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اإلسم التجاري:  

الصفة القانونية: 

رأس المال الحالي: 

عدد األسهـم الحالية:  

القيمة اإلسمية للسهـم: 

المقر الرئيسي:  

عدد المشاريع: 

شركة دار األركان للتطوير العقاري

شركة مساهمـة

 10,800,000,000 ريال سعـودي

  1,080٫000,000 سهم

10 رياالت

 مدينة الرياض - طريق املعذر

21

نشاط الشركة

عام  في  تأسست  سعودية،  مساهمة  شركة  العقاري  للتطوير  األركان  دار  شركة 

1٩٩4م بموجب سجل تجارى رقم )10101601٩5( وفي عام 2005م تحولت لشركة 

مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )1021( الصادر  بتاريخ 1426/6/10 هـ املوافق 

العقاري  التطوير  ويمثل  السعودية،  العربية  باململكة  الشركة  تعمل  2005/7/17م.  

 من الشركات التابعة لها ذات املسؤولية 
ً
نشاطها الرئي�سي. وقد أسست الشركة عددا

املحدودة  لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية بتنويع مصادر الدخل 

 عن التركيز على مصدر أو مصادر محددة من 
ً
من خالل تنويع القاعدة اإلستثمارية، بدال

مكونات السوق املختلفة. وتعمل الشركة في األنشطة التالية:

التطوير العقاري §

إدارة األمالك والتأجير §

األنشطة اإلستثمارية §



الرسالة والرؤيا
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رؤيتنا

م هرم التطوير 
ّ
 للحلول العقارية لتسن

ٍ
زود

ُ
تعزيز مكانتنا الرائدة في اململكة كأفضل م

سعاه التطويري والتنموي 
َ
العقاري في املنطقة، يحظى بالتقدير ويتمتع بالحيوية في م

تكاملة.
ُ
م ملجتمعات 

رسالتنا

املتطلبات  فيها  تتحقق  متكاملة  بيئات  توفر  عامرة،  مجتمعات  ي 
ّ

وننم نبتكر  أن 

املالية  العوائد  بذلك  معظمين  واإلقتصادية،  والترفيهية  والثقافية  االجتماعية 

ملستثمرينا. األجل  طويلة 



كلمة رئيس مجلس اإلدارة  | 
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المحترمين إلى/ السادة مساهمي شركة دار األركان للتطوير العقاري    

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،،،

 
ً
 عن مجلس اإلدارة املوقر،  يسرني أن أقدم لكم تقرير املجلس عن األنشطة واإلنجازات ونتائج األعمال خالل العام املالي 2012م، الذي كان زاخرا

ً
نيابة

 حيث استمرت دار األركان بحمد هللا تعالى في  تعزيز مركزها املالي ودورها الريادي كأكبر مطور عقاري في اململكة العربية السعودية.
ً
ومزدهرا

 وقدره 3,557 مليون ريال سعودي  بنسبة نمو 7.4% مقارنة بالعام 
ً
تمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة خالل العام 2012م حيث بلغت اإليرادات مبلغا

 بايرادات التأجير بمعدل نمو سنوي 252%. وبلغ صافي الربح ٩88 مليون ريال بنسبة إنخفاض ٩% مقارنة 
ً
السابق، وشملت إيرادات هذا العام ارتفاعا

بالعام السابق، في  الوقت الذي نمت حقوق املساهمين بمعدل فاق %6.

استطاعت الشركة خالل العام 2012م الحفاظ على سجلها االئتماني املتميز لدى املستثمرين في  أسواق املال وقطاعات التمويل املحلية والدولية، وتنمية 

عالقاتها معهم. كما تمكنت من الحفاظ على مستويات تشغيلية جيدة على صعيد املشروعات اإلستثمارية، حيث  عملت الشركة خالل النصف األول من 

العام 2012م على زيادة معدالت السيولة، األمر الذي مكنها بعون هللا من سداد اإلصدار الثاني من الصكوك اإلسالمية التي بلغت قيمتها 3.75 مليار ريال 

سعودي )مليار دوالر أمريكي( في موعدها املحدد. كذلك تمكنت الشركة من سداد 1.٩ مليار ريال عبارة عن استحقاقات مرابحات إسالمية وتكاليف 

تمويل، واستثمار 2.8 مليار ريال أخرى في املشروعات واألصول العقارية، أي بزيادة مليار ريال عن العام 2011م ومعدل ارتفاع بلغ 55%. لذا يمكننا القول 

بأن عام 2012م هو عام إنجازات عظيمة، أكدت على  قوة املركز املالي وكفاءة إدارة وأداء األنشطة اإلستثمارية.

 ستمكن الشركة من توظيف التدفقات النقدية من 
ً
بلغ صافي التمويل بنهاية العام 2012م ما نسبته 17.5% من قاعدة األصول، وهي نسبة منخفضة جدا

العمليات اإلنتاجية في زيادة معدالت اإلستثمار، والدفع بوتائر النمو من خالل تنفيذ إستراتيجيتها الرامية لتنويع القاعدة اإلستثمارية  وتنويع مصادر 

 لذلك. الجدير بالذكر أن القاعدة اإلستثمارية تشمل إدارة األمالك العقارية وتطوير وبيع الوحدات السكنية )فلل منفصلة -  فلل متصلة – 
ً
الدخل تبعا

شقق( وبيع األرا�سي )املطورة/شبه املطورة/الخام(، وهذه القاعدة اإلستثمارية املتنوعة ستف�سي على مدى اإلستراتيجية لتنوع مصادر الدخل بنسبة 

تتراوح بين 40% إلى 50% من بيع األرا�سي واملشروعات السكنية، ونسبة تتراوح بين 50% إلى 60% من التأجير وإدارة األمالك، وإستثمارات أخرى غير 

عقارية بنسبة ال تتعدى 10%. في هذا السياق ينبغي اإلشارة إلى أن األصول العقارية املخصصة للتأجير  بلغت ما نسبته 2% من إجمالي أصول الشركة 

وذلك في عام 2008 بينما بلغت 13% بنهاية عام 2012م. هذا ومن املأمول أن يواصل معدل نمو األصول العقارية املخصصة للتأجير في االرتفاع خالل عام 

يوسف بن عبداهلل الشالش
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 إذا أخذنا في الحسبان مشروعات األصول العقارية املخصصة للتأجير التي يجرى تنفيذها.
ً
2013م، خاصة

عتبر أكبر ميزانية في  تاريخ اململكة، تعكس 
ُ
الحمد هلل أن اململكة تنعم باالستقرار السيا�سي وتواتر النمو االقتصادي، ولعل ميزانية العام 2013م، والتي ت

حرص الحكومة على  دعم كافة األنشطة اإلقتصادية التي من شأنها أن تف�سى لالرتقاء بمستوى معاش املواطن السعودي وعمارة أرضه. إننا على يقين من 

 بالغ األهمية حيث 
ً
 على ذلك، شهد شهر يوليو من عام 2012م حدثا

ً
أن ميزانية العام 2013م ستعزز من إزدهار  اإلقتصاد الوطني خالل العام القادم. فضال

 في  البنية التشريعية املتعلقة بقطاع العقار، ومن املأمول أن 
ً
 نوعيا

ً
تم إقرار قانون الرهن العقاري  واللوائح التي تنظم ممارسته، األمر الذي يعتبر تطورا

 بحوالي 32 بليون دوالر أمريكي، ويمثل ذلك حوالي 
ً
يف�سي هذا القانون، خالل العشر سنوات القادمة، ألن تنشأ صناعة رهن عقاري بما تقدر قيمته سنويا

 بذلك، السيما أن حجم الطلب على الوحدات العقارية سينمو بوتيرة متسارعة، وأن القانون سيحفز 
ً
32% من الناتج املحلي اإلجمالي. إننا نستبشر خيرا

 هناك حوار مستمر بوزارة اإلسكان حول تكوين شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص 
ً
البنوك املحلية لتمويل املشروعات العقارية. أيضا

إلنشاء مشروعات عقارية من الحجم الكبير تستهدف التوازن بين العرض والطلب، خاصة في مواقع التجمعات الحضرية الكبرى مثل الرياض وجدة 

 من الفرص اإلستثمارية املجدية واملجزية والتي ستعزز من معدل النمو بإذن هللا.
ً
والدمام. خالصة القول، أن ما سبق ذكره سيتيح مزيدا

إننا اآلن متفائلون أكثر من أي وقت م�سى بأن السوق العقاري السعودي، في ظل  منظومة الرهن العقاري وانعكاساتها اإليجابية على واقع اإلستثمار 

، ستكون الخمس سنوات املقبلة هي األهم في هذه الدورة ملا سيشهده السوق خاللها 
ً
العقاري، مقبل على دورة اقتصادية جديدة قد يصل مداها إلى 25 عاما

من طفرة عقارية هائلة. 

 يسرني أن أتقدم بخالص الشكر لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة املوقرين على ما بذلوه من جهود مقدرة وأفكار بناءة، ولإلدارة العامة وموظفينا 
ً
ختاما

 لعمالئنا ومساهمينا الكرام على الثقة الغالية التي أولوها لنا، سائال هللا أن 
ً
املخلصين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لخدمة الشركة، والشكر موصول أيضا

 ملا فيه الخير العميم، إنه نعم املولى ونعم النصير.
ً
يوفقنا جميعا

رئيس مجلس اإلدارة

يوسف بن عبداهلل الشالش
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إلى/ السادة مساهمي 

شركة دار األركان للتطوير العقاري

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري أن يقدم 
لمساهمي الشركة تقرير أداء ونتائج أعمال الشركة

 للعام المالي ٢٠١٢م.



أعمال وأنشطة الشركة
أعمال وأنشطة الشركة  | 
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1  أعمال وأنشطة الشركة 

شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية، بدأت أعمالها في 1٩٩4م بموجب سجل تجارى رقم )10101601٩5( ، وفي عام 2005م 

تحولت لشركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )1021( الصادر بتاريخ 1426/6/10هـ املوافق 2005/7/17م. 

 من الشركات التابعة لها ذات 
ً
تعمل الشركة في اململكة العربية السعودية، ويمثل التطوير العقاري نشاطها الرئي�سي، هذا وقد أسست الشركة عددا

املسؤولية املحدودة لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية من خالل تنويع القاعدة اإلستثمارية وبالتالي تنويع مصادر الدخل. 

1 .1      الشركات التابعة 

1.1.1     شركة دار األركان للمشاريع 

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم )1010247583( 

بتاريخ 142٩/3/28هـ  املوافق 2008/4/5م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في  املقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية )اإلنشاء / اإلصالح / 

الهدم / الترميم(.

٢.1.1   شركة دار األركان للعقارات 

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم ) 1010254063( 

بتاريخ 142٩/7/25هـ  املوافق 2008/7/28م ، وتعمل فى اململكة العربية السعودية في  تطوير وتملك العقار وإقامة وتشغيل وصيانة املباني السكنية 

والتجارية واملرافق العامة.

٣.1.1   شركة دار األركان لإلستثمار

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم )1010247585(  

بتاريخ 142٩/3/28هـ  املوافق 2008/4/5م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في شراء وتملك وتأجير العقارات واستثمارها. 

٤.1.1   شركة صكوك دار األركان 

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم )1010256421(  بتاريخ 

142٩/٩/16هـ املوافق 2008/٩/16م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في اإلستثمار والتطوير العقاري.

٥.1.1    شركة صكوك األركان

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم )1010274407( بتاريخ 

1430/10/11هـ  املوافق 200٩/10/1م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في إدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء األرا�سي واملقاوالت العامة.
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٦.1.1    إستثمارات ينطبق عليها تعريف الشركات التابعة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية

شركة تطوير خزام العقارية 

تأسست شركة تطوير خزام العقارية لتطوير مشروع قصر خزام، كشركة ذات مسؤولية محدودة بين شركة جدة للتنمية اململوكة بالكامل ألمانة محافظة 

جدة وتملك )4٩%( وشركة دار األركان والتي تملك )51%(، مسجلة في جدة بموجب السجل التجاري رقم )40301٩3٩0٩(  بتاريخ 1430/10/25هـ املوافق 

200٩/10/14م، برأس مال مدفوع بالكامل يبلغ 540 مليون ريال سعودي. تعمل الشركة فى اململكة العربية السعودية ومقرها الرئي�سي بمدينة جدة.

شركة الخير كابيتال السعودية

تملك الشركة حصة قدرها )34%( من شركة الخير كابيتال السعودية، املرخص لها من هيئة السوق املالية السعودية بالتعامل بصفة أصيل ووكيل 

املالية، وشركة الخير  بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم املشورة والحفظ في  أعمال األوراق  التغطية( والتعهد  )بإستثناء تنفيذ صفقات هامش 

كابيتال السعودية شركة مساهمة سعودية مغلقة مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم )1010264٩15( بتاريخ 1430/03/27هـ املوافق 

200٩/03/24م، ومقرها الرئي�سي الرياض وتعمل في اململكة العربية السعودية. 

٢        وصف ألنشطة الشركة ومدى تأثيرها باإليرادات
 حيث أن جميع عمليات الشركة تتم داخل اململكة العربية السعودية، تصف اإلدارة عملياتها من خالل ثالث شرائح رئيسية في  منطقة جغرافية واحدة وهي:

٢ .1       التطوير العقاري
التطوير العقاري يركز على مبيعات العقارات السكنية والتجارية واألرا�سي لألفراد والشركات واملستثمرين واملطورين، وقد أسهمت اإليرادات الناتجة عن 

شريحة التطوير العقاري خالل العام املالي 2012م بما قيمته 3,504 مليون ريال سعودي تمثل نسبة ٩8.5 % من إجمالي اإليرادات، مقارنة بما قيمته 3,2٩7 

مليون ريال سعودي تمثل ٩٩.5% من إجمالي إيرادات عام 2011م.

٢ .٢      إدارة األمالك  والتأجير
 الدخل الناتج عن إدارة وتشغيل وصيانة املباني 

ً
تتمثل مصادر إيرادات إدارة األمالك في اإليجارات الناتجة عن إستثمار العقارات التجارية والسكنية، أيضا

السكنية والتجارية واملرافق العامة بنهاية العام 2012م، نمت اإليرادات الناتجة من إدارة األمالك والتأجير بمعدل 252% مقارنة بالعام السابق لتسهم بمقدار 

53 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل 1.5% من إيرادات الشركة مقارنة بـ 15 مليون ريال سعودي تمثل نسبة 0.45% من إيرادات الشركة في عام 2011م. حيث تم 

إفتتاح القصر مول فى شهر يونيو 2012م، و يتوقع أن ينمو هذا الدخل بوتيره أسرع خالل األعوام القادمة، حيث تهدف إستراتيجية الشركة لتنمية هذا الرافد 

من اإليرادات ليشكل نحو 50% من صافي الدخل. 

٢ .٣       األنشطة اإلستثمارية

إيرادات األنشطة اإلستثمارية تتمثل في الدخول الناتجة عن اإلستثمارات اإلستراتيجية التي ترى إدارة الشركة أنها مكملة. خالل العام 2012م، لم يكن 

لهذه األنشطة اإلستثمارية أي تأثير جوهري على صافي أرباح الشركة، حيث أن حصة  الشركة في األرباح والخسائر من هذه الشركات املستثمر فيها كانت 
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أقل من 1% بالنسبة إلى صافي الربح اإلجمالي للشركة. 

كما حققت  الشركة  إيرادات  أخرى  غير  تشغيلية نتجت  من  عمليات  مرابحات  وإستثمارات وودائع  إسالمية   بلغت  حصيلة  أرباحها خالل  العام  

2012م مبلغ   ٩3 مليون  ريال  تمثل  ٩.4%  من صافي  الدخل، مقارنة  بما  تم  تحقيقه خالل  العام  2011م  والذي  بلغ ٩٩ مليون  ريال مثلت  ٩.1%  من  

صافي  الدخل.

 لتحقيق اإلستفادة القصوى من تنويع مصادر الدخل، وذلك من خالل إدارة األمالك العقارية واألنشطة اإلستثمارية وبيع 
ً
 هذا وستسعى الشركة مستقبال

الوحدات السكنية واألرا�سي، هذا ويقر مجلس اإلدارة أنه ليس للشركة شك في قدرتها على مواصلة نشاطها.

٣        نظرة عامة لقطاع التطوير العقاري السعودي 

٣ .1      الوضع الراهن لسوق العقار السعودي

 إلحصاءات  وزارة 
ً
قدر الطلب على الوحدات السكنية وفقا

ُ
يعد الطلب املحلي على العقارات املحرك الرئي�سي لنمو السوق العقارية بكافة مكوناتها، حيث ي

اإلقتصاد والتخطيط بنحو 1.25 مليون وحدة سكنية خالل فترة خطة التنمية التاسعة )2010م -2014م(، وتقدر مساحة األرا�سي الالزمة إلقامة 

تلك الوحدات السكنية بنحو 350 مليون متر مربع، بينما يتوقع أن ينمو حجم الطلب ليفوق 4 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024م. كذلك تشير 

اإلحصاءات إلى تنامي  فجوة العرض والطلب وعدم مقدرة الطاقة اإلنتاجية على تجسير تلك الفجوة. لذا جاءت معالجة أزمة اإلسكان كأولوية قصوى في  

 نتيجة إلرتفاع أسعار النفط وتراكم فوائض مالية كبيرة لدى الحكومة، خاصة أن نسبة السعوديين 
ً
 جيدا

ً
املرحلة التي تعيش فيها اململكة وضعا إقتصاديا

الذين ال يملكون مساكن ارتفعت بوتيرة متسارعة خالل العقدين األخيرين، لتصل في بعض اإلحصاءات  نحو 70% من إجمالي عدد السكان السعوديين. 

ل دعم قطاع اإلسكان أولوية قصوى في ميزانيات الحكومة وتركزت آليات الدعم على عدة محاور. 
ّ
وعليه مث

زيادة  رأس مال صندوق التنمية العقارية، بعد عدة زيادات متتابعة سابقة، مكنت الصندوق من زيادة سقف القرض للوحدة السكنية من 300 ألف 

ريال سعودي إلى 500 ألف ريال سعودي، ووضع إجراءات جديدة لتنظيم اإلقراض ومنها السماح باإلقراض لشراء الوحدات الجاهزة من السوق مباشرة 

 من إشتراط تملك أرض، كما وضعت إجراءات جديدة لزيادة التحصيل، ومن ثم زادت القروض املمنوحة بمعدالت مضاعفة مقارنة باألعوام 
ً
بدال

السابقة. وعالوة على ذلك عمل صندوق التنمية العقارية على تطوير آليات عمل ليسمح بتحسين وتعدد فرص التمويل من املصادر الخاصة األخرى مثل 

)البنوك التجارية( مع تطوير أدوات ضمان جديدة.

مبادرة خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء وزارة اإلسكان وتخصيص 250 مليار ريال سعودي من فوائض 

ميزانية عام 2011م لبناء 500 ألف وحدة سكنية على أن تحدد آليات تطويرها وتوزيعها من قبل وزارة اإلسكان، حيث مازال الحوار يتواصل بين 

وزارة اإلسكان واملطورين العقاريين لتكوين شراكات إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص إلنشاء مشروعات عقارية من الحجم الكبير، السيما في 

املراكز الحضرية الكبرى التي تظهر نتائج تحليل الطلب على الوحدات السكنية الجديدة أن نحو 70% من الطلب يتركز فيها.

تطوير البيئة التشريعية العقارية بشكل يوفر اآللية املناسبة واملشجعة للدورة اإلقتصادية املتعلقة بصناعة العقار، وجاء إقرار منظومة الرهن 

العقاري فى شهر يوليو 2012م بعد أن كانت قيد البحث كنقلة نوعية في هذا اإلطار، والتي سيتم مناقشتها فى فقرة أخرى بالتقرير. 

ومن العوامل التي تدعو للتفاؤل، امليزانية التوسعية التاريخية للمملكة في عام 2013م،  وإستمرار نمو قطاع اإلنشاءات واملشاريع الحكومية التي تضخ 

سيولة كبيرة للمقاولين واملوردين، والتي يصب جزء كبير منها في املنتجات العقارية املختلفة كونها مالذ آمن إلستثمار فوائض السيولة، وهو نمط إستثماري 

 باململكة، يدعمه النظرة اإليجابية املستمرة للعقار السعودي.
ً
معروف تاريخيا
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٣ .٢       التركيب الديمغرافي السعودي
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١/   توزيع السكان حسب الفئة العمرية 
٦٩٪ من السكان دون الخامسة والثالثين من العمر، يشمل ذلك األعداد الهائلة من العمالة الوافدة
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1-   مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط - تقديرات منتصف 2008

2-      مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات - وزارة اإلقتصاد والتخطيط - خطة التنمية الثابتة  - صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات الرؤية اإلقتصادية العالمية

36

27

18

9

0
2009 2010 2011 E1 2012 F2 2013 F2 2014 F2 2015 F2 2016 F2

7,6 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9
9,1

22,818,7 19,2 19,8 20,3 20,8 21,7 22,2

سعوديين

وافدين

٣/  انخفاض حجم األسرة يدعم الزيادة يف الطلب عىل المساكن

4

5

6

7

8

2001

ية2007
مال

لش
د ا

دو
لح

ا

ف
جو

ال

حة
لبا

ا

يم
ص

لق
ا

ئل
حا

ية
رق

لش
ة ا

طق
املن

ض
ريا

ال

ك
بو

ت

ان
جر

ن

سير
ع

ان
جاز

نة
دي

امل

كة
م

7,
7

7,
6

7,
2

7,
6

6,
6

5,
8

6.
6

6,
2

6,
6

7,
0

6,
5

6,
3

5,
7

6,
2

5,
9

6,
1

6,
1

6,
0

5,
9

6,
0

6,
7

5,
8

5,
7

5,
5

4,
9

6,
3

٤/  النسبة المئوية للوافدين من جملة السكان (2010)

0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
88%

87%

70%

51%

30%
27%

1-   مصلحة اإلحصاءات والمعلومات - مسح 2007 - 2001

Middle East Policy Council Website   -2

االماراتقطر الكويت البحرين عمان السعودية



25

٣ .٣       إتجاهات العرض والطلب تشير لنقص حاد بالمعروض  

يوجد نقص مستمر في المعروض من الوحدات السكنية:

 خالل الخمس سنوات املاضية بعد أن  §
ً
يدعم تنامي أعداد السكان وإنخفاض حجم األسرة وإرتفاع نسبة الزواج )بمتوسط 130,000حالة زواج سنويا

كان متوسط نسبة الزواج ال يزيد عن 100,000حالة في السنة( الطلب على املساكن، خاصة في الفئات السوقية املتوسطة والدنيا.

 يقدر الطلب على الوحدات السكنية بمليون وحدة لكل خمس سنوات. §

يتركز الطلب للمساكن باملناطق الحضرية الكبرى )حيث تعمل دار األركان( مثل الرياض، مكة املكرمة واملنطقة الشرقية، ويتوقع أن تعاني تلك املدن  §

من نقص املعروض من املساكن ملقابلة الطلب املتزايد.

حسب تقديرات وزارة اإلقتصاد والتخطيط، فإن تلك املناطق الثالثة تمثل 71% من نسبة الطلب على املساكن الجديدة، و 63% من نسبة الطلب على  §

منازل بديلة.

النقص مستمر يف عروض الوحدات السكنية مقابل الطلب

-9%

-12%

-15%

-6%

Gap%

المصدر: ”اإلحتياجات السكنية“- وزارة اإلقتصاد والتخطيط

العدد اإلجمايل للوحدات السكنية
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٣ .٤       قانون ولوائح الرهن العقاري

٣. ٤ .1  العالقة بين تطور التشريعات المنظمة لسوق العقار وتوفر التمويل

 الرسم التوضيحي أعاله يبين العالقة بين تطور التشريعات باألسواق العقارية وتركز اإلنتاج واملتاجرة بمكونات السوق املختلفة. وفقا ملنحنى الرسم 

 
ً
التوضيحي، تظهر العالقة أنه كلما قل تطور التشريعات كلما تركزت األموال واإلستثمارات وانحسرت بشكل أكثر في اإلستثمار  وتطوير األرا�سي نظرا

ملحدودية توفر حلول الرهن والتمويل العقاري، بينما مع تطور التشريعات الحاكمة للقطاع العقاري تتحول اإلستثمارات إلى تطوير املشاريع السكنية 

 املوقع الذي يقع فيه القطاع العقاري السعودي مقارنة باألسواق املتطورة واملجاورة.
ً
والتجارية واملتاجرة بها. كما يوضح الرسم التوضيحي أيضا

٣. ٤ .٢  صدور قانون ولوائح الرهن العقاري والتأثير المتوقع

 في السوق العقاري في العام 2012م، حيث صدر قانون الرهن العقاري واللوائح التي تنظم ممارسته، ومن املأمول أن تحدث أنظمة 
ً
حدث تطور هام جدا

 في قطاع التطوير العقاري من خالل التوازن بين العرض والطلب، وترفع من معدل املنافسة لصالح املستهلكين.  
ً
 وكميا

ً
 نوعيا

ً
الرهن العقاري تحوال

(، إذ يعتمد نجاح التمويل العقاري على توفر معدل مقدر 
ً
وستتجه السيولة لدى املستثمرين إلى التطوير العقاري )الذي يعتبر مستودع القيمة األكثر أمانا

من السيولة في السوق املتعلق من جهة، وإرتباط الرقابة بالتنفيذ الفعال من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن البحوث التي سبقت إعداد وصدور قانون 

 بحوالي 120 
ً
الرهن العقاري أشارت إلى أن القانون املعني قد يف�سي، خالل العشر سنوات القادمة، ألن تنشأ صناعة رهن عقاري بما تقدر قيمته سنويا

مليار ريال سعودي )32 بليون دوالر أمريكي(.

توافر السيولة في القطاع العقاري سيعين على التوسع في مظلة التمويل وتعدد القروض السكنية، ومن ثم املساعدة في تملك املواطنين للسكن املناسب. 

هذا وسيمتد تأثير القانون لتنشيط السوق العقارية بصفة عامة سواء في مجال األرا�سي املطورة أو شراء الوحدات السكنية القائمة، وسيساعد صدور 

هذا القانون الكثيرين على إمتالك وحدات سكنية عن طريق مصادر التمويل املحلية والتي من املتوقع أن تبادر للدخول في هذا املجال اإلستثماري املجدي، 

مقارنة السوق السعودي باألسواق المتطورة من حيث العالقة بين توافر التمويل العقاري والتشريعات

السعودية
اإلمارات العربية املتحدة

أكثر

أكثر

التشريعات
القانونية

أقل
أقل

األسواق املتطورة
- الواليات املتحدة األمريكية

- بريطانيا

التحول من المتاجرة باألراضي نحو التركيز عىل المتاجرة بالمساكن

توافر الرهن والتمويل العقاري

متاجرة املساكن
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السيما في ظل ضمان حقوقهم بموجب هذا القانون. إذا شاركت مؤسسات التمويل كالبنوك في التمويل العقاري، سيمتد تأثير القانون لإلقتصاد الكلى من 

 نتيجة لتنشيط عمليات البيع اآلجل للعقار. 
ً
خالل زيادة إيرادات أصحاب العقارات والبنوك معا

 ســـوق الصكـــوك إذ تشـــير 
ً
مـــن جهـــة أخـــرى، سيســـهم قانـــون الرهـــن العقـــاري فـــي ضـــخ ســـيولة مقـــدرة فـــي قطـــاع التمويـــل العقـــاري، األمـــر الـــذي ســـيفيد كثيـــرا

عزى بشـــكل رئيـــس للنمو 
ُ
التقديـــرات إلزديـــاد الطلـــب العالمـــي علـــى الصكـــوك بمعـــدل ثالثـــة أضعـــاف بحلـــول العـــام 2017م.  وهـــذه الطفـــرة الهائلـــة فـــي الطلب ت

املضطرد الذي يشـــهده قطاع الخدمات املصرفية اإلســـالمية من خالل اإلقبال املتزايد على األوراق املالية الســـائلة املوثوقة واملتوافقة مع أحكام الشـــريعة 

اإلســـالمية، مـــن قبـــل املؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية ومديـــري الصناديق واألفراد ذوي املـــالءة املالية العالية، كما تعتبر املؤسســـات التقليدية من املســـتثمرين 

األساســـيين فـــي منتجـــات الصكوك. 

حجم اإلستثمار املتوقع في قطاع اإلسكان خالل األعوام 2011م-2020م  يتمثل في تشييد 2.4 مليون وحدة سكنية بما قيمته تريليون ريال )أي ما يعادل 

345 مليار دوالر(. هذا يشير للفرص العديدة املجدية التي ستتهيأ للمطورين واملستثمرين، كما يشير لحجم اإلنفاق الذي ينبغي أن تضطلع به الحكومة 

والقطاع الخاص لسد العجز في العرض مقابل الطلب. كما أن إقرار قانون الرهن العقاري في ظل الطلب الذي يتسارع معدل نموه في سوق اإلسكان سييهئ 

العديد من الفرص املجدية لنشاط التمويل والتطوير العقاري، وسيتيح لقطاع التطوير العقاري الخاص فرص تطوير فكرة اإلستثمار  لكي يستوعب 

 ستعين هذا القطاع على 
ً
. العوامل املذكورة آنفا

ً
كافة متطلبات الحياة العصرية ومعطيات الواقع املاثل، ويأخذ في اإلعتبار املتغيرات التي قد تحدث مستقبال

أن يؤسس إستثماراته على إقتصاديات الحجم الكبير واإلنتاج املكثف من خالل املعدل املأمول إلنسياب التمويل بشقيه الداخلي والخارجي لقطاع التطوير 

العقاري، وإستقطاب اإلستثمارات األجنبية لهذا القطاع ودعم الدولة من خالل شراكة حقيقية بين املمولين واملطورين ومؤسسات الدولة املعنية بقطاع 

 عقارية تتسم بتعدد املنافع اإلجتماعية واإلقتصادية والبيئية، وهذا هو السبيل لتعزيز 
ً
العقار، لتنفيذ مشروعات عقارية عمالقة ومتكاملة تنتج أصوال

قدرة هذا القطاع على الوفاء بحاجة السوق وإحداث التوازن املطلوب بين العرض والطلب.

٤         النموذج اإلستثماري للشركة
 يستهدف نمو أصول وأرباح الشركة، ويقوم على مبدأ تحقيق أعلى معدل للقيمة املضافة، ولذا تستثمر الشركة موارد 

ً
 إستثماريا

ً
تتبنى الشركة نموذجا

مالية مقدرة في كل مشروع يستوفي الجدوى الفنية واإلقتصادية، ويمكن الشركة من تحقيق أعلى معدل للقيمة املضافة. في هذا السياق، تركز الشركة 

على الحصول على األرا�سي غير املطورة في املراكز الحضرية الكبرى )التي تتوفر فيها قدرات شرائية عالية( تحقق القيمة املضافة بإكتمال كل مرحلة من 

مراحل التطوير. 

 على تعزيز معدل ربح 
ً
 في غاية األهمية، إذ أنه يمكن الشركة من التوسع في إستثماراتها، األمر الذي ينعكس إيجابيا

ً
 ماليا

ً
التمويل الخارجي يعتبر مصدرا

الشركة ونمو قاعدة األصول وتحسين العائد على حقوق املساهمين. هذا وقد نجحت الشركة في تمويل مشاريعها من مصادر داخلية وخارجية، كما 

 بتطوير األرا�سي وإنشاء عدد محدود من املساكن، 
ً
تدرجت في تطبيق نموذجها اإلستثماري، حيث  بدأت باملتاجرة في األرا�سي غير املطورة واملطورة، مرورا

 بالتطوير الحضري الشامل.
ً
وانتهاء

في عام 2007م، شرعت دار األركان في تطبيق إستراتيجية النمو )2007م – 2012م( وذلك من خالل تنويع القاعدة اإلستثمارية، بيد أن األزمة اإلقتصادية 

 سوى مراجعة اإلستراتيجية لتستوعب آثار تلك 
ً
 على تمويل اإلستثمار وأدت للركود االقتصادي لم تدع لنا خيارا

ً
 صارمة جدا

ً
العاملية التي فرضت قيودا

، إال أننا في ذات 
ً
 نسبيا

ً
 طويال

ً
 زمنيا

ً
األزمة، وبالرغم من أن التعامل مع املخاطر املتعلقة باألزمة يأتي في أول الترتيب التعاقبي ألهداف الشركة، ويتطلب مدى

، لدينا مصادر دخل ثابتة ومتغيرة، والتي سنستمر في تطويرها وتنميتها 
ً
 في عملية تنويع مصادر الدخل من خالل تنوع املنتجات. حاليا

ً
الوقت شرعنا تدرجيا

لتصل معدلها األق�سى بنسب تتراوح بين 40% إلى 50% من بيع األرا�سي واملشروعات السكنية، ونسبة تتراوح بين 50% إلى 60% من التأجير وإدارة األمالك، 

وإستثمارات أخرى غير عقارية بنسبة ال تزيد على %10.
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٥         اإلنجازات بالمشروعات بنهاية العام ٢01٢م

٥ .1      مشروع القصر 

ر مساحته اإلجمالية بنحو 816,000 متر مربع، بينما 
ّ
  يقع مشروع القصر في حي السويدي جنوب مدينة الرياض، وتقد

تبلغ مسطحات البناء حوالي 1.2 مليون متر مربع. يتكون املشروع من 2,7٩7 شقة سكنية، و 254 فيال، ومبنى تجاري 

مخصص كمكاتب تبلغ مساحتها املتاحة للتأجير 1٩ ألف متر مربع، ومحالت تجارية مطلة على الشوارع الرئيسية 

 على ذلك، تستحوذ مرافق الخدمات العامة 
ً
للمشروع تبلغ مساحتها املتاحة للتأجير حوإلى 63 ألف متر مربع. فضال

والخدمات اإلجتماعية كالحدائق واملتنزهات واملراكز التجارية واملباني اإلدارية لعدد من الجهات الحكومية، إضافة 

إلى املساجد واملدارس ومواقف السيارات، واملرافق الرياضية والترفيهية، على نحو 54% من إجمالي مساحة املشروع. 

هذا ويصنف مشروع القصر كأكبر مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص في اململكة. 

وقد احتفظت الشركة بعدد )1386( وحدة سكنية )  1.318 شقة و 68 فيال( ألغراض التأجير، بلغ عدد الوحدات 

املؤجرة 852 شقة و68 فيال. وكذلك احتفظت الشركة بمبنى املكاتب وكافة مرافق التجزئة املطلة على الشوراع الرئيسية في الدور األر�سي ألغراض 

، حيث بلغ املؤجر منها بنهاية العام 2012م ما نسبته %46. 
ً
التأجير أيضا

 الجدير بالذكر أن السمة العامة لعقود التأجير أنها تعتبر مجزية وطويلة األجل، وتتراوح ما بين 3-5 سنوات مع كيانات حكومية وشركات خاصة،  وتمكن 

الشركة من إستغالل تدفقاتها النقدية املنتظمة كضمان مقابل تمويل إستثماراتها. 

مشروع القصر حائز على جائزة أكبر مشروع إسكاني في اململكة عام 2011م، وقام معالي وزير اإلسكان بتسليم الجائزة لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة 

دار األركان للتطوير العقاري األستاذ يوسف الشالش، خالل رعايته حفل إفتتاح ملتقى اإلسكان ومعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني عام 

2012م، في  إشارة لجهود الشركة املتصلة في تطوير مجتمعات سكنية متعددة املزايا، وبيئة سكنية مثالية تلبي رغبات الفئات املستهدفة. ويعد مشروع 

 النموذج الذي يقتدى به في مجال  التطوير الحضري الشامل بمدينة الرياض.
ً
القصر حاليا

صور واقعية للمشروع
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٥ .٢     مشروع القصر مول

تتح مشروع القصر التجاري )القصر مول( في شهر يونيو 2012م، ويوفر أكبر تجربة تسوق بمدينة 
ُ
 أف

والترفيهية. يحتوي املشروع على  التجارية  ألف متر مربع من املساحات  أكثر من ٩0,000  الرياض، عبر 

واحدة من أكبر املالهي الداخلية بمدينة الرياض، حيث تضم أكثر من 22 وسيلة ألعاب. قيمة اإلستثمار 

في املشروع تقدر بحوالي مليار ريال سعودي، وقد تم تطويره وفق املعايير القياسية في  أعمال التصميم 

والبناء والتشطيب. تبلغ مسطحات البناء حوالي 250,000 متر مربع )تعد األكبر ملركز تجاري بمدينة الرياض( 

 ومرافق للترفيه العائلي واملطاعم، وطابقين مواقف للسيارات بطاقة إستيعابية تبلغ حوالي 
ً
وتتكون من  ثالثة طوابق، تحتوي على أكثر من 350 متجرا

2,200 سيارة، تم تخصيص بعضها لذوي اإلحتياجات الخاصة. يتميز التصميم الداخلي بالفخامة والروعة مما يضيف املتعة للتسوق ، إذ يسير املتسوقون 

داخل ردهات فسيحة ومشمسة مزودة بأربعة مصاعد بانورامية، و28 ساللم كهربائية متحركة، و8 مصاعد تربط بين كافة طوابق ومرافق املول. 

يستطيع املتسوق مشاهدة املحالت بكل األدوار من أي مكان، حيث تبدو بارزة ويسهل الوصول إليها. الواجهات الخارجية مزودة بأنظمة إضاءة متحركة 

 بنظام مركزي إلدارة املباني )عن طريق مستشعرات إلكترونية يزيد عددها عن 
ً
 على طول 800 متر. القصر املول مزود أيضا

ً
تتيح إمكانية إستغاللها إعالنيا

100,000 مستشعر تعمل بطريقة آلية( وهذا النظام يتيح املراقبة والتحكم لتحقيق األداء األمثل لكافة أنظمة املبنى الكهربائية وامليكانيكية )كالتكييف 

والتدفئة واإلضاءة، واألمن واملراقبة، ومكافحة الحريق، واملصاعد البانورامية ومصاعد الخدمات، والساللم املتحركة...إلخ( 

يتمتع القصر مول بموقع إستراتيجـي حيوي بمدينة الرياض على طريق السويدى )املتفرع من طريق امللك فهد، الذي يعد الشريان األكثر حيوية في مدينة 

الرياض( وبجوار مشروع القصر السكني مباشرة ويعد املنفذ التجاري والترفيهي لسكان مشروع القصر واملناطق املحيطة به، والتي يقطنها قرابة املليون 

نسمة.

 من الربع الثالث للعام املالي 2012م، 
ً
 على نمو إيرادات التأجير بدء

ً
بلغ معدل التأجير في القصر مول بنهاية عام 2012م ما نسبته 83%، األمر الذي أعان كثيرا

حيث تحتفظ الشركة بالقصر مول في قائمة مركزها املالي كعقارات إستثمارية مخصصة للتأجير. هذا ويضم القصر مول نخبة من املؤجرين املتميزين 

منهم على سبيل املثال كارفور، والعثيم، وشركة الشايع، يعرضون العديد من املاركات العاملية املعروفة )مثل نكست، إتش أند إم، فافافوم، بوتس، 

كوست، بينك بيري، مذركير وبيكوكس(، ومجموعة دار البندر العاملية للتجارة وتعرض ماركات معروفة )مثل سنتر بوينت، كوتون، أيكونيك، كاربيسا، 

بوسيني وستي ماكس وهوم سنتر(، ومجموعة الدانة التجارية وتعرض ماركات معروفة ) مثل بالنكو، أي دي كي ومانجو(، ومجموعة أنوال للتجارة 

وتعرض ماركات معروفة ) مثل كات�سي كات�سي،إتام وإتام لنجيريا،مارو(، ورد تاج، وساكو.
صور واقعية للمشروع
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٥. ٢ .1  خليط البضائع بالقصر مول

 يتوفر في القصر مول العديد من املتاجر واملحالت التي تقدم ملتسوقيها كل ما يحتاجونه من سلع وخدمات تحت سقف واحد: أحدث موديالت األزياء، 

واألدوات املنزلية، ومواد التجميل، ومدينة مالهي داخلية، ومطاعم الوجبات الخفيفة ومطاعم الخدمة الكاملة، وخدمات العناية، والهايبر ماركت، 

واألجهزة اإللكترونية واملعدات الترفيهية، وغيرها.

٥. ٢ .٢  القصر مول قيمة إستراتيجية
 يرفع من معدل النشاط التجاري والترفيهي في منطقة جنوب الرياض، ويمنح املنطقة قيمة اقتصادية، حيث كانت 

ً
 تجاريا بارزا

ً
 معلما

ً
القصر مول يعد حاليا

منطقة املشروع تعاني من نقص مراكز التسوق الحديثة، وال تمثل أسواقها التجارية سوى 17% من إجمالي األسواق التجارية في العاصمة السعودية، 

بينما تستحوذ منطقتي شمال وشرق الرياض على ما نسبته 83%. مشروع القصر مول قد يستقطب أكثر من مليون نسمة يسكنون في  محيطه وسيكفيهم 

عناء البحث عن املراكز التجارية في مناطق الرياض األخرى، ولذا أقبلت كبرى الشركات على استئجار املساحات املتاحة باملشروع. هذا ويتوقع أن ينعكس 

 على قيمة استئجارعقارات الشركة التي تجاوره.
ً
نشاط املشروع إيجابا

٥. ٢ .٣   عناصر الجذب بالقصر مول )منصة لإلحتفاالت والعروض(

 على العديد من الوسائل الجاذبة التي يتمتع بها القصر مول، فاملشروع يجمع إحتياجات األسرة كلها تحت سقف واحد، كما ينظم فريق إدارة 
ً
فضال

املول بالتنسيق مع املستأجرين بصفة مستمرة العديد من الفعاليات الترويجية املمتعة إلستقطاب العائالت السيما أن املول مزود بمنصة لإلحتفاالت 

والعروض.

٥. ٢ .٤   القصر مول »تجربة إعالنية فريدة بمدينة الرياض ... وقيمة مضافة لدخل المول«

، والتصميم غير املسبوق 
ً
 أعطى التصميم الخالق للواجهات الخارجية للمول، التي تم تزويدها بأنظمة إضاءة متحركة تتيح إمكانية إستغاللها إعالنيا

 لرغبة الكثير من 
ً
للقطاع الداخلي للمول، بحيث يستطيع املتسوق من أي مكان مشاهدة املحالت بكل األدوار حيث تبدو بارزة ويسهل الوصول إليها، زخما

املتاجر باإلعالن عن منتجاتهم  عبر ممرات وردهات املول، مما شكل قيمة مضافة لدخل املول.

46%
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٥ .٣     مشروع شمس الرياض
 ملجتمٍع 

ً
 مميزا

ً
  تطور الشركة بشمال غرب الرياض مشروع شمس الرياض كبيئة سكنية متكاملة،  ستجسد موطنا

راٍق، يجمع بين جمال الطبيعة من جهة وحداثة التقنيات العصرية من جهة أخرى. حيث تتمتع أرض املشروع بإرتفاع 

مستواها، األمر الذي يتيح مشاهدة املناظر الخالبة لوداي حنيفة، كما يحتوي املشروع على وادي طبيعي سيجري تأهيله 

 عن إحتواء املخطط العام للمشروع على الساحات الفسيحة واملسطحات الخضراء 
ً
إلضفاء منظر جمالي، هذا فضال

واملساحات املخصصة ملختلف النشاطات الرياضية واإلجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة ومرافق املجتمع 

مكن السكان من 
ُ
 لحي سكني ذكي ذو بنية رقمية متعددة الخدمات، ست

ً
الحضري األخرى. كما يعد املشروع أنموذجا

إستخدام تطبيقات الوسائط املتعددة الصوتية، واملرئية واملعلوماتية، وربط أنظمة إدارة املباني واملمتلكات عبر شبكة 

واحدة، للحصول على خدمات عديدة بسرعة عالية من خالل اإلنترنت واإلتصاالت املوحدة، والحلول الالسلكية 

وأنظمة الحماية الشبكية واملباني مثل أنظمة املراقبة، واألمان، والتدفئة، والتبريد، واإلضاءة، وإطفاء الحرائق، مما يتيح للقاطنين في الحي برمجة األجهزة 

والتحكم في أنظمة التبريد واإلضاءة عن بعد لتعمل عند الحاجة أو حسب وقت زمني محدد لرفع فاعلية كفاءة األجهزة املستخدمة، وترشيد إستهالك 

الطاقة في املباني.

يمتد املخطط العام للمشروع على مساحة 5 ماليين متر مربع، ويحتوي 2,6٩4 قطعة سكنية مرخصة لبناء فلل،  وأرا�سي تجارية بتصريح ملسطحات بناء 

تزيد على 3 ماليين متر مربع، وعدد طوابق تتراوح من  14،10،4 إلى 25 طابق.

بشهر مايو2012م  تم بيع جزء من األرا�سي السكنية باملشروع للشركة السعودية للصناعات األساسية »سابك« لبناء مجمع سكني ملوظفيها، بلغت مساحة 

األرض املباعة 1.854.224.60 متر مربع، بيعت بمبلغ وقدره 741,68٩,840 ريال سعودي، أي بسعر 400 ريال سعودي للمتر املربع الخام. شرعت 

الشركة بعد إتمام صفقة البيع لسابك لعمل تغييرات باملخطط الرئي�سي للمشروع وتقديمها للموافقة من الجهات الحكومية املختصة، والذي يتوقع 

. تشمل تلك التغييرات إعادة توزيع مسطحات البناء باملشروع، باإلضافة إلى بناء مجمع سكني مغلق يضاف إلى قائمة األصول ذات العوائد 
ً
اإلنتهاء منها قريبا

التأجيرية يتسع لعدد )1000( وحدة سكنية على أرض مساحتها حوالي 450,000 متر مربع.

تم إنجاز العديد من أعمال البنية التحتية للمشروع، حيث تم اإلنتهاء من أعمال التسوية لكامل أرض املشروع وتطوير واجهة ومدخل املشروع، وبناء 

الجسر العلوي الذي يمر فوق الوادي الطبيعي باملشروع والواصل بين املنطقة التجارية واملنطقة السكنية، وتم اإلنتهاء من محطة الضغط الكهربائي 

العالي 132 ك.ف وتمديدات الكوابل الخاصة، وذلك من خالل إنجاز املحطتين رقم 8105 ورقم 8107 وفحصهما  وتسليمهما للشركة السعودية للكهرباء. 

وفيما يخص خدمات املياه، تم تزويد شركة املياه الوطنية باملعلومات املتعلقة بمتطلبات املشروع من املياه، والتي باشرت خالل العام 2011م بتمديد 

 .
ً
صور واقعية للمشروعشبكة املياه وبناء الخزان اإلستراتيجي الرئي�سي ملنطقة املشروع عموما
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٥ .٤    مشروع شمس العروس 
، وتبلغ مساحته اإلجمالية 

ً
يقع مشروع شمس العروس شرق مدينة جدة على إمتداد شارع فلسطين شرقا

حوالي ثالثة ماليين متر مربع من األرا�سى املطورة املعدة للبناء. وتخطط الشركة لتطوير املشروع كبيئة 

سكنية متكاملة، يحتوي على أراض سكنية تستوعب 10,000 وحدة وكافة مرافق الخدمات املختلفة من 

الساحات والحدائق العامة ومراكز الترفيه، ومراكز التسوق واملكاتب واملطاعم واملدارس واملساجد.

تم ربط املشروع بطريق فلسطين )وهو طريق تجاري حيوي بمدينة جدة( من خالل طريق فرعي عرضه 52 

 وطوله 4 كليومترات ويضم خمسة مسارات )ثالثة مسارات رئيسة ومساران للخدمة(. هذا وتم تدشين 
ً
مترا

 تم رفع معامل البناء للمشروع من أجل زيادة 
ً
الطريق الفرعي في عام 2011م  بواسطة وكيل أمين مدينة جدة وبحضور رئيس مجلس إدارة الشركة. أيضا

مساحة البناء بنسبة 100%، ليبلغ عدد الطوابق سبعة. كذلك تم إنجاز بعض التحسينات على البنية التحتية للمشروع، كما تم العمل على إعادة تأهيل 

وإصالح شبكة الكوابل األرضية إلنارة الطريق الرئي�سي باملشروع وإمداد الكهرباء وإنارة الطريق والتشجير، كما تم إستيفاء كل الطلبات وتسليم كل 

 لتسليم الشارع لسلطات البلدية.
ً
الوثائق الالزمة للبلدية ذات العالقة والخاصة بإمتداد شارع فلسطين وذلك توطئة

خالل عام 2012م  تم بناء مكتب املبيعات باملشروع وتم عمل أسوار دعائية بإرتفاعات مختلفة حول املشروع، وتم البدء في بيع قطع أراض سكنية 

باملشروع، هذا وقد بلغ إجمالي البيع 316,682 متر مربع.

يتوقع البدء في أعمال اإلنشاءات العلوية باملشروع خالل عام 2013م. هذا وتعمل الشركة على دراسة تخصيص بعض مرافق املشروع العقارية للتأجير.

صور تخيلية للمشروع
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٥ .٥      مشروع التالل 

يقع مشروع التالل جنوب غرب املدينة املنورة على طريق األمير سلطان )أحد أهم الطرق املحورية في املدينة املنورة(، 

في نطاق الحرم النبوي الشريف ويبعد عنه ٩ كم، كما يبعد 8 كم عن مسجد قباء. تبلغ مساحة املشروع اإلجمالية 

حوالي 2.2 مليون متر مربع، حيث تم بناء 4٩٩ فيال على مساحة 170.000 متر مربع،  وتم تطوير املساحة املتبقية 

كقطع أرا�سي  بلغت مبيعاتها ما نسبته حوالي 85% منها.

عنى بالبنية التحتية والعلوية املتكاملة. البنية 
ُ
تطوير مشروع التالل يتم وفق أسس التطوير الحضري الشامل الذي ي

التحتية تشمل شبكة إمداد الكهرباء وأعمدة اإلنارة، وشبكة املياه، وشبكة الري، وشبكة الهاتف، وقنوات تصريف السيول، وشبكة الطرق )عرض 

(، والتشجير. أما البنية العلوية فتشمل الوحدات السكنية والتجارية واملرافق العامة )املدارس واملساجد والحدائق والخدمات البلدية 
ً
 و32 مترا

ً
64 مترا

واملراكز التجارية ومواقف السيارات(. هذا ويتفرد املشروع بخدمة األلياف الضوئية في املدينة املنورة.

وتخطط الشركة خالل عام 2013م  لتنفيذ مبنيين متعددي اإلستخدامات )تجاري/سكني( على الشارع العام باملشروع، كل مبنى يحتوي على العديد من 

املحالت التجارية بالدور األر�سي والشقق السكنية باألدوار العليا، واإلحتفاظ بهم ضمن محفظة التأجير. 

صور واقعية للمشروع
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 ٥ .٦    مشروع تطوير منطقة قصر خزام

 يعد مشروع تطوير منطقة قصر خزام واألحياء املحيطة بها أضخم مشروع ملعالجة وتطوير املناطق العشوائية بمدينة 

 )
ً
 متسارعا

ً
 اقتصاديا

ً
جدة يتم تنفيذه من خالل شراكة بين القطاعين العام والخاص. في قلب مدينة جدة )الذي يشهد تطورا

ويهدف تطوير املشروع لتنمية منطقة قصر خزام واملناطق  املحيطة بها بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة )شهدت 

املنطقة أول قصر أنشأه امللك املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه هللا – في  منطقة الحجاز» قصر 

خزام« بعد أن وحد الجزيرة العربية وأستكمل تأسيس اململكة(. كذلك تضم منطقة املشروع العديد من املعالم الهامة ;مقر مجموعة بنك التنمية 

اإلسالمي وجامعة عفت أول جامعة أهلية للبنات في اململكة، كما تم تخصيص أرا�سي حكومية لبناء املقر الدائم ملنظمة مؤتمر العالم اإلسالمي والتي تعد 

ثاني أكبر منظمة في العالم بعد منظمة اليونيسكو.

تيلغ املساحة اإلجمالية للمشروع حوالي 4.13 مليون متر مربع، ويضم أحياء )البلد – السبيل – النزلة اليمانية – النزلة الشرقية – منطقة قصر خزام(. 

الجدير بالذكر أن املشروع يقع بالقرب من ميناء جدة ومنطقة وسط البلد )املنطقة التاريخية وهى منطقة جذب رئيسة( والواجهة البحرية واملنطقة 

الصناعية وجامعة امللك عبدالعزيز ومحطة القطار املقترح إنشاؤها في أرض املطار القديم.

العمل في املشروع يقت�سي إعادة تخطيط منطقة املشروع التى تحتوي مباني عشوائية سيتم هدمها واستبدال البنية التحتية لكامل املنطقة بأخرى على 

أحدث املعايير القياسية، مع الحفاظ على اإلرث الثقافي حتى تتحول املنطقة لبيئة عمرانية حديثة متكاملة تشمل الخدمات السكنية والتجارية التي تلبي 

 لإلستثمار.
ً
 وجاذبا

ً
 هاما

ً
 إقتصاديا

ً
اإلحتياجات املتنامية ملدينة جدة السيما أنها تضم أكثر املناطق حيوية وتشكل مركزا

املشروع تديره وتطوره شركة مستقلة »شركة تطوير خزام العقارية« ذات مسئولية محدودة تساهم فيها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 

)اململوكة بالكامل ألمانة محافظة جدة( بما نسبته 4٩% وشركة دار األركان للتطوير العقاري بما نسبته 51%. هذا ويبلغ رأس املال املدفوع بالكامل 540 

مليون ريال سعودي.

إنجازات املشروع تتمثل في استكمال الصحائف وكشوفات الحصر والتقييم لجميع املباني، وإعتماد املخطط العام من قبل وزارة الشئون البلدية 

والقروية، وإعتماد قيم  وأليات تعويض مالك املباني والفراغ من تصميم البنية التحتية والحصول على  التصاريح والتراخيص الالزمة ملعالجة صكوك 

امللكية للمرحلة األولى، كما تم إنجاز أعمال الهدم لهذه املرحلة. 

صور تخيلية للمشروع
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٥. ٦ . 1  مراحل المشروع 
تم تقسيم املشروع إلى خمسة مراحل هي: املرحلة األولى )تطوير املوقع املتعلق بأرض الشركة( واملرحلة الثانية وتشمل حي البلد، واملرحلة الثالثة وتشمل 

حي السبيل، واملرحلة الرابعة وتشمل منطقة قصر خزام، واملرحلة الخامسة  وتشمل حي النزلة اليمانية ) الشرقية ، الغربية ( وجزء من حي القريات.

فيما يخص املرحلة األولى تمت نظافة املوقع من خالل إزالة جميع املباني واألسوار املوجودة واملخلفات واملوانع األخرى، وإزالة اإلسفلت واألرصفة 

 ألعمال الطرق حسب املخطط العام املعتمد. كذلك 
ً
والساحات والحدائق املوجودة باملوقع، وتم تسوير كامل املنطقة، وتم تخطيط قطع األرا�سي تمهيدا

تم إعداد كافة الوثائق املتعلقة بمخططات وجداول كميات ومواصفات أعمال البنية التحتية وإرسالها للمقاولين من أجل الحصول على عروض أسعار 

وإختيار املقاول األنسب للبدء في تنفيذ هذه األعمال.

 التنسيق مع الجهات الحكومية إلصدار قرارات اإلخالء للقاطنين على أن يتم إمهالهم ستة أشهر 
ً
فيما يخص املرحلة الثانية التي تشمل حي البلد يتم حاليا

من تاريخ التبليغ ومن ثم يتم البدء  في أعمال هدم وإزالة املباني واملوانع األخرى.كذلك يجري التنسيق مع شركة املياه الوطنية وشركة الكهرباء إلزالة 

وترحيل عدادات املياه والكهرباء فور اإلخالء.

٥. ٦ . ٢  تكلفة المشروع

تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع ما يفوق 11 مليار ريال سعودي، تمثل تكلفة تملك األرا�سي واملباني الواقعة في منطقة التطوير ما نسبته 56% من التكلفة 

اإلجمالية، في  حين تمثل تكلفة تطوير البنية التحتية واملصاريف العمومية واإلدارية والتمويل 44% من التكلفة اإلجمالية للمشروع. 

 لضخامة املشروع وتعقيداته القانونية رأت الشركة ان تستهدف مؤسسات التمويل الحكومية للمشاركة في تمويل املشروع، وبعد إعداد دراسات 
ً
نظرا

الجدوى للمشروع ومناقشتها تعهد صندوق اإلستثمارات العامة، وهلل الحمد، بتمويل املشروع باالشتراك مع  املؤسسات املالية املحلية والدولية وذلك 

 على موافقة وزارة املالية.
ً
بناء
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مشروع شمس الرياض | 

 تطـــور الشـــركة بشـــمال غـــرب الريـــاض مشـــروع شـــمس الريـــاض كبيئـــة ســـكنية 

، يجمـــع بيـــن جمـــال الطبيعـــة مـــن جهـــة 
ٍ

 راق
ٍ
 ملجتمـــع

ً
 مميـــزا

ً
متكاملـــة  ستجســـد موطنـــا

وحداثـــة التقنيـــات العصريـــة مـــن جهـــة أخـــرى، حيـــث تتمتـــع أرض املشـــروع بارتفـــاع 

مســـتوها، األمـــر الـــذي يتيـــح مشـــاهدة املناظـــر الخالبـــة لـــوداي حنيفـــة، كمـــا يحتـــوي 

املشـــروع علـــى وادي طبيعـــى ســـيجري تأهيلـــه إلضفـــاء منظـــر جمالـــي، هـــذا فضـــال عـــن 

احتـــواء املخطـــط العـــام للمشـــروع علـــى الســـاحات الفســـيحة واملســـطحات الخضراء 

واملساحات املخصصة ملختلف املناشط الرياضية واالجتماعية والثقافية ومرافق 

 
ً
الخدمـــات العامـــة ومرافـــق املجتمـــع الحضـــري األخـــرى. كمـــا يعـــد املشـــروع انموذجـــا

مكن الســـكان من اســـتخدام 
ُ
لحـــي ســـكني ذكـــي ذي بنيـــة رقميـــة متعددة الخدمات، ســـت

تطبيقـــات الوســـائط املتعـــددة الصوتيـــة، واملرئيـــة واملعلوماتية، وربـــط أنظمة إدارة 

املبانـــي واملمتلـــكات عبـــر شـــبكة واحدة، للحصـــول على خدمات عديدة بســـرعة عالية 

مـــن خـــالل اإلنترنـــت واالتصـــاالت املوحـــدة، والحلـــول الالســـلكية وأنظمـــة الحمايـــة 

الشـــبكية واملبانـــي مثـــل أنظمـــة املراقبـــة، واألمـــان، والتدفئـــة، والتبريـــد، واإلضـــاءة، 

وإطفـــاء الحرائـــق، ممـــا يتيـــح للقاطنيـــن فـــي الحـــي برمجـــة األجهـــزة والتحكـــم فـــي أنظمة 

التبريـــد واإلضـــاءة مـــن بعـــد لتعمـــل عنـــد الحاجـــة أو حســـب وقـــت زمنـــي محـــدد لرفـــع 

فاعليـــة كفـــاءة األجهـــزة املســـتخدمة، وترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة فـــي املبانـــي.
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٦        أهم القرارات اإلستراتيجية خالل العام 

٦ .1     إستراتيجية فعالة إلدارة النقد وسداد سلس الستحقاقات تمويل بمبلغ ٥.٦٥ مليار ريال سعودي، من 

              بينها صكوك إسالمية بقيمة ٣.7٥  مليار ريال )مليار دوالر أمريكي(

تتبنى الشركة إستراتيجية فعالة إلدارة النقد، هدفها املحافظة على مستويات تشغيلية وربحية متواترة وتحقيق نمو في حقوق مساهميها بينما تقوم بسداد 

مستحقات الدائنين ومقابلة كافة اإللتزامات األخرى. خالل عام 2012م عملت الشركة على زيادة معدل السيولة الذي أنهت به العام 2011م، وبعون هللا 

إستطاعت سداد إصدارها الثاني من الصكوك اإلسالمية بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي )أي مليار دوالر أمريكي( في موعدها املحدد. كذلك تمكنت من 

سداد 1.٩ مليار ريال كاستحقاقات مرابحات إسالمية ومصاريف تمويل، بينما استثمرت 2.8 مليار ريال أخرى في املشروعات والعقارات )بزيادة مليار 

ريال أى بارتفاع قدره 55% مقارنة بعام 2011م(. وفي ذات الوقت واصلت الشركة أنشطتها اإلنتاجية، حيث افتتحت مشروع القصر مول )أكبر مجمع 

تجاري بمدينة الرياض( في يونيو 2012م بالرغم من املجهود الخارق الذي بذلته الشركة في مقابلة إلتزاماتها املالية خالل العام 2012م )واملذكورة أعاله(، 

نمت حقوق املساهمين بمعدل سنوي فاق 6% خالل عام 2012م. 

بدء مرحلة جديدة بإستراتيجية تنويع الدخل

 خالل الخمس سنوات املاضية باستراتيجيتها نحو تنويع الدخل حيث نمت نسبة تمثيل أصول العقارات اإلستثمارية املخصصة 
ً
 جيدا

ً
قطعت الشركة شوطا

للتأجير من إجمالي أصول الشركة من ما نسبته 2% ) 200 مليون ريال( ببداية عام 2008م إلى 13% ) 2,737 مليون ريال ( بنهاية عام 2012م، األمر الذي 

انعكس على بدء الرافد الثالث اليرادات الشركة وهو التأجير وإدارة األمالك بعامي 2011م، 2012م. وعند القاء النظرة على السوق العقارية السعودية 

ا في الطلب على 
ً
ا مقدر

ً
 بالطلب على العقار السكني، الذي يشكل وفق تقديراتنا نسبة 65% من سوق العقار، كما أن هناك نمو

ً
 متسارعا

ً
نجدها تشهد نموا

العقار السياحي بشقيه الترفيهي والديني والعقار التجاري واملوالت واملراكز الترفيهية،  هذه العوامل مجتمعة تجعل العشر سنوات القادمة مؤهلة ألن 

تشهد طفرة هائلة في صناعة العقار في اململكة ولذلك رأت الشركة أنه ينبغي أن تخطط لبدء املرحلة الثانية من استراتيجيتها نحو تنويع مصادر الدخل 

من جميع شرائح السوق وتطوير آليات عملها وفقا لهذا الهدف. تهدف املرحلة الجديدة بإستراتيجية تنويع الدخل التي تمتد لفترة من 5 إلى 7 سنوات أن ال 

يقتصر دخل الشركة على بيع األرا�سي املطورة أو شبة املطورة أو الخام والوحدات السكنية فقط  بل التوجه لتشكل نحو 40% إلى 50% من دخل الشركة، 

في  حين تأتي نسبة 60% إلى 50% األخرى من دخل الشركة من اإليجارات ومن إستثمارات أخرى غير عقارية بنسبة ال تزيد على %10.

ويعكس هذا التوجه اإلستراتيجي هدف الشركة بالتوازن بين مصادر الدخل املختلفة لبناء قاعده صلبة للنمو، تتمتع بمصادر الدخل املتجدد واملنتظم 

الذى سيف�سي على املدى متوسط وطويل األجل إلستقرار أرباح الشركة وإنتظام عوائدها، وبالوقت ذاته تعظيم القيمة وإستغاللها من خالل تطوير وبيع 

العقارات، األمر الذي يحقق اإلستفاده القصوى من فرص السوق املتاحة.

7       اإلستراتيجية
 على تقليل املخاطر اإلستثمارية 

ً
تهدف إستراتيجية الشركة لتنويع األنشطة اإلنتاجية واإلستثمارية وبالتالي تنويع مصادر الدخل، األمر الذي يعين كثيرا

املتعلقة، تنويع مصادر الدخل يهدف إلى إيجاد مصادر دخل ثابت ومصادر دخل متغيرة إلستدامة األنشطة اإلنتاجية للشركة. الدخل الثابت هو دخل 

متجدد ومنتظم، بينما الدخل املتغير يأتي من مبيعات املنتجات على فترات متباينة وغير منتظمة. الفكرة من إيجاد دخل ثابت إلى جانب الدخل املتغير 

هو تجسير الفجوات بين معامالت البيع للحد من تكاليف الفرص الضائعة وفي ذات الوقت املساهمة في تمويل أنشطة الشركة املالية من مصدر مقبول 

إقتصاديا. لذا جاءت إستراتيجية الشركة إلى بناء  قاعدة إستثمارية تعتمد على ثالث شرائح رئيسية. 



40

التطويـــر العقـــاري: الـــذي يســـتهدف الدخـــل املتغيـــر الـــذي يأتـــي مـــن بيـــع العقـــارات التي تشـــمل األرا�ســـي )املطورة/شـــبه املطورة/الغيـــر مطورة(، وحـــدات الفلل 

املتصلـــة واملنفصلـــة وكذلـــك الشـــقق الســـكنية.

إدارة االمالك: والتي تشـــتمل على وظيفتين رئيســـتين )تؤمن مصدرين للدخل الثابت(، إدارة ممتلكاتنا الخاصة )محفظة عقارية قيمتها الدفترية بنهاية العام 

 إلـــى مراعـــاة التنـــوع الجغرافـــي 
ً
 لذلـــك، تهـــدف اســـتراتيجة العمـــل إلدارة األمـــالك ايضـــا

ً
2012م بلغـــت 2.7 مليـــار ريـــال ســـعودي( وإدارة ممتلـــكات الغيـــر. إضافـــة

واالســـتخدامي للممتلـــكات املحتفـــظ بهـــا ألغـــراض التأجيـــر، حيـــث تشـــمل املمتلـــكات املؤجـــرة وحـــدات الفلـــل املنفصلـــة واملتصلـــة والشـــقق واملكاتـــب ومراكـــز 

التســـوق واألســـواق املركزيـــة ومرافـــق التجزئة. 

 يتما�ســـى مـــع إســـتراتيجية التمويل لدى الشـــركة التي 
ً

 مكمـــال
ً
 اســـتراتيجيا

ً
الجديـــر بالذكـــر أن محفظـــة العقـــارات اإلســـتثمارية املـــدرة للدخـــل تمثـــل أيضـــا عامـــال

تهدف إلى إســـتخدام هذة االصول اإلســـتثمارية )عقارات التأجير( كمصدر لســـيولة تمويلية إلســـتثمارات مســـتقبلية أخرى عبر إستخدمها كضمان للحصول 

علـــى صيـــغ تمويـــل مـــن املؤسســـات املاليـــة مثـــل )تمويل مرتبط بأصل ثابت يدر دخل(، كما أن هذا النوع من صيـــغ التمويل يعد من أكثر صيغ التمويل املفضلة 

.
ً
للمؤسســـات املاليـــة وأفضلها تكلفـــة للمقترض أيضا

اإلســـتثمارات األخرى: باإلضافة إلى ما ســـبق تقوم الشـــركة أيضا بإســـتثمارات إســـتراتيجية التي ترى أنها مكملة إلســـتثماراتها وتطورها كمطور عقاري، كما 

تنوي إدارة الشـــركة االســـتمرار في  األخذ في  اإلعتبار أي فرص إســـتثمارية إســـتراتيجية تتبين أو تظهر لها باملســـتقبل.

األنشـــطة اإلســـتثمارية املذكـــورة نتوقـــع أن تســـاهم فـــي تنـــوع صافـــي الدخـــل إلـــى مـــا تســـتهدفه خطتنـــا اإلســـتراتيجية خـــالل االعـــوام الخمـــس املقبلـــة ليشـــكل بيـــع 

األرا�سي املطورة أو شبة املطورة أو الخام والوحدات السكنية فقط  نحو 40% إلى 50% من دخل الشركة، في  حين تأتي نسبة 50% إلى 60% األخرى من دخل 

الشـــركة من اإليجارات ومن إســـتثمارات أخرى غير عقارية بنســـبة ال تزيد على %10.

هذا، وستســـعى الشـــركة من خالل تنفيذ الخطة اإلســـتراتيجية لترشـــيد إســـتغالل املوارد املالية  وتعزيز املنافع اإلســـتثمارية ورفع القدرات املادية والبشرية 

وزيادة معدالت اإلنتاج وتحقيق التوســـع بشـــقيه الرأ�ســـي واألفقي ورفع معدالت النمو.

الجديـــر بالذكـــر أن إســـتراتيجية الشـــركة تتمتـــع باملرونـــة التـــي تمكنهـــا مـــن اســـتيعاب املتغيـــرات اإليجابية في قطـــاع العقار على وجـــه العموم وســـوق العقار على 

 في السوق العقاري بصدور قانون الرهن العقاري واللوائح التي تنظم ممارسته، وقد عددنا منافع هذا 
ً
وجه الخصوص. شهد العام 2012م تطور هام جدا

القانون في الجزء املتعلق بالسوق العقاري من هذا التقرير. خالصة القول أن القانون املعني سيتيح للمطورين العقاريين فرص استثمارية متعددة وعالية 

الجـــدوى، تدعمهـــا أطـــر تمويليـــة وتنظيميـــة، األمر الذي يملي علينا تطوير اإلســـتراتيجية وخطط العمل املتعلقة لالســـتفادة القصوى من الفرص املعنية.       
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8         القوائم المالية
يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح وأنه ال توجد إختالفات عن املعايير املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

1.8    قائمة الدخل للسنوات المالية من  ٢008م  إلى ٢01٢م
رجى مراجعة القوائم املالية املوحدة املدققة واإليضاحات 

ُ
فيما يلى جدول يوضح قائمة الدخل للسنوات املالية الخمس األخيرة ولإلطالع على التفاصيل ي

املرفقة بها.

البيان
)بآالف الرياالت السعودية(

2008م200٩م2010م2011م2012م

3,557,0723,312,5104,141,٩815,464,0535,610,768إيرادات العمليات

2,765,587-2,٩56,٩16-2,377,724-1,٩43,4٩7-2,163,366-تكلفة املبيعات

1,3٩3,7061,36٩,0131,764,2572,507,1372,845,181مجمل الربح

1٩٩,555-186,2٩2-146,5٩٩-118,5٩4-20٩,27٩-مصاريف األعمال الرئيسية

1,184,4271,250,41٩1,617,6582,320,8452,645,626صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية

245,850-146,230-214,311-212,80٩-264,086-مصاريف تمويل

٩3,626٩٩,6٩٩7٩,3642,70416,8٩4اإليرادات األخرى

1,013,٩671,137,30٩1,482,7112,172,67٩2,416,670صافي الدخل قبل مخصص الزكاة

60,423 -50,000-27,000-4٩,374-25,430-مخصص الزكاة التقديري

٩88,5371,087,٩351,455,7112,122,67٩2,356,247صافي دخل السنة

0.٩21.011.351.٩72.18ربحية السهم

رسم توضيحي إليرادات الشركة وصايف الدخل لألعوام )2008م – 2012م(
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8 .٢     قائمة المركز المالي للسنوات المالية من ٢008م إلى ٢01٢م 

رجى مراجعة القوائم 
ُ
فيما يلى جدول يوضح البنود الرئيسية لقائمة املركز املالي للسنوات املالية الخمس األخيرة. ولإلطالع على تفاصيل هذا الجدول ي

املالية املوحدة املدققة واإليضاحات املرفقة بها.

2008م200٩م2010م2011م2012مالبيان )بآالف الرياالت السعودية(

 االصول

3,552,4786,411,4583,868,8154,268,٩814,727,5٩٩األصول املتداولة

18,350,13717,606,6٩71٩,38٩,0201٩,224,87615,316,5٩2األصول غير املتداولة

77,67482,604٩1,026102,٩3311٩,7٩0 صافي األصول الثابتة

21,٩80,28٩24,100,75٩23,348,86123,5٩6,7٩020,163,٩80مجموع األصول

الخصوم

2,362,٩٩65,741,2822,157,5583,806,0٩32,41٩,5٩4الخصوم املتداولة

3,305,٩342,771,٩146,6٩1,6755,666,7806,007,88٩الخصوم غير املتداولة

5,668,٩308,513,1٩68,84٩,233٩,472,8738,427,483مجموع الخصوم

حقوق املساهمين

10,800,00010,800,00010,800,00010,800,0007,200,000رأس املال

816,768716,768607,768462,2683,600,000اإلحتياطى النظامي

4,6٩4,5٩13,806,0542,827,11٩2,5٩6,٩08٩36,4٩7أرباح مبقاة

16,311,35٩15,587,56314,4٩٩,62814,123,٩1711,736,4٩7مجموع حقوق املساهمين

21,٩80,28٩24,100,75٩23,348,86123,5٩6,7٩020,163,٩80مجموع الخصوم و حقوق  املساهمين

15.1014.4313.4312.8316.30قيمة السهم الدفترية *

 على عدد االسهم القائمة بنهاية كل سنة مالية.
ً
تم حساب قيمة السهم الدفترية بناءا

 الغراض تجارية وعملية فإنها تقوم بتسجيل بعض أصولها العقارية بأسماء ممثلين لها أو وكالء عنها بعد أن تأخذ عليهم 
ً
هذا وتفصح الشركة، أنه نظرا

مستندات نظامية تحفظ حق الشركة في ملكيتها لتلك األصول. ولم تقم الشركة بذلك إال بعد ان حصلت على الرأي القانوني الذي يؤكد سالمة مثل 

 بأن هذا اإلجراء معمول به في  بعض البنوك السعودية املحلية والشركات التي قد تواجه بعض 
ً
تلك املمارسة وأنها تفيد و تحفظ حقوق مساهميها. علما

الصعوبات لدى كتابة العدل أو ألسباب تجارية. 
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رسم توضيحي بتغير حقوق ملكية املساهمين لألعوام )2008م– 2012م(

 بأن السنوات 200٩م، 2010م، 2011م تضمنت حقوق ملكية غير مسيطرة من شركات تابعة للشركة بمقدار 265 مليون ريال
ً
*علما

8 .٣      التنوع الجغرافي في  محفظة العقارات 

8 .٤     تقييم عقارات الشركة

بعام 2011م، قامت هيئة السوق املالية بإختيار عينة كبيرة  من عقارات الشركة تبلغ  قيمتها الدفترية ٩.7 مليار ريال سعودي، تمثل 52% من القيمة 

الدفترية من إجمالي األصول العقارية للشركة البالغة 18.6 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2011م، وطلبت من الشركة تقييم هذه العينة من قبل مقيمين 
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عقاريين مستقلين محليين ودوليين قامت الهيئة بإختيارهم، بحيث يتم تقييم كل عقار من قبل مقيمين اثنين على األقل وبلغت نتائج التقييم لتلك العينة 

من األصول 14.8 مليار ريال سعودي، أي بفائض قدره 5.1 مليار ريال سعودي عن القيمة الدفترية املسجلة بدفاتر الشركة.

بنهاية العام 2012م، بعد مراجعة تقييم محفظة العقارات بواسطة إدارة الشركة، تتوقع اإلدارة أن مؤشرات التقييم التى بينها تقييم عام  2011م مازال 

 عن القيمة العادلة لكافة عقارات الشركة البالغة 18.5 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2012م، ما نسبته 153% من القيمة الدفترية 
ً
 منطقيا

ً
يعطي انطباعا

 بشكل كبير على قوائم الشركة املالية.
ً
لهذه العقارات، وفيما لو تم تسجيل فائض التقييم هذا لعقارات الشركة يتوقع أن ينعكس إيجابيا

 ملا تتطلبة املعايير املحاسبية املطبقة باململكة العربية السعودية والتي 
ً
 بأن الشركة تتبع نموذج التكلفة التاريخية لتسجيل تلك األصول العقارية، وفقا

ً
علما

ال تسمح باستخدام القيمة العادلة لقياس هذه اإلستثمارات العقارية.

8 .٥     النتائج التشغيلية

مقارنة النتائج التشغيلية لألعوام املالية 2011م، 2012م

نسبة التغير%التغير )+ أو - (2011م2012مالبيان )بآالف الرياالت السعودية(

%3,557,0723,312,510244,5627.38اإليرادات

%2,163,3661,٩43,4٩721٩,86٩11.31تكلفة اإليرادات

%1,3٩3,7061,36٩,01324,6٩31.80مجمل الربح

%20٩,27٩118,5٩4٩0,68576.47مصاريف األعمال الرئيسية

%5.28-65,٩٩2-1,184,4271,250,41٩صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية

%264,086212,80٩51,٩٩724.43مصاريف تمويل

%10.85-123,342-1,013,٩671,137,30٩صافي الدخل قبل  الزكاة

%48.50-23,٩44-25,4304٩,374مخصص الزكاة  

%٩.14-٩٩,3٩8-٩88,5371,087,٩35صافي الدخل السنوي

%8.٩-0.0٩-0.٩21.01ربح السهم

8. ٥ .1  اإليرادات

بلغت اإليرادات 3,557 ماليين ريال سعودي للعام 2012م، مقارنة بما قيمته 3,313 ماليين ريال سعودي لعام 2011م، أي بنسبة ارتفاع قدرها %7.38. 

 بعام 2011م، نظرا لتحسن الطلب على منتجات الشركة وسعي الشركة لتعزيز 
ً
ويعود االرتفاع لزيادة إيرادات مبيعات االرا�سي بنسبة 8% مقارنة

اإليرادات والسيولة النقدية لديها،  باإلضافة إلى ارتفاع إيرادات التأجير ذات هامش الربع املرتفع التى عوضت اإلنخفاض بمبيعات الوحدات السكنية.  

 لنمو 
ً
وارتفعت إيرادات التأجير بمعدل 252% لتبلغ 53 مليون ريال سعودي خالل عام 2012م، مقابل مبلغ 15 مليون ريال سعودي بعام 2011م نظرا

نسب االشغال بعقارات الشركة السكنية والتجارية املخصصة للتأجير بمنطقتي الرياض ومكة املكرمة.

كما بلغت إيرادات مبيعات الوحدات السكنية لعام 2012م ما مقداره 25 مليون ريال سعودي، مقابل 77 مليون ريال سعودي لعام 2011م، أي بنسبة 

إنخفاض بلغت 67.3%. ويعزى هذا إلنخفاض عدد الوحدات املباعة في عام 2012م إذ بلغ 41 وحدة مقارنة بعدد ٩٩ وحدة في عام 2011م، والذي يعود إلى 
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إنخفاض عدد الوحدات املطروحة للبيع خالل عام 2012م. كما بلغ متوسط سعر الوحدة املباعه خالل العام 2012م ما مقداره 615,450 ريال سعودي 

 إلختالف مزيج الوحدات املباعة خالل العام 2011م، حيث 
ً
مقارنة بما قيمته 781,272 ريال سعودي خالل عام 2011م، اي بإنخفاض قدره 21% نظرا

كان مزيج الوحدات املباعة يحتوي علي عدد أكبر من الفلل وعدد اقل من الشقق على عكس العام 2012م.

بلغت إيرادات مبيعات األرا�سي 3,47٩ ماليين ريال سعودي في عام 2012م مقارنة بما قيمته 3,220 ماليين ريال سعودي في عام 2011م، أي بارتفاع قدره 

8%. ويعود االرتفاع إلى تحسن الطلب على عقارات الشركة وسعي الشركة لتعزيز اإليرادات والسيولة النقدية، ال سيما خالل النصف األول من عام 

2012م. بلغت مساحة األرا�سي املباعة 6.1 مليون متر مربع بإنخفاض طفيف عن عام 2011م حيث بلغت 6.2 مليون متر مربع.

أن الشركة تعترف بإيرادات بيع  االرا�سي عند توقيع عملية البيع، واستالم 20% على األقل من قيمة العملية كدفعة مقدمة )عربون(، في  حين يتم إثبات 

باقي القيمة بحساب الذمم املدينة، على أال يتم إكمال  إفراغ وتسجيل العقار بإسم املشتري إال بعد اإلنتهاء من سداد كامل قيمة البيع. 

قد يتأثر بيع األرا�سي للمستثمرين واملطورين بعدة عوامل، من أهمها، االقتصاد الكلي للمملكة، وخالل تقييمنا لتأثير هذه العوامل على العائد على 

اإلستثمار كان من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت هذه العوامل اإلقتصادية سيكون لها تأثير على بيع األرا�سي. كما أنه نظرا إلنخفاض معدل العرض 

وارتفاع معدل الطلب على الوحدات السكنية باململكة العربية السعودية في الوقت الحاضر، فإنه ال يتوقع إنخفاض يؤثر على أسعار البيع، ومع ذلك، فإن 

 على إستمرار 
ً
الضغوط اإلضافية كمحدودية القدرة على تحمل التكاليف اسعار الوحدات السكنية، وتأخر تطبيق قانون الرهن العقاري قد يؤثر نسبيا

النمو في أسعار البيع.

8. ٥ .٢  تكلفة اإليرادات 

بلغت تكلفة اإليرادات 2,163 ماليين ريال سعودي في عام 2012م، أي بنسبة60.8 % من إجمالي اإليرادات، مقارنة بـما قيمته 1,٩43 مليون ريال سعودي 

لعام 2011، أي بنسبة 58.7% من إجمالي اإليرادات. ويعزى اإلرتفاع الطفيف بمعدل تكلفة اإليرادات إلى املوقع الجغرافي والحالة التطويرية للعقارات 

املباعة خالل العام 2012م.

8. ٥ .٣  مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية العامة 

بلغت مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية العامة 154 مليون ريال سعودي في عام 2012م، بينما بلغت في عام 2011م ما قيمته ٩1 ماليين ريال سعودي، 

بنسبة ارتفاع قدره 6٩%، ويعود االرتفاع بمقدار 63 مليون ريال سعودي خالل عام 2012م إلى إرتفاع تكاليف اإلعالن والتسويق واالستشارات اإلدارية.

8. ٥ .٤  مصاريف التمويل 

بلغ صافي تكاليف التمويل 264 مليون ريال سعودي في عام 2012م، مقابل 213  مليون ريال سعودي في عام 2011م، بزيادة قدرها 51 مليون ريال، 

تعود الزيادة لنجاح الشركة بعقد مرابحات تمويل جديدة من بنوك محلية ودولية خالل عام 2012م، ال سيما بعد سداد اإلصدار الثاني من الصكوك 

اإلسالمية بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي، مما رفع من تكلفة الترتيب لعمليات التمويل التي تم تحمليها على قائمة الدخل لعام 2012م.

8. ٥ .٥   صافي الدخل 

 لعام 
ً
 سعوديا

ً
 بلغ صافي الدخل ٩8٩ مليون ريال سعودي لعام 2012م، مقابل 1,088 مليون ريال سعودي لعام 2011م، وبلغ ربح السهم  0.٩2 رياال

 لعام 2011م.
ً
 سعوديا

ً
2012م مقابل 1.01 رياال
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8 .٦     السيولة و الموارد الرأسمالية 

بلغت القيمة النقدية وما يعادلها 536 مليون ريال سعودي وذلك كما في نهاية العام 2012م.

8. ٦ .1   التدفق النقدي 

يوضح الجدول التايل التدفقات النقدية للشركة لألعوام املالية 2011م و 2012م.

2011م2012مالبيان )بماليين الرياالت السعودية(

6852,015التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

)350(37٩التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

)348()3,034(التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

 بما قيمته 2,015 مليون ريال سعودي في عام 
ً
بلغ صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 685 مليون ريال سعودي في عام 2012م مقارنة

2011م. التغير السالب يعزى إلى إنخفاض صافي الربح، وزيادة رأس املال العامل خالل عام2012م . 

أدى خروج الشركة من إستثمارات بشركات زميلة واإلستثمار فى مشاريع قيد اإلنشاء وعقارات إلى تدفق نقدي ايجابي بمبلغ وقدره 37٩ مليون ريال 

سعودي من األنشطة اإلستثمارية.

التدفق النقدي السالب من األنشطة التمويلية نتج عن صافي التغير السالب على التمويل املتحصل والتمويل املسدد خالل العام  2012م بمقدار 3,008 

.
ً
مليون ريال سعودي وهو ما معناه إنخفاض إجمالي الدين بالقيمة املشار إليها سابقا

8. ٦ .٢   نفقات المشروعات  واإلستثمارات

شملت أولويات الصرف على املشاريع نفقات مواصلة تطوير مشاريع البيئات السكنية املتكاملة وإستثمارات شراء وتطوير مخططات األرا�سي وإستثمارات 

عقارات إستثمارية مدره للدخل قيد التشغيل، حيث بلغت نفقات املشاريع واإلستثمارات خالل عام 2012م ما قيمته 2,850مليون ريال سعودي. وربما 

تتأثر قيمة وتوقيت نفقات املشاريع بعدد من املخاطر. و عليه فإن إحتياجات نفقات مشاريع الشركة واإلستثمارات يمكن توفيرها من خالل التدفقات 

النقدية من العمليات والتمويل الخارجي من مصادر متنوعة.

9      سياسة توزيع األرباح

 على 
ً
 إلى نتائج األداء املالي للسنوات السابقة وما يتم إقراره بواسطة إجتماعات الجمعية العمومية للشركة يتم دفع أرباح لحملة األسهم بناء

ً
إستنادا

دخل الشركة ووضعها املالي وأحوال السوق واألوضاع اإلقتصادية العامة وعوامل أخرى، منها وجود فرص استثمارية، ومتطلبات إعادة اإلستثمار، 

واالحتياطات النقدية واملالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك من اإلعتبارات التنظيمية األخرى.

كما ينص النظام األسا�سي للشركة في  مادته )43( في  حال توزيع أرباح نقدية على املساهمين على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم 
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املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

¡ 
ً
تجنب الزكاة املفروضة شرعا

يجنب 10% من األرباح لتكوين إحتياطي نظامي ¡

يوزع الباقي على املساهمين على أال يقل عن )5%( من رأس املال املدفوع ¡

 بأن مجلس اإلدارة قد قرر في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1434/7/٩هـ املوافق 2013/5/1٩م عدم توزيع أرباح عن العام املالي املنتهي في 2012/12/31م، 
ً
علما

وذلك لدعم النمو املستقبلي ألعمال الشركة.

10         البرنامج التمويلي للشركة  خالل الخمس سنوات الماضية

10 .1      إستراتيجية التمويل

تهدف إستراتيجية التمويل للشركة والتي تم بدء العمل بها منذ العام 2007م لإلعتماد على التمويل متوسط وطويل األجل املتوافق مع دورة اإلنتاج 

للمنتجات العقارية املختلفة للشركة والتي تتطلب من 3 إلى 5 سنوات، وتبلور نجاح البرنامج التمويلي للشركة من خالل سلسلة من إصدارات الصكوك  

 للشريعة اإلسالمية، وترجم ذلك إلى أربع إصدارات من الصكوك منها ثالث إصدارات دولية وإصدار واحد بالريال السعودي 
ً
الدولية واملحلية وفقا

باململكة العربية السعودية، بلغ مجموع التمويل من الصكوك 8,4 مليار ريال سعودي، فيما تم سداد اإلصدار األول بقيمه 2,25 مليار ريال سعودي )600 

مليون دوالر أمريكي( بتاريخ األحقية في  مارس 2010م وتم سداد األصدار الثاني بقيمه 3,75 مليار ريال سعودي )مليار دوالر أمريكي( بتاريخ األحقية 

في  يوليو 2012م. وبذلك يبلغ إجمالي قيمة التمويل القائم من الصكوك اإلسالمية 2.4 مليار ريال سعودي، هى عبارة عن اصدار محلى بقيمة 0.75 مليار 

سعودى يستحق بعام 2014، وإصدار دولي بقيمة 1.65  مليار ريال )450 مليون دوالر أمريكي( يستحق بعام 2015م.

 في  تمويل بعض إحتياجات رأس املال العامل على التمويل متوسط وقصير األجل املتجدد عبر مرابحات إسالمية مع بعض 
ً
كما اعتمدت الشركة أيضا

البنوك املحلية والدولية، بلغ إجمالي التمويل منها منذ بداية عام 2008م حتي نهاية عام 2012م ما مقداره 4,460 مليون ريال سعودي، وبلغ ما تم سداده 

من املرابحات اإلسالمية خالل نفس الفترة 2,857 مليون ريال سعودي. وبلغ إجمالي املبالغ القائمة من هذه القروض بنهاية عام 2012م ما مقداره 2,003 

مليون ريال سعودي.

 ملا سبق يتبين أن خالل فترة الخمس سنوات املاضية، بلغ مجموع التمويل املتحصل ما مقداره 12.٩ مليار ريال سعودي، وإجمالي التمويل املسدد 
ً
إجماال

8.٩ مليار ريال سعودي، وبنهاية العام 2012م بلغ إجمالي التمويل القائم 4.4 مليار ريال سعودي، وأن نسبة التمويل طويل األجل )إصدارات الصكوك( 

. وتم إستخدام متحصالت التمويل 
ً
إلجمالي التمويل للشركة بلغ ما نسبته 65% تقريبا وفي  حين بلغ التمويل متوسط وقصير األجل ما نسبته 35% تقريبا

بمشروعات وإستثمارات الشركة على مدى األعوام الخمسة املنقضية.

 على تنوع املصادر التمويلية للشركة، من خالل اإلعتماد في  تمويل املشاريع عبر صيغ تمويلية ترتبط بتنفيذ 
ً
وتركز إستراتيجية التمويل مستقبال

املشروعات مع البنوك املحلية واملؤسسات املالية، كما تعمل الشركة لبناء محفظة من العقارات اإلستثمارية )عقارات التأجير( التي يمكن استغاللها فيما 

بعد كضمان للحصول على صيغ تمويل من املؤسسات املالية مثل ) تمويل مرتبط بأصل ثابت يدر دخل(، هذا باالضافة إلى سجل دار األركان املتميز في  

اللجوء إلى أسواق التمويل الدولية واملحلية عبر طرحها إلصدارات من الصكوك اإلسالمية يسهل لها الحصول على التمويل إذا دعت الحاجة.
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10 .٢     رسم توضيحي حول البرنامج التمويلي للشركة

10. ٢ .1   إجمالي المسدد منذ العام ٢008م حتى عام ٢01٢م كدفعات تمويل أساسية ومصاريف تمويل وتوزيعات أرباح

 كدفعات تمويل أساسية واجبة السداد ومصاريف 
ً
 من الرسم التوضيحي أعاله يتبين أن، خالل فترة الخمس سنوات املاضية، بلغ إجمالي ما تم سداده نقدا

تمويل مســـتحقة وتوزيعات أرباح مبلغ وقدره 13.1 مليار ريال ســـعودي، منها مبلغ 2.7 مليار ريال ســـعودي دفعت كتوزيعات أرباح خالل األعوام 2008م، 

2010م ومبلغ 10.4 مليار ســـعودي ســـددت كدفعات تمويل أساســـية واجبة الســـداد، ومصارف تمويل مســـتحقة لصيغ التمويل القائمة في  حينه. باإلضافة 

إلى إلتزامها بتطوير جميع مشاريعها الضخمة املعلنة، مما يظهر مدى مالئة الشركة املالية وسجلها االئتماني القوي، ال سيما خالل فترة تتخللها أق�سى أزمة 

ت على العالم.
ّ
ماليـــة مر

10. ٢ .٢   تطور المتوسط المرجح لتكلفة التمويل الكلية منذ عام ٢008م حتي نهاية العام ٢01٢م

بلغ املتوسط املرجح ملعدل الربح على التمويل )تكاليف التمويل( ما مقداره 6%،4%،5%،4.٩%، 6.7% بنهاية االعوام 2008م، 200٩م، 2010م، 2011م، 

2012م على التوالي، وبذلك بلغ متوسط تكلفة التمويل الكلية على الشركة  خالل الخمس سنوات املاضية %5.3.

 بعد إنخفاض معدالت 
ً
 الجدير بالذكر أن الشركة استفادت خالل الفترة السابقة بالحصول على تمويل إسالمي طويل األجل بتكلفة منخفضة نسبيا

الفائدة املتغيرة حول العالم بشكل ملحوظ من تبعات حدوث األزمة املالية العاملية مما مكنها من توفير السيولة الالزمة للتوسع في إستثماراتها بالسوق 

العقاري السعودي.
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10 .٣    صيغ التمويل

 فيما يتعلق بسياسة التمويل ولهذا فإن 
ً
 ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وخاصة

ً
نود أن نؤكد حرص إدارة الشركة على أن تتم كافة معامالتها املالية وفقا

جميع صيغ التمويل التى تتحصل عليها الشركة من داخل أو خارج اململكة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وفيما يلي وصف لصيغ التمويل املسددة 

والقائمة بنهاية العام 2012م.

10 .٤    إنخفاض التمويل القائم بنهاية العام ٢01٢م

خالل عام 2012م، بلغ صافي  اإلنخفاض بالديون مبلغ 3,008 مليون ريال سعودي، وبذلك تبلغ  إجمالي الديون القائمة كما في 31 ديسمبر2012م ، 

4,441 مليون ريال سعودي، جميعها مضمونه بعقار، مقارنة بما قيمته 7,3٩2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2011م، منها 1,6٩0 مليون ريال سعودي 

صكوك إسالمية دولية مقومة بالدوالر األمريكي، 750 مليون ريال سعودي كصكوك إسالمية محلية مصدره بالريال السعودي، ومبلغ 2,003 مليون ريال 

سعودي قروض مرابحات إسالمية قصيرة ومتوسطة األجل متحصلة من بعض البنوك املحلية والدولية.

وبذلك انخفض الدين على الشركة بنسبة40  % بنهاية العام 2012م وبلغت نسبة صافي التمويل إلى إجمالي أصول الشركة 17.5%، وبلغت نسبة صافي 

التمويل إلى إجمالي حقوق امللكية 23.6%، وهي نسب منخفضة تمكن الشركة من الحصول على التمويل إذا دعت الحاجة.

10 .٥     صيغ التمويل المسددة خالل العام ٢01٢م

خالل العام 2012م تم سداد مبلغ إجمالي قدره 5,273 مليون ريال سعودي كدفعات تمويل أساسية واجبة السداد تشمل مبلغ 1,523 مليون ريال سعودي 

مرابحات إسالمية مستحقة تم تسدديها إما على شكل دفعة واحدة ودفعات تسديد بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، مبلغ 3,750 مليون ريال 

سعودي قيمة اإلصدار الثاني من الصكوك اإلسالمية الذي تم سداده بتاريخ اإلستحقاق بشهر يوليو.

2008 2009 2010 2011 2012
0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

املتوسط املرجح لتكلفة التمويل سنويًا

املتوسط املرجح لتكلفة التمويل خالل فترة الخمس سنوات

6,7%
6%

4%

5.3%
5% 4,9%



50

10 .٦   الصكوك اإلسالمية القائمة بنهاية عام ٢01٢م وفقًا لتواريخ اإلستحقاق 
الصكوك اإلسالمية بنهاية عام 2012م تمثل مبلغ وقدره 2,440 مليون ريال سعودي تشمل مبلغ 1.6٩ مليار ريال سعودي )450 مليون دوالر أمريكي( قيمة 

صكوك إسالمية دولية وتستحق في 2015م. ومبلغ 750 مليون ريال سعودي تمثل صكوك إسالمية محلية مصدرة وتستحق في 2014م.

10 .7   المرابحات اإلسالمية القائمة بنهاية عام ٢01٢م وفقًا لتواريخ اإلستحقاق
املرابحات اإلسالمية بنهاية عام 2012م تمثل مبلغ وقدره 2,003 كتسهيالت مرابحة ثنائية من بنوك تجارية محلية ودولية، مضمونة مقابل ممتلكات 

عقارية، على شكل مرابحات إسالمية وخطابات ضمان واعتمادات مستندية. هذه التسهيالت تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األجل تتراوح من 6 

أشهر إلى 5 سنوات مع جداول سداد مختلفة مثل دفعات سنوية دورية، ودفعات تسدد على شكل دفعة واحدة ودفعات تسدد بشكل شهري أو ربع سنوي 

أو نصف سنوي. كما هو مفصل أدناه 

تاريخ االستحقاق
بماليين الرياالت السعودية

طويل األجلقصير األجلالرصيد القائم

-2013543543م

201425316786م

20151,127377750م

2016802060م

2,0031,1078٩6اإلجمالي

10 .8   التوزيع الجغرافي  لحملة الصكوك بمختلف االسواق المالية قبل سداد اإلصدار الثاني ٢01٢م 

12 - جرنيتش12 + جرنيتشاألرقام بماليين الرياالت السعودية توقيت جرنيتش

أدوات مالية متداولة باألسواق المالية حول العالم ٢٤/٧

SAR
109

SAR
1,061

SAR
3,735

SAR
510

لندن / نيويوركدبي / الرياضماليزيا / سنغافورة
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يبين الرسم، تنوع التوزيع الجغرافي ملستثمري الصكوك عبر املراكز املالية املختلفة في  كل مناطق العالم، وتأتي باملرتبة األولي دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حيث أن مدينة دبي تحتوي على مركز مالي يضم الفروع اإلقليمية ملختلف البنوك واملؤسسات املالية الدولية والتي تخدم قاعدة عريضة من املستثمرين 

الدوليين وتأتي باملرتبة الثانية اململكة العربية السعودية، حيث أن بعض البنوك املحلية تستثمر بالصكوك، وتأتي باملرتبة الثالثة دولة البحرين حيث 

 مهما يعد بمثابة مقصد للعديد من املستثمريين الدوليين التي تستهدف الفرص اإلستثمارية باملنطقة، ثم يلي ذلك العديد من املراكز 
ً
 ماليا

ً
 مركزا

ً
تضم أيضا

املالية الدولية حول العالم التي تشتهر بالخدمات املالية واملصرفية املتميزة مثل بريطانيا وسويسرا وهونج كونج ولكسمبورج ... إلى أخره.

 من قبل جميع املراكز املالية  حول العالم، حيث يعد هذا اإلصدار بمثابة أول طرح عالمي من نوعه لشركة سعودية 
ً
 كبيرا

ً
كما تالقي صكوك 2015م  اهتماما

يصدر تحت قواعد الطرح »144A« باألسواق األمريكية، يتركز  التوزيع الجغرافي ملستثمري الصكوك 2015م بشكل كبير باألسواق الدولية حيث تأتي 

باملرتبة األولي، دولة بريطانيا، ملا تمثله مدينة لندن من أهمية كمركز مالي في  قارة أوربا والعالم، و تأتي دولة اإلمارات العربية املتحدة باملركز الثاني  

حيث أن مدينة دبي تحتوي على مركز مالي يضم الفروع اإلقليمية ملختلف البنوك واملؤسسات املالية الدولية والتي تخدم قاعدة عريضة من املستثمرين 

الدوليين، و تأتي سويسرا باملركز الثالث ملا تمتلكه من نظام بنكي متطور يقدم خدمات املصرفية الخاصة وإدارة الثروات واملحافظ للمستثمريين العائد 

الثابت الدوليين، ثم يلي ذلك العديد من املراكز املالية الدولية حول العالم التي تشتهر بالخدمات املالية واملصرفية مثل البحرين وماليزيا وهونج كونج 

ولكسمبورج... إلى أخره.

11       تعامالت األطراف ذات العالقة

تقرالشركة أنه خالل عام 2012م لم تكن لديها أي معامالت هامة مع الشركات ذات العالقة، أو أي عقود أو مصالح جوهرية ألحد اعضاء مجلس اإلدارة 

أو للرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو مع أي شخص ذي عالقة بأي منهم. بيد أن الشركة باعت خالل عام 2012م، منازل سكنية ألفراد بتمويل من الكيانات 

 عن هؤالء األشخاص. هذا وقد بلغ الرصيد الواجب السداد من قبل هذه الكيانات، كما في 
ً
ذات العالقة بالشركة، حيث تقوم هذه الكيانات بالسداد إنابة

31 ديسمبر 2012م، ما قيمته 143 ألف ريال سعودي.

1٢      المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة 
اإلستثمارات الرأسمالية الكبيرة لتحقيق أهداف النمو للشركة تستلزم الدعم املستمر وليس من املؤكد مدى توفر هذا الدعم §

 على نمو الشركة §
ً
اعتماد الشركة على نمو التجارة واالقتصاد الكلي وأي تباطؤ طويل األجل يمكن أن يوثر سلبا

 منهم باالتفاقيات على نسب إنجاز املشاريع وتأثر الربحية §
ً
االعتماد على املقاولين الذين قد يؤثر عدم إلتزام أيا

التكاليف التقديرية اإلجمالية ملشاريع الشركة قد تتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار املواد وأسعار القوى العاملة §
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مشروع القصر مول | 

ـــح مشـــروع القصـــر التجـــاري )القصـــر مـــول( فـــي شـــهر يونيـــو 2012م، ويوفـــر 
ِ
ت
ُ
 افت

أكبـــر تجربـــة تســـوق بمدينـــة الريـــاض، عبـــر أكثر مـــن ٩0,000 الف متر من املســـاحات 

التجاريـــة والترفيهيـــة. يحتوي املشـــروع على واحدة من أكبـــر املالهي الداخلية بمدينة 

الرياض، حيث تضم أكثر من 22 وسيلة ألعاب وأول حديقة ثلجية بمدينة الرياض. 

قيمة اإلستثمار في املشروع تقدر بحوالي مليار ريال سعودي، وقد تم تطويره وفق 

املعاييـــر القياســـية فـــي  أعمـــال التصميـــم والبنـــاء والتشـــطيب. تبلـــغ مســـطحات البنـــاء 

حوالـــي 250,000 متـــر مربـــع )تعـــد األكبـــر ملركـــز تجـــاري بمدينة الريـــاض( وتتكون من  

ثالثـــة طوابـــق، تحتـــوي علـــى أكثر مـــن 350 متجر ومرافـــق للترفيه العائلـــي واملطاعم، 

وطابقين مواقف السيارات بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 2,200 سيارة، تم تخصيص 

بعضهـــا لـــذوي اإلحتياجـــات الخاصـــة. يتميـــز التصميـــم الداخلـــي بالفخامـــة والروعـــة 

مما يضيف املتعة للتســـوق ، إذ يســـير املتســـوقون داخل ردهات فســـيحة ومشمســـة 

مزودة بأربعة مصاعد بانورامية، و28 ســـاللم كهربائية متحركة، و8 مصعد تربط 

بين كافة طوابق ومرافق املول. يستطيع املتسوق مشاهدة املحالت بكل األدوار من 

أي مـــكان، حيـــث تبـــدو بـــارزة ويســـهل الوصـــول إليهـــا. الواجهـــات الخارجيـــة ، مـــزودة 

 علـــى طول 800 متـــر. القصر 
ً
بأنظمـــة إضـــاءة متحركـــة تتيـــح إمـــكان اســـتغاللها إعالنيا

 بنظـــام مركـــزي إلدارة املبانـــي )عن طريـــق مستشـــعرات الكترونية 
ً
املـــول مـــزود أيضـــا

يزيـــد عددهـــا عـــن 100,000 مستشـــعر تعمـــل بطريقـــة آليـــة( وهـــذا النظـــام يتيـــح 

املراقبـــة والتحكـــم لتحقيـــق األداء األمثل لكافة أنظمة املبنـــي الكهربائية وامليكانيكية 

)كالتكييـــف والتدفئـــة واإلضـــاءه، واألمـــن واملراقبـــة ، ومكافحـــة الحريـــق، واملصاعد 

البانوراميـــة ومصاعـــد الخدمـــات، والســـاللم املتحركة.
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1٣       التنظيم واإلدارة 

1٣ .1    تكوين مجلس اإلدارة

يدير الشركة بنهاية العام 2012م، مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء، منهم عضو تنفيذي وأربعة غير تنفيذيين وخمسة أعضاء مستقلين. يعقد املجلس 

اجتماعات دورية ربع سنوية بدعوة من رئيسه، وكذلك في كل حالة طارئة يرى املجلس ضرورة النعقاده. هذا وقد عقد املجلس أربعة إجتماعات خالل عام 

2012م، وكان حضور املجلس كما هو موضح أدناه:

الصفةاسم العضو
تصنيف أعضاء 

املجلس
عدد اإلجتماعات 

التي حضرها
عضوية مجالس إدارات شركات

 مساهمة أخرى

يوسف بن عبدهللا الشالش
 رئيس مجلس

 اإلدارة
4غيرتنفيذي

الشركة السعودية لتمويل املساكن )سهل(
بنك الخير اإلستثماري - البحرين
شركة الخير كابيتال - السعودية

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

-3غير تنفيذيعضوخالد بن عبدهللا الشالش

الشركة السعودية لتمويل املساكن )سهل(4مستقلعضوطارق بن محمد الجارهللا

-4مستقلعضوعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

-3مستقل عضوماجد بن رومي الرومي

شركة البابطين للطاقة واالتصاالت2مستقل عضوعبدالكريم بن حمد البابطين

-3غير تنفيذيعضوماجد بن عبدالرحمن القاسم

شركة جبل عمر للتطوير3مستقلعضوعبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين

4تنفيذيالعضو املنتدبعبداللطيف بن عبدهللا الشالش
الشركة السعودية لتمويل املساكن )سهل(

بنك الخير اإلستثماري- البحرين
شركة  الخير كابيتال - السعودية
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1٣ .٢  سجل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام ٢01٢م

اسم العضو
اإلجتماع األول
2012/2/2٩م

اإلجتماع الثاني
2012/5/28م

اإلجتماع الثالث
2012/٦/2٦م

اإلجتماع الرابع
2012/٧/٧م

حضرحضرحضرحضريوسف بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرعبداللطيف بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرهذلول بن صالح الهذلول

حضرحضرحضرحضرخالد بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرطارق بن محمد الجارهللا

حضرحضرحضرحضرعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضر-ماجد بن رومي الرومي

حضرحضرحضر-عبدالكريم بن حمد البابطين

حضر-حضرحضرماجد بن عبدالرحمن القاسم

حضر-حضرحضرعبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين

1٣ .٣   لجان مجلس اإلدارة

1٣. ٣ .1    أواًل : اللجنة التنفيذية و تتكون من:
1 – يوسف بن عبدهللا الشالش

ً
ئيســــــــــــا ر

2 – طارق بن محمد الجارهللا 
ً
ا عضـــــــو

3– عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
ً
ا عضـــــــو

مهام اللجنة واجتماعاتها:
إعداد الترتيبات التنظيمية والشفافة ملعرفة مدى تطور الشركة، وإعداد األهداف اإلستراتيجية قصيرة املدى وتحديد أولوياتها. مراجعة تقارير املدير 

العام املتعلقة بسير األعمال واالرتباطات العملية والقيام بمراجعة وتقييم ودراسة طلبات اإلستثمار بالتعاون مع لجنة اإلستثمار. التأكد من توفر املوارد 

البشرية واملادية لتحقيق األهداف اإلستراتيجية قصيرة املدى وتقويم أدائها. اتخاذ القرارات ضمن السياسة املتبعة من قبل مجلس اإلدارة لضمان تحقيق 

األهداف املالية واألهداف األخرى التي وضعها املجلس. تحديد املعايير املناسبة ملكافأة اإلدارة املتوسطة والدنيا وتعيين وإنهاء خدمات )حسبما تقتضيه 

الضرورة( جميع املديرين األساسيين في اإلدارتين املتوسطة والدنيا. حل أي خالف في املصالح بين إدارات الشركة. مراقبة أداء اإلدارات في الشركة لتأكيد 

إلتزامها بأهدافها املعلنة. دراسة التوقعات املخصصة لكل إدارة على أساس دوري. املراجعة الدورية آللية توثيق صكوك الشركة والتأكد من أن جميع 

   .
ً
أصول وعقارات الشركة بإسمها، وأن هناك مستند نظامي يحفظ أصول الشركة وقد عقدت اللجنة خالل عام 2012م اثنى عشر إجتماعا
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1٣. ٣ .٢   ثانيًا: لجنة المراجعة وتتكون من:

1-        طارق بن محمد الجارهللا
ً
ئيســــــــــــا ر

2-        يوسف بن عبدهللا الشالش
ً
ا عضـــــــو

3-        عبدالكريم بن حمد البابطين
ً
ا عضـــــــو

4-        ماجد بن عبدالرحمن القاسم
ً
ا عضـــــــو

مهام اللجنة وإجتماعاتها:

اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة. مراقبة أسس ومعايير 

إدارة املخاطر وكافة الجوانب الرقابية الداخلية لنشاط الشركة. دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات 

الواردة فيها، والتقرير ملجلس اإلدارة عن حاالت الفشل الرقابي ومواضع الضعف التي يتم اكتشافها. التوصية بإستبقاء أو فصل املراجعين الخارجيين 

وإعتماد شروط تعينهم ومكافأتهم التي تتم مصادقتها من قبل الجمعية العامة للشركة. متابعة أعمال املحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق 

أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة. مراجعة مؤهالت وإستقاللية املراجعين الخارجيين بناء على عناصر تقييم محددة. مراجعة 

واعتماد خطة التدقيق السنوية وجميع التغييرات الرئيسية لهذه الخطة. مراجعة القوائم املالية الفصلية والسنوية للشركة وتقديم توصيات للموافقة 

عليها. االضطالع بمسؤولية اإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن املعلومات ومراجعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية للتأكد من فاعلية نظام الرقابة 

الداخلية. التأكد من إلتزام الشركة بكافة املتطلبات القانونية والنظامية األخرى وتأكيد مطابقة مصادر التمويل مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. التشاور 

مع مسئولي اإلدارة واملراجع الخارجي بخصوص النشرات الصحفية حول إيرادات الشركة باإلضافة إلى دليل املعلومات املالية واإليرادات الذي يقدم 

ملؤسسات التحليل املالي ووكاالت التقييم. وقد عقدت اللجنة خالل عام 2012م أربعة إجتماعات.

1٣. ٣ .٣  ثالثًا : لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من: 

1-        عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
ً
ئيســــــــــــا ر

2-        يوسف بن عبدهللا الشالش
ً
ا عضـــــــو

3-        هذلول بن صالح الهذلول
ً
ا عضـــــــو

مهام اللجنة واجتماعاتها:

الترشيح لعضوية املجلس مع مراعاة املؤهالت واملعرفة واملعايير األخالقية. مراجعة دورية إلحتياجات عضوية املجلس من املهارات املناسبة. مراجعة 

هيكل املجلس والتوصيات بشان التغييرات/التعديالت التي يجب إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس ومقترحات معالجة جوانب الضعف 

فيه. التأكيد الدوري على إستقاللية األعضاء وعدم وجود أي نوع من تعارض املصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وضع 

سياسة ملكافآت األعضاء وكبار التنفيذيين. وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وفقا ملعايير ترتبط باألداء. وقد 

عقدت اللجنة خالل عام 2012م اربعة اجتماعات.
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1٣. ٣ .٤    رابعًا : لجنة اإلستثمار وتتكون من:
1-        يوسف بن عبدهللا الشالش

ً
ئيســــــــــــا ر

2-        عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
ً
ا عضـــــــو

3-        ماجد بن رومي الرومي
ً
ا عضـــــــو

4-        عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
ً
ا عضـــــــو

5-        خالد بن عبدهللا الشالش
ً
ا عضـــــــو

مهام اللجنة واجتماعاتها:

اإلفادة من تطور السياسات العقارية العامة واألسس واملبادئ واألهداف والقواعد واملؤشرات واألغراض واملوافقة على إستراتيجية الشركة العقارية 

من خالل خطة طويلة األجل. وإعداد السياسات وأسس بيع وشراء وتطوير العقار مساعدة مجلس اإلدارة على تنفيذ مهامه النظامية ومسؤولياته 

اإلشرافية املتعلقة بأنشطة اإلستثمار. مراجعة وإجازة اإلستراتيجية العقارية طويلة األجل، ودراسة عمليات االمتالك والبيع املحتملة، والتوصية 

فيما يتعلق بالتشريعات الحكومية الخاصة بالعقار. تحديد أهداف وأغراض وأسس اإلستثمار واإلشراف على إلتزام اإلدارة بها.  املراجعة الدورية ألداء 

اإلستثمار. وإعداد البدائل اإلستراتيجية وتولي مسؤولية األداء السليم لهذه البدائل. دراسة سياسة إدارة املخاطر، والبيانات املتعلقة بإدارة اإلستثمار. 

اإلشراف على اإلستثمار وتأمين انسجامه مع سياسات اإلستثمار ورغبات العمالء. تشجيع فرص اإلستثمار املتاحة للشركة، وتسهيل إجراءاته والعمل 

على تجاوز أي عقبة تعوق جدواه. وقد عقدت اللجنة خالل عام 2012م أربعة اجتماعات. 

1٤  المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
فيما يلي قائمة توضح املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من 

الشركة خالل العام املالي 2012م 

البيان  )بالريال السعودي(
أعضاء املجلس 

التنفيذيين
أعضاء املجلس غير 
التنفيذيين/ املستقلين

كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات 
)بما فيهم املدير العام واملدير املالي(

8,006,400--الرواتب والتعويضات

2,241,7٩2--البدالت

---املكافآت الدورية والسنوية

---الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخري
 تدفع بشكل شهري أو سنوي

---
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1٥     وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة 
         والتغير بها خالل العام ٢01٢م

الصفةاالسم
عدد األسهم في 

بداية العام
نسبة امللكية في 

بداية العام

صافي التغير في 
عدد األسهم 
خالل العام

إجمالي األسهم 
في نهاية العام

إجمالي نسبة 
التملك في 
نهاية العام

صفة امللكية

يوسف بن عبدهللا الشالش
رئيس مجلس 

اإلدارة

مباشرة083%7.78,٩8٩,083 083%7.78,٩8٩,83

4,082,803%0.38-1,٩62,8032,120,000%0.20
غير مباشرة: 

حصة من ملكية شركة خاصة

هذلول بن صالح الهذلول
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة٩80,65332,888,482%3.05,135%6.28-34,67,86٩

0%0.004,٩23,3364,٩23,336%0.46
غير مباشرة: 

حصة من ملكية شركة خاصة

خالد بن عبدهللا الشالش
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة11.110٩8,352,745%٩.٩8,352,745%٩

6,832,4٩5%0.63-6,832,4٩50%0.00
غير مباشرة: 

حصة من ملكية شركة خاصة

ملكية أقارب من الدرجة األولى0٩57%0.00 ٩57%0.00

ماجد بن عبدالرحمن القاسم	
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة1472,800,000%0.26,147%5.36-55,05٩,57,85٩

0%0.0044,310,02244,310,022%4.10
غير مباشرة: 

حصة من ملكية شركة خاصة

ملكية أقارب من الدرجة األولى154%0.06,154%0.06063٩,63٩

طارق بن محمد الجارهللا
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة23,333,301%2.16-20,000,0003,333,301%0.31

1٩,٩33,40٩%1.8501٩,٩33,40٩%1.85
غير مباشرة:

 حصة من ملكية شركة خاصة

عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة25,140,672%2.33-25,135,6725,000%0.00

10,174,344%0.٩4-10,174,3440%0.00
غير مباشرة: 

حصة من ملكية شركة خاصة

ماجد بن رومي الرومي
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة12,5٩8,363%1.17-8,000,0004,5٩8,363%0.43

11,420,182%1.06-11,420,1820%0.00
غير مباشرة: 

حصة من ملكية شركة خاصة

عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
عضو مجلس 

اإلدارة
مباشرة٩0-5,235,7564,483,000%0.42.718,756%0,٩

عبدالكريم بن حمد البابطين
عضو مجلس 

اإلدارة
مباشرة٩٩8,0٩02,000%0.00,7,000,0٩0%0.65-6

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين )شخصه(
عضو مجلس 

اإلدارة

مباشرة01,000%0.00 1,000%0.00

ملكية أقارب من الدرجة األولى01٩%0.00 1٩%0.00

عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين
)ممثل الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية(

عضو مجلس 
اإلدارة

43,780,457%4.05 043,780,457%4.05
ملكية الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية

مباشرة0.00%0.0010,00010,000%0املدير العامعبدالرحمن حمد صالح الحركان

أحمد بن صالح الدحيالن
مدير املراجعة 

الداخلية
مباشرة60,000%0.01060,000%0.01

-0.0%0.00%00املدير املاليأناند راهيجا

32٫0٦%13٦,555,٧8434٦,230,328-44٫٧0%482,٧8٦,112اإلجمالي
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1٦      وصف ألي مصلحة تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( 
            أبلغوا الشركة بتملكهم ٥% أوأكثر، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

التغير في نسبة امللكيةنسبة امللكيةعدد األسهمتاريخ اإلخطاراالسم

 إدريس صالح محمد الهذلول
%2012/07/860,000,0005.556م

%2.01-%3.546 2012/07/1038,301,750م

التغير في نسبة امللكيةنسبة امللكيةعدد األسهمتاريخ اإلخطاراالسم

%2012/07/1057,85٩,1475.357مشركة ميركوري لألوراق املالية

كما تلقت الشركة إخطارات أخرى تبيانها كما يلي: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة 

الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.

التغير في نسبة امللكيةنسبة امللكيةعدد األسهمتاريخ اإلخطاراالسم

%842,52٩,8463.٩ يوليو 2012مشركة رينج لألوراق املالية ذ.م.م

%٩4٩,525,3784.6 يوليو 2012مشركة برايم لألوراق املالية ذ.م.م

%1016,154,0111.5 يوليو 2012مشركة هارجن لألوراق املالية ذ.م.م

17      حوكمة الشركة 
رف الشركة الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خالله توجيه وإدارة أعمال الشركة ومراقبتها على أعلى مستوى وتعزيز قدراتها على تحقيق االهداف 

ّ
تع

اإلستراتيجية طويلة األجل وذلك من خالل اإللتزام بتطبيق سياسات وإجراءات عمل الشركة واإلمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 

يؤمن مجلس ادارة الشركة بأن وجود برنامج حوكمة مالئم للشركة أمر بالغ االهمية حيث يحافظ على سالمة أعمال الشركة ويعزز ثقة املستثمرين فيها 

 عليه يسعى مجلس اإلدارة بإنتظام لتحسين فعالية وأداء نظام الحوكمة من خالل مراقبة أداء اللجان التابعة ملجلس اإلدارة.
ً
وبناء

على مدار السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012م قامت الشركة باتباع اللوائح والنظم الخاصة في حوكمة الشركات والصادرة عن هيئة السوق املالية. تتمثل 

فلسفة الشركة في تحقيق أعلى مستويات املسئولية والشفافية والنزاهة في تسيير وأداء أعمالها مع التركيز على اإللتزام بكل ما يصدر من أنظمة و قوانين 

في مجالها.

تتألف لجان مجلس اإلدارة من: لجنة الترشيحات واملكافآت، اللجنة التنفيذية، لجنة املراجعة، لجنة اإلستثمار، واملستشار الشرعي. لكل لجنة من هذه 

اللجان مواثيق وأحكام تحدد مجال عملها وصالحياتها ومسئولياتها وواجباتها. يمكن االطالع على التفاصيل الخاصة بكل لجنة بالرجوع إلى الجزء املعنون 

»لجان مجلس اإلدارة« من هذا التقرير.

هذا وقد طورت الشركة عبر السنين سلسلة من اإلرشادات وأفضل املمارسات لتعزيز الشفافية والكشف عن املعلومات بالوقت والدقة املناسبين وذلك 
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في مايتعلق ببياناتها املالية وأداءها التشغيلي وإدارتها ونظام الحوكمة املعتمد لديها. قامت الشركة خالل العام 2012م بتحديث عدة سياسات وصل عددها 

إلى عشر سياسات مما يساعد الشركة على انتهاج أفضل املمارسات الخاصة بأنظمة الحوكمة.

نود اإلشارة فيما يتعلق بالفقرة )ب( من المادة السادسة »حقوق التصويت«، أن البند قيد الدراسة حيث أن النظام األسا�سي ال يبين أن طريقة التصويت على 

بند إختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي.

18       المراجعة الداخلية
، وتضم نخبة من املدققين املعتمدين من املعهد الدولي للتدقيق الداخلي ويعملون وفق 

ً
 ملجلس إدارة الشركة مباشرة

ً
إدارة املراجعة الداخلية تتبع هيكليا

معايير املراجعة العاملية.  هذا وتقوم إدارة املراجعة الداخلية بالتأكد من سالمة إجراءات الرقابة الداخلية التي تستهدف كافة عمليات الشركة وحماية 

ممتلكاتها والتأكد من صحة ودقة القوائم املالية حسب املعايير املحاسبية واإللتزام بالقوانين واللوائح السارية. كذلك تساعد إدارة املراجعة الداخلية 

الشركة في تحقيق أهدافها من خالل تطبيق نظام يهدف لتحسين عناصر التحكم في املخاطر وإنفاذ إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز نظام حوكمة 

الشركة، كما تحرص إدارة املراجعة الداخلية على تطبيق قوانين ونظم الشركة ولوائحها وقرارات مجلس اإلدارة، وتصدر املراجعة الداخلية تقاريرها 

مباشرة للجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

هذا وقد اقترحت املراجعة الداخلية خالل سنة 2012م القيام بالتحديث الدوري لبعض السياسات واإلجراءات قصد تحسين أداء الشركة والتحكم في 

مختلف التكاليف املتعلقة باملشاريع وإجراءات الرقابة الداخلية.

19       نظام الرقابة الداخلية بالشركة 
نظام الرقابة  الداخلية بدار األركان عبارة عن إجراء متكامل تنفذه اإلدارة وموظفو الشركة، وقد تم إعداده ليستهدف معالجة املخاطر، كما يستهدف 

كفاءة وفاعلية كافة عمليات الشركة وتأكيد صحة ودقة القوائم املالية واإللتزام بالقوانين واللوائح السارية وبالتالي يضمن حماية املمتلكات من التلف 

أو الضياع أو سوء االستخدام. 

19 .1    عناصر نظام الرقابة الداخلية 

الهيكل التنظيمي

هيكل الشركة التنظيمي يحدد املسؤوليات ويفوض السلطات ويبين العالقات الهيكلية بوضوح ال لبس فيه، كما أنه يجسد إستراتيجية الشركة وهيكلها 

اإلستثماري. 

نظم  معلومات متطورة

تعتمد دار األركان على مجموعة من األنظمة املتطورة التي تعتمد على املعايير العاملية وتساهم بفاعلية في الرقابة داخلية فعالة توفر معلومات دقيقة 

وشفافة.  

إجراءات الرقابة الداخلية

إجراءات الرقابة الداخلية تشمل الرقابة اإلدارية واملحاسبية ونظام التحكم الداخلي لشركة دار األركان، ويجري تطبيقها بصفة دورية.
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نظام توثيق الرقابة الداخلية

يتم حفظ وتصنيف كافة الوثائق املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية لإلستفادة منها في تدريب املوظفين وإجراءات الفحص واإلختبارات التي تستهدف التأكد 

من كفاءة وفعالية النظام. 

توافر الكفاءات الالزمة للموظفين

سعت شركة دار األركان لتوفير أفضل الكفاءات على املستوى املحلي والعالمي لالضطالع بتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية بكفاءة وفاعلية.

19 .٢  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

خالل عام 2012م، قامت لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة بدراسة تقارير املراجعة الداخلية الدورية وقدمت توصياتها ملجلس اإلدارة. هذا وقد 

قام مجلس اإلدارة بمراجعة أداء الرقابة الداخلية املتعلقة باإلجراءات املالية والتشغيلية و توافقها مع اللوائح ونظم إدارة املخاطر ويقر مجلس اإلدارة 

بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

٢0      عالقات المستثمرين
يعد االتصال املستمر مع املساهمين واملستثمرين واملجتمع املالي ذات أولوية إستراتيجية للشركة، ودائما ما هناك حوار منتظم بين مسئولي الشركة 

التنفيذيين واملساهمين واملستثمرين املحليين والدوليين. خالل العام اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات التى تضمن الحفاظ على حقوق حملة األسهم 

 لقواعد هيئة السوق املالية، وذلك عبر القنوات املخصصة ويتضمن اإلعالن عن النتائج املالية الفصلية 
ً
في الحصول على املعلومات باإلفصاح املستمر تبعا

والنتائج املالية السنوية وتطورات املشاريع وتوصيات مجلس اإلدارة وأي تطورات جوهرية تخص أعمال الشركة.

وبهدف تحسين فاعلية اإلتصال باملستثمر واملحلل واملجتمع املالي بصفة عامة، ونشر املعلومات الصحيحة املتعلقة بالشركة وبتطور أعمالها تنظم الشركة 

سلسة من االجتماعات الدورية مع مستثمريها من حاملى األسهم او الصكوك واملحللين املاليين من بيوت الخبرة املالية املحلية والعاملية الذين يقومون 

 من إدارة الشركة بأهمية اإلفصاح الدقيق واملنتظم الذي من شأنه 
ً
بالتغطية التحليلية للشركة، هذا بهدف التاكد من فاعلية التواصل بشكل دوري إيمانا

أن ينعكس على الفهم والتقييم العادل للشركة.

كما تقدم إدارة الشركة الدعم املستمر للمساهم من خالل توفير الكوادر املؤهلة بقسم عالقات املستثمرين للرد على االستفسارات فيما يتعلق بتطور 

أعمال الشركة وحسابات وسجالت املساهمين من خالل الهاتف املجاني أو البريد أو الفاكس أو البريد األلكترونى وكما طورت الشركة صفحة تفاعلية 

تمكن املستثمر واملحلل واملساهم من طلب املعلومات من خالل موقعها اإللكتروني. 

درجت الشركة على توجيه الدعوة لكافة املساهمين لحضور إجتماعات الجمعيات العامة واملساهمة في  إتخاذ القرارات، وذلك من خالل كافة قنوات 

اإلعالن التي تشمل املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( واملوقع اإللكترونى للشركة والصحف اليومية وتسخير إمكانات األنظمة اآللية التي 

تشرف عليها كوادر مؤهلة ومدربة لضمان كفاءة وشفافية تسجيل وإحصاء األصوات وفرز النتائج في وجود الجهات الحكومية املنظمة.هذا وقد شارك 

املساهمون في التصويت على بنود الجميعة العامة العادية التاسعة املنعقدة في  26 يونيو 2012م.

 من حرص دار األركان على توسعة قاعدة مستثمريها، شاركت الشركة بأكثر من فاعلية دولية للمستثمرين لعرض قصص نجاحها ومشاريعها 
ً
انطالقا

الحالية وخططها اإلستثمارية وقد عبر تواجد الشركة بهذه الفاعليات عن ثقل ومتانة مركز الشركة املالي، وايضاح الفرص املتعددة التي يحظي بها القطاع 

العقاري السعودي والبيئة اإلستثمارية باململكة بشكل عام.
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رسم توضيحي يبين مقابالت دار األركان مع قاعدة مستثمريها خالل عام 2012م.

 ٢1    خدمات البيئة والمجتمع 
تحرص الشركة خالل ممارسة أنشطتها على القيم اإلجتماعية السائدة وتراعي العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية واألمنية والبيئية والثقافية 

 من أبرز إسهامات دار األركان في  مجال 
ً
للتطوير العمراني باململكة العربية السعودية. ويعتبر مشروع تطويرمنطقة قصر خزام في وسط مدينة جدة واحدا

املسؤولية اإلجتماعية وذلك من خالل العمل املشترك مع الجهات الحكومية لتطوير منطقة قصر خزام واملناطق العشوائية املحيطة به. هذا املشروع 

 عن تأمين البيئة الصحية واآلمنة والصالحة للعيش الكريم 
ً
من شأنه أن يرفع من القيمة العمرانية للمنطقة ويوفر فرص استثمارية ووظيفية، فضال

 وطوله 4 كليومتر وتكلفته 30 
ً
 قامت الشركة بربط منطقة مشروع شمس العروس بطريق فلسطين بشارع عرضه 52 مترا

ً
للمواطنين واملقيمين. أيضا

مليون ريال وهذا الشارع يعتبر االمتداد الجديد لطريق فلسطين شرق طريق الحرمين بمدينة جدة وسيرفع من قيمة املنطقة العمرانية.  

 في  الكثير من املناشط الفكرية التي تتصدى بالتحليل والتشخيص لقضايا القطاع العقاري واإلسكان وطرح الحلول املبتكرة 
ً
ساهمت الشركة أيضا

ملعالجتها ولعل ابرزها كان مساهمة الشركة في  ورش العمل الخاصة بدراسة الحلول اإلسكانية باململكة التي نظمتها وزارة اإلسكان، وابداء الرأي بمسودة 

التشريعات التنظيمية ألنظمة الرهن العقاري الصادرة من مؤسسة النقد العربى السعودي.

املسؤولية اإلجتماعية شملت كفالة العيش الكريم للعاملين بالشركة وعائالتهم الذي من شأنه أن يوفر البيئة الصالحة للتركيز على تجويد األداء وتطويره.

كما تأتي مشاركة دار األركان في املعارض املتخصصة في إطار دعمها للفعاليات واألنشطة املحفزة للنشاط العقاري، باعتبارها أحد الوسائل االتصالية 

املهمة والحيوية مع املتخصصين في القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة لتبادل املعارف والخبرات وتبادل وجهات النظر التي تسهم في تطوير القطاع 

العقاري في املنطقة، باإلضافة إلى التواصل املباشر مع الشرائح املختلفة ألفراد املجتمع وعمالء الشركة والتعرف على رغباتهم ومتطلباتهم وعرض منتجات 

الشركة أمامهم عبر طرح املزيد من الحلول واملنتجات العقارية الكفيلة باالستجابة ملتطلبات السوق، وتلبية إحتياجات أفراد املجتمع ملفاهيم متطورة من 

الوحدات السكنية العصرية، ذات مواصفات ومعايير رفيعة املستوى. 

 
ً
وتؤكد هذه املشاركات على مكانة وسمعة »دار األركان« وتبؤها موقع الريادة في التطوير العقاري في اململكة عبر التعريف بإنجازاتها وإمتالكها رصيدا

 من املشاريع العقارية واإلسكانية ذات األهمية الحيوية والقيمة املضافة نتيجة ما تحفل به من مزايا وجاذبية استثمارية والتي تجعل من دار األركان 
ً
وافرا

تستحوذ على مكانة بارزة ضمن خارطة املشهد العقاري في اململكة.

صناديق استثمارية

تغطية تحليلية - شركات وساطة

أفراد

72

162

4
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٢1 .1   مشاركات ورعايات دار األركان في العام ٢01٢م

٢1. 1 .1    معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الخامس عشر - الرياض

شاركت دار األركان في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الخامس عشر والذي أقيم في مدينة الرياض، وتهدف دار األركان من خالل هذه 

 واإلسكانية بشكل خاص، في وقت يشهد فيه القطاع اإلسكاني في 
ً
املشاركة لعرض فكرها وخبراتها وإنجازاتها فيما يتعلق بتطوير السوق العقارية عموما

 غير مسبوق مما يحتم على القطاع الخاص مواكبة هذه الدعم في تلبية الطلب االسكاني الكبير، وتحرص دار األركان على اإلضطالع 
ً
 حكوميا

ً
اململكة دعما

 نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى إنشاء بيئات سكنية مكتملة 
ً
بمسوؤليتها الوطنية نحو املساهمة في توجهات الدولة اإلسكانية من خالل امل�سي قدما

الخدمات، وفق فلسفتها في التطوير الشامل واملؤسساتي لألحياء السكنية من خالل مشاريعها العمالقة في اململكة.

٢1. 1 .٢   المعرض الدولي للمراكز والوكاالت التجارية - دبي

شاركت شركة دار األركان للتطوير العقاري في املعرض الدولي للمراكز والوكاالت التجارية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في مدينة دبي 

بمشاركة كبرى شركات تطوير املراكز التجارية وشركات التجزئة في املنطقة، حيث شاركت دار األركان بمشروع القصر مول. ويعتبر املعرض من أكبر 

املعارض املتخصصة في قطاع تطوير املراكز التجارية وقطاع التجزئة على مستوى املنطقة، وشكل فرصة ممتازة للشركة لعرض مشروع القصر مول 

واالستفادة من الفرص التسويقية والترويجية التي يتيحها املعرض من خالل التواصل مع كبرى الشركات والوكاالت التجارية في املنطقة والشركات 

والوكاالت العاملية الجديدة التى تستهدف في  خطط توسعاتها التواجد وإفتتاح فروع لها في  اململكة.

٢٢     الموارد البشرية

في ظل االهتمام البالغ التي توليه إدارة الشركة في  عملية جذب وإستقطاب افضل الخبرات والكفاءات البشرية للعمل لديها وحتى تستعين بهم في مواجهة 

تحديات العمل اآلنية واملستقبلية وتهتم كثيرا باإلستثمار في العنصر البشري من خالل بناء القدرات وتطوير املهارات البشرية كما يلي:

استقطاب أفضل الكوادر البشرية في سوق العمل الداخلي والخارجي ومنحهم أفــضل املنافع والتعويضات  §

املشاركة في  يوم املهنة بالجامعات السعودية الستقطاب الطلبة السعوديين املتميزين املجاالت املالية والهندسية ومجال التسويق §

تم خالل العام 2012م مراجعة وتقييم للمزايا املالية املمنوحه ملعظم موظفي  الشركة ومقارنتها بالسوق املحلي ومن ثم تعديلها بما يتوافق مع السوق §

تم خالل العام 2012م مراجعة سياسات املوارد البشرية الداخلية وتحديثها حتي تضمن إدارة الشركة مالئمتها للتطور الذي يشهده   سوق العمل  §

السعودي

خالل العام 2012م  وسعت إدارة الشركة نطاق منافع التأمين الصحي لكافة العاملين وأسرهم املباشرة، ال سيما أن خدمات التأمين الصحي تتم عبر  §

شبكة من املرافق واملراكز الطبية املتميزة 

تم تقييم األداء السنوي لجميع موظفي الشركة بنهاية عام 2012م  وتم رصد االهداف التي يجب تحقيقها في العام املقبل. بلغ عدد القوى العاملة في  §

الشركة 350 بنهاية 2012م
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٢٣     بيان بالمدفوعات النظامية المستحقة خالل العام ٢01٢م مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

السببالوصف 2012م بالريال السعوديالبيان

 1,828,642التأمينات اإلجتماعية
تم سداده وفقا ألحكام وقواعد املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باململكة 

وتم سدادها بالكامل
متطلب نظامي

336,131رسوم حكومية
رســـوم رخـــص البنـــاء وإشـــتراك الغرفـــة التجاريـــة ورســـوم تأشـــيرات إســـتقدام 

وتجديـــد إقامـــات وغيرهـــا وتـــم الســـداد بالكامـــل
متطلب نظامي

5,045,٩57زكاة
تـــم ســـداده وفقـــا ألحـــكام وقواعـــد فريضـــة الـــزكاة وتعليمـــات مصلحـــة الـــزكاة 

والدخـــل فـــي  اململكـــة
متطلب نظامي

7,210,730اإلجمإلي

نود أن نشير أن قيمة املدفوعات النظامية املستحقة املشار إليها تمثل القيمة املوحدة للشركة و شركاتها التابعة.

٢٤     أهم أحداث وإنجازات ٢01٢م
افتتاح القصر مول )من أكبر املجمعات التجارية  في الرياض( §

سداد )3.75( مليار ريال سعودي قيمة اإلصدار الثاني من الصكوك §

الفوز  بجائزة »أكبر مشروع إسكاني لعام )2011م( في اململكة« §

الفوز  بجائزة االمتياز العقاري )2012م( من )EUROMONEY( »كأفضل مطور سكني باململكة « §
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مشروع القصر | 

ر مســـاحته 
ّ
يقـــع مشـــروع القصـــر فـــي حـــي الســـويدي جنـــوب مدينـــة الريـــاض، وتقـــد

اإلجماليـــة بنحـــو 816,000 متـــر مربع، بينما تبلغ مســـطحات البناء حوالي 1.2 مليون 

متـــر مربـــع. يتكـــون املشـــروع مـــن 2,7٩7 شـــقة ســـكنية، و 254 فيـــال، ومبنـــى تجـــاري 

مخصص كمكاتب تبلغ مساحتها املتاحة للتأجير 1٩ ألف متر مربع، ومحالت تجارية 

مطلـــة علـــى الشـــوارع الرئيســـية للمشـــروع تبلـــغ مســـاحتها املتاحـــة للتأجيـــر حوإلـــى 63 

 علـــى ذلـــك، تســـتحوذ مرافـــق الخدمـــات العامـــة والخدمـــات 
ً

ألـــف متـــر مربـــع.. فضـــال

االجتماعيـــة كالحدائـــق واملتنزهـــات واملراكـــز التجاريـــة واملبانـــي اإلداريـــة لعـــدد مـــن 

الجهـــات الحكوميـــة، إضافـــة إلـــى املســـاجد واملـــدارس ومواقـــف الســـيارات، واملرافـــق 

الرياضيـــة والترفيهيـــة، علـــى نحـــو 54% مـــن إجمالـــي مســـاحة املشـــروع. هـــذا ويصنـــف 

مشـــروع القصـــر كأكبـــر مشـــروع عقـــاري يطـــوره القطـــاع الخـــاص فـــي اململكـــة 

احتفظـــت الشـــركة بعـــدد 1375 وحـــدة ســـكنية )  1,318شـــقة و 68 فيـــال( ألغـــراض 

التأجيـــر ، بلـــغ عـــدد الوحـــدات املؤجـــرة 852 شـــقة و68 فيـــال. وكذلـــك احتفظـــت 

الشـــركة بمبنـــى املكاتـــب وكافـــة مرافـــق التجزئـــة املطلـــة علـــى الشـــوراع الرئيســـية فـــي 

، حيث بلـــغ املؤجر منها بنهايـــة العام 2012مم 
ً
الـــدور األر�ســـي ألغـــراض التأجيـــر أيضا

مـــا نســـبته %46. 

 الجديـــر بالذكـــر ان الســـمة العامـــة لعقود التاجير أنها مجزيـــة وطويلة االجل تتراوح 

مابيـــن 3-5 ســـنوات مـــع كيانـــات حكوميـــة وشـــركات خاصـــة،  وتمكـــن الشـــركة مـــن 

اســـتغالل تدفقاتهـــا النقديـــة املنتظمـــة كضمـــان مقابـــل لتمويـــل إســـتثماراتها. 
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شركة دار األركان للتطوير العقاري ) شركة مساهمة سعودية (
قائمة املركز املايل املوحدة  كما يف 31 ديسمبر 2012م

2011  2012مإيضاحات
بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

املوجودات

املوجودات املتداولة
  2.505.774  535٫٧٧1النقد والنقد املماثل

  1.227.708  1٫4٩2٫٧4٩) 5 ( ذمم مدينة ، صافي
 وأخرى

ً
  506.761  ٦32٫٧81) 6 ( مصاريف مدفوعة مقدما

   143  143) 7 أ ( املستحق من طرف ذو عالقة  
  64.46٩  4٦٫٧02) 8 أ ( مشاريع تحت التنفيذ قصيرة األجل

  2.106.603  844٫332أرا�سي مطورة قصيرة األجل
  6.411.458  3٫552٫4٧8مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة
  7.846.٩34  ٧٫138٫585) 8 ب ( مشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل

  5.082.٩26  5٫٦05٫٦30) ٩ ( إستثمارات في أرا�سي تحت التطوير
  75٩.757  2٫124٫441أرا�سي مطورة طويلة األجل
  2.753.353  2٫٧3٧٫0٦0) 10(ممتلكات استثمارية ، صافي

  1.162.760  ٧44٫15٧) 11 (استثمار في شركات زميلة
  82.604   ٧٧٫٦٧4) 12 (ممتلكات ومعدات ، صافي

  ٩67   2٦4) 13 (أعباء مؤجلة  
  17.68٩.301  18٫42٧٫811مجموع املوجودات غير املتداولة

  24.100.75٩  21٫٩80٫28٩مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة
  4.634.380  1٫0٩5٫120) 14 ( قروض إسالمية - الجزء املتداول

-  1٩8٫101) 7 ب (املستحق إلى طرف ذو عالقة
  338.5٩6  25٦٫133) 16 (ذمم دائنة

  768.306  813٫٦42) 17 (مصاريف مستحقة وأخرى
  5.741.282  2٫3٦2٫٩٩٦مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة
  2.757.756  3٫28٩٫35٩) 14 ( قروض إسالمية  

  14.158  1٦٫5٧5) 18 ( مخصص تعويضات نهاية الخدمة
  2.771.٩14  3٫305٫٩34مجموع املطلوبات غير املتداولة

  8.513.1٩6  5٫٦٦8٫٩30مجموع املطلوبات

حقوق املساهمين
  10.800.000  10٫800٫000) 1٩ ( رأس املال

  716.768  81٦٫٧٦8احتياطي نظامي
  3.806.054  4٫٦٩4٫5٩1أرباح مبقاة

  15.322.822  1٦٫311٫35٩حقوق امللكية العائدة ملساهمي دار األركان
  264.741-حقوق امللكية غير مسيطرة من شركات تابعة للمجموعة

  15.587.563  1٦٫311٫35٩مجموع حقوق امللكية
  24.100.75٩  21٫٩80٫28٩مجموع  املطلوبات وحقوق امللكية

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012م

20122011مإيضاحات

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

  3.312.510  3٫55٧٫0٧2إيرادات من العمليات

) 1.٩43.4٩7 () 2٫1٦3٫3٦٦ (تكلفة العمليات

  1.36٩.013  1٫3٩3٫٧0٦) 4 ( إجمالي الربح

مصاريف األعمال :

) ٩0.844 () 153٫8٩8 ( مصاريف عمومية وإدارية وبيع وتسويق 

) 8.510 () 21٫1٩٧ () 10 ، 12 (استهالك 

) 1٩.240 () 34٫184 () 13 ، 14 أ (إطفاء أعباء مؤجلة

  1.250.41٩  1٫184٫42٧دخل السنة من أنشطة األعمال 

إيرادات / )مصاريف( أخرى:

  400  850) 11 (حصة  في الربح من استثمار في شركات زميلة

) 63.026 () 110٫22٦ (أعباء مرابحات إسالمية

) 14٩.783 () 153٫8٦0 (أعباء صكوك إسالمية

  ٩٩.2٩٩  ٩2٫٧٧٦إيرادات أخرى ، صافي

  1.137.30٩  1٫013٫٩٦٧دخل السنة قبل الزكاة

) 4٩.374 () 25٫430 () 17 ج (مخصص الزكاة 

  1.087.٩35  ٩88٫53٧صافي دخل السنة

) 20 ( ربحية السهم للسنة ) بالريال السعودي ( 

1٫101.16من أنشطة األعمال 

0٫٩21.01من صافي الدخل

شركة دار األركان للتطوير العقاري ) شركة مساهمة سعودية (

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

شركة دار األركان للتطوير العقاري ) شركة مساهمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012م

20122011م
بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  1.137.30٩  1٫013٫٩٦٧دخل السنة قبل الزكاة

تعديالت على :
  14.287  42٫521استهالك 

  1٩.240  34٫184إطفاء أعباء مؤجلة 
  3.876  3٫252مخصص تعويضات نهاية الخدمة 

) 400 () 850 (حصة في الربح من إستثمار في شركات زميلة
) 2٩0 (         -مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات 

       -) 5٦٫٧00 (مكاسب من استبعاد إستثمار في شركات زميلة
التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

  43٩.2٩2) 2٦5٫041 (ذمم مدينة
 وأخرى

ً
  6.16٩  ٦1٫٧44مصاريف مدفوعة مقدما

  1.221        -املستحق من طرف ذو عالقة  
  120.1٩1  1٧٫٧٦٧مشاريع تحت التنفيذ قصيرة األجل

  334.466) 102٫413 (أرا�سي مطورة 
) 42.814 () 82٫4٦3 (ذمم دائنة

) 2.044 (  24٫٩52مصاريف مستحقة وأخرى
) 12.763 () 5٫04٦ (زكاة مدفوعة

) 2.317 () 835(تعويضات نهاية الخدمة مدفوعة
  2.015.423  ٦85٫03٩صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
  801.884  108٫٧٦5مشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل

) 351.266 () 522٫٧04 (إستثمارات في أرا�سي تحت التطوير
  43.461) 18٧٫٧٦4 (دفعات مقدمة لشراء أرا�سي 

) 844.803 () 20٫843 (ممتلكات استثمارية
      -  1٫001٫٧00املحصل من إستبعاد إستثمار في شركات زميلة

) 124 () 455 (شراء ممتلكات ومعدات
  326     -املحصل من إستبعاد ممتلكات واملعدات

) 350.522 (  3٧8٫٦٩٩صافي النقد من /  ) املستخدم في ( األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
) 347.640 () 3٫041٫138 (قروض إسالمية 

       -  ٧٫3٩٧املستحق إلى طرف ذو عالقة
) 347.640 () 3٫033٫٧41 (صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
  1.317.261) 1٫٩٧0٫003 () اإلنخفاض (/ الزيادة في النقد والنقد املماثل

  1.188.513  2٫505٫٧٧4النقد والنقد املماثل ، بداية السنة
  2.505.774  535٫٧٧1النقد والنقد املماثل ، نهاية السنة

       تعامالت غير نقدية متعلقة بعدم توحيد شركة تابعة 
       -  5٩٩٫584مشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل

       -) 525٫54٧ (إستثمار في شركات زميلة 
       -) 2٦4٫٧41 (الحصص الغير املسيطرة

       -  1٩0٫٧04املستحق إلى طرف ذو عالقة
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إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التغيرات يف حقوق املساهمين املوحدة  للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2012م

أرباح مبقاةإحتياطي نظاميرأس املال
حقوق امللكية العائده 

ملساهمي داراألركان

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2011

  14.234.887  2.827.11٩  607.768  10.800.000الرصيد كما في 1 يناير 2011

  1.087.٩35  1.087.٩35--صافي دخل السنة

-) 10٩.000 (  10٩.000-محول إلى اإلحتياطي النظامي

  15.322.822  3.806.054  716.768  10.800.000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011

2012م

  15٫322٫822  3٫80٦٫054  ٧1٦٫٧٦8  10٫800٫000الرصيد كما في 1 يناير 2012م

  ٩88٫53٧  ٩88٫53٧--صافي دخل السنة

-) 100٫000 (  100٫000-املحول إلى اإلحتياطي النظامي

  1٦٫311٫35٩  4٫٦٩4٫5٩1  81٦٫٧٦8  10٫800٫000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012م

شركة دار األركان للتطوير العقاري ) شركة مساهمة سعودية (
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معلومات عامة   1

شـــركة دار األركان للتطوير العقاري ) »الشـــركة« (، شـــركة مســـاهمة ســـعودية، مســـجلة في الرياض بموجب الســـجل التجاري رقم 10101601٩5 بتاريخ 

1421/4/16هــــ )املوافـــق 2000/7/18م (.   

تعمل الشركة والشركات التابعة لها ) يشار إليها مجتمعة باملجموعة ( بالدرجة األولى في مجال تطوير وبيع وتأجير املشاريع العقارية واألنشطة املرتبطة بها. 

تعمـــل املجموعـــة فـــي االنشـــاءات العامـــة للمبانـــي الســـكنية والتجاريـــة )اإلنشـــاء واإلصـــالح والهـــدم والترميـــم (. نـــورد أدنـــاه طبيعـــة نشـــاط الشـــركات التابعـــة 

للمجموعـــة:

شـــركة دار االركان للعقـــارات – شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة، شـــركة تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل، مســـجلة فـــي الريـــاض بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم 

1010254063 بتاريـــخ 142٩/7/25هــــ )املوافـــق 2008/7/28م( وتعمـــل فـــي تطوير وتملك العقار الســـكني والتجاري وتقديم خدمات ادارة وتشـــغيل وصيانة 

املبانـــي الســـكنية والتجاريـــة واملرافـــق العامـــة. 

شـــركة دار االركان للمشـــاريع – شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة، شـــركة تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل، مســـجلة فـــي الريـــاض بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم 

1010247583 بتاريخ  142٩/3/28هـ املوافق )2008/4/5م(  وتعمل في املقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية )االنشاء، االصالح ، الهدم والترميم(.

شركة دار االركان لالستثمار التجاري – شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 

1010247585 بتاريخ 142٩/3/28هـ املوافق )2008/4/5م( وتعمل في مجال شراء وتملك وتأجير واألستثمار في العقارات.

شـــركة صكـــوك دار األركان – شـــركة ذات مســـؤولية محـــدودة، شـــركة تابعـــة مملوكـــة بالكامـــل، مســـجلة فـــي الريـــاض بموجـــب الســـجل التجـــاري رقـــم 

فـــي  اإلســـتثمار والتطويـــر العقـــاري. 1010256421 بتاريـــخ 142٩/٩/16هــــ املوافـــق )2008/٩/16م( وتعمـــل 

شركة صكوك األركان – شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010274407 

بتاريخ 1430/10/11 هـ املوافق ) 200٩/10/1م ( وتعمل في إدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء األرا�سي واملقاوالت العامة.

شركة ثوابت اإلستثمار – شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 101027544٩ 

بتاريخ 1430/10/30 هـ املوافق ) 200٩/10/1٩ م ( وتعمل في اإلستثمار والتطوير العقاري.

شركة سيادة اإلستثمار – شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010275448 

بتاريخ 1430/10/30 هـ املوافق ) 200٩/10/1٩ م ( وتعمل في اإلستثمار والتطوير العقاري.

تمتلك  شركة دار األركان للتطوير العقاري بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر الشركات التابعة املذكور أعاله.

إن هذه القوائم املالية املوحدة املرفقة تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة املذكورة أعاله.
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٢  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  

1 .٢     أسس اإلعداد

 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
ً
تم اعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

٢ .٢    العرف المحاسبي
 ملبـــدأ التكلفة التاريخية وباســـتخدام اســـاس االســـتحقاق ومفهوم اســـتمرارية النشـــاط باســـتثناء مقايضات 

ً
أعـــدت القوائـــم املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة وفقـــا

 لطريقة حقـــوق امللكية.
ً
أســـعار العمـــوالت والتـــي يتـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة ، واإلســـتثمارات فـــي شـــركات زميلة والتي يتم تســـجيلها وفقـــا

٣ .٢   أسس التوحيد  
تتضمـــن القوائـــم املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة القوائـــم املاليـــة للشـــركات واملنشـــآت التـــي تســـيطر عليهـــا املجموعـــة )شـــركاتها التابعـــة( التـــي تم تأسيســـها حتى 31 

ديســـمبر 2012م.

الشـــركات التابعة هي منشـــآت بحيث يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياســـات املالية والتشـــغيلية لها للحصول على منفعة اقتصادية للمجموعة. 

تم توحيد الشـــركات التابعة بشـــكل كامل من التاريخ الفعلي لإلقتناء حتى التاريخ الفعلي لإلســـتبعاد ، حســـب االقتضاء.

تســـتخدم املجموعـــة طريقـــة الشـــراء املحاســـبية فـــي املحاســـبة عنـــد إقتنـــاء شـــركات تابعـــة . وتقـــاس تكلفـــة الشـــراء بالقيمـــة العادلـــة للموجـــودات املســـتحوذة / 

املحولـــة وأدوات حقـــوق امللكيـــة املصـــدرة واملطلوبـــات املتكبـــدة ، باإلضافـــة إلـــى التكاليـــف املتعلقـــة مباشـــرة باإلقتنـــاء. كما يتـــم قياس املوجـــودات واملطلوبات 

املحددة املقتناة واإللتزامات املحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ اإلقتناء بصرف النظر عن أي حقوق ملكية غير مسيطرة . تظهر حقوق امللكية غير املسيطرة 

 تخـــص حقـــوق امللكية غير املســـيطرة 
ً
علـــى أســـاس نســـبة امللكيـــة غيـــر املســـيطرة مـــن املوجـــودات واملطلوبـــات املعتـــرف بهـــا. وفـــي حـــال حـــدوث أي خســـائر الحقـــا

وتتجـــاوز هـــذه الحقـــوق فيتـــم تحميلها على حقـــوق امللكية للشـــركة األم. 

إن الزيادة في تكلفة اإلقتناء التي تتجاوز حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة املقتناة يتم تســـجيلها كشـــهرة. اذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من القيمة 

الدفترية لصافي املوجودات املحددة املقتناة ) خصم على اإلقتناء( يتم تســـجيلها مباشـــرة في قائمة الدخل املوحدة.

يتم إســـتبعاد جميع املعامالت الداخلية للمجموعة، واألرصدة، واملكاســـب غير املحققة على املعامالت التي تتم بين شـــركات املجموعة  في التوحيد. تســـتبعد 

 الخســـائر غيـــر املحققـــة إال إذا أظهـــرت العملية أدلة على وجود إنخفاض فـــي قيمة املوجودات املحولة.
ً
أيضـــا

إستثمارات في شركات زميلة

الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة القدرة على ممارسة نفوذ مهم عليها ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة، من خالل املشاركة في القرارات 

املالية والتشغيلية املتعلقة بالسياسات للمستثمر به.

تـــم إدراج نتائـــج وموجـــودات ومطلوبـــات الشـــركات الزميلـــة فـــي هـــذه القوائـــم املالية املوحدة باســـتخدام طريقة حقوق امللكية للمحاســـبة فيما عـــدا تلك الذي 

تم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع. تسجل اإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة املركز املالي املوحدة في حصة املجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. ال يتم 

اإلعتراف بخســـائر الشـــركات الزميلة التي تتجاوز حقوق ملكية املجموعة في تلك الشـــركات.
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أي تجاوز في تكلفة اإلقتناء فوق حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة املقتناة في الشـــركة الزميلة في تاريخ اإلقتناء يتم االعتراف به كشـــهرة . تدرج 

الشـــهرة ضمـــن القيمـــة املســـجلة لالســـتثمار ويتـــم تقييـــم اإلنخفـــاض فـــي القيمة كجزء من هذا اإلســـتثمار. أي نقص فـــي تكلفة اإلقتناء تحت حصـــة املجموعة في 

صافـــي املوجـــودات املحـــددة فـــي الشـــركة الزميلـــة في تاريخ االقتناء )خصـــم على اإلقتناء( يعترف به فـــي قائمة الدخل املوحدة.

عند حدوث أي تعامالت بين املجموعة مع أي شركة زميلة، تستبعد األرباح والخسائر بحدود نسبة ملكية املجموعة في الشركة الزميلة. قد توفر الخسائر 

أدلة على وجود إنخفاض في قيمة املوجودات املحولة و في هذه األحوال يتم تسجيل مخصص ملقابلة اإلنخفاض في قيمة هذه املوجودات.

٤ .٢    ممتلكات ومعدات

تسجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا اإلستهالك املتراكم وأي إنخفاض في القيمة. 

يحســـب اإلســـتهالك علـــى التكلفـــة ناقـــص القيمـــة املتبقيـــة املقـــدرة للموجـــودات ) عـــدا األرا�ســـي (، وعلى مـــدى العمر اإلنتاجـــي املقدر، وذلك باســـتخدام طريقة 

القســـط الثابت، بحســـب نســـب االســـتهالك التالية: 
3%مباني

5%-20%تحسينات على مباني مستأجرة
25%سيارات

20%معدات وأجهزة
20%-25%معدات مكتبية

يحدد الربح أو الخســـارة الناجمة عن اإلســـتبعاد أو التخلص من أحد األصول على أســـاس الفرق بين صافي املحصل من اإلســـتبعاد والقيمة الدفترية لألصل 

ويعتـــرف بها فـــي قائمة الدخل املوحدة.

 في كل تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة، تراجع املجموعة القيمة الدفترية ملوجوداتها امللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه املوجودات 

تخضع لخسارة اإلنخفاض في القيمة. إذا كان هذا املؤشر موجود، يقدر املبلغ القابل لإلسترداد للموجودات بغية تحديد مدى خسارة اإلنخفاص في القيمة. 

في حال أن األصل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة عن األصول األخرى، تقدر املجموعة املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.

إذا كان املبلـــغ القابـــل لإلســـترداد لألصـــل املقـــدر أقـــل مـــن القيمـــة الدفتريـــة فيتـــم تخفيـــض القيمـــة الدفترية لألصل إلـــى املبلغ  القابل لإلســـترداد. يتـــم اإلعتراف 

.
ً
بخســـارة اإلنخفـــاض فـــي القيمة كمصـــروف فورا

٥ .٢    ممتلكات استثمارية

تظهر املمتلكات اإلستثمارية املقتناة  بهدف التأجير و/أو لزيادة قيمة رأس املال ، بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وأي خسارة إنخفاض في القيمة معترف 

 لنســـب 
ً
 منهـــا القيمـــة املتبقيـــة ) عـــدا األرا�ســـي واملمتلكات تحت اإلنشـــاء ( ، بإســـتخدام طريقة القســـط الثابت ، وفقا

ً
بهـــا. يتـــم إســـتهالك تكلفـــة األصـــل مطروحـــا

اإلستهالك التالية :

3%مباني

إن األربـــاح أو الخســـائر الناجمـــة عـــن بيـــع أوإســـتبعاد املمتلـــكات اإلســـتثمارية  تشـــكل الفـــرق بين صافـــي املحصل من اإلســـتبعاد والقيمة الدفترية يتـــم إثباتها في  

قائمـــة الدخـــل املوحـــدة لفتـــرة البيع أواإلســـتبعاد، باســـتثناء تلك التي تتعلـــق بترتيبات البيع وإعادة اإلســـتئجار.
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٦ .٢    أعباء التمويل

تضاف تكاليف التمويل العائدة مباشـــرة إلى شـــراء أو بناء أو إنتاج األصول املؤهلة، وهي األصول التي تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلســـتخدام 

أوالبيع، إلى تكلفة األصول حتى يحين الوقت الذي تكون املوجودات فيه جاهزة لإلستخدام أو البيع. إن جميع تكاليف التمويل األخرى يتم إثباتها في  قائمة 

الدخـــل االوليـــة املوحدة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

7 .٢    االدوات المالية 
 في الترتيبات التعاقدية لألدوات.

ً
يتم إثبات املوجودات واملطلوبات املالية في قائمة املركز املالي املوحدة عندما تصبح املجموعة طرفا

الذمم املدينة

 قياس القيمة املحققـــة واعتماد مخصص إنخفاض في القيمـــة عندما تكون هناك أدلة 
ً
يتـــم إثبـــات الذمـــم املدينـــة فـــي األســـاس بقيمـــة اتمـــام العملية. ويتم الحقا

موضوعيـــة )متضمنـــة عمـــالء لديهـــم صعوبـــات ماليـــة أو متأخريـــن عـــن الدفـــع(، إن هـــذه املبالغ لن تكون مســـتردة وفقا لشـــروط االتفاق األصلـــي.  يتم تخفيض 

القيمـــة الدفتريـــة للذمـــم املدينـــة مـــن خالل اســـتخدام حســـاب مخصص ويتم إثبات أية خســـارة إنخفـــاض في القيمة في قائمـــة  الدخل املوحدة. 

النقد والنقد املماثل

يتضمن النقد والنقد املماثل النقد في الصندوق و لدى البنك وودائع أخرى قصيرة األجل  للمجموعة التي تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر.

اإللتزامات املالية

 بســـعر 
ً
تصنف اإللتزامات املالية وفقا ملضمون الترتيبات التعاقدية. وتشـــمل اإللتزامات املالية الصكوك اإلســـالمية واملرابحات اإلســـالمية  وتســـجل أساســـا

 علـــى التكلفـــة املطفأة تحميل تكاليف املعامالت املباشـــرة وتـــدرج في قائمة الدخل األولية املوحـــدة على مدى عمر األداة.
ً
التكلفـــة. يتـــم الحقـــا بنـــاءا

الذمم دائنة 

 بسعر التكلفة املطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.
ً
يتم إثبات الذمم الدائنة بالتكلفة والحقا

مقايضات أسعار العموالت 

يتم قياس مقايضات أسعار العموالت بالقيمة العادلة. تقيد قيمتها العادلة ضمن املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، وضمن املطلوبات 

عندما تكون القيمة العادلة ســـلبية. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األســـعار املتداولة بالســـوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التســـعير، حســـب 

مـــا هو مالئم. 

تدرج التغيرات في القيمة العادلة ملقايضات أسعار العموالت املحتفظ بها للمتاجرة مباشرة في قائمة الدخل املوحدة، ويتم إدراجها في اإليرادات األخرى. 

8 .٢    إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة

تقـــوم املجموعـــة بمراجعـــة القيمـــة الدفتريـــة ملوجـــودات الشـــركة امللموســـة فـــي تاريـــخ كل قائمـــة مركـــز مالـــي موحـــدة للتحقـــق ممـــا إذا كان هنالك مؤشـــر إلى أن 

هـــذه املوجـــودات تأثـــرت بخســـائر اإلنخفـــاض فـــي القيمـــة.  وفـــي حالـــة وجـــود مثـــل ذلك املؤشـــر يتـــم تقديـــر القيمة املمكـــن إســـتردادها لتلك املوجـــودات لتحديد 

 منها تكاليـــف البيع أو قيمة اإلســـتخدام، أيهمـــا أعلى. إذا 
ً
مـــدى خســـائر اإلنخفـــاض فـــي القيمـــة. القيمـــة املســـتردة تســـاوي القيمـــة املحققة للموجـــودات مطروحا
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كانـــت القيمـــة املســـتردة للموجـــودات مقـــدرة باقـــل مـــن القيمة الدفتريـــة ، فيتم تخفيض القيمـــة الدفترية للموجودات إلى القيمة املســـتردة. يتم إثبات خســـائر 

اإلنخفـــاض فـــي قيمـــة املوجـــودات فـــي قائمة الدخـــل املوحدة . 

9 .٢      اإلعتراف باإليرادات 
تمثـــل اإليـــرادات قيمـــة بيـــع العقـــارات الســـكنية واألرا�سي.	يتـــم إثبات اإليرادات إلى الحد أن الفوائد اإلقتصادية املحتملة ســـتعود إلـــى املجموعة وإن املخاطر	

املهمة وفوائد امللكية ســـتنتقل إلى املشـــتري.	تقاس اإليرادات بالقيمة		املســـتلمة.	فيما يخص دخل التأجير،	تقوم املجموعة بإثبات اإليراد باســـتخدام طريقة	

القســـط الثابة على فترة اإليجار.

10 .٢     الزكاة 
 لنظام الزكاة في اململكة العربية الســـعودية. ويعدل مخصص 

ً
يتم احتســـاب وتحقق الزكاة في قائمة الدخل املوحدة للســـنة ولكل فترة مالية على إنفراد وفقا

الزكاة للفترة املالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزكاة املعترف به في القوائم املالية املوحدة وبين الربط النهائي 

الصـــادر عـــن مصلحـــة الـــزكاة والدخـــل في قائمة الدخل املوحدة كتغيرات في التقديرات املحاســـبية وتدرج ضمـــن قائمة الدخل في الفترة املالية التي يصدر فيها 

الربط النهائي.

11 .٢     العمالت األجنبية
إن املعامالت بالعمالت األخرى ما عدا الريال السعودي، عملة عرض القوائم املالية والتشغيل للمجموعة، تسجل وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

املعامالت. في كل تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة، تتم ترجمة املوجودات واملطلوبات املالية املثبته بالعمالت االجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف 

الســـائدة فـــي تاريـــخ قائمـــة املركـــز املالـــي املوحدة. أما املوجودات واملطلوبات الغير مالية واملثبتة بالعمالت األجنبية فتتم ترجمتها إلى الريال الســـعودي بأســـعار 

الصرف الســـائدة في تاريخ تحديد التكلفة. 

1٢ .٢   اإلحتياطي النظامي
وفقا للمادة )176( من نظام الشركات تحتفظ املجموعة بنسبة 10% من صافي الدخل مقابل االحتياطي النظامي. ويجوز ان تتوقف املجموعة عن الخصم  

عندما يصل االحتياطي إلى 50% من رأس املال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.

1٣ .٢   تعويضات نهاية الخدمة
تقدم املجموعة تعويضات نهاية الخدمة ملوظفيها وفقا ألحكام نظام العمل والعمال في اململكة العربية الســـعودية. تســـتحق هذه التعويضات   باالســـتناد إلى 

أجر املوظف النهائي ومدة الخدمة واستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. يتم االستدراك لتكاليف هذه التعويضات املستحقة خالل فترة التوظيف بمعدل 

األجر الحالي للموظف، وتســـدد عند انتهاء خدمته.

1٤ .٢   تكاليف منافع التقاعد
 ألنظمة املؤسســـة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتحتســـب كنســـبة من أجور املوظفين . يتم التعامل مع الدفعات إلى خطط 

ً
تقوم املجموعة باملســـاهمة وفقا

منافـــع التقاعـــد املـــدارة مـــن الحكومـــة كدفعـــات إلـــى خطط مســـاهمة محـــددة حيث أن إلتزامـــات املجموعة مقابل هذه الخطـــط معادلة لتلك التي تنشـــأ في خطة 

تقاعـــد مســـاهمة محـــددة  تحمـــل الدفعـــات إلى خطط منافع التقاعد املســـاهمة املحددة كمصروف عند إســـتحقاقها.



79

1٥ .٢    عقود التأجير

ل االيجارات املدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل املوحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 
ّ
تحم

1٦ .٢    المصاريف التشغيلية

مل كمصاريف في قائمة الدخل املوحدة في السنة التي تتكبد فيها. يتم توزيع 
ّ

تتبع املجموعة أساس االستحقاق املحاسبي لتسجيل املصاريف التشغيلية وتح

املصاريف املؤجلة ألكثر من ســـنة مالية على املصاريف خالل تلك الفترات باســـتخدام التكلفة التاريخية.

٣  استخدام التقديرات
إن إعـــداد القوائـــم املاليـــة االوليـــة املوحـــدة وفقـــا ملعاييـــر املحاســـبة املتعـــارف عليهـــا فـــي اململكة العربيـــة الســـعودية يتطلب اســـتخدام التقديـــرات واالفتراضات 

التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املســـجلة، واإليضاحات عن املوجودات واإللتزامات املحتملة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ومبالغ اإليرادات 

واملصروفـــات املســـجلة خـــالل فتـــرة التقريـــر. علـــى الرغـــم من أن هذه التقديرات تســـتند أفضل املعلومات املتوفـــرة لإلدارة عن األحداث واألنشـــطة الجارية ، 

فـــإن النتائـــج فـــي النهاية قد تختلف عن تلـــك التقديرات.

 ٤  قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية

قطاعات األعمال

 ألغراض التقارير اإلدارية، قامت اإلدارة بتقســـيم املجموعة إلى ثالثة أقســـام التي تطابق الهيكل التنظيمي للمجموعة. هذه األقســـام تتما�ســـى مع التخطيط 

االســـتراتيجي ونموذج األعمال، وتشـــمل دار األركان للمشـــاريع ودار األركان لالســـتثمار ودار األركان للعقارات. 

	املناطق الجغرافية

 في اململكة العربية السعودية وجميع عائداتها مستمدة من محفظة العقارات التي تديرها املجموعة. لذلك،           ال يوجد معلومات 
ً
 تعمل املجموعة حصريا

جغرافية إضافية.

املنتجات والخدمات

 علـــى تطويـــر البنيـــة التحتيـــة األساســـية علـــى األرا�ســـي غير املطـــورة وبيع هذه األرا�ســـي )»مبيعات أرا�ســـي«( وتطوير وبيع 
ً
تركـــز دار األركان للمشـــاريع  أساســـا

املشـــاريع الســـكنية والتجاريـــة )» مبيعـــات الوحـــدات الســـكنية »( أو تأجيـــر هـــذه املمتلكات املطـــورة لتوليد إيـــرادات تأجيرية )»إيـــراد اإليجار«(.
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فيما يلي معلومات متعلقة بهذه املنتجات :  

) بآالف الرياالت السعودية ( 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

2011 2012م
اإليرادات

  77.346  25٫2٩3مبيعات الوحدات السكنية
  3.220.167  3٫4٧8٫٩٩٧مبيعات أرا�سي
  14.٩٩7  52٫٧82تأجير ممتلكات

  3.312.510  3٫55٧٫0٧2املجموع

تكلفة العمليات
  64.470  21٫02٦الوحدات السكنية

  1.873.250  2٫121٫01٦أرا�سي
  5.777  21٫324تأجير ممتلكات

  1.٩43.4٩7  2٫1٦3٫3٦٦املجموع

إجمالي الربح
  12.876  4٫2٦٦الوحدات السكنية

  1.346.٩17  1٫35٧٫٩81أرا�سي
  ٩.220  31٫45٩تأجير ممتلكات

  1.36٩.013  1٫3٩3٫٧0٦املجموع

 ٥  ذمم مدينة ، صافي
) بآالف الرياالت السعودية( 

20122011م
  1.232.187  1٫4٩٧٫228عمالء

) 4.47٩ ( ) 4٫4٧٩ (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  1.227.708  1٫4٩2٫٧4٩املجموع

٦  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى
) بآالف الرياالت السعودية( 

  2011  2012م
  375.506  5٦3٫2٧0دفعات مقدمة لشراء أرا�سي 

  38.237  1٦٫58٩إيرادات مستحقة
  27.527  14٫242دفعات مقدمة ملقاولين
  3.1٩5  13٫41٩دفعات مقدمة ملوردين

 وموجودات أخرى
ً
  6.171  11٫123مصاريف مدفوعة مقدما

  52.837  10٫032القيمة االيجابية ملقايضات أسعار العموالت ) إيضاح 15 (
  3.252  4٫0٧0سلف وعهد املوظفين

أخرى 
3٦  36  

  506.761  ٦32٫٧81املجموع
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7  معامالت مع طرف ذو عالقة 
أ(    املستحق من طرف ذو عالقة :

قامت املجموعة خالل الســـنة ببيع منازل ســـكنية ألفراد جرى تمويلهم عن طريق الشـــركة الســـعودية لتمويل املســـاكن وهي شـــركة زميلة للمجموعة.  وقد 

قامت الشـــركة الســـعودية لتمويل املســـاكن بســـداد املبالغ نيابة عن هؤالء األفراد ، وإذا نتج عن هذا التمويل من الشـــركة الســـعودية لتمويل املســـاكن، أي 

ديـــون معدومـــة فليـــس لهـــا حق الرجـــوع ملطالبة املجموعـــة بالتعويض. فيما يلي تفاصيـــل املعامالت :

) بآالف الرياالت السعودية( 
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

  2011  2012م
  1.364  143الرصيد ، بداية السنة

  35.120  11٫054مبيعات
) 26 () 13 (عموالت 
) 36.315 () 11٫041 (تحصيل

  143  143الرصيد ، نهاية السنة

ب(    املستحق إلى طرف ذو عالقة : 

  قامت إدارة شركة خزام للتطوير العقاري بطلب إستثمار رصيد النقد الزائد لشركة خزام للتطوير العقاري مع املجموعة بربح رمزي.  

إن تفاصيل تلك العمليات هي كالتالي :

) بآالف الرياالت السعودية(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر  

20122011م
      -  205٫425الرصيد املحول كما في 1 أبريل 2012م 

-) 84 (مصاريف / موجودات 
-) 8٫٧10 (إعادة تسديد املدفوعات املقدمة 

-  1٫4٧0أرباح محملة 
-  1٩8٫101 رصيد ، نهاية السنة 

لم تتم أي معامالت مع مؤسسات لديها اعضاء مجلس إدارة أو مساهمين مشتركين للمجموعة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2012م و2011.

8  مشاريع تحت التنفيذ
أ(    مشاريع تحت التنفيذ قصيرة اآلجل:

) بآالف الرياالت السعودية(
  2011  2012م

  64.46٩  4٦٫٧02تطوير مباني سكنية وتجارية
  64.46٩  4٦٫٧02املجموع

تمثل املشاريع تحت التنفيذ قصيرة األجل التكاليف املتكبدة على املشاريع التي تنفذها املجموعة بغرض إعادة البيع في املدى القصير.
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ب(    مشاريع تحت التنفيذ طويلة اآلجل:

) بآالف الرياالت السعودية(
  2011  2012م

  3.868.580  3٫214٫085تطوير مباني سكنية وتجارية

  3.٩78.354  3٫٩24٫500مشاريع تطوير أرا�سي

  7.846.٩34  ٧٫138٫585املجموع

 املقبلـــة ، ويتم االحتفاظ بها 
ً
تتمثـــل املشـــاريع تحـــت التنفيـــذ طويلـــة األجـــل في مشـــاريع ســـكنية وأرا�سي مملوكـــة للمجموعة  والتي لن تكتمل خالل ال 12 شـــهرا

لتحقيـــق إيرادات مســـتقبلية . 

خالل السنة، قامت إدارة املجموعة برسملة أعباء صكوك إسالمية بمبلغ 141.٩0 مليون ريال سعودي ) 31 ديسمبر 2011 : 165.30 مليون ريال سعودي 

( ضمن  مشاريع تحت التنفيذ. 

 من 1 أبريل 2012م, تم عدم توحيد املشاريع تحت التنفيذ املسجلة ملشروع خزام من هذه القوائم املالية                          )إيضاح 11(.
ً
إبتداءا

9  إستثمارات في أراضي تحت التطوير
يمثل هذا البند إستثمارات في أرا�سي تحت التطوير مع أطراف أخرى بموجب عقود بغرض تطوير األرا�سي.

10  ممتلكلت إستثمارية ، صافي
) بآالف الرياالت السعودية(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

20122011م
تكلفة

  1.٩18.823  2٫٧٦3٫٦2٦في بداية السنة
  830.585  15٫5٧5إضافات 

  14.218  5٫2٦8رسملة تكاليف األقتراض
  2.763.626  2٫٧84٫4٦٩في نهاية السنة

االستهالك املتراكم
  4.4٩6  10٫2٧3في بداية السنة

  5.777  3٧٫13٦املحمل خالل السنة
  10.273  4٧٫40٩في نهاية السنة

  2.753.353  2٫٧3٧٫0٦0القيمة الدفترية في نهاية السنة

يتضمن بند املمتلكات اإلستثمارية أرض بقيمة 378.1 مليون ريال سعودي ) 31 ديسمبر 2011 : 378.1 مليون ريال سعودي (.
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11   استثمار في شركات زميلة
يمثـــل هـــذا البنـــد اســـتثمار فـــي رؤوس أمـــوال الشـــركات غيـــر مدرجـــة. تتراوح حصة املجموعة في تلك الشـــركات مـــن 15% إلى 51%. اســـتثمرت املجموعة 51%  في 

شركة خزام للتطوير العقاري )KDC( وحافظت على سيطرتها على العمليات وقامت بتوحيد القوائم املالية لشركة خزام مع قوائمها املالية حتى 31 مارس 

2012م. فـــي الفتـــرة الالحقـــة لــــ 31 مـــارس 2012م، عقـــدت املجموعـــة إتفاقيـــة خدمـــات تقنيـــة وإداريـــة )TMSA( مـــع شـــركة خـــزام للتطوير العقاري لإلشـــراف 

والدعم التقني ملشروع خزام. حيث أن قوة السيطرة على السياسات املالية والتشغيلية لشركة خزام للتطوير العقاري هي لشركة جدة للتنمية والتطوير 

العمرانـــي، تـــم عـــدم توحيـــد املوجـــودات واملطلوبـــات لشـــركة خـــزام للتطويـــر العقـــاري مـــن القوائـــم املاليـــة للمجموعة وتســـجيل اإلســـتثمار في شـــركات زميلة 

حســـب طريقـــة حقـــوق امللكية. إن حركة اإلســـتثمار في الشـــركات الزميلـــة هي كالتالي :

) بآالف الرياالت السعودية(
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

20122011م
  1.162.360  1٫1٦2٫٧٦0الرصيد ، بداية السنة

-  525٫54٧التحويل عند عدم التوحيد 
-) ٩45٫000 (املباع خالل السنة

  400  850الحصة في الربح
  1.162.760  ٧44٫15٧الرصيد ، نهاية السنة   

أ(     إن التفاصيل املوجزة للملكية فيما يتعلق بالشركات الزميلة للمجموعة موضحة على النحو املبين أدناه :

نسبة امللكيةاملبلغ املستثمراسم الشركة

) بآالف الرياالت 

السعودية(

15%  120٫000الشركة السعودية لتمويل املساكن 
34%  102٫000الخير املالية – اململكة العربية السعودية 

51%  525٫54٧شركة خزام للتطوير العقاري 
) 3٫3٩0 (حصة الخسائر املتراكمة 

  ٧44٫15٧الرصيد ، نهاية السنة   

تم اإلفصاح عن تفاصيل املعامالت مع الشركات الزميلة تحت إيضاح 7 » املعامالت مع طرف ذو عالقة » من هذه القوائم املالية املوحدة .
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1٢  ممتلكات ومعدات ، صافي 
إن تفاصيل التكلفة واإلستهالك املتراكم وصافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات على النحو التالي: 

أرا�ضي ومباني
تحسينات على 
مباني  مستأجرة

سيارات
معدات 
وأجهزة

معدات 
مكتبية

اإلجمالي

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 

السعودية

التكلفة

  18٩.٩24  3٩.088  13.404  ٩.250  1٩.037  10٩.145الرصيد في 1 يناير2012م

  455  323  132إضافات خالل السنة

  1٩0٫3٧٩  3٩٫411  13٫53٦   ٩٫250  1٩٫03٧  10٩٫145الرصيد في 31 ديسمبر 2012م

اإلستهالك املتراكم

  107.320  36.383  13.268  ٩.040  18.570  30.05٩الرصيد في 1 يناير2012م

  5٫385  1٫٧٩3  13٦  144  2٩٦  3٫01٦استهالك للسنة 

  112٫٧05 38٫1٧٦  13٫404  ٩٫184  18٫8٦٦  33٫0٧5الرصيد في 31 ديسمبر 2012م

القيمة الدفترية الصافية 

  ٧٧٫٦٧4  1٫235  132  ٦٦  1٧1  31٧٦٫0٧0 ديسمبر 2012م
 

القيمة الدفترية الصافية 

  82٫٦04  2٫٧05  13٦  210  4٦٧  31٧٩٫08٦ ديسمبر 2011

يتضمن بند األرا�سي واملباني أرا�سي بقيمة ٩.5 مليون ريال سعودي ) 31 ديسمبر 2011 : ٩.5 مليون ريال سعودي ( .

1٣  أعباء مؤجلة

بلغت حركة األعباء املؤجلة خالل السنة كالتالي: 

بآالف الرياالت السعودية

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 

20122011م

  1.٩16  ٩٦٧الرصيد ، بداية السنة

) ٩4٩ () ٧03 (االطفاء  املحمل على السنة

  ٩67  2٦4الرصيد ، نهاية السنة
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1٤  القروض اإلسالمية
بآالف الرياالت السعودية

20122011م
  5.437.500  1٫٦8٧٫500صكوك إسالمية – دولية
  750.000  ٧50٫000صكوك إسالمية - محلية

  1.260.003  2٫002٫٩41مرابحة إسالمية 
4٫440٫441  7.447.503  

) 55.367 () 55٫٩٦2 (ناقص : تكاليف معامالت غير مطفأة   
  7.3٩2.136  4٫384٫4٧٩القروض اإلسالمية – نهاية السنة 

) 4.634.380 () 1٫0٩5٫120 ( ناقص : القروض اإلسالمية –  الجزء املتداول
  2.757.756  3٫28٩٫35٩القروض اإلسالمية – طويلة األجل

) أ ( تكاليف معامالت القروض اإلسالمية:

بآالف الرياالت السعودية

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

20122011م
  ٩1.217  55٫3٦٧الرصيد ، بداية السنة
  2.58٩  4٦٫٧42اإلضافات خالل السنة
) 20.148 () 12٫٦٦٦ (املرسمل خالل السنة

) 18.2٩1 () 33٫481 (اإلطفاء  املحمل على السنة
  55.367  55٫٩٦2الرصيد ، نهاية السنة 

تحليل القروض:

 صكوك إسالمية - دولية

تمثـــل 1.6٩ مليـــار ريـــال ســـعودي )450 مليـــون دوالر أمريكـــي( مـــن الصكـــوك اإلســـالمية مســـجلة فـــي دفاتراملجموعة وتســـتحق في 2015م . إن حقـــوق اإلنتفاع 

للعقارات هي لشـــركة دار األركان للتطوير العقاري وشـــركاتها التابعة مع حق إعادة شـــراء ملكية هذه العقارات عند ســـداد قيمة الصكوك بالكامل. إن ربح 

اإلستثمار مستحق ملنشأة سعودية خاصة حيث تم إصدار تلك الصكوك من خالل بيع عقارات مملوكة من قبل املجموعة. قامت املجموعة بإصدار خطاب 

ضمـــان لحاملـــي الصكـــوك. إن هـــذا التســـهيل يتضمـــن ترتيبـــات مقايضـــات أســـعار عمـــوالت مســـتندة إلى مؤشـــر والتي من شـــأنها تخفيض ســـعر العمولـــة الثابت 

)إيضـــاح 15 (.

قامـــت املجموعـــة عنـــد تاريـــخ اإلســـتحقاق فـــي 16 يوليـــو 2012م ، قامـــت املجموعـــة بســـداد 3.75 مليـــار ريـــال ســـعودي ) 1 مليـــار دوالر أمريكـــي ( مـــن الصكـــوك 

اإلســـالمية املســـجلة فـــي دفاتـــر املجموعة.

إن الصكـــوك اإلســـالمية )الدوليـــة( مقومـــة بالـــدوالر األمريكـــي. ال يوجـــد تعـــرض ملخاطـــر الصرف األجنبـــي حيث أن تقلبات الريال الســـعودي محـــدودة مقابل 

الـــدوالر األميركي.
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 صكوك إسالمية - محلية

تمثل صكوك إسالمية مصدرة عن طريق املجموعة بمبلغ 750 مليون ريال سعودي وتستحق في 2014م.

 مالية إلتزمت بها املجموعة  كما في 31 ديسمبر 2012م .
ً
تتضمن إتفاقيات الصكوك شروطا

مرابحة إسالمية

تمثل املرابحات اإلسالمية تسهيالت مرابحة ثنائية من بنوك تجارية محلية ودولية، مضمونة مقابل بعض ممتلكات عقارية، على شكل مرابحات إسالمية 

وخطابات ضمان واعتمادات مســـتندية. هذه التســـهيالت تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األجل تتراوح من 6 أشـــهر إلى 5 ســـنوات مع جداول ســـداد 

مختلفة مثل دفعات ســـنوية دوارة، ودفعات تســـدد على شـــكل دفعة واحدة ودفعات تســـديد بشـــكل شـــهري أو ربع ســـنوي أو نصف ســـنوي . كما هو مفصل 

أدنـــاه :

ملخص املرابحات :

طويل األجلقصير األجلالرصيد القائمتاريخ االستحقاق

بآالف الرياالت السعودية

      -  542.500  2013542.500م
2014253.214  167.143  86.071  
20151.127.227  377.727  74٩.500  

201680٫000  20٫000  ٦0٫000  

2٫002٫٩41 1٫10٧٫3٧0  8٩5٫5٧1  

 مالية ألزمت بها  املجموعة  كما في 31 ديسمبر 2012م .
ً
تتضمن إتفاقيات التسهيالت شروطا

1٥  مقايضات أسعار العموالت 
وافقت املجموعة، من خالل ترتيب يتوافق مع الشـــريعة ، على تبادل إلتزام ســـعر العمولة الثابتة مع ســـعر العمولة العائمة املحســـوبة على املبالغ االســـمية 

األساســـية. خالل الســـنة, قامت املجموعة باســـتبدال مقايضات أســـعار العموالت الحالية مع عقدين جديدين لتســـهيالت مقايضة مســـتندة ملؤشر أداء بقيمة 

أسمية بالغة 843.75 مليون ريال سعودي لكل عقد ) 225 مليون دوالر أمريكي ( لكل ، وتستحق في 18 فبراير 2015، بموجبه تقوم بنوك الطرف املقابل 

بشـــكل دوري بإحتســـاب نســـبة العمولـــة العائمـــة كل منهـــا علـــى أســـاس مؤشـــر االداء املخصصـــة لهـــذه الفترة ، وتســـديد قيمـــة الفروقات إن وجـــدت فيما يتعلق 

بســـعر العمولة الثابتة األصلية لألســـهم على أســـاس نصف ســـنوي. إن الحد األعلى ملؤشـــر االداء هو 10.75% و12.55 % على التوالي لهذه املؤشـــرات املرتبطة 

بتســـهيالت املقايضة. 

 للمعايير املحاســـبية املتعارف عليها مبلغ 10.03مليون ريال ســـعودي 
ً
بلغـــت القيمـــة العادلـــة املتراكمـــة اإليجابيـــة والتـــي ال تتأهل ملحاســـبة تغطيـــة املخاطر وفقا

) 2.67 مليـــون دوالر أمريكـــي ( ) 31 ديســـمبر 2011 : 52.84 مليـــون ريـــال ســـعودي ( ) 14.10 مليـــون دوالر أمريكـــي (. وبلـــغ التغيـــر فـــي القيمـــة العادلـــة للفتـــرة 

مبلـــغ 42.81 مليـــون ريـــال ســـعودي ) 11.42 مليـــون دوالر أمريكـــي ( وقـــد تم االعتـــراف به كمصروفات أخرى في قائمة الدخل املوحـــدة ) 25.07 مليون ريال 

ســـعودي ) 6.68 دوالر أمريكـــي ( للســـنة املنتهيـــة فـــي31 ديســـمبر 2011 (.



87

1٦  ذمم دائنة
) بآالف الرياالت السعودية(  

  2011  2012م
  267.٩85  201٫٩25مقاولون
  55.370  3٩٫431موردون

  6.04٩  3٫305دفعات مقدمة من عمالء
  ٩.1٩2  11٫4٧2أخرى

  338.5٩6  25٦٫133املجموع

17      مصاريف مستحقة وأخرى
) بآالف الرياالت السعودية(

  2011  2012م
  623.685  ٦44٫0٦٩مخصص زكاة  )ج(

  11.347  2٩٫52٦أعباء مرابحات إسالمية
  75.746  ٧4٫134أعباء صكوك إسالمية

  16.460  23٫340مصاريف مستحقة
  36.441  3٦٫02٧توزيعات أرباح دائنة 

  4.627  ٦٫54٦أخرى
  768.306  813٫٦42املجموع

  مخصص الزكاة 

أ( ان عناصر مكونات وعاء الزكاة على النحو التالي:

) بآالف الرياالت السعودية(
20122011م

وعاء الزكاة 
  11.672.50٩  11٫51٦٫٧٦8رأس املال واالحتياطي النظامي - بداية السنة 

  584.5٩4  ٦18٫٦3٩مخصصات - بداية السنة بعد طرح املبالغ املدفوعة خالل السنة 
  1.141.185  1٫01٧٫21٩صافي دخل السنة املعدل – ) ايضاح 17/ب (

  2.827.11٩  3٫80٦٫054أرباح مبقاة بعد التوزيعات 
  241.607  8٩5٫5٧1مرابحة إسالمية
  2.528.717  2٫381٫538صكوك إسالمية

  18.٩٩5.731  20٫235٫٧8٩مجموع وعاء الزكاة 
الخصومات : 

) 17.020.761 () 1٩٫835٫413 (مجموع الخصومات بعد التعديل 
  1.٩74.٩70   400٫3٧٦وعاء الزكاة

  4٩.374  25٫430مخصص الزكاة التقديري للسنة 
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ب(  صافي دخل السنة املعدل

) بآالف الرياالت السعودية(

  2011  2012مصافي دخل السنة املعدل

  1.137.30٩  1٫013٫٩٦٧دخل السنة قبل الزكاة  

  3.876  3٫252املخصصات

  1.141.185  1٫01٧٫21٩صافي الدخل املعدل

ج(  إن الحركة على مخصص الزكاة هي كما يلي:

) بآالف الرياالت السعودية(

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

  2011  2012م

  587.074  ٦23٫٦85الرصيد ، بداية السنة

  4٩.374  25٫430الزكاة التقديرية للسنة الحالية 

) 12.763 () 5٫04٦ (املدفوع خالل السنة

  623.685  ٦44٫0٦٩مخصص الزكاة التقديري ، نهاية السنة

د(  إستلمت الشركة الربوط من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات 2003 و 2004 و 2005 و 2006 و 2008 و 200٩ وقدمت إعتراض على السنوات 2003 

وحتى 2006 والذي ال يزال قيد الدراســـة من قبل مصلحة الزكاة والدخل . لم تســـتلم الشـــركة الربط الزكوي من مصلحة الزكاة والدخل لســـنة 2007 . إن 

 قيد اإلنجاز .
ً
تقديم اإلقرار الزكوي املوحد لســـنة 2010 و 2011 هو حاليا

18       مخصص تعويضات نهاية الخدمة
يمثل هذا البند رصيد مخصص تعويضات نهاية الخدمة. والحركة خالل السنة كالتالي: 

) بآالف الرياالت السعودية(

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

20122011م

  12.5٩٩  14٫158الرصيد ، بداية السنة

  3.876  3٫252املحمل على املصاريف خالل السنة

) 2.317 ( ) 835 (املدفوع خالل السنة

  14.158  1٦٫5٧5الرصيد ، نهاية السنة   
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19        رأس المال
 لـــدى الشـــركة 1.080.000.000 ســـهم عـــادي مصـــرح بـــه ومصـــدر ومدفـــوع بالكامـــل مـــن فئـــة واحـــدة بقيمة 10 ريال ســـعودي للســـهم الواحد، والتـــي ال تتمتع 

بأحقيـــة دخـــل ثابت.

٢0       ربحية السهم
تم إحتساب ربحية السهم األسا�سي واملنخفض على أساس البيانات التالية :

) بآالف الرياالت السعودية(

2011 2012م 

 األرباح

 ألغراض العائد األسا�سي للسهم الواحد: 

  1.250.41٩  1٫184٫42٧ دخل السنة من أنشطة األعمال

  1.087.٩35  ٩88٫53٧ صافي دخل السنة 

العدد العدد عدد األسهم
   املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية

  1.080.000.000  1٫080٫000٫000 ألغراض الربح األسا�سي للسهم الواحد

ليس هناك أي تخفيض لألسهم العادية وعلى هذا النحو فإن إحتساب ربحية السهم األسا�سي واملنخفض يتم بشكل متسق. 

٢1       االلتزامات 
يوجـــد علـــى املجموعـــة بتاريـــخ 31 ديســـمبر 2012م التزامـــات تتمثـــل فـــي الجـــزء غيـــر املنفـــذ من عقـــود تطوير املشـــاريع والبالغـــة 107 مليون ريال ســـعودي ) 31 

ديســـمبر 2011 : 1٩5  مليـــون ريـــال ســـعودي (.





لمزيد من المعلومات أو اإلستفسارات...

إدارة عالقات المستثمرين والبنوك

هاتف :  ٢٠٦٩٨٨٨ ١١  ٩٦٦+

تحويلة :١٦٧٣ - ١٦٢٥ - ١٦٤٤




