد

أخر التطورات  الوصف 

2011بنھایة الربع األول من عام * 

مطورة بالكامل: البنیة التحتیة 
المخطط الرئیسي

تم الحصول على الموافقة من الجھات  •
المعنیة بزیادة مساحة البناء لجزء كبیر من 

. 100% المشروع بنسبة 
تم ربط المشروع بطریق فلسطین وھو شارع •

مترًا  52تجاري حیوي بجدة بواصلة بعرض 
كلیومترا، وتعد ھذة   4وتمتد بطول لمسافة 

خطوة ھامة تخلق قیمة جیدة للمشروع
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مثال على خلق القیمة –ربط بطریق فلسطین 



مثال على خلق القیمة –ربط بطریق فلسطین 









مشاریع تحت التطویر



الموقع–خریطة قصر خزام  



مشروع تطویر منطقة قصر خزام
 تاریخ في طموحًا المشاریع أكثر من خزام تطویر مشروع•

السعودیة العربیة المملكة
 جدة، مدینة وسط من الشرقي الجنوب إلى المشروع یقع•

 طریقا الموقع ویتخلل مربعا مترّا ملیون 4  الـ تقارب بمساحة
خالد والملك فھد الملك

 االجتماعي التطور تواكب كي جدة مدینة تطویر إلى یھدف•

المملكة تشھده الذي واالقتصادي

 اقتصادیًا تطورًا یشھد والذي جدة مدینة قلب في متمیز موقع•

مسبوق وغیر متسارعًا

 طفرة إلى للشك الیدعو بما ستفضي مثالیة بیئة سیخلق•

مجزیة استثماریة عوائد تحقق اقتصادیة

 إلى التجاري النشاط حجم المشروع یدفع أن المتوقع من •

مسبوقة غیر مستویات



 الحكومي القطاعین بین استراتیجي تحالف 
 خزام تطویر شركة لتأسیس والخاص
الشركاء حصص تبلغ حیث العقاریة

51% 49%

تحالف استراتیجي -مشروع تطویر منطقة قصر خزام 



المساحة–خریطة قصر خزام  



مقارنات -قصر خزام  

48
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مقارنات -قصر خزام  
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مقارنات -قصر خزام  



النسبة المئویة
المساحة بالمتر 

المربع   البیان
45.53% 1,880,000 قطع االراضى بالمخطط
5.57% 230,000 األمانة بالمخطط/ أراضى الخدمات العامة 
8.36% 345,000 الحدائق العامة والساحات 

6.54% 270,000
المناطق التاریخیة والثقافیة واإلقتصادیة 

القائمة 
34.00% 1,404,000 الشوارع والطرقات والممرات واألرصفة

100.00% 4,129,000 المجموع

نسبة المرافق 
العامة
55% 
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المخطط العام للمشروع - قصر خزام



المخطط العام - قصر خزام

موقع بنك التنمیة 
اإلسالمى

مسجد الملك  
سعود

مسجد األمیرة 
حصة



المخطط العام - قصر خزام



المخطط العام - قصر خزام



المسح 
الطبوغرافي

المسح التفصیلي 
للعقارات

نظام المعلومات 
الجغرافیة

صكوك الملكیة

الصحیفة

یتم استخدامھا
إلعداد

   5,838تم إعداد 
صحیفة لمشروع قصر 

خزام 
)للمراحل األربعة(

%100إعداد الصحائف 



عینة للصحیفة



 للعقارات الحصر وكشوفات صحائف جمیع وتقدیم إعداد تم
 والتطویر للتنمیة جدة شركة إلى التطویر منطقة في الواقعة
: یلي ما وفق العمراني

 كشوفات مع صحیفة )1182( عدد تقدیم تم : البلد منطقة•
%100 بنسبة بھا الخاصة الحصر

 كشوفات مع صحیفة )1669( عدد تقدیم تم : السبیل منطقة•
%100 بنسبة بھا الخاصة الحصر

 كشوفات مع صحیفة )156( عدد تقدیم تم : خزام قصر منطقة•
%100 بنسبة بھا الخاصة الحصر

 مع صحیفة )2831( عدد تقدیم تم : الیمانیة النزلة منطقة•
%100 بنسبة بھا الخاصة الحصر كشوفات

إعداد الصحائف و كشوفات الحصر و التقییمإعداد الصحائف و كشوفات الحصر و التقییم

57

المسح التفصیلي 
للعقارات 

المسح   
الطبوغرافى  

للعقارات 

تحدیث نظام  
المعلومات 
الجغرافیة

جمع صكوك  
الملكیة

إعداد وتقدیم 
الصحائف 

وكشوفات الحصر 
إعداد و إعتماد 
كشوفات التقییم



%100 -مخطط یبین مناطق المسح الطبوغرافي 



من الصكوك % 65مخطط یبین المناطق التي تم استالم الصكوك الخاصة بھا، تم استالم 
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)  أعمال البنیة التحتیة (المخطط العام و الدراسات الفنیة للمشروع 

اآلتیة األعمال جمیع من اإلنتھاء تم
 الخاصة التحتیة البنیة تصمیم بأعمال للقیام متخصص استشاري مكتب تكلیف •

خزام قصر بمشروع

 جدة، محافظة أمانة ( المعنیة الرسمیة الجھات جمیع مع تمھیدیة اجتماعات عقد•

 بما الفنیة المتطلبات لتحدید ) الوطنیة المیاه شركة للكھرباء، السعودیة الشركة

  خطوط لوضع وذلك أعاله المذكورة الجھات لدى بھا المعمول المعاییر مع یتناسب

ضوئھا على التصمیمیة المعاییر تحدید لیتم عریضة

 االعتماد تم وعلیھ والقرویة، البلدیة الشؤون وزارة قبل من األولیة الموافقة اخذ•

جدة محافظة أمانة قبل من للمخطط األولي

30/3/2010 بتاریخ المختصة الجھات من المعتمد العام للمخطط خزام شركة إستالم•
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)  أعمال البنیة التحتیة (المخطط العام و الدراسات الفنیة للمشروع 

 اآلتي استكمال تم جدة محافظة أمانة من المعتمد العام المخطط من نسخة استالم بعد 

 محافظة أمانة قبل من المختصة الجھات على المعتمد العام المخطط من نسخة توزیع •

 البنیة بأعمال المكلف االستشاري المكتب قبل من معھم الفني التنسیق لیتم جدة

. النھائي االعتماد وأخذ التحتیة

 على بناءًا التصمیمیة المعاییر ووضع المبدئیة التصمیمیة الفكرة أعمال من االنتھاء•

  وشبكات التوزیع وشبكات الكھربائیة األحمال دراسات یخص بما المتوقعة المتطلبات

الطرق وشبكات الصحي الصرف وشبكات والري بالمیاه التغذیة وأعمال االتصاالت

 البنیة خدمات لكافة التصمیمیة الفكرة مخططات فیھا بما الفنیة الوثائق جمیع تقدیم •

 السعودیة الشركة جدة، محافظة أمانة وھي العالقة ذات للجھات للمشروع التحتیة

.الوطنیة المیاه وشركة للكھرباء



اإلنجازات بالمشروع 
  للمشروع الفنیة والدراسات العام المخطط من األنتھاء تم•

.)التحتیة البنیة أعمال(
 واستخراج إلعداد والقانونیة الفنیة اإلجراءات جمیع انجاز تم•

 والتقییم الحصر وكشوفات الصحائف

  االقتصادیة الجدوى ودراسات العمل خطة من االنتھاء تم•

  المتوقعة واإلیرادات التكالیف ذلك في بما السوق ودراسات

.المالیة التدفقات إلى باإلضافة للمشروع

  التكلفة تكون أن المتوقع من حیث التمویل الیآت حالیًا تدرس•

  ریال ملیار 11 خزام قصر مشروع أعمال لتنفیذ التقدیریة

.سعودي

  على اطالعھم وبعد العامة، االستثمارات صندوق مع النقاش تم•

  وھذا بالمشاركة رغبتھم أبدوا للمشروع االقتصادیة الجدوي

  اإلضافى التمویل تأمین سبیل فى ھامة استیراتیجیة خطوة یعد

.والدولیة المحلیة المالیة المؤسسات قبل من
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النتائج المالیة



النتائج المالیة 

4,352,587

4,925,933

5,610,768 5,464,053

4,141,981

1,813,950 2,008,574
2,356,247
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)بآالف الریاالت السعودیة( اإلیرادات 
)بآالف الریاالت السعودیة( صافي الدخل 

10,611,67611,000,250
11,736,497
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14,499,628
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2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000
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)بآالف الریاالت السعودیة( حقوق الملكیة 

  %37 حوالى الملكیة حقوق  نمو معدل بلغ
  نھایة حتى م2006 المالي العام نھایة منذ
م2010 العام

 النخفاض یعود الدخل صافى انخفاض
  النخفاض نظرًا العقارات مبیعات إیرادات
 .م2010 خالل عام بشكل الطلب

تطور اإلیرادات  وصافي الدخل  نمو حقوق الملكیة  
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البرنامج التمویلي للشركة
استراتیجیة التمویل

االعتماد على التمویل متوسط وطویل األجل المتوافق مع دورة اإلنتاج للمنتجات العقاریة المختلفة 
للشركة

تمویل الشركة  
ملیار ریال سعودى  6.1مجملھا  - )الصكوك(طویل األجل % 80
ملیار ریال سعودى  1.6مجملھا  - ) البنوك المحلیة(قصیر ومتوسط األجل % 20

تطور البرنامج التمویلى للشركة 
أربع إصدارات من الصكوك منھا ثالث اصدارات دولیة واصدار واحد محلي، بلغ مجموع التمویل •

ملیار ریال  2,25تم سداد األصدار األول منھا البالغ قیمتھ . ملیار ریال سعودي 8,4المتحصل منھا 
%.27م، أي ما یمثل نسبة  2010فى مارس من العام 

التمویل متوسط وقصیر األجل عبر قروض مرابحات اسالمیة من بعض البنوك المحلیة، بلغ اجمالي •
ملیار ریال  2.7م، ما مقداره 2010م حتي نھایة عام 2006التمویل المتحصل منھا منذ العام 
م، أي ما یمثل نسبة 2010ملیار ریال سعودي حتي نھایة العام  1.1سعودي، فیما تم سداد ما قیمتھ 

ملیار ریال سعودى أي ما  1.7م 2011، فیما یتوقع أن یكون اجمالي ما تم سداده بنھایة العام % 40
.من اجمالي التمویل المتحصل من البنوك المحلیة% 65یمثل نسبة 
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م حتي المتوقع بنھایة  2007تطور المتوسط المرجح لتكلفة التمویل الكلیة منذ عام 
م2011العام المالي 

م2011المتوقع بنھایة العام المالي   * 
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)بمالیین الریاالت السعودیة(اجمالي التمویل  المتوسط المرجح لمعدل تكلفة التمویل



ھیكل رأس المال

تمویل قصیر األجل

تمویل طویل األجل

حقوق الملكیة

صیغ التمویل 

14,499

6,679

1,000

)بالملیون ریال سعودي* ( ھیكل رأس المال

.%53 الملكیة لحقوق الدین نسبة
.%34 األصول إلجمالي الدین نسبة

 بأن الصكوك لحملة المعطاه المالیة للتعھدات ووفقًا
 نسبتھ ما یتعدي أال یجب التمویل اجمالي نسبة
 یعني ما وھو الشركة أصول اجمالي من 65%

  اذا التمویل من المزید على بالحصول الشركة مقدرة
.الحاجة دعت

الوصف

مرابحات بنوك محلیة 1,583
6,188

االجمالي 7,771

صكوك  محلیة ودولیة

الوصفبالملیون ریال سعودي

م2010بنھایة العام المالي  * 
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مؤشرات المالیة 

  الربحیة واستمرار الصكوك من األول اإلصدار سداد
  ھامشى بشكل تحسن الى أدى م2010 العام خالل
.الشركة خصوم اجمالى الى الملكیة حقوق نسبة من

9,473
8,8492.5
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اجمالى الخصوم /اجمالى األصول

اجمالى الخصوم اجمالى األصول

9,473
8,8491.5
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اجمالى الخصوم /حقوق الملكیة

اجمالى الخصوم حقوق الملكیة

 التمویل عن المسدد التمویل حجم لزیادة نتیجة
  ریال ملیون 582 بمقدار العام خالل المتحصل
 اجمالي الى األصول اجمالى نسبة تحسنت سعودي
.م 2010 العام خالل الخصوم

اجمالى الخصوم /حقوق الملكیة

اجمالى الخصوم /اجمالى األصول
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االرباح المبقاة و االحتیاطي النظامي كنسبة 
لرأس المال 

االرباح المبقاة و االحتیاطي النظامي

  لزیادة أدى م2010 العام خالل الربحیة استمرار
 كنسبة النظامي واالحتیاطي المبقاة االرباح نسبة
 سعودي ریال ملیون 1,080 البالغ المال لرأس
.م2009 المالي بالعام مقارنة صغیر بمعدل

االرباح المبقاة و االحتیاطي النظامي كنسبة لرأس المال 



مقابالت دار األركان مع مستثمریھا -عالقات المستثمرین 

صنادیق  
70, استثماریة

3, أفراد

 -تغطیة تحلیلیة 
شركات وساطة 
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والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھوالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


