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نشاط الشركة

شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§شركة§مساهمة§سعودية،§تأسست§في§عام§1٩٩4م§بموجب§سجل§

الوزاري§ القرار§ بموجب§ مساهمة§ لشركة§ تحولت§ 2005م§ عام§ وفي§ §،)10101601٩5( رقم§ تجارى§

رقم§)1021(§الصادر§§بتاريخ§1426/6/10§هـ§املوافق§2005/٧/1٧م.§تعمل§الشركة§باململكة§العربية§

§من§الشركات§التابعة§
ً
السعودية،§ويمثل§التطوير§العقاري§نشاطها§الرئي�سي.§وقد§أسست§الشركة§عددا

لها§ذات§املسؤولية§املحدودة§لتسهيل§مزاولة§أعمالها§وتحقيق§أهدافها§اإلستراتيجية§بتنويع§مصادر§

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

السوق§املختلفة.§وتعمل§الشركة§في§األنشطة§التالية:

التطوير§العقاري§§

إدارة§األمالك§والتأجير§§

األنشطة§اإلستثمارية§§

شركة§دار§األركان§للتطوير§العقارياالسم التجاري:  

شركة§مساهمـةالصفة القانونية: 

§10,٨00,000,000§ريال§سعـوديرأس المال الحالي: 

§§1,0٨0٫000,000§سهمعدد األسهـم الحالية:  

10§رياالتالقيمة اإلسمية للسهـم: 

§مدينة§الرياض§-§طريق§املعذرالمقر الرئيسي:  
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الرؤية والرسالة
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رؤيتنا

م§هرم§التطوير§العقاري§في§
ّ
§للحلول§العقارية،§لتسن

ٍ
زود

ُ
تعزيز§مكانتنا§الرائدة§في§اململكة§كأفضل§م

تكاملة.
ُ
سعاه§التطويري§والتنموي§ملجتمعات§م

َ
املنطقة،§يحظى§بالتقدير§ويتمتع§بالحيوية§في§م

رسالتنا

ي§مجتمعات§عامرة،§توفر§بيئات§متكاملة§تتحقق§فيها§املتطلبات§االجتماعية§
ّ
أن§نبتكر§وننم

والثقافية§والترفيهية§واالقتصادية،§معظمين§بذلك§العوائد§املالية§طويلة§األجل§ملستثمرينا.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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إخواني مساهمي شركة دار األركان

المحترمين

السالم§عليكم§ورحمة§هللا§وبركاته،§وبعد:

يسرني§أن§أقدم§باألصالة§عن§نف�سي§وبالنيابة§عن§زمالئي§أعضاء§مجلس§اإلدارة،§تقرير§

مجلس§اإلدارة§السنوي§للشركة§للعام§2013م،§والذي§يستعرض§نتائج§أعمال§الشركة§

وإنجازاتها§والقوائم§املالية§املوحدة§للسنة§املالية§املنتهية§في§31§ديسمبر§2013م.

§جدارتها§
ً
بتوفيق§من§هللا§عز§وجل،§استطاعت§الشركة§خالل§عام§2013م§أن§تثبت§مجددا

في§إدارة§أعمالها§وأصولها§بما§يضمن§استمرارية§النمو.§فقد§أنهت§شركة§دار§األركان§

العام§2013م§بمركز§مالي§قوي،§إذ§قاربت§قاعدة§أصولها§الـ§24٫2§مليار§ريال§سعودي،§

وبمستوى§دين§منخفض،§ومستوى§عال§من§السيولة§النقدية.§مما§يمكن§الشركة§من§

املحافظة§على§مركزها§الريادي§في§مجال§التطوير§العقاري§في§اململكة§العربية§السعودية§

§§باإلنجازات.
ً
§آخر§مليئا

ً
بعد§ان§أنهت§عاما

كان§عام§2013م،§عام§الحيوية§والنجاح§لشركة§دار§األركان§بأسواق§الصكوك§اإلسالمية§

الدولية،§حيث§تمكنت§الشركة§من§الحصول§على§التمويل§بأفضل§األسعار،§وهو§ما§يعتبر§

مرة§أخرى،§شهادة§عاملية§على§ما§تتمتع§به§الشركة§من§مركز§مالي§قوي§ومرونة§مالية§

§بخططها§اإلستثمارية.§كما§ظهرت§كفاءة§إدارة§اإلستثمار§
ً
ممتازه§تمكنها§من§الدفع§قدما

بدار§األركان§جلية§بالنمو§املطرد§فى§قاعدة§أصولها§وتوسع§محفظتها§العقارية§ونمو§مطرد§

ومتوازن§بحقوق§مساهميها.

وكما§سبق§إعالنه،§فإن§استراتيجية§الشركة§للنمو§على§املدى§املتوسط§والبعيد§تهدف§إلى§

ضمان§استقرار§اإليرادات§والحفاظ§على§توازن§التدفقات§النقدية،§حيث§تطمح§الشركة§

إلى§الوصول§خالل§األعوام§املقبلة§لتحقيق§نحو§50§باملئة§من§الدخل§عبر§بيع§الوحدات§

السكنية§واألرا�سي§السكنية§املطورة§وغير§املطورة،§ونحو§40§باملئة§من§مصدر§ثابت§وهو§

الوحدات§السكنية§والتجارية§املؤجرة،§أما§نسبة§العشرة§باملئة§املتبقية§فستكون§من§

خالل§اإلستثمار§في§شركات§زميلة§أو§أدوات§مالية§متنوعة§تشمل§األسهم§والودائع.

كما§استكملت§شركة§دار§االركان§خالل§العام§2013م§إعادة§هيكلة§شاملة§لجهازها§

اإلداري§وذلك§كخطوة§هامة§في§ظل§خطط§الشركة§االستراتيجية§الطموحة.§وقد§أدرك§

§ضرورة§أن§يتم،§وبالتزامن§مع§إعادة§
ً
كل§من§مجلس§اإلدارة§واإلدارة§التنفيذية§أيضا

الهيكلة،§رفع§مستوى§املسئولية§والتميز§واألداء§لدى§املوظفين§كخطوة§أساسية§لرفع§

الكفاءة§والفعالية§التشغيلية،§مما§سيمكن§ويوفر§مكونات§التميز§الضرورية§لضمان§

نجاح§تطبيق§اإلستراتيجية§الجديدة§والنمو§املتوقع§بإذن§هللا§في§أعمال§الشركة.§

وجـــل،  عـــز  اهلل  مـــن  بتوفيـــق 
اســـتطاعت الشـــركة خـــالل عام 
2013م أن تثبـــت مجـــدداً جدارتهـــا 
فـــي إدارة أعمالهـــا وأصولها بما 
يضمـــن اســـتمرارية النمـــو. فقـــد 
أنهـــت شـــركة دار األركان العـــام 
إذ  قويـــًا،  ماليـــًا  بمركـــزاً  2013م 
قاربـــت قاعـــدة أصولهـــا الــــ 24.2 
مليار ريال ســـعودي، وبمســـتوى 
ديـــن منخفـــض، ومســـتوى عـــال 
ممـــا  النقديـــة.  الســـيولة  مـــن 
الشـــركة مـــن المحافظة  يمكن 
علـــى مركزها الريـــادي في مجال 
التطويـــر العقاري فـــي المملكة 
ان  بعـــد  الســـعودية  العربيـــة 
أنهـــت عامًا آخر مليئـــًا  باإلنجازات.

يوسف بن عبداهلل الشالش

رئيس مجلس اإلدارة
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§في§تنويع§مصادر§الدخل،§حيث§بدء§
ً
مع§العلم§بأنه§في§عام§2013م،§كان§التطور§ملموسا

مدخول§اإليجارات§من§العقارات§املدرة§للدخل§باإلسهام§بنسبة§أكبر§في§إيرادت§الشركة§

التي§تتطلع§وفق§هذه§االسترتيجية§لإلستمرار§§في§النمو§لهذا§الرافد§خالل§األعوام§القادمة،§

مما§يتوقع§أن§يحسن§من§جودة§واستقرار§§اإليرادات§والهوامش§الربحية§للشركة.§§

كما§تتطلع§استراتيجية§النمو§وتنويع§مصادر§الدخل§بالشركة§أيضًا§إلى§تحقيق§التنوع§

الجغرافي،§ولهذا§بدأت§الشركة§بدراسة§بعض§الفرص§داخل§وخارج§اململكة،§ال§سيما§

ببعض§األسواق§األسيوية§الجاذبة§وأوروبا،§وذلك§بشكل§تدريجي§ومدروٍس§ومخطٍط§له§

على§املدى§املتوسط§والبعيد.

§بالفرص§القوية§
ً
،§مما§يجعله§زاخرا

ً
يتمتع§السوق§العقاري§السعودي§بطلب§كبير§جدا

،§لذا§يتوقع§أن§يظل§القطاع§العقاري§
ً
وبنفس§الوقت§تكاد§تكون§املنافسه§به§ضعيفة§جدا

§لإلستثمار،§ال§سيما§خالل§الخمس§أعوام§القادمة.§
ً
السعودي§جاذبا

شهد§العام§2013م§إصدار§اللوائح§التنفيذية§املنظمة§لقوانين§الرهن§العقاري§والتي§تم§

إقرارها§في§عام§2012م،§وكذلك§بداية§التطبيق§الفعلي§لهذه§اللوائح،§حيث§تم§بالفعل§

وفق§ العقاري§ التمويل§ نشاط§ بممارسة§ املحلية§ البنوك§ لبعض§ التراخيص§ اصدار§

املنظومة§الجديدة،§مما§يتوقع§أن§يؤدي§إلى§نقلة§نوعية§فى§الهيكلة§التمويلية§والتشريعية§

القطاع§ لهذا§ نمو§ أي§ فإن§ لذا§ الصناعة؛§ قلب§هذه§ في§ األركان§ دار§ للقطاع.§وشركة§

§على§الشركة.
ً
سينعكس§إيجابيا

اآلن،§وبعد§عام§حافل§بالعمل§وتطبيق§الخطط§التنفيذية§إلعادة§التوازن§في§التدفقات§

املالية§للشركة،§فإننا§نتطلع§أكثر§للعام§2014م،§عام§نصبو§إلى§أن§يكون§عام§النمو§لتعزيز§

م§هرم§التطوير§
ّ
§للحلول§العقارية§لتسن

ٍ
زود

ُ
مكانة§الشركة§الرائدة§في§اململكة§كأفضل§م

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

ي§مجتمعات§عامرة،§توفر§بيئات§
ّ
تكاملة،§وتحقيق§رسالتنا§بأن§نبتكر§وننم

ُ
ملجتمعات§م

متكاملة§تتحقق§فيها§املتطلبات§االجتماعية§والثقافية§والترفيهية§واالقتصادية،§معظمين§

بذلك§العوائد§املالية§طويلة§األجل§ملستثمرينا.

،§يسرني§أن§أتوجه§بخالص§الشكر§والتقدير§§إلى§جميع§املسئولين§بالشركة§ولزمالئي§
ً
ختاما

أعضاء§مجلس§اإلدارة§على§مساهماتهم§الفعالة§في§تحويل§رؤى§الشركة§إلى§واقع§ملموس§

لتحقيق§توقعات§وآمال§موظفينا§ومساهمينا§الكرام،§كما§أشكر§§السادة§املساهمين§على§

§بوافر§اإلمتنان§الى§عمالئنا§وشركائنا§
ً
ثقتهم§الغالية§في§مجلس§إدارة§الشركة.§وأتقدم§أيضا

وموردينا§على§مشاركتنا§رسالتنا§ورؤيتنا§للمستقبل.

سائلين§هللا§العلي§القدير§أن§يوفقنا§ملا§فيه§الخير§والسداد.

إننـــا نتطلـــع أكثـــر للعـــام 2014م، 
عـــام نصبـــو إلـــى أن يكـــون عام 
الشـــركة  مكانـــة  لتعزيـــز  النمـــو 
الرائـــدة فـــي المملكـــة كأفضـــل 

ُمـــزوٍد للحلـــول العقاريـــة.
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تقرير مجلس اإلدارة
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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 ٢٠١٣م.
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أعمال وأنشطة الشركة . 1

شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§شركة§مساهمة§سعودية،§بدأت§أعمالها§في§1٩٩4م§بموجب§سجل§تجارى§رقم§10101601٩5،§

وفي§عام§2005م§تحولت§إلى§شركة§مساهمة§بموجب§القرار§الوزاري§رقم§1021§الصادر§بتاريخ§1426/6/10هـ،§املوافق§2005/٧/1٧م.§

§من§الشركات§التابعة§لها§ذات§
ً
تعمل§الشركة§في§اململكة§العربية§السعودية§ويمثل§التطوير§العقاري§نشاطها§الرئيس،§وقد§أسست§عددا

مسؤولية§محدودة§لتسهيل§مزاولة§أعمالها§وتحقيق§أهدافها§اإلستراتيجية§من§خالل§تنويع§القاعدة§االستثمارية§وبالتالي§تنويع§مصادر§

الدخل.§

١. ١     الشركات التابعة 

١. ١. ١   شركة دار األركان للمشاريع 

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§101024٧5٨3§بتاريخ§142٩/3/2٨هـ§املوافق§200٨/4/5م،§وتعمل§في§اململكة§

العربية§السعودية§في§§املقاوالت§العامة§للمباني§السكنية§والتجارية§)اإلنشاء/§اإلصالح/§الهدم/§الترميم(.

١. ١. ٢   شركة دار األركان للعقارات 

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§1010254063§بتاريخ142٩/٧/25هـ§املوافق§200٨/٧/2٨م،§وتعمل§في§اململكة§

العربية§السعودية§في§§تطوير§وتملك§العقار§وإقامة§وتشغيل§وصيانة§املباني§السكنية§والتجارية§واملرافق§العامة.

١. ١. ٣   شركة دار األركان لالستثمار

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§101024٧5٨5§بتاريخ§142٩/3/2٨هـ§املوافق§200٨/4/5م،§وتعمل§في§اململكة§

العربية§السعودية§في§شراء§وتملك§وتأجير§العقارات§واستثمارها.§

١. ١. 4   شركة صكوك دار األركان 

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§1010256421§بتاريخ§142٩/٩/16هـ§املوافق§200٨/٩/16م،§وتعمل§في§اململكة§

العربية§السعودية§في§االستثمار§والتطوير§العقاري.

١. ١. 5   شركة صكوك األركان

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§10102٧440٧§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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١. ١. 6   شركة ثوابت االستثمار 

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§10102٧544٩§بتاريخ§1430/10/30هـ§املوافق§§200٩/10/1٩م§وتعمل§في§اململكة§

العربية§السعودية§في§االستثمار§والتطوير§العقاري.

١. ١. 7   شركة دار  صكوك الدولية

شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§برأس§مال§مدفوع§قدره§500,000§ريال§سعودي،§مملوكة§بالكامل§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§10102٧544٨§بتاريخ§1430/10/30هـ§املوافق§§200٩/10/1٩م§§وتعمل§في§اململكة§

العربية§السعودية§في§االستثمار§والتطوير§العقاري.

١. ١. 8   استثمارات ينطبق عليها تعريف الشركات التابعة وفقًا  لقواعد هيئة السوق المالية

١. ١. 8. ١   شركة تطوير خزام العقارية 

تأسست§شركة§تطوير§خزام§العقارية§كشركة§ذات§مسئولية§محدودة§بين§شركة§جدة§للتنمية§والتطوير§العمراني§اململوكة§بالكامل§

ألمانة§محافظة§جدة§وتملك§)4٩%(،§وشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§وتملك§)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.§الشركة§

مقرها§الرئيس§في§مدينة§جدة§وتعمل§في§اململكة§العربية§السعودية§في§مجال§التطوير§العقاري§)تطوير§مشروع§قصر§خزام(.

١. ١. 8. ٢   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§)باستثناء§تنفيذ§صفقات§هامش§التغطية(§والتعهد§بالتغطية§واإلدارة§والترتيب§وتقديم§املشورة§والحفظ§في§أعمال§

األوراق§املالية،§وشركة§الخير§كابيتال§شركة§مساهمة§سعودية§مغلقة§مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§1010264٩15§

بتاريخ§1430/03/2٧هـ§املوافق§200٩/03/24م،§برأس§مال§مدفوع§بالكامل§يبلغ§300§مليون§ريال§سعودي،§ومقرها§الرئيس§في§مدينة§

الرياض§وتعمل§فى§اململكة§العربية§السعودية.
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وصف أنشطة الشركة ومدى تأثيرها في اإليرادات. 2

§تتم§جميع§عمليات§الشركة§داخل§اململكة§العربية§السعودية،§تصف§اإلدارة§عملياتها§

من§خالل§ثالث§شرائح§رئيسة§في§§منطقة§جغرافية§واحدة§وهي:

٢. ١     التطوير العقاري

لألفراد§ واألرا�سي§ والتجارية§ السكنية§ العقارات§ مبيعات§ على§ يركز§ العقاري§ التطوير§

والشركات§واملستثمرين§واملطورين.§وقد§أسهمت§اإليرادات§الناتجة§عن§شريحة§التطوير§

العقاري§خالل§العام§املالي§2013م§بما§قيمته§2,٨22§§مليون§ريال§سعودي§تمثل§نسبة§

٩6٫2٨%§من§إجمالى§اإليرادات،§مقارنة§بما§قيمته§3,504§مليون§ريال§سعودي§تمثل§

٩٨٫5%§من§إجمالى§إيرادات§عام§2012م.

٢. ٢     إدارة األمالك والتأجير

§في§إيرادات§الشركة§كما§أنها§
ً
إيرادات§إدارة§األمالك§والتأجير§تمثل§ثاني§أكبر§شريحة§تأثيرا

.§وتتمثل§مصادر§إيرادات§إدارة§األمالك§والتأجير§في§اإليجارات§الناتجة§
ً
§أيضا

ً
األسرع§نموا

§الدخل§الناتج§عن§إدارة§وتشغيل§
ً
عن§استثمار§العقارات§التجارية§والسكنية،§وأيضا

أسهمت§ 2013م،§ العام§ العامة.§خالل§ واملرافق§ والتجارية§ السكنية§ املباني§ وصيانة§

األيرادات§الناتجة§عن§شريحة§إدارة§األمالك§والتأجير§§بمبلغ§10٨مليون§ريال§سعودي§

وهو§ما§يمثل§3٫6٨%§من§إيرادات§الشركة§مقارنة§بـ§53§مليون§ريال§سعودي§تمثل§نسبة§

1٫5%§من§إيرادات§الشركة§في§عام§2012م.§

٢. ٣     األنشطة االستثمارية

إيرادات§األنشطة§االستثمارية§تتمثل§في§الدخل§الناتج§عن§االستثمارات§االستراتيجية§

التي§ترى§إدارة§الشركة§أنها§مكملة§لعمليات§شركة§دار§األركان§التطويرية.§وخالل§العام§

2013م§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§

أقل§من§1%§بالنسبة§إلى§صافي§الربح§اإلجمالي§للشركة.§كما§حققت§§الشركة§§إيرادات§§

أخرى§§غير§§تشغيلية§نتجت§§عن§§ربح§ودائع§§إسالمية§بلغت§§حصيلة§§أرباحها§خالل§العام§

2013م§3٩§مليون§ريال،§تمثل§5٫٨%§من§صافي§الدخل§مقارنة§بما§تم§§تحقيقه§خالل§

العام§§2012م،§حيث§بلغت§٩3§مليون§ريال§مثلت§٩٫4%§من§صافي§الدخل.

علـــى  الشـــركة  عمليـــات  تركـــز 
تحقيـــق اإليرادات من خـــالل ثالثة 

شـــرائح رئيســـية وهـــي:

التطوير العقاري §

إدارة األمالك والتأجير §

األنشطة االستثمارية §
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نظرة عامة على القطاع العقاري السعودي. 3

٣. ١     االقتصاد السعودي

االقتصاد§السعودي§يعد§األكبر§في§منطقة§الشرق§األوسط§وشمال§أفريقيا،§ويحتل§

مكانته§العاملية§بين§أفضل§20§إقتصاد§في§العالم.§وهلل§الحمد§تنعم§اململكة§بالنمو§

االقتصادي§جراء§األرباح§الهائلة§من§إنتاج§النفط،§واالقتصاد§غير§النفطي§املزدهر§جراء§

اإلنفاق§الحكومي§القوي.§حيث§تؤكد§املوازنة§التقديرية§لعام§2014م،§التي§أقرت§بحجم§

نفقات§تقديرية§بلغت§٨55§مليار§ريال§سعودي،§مواصلة§الحكومة§السعودية§للعام§

السادس§على§التوالي§دعم§االقتصاد§بالتركيز§على§املشاريع§التنموية§لقطاعات§التعليم§

والصحة§واإلسكان،§والخدمات§األمنية§واإلجتماعية§والبلدية،§واملياه§والصرف§الصحي،§

والطرق§والتعامالت§اإللكترونية§ودعم§البحث§العلمي§وتعزيز§جاذبية§اإلستثمار.§ويتوقع§

الوطني§خالل§ االقتصاد§ إزدهار§ من§ للمملكة§ التوسعية§ املالية§ السياسات§ تعزز§ أن§

األعوام§القادمة§والتي§يتوقع§أن§تنعكس§على§كافة§القطاعات§االقتصادية.§

امللف االقتصادي السعودي

20122013الوصف

2,٧522,٧٩4إجمالي§الناتج§املحلي§§§§)مليار§ريال§سعودي(

6,٨3٫٨إجمالي§الناتج§§املحلي§الحقيقي§)نسبة§التغير(

4,63٫0التضخم§

٩4,2٧4٩3,1٧٧إجمالي§الناتج§املحلي§للفرد§)ريال§سعودي(

املصدر§،§مؤسسة§النقد§العربي§السعودي،§التقرير§اإلحصائي§السنوي

٣. ٢     الوضع الراهن لسوق العقار السعودي

يتميز§السوق§العقاري§السعودي§بعوامل§جذب§متعددة،§حيث§اقتصاد§اململكة§القوي§

واملتنام،§ومعدالت§النمو§السكاني§املتسارع،§وزيادة§دخل§الفرد،§والتركيبة§السكانية§

االقتصاد الســـعودي يعـــد األكبر 
األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي 
وشـــمال أفريقيا، ويحتـــل مكانته 
العالميـــة بين أفضـــل 20 إقتصاد 
فـــي العالـــم. وهلل الحمـــد تنعم 
االقتصـــادي  بالنمـــو  المملكـــة 
إنتـــاج  جـــراء األربـــاح الهائلـــة مـــن 
النفـــط، واالقتصاد غيـــر النفطي 
المزدهر جـــراء اإلنفاق الحكومي 

 . ي لقو ا

معدل التضخم

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
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الشابة،§حيث§أن§نحو§50%§من§السكان§دون§سن§العشرين.§وُيقدر§الطلب§على§الوحدات§

السكنية§وفقًا§إلحصاءات§وزارة§االقتصاد§والتخطيط§بنحو1٫25§مليون§وحدة§سكنية§

خالل§فترة§خطة§التنمية§التاسعة§)2010م§–§2014م(،§وتقدر§مساحة§األرا�سي§املطورة§

الالزمة§إلقامة§تلك§الوحدات§السكنية§بنحو§350§مليون§متر§مربع،§بينما§يتوقع§أن§ينمو§

حجم§الطلب§ليفوق§4§مليون§وحدة§سكنية§بحلول§عام§2024م.§وبالرغم§من§سعي§

بناء§املساكن§وبرامج§وزارة§ العقارية§لدعم§ التنمية§ الحكومة§املتواصل§عبر§صندوق§

اإلسكان§إلنتاج§الوحدات§السكنية،§عالوة§على§الوحدات§املطروحة§من§قبل§القطاع§

الخاص،§إال§إنه§وفقًا§لبحوث§السوق،§مازالت§الطاقة§اإلنتاجية§للسوق§غير§قادرة§على§

عرض§الكم§الكاِف§من§الوحدات§السكنية§التي§تكافىء§هذا§الطلب§الكبير،§وهذا§أحدث§

ارتفاعا§في§االسعار§عبر§السنوات§املاضية.§حيث§تشير§بحوث§السوق§ملعدل§زيادة§بأسعار§

األرا�سي§واملساكن§خالل§عام§2013م§تراوحت§بين§3%§إلى§6%§بمختلف§مناطق§اململكة.§§

§استثمارية§واعدة§في§القطاع§
ً
ال§شك§أن§حجم§الطلب§الكبير§عامل§جذب§يخلق§فرصا

§يستدعي§تضافر§الجهود§كافة§لتلبية§هذا§الطلب.§لذا§
ً
§كبيرا

ً
السكني،§إال§أنه§يمثل§تحديا

جاءت§معالجة§أزمة§اإلسكان§أولوية§قصوى§لدى§الحكومة§في§§املرحلة§التي§تعيش§فيها§

§نتيجة§الرتفاع§أسعار§النفط§وتراكم§فوائض§مالية§كبيرة.§
ً
§جيدا

ً
§اقتصاديا

ً
اململكة§وضعا

§على§جاذبية§
ً
ولهذا§تعمل§الحكومة§على§استراتيجية§إسكانية§يتوقع§أن§تنعكس§ايجابيا

الفرص§االستثمارية§العقارية§باململكة§ومن§أبرز§محاورها:

:§§مبادرة§خادم§الحرمين§الشريفين§امللك§عبدهللا§بن§عبدالعزيز§آل§سعود§بإنشاء§
ً
أوال

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.§وباإلضافة§لهذه§املبادرة§جاءت§توجيهات§خادم§الحرمين§الشريفين§خالل§العام§

2013م§بإقرار§آلية§"أرض§وقرض"§§كآلية§جديدة§ببرامج§دعم§اإلسكان.§وفي§إطار§خطط§

الوزارة§عن§خطط§طموحة§ وزارة§اإلسكان§لدعم§تملك§املواطنين§للمساكن§اعلنت§

ملشروعات§تطويرية§ضخمة§تستهدف§ما§يقارب§2٩5§ألف§وحدة§سكنية.§§وأقر§مجلس§

الوزراء§ببداية§العام§2013م§تنظيم§الدعم§السكني§الذي§سينظم§آلية§توزيع§املنتجات§

السكنية§املدعومة§من§قبل§وزارة§اإلسكان§والتي§من§املتوقع§صدور§الئحته§التنفيذية§

الطلب§ هذا§ ملواجهة§ والخاص§ العام§ القطاعين§ بين§ الجهود§ تضافر§ إطار§ وفي§ §.
ً
قريبا

اإلسكاني§الكبير،§تعمل§وزارة§اإلسكان§بالتواصل§مع§املطورين§للتوصل§الستراتيجية§

بناءة§يمكن§من§خاللها§تكوين§شراكات§بين§وزارة§اإلسكان§واملطورين§العقاريين§لبناء§

مشروعات§عقارية§من§الحجم§الكبير،§وال§سيما§في§املراكز§الحضرية§الكبرى،§التي§تظهر§

نتائج§تحليل§الطلب§على§الوحدات§السكنية§الجديدة§أن§نحو§٧0%§من§الطلب§يتركز§فيها.

العقـــاري  الســـوق  يتميـــز 
جـــذب  بعوامـــل  الســـعودي 
اقتصـــاد  حيـــث  متعـــددة، 
والمتنـــام،  القـــوي  المملكـــة 
الســـكاني  النمـــو  ومعـــدالت 
الفـــرد،  وزيـــادة دخـــل  المتســـارع، 
الشـــابة. الســـكانية  والتركيبـــة 
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:§§واصل§صندوق§التنمية§العقارية§بمستويات§قياسية§للعام§الثالث§على§التوالي§
ً
ثانيا

تقديم§القروض§بدون§فوائد§لدعم§بناء§وتملك§املساكن.§وتم§خالل§عام§2013م§املوافقة§

على§52,6٨٩§طلب§إقراض،§بمبلغ§إجمالي§وقدره§26٫3§مليار§ريال§سعودي§لبناء§63,21٩§

وحدة§سكنية.§هذا§باإلضافة§إلى§جهود§الصندوق§املستمرة§§لتحسين§وضع§إجراءات§

جديدة§لتنظيم§اإلقراض،§ومنها§السماح§باإلقراض§لشراء§الوحدات§الجاهزة§من§السوق§

،§وإجراءات§لزيادة§التحصيل،§
ً
§من§اشتراط§تملك§أرض§كما§كان§سابقا

ً
مباشرة§بدال

والعمل§على§آليات§تسمح§بتحسين§وتعدد§فرص§التمويل§من§املصادر§الخاصة§األخرى§

مثل§)البنوك§التجارية(،§مع§تطوير§أدوات§ضمان§جديدة.§وقد§بدأ§صندوق§التنمية§

العقارية§العمل§على§تطبيق§برنامج§التمويل§اإلضافي§من§خالل§بعض§البنوك§التجارية،§

األمر§الذي§يمكن§املتقدمين§من§الحصول§على§تمويل§آخر.§كل§ما§سبق§يدعم§ضخ§حلول§

تمويلية§تساهم§في§النهاية§إلى§نمو§العملية§االنتاجية§بقطاع§املساكن.

:§§تطوير§البيئة§التشريعية§العقارية§بشكل§يوفر§اآللية§املناسبة§واملشجعة§للدورة§
ً
ثالثا

االقتصادية§املتعلقة§بصناعة§العقار،§ويعد§إقرار§قوانين§الرهن§العقاري§بمنتصف§

§والتي§يتوقع§أن§تحدث§
ً
عام§2012م§من§االصالحات§الهيكلية§والتشريعية§الهامة§جدا

نقلة§نوعية§في§البيئة§التشريعية§العقارية.§وكذلك§الخطوات§الجادة§والحثيثة§خالل§

عام§2013م§من§قبل§مؤسسة§النقد§العربي§السعودي§بإصدار§اللوائح§التنفيذية§لثالثة§

قوانين§وهي§قانون§التمويل§العقاري§وقانون§اإليجار§التمويلي§وقانون§مراقبة§شركات§

التمويل.§وكذلك§منح§املؤسسة§في§نهاية§عام§2013م§ستة§تراخيص§لبنوك§سعودية§

§ملنظومة§القوانين§الجديدة§التي§تم§إقرارها،§في§حين§
ً
وشركات§تمويل§للممارسة§وفقا

إعالنها§أن§املزيد§من§طلبات§الترخيص§ألكثر§من§)٩(§بنوك§محلية§وشركات§تمويل§في§

مراحل§متقدمة§تنتظر§املوافقة،§تعتبر§بادرة§جيدة§على§بدء§تفعيل§هذا§اإلصالح§الهيكلي§

§بالتقرير§حول§التأثير§املتوقع§إلصدار§وتفعيل§قوانين§الرهن§
ً
الهام.§وسيتم§التعليق§الحقا

العقاري.

٣.٣    التركيب الديمغرافي السعودي

٣. ٣. ١   النمو السكاني السعودي

§مدفوع§بنمو§السعوديين.§وتشير§توقعات§وزارة§
ً
§قويا

ً
§سكانيا

ً
تشهد§اململكة§نموا

االقتصاد§والتخطيط،§إلى§وصول§عدد§السكان§في§اململكة§عام§2025م§إلى§نحو§

3٧٫6§مليون§نسمة.

واصل صنـــدوق التنمية العقارية 
للعـــام  قياســـية  بمســـتويات 
تقديـــم  التوالـــي  علـــى  الثالـــث 
لدعـــم  فوائـــد  بـــدون  القـــروض 

المســـاكن. وتملـــك  بنـــاء 
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٣. ٣. ٢   تركيبة سكانية شابة

6٩%§من§السكان§تحت§سن§35§عام.§§

41%§من§السكان§تحت§سن§15§سنة.§§

متوسط§عمر§السكان§1٧٫3§§سنة.§§

٣. ٣. ٣   انخفاض حجم األسرة

انخفض§متوسط§حجم§األسرة§من§6٫1§فرد§في§عام§1٩٩2م§إلى§5٫٨§فرد§في§§§

عام§2011م،§وتشير§التوقعات§النخفاضه§إلى§4٫٩§فرد§بحلول§عام§2020م.

االقتصادي§§§ التطور§ يعكس§ الكبرى،§ املدن§ فى§ § األصغر§ األسر§ حجم§

والتعليمي.

§ما§سبق§يبين§التغير§§فى§بناء§األسر§السعودية.§§

غير سعوديسعودي

العقـــاري  الرهـــن  قوانيـــن  إقـــرار 
مـــن  2012م  عـــام  بمنتصـــف 
الهيكليـــــــة  االصالحـــــــات 
والتشـــريعية الهامـــة جـــداً والتي 
نوعيـــة  نقلـــة  تحـــدث  أن  يتوقـــع 
فـــي البيئة التشـــريعية العقارية. 

سعوديغير سعودي
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٣. 4     بدء تفعيل أنظمة الرهن العقاري والتأثير المتوقع 

§في§السوق§العقاري§خالل§عام§2012م،§حيث§صدرت§أنظمة§الرهن§
ً
حدث§تطور§هام§جدا

العقاري§املكونة§من§خمسة§أنظمة§هي§)1(§نظام§التمویل§العقاري§)2(§نظام§مراقبة§

شركات§التمویل§)3(§نظام§اإلیجار§التمویلي§)4(§نظام§الرھن§العقاري§)5(§نظام§تنفیذ§

الرھن.§وخالل§عام§2013م§أصدرت§مؤسسة§النقد§العربي§السعودي”ساما”§اللوائح§

،§بینما§ال§
ً
التنفيذية§التي§تنظم§ممارسة§األنظمه§الثالثة§األولى§من§األنظمة§املذكورة§آنفا

یزال§النظامان§األخيران§في§انتظار§استكمالھما.§كما§بدأت§“ساما”§مرحلة§التطبيق§الفعلي§

§
ً
خالل§عام§2013م§بمنح§ستة§تراخيص§لبنوك§سعودية§وشركات§تمويل§للممارسة§وفقا

ملنظومة§القوانين§الجديدة،§في§حين§أعلنت§أن§املزيد§من§طلبات§الترخيص§ألكثر§من§)٩(§

بنوك§محلية§وشركات§تمويل§في§مراحل§متقدمة،§ومن§املتوقع§أن§تصدر§املوافقة§عليها§

.
ً
قريبا

§في§قطاع§
ً
§وكميا

ً
§نوعيا

ً
§ومن§املأمول§أن§يحدث§تطبيق§أنظمة§الرهن§العقاري§تحوال

التطوير§العقاري§بإتجاه§التوازن§بين§العرض§والطلب،§والرفع§من§معدل§املنافسة§لصالح§

املستهلكين،§وتوجه§السيولة§لدى§املستثمرين§إلى§التطوير§العقاري§)الذي§يعتبر§مستودع§

(.§حيث§يعتمد§نجاح§التمويل§العقاري§على§توفر§معدل§مقدر§من§
ً
القيمة§األكثر§أمانا

السيولة§في§السوق§من§جهة§وارتباط§الرقابة§بالتنفيذ§الفعال§من§جهة§أخرى.§الجدير§

بالذكر§أن§البحوث§التي§سبقت§إعداد§وصدور§قانون§الرهن§العقاري§أشارت§إلى§أن§

القانون§املعني§قد§يف�سي،§خالل§العشر§سنوات§القادمة،§ألن§تنشأ§صناعة§رهن§عقاري§

§بحوالي§120§مليار§ريال§سعودي§)32§مليار§دوالر§أمريكي(.§وبالتالي§
ً
بما§تقدر§قيمته§سنويا

فإن§توافر§السيولة§في§القطاع§العقاري§سيعين§على§التوسع§في§مظلة§التمويل§وتعدد§

القروض§السكنية،§ومن§ثم§املساعدة§في§تملك§املواطنين§السكن§املناسب.
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مـــن المأمـــول أن يحـــدث تطبيق 
تحـــواًل  العقـــاري  الرهـــن  أنظمـــة 
قطـــاع  فـــي  وكميـــًا  نوعيـــًا 
التطويـــر العقاري بإتجـــاه التوازن 
بيـــن العـــرض والطلـــب، والرفـــع 
لصالـــح  المنافســـة  معـــدل  مـــن 

. المســـتهلكين
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هذا§وسيمتد§تأثير§القانون§لتنشيط§السوق§العقارية§بصفة§عامة§سواء§في§مجال§األرا�سي§

املطورة§أو§شراء§الوحدات§السكنية§القائمة.§وسيساعد§تفعيل§هذا§القانون§الكثيرين§

على§امتالك§وحدات§سكنية§عن§طريق§مصادر§التمويل§املحلية§والتي§من§املتوقع§أن§تبادر§

للدخول§في§هذا§املجال§االستثماري§املجدي،§السيما§في§ظل§ضمان§حقوقهم§بموجب§هذا§

القانون.§وفي§حال§مشاركة§مؤسسات§التمويل§كالبنوك§في§التمويل§العقاري،§سيمتد§

§
ً
تأثير§القانون§لالقتصاد§الكلي§من§خالل§زيادة§إيرادات§أصحاب§العقارات§والبنوك§معا

نتيجة§لتنشيط§عمليات§البيع§اآلجل§للعقار.§

من§جهة§أخرى،§سيسهم§قانون§الرهن§العقاري§في§ضخ§سيولة§مقدرة§في§قطاع§التمويل§

§سوق§الصكوك§اإلسالمية،§إذ§تشير§تقديرات§مركز§
ً
العقاري،§األمر§الذي§سيفيد§كثيرا

ازدياد§ املتوقع§ من§ أنه§ ويونغ،§ إرنست§ في§ اإلسالمية§ املالية§ للخدمات§ العالمي§ التميز§

الطلب§العالمي§على§الصكوك§اإلسالمية§بمعدل§ثالثة§أضعاف§بحلول§العام§201٧م.§

عزى§بشكل§رئيس§للنمو§املضطرد§الذي§يشهده§قطاع§
ُ
وهذه§الطفرة§الهائلة§في§الطلب§ت

الخدمات§املصرفية§اإلسالمية§من§خالل§اإلقبال§املتزايد§على§األوراق§املالية§السائلة§

املوثوقة§واملتوافقة§مع§أحكام§الشريعة§اإلسالمية،§من§قبل§املؤسسات§املالية§اإلسالمية§

ومديري§الصناديق§واألفراد§ذوي§املالءة§املالية§العالية،§كما§تعتبر§املؤسسات§التقليدية§

من§املستثمرين§األساسيين§في§منتجات§الصكوك.§

األعوام§ خالل§ اإلسكان§ قطاع§ في§ املتوقع§ االستثمار§ األهلي§حجم§ البنك§ تقرير§ يقدر§

2011م-2020م§بما§قيمته§1٫3§تريليون§ريال§)أي§ما§يعادل§345§مليار§دوالر(.§تتمثل§

في§تشييد§2٫4§مليون§وحدة§سكنية.§وهذا§يشير§§للفرص§العديدة§املجدية§التي§ستتهيأ§

للمطورين§واملستثمرين،§كما§يشير§لحجم§اإلنفاق§الذي§ينبغي§أن§تضطلع§به§الحكومة§

§عن§أن§إقرار§
ً
والقطاع§الخاص§لسد§العجز§في§العرض§ومواجهة§الطلب§املتزايد.§فضال

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§

متطلبات§ كافة§ يستوعب§ لكي§ االستثماري§ فكره§ لتطوير§ الفرص§ الخاص§ العقاري§

الحياة§العصرية§ومعطيات§الواقع§املاثل،§واألخذ§في§االعتبار§املتغيرات§التي§قد§تحدث§

§ستعين§هذا§القطاع§على§أن§يؤسس§استثماراته§على§
ً
.§إن§العوامل§املذكورة§آنفا

ً
مستقبال

اقتصاديات§الحجم§الكبير§واإلنتاج§املكثف§من§خالل§املعدل§املأمول§النسياب§التمويل§

بشقيه§الداخلي§والخارجي§لقطاع§التطوير§العقاري§واستقطاب§االستثمارات§األجنبية§

لهذا§القطاع§ودعم§الدولة§من§خالل§شراكة§حقيقية§بين§املمولين§واملطورين§ومؤسسات§

§
ً
الدولة§املعنية§بقطاع§العقار§لتنفيذ§مشروعات§عقارية§عمالقة§ومتكاملة§تنتج§أصوال

عقارية§تتسم§بتعدد§املنافع§االجتماعية§واالقتصادية§والبيئية.§وهذا§هو§السبيل§لتعزيز§

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

والطلب.

األهلـــي  البنـــك  تقريـــر  يقـــدر 
فـــي  المتوقـــع  االســـتثمار  حجـــم 
قطـــاع اإلســـكان خـــالل األعـــوام 
 1.3 قيمتـــه  بمـــا  2011م-2020م 
تريليـــون ريال )أي مـــا يعادل 345 
مليـــار دوالر(. تتمثـــل فـــي تشـــييد 

ســـكنية. وحـــدة  مليـــون   2.4
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البنوك ومؤسسات 
التمويل

المطورون
المستهلكونالحكومةالمستثمرون العقاريون

فتح§سوق§جدید§§§
تماما§للرھن§

العقاري§والتوریق

تطویر§سوق§§§
للصكوك§طویلة§

األجل

الدعم§الحكومي§§§
في§شكل§قروض/

ودائع§طویلة§
لتجنب§عدم§

التوازن§في§التمویل

مزید§من§السیولة§§§
من§خالل§عملیة§
إعادة§التمویل

السماح§بتملك§§§
عقار§سكني§مما§
یقلل§بالتالي§من§

الوسطاء

مزید§من§الشفافیة§§§

والتوثیق

سوق§تضمن§§§

متطلبات§اإلقراض§

الجدیدة§وجود§

معایير§لخصائص§

العقارات§وعملیة§

التشیید

السماح§للمطورین§§§

بتنظیم§جداولھم§

الزمنیة§الخاصة§

بعملیات§التشیید

املزید§من§التعاون§§§

والسیولة§من§

البنوك§یعني§أن§

املطورین§یمكنھم§

تقلیل§الوقت§

املستغرق§في§

التشیید§والبناء

زیادة§املعلومات§§§
في§سوق§العقارات§
حیث§سیتم§إتاحة§
وتوفير§مزید§من§

البیانات§للجمھور

فعالیة§في§§§
تخصیص§األموال§
وتحقیق§أق�سى§
العائدات§على§
االستثمارات

إدراج§شركات§§§
التمویل§العقاري§

في§السوق§
السعودي§سوف§
یضمن§شفافیة§

وعملیات§إفصاح§
أفضل

سوف§تظھر§وسیلة§§§
استثمارات§جدیدة§
في§شكل§سندات§
عقاریة§مضمونة

صیاغة§سیاسات§§§
أفضل§لتنظیم§
وتطویر§القطاع

سوف§تتطور§§§
بالتدریج§آلیات§

تنظیمیة§وتنفیذیة§
وستكون§مماثلة§
لتلك§املستخدمة§

في§األسواق§
املتقدمة

تمكين§الحكومة§§§
من§التخلص§من§
اإلنفاق§الزائد§

على§اإلعانات§غير§
الفعالة§وآلیات§

التوزیع

عرض§الوحدات§§§
السكنیة§سوف§
یزید§ويعمل§على§

سد§العجز§في§
الطلب

السیولة§املرتفعة§§§
في§النظام§ستؤدي§
إلى§تسریع§عملیة§

املوافقة§على§
قروض§الوحدات§

السكنیة

سوف§یرتفع§عدد§§§
األشخاص§الذین§

سیصبحون§
مؤھلين§للحصول§

على§القروض§
بضمان§العقار§

ولیس§بمستویات§
الرواتب

األشخاص§الذین§§§
یتقاضون§رواتب§

في§مستوى§25,000§
ریال§سیتمكنون§
من§تحمل§تكلفة§
الحصول§على§فیال

المستفيدون في ظل أنظمة الرهن العقاري الجديدة

املصدر§:§إدارة§أبحاث§السوق§-§الراجحي§املالية
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العقـــاري للتطويـــر  األركان  دار  شـــركة 

املصدر§:§إدارة§أبحاث§السوق§-§الراجحي§املالية

نموذج العمل للشركة. 4

تتبنى§الشركة§نموذج§عمل§يستهدف§نمو§أصول§وأرباح§الشركة§ويقوم§على§مبدأ§تحقيق§

أعلى§معدل§للقيمة§املضافة،§ولذلك§تستثمر§الشركة§موارد§مالية§مقدرة§في§كل§مشروع§

يستوفي§الجدوى§الفنية§واالقتصادية§ويمكن§الشركة§من§تحقيق§أعلى§معدل§للقيمة§

املضافة.§وفي§هذا§السياق،§تركز§الشركة§على§الحصول§على§األرا�سي§غير§املطورة§في§

املراكز§الحضرية§الكبرى§)التي§تتوفر§فيها§قدرات§شرائية§عالية(§وتحقيق§قيمة§مضافة§

باكتمال§كل§مرحلة§من§مراحل§التطوير.§وتمر§عمليات§التطوير§بعدة§مراحل§تتبع§هيكل§

انتاجي§دقيق§يؤمن§تحقيق§قيمة§مضافة§في§كل§مرحلة§§كالتالي:§

املنتجاملدخالتمرحلة التطوير

1
الحصول 

على األرض

•§§أسس§اختيار§األرض§والتحقق§من§
إجراءات§امللكية§النظامية.

•§§شراء§األرض.
•§§استثمار§األرض.

•§§مقترح§استثمار§األرض§)مقترح§استثماري§
مجدي(.

أصل§يتميز§بملكية§قانونية§
وإمكانية§جيدة§للتطوير§
من§خالل§عرض§استثمار§

مجدي

عمـــل  نمـــوذج  الشـــركة  تتبنـــى 
وأربـــاح  أصـــول  نمـــو  يســـتهدف 
مبـــدأ  علـــى  ويقـــوم  الشـــركة 
للقيمـــة  معـــدل  أعلـــى  تحقيـــق 
تســـتثمر  ولذلـــك  المضافـــة، 
الشـــركة موارد ماليـــة مقدرة في 
كل مشـــروع يســـتوفي الجدوى 
ويمكـــن  واالقتصاديـــة  الفنيـــة 
أعلـــى  تحقيـــق  مـــن  الشـــركة 

المضافـــة. للقيمـــة  معـــدل 

سيولة مرتفعة

التأثير المحتمل

سيتم تعزيز 

الصكوك 

والسندات العقارية

شفافية

وتوثيق أفضل
تزايد عدد المشاركين 

 
ً
مما يضيف عمقا

للسوق

اإلقراض سيكون 

مضمونًا بالعقار  بداًل 

من الراتب

سوف يكون 

للمقرضين حق رجوع 

قانوني في حال 

العجز عن السداد

التأثير المحتمل ألنظمة الرهن العقاري الجديدة
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املنتجاملدخالتمرحلة التطوير

2
تخطيط 

املشروع

•§§تنظيم§املشروع.
•§§تحديد§إستراتيجية§وإجراءات§تنفيذ§

املشروع§.
•§§تحديد§إستراتيجية§وإجراءات§إدارة§

املشروع.
•§§تخصيص§املوارد.

§توزيع§
ً
هيكل§مشروع§شامال

للموارد§وخطة§عمل§فاعلة

3
تطوير§

املوقع

•§§التصميم§والتخطيط.
•§§الحصول§على§التراخيص§الالزمة.

•§§إزالة§املوانع§وتجريف§املوقع.
•§§أعمال§الحفر§والردم.

•§§تخطيط§األرض.

قطع§أرا�سي§شبه§مطورة

4
تطوير§البنية§

التحتَية

•§§إعداد§شبكات§الخدمات§املختلفة.
•§§املواد§والتقنية.

•§§رصف§الطرق§وممرات§املشاة.
•§§أعمال§التشجير.

قطع§أرا�سي§مطورة§بالكامل

5
تطوير§البنية§

الفوقية

•§§التصميم.
•§§خطة§اإلنشاء.
•§§املواد§والتقنية.

•§§االختبار§ومعالجة§األعطال§املحتملة.

وحدة§سكنية§شبه§جاهزة

6
التشطيب 
والديكور

•§§تشكيل§وتغطية§مرافق§السكن§واإلقامة.
•§§أعمال§السيراميك§وامليكانيكا§والكهرباء.

•§§أعمال§اللياسة§والدهان.
•§§األعمال§الخشبية.

•§§أعمال§الديكور§الداخلية§والخارجية.

وحدة§سكنية
§جاهزة

7
خدمات

ما بعد البيع

•§§صيانة§مجانية§ملدة§عام.
•§§ضمان§على§الهيكل§اإلنشائي§ملدة§تمتد§إلى§

10§أعوام.
•§§تزويد§العمالء§بمخططات§الوحدات§
السكنية§التي§توضح§كافة§التجهيزات§

للتسهيل§من§عمليات§الصيانة§الدورية§
والصيانة§العالجية§إن§دعت§الضرورة§لذلك.

•§§القيام§بأعمال§املسح§امليداني§الدوري§
للوقوف§على§مدى§رضا§العميل.

وحدة§سكنية
§مضمونة§الجودة

الشـــركة   اســـتراتيجيات  تتـــراوح 
العمـــل  نمـــوذج  تطبيـــق  فـــي 
مـــن مشـــروع ألخـــر، وذلـــك وفقـــًا 
ومحـــددات  الســـوق  لظـــروف 
التـــي تعتمد  كفـــاءة االســـتثمار 
اجتماعيـــة  عوامـــل  علـــى 
وماليـــة. وتجاريـــة  واقتصاديـــة 
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§
ً
تتراوح§استراتيجيات§الشركة§§في§تطبيق§نموذج§العمل§من§مشروع§ألخر،§وذلك§وفقا

اجتماعية§ عوامل§ على§ تعتمد§ التي§ االستثمار§ كفاءة§ ومحددات§ السوق§ لظروف§

واقتصادية§وتجارية§ومالية،§حيث§تركز§الشركة§على§تعزيز§مورادها§من§ثالث§شرائح§

تشمل§تطوير§وبيع§األرا�سي،§تطوير§املباني§السكنية§والتجارية§و§بناء§محفظة§أصول§

§من§رؤية§الشركة§بأن§تكون§أفضل§مزود§للحلول§العقارية§
ً
استثمارية§للتأجير.§وانطالقا

§تتبع§الشركة§نموذج§العمل§بطرق§متفاوتة§من§مشروع§ألخر§كما§ذكرنا§
ً
باململكة،§أحيانا

،§ففي§بعض§املشاريع§تقوم§بتطوير§األرا�سي§وإنشاء§عدد§محدود§من§املساكن،§ومن§
ً
آنفا

ثم§بيع§املساكن§لألفراد§وبيع§األرا�سي§املطورة§أو§شبة§املطورة§للشركات§واملستثمرين§

وصغار§املطورين،§مما§يؤدي§الى§تنمية§املشروع§ككل§وتنمية§استثمارات§الشركة§العقارية§

§أخرى§تنتهج§الشركة§التطوير§الحضري§الشامل§ومن§ثم§
ً
االخرى§بجانب§املشروع،§وأحيانا

تبيع§املساكن§لألفراد§وتحتفظ§ببعض§العقارات§السكنية§والتجارية§بمحفظة§األصول§

االستثمارية§ألغراض§التأجير.

§نستطيع§أن§نلخص§أن§امليزة§التنافسية§لشركة§دار§األركان§تتمحور§في§§تركيزها§
ً
وختاما

على§إقامة§املجمعات§السكنية§الكبيرة§والتي§تعظم§من§القيمة§املضافة§خالل§مراحل§

التطوير§كالتالي:

التطوير األفقي

n استهداف§املشاريع§املرغوبة§وذات§القيمة§من§خالل§اإلستحواذ§أو§اتفاقيات§اإلدارة.

§من§العناصر§املتميزة،§وتصميم§املخطط§
ً
n إعداد§خطط§التطوير§التي§تحوي§مزيجا

الرئيس§والحصول§على§املوافقات§والتصاريح§النظامية§الالزمة.

n تشييد§البنية§التحتية§الرئيسة.

n السعي§لتشكيل§تحالفات§تعاون§استراتيجية§مع§املطورين§اآلخرين§من§أجل§تعظيم§

قيمة§العقارات.

n بيع§األرا�سي§ملطورين§آخرين§وللمستثمرين§واملستهلكين§النهائيين.

التطوير الرأسي

n تطوير§وبناء§مشروعات§كبرى§تتجاوز§في§أهميتها§الحصول§على§إيرادات§مباشرة§إلى§

التأثير§بشكل§كبير§على§القيمة§في§املجتمعات§املحيطة§باملشروع.

دار  لشـــركة  التنافســـية  الميـــزة 
تركيزهـــا  فـــي   تتمحـــور  األركان 
المجمعـــات  إقامـــة  علـــى 
الســـكنية الكبيرة والتي تعظم 
خـــالل  المضافـــة  القيمـــة  مـــن 

. التطويـــر  مراحـــل 
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n تتمثل§املشاريع§الكبرى§التي§تطورها§شركة§دار§األركان§في:§)أ(§منتجات§للبيع§للحصول§

على§النقد§لتقليل§املخاطر§)وحدات§سكنية(،§أو§)ب(§أصول§تشغيلية§)مساحات§

تجارية،§ومجمعات§سكنية§لإليجار(§والتي§بمجرد§اكتمال§بناؤها§تحول§إلى§إدارة§

األمالك§والتأجير§لتشغيلها§والحصول§على§عوائد§من§التأجير.

اإلستراتيجية. 5

تبقى§دار§األركان§ملتزمة§بأهدافها§االستراتيجية§املتمثلة§في§تطوير§املجتمعات§املتكاملة§

املجتمع§ من§ الوسطى§ الطبقة§ بذلك§ §
ً
مستهدفة والبيئات§ التسوق§ ومراكز§ واملساكن§

السعودي.§وقد§مكنتنا§قدراتنا§على§تطوير§تلك§املجتمعات§من§بناء§عمل§تجاري§بأداء§

تشغيلي§عالي§ومركز§مالي§متقدم§وسمعة§طيبة§في§السوق§السعودي.

لقد§أوجد§تطوير§املجتمعات§املتكاملة§فرص§للنمو§املستمر§لنشاطاتنا§التجارية§الثالثة§

في§مجال§التطوير§العقاري§ويشمل§ذلك:§تطوير§األرا�سي،§التطوير§اإلسكاني§والتجاري،§

وإدارة§األمالك§والتأجير§واالستثمار§باألعمال§ذات§الصلة§باملجال§العقاري.

يتمثل§هدفنا§في§خفض§املخاطر§وتحقيق§االستقرار§وتحسين§الربحية§واإليرادات§عن§

أعمالنا§ تدفقات§ مختلف§ من§ واإليرادات§ الدخل§ مصادر§ تنويع§ في§ االستمرار§ طريق§

وزيادة§ رئيس§ كرافد§ األرا�سي§ تطوير§ نشاط§ على§ االعتماد§ بخفض§ وذلك§ التجارية،§

االستثمار§في§األصول§املدرة§للدخل§واالستفادة§من§الفرص§لبناء§وحدات§سكنية§وتجارية§

أكثر§ضمن§الخطط§التطويرية§للشركة.

خفـــض  فـــي  هدفنـــا  يتمثـــل 
االســـتقرار  وتحقيـــق  المخاطـــر 
واإليـــرادات  الربحيـــة  وتحســـين 
عـــن طريق االســـتمرار فـــي تنويع 
واإليـــرادات  الدخـــل  مصـــادر 
أعمالنـــا  تدفقـــات  مختلـــف  مـــن 

. يـــة ر لتجا ا
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استراتيجية التنوع باألصول

n مزيج األصول - ٢٠٠7م

n مزيج األصول – ٢٠١٣م

مشاريع سكنية 
وتجارية ١4٪

إدارة األمالك 
والتأجير

٪١4

تطوير أراضي 
٪7٢

مشـــاريع  مربـــع  متـــر  مليـــون   4,1
ســـكنية وتجاريـــة  تحـــت التنفيذ.

مشاريع سكنية 
وتجارية ١7٪

تطوير أراضي 
٪8١

إدارة األمالك 
والتأجير

٪٢
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التطوير السكني والتجاري  يمثل حجر الزاوية في نمو الشركة

يتمثل§هدفنا§في§إحسان§توظيف§الفرص§التطويرية§ضمن§مخططاتنا§لتطوير§املجتمعات§

املتكاملة§لبناء§أفضل§األصول§السكنية§والتجارية§ألغراض§البيع.

§لزيادة§بناء§الوحدات§السكنية§والتجارية§ألغراض§البيع§أو§التأجير§ضمن§
ً
ونهدف§أيضا

وفتح§ العروس،§ وشمس§ الرياض§ شمس§ مشروعي§ في§ الحالية§ التطويرية§ خططنا§

مشروعات§تطوير§جديدة§على§املدى§القصير§§سواء§من§أصول§األرا�سي§املطورة§التي§

§أو§من§خالل§فرص§جديدة.
ً
نمتلكها§حاليا

االســـتمرار فـــي تطويـــر األصـــول المـــدرة للدخـــل  من خـــالل مشـــروعاتنا 
التطويريـــة وعـــن طريـــق االســـتحواذ

للتأجير§على§املدى§املتوسط§ لدينا§هدف§تطوير§نمو§ملحوظ§لقاعدة§أصولنا§املعدة§

لخفض§التذبذب§في§إيرادات§الشركة§وتحسين§أرباحها.

تبلغ§قيمة§محفظة§األصول§التأجيرية§الحالية§للشركة§2٫٧§مليار§ريال§سعودي،§تشمل§

واحد§من§أكبر§املراكز§التجارية§بمدينة§الرياض،§باإلضافة§إلى§أصول§سكنية§وتجارية§في§

مدينتي§الرياض§ومكة.§وسوف§نستمر§في§االستفادة§من§مشروعاتنا§لتطوير§املجتمعات§

املتكاملة§في§تنمية§محفظة§األصول§التأجيرية§من§خالل§البناء§واإلحتفاظ§بأصول§سكنية§

وتجارية§في§مشروع§شمس§العروس§§ومجمع§سكني§مغلق§في§مشروع§شمس§الرياض.§

السكنية§ املباني§ من§ باملزيد§ أصولنا§ محفظة§ وزيادة§ لدعم§ بنشاط§ نسعى§ أننا§ كما§

والتجارية§ألغراض§التأجير§عن§طريق§االستحواذ§وذلك§بما§يناسب§املعايير§االستثمارية§

للشركة.

استثمارات إستراتيجية أخرى تدعم نموذج أعمال الشركة

العقاري،§ للتطوير§ أنشطة§مكملة§ في§ أخرى§ استراتيجية§ ات§ باستثمار§ الشركة§ تقوم§

في§ اقتصادية§ جدوى§ ذات§ أخرى§ استثمارية§ فرص§ عن§ البحث§ اإلدارة§ وستواصل§

املستقبل§املنظور.§

الحصول على مصادر التمويل العالمية واإلقليمية والمحلية 
لقد§نجحت§دار§األركان§في§تنويع§مصادر§تمويلها§ودعم§نموذج§أعمالها،§وسوف§تستمر§

على§ذلك§النهج§لتحقيق§املزيد§من§التنويع§لدعم§التغييرات§اإلستراتيجية§التي§تجري§في§

§من§هذا§فإنه§يتوقع§أن§تتزايد§صيغ§التمويل§املرتبطة§بتطوير§
ً
أعمال§الشركة.§وانطالقا

مشاريع§§أو§أصول§التأجير§بشكل§نسبي§حسب§إستراتيجية§تنويع§مصادر§اإليرادات،§مما§

يتوقع§أن§يؤدي§إلى§قروض§طويلة§األجل§وتكلفة§تمويل§أقل.

500,000 متر مربع مســـاحات تأجيرية 
وتجارية. سكنية 

2.7 مليـــار ريـــال ســـعودي أصول 
عقارية اســـتثمارية مـــدرة للدخل.

ســـعودي   ريـــال  مليـــون   747
إســـتراتيجية اســـتثمارات 
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“يورومونـــي”  مجلـــة  اختـــارت 
الدولية المتخصصـــة في قطاع 
والمصرفيـــة  الماليـــة  الصناعـــة 
للتطويـــر  األركان  دار  شـــركة 
العقـــاري كأفضل مطـــور عقاري 
ســـكني فـــي المملكـــة العربية 

الســـعودية.

عالقة§دار§األركان§بأسواق§الصكوك§العاملية§ترجع§إلى§العام§200٧م،§والشركة§ملتزمة§
§من§خالل§التنويع§ودخول§أسواق§أخرى§

ً
باملحافظة§على§تلك§العالقة§وامل�سي§بها§قدما

للصكوك.

تستدين§الشركة§باعتدال§مقارنة§بالشركات§العقارية§األخرى§في§املنطقة§وعلى§املستوى§

العالمي،§وتخطط§لالستمرار§في§املحافظة§على§املستويات§الحالية§للدين.§

وفي§الوقت§الحالي،§تتمتع§شركة§دار§األركان§بالتصنيف§االئتماني§+B§من§وكالة§ستاندرد§
آند§بورز§مع§نظرة§مستقبلية§ايجابية،§وإدارة§الشركة§ملتزمة§بالسعي§لتحسين§مستوى§

التصنيف§اإلئتماني§واتخاذ§كافة§السبل§لتعزيز§النظرة§اإليجابية§وترقيتها.

كما§تتمتع§الشركة§بالتصنيف§االئتماني§AA3/P1،§مع§نظرة§مستقبلية§مستقرة§من§

وكالة§التصنيف§االئتماني§املاليزية§“رام”§.

تطوير العقارات السكنية والتجارية . 6

6. ١     جائزة “أفضل مطور عقاري في المملكة العربية السعودية” 
من يوروموني

اختارت§مجلة§“يوروموني”§الدولية§املتخصصة§في§قطاع§الصناعة§املالية§واملصرفية§

شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§كأفضل§مطور§عقاري§سكني§في§اململكة§العربية§

§للتصنيف§واملسح§السنوي§التاسع§الذي§أجرته§املجلة§ضمن§نشاط§
ً
السعودية،§وفقا

§
ً
§ملحوظا

ً
§تنافسيا

ً
القطاع§العقاري§حول§العالم.§حيث§أظهرت§شركة§دار§األركان§تفوقا

عزز§من§مكانة§الشركة§واختيارها§كرائدة§لقطاع§التطوير§العقاري§في§اململكة§العربية§

املحلية§ السوق§ تغذية§ من§ نتها§
ّ
مك التي§ وقوتها§ العالية§ إمكاناتها§ بفضل§ السعودية،§

باملجتمعات§السكنية§املتطورة§واملشاريع§العقارية§لتلبية§النمو§املتزايد§على§الوحدات§

السكنية§ال§سيما§في§ظل§النمو§املتسارع§في§عدد§السكان§وخاصة§شريحة§الشباب.

6. ٢     جائزة "المركز األول لقطاع التطوير العقاري في السعودية" 
من فوربس الشرق األوسط

ت§شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§كأول§شركة§في§
ّ
حل

قطاع§التطوير§العقاري§في§اململكة§ضمن§قائمة§أقوى§500§§

الشرق§ قائمة§فوربس§ العربي§بحسب§ العالم§ في§ شركة§

مجلة§ تنظمه§ الذي§ التصنيف§ ضمن§ وذلك§ األوسط،§

فوربس§الشرق§األوسط§ألقوى§الشركات§في§العالم§العربي§

واالقتصادية§ االجتماعية§ التنمية§ دعم§ في§ تسهم§ والتي§

في§الشرق§األوسط.§واستندت§قائمة§فوربس§إلى§معايير§

دقيقة§في§دراستها§التحليلية§ألكثر§من§٧00§شركة§عربية§

مدرجة§في§أسواق§10§بلدان§عربية.
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6. ٣     مشروع شمس الرياض

تطور§الشركة§بشمال§غرب§الرياض،§في§حي§الدرعية،§مشروع§شمس§الرياض،§ثاني§مشاريعها§من§

البيئات§السكنية§املتكاملة.§ويعد§املشروع§من§أكبر§املشاريع§اإلسكانية§التي§يتم§تطوريها§باململكة§حيث§

يمتد§مخططه§الرئي�سي§على§مساحة§إجمالية§قدرها§5§مليون§متر§مربع.§يستهدف§املشروع§شريحة§

الدخل§املتوسط§وفوق§املتوسط§ويتميز§بالعديد§من§املزايا،§منها§على§سبيل§املثال،§ارتفاع§مستوى§

أرض§املشروع§ذات§اإلطالله§الخالبه§على§وادي§حنيفة،§والساحات§الفسيحة§واملسطحات§الخضراء§

واملساحات§املخصصة§ملختلف§املناشط§الرياضية§واالجتماعية§والثقافية§ومرافق§الخدمات§العامة§

§عن§البنية§التحتية§القوية§التي§تؤهل§املشروع§ليكون§حي§سكني§ذكي§ذي§بنية§رقمية§
ً
األخرى.§هذا§فضال

متعددة§الخدمات.§

حتى§نهاية§العام§2013م،§بلغت§نسبة§اإلنجاز§بأعمال§البنية§التحتية§للمشروع§4٧%.§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§٨105§ورقم§٨10٧§وفحصهما§وتسليمهما§للشركة§السعودية§للكهرباء.§وفيما§يخص§خدمات§املياه،§تم§تزويد§

شركة§املياة§الوطنية§باملعلومات§املتعلقة§بمتطلبات§املشروع§من§املياه،§والتي§باشرت§خالل§العام§2011م§بتمديد§شبكة§املياه،§و§بناء§

§.
ً
الخزان§االستراتيجي§الرئي�سي§ملنطقة§املشروع§عموما

خالل§األعوام§2012م،§2013م،§تم§بيع§ما§مجمله§2٫6§مليون§متر§مربع§لشركة§سابك§و§آخرين.§بعد§اتمام§صفقة§البيع§لشركة§

سابك§قامت§الشركة§بعمل§تغييرات§باملخطط§الرئيس§للمشروع§وجاري§الحصول§على§املوافقات§النهائية§على§التغييرات§من§الجهات§

الحكومية§املختصة،§ويتوقع§اإلنتهاء§منها§خالل§الربع§األول§من§عام§2014م.§تشمل§تلك§التغيرات§إعادة§توزيع§مسطحات§البناء§

باملشروع،§باإلضافة§إلى§بناء§مجمع§سكني§مغلق§يضاف§إلى§قائمة§األصول§ذات§العوائد§التأجيرية§يتسع§لحوالي§)1,110(§وحدة§سكنية.§

حيث§تم§اإلنتهاء§من§دراسات§السوق§التفصيلية§للمجمع§السكني§املغلق§وجاري§العمل§على§طرح§مناقصة§ألعمال§التصميمات.§يجري§

§على§طرح§مناقصة§إلعادة§تصميم§البنية§التحتية§في§ضوء§التغيرات§األخيرة§للمخطط§العام§وطرح§مناقصة§لرصف§الطرق§
ً
العمل§أيضا

الرئيسة§للمشروع.§وفيما§يلي§تفاصيل§املشروع§باألرقام:§

مشروع شمس الرياض

الرقمالبيان

2٫4§مليون§متر§مربع§املساحة§اإلجمالية§املتبقية§باملشروع

§1,110§وحدةوحدات§سكنية§مخصصة§للتأجير§

250§وحدةوحدات§سكنية§مخصصة§للبيع§

3٨٩,000§ألف§متر§مربعمساحة§أرض§تجارية§للبيع§

4٧%نسبة§اكتمال§البنية§التحتية§

§للخطة§التطويرية§الحالية§
ً
*األرقام§وفقا
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6. 4     مشروع شمس العروس 

مشروع§شمس§العروس§هو§§ثالث§مشاريع§البيئات§السكنية§املتكاملة§للشركة،§ويقع§شرق§مدينة§جدة§

§على§بعد§12§كيلو§متر§من§وسط§املدينة.§تبلغ§مساحته§اإلجمالية§
ً
على§امتداد§شارع§فلسطين§شرقا

حوالي§ثالثة§ماليين§متر§مربع§من§األرا�سي§املطورة§املعدة§للبناء.§تم§ربط§املشروع§بطريق§فلسطين§)وهو§

§وطوله§4§كليومترات§ويضم§
ً
طريق§تجاري§حيوي§بمدينة§جدة(§من§خالل§طريق§فرعي)عرضه§52§مترا

§بعام§2011م.§
ً
خمسة§مسارات،§ثالثة§مسارات§رئيسة§ومساران§للخدمة(،§وتم§تدشين§الطريق§فعليا

انعكس§ربط§املشروع§بشارع§فلسطين§على§سرعة§نمو§املنطقة§كنافذة§توسع§ملدينة§جدة،§مما§أدى§

إلى§زيادة§كبيرة§بالقيمة§السوقية§ألرض§املشروع.§وقد§دعم§رفع§معامل§البناء§للمشروع،§بزيادة§مساحة§البناء§بنسبة§100%،§الطلب§

.
ً
على§العقارات§بمنطقة§املشروع§مما§ساهم§بنمو§القيمة§أيضا

§عملت§الشركة§على§صيانة§وتحسين§البنية§التحتية§للمشروع،§وشمل§ذلك§عمل§اإلصالحات§الالزمة§للطرق§الداخلية§واألرصفة،§

والعمل§على§إعادة§تأهيل§واصالح§شبكة§الكوابل§األرضية§إلنارة§الطريق§الرئيس§باملشروع§وإمداد§الكهرباء§والتشجير.§كما§تم§اإلنتهاء§

من§تصميم§مسجدين§ويتوقع§البدء§في§أعمال§اإلنشاءات§لهما§خالل§العام§2014م.

خالل§األعوام§2012م§،§2013م§قامت§الشركة§ببيع§قطع§أرا�سي§سكنية§مطورة§باملشروع،§وفيما§يلي§تفاصيل§املشروع§باألرقام:

مشروع شمس العروس

الرقمالبيان

1٫3§مليون§متر§مربع§املساحة§اإلجمالية§الصافية§املتبقية§باملشروع

1٫1§مليون§متر§مربعمساحة§سكنية§مخصصة§للبيع

3,304§وحدةوحدات§سكنية§مخصصة§للتأجير

1٩0§ألف§متر§مربعمساحة§تجارية§مخصصة§للتأجير

100%نسبة§اكتمال§البنية§التحتية§

§للخطة§التطويرية§الحالية§
ً
*األرقام§وفقا

6. 5     مشروع التالل

يقع§املشروع§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§٨§كم§من§مسجد§قباء.§بدأ§املشروع§

بمساحة§تطوير§إجمالية§قدرها§حوالي§2٫2§مليون§متر§مربع،§وتم§تطوير§كامل§املخطط§كقطع§أرا�سى§مطورة،§

تم§بناء§4٩٩§فيال§تم§بيعها§بالكامل.§كما§تم§بيع§مساحات§كبيرة§من§األرا�سي§املطورة.§وتعمل§الشركة§على§

بناء§مجمع§تجاري§بمساحة§تأجيرية§قدرها§4§أآلف§متر§مربع،§سيتم§األحتفاظ§به§للتأجير§وجاري§العمل§بأعمال§التصميم§لهذا§املجمع§

التجاري،§و§من§املتوقع§أن§يبدأ§البناء§به§خالل§العام§2014م.§وفيما§يلي§تفاصيل§املشروع§باألرقام.
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مشروع التالل

الرقمالبيان

0٫5§مليون§متر§مربع§املساحة§اإلجمالية§الصافية§املتبقية§باملشروع

45٧§§ألف§متر§مربعمساحة§األرا�سي§السكنية§املخطط§بيعها

4§أآلف§متر§مربعمساحة§بناء§تجارية§مخطط§بناءها§واالحتفاظ§بها§ألغراض§التأجير

100%نسبة§اكتمال§البنية§التحتية§

§للخطة§التطويرية§الحالية§
ً
*األرقام§وفقا

6. 6    مشروع تطوير منطقة قصر خزام

§على§طرح§لشركات§التطوير§العقاري§من§القطاع§الخاص،§
ً
تأسست§شركة§تطوير§خزام§العقارية§بناء

وقد§تم§اختيار§شركة§دار§األركان§من§بين§)3٧(§شركة§منافسة§كشريك§مطور§في§ربيع§الثاني§142٩هـ،§

نظرًا§ملا§تتمتع§به§الشركة§من§خبرة§فنية§و§سجل§حافل.§§وتم§تأسيس§شركة§خزام§العقارية§وهي§

شركة§ذات§مسئولية§محدودة،§مقرها§الرئيس§مدينة§جدة،§ومسجلة§بموجب§السجل§التجاري§رقم§

40301٩3٩0٩§بتاريخ§1430/10/25هـ،§برأس§مال§قدره§)540٫2٨٧٫2٨0(§مليون§ريال،§تمتلك§فيه§شركة§جدة§للتنمية§والتطوير§

العمراني§نسبة§)4٩%(§قدمت§كحصة§عينية§أرض§بمساحة§)252٫040٫45م2(§قّيمت§بقيمة§قدرها§)264٫٧40٫٧٧0(§مليون§ريال،§

مقابل§)51%(§لشركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§تمثل§قيمة§قدرها§)2٧5٫546٫510(§مليون§ريال§تم§دفعها§نقدًا.

والغرض§الرئيس§لتأسيس§الشركة§هو§تطوير§منطقة§قصر§خزام§واألحياء§املحيطة§به؛§ويعد§هذا§املشروع§أضخم§مشروع§ملعالجة§

ّوجت§هذه§املبادرة§برعاية§كريمة§من§لدن§مقام§خادم§الحرمين§الشريفين§امللك§
ُ
وتطوير§املناطق§العشوائية§في§منطقة§جدة.§§وقد§ت

عبدهللا§بن§عبدالعزيز§بوضع§حجر§األساس§لهذا§املشروع§التنموي§الطموح.

وبحمد§هللا§فقد§تم§إنجاز§العديد§من§األهداف§لهذا§املشروع§والتي§منها§ما§يلي:

إعداد§مخطط§عام§للمشروع§حظي§بموافقة§وزارة§الشئون§البلدية§والقروية§بالقرار§الصادر§رقم§1306٩§في§1431/03/0٩هـ،§وتم§§§

صدر§مخطط§تنظيمي§معتمد§له§برقم§15/م/ت/ش.§§وقد§تجلت§خبرات§شركة§دار§األركان§
ُ
اعتماده§من§معالي§أمين§محافظة§جدة§وأ

الفنية§من§خالل§تطوير§املخطط§العام§حيث§حاز§على§جائزة§مكة§للتميز§العمراني.

اإلنتهاء§من§إعداد§جميع§صحائف§نزع§ملكيات§العقارات.§§

اإلنتهاء§من§تقييم§العقارات§املزمع§نزعها§واعتماد§كشوفات§التقييم§من§الجهات§ذات§العالقة.§§

اإلنتهاء§من§عمل§مسح§اجتماعي§واقتصادي،§قام§به§مكتب§متخصص،§ملالك§عقارات§منطقة§املشروع§بهدف§تحديد§خصائص§§§

السكان§االقتصادية§واالجتماعية§ووضع§دراسة§متكاملة§للتعامل§مع§آلية§انتقالهم.

اإلنتهاء§من§عمل§دراسات§فنية§الحتياجات§كامل§املشروع§من§البنية§التحتية§من§شبكات§الطرق،§الطاقة§الكهربائية،§تغذية§باملياه،§§§

الصرف§الصحي،§وتصريف§مياه§األمطار،§الري،§وشبكات§االتصاالت.

نجزت§أعمال§اإلخالء§والهدم§واإلزالة؛§كما§تم§إنجاز§قرارات§الذرعة§وهي§بانتظار§موافقات§الجهات§املعنية§
ُ
بالنسبة§للمرحلة§األولى:§فقد§أ

§لعرضها§على§املستثمرين.
ً
إلكمال§فرزها§وإصدار§صكوكها§تمهيدا
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وبالنسبة§للمرحلة§الثانية:§فقد§اكتملت§أعمال§الرفع§املساحي§والتثمين§واعتماد§التثمين؛§وهي§بانتظار§موافقات§الجهات§املعنية§

§لإلزالة.
ً
لإلعالن§للمالك§باإلخالء§تمهيدا

إدارة األمالك والتأجير. 7

7. ١     نظرة عامة 

§مع§استراتيجيتها§فى§تحقيق§تقدم§في§نمو§األصول§العقارية§األستثمارية§للتأجير.§في§نهاية§العام§2013م§بلغت§
ً
استمرت§الشركة§اتساقا

قيمة§األصول§العقارية§االستثمارية§للتأجير§2,٧§مليار§ريال§سعودي§تمثل§نسبته§14%§من§محفظة§األصول§العقارية§للشركة.§

من§املتوقع§أن§يواصل§معدل§نمو§األصول§العقارية§املخصصة§للتأجير§§في§االرتفاع§املتسارع،§حيث§تركز§استراتيجية§الشركة§على§املدى§

املتوسط§على§زيادة§التركيز§لنمو§مساهمة§الدخل§الناتج§من§شريحة§إدارة§األمالك§والتأجير.

§ألفضل§املمارسات§واملعايير§
ً
§في§تطوير§خدمة§إدارة§األمالك§وفقا

ً
بينما§تتوسع§الشركة§في§شريحة§إدارة§األمالك§والتأجير،§تحرز§تقدما

§”BOMA“§الدولية،§وتستهدي§في§ذلك§باملعايير§§واملبادئ§التوجيهية§§الصادرة§من§أبرز§املنظمات§الدولية§الرائده§في§إدارة§األمالك§مثل

)جمعية§مالك§ومديري§املباني(،§و”RICS”§)املعهد§امللكي§للمساحين§القانونيين(§و”IFMA”§)الرابطة§الدولية§إلدارة§املرافق§(.

كما§يدعم§جودة§خدمات§إدارة§األمالك§بالشركة§استخدام§نظم§املعلومات§العاملية§املتطورة،§حيث§استثمرت§الشركة§في§نظام§

§ألفضل§املمارسات§والضوابط§إلدارة§عالقات§العمالء،§
ً
معلومات§أوراكل§لتخطيط§وإدارة§املوارد،§والذي§يوفر§خدمة§إدارة§األمالك§وفقا

وإدارة§الخدمات،§واإلدارة§املالية،§وإدارة§دورة§حياة§األصول§العقارية.

7. ٢     أحداث مهمة بإدارة األمالك والتأجير خالل العام ٢٠١٣م 

7. ٢. ١   تدشين »القصر مول« من قبل سمو أمير منطقة الرياض
تحت§الرعاية§الكريمة§من§صاحب§السمو§امللكي§األمير§خالد§بن§بندر§§بن§عبد§العزيز§آل§سعود،§أمير§منطقة§الرياض،§تم§حفل§التدشين§

الرسمي§لـ§“القصر§مول”§بشهر§§يونيو§2013م.§وتشرف§حفل§األفتتاح§بحضور§العديد§من§الشخصيات§العامة§ورجال§األعمال§

والزائرين.§
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§من§املعارض§التجارية،§واستمع§إلى§شرح§مفصل§عن§“القصر§
ً
قام§أمير§الرياض§بقص§شريط§األفتتاح،§وتجول§في§أرجاء§املول§وزار§عددا

§لسموه§بمناسبة§االفتتاح،§
ً
§تذكاريا

ً
مول”§من§األستاذ/§يوسف§بن§عبدهللا§الشالش،§رئيس§مجلس§إدارة§الشركة،§وقدم§سعادته§درعا

وشكره§على§تشريفه§املناسبة§وأثنى§على§دعمه§املستمر§لقطاع§األعمال.

7. ٢. ٢   جائزة المشروع التجاري األول لـ القصر مول من أريبيان بزنس

نالت§الشركة§جائزة§“املشروع§التجاري§األول”§في§العام§2013م§عن§مشروعها§“القصر§مول”§من§مجلة§أريبيان§بزنس،§وذلك§ضمن§

الحفل§السنوي§الذي§تنظمه§مجلة§»أريبيان§بزنس«§الصادرة§عن§مجموعة§)ITP(،§ألفضل§الشخصيات§والشركات§في§قطاع§األعمال§

في§الشرق§األوسط§لعام§2013م.§وتم§تكريم§الشركة§ضمن§الحفل§الذي§أقامته§مجلة§أريبيان§بزنس§في§فندق§الفيصلية§في§مدينة§

الرياض.§وأعرب§سعادة§رئيس§مجلس§إدارة§شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§األستاذ§يوسف§بن§عبدهللا§الشالش§عن§اعتزاز§الشركة§

§لسلسلة§الجوائز§املتتالية§التي§حصدتها§شركة§دار§األركان§في§عام§
ً
بفوز§مشروعها§“القصر§مول”§بهذه§الجائزة،§والتي§تأتي§استمرارا

§بمسيرتها§الناجحة§ومشاريعها§املتميزة.
ً
§للشركة§واعترافا

ً
2013م،§وتمثل§تقديرا

7. ٣  نمو المساحات العقارية تحت إدارة األمالك العقارية  بالشركة

بلغ§إجمالي§املساحات§العقارية§اململوكة§للشركة§أكثر§من§430§§ألف§متر§مربع،§وفيما§يلي§وصف§مختصر§لنسب§التأجير§بها§

حسب§املناطق§في§نهاية§العام§2013م.

نسبة§التأجيراملساحة§التأجيرية§§)باألمتار§املربعة(املنطقة

53§%233,٩5٧§سكنيمنطقة الرياض

٧1§%134,314§تجاري

0%1٩,٩06§مكاتب§

100§%3٨,4٧5§سكنياملنطقة الغربية

100§%4,٨1٨تجاري

431,4٧0اإلجمالي

7. 4     وصف لمحفظة أصول التأجير

7. 4. ١   عقارات التأجير بمشروع القصر

مشروع§القصر،§أول§مشاريع§الشركة§في§التطوير§الحضري§الشامل،§والحائز§على§جائزة§أكبر§مشروع§إسكاني§في§اململكة§لعام§2011م§

§النموذج§الذي§يقتدى§به§في§التطوير§الحضري§الشامل§بمدينة§الرياض،§حيث§التخطيط§العمراني§
ً
من§وزارة§االسكان،§يعد§حاليا

الفسيح§الذي§يشمل§الحدائق§واملتنزهات§واملراكز§التجارية§واملباني§اإلدارية§لعدد§من§الجهات§الحكومية،§إضافة§إلى§املساجد§واملدارس§

ومواقف§السيارات،§واملرافق§الرياضية§والترفيهية.

تضم§محفظة§عقارات§التأجير§بمشروع§القصر§عدد§1,3٧0§شقة§سكنية،§و§٩1§فيال§سكنية،§و§34٨§محل§ومعرض§ومبنى§مكاتب§يضم§
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65§مكتب.§يقع§مشروع§القصر§في§حي§السويدي§جنوب§وسط§مدينة§الرياض،§والذي§

§من§الشركات§والجهات§الحكومية§إلسكان§موظفيهم.
ً
يعد§مستهدفا

تتمتع§عقارات§التأجير§بمشروع§القصر§بمركز§تناف�سي§ممتاز§§بالسوق،§وذلك§من§خالل§

وجود§هذا§العدد§الكبير§من§الوحدات§بنفس§املوقع،§مما§ساعد§مجمع§القصر§على§

جذب§مزيج§من§املستأجرين§عالي§الجودة،§وبعقود§مجزية§وطويلة§االجل،§تتراوح§مابين§

§مع§استراتيجية§
ً
3-5§سنوات،§مع§كيانات§حكومية§وشركات§خاصة.§ويأتي§هذا§متماشيا

الشركة§التي§تهدف§الستغالل§تدفقاتها§النقدية§املنتظمة§من§عقود§تأجير§العقارات§

كضمان§مقابل§تمويل§توسع§استثماراتها.§

وكمثال§على§مزيج§املستأجرين،§وزارة§الخارجية،§واملستشفى§العسكري§بالرياض،§وفندق§

الريتز§كارلتون§ومستشفى§الحمادي§إلسكان§موظفيهم،§وبودل§للشقق§املفروشة،....§الخ.§

مـــن  الكريمـــة  الرعايـــة  تحـــت 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خالـــد بـــن بندر بـــن عبـــد العزيز آل 
ســـعود، أميـــر منطقـــة الريـــاض، 
الرســـمي  التدشـــين  حفـــل  تـــم 
لــــ “القصـــر مـــول” بشـــهر يونيـــو 

2013م. 
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7. 4. ٢   القصر مــول

القصر§مول§واحد§من§أكبر§مراكز§التسوق§بمدينة§الرياض.§منذ§افتتاحه§الرسمي§في§

يونيو§عام§2012م،§يوفر§§القصر§مول§املصمم§على§أحدث§وأفخم§طراز،§تجربة§تسوق§

فريدة§لسكان§مدينة§الرياض،ال§سيما§سكان§وسط§وجنوب§وغرب§الرياض،§عبر§أكثر§من§

٩0,000§الف§متر§من§املساحات§التجارية§والترفيهية§تعرض§مجموعة§واسعة§من§املتاجر§

واملحالت§تقدم§ملتسوقيها§كل§ما§يحتاجونه§من§سلع§وخدمات§تحت§سقف§واحد.

تبلغ§مسطحات§البناء§بالقصر§مول§حوالي§250,000§متر§مربع§)تعد§األكبر§ملركز§تجاري§

بمدينة§الرياض(§وتتكون§من§§ثالثة§طوابق،§تحتوي§على§أكثر§من§350§متجر§ومرافق§

للترفيه§العائلي§واملطاعم،§وطابقين§مواقف§السيارات§بطاقة§استيعابية§تبلغ§حوالي§

2,200§سيارة.

بلغت§نسبة§التأجير§بالقصر§مول§في§نهاية§2013م§٨٧%،§ويضم§مزيج§املستأجرين§نخبة§

من§األسماء§املتميزة§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§

كات�سي§ )§مثل§ للتجارة§وتعرض§ماركات§معروفة§ أنوال§ دي§كي§ومانجو(،§ومجموعة§

كات�سي،إتام§،إتام§لنجيريا§ومارو(،§ورد§تاغ،§وساكو.

حصـــل القصر مـــول علـــى جائزة 
فـــي  األول”  التجـــاري  “المشـــروع 
العـــام 2013م مـــن مجلـــة أريبيـــان 

. نس بز
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7. 4. ٣   أبراج العزيزية

تحظى§أبراج§العزيزية§بموقع§مميز§في§مدينة§مكة§املكرمة،§في§حي§العزيزية§الجنوبية§

§عن§املسجد§
ً
،§وعلى§بعد§5٫5§كيلومتر§تقريبا

ً
على§شارع§األمير§سلطان§طريق§الهدا§سابقا

الحرام،§و3§كيلومتر§عن§مشعر§منى.§

تتكون§أبراج§العزيزية§من§سبعة§أبراج،§منها§3§أبراج§أمامية§تطل§على§شارع§األمير§سلطان§

بطول§٨6§متر،§وتتألف§من§عدد§12§طابق§سكني§متكرر،§و4§أبراج§خلفية§تتألف§من§11§

طابق§سكني§متكرر،§هذا§باإلضافة§إلى§5§طوابق§خدمية،تشمل§ميزانين§وطابقين§مواقف§

وطابق§خدمات.§

تبلغ§مساحة§البناء§ألبراج§العزيزية§٧6,4٨6§متر§مربع،§تشمل§مساحات§تأجيرية§تجارية§

قدرها§§4,٨1٨§متر§مربع،§ومساحات§تأجيرية§سكنية§صافية§قدرها§3٨,4٧5§متر§مربع.§

بلغت§نسبة§التأجير100%§كما§في§نهاية§2013م.

7. 4. 4   فلل المصيف  

يقع§مجمع§املصيف§السكني§في§حي§املصيف§في§شمال§مدينة§الرياض،§ويطل§على§شارع§

زهير§بن§ابي§سلمى§من§الطريق§الدائري§الشمالي.§يتكون§املجمع§من§26§فيال§دوبلكس§

داخل§)كومباوند(§مغلق§مخصص§للسكن،§ويحيط§بالفلل§مساحات§خضراء§ومالعب§

لألطفال§ومواقف§للسيارات.§شارفت§أعمال§التجديد§للمجمع§على§االنتهاء§ومن§املتوقع§

أن§تطرح§للتأجير§§خالل§النصف§األول§من§عام§2014م.

بموقـــع  العزيزيـــة  أبـــراج  تحظـــى 
مميـــز في مدينة مكـــة المكرمة، 
الجنوبيـــة  العزيزيـــة  حـــي  فـــي 
على شـــارع األمير سلطان طريق 
 5.5 بعـــد  وعلـــى  ســـابقًا،  الهـــدا 
المســـجد  عـــن  تقريبـــًا  كيلومتـــر 
الحـــرام، و3 كيلومتر عن مشـــعر 

 . منى
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القوائم المالية. 8

الجمعية  قبل  من  المكلف  اآلخر  للمراجع  الموقوف  القانوني  المراجع  عمل  نطاق  اسناد       ١  .8

العمومية

الهيئة§ إلى§خطاب§ فيه§ اإلشارة§ تمت§ وتاريخ§2013/12/10م،§ برقم§٧134/4§ املالية§ السوق§ هيئة§ من§ الشركة§خطاب§ إلى§ ورد§

رقم§٧4/433§ القانونيين§ املحاسبين§ نظام§ أحكام§ في§مخالفات§ التحقيق§ لجنة§ قرار§ القانونين§§املتضمن§ للمحاسبين§ السعودية§

وتاريخ§1433/12/2٩ه§§بتوقيع§عقوبة§اإليقاف،§للمحاسب§القانوني§للشركة§السادة/§شركة§طالل§أبوغزالة§وشركاه§محاسبون§

قانونيون.§§وحيث§أن§املحاسب§القانوني§املشار§إليه§واملنفذه§فى§حقه§عقوبة§اإليقاف§ال§يمارس§عمله§بمراجعة§حسابات§الشركة§

§مع§املحاسب§القانوني§السادة/§بكر§أبو§الخير§وشركاؤهم§ديلويت§آند§توش§كمراجعين§خارجيين§للحسابات§
ً
منفردا،§وتم§اختياره§مجتمعا

§إليقافه،§ولضمان§إصدار§نتائج§الربع§الرابع§لعام§2013م،§والنتائج§املالية§
ً
للعام§املالى§2013م§من§قبل§الجمعية§العمومية.§ونظرا

السنوية§املدققه§بموعدها§دون§تأخير.§قامت§الشركة§بإسناد§نطاق§العمل§الذي§كان§في§عهدة§املحاسب§القانوني§املوقوف§للمحاسب§

القانوني§اآلخر§املكلف§السادة§/§بكر§أبو§الخير§وشركاؤهم§ديلويت§آند§توش§وتم§استصدار§القوائم§املالية§من§قبل§مراجع§واحد.

8. ٢     قائمة الدخل للسنوات المالية من ٢٠٠9م إلى ٢٠١٣م

الجدول§التالي§يوضح§قائمة§الدخل§للسنوات§املالية§الخمس§األخيرة،§ولإلطالع§على§التفاصيل§ُيرجى§مراجعة§القوائم§املالية§املوحدة§

املدققة§واإليضاحات§املرفقة§بها.

20132012201120102009البيان) بآالف الرياالت السعودية(

2,٩31,16٨3,55٧,0٧23,312,5104,141,٩٨15,464,053إيرادات§العمليات

)2,٩56,٩16()2,3٧٧,٧24()1,٩43,4٩٧()2,163,366()1,٧٧٨,0٩٧(تكلفة§املبيعات

2,50٧,13٧§1,153,0٧11,3٩3,٧061,36٩,0131,٧64,25٧مجمل§الربح

)1٨6,2٩2()146,5٩٩()11٨,5٩4()20٩,2٧٩()1٨2,6٩2(مصاريف§األعمال§الرئيسة

٩٧0,3٧٩1,1٨4,42٧1,250,41٩1,61٧,65٨2,320,٨45صافي§دخل§السنة§من§األعمال§الرئيسية

)146,230()214,311()212,٨0٩()264,0٨6()313,٩5٩(مصاريف§تمويل

42,5٧0٩3,626٩٩,6٩٩٧٩,3641,٩36اإليرادات§األخرى

6٩٨,٩٩01,013,٩6٧1,13٧,30٩1,4٨2,٧112,1٧2,6٧٩صافي§الدخل§قبل§مخصص§الزكاة

)50,000()2٧,000()4٩,3٧4()25,430()1٧,52٨(مخصص§الزكاة§التقديري

6٨1,462٩٨٨,53٧1,0٨٧,٩351,455,٧112,122,6٧٩صافي§دخل§السنة

0٫630٫٩21٫011٫351٫٩٧ربحية§السهم
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رسم توضيحي إليرادات الشركة وصافي الدخل لألعوام )٢٠٠9 – ٢٠١٣(

8. ٣     قائمة المركز المالي للسنوات المالية  من ٢٠٠9م إلى٢٠١٣م 

الجدول§التالي§يوضح§البنود§الرئيسة§لقائمة§املركز§املالي§للسنوات§املالية§الخمس§األخيرة.§ولإلطالع§على§تفاصيل§هذا§الجدول§ُيرجى§

مراجعة§القوائم§املالية§املوحدة§املدققة§واإليضاحات§املرفقة§بها.

20132012201120102009البيان )بآالف الرياالت السعودية(

األصول

5,0٩٩,4123,552,4٧٨6,411,45٨3,٨6٨,٨154,26٨,٩٨1األصول§املتداولة

1٩,023,5501٨,350,13٧1٧,606,6٩٧1٩,3٨٩,0201٩,224,٨٧6األصول§غير§املتداولة

٧4,3٧0٧٧,6٧4٨2,604٩1,026102,٩33صافي§األصول§الثابتة

24,1٩٧,33221,٩٨0,2٨٩24,100,٧5٩23,34٨,٨6123,5٩6,٧٩0مجموع§األصول

الخصوم

2,02٧,٨٩42,362,٩٩65,٧41,2٨22,15٧,55٨3,٨06,0٩3الخصوم§املتداولة

5,1٧6,61٧3,305,٩342,٧٧1,٩146,6٩1,6٧55,666,٧٨0الخصوم§غير§املتداولة

٧,204,5115,66٨,٩30٨,513,1٩6٨,٨4٩,233٩,4٧2,٨٧3مجموع§الخصوم

حقوق املساهمين

10,٨00,00010,٨00,00010,٨00,00010,٨00,00010,٨00,000رأس§املال

٨٨4,٩14٨16,٧6٨٧16,٧6٨60٧,٧6٨462,26٨اإلحتياطى§النظامي

5,30٧,٩0٧4,6٩4,5٩13,٨06,0542,٨2٧,11٩2,5٩6,٩0٨أرباح§مبقاة

16,٩٩2,٨2116,311,35٩15,322,٨2214,234,٨٨٧13,٨5٩,1٧6مجموع§حقوق§املساهمين*

24,1٩٧,33221,٩٨0,2٨٩24,100,٧5٩23,34٨,٨6123,5٩6,٧٩0مجموع§الخصوم§و§حقوق§§ملساهمين

15٫٧315٫1014٫1٩13٫1٨12٫٨3قيمة§السهم§الدفترية**

*مجموع§حقوق§املساهمين،§ال§تشمل§حقوق§ملكية§غير§مسيطرة§من§شركات§تابعة§لدار§األركان§خالل§األعوام§200٩،2010،2011§§§بقيمة§265§مليون§ريال.
§على§عدد§االسهم§القائمة§بنهاية§كل§سنة§مالية.

ً
**تم§حساب§قيمة§السهم§الدفترية§بناءا

§الغراض§تجارية§وعملية§فانها§تقوم§بتسجيل§بعض§أصولها§العقارية§بأسماء§ممثلين§لها§أو§وكالء§عنها§بعد§
ً
تفصح§الشركة،§أنه§نظرا

أن§تأخذ§عليهم§مستندات§نظامية§تحفظ§حق§الشركة§في§ملكيتها§لتلك§األصول.§ولم§تقم§الشركة§بذلك§إال§بعد§أن§حصلت§على§الرأي§

اإليرادات - بالمليون ريال سعوديصافي الدخل - بالمليون ريال سعودي
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§بأن§هذا§اإلجراء§معمول§به§في§§بعض§البنوك§
ً
القانوني§الذي§يؤكد§سالمة§مثل§تلك§املمارسة§وأنها§تفيد§وتحفظ§حقوق§مساهميها.§علما

السعودية§املحلية§والشركات§التي§قد§تواجه§بعض§الصعوبات§لدى§كتابة§العدل§أو§ألسباب§تجارية.

رسم توضيحي لتغير إجمالي األصول لألعوام )٢٠٠9م – ٢٠١٣م(

رسم توضيحي لتغير حقوق ملكية المساهمين والقيمة الدفترية للسهم لألعوام )٢٠٠9 – ٢٠١٣(

علما§بأن§السنوات§200٩،§2010،§2011§ال§تشمل§حقوق§ملكية§غير§مسيطرة§من§شركات§تابعة§للشركة§بمقدار§265§مليون§ريال

مليون ريال

حقوق الملكية بالمليون ريال السعودي القيمة الدفترية للسهم بالريال السعودي
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8. 4     النتائج التشغيلية

مقارنة§النتائج§التشغيلية§لألعوام§املالية§2012م،§2013م

البيان )بآالف الرياالت( 
)السعودية(

نسبة التغير%التغير )+ أو - (20132012

-1٧٫60%-2,٩31,16٨3,55٧,0٧2625,٩04§اإليرادات§

-1٧٫٨1%-1,٧٧٨,0٩٧2,163,3663٨5,26٩§تكلفة§اإليرادات

-1٧٫2٧%-1,153,0٧11,3٩3,٧06240,635§مجمل§الربح

-12٫٧0%-1٨2,6٩220٩,2٧٩26,5٨٧§مصاريف§األعمال§الرئيسة

صافي§الدخل§من§األعمال§
الرئيسية

§٩٧0,3٧٩1,1٨4,42٧214,04٨-%1٨٫0٧-

1٨٫٨٩%313,٩5٩264,0٨64٩,٨٧3§مصاريف§تمويل

-31٫06%-6٩٨,٩٩01,013,٩6٧314,٩٧٧§صافي§الدخل§قبل§الزكاة

-31٫0٧%-1٧,52٨25,430٧,٩02§مخصص§الزكاة

-31٫06%-6٨1,462٩٨٨,53٧30٧,0٧5§صافي§الدخل§السنوي

-31٫52%-0٫630٫٩20٫2٩§ربح§السهم

8. 4. ١   اإليرادات

بلغت§اإليرادات§2,٩31§مليون§ريال§سعودي§للعام§2013م،§مقارنة§بما§قيمته§3,55٧§

مليون§ريال§سعودي§لعام§2012م،§بنسبة§انخفاض§قدرها§1٧٫6%.§ويعود§االنخفاض§

في§طرحها§ العقارات§والذي§يعزى§لتحفظ§الشركة§ انخفاض§مبيعات§ إلى§ باإليرادات§

§ملوقف§السيولة§القوي§لديها.§إن§ارتفاع§ايرادات§
ً
عقارات§للبيع§خالل§عام§2013م§نظرا

التأجير§ذات§هامش§الربح§املرتفع§عوض§انخفاض§مبيعات§الوحدات§السكنية.§§

وارتفعت§إيرادات§التأجير§بمعدل§105%§لتبلغ§10٨§مليون§ريال§سعودي§خالل§عام§

2013م،§مقابل§مبلغ§53§مليون§ريال§سعودي§في§عام§2012م،§نظرا§لنمو§نسب§اإلشغال§

ومكة§ الرياض§ منطقتي§ في§ للتأجير§ املخصصة§ والتجارية§ السكنية§ الشركة§ بعقارات§

املكرمة.

كما§بلغت§إيرادات§مبيعات§الوحدات§السكنية§لعام§2013م§ما§مقداره§0٫5§مليون§ريال§

سعودي،§مقابل§25§مليون§ريال§سعودي§لعام§2012م،§أي§بنسبة§انخفاض§بلغت§٩٨%.§

ارتفعـــت إيـــرادات التأجير بمعدل 
ريـــال  مليـــون   108 لتبلـــغ   %105
2013م،  عـــام  خـــالل  ســـعودي 
ريـــال  مليـــون   53 مبلـــغ  مقابـــل 
2012م،  عـــام  فـــي  ســـعودي 
اإلشـــغال  نســـب  لنمـــو  نظـــرا 
الســـكنية  الشـــركة  بعقـــارات 
للتأجيـــر  المخصصـــة  والتجاريـــة 
الريـــاض ومكـــة  فـــي منطقتـــي 

. مـــة لمكر ا
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ويعزى§هذا§النخفاض§عدد§الوحدات§املباعة§في§عام§2013م§والذي§يعود§إلى§انخفاض§عدد§الوحدات§املطروحة§للبيع§خالل§عام§

2013م.

وبلغت§إيرادات§مبيعات§األرا�سي§2,٨22§مليون§ريال§سعودي§في§عام§2013م§مقارنة§بما§قيمته§3,4٧٩§مليون§ريال§سعودي§في§عام§

§ملوقف§
ً
2012م،§أي§بانخفاض§قدره§1٨٫٩%.§ويعود§االنخفاض§إلى§تحفظ§الشركة§في§طرحها§عقارات§للبيع§خالل§عام§2013م§نظرا

السيولة§القوي§لديها،§وبلغت§مساحة§األرا�سي§املباعة§خالل§العام§2013م§5,16§مليون§متر§مربع،§بانخفاض§قدره§حوالي§مليون§متر§

مربع§عن§عام§2012م§حيث§بلغت§6٫1§مليون§متر§مربع.

تعترف§الشركة§بإيرادات§بيع§§األرا�سي§عند§توقيع§عملية§البيع،§واستالم§20%§على§األقل§من§قيمة§العملية§كدفعة§مقدمة§)عربون(،§

في§حين§يتم§إثبات§باقي§القيمة§في§حساب§الذمم§املدينة،§على§أن§ال§يتم§إكمال§§إفراغ§وتسجيل§العقار§§باسم§املشتري§إال§بعد§اإلنتهاء§من§

سداد§كامل§قيمة§البيع.

8. 4. ٢    تكلفة اإليرادات

بلغت§تكلفة§اإليرادات§1,٧٧٨§ماليين§ريال§سعودي§في§عام§2013م،§أي§بنسبة§60٫٧%§من§إجمالي§اإليرادات،§مقارنة§بـما§قيمته§2,163§§

مليون§ريال§سعودي§لعام§2012م،§أي§بنسبة§60٫٨%§من§إجمالي§اإليرادات،§ويعزى§االنخفاض§الطفيف§في§معدل§تكلفة§اإليرادات§إلى§

ارتفاع§الربح§اإلجمالي§الناتج§من§إيرادات§التأجير§خالل§العام§2013م§مقارنة§بعام§2012م.

8. 4. ٣    مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية العامة

بلغت§مصروفات§البيع§واملصروفات§اإلدارية§العامة§151§مليون§ريال§سعودي§في§عام§2013م،§بينما§بلغت§في§2012م§ما§قيمته§154§

ماليين§ريال§سعودي،§بنسبة§انخفاض§طفيف§§قدره§%2.

8. 4. 4   مصاريف التمويل

بلغ§صافي§تكاليف§التمويل§314§مليون§ريال§سعودي§في§عام§2013م،§مقابل§264§مليون§ريال§سعودي§في§عام§2012م،§بزيادة§قدرها§

50§مليون§ريال،§وتعود§الزيادة§لنجاح§الشركة§في§إصدار§صكوك§اسالمية§بمبلغ§وقدره§2,٨12§مليون§ريال§سعودي§)٧50§مليون§دوالر§

أمريكي(،§مما§رفع§من§تكلفة§الترتيب§لعمليات§التمويل§التي§تم§تحميلها§على§قائمة§الدخل§لعام§2012م.

8. 4. 5    صافي الدخل

§
ً
بلغ§صافي§الدخل§6٨1§مليون§ريال§سعودي§لعام§2013م،§مقابل§٩٨٩§مليون§ريال§سعودي§لعام§2012م،§وبلغ§ربح§السهم§§0٫63§رياال

§ملا§سبق§يعود§انخفاض§صافي§الدخل§خالل§عام§2013م§مقارنة§
ً
§لعام§2012م.§إجماال

ً
§سعوديا

ً
§لعام§2013م§مقابل§0٫٩2§رياال

ً
سعوديا

§إلى§انخفاض§بند§اإليرادات§األخرى§غير§التشغيلية§الناتج§عن§انخفاض§القيمة§
ً
ا

ً

§النخفاض§مبيعات§العقارات،§وثاني
ً
بعام§2012م،§أوال

§
ً
العادلة§إلتفاقية§املبادلة§§وانخفاض§عائد§الودائع§اإلسالمية،§في§حين§قوبل§تأثير§ارتفاع§أعباء§التمويل§املحملة§على§قائمة§الدخل§جزئيا

بانخفاض§في§مصروفات§التشغيل§ومخصص§الزكاة.
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8. 5     السيولة و الموارد الرأسمالية

بلغت§قيمة§النقدية§وما§يعادلها§في§نهاية§العام§2013م§2,2٧٩§مليون§ريال§سعودي§

مقابل§مبلغ§وقدره§536§§مليون§ريال§سعودي§بنهاية§العام§2012م.

8. 5. ١   التدفق النقدي 

و  ٢٠١٣م  المالية  لألعوام  للشركة  النقدية  التدفقات  التالي  الجدول  يوضح 
٢٠١٢م.

20132012البيان )بماليين الرياالت السعودية(

1,0056٨5التدفق§النقدي§من§األنشطة§التشغيلية

3٧٩)٧51(التدفق§النقدي§من§األنشطة§االستثمارية

)3,034(1,4٩0التدفق§النقدي§من§األنشطة§التمويلية

بلغ§صافي§التدفق§النقدي§الناتج§من§األنشطة§التشغيلية§1,005§مليون§ريال§سعودي§

في§عام§2013م§مقارنة§بما§قيمته§6٨5§مليون§ريال§سعودي§في§عام§2012م،§وهذا§التغير§

املوجب§يعزى§إلى§انخفاض§حساب§الذمم§املدينة،§ورأس§املال§العامل§خالل§عام2013م.

أدى§االستثمار§§في§مشاريع§قيد§اإلنشاء§وعقارات§إلى§صافي§تدفق§نقدي§سالب§من§

األنشطة§االستثمارية§بمبلغ§وقدره§٧51§مليون§ريال§سعودي.

صافي§التدفق§النقدي§املوجب§من§األنشطة§التمويلية§بمبلغ§وقدره§1,4٩0§§مليون§ريال§

سعودي§نتج§فى§معظمه§عن§إصدار§§الشركة§لصكوك§إسالمية§جديدة§وسدادها§املبكر§

ملا§نسبته§٨٧%§من§إصدارها§املحلي§من§الصكوك§اإلسالمية§املستحقة§في§15§إبريل§

2014م،§§وسداد§مرابحات§إسالمية§مستحقة§خالل§العام§2013م.

8. 5. ٢   نفقات المشروعات واالستثمارات 

شملت§أولويات§الصرف§على§املشاريع§نفقات§مواصلة§تطوير§مشاريع§البيئات§السكنية§

املتكاملة§واستثمارات§شراء§وتطوير§مخططات§األرا�سي§واستثمارات§عقارات§استثمارية§

املشاريع§واالستثمارات§خالل§عام§ نفقات§ بلغت§ التشغيل،§حيث§ قيد§ للدخل§ مدرة§

2013م§ما§قيمته§2,4٨5§مليون§ريال§سعودي،§وربما§تتأثر§قيمة§وتوقيت§نفقات§املشاريع§

بعدد§من§املخاطر.§و§عليه§فإن§احتياجات§نفقات§مشاريع§الشركة§واالستثمارات§يمكن§

الخارجي§من§مصادر§ والتمويل§ العمليات§ النقدية§من§ التدفقات§ توفيرها§من§خالل§

متنوعة.

بمركـــز  العـــام  الشـــركة  أنهـــت 
بمبلـــغ  قـــوي  نقديـــة  ســـيولة 
وقـــدره 2.3 مليـــار ريال ســـعودي.
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سياسة توزيع األرباح. 9

إستنادا§إلى§نتائج§األداء§املالي§للسنوات§السابقة§وما§يتم§إقراره§بواسطة§اجتماعات§

الشركة§ §على§دخل§
ً
بناء أرباح§لحملة§األسهم§ يتم§دفع§ للشركة،§ العمومية§ الجمعية§

ووضعها§املالي§وأحوال§السوق§واألوضاع§االقتصادية§العامة،§وعوامل§أخرى§كوجود§

فرص§استثمارية،§ومتطلبات§إعادة§االستثمار،§واالحتياطات§النقدية§واملالية،§وإمكانات§

العمل،§إلى§غير§ذلك§من§االعتبارات§التنظيمية§األخرى.

على§ نقدية§ أرباح§ توزيع§ حال§ في§ §)43( مادته§ § في§ للشركة§ األسا�سي§ النظام§ وينص§

املساهمين،§أن§توزع§أرباح§الشركة§الصافية§السنوية§بعد§خصم§املصروفات§العمومية§

والتكاليف§األخرى§على§الوجه§األتي:

.
ً
تجنب§الزكاة§املفروضة§شرعا

يجنب§10%من§األرباح§لتكوين§احتياطي§نظامي.

يوزع§الباقي§على§املساهمين§على§أن§ال§يقل§عن§)5%(§من§رأس§املال§املدفوع.

سنوات . 10 الخمس  خالل  للشركة  التمويلي  البرنامج 
الماضية

تصنيف  على  الحاصلة  األولى  األجنبية  “المؤسسة  جائزة    ١  .١٠
ائتماني من وكالة رام الماليزية”

األولى§ األجنبية§ “املؤسسة§ جائزة§ على§ العقاري§ للتطوير§ األركان§ دار§ شركة§ حصلت§

الحاصلة§على§تصنيف§ائتماني§من§وكالة§رام§-§وكالة§التصنيف§االئتماني§املاليزية”§وذلك§

نظير§مساهمتها§املتميزة§في§سوق§املال§املاليزية.§وتكرم§الجائزة§مصدري§الصكوك§األجانب§

-§غير§املاليزيين§-§حيث§تمنح§لنخبة§مختارة§من§الشركات§واملؤسسات§التي§كان§لها§دور§

كبير§في§تطوير§السوق§املاليزية§الرائدة§على§مستوى§العالم§في§مجال§الصكوك§االسالمية.

١٠. ٢    إستراتيجية التمويل 

تهدف§استراتيجية§التمويل§للشركة،§والتي§بدأت§منذ§العام§200٧م،§إلى§اتباع§الهيكل§

الرأسمالي§األمثل§للشركة§الذي§يؤدي§لتعظيم§العائد§على§حقوق§املساهمين،§حيث§

تركز§§على§التوافق§بين§صيغ§التمويل§ودورة§االستثمار§في§املشاريع§التي§تتطلب§ثالث§

§على§تنويع§
ً
إلى§خمس§سنوات§واستحقاق§سداد§التمويل.§كما§تركز§االستراتيجية§أيضا

مصادر§التمويل§وعدم§اعتماد§الشركة§على§املصارف§وأسواق§املال§املحلية§فقط،§وكان§

حصلـــت شـــركة دار األركان على 
األجنبيـــة  “المؤسســـة  جائـــزة 
األولـــى الحاصلـــة علـــى تصنيف 
ائتماني من وكالـــة رام - وكالة 
التصنيـــف االئتمانـــي الماليزيـــة” 
مســـاهمتها  نظيـــر  وذلـــك 
المـــال  ســـوق  فـــي  المتميـــزة 

الماليزيـــة. 
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§من§خالل§سلسلة§إصدارات§الشركة§من§الصكوك§
ً
نجاح§تطبيق§هذه§االستراتيجية§جليا

الدولية§واملحلية§املتوافقة§مع§الشريعة§اإلسالمية§§خالل§الست§سنوات§املاضية§،§وذلك§

عبر§طرح§خمسة§إصدارات§صكوك§دولية§وإصدار§واحد§للصكوك§املحلية.§ويعتبر§العام§

§في§هذا§اإلطار،§إذ§تمكنت§الشركة§بتوفيق§من§هللا§من§طرح§
ً
2013م§األكثر§حيوية§ونشاطا

إصدارين§دوليين§جديدين،§باإلضافة§إلى§السداد§املبكر§لـ§٨٧%§من§صكوكها§املحلية§التي§

يحين§أجل§سدادها§في§أبريل§2014م.

وبلغ§إجمالي§التمويل§من§الصكوك§اإلسالمية§11٫2§مليار§ريال§سعودي،§تم§سداد§6٫56§

مليار§ريال§منها§حتى§نهاية§العام§2013م،§بينما§يحين§أجل§سداد§املتبقي§منها§والبالغ§4٫6§

§الستراتيجيتها§في§التنويع§تمكنت§
ً
مليار§ريال§سعودي§خالل§األربع§سنوات§القادمة.§واتباعا

الشركة§من§إنشاء§عالقات§ناجحة§مع§املصارف§املحلية§واإلقليمية§والدولية،§حيث§

تمكنت§من§الحصول§على§تمويالت§قصيرة§ومتوسطة§األجل§من§خالل§صيغ§اإلجارة§

واملرابحة§اإلسالمية§املتجددة§لتمويل§األغراض§العامة،§وقد§بلغ§إجمالي§املبالغ§القائمة§

في§نهاية§2013م§1٫4§مليار§ريال§سعودي.

لذا§فإن§نسبة§التمويل§طويل§األجل§)الصكوك(§إلى§إجمالي§التمويل§بنهاية§2013م§بلغت§

ما§يقارب§٧٨%،§في§حين§بلغت§حسابات§التمويل§قصير§ومتوسط§األجل§22%،§وسوف§

§بالتركيز§على§زيادة§تنويع§املصادر§التمويلية،§بما§
ً
تستمر§استراتيجية§التمويل§مستقبال

في§ذلك§الحصول§على§صيغ§تمويل§مرتبطة§باملشاريع§مع§املصارف§املحلية§واألقليمية،§

§
ً
والعمل§على§استكشاف§أسواق§الصكوك§اإلسالمية§األخرى.§كما§تقوم§الشركة§حاليا

استغاللها§ يمكن§ والتي§ التأجير(§ )عقارات§ االستثمارية§ العقارات§ من§ محفظة§ ببناء§

كأصول§مدرة§للدخل§كضمان§للحصول§على§صيغ§تمويل§من§املؤسسات§املالية.§هذا§

إلى§أسواق§ املتميز§لشركة§دار§األركان§سوف§يسهل§لجوئها§ السجل§ أن§ إلى§ باإلضافة§

التمويل§املحلية§والدولية§عبر§طرحها§إلصدارات§من§الصكوك§اإلسالمية.

١٠. ٣    المديونية لشركة دار

§متوافقة§مع§الشريعة§
ً
§ودوليا

ً
إن§جميع§صيغ§التمويل§التي§حصلت§عليها§الشركة§محليا

§لسداد§الديون§
ً
اإلسالمية،§وتتمثل§في§صيغ§اإلجارة§واملرابحة،§وفيما§يلي§نورد§وصفا

وللديون§القائمة§بنهاية§العام§2013م.

١٠. ٣. ١   زيادة التمويل القائم بنهاية العام ٢٠١٣م

§بمبلغ§وقدره§1٫5§مليار§ريال§
ً
بنهاية§العام§2013م،§جاء§صافي§التغير§بالتمويل§ايجابيا

§جديدة§في§شهري§مايو§ونوفمبر§2013م§بقيمة§
ً
سعودي،§حيث§أصدرت§الشركة§صكوكا

1٫٧§مليار§و1٫1§مليار§ريال§سعودي§على§التوالي§وبمعدل§ربح§سنوي§5٫٧5%§لكل§منها،§مما§

جعل§الشركة§أحد§مصدري§الصكوك§املنتظمين§في§األسواق§الدولية،§مؤكدة§قدرتها§على§

التمويـــل  اســـتراتيجية  تهـــدف 
منـــذ  بـــدأت  والتـــي  للشـــركة، 
العام 2007م، إلـــى اتباع الهيكل 
للشـــركة  األمثـــل  الرأســـمالي 
العائـــد  لتعظيـــم  يـــؤدي  الـــذي 
على حقوق المســـاهمين، حيث 
تركـــز  علـــى التوافـــق بيـــن صيـــغ 
فـــي  االســـتثمار  ودورة  التمويـــل 
المشـــاريع التـــي تتطلـــب ثـــالث 
إلى خمس ســـنوات واســـتحقاق 

التمويـــل. ســـداد 
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الدخول§إلى§أسواق§التمويل§والحصول§على§ما§تحتاجه§من§تمويل§بهامش§ربح§منخفض.§

املحلية§ الشركة§من§سداد§٨٧%§)650§مليون§ريال§سعودي(§من§صكوكها§ وتمكنت§

املستحقة§في§عام§2014م§والبالغة§قيمتها§٧50§مليون§ريال§سعودي§قبل§أربعة§أشهر§

من§تاريخ§استحقاقها،§كما§قامت§بسداد§٧26§مليون§ريال§سعودي§من§استحقاقات§

املرابحات§املباشرة.

تسهيالت املرابحات اإلسالمية املباشرة 
)بماليين الرياالت السعودية(

رصيد بداية 
املدة

املسدد خالل 
2013م

رصيد نهاية 
املدة

15010050املرابحة§1§–§سداد§نصف§سنوي

-6٨6٨املرابحة§2§–§سددت§بالكامل

٨65٧2٩املرابحة§3§–§سداد§نصف§سنوي

األول§ الربع§ سنوي،§ ربع§ سداد§ §– §4 املرابحة§
2014م

400-400

46-46اإلجارة§1§–§سداد§بالكامل

٨02060املرابحة§5§–§سداد§ربع§سنوي

42-42اإلجارة§2§–§سداد§بالكامل

1٨10٨املرابحة§6§–§سداد§ربع§سنوي

-٧5٧5املرابحة§٧§–§سددت§بالكامل§في§2013م

1,03٩3٧٨661اإلجارة§3§–§سداد§ربع§سنوي

1٩٩4-املرابحة§٨§–§سداد§نصف§سنوي

2,003٧261,3٨٩اإلجمالي

انخفضت§نسبة§صافي§الدين§إلى§إجمالي§األصول§من§1٧٫5%§في§نهاية§العام§2012م§إلى§

15%§في§نهاية§العام§2013م،§وارتفع§الرصيد§النقدي§الختامي§إلى§2٫3§مليار§ريال§سعودي§

في§نهاية§عام§2013م§باملقارنة§مع§0٫5§مليار§ريال§سعودي§بنهاية§العام§2012م.

مليـــون   650( الشـــركة  ســـددت  
ريـــال ســـعودي( مـــن صكوكهـــا 
المحليـــة المســـتحقة فـــي عـــام 
 750 قيمتهـــا  والبالغـــة  2014م 
مليـــون ريال ســـعودي قبل أربعة 
اســـتحقاقها،  تاريـــخ  مـــن  أشـــهر 
كمـــا قامـــت بســـداد 726 مليون 
ريـــال ســـعودي من اســـتحقاقات 

المباشـــرة. المرابحـــات 
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تاريخ االستحقاق
بماليين الرياالت السعودية

الصكوكاملرابحةالرصيد القائم

2014٧5٧65٧100م

20152,25٧56٩1,6٨٨م

20161,2٨٨1631,125م

1,6٨٨-1,6٨٨حتى§201٨م

5,٩٨٩1,3٨٩4,600اإلجمالي

١٠. 4     نظرة على إصدارات وسداد الصكوك اإلسالمية في ٢٠١٣

١٠. 4. ١   السداد المبكر إلصدار  الصكوك اإلسالمية الثالث 

قامت§الشركة§في§يوم§اإلثنين§املوافق§2013/12/23م§بشراء§ما§قيمته§650§مليون§ريال§

)تمثل§٨٧%(§من§إصدارها§املحلي§من§الصكوك§اإلسالمية§املستحقة§في§15§إبريل§2014§

§ألحكام§
ً
)اإلصدار§الثالث(§والبالغ§قيمتها§٧50§مليون§ريال.§تم§شراء§أصول§اإلصدار§وفقا

وشروط§هذه§الصكوك،§ومن§ثم§تم§الغاءها.§وبذلك§تكون§املبالغ§املتبقية§القائمة§من§

هذه§الصكوك§هي§100§مليون§ريال§سعودي§يستحق§سدادها§بتاريخ§15§أبريل§2014.§

مع§ §
ً
متماشيا االستحقاق§ تاريخ§ قبل§ الصكوك§ لهذه§ الجزئي§ املبكر§ السداد§ ويأتى§

استراتيجية§الشركة§التي§تركز§على§إدارة§املطلوبات§بكفاءه§وتغطية§التزاماتها§بشكل§

استباقي.

١٠. 4. ٢   إصدار الصكوك اإلسالمية الخامس 

في§21§مايو§2013م§قامت§الشركة§بتسعير§إصدارها§الخامس§من§الصكوك§اإلسالمية،§

بقيمة§450§مليون§دوالر)1٫6٩§مليار§ريال§سعودي(،§بأجل§استحقاق§خمس§سنوات،§

كشريحة§أولى§ضمن§برنامجها§للصكوك§الدولية§الذي§تبلغ§قيمته§اإلجمالية§٧50§مليون§

§من§املستثمرين§إذ§تم§تغطية§االكتتاب§بحوالي§
ً
§كبيرا

ً
دوالر§أمريكي.§شهد§اإلصدار§إقباال

أربعة§أضعاف§حجم§الشريحة§املصدرة،§وتحدد§معدل§الربح§على§الصك§بـ§3٧٫5§نقطة§

أساس§أقل§من§املعدل§اإلسترشادي§ملعدل§الربح،§حيث§تم§اإلصدار§بمعدل§ربح§سنوي§

5٫٧5%،§وشكلت§املصارف§التجارية§والخاصة§نسبة§62%§من§إجمالي§املستثمرين،§في§

حين§مثل§مديرو§الصناديق§ثاني§أكبر§مجموعة§من§املستثمرين.

§في§املنطقة،§إذ§أن§٧6%§من§مستثمريها§هم§
ً
§كبيرا

ً
§وجدت§هذه§الصكوك§إقباال

ً
جغرافيا

من§دول§مجلس§التعاون§الخليجي،§في§حين§بقية§املشترين§من§أوروبا§ودول§العالم§األخرى.

قامت الشركة بتســـعير إصدارها 
الصكـــوك  مـــن  الخامـــس 
مليـــون   450 بقيمـــة  اإلســـالمية، 
دوالر)1.69 مليـــار ريـــال ســـعودي(، 
بأجل اســـتحقاق خمس سنوات، 
كشـــريحة أولى ضمـــن برنامجها 
الـــذي تبلـــغ  للصكـــوك الدوليـــة 
مليـــون   750 اإلجماليـــة  قيمتـــه 
اإلصـــدار  شـــهد  أمريكـــي.  دوالر 
إقبـــااًل كبيـــراً من المســـتثمرين إذ 
تـــم تغطيـــة االكتتـــاب بحوالـــي 
أربعـــة أضعـــاف حجـــم الشـــريحة 

المصـــدرة.
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تصنيف مستثمري إصدار الصكوك الخامس 

حسب املوقع الجغرافي للمستثمر حسب نوع املستثمر

١٠. 4. ٣   إصدار الصكوك اإلسالمية السادس 

في§25§نوفمبر§2013م§قامت§الشركة§بتسعير§إصدارها§السادس§من§§الصكوك§اإلسالمية§

بقيمة§300§مليون§دوالر§أمريكي)1٫1§مليار§ريال§سعودي(§ويبلغ§أجل§استحقاقها§ثالث§

§ليزيد§حجمه§إلى§1٫2§مليار§دوالر§
ً
سنوات§ضمن§برنامجها§للصكوك§الدولية§املحدث§مؤخرا

أمريكي،§وتمت§تغطية§االكتتاب§في§هذه§الصكوك§بضعفي§املبلغ§املصدر،§وبمعدل§ربح§

سنوي§%5٫٧5.

شريحة§املستثمرين§في§صكوك§نوفمبر§2013م§متنوعة§بشكل§جيد،§حيث§تمثل§املصارف§

§
ً
التجارية§والخاصة§٧0%§من§إجماليهم،§في§حين§يمثل§مديرو§الصناديق§2٨%.§أما§جغرافيا

فقد§حظيت§هذه§الصكوك§بإقبال§كبير§في§املنطقة،§حيث§أن§66%§من§مشتريها§هم§من§

دول§مجلس§التعاون§الخليجي،§بينما§بقية§املشترين§من§أوروبا§ودول§العالم§األخرى.

تصنيف مستثمري إصدار الصكوك السادس 

حسب املوقع الجغرافي للمستثمر حسب نوع املستثمر

فـــي  المســـتثمرين  شـــريحة 
صكـــوك نوفمبـــر 2013م متنوعة 
تمثـــل  حيـــث  جيـــد،  بشـــكل 
والخاصـــة  التجاريـــة  المصـــارف 
فـــي حيـــن  70% مـــن إجماليهـــم، 
 .%28 الصناديـــق  مديـــرو  يمثـــل 
أمـــا جغرافيـــًا فقـــد حظيـــت هـــذه 
فـــي  كبيـــر  بإقبـــال  الصكـــوك 
مـــن   %66 أن  حيـــث  المنطقـــة، 
مشـــتريها هـــم مـــن دول مجلس 

الخليجـــي. التعـــاون 

مديري الصناديق
٪٢8

أخرى ٢٪

المصارف التجارية والخاصة ٪7٠

مديري الصناديق
٪٣4

أخرى ٪4

المصارف التجارية والخاصة ٪6٢

أوربا والمملكة
٪٢٢

أخرى ٢٪

الشرق األوسط ٪76

أوربا والمملكة
٪٢6

أخرى ٪8

الشرق األوسط ٪66
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تعامالت األطراف ذات العالقة. 11

قامت§الشركة§خالل§العام§2013م§بالدخول§فى§معامالت§مع§أطراف§ذات§عالقة،§وتتبع§

الشركة§في§هذه§املعامالت§نفس§الشروط§واألسس§املتبعة§مع§الغير،§وفيما§يلي§ملخص§

لتلك§التعامالت:

١١. ١     الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”  

في§سياق§األعمال§العادية§تدخل§الشركة§في§معامالت§مع§الشركة§السعودية§لتمويل§

املساكن§“سهل”،§وهي§طرف§ذو§عالقة،§حيث§أن§الشركة§تمتلك§بها§حصة§15%§ولديها§

أعضاء§مجلس§إدارة§§مشتركين§مع§الشركة§وهم§أ/§يوسف§عبدهللا§الشالش،§وأ/هذلول§

صالح§الهذلول،§وأ/طارق§محمد§الجارهللا،§وأ/عبداللطيف§عبدهللا§الشالش.§وطبيعة§

§
ً
هذه§املعامالت§هي§تمويل§عمالء§شركة§دار§األركان§لشراء§مساكن،§ويتم§التمويل§وفقا

الختيار§العمالء،§وخالل§العام§2013م§لم§يكن§هناك§تعامالت§مع§شركة§سهل§ولكن§كان§

هناك§رصيد§قائم§مستحق§لشركة§دار§األركان§من§تعامالت§سنوات§سابقة§بمبلغ§وقدره§

143§ألف§ريال§سعودي.

١١. ٢     شركة تطوير خزام العقارية

شركة§تطوير§خزام§العقارية،§طرف§ذو§عالقة،§حيث§تمتلك§دار§األركان§حصة§51%§فيها،§

قامت§إدارة§شركة§تطوير§خزام§العقارية§بطلب§استثمار§رصيد§النقد§الزائد§لديها§)رصيد§

البند§كما§فى§بداية§عام§2013م§مبلغ§وقدره§1٩٨٫1§مليون§ريال§سعودي(§مع§دار§األركان§

بربح§رمزي،§على§أن§يكون§سحب§العائد§تحت§الطلب§لتوفير§احتياجاتها§لتمويل§رأس§

املال§العامل.§خالل§العام§2013م،§تم§إعادة§سداد§مبلغ§وقدره§3٫٨§مليون§ريال§سعودي§

،§كما§تم§تحميل§مبلغ§وقدره§1٫٩6§مليون§ريال§سعودي§
ً
من§هذه§املبالغ§املدفوعة§مقدما

كعائد§ربح§خالل§الفترة.§وبذلك§أصبح§رصيد§البند§املستحق§لهذا§الطرف§ذو§عالقة§

بنهاية§العام§2013م§مبلغ§وقدره§1٩6٫2§مليون§ريال§سعودي.

١١. ٣     بنك الخير 

دخلت§الشركة§خالل§عام§2013م§§في§معامالت§مع§بنك§الخير.§وهو§طرف§ذو§عالقة§حيث§

أن§لدى§الشركة§والبنك§أعضاء§مجلس§إدارة§مشتركين،§وهم§أ/§يوسف§عبدهللا§الشالش،§

عبدهللا§ وأ/عبداللطيف§ القاسم،§ عبدالرحمن§ وأ/ماجد§ الهذلول،§ صالح§ وأ/هذلول§

الشالش.§وطبيعة§املعامالت§كانت§عبارة§عن§تقديم§االستشارات§املالية§العامة§بالتوافق§

مع§الشريعة،§والدعم§اإلداري§إلصدار§الصكوك§الدولية،§وبلغت§قيمة§التعامالت§6٫٧§

مليون§ريال§سعودي،§تم§دفع§5٫4§مليون§ريال§سعودي§ومتبقى§1٫3§مليون§ريال§سعودي§

متضمنة§في§رصيد§الذمم§الدائنة.

العـــام  خـــالل  الشـــركة  قامـــت 
2013م بالدخـــول فـــى معامـــالت 
وتتبـــع  عالقـــة،  ذات  أطـــراف  مـــع 
الشـــركة فـــي هـــذه المعامـــالت 
واألســـس  الشـــروط  نفـــس 

الغيـــر. مـــع  المتبعـــة 
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١١. 4     الخير كابيتال 

دخلت§الشركة§وبشكل§غير§مباشر§من§خالل§بنك§الخير§مع§شركة§الخير§كابيتال§وهي§

طرف§ذو§عالقة§حيث§تمتلك§دار§األركان§حصة§34%§فيها.§وطبيعة§التعامالت§كانت§عبارة§

عن§تقديم§االستشارات§املالية§العامة،§بتمثيل§وتقديم§املستندات§نيابة§عن§شركة§دار§

األركان§لهيئة§السوق§املالية،§وتداول،§والهيئات§القانونية§األخرى،§واستعراض§التوافق§

املبكر§ الجزئي§ واإلغالق§ املصدره،§ الدولية§ للصكوك§ اإلداري§ والدعم§ الشريعة،§ مع§

إلصدار§الشركة§الثالث§من§الصكوك.§وبلغت§قيمة§التعامالت§1٫4§مليون§ريال§تم§دفعها§

كأتعاب§ومصاريف.

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة. 12

الدعم§§§ تستلزم§ للشركة§ النمو§ أهداف§ لتحقيق§ الكبيرة§ الرأسمالية§ اإلستثمارات§

املستمر§§ومن§غير§املؤكد§مدى§توفر§هذا§الدعم.

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

§على§نمو§الشركة.§
ً
يوثر§سلبا

§منهم§باالتفاقيات§على§نسب§§§
ً
االعتماد§على§املقاولين§الذين§قد§يؤثر§عدم§التزام§أيا

إنجاز§املشاريع§وتأثر§الربحية.

التكاليف§التقديرية§اإلجمالية§ملشاريع§الشركة§قد§تتأثر§بأي§زيادة§غير§متوقعة§في§§§

أسعار§املواد§وأسعار§القوى§العاملة.

اإلستثمارات الرأســـمالية الكبيرة 
لتحقيق أهـــداف النمو للشـــركة 

تســـتلزم الدعم المستمر .
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التنظيم واإلدارة. 13

١٣. ١     تكوين مجلس اإلدارة

باشر§مجلس§اإلدارة§أعماله§عام§2013م§بعضوية§تتألف§من§10§أعضاء،§ثم§ٌأكمل§العدد§املحدد§حسب§النظام§األسا�سي§للشركة§

§بموجب§قرار§الجمعية§العامة§العادية§العاشرة§للشركة§املنعقدة§بتاريخ§2013/06/2٩م.§يتكون§املجلس§من§عضوين§
ً
إلى§11§عضوا

تنفيذين§وثالثة§أعضاء§غير§تنفيذيين§وستة§أعضاء§مستقلين.§وذلك§وفق§البيان§التالي:

الصفةاسم العضو
تصنيف أعضاء 

املجلس
عدد اإلجتماعات 

التي حضرها
عضوية مجالس إدارات
 شركات مساهمة أخري

4غير§تنفيذيرئيس§املجلسيوسف بن عبدهللا الشالش
الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن

بنك§الخير§
شركة§الخير§كابيتال-§السعودية

3تنفيذيالعضو§املنتدبعبداللطيف بن عبدهللا الشالش
الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن

بنك§الخير§
شركة§الخير§كابيتال-§السعودية

4غير§تنفيذيعضوهذلول بن صالح الهذلول
الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن

بنك§الخير§
شركة§الخير§كابيتال-§السعودية

4غير§تنفيذيعضوخالد بن عبدهللا الشالش

الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن4مستقلعضوطارق بن محمد الجارهللا

4مستقلعضوعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

3مستقلعضوماجد بن رومي الرومي

شركة§اسمنت§ينبع1مستقلعضوفهد بن صالح العجالن

بنك§الخير§4مستقلعضوماجد بن عبدالرحمن القاسم

1مستقلعضوأحمد بن محمد عثمان الدهش

2تنفيذي-§مدير§عامعضود. عبدالرحمن بن حمد الحركان
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١٣. ٢     سجل حضور اجتماعات المجلس

يعقد§املجلس§إجتماعات§دورية§ربع§سنوية§بدعوة§من§رئيسه،§وكذلك§في§كل§حالة§طارئة§يرى§املجلس§ضرورة§إلنعقاده.§عقد§

املجلس§أربعة§إجتماعات§خالل§عام§2013م§حسب§سجل§الحضور§اآلتي:

اسم العضو
اإلجتماع األول 
2013/02/25م

اإلجتماع الثاني
2013/05/19م

اإلجتماع الثالث 
2013/06/29م

اإلجتماع الرابع 
2013/11/19م

حضرحضرحضرحضريوسف بن عبدهللا الشالش

-حضرحضرحضرعبداللطيف بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرهذلول بن صالح الهذلول

حضرحضرحضرحضرخالد بن عبدهللا الشالش

حضرحضرحضرحضرطارق بن محمد الجارهللا

حضرحضرحضرحضرعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

حضرحضر-حضرماجد بن رومي الرومي

حضر---فهد بن صالح العجالن

حضرحضرحضرحضرماجد بن عبدالرحمن القاسم

حضر---أحمد بن محمد عثمان الدهش

حضرحضر--د. عبدالرحمن بن حمد الحركان

--حضرحضرعبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين

ملحوظات:

أعضاء إنتهت عضويتهم بإنتهاء دورة المجلس السابقة:

1-§§§§األستاذ/§عبدالكريم§بن§حمد§البابطين

2-§§§§األستاذ/§عبدالرحمن§بن§عبدالعزيز§الحسين§)§ممثل§املؤسسة§العامة§للتأمينات§اإلجتماعية§(

أعضاء جدد انتخبتهم الجمعية العامة لعضوية الدورة الحالية: 

§للمؤسسة§العامة§للتأمينات§اإلجتماعية§(
ً
1-§§§§األستاذ/§فهد§بن§صالح§العجالن§)§ممثال

2-§§§§األستاذ/§أحمد§بن§محمد§عثمان§الدهش

3-§§§§د.§عبدالرحمن§بن§حمد§الحركان§
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١٣. ٣      لجان المجلس

مقدمة:
تتكون§لجان§املجلس§من§أربعة§لجان،§وهي§اللجنة§التنفيذية-§لجنة§الترشيحات§واملكافآت-§لجنة§اإلستثمار-§ولجنة§املراجعة.§وعقب§

انعقاد§الجمعية§العامة§العادية§العاشرة§للشركة§بتاريخ§2013/06/2٩م،§وانتخاب§عضوية§جديدة§للمجلس،§حيث§قرر§املجلس§

§ملا§يلي:
ً
املنتخب§في§أول§إجتماعاته§إعادة§تشكيل§اللجان§وتسمية§عضويتها§وفقا

١٣. ٣. ١    أواًل:   اللجنة التنفيذية وتتكون من:
ً
§§رئيسا 	 1-§§§§§§يوسف§بن§عبدهللا§الشالش	

ً
§§عضوا 	 2-§§§§§§طارق§بن§محمد§الجارهللا	

ً
§§عضوا 3-§§§§§§عبداللطيف§بن§عبدهللا§الشالش§§	

	
ً
4-§§§§§§د.§عبدالرحمن§بن§حمد§الحركان§§§§§§§§§§§§§§عضوا

مهام واجتماعات اللجنة

متابعة§تطبيق§االستراتيجية§من§خالل§اإلشراف§على§إعداد§الخطط§التشغيلية§وتنفيذها،§واملراجعة§والتوصية§بتبني§قيم§ورؤية§وأهداف§

الشركة§وسياساتها§التي§تحدد§النهج§العام§للشركة§في§تنفيذ§أعمالها،§ومتابعة§خطط§التمويل§املختلفة§الستثمارات§الشركة،§وتقديم§
النصح§فيما§يتعلق§باالستثمارات§الرئيسة§واملهمة§في§الشركة§واملتمثلة§بالدخول§في§إندماجات§و/أو§مشاريع§مشتركة§و/أو§الحصول§

على§تمويل§املشاريع،§والتأكد§من§توافق§تخصيص§املوارد§لتنفيذ§استراتيجيات§الشركة§مثل§استراتيجية§التمويل§واستراتيجية§املوارد§

البشرية،§ووضع§معايير§اختيار§الرئيس§التنفيذي§والقيادات§العليا§في§اإلدارة§التنفيذية§واإلشراف§على§تنفيذها،§ومراجعة§وتقييم§أداء§

اإلدارة§التنفيذية§في§تحقيق§األهداف§االستراتيجية§املوضوعة§ومراقبة§ومعالجة§أي§إنحرافات،§ومراجعة§الخطط§االستراتيجية§بشكل§

دوري§)ربع§سنوي(§بهدف§تقويمها§وتعديلها§إذا§تطلب§األمر§حسب§معطيات§السوق§واملتطلبات§الداخلية§األخرى،§ومراجعة§التقارير§

الدورية§املقدمة§من§اإلدارة§التنفيذية§واملتعلقة§بالوضع§التناف�سي§للشركة§والعوامل§التنظيمية§واملالية§والتقنية§األخرى§التي§تؤثر§

على§استراتيجية§الشركة§طويلة§األمد،§واعتماد§التوصيات§املتعلقة§بوضع§سياسات§وأنظمة§املوارد§البشرية§ومراجعة§وتقييم§الخطط§

السوقية§واألنماط§التنافسية§املوضوعة§من§قبل§اإلدارة§التنفيذية§وتقييم§أثرها§على§أعمال§الشركة.§وعقدت§اللجنة§خالل§عام§

2013م§عشرة§اجتماعات§منها§أربعة§بعد§التشكيل§الجديد.§§

١٣. ٣. ٢    ثانيًا:    لجنة المراجعة وتتكون من:  
ً
1-§§§§§§طارق§بن§محمد§الجارهللا§§§§§§§§§§§§§§§§§رئيسا
ً
2-§§§§§§ماجد§بن§عبدالرحمن§القاسم§§§§§§§عضوا
ً
3-§§§§§§هذلول§بن§صالح§الهذلول§§§§§§§§§§§§§§§عضوا

§§
ً
§§§§§§§§§§§§§§§§§§عضوا 4-§§§§§§ماجد§بن§رومي§الرومي	
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مهام واجتماعات اللجنة

أعمال§ ومتابعة§ إستقالليتهم،§ التأكد§من§ بعد§ أتعابهم§ وتحديد§ القانونيين§وفصلهم§ املحاسبين§ بتعيين§ اإلدارة§ التوصية§ملجلس§

املحاسبين§القانونيين§واعتماد§أي§عمل§خارج§نطاق§أعمال§املراجعة§التي§يكلفون§بها§أثناء§قيامهم§بأعمال§املراجعة،§ودراسة§املالحظات§

الصادرة§من§املحاسب§القانوني§على§القوائم§املالية§ومتابعة§ما§تم§بشأنها،§واإلطالع§على§خطة§املراجعة§مع§املحاسب§القانوني§وإبداء§

ملحوظات§اللجنة§عليها§ومناقشة§كل§األمور§التي§تندرج§ضمن§مهام§اللجنة§في§اجتماعات§دورية§منتظمة§مع§املحاسب§القانوني،§ودراسة§

القوائم§املالية§األولية§والسنوية§قبل§عرضها§على§مجلس§اإلدارة§وإبداء§الرأي§والتوصية§§بشأنها،§ودراسة§السياسات§املحاسبية§املتبعة§

§ومواكبة§ما§يستجد§من§لوائح§ومبادرات§وإبداء§الرأي§والتوصية§ملجلس§اإلدارة،§والبت§في§أي§خالفات§تنشأ§بين§إدارة§
ً
ومراجعتها§دوريا

الشركة§واملحاسب§القانوني§بخصوص§نطاق§وكيفية§أعماله،§واإلشراف§على§إدارة§املراجعة§الداخلية§في§الشركة§من§أجل§التحقق§

من§مدى§فعاليتها§وإستقالليتها§في§تنفيذ§األعمال§واملهمات§التي§حددها§لها§مجلس§اإلدارة،§ومراجعة§واعتماد§خطط§التدقيق§السنوية§

وجميع§التغييرات§الرئيسية§لهذه§الخطة،§والتأكد§من§مدى§التزام§إدارة§املراجعة§الداخلية§باملعايير§الدولية§للممارسة§املهنية§للمراجعة§

الداخلية،§ودراسة§تقارير§املراجعة§الداخلية§ومتابعة§تنفيذ§اإلجراءات§التصحيحية§للملحوظات§الواردة§فيها،§ودراسة§نظام§الرقابة§

الداخلية§ووضع§تقرير§مكتوب§عن§رأيها§وتوصياتها§في§شأنه،§وتقييم§فعالية§إدارة§مخاطر§الشركة§والخطوات§التي§تتخذها§اإلدارة§لرصد§

ومعالجة§هذه§املخاطر،§واإلشراف§على§أعمال§إدارة§املطابقة§واإللتزام§والتحقق§من§مدى§فعاليتها،§واملوافقة§على§سياسات§املطابقة§

ودليل§االلتزام،§وتقييم§سياسات§املطابقة§وااللتزام§بشكل§منتظم§وضمان§كفاءة§التنفيذ§واإلشراف§على§جهود§الشركة§في§االلتزام§

بالسياسات§وقواعد§السلوك§املنهي§واألنظمة§ذات§الصلة.§وقد§عقدت§اللجنة§خالل§عام§2013م§خمسة§إجتماعات§منها§اثنين§بعد§

التشكيل§الجديد.

١٣. ٣. ٣    ثالثًا:  لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من:  
ً
رئيسا ماجد§بن§عبدالرحمن§القاسم§	 	-1
ً
عضوا 	 يوسف§بن§عبدهللا§الشالش	 	-2
ً
عضوا 	 خالد§بن§عبدهللا§الشالش	 	-3

§§
ً
عضوا عبدالعزيز§بن§عبدهللا§الشالش	 	-4

مهام واجتماعات اللجنة

التوصية§ملجلس§اإلدارة§بالترشيح§لعضوية§مجلس§اإلدارة،§واملراجعة§السنوية§لالحتياجات§املطلوبة§من§املهارات§املناسبة§لعضوية§

املجلس§وإعداد§وصف§للقدرات§واملؤهالت§املطلوبة§للعضوية،§ومراجعة§هيكل§مجلس§اإلدارة§والتوصيات§في§شأن§التغييرات§التي§

يجب§إجراؤها،§وتحديد§جوانب§الضعف§والقوة§فيه،§والتأكد§الدوري§من§استقاللية§األعضاء§وعدم§وجود§تعارض§مصالح§إذا§

كان§العضو§يشغل§عضوية§مجلس§إدارة§شركة§أخرى،§ووضع§سياسة§واضحة§لتعويضات§ومكافآت§أعضاء§مجلس§اإلدارة§وكبار§

§ملعايير§ترتبط§باألداء،§وعقدت§اللجنة§خالل§عام§2013م§أربعة§اجتماعات§منها§2§بعد§التشكيل§الجديد.
ً
التنفيذيين§وفقا
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المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. 14

فيما§يلي§قائمة§توضح§املكافآت§والتعويضات§املدفوعة§ألعضاء§مجلس§اإلدارة§وخمسة§من§كبار§التنفيذيين§الذين§تلقوا§أعلى§املكافآت§

والتعويضات§من§الشركة§خالل§العام§املالي§2013م.

البيان
أعضاء 

املجلس التنفيذيين
أعضاء املجلس غير 
التنفيذيين/ املستقلين

كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
املكافآت والتعويضات )بما فيهم 
الرئيس التنفيذي واملدير املالي(

٧,42٧,000--الرواتب§والتعويضات

2,314,250--البدالت

---املكافآت§الدورية§والسنوية

---الخطط§التحفيزية

أي§تعويضات§أو§مزايا§عينية§أخرى§تدفع§بشكل§
شهري§أو§سنوي

---

أسهم . 15 في  وأقربائهم  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  مصلحة  ألي  وصف 
الشركة والتغير بها خالل العام 2013م

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

رئيس§مجلس§اإلدارةيوسف بن عبدهللا الشالش
مباشرة3,6٧3,366%0٫34§)٧1٧,٨0,315(0٨3%٧٫٧٨,٩٨٩,٨3

2,120,000%0٫20§02,120,000%0٫20
غير§مباشرة:§حصة

§من§ملكية§شركة§خاصة

عضو§مجلس§اإلدارةهذلول بن صالح الهذلول
مباشرة4٨2%0٫6٨,3٨٨,٧)25,500,000(4٨2%3٫05,٨٨٨,32

4,٩23,336%0٫46)4,٩23,336(§§§-§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§%0٫00
غير§مباشرة:§حصة

§من§ملكية§شركة§خاصة

عضو§مجلس§اإلدارةخالد بن عبدهللا الشالش
مباشرة٧45%٩٫11,352,0٩٨§٧45%٩٫11,352,٩٨

٩5٧%0٫0001§0٩5٧%0٫00
ملكية§أقارب§من§الدرجة§

األولى

عضو§مجلس§اإلدارةماجد بن عبدالرحمن القاسم

مباشرة٨00,000%0٫26,02§٨00,000%0٫26,2

44,310,022%4٫10)44,310,022(0%0٫00
غير§مباشرة:§حصة§من
§ملكية§شركة§خاصة

63٩,154%0٫06§063٩,154%0٫06
ملكية§أقارب§من§الدرجة§

األولى

عضو§مجلس§اإلدارةطارق بن محمد الجارهللا
مباشرة3,000%0٫00)3,330,301(3,333,301%0٫31

0%0٫00§34,320,00034,320,000%3٫1٨
غير§مباشرة:§حصة§

من§ملكية§شركة§خاصة

عضو§مجلس§اإلدارةعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
مباشرة2,440,0002,445,000%0٫23§5,000%0٫0005

0%0٫00§1٧,51٧,5001٧,51٧,500%1٫62
غير§مباشرة:§حصة§

من§ملكية§شركة§خاصة
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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

عضو§مجلس§اإلدارةماجد بن رومي الرومي

مباشرة363%0٫65,03٨,2,440,000٧§363%0٫43,4,5٩٨

0%0٫00§1٩,662,5001٩,662,500%1٫٨2
غير§مباشرة:§حصة§

من§ملكية§شركة§خاصة

مباشرة0٫64%2,440,0006,٩23,000§0٫42%4,4٨3,000عضو§مجلس§اإلدارةعبداللطيف بن عبدهللا الشالش 

مباشرة0٫00%02,000§0٫00%2,000عضو§مجلس§اإلدارةعبدالكريم بن حمد البابطين

مباشرة0٫1٩%02,005,104§0٫1٩%2,005,104عضو§مجلس§اإلدارةاحمد محمد عثمان الدهش

مباشرة0٫00%00§0٫00%0عضو§مجلس§اإلدارةفهد صالح عبدالعزيز العجالن )شخصه( 

فهد صالح عبدالعزيز العجالن  )ممثل 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

4٫05%043,٧٨0,45٧§4٫05%43,٧٨0,45٧عضو§مجلس§اإلدارة
ملكية§املؤسسة§العامة
§للتأمينات§االجتماعية

مباشرة0٫00%010,000§0٫001%10,000عضو§مجلس§اإلدارةعبدالرحمن حمد صالح الحركان

مباشرة0٫01%20,000٨0,000§0٫006%60,000مدير§املراجعة§الداخليةأحمد بن صالح الدحيالن

-23٫03%24٨,٧61,62٨)٧٩,53٩,3٧6(30٫40%32٨,301,004-اإلجمالي

التنفيذيين . 16 وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  )عدا  ألشخاص  تعود  مصلحة  ألي  وصف 
وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتملكهم 5% أو أكثر، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل العام 

2013م.

التغير في نسبة امللكيةنسبة امللكيةعدد األسهمتاريخ اإلخطاراالسم

§5٫13٩%55,4٩6,10٩§2013/03/0٩شركة§مملكة§§التقسيط§للتجارة

1٫4٨2%6٫620%٧1,500,000§2013/06/26شركة§مملكة§§التقسيط§للتجارة

)تتمة(§وصف§ألي§مصلحة§تعود§ألعضاء§مجلس§اإلدارة§وكبار§التنفيذيين§وأقربائهم§في§أسهم§الشركة§والتغير§بها§خالل§العام§2013م
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حوكمة الشركة. 17

§بالئحة§حوكمة§الشركات§الصادرة§عن§هيئة§السوق§املالية،§اعتمد§مجلس§
ً
استرشادا

اإلدارة§الئحة§حوكمة§الشركة§مشتملة§على§خطة§الشركة§التي§تعكس§العزم§على§الوفاء§

بحقوق§املساهمين§والعمالء§واملوظفين§وجميع§أصحاب§املصالح§وتعزيز§العالقة§معهم§

ورعاية§مصالحهم،§واإللتزام§بمبادئ§الشفافية§واإلفصاح،§وتفعيل§دور§مجلس§اإلدارة§

واإلدارة§التنفيذية§وتحديد§مسئولياتهم§وتدريبهم§بصفة§مستمرة،§والتأكد§من§وجود§

آليات§لتعزيز§فاعلية§الرقابة§الداخلية§وإدارة§املخاطر،§باإلضافة§إلى§التوافق§مع§الئحة§

حوكمة§الشركات§الصادرة§عن§هيئة§السوق§املالية§وتبني§أفضل§املمارسات§في§مجال§

الحوكمة§بهدف§تعزيز§الثقافة§املؤسساتية§وتطبيق§قواعد§اإلدارة§السليمة§بالشركة.§

وتهدف§الشركة§من§كل§ذلك§إلى§عكس§رسالتها§القائمة§على§العمل§بجهد§للوصول§إلى§

§
ً
أعلى§املستويات§في§مجال§الحوكمة§وتحقيق§رؤيتها§الهادفة§إلى§أن§تكون§الشركة§نموذجا

يحتذى§به§كشركة§وطنية§مساهمة،§ويعمل§مجلس§اإلدارة§في§سبيل§تحقيق§أهدافه§من§

خالل§لجان§املجلس§وهي§لجنة§الترشيحات§واملكافآت§ولجنة§املراجعة§واللجنة§التنفيذية.§

تجدر§اإلشارة§إلى§أن§الشركة§قد§طبقت§كافة§بنود§الئحة§حوكمة§الشركات§الصادرة§

عن§هيئة§السوق§املالية،§عدا§البند§)ب(§من§املادة§السادسة§الخاصة§بالعمل§بنظام§

التصويت§التراكمي§كطريقة§للتصويت§على§بند§اختيار§أعضاء§مجلس§اإلدارة§في§الجمعية§

§لعدم§نص§النظام§األسا�سي§للشركة§على§
ً
العامة،§حيث§أن§هذا§اليزال§قيد§البحث§نظرا

نظام§التصويت§التراكمي.§

١7. ١     جائزة "أفضل نظام حوكمة للشركات" في المملكة من 

              وورلد فايننس

حصدت§شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§جائزة§“أفضل§نظام§حوكمة§للشركات§في§

اململكة§العربية§السعودية”§للعام§2013م§التي§تمنحها§املجلة§العاملية§املرموقة§“وورلد§

§للجودة§العالية§التي§يتميز§
ً
فايننس”§املتخصصة§في§قطاع§املال§واألعمال،§وذلك§تقديرا

بها§نظام§الرقابة§الداخلية§لديها§والشفافية§العالية§التي§تنتهجها§في§مختلف§املجاالت§

وخاصة§في§سياسة§االفصاح§عن§املعلومات،§ولتجاوزها§املتطلبات§الرسمية§لإلدراج§على§

املستوى§الدولي،§وتطبيقها§أفضل§األساليب§واملمارسات§في§التعامل§مع§كافة§عمالئها§

ومستثمريها§حول§العالم.

١7. ٢     جائزة "أفضل نظام حوكمة للشركات" في الشرق األوسط  

              وشمال أفريقيا من ذا يوربيان

حصلت§شركة§دار§األركان§على§جائزة§“أفضل§نظام§حوكمة§للشركات§في§الشرق§األوسط§

املال§ في§قطاع§ املتخصصة§ يوربيان”§ “ذا§ للعام§2013م§من§مجلة§ أفريقيا”§ وشمال§

األركان  دار  شـــركة  حصـــدت 
للتطوير العقـــاري  جائزة “أفضل 
نظـــام حوكمـــة للشـــركات في 
الســـعودية”  العربيـــة  المملكـــة 
تمنحهـــا  التـــي  2013م  للعـــام 
المرموقـــة  العالميـــة  المجلـــة 
المتخصصـــة  فايننـــس”  “وورلـــد 

واألعمـــال. المـــال  قطـــاع  فـــي 
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§باالنجازات§التي§حققتها§شركة§دار§األركان§في§مجال§
ً
واألعمال.§وتمثل§الجائزة§إعترافا

حوكمة§الشركات§وتبنيها§ألعلى§معايير§الحوكمة§وااللتزام§بتطبيقها

المراجعة الداخلية. 18

§الهميتها§
ً
تعتبر§إدارة§املراجعة§الداخلية§من§أهم§اإلدارات§في§شركة§دار§األركان،§ونظرا

§الستقالليتها§فانها§تتبع§في§الهيكل§التنظيمي§مباشرة§إلى§مجلس§اإلدارة،§وتقوم§
ً
وتحقيقا

§ملعايير§املراجعة§الداخلية§الدولية،§ويتم§
ً
إدارة§املراجعة§الداخلية§بانجاز§أعمالها§وفقا

للمراجعة§ الدولي§ املعهد§ املعتمدين§من§ املدققين§ ذلك§من§خالل§توظيف§نخبة§من§

الداخلية.§

وموضوعية§ مستقلة§ خدمات§ بتقديم§ الشركة§ في§ الداخلية§ املراجعة§ مهمة§ تتمثل§

واستشارية§من§أجل§تحقيق§قيمة§مضافة§وتحسين§عمليات§الشركة،§حيث§تساعد§

املراجعة§الداخلية§الشركة§على§بلوغ§أهدافها،§وذلك§باعتماد§طريقة§منهجية§ومنضبطة§

وتوفر§ الشركة.§ وحوكمة§ الداخلية§ والرقابة§ املخاطر§ إدارة§ فعالية§ وتحسين§ لتقييم§

عمليات§املراجعة§الداخلية§لإلدارة§العليا§ولجنة§املراجعة§املعلومات§املوضوعية§وذات§

الصلة§بالعمل§في§الوقت§املناسب،§وال§تقتصر§هذه§املعلومات§على§تقييم§الوضع§الحالي§

للشركة،§وإنما§تقدم§للمسؤولين§وملجلس§اإلدارة§املعلومات§الالزمة§للقيام§بمسؤولياتهم§

واتخاذ§القرارات§املالية§والتنفيذية§الالزمة.§وتحقق§إدارة§املراجعة§الداخلية§أهدافها§

من§خالل§مساعدة§منسوبي§الشركة§على§القيام§بمسؤولياتهم§على§أحسن§وجه،§وذلك§

بأنشطة§ املتعلقة§ واملعلومات§ واإلستشارة§ والتوصيات§ والتقييم§ بالتحليل§ بتزويدهم§

املراجعة،§مع§تعزيز§الرقابة§الفعالة§وتحسين§إجراءات§العمل§بتكاليف§معقولة.

وقد§قدمت§املراجعة§الداخلية§خالل§عام§2013م§العديد§من§االقتراحات§والتوصيات§

فيما§يتعلق§بتحسين§إجراءات§عمليات§الشركة§وسياساتها،§وذلك§لزيادة§فعالية§وكفاءة§

نظام§الرقابة§الداخلية§والتحكم§في§تكاليف§املشاريع§املختلفة،§باإلضافة§إلى§تقديم§

الدعم§واملساندة§إلى§اإلدارات§األخرى§ملساعدتها§في§تحقيق§أهدافها.

نظام الرقابة الداخلية بالشركة . 19

نظام§الرقابة§§الداخلية§في§شركة§دار§األركان§عبارة§عن§إجراء§متكامل§تنفذه§اإلدارة§

واملوظفين،§ويستهدف§هذا§النظام§معالجة§املخاطر،§وكفاءة§وفاعلية§كافة§عمليات§

السارية،§ واللوائح§ بالقوانين§ وااللتزام§ املالية،§ القوائم§ وتأكيد§صحة§ودقة§ الشركة،§

وبالتالي§يضمن§حماية§أصول§الشركة§من§التلف§أو§الضياع§أو§سوء§االستخدام.

األركان  دار  شـــركة  حصلـــت 
نظـــام  “أفضـــل  جائـــزة  علـــى 
حوكمـــة للشـــركات في الشـــرق 
األوســـط وشـــمال أفريقيا” للعام 
يوربيـــان”  “ذا  مجلـــة  مـــن  2013م 
المتخصصـــة فـــي قطـــاع المال 

واألعمـــال.
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١9. ١     عناصر نظام الرقابة الداخلية :

البيئة الرقابية في الشركة

يمثل§الهيكل§التنظيمي§املرجع§األسا�سي§لتحديد§البيئة§الرقابية§في§الشركة§حيث§أنه§يحدداملسؤوليات§ويفوض§السلطات§ويبين§

العالقات§الهيكلية§بوضوح§ال§لبس§فيه،§كما§أنه§يجسد§إستراتيجية§الشركة§وهيكلها§االستثماري.§

نظم معلومات متطورة

تعتمد§دار§األركان§على§مجموعة§من§األنظمة§املتطورة§التي§تعتمد§على§املعايير§الدولية§وتساهم§بفاعلية§في§رقابة§داخلية§فعالة§توفر§

معلومات§دقيقة§وشفافة.§§

إجراءات الرقابة الداخلية

إجراءات§الرقابة§الداخلية§تشمل§الرقابة§اإلدارية§واملحاسبية§ونظام§التحكم§الداخلي§لشركة§دار§األركان.§ويتمثل§هذا§في§مجموعة§

السياسات§و§اإلجراءات§املعتمدة§في§الشركة§مع§االلتزام§بالقوانين§واللوائح§السارية§.

١9. ٢     نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

خالل§عام§2013م،§قامت§لجنة§املراجعة§املنبثقة§عن§مجلس§اإلدارة§بدراسة§تقارير§املراجعة§الداخلية§الدورية§وقدمت§توصياتها§

ملجلس§اإلدارة،§وقد§قام§مجلس§اإلدارة§بمراجعة§أداء§الرقابة§الداخلية§املتعلقة§باإلجراءات§املالية§والتشغيلية§وتوافقها§مع§اللوائح§

ونظم§إدارة§املخاطر§ولم§تظهر§عمليات§املراجعة§أي§ضعف§جوهري§بنظام§الرقابة§الداخلية§بالشركة.

عالقات المستثمرين. 20

يعد§االتصال§املستمر§مع§املساهمين§واملستثمرين§واملجتمع§املالي§أولوية§استراتيجية§للشركة،§ودائما§ما§يكون§هناك§حوار§منتظم§بين§

مسؤولي§الشركة§التنفيذين§واملساهمين§واملستثمرين§املحليين§والدوليين.§وخالل§العام§اتخذت§الشركة§العديد§من§اإلجراءات§التي§

§لقواعد§هيئة§السوق§املالية،§وذلك§عبر§
ً
تضمن§الحفاظ§على§حقوق§حملة§األسهم§في§الحصول§على§املعلومات§باإلفصاح§املستمر§تبعا

القنوات§املخصصة،§وتتضمن§اإلعالن§عن§النتائج§املالية§الفصلية§والسنوية§وتوصيات§مجلس§اإلدارة§وأي§تطورات§جوهرية§تخص§

أعمال§الشركة.

وبهدف§تحسين§تفعيل§االتصال§باملستثمرين§واملحللين§واملجتمع§املالي§بصفة§عامة،§ونشر§املعلومات§الصحيحة§املتعلقة§بالشركة§

وتطور§أعمالها،§تنظم§الشركة§سلسة§من§االجتماعات§الدورية§مع§مستثمريها§من§حاملى§األسهم§أو§الصكوك§واملحللين§املاليين§من§

§من§إدارة§الشركة§بأهمية§اإلفصاح§الدقيق§
ً
بيوت§الخبرة§املالية§املحلية§والعاملية§الذين§يقومون§بالتغطية§التحليلية§للشركة،§إيمانا

واملنتظم§الذي§من§شأنه§أن§ينعكس§على§الفهم§والتقييم§العادل§للشركة.

كما§تقدم§إدارة§الشركة§الدعم§املستمر§للمساهم§من§خالل§توفير§الكوادر§املؤهلة§في§قسم§عالقات§املستثمرين§للرد§على§االستفسارات§

فيما§يتعلق§بتطور§أعمال§الشركة§وحسابات§وسجالت§املساهمين§من§خالل§الهاتف§املجاني§أو§البريد§أو§الفاكس§أو§البريد§اإللكتروني.§

كما§طورت§الشركة§صفحة§تفاعلية§تمكن§املستثمر§واملحلل§واملساهم§من§طلب§املعلومات§من§خالل§موقعها§اإللكتروني.§



69

ودرجت§الشركة§على§توجيه§الدعوة§لكافة§املساهمين§لحضور§اجتماعات§الجمعيات§العامة§واملساهمة§في§اتخاذ§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،§وقد§شارك§املساهمون§في§التصويت§على§بنود§الجميعة§العامة§العادية§العاشرة§

املنعقدة§في§2٩§يونيو§2013م.

§من§حرص§شركة§دار§األركان§على§توسعة§قاعدة§مستثمريها،§شاركت§الشركة§بأكثر§من§فعالية§دولية§للمستثمرين§لعرض§
ً
وانطالقا

قصص§نجاحها§ومشاريعها§الحالية§وخططها§االستثمارية.§وقد§عبر§تواجد§الشركة§في§هذه§الفعاليات§عن§ثقل§ومتانة§مركز§الشركة§

املالي،§وايضاح§الفرص§املتعددة§التي§يحظى§بها§القطاع§العقاري§السعودي§والبيئة§االستثمارية§باململكة§بشكل§عام.

رسم توضيحي يبين مقابالت دار األركان مع قاعدة مستثمريها خالل عام ٢٠١٣م

الموارد البشرية. 21

رأس المال البشري

§بعملية§جذب§واستقطاب§واملحافظة§على§الخبرات§والكفاءات§البشرية§للعمل§لديها§حتى§تستعين§بهم§
ً
§كبيرا

ً
تولي§إدارة§الشركة§اهتماما

§باالستثمار§في§العنصر§البشري§من§خالل§بناء§القدرات§وتطوير§املهارات§
ً
في§مواجهة§التحديات§اآلنية§واملستقبلية.§كما§تهتم§§اإلدارة§كثيرا

البشرية.§وبلغ§عدد§القوى§العاملة§في§الشركة§حتى§نهاية§شهر§ديسمبر§للعام§2013م§ثالثمائة§واثنان§وثالثون§موظف.

التنظيم اإلداري

خالل§عام§2013م،§شرعت§الشركة§في§تنمية§وتطوير§هيكلها§اإلداري§بما§يتوافق§مع§أفضل§املمارسات§اإلدارية§ومع§تطلعاتها§وتوسعاتها§

§على§نموها§وتوطيد§مركزها§الريادي§في§املنطقة،§حيث§تم§إضافة§
ً
االستراتيجية§الحالية§واملستقبلية،§مما§يتوقع§أن§ينعكس§إيجابيا

الوظائف§التالية§وتبعيتها§للرئيس§التنفيذي:§

وظيفة§رئيس§إدارة§اإلنشاءات.§§§

وظيفة§رئيس§اإلدارة§التجارية§وتتبعه:§إدارة§التطوير،§وإدارة§املبيعات،§وإدارة§التسويق.§§

§وظيفة§رئيس§إدارة§األصول.§§§

أفراد

صناديق استثمار

تغطية تحليلية - شركات وساطة

6

48

١9٠
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توجيـــه  علـــى  الشـــركة  درجـــت 
المســـاهمين  لكافـــة  الدعـــوة 
لحضـــور اجتماعـــات الجمعيـــات 
العامـــة والمســـاهمة فـــي اتخاذ 
القـــرارات، وذلك من خـــالل كافة 
تشـــمل  التـــي  اإلعـــالن  قنـــوات 
للســـوق  اإللكترونـــي  الموقـــع 
)تـــداول(،  الســـعودية  الماليـــة 
والموقـــع اإللكترونـــى للشـــركة، 

اليوميـــة. والصحـــف 

§وظيفة§رئيس§اإلدارة§اإلدارية§وتتبعه:§إدارة§املوارد§البشرية§والشؤون§اإلدارية،§وإدارة§§§

تقنية§املعلومات§وإدارة§توكيد§الجودة،§واإلدارة§القانونية.

§وظيفة§رئيس§إدارة§األرا�سي§§

وفيما يلي نبذة عن اإلدارة العليا: 

n د. عبدالرحمن بن حمد الحركان – المدير العام

يحمل§الدكتور§عبدالرحمن§درجة§الدكتوراه§في§الهندسه§املعمارية§من§جامعة§متشجن§

آن§أربر§بأمريكا.§وقد§عمل§في§األعوام§السابقة§في§عدة§مناصب§إدارية§وأكاديمية§في§

القطاعين§العام§والخاص،§ويعتبر§الدكتور§عبدالرحمن§من§الكفاءات§املميزة.

n ألن ديفيد ماسترتون – رئيس إدارة األصول

يحمل§السيد§ألن§درجة§املاجستير§في§إدارة§االعمال§من§جامعة§لندن،§وقد§عمل§في§

األعوام§السابقة§في§عدة§مناصب§إدارية§كمدير§مشروع§بجامعة§امللك§عبدهللا§للعلوم§

والتكنولوجيا،§ومدير§عقار§الحرم§الجامعي§والخدمات§بجامعة§سيدني§بأستراليا،§وقد§

حصل§السيد§ألن§على§خبرة§طويلة§في§إدارة§األصول.

n محمد علي هاشم – رئيس إدارة اإلنشاءات

يحمل§السيد§محمد§درجة§البكالوريوس§في§اإلنشاءات§من§جامعة§نوتينغهام§ترينت§من§

اململكة§املتحدة،§وقد§عمل§في§األعوام§السابقة§في§عدة§شركات§في§مجال§اإلنشاءات،§

§إلدارة§املشاريع§في§شركة§أمواج§
ً
§للمشاريع§في§شركة§الخضري،§ومديرا

ً
حيث§عمل§مديرا

العقارية.

n  مايك يوهانيس تويفوال – رئيس اإلدارة المالية

مناصب§ عدة§ وتولى§ واملحاسبة،§ االقتصاد§ في§ املاجستير§ درجة§ مايك§ السيد§ يحمل§

في§شركات§سابقة،§كرئيس§اإلدارة§املالية§بشركة§العراب§للمقاوالت،§إحدى§شركات§

مجموعة§الراجحي،§وعمل§بوظيفة§الرئيس§املالي§ملجموعة§سكانسكا§ملدة§سبع§سنوات.§

ويتمتع§السيد§مايك§بخبرة§طويلة§في§مجال§اإلدارة§املالية.

n أزيدرو ماريا بيكار- رئيس اإلدارة التجارية

يحمل§السيد§أزيدرو§درجة§البكالوريوس§في§القانون§من§جامعة§ال§بالتا§في§

§
ً
§مديرا

ً
األرجنتين،§ولديه§خبره§واسعة§في§األعمال§التجاريةـ§حيث§عمل§سابقا

للتطوير§في§شركة§ديار§القطرية§لالستثمار§العقاري§ملدة§أربعة§سنوات.§§
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توكيد الجودة. 22

عنى§إدارة§توكيد§الجودة§بتبني§وترسيخ§مباديء§إدارة§الجودة§الشاملة،§والتي§تهدف§إلى§
ُ
ت

األرتقاء§بمستوى§جودة§املنتج§والخدمات§وأرضاء§العمالء.§وترتكز§نشاطات§اإلدارة§على§

إنشاء§وتفعيل§وتطوير§نظام§إلدارة§الجودة§يشتمل§على§سياسات§وإجراءات§منظمة§

للعمل،§ومتابعة§تطبيقها§ومراقبتها§بالوسائل§الفعالة§في§إطار§املتطلبات§املحددة§في§

نظام§إدارة§الجودة§العالمي§ISO9001:2008§وغيرها§من§األنظمة§الحديثة§إلدارة§الجودة§

وتحسين§مستوى§األداء.

خالل العام ٢٠١٣م، عملت ادارة توكيد الجودة على: 

تأسيس§وتطوير§العديد§من§اإلجراءات§لتغطية§املزيد§من§العمليات§في§أنشطة§مختلفة§§§

شملت§التوريد،§والتشييد§والبناء،§وإدارة§األمالك،§باإلضافة§إلى§األنشطة§املساندة§

األخرى.

تخطيط§وإتمام§دورتين§كاملتين§لبرنامج§التدقيق§الداخلي§للجودة§لجميع§إجراءات§§§

نظام§إدارة§الجودة.

اآلداء§§§ وتحسين§ بالجودة§ التوعية§ في§مجاالت§ التدريب§ دورات§ من§ العديد§ تقديم§

شملت§سياسة§الجودة،§اآليزو§9001§وخرائط§العمليات.

تم§املحافظة§على§شهادة§الـ§ISO9001§وتجاوز§التدقيق§الخارجي§بنجاح§مرتين§خالل§§§

العام.

البدء§في§خطة§تحويل§استراتيجية§شاملة§لنظام§إدارة§الجودة§الحالي§ليتما�سى§مع§§§

متطلبات§الهيكل§التنظيمي§الجديد§للشركة.

خدمات البيئة والمجتمع. 23

تدرك§شركة§دار§األركان§أهمية§الوفاء§بالتزاماتها§كمنشأة§وطنية§باملساهمة§في§التنمية§

إذ§تقوم§الشركة§بتطوير§مجتمعات§ البيئة،§ للمجتمعات§املحلية§وحماية§ املستدامة§

وتراعي§ السائدة،§ اإلجتماعية§ القيم§ االعتبار§ في§ تأخذ§ ومستدامة،§ متكاملة§ عمرانية§

كافة§العوامل§اإلجتماعية§واالقتصادية§والصحية§واألمنية§والبيئية§والثقافية§باململكة§

§للشركة،§
ً
§نبيال

ً
العربية§السعودية.§ويمثل§تحسين§مستوى§حياة§املجتمع§والبيئة§هدفا

ولذلك§طبقت§الشركة§فلسفة§التطوير§الشامل§واملتكامل§للبيئات§السكنية§من§حيث§

الخدمات§العامة§والخدمات§االجتماعية§والترفيهية§والتجارية،§والتزام§مبدأ§استدامة§

الجـــودة  توكيـــد  إدارة  تُعنـــى 

إدارة  مبـــاديء  وترســـيخ  بتبنـــي 

الجـــودة الشـــاملة، والتي تهدف 

جـــودة  بمســـتوى  األرتقـــاء  إلـــى 

وأرضـــاء  والخدمـــات  المنتـــج 

. ء لعمـــال ا
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الخضراء،§وزيادة§ التشجير§واملسطحات§ تكثيف§عمليات§ الصحية§من§خالل§ البيئة§

مساحات§ممرات§املشاة§على§حساب§الشوارع§لتقليل§نسبة§التلوث،§إضافة§إلى§إنشاء§

امليادين§العامة§للمساعدة§على§ممارسة§األنشطة§الترفيهية،§وهذا§في§إطار§مسؤولية§

الشركة§في§الحفاظ§على§املكتسبات§والقيم§البيئية.§

§من§مسؤوليتها§االجتماعية§تعمل§شركة§دار§األركان§على§تنفيذ§مشاريع§عقارية§
ً
وإنطالقا

تسهم§في§اإلرتقاء§باملجتمع،§وأهمها§مشروع§تطويرمنطقة§قصر§خزام§في§وسط§مدينة§

جدة،§وذلك§من§خالل§العمل§والشراكة§مع§الجهات§الحكومية§لتطوير§منطقة§قصر§

خزام§واملناطق§العشوائية§املحيطة§به،§بهدف§توفير§بيئة§عمرانية§متكاملة§ذات§بيئة§

صحية§وآمنة§وصالحة§توفر§حياة§كريمة§لإلنسان،§كما§يسهم§املشروع§في§رفع§القيمة§

§للفرص§االستثمارية،§باإلضافة§إلى§توفير§اآلف§
ً
§واسعا

ً
العمرانية§للمنطقة§ويوفر§مجاال

،§قامت§الشركة§بتنفيذ§طريق§
ً
§ملسؤوليتها§االجتماعية§أيضا

ً
الفرص§الوظيفية.§وامتدادا

فلسطين§في§مدينة§جدة§الذي§يمثل§اإلمتداد§الجديد§لطريق§فلسطين§شرق§طريق§

§وطول§4§كيلومترات§وربطه§بمنطقة§مشروع§
ً
الحرمين§بمدينة§جدة§وذلك§بعرض§52§مترا

شمس§العروس§وبتكلفة§بلغت§30§مليون§ريال.

وتعي§شركة§دار§األركان§مسؤوليتها§تجاه§املجتمع§والتفاعل§مع§قضاياه§املرتبطة§بالقطاع§

العقاري،§وتقدم§دعمها§لقضايا§القطاع§العقاري§واإلسكان§عبر§التصدي§لها§بالتحليل§

والتشخيص§وطرح§الحلول§املبتكرة§ملعالجتها،§ومن§أبرزها§مساهمة§الشركة§في§ورش§

العمل§الخاصة§بدراسة§الحلول§اإلسكانية§باململكة§التي§نظمتها§وزارة§اإلسكان،§وإبداء§

الرأي§بمسودة§التشريعات§التنظيمية§ألنظمة§الرهن§العقاري§الصادرة§عن§مؤسسة§

النقد§العربي§السعودي،§باإلضافة§إلى§املشاركة§في§املعارض§واملؤتمرات§املتخصصة§

في§إطار§دعمها§للفعاليات§واالنشطة§املحفزة§للنشاط§العقاري§والتواصل§املباشر§مع§

املتخصصين§في§القطاع§العقاري§والقطاعات§ذات§الصلة§لتبادل§املعارف§والخبرات§

التي§تسهم§في§تطوير§القطاع§العقاري§باملنطقة،§إضافة§إلى§التواصل§املباشر§مع§الشرائح§

املختلفة§ألفراد§املجتمع§وعمالء§الشركة§والتعرف§على§رغباتهم§وعرض§منتجات§الشركة§

أمامهم§عبر§طرح§املزيد§من§الحلول§واملنتجات§العقارية§الكفيلة§باالستجابة§ملتطلبات§

السوق،§وتلبية§احتياجات§أفراد§املجتمع.

املسؤولية§اإلجتماعية§لدار§األركان§شملت§موظفيها،§من§خالل§العمل§على§تطوير§قدراتهم§

وإمكانياتهم،§وتوفير§اآلمان§الوظيفي§والرعاية،§وكفلت§لهم§§العيش§الكريم§ولعائالتهم،§ما§

يوفر§بيئة§عمل§صالحة§تسهم§في§زيادة§اإلنتاجية§وتعزيز§§جودة§األداء.

شـــرعت  2013م،  عـــام  خـــالل 
وتطويـــر  تنميـــة  فـــي  الشـــركة 
يتوافـــق  بمـــا  اإلداري  هيكلهـــا 
مـــع أفضـــل الممارســـات اإلداريـــة 
وتوســـعاتها  تطلعاتهـــا  ومـــع 
الحاليـــة  االســـتراتيجية 
أن  يتوقـــع  ممـــا  والمســـتقبلية، 
ينعكـــس إيجابيـــًا علـــى نموهـــا 
فـــي  الريـــادي  مركزهـــا  وتوطيـــد 

، لمنطقـــة ا
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مشاركات ورعايات دار األركان في العام 2013م. 24

معرض الرياض للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني السادس 
عشر

شاركت§دار§األركان§في§معرض§الرياض§للعقارات§واالسكان§والتطوير§العمراني§السادس§

عشر§الذي§أقيم§في§مدينة§الرياض،§واستعرضت§من§خالله§مشاريعها§العقارية§الرائدة§في§

قطاع§التطوير§العقاري§الحضري§الشامل،§وما§حققته§من§انجازات§في§مختلف§املشاريع§

التي§تضطلع§بتنفيذها،§باإلضافة§إلى§إبراز§خبراتها§وتجاربها§في§تطوير§السوق§العقارية§

،§واإلسكانية§بشكل§خاص،§كما§تحرص§دار§األركان§على§تعزيز§قنوات§التواصل§
ً
عموما

مع§املجتمع§املحلي§بمختلف§مكوناته،§واستثمار§الفرص§املالئمة§للتعريف§بإنجازاتها§

ومشاريعها§املميزة.

اإلسكانية§ الدولة§ توجهات§ في§ باملساهمة§ الوطنية§ بمسؤوليتها§ األركان§ دار§ وتضطلع§

من§خالل§تحقيق§أهدافها§الرامية§إلى§إنشاء§بيئات§سكنية§متكاملة§الخدمات§وفق§

§مع§تزايد§الطلب§
ً
فلسفتها§في§التطوير§الشامل§واملؤسساتي§لألحياء§السكنية،§خصوصا

على§املساكن،§وفي§ظل§الدعم§الحكومي§غير§املسبوق§الذي§يشهده§القطاع§اإلسكاني§في§

اململكة.

إقرارات مجلس اإلدارة . 25

§على§ما§ورد§في§الفقرة§23§من§املاده§الثالثة§واألربعون§من§قواعد§التسجيل§واإلدراج،§
ً
بناءا

يقر§مجلس§اإلداره§بما§يلي:§

عدت§بالشكل§الصحيح.§§
ُ
أن§سجالت§الحسابات§أ

عد§على§أسس§سليمة§ونفذ§بفاعلية.§§
ُ
أن§نظام§الرقابة§الداخلية§أ

أنه§ال§يوجد§أي§شك§يذكر§في§قدرة§الشركة§على§مواصلة§نشاطها.§§

شـــاركت دار األركان فـــي معرض 
واالســـكان  للعقـــارات  الريـــاض 
الســـادس  العمرانـــي  والتطويـــر 
مدينـــة  فـــي  أقيـــم  الـــذي  عشـــر 
الرياض، واســـتعرضت من خالله 
الرائـــدة  العقاريـــة  مشـــاريعها 
العقـــاري  التطويـــر  قطـــاع  فـــي 

الشـــامل. الحضـــري 



العقـــاري للتطويـــر  األركان  دار  شـــركة 

74

وبيان . 26 لها  موجز  وصف  مع  2013م  العام  خالل  المستحقة  النظامية  بالمدفوعات  بيان   
أسبابها.

البيان
2013

بالريال السعودي
السببالوصف

التأمينات§اإلجتماعية
املستحق§وفقا§ألحكام§وقواعد§املؤسسة§العامة§للتأمينات§االجتماعية§باململكة§٩٩5,1,5٩2

وتم§سدادها§بالكامل
متطلب§نظامي

رسوم§حكومية
رسوم§رخص§البناء§واشتراك§الغرفة§التجارية§ورسوم§تأشيرات§استقدام§وتجديد§6٩6,1٨0

إقامات§وغيرها§وتم§السداد§بالكامل
متطلب§نظامي

61,352,511زكاة
املستحق§وفقا§ألحكام§وقواعد§فريضة§الزكاة§وتعليمات§مصلحة§الزكاة§والدخل§

في§§اململكة
متطلب§نظامي

63,641,6٨6اإلجمالى

نود§أن§نشير§أن§قيمة§املدفوعات§النظامية§املستحقة§املشار§إليها§تمثل§القيمة§املوحدة§للشركة§و§شركاتها§التابعة.
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القوائم المالية الموحدة
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شركة دار األركان للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
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شركة دار األركان للتطوير العقاري
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

§§2012   2013إيضاحات

بآالف§الرياالت§السعوديةبآالف الرياالت السعودية

املوجودات

املوجودات املتداولة

§§535٫٧٧1  2.279.132النقد§والنقد§املماثل

§§1٫4٩2٫٧4٩  1.364.297§)§5§(ذمم§مدينة§،§صافي

§§632٫٧٨1  484.201§)§6§(مصاريف§مدفوعة§مقدمًا§وأخرى

§§143  143§)§٧§أ§(§§املستحق§من§طرف§ذو§عالقة

§§46٫٧02  44.529§)§٨§أ§(مشاريع§تحت§التنفيذ§قصيرة§األجل

§§٨44٫332  927.110أرا�سي§مطورة§قصيرة§األجل

§§3٫552٫4٧٨  5.099.412مجموع§املوجودات§املتداولة

املوجودات غير املتداولة

§§٧٫13٨٫5٨5  8.780.457§)§٨§ب§(مشاريع§تحت§التنفيذ§طويلة§األجل

§§5٫605٫630  4.864.302§)§٩§(إستثمارات§في§أرا�سي§تحت§التطوير

§§2٫124٫441  1.936.614أرا�سي§مطورة§طويلة§األجل

§§2٫٧3٧٫060  2.694.638)§10(ممتلكات§استثمارية§،§صافي

§§٧44٫15٧  747.407)§11§(استثمارات§في§شركات§زميلة

§§§٧٧٫6٧4  74.370)§12§(ممتلكات§ومعدات§،§صافي

§§§264  132)§13§(أعباء§مؤجلة§،§صافي

§§1٨٫42٧٫٨11  19.097.920مجموع§املوجودات§غير§املتداولة

§§21٫٩٨0٫2٨٩  24.197.332مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمين

املطلوبات§املتداولة

§§1٫0٩5٫120  744.308§)§14§(قروض§إسالمية§-§الجزء§املتداول

§§1٩٨٫101  196.246)§٧§ب§(املستحق§إلى§طرف§ذو§عالقة

§§256٫133  267.098)§16§(ذمم§دائنة

§§٨13٫642  820.242)§1٧§(مصاريف§مستحقة§وأخرى

§§2٫362٫٩٩6  2.027.894مجموع§املطلوبات§املتداولة

املطلوبات غير املتداولة

§§3٫2٨٩٫35٩  5.159.269§)§14§(§§قروض§إسالمية

§§16٫5٧5  17.348§)§1٨§(مخصص§تعويضات§نهاية§الخدمة

§§3٫305٫٩34  5.176.617مجموع§املطلوبات§غير§املتداولة

§§5٫66٨٫٩30  7.204.511مجموع املطلوبات

حقوق املساهمين

§§10٫٨00٫000  10.800.000§)§1٩§(رأس§املال

§§٨16٫٧6٨  884.914احتياطي§نظامي

§§4٫6٩4٫5٩1  5.307.907أرباح§مبقاة

§§16٫311٫35٩  16.992.821مجموع حقوق املساهمين

§§21٫٩٨0٫2٨٩  24.197.332مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
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شركة دار األركان للتطوير العقاري
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

20132012إيضاحات

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

§§3٫55٧٫0٧2  2.931.168إيرادات§من§العمليات

)§2٫163٫366§() 1.778.097 (تكلفة§العمليات

§§1٫3٩3٫٧06  1.153.071)4(إجمالي الربح

 مصاريف األعمال :

§مصاريف§عمومية§وإدارية§وبيعية
§وتسويقية

) 151.027 ()§153٫٨٩٨§(

)§21٫1٩٧§() 4.011 (§)§10§و§12§(§استهالك

)§34٫1٨4§() 27.654 (§)§13§و§14§أ§(إطفاء§أعباء§مؤجلة

§§1٫1٨4٫42٧  970.379 دخل السنة من أنشطة األعمال

إيرادات / )مصاريف( أخرى:

§حصة§في§الربح§من§االستثمارات
§§§في§شركات§زميلة

)§11§(3.250  ٨50§§

)§110٫226§() 110.341 (§أعباء§مرابحات§إسالمية

)§153٫٨60§() 203.618 (§أعباء§صكوك§إسالمية

§§٩2٫٧٧6  39.320§إيرادات§أخرى،§صافي

§§1٫013٫٩6٧  698.990دخل السنة قبل الزكاة

)§25٫430§() 17.528 (§)§1٧§أ§(§مخصص§الزكاة

§§٩٨٨٫53٧  681.462صافي§دخل§السنة

 ربحية السهم للسنة
 ) بالريال السعودي (

)§20§(§

§§1٫10  0.90§§§§§§من§أنشطة§األعمال

§§0٫٩2  0.63§§§§§§§من§صافي§الدخل
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شركة دار األركان للتطوير العقاري
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

20132012

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

§§1٫013٫٩6٧  698.990دخل§السنة§قبل§الزكاة

تعديالت على :

§§42٫521  50.499§استهالك

§§34٫1٨4  27.654§إطفاء§أعباء§مؤجلة

§§3٫252  2.133§مخصص§تعويضات§نهاية§الخدمة

)§٨50§() 3.250 (حصة§في§الربح§من§االستثمارات§في§شركات§زميلة

)§56٫٧00§(       -§مكاسب§من§استبعاد§استثمار§في§شركات§زميلة

 التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

)§265٫041§(  128.452ذمم§مدينة

§§61٫٧44) 5.290 (مصاريف§مدفوعة§مقدمًا§وأخرى

§§1٧٫٧6٧  2.173مشاريع§تحت§التنفيذ§قصيرة§األجل

)§102٫413§(  105.049§أرا�سي§مطورة

)§٨2٫463§(  10.965ذمم§دائنة

§§24٫٩52  50.424مصاريف§مستحقة§وأخرى

§§6٩0٫٩20  1.067.799نقد من األنشطة التشغيلية

)§5٫046§() 61.352 (زكاة§مدفوعة

)§٨35§() 1.360 (تعويضات§نهاية§الخدمة§املدفوعة

§§§6٨5٫03٩  1.005.087صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

§§10٨٫٧65) 1.641.872 (مشاريع§تحت§التنفيذ§طويلة§األجل

)§522٫٧04§(  741.328استثمارات§في§أرا�سي§تحت§التطوير

)§1٨٧٫٧64§(  153.870دفعات§مقدمة§لشراء§أرا�سي§

)§20٫٨43§() 4.066 (ممتلكات§استثمارية

§§1٫001٫٧00      -املحصل§من§استبعاد§استثمار§في§شركات§زميلة

)§455§() 707 (شراء§ممتلكات§ومعدات

§§3٧٨٫6٩٩) 751.447 (صافي النقد ) املستخدم في ( من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)§3٫041٫13٨§(  1.491.576§قروض§إسالمية

§§٧٫3٩٧) 1.855 (املستحق§إلى§طرف§ذو§عالقة

)§3٫033٫٧41§(  1.489.721صافي النقد من ) املستخدم في ( األنشطة التمويلية

)§1٫٩٧0٫003§(  1.743.361الزيادة )النقص(§في§النقد§والنقد§املماثل

§§2٫505٫٧٧4  535.771النقد§والنقد§املماثل§،§بداية§السنة

§§535٫٧٧1  2.279.132النقد والنقد املماثل ، نهاية السنة

 معامالت غير نقدية

§§5٩٩٫5٨4-§مشاريع§تحت§التنفيذ§طويلة§األجل

)§525٫54٧§(-§استثمارات§في§شركات§زميلة

)§264٫٧41§(-§حقوق§امللكية§غير§املسيطرة

§§1٩0٫٧04-§املستحق§إلى§أطراف§ذات§عالقة
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شركة دار األركان للتطوير العقاري
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
الموحدة  للسنة المنتهية في
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

مجموع حقوق املساهمينأرباح مبقاةإحتياطي نظاميرأس املال

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2012

§§15٫322٫٨22§§3٫٨06٫054§§٧16٫٧6٨§§§10٫٨00٫000الرصيد§كما§في§1§يناير§2012

§٩٨٨٫53٧§§٩٨٨٫53٧-§-صافي§دخل§السنة

-)§100٫000§(§§100٫000-املحول§إلى§االحتياطي§النظامي§

  16.311.359  4.694.591  816.768  10.800.000الرصيد§كما§في§31§ديسمبر§2012

2013

§§16٫311٫35٩§§4٫6٩4٫5٩1§§٨16٫٧6٨§§§10٫٨00٫000الرصيد§كما§في§1§يناير§2013

§§6٨1٫462§§6٨1٫462--صافي§دخل§السنة

-)§6٨٫146§(§§6٨٫146-§املحول§إلى§االحتياطي§النظامي§

  16.992.821  5.307.907  884.914  10.800.000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013
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معلومات عامة . 1

إن§شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§)الشركة(،§هي§شركة§مساهمة§سعودية،§مسجلة§

1421/4/16هـ§ بتاريخ§ §10101601٩5 رقم§ التجاري§ السجل§ بموجب§ الرياض§ في§

)املوافق§2000/٧/1٨م§(.§§§

تعمل§الشركة§والشركات§التابعة§لها§)§يشار§إليها§مجتمعة§باملجموعة§(§بالدرجة§األولى§في§

مجال§تطوير§وبيع§وتأجير§املشاريع§العقارية§واألنشطة§املرتبطة§بها.§

تعمل§املجموعة§في§االنشاءات§العامة§للمباني§السكنية§والتجارية§)اإلنشاء§والصيانة§

والهدم§والترميم§(.§نورد§أدناه§طبيعة§نشاط§الشركات§التابعة§للمجموعة:

شركة دار األركان للعقارات§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة،§شركة§تابعة§مملوكة§

بتاريخ§ رقم§1010254063§ التجاري§ السجل§ بموجب§ الرياض§ في§ بالكامل،§مسجلة§

التجاري§ العقار§ وتملك§ تطوير§ في§ وتعمل§ 200٨/٧/2٨م(§ )املوافق§ 142٩/٧/25هـ§

والسكني§وتقديم§خدمات§إدارة§وتشغيل§وصيانة§املباني§السكنية§والتجارية§واملرافق§

العامة.§

شركة دار األركان للمشاريع§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة،§شركة§تابعة§مملوكة§

بتاريخ§ رقم§101024٧5٨3§ التجاري§ السجل§ بموجب§ الرياض§ في§ بالكامل،§مسجلة§

142٩/3/2٨هـ§املوافق§)200٨/4/5م(§وتعمل§في§املقاوالت§العامة§للمباني§السكنية§

والتجارية§)اإلنشاء،§الصيانة§،§الهدم§والترميم(.

شركة دار األركان لالستثمار التجاري§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة،§شركة§تابعة§

مملوكة§بالكامل،§مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§101024٧5٨5§

في§مجال§شراء§وتملك§وتأجير§ املوافق§)200٨/4/5م(§وتعمل§ بتاريخ§142٩/3/2٨هـ§

واألستثمار§في§العقارات.

شركة صكوك دار األركان§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة،§شركة§تابعة§مملوكة§

بتاريخ§ رقم§1010256421§ التجاري§ السجل§ بموجب§ الرياض§ في§ بالكامل،§مسجلة§

142٩/٩/16هـ§املوافق§)200٨/٩/16م(§وتعمل§في§§اإلستثمار§والتطوير§العقاري.

شركة صكوك األركان§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§،§شركة§تابعة§مملوكة§بالكامل،§

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§10102٧440٧§بتاريخ§1430/10/11§

هـ§املوافق§)§200٩/10/1م§(§وتعمل§في§تطوير§وصيانة§وإدارة§العقار§وشراء§األرا�سي§

واملقاوالت§العامة.

شركة دار األركان للتطوير العقاري
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية  
الموحدة  للسنة المنتهية في
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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شركة ثوابت االستثمار§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§،§شركة§تابعة§مملوكة§بالكامل،§مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§
التجاري§رقم§10102٧544٩§بتاريخ§1430/10/30§هـ§املوافق§)§200٩/10/1٩§م§(§وتعمل§في§االستثمار§والتطوير§العقاري.

§شركة§سيادة§لالستثمار§شركة§تابعة§مملوكة§بالكامل،§
ً
شركة دار صكوك الدولية§–§شركة§ذات§مسؤولية§محدودة§،§املعروفة§سابقا

مسجلة§في§الرياض§بموجب§السجل§التجاري§رقم§10102٧544٨§بتاريخ§1430/10/30§هـ§املوافق§)§200٩/10/1٩§م§(§وتعمل§في§
االستثمار§والتطوير§العقاري.

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

إن§هذه§القوائم§املالية§املوحدة§املرفقة§تتضمن§موجودات§ومطلوبات§ونتائج§أعمال§الشركات§التابعة§املذكورة§أعاله.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  . 2

٢. ١       أسس اإلعداد

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

للمحاسبين§القانونيين.§

٢. ٢       العرف المحاسبي

§ملبدأ§التكلفة§التاريخية§وباستخدام§أساس§االستحقاق§ومفهوم§استمرارية§النشاط§
ً
أعدت§القوائم§املالية§املوحدة§للمجموعة§وفقا

§لطريقة§
ً
باستثناء§مقايضات§أسعار§العموالت§والتي§يتم§قياسها§بالقيمة§العادلة§واالستثمارات§في§شركات§زميلة§والتي§يتم§تسجيلها§وفقا

حقوق§امللكية.

٢. ٣       أسس التوحيد  

تتضمن§القوائم§املالية§املوحدة§للمجموعة§القوائم§املالية§للشركات§واملنشآت§التي§تسيطر§عليها§املجموعة§)شركاتها§التابعة(§التي§تم§

تأسيسها§حتى§31§ديسمبر§2013§.

الشركات§التابعة§هي§منشآت§بحيث§يكون§للمجموعة§القدرة§على§التحكم§في§السياسات§املالية§والتشغيلية§لها§للحصول§على§منفعة§

اقتصادية§للمجموعة.§تم§توحيد§الشركات§التابعة§بشكل§كامل§من§التاريخ§الفعلي§لإلقتناء§حتى§التاريخ§الفعلي§لإلستبعاد§،§حسب§

االقتضاء.

تستخدم§املجموعة§طريقة§الشراء§املحاسبية§في§املحاسبة§إلقتناء§شركات§تابعة.§وتقاس§تكلفة§الشراء§بالقيمة§العادلة§للموجودات§

املستحوذة§/§املحولة§وأدوات§حقوق§امللكية§املصدرة§واملطلوبات§املتكبدة§،§كما§يتم§قياس§املوجودات§واملطلوبات§املحددة§املقتناة§

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

§تخص§
ً
املسيطرة§على§أساس§نسبة§امللكية§غير§املسيطرة§من§املوجودات§واملطلوبات§املعترف§بها.§وفي§حال§حدوث§أي§خسائر§الحقا

حقوق§امللكية§غير§املسيطرة§وتتجاوز§هذه§الحقوق§فيتم§تحميلها§على§حقوق§امللكية§للشركة§األم.§

إن§الزيادة§في§تكلفة§اإلقتناء§التي§تتجاوز§حصة§املجموعة§في§صافي§املوجودات§املحددة§املقتناة§يتم§تسجيلها§كشهرة.§اذا§كانت§تكلفة§

اإلقتناء§أقل§من§القيمة§العادلة§لصافي§املوجودات§املحددة§املقتناة§)§خصم§على§اإلقتناء(§يتم§تسجيلها§مباشرة§في§قائمة§الدخل§

املوحدة.
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يتم§إستبعاد§جميع§املعامالت§الداخلية§للمجموعة،§واألرصدة،§واملكاسب§غير§املحققة§على§املعامالت§التي§تتم§بين§شركات§املجموعة§§

§الخسائر§غير§املحققة§إال§إذا§أظهرت§العملية§أدلة§على§وجود§إنخفاض§في§قيمة§املوجودات§املحولة.
ً
في§التوحيد.§تستبعد§أيضا

استثمارات في شركات زميلة

الشركة§الزميلة§هي§تلك§التي§يكون§للمجموعة§القدرة§على§ممارسة§نفوذ§هام§عليها§ولكن§ليست§سيطرة§أو§سيطرة§مشتركة،§من§خالل§

املشاركة§في§القرارات§املالية§والتشغيلية§املتعلقة§بالسياسات§للمستثمر§به.

تم§إدراج§نتائج§وموجودات§ومطلوبات§الشركات§الزميلة§في§هذه§القوائم§املالية§املوحدة§باستخدام§طريقة§حقوق§امللكية§للمحاسبة§

فيما§عدا§تلك§الذي§تم§تصنيفها§كإستثمارات§متاحة§للبيع.§تسجل§االستثمارات§في§الشركات§الزميلة§في§قائمة§املركز§املالي§املوحدة§في§

حصة§املجموعة§من§صافي§موجودات§الشركة§الزميلة.§ال§يتم§اإلعتراف§بخسائر§الشركات§الزميلة§التي§تتجاوز§حقوق§ملكية§املجموعة§

في§تلك§الشركات.

أي§تجاوز§في§تكلفة§اإلقتناء§عن§حصة§املجموعة§في§صافي§املوجودات§املحددة§املقتناة§في§الشركة§الزميلة§في§تاريخ§اإلقتناء§يتم§االعتراف§

بها§كشهرة§.§تدرج§الشهرة§ضمن§القيمة§املسجلة§لالستثمار§ويتم§تقييم§اإلنخفاض§في§القيمة§كجزء§من§هذا§االستثمار.§أي§نقص§في§

تكلفة§اإلقتناء§تحت§حصة§املجموعة§في§صافي§املوجودات§املحددة§في§الشركة§الزميلة§في§تاريخ§االقتناء§)خصم§على§اإلقتناء(§يعترف§

به§في§قائمة§الدخل§املوحدة.

عند§حدوث§أي§تعامالت§بين§املجموعة§مع§أي§شركة§زميلة،§تستبعد§األرباح§والخسائر§بحدود§نسبة§ملكية§املجموعة§في§الشركة§

§ملقابلة§
ٍ
الزميلة.§قد§توفر§الخسائر§أدلة§على§وجود§إنخفاض§في§قيمة§املوجودات§املحولة§و§في§هذه§األحوال§يتم§تسجيل§مخصص§كاف

اإلنخفاض§في§قيمة§هذه§املوجودات.

٢. 4      ممتلكات ومعدات

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

يحمل§اإلستهالك§على§التكلفة§ناقص§القيمة§املتبقية§املقدرة§للموجودات§،§)عدا§األرا�سي(§،§وعلى§مدى§العمر§اإلنتاجي§املقدر،§وذلك§

باستخدام§طريقة§القسط§الثابت،§بحسب§نسب§االستهالك§التالية:§

3%مباني

5%§§§-§§20%§تحسينات§على§املأجور

25%سيارات

20%معدات§وأجهزة

20%§§§-§§§25%معدات§مكتبية

يحدد§الربح§أو§الخسارة§الناجمة§عن§اإلستبعاد§أو§التخلص§من§أحد§األصول§على§أساس§الفرق§بين§صافي§املحصل§من§اإلستبعاد§

والقيمة§الدفترية§لألصل§ويعترف§بها§في§قائمة§الدخل§املوحدة.
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§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§املبلغ§القابل§لإلسترداد§لألصل§املقدر§أقل§من§القيمة§الدفترية§فيتم§تخفيض§القيمة§الدفترية§لألصل§إلى§املبلغ§§القابل§

.
ً
لإلسترداد.§يتم§اإلعتراف§بخسارة§اإلنخفاض§في§القيمة§كمصروف§فورا

٢. 5       ممتلكات استثمارية

تظهر§املمتلكات§االستثمارية§املقتناة§§بهدف§التأجير§و/أو§لزيادة§قيمتها§الرأسمالية§،§بالتكلفة§ناقصا§االستهالك§املتراكم§وأي§خسارة§

§منها§القيمة§املتبقية§،§عدا§األرا�سي§واملمتلكات§تحت§اإلنشاء§،§على§
ً
إنخفاض§في§القيمة§معترف§بها.§يتم§إستهالك§تكلفة§األصل§مطروحا

§لنسب§اإلستهالك§التالية§:
ً
مدى§االعمار§االنتاجية§املقدرة،§بإستخدام§طريقة§القسط§الثابت§،§وفقا

3%مباني

إن§األرباح§أو§الخسائر§الناجمة§عن§بيع§أوإستبعاد§املمتلكات§اإلستثمارية§§تشكل§الفرق§بين§صافي§املحصل§من§اإلستبعاد§والقيمة§

الدفترية§و§يتم§إثباتها§في§§قائمة§الدخل§املوحدة§لفترة§البيع§أواإلستبعاد،§باستثناء§تلك§التي§تتعلق§بترتيبات§البيع§واتفاقيات§إعادة§

اإلستئجار.

٢. 6       أعباء التمويل

تضاف§تكاليف§التمويل§العائدة§مباشرة§إلى§شراء§أو§بناء§أو§إنتاج§األصول§املؤهلة،§وهي§األصول§التي§تتطلب§فترة§زمنية§طويلة§لتصبح§

جاهزة§لإلستخدام§أوالبيع،§إلى§تكلفة§هذه§األصول§حتى§يحين§الوقت§الذي§تكون§املوجودات§فيه§جاهزة§لإلستخدام§أو§البيع.§يتم§إثبات§

جميع§تكاليف§التمويل§األخرى§في§§قائمة§الدخل§املوحدة§في§الفترة§التي§يتم§تكبدها§فيها.

٢. 7      األدوات المالية 

§في§الترتيبات§التعاقدية§
ً
يتم§إثبات§املوجودات§واملطلوبات§املالية§في§قائمة§املركز§املالي§املوحدة§للمجموعة§عندما§تصبح§املجموعة§طرفا

لألدوات.

الذمم المدينة

§قياس§القيمة§املحققة§واعتماد§مخصص§إنخفاض§في§القيمة§
ً
يتم§إثبات§الذمم§املدينة§في§األساس§بقيمة§اتمام§العملية.§ويتم§الحقا

عندما§تكون§هناك§أدلة§موضوعية§)متضمنة§عمالء§لديهم§صعوبات§مالية§أو§متأخرين§عن§دفعات(،§إن§هذه§املبالغ§لن§تكون§مستردة§

وفقا§لشروط§االتفاق§األصلي.§يتم§تخفيض§القيمة§الدفترية§للذمم§املدينة§من§خالل§استخدام§حساب§مخصص§ويتم§إثبات§أية§

خسارة§إنخفاض§في§القيمة§في§قائمة§§الدخل§املوحدة.§
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النقد والنقد المماثل

يتضمن§النقد§والنقد§املماثل§النقد§في§الصندوق§و§لدى§البنك§وودائع§أخرى§قصيرة§األجل§§للمجموعة§والتي§تستحق§خالل§فترة§تقل§

عن§ثالثة§أشهر.

اإللتزامات المالية

§ملضمون§الترتيبات§التعاقدية.§وتشمل§االلتزامات§املالية§الصكوك§اإلسالمية§واملرابحات§اإلسالمية§§
ً
تصنف§االلتزامات§املالية§وفقا

§على§التكلفة§املطفأة§تحميل§تكاليف§املعامالت§املباشرة§وتدرج§في§قائمة§الدخل§املوحدة§
ً
§بسعر§التكلفة.§يتم§الحقا§بناءا

ً
وتسجل§أساسا

على§مدى§عمر§األداة.

الذمم الدائنة 

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

مقايضات أسعار العموالت 

يتم§قياس§مقايضات§أسعار§العموالت§بالقيمة§العادلة.§تقيد§القيمة§العادلة§ضمن§املوجودات§وذلك§عندما§تكون§القيمة§العادلة§

إيجابية،§وضمن§املطلوبات§عندما§تكون§القيمة§العادلة§سلبية.§تحدد§القيمة§العادلة§بالرجوع§إلى§األسعار§املتداولة§بالسوق§وطرق§

خصم§التدفقات§النقدية§وطرق§التسعير،§حسب§ما§هو§مالئم.§

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

في§اإليرادات§األخرى.§

٢. 8      انخفاض قيمة الموجودات الملموسة

تقوم§املجموعة§بمراجعة§القيمة§الدفترية§ملوجودات§الشركة§امللموسة§في§تاريخ§كل§قائمة§مركز§مالي§موحدة§للتحقق§مما§إذا§كان§

هنالك§مؤشر§الى§أن§هذه§املوجودات§تأثرت§بخسائر§اإلنخفاض§في§القيمة.§§وفي§حالة§وجود§مثل§ذلك§املؤشر§يتم§تقدير§القيمة§املمكن§

§
ً
إستردادها§لتلك§املوجودات§لتحديد§مدى§خسائر§االنخفاض§في§القيمة.§القيمة§املستردة§تساوي§القيمة§املحققة§للموجودات§مطروحا

منها§تكاليف§البيع§أو§قيمة§اإلستخدام§،§أيهما§أعلى.§إذا§كانت§القيمة§املستردة§للموجودات§مقدرة§باقل§من§القيمة§الدفترية§،§فيتم§

تخفيض§القيمة§الدفترية§للموجودات§إلى§القيمة§املستردة§.§يتم§إثبات§خسائر§اإلنخفاض§في§قيمة§املوجودات§في§قائمة§الدخل§

املوحدة§.§

٢. 9     اإلعتراف باإليرادات 

تمثل§اإليرادات§قيمة§بيع§العقارات§السكنية§واألرا�سي.§يتم§إثبات§اإليرادات§إلى§الحد§أن§الفوائد§االقتصادية§املحتملة§ستعود§إلى§

املجموعة§وإن§املخاطر§املهمة§وفوائد§امللكية§ستنتقل§إلى§املشتري.§تقاس§اإليرادات§بالقيمة§§املستلمة.§فيما§يخص§دخل§التأجير،§تقوم§

املجموعة§بإثبات§اإليراد§باستخدام§طريقة§القسط§الثابت§على§فترة§اإليجار.
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٢. ١٠     الزكاة 

§لنظام§الزكاة§في§اململكة§العربية§
ً
يتم§احتساب§وتحقق§الزكاة§في§قائمة§الدخل§املوحدة§للسنة§ولكل§فترة§مالية§على§إنفراد§وفقا

السعودية.§ويعدل§مخصص§الزكاة§للفترة§املالية§التي§يتم§خاللها§إصدار§الربط§النهائي.§وتعالج§الفروقات§ما§بين§مخصص§الزكاة§

املعترف§به§في§القوائم§املالية§املوحدة§وبين§الربط§النهائي§الصادر§عن§مصلحة§الزكاة§والدخل§في§قائمة§الدخل§املوحدة§كتغيرات§في§

التقديرات§املحاسبية§وتدرج§ضمن§الفترة§املالية§التي§يصدر§فيها§الربط§النهائي.

٢. ١١     العمالت األجنبية

§ألسعار§
ً
إن§املعامالت§بالعمالت§األخرى§ما§عدا§الريال§السعودي§،§عملة§عرض§القوائم§املالية§والتشغيل§للمجموعة§،§تسجل§وفقا

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§السائدة§في§تاريخ§قائمة§املركز§املالي§املوحدة.§أما§املوجودات§واملطلوبات§الغير§مالية§

واملثبتة§بالعمالت§األجنبية§فتتم§ترجمتها§إلى§الريال§السعودي§بأسعار§الصرف§السائدة§في§تاريخ§تحديد§التكلفة.§

٢. ١٢     اإلحتياطي النظامي

وفقا§للمادة§)125(§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.

٢. ١٣     تعويضات نهاية الخدمة

تقدم§املجموعة§تعويضات§نهاية§الخدمة§ملوظفيها§وفقا§ألحكام§نظام§العمل§والعمال§في§اململكة§العربية§السعودية.§تستحق§هذه§

التعويضات§§باالستناد§الى§أجر§املوظف§النهائي§ومدة§الخدمة§واستكمال§الحد§األدنى§لفترة§الخدمة.§يتم§االستدراك§لتكاليف§هذه§

التعويضات§املستحقة§خالل§فترة§التوظيف§بمعدل§األجر§الحالي§للموظف،§وتسدد§عند§انتهاء§خدمته.

٢. ١4     تكاليف منافع التقاعد

§ألنظمة§املؤسسة§العامة§للتأمينات§اإلجتماعية§وتحتسب§كنسبة§من§أجور§املوظفين§.§يتم§التعامل§
ً
تقوم§املجموعة§باملساهمة§وفقا

مع§الدفعات§الى§خطط§منافع§التقاعد§املدارة§من§الحكومة§كدفعات§الى§خطط§مساهمة§محددة§حيث§أن§إلتزامات§املجموعة§مقابل§

هذه§الخطط§معادلة§لتلك§التي§تنشأ§في§خطة§تقاعد§مساهمة§محددة§.§تحمل§الدفعات§الى§خطط§منافع§التقاعد§املساهمة§املحددة§

كمصروف§عند§إستحقاقها.

٢. ١5     عقود التأجير

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

اإليجار.§

٢. ١6     المصاريف التشغيلية

مل§كمصاريف§في§قائمة§الدخل§املوحدة§في§الفترة§
ّ
تتبع§املجموعة§أساس§االستحقاق§املحاسبي§لتسجيل§املصاريف§التشغيلية§وتح
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التي§تتكبد§فيها.§يتم§توزيع§املصاريف§املؤجلة§ألكثر§من§سنة§مالية§على§املصاريف§خالل§تلك§الفترات§باستخدام§التكلفة§التاريخية.

استخدام التقديرات. 3

§ملعايير§املحاسبة§املتعارف§عليها§في§اململكة§العربية§السعودية§يتطلب§استخدام§التقديرات§
ً
إن§إعداد§القوائم§املالية§املوحدة§وفقا

واإلفتراضات§التي§تؤثر§على§مبالغ§املوجودات§واملطلوبات§املسجلة§،§واإليضاحات§عن§املوجودات§واإللتزامات§املحتملة§في§تاريخ§القوائم§

املالية§املوحدة§ومبالغ§اإليرادات§واملصروفات§املسجلة§خالل§فترة§التقرير.§على§الرغم§من§أن§هذه§التقديرات§تستند§إلى§املعرفة§

األفضل§للمعلومات§املتوفرة§لإلدارة§عن§األحداث§واألنشطة§الجارية§،§فإن§النتائج§الفعلية§قد§تختلف§عن§هذه§التقديرات.

 قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية. 4

قطاعات األعمال

§ألغراض§التقارير§اإلدارية§،§قامت§اإلدارة§بتقسيم§املجموعة§الى§ثالثة§أقسام§التي§تطابق§الهيكل§التنظيمي§للمجموعة.§هذه§األقسام§

تتما�سى§مع§التخطيط§االستراتيجي§ونموذج§األعمال،§وتشمل§دار§األركان§للمشاريع§ودار§األركان§لالستثمار§ودار§األركان§للعقارات.§

المناطق الجغرافية

§في§اململكة§العربية§السعودية§وجميع§عائداتها§مستمدة§من§محفظة§العقارات§التي§تديرها§املجموعة.§لذلك،§
ً
§تعمل§املجموعة§حصريا

ال§يوجد§معلومات§جغرافية§إضافية.

المنتجات والخدمات

§على§تطوير§البنية§التحتية§األساسية§على§األرا�سي§غير§املطورة§وبيع§هذه§األرا�سي§)مبيعات§أرا�سي(§
ً
تركز§دار§األركان§للمشاريع§§أساسا

وتطوير§وبيع§املشاريع§السكنية§والتجارية§)§مبيعات§الوحدات§السكنية(§أو§تأجير§هذه§املمتلكات§املطورة§لتوليد§إيرادات§تأجيرية§)إيراد§

اإليجار(.

فيما§يلي§معلومات§متعلقة§بهذه§املنتجات§:§§

بآالف الرياالت السعودية

للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

اإليرادات من العمليات

§§25٫2٩3  459مبيعات§الوحدات§السكنية

§§3٫4٧٨٫٩٩٧  2.822.281مبيعات§أرا�سي

§§52٫٧٨2  108.428تأجير§ممتلكات

§§3٫55٧٫0٧2  2.931.168املجموع
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تكلفة العمليات

§§21٫026  363الوحدات§السكنية

§§2٫121٫016  1.731.246أرا�سي

§§21٫324  46.488تأجير§ممتلكات

§§2٫163٫366  1.778.097املجموع

إجمالي الربح

964٫26٧الوحدات§السكنية

1.091.0351٫35٧٫٩٨1أرا�سي

61.94031٫45٨تأجير§ممتلكات

1.153.0711٫3٩3٫٧06املجموع

ذمم مدينة ، صافي. 5

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§1٫4٩٧٫22٨  1.368.776عمالء

)§4٫4٧٩§() 4.479 (مخصص§ديون§مشكوك§في§تحصيلها

§§1٫4٩2٫٧4٩  1.364.297املجموع

مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى. 6

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§563٫2٧0  409.400§دفعات§مقدمة§لشراء§أرا�سي

§§16٫5٨٩  39.564مصاريف§مدفوعة§مقدمًا§وموجودات§أخرى

§§11٫123  14.624إيرادات§مستحقة

§§14٫242  12.308دفعات§مقدمة§ملقاولين

§§4٫0٧0  5.780سلف§وعهد§املوظفين

§§13٫41٩  2.487دفعات§مقدمة§ملوردين

§§10٫032  2القيمة§االيجابية§ملقايضات§أسعار§العموالت§)§إيضاح§15§(

§§36  36§أخرى

§§632٫٧٨1  484.201املجموع
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معامالت مع طرف ذو عالقة . 7

أ( المستحق من طرف ذو عالقة :

قامت§املجموعة§خالل§السنة§ببيع§منازل§سكنية§ألفراد§جرى§تمويلهم§عن§طريق§الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن§وهي§شركة§زميلة§

للمجموعة.§§وقد§قامت§الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن§بسداد§ما§يتعلق§من§العقارات§السكنية§املباعة§للمجموعة§نيابة§عن§هؤالء§

األفراد،§وإذا§نتج§عن§هذا§التمويل§من§الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن،§أي§ديون§معدومة§فليس§لها§حق§الرجوع§ملطالبة§املجموعة§

بالتعويض§عنها.§فيما§يلي§تفاصيل§املعامالت§:

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§143  143الرصيد§،§بداية§السنة

§§11٫054-مبيعات

)§13§(-§عموالت

)§11٫041§(-تحصيالت

§§143  143الرصيد ، نهاية السنة

ب( المستحق إلى طرف ذو عالقة: 

قامت§إدارة§شركة§خزام§للتطوير§العقاري،§وهي§شركة§زميلة§للمجموعة،§بطلب§إستثمار§رصيد§النقد§الزائد§لشركة§خزام§للتطوير§

العقاري§مع§املجموعة§بربح§رمزي.فيما§يلي§تفاصيل§املعامالت:

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في	

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§205٫425  198.101الرصيد،§بداية§السنة

§§

)§٨٫٧٩4§() 3.815 (§إعادة§تسديد§املدفوعات§املقدمة

§§1٫4٧0   1.960§أرباح§محملة

§§1٩٨٫101  196.246 الرصيد، نهاية السنة

ج( معامالت مع طرف أخر ذو عالقة 

1( بنك الخير بي.اس.�سي.

تشارك§املجموعة§بنك§الخير§بي.اس.�سي.§وهي§شركة§غير§زميلة§،§لتقديم§االستشارات§املالية§العامة§§بالتوافق§مع§الشريعة§والدعم§

اإلداري§للصكوك§الدولية§الحالية.§إن§تفاصيل§املعامالت§متضمنة§في§الذمم§الدائنة§)§راجع§إيضاح§16§(§،§هي§كما§يلي§:§
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بآالف الرياالت السعودية

	  للسنة املنتهية في	

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

-  6.733أتعاب§ومصاريف§محملة§خالل§السنة

-) 5.437 (مبالغ§مدفوعة§خالل§السنة

-  1.296الرصيد ، نهاية  السنة

2( الخير املالية - اململكة العربية السعودية 

ارتبطت§املجموعة§وبشكل§مباشر§من§خالل§بنك§الخير§بي§.أس.§�سي.§باالنخراط§مع§شركة§الخير§املالية§وهي§شركة§زميلة§،§لتقديم§

االستشارات§املالية§العامة،§بتمثيل§وتقديم§املستندات§نيابة§عن§املجموعة§لهيئة§السوق§املالية،§تداول§والهيئات§القانونية§األخرى§

واستعراض§التوافق§مع§الشريعة،§والدعم§اإلداري§للصكوك§الدولية§املصدره،§واإلغالق§الجزئي§املبكر§إلصدار§الشركة§الثالث§من§

الصكوك§§)§3§(§،§إن§تفاصيل§املعامالت§الغير§مباشرة§من§خالل§بنك§الخير§بي.اس.�سي.§كما§يلي§:

املعامالت املتعلقة باملجموعة من خالل بنك الخير

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§§§§§-  1.406§أتعاب§ومصاريف§محملة§خالل§السنة

-  1.406 الرصيد ، نهاية السنة

§

لم§تتم§أي§معامالت§أخرى§مع§مؤسسات§لديها§اعضاء§مجلس§إدارة§أو§مساهمين§مشتركين§للمجموعة§للسنتين§املنتهيتين§في§31§ديسمبر§

2013§§و2012.

مشاريع تحت التنفيذ. 8

أ( مشاريع تحت التنفيذ قصيرة اآلجل:

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§46٫٧02  44.529تطوير§مباني§سكنية§وتجارية

§§46٫٧02  44.529املجموع

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

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§3٫214٫0٨5  2.718.238تطوير§مباني§سكنية§وتجارية

§§3٫٩24٫500  6.062.219مشاريع§تطوير§أرا�سي

§§٧٫13٨٫5٨5  8.780.457املجموع

§املقبلة،§
ً
تتمثل§املشاريع§تحت§التنفيذ§طويلة§األجل§في§مشاريع§سكنية§وأرا�سي§مملوكة§للمجموعة§§والتي§لن§تكتمل§خالل§ال§12§شهرا

ويتم§االحتفاظ§بها§لتحقيق§إيرادات§مستقبلية.§خالل§السنة،§قامت§إدارة§املجموعة§برسملة§أعباء§صكوك§إسالمية§بمبلغ§٨٨٫54§

مليون§ريال§سعودي§)§31§ديسمبر§2012§:§141٫٩0مليون§ريال§سعودي§(§ضمن§§مشاريع§تحت§التنفيذ.§

استثمارات في أراضي تحت التطوير. 9

يمثل§هذا§البند§استثمارات§في§أرا�سي§تحت§التطوير§مع§أطراف§أخرى§بموجب§عقود§بغرض§تطوير§األرا�سي.

  ممتلكات إستثمارية ، صافي. 10

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

تكلفة

§§2٫٧63٫626  2.784.469في§بداية§السنة

§§15٫5٧5  4.066§إضافات

§§5٫26٨-رسملة§تكاليف§األقتراض

§§2٫٧٨4٫46٩  2.788.535في§نهاية§السنة

االستهالك املتراكم

§§10٫2٧3  47.409في§بداية§السنة

§§3٧٫136  46.488املحمل§خالل§السنة

§§4٧٫40٩  93.897في§نهاية§§السنة

§§2٫٧3٧٫060  2.694.638القيمة الدفترية في نهاية السنة

يتضمن§بند§املمتلكات§االستثمارية§أرض§بقيمة§5٧٨٫1§مليون§ريال§سعودي§)§31§ديسمبر§2012§:§5٧٨٫1§مليون§ريال§سعودي§(.
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 استثمارات في شركات زميلة11. 

يمثل§هذا§البند§استثمارات§في§رؤوس§أموال§شركات§غير§مدرجة.§تتراوح§حصة§املجموعة§في§تلك§الشركات§من§15%§إلى§%51.§

إن§حركة§االستثمار§في§الشركات§الزميلة§هي§كالتالي§:

بآالف الرياالت السعودية
 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§1٫162٫٧60  744.157الرصيد§،§بداية§السنة

)§٩45٫000§(-املباع§خالل§السنة

§§525٫54٧-املحول§من§عدم§التوحيد

§§٨50  3.250الحصة§في§الربح

§§٧44٫15٧  747.407§§§الرصيد§،§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%   120.000§الشركة§السعودية§لتمويل§املساكن

34%   102.000§الخير§املالية§–§اململكة§العربية§السعودية

51%  525.547شركة§خزام§للتطوير§العقاري§)أ(

) 140 (§حصة§الخسائر§املتراكمة

  747.407§§§الرصيد§،§نهاية§السنة

تم§اإلفصاح§عن§تفاصيل§املعامالت§مع§الشركات§الزميلة§تحت§إيضاح§٧§»§املعامالت§مع§طرف§ذو§عالقة§«§من§هذه§القوائم§املالية§

املوحدة.

استثمرت§املجموعة§بنسبة§51%§في§شركة§خزام§للتطوير§العقاري§مع§شركة§جدة§للتنمية§والتطوير§العمراني،§ووفقا§للترتيبات§فإن§

سلطة§إدارة§النشاطات§املالية§والتشغيلية§التي§تؤثر§على§إيرادات§شركة§تطوير§خزام§العقارية§مشتركة§بين§املساهمين،§وبالتالي§ليس§

للمجموعة§الحق§في§اإليرادات§املتغيرة§أو§السلطة§املطلقة§والتأثير§في§إيرادات§الشركة§املستثمر§بها،§ويتم§احتساب§استثمارات§املجموعة§

في§شركة§خزام§للتطوير§العقاري§كما§هي§الحال§مع§االستثمارات§في§الشركات§الزميلة§وفقا§لطريقة§حقوق§امللكية.

شركة دار األركان للتطوير العقاري
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية  
الموحدة  للسنة المنتهية في
 ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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ممتلكات ومعدات ، صافي . 12

إن§تفاصيل§التكلفة§واإلستهالك§املتراكم§وصافي§القيمة§الدفترية§للممتلكات§واملعدات§هي§على§النحو§التالي§:§

أرا�سي ومباني
  تحسينات مباني

مستأجرة
اإلجماليمعدات مكتبيةمعدات وأجهزةسيارات

§بآالف§الرياالت
السعودية

§بآالف§الرياالت
السعودية

§بآالف§الرياالت
السعودية

§بآالف§الرياالت
السعودية

§بآالف§الرياالت
السعودية

§بآالف§الرياالت
السعودية

التكلفة

§§1٩0٫3٧٩§§3٩٫411§§13٫536§§٩٫250§§1٩٫03٧§§10٩٫145الرصيد في 1 يناير2013

§§٧0٧§§٧0٧-إضافات للسنة

§§1٩1٫0٨6§§40٫11٨§§13٫536§§٩٫250§§1٩٫03٧§§10٩٫145الرصيد في 31 ديسمبر 2013

اإلستهالك املتراكم

§§112٫٧05§§3٨٫1٧6§§13٫404§§٩٫1٨4§§1٨٫٨66§§33٫0٧5الرصيد في 1 يناير2013

§§4٫011§§٧٨٩§§3٨§§64§§104§§3٫016 استهالك للسنة

  116.716  38.965  13.442  9.248  18.970  36.091الرصيد في 31 ديسمبر 2013

 القيمة الدفترية الصافية

§§٧4٫3٧0§§1٫153§§٩4§2§§6٧§§31٧3٫054 ديسمبر 2013

§القيمة§الدفترية§الصافية

§§٧٧٫6٧4§§1٫235§§132§§66§§1٧1§§٧6٫0٧0§31§ديسمبر§2012

يتضمن§بند§األرا�سي§واملباني§أرا�سي§بكلفة§٩٫50§مليون§ريال§سعودي§)§31§ديسمبر§2012§:§٩٫50§مليون§ريال§سعودي§(§.

أعباء مؤجلة ، صافي. 13

بلغت§حركة§األعباء§املؤجلة§خالل§السنة§كالتالي:§

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§٩6٧  264الرصيد§،§بداية§§السنة

)§٧03§() 132 (االطفاء§املحمل§على§السنة

§§264   132الرصيد§،§نهاية§§السنة
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القروض اإلسالمية. 14

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§2٫43٧٫500  4.600.000§صكوك§إسالمية

§§2٫002٫٩41  1.389.321§مرابحة§إسالمية

5.989.321  4٫440٫441§§

)§55٫٩62§() 85.744 (§§§ناقص§:§تكاليف§معامالت§غير§مطفأة

§§4٫3٨4٫4٧٩  5.903.577القروض اإلسالمية – نهاية السنة

)§1٫0٩5٫120§() 744.308 (§ناقص§:§القروض§اإلسالمية§–§§الجزء§املتداول

§§3٫2٨٩٫35٩  5.159.269القروض§اإلسالمية§–§طويلة§األجل

§§§§

) أ ( تكاليف معامالت القروض اإلسالمية:

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§55٫36٧  55.962الرصيد§،§بداية§§السنة

§§46٫٧42  63.068اإلضافات§خالل§§السنة

)§12٫666§() 5.764 (املرسمل§خالل§§السنة

)§33٫4٨1§() 27.522 (اإلطفاء§املحمل§على§§السنة

§§55٫٩62  85.744الرصيد§،§نهاية§§السنة

  تحليل القروض :

 صكوك إسالمية 

تمثل§4٫6§مليار§ريال§سعودي§من§الصكوك§اإلسالمية§والتي§تضم§:

1§ §1٫6٩مليار§ريال§سعودي§)450§مليون§دوالر§أمريكي(§من§الصكوك§اإلسالمية§مسجلة§في§دفاتر§املجموعة،§والتي§تم§إصدارها§من§.

قبل§شركة§دار§األركان§صكوك§الدولية§ll§بسعر§10٫٧5%§وتستحق§في§2015.§

2§ 1٫6٩§مليار§ريال§سعودي§)450§مليون§دوالر§أمريكي(§من§الصكوك§اإلسالمية§مسجلة§في§دفاتر§املجموعة§،§والتي§تم§إصدارها§من§.

قبل§شركة§دار§األركان§صكوك§املحدودة§بسعر§5٫٧5%§وتستحق§في§201٨.

3§ 1٫12§مليار§ريال§سعودي§)§300§مليون§دوالر§(§من§الصكوك§اإلسالمية§املحملة§في§دفاتر§املجموعة§§والتي§تم§إصدارها§من§قبل§.
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شركة§دار§األركان§صكوك§املحدودة§بسعر§5٫٧5§%§§وتستحق§في2016§.§

4§ صكوك§إسالمية§§تم§إصدارها§من§قبل§املجموعة§بمبلغ§٧50§مليون§ريال§سعودي§وتستحق§في§2014.§خالل§سنة§2013§تم§.

سداد§650§مليون§ريال§سعودي§وبقي§100§مليون§ريال§سعودي§لم§يسدد§كما§في§31§ديسمبر§2013§.

§ملحدودية§تقلبات§الريال§السعودي§مقابل§الدوالر§األمريكي§
ً
أول§ثالثة§صكوك§إسالمية§املذكورة§أعاله§مقومة§بالدوالر§األمريكي§.§ونظرا

فإنه§ال§يوجد§تعرض§ملخاطر§الصرف§األجنبي§.

إن§ربح§اإلستثمار§مستحق§لـ§أس§بي§في§السعودية§خاصة§حيث§تم§إصدار§تلك§الصكوك§من§خالل§بيع§عقارات§مملوكة§من§قبل§

املجموعة.§إن§حقوق§اإلنتفاع§لهذه§املمتلكات§هي§مع§شركة§دار§األركان§للتطوير§العقاري§وشركاتها§التابعة§مع§حق§إعادة§شراء§ملكية§

هذه§املمتلكات§عند§سداد§قيمة§الصكوك§بالكامل.§قامت§املجموعة§بإصدار§خطاب§ضمان§لحاملي§الصكوك.§التسهيل§املستحق§في§

عام§2015§يتضمن§ترتيبات§مقايضات§أسعار§عموالت§مرتبطة§إلى§مؤشر§والتي§من§شأنها§تخفيض§سعر§العمولة§الثابت§)راجع§إيضاح§

.)15

تتضمن§إتفاقيات§الصكوك§تعهدات§مالية§والتي§إلتزمت§بها§املجموعة§§كما§في§31§ديسمبر§2013§.

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§مستندية.§هذه§التسهيالت§تتكون§من§فترات§طويلة§األجل§وقصيرة§األجل§تتراوح§

من§6§أشهر§إلى§4§سنوات§مع§جداول§سداد§مختلفة§مثل§دفعات§سنوية§دوارة،§ودفعات§تسدد§على§شكل§دفعة§واحدة§ودفعات§تسديد§

بشكل§شهري§أو§ربع§سنوي§أو§نصف§سنوي§§،§كما§هو§مفصل§أدناه§:

ملخص املرابحات :

طويل األجلقصير األجلالرصيد القائمتاريخ االستحقاق

بآالف الرياالت السعودية

201486.072  86.072  -

2015749.499  377.727  371.772  

2016553.750  190.833  362.917  

1.389.321  654.632  734.689  

تتضمن§اتفاقيات§التسهيل§تعهدات§مالية§التزمت§بها§املجموعة§كما§في§31§ديسمبر§2013.

15.   مقايضات أسعار العموالت 

وافقت§املجموعة§،§من§خالل§ترتيب§يتوافق§مع§الشريعة§،§على§تبادل§التزام§سعر§العمولة§الثابتة§مع§سعر§العمولة§العائمة§

املحسوبة§على§املبالغ§االسمية§األساسية.§في§يوليو§2012،§استبدلت§املجموعة§مقايضات§أسعار§العموالت§الحالية§مع§عقدين§

جديدين§لتسهيالت§مقايضة§مستندة§ملؤشر§أداء§بقيمة§أسمية§بالغة§٨43٫٧5§مليون§ريال§سعودي§)§225§مليون§دوالر§أمريكي§

(§لكل§عقد§،§وتستحق§في§1٨§فبراير§2015§،§بموجبه§تقوم§بنوك§الطرف§املقابل§بشكل§دوري§بإحتساب§نسبة§العمولة§العائمة§

كل§منها§على§أساس§مؤشر§االداء§املخصصة§لهذه§الفترة§،§وتسديد§قيمة§الفروقات§إن§وجدت§فيما§يتعلق§بسعر§العمولة§الثابتة§
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األصلية§لألوراق§املالية§على§أساس§نصف§سنوي.§إن§الحد§األعلى§ملؤشر§االداء§هو§10٫٧5%§و12٫55§%§على§التوالي§لهذه§املؤشرات§

املرتبطة§بتسهيالت§املقايضة.

§للخسائر،§قامت§الشركة§بالغاء§وإغالق§مؤشر§من§
ً
§للتغير§التصاعدي§املطول§ألسعار§العموالت§وتجنبا

ً
خالل§أكتوبر§2013،§نظرا

مؤشرات§الشركة§والذي§تخطى§معدله§12٫55§%§.

§للمعايير§املحاسبية§املتعارف§عليها§مبلغ§2§
ً
بلغت§القيمة§العادلة§املتراكمة§لهذه§االتفاقية§والتي§ال§تتأهل§ملحاسبة§تغطية§املخاطر§وفقا

ألف§ريال§سعودي§)§0٫5§ألف§دوالر§أمريكي§(§)§31§ديسمبر§2012:§10٫03§مليون§ريال§سعودي§(§)2٫6٧§مليون§دوالر§أمريكي(.§وبلغ§التغير§

في§القيمة§العادلة§للسنة§مبلغ§10٫03§مليون§ريال§سعودي§)§2٫6٧§مليون§دوالر§أمريكي§(§وقد§تم§االعتراف§به§كمصروفات§أخرى§في§

قائمة§الدخل§املوحدة§)§42٫٨1§مليون§ريال§سعودي§)§11٫42§مليون§دوالر§أمريكي§(§للسنة§املنتهية§في§31§ديسمبر§2012(.

16.   ذمم دائنة

بآالف الرياالت السعودية§§

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

§§201٫٩25  157.435§مقاولون

§§3٫305  81.169دفعات§مقدمة§من§عمالء

§§3٩٫431  28.494موردون§)§أ§(

§§11٫4٧2-أخرى

§§256٫133  267.098املجموع

أ(§يتضمن§املوردون§مبلغ§114§ألف§ريال§سعودي§رصيد§مستحق§إلى§طرف§ذو§عالقة§)§راجع§إيضاح§٧§ج§1§§(.

17.   مصاريف مستحقة وأخرى

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§644٫06٩  600.245مخصص§زكاة§§)أ(

§§٧4٫134  84.579أعباء§صكوك§إسالمية

§§36٫02٧  35.749§توزيعات§أرباح§دائنة

§§2٩٫526  17.437أعباء§مرابحات§إسالمية

§§6٫546  68.399ايراد§غير§مكتسب

§§23٫340  13.833مصاريف§مستحقة

§§٨13٫642  820.242املجموع

§§
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أ( مخصص الزكاة 

العناصر§االساسية§لوعاء§الزكاة§هي§كما§يلي§:

بآالف الرياالت السعودية

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§11٫516٫٧6٨  11.616.768الحصة§في§رأس§املال§واالحتياطي§النظامي§في§بداية§السنة

§املخصص§في§بداية§السنة§بعد§طرح§املبالغ§املدفوعة§خالل

السنة
582.717  61٨٫63٩§§

§§1٫01٧٫21٩  701.123صافي§الدخل§املعدل§للسنة§)§راجع§إيضاح§1٧/ب§(

§§3٫٨06٫054  4.694.591§االرباح§املبقاة§بعد§التوزيعات

§§٨٩5٫5٧1  734.689املرابحة§االسالمية

§§2٫3٨1٫53٨  1.687.500§الصكوك§االسالمية

§§20٫235٫٧٨٩  20.017.388 مجموع وعاء الزكاة

الخصومات :

)§1٩٫٨35٫413§() 20.434.430 ( مجموع الخصومات بعد التعديل

§§§400٫3٧6) 417.042 (وعاء§الزكاة

§§25٫430  17.528مخصص الزكاة املقدر للسنة

ب( صافي الدخل املعدل للسنة

بآالف الرياالت السعودية§

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§1٫013٫٩6٧  698.990دخل§السنة§قبل§الزكاة

§§3٫252  2.133§مخصصات

§§1٫01٧٫21٩  701.123 صافي الدخل املعدل

ج(  إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§623٫6٨5  644.069الرصيد§،§بداية§السنة

§§25٫430  17.528§الزكاة§التقديرية§للسنة§الحالية

)§5٫046§() 61.352 (املدفوع§خالل§السنة

§§644٫06٩  600.245مخصص الزكاة املقدر ، نهاية السنة
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§على§
ً
د(   §إستلمت§الشركة§الربط§الزكوي§من§مصلحة§الزكاة§والدخل§عن§السنوات§§2003§§إلى§200٩§وقد§قدمت§الشركة§إعتراضا

السنتين§200٨§و§200٩§والذي§تضمن§أعباء§زكوية§إضافية§،§إن§األساس§الذي§تم§احتساب§العبء§اإلضافي§بناء§عليه§قد§تم§اإلعتراض§

عليه§من§قبل§الشركة§ومازالت§بإنتظار§الرد§من§قبل§مصلحة§الزكاة§والدخل.§تعتقد§اإلدارة§بان§النتيجة§النهائية§لإلعتراض§املقدم§

واالجراءات§املتخذه§§من§قبل§الشركة§§ال§يمكن§تحديدها§بشكل§موثوق§به§في§املرحلة§الراهنة§،§مع§ذلك§فان§املخصصات§التي§تم§

استدراكها§تعتبر§كافية§§ملقابلة§أيه§التزام§اضافي§إذا§تطلب§األمر§.§لم§تستلم§الشركة§الربط§الزكوي§من§مصلحة§الزكاة§والدخل§عن§

§قيد§اإلعداد§.
ً
السنتين§2010§و§2011.§إن§تقديم§االقرار§الزكوي§املوحد§§لسنة§2012§هو§حاليا

18.   مخصص تعويضات نهاية الخدمة

يمثل§هذا§البند§رصيد§مخصص§تعويضات§نهاية§الخدمة.§الحركة§خالل§السنة§هي§كالتالي§:§

بآالف الرياالت السعودية

 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

§§14٫15٨  16.575الرصيد§،§بداية§السنة

§§3٫252  2.133املحمل§على§املصاريف§خالل§السنة

)§٨35§() 1.360 (املدفوع§خالل§السنة

§§16٫5٧5  17.348الرصيد ، نهاية السنة

19.  رأس المال

§لدى§الشركة§1٫0٨0٫000٫000§سهم§عادي§مصرح§به§ومصدر§ومدفوع§بالكامل§من§فئة§واحدة§بقيمة§10§ريال§سعودي§للسهم§

الواحد،§والتي§ال§تتمتع§بأحقية§دخل§ثابت.

20.    ربحية السهم

تم§احتساب§ربحية§السهم§األسا�سي§واملنخفض§على§أساس§البيانات§التالية§:

بآالف الرياالت السعودية
 للسنة املنتهية في

31§ديسمبر§312012 ديسمبر 2013

 األرباح

§§ألغراض§العائد§األسا�سي§للسهم§الواحد:

§§1٫1٨4٫42٧  970.379§دخل§الفترة§من§أنشطة§االعمال

§§٩٨٨٫53٧  681.462§§صافي§دخل§السنة

§العددالعدد عدد األسهم

§ §املتوسط§املرجح§لعدد§األسهم§العادية

§§1٫0٨0٫000٫000  1.080.000.000§ألغراض§الربح§األسا�سي§للسهم§الواحد



101

ليس§هناك§أي§تخفيض§لألسهم§العادية§وعلى§هذا§النحو§فإن§إحتساب§ربحية§السهم§األسا�سي§واملنخفض§يتم§بشكل§متسق.§

21.   اإلرتباطات الرأسمالية 

يوجد§على§املجموعة§بتاريخ§31§ديسمبر§2013§ارتباطات§رأسمالية§تتمثل§في§الجزء§غير§املنفذ§من§عقود§تطوير§املشاريع§والبالغة§٨5§

مليون§ريال§سعودي§)§31§ديسمبر§2012:§10٧§مليون§ريال§سعودي§(.
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