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تقرير مجلس اإلدارة

إلى مساهمي شركة الرياض للتعمير

عن أعمال وإنجازات الشركة

للفترة من 2011/1/1م وحتى 2011/12/31م

امل�شاهمني الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
باإيجاز  م�ستعر�سًا  العمومية  جلمعيتكم  ال�سنوي  بتقريره  يتقدم  اأن  للتعمري  الريا�ض  �سركة  اإدارة  جمل�ض  ي�سر    
املركز  قائمة  وكذلك  م  وحتى 2011/12/31  م  تاريخ 2011/1/1  من  الفرتة  اإجنــازات خالل  من  مامت حتقيقه 
املايل وقائمة الدخل وم�سادر ا�ستخدام الأموال وتقرير مراقب ح�سابات ال�سركة والتزام ال�سركة مببداأ ال�سفافية 

والإف�ساح املقر يف اأنظمة ال�سوق املالية ال�سعودية عن تلك الفرتة.

نبذة عن الشركة
تاأ�س�ست �سركة الريا�ض للتعمري باملر�سوم امللكي رقم )م/2( وتاريخ 1414/2/9هـ براأ�سمال قدره )1,000,000,000( 
تلبية  اإلى  الريا�ض بالإ�سافة  امل�ساركة يف تطوير منطقة و�سط  مليار ريال �سعودي ك�سركة م�ساهمة وطنية بغر�ض 
من  خطني  خالل  من  م�ساهميها  تطلعات  حتقيق  على  ال�سركة  وتعمل  اململكة.  مناطق  كافة  يف  الإ�ستثمار  تطلعات 
وال�ستثمار يف  والقطاع اخلا�ض  الدولة  مع  بامل�ساركة  العام  والنفع  م�ساريع اخلدمات  ال�ستثمار يف  ال�ستثمار هي 

التخطيط والتطوير العقاري بكافة جمالته. 

رؤية واستراتيجية الشركة
العام  والنفع  اخلدمات  م�ساريع  يف  بال�ستثمار  العام  القطاع  مع  امل�ساهمة  يف  ال�سركة  ريــادة  على  •احلفاظ  	
التو�سع  اإلى  بالإ�سافة  املجال  هذا  يف  جديدة  اإ�ستثمارية  فر�ض  خلق  خالل   من  وذلك  الدولة  مع  بامل�ساركة 
الأفقي لبع�ض م�ساريع اخلدمات والنفع العام ونقل جتربتها الرثية يف اإن�ساء وت�سغيل م�ساريع جمدية كمركز 
التعمري للنقل العام و�سوق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة ومزاد التعمري الدويل لل�سيارات بالريا�ض وغريها 

من م�ساريع النفع العام اإلى مناطق اململكة الأخرى. 
•احلفاظ على متيز م�ساريع ال�سركة يف تخطيط واإقامة الأحياء ال�سكنية النموذجية.  	
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للبناء  ال�ساحلة  الأرا�سي  متلك  يف  واملتمثلة  للعقارات,  الراأ�سي  ال�ستثمار  باإ�سافة  ال�ستثمارات  تنوع  �سيا�سة  يف  •امل�سي  	
وتخطيطها وتطويرها واإقامة املباين ال�سكنية والتجارية واملكتبية عليها وبيعها اأو تاأجريها. 

•الريادة يف تطوير و�سط العا�سمة بروؤية ا�ستثمارية واقت�سادية جديدة. 	

رسالة الشركة
ال�ستثمار يف م�ساريع اخلدمات والنفع العام بامل�ساركة مع الدولة والقطاع اخلا�ض بنظام )B.O.T( اأو من خالل م�ساريع خدمية 
قائمة بذاتها, وكذلك توفري منتج عقاري يف خمتلف املجالت العقارية ) التجارية , ال�سكنية , املكتبية( باأعلى درجات اجلودة من 
الناحيتني التخطيطية والفنية, ورعاية م�سالح امل�ساهمني, وتنمية ا�ستثماراتهم من خالل ابتكار روؤية ا�ستثمارية واقت�سادية ت�ساير 

التقنية الع�سرية احلديثة.

النطاق الجغرافي
ترتكز حاليًا جميع م�ساريع ال�سركة يف مدينة الريا�ض. 



13

2 0 1 1

المشاريع

أواًل : مشاريع تم تنفيذها

مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لسوق التعمير 

لجملة الخضار والفاكهة:
اإن�ساء مظالت التوليف والورقيات وم�ستودعات الفوارغ وكذلك  ت�سمن هذا امل�سروع 

تو�سعة مبنى الربادات القائم وتو�سعة مبنى املخترب.

ثانيًا : مشاريع قيد التنفيذ

 مشروع التعمير بالزا )2( :
م�سروع التعمري بالزا )2( هو اإمتداد ملركز التعمري للجملة الواقع على طريق امللك 
فهد مبنطقة ق�سر احلكم , ويتكون من ثالثة اأ�سرطة جتارية حميطة مبركز التعمري 

للجملة من ناحية ال�سمال و ال�سرق ومكوناته كالتايل:

ال�شريط الأول:
يقع على �سارعي ال�سبالة واملقيربة ويحوي عدد 26 حمل جتاري على م�ساحة اإجمالية 

قدرها 1,564م2 ومن املتوقع ا�ستالمه وت�سغيله خالل العام 2012 م. 

ال�شريط الثاين :
يقع على �سارع املقيربة ويحوي عدد 37 حمل جتاري ومب�ساحة اإجمالية قدرها 2,248 

م2  ومن املتوقع ا�ستالمه وت�سغيله خالل العام 2012 م. 

ال�شريط الثالث :
يقع على �سارع الإمام حممد بن �سعود ويحوي عدد 20 حمل جتاري ومب�ساحة اإجمالية 

قدرها 1,204 م2 ومن املتوقع ا�ستالمه وت�سغيله خالل العام 2012 م.
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 مشروع إنشاء مستودعات التبريد والتجميد بمنطقة العزيزية 

جنوب الرياض : 
العام  للنقل  التعمري  مركز  جنوب  امل�سروع  يقع 
على م�ساحة اإجمالية قدرها 28,000 م2 وي�سمل 
اإن�ساء  56 م�ستودع تربيد وجتميد اإ�سافة الى ما 
يلزم تلك امل�ستودعات من مكاتب اإدارية وخدمات 
م�ساندة على اأحدث امل�ستويات والأنظمة العاملية 
يف هذا املجال  ومن املتوقع ا�ستالم وت�سغيل هذا 

امل�سروع خالل العام 2012 م.

ثالثًا : مشاريع قيد الدراسة والتصميم

1-  مشروع إعداد المخطط العام لتطوير منطقة الظهيرة : 
ي�سمل هذا امل�سروع اإعداد املخطط العام ودرا�سة اجلدوى القت�سادية لتطوير منطقة الظهرية - و�سط الريا�ض 
, وقد قام ال�ست�ساري الأ�سرتايل Urbis JHD باإعداد وتقدمي درا�سة اجلدوى القت�سادية وتقارير املرحلة 
العاملية لإجراء بع�ض  توقيع مذكرة تفاهم مع �سركة �سوليدير  امل�سروع , ومت موؤخرا  النهائية ( من  اخلام�سة ) 
مدينة  لتطوير  العليا  والهيئة  والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  من  الواردة  للمالحظات  وفقا  باملخطط  التعديالت 

الريا�ض , وكذلك مالحظات بع�ض اأع�ساء حتالف التطوير.

اأع�شاء حتالف التطوير:
�سركة الريا�ض للتعمري • 	  

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية • 	  
املوؤ�س�سة العامة للتقاعد • 	  

املعيقلية  ملــركــز  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســركــة  • 	  
التجاري

ال�سركة العقارية ال�سعودية • 	  
�سركة دار الأركان • 	  

�سركة �سوليدير ال�سعوديه • 	  
�سركة فا�ض ال�سعودية • 	  

�سوليدير  �سركة  تنتهي  اأن  املتوقع  ومــن  هــذا 
ليتم  م   2012 العام  خالل  اأعمالها  من  العاملية 
الرفع باملخطط العام النهائي اإلى الهيئة العليا 
عليه  املوافقة  بطلب  الريا�ض  مدينة  لتطوير 

واإعتماده .
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2 – مشروع بناء توسعة لسوق الرياض للتعمير :
ي�سمل هذا امل�سروع ت�سميم مبنى جتاري يحتوي على مكاتب وحمالت جتارية  بجوار �سوق تعمري الريا�ض على م�ساحة تبلغ 1,931.80 م2.

3- مشروع بناء مجمع تجاري بمنطقة العزيزية جنوب الرياض :
ي�سمل هذا امل�سروع ت�سميم  مبنى جتاري يحتوي على مكاتب وحمالت جتارية ويقع على الدائري اجلنوبي اأمام مركز التعمري للنقل العام على م�ساحة وقدرها 

32,720 م 2 .

4- مشروع إنشاء مركز تجاري وسكني بمركز التعمير للنقل العام  :
ي�سمل هذا امل�سروع درا�سة اإن�ساء مبنى جتاري و �سكني على ال�سريط التجاري ال�سرقي من مركز التعمري للنقل العام على م�ساحة قدرها 5.300 م 2 .

5- مشروع إنشاء أبراج فندقية وسكنية في منطقة قصر الحكم :
ي�سمل هذا امل�سروع درا�سة اإن�ساء فندق و�سقق �سكنية بجوار مركز التعمري للجملة و تطل على طريق امللك فهد مبا�سرة على م�ساحة وتبلغ  19.000م 2 .

التسويق
نظرا ملا تتميز به �سركة الريا�ض للتعمري من تعدد وتنوع يف امل�ساريع �سواء كانت عقارية اأو خدمية ت�سعى ال�سركة جاهدة لر�سم ا�سرتاتيجيات ت�سويقية ح�سب 

طبيعة كل م�سروع.

الجوانب التشغيلية

مركز التعمير للجملة : 
يقع املركز و�سط مدينة الريا�ض على طريق امللك فهد مبنطقة ق�سر احلكم وعلى 
اأر�ض مملوكة لل�سركة تبلغ م�ساحتها 69,801 م2 , ويتميز املركز بتنوع اأن�سطته من 
امل�ستلزمات  ت�سمل  ومكتبية وجتارية  �سكنية  تاأجريية  اأكرث من 1,000 وحدة  خالل 

الرجالية و الن�سائية والأطفال و الكماليات والعطور و املواد الغذائية و اجلوالت .

مركز التعمير بالزا )1( :
يقع املركز و�سط مدينة الريا�ض على طريق امللك فهد على اأر�ض مملوكة لل�سركة 
تبلغ م�ساحتها 1,190م2 يحوي 19 حمل لإن�سطة الكماليات واملواد الغذائية كاأن�سطه 

مكملة لن�شاط مركز التعمري للجملة .

 مزاد التعمير الدولي للسيارات:
املون�سية  بحي  الدمام  الريا�ض  طريق  على  الريا�ض  مدينة  �سرق  �سمال  املزاد  يقع 
على اأر�ض مملوكة لل�سركة تبلغ م�ساحتها 241,495.35م2 , ويقدم املزاد خدماته 
للعمالء كو�سيط حمايد لبيع ال�سيارات ب�سعر عادل ير�سي الطرفني من خالل بيئة 
عمل متكاملة )مرور , فح�ض �سيارات ,  تاأمني �سركات , �سركات تاأجري �سيارات , 

�سوبر ماركت , مطعم..الخ(.
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مركز التعمير للنقل العام :
يقع املركز على طريق الدائري اجلنوبي بحي العزيزيه على اأر�ض مملوكة لل�سركة 
تبلغ م�ساحتها 148,303.58 م2 , ومت خالل العام 2011 م تو�سعة مواقف حافالت 
العمرة يف اجلهة اجلنوبية من املركز الأمر الذي �ساعد على حتقيق معدلت منو 

ت�ساعدية يف اأعداد امل�سافرين للرحالت الداخلية وامل�ساعر املقد�سة.

سوق التعمير لجملة الخضار والفاكهة :
يقع ال�سوق جنوب مدينة الريا�ض على طريق الدائري اجلنوبي خلف �سوق ريا�ض 
التعمري بحي العزيزية على اأر�ض مملوكة لل�سركة تبلغ م�ساحتها 299,226.68 

م2 , ويخدم ال�سوق عمالوؤه داخل وخارج اململكة .
وا�شتمرارًا لنهج العمل يف ال�شوق نحو التو�شع وخلق خطوط انتاج جديدة حتقق 
التطوير  اأعمال  ت�سغيل  2011م  العام  خــالل  مت  العمالء  لحتياجات  التكامل 

والتو�سعة اجلديدة لل�سوق والتي ت�سمل :

•مظلة الب�سل و البطاط�ض 	
•مظالت التوليف  	

•م�ستودعات الفوارغ 	
•تو�سعة مبنى الربادات  	

•تو�سعة املخترب  	

سوق رياض التعمير:
على  العزيزيه  بحي  اجلنوبي  الدائري  طريق  على  الريا�ض  مبدينة  ال�سوق  يقع 
اأر�ض مملوكة لل�سركة تبلغ م�ساحتها 24,377.52 م2 , وقد اأ�سبح ال�سوق مق�سدا 

اأ�شا�شيا لن�شاط جملة التمور ومطلبًا مهمًا لعمالء هذا الن�شاط.

 سوق التعمير للحوم والخضار بالبطحاء:
يقع ال�سوق بالبطحاء مبدينة الريا�ض على طريقي امللك عبدالعزيز و طارق بن 
تبلغ   )B.O.T( بنظام الريا�ض  اأمانة منطقة  م�ستاأجرة من  اأر�ض  , على  زياد 
ك�سوق  اأن�سطته  وتنوع  با�ستقرارعمالئه  ال�سوق  ويتمتع  م2    13,691 م�ساحتها 

متخ�س�ض يف بيع اللحوم والأ�سماك واخل�سار .
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ممتلكات الشركة

اأول : اأرا�شي مملوكة لل�شركة ومقام عليها من�شاآت :

امل�شاحة م2الإدارة/ املركز

299,226.68 م2�سوق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة

241,495.35 م2مزاد التعمري الدويل لل�سيارات

148,303.58 م2مركز التعمري للنقل العام

69,801.00 م2  مركز التعمري للجملة

24,377.52 م2�سوق  ريا�ض التعمري

1,190.00 م2مركز التعمري بالزا )1( 

34,560.45 م2م�ستودعات التربيد والتجميد

5,016.92 م2مركز التعمري بالزا )2(

823,971.50 م2الإجمايل

ثانيا : اأرا�شي مطورة مملوكة لل�شركة :

امل�شاحه  م2الإدارة/ املركز

903,600.00 م2اأرا�سي مدن ال�سروق

260,027.10 م2اأرا�سي مدينة اخلدمات الفنية 

40,951.82 م2اأرا�سي منطقه العزيزيه

39,962.74 م2اأرا�سي منطقة ق�سر احلكم

12,394.41 م2اأرا�سي تالل الريا�ض

1,256,936.07الإجمايل

العالقات العامة وعالقات المساهمين
ال�سركة  م�ساهمي  مع  التوا�سل  ج�سور  تعزيز  على  والعمل   , القائمة  ال�سركة  مب�ساريع  بالتعريف  العامة  العالقات  ت�سعى 
م�ساركة  بينها  والتي من  و اخلارجية  الداخلية  ال�سركة  م�ساركات  وتغطية   . الإعالمية  والقنوات  الو�سائل  وعمالءها عرب 
م�ساركة  و  2011/03/15م  حتى  2011/03/12م  من  الفرتة  خالل  ال�ساد�ض  اخلليجي  البلدي  العمل  موؤمتر  يف  ال�سركة 
ال�سركة باملعر�ض امل�ساحب للموؤمتر العاملي )59( للنقل العام واملقام يف مدينة دبي خالل الفرتة من 2011/04/10م اإلى 

2011/04/14م وغريهما.



A N N U A L  R E P O R T



21

2 0 1 1

الجوانب اإلدارية والتقنية والمالية

الموارد البشرية
من اأجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة تويل اإدارة ال�سركة اإهتماما بالعن�سر الب�سري باإعتباره اإ�ستثمارا ا�سرتاتيجيا , 
وقد تركز الإهتمام موؤخرا على اإ�ستقطاب الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها بالتعاون مع �سندوق املوارد الب�سرية حيث بلغت ن�سبة 

ال�سعودة ما يقارب 75% مما جعل ال�سركة ت�سنف يف النطاق املمتاز ح�سب ت�سنيف وزارة العمل الأخري.

تقنية المعلومات
�سعيًا ملواكبة التطور ال�سريع يف جمال  تقنية املعلومات , قامت اإدارة تقنية املعلومات يف عام 2011 م بتحديث �سبكة الربط بني 
املراكز التابعة لل�سركة ومقر الإدارة الرئي�سي معتمدة على تقنية  )IP/VPN ( مما يعزز �سرعة واآمان وثبات الت�سال بني 
اأنظمة ال�سركة ومراكزها واأ�سواقها املختلفة , كما مت تطوير النظام العقاري مبا ي�سمن  التطبيق الآيل للعمليات التاأجريية  , 

و�سمل التطوير اأي�سا النظام الت�سغيلي لكافة املراكز والأ�سواق مبا يتالئم مع تنوع العمليات الت�سغيلية فيها.

النتائج المالية
منها  ريــاًل   ) • 	205,919,080( بلغت  م   2011/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  اإجمالية  ــرادات  اإي ال�سركة  حققت 
)196,940,522( ريااًل اإيرادات ن�شاط و)8,978,558( رياًل اإيرادات اأخرى وذلك بزيادة عن عام 2010 م مقدارها )  

21%, 102% ( على التوايل.
وم�ساريف  رياًل    ) • 	55,027,299( ن�شاط  م�شاريف  منها  ريااًل   )67,398,649( وقدره  مبلغًا  ال�سركة  م�ساريف  بلغت 

اإدارية وت�سويقية )12,371,350( رياًل.
( رياًل. •  بلغ �سايف ربح ال�سركة قبل الزكاة مبلغًا وقدره )138,520,431	
( رياًل. •  خ�س�ض للزكاة ال�سرعية عن العام 2011 م مبلغ ) 8,345,802	

اأرباح ال�سركة بعد خ�سم  %( من �سايف  • اإلى الإحتياطي العام وهو ما يعادل )10	  مت حتويل مبلغ )13,017,463( رياًل 
الزكاة ال�سرعية.

اأثر الأن�شطة على اأعمال ال�شركة

ن�شاط الأرا�شين�شاط  التاأجرين�شاط الت�شغيلالبيــــــــان
موجودات 
ومطلوبات 

م�شرتكة
املجمـــوع

لل�شنة املنتهة يف 31 دي�شمرب2011م
355,260,610912,933,230152,713,719246,401,4841,667,309,043جمموع املوجودات

28,148,36714,252,05310,013,799117,951,448170,365,667جمموع املطلوبات

196,940,522-144,819,93440,569,67411,550,914اإيرادات الن�شاط    

55,027,299-30,380,28517,888,1256,758,889تكاليف الن�شاط

141,913,223-114,439,64922,681,5494,792,025جممل الدخل

لل�شنة املنتهة يف 31 دي�شمرب2010م
344,927,169926,857,078156,643,771215,211,8101,643,639,828جمموع املوجودات

26,655,46719,250,65811,170,329118,251,325175,327,779جمموع املطلوبات

162,978,715-127,884,35533,889,4841,204,876اإيرادات الن�شاط    

51,400,261-30,281,10620,944,630174,525تكاليف الن�شاط

111,578,455-97,603,24912,944,8551,030,351جممل الدخل
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عر�ض حتليلي مقارن للنتائج الت�شغيلية

البيــــــــــــــان
البيانات الفعليةالبيانات الفعلية

النحراف %النحراف ر.�س
عام 2010عام 2011

21%196,940,522162,978,71533,961,807اإيرادات الن�شاط

- 7%- 55,027,29951,400,2613,627,038تكاليف الن�شاط

27%141,913,223111,578,45430,334,769جممل الربح

- 1%- 12,371,35012,255,422115,928امل�ساريف الت�سويقية والإدارية

30%129,541,87399,323,03330,218,840الربح الت�سغيلي

%  وذلك لالأ�سباب التالية :- • هناك ارتفاع يف جممل ربح ال�سركة مقداره  27% و ارتفاع يف الربح الت�سغيلي مقداره  30	
• مليون ريال نظرًا لرتفاع اإيرادات ت�سغيل املراكز والأ�سواق. ارتفاع  اإيرادات الن�شاط بن�شبة 21% ومببلغ 33,96	

مزاد  و  التعمري  ريا�ض  �سوق  وكذلك  للجملة  التعمري  ومركز  والفاكهة  التعمري جلملة اخل�سار  �سوق  ت�سغيل  اإيــرادات  •ارتفاع  	
التعمري الدويل لل�سيارات خالل العام املايل 2011 م مقارنة بالعام املايل 2010 م.

ريال خالل  • كذلك حققت ال�سركة خالل عام 2011 م اإيرادات من بيع الأرا�سي بلغت 11,550,914 ريال مقابل    1,204,876	
عام 2010 م.

بيــــــان قيمة املدفوعات النظامية امل�شتحقة

2010 م2011 مالبيــــــــــــــــــان
8,345,8027,145,239الزكاة ال�سرعية

1,561,0961,789,228املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

5,2005,200الغرفة التجارية وال�سناعية

400,000400,000ال�سوق املالية- تداول

10,312,0989,339,667الإجمايل
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القوائم المالية للسنوات الـخمس الماضية

قائمة المركز المالي  كما في  31 ديسمبر

) لأقرب مليون ريال (

2007 م2008 م2009 م2010 م2011 مالبيـــــان
1667,311643,641589,451592,531577,30جمموع املوجودات

170,37175,33167,70188,47200,72جمموع املطلوبات 

1496,941468,311421,751404,061376,58جمموع حقوق امل�ساهمني

قائمة الدخل

عن السنوات المالية المنتهية في  31 ديسمبر

) لأقرب مليون ريال (

2007 م2008 م2009 م 2010 م 2011 مالبيـــــان
196,94162,98155,49140,28127,48اإيرادات الن�شاط 

8,984,444,135,577,58اإيرادات اأخرى 
205,92167,42159,62145,85135,06اإجمايل اليرادات 

55,0351,4051,8050,4849,53تكاليف الن�شاط 
150,88116,02107,8295,3785,53جممل الربح واليرادات الخرى 

20,7019,4015,0816,2014,80اجمايل امل�ساريف 
130,1796,6292,7479,1770,73�سايف الربح 

129,5499,3291,5176,2165,27الربح الت�سغيلي 

قائمة التدفقات النقدية 

عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر

) لأقرب مليون ريال (

2007 م2008 م2009 م2010 م2011 مالبيـــــان
140,0393,6488,2884,25117,72التدفقات النقدية من اأن�سطة ت�سغيلية 

-70,16-23,05-174,63-32,22- 30,23التدفقات النقدية من اأن�سطة ا�ستثمارية 
-39,73-45,68-69,27-49,74- 98,93التدفقات النقدية من اأن�سطة متويلية 
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االستثمارات
قامت ال�سركة بعمليات ا�ستثمارية خمتلفة متثلت يف الآتي:

ال�ستثمار يف تطوير اأرا�سي �سمال �سرق الريا�ض. • 	 
ا�ستثمار �سيولة ال�سركة يف �سناديق املتاجرة الإ�سالمية وفق عقود مت اإقرارها �سرعًا. • 	 

• �سهم   امل�ساهمة يف �سركة اأ�سمنت تبوك منذ عام 1994 بتكلفة قدرها)600,000 ريال( لعدد 12,000 �سهم )بلغت الآن 77,142	
بعد  التجزئة وتوزيع اأرباح يف �سورة اأ�سهم (. 

األرباح المبقاة
ر�سيد الأرباح املبقاة كما يف 2011/12/31م يبلغ ) 388,499,104(ريال.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية

ولجنة المراجعة ولجنة االستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات
بلغ بدل ح�سور اجلل�سات اأعاله مبلغًا وقدره ) 294,000( ريال.  

INVESTMENT
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حوكمة الشركات

اإ�ستجابة ملتطبات هيئة ال�سوق املالية ولوائحها املنظمة واإلتزامًا من ال�سركة باإر�ساء اأف�سل ممار�سات الإف�ساح وال�سفافية فاإن ال�سركة تف�سح 
مل�ساهميها الكرام ما يلي:

اواًل : ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق 

وأسباب ذلك:

يبني اجلدول التايل تف�شياًل ملدى التزام ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات ال�شعودية ال�شادرة عن هيئة ال�شوق 

املالية. 

رقم املادة وفق لئحة حوكمة ال�شركاتم
مت 

اللتزام
التزام 
جزئي

مل يتم 
اللتزام

�شبب عدم التطبيق

√الثالثة: احلقوق العامة للم�ساهمني1

√الرابعة: ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على املعلومات2

√اخلام�سة: حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العمومية3

√ال�ساد�سة:: حقوق الت�سويت4

طبق عدا :
الرتاكمى  الت�سويت  ب(-  بند) 
يتم اختيار اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

ح�سب نظام ال�سركات  

√ال�سابعة: حقوق امل�ساهمني يف اأرباح الأ�سهم5

√الثامنة:ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإف�ساح6

√التا�سعة:الإف�ساح يف تقرير جمل�ض الإدارة7

   √العا�سرة:الوظائف الأ�سا�سية ملجل�ض الإدارة8

√احلادية ع�سر:م�سوؤوليات جمل�ض الإدارة9

√الثانية ع�سر : تكوين جمل�ض الإدارة10

√الرابعة ع�سر: جلنة املراجعة12

√اخلام�سة ع�سر: جلنة الرت�سيحات واملكافاآت13

√ال�ساد�سة ع�سر:اجتماعات جمل�ض الإدارة وجدول الأعمال14

√ال�سابعة ع�سر:مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة وتعوي�ساتهم15

√الثامنة ع�سر: تعار�ض امل�سالح يف جمل�ض الإدارة16
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ثانيًا : تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة  وعدد االجتماعات خالل السنة وسجل الحضور وأسماء الشركات 

المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجلس إدارتها :  

ت�شنيف الع�شوا�شم الع�شوم
اأ�شماء ال�شركات امل�شاهمة التي 

يكون ع�شو جمل�ض الإدارة 
ع�شوا يف جمال�ض اإدارتها

عدد 
الإجتماعات

�شجل 
احل�شور

د/ عبد العزيز بن حممد بن عياف1
رئي�ض املجل�ض

م�ستقل – غري تنفيذي
ل يوجد

5

4

5ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذيد/ طامي بن هديف البقمي2

5�سركة الإح�ساء للتنميةتنفيذيم/ علي بن عبداهلل احل�سون3

2ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذيد/ عاي�ض بن فرحان القحطاين4

5ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذيد/ يا�سر بن حممد احلربي5

5ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذياأ/ من�سور بن عبداهلل الزير6

4ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذيد/ نا�سر بن علي الزلفاوي7

4ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذيد/ عبد العزيز بن حمد امل�سعل8

5ل يوجدم�ستقل - غري تنفيذيد/ علي بن عبد العزيز اخل�سريي9

ثالثًا : مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :

م�شلحة وحقوق اأع�شاء جمل�ض الإدارة

الن�شبةاآخر ال�شنةالن�شبةاأول الفرتةال�شجل املدينا�شم الع�شوم

0.021 %20,000 �سهم0.021 %20,000 �سهم امانة منطقة الريا�ض 1

0.005%5,000 �سهم0.001%1,000 �سهم1001626942د/ طامي بن هديف البقمي2

0.022%21,100 �سهم0.022%21,100 �سهم1029727144م/ علي بن عبداهلل احل�سون 3

0.298%289,500 �سهم0.298%289,500 �سهم1012381594د/ عاي�ض بن فرحان القحطاين4

0.006%6,051 �سهم0.006%6,051 �سهم1002087292د/ يا�سر بن حممد احلربي5

0.002%2,000 �سهم0.002%2,000 �سهم1008277913اأ/ من�سور بن عبداهلل الزير6

0.001%1,000 �سهم0.001%1,000 �سهم1009631696د/ نا�سر بن علي الزلفاوي 7

0.063%61,000 �سهم0.063%61,000 �سهم1010625976د/ عبد العزيز بن حمد امل�سعل8

0.014%14,000 �سهم0.014%14,000 �سهم1040011023د/ علي بن عبد العزيز اخل�سريي9

م�شلحة وحقوق كبار التنفيذيني
ليوجد
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رابعًا : اختصاصات لجان المجلس  

رئي�ض اللجنة واأع�شائهاخال�شة املهاما�شم اللجنةم
عدد 

اجتماعاتها 
لعام 2011م

اللجنة التنفيذية1
م�ساريع  وتطوير  ول�ستثمار  الت�سغيل  و�سيا�سات  التنفيذية  اخلطط  درا�سة 
للم�ساريع  ال�ست�سارية  والدرا�سات  والنظم  الأبحاث  ال�سركه.واعتماد 

والربامج والقيام باأي اأعمال اأو مهام تكلف بها من قبل جمل�ض الداره.

م. علي بن عبد اهلل احل�سون
) رئي�سًا(

د. يا�سر بن حممد احلربي
د. نا�سر بن علي الزلفاوي

اأ . من�سور بن عبداهلل الزير

3

جلنة املراجعة2

وحدة  عمل  على  والإ�سراف  الداخلية  املراقبة  اأنظمة  كفاية  من  التاأكد 
القانونيني,  املحا�سبني  بتعيني  الإدارة  والتو�سية ملجل�ض  الداخلية,  املراجعة 
املحا�سبية  ال�سيا�سات  ودرا�سة  وال�سنوية,  الأولية  املالية  القوائم  ودرا�سة 

املتبعة والتو�سية ملجل�ض الإدارة ب�ساأنها.

د. يا�سر بن حممد احلربي
) رئي�سًا(

د. عاي�ض بن فرحان القحطاين
د. طامي بن هديف البقمي

د. علي بن عبدالعزيز اخل�سريي

6

3
جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت

الإدارة ومكافاآت  اأع�ساء جمل�ض  تعمل على و�سع �سوابط وا�سحة لرت�سيح 
الأع�ساء وكبار التنفيذيني مبا ين�سجم مع ن�سو�ض النظام الأ�سا�سي وو�سع 

معايري ترتبط بالأداء.

د. عبدالعزيزبن حمد امل�سعل 
) رئي�سًا(

م. علي بن عبداهلل احل�سون
د. علي بن عبدالعزيز اخل�سريي
د. عاي�ض بن فرحان القحطاين

د.  نا�سر بن علي الزلفاوي

1

جلنة ال�ستثمار4
وتقدمي  ال�ستثمار  فر�ض  ودرا�سة  اقرتاح  مهام  ال�ستثمار  جلنة  تتولى 
درا�سة  اإعداد  مراحل  على  والإ�سراف  الإدارة  ملجل�ض  حولها  التو�سيات 

اجلدوى القت�سادية للم�ساريع.

د. عاي�ض بن فرحان القحطاين
 ) رئي�سًا(

م. علي بن عبداهلل احل�سون
د. طامي بن هديف البقمي

د. عبد العزيز بن حمد امل�سعل
اأ. من�سور بن عبداهلل الزير

6

خامسًا : المكافآت والتعويضات 

البيانم
اأع�شاء املجل�ض 
)التنفيذيني(

اأع�شاء املجل�ض  
غري التنفيذيني / 

امل�شتقلني

خم�شة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 
اأعلى املكافاآت والتعوي�شات م�شافا 

اإليهم الرئي�ض التنفيذي )ع�شو جمل�ض 
الإدارة( واملدير املايل

1,898,573-758,333الرواتب والتعوي�سات1

365,334249,000698,796البدلت2

205,3351,642,680205,335املكافاآت الدورية وال�سنوية3

760,130-211,500اخلطط التحفيزية4

51,750--اأي تعوي�سات اأو مزاياعينيةاأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو�سنوي5
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سادسًا : نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخليه

يقوم مراقب احل�سابات اخلارجي �سمن مهمة مراجعته للبيانات املالية اخلتامية لل�سركة بتقومي نظام الرقابة الداخلية 
ال�شعف يف  نقاط  يت�شمن  بتقرير  ال�شركة  وتزويد  والتطبيقية  النظرية  الناحيتني  املحا�شبي من  النظام  مبا يف ذلك 
النظام وكيفية معاجلتها, كذلك يتم متكينه من الإطالع على تقارير وحدة املراجعة الداخلية للفرتة حمل الفح�ض, 
وتنفذ وحدة املراجعة الداخلية بال�سركة عمليات مراجعة ت�سغيلية م�ستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية 
يف حماية اأ�سول ال�سركة وتقومي خماطر العمل وقيا�ض مدى كفاية الأداء, وقد اأظهرت نتائج املراجعة ال�سنوية فعالية 

اإجراءات الرقابة الداخلية خالل عام 2011 م.

إقرارات مجلس اإلدارة
ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبة  ملعايري  وفقا  ال�سحيح  بال�سكل  احل�سابات  �سجالت  اإعــداد  مت   •انه  	

للمحا�سبني القانونيني.
•انه ل يوجد �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها . 	

•اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ض �سليمة ومت تنفيذه بفعالية. 	

اإلفصاحات
• تقر ال�سركة بعدم وجود قرو�ض على ال�سركة.  	

•تقر ال�سركة اأنه مل يتم توقيع اأية عقوبات اأو جزاء اأو قيد احتياطي على  ال�سركة من هيئة ال�سوق املالية  اأو من  اأي  	
جهة اإ�سرافية اأو تنظيمية اأو ق�سائية اأخرى. 

• تقر ال�سركة  باأنه ل يوجد لأي  ع�سو من اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأو الرئي�ض التنفيذي اأو املدير املايل اأو اأي �سخ�ض  	
ذو عالقة بهم, اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال التي تتم حل�ساب ال�سركة, كما اأن جميع اأع�ساء 
جمل�ض الإدارة لي�ض لهم اأي ا�سرتاك يف اأي قر�ض اأو اأن ال�سركة ت�سمن ايًا من اأع�ساء جمل�ض الإدارة لقاء قر�ض 

اأو التزام اأيًا كان نوعه.
•ل توجد اأي عقود مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�ض الإدارة اأو الرئي�ض التنفيذي اأو م�ساعديه اأو املدير املايل  	

اأو اأي من اأقاربهم.
•ل يوجد لدى ال�سركة  اية معلومات عن ترتيبات اأو اتفاقيات تنازل مبوجبها اأي من  اأع�ساء جمل�ض الإدارة  اأو احد  	

من كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�ض.
•ل يوجد لدى ال�سركة اأية معلومات عن ترتيبات اأو اتفاقيات قام مبوجبها اأي من م�ساهمي ال�سركة بالتنازل عن  	

حقوقه يف الإرباح.
• ل يوجد اأي ا�ستثمارات اأواحتياطيات اأخرى مت اإن�ساوؤها مل�سلحة اأي من العاملني بال�سركة. 	

•مل تبلغ ال�سركة باأي م�سلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�سويت واأي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة  	
املالية الأخرية.

•ل يوجد لدى ال�سركة اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم , واأي حقوق خيار اأو مذكرات حق اإكتتاب, اأو حقوق  	
م�سابهة.

•مل ت�سدر ال�سركة اأي حقوق حتويل اأو اإكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم , اأو حقوق خيار , اأو  	
مذكرات حق اإكتتاب , اأو حقوق م�سابهة.

•ل يوجد لدى ال�سركة ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغاء لأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد. 	
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المخاطر التي قد تواجهها الشركة
املمكن وجود خماطر  اإنه من  بل  ال�سركة,  تواجهها  اأن  التي ميكن  املخاطر  ت�سمل جميع  ل  اأدنــاه  املو�سحة   املخاطر 

اإ�سافية ولي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل, اأو قد تعدها ال�سركة غري جوهرية, قد تعيق عملياتها.

التقلب في عمليات الشركة واالعتماد على المشاريع الخدمية
العقاري  التطوير  م�ساريع   )2( العام  والنفع  م�ساريع اخلدمات   )1( هما  رئي�سني  على خطني  ال�سركة  اأعمال  تعتمد 
تاأثر  يتاأثر دخل هذه امل�ساريع  يف امل�ستقبل مبدى الإقبال والطلب عليها, مما قد ينتج عنه  واملراكز التجارية , وقد 
�شلبي لنتائج ال�شركة الت�شغيلية وو�شعها املايل, ومما قد يوؤثر على ن�شاط ال�شركة يف م�شاريع اخلدمات والنفع العام 
اأي�سًا تغري الطلب والإقبال على مثل هذه امل�ساريع يف موا�سم خمتلفة ت�سهدها مدينة الريا�ض. واململكة ب�سكل عام, اإل 
ان ال�سركة قد اجتهت مل�ساريع تقدم خدمات و�سلع منوعه يف جمالت النقل وال�سيارات واخل�سار والفاكهة واللحوم 

واملراكز التجارية ويت�سم منوها بعالقة طردية مع النمو ال�سكاين.

تحصيل اإليرادات
تعد م�سادر اإيرادات ال�سركة من خالل مراكز واأ�سواق ال�سركة ما بني التح�سيل ب�سيكات والإيداع يف  البنوك والتح�سيل 
النقدي, وخا�سة الأخرية اإل ان ال�سركة قامت بالت�سدي لهذه املخاطر من خالل اإعداد دورات  م�ستندية دقيقة وتطبيق 

الأنظمة الآلية واأنظمة املراقبة واملتابعة الإلكرتونية للحد من هذه املخاطر.

إستراتيجية التوسع
اعتمدت �سركة الريا�ض للتعمري خالل ال�سنوات املا�سية �سيا�سة اخلطط اخلم�سيه, ونتج عن ذلك منو غري م�سبوق يف 
ال�سركة على م�ساريع جديدة يف جمايل  ال�سنوات اخلم�سة املا�سية. كذلك اعتمدت  لل�سركة خالل  الت�سغيلية  الأرباح 
خدمات النفع العام والتطوير العقاري. وقد تتعر�ض م�ساريع ال�سركة اجلديدة للتقلبات يف اأذواق امل�ستهلكني وحجم 

الطلب مما يوؤثر �سلبًا على نتائج عمليات ال�سركة الت�سغيلية وو�سعها املايل.

إعاقة سير أعمال الشركة
تعتمد ال�سركة يف ن�ساطها على البنية التحتية مل�ساريعها مما �ساهم يف زيادة ثقة املتعاملني بها. وقد اتخذت التدابري 
طريق  عن  ال�سالمة  م�ستويات  اأعلى  بتطبيق  الإرهــاب  حوادث  اأو  الطبيعية  الكوارث  من  ممتلكاتها  حلماية  الالزمة 
ال�سيانة الدورية وت�سخري احلماية الأمنية, ولكن ل يوجد اأي �سمان من قبل ال�سركة على اأن �سري اأعمالها لن يتاأثر ولو 

ب�سكل غري مبا�سر باأحد تلك املعوقات.

السعودة
اأن ن�سبة ال�سعوده تقارب )75%( وت�سنف ال�سركة من �سمن النطاق املمتاز ح�سب  اأي خطورة حيث  ل ترى ال�سركة 
ت�سنيف وزارة العمل, كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قد ح�سلت يف مطلع عام 2011م على جائزة الأمري نايف بن 
عبدالعزيز لل�سعودة اإل انه ل يوجد ماي�سمن قدرة ال�سركة على املحافظة على ن�سبة ال�سعودة احلالية لكن املهم اأن 
ال�سركة لديها اأنظمة ولوائح واإجراءات دقيقة وحديثة وموثقة لكافة املهام العملية, بالإ�سافة اإلى �سيا�سة را�سخة يف 

تدوير الوظائف والتدريب امل�ستمر وال�سعودة.



A N N U A L  R E P O R T



33

2 0 1 1

سياسة توزيع األرباح
بعد ح�سم  ال�سافية  ال�سركة  اأرباح  توزيع  �سنة مالية.  نهاية كل  الإدارة يف  ومتبعة يقرتح جمل�ض  ثابتة  ك�سيا�سة عامة 
جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى مبا فيها الزكاة املقررة �سرعًا على النحو الوارد يف املادة رقم )44( من 

النظام الأ�سا�سي لل�سركة كالتايل:
%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب  يجنب )10. 1

متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�ض املال.
%( من راأ�ض املال املدفوع. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للم�ساهمني تعادل )5. 2

%( من الباقي ملكافاأة اأع�ساء جمل�ض الإدارة مع مراعاة ما ي�سدر يف هذا اخل�سو�ض  يخ�س�ض بعد ما تقدم )5. 3
من قرارات اأو تعليمات من اجلهات املخت�سة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف الأرباح.

خاتمة
ننتهز هذه الفر�سة لالإ�سادة بالدعم الذي يوليه خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني حفظهما اهلل. للقطاع 
اأمري منطقة  العزيز  بن عبد  �سطام  الأمري/  امللكي  ال�سمو  يبذلها �ساحب  التي  الكبرية  باجلهود  ن�سيد  كما  اخلا�ض. 
الريا�ض رئي�ض �سرف جمل�ض اإدارة �سركة الريا�ض للتعمري, والذي ل ياألو جهدًا يف تقدمي التوجيه واملتابعة امل�ستمرة 
لرتجمة الأغرا�ض التي ت�سمنها العقد التاأ�سي�سي لل�سركة ونظامها الأ�سا�سي اإلى واقع ملمو�ض, ون�سكر لكم ح�سوركم 
وتلبيتكم هذه الدعوة وثقتكم الغالية التي اأوليتموها ملجل�ض الإدارة, كما ن�سكر العاملني بال�سركة على جهودهم املخل�سة 

التي بذلوها يف تاأدية واجبهم.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,
   رئي�ض واأع�شاء جمل�ض الإدارة
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تقرير مراجعي الحسابات 

القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

27

29

33
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تقرير مراجعي الـح�شابات

ال�سادة امل�ساهمني          املحرتمني
�سركة الريا�ض للتعمري 

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,,,

نطاق املراجعة: لقد راجعنا قائمة املركز املايل واملرفقة ل�سركة الريا�ض للتعمري )�سركة م�ساهمة �سعودية( كما يف 31 دي�سمرب 2011 وقوائم الدخل 
والتدفق النقدي والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ, والإي�ساحات من رقم )1( اإلى رقم )28( املعتربة جزءا من هذه 
القوائم, اإن اإعداد القوائم املالية هو من م�سوؤولية اإدارة ال�سركة وفقا لن�ض املادة )123( من نظام ال�سركات, وتقت�سر م�سوؤوليتنا على اإبداء راأينا 
حولها ا�ستنادا اإلى ما قمنا به من مراجعة والى ما ح�سلنا عليه من معلومات واإي�ساحات كانت يف اعتقادنا �سرورية. اإن القوائم املالية املقارنة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 قد متت مراجعتها من قبل مراجع اآخر والذي اأ�سدر راأي مطلق عنها وذلك بتاريخ 14 فرباير 2011.

لقد قمنا باملراجعة وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية. وتتطلب هذه املعايري اأن يكون الهدف من تخطيطنا وتنفيذنا 
اإجراءات تنفيذ املراجعة على  اأخطاء جوهرية. وا�ستملت  اأية  باأن القوائم املالية ل تت�سمن  اإلى درجة معقولة من القناعة  للمراجعة هو التو�سل 
فح�ض ال�سجالت املحا�سبية وفح�ض اختباري للم�ستندات املوؤيدة للمبالغ واملعلومات الواردة �سمن القوائم املالية, كما ا�ستملت على تقييم للمبادئ 
املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة التي ا�ستندت اإليها الإدارة, بالإ�سافة اإلى تقييم لعر�ض القوائم املالية ب�سفة عامة. ويف اعتقادنا اإن ما قمنا 

به من مراجعة ي�سكل اأ�سا�سا معقول ن�ستند اإليه يف اإبداء راأينا.

راأي مطلق: ويف راأينا اإن القوائم املالية امل�سار اإليها اأعاله:

تظهر بعدل, من كافة النواحي اجلوهرية, املركز املايل ل�سركة الريا�ض للتعمري )�سركة م�ساهمة �سعودية( كما يف31 دي�سمرب 2011 ونتائج( 1 
اأعمالها وتدفقها النقدي لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ يف �سوء العر�ض والإف�ساح للمعلومات التي حتتوي عليها القوائم املالية ووفقا ملعايري 

املحا�سبة املتعارف عليها باململكة العربية ال�سعودية واملالئمة لظروف ال�سركة واملبني اأهمها يف الإي�ساح رقم )2(.
تتفق مع متطلبات نظام ال�سركات, والنظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق باإعداد وعر�ض القوائم املالية.( 2

15 �سفر 1433هـ )9 يناير 2012(
الريا�ض, اململكة العربية ال�سعودية
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قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2011

)ريال �شعودي(

2011 2010
املوجودات

املوجودات املتداولة:

27.436.16916.568.930نقد لدى البنوك )اإي�ساح 2ج(

209.409.520192.128.152ا�ستثمارات يف اأوراق مالية لالجتار )اإي�ساحي 2د  و3(

18.934.27422.506.930ذمم مدينة, �سايف )اإي�ساحي 2هـ  و4(

34.031.676    35.021.337     م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى )اإي�ساح 5(

265.235.688  290.801.300    جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة:

1.739.5531.434.842ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع )اإي�ساحي 2و و6(

144.390.922155.055.370م�ساريع حتت التنفيذ )اإي�ساح 7(

1.229.347.3561.220.043.694ا�ستثمارات عقارية, �سايف )اإي�ساحي 2و  و8(

1.870.234      1.029.912      ممتلكات واآلت ومعدات, �سايف )اإي�ساحي 2ز و9(

1.376.507.7431.378.404.140جمموع املوجودات غري املتداولة

1.667.309.0431.643.639.828جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة:
30.625.594   29.195.638     ذمم دائنة )اإي�ساحي 2ح و10(

36.228.65440.027.144م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى )اإي�ساح 11(

23.468.39923.308.917اإيرادات مقبو�سة مقدما )اإي�ساح 12(

39.357.91936.442.966توزيعات اأرباح م�ستحقة )اإي�ساح 13(

40.280.866   37.256.559     الزكاة التقديرية )اإي�ساحي 2ط  و14ب(

170.685.487  165.507.169    جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة:

4.642.292     4.858.498      خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة )اإي�ساح 2ي(

4.642.292      4.858.498      جمموع املطلوبات غري املتداولة

175.327.779  170.365.667    جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني:

1.000.000.0001.000.000.000 راأ�ض املال )اإي�ساح 15(

94.287.256    107.304.719     الحتياطي النظامي )اإي�ساح 16(

388.499.104373.189.951 الأرباح املبقاة

 اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات
834.842        1.139.553      يف اأوراق مالية متاحة للبيع )اإي�ساحي 2د و6(

1.496.943.3761.468.312.049جمموع حقوق امل�ساهمني

1.667.309.0431.643.639.828جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 
 اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى )28( تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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قائمة الدخل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)ريال �شعودي(

20112010
196.940.522162.978.715الإيرادات )اإي�ساحي 2ك و18(

  )51.400.260( )55.027.299( تكاليف الإيرادات )اإي�ساحي 2ل و19(

141.913.223111.578.455اإجمايل الربح 
  )1.014.865()788.305(م�ساريف ت�سويقية )اإي�ساحي 2ل و20(

  )11.240.557( )11.583.045( م�ساريف عمومية واإدارية )اإي�ساحي 2ل و21(

129.541.87399.323.033�سايف الربح من العمليات الرئي�سية
4.444.707     8.978.558     اإيرادات اأخرى )اإي�ساحي 2ك و22(

103.767.740 138.520.431�سايف ربح ال�سنة قبل الزكاة التقديرية

 )8.345.802(          الزكاة التقديرية )اإي�ساحي 2ط  و14ب(
  

     )7.145.239(  

96.622.501    130.174.629�سايف ربح ال�سنة

0.97              1.30            ربحية ال�سنة لل�سهم الواحد )اإي�ساح 2م(

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى )28( تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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قائمة التدفق النقدي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

 )ريال �شعودي(

20112010
التدفق النقدي من اأن�شطة الت�شغيل:

130.174.62996.622.501�سايف ربح ال�سنة

تعديالت لت�سوية �سايف الربح اإلى �سايف النقد املح�سل من اأن�سطة الت�سغيل:

17.915.26717.362.496ا�ستهالكات ال�سنة

979.7661.051.454املكون من خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

873.418      -املكون من خم�س�ض الديون  امل�سكوك يف حت�سيلها

8.345.8027.145.239املكون من خم�س�ض الزكاة التقديرية

       -)4.792.025(اأرباح بيع ا�ستثمارات عقارية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:

 )5.436.363( 3.572.656ذمم مدينة

 )8.199.545(  811.640م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

396.734)1.208.723(ذمم دائنة

 )862.123()3.798.490(م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

 )1.136.588()763.560(امل�سدد من خم�س�ض تعوي�ض نهاية خدمة

 )15.036.189()11.370.109(امل�سدد من خم�س�ض الزكاة ال�سرعية

4.366.248   159.482      اإيرادات مقبو�سة مقدما

97.147.282 140.026.335�سايف النقد املح�سل من اأن�سطة الت�سغيل

التدفق النقدي من الأن�شطة ال�شتثمارية:

 )3.506.616( )17.281.368(ا�ستثمارات يف اأوراق مالية
 )473.806()325.546(�سراء ممتلكات واآلت ومعدات

 )31.742.929( ) 24.116.734(م�ساريع حتت التنفيذ
       - 11.550.912 العائد من بيع ا�ستثمارات عقارية

       -   )53.300(       �سراء ا�ستثمارات عقارية

)35.723.351( )30.226.036( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفق النقدي من اأن�شطة التمويل:

 )49.735.968()98.933.060( توزيعات اأرباح مدفوعة

 )49.735.968()98.933.060( �سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة التمويل

11.687.963 10.867.239�سايف الزيادة يف اأر�سدة النقد لدى البنوك
4.880.967  16.568.930  اأر�سدة النقد لدى البنوك - بداية ال�سنة

27.436.16916.568.930  اأر�سدة النقد لدى البنوك - نهاية ال�سنة

املعامالت غري النقدية

34.781.1829.926.605املحول من م�ساريع حتت التنفيذ
3.020.621264.032توزيعات اأرباح م�ستحقة

اأرباح غري حمققة من اإعادة تقومي ا�ستثمار 

 )57.856(      304.711       يف اأوراق مالية متاحة للبيع

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى )28( تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)ريال �شعودي(

 20112010

1.000.000.000   1.000.000.000   راأ�ض املال)اإي�ساح 15(

الحتياطي النظامي )اإي�ساح 16(:

94.287.25684.625.006الر�سيد يف بداية ال�سنة
9.662.250        13.017.463    املحول من الأرباح املبقاة

94.287.256      107.304.719    الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الأرباح املبقاة:

336.229.700  373.189.951الر�سيد يف بداية ال�سنة
)9.662.250()13.017.463(املحول اإلى الحتياطي النظامي

)50.000.000()101.848.013(توزيعات اأرباح )اإي�ساح 17(
96.622.501      130.174.629   �سايف ربح ال�سنة

373.189.951      388.499.104   الر�سيد يف نهاية ال�سنة

اأرباح غري حمققة من ا�ستثمارات

يف اأوراق مالية متاحة للبيع )اإي�ساحي 2و و6(:

834.842892.698الر�سيد يف بداية ال�سنة
اأرباح )خ�سائر( غري حمققة من ا�ستثمارات

 )57.856(             304.711            يف اأوراق مالية متاحة للبيع

834.842         1.139.553      الر�سيد يف نهاية ال�سنة

1.496.943.3761.468.312.049جمموع حقوق امل�ساهمني

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اإلى )28( تعترب جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية  
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إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)ريال �شعودي(

1- عــــام 
 28 املوافق  1414هـــ  �سفر   9 بتاريخ  م2/  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  للتعمري  الريا�ض  �سركة  �سجلت 
يوليو1993م, وال�شركة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010124500 وال�شادر من مدينة الريا�س 
بتاريخ 29 ذو القعدة 1414هـ )املوافق 10مايو1995م(. يتكون راأ�شمال ال�شركة والبالغ مليار ريال �شعودي من 100 مليون �شهم 

قيمة كل منها 10 ريال �شعودي.

ال�شياحية  واملجمعات  العامة  واملتنزهات  وال�شكنية ومباين اخلدمات  التجارية  واملباين  املرافق  اإقامة  ال�شركة يف  ن�شاط  يتمثل 
بغر�س  وال�شناعية  التجارية  املعار�س  واإن�شاء  التعمريية  امل�شاريع  واإدارة  بالتق�شيط  اأو  بالنقد  بيعها  اأو  وتاأجريها  وال�شكنية 

تاأجريها اأو بيعها اأو اإدارتها وممار�شة جميع اأنواع الن�شاط الالزم لتحقيق اأغرا�س ال�شركة.
وافقت اجلمعية العمومية الغري العادية يف جل�شتها املنعقدة بتاريخ 4 ربيع الثاين 1430هـ املوافق 31 مار�ض 2009م على اإ�شافة 

الأن�شطة التالية اإلى النظام الأ�شا�شي �شمن بند اأغرا�س ال�شركة.

ال�شتثمار يف العقارات والوحدات ال�شكنية والتجارية وال�شناعية وغريها ب�شرائها وبيعها وارتهانها وفكها وا�شتالمها والتنفيذ 
عليها وقب�س الثمن وت�شليمه وما يتعلق بذلك من اأعمال م�شاندة.

اإن�شاء ال�شركات و/اأو امل�شاركة فيها و/اأو ف�شل امل�شاريع يف �شركات م�شتقلة مع الغري و/اأو دمج امل�شاريع و�شمها اإلى �شركة موحدة 
وذلك يف كل الأن�شطة التي تدخل �شمن اأغرا�س ال�شركة.

بلغ عدد موظفي ال�شركة 153 موظفا كما يف 31 دي�شمرب 2011 )186 موظفا كما يف 31 دي�شمرب 2010(.

2- ملخص ألهم السياسات المحاسبية
مت اإعداد القوائم املالية  طبقا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية مبا فيها معيار التقارير املالية  وبنف�ض 
الأ�ش�س وال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية ال�شنوية، وفيما يلي ملخ�شا لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة من 

قبل ال�شركة:

أ- استخدام التقديرات- -
اإن اإعداد القوائم املالية  وفقا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يتطلب ا�شتخدام التقديرات والفرتا�شات التي قد توؤثر على 
قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة، وعلى الإف�شاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية، ومبالغ الإيرادات 
وامل�شاريف امل�شرح عنها للفرتة التي اأعدت القوائم املالية ب�شاأنها. وبالرغم من اأن اإعداد هذه الفرتا�شات والتقديرات مبني على 
اأف�شل املعلومات والأحداث املتوفرة لالإدارة يف تاريخ اإ�شدار القوائم املالية  تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�شات على اأ�شا�ض 

م�شتمر ويتم اإظهار الأثر الناجت عن هذه التغيريات املحا�شبية على ال�شنة والفرتات امل�شتقبلية التي تتاأثر بها.

ب- العرف المحاسبي
املتاحة للبيع، حيث يتم قيا�شها  املالية  الأوراق  التاريخية ومبداأ ال�شتحقاق، فيما عدا  التكلفة  ملبداأ  املالية  وفقاً  القوائم  تعد 

بالقيمة العادلة ويتم اإثبات فروق اإعادة التقييم �شمن حقوق امل�شاهمني.

جـ- النقد لدى البنوك
يت�شمن النقد لدى البنوك الأر�شدة والودائع البنكية القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية حمددة والتي يكون تواريخ ا�شتحقاقها 

خالل ثالثة ا�شهر او اقل من تاريخ �شراوؤها.
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د- االستثمارات في األوراق المالية
اأ�شا�س القيمة العادلة وتدرج �شمن املوجودات غري  يظهر ال�شتثمار يف الأوراق املالية املتاحة للبيع يف قائمة املركز املايل على 
املتداولة ويتم اإثبات املكا�شب واخل�شائر املحققة �شمن قائمة الدخل واملكا�شب واخل�شائر غري املحققة فيتم اإثباتها �شمن حقوق 
امل�شاهمني وتظهر ال�شتثمارات يف الأوراق املالية لالجتار بالقيمة ال�شوقية وتدرج �شمن املوجودات املتداولة ويتم اإثبات املكا�شب 
يتم  توزيعها،  الإعللالن عن  عند  املالية  الأوراق  ال�شتثمارات يف  اإيللرادات  وت�شجل  كما  الدخل  قائمة  املحققة يف  واخل�شائر غري 

تخفي�س القيمة اجلارية لكافة ال�شتثمارات والأوراق املالية بالنخفا�س غري املوؤقت يف قيمتها.

هـ- الذمم المدينة
تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�شلي للفاتورة ناق�شا املخ�ش�س لقاء اأي مبالغ غري قابلة للتح�شيل. يتم اإجراء تقدير للديون 

امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يتعذر حت�شيل املبالغ بالكامل وت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.

وـ- االستثمارات العقارية  
هذه  ت�شجيل  يتم  كما  قيمتها  ارتفاع  لغر�س  بها  املحتفظ  اأو  التاأجري  لأغللرا�للس  ت�شتخدم  والتي  العقارية  ال�شتثمارات  متثل 

ال�شتثمارات العقارية بالتكلفة م�شافا اإليها تكاليف التطوير.
تت�شمن الأرا�شي ال�شتثمارية اأرا�شي مملوكة بالكامل لل�شركة واأرا�شي م�شاركات مع الغري وتقيد جميعها بالتكلفة م�شافا اإليها 

م�شاريف التطوير.

ز- الممتلكات واآلالت والمعدات - -

ال�شتهالك عليها مبوجب  احت�شاب  املرتاكم. ويجري  ال�شتهالك  تنزيل  بعد  التكلفة  واملعدات ح�شب  والآلت  املمتلكات  تظهر 
طريقة الق�شط الثابت على الفرتة املقدرة للعمر الإنتاجي لها باعتماد الن�شب ال�شنوية التالية:

املباين      1.51 – %3,03   
الآلت ومعدات    %25   
اأثاث ومفرو�سات    %25   
ال�سيارات     %25   

ح- الذمم الدائنة 
يتم اثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها م�شتقبال عن اخلدمات امل�شتلمة, �شواء قدمت ام مل تقدم بها فواتري من قبل 

املوردين.

ط - الزكاة التقديرية
اإن الزكاة التزام على ال�شركة ويتم ا�شتدراكها يف القوائم املالية املرفقة بتحميلها على قائمة الدخل، وفقاً ملعيار الزكاة ال�شرعية 

ال�شادر من الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. 

ي- مخصص تعويض نهاية الخدمة 
يتم ال�شتدراك لتعوي�س ترك اخلدمة للموظفني عند نهاية خدمتهم وذلك مبوجب اأنظمة العمل باململكة العربية ال�شعودية.

ك- اإليرادات 
الإيرادات  اثبات  يتم  البيع وكذلك  واإمتللام عملية  تنفيذ  )املطورة( عند  للبيع  املعدة  ال�شتثمارية  الأرا�شي  اإيللرادات  اإثبات  يتم 
الناجتة عن بيع م�شاهمات الأرا�شي )حتت التطوير( عند اإبرام عقد البيع واإ�شدار �شهادة م�شاهمة للمالك اجلديد، ويتم اثبات 
الإيرادات الناجتة من تاأجري وت�شغيل املمتلكات ال�شتثمارية عند اكتمال فرتة التاأجري اأو التعاقد او عند تقدمي اخلدمة ويتم 
احت�شاب الإيراد عن املدة التي تخ�س الفرتة املالية بطريقة الق�شط الثابت على مدى الإيجار ويتم اإثبات الإيرادات الأخرى عند 

حتققها.
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ل- المصاريف
تت�شمن امل�شاريف م�شاريف اإدارة و�شيانة العقارات وا�شتهالكاتها وتعترب تكاليف مبا�شرة، ويتم ت�شنيف امل�شاريف املتعلقة باأعمال 

الدعاية والإعالن واحلمالت الت�شويقية كم�شاريف ت�شويقية وت�شنف كافة امل�شاريف الأخرى كم�شاريف اإدارية وعمومية.

م- ربحية السهم 
يتم احت�شاب ربحية ال�شهم با�شتخدام املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة كما يف نهاية ال�شنة.

ن- تحويل العمالت األجنبية 
تتم  التي  الأر�سدة  اأو  العمليات  لرتجمة  املنا�سب  التحويل  �سعر  ا�ستخدام  ويتم  ال�سعودي,  بالريال  واملرفقة  املالية  القوائم  تظهر 
بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي وفقًا لالأ�سعار ال�سائدة حني اإجراء املعامالت )اإن وجد(, ومل ينتج عن هذا التحويل اأية اأرباح 

اأو خ�سائر ذات �سبغة جوهرية.

3- االستثمارات في أوراق مالية لالتجار

اإ�سالمية يف بنوك حملية وتقيد هذه ال�ستثمارات  متثل ال�ستثمارات يف الأوراق املالية لالجتار ا�ستثمارات يف �سناديق ا�ستثمارية 
بالقيمة ال�سوقية وتظهر املكا�سب واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن اإعادة التقومي بقائمة الدخل.

4- ذمم مدينة، صافي

تتكون الذمم املدينة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010
28.856.97832.730.516ذمم مدينة 

)10.223.586( )9.922.704(  خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها
18.934.27422.506.930�سايف

5 - المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

تتكون امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010
14.750.82414.946.793مبالغ حمتجزة لدى البنوك لتوزيعات الأرباح 

14.616.95012.874.581مطلوب من �سركاء امل�ساريع ال�ستثمارية
1.691.0151.362.411      عهد و�سلف العاملني 

362.2501.636.489     دفعات مقدمة ملوردين  
185.697      280.698     تاأمينات لدى الغري

214.294      228.468     تاأمني مركبات
2.811.411  3.091.132  اأخرى

35.021.33734.031.676 
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6- االستثمار في األوراق المالية المتاحة للبيع

تتكون ال�ستثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:
20112010

600.000600.000ال�ستثمار يف الأوراق املالية املتاحة للبيع
1.139.553834.842مكا�سب غري حمققة من اإعادة تقومي الأوراق املالية املتاحة للبيع

1.739.5531.434.842

7- المشاريع تحت التنفيذ

تتكون امل�ساريع حتت التنفيذ كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

خمطط ال�شروق
ومدينة اخلدمات الفنية

م�شروع تطوير 
الظهرية 

�شوق اجلملة
م�شاريع وعقود 

اأخرى 
الإجمايل 

كما يف 31 دي�سمرب 2011:
131.286.0001.416.28116.536.9965.816.093155.055.370الر�سيد يف بداية ال�سنة 

50.34218.654.0452.883.51024.116.734 2.528.837الإ�سافات خالل ال�سنة 

)34.781.182(     )4.067.949()28.911.929()58.935()1.742.369(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 
144.390.922      132.072.4681.407.6886.279.1124.631.654الر�سيد يف نهاية ال�سنة  

كما يف 31 دي�سمرب2010:
128.733.6691.296.2761.134.9762.074.124133.239.045الر�سيد يف بداية ال�سنة  

7.997.915840.98118.227.0204.677.01331.742.929الإ�سافات خالل ال�سنة 

)9.926.604(    )935.044()2.825.000()720.976()5.445.584(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 
155.055.370     131.286.0001.416.28116.536.9965.816.093الر�سيد يف نهاية ال�سنة  
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8- االستثمارات العقارية
تتكون ال�ستثمارات العقارية كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

الأرا�شي
اأرا�شي مقام  عليها 

مباين  
الإجمايل املباين  

التكلفة:
229.792.233401.428.705732.413.5111.363.634.449الر�سيد يف بداية ال�سنة 

53.30053.300-  - الإ�سافات خالل ال�سنة 

)6.980.121(--  )6.980.121(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 

32.979.88232.979.882-  - التحويالت خالل ال�سنة 
1.389.687.510          222.812.112401.428.705765.446.693الر�سيد يف نهاية ال�سنة  

ال�ستهالكات:
143.590.755143.590.755--الر�سيد يف بداية ال�سنة  

16.749.39916.749.399--الإ�سافات خالل ال�سنة 

---ال�ستبعادات خالل ال�سنة 

160.340.154       160.340.154       -      -الر�سيد يف نهاية ال�سنة  
�سايف القيمة الدفرتية:

1.229.347.356        31222.812.112401.428.705605.106.539 دي�سمرب 2011  
1.220.043.694        31229.792.233401.428.705588.822.756 دي�سمرب 2010  

9- الممتلكات واآلالت والمعدات, صافي

تتكون املمتلكات والآلت واملعدات كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

الإجمايل ال�شياراتالأثاث   والرتكيبات  الآلت واملعدات

التكلفة:
7.993.8334.872.5011.552.37014.418.704الر�سيد يف بداية ال�سنة 
234.5464.00087.000325.546الإ�سافات خالل ال�سنة 

)50.610(      -)28.230()22.380(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 
14.693.640     8.205.9994.848.2711.639.370الر�سيد يف نهاية ال�سنة  

ال�ستهالكات:
6.537.4864.730.1311.280.85312.548.470الر�سيد يف بداية ال�سنة  
852.966103.137209.7651.165.868الإ�سافات خالل ال�سنة 

)50.610(      -)28.230()22.380(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 
13.663.728        7.368.0724.805.0381.490.618الر�سيد يف نهاية ال�سنة  

�سايف القيمة الدفرتية:
1.029.912               31837.92743.233148.752 دي�سمرب 2011 
1.870.234               311.456.347142.370271.517 دي�سمرب 2010

- بلغ ا�ستهالك املمتلكات والآلت واملعدات مبلغ 1.165.868 ريال �سعودي 1.557.710 ريال �سعودي وذلك لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 
2011 و 2010 على التوايل.
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10- الذمم الدائنة 
تتكون الذمم الدائنة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010

29.104.80029.326.032عقارات مل ت�سدد قيمتها 
1.156.676      - دائنون امل�ساريع ال�ستثمارية 

142.886     90.838           ذمم دائنة اأخرى
29.195.63830.625.594

11- المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
تتكون امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010

8.252.9607.640.890تاأمينات للغري 
7.188.5878.622.066مبالغ حمجوزة من مقاولني 

6.596.64911.987.042دفعات مقدمة من امل�ستاأجرين
6.442.4493.710.316م�ساريف م�ستحقة الدفع 
6.338.1656.397.098�سركاء م�ساريع ا�ستثمارية 

365.685422.163ال�سندوق التعاوين 
1.247.569    1.044.159       اأخرى

36.228.65440.027.144

12 اإليرادات المقبوضة مقدما
متثل الإيرادات املقبو�سة مقدما اإيرادات مت ا�ستالمها من امل�ستاأجرين يف املمتلكات ال�ستثمارية ومل ت�ستحق عن ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2011.

13- توزيعات األرباح المستحقة
ميثل الر�سيد الظاهر بالقوائم املالية املتبقي من املبالغ التي اأقرتها اجلمعية العمومية العادية لل�سركة عن �سنوات �سابقة ومل يتقدم 

ال�سادة امل�ساهمني حتى تاريخ 31 دي�سمرب 2011 م ل�ستالمها.

14- مخصص الزكاة التقديرية
اأ -   قدمت ال�سركة الإقرارات الزكوية حتى عام 2010 وح�سلت على الربط الزكوي حتى عام 2006م, اعرت�ست ال�سركة على الربط 

الزكوي لعام 2005 و 2006 وتنتظر الرد عليها من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

ب - فيما يلي حتليال حلركة خم�س�ض الزكاة التقديرية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب:

20112010
40.280.86648.171.816الر�سيد يف بداية ال�سنة

خم�س�ض الزكاة املكون:-
6.099.1553.500.000ما يخ�ض ال�سنة

2.246.6473.645.239ما يخ�ض �سنوات �سابقة
  )15.036.189( )11.370.109(الزكاة املدفوعة خالل ال�سنة

37.256.55940.280.866الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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ج – ت�سم العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب:

20112010
1.376.507.7431.378.404.140موجودات غري متداولة
 4.858.4984.642.292مطلوبات غري متداولة

1.496.943.3761.468.312.049حقوق امل�ساهمني
127.748.99092.898.984�سايف ربح ال�سنة املعدل

15- رأس المال

يتكون راأ�ض املال من مليار ريال �سعودي مدفوعة بالكامل, موزعة على 100 مليون �سهم قيمة كل منها 10 ريال �سعودي.

قرر جمل�ض اإدارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 11 ذي القعدة 1426 هـ املوافق 13 �سبتمرب 2005م تقدمي القرتاحات للجمعية 
ال�سركة من مليار ريال �سعودي الى 2 مليار ريال �سعودي وقد اتخذت ال�سركة الإجراءات  العمومية الغري عادية بزيادة را�ض مال 
النظامية الالزمة من اجل احل�سول على موافقة اجلهات الر�سمية على اقرتاح زيادة راأ�ض املال قبل عر�سها على اجلمعية العمومية 

غري العادية وما زال املو�سوع قيد الدرا�سة.

16- االحتياطي النظامي

اإلى  ال�سنوي  الربح  ن�سبته 10% من �سايف  ما  اأن يحول  ال�سركة  تاأ�سي�ض  ال�سعودية وعقد  العربية  اململكة  ال�سركات يف  يتطلب نظام 
الحتياطي النظامي وان ي�ستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا الحتياطي 50% من راأ�ض املال, اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على 

امل�ساهمني.

17- توزيعات األرباح

وافقت اجلمعية العمومية العادية يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ 15 جمادى الأول 1432 هـ املوافق 19 ابريل 2011م على اقرتاح جمل�ض 
الإدارة ب�سرف اأرباح للم�ساهمني عن عام 2010 مبقدار 1 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

18- اإليرادات 

تتكون الإيرادات لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010

144.819.934127.884.355اإيرادات الت�سغيل
40.569.67433.889.484اإيرادات التاأجري

1.204.876     11.550.914           اإيرادات بيع اأرا�سي ا�ستثمارية
196.940.522162.978.715
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19- تكاليف اإليرادات 

تتكون تكاليف الإيرادات لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010
30.380.28530.281.106تكاليف الت�سغيل

17.888.12520.944.629تكاليف التاأجري  
174.525       6.758.889        تكاليف بيع اأرا�سي ا�ستثمارية

55.027.29951.400.260

20- المصاريف التسويقية  

تتكون امل�ساريف الت�سويقية كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010

721.021922.428اأجور ورواتب موظفني
51.39374.230ا�ستهالكات 

4.834      -    دعاية واإعالن 
13.373       15.891         اأخرى

  788.3051.014.865

21- المصاريف العمومية واإلدارية  

تتكون امل�ساريف العمومية والإدارية كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010

8.675.8777.329.980اأجور ورواتب موظفني 
873.418      -    خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها   

881.323839.046دعاية واإعالن 
550.000671.400اأتعاب مهنية  

     -363.154ال�سيانة والت�سغيل
277.394335.038ا�ستهالكات 

294.000210.000بدل ح�سور جل�سات جمل�ض الإدارة    
541.297981.675       اأخرى

  11.583.04511.240.557
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22- اإليرادات األخرى   

تتكون الإيرادات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20112010
5.432.3071.526.896اإيرادات ال�ستثمار يف الأوراق املالية   

2.517.6501.480.364اإدارة امل�ساريع
695.733666.302اإيرادات م�سروع العدل وبن حيان  

104.141165.856اأرباح ا�ستثمارات
605.289         228.727            اأخرى

  8.978.5584.444.707

23- المعلومات القطاعية

تتعلق املعلومات القطاعية بن�ساطات واأعمال ال�سركة والتي اعتمدت عليها اإدارة ال�سركة كاأ�سا�ض لإعداد املعلومات املالية اخلا�سة 
بها, ولتم�شيتها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. تتم املعامالت بني القطاعات بنف�س �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى.

تت�سمن موجودات ومطلوبات ون�ساطات الت�سغيل للقطاعات على بنود تتعلق ب�سورة مبا�سرة بقطاع معني وبنود ميكن توزيعها على 
ومطلوبات  موجودات  بند  حتت  القطاعات  بني  توزيعها  ميكن  ل  التي  البنود  ت�سنيف  يتم  معقولة  اأ�س�ض  وفق  املختلفة  القطاعات 

م�سرتكة.

لطبيعة  وفقا  التوايل  على   2010  ,2011 دي�سمرب   31 يف  كما  ال�سعودي  بالريال  املالية  القطاعية  باملعلومات  ملخ�ض  يلي  ما  يف 
الن�شاط: 

قطاع التاأجري قطاع الت�شغيل
قطاع بيع الأرا�شي 

وامل�شاهمات
موجودات 

ومطلوبات م�شرتكة
الإجمايل 

كما يف 31 دي�سمرب 2011:
      1.667.309.043 355.260.610912.933.230152.713.719246.401.484اإجمايل املوجودات 

28.148.36714.252.05310.013.799117.951.448170.365.667اإجمايل املطلوبات 

196.940.522     -       144.819.93440.569.67411.550.914الإيرادات  

141.913.223           -           114.439.64922.681.5494.792.025اإجمايل الربح 

كما يف 31 دي�سمرب 2010:
    1.643.639.827 344.927.168926.857.078156.643.771215.211.810اإجمايل املوجودات 

26.655.46619.250.65711.170.329118.251.327175.327.779اإجمايل املطلوبات 

162.978.715     -       127.884.35533.889.4841.204.876الإيرادات 

111.578.455     -           97.603.24912.944.8551.030.351اإجمايل الربح 

ميثل قطاع الت�سغيل م�ساريع ال�سركة الت�سغيلية والتي تتمثل باخلدمات العامة يف �سوق التعمري جلملة اخل�سار والفاكهة ومركز التعمري 
للجملة  التعمري  والتي تخ�ض مركز  املوؤجرة  العقارية  الوحدات  التاأجري  لل�سيارات, وميثل قطاع  الدويل  التعمري  العام ومزاد  للنقل 
و�سوق التعمري للحوم واخل�سار والفاكهة و�سوق الريا�ض للتعمري, وميثل قطاع بيع الأرا�سي وامل�ساهمات م�ساريع ال�سركة املتمثلة ببيع 

الأرا�سي املطورة وذلك من خالل م�سروع مدن ال�سروق ومدينة اخلدمات الفنية وم�سروع تالل الريا�ض.
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التزامات محتمل أن تطرأ  -24

اأعمال لتطوير م�ساريع خمتلفة مببلغ  اإ�سراف وتنفيذ  يوجد لدى ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011 ارتباطات راأ�سمالية عن عقود 
62.977.278 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2010 : 17.200.000 ريال �سعودي (.

الدفرتية  قيمتها  تبلغ  والتي  �سرعي  �سك  مبوجب  لل�سركة  اململوكة  الفنية  واخلدمات  ال�سروق  اأر�ــض  على  ق�سائية  دعــوى  توجد 
157.811.780 ريال �سعودي مقام عليها مباين مببلغ 93.730.178 ريال �سعودي وقد مت اظهارها �سمن بند م�ساريع حتت التنفيذ 

والإ�ستثمارات العقارية ول تزال الدعوى الق�سائية قائمة حتى تاريخ اعداد القوائم املالية .

األدوات المالية وإدارة المخاطر    -25

ت�سمل الأدوات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ب�سكل رئي�سي على النقد وما يف حكمه واملدينني واملوجودات الأخرى وال�ستثمارات 
والدائنني واملطلوبات امل�ستحقة واملطلوبات الغري متداولة الأخرى.

خماطر الئتمان: متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خ�سائر 
مالية. وت�سعى ال�سركة لتقليل خماطر الئتمان من خالل املتابعة الدورية لأية ذمم معلقة.

خماطر ال�شيولة: هي خماطر عدم قدرة من�ساأة ما على تاأمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة اللتزامات املتعلقة بالأدوات املالية, قد 
تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع احد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدير ال�سركة خماطر 

ال�سيولة من خالل التاأكد من توفر التمويل الالزم يف ال�سركة عند احلاجة لذلك.

خماطر العمالت: هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار ال�سرف للعمالت الأجنبية, اإن معامالت 
ال�سركة الأ�سا�سية هي بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي. وتعتقد الإدارة اإن خماطر العمالت غري جوهرية. 

القيمة العادلة: متثل القيمة العادلة التي يتم مبوجبها تبادل اأ�شل اأو �شداد التزام ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة. 
وحيث يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية, فانه ميكن اأن ينتج فروق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة 

املقدرة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�سة بال�سركة ل تختلف كثريا عن قيمتها الدفرتية. 

26- إعادة التصنيف
لقد مت اإعادة ت�سنيف بع�ض اأر�سدة القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 م لتتما�سى مع الت�سنيف امل�ستخدم لل�سنة 

املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م0

27- عام
مت تقريب الأرقام الواردة بالقوائم املالية اإلى اأقرب ريال �سعودي.

28- الموافقة على القوائم المالية
متت املوافقة على اإ�سدار هذه القوائم املالية من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 18 يناير 2012م.

ريال  )بواقع 1.25  �سعودي  ريال  مليون  عام 2011م مبقدار 125  للم�ساهمني عن  اأرباح  بتوزيع  العمومية  للجمعية  املجل�ض  اأو�سى 
�سعودي لل�سهم الواحد(.


