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خادم الحرمين الشريفين

ولـــي العهـــد نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة

واألمنيـــــــــة  السياسيـــــــــــــة  الشــــــــــــؤون  مجلـــــــــــس  ورئيـــــــــــــس 

صاحب السمو امللكي

ولـــي ولـــي العهـــد النائـــب الثانـــي لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 

صاحب السمو امللكي
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أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة
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اإلسم التجاري:  
الصفة القانونية: 

رأس المال الحالي: 
عدد األسهـم الحالية:  

القيمة اإلسمية للسهـم: 
المقر الرئيسي:  

شركة دار األركان للتطوير العقاري
شركة مساهمـة عامة

 10,800,000,000 ريال سعـودي
  1,080,000,000 سهم

10 رياالت
 مدينة الرياض - طريق املعذر

نشاط الشركة
شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية، تأسست عام 1٩٩4م بموجب سجل تجارى رقم )10101٦01٩٥(، وفي عام 

200٥م تحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم )1021( الصادر بتاريخ 142٦/٦/10هـ املوافق 200٥/٧/1٧م.  تعمل الشركة 

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

 من التركيز 
ً
املحدودة  لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها االستراتيجية بتنويع مصادر الدخل من خالل تنويع القاعدة االستثمارية، بدال

على مصدر أو مصادر محددة من مكونات السوق املختلفة. وتعمل الشركة في األنشطة التالية:

 التطوير العقاري §

 إدارة األمالك والتأجير §

 األنشطة االستثمارية §
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الرؤية والرسالة
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رؤيتنا
م هرم التطوير العقاري في املنطقة، يحظى بالتقدير 

ّ
زوٍد للحلول العقارية، لتسن

ُ
تعزيز مكانتنا الرائدة في اململكة كأفضل م

تكاملة.
ُ
سعاه التطويري والتنموي ملجتمعات م

َ
ويتمتع بالحيوية في م

رسالتنا
ي مجتمعات عامرة، توفر بيئات متكاملة تتحقق فيها املتطلبات اإلجتماعية والثقافية والترفيهية واإلقتصادية، 

ّ
أن نبتكر وننم

معظمين بذلك العوائد املالية طويلة األجل ملستثمرينا.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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السادة مساهمي رشكة دار األركان للتطوير العقاري       املحرتمني

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته،

ني نيابة عن مجلس اإلدارة، أن أقدم التقرير السنوي لشركة دار االركان عن العام 201٥م، وهو عام آخر تواصل فيه شركة دار األركان 
ّ
يسر

ريادتها للقطاع العقاري بفضل األصول التي تمتلكها من أراٍض مميزة ذات مواقع استراتيجية ومشاريع تطويرية وإدارة واعية لألصول. وهذه 

 أمام مسؤولية الحفاظ عليها، األمر الذي يتطلب بذل املزيد من الجهود املبتكرة والخالقة في سوق يشهد 
ً
الريادة في القطاع العقاري تضعنا دائما

 بها القطاع خالل هذا العام والتي وصلت به إلى درجة غير مسبوقة من الركود العقاري.
ّ
 التقلبات التي مر

ً
سلسلة من الظروف الصعبة وخصوصا

ه 
ّ
 في حركة البيع والشراء واالقتراض والتطوير لعدة أسباب أهمها؛ ترقب نظام رسوم األرا�سي الذي أقر

ً
 حادا

َ
 لقد شهد عام 201٥م انخفاضا

مجلس الوزراء والالئحة التنفيذية الصارمة لنظام التمويل العقاري الجديدة وانخفاض أسعار النفط والذي أدى بدوره إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج املحلي واإلنفاق الحكومي والسيولة 

اإلجمالية، باإلضافة إلى استمرار صعوبة استخراج التصاريح.

ومن جهتها، تواصل شركة دار األركان االلتزام باستراتيجيتها املعلنة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في أعمالها وخفض حجم ونسبة الدخل العائد من مبيعات األرا�سي. وسوف تعزز هذه 

االستراتيجية من قدرة الشركة على االستفادة بشكل أكبر من القيمة الفعلية لألرا�سي اململوكة عند بيعها وتحقيق زيادة في األرباح واستقرار ووضوح معدالتها وتقليل املخاطر املالية التي 

قد تتعرض لها الشركة.

 ما تحمل في طياتها العديد من الفرص االقتصادية. فها نحن نشهد اتخاذ إجراءات جادة لضبط وتوسيع قاعدة االقتصاد السعودي وتنويع 
ً
إننا في شركة دار االركان نؤمن بأن األزمات دائما

 سوف تترك عملية إعادة الهيكلة هذه أثرها على السوق العقاري على املدى البعيد وسوف تجعله أكثر مرونة 
ً
موارده وإعداده ملواجهة سيناريو طويل األمد النخفاض أسعار النفط. وحتما

ن القطاع الخاص من املشاركة بفعالية في التنمية االقتصادية للبالد واالبتعاد عن االعتماد الكلي على القطاع الحكومي.
ِّ
من أي وقت م�سى، األمر الذي يمك

يوسف بن عبداهلل الشالش
رئيس مجلس اإلدارة
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على الجانب اآلخر، فإن كافة املؤشرات ما زالت تدل على أن الطلب على مشاريع اإلسكان سوف ينمو بشكل متزايد في اململكة العربية السعودية، وأن انخفاض 

حجم األسرة واستمرار الرغبة في امتالك السكن سوف يدعمان الطلب على املساكن ويضمنا استمرار جاذبية العقارات السكنية في عام 201٦. وبالرغم من 

انخفاض اإلنفاق الحكومي في بعض القطاعات؛ يتواصل الدعم الحكومي الكبير لإلسكان من خالل وزارة االسكان التي تعمل على خلق فرص التطوير املشتركة 

مع املطورين من القطاع الخاص. كما يتوسع صندوق التنمية العقارية قي التمويل السكني للمواطنين واملطورين السعوديين ويشهد إدخال تطورات تدريجية 

في التسهيالت املقدمة لإلقراض العقاري.

 مع أفضل املمارسات العاملية. كما 
ً
وال يفوتني هنا أن أشير إلى أن عام 201٥م شهد تعزيز الهيكل التنظيمي للشركة واستقطاب عدٍد من املواهب املتميزة تماشيا

 وبالتالي تمكين الشركة من طرح 
ً
 وأفقيا

ً
 من الحرية في التوسع رأسيا

ً
بدأت الشركة خطة إجراء تغييرات بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للشركة بما يمنحها مزيدا

 وإيجاد بيئة عمل أفضل تمكن طاقم العمل من بذل الرعاية واالهتمام الكافي بكافة عمالء الشركة. وفي سبيل ذلك، سخرت 
ً
خدمة أشمل وتحقيق نمٍو أكثر تنوعا

الشركة كافة اإلمكانيات الالزمة لقياس أداء موظفيها ضمن إطار عام يعمل على تحفيزهم وينعكس على مؤشرات األداء الرئيسية للشركة. وسوف تأخذ هذه 

 وراء تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية والتشغيلية.
ً
 خالل العام 201٦م سعيا

ً
التغييرات مكانها تدريجيا

؛ يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة املوقرين على ما بذلوه من جهود مضنية وما طرحوه من أفكار بناءة، والشكر موصول 
ً
ختاما

للزمالء في اإلدارة التنفيذية وموظفينا املخلصين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لخدمة الشركة. كما أتوجه بكل الشكر والتقدير لعمالئنا ومساهمينا الكرام على 

 ملا فيه الخير العميم، إنه نعم املولى ونعم النصير.
ً
 هللا العلي القدير أن يوفقنا جميعا

ً
الثقة الغالية التي أولونا إياها، سائال

رئيس مجلس اإلدارة

يوسف بن عبدالله الشالش
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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 ٢٠١٥م.
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رؤية مجلس اإلدارة االستراتيجية لعام 2015م  1

مقدمة – دار األركان تحتفظ بريادتها للقطاع العقاري رغم تقلبات السوق   1   1
 على مستوى االقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية حيث انخفضت أسعار النفط بشكل حاد بلغت نسبته ٣4٪ مما تطلب 

ً
 كبيرا

ً
شهد العام 201٥م تغيرا

البحث عن سبل تنويع اقتصاد البالد ومصادر دخلها من القطاعات غير النفطية، باإلضافة إلى فرض ضرائب على األرا�سي البيضاء غير املطورة. كما شهد عام 

 في مستويات االستثمار 
ً
201٥م صدور القرار الذي طال انتظاره بفتح سوق األسهم السعودي أمام “املؤسسات األجنبية” ألول مرة، األمر الذي يحقق تغيرا

األجنبي من خالل قيام مؤسسات االستثمار العاملية الكبرى باالستثمار في الشركات املحلية املدرجة بالبورصة. وعلى عكس تلك الصورة، وبرغم التحديات 

التشغيلية والنظامية واالقتصادية الناجمة عن ضعف سوق األسهم والنظرة االقتصادية غير املتفائلة وسياسات الصرف الحكومي، فقد حافظت دار األركان 

على مركزها الريادي في القطاع العقاري السعودي بفضل مخزونها املتميز من األرا�سي ومشروعاتها التطويرية االستراتيجية وإدارتها الجيدة للممتلكات.

، ولكن في ظل التحديات التي سادت األسواق خالل هذا العام يمكننا 
ً
 في مبيعات األرا�سي ومن ثم اإليرادات عما كان متوقعا

ً
 انخفاضا

ً
شهد عام 201٥م أيضا

. تضمنت تلك التحديات رسوم األرا�سي ونظام الرهن العقاري املستحدث بقوانينه الصارمة 
ً
 املاضية كانت مرضية إجماال

ً
القول بأن نتائج االثني عشر شهرا

 في صفقات بيع األرا�سي، باإلضافة 
ً
 وانخفاضا

ً
الخاصة بالرهونات الجديدة للمنازل والتي تمنع إيجاد منفذ حقيقي لعمليات الرهن والتي سجلت بدورها تراجعا

إلى تغير النظرة الحكومية للسوق الذي عبر عنه غموض التوجه االستراتيجي لوزارة اإلسكان. وقد انعكس االنخفاض في صفقات األرا�سي على عائدات األسهم 

التي تراجعت لتصل إلى 0.٣٣ ريال للسهم من 0.٥٣ ريال للسهم في عام 2014م.

التقدم التدريجي المستمر واستراتيجية التنويع   1   1
تواصل دار األركان االلتزام باستراتيجيتها الخاصة بتنويع مصادر الدخل في أعمالها التجارية مع خفض االعتماد على مبيعات األرا�سي مما يؤدي إلى تعظيم قيمة 

األرا�سي اململوكة وزيادة اإليرادات وتخفيف حجم املخاطرة املالية للشركة. وكما أشرنا سابقا، فإن الهدف هو توزيع الدخل بحيث يكون بنسبة ٥0٪ لبيع 

األرا�سي و٣٥٪ للتأجير و1٥٪ للتطوير السكني والتجاري على املدى املتوسط. وفي عام 201٥م بلغت تلك النسب: ٧0٪ و 1٧٪ و 1٣٪ على التوالي.

تمتلك دار األركان حصة كبيرة من األرا�سي ذات الجودة العالية واملواقع االستراتيجية في مناطق تشهد معدالت نمو عالية باململكة، وتواصل الشركة سياستها 

 بهدف 
ً
الرامية المتالك املزيد من األرا�سي متى حانت الفرص املناسبة. باإلضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة في تطوير البنية التحتية لألرا�سي اململوكة سابقا

تعظيم قيمتها. كما أن موقع دار األركان القوي يؤهلها الغتنام املزيد من الفرص في املستقبل عندما تتحسن ظروف السوق، مع التزامها في نفس الوقت بالحفاظ 
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على التوازن ما بين امتالك األرا�سي الجيدة وإدارة مستوى جيد من التدفقات النقدية من أجل تحسين املركز املالي بما يمكنها من الوفاء بسداد الصكوك 

املستقبلية. وعندما ننظر أمامنا سنجد أن املجمعات املغلقة والوحدات السكنية توفر أفضل الفرص لتحسين إيرادات التأجير.

الحفاظ على الميزة التنافسية من خالل فرص التطوير الجديدة    1   1
شاركت دار األركان في املنافسة على عدد من الفرص التطويرية التي طرحتها الوزارات واملؤسسات الحكومية مثل وزارة اإلسكان ووزارة الدفاع والطيران 

وهيئة الطيران املدني وصندوق االستثمارات العامة، واملؤسسات الخاصة خالل هذا العام، وذلك بفضل قدرتها على تصميم وتنفيذ املخططات التطويرية 

الشاملة على درجة عالية من الجودة. وقد تزايد الطلب على الخدمات التطويرية أو املشاركة بشكل مباشر في عمليات التطوير بسبب حاجة الجهات الحكومية 

والخاصة الستغالل األرا�سي التي تملكها لألغراض السكنية وألغراض متعددة وتعيين املطور الرائد في البالد إلدارة عمليات التطوير نيابة عن مالك األرا�سي.

تعزيز الهيكل التنظيمي وتطوير أداء منسوبي الشركة ليتماشى مع أفضل الممارسات المهنية   1   1
وضعت الشركة خطة للتغيير خالل العام 201٥م بهدف تحسين الهيكل التنظيمي للشركة وإفساح املجال للتوسع األفقي والرأ�سي بداخلها وتقديم املزيد من 

الخدمات الشاملة وتحقيق وفورات الحجم واتباع وسائل تقليل التكاليف األخرى وتوجيه الجهود ملزيد من التركيز على خدمة العمالء من خالل فروع األعمال 

املختصة. وستعمل الشركة على تفعيل تلك التغييرات بشكل تدريحي خالل عام 201٦م، ومن ثم تحسين الهيكل اإلداري والتسلسل الوظيفي وتعزيز الخبرات 

اإلدارية من خالل توظيف الكفاءات املتميزة التي تضمن احتفاظ دار األركان بإدارة تعكس مكانتها الريادية في القطاع العقاري. وفي ذلك اإلطار، تتجه الشركة 

نحو جذب واستبقاء أفضل الكوادر الوظيفية من أجل دفع عجلة النمو في الشركة على املدى البعيد. وخالل العام املنصرم تمكنت دار األركان من إعادة تنظيم 

الهيكل الداخلي بنجاح بحيث يتناسب مع املعايير السائدة في القطاع، كما وضعت مؤشرات أداء رئيسية جديدة لقياس كفاءة أداء موظفيها يتم على أساسها 

تحديد املكافآت وصياغة األهداف االستراتيجية والتشغيلية لنشاطها التجاري.

التحديات المتوقعة في عام 1016م مع اإلبقاء على دوافع الطلب كما هي   1   1
تظل توقعات الحالة االقتصادية العامة في 201٦م رهن التحديات بسبب اإلجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة بعد االنخفاض الحاد في أسعار النفط، 

واختالل ميزان املدفوعات. وتدفع األحوال االقتصادية الصعبة وتأجيل العديد من املشروعات واإلجراءات الحكومية الخاصة بتقليل التكلفة، املستثمرين إلى 

 في االستثمار في األرا�سي خالل عام 201٦م، األمر الذي يقلل الطلب على األرا�سي كأصول استثمارية. ومع ذلك، يبقى الطلب على املساكن 
ً
أن يكونوا أكثر حذرا

 مع تناقص حجم األسر وازدياد الطلب على امتالك املنازل. وسوف تسهم هذه العوامل في استمرار زيادة الطلب وضمان بقاء سوق العقارات 
ً
في اململكة ثابتا

السكنية من بين القطاعات الجاذبة خالل العام الجاري. 
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وعلى الرغم من تقليل الصرف الحكومي في بعض القطاعات، إال أنها أبقت على دعمها لقطاع املساكن من خالل فرص التطوير املشتركة التي تتيحها وزارة 

اإلسكان للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير بعض املشروعات السكنية وزيادة القروض السكنية التي يمنحها صندوق التنمية العقارية للمواطنين واملطورين 

السعوديين، والتحسن املضطرد في قروض الرهن العقاري من خالل نظم ولوائح أكثر مرونة. هذه العوامل مجتمعة تعني أن علينا االستمرار في التركيز على 

تنفيذ أهدافنا االستراتيجية والتصدي لتحديات املستقبل القريب، واضعين في االعتبار أن إمكانات السوق العقاري السعودي على املدى البعيد مازالت واعدة.

رؤية مجلس اإلدارة التشغيلية لعام 2015م  2

نبذة عن األعمال التشغيلية   1   1

المبادرات الحكومية والسوقية التي أثرت على القطاع العقاري في عام 1011م  1 1 1

 من عمليات التطوير اإليجابية التي ستدعم أساسات 
ً
بخالف مالبسات التحديات القوية التي واجهها االقتصاد الكلي خالل عام 201٥م، فقد شهد ذلك العام عددا

القطاع وتسهل تنفيذ املزيد من النشاطات في قطاع اإلسكان. وقد أحدث التغير في قيادة وزارة اإلسكان دفعة إيجابية لجعلها املكان املفضل للمطورين للعب دور أكبر 

من أجل حل مشكلة اإلسكان في اململكة. وألنها املطور العقاري األكبر في البالد، تتصدى دار األركان للعب دور هام في تطوير املساكن ومن ثم املساهمة واملشاركة في 

النقاشات العديدة الجارية لدعم املبادرات الجديدة التي تطرحها وزارة اإلسكان. وتبلورت أبرز تلك املساهمات في العرض الذي قدمته دار األركان لوزارة اإلسكان 

من أجل تطوير وحدات سكنية بأسعار معقولة من خالل محفظتها التطويرية وحسب ما تقتضيه استراتيجية وزارة اإلسكان. كما أن ربط عمليات صندوق التنمية 

العقارية بوزارة اإلسكان وتحسين قدراته املالية سوف يمهد الطريق ملنح تمويل أفضل لكل من املطورين واملشترين للمشروعات السكنية في املستقبل.

لقد دعمت دار األركان واملشاركين الرئيسيين بسوق العقار رفع مذكرة إلى مؤسسة النقد تطالب بتخفيف أو تعديل شروط الرهن العقاري )عن طريق زيادة نسبة 

قيمة القرض على سبيل املثال(، وتمكين املصارف من مواصلة عملية اإلقراض، وذلك بهدف استيفاء شروط القروض الصارمة واملتعلقة بنسبة القرض إلى قيمة 

األرض والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وأثرها النهائي على قروض الرهن العقاري وما يتبع ذلك من تأثير على تجارة األرا�سي ومشتريات املساكن.
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الرسوم على األراضي البيضاء   1 1 1

 لفرض رسوم على األرا�سي البيضاء غير املطورة في عام 201٥م مما أثر على تجارة األرا�سي خالل العام بسبب حالة الغموض املتعلقة 
ً
طرحت الحكومة تشريعا

بمدى تأثر األرا�سي بمثل تلك الرسوم. وتستهدف تلك الرسوم قطع األرا�سي املخصصة للمباني السكنية داخل النطاق العمراني وتلك األرا�سي التي يحتفظ 

بها أصحابها ألزمنة طويلة دون تطويرها أو التي تم تزويدها بالخدمات البلدية مثل الطرق واملنافع. ونحن نستبعد تأثر دار األركان بتلك الرسوم على األرا�سي 

البيضاء حيث أن مخزونها من األرا�سي إما مطور بشكل كامل ومعروض للبيع أو تحت التطوير ويتم تشييد بنيته التحتية أو أنها أرا�سي خام مزودة بخدمات 

بلدية محدودة.

عناصر الجذب  1 1 1

على الرغم من حالة االرتباك التي تسود األسواق على املدى القصير، فإن النظرة املستقبلية على قطاع العقارات السكنية على املدى البعيد تبقى على جاذبيته في 

 بالنمو السكاني املضطرد والتشريعات الداعمة )قانون الرهن العقاري والدعم الحكومي وسياسات وزارة اإلسكان للتعاون 
ً
اململكة العربية السعودية مدفوعا

مع القطاع الخاص(.

أداء الشركة   1   1

المبيعات اإلجمالية المتأثرة بضعف الصفقات التجارية  1 1 1
تأثرت إيرادات دار األركان بسبب قلة الصفقات التجارية في السوق، حيث انخفضت العائدات إلى 2,211 مليون ريال )من ٣,0٥٦ مليون ريال في العام 2014م(. 

غير أن النظام املالي للشركة وطرقها االنتقائية في صفقات األرا�سي بهوامش مجزية قد حصر انخفاض هامش الربح بنسبة 1٦.2٪ مقارنة بـ 18.8٪ في العام 

2014م.

تجارة األراضي: 1,1 مليون متر مربع من األراضي المطورة تم بيعها، مع التركيز على التطوير العقاري  1 1 1

تواصل دار األركان الحفاظ على وضعها كأكبر متاجر باألرا�سي في البالد حيث تمتلك أكبر مخزون من األرا�سي عالية الجودة باململكة. وعلى الرغم من ظروف 

. كما 
ً
 مجديا

ً
 ربحيا

ً
 هامشا

ً
السوق الصعبة، تمكنت دار األركان من بيع ٣,4 مليون متر مربع من األرا�سي ذات االستخدام السكني واملتعدد لعمالئها محققة

تواصل الشركة االستثمار في عمليات التطوير من خالل محفظة األرا�سي، مع التركيز على االنتقائية في اختيار أجود أنواع األرا�سي إلضافتها إلى محفظة 

 لألرا�سي خالل عام 201٥م.
ً
 أكثر منها مشتريا

ً
الشركة. ولذلك فقد باتت دار األركان بائعا
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الممتلكات: 716 ألف متر مربع من األصول المؤجرة تديرها الشركة  1 1 1

تعتبر إدارة املجمعات املتكاملة وتقديم الخدمات عالية الجودة بأسعار مغرية من بين أهم العناصر التي أدت إلى حصول إدارة املمتلكات وخدمات التأجير التي 

تقدمها دار األركان على نصيب األسد في سوق املساكن باململكة. وقد كان التركيز على القطاع املؤس�سي والحكومي أحد أهم دوافع النمو، حيث وجدت دار 

 من هذا القطاع على تأجير عقارات حديثة ذات جودة عالية وفي مواقع مالئمة. 
ً
 متزايدا

ً
األركان طلبا

 على نجاح استراتيجية دار األركان في تنويع مصادر الدخل، حيث ارتفعت إيرادات 
ً
وتعتبر زيادة نسبة إيرادات التأجير من إجمالي عائدات الشركة، مؤشرا

التأجير في عام 201٥م بنسبة ٦٪ من إجمالي إيرادات الشركة مقارنة بـ 4٪ في العام 2014م.

كما زادت نسبة إشغال العقارات املؤجرة خالل العام 201٥م بشكل طفيف على خلفية أوضاع السوق غير املالئمة، وبالرغم من ذلك فقد وجدت الشركة 

طريقها إلى عمالئها الرئيسيين، وزاد الطلب على وحدات جديدة ضمن عقارات دار األركان مما زاد عدد وحدات التأجير بنحو ٩٧ وحدة إضافية. وقد زاد الطلب 

املستقبلي لتأجير الوحدات السكنية ملشروع القصر والذي يعد أكبر مجمع سكني للتأجير.

أما في القصر مول فقد وقع جمولي، املشغل الجديد للوسائل الترفيهية، عقد استئجار ٥,2٧0 متر مربع في الربع الرابع من 201٥م حيث يستخدم تلك املساحة 

 ومطعمين 
ً
 جديدا

ً
بالكامل إلحداث نقلة نوعية في الخدمات الترفيهية باملول. وباإلضافة إلى جمولي، تمكنت الشركة خالل عام 201٥م من تأجير ثالثة عشر متجرا

لتقديم الوجبات السريعة. كما تم اختيار القصر مول للمرة الثانية على التوالي الستضافة مهرجان الرياض للتسوق بنجاح كبير.

من ناحية أخرى، فقد بلغت نسبة إشغال مجمع املصيف في الرياض وأبراج العزيزية في مكة املكرمة 100٪، مع أداء جيد طوال العام. وتواصلت الجهود 

لتحسين نسبة تأجير الوحدات في مجمع التالل السكني من خالل تسويق املجمع على املؤسسات أو الجهات الحكومية في املدينة املنورة.

التطوير العقاري والمشروعات الكبرى: 11 مليون متر مربع من المخططات العامة قيد التطوير   1   1

التخطيط  1 1 1

 من املشاريع الكبرى قيد التنفيذ، إال أن تنفيذها يعتمد على استكمال بعض اإلجراءات واملتطلبات النظامية. وقد عانت الشركة 
ً
لدى شركة دار األركان عددا

 ألن الحصول على تراخيص الجهات املختصة شرط أسا�سي للبدء بتطوير املخططات العامة لتلك املشاريع. التغيير الهام الذي طرأ 
ً
من طول فترات التأخير نظرا

 من منح صالحيات إصدار املوافقة على املخططات السكنية إلى وزارة اإلسكان، األمر الذي سيمكن املطورين من سرعة اعتماد 
ً
هذا العام هو ما حدث مؤخرا

مخططاتهم السكنية وتطبيق نظام معامل بناء أعلى )FAR( متى دعت الضرورة.
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مشروعات التطوير  1 1 1

شمس الرياض:

، حيث حصل املخطط العام للمشروع على دعم الهيئة العليا 
ً
 ملحوظا

ً
حققت املناقشات مع الجهات املعنية العتماد املخطط العام ملشروع شمس الرياض تقدما

لتطوير مدينة الرياض في ديسمبر 201٥م، إال أنه ظلت بعض األمور العالقة بخصوص بعض قواعد التطوير قيد التفاوض في نهاية عام 201٥م . كما حقق 

 حيث تم استكمال دراسة الجدوى 
ً
 ملحوظا

ً
التحالف املشترك لتطوير مشروع مجمع شمس الرياض املغلق بالتعاون مع دار البيان للتطوير العقاري تقدما

واستخدامها كأساس ألعمال التصميم التفصيلي والتي أرسيت مناقصتها على شركة DWP، وهي شركة استشارات هندسية مقرها دبي.

 من التطورات على املركز الحضري لشمس الرياض الذي يشكل بموقعه البوابة الشمالية الغربية للعاصمة 
ً
خالل عام 201٥م أدخلت دار األركان مزيدا

السعودية ويستفيد من خطط هيئة تطوير الرياض لخلق مراكز حضرية بديلة حول املدينة. يشمل تصميم هذا العنصر تطوير محالت تجزئة ومراكز ترفيهية 

ورعاية صحية ومجمع سكني وتجاري متعدد األغراض ومركِز مؤتمرات وبرِج متميز باإلضافة إلى مركٍز إبداعي وإعالمي. وتجري املناقشات مع املؤجرين 

واملستثمرين بخصوص املشروع. وفي هذا الصدد تمت ترسية عقد إعادة تصميم الطرق الرئيسية والبنية التحتية املصاحبة لهذا املشروع على شركة الخدمات 

االستشارية السعودية لالستشارات الهندسية في النصف الثاني من عام 201٥م. وسيتم طرح األعمال على املقاولين خالل 201٦م.

مشروع جمان بالدمام:

 الستراتيجية التطوير القائمة على دراسات 
ً
خالل عام 201٥م ، استكملت دار األركان مرحلة التصميم ما قبل األولى للمخطط العام ملشروع جمان وفقا

الجدوى االقتصادية والسوقية التي قامت بها شركة GRMC. كما استكملت دراسات األعماق البحرية التي أشارت إلى مدى جاذبية املشروع حيث تبين أن 

غالبية مساحة األرض الرئيسية بنسبة )٧٣٪( تقع تحت مستوى املاء بعمق 1,1 متر فقط، األمر الذي يمكن دار األركان من تقليص التكاليف وتعجيل تطوير 

البنية التحتية للمشروع. وقد جرت مناقشات مستفيضة مع الجهات املعنية بما فيها وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة الدمام للتعريف باملشروع بشكل 

أفضل واالستماع لوجهات نظرهم وإرشاداتهم.

شمس العروس في جدة:

 متعدد االستعماالت يضم ٣,٣04 وحدة. كما يجري 
ً
 سكنيا

ً
استمر طرح قطع األرا�سي املطورة ضمن املشروع للبيع في عام 201٥م. ويشمل املشروع مجمعا

تخطيط استخدامات أرا�سي الجزء الجنوبي وتقسيمها بالتنسيق مع  األمانة.
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مشروع التالل باملدينة:

استمر عرض قطع األرا�سي املطورة للبيع خالل عام 201٥م. كما يجري تخطيط وتصميم املزيد من املنتجات ملشروع تطوير التالل.

الرؤية المالية للعام 1011م   1   1

األداء التشغيلي   1 1 1

انخفضت اإليرادات بنسبة 2٧.٦٪ إلى 2211 مليون ريال )مقارنة بـ ٣0٥٦ مليون ريال في 2014م( بسبب انخفاض مبيعات األرا�سي باململكة عما هو متوقع، 

حيث بلغت إيرادات بيع األرا�سي 20٧٥ مليون ريال )مقارنة بـ 2٩٣1 ريال في 2014م( أي بانخفاض نسبته 2٩.2٪. وازدادت إيرادات إدارة املمتلكات والتأجير 

إلى 1٣٦ مليون ريال )مقارنة بـ 12٥ مليون ريال في 2014م( أي بنسبة ٩.1٪ من إيرادات إدارة املمتلكات بسبب الوحدات التي تم تأجيرها لوزارة الخارجية 

 من 201٥م، والتي مثلت ٦٪ من إجمالي إيرادات الشركة. كان هامش الربح عاليا مما يدل على جودة األرا�سي املباعة من محفظة 
ً
ومستشفى الحمادي اعتبارا

دار األركان. حيث تحسن الهامش بنسبة 44.٥٪ )مقارنة بـ 42.٥٪ في 2014م(. كما بلغت مصروفات املبيعات والنفقات العامة اإلدارية 204 مليون ريال )مقارنة 

بـ 2٣٧ مليون ريال في 2014م( ويعزى ذلك بشكل أسا�سي إلى انخفاض الخدمات املهنية واالستشارية في 201٥م.

التمويل والمصروفات األخرى  1 1 1
نجحت الشركة في تحسين مديونيتها ومصاريف التمويل بشكل كبير خالل العام 201٥م، حيث انخفض متوسط تكلفة التمويل إلى نسبة ٥.٥٪ مقارنة بنسبة 

٧.8٪ في 2014م، ويعزى ذلك إلى ما تم سداده خالل 201٥م من مستحقات الصكوك ذات العائد املرتفع وتحسن شروط التمويل في املؤسسات املصرفية 

املحلية واإلقليمية بالنسبة للتمويل الجديد وإعادة التمويل. كما بلغت مصاريف التمويل ٣8٥ مليون ريال )مقارنة بـ 4٩٣ مليون ريال في 2014م(. انخفضت 

إيرادات الدخل األخرى إلى 14 مليون ريال من ٦٣ مليون ريال في 2014م وذلك بسبب انخفاض متوسط النقد املودع. انخفضت قيمة األصول إلى 2٥,٣0٥ 

مليون ريال )من 2٦,٣8٣ مليون ريال في 2014م( بسبب سداد الصكوك املستحقة في فبراير 201٥م والتي بلغت 1٦88 مليون ريال.

الربحية  1 1 1

أدى انخفاض حجم الصفقات إلى انخفاض صافي الربح بنسبة ٣٧.٦٪ ليهبط إلى ٣٥٩ مليون ريال مقارنة بـ ٥٧٥ مليون ريال في 2014م. كما انخفضت الربحية 

على الرغم من الهوامش املرتفعة التي تحققت من بيع األرا�سي وانخفاض مصروفات التشغيل، وانخفض صافي هامش الربح بنسبة 1٦.2٪ )مقارنة بـ ٪18.8 

في عام 2014م(.
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السيولة والديون  1 1 1

انخفض الرصيد النقدي إلى 1001 مليون ريال )من 2٣10 مليون ريال في 2014م( حيث سددت دار األركان في فبراير 201٥م ما قيمته 1٦88 مليون ريال من 

 
ً
 آخر خالل عام 201٥م بمبلغ 411 مليون ريال حسب تواريخ استحقاق القروض القائمة. كما حققت الشركة تقدما

ً
صكوك 201٥م ، كما سددت الشركة دينا

 في مسعاها لتنويع مصادر التمويل حيث صدر الدين الجديد من مصارف محلية بضمان األصول املؤجرة كما تم إعادة تمويل التسهيالت اإلقليمية املجمعة 
ً
طيبا

الحالية بشروط جيدة في النصف الثاني من العام. وقد بلغت جملة الديون القائمة ٦٣٩0 مليون ريال )٧٦0٧ مليون ريال في 2014م( وقد بلغت نسبة إجمالي 

الدين إلى رأس املال ٪2٦.

تم توزيع آجال السداد بشكل جيد وباملثل تسير عملية إدارة النقد، ويمتد أجل سداد املستحقات على الشركة حتى عام 202٧م. تدير الشركة التدفق النقدي 

 الستحقاق سداد الصكوك في القريب العاجل، وتحافط على تدفق نقدي تشغيلي جيد ونقد متوفر باليد يكفي لسداد الصكوك املستحقة في 
ً
بعناية تحسبا

نوفمبر 201٦م. وبعدها لن يكون هناك استحقاقات لصكوك قبل شهر مايو 2018م.

قائمة المركز المالي   1   1

بلغت الذمم املدينة 1٩4٩ مليون ريال )مقارنة بـ 1٧48 مليون ريال في 2014م( بسبب شروط الدفع املمتدة لصفقات األرا�سي. وبلغت قيمة األرا�سي ومشروعات 

التطوير واملمتلكات املؤجرة 20,٥٣٦ مليون ريال )مقارنة بـ 20,٦٧٣ مليون ريال في 2014م(، بانخفاض طفيف حيث كانت دار األركان تبيع أكثر مما تشتري من 

األرا�سي خالل 201٥م.

انخفض االستثمار في امتالك األرا�سي إلى ٣٩0 مليون ريال )مقارنة بـ 18٧2 مليون ريال في 2014م( واضعين في االعتبار مخزون األرا�سي الضخم لدى الشركة 

ومن أجل املحافظة على النقد. كما واصلت دار األركان االستثمار في تطوير البنية التحتية ملخزونها من األرا�سي، حيث بلغت تلك االستثمارات ٦٩٧ مليون ريال 

في 201٥م )مقارنة بـ 421 مليون ريال في 2014م(. كما انخفض إجمالي األصول إلى 2٥,٣0٥ مليون ريال )مقارنة بـ 2٦,٣8٣ مليون ريال في 2014م( بسبب سداد 

مستحقات صكوك لسنة 201٥م بقيمة 1٦88 مليون ريال في فبراير 201٥م.

التصنيف االئتماني    6   1
حافظت دار األركان على نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني عند درجة »Ba3« من وكالة »موديز« للتصنيف االئتماني مما يعكس وضع الشركة 

القوي في بيئتها التشغيلية والعملية باإلضافة إلى نمو محفظة الشركة من األصول العقارية ذات القيمة العالية املدرة للدخل، واتباع الشركة لسياسة مالية 
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 ألن الشروط الحالية لبرنامج صكوك دار األركان تتطلب اإلبقاء على مؤسسة تصنيف 
ً
 تركز على إدارة استحقاقات التمويل بشكل استباقي. ونظرا

ً
أكثر تحفظا

 من ديسمبر 201٥م. 
ً
ائتماني واحدة فقط، فقد قررت دار األركان وقف خدمات التصنيف االئتماني التي تقدمها وكالة »ستاندرز آند بورز« اعتبارا

توقعات 1016م   7   1
ة في ظل تدابير التقشف التي اتخذتها اململكة، والتي يصعب التنبؤ بنتائجها. ومع ذلك، هناك فرص كبيرة 

ّ
تفرض التوقعات الخاصة بعام 201٦م تحديات جم

يمكن أن تؤثر على السوق وأداء الشركة بشكل إيجابي. وفي ظل حالة الغموض التي يعيشها السوق، يصعب على اإلدارة إصدار اإلرشادات املتعلقة باألداء حتى 

يصبح من السهل التنبؤ بالعوامل املؤثرة على القطاع العقاري. 

أعمال وأنشطة الشركة   3
شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية، بدأت أعمالها عام 1٩٩4م بموجب سجل تجارى رقم 10101٦01٩٥، وفي عام 200٥م تحولت 

إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 1021 الصادر بتاريخ 142٦/٦/10هـ، املوافق 200٥/٧/1٧م. 

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

لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية من خالل تنويع القاعدة االستثمارية وبالتالي تنويع مصادر الدخل. 

الشركات التابعة    1   1

شركة دار األركان للمشاريع   1 1 1
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض 

بموجب السجل التجاري رقم 101024٧٥8٣ بتاريخ 142٩/٣/28هـ املوافق 2008/4/٥م ، وتعمل في اململكة العربية السعودية في املقاوالت العامة للمباني 

السكنية والتجارية )اإلنشاء/ الصيانة/ الهدم/ الترميم(.

شركة دار األركان للعقارات   1 1 1

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض 

بموجب السجل التجاري رقم 10102٥40٦٣ بتاريخ 142٩/٧/2٥هـ املوافق 2008/٧/28م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في تطوير وتملك العقار وإقامة 

وتشغيل وصيانة املباني السكنية والتجارية واملرافق العامة.
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شركة دار األركان لالستثمار  1 1 1
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض 

بموجب السجل التجاري رقم 101024٧٥8٥ بتاريخ 142٩/٣/28هـ املوافق 2008/4/٥م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في شراء وتملك وتأجير العقارات 

واستثمارها. 

شركة صكوك دار األركان   1 1 1

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض 

بموجب السجل التجاري رقم 10102٥٦421 بتاريخ 142٩/٩/1٦هـ املوافق 2008/٩/1٦م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في االستثمار والتطوير 

العقاري.

شركة صكوك األركان  1 1 1

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة في الرياض 

بموجب السجل التجاري رقم 10102٧440٧ بتاريخ 14٣0/10/11هـ املوافق 200٩/10/1م، وتعمل في اململكة العربية السعودية في إدارة وصيانة وتطوير 

العقار وشراء األرا�سي واملقاوالت العامة.

شركة ثوابت االستثمار   6 1 1

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 

في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10102٧٥44٩ بتاريخ 14٣0/10/٣0هـ املوافق 200٩/10/1٩م وتعمل في اململكة العربية السعودية في االستثمار 

العقاري. والتطوير 

شركة دار صكوك الدولية  7 1 1
 شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره ٥00,000 ريال سعودي، شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري، مسجلة 

في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10102٧٥448 بتاريخ 14٣0/10/٣0هـ املوافق 200٩/10/1٩م وتعمل في اململكة العربية السعودية في االستثمار 

العقاري. والتطوير 
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استثمارات ينطبق عليها تعريف الشركات التابعة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية  3 1 1

شركة تطوير خزام العقارية    1.3.1.1

تأسست شركة تطوير خزام العقارية كشركة ذات مسئولية محدودة بعدد إجمالي من الحصص يبلغ ٥4,028,٧28 بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 

 من األسهم يبلغ 2٧,٥٥4,٦٥1 سهم بنسبة )٥1٪(، 
ً
اململوكة بالكامل ألمانة محافظة جدة وتملك نسبة )4٩٪(، وشركة دار األركان للتطوير العقاري وتملك عددا

وهي مسجلة في جدة بموجب السجل التجاري رقم 40٣01٩٣٩0٩ بتاريخ 14٣0/10/2٥هـ املوافق 200٩/10/14م، برأس مال مدفوع بالكامل يبلغ ٥40 مليون 

ريال سعودي. يقع مقر الشركة الرئيس في مدينة جدة وتعمل في اململكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري )تطوير مشروع قصر خزام(.

شركة الخير كابيتال السعودية   1.3.1.1

تملك الشركة 10,200,000 سهم بحصة قدرها ٣4٪ من األسهم الصادرة لشركة الخير كابيتال السعودية البالغة ٣0 مليون سهم واملرخص لها من هيئة السوق 

املالية السعودية بالتعامل كأصيل 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 10102٦4٩1٥ بتاريخ 14٣0/0٣/2٧هـ 

املوافق 200٩/0٣/24م، برأس مال مدفوع بالكامل يبلغ ٣00 مليون ريال سعودي، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض وتعمل في اململكة العربية السعودية.

وصف أنشطة الشركة ومدى تأثيرها في اإليرادات  4

تجري كافة عمليات الشركة داخل اململكة العربية السعودية، وتقسم اإلدارة عملياتها إلى ثالث قطاعات رئيسية وهي:

التطوير العقارى   1   1

يركز التطوير العقاري على مبيعات العقارات السكنية والتجارية واألرا�سي لألفراد والشركات واملستثمرين واملطورين. وقد بلغت اإليرادات الناتجة عن قطاع 

التطوير العقاري خالل العام املالي 201٥م ما قيمته 2,0٧٥ مليون ريال سعودي تمثل نسبة ٩٣.8٥٪ من إجمالى اإليرادات، مقارنة بما قيمته 2,٩٣1مليون ريال 

سعودي تمثل ٩٥.٩2٪ من جملة إيرادات عام 2014م.



31

إدارة األمالك والتأجير   1   1
. وتتمثل مصادر إيرادات إدارة األمالك والتأجير في 

ً
 أيضا

ً
 في إيرادات الشركة كما أنها األسرع نموا

ً
تمثل إيرادات إدارة األمالك والتأجير ثاني أكبر قطاع تأثيرا

 الدخل الناتج عن إدارة وتشغيل وصيانة املباني السكنية والتجارية واملرافق العامة. خالل 
ً
اإليجارات الناتجة عن استثمار العقارات التجارية والسكنية، وأيضا

العام 201٥م، أسهمت اإليرادات الناتجة عن شريحة إدارة األمالك والتأجير بمبلغ 1٣٦مليون ريال سعودي وهو ما يمثل ٦.1٥٪ من إيرادات الشركة مقارنة 

بـ 12٥ مليون ريال سعودي تمثل نسبة 4.08٪ من إيرادات الشركة في عام 2014م. 

األنشطة االستثمارية   1   1

تتمثل إيرادات األنشطة االستثمارية في الدخل الناتج عن االستثمارات االستراتيجية في الشركات والتي ترى إدارة الشركة أنها مكملة لعمليات دار األركان 

التطويرية. وخالل العام 201٥م لم يكن لهذه األنشطة االستثمارية أي تأثير جوهري على صافي أرباح الشركة حيث أن حصة الشركة في األرباح والخسائر من 

هذه الشركات املستثمر فيها بلغت ٣.٥٦ ٪ من صافي الربح اإلجمالي للشركة. كما حققت الشركة خالل عام 201٥م قيمة إسمية بلغت 1,1 مليون ريال تمثل ما 

نسبته 0.٣٪ من صافي الدخل وتعود ألرباح على ودائع إسالمية مقارنة بمبلغ 4٧ مليون ريال مثلت ما نسبته 8.2 ٪ من صافي الدخل في عام 2014م.

نظرة عامة على القطاع العقاري السعودي  5

االقتصاد السعودي   1   1

 في اإلنفاق الحكومي )حيث بلغت نفقات امليزانية الفعلية ٩٧٥مليار ريال سعودي(. وعلى الرغم من االنخفاض الشديد للسعر 
ً
شهد العام 201٥م انخفاضا

العالمي للنفط خالل عام 201٥م بسبب زيادة املعروض وتباطؤ االقتصاد العالمي وانشغال البالد بالحرب في اليمن؛ فقد حافظت اململكة العربية السعودية 

 بفضل االحتياطيات الضخمة التي تملكها واملرونة العالية للميزانية العامة. وقد ساعدت تلك العوامل الحكومة السعودية على أن ال 
ً
على وضع مالي قوي جدا

تقلل حجم اإلنفاق بشكل جذري وإنما بطريقة تدريجية. وتوضح تقديرات نفقات امليزانية الحكومية للعام 201٦م ما قيمته 840 مليار ريال مما يعكس التزام 

الحكومة باالستمرار في دعم االقتصاد املحلي وحمايته من تذبذب أسعار النفط وما تشهده املنطقة من اضطرابات سياسية .
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تواصل خطط اإلنفاق الحكومي تركيزها على تطوير مشاريع في قطاعات التعليم والصحة واإلسكان واألمن والخدمات االجتماعية والبلدية، واملياه والصرف 

الصحي، والطرق والتكنولوجيا، ودعم البحث العلمي وتعزيز الفرص االستثمارية. ومن املتوقع أن تسهم السياسات املالية التوسعية للمملكة في زيادة دعم 

االقتصاد الوطني املزدهر خالل األعوام القادمة والتي يتوقع أن تنعكس بشكل واضح على كافة القطاعات االقتصادية، خاصة تلك املتعلقة باملستهلكين.

الوضع الراهن لسوق العقار السعودي   1   1

يقود سوق العقار السعودي عدة عوامل نذكر منها:

 عن النفط. §
ً
اقتصاد صحي متنوع بعيدا

دخل أسري يتزايد بوتيرة أسرع من وتيرة التضخم.  §

السياسات الحكومية. §

تنامي عدد السكان بشكل متسارع.  §

تركيبة عمرية شابة تشكل الفئة العمرية دون ٣٥ سنة ما نسبته ٧0٪ من إجمالي السعوديين. §

التوجه الحضري. §

انخفاض متوسط حجم األسرة.  §

تطور هياكل التمويل ملشتري املساكن واملطورين. §

اتجاهات الطلب على الشقق مقارنة بالطلب على الفلل. §

تكاليف األرض. §

بالرغم من قرار الحكومة بخفض اإلنفاق على املشاريع في عام 201٦م لتدني السعر العالمي للنفط والذي يعود إلى زيادة املعروض وتباطؤ االقتصاد العالمي، 

 بالفجوة الهائلة ما بين العرض والطلب والتي 
ً
فضال عن األوضاع السياسية في املنطقة والحرب اليمنية، يظل قطاع اإلسكان على رأس أولويات الحكومة مدفوعا

تبلغ مليون وحدة سكنية. كما سيشجع نمو الدخل املتاح لإلنفاق املواطنين على مواصلة االستثمار في منازلهم سواء عن طريق التأجير أو القروض العقارية.
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نمو دخل األفراد

تمثل فئة الشباب أكثرية السكان في اململكة العربية السعودية، حيث تبلغ الفئة العمرية دون الخامسة والعشرين ما نسبته ٥1 ٪ من إجمالي السكان )حتى 

فبراير 2012م( وتبلغ الفئة العمرية دون الخامسة والثالثين ما نسبته ٧0 ٪ من إجمالي السكان أما الفئة العمرية دون الخامسة عشر فتبلغ ٣2 ٪ . وبحسب 

تقرير صندوق النقد الدولي للعام 201٣م، فإن 1,٦ مليون مواطن شاب من دول الخليج العربي )السعودية، البحرين، عمان، الكويت، قطر، واإلمارات العربية 

املتحدة( سوف يدخلون إلى سوق العمل ما بين عام 201٣م و 2018م. تمثل هذه الفئات العمرية املتراوحة ما بين الشباب والبالغين الجزء األكبر من السكان 

الذي يقدر بنحو 1٥,2 مليون نسمة، وتشكل القطاع الديموغرافي املستهدف والذي يسعى لشراء املساكن. وعالوة على ذلك، توضح التقديرات أن معدل النمو 

 بنسبة 2.٦٪ حيث ستدخل شريحة كبيرة من السكان سن الزواج.
ً
السكاني سيظل ثابتا

 لحفز سوق اإلسكان. وقد جاء في تقرير للبنك األهلي تحت 
ً
 إضافيا

ً
لقد أدى تبني املعايير الثقافية الجديدة إلى انخفاض متوسط حجم األسرة مما يشكل دافعا

عنوان »نظرة عامة على قطاع املساكن السعودي« تقديرات تشير إلى أنه بحلول العام 2020م سيصبح متوسط حجم األسرة في اململكة ٥,28 أفراد حيث يزداد 

التوجه نحو األسرة »الصغيرة« بدال من األسرة »الكبيرة« التي كانت سائدة في اململكة.

)املصدر : وحدة األبحاث االقتصادية - هيئة النقد العريب السعودي(

2018

1417

2017

1281

2016

1160

2015

1049

2014

951

2013

868

2012

780

2011

674

2010

614

2009

580

10.3 ٪ معدل نمو سنوي مركب خالل ) 2013 - 2018 (

10.6 ٪ معدل نمو سنوي مركب خالل )  2009 - 2013  (
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وبحسب التقرير الصادر عن »بروبرتي واير« في نوفمبر 2014م، حازت مدينة الرياض على 2٧٪ من إجمالي تصاريح البناء السكني والتجاري الصادرة في كافة 

أنحاء اململكة ما بين عامي 200٣م و 201٣م. وعالوة على ذلك، فقد ارتفع عدد التصاريح الصادرة في العاصمة بنسبة ٣1٩ ٪ خالل العشر سنوات املاضية 

 ما تحقق في مناطق اململكة األخرى والتي شهدت زيادة بنسبة 21٥ ٪. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع الحاجة إلى أنشطة تطوير الوحدات 
ً
متجاوزا

 خالل الخمس سنوات 
ً
 على العرض في مدينة الرياض. في الواقع تحتاج العاصمة لحوالي ٥0,000 وحدة سكنية سنويا

ً
السكنية، إال أن الطلب يظل متفوقا

القادمة، بينما رصيد املساكن لديها ال يتجاوز 1.1٥ مليون وحدة.

 في جميع مناطق اململكة لتلبية هذا الطلب املتزايد. وفي طليعة 
ً
وفي دراسة حديثة لها قدرت وزارة اإلسكان أن هناك حاجة لحوالي 200,000 وحدة سكنية سنويا

استراتيجيات الحكومة لتعزيز قطاع اإلسكان نذكر ما يلي:

، مبادرة الدولة - أيدها هللا - بإنشاء وزارة اإلسكان وتخصيص 2٥0 مليار ريال سعودي من فائض ميزانية 2011م لبناء ٥00 ألف وحدة سكنية على  §
ً
أوال

أن تحدد آليات توزيعها وتطويرها من قبل وزارة اإلسكان. وهذا البرنامج في طور التنفيذ من خالل خطة وضعتها وزارة اإلسكان إلنشاء البنية التحتية لألرا�سي 

التي تملكها الدولة، ودعوة املطورين بالقطاع الخاص للمشاركة في إنشاء املباني.

ثانيا، يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض بدون فوائد لدعم بناء وتملك املساكن. أن�سئ صندوق التنمية العقارية في العام 1٩٧4م، ومنذ ذلك  §

 بقيمة إجمالية 120,144 مليون ريال سعودي ساهمت في بناء٥٥٥,8٦0 وحدة سكنية 
ً
 استثماريا

ً
 و 2,488 قرضا

ً
 خاصا

ً
الحين منح الصندوق 44٣,842 قرضا

بحسب معلومات صادرة عن وزارة اإلسكان.

ثالثا، تطوير البيئة التشريعية العقارية بشكل يوفر اآللية املناسبة لتشجيع االستثمار في القطاع العقاري. وتعتبر املوافقة على نظام الرهن العقاري في  §

منتصف عام 2012م من بين أهم اإلصالحات الهيكلية والتشريعية التي يتوقع أن تحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية. وفي عام 201٣م، أصدرت 

مؤسسة النقد العربي السعودي لوائح ثالثة من قوانين الرهن العقاري الخمس وهي قانون التمويل العقاري وقانون التأجير التمويلي واإلشراف على قانون 

 ملصارف 
ً
شركات التمويل. وبفضل الخطوات اإليجابية نحو تطبيق هذه اللوائح وبنهاية عام 2014م، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي ٣٧ ترخيصا

  في مراحل متقدمة تنتظر املوافقة. وسوف 
ً
 أخرا

ً
 للوائح الجديدة التي تم إقرارها، كما أن هناك 14 طلبا

ً
سعودية وشركات تمويل ملمارسة التمويل العقاري وفقا

 في هذا التقرير. 
ً
نورد املالحظات على تأثير سن وتنفيذ قوانين الرهن العقاري الحقا

، حفل عام 201٥م بالكثير من املبادرات نوجز أهمها فيما يلي: §
َ
رابعا

مبادرة وزارة اإلسكان بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى هيئة مالية مستقلة. وقد أتاحت هذه املبادرة الفرصة لوزارة اإلسكان للتركيز  §

على الحلول السكنية واالستراتيجية في حين يركز صندوق التنمية العقارية على الحلول التمويلية.
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مبادرة صندوق التنمية العقارية إلى تقديم عدد قليل من برامج القروض الجديدة. §

املفاوضات الجارية بين مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق التنمية العقارية لتحسين شروط البيع على الخارطة. §

إعالن وزارة اإلسكان أن مشاريع اإلسكان سيتم تنفيذها بالتعاون مع املطورين. وسوف تعود هذه املشاركة املتزايدة للقطاع الخاص بالنفع على §

               مشاريع اإلسكان في اململكة.

تساعد العوامل املذكورة أعاله القطاع العقاري على تحفيز االستثمار في وفورات الحجم واإلنتاج املكثف باستخدام التدفقات التمويلية من مصادر داخلية 

وخارجية إلى القطاع العقاري. كما أن تلك العوامل سوف تجذب االستثمارات الخارجية والدعم الحكومي من خالل شراكة حقيقية بين املمولين واملطورين 

 عقارية تتميز بمنافع اجتماعية 
ً
ومؤسسات الدولة بغرض تنفيذ مشروعات عقارية كبيرة ومتكاملة. وسوف ينتج عن هذه املشروعات العقارية أصوال

واقتصادية وبيئية متعددة تعزز من قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. 

تفعيل أنظمة الرهن العقاري والتأثير المتوقع    1   1

حدث تطور هام في السوق العقاري خالل عام 2012م، حيث صدرت أنظمة الرهن العقاري بمكوناته الخمس وهي: 1( نظام التمویل العقاري 2( نظام مراقبة 

شركات التمویل ٣( نظام اإلیجار التمویلي 4( نظام الرھن العقاري ٥( النظام التنفیذي . وخالل عام 201٣م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« 

، بینما ال یزال النظامان األخيران في طور اإلصدار. كما بدأت »ساما« مرحلة 
ً
اللوائح التنفيذية التي تنظم ممارسة األنظمه الثالث األولى من األنظمة املذكورة آنفا

 ملنظومة القوانين الجديدة، في حين أعلنت أنه بنهاية 
ً
التطبيق الفعلي خالل عام 201٣م بمنح ستة تراخيص لبنوك سعودية وشركات تمويل للممارسة وفقا

العام 2014م ارتفع عدد التراخيص املمنوحة لتبلغ ٣٧ رخصة، باإلضافة إلى املزيد من طلبات الترخيص قيد اإلجراء.

 في قطاع التطوير العقاري باتجاه التوازن بين العرض والطلب على املساكن ورفع 
ً
 وكميا

ً
 نوعيا

ً
 ومن املتوقع أن يحدث تطبيق أنظمة الرهن العقاري تحوال

 على توجيه السيولة لدى املستثمرين إلى التطوير العقاري، حيث يعتمد نجاح 
ً
مستوى املنافسة ملا فيه صالح املستهلكين. وسوف تعمل تلك التغييرات أيضا

التمويل العقاري على توفر سيولة كبيرة في السوق من جهة وارتباط التنفيذ الفعال بالتوجيه والرقابة املحكمة من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن البحوث التي 

 للرهن العقاري تقدر قيمتها السنوية بنحو 120 مليار ريال سعودي 
ً
سبقت إعداد وصدور قانون الرهن العقاري أشارت إلى أن القانون املعني قد يخلق سوقا

)٣2 مليار دوالر أمريكي( خالل العشر سنوات القادمة. وسوف تعمل السيولة املتزايدة في القطاع العقاري على التوسع في مظلة التمويل وزيادة القروض 

السكنية، ومن ثم املساعدة في تملك املواطنين للمسكن املناسب.
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يمتد تأثير القانون لتنشيط السوق العقارية بصفة عامة من خالل شراء األرا�سي املطورة أو شراء الوحدات السكنية القائمة. وسوف يساعد تفعيل هذا 

القانون الكثير من املشترين على امتالك وحدات سكنية عن طريق مصادر التمويل املحلية والتي من املتوقع أن تدخل هذا املجال االستثماري بقوة، السيما في 

ظل ضمان حقوقهم بموجب هذا القانون. وفي حال مشاركة مؤسسات التمويل كالبنوك في التمويل العقاري، سيمتد تأثير القانون لالقتصاد الكلي من خالل 

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

 سوق الصكوك اإلسالمية، إذ تشير 
ً
من جهة أخرى، سيسهم قانون الرهن العقاري في ضخ سيولة كبيرة في قطاع التمويل العقاري، األمر الذي سيفيد كثيرا

تقديرات مركز التميز العالمي للخدمات املالية اإلسالمية في »إرنست ويونغ« أنه من املتوقع ازدياد الطلب العالمي على الصكوك اإلسالمية بمعدل ثالثة أضعاف 

بحلول العام 201٧م. وتعزى هذه الطفرة الهائلة في الطلب بشكل رئي�سي للنمو املضطرد الذي يشهده قطاع الخدمات املصرفية اإلسالمية نتيجة اإلقبال 

املتزايد على األوراق املالية السائلة املوثوقة واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتى تصدرها املؤسسات املالية اإلسالمية ومديري الصناديق واألفراد 

ذوي املالءة املالية العالية، كما تعتبر املؤسسات التقليدية من املستثمرين األساسيين في منتجات الصكوك. 

ويقدر تقرير البنك األهلي التجاري حجم االستثمار املتوقع في قطاع اإلسكان خالل األعوام 2011م- 2020م بنحو 1.٣ تريليون ريال )أي ما يعادل ٣4٥ مليار 

دوالر( الستخدامهم في إنشاء 2,4 مليون وحدة سكنية. وهذا يشير للفرص العديدة املجدية التي ستتهيأ للمطورين واملستثمرين، كما يشير إلى حجم اإلنفاق 

الذي ستوجهه الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة ما بين العرض والطلب. وسوف يهيء إقرار قانون الرهن العقاري العديد من الفرص االستثمارية 

املواتية في نشاط التمويل والتطوير العقاري في ظل الطلب الذي يتسارع معدل نموه في سوق اإلسكان. كما سيتيح لقطاع التطوير العقاري الخاص الفرصة 

 في االعتبار.
ً
الستيعاب كافة متطلبات الحياة العصرية ووضع كافة املتغيرات التي قد تحدث مستقبال
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المستفيدون في ظل أنظمة الرهن العقاري الجديدة

البنوك ومؤسسات 
التمويل

§  
ً
كليا فتح سوق جديدة 

والتوريق  العقاري  للرهن 

الصكوك  § تطوير سوق 

األمد طويلة 

الدعم  § على  الحصول 

شــــــــــــــــــــكل  في  الحكــــــــــــومي 

طويلة  ودائع   / قروض 

األمد لتجنب التفاوت في 

يل لتمو ا

ضخ مزيد من السيولة  §

من خالل إعادة التمويل

بتمــــــــــــــــــــــــلك  § التصريــــــــــــــــح 

السكنيــــــــــــــــة  العقـــــــــــــــــارات 

على  القضــــــــــــــــــاء  وبالتــــــــــــالي 

ء لوسطا ا

المطورون العقاريون

الشفافية  § من  املزيــــــــــــد 
ثيق لتو ا و

تراعي شروط اإلقراض  §
مميزات  توحيد  الجديدة 

العقار وعملية البناء

للمطورين  § السماح 
بتنظيم الجداول الزمنية 

ء للبنا

التعــــــــــــــــاون  § زاد  كلمـــــــــــــــــــا 
جانب  من  والسيولة 
استطاع  كلما  البنوك 
زمن  تقليل  املطورين 

البناء.  دورة 

سوف تضمن متطلبات  §
الجدیــــــــــــــدة  اإلقـــــــــــــــــــراض 
لخصائص  معایير  وجود 
وعملیـــــــــــــــــــــة  العقــــــــــــــــــــــارات 

لتشیید ا

المستثمرون

وضوح سوق العقارات  §
من  املزيد  وإعالن 
العامة العقارية  البيانات 

األمــــــــــــــــــوال  § تخصيـــــــص 
وتحقيق  فعال  بشكل 
أق�سى قدر من العائدات 

االستثمـــــــــــــارات عـــــــلى 

بشركات  § قائمة  وضع 
سوف  العقاري  التمويل 
من  قدر  أفضل  يضمن 

واإلفصاح الشفافية 

استثمارية  § طرق  ظهور 
شكل  في  تظهر  جديدة 
العقاري  الرهن  سندات 
سوق  في  املعلومات 
سیتم  حیث  العقارات 
من  مزید  وتوفير  إتاحة 

للجمھور البیانات 

الحكومة

سياســـــــــــــــــات  § صيـــــــــــــــــــــاغة 
وتطوير  لتنظيم  أفضل 

ع لقطا ا

اآلليــــــــــــــــــــــــــات  § تطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
والتنفيذية  التنظيمية 
تدريجيا لتواكب مثيالتها 

املتقدمة األسواق  في 

من  § الحكومة  تمكين 
القضاء على اإلسراف في 
اإلنفاق على الدعم الغير 
التوزيع  وآليات  فعال 
وسیاسات أفضل لتنظیم 

القطاع وتطویر 

بالتدریج  § تتطور  سوف 
وتنفیذیة  تنظیمیة  آلیات 
لتلك  مماثلة  وستكون 
األسواق  في  املستخدمة 

مة ملتقد ا

المستهلكون

من  § العـــــــــــرض  زيـــــــــــادة 
الوحدات السكنية لتلبية 

لطلب ا

السيــــــــــــــــــــــولة  § ستــــــــــــــــؤدي 
إلى  النظام  في  املرتفعة 
بشكل  املساكن  اعتماد 

ع سر أ

من  § العمرية  الفئة 
سيكون  عاما   4٣-٥0
أفضل  فرصة  لديها 
تمويــــــل عــــلى  للحصــــــول 

رواتبها  § تزيد  التي  الفئة 
ريال   2٥,000 عن 
قادرة  تكون  سعودي 
على تحمل تكلفة املساكن 
سبيل  )على  الفاخرة 

الفلل( املثال 
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نموذج عمل الشركة  6
ن الشركة 

ِّ
تتبنى الشركة نموذج عمل مرن يستهدف مضاعفة نمو أصول وأرباح الشركة. لذا، تستثمر الشركة مبالغ مالية ضخمة في كل مشروع يستوفي الجدوى الفنية واالقتصادية ويمك

 لهذه الغاية، تركز الشركة على شراء األرا�سي غير املطورة في املراكز الحضرية الكبري التي تتوفر فيها قدرات شرائية عالية، وتحقيق قيمة 
ً
من تحقيق أعلى معدل للقيمة املضافة. وتحقيقا

 لهيكل إنتاجي دقيق يضمن مضاعفة القيمة املضافة في كل مرحلة كما يلي: 
ً
مضافة باكتمال كل مرحلة من مراحل التطوير. وتمر عمليات التطوير بعدة مراحل وفقا

التأثير المحتمل ألنظمة الرهن العقاري الجديدة

اإلقراض سيكون 
مضمونًا بالعقار 
بداًل من الراتب

تزايد عدد 
المشاركين مما 
يضيف عمقًا 
للسوق

شفافية
 وتوثيق أفضل

للمقرضين حق
 الرجوع القانوني 
في حال العجز عن 

السداد

سيتم تعزيز 
الصكوك
والسندات 
العقارية

سيولة
مرتفعة

التأثير
المحتمل

املصدر: إدارة أبحاث السوق - الراجحي املالية
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المنتجالمدخالتمرحلة التطوير

توفير األرض1

أسس اختيار األرض والتحقق من إجراءات امللكية القانونية. §
شراء األرض. §
االستثمار في األرض. §
مقترح استثمار األرض  مع دراسة جدوى. §

وإمكانية  قانونية  بملكية  يتميز  أصل 
جيدة للتطوير من خالل مقترح الجدوى 

االستثمارية

التخطيط للمشروع2

تنظيم املشروع. §
وضع استراتيجية وإجراءات تنفيذ املشروع . §
وضع استراتيجية وإجراءات إدارة املشروع. §
تخصيص املوارد. §

 تخصيص 
ً
هيكل مشروع متكامل شامال

املوارد وخطة عمل فاعلة

تطوير املوقع٣

التصميم والتخطيط. §
الحصول على التراخيص الالزمة. §
إزالة املوانع وتنسيق املوقع. §
أعمال الحفر والردم. §
تخطيط األرض. §

قطع أرا�سي شبه مطورة

ة4
َ
تطوير البنية التحتي

املواد والتقنيات. §
رصف الطرق وممرات املشاة. §
أعمال التشجير. §
إعداد شبكات الخدمات املختلفة. §

قطع أرا�سي مطورة بالكامل

تطوير البنية الفوقية٥

التصميم. §
خطة اإلنشاء. §
املواد والتقنيات. §
االختبار ومعالجة األعطال املحتملة. §

وحدة سكنية شبه جاهزة

التشطيب والديكور٦

تشكيل وتغطية مرافق السكن واإلقامة. §
أعمال السيراميك وامليكانيكا والكهرباء. §
األعمال الخشبية. §
أعمال اللياسة والدهان. §
أعمال الديكور الداخلية والخارجية. §

وحدة سكنية أو تجارية منجزة وجاهزة 
لإليجار أو البيع

خدمات ما بعد البيع أو التأجير٧

صيانة مجانية ملدة عام. §
ضمان على الهيكل اإلنشائي تمتد ملدة 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 أو تجارية مضمونة وعالية 
الجودة
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 لظروف السوق ومحددات كفاءة االستثمار التي تعتمد بدورها 
ً
تتغير االستراتيجيات التي توظفها الشركة لتطبيق نموذج العمل من مشروع ألخر، وذلك وفقا

على عوامل اجتماعية واقتصادية وتجارية ومالية. وينصب تركيز الشركة على تعزيز مورادها من خالل ثالث شرائح لألعمال وهي؛ تطوير وبيع األرا�سي 

 من رؤية الشركة بأن تكون أفضل مزود للحلول العقارية باململكة 
ً
وتطوير وبيع املباني السكنية والتجارية وتكوين محفظة أصول استثمارية للتأجير. وانطالقا

من خالل إظهار القدرة على تبني مناهج متباينة ملختلف املشاريع، فإنها تقوم في بعض املشاريع بتطوير األرا�سي وإنشاء عدد محدود من املساكن، ومن ثم 

 من ذلك، قد تقوم الشركة ببيع األرا�سي املطورة أو شبة املطورة للشركات واملستثمرين وصغار املطوريين، األمر الذي يؤدي الى 
ً
بيع املساكن لألفراد. وبدال

 أخرى منهج التطوير الحضري الشامل 
ً
تطوير املشروع بالكامل وتنمية استثمارات الشركة العقارية األخرى بجانب املشروع. وباملثل، تنتهج الشركة أحيانا

، يمكننا تلخيص امليزة 
ً
ومن ثم تبيع املساكن لألفراد وتحتفظ ببعض العقارات السكنية والتجارية ضمن محفظة األصول االستثمارية ألغراض التأجير. ختاما

التنافسية لشركة دار األركان في أنها تتمحور حول التركيز على إقامة املجمعات السكنية الكبيرة التي تعظم القيمة املضافة خالل مراحل التطوير األفقية 

والرأسية :

التطوير األفقي   1   6
تطوير البنية التحتية

استهداف املشاريع املرغوبة أو االستحواذ على األرا�سي من خالل عقود إدارة. §

إعداد خطط التطوير مستخدمين في ذلك التصاميم الدقيقة واملفصلة، والحصول على املوافقات والتصاريح النظامية الالزمة. §

إنشاء شبكات البنى التحتية الرئيسة. §

السعي لتشكيل تحالفات استراتيجية مع املطورين اآلخرين للعمل من أجل تعظيم القيمة. §

بيع األرا�سي للمطورين اآلخرين واملستثمرين واملستهلكين. §

التطوير الرأسي   1   6
تطوير وبناء مشروعات كبرى تتجاوز في أهميتها الحصول على إيرادات مباشرة إلى التأثير بشكل كبير على القيمة في املجتمعات املحيطة بها. تتنوع املشاريع 

الكبرى التي تطورها شركة دار األركان ما بين: )أ( مشاريع للبيع )وحدات سكنية( بهدف ضخ السيولة املستخدمة في تقليل املخاطر، أو )ب( أصول تشغيلية 

)مساحات تجارية، ومجمعات سكنية لإليجار( والتي بمجرد اكتمال بنائها تتحول إلى إدارة األمالك والتأجير لتشغيلها والحصول على عوائد من التأجير.
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االستراتيجية  7

استراتيجية التنوع باألصول   1   7
تظل دار األركان ملتزمة بأهدافها االستراتيجية املتمثلة في تطوير املجتمعات املتكاملة واملساكن ومراكز التسوق واألعمال التي تخدم الطبقة الوسطى اآلخذة 

في النمو من املجتمع السعودي.  وبفضل التركيز على قدراتنا العالية على تطوير تلك املجتمعات، فقد تمكننا من القيام بأعمال ناجحة بأداء تشغيلي عالي ومركز 

مالي قوي وسمعة طيبة في السوق السعودي. أتاح تطوير املجتمعات العمرانية الكبيرة املتكاملة الفرصة الستمرار نمو نشاطاتنا التجارية الثالثة في مجال 

التطوير العقاري وهي تطوير األرا�سي والتطوير اإلسكاني والتجاري وإدارة األمالك والتأجير واالستثمار في األعمال ذات الصلة باملجال العقاري.

يتمثل هدفنا في خفض املخاطر والتقلبات وتحسين الربحية واإليرادات عن طريق االستمرار في سياسة تنويع مصادر الدخل واإليرادات من مختلف مصادر 

الدخل. سوف نعمل على زيادة إيرادات أعمالنا التجارية من خالل خفض االعتماد على نشاط تطوير األرا�سي كرافد رئي�سي وزيادة االستثمار في األصول املدرة 

للدخل واالستفادة من الفرص املتاحة لبناء وحدات سكنية وتجارية أكثر ضمن الخطط التطويرية للشركة.

استراتيجية التنوع باألصول

مزيج األصول  2007

مشاريع سكنية وتجارية  ١7٪

إدارة األمالك والتأجير ٪2

تطوير أراضي ٨١٪

مزيج األصول  20١٥
إدارة األمالك والتأجير ١7٪

تطوير أراضي ٪70
مشاريع سكنية 

وتجارية  ١٣٪
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التطوير السكني والتجاري يمثل حجر الزاوية في عملية نمو الشركة   1   7
تستهدف دار األركان االستفادة من فرص التنمية الناتجة عن تطوير املجتمعات العمرانية املتكاملة وبناء أصول سكنية وتجارية بجودة عالية بغرض البيع. كما 

تهدف الشركة إلى زيادة عدد الوحدات املخصصة للبيع أو التأجير بمشروعاتنا التطويرية القائمة سواء في مشروع شمس الرياض أو شمس العروس وإقامة 

. وفي إطار أهدافها االستراتيجية، قدمت شركة دار األركان مشروع تطوير 
ً
مشاريع تطوير جديدة على املدى القصير على أصول األرا�سي التي تمتلكها حاليا

جديد باسم مشروع »جمان« بمدينة الدمام على مساحة8,2 مليون متر مربع. ستتمكن شركة دار األركان من خالل مشروع جمان من تطوير بنية تحتية قوية 

ملدينة على الواجهة البحرية تضم مباني سكنية وتجارية للبيع واإليجار خالل السنوات القادمة. وسوف تستمر دار األركان في البحث عن فرص جديدة لتطوير 

مجتمعات عمرانية متكاملة في أكبر مدن اململكة.

نمو األصول المدرة للدخل وعمليات التأجير   1   7
لقد وضعت الشركة نصب عينيها تنمية قاعدة أصول التأجير على املدى املتوسط للحد من تقلبات الدخل وتحسين الربحية. بلغت املحفظة التأجيرية خالل 

عام 201٥م ما يساوي ٣,٦ مليار ريال سعودي، وتشمل أحد أكبر مراكز التسوق التجارية بمدينة الرياض باإلضافة إلى أصول سكنية وتجارية بمدن الرياض 

ومكة املكرمة واملدينة املنورة. وسوف تواصل الشركة االستفادة من مشروعاتنا املتكاملة في تطوير أصول سكنية وتجارية لإليجار في مشروع شمس العروس 

إلى جانب مجمع سكني في شمس الرياض، والسعي بجدية لدعم محفظة األصول بممتلكات تأجيرية إسكانية أو تجارية تلبي معايير الشركة لالستثمار.

استثمارات استراتيجية أخرى تدعم نموذج أعمال الشركة   1   7
أقدمت الشركة على استثمار ات استراتيجية أخرى في أنشطة مكملة للتطوير العقاري، وستواصل اإلدارة البحث عن فرص استثمارية أخرى شريطة أن تكون 

ذات جدوى اقتصادية وتعزز من قيمة أسهمها في املستقبل املنظور. 

استراتيجية تمويل متحفظة    1   7
نجحت الشركة في تنويع مصادر التمويل وتحسين قدرات السداد من أجل دعم نموذج أعمالها وخفض مخاطر السيولة. وسوف تواصل شركة دار األركان 

، سوف تعمل الشركة على زيادة عمليات 
ً
البحث عن سبل تنويع مصادر التمويل األخرى بغرض دعم التغييرات االستراتيجية في أعمالها. ولكي تم�سي قدما

تمويل املشاريع واألصول املخصصة للتأجير بحيث تتناسب واالستراتيجية التي رسمتها لتنويع مصادر الدخل، وبالتالي تتمتع الشركة بمدد استحقاق طويل 

األجل للقروض وتكلفة تمويل أقل.
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 بالتعامل مع 
ً
تعود عالقة شركة دار األركان بسوق الصكوك اإلسالمية إلى العام 200٧م حيث تلتزم الشركة بالحفاظ على هذه العالقة وتطويرها مستقبال

أسواق الصكوك املحلية املتاحة. وتتميز شركة دار األركان بمستوى مديونية معتدل وتسعى لالستمرار في انتهاج خطط تمويل متحفظة وتحسين مستويات 

الحالية.  التمويل 

 بتصنيف موديز عند مستوى BA3 كما تحظى بتصنيف وكالة رام عند مستوى AA3/P1. وتلتزم اإلدارة بالحفاظ على عالقات طيبة 
ً
تتمتع دار األركان حاليا

مع وكاالت التصنيف االئتماني وتتخذ كافة الخطوات الالزمة لدفع األداء نحو آفاق أوسع. 

تطوير العقارات السكنية والتجارية  8

دار األركان، أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري واإلنشاءات في المملكة    1   3

تعد شركة دار األركان للتطوير العقاري أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري واإلنشاءات في اململكة العربية السعودية. وتنفرد الشركة 

بالريادة في مجال االستثمار والتطوير والتمويل العقاري في اململكة في جميع القطاعات، بما في ذلك املجتمعات العمرانية الضخمة املخطط لها بعناية ومشاريع 

 عن مشاريع التطوير املشتركة.
ً
التطوير السكنية التجارية ذات االستخدام املتعدد ومشاريع تطوير تجارة التجزئة فضال
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مشروع جمان   1   3

 لالتفاقية 
ً
يقع املشروع في املنطقة الشرقية قبالة خليج تاروت. وتبلغ مساحة املشروع 8.2 مليون متر مربع من األرا�سي شبه املغمورة على ساحل الخليج العربي والتي سيتم استصالحها وفقا

املبرمة مع املالك بتاريخ 14٣٥/٦/22هـ، املوافق )2014/4/22م(. وبموجب هذه االتفاقية تلعب شركة دار األركان دور مدير التطوير للمشروع وتحصل على حصة نسبتها 18٪ من األرض.

 ملجتمع متكامل متعدد االستخدامات خصص منه ٣,٣8٥,٧٧0 متر مربع لالستخدام السكني و 2٥1,٩٣0 متر مربع لالستخدام الفندقي و144,400 متر مربع لالستخدامات 
ً
 يضم املشروع مخططا

املختلطة )تجاري وسكني(باإلضافة إلى ٦٥٦,8٧0 متر مربع إلنشاء مجمع تجاري و ٦٦٦,٣٣0 متر مربع لالستخدامات املكتبية والطبية والتعليمية وغيرها. 

 الستراتيجية التطوير القائمة على دراسات الجدوى االقتصادية والسوقية التي 
ً
خالل عام 201٥م ، استكملت دار األركان مرحلة التصميم ما قبل األولى للمخطط العام ملشروع جمان وفقا

قامت بها شركة GRMC. كما استكملت دراسات األعماق البحرية والتي أشارت إلى مدى جاذبية املشروع حيث تبين أن غالبية مساحة األرض )٧٣٪( تقع تحت مستوى املاء بعمق 1,1 متر فقط، 

األمر الذي يمكن دار األركان من تقليص التكاليف وتعجيل تطوير البنية التحتية للمشروع. وقد جرت مناقشات مستفيضة مع الجهات املعنية بما فيها وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة 

الدمام للتعريف باملشروع بشكل أفضل واالستماع لوجهات نظرهم وإرشاداتهم.
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مشروع شمس الرياض   1   3

تطور شركة دار األركان مشروع شمس الرياض، ثاني مشروعات املجتمعات املتكاملة للشركة وأحد أكبر مشروعات التطوير السكني في اململكة من حيث الحجم بمساحة إجمالية 

قدرها ٥ مليون متر مربع، وذلك في حي الدرعية شمال غرب العاصمة الرياض. ويستهدف املشروع شريحة الدخل املتوسط وفوق املتوسط، ويتمتع بمزايا عديدة منها على سبيل املثال ارتفاع 

مستوى األرض الذي يمنح املشروع إطاللة ساحرة على وادي حنيفة والساحات الفسيحة واملسطحات الخضراء واملساحات املخصصة ملختلف النشاطات الرياضية واالجتماعية والثقافية 

ومرافق الخدمات العامة األخرى. 

، حيث حصل املخطط العام للمشروع على دعم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 
ً
 ملحوظا

ً
حققت املناقشات مع الجهات املعنية العتماد املخطط العام ملشروع شمس الرياض تقدما

في ديسمبر 201٥م. إال أنه ظلت بعض األمور العالقة بخصوص بعض قواعد التطوير قيد التفاوض في نهاية عام 201٥م .

 حيث تم استكمال دراسة الجدوى واستخدامها كأساس ألعمال 
ً
 ملحوظا

ً
حقق التحالف املشترك لتطوير مشروع مجمع شمس الرياض املغلق بالتعاون مع دار البيان للتطوير العقاري تقدما

التصميم التفصيلي والتي أرسيت مناقصتها على شركة DWP ، وهي شركة استشارات هندسية مقرها دبي. وقد توصلت املحادثات التي أجريت مع وزارة اإلسكان خالل عام 201٥م إلى ابتكار 

 على نتائج االجتماعات التي جرت مع وزارة اإلسكان. 
ً
تصميم مبدئي أطلق عليه »القرية السكنية« داخل شمس الرياض. وأجرت شركة دار األركان دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية بناء

 على نتائج تلك الدراسة تم تعديل مزيج عناصر املشروع وإعادة تصميمه ليالئم االستخدام الجديد.
ً
وبناء
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بدأت في العام 201٥م أعمال املخطط العام املبدئي إلنشاء مجمع مغلق يستهدف شريحة الجاليات األجنبية. وتأتي تلك األعمال عقب تقديم العديد من البدائل 

في مرحلة ما قبل التصميم املبدئي تم على إثرها تعديل املخطط العام للمشروع. وتتواصل الجهود إلتمام عملية التصميم والتجهيز لبناء هذا الجزء. وخالل العام 

201٥م كان االهتمام منصبا على »املركز الحضري لشمس الرياض« الذي يعد البوابة الشمالية الغربية لعاصمة اململكة، حيث سيستفيد املركز الحضري 

من خطط الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض )ADA( إلقامة مراكز حضرية بديلة على أطراف املدينة. استطاعت شركة دار األركان خالل العام 201٥م 

إدخال املزيد من التطوير االستراتيجي على هذا الجزء من مشروع شمس الرياض وإجراء دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لتحديد اتجاهات التطوير. 

كما عملت الشركة على إدخال املزيد من التعديالت على تصميم هذا الجزء ليضم أبنية لتجارة التجزئة وأخرى لدور الضيافة والرعاية الصحية واملساحات 

ذات االستخدامات السكنية والتجارية املختلطة باإلضافة إلى مركز مؤتمرات وبرج أيقوني ومركز إعالمي وإبداعي. وتجري املفاوضات مع مستأجري املركز 

التجاري واملستثمرين للتأكد من جدوى املشروع على املدى البعيد.

بلغت نسبة إنجازات البنية التحتية 4٧٪. وشملت أعمال البنية التحتية التي أنجزت أعمال التسوية وتطوير واجهة ومدخل املشروع وإنشاء جسر يمر عبر 

الوادي يربط ما بين املنطقتين السكنية والتجارية. وفي إطار ذات األعمال، تم إنشاء محطتين كهربائيتين )رقم 810٥ و 810٧( واختبارهما وتسليمهما للشركة 

السعودية للكهرباء، باإلضافة إلى تمديد كابالت كهربائية جهد 1٣2 كيلو فولت لشبكة الضغط العالي. أما بخصوص مرافق املياه، فقد تم تزويد شركة املياه 

الوطنية باملعلومات املتعلقة بمتطلبات املشروع من املياه، وعلى إثرها بدأت شركة املياه بتمديد شبكة املياه وبناء الخزان االستراتيجي الرئي�سي للمنطقة منذ 

عام 2011م. 

خالل عامي 2012م و201٣م بيع 1,8 مليون متر مربع من أرض مشروع شمس الرياض إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(. وقد شرع مطورو 

الباطن في أعمال البناء خالل 2014م، وخالل عام 201٥م حدث تطور ملحوظ في وتيرة البناء. وفيما يلي تفاصيل املشروع باألرقام: 

مشروع شمس الرياض*

الرقمالبيان

٣.2 مليون متر مربع املساحة اإلجمالية املتبقية باملشروع

1٣,٥٧4وحدة )شقق(وحدات سكنية مخصصة للتأجير 

2.٥٥1 وحدة )فلل(وحدات سكنية مخصصة للبيع 

48٩,000 ألف متر مربعمساحة أرض تجارية للبيع 

4٧٪نسبة اكتمال البنية التحتية** 

* األرقام وفقًا للخطة التطويرية الحالية    ** ال تشمل تكلفة األرض
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مشروع شمس العروس    1   3

 شرقي وسط املدينة. تبلغ 
ً
شمس العروس هو ثالث مشاريع املجتمعات السكنية املكتملة التخطيط لشركة دار األركان، ويقع في مكان استراتيجي في مدينة جدة على بعد 12 كيلو متر تقريبا

مساحة املشروع اإلجمالية حوالي ثالثة ماليين متر مربع من األرا�سي املطورة على امتداد شارع فلسطين، أحد أهم الطرق التجارية الحيوية في مدينة جدة. تم ربط املشروع بطريق فلسطين 

 عام 2011م. انعكس ربط املشروع بشارع 
ً
 ويضم خمسة مسارات، ثالثة رئيسة ومساران للخدمة، وتم تشغيل الطريق فعليا

ً
من خالل طريق فرعي بطول 4 كيلومترات وعرض ٥2 مترا

فلسطين بشكل إيجابي على سرعة نمو املنطقة كامتداد توسعي ملدينة جدة، وبالتالي أحدث زيادة كبيرة في القيمة السوقية ألرض املشروع، باإلضافة إلى أن رفع معامل البناء للمشروع بنسبة 

100٪ أسهم في زيادة الطلب على العقارات في منطقة املشروع. 

خالل األعوام 2012م و 201٣م، قامت الشركة ببيع قطع أرا�سي سكنية مطورة باملشروع، وخالل العام 2014م زادت مبيعات األرا�سي املطورة باملشروع حيث بيع نحو ٣٣8,408 متر مربع 

لصغار املطورين وبعض الوسطاء. وفي عام 201٥م واصلت شركة دار األركان تخطيط وتصميم املنتجات اإلضافية ملشروع تطوير شمس العروس. وفيما يلي تفاصيل املشروع باألرقام:
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مشروع شمس العروس*

الرقمالبيان

٩8٣ ألف متر مربع املساحة اإلجمالية الصافية املتبقية باملشروع

٧٧٣ ألف متر مربع وحدات سكنية مخصصة للبيع

2٥.٧٣٣ وحدة )شقق/فلل/تاون هاوس(وحدات سكنية مخصصة للتأجير   

1٩0 ألف متر مربعمساحة تجارية مخصصة للتأجير 

100٪نسبة اكتمال البنية التحتية* 

* األرقام وفقًا للخطة التطويرية الحالية
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مشروع التالل   1   3

يقع مشروع التالل جنوب غرب املدينة املنورة على طريق األمير سلطان،أحد أهم الطرق املحورية في املدينة املنورة، وفي نطاق الحرم النبوي الشريف الذي يبعد عنه نحو ٩ كم، كما يبعد 

حوالي 8 كم عن مسجد قباء. تبلغ مساحة املشروع اإلجمالية حوالي 2,2 مليون متر مربع حيث جرى تطوير كامل املخطط وتقسيمه إلى قطع أرا�سى مطورة.

 انتهت الشركة من بناء 4٩٩ فيال باملشروع وبيع عدد منها باإلضافة إلى بيع مساحات كبيرة من األرا�سي املطورة. وخالل عام 2014م باعت الشركة ما مساحته 10,082 متر مربع من األرا�سي 

املطورة إلى مشترين أفراد. وفي عام 201٥م عملت دار األركان على تخطيط وتصميم منتج عقاري إلضافته إلى مشروع التالل. وفيما يلي تفاصيل املشروع باألرقام:
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مشروع التالل*

الرقمالبيان

4٣8.824 متر مربع املساحة اإلجمالية الصافية املتبقية باملشروع

4٣٩ ألف متر مربع مساحة األرا�سي السكنية املخطط بيعها

4٩٩ فيالعدد الفلل املبنية باملشروع

8٧ ألف متر مربعاملساحات السكنية املحددة للتأجير

2٧٩ فيالعدد الفلل املحتفظ بها للتأجير

4.400  ألف متر مربعمساحة بناء تجارية مخطط بناءها واالحتفاظ بها ألغراض التأجير

100٪نسبة اكتمال البنية التحتية* 

* األرقام وفقًا للخطة التطويرية الحالية
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مشروع تطوير منطقة قصر خزام   6   3

 ملا تتمتع به الشركة من خبرة فنية و سجل حافل باإلنجازات، فقد تم 
ً
تأسست شركة تطوير خزام العقارية عقب االنتهاء من طرح املشروع على شركات التطوير العقاري الخاصة. ونظرا

اختيار دار األركان من بين )٣٧( شركة منافسة لتكون الشريك املطور وذلك في شهر أبريل من عام 2008م. وتأسست شركة خزام العقارية، شركة ذات مسئولية محدودة، ليكون مقرها 

الرئيس في مدينة جدة وتم تسجيلها بموجب السجل التجاري رقم 40٣01٩٣٩0٩ بتاريخ 14 أكتوبر 200٩م ورأس مال قدره )٥40( مليون ريال سعودي، تمتلك فيها شركة جدة للتنمية 

مت بمبلغ )2٦4,٧( مليون ريال، مقابل ما نسبته )٥1٪( لشركة دار األركان للتطوير العقاري تمثل 
ّ
والتطوير العمراني نسبة )4٩٪( قدمت كحصة عينية ألرض مساحتها )2٥2,040,4٥م2( قي

.
ً
قيمة قدرها )2٧٥,٥( مليون ريال تم دفعها نقدا

يهدف تأسيس الشركة العقارية إلى تطوير منطقة قصر خزام واألحياء املحيطة به؛ وينظر إليه على أنه أضخم مشروع ملعالجة وتطوير املناطق العشوائية في منطقة جدة. وقد حظيت هذه 

املبادرة برعاية كريمة من املغفور له خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رحمه هللا عندما وضع حجر األساس لهذا املشروع التنموي الطموح. وقد تمكنت شركة تطوير 

خزام من إنجاز عدد من أهداف املشروع نذكر منها :

  إعداد مخطط عام للمشروع حظي بموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية بالقرار الصادر رقم 1٣0٦٩ في 14٣1/0٣/0٩هـ، وتم اعتماده من معالي أمين محافظة جدة والذي أصدر . 1

من أجله املخطط التنظيمي املعتمد رقم 1٥/م/ت/ش. وقد تجلت خبرات شركة دار األركان الفنية في تطوير املخطط العام الذي حاز على جائزة مكة للتميز العمراني.
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  االنتهاء من إعداد جميع صحائف نزع ملكيات العقارات.. 2

 االنتهاء من تقييم العقارات املزمع نزعها واعتماد كشوفات التقييم من الجهات ذات العالقة.. ٣

 االنتهاء من عمل مسح اجتماعي واقتصادي ملالك عقارات منطقة املشروع قام به مكتب متخصص بهدف تحديد خصائص السكان االقتصادية . 4

              واالجتماعية ووضع دراسة متكاملة للتعامل مع آلية انتقالهم.

 االنتهاء من عمل دراسات فنية لكافة احتياجات املشروع من خدمات البنية التحتية بما في ذلك شبكات الطرق وشبكة الكهرباء ومياه الشرب والصرف. ٥

             الصحي، وشبكات تصريف مياه األمطار والري واالتصاالت.

نجزت أعمال اإلخالء والهدم واإلزالة؛ كما تم االنتهاء من تنفيذ قرارات الذرعة وهي بانتظار موافقات الجهات املعنية إلكمال 
ُ
بالنسبة للمرحلة األولى، فقد أ

 لعرضها على املستثمرين. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقد اكتملت أعمال الرفع املساحي)رفع مساحي شامل لألرا�سي 
ً
فرزها وإصدار صكوكها تمهيدا

 للبدء بأعمال اإلزالة.
ً
واملمتلكات( والتثمين واعتماد التثمين؛ وهي بانتظار موافقات الجهات املعنية لإلعالن للمالك باإلخالء تمهيدا

تأثير السوق العقارية على شركة دار األركان في 1011م   7 3

ساد النصف الثاني من عام 201٥م مناخ اتسم بالضبابية وانخفاض معنويات السوق، وذلك بسبب التقلبات في أسعار النفط واستمرار حالة عدم االستقرار 

 في ميزانيتها بلغ ٣٦٧ مليار 
ً
 قياسيا

ً
السيا�سي واالقتصادي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. ففي أواخر عام 201٥م، أعلنت اململكة العربية السعودية عجزا

ريال )٩٧,٩ مليار دوالر(، وذلك للسنة الثانية على التوالي، كما أعلنت عن خفض اإلنفاق االستثماري بمقدار الثلثين تقريبا ملواجهة أسعار النفط املنخفضة 

وقضايا العرض والطلب.

 في اآلونة األخيرة استمر منذ بداية الربع الثاني من عام 
ً
وفي املقابل، شهدت مؤشرات السوق العقارية )متوسط سعر املتر املربع وعدد الصفقات(، تراجعا

201٥م. وانعكس هذا التراجع على استمرار تعرض السوق العقاري لعدد من العوامل واملتغيرات بما في ذلك تطبيق قرار فرض رسوم على األرا�سي البيضاء 

داخل النطاق العمراني للمدن واملحافظات. وسوف يستمر تأثير بعض تلك العوامل على أداء سوق العقارات في اململكة خالل 201٦م.

وبالنظر إلى املعطيات السابقة، اعتمدت دار األركان استراتيجية تطوير محافظة في عام 201٥م فيما يتعلق بتوارد املشاريع. ومع ذلك، فقد قطعت الشركة 

 في تطوير تصاميم املخططات العامة ملشاريع شمس الرياض وجمان على النحو التالي:
ً
 كبيرا

ً
شوطا
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مشروع شمس الرياض: §

تم االنتهاء من تصاميم البنية التحتية وأصبحت جاهزة للطرح. وفيما يلي مكونات املخطط العام الفرعي:

مجمع شمس الرياض املغلق: يجري إعداد التصميم االبتدائي. §

القرية السكنية: دراسة الجدوى وموجز التصميم والتصميم االبتدائي وكراسة طلب العروض جاهزين للطرح. §

§ .)BUA ( منطقة االستخدام املختلط واملنطقة التجارية: يتم تحليل تصميم وإعادة توزيع مسطحات املباني

مسجد شمس الرياض: في مرحلة التصميم التفصيلي. §

الجدول الزمني املتوقع للحصول على اعتماد املخططات والشروع في أعمال البناء:

اعتماد التخطيط في الربع الرابع من عام 201٦م §

بدء أعمال اإلنشاءات في الربع األول من عام 201٧م. §

مشروع جمان: §

انتهى مكتب GRMC من دراسة الجدوى، كما تم االنتهاء من الدراسة األولية للمخطط العام، باإلضافة إلى أن املخطط العام االبتدائي وفيلم الرسوم املتحركة 

وكراسة الشروط للمخطط العام في مرحلة الترسية. وقد انتهت أعمال دراسات األعمال البحرية؛ والتي بينت أن نسبة ٧٣٪ من مساحة املشروع تقع تحت 

مستوى املاء بعمق 1,1متر أو أقل إلى ٧0 سم.

، حيث تحرص دار األركان على التأكد من أن أي اعتماد لعمليات التطوير من قبل جهات التخطيط املختصة 
ً
تسير عملية اعتماد األمانات املعنية للمشاريع قدما

سوف يوفر القاعدة املالية القوية واملرونة الالزمة إلدارة االستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والبنية الفوقية للمشاريع. وفيما يلي الجدول الزمني املتوقع 

للحصول على اعتماد املخططات والشروع في أعمال البناء:

اعتماد املخطط في الربع األول من عام 201٧ م. §

بدء أعمال اإلنشاءات في الربع الثاني من عام 201٧م. §
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إدارة األمالك  9

نظرة عامة    1   9
 على التقدم الذي أحرزته الشركة في تبني استراتيجية نمو الدخل املتكرر. وفي ذلك اإلطار، بلغت إيرادات الدخل من األصول املؤجرة في نهاية عام 201٥م ما يساوي 

ً
كان عام 201٥م شاهدا

مة ذات الجودة العالية من بين العناصر األساسية الالزمة لزيادة 
ّ
1٣٦ مليون ريال بنسبة بلغت ٦ ٪ من إجمالي دخل الشركة. وتعد إدارة املجتمعات ذات النطاق الواسع وتقديم الخدمات القي

حصة إدارة األمالك والتأجير في سوق املجتمعات السكنية املتنامي باململكة.

 على تأجير العقارات الحديثة ذات الجودة 
ً
 عاليا

ً
ويعمل التركيز املتزايد على القطاعات الحكومية والشركات على دفع وتيرة النمو في تقديم مثل تلك الخدمات، حيث تشهد تلك القطاعات طلبا

العالية واملواقع املالئمة، األمر الذي يتفق واستراتيجية الشركة املستمرة في تطوير وإدارة املجمعات السكنية كاملة التخطيط في كافة أنحاء اململكة.

 جديدة ملراجعة عمليات التأجير 
ً
استطاعت اإلدارة خالل هذا العام إكمال خطواتها باتجاه النمو املستمر، حيث اعتمدت إجراءات جديدة لتقديم تقارير إدارة األصول، وأدخلت طرقا

وتسليم املمتلكات ومسح حالة األصول. وقد جرى كل ذلك بهدف تيسير عمليات إدارة وتأجير املمتلكات وزيادة اإلنتاجية وتحسين كفاءة الخدمات. من ناحية أخرى، فقد ساهمت الهيكلة 

 ملؤشرات األداء 
ً
الجديدة لإلدارة في تعزيز جودة الخدمات املقدمة، وذلك من خالل التركيز على املهام الرئيسية الثالث وهي: إدارة العقارات وإدارة التأجير وإدارة املرافق، بحيث تتم وفقا

املناسبة لكل مهمة.
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أهم األحداث التي شهدتها إدارة األمالك والتأجير    1   9

اتفاقيات التأجير الرئيسية التي أبرمتها الشركة خالل 1011م  1 1 9

مجمع المصيف   1.1.1.9

 بالكامل إلسكان منسوبي إحدى الشركات العاملة في مشروع مترو الرياض. إن سرعة تأجير املجمع مرة أخرى 
ً
يتألف املجمع من 2٦ فيال ويقع شمال مدينة الرياض. ومازال املجمع مؤجرا

يعكس ارتفاع الطلب على العقارات ذات الجودة العالية لقطاعات الشركات.
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مجمع القصر   1.1.1.9

 من عقود اإليجار بمجمع القصر مع جهات حكومية هامة وشركات كبرى خالل العام 201٥م. وكان من دواعي سرورنا أن الكثير من تلك العقود تعود ملستأجرين حاليين 
ً
وقعت الشركة عددا

قرروا تمديد إقامتهم في مجمع القصر. وقد ضمت تلك العقود تأجير ٣8 وحدة جديدة.
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القصر مول   1.1.1.9

 في النشاط التأجيري للقصر مول، حيث أبرمت العديد من اتفاقيات التأجير مع مجموعة من العالمات مثل عالم جمولي وهيليوم بيرفيوم و مالبس ماتالن وساعات 
ً
شهد عام 201٥م توسعا

دس أن دات. وبلغ إجمالي املساحة املؤجرة في عام 201٥م ما يساوي ٦٥,٣٩1 متر مربع )أو 2٦٧ وحدة(.
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التالل   1.1.1.9

 في الطلب على وحداته من قبل قطاع الشركات الكبرى والجهات الحكومية، فقد تم تأجير 10٥فيالت حتى تاريخه.
ً
شهد مجمع التالل بدوره تناميا

المساحة المؤجرة تحت إدارة الشركة    1   9
نستطيع الحكم على حجم ونطاق خدمات إدارة املمتلكات من خالل الجدول التالي الذي يبين محفظة التأجير حسب نوع العقار ونوعية التطوير. وقد بلغت األصول املؤجرة تحت إدارة 

الشركة أكثر من ٧2٦,000 متر مربع بنهاية عام 201٥م.

مكاتبتجاريسكنيالمساحة المؤجرة  )بالمتر المربع(المشروع

٣48٦٥ معرض2,44٧ شقة و 102 فيال٥12,٥04مجمع القصر

٣٥0 محل ومتجر و منفذ بيع٧8,4٩٦القصر مول

٦ معارض2٧٦ شقة40,4٧2أبراج العزيزية

2٦ فيال٦,8٣8مجمع املصيف املغلق

2٧٩ فيال8٧,02٥التالل

مبنى مكتبي  واحد1,10٧مبنى طريق امللك فهد

٧2٦,٧1٦املساحة الكلية
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وصف محفظة أصول التأجير   1   9

مجمع القصر  1 1 9

يعتبر مشروع القصر أول مجمع سكني متكامل خططت له شركة دار األركان في اململكة. يقع املشروع في حي السويدي بمدينة الرياض، ويمتاز بتصميمه الحديث ومخططه الرحب الذي 

يناسب أسلوب حياة األسر ذات الدخل املتوسط كما يالئم متطلبات الجهات الحكومية واملؤسسات والشركات التجارية . ويوفر املجمع لقاطنيه ميزة الوصول إلى الجهات الحكومية الرئيسية 

واملنطقة التجارية املركزية بكل يسر وسهولة وذلك بفضل موقعه املحاذي لطريق امللك فهد.

 للمجمعات السكنية املتكاملة والشاملة باململكة. حيث 
ً
 رائدا

ً
(؛ ويمثل مجمع القصر نموذجا

ً
، و٦٥ مكتبا

ً
يتكون املزيج التأجيري من ثالثة آالف وحدة )244٧ شقة، و102 فيال، و٣48 معرضا

 إضافة الكثير من االستثمارات األخرى في املدارس واملكاتب اإلدارية 
ً
تستمتع األسر بتصميمه الحضري الرحب الذي يجمع الحدائق واملتنزهات واملدارس واملحالت التجارية. كما يجري حاليا

الحكومية مما يزيد  من جاذبية املجمع كبيئة للعيش والعمل.

 من الشركات والقطاعات الحكومية، وما يزال يتلقى العديد من الطلبات أو االستفسارات الخاصة بالتأجير. وتضم القائمة الحالية من 
ً
 متزايدا

ً
خالل العام 201٥م شهد مجمع القصر إقباال

املستأجرين بمجمع القصر وزارة الخارجية واملستشفى العسكري بالرياض وفندق ريتز كارلتون )سكن املوظفين( وشركة بودل للشقق املفروشة ومستشفى الحمادي )سكن املوظفين(. 
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القصر مــول  1 1 9

 وأماكن 
ً
 تجاريا

ً
 وتضم ٣٥0 محال

ً
 مربعا

ً
 للتسوق والترفيه لسكان وسط وجنوب وغرب الرياض على مساحة إجمالية تبلغ 2٥0,000مترا

ً
يوفر القصر مول بحلته الحديثة واملتطورة مقصدا

 للتسوق والنشاطات االجتماعية والترفيه العائلي. 
ً
 مناسبا

ً
للترفيه العائلي إضافة إلى املطاعم واملقاهي. يقدم املول لزواره بيئة حديثه ورحبة تعد مكانا

تضم املتاجر واملطاعم ومراكز الترفيه بالقصر مول العديد من العالمات التجارية الشهيرة مثل: كوتون والحمي�سي وإيتام وإتش آند إم وماذركير وسواتش وبوتس وفيجن اكسبريس وفوت 

لوكر وإيفانز ونكست ومانجو وسويت بالنكو وماك وبلو إيدج وناعومي وسبورتس ون وسيتي ماكس وريد تاغ وإي ماكس وليندكس وكارولينا بوكس وسبورتس ساك وكول هان وكوش 

وشو إكسبرس وصن ساند آند سبورت ... وآخرين. 

وطوال عام 201٥م، اهتم املول بتقديم تجربته الفريدة للمتسوقين واألسر الشابة، بجانب تقديم الفعاليات واألنشطة الترفيهية التي تجذب العائالت من مختلف أنحاء مدينة الرياض. كما 

استضاف القصر مول سلسلة من فعاليات التوعية االجتماعية والصحية من بينها فعاليات معرض التغذية الذكية واليوم العالمي لإلعاقة وصحة الفم والتوعية بأضرار املخدرات. ويعكس 

 من إسهامات املول املستمرة تجاه املسئوليات االجتماعية والتوعوية.
ً
احتضان تلك الفعاليات جانبا
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أبراج العزيزية  1 1 9

يقع مشروع أبراج العزيزية في مكة املكرمة في قلب حي العزيزية على شارع األمير سلطان، ويبعد املشروع مسافة ٥,٥ كيلومتر فقط عن الحرم املكي وثالث كيلومترات عن مشعر منى. ويضم 

.
ً
 سكنيا

ً
 منها من 11 طابقا

ٌ
، وأربعة أبراج خلفية يتألف كل

ً
 سكنيا

ً
 منها من 12طابقا

ٌ
املشروع سبعة أبراج منها ثالث أبراج أمامية تطل على شارع األمير سلطان يتألف كل

. وقد 
ً
 مربعا

ً
 باإلضافة إلى ستة معارض بمساحة إجمالية 2,1٣٥ مترا

ً
 مربعا

ً
 وتضم 2٧٦ شقة بمساحة سكنية صافية تبلغ 40,4٧2 مترا

ً
 مربعا

ً
تشغل أبراج العزيزية مساحة تبلغ ٧٦,48٦ مترا

تم تأجير األبراج ملدينة امللك عبد هللا الطبية.
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مجمع فلل المصيف  1 1 9

 
 آخر الستثمارات شركة دار األركان في توفير بيئات سكنية متميزة وعالية الجودة تستهدف قطاع املؤسسات. ويقع هذا املجمع السكني املغلق في 

ً
يعد مجمع املصيف السكني املغلق نموذجا

حي املصيف شمال مدينة الرياض ويتكون من 2٦ فيال سكنية دوبلكس محاطة بمساحات خضراء ومالعب لألطفال باإلضافة إلى مسبح. وقد تم تأجير مجمع املصيف بالكامل لشركة نسما 

في يونيو من عام 2014م.
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مجمع فلل التالل  1 1 9

يقع مشروع التالل جنوب غرب املدينة املنورة على طريق األمير سلطان بن عبد العزيز وداخل حدود منطقة الحرم النبوي. والتالل هو مشروع تطوير حضري شامل على مساحة 2.2 مليون 

متر مربع من األرض ويضم 4٩٩ فيال وأرا�سي مخصصة إلقامة املدارس واملساجد واملتنزهات وأرا�سي أخرى مطورة للبيع بالجزء املتبقي من أرض املشروع.

تضم محفظة التأجير 2٧٩ فيال وهو العدد الذي تم استهدافه بالنسبة لشريحة املستأجرين األفراد. وتركزت الجهود خالل عام 201٥م على التأجير بشكل أكبر لقطاع الجهات الحكومية 

والشركات والذي تزداد أهميته في منطقة املدينة املنورة. كما يجري التخطيط إلدخال مزيد من التحسينات على املساحات العامة وتنسيق الشوارع.
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القوائم المالية
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القوائم المالية  10

قائمة الدخل للسنوات المالية من 1011م إلى 1011م   1   10
رجى مراجعة القوائم املالية املوحدة املدققة واإليضاحات املرفقة بها.

ُ
الجدول التالي يوضح قائمة الدخل للسنوات املالية الخمس األخيرة، ولالطالع على التفاصيل ي

20١١م20١2م20١٣م20١4م20١٥مالبيان ) بآالف الرياالت(

2,211,٣4٩٣,0٥٦,0٦02,٩٣1,1٦8٣,٥٥٧,0٧2٣,٣12,٥10إيرادات العمليات
)1,٩4٣,4٩٧()2,1٦٣,٣٦٦()1,٧٧8,0٩٧( )1,٧٥٦,80٥()1,228,11٧(تكلفة املبيعات

٩8٣,2٣21,2٩٩,2٥٥1,1٥٣,0٧11,٣٩٣,٧0٦1,٣٦٩,01٣مجمل الربح
)118,٥٩4()20٩,2٧٩()182,٦٩2()2٧٩,٣41()24٣,824(مصاريف األعمال الرئيسة

٧٣٩,4081,01٩,٩14٩٧0,٣٧٩1,184,42٧1,2٥0,41٩صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية
)212,80٩()2٦4,08٦()٣1٣,٩٥٩()4٩٣,2٩4()٣84,801(مصاريف تمويل

1٣,8٧٥٦2,8٩٥42,٥٧0٩٣,٦2٦٩٩,٦٩٩اإليرادات األخرى
٣٦8,482٥8٩,٥1٥٦٩8,٩٩01,01٣,٩٦٧1,1٣٧,٣0٩صافي الدخل قبل مخصص الزكاة

)4٩,٣٧4()2٥,4٣0()1٧,٥28()14,820()٩,٣2٥(مخصص الزكاة التقديري
٣٥٩,1٥٧٥٧4,٦٩٥٦81,4٦2٩88,٥٣٧1,08٧,٩٣٥صافي دخل السنة

0,330,530,630,921,01ربحية السهم

رسم توضيحي إليرادات الشركة وصافي الدخل لألعوام )2011 – 201٥م(



66

قائمة المركز المالي للسنوات المالية من 1011م إلى 1011م    1   10
رجى مراجعة القوائم املالية 

ُ
الجدول التالي يوضح البنود الرئيسة لقائمة املركز املالي للسنوات املالية الخمس األخيرة. ولالطالع على تفاصيل هذا الجدول ي

املوحدة املدققة واإليضاحات املرفقة بها.

20١١ م20١2 م20١٣ م20١4 م20١٥مالبيان )*بآالف الرياالت(

األصول
4,٣٦1,٧42٥,٦٦8,٩٥٩٥,0٩٩,412٣,٥٥2,4٧8٦,411,4٥8األصول املتداولة

20,8٧٥,08٥20,٦42,٣081٩,02٣,٥٥018,٣٥0,1٣٧1٧,٦0٦,٦٩٧األصول غير املتداولة

٦8,41٦٧1,2٧٩٧4,٣٧0٧٧,٦٧482,٦04صافي األصول الثابتة

2٥,٣0٥,24٣2٦,٣82,٥4٦24,1٩٧,٣٣221,٩80,28٩24,100,٧٥٩مجموع األصول

االلتزامات
2,٥٩٦,٩80٣,٣٣٧,٩222,02٧,8٩42,٣٦2,٩٩٦٥,٧41,282الخصوم املتداولة

4,٧81,٥٩0٥,4٧٧,108٥,1٧٦,٦1٧٣,٣0٥,٩٣42,٧٧1,٩14الخصوم غير املتداولة

٧,٣٧8,٥٧08,81٥,0٣0٧,204,٥11٥,٦٦8,٩٣08,٥1٣,1٩٦مجموع الخصوم

حقوق الملكية
10,800,00010,800,00010,800,00010,800,00010,800,000رأس املال

٩٧8,٣00٩42,٣84884,٩1481٦,٧٦8٧1٦,٧٦8االحتياطى النظامي

٦,148,٣٧٣٥,82٥,1٣2٥,٣0٧,٩0٧4,٦٩4,٥٩1٣,80٦,0٥4أرباح مبقاة

1٧,٩2٦,٦٧٣1٧,٥٦٧,٥1٦1٦,٩٩2,8211٦,٣11,٣٥٩1٥,٣22,822مجموع حقوق املساهمين*

2٥,٣0٥,24٣2٦,٣82,٥4٦24,1٩٧,٣٣221,٩80,28٩24,100,٧٥٩مجموع الخصوم و حقوق ملساهمين

1٦,٦01٦,2٧1٥,٧٣1٥,1014,1٩قيمة السهم الدفترية**

* مجموع حقوق املساهمني للعام 2011م، ال تشمل حقوق ملكية غري مسيطرة من رشكات تابعة لدار األركان البالغة 265 مليون ريال.

** يتم حساب قيمة السهم الدفرتية بقسمة إجاميل حقوق املساهمني عىل إجاميل عدد االسهم القامئة بنهاية كل سنة مالية.

 ألغراض تجارية وعملية، فإن الشركة تفصح عن تسجيل بعض أصولها العقارية بأسماء ممثلين لها أو وكالء عنها بعد أن تأخذ عليهم مستندات نظامية 
ً
نظرا

تحفظ حق الشركة في ملكيتها لتلك األصول. ولم تقم الشركة بذلك إال بعد أن حصلت على الرأي القانوني الذي يؤكد سالمة مثل تلك املمارسة وأنها تفيد 

 بأن هذا اإلجراء معمول به في بعض البنوك السعودية املحلية والشركات التي قد تواجه بعض الصعوبات لدى كتابة العدل 
ً
وتحفظ حقوق مساهميها، علما

أو ألسباب تجارية.
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رسم توضيحي لتغير حقوق ملكية المساهمين والقيمة الدفترية رسم توضيحي لتغير إجمالي األصول لألعوام )20١١م – 20١٥م(
للسهم لألعوام )20١١م – 20١٥م (

* مجموع حقوق املساهمني للعام 2011م، ال تشمل حقوق ملكية غري مسيطرة من رشكات تابعة لدار األركان البالغة 265 مليون ريال.

النتائج التشغيلية   1   10
يوضح الجدول التالي املقارنة بين النتائج التشغيلية لعامي 2014م و 201٥م.

نسبة التغير%التغير )+ أو   (20١4 م20١٥ مالبيان )بآالف الرياالت(

-2٧.٦4٪-2,211,٣4٩٣,0٥٦,0٦0844,٧11اإليرادات 

-٣0.0٩٪ -1,228,11٧1,٧٥٦,80٥٥28,٦88تكلفة اإليرادات

-24.٣2٪-٩8٣,2٣21,2٩٩,2٥٥٣1٦,02٣مجمل الربح

-12.٧1٪-24٣,8242٧٩,٣41٣٥,٥1٧مصاريف األعمال الرئيسة

-2٧.٥0٪-٧٣٩,4081,01٩,٩14280,٥0٦صافي الدخل من األعمال الرئيسية

-21.٩٩٪-٣84,8014٩٣,2٩4108,4٩٣مصاريف تمويل

-٧٧.٩4٪-1٣,8٧٥٦2,8٩٥4٩.020إيرادات اخرى

-٣٧.4٩٪ -٣٦8,482٥8٩,٥1٥221,0٣٣صافي الدخل قبل الزكاة

-٣٧.08٪ -٩,٣2٥14,820٥,4٩٥مخصص الزكاة

-٣٧.٥0٪ -٣٥٩,1٥٧٥٧4,٦٩٥21٥,٥٣8صافي الدخل السنوي

-٣٧.٥0٪ -0,٣٣0,٥٣0,20ربح السهم

	  

% متووسطط نموو سنوويي 4.7 	   
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اإليرادات  1 1 10

بلغت اإليرادات 2,211مليون ريال سعودي في عام 201٥م ، مقارنة بما قيمته ٣,0٥٦ مليون ريال سعودي في عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها 2٧,٦4 ٪. 

ويعود االنخفاض في اإليرادات باألساس إلى انخفاض مبيعات األرا�سي. وقد ارتفعت إيرادات إدارة املمتلكات بمعدل ٩ ٪ لتبلغ 1٣٦ مليون ريال سعودي خالل 

عام 201٥م، مقابل مبلغ 12٥ مليون ريال سعودي في عام 2014م، ويعود ذلك إلى نمو نسب اإلشغال بعقارات الشركة السكنية والتجارية املخصصة للتأجير 

في منطقتي الرياض واملدينة املنورة.

لم تحصل الشركة على أي عائدات من بيع العقارات السكنية في عام 201٥م في ظل استراتيجية الشركة التأجيرية، بينما في عام 2014م بلغت اإليرادات من 

بيع العقارات السكنية 8 ماليين ريال تحققت من بيع الوحدات املتبقية املتاحة للبيع. وبلغت إيرادات مبيعات األرا�سي 2,0٧٥ مليون ريال سعودي خالل العام 

201٥م مقارنة بما قيمته 2,٩2٣ مليون ريال سعودي في عام 2014م، أي بانخفاض قدره 2٩٪. ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مساحة األرا�سي التي تم بيعها 

وانخفاض متوسط سعر البيع للمتر املربع الواحد بحسب املوقع والحالة التطويرية لألرا�سي املباعة مقارنة مع عام 2014م. وتبلغ املساحة اإلجمالية لألرض 

املباعة خالل عام 201٥م ٣,14 مليون متر مربع وذلك بانخفاض قدره 0,0٩ مليون متر مربع من عام 2014م عندما تم بيع ٣,2٣ مليون متر مربع من 

األرا�سي.

تعترف الشركة بإيرادات بيع األرا�سي عند توقيع عملية البيع، واستالم 20٪ على األقل من قيمة العملية كدفعة مقدمة غير قابلة لالسترداد )عربون(، في حين 

يتم إثبات باقي القيمة في حساب الذمم املدينة، على أن ال يتم إكمال إفراغ وتسجيل األرض باسم املشتري إال بعد االنتهاء من سداد كامل قيمة البيع.

تكلفة اإليرادات  1 1 10

بلغت تكلفة اإليرادات 1,228 مليون ريال سعودي في عام 201٥م، أي بنسبة ٥٥.٥٪ من إجمالي اإليرادات، مقارنة بـما قيمته 1,٧٥٧ مليون ريال سعودي لعام 

2014م، أي بنسبة ٥٧.٥٪ من إجمالي اإليرادات، ويعزى االنخفاض الطفيف في معدل تكلفة اإليرادات إلى ارتفاع الربح اإلجمالي الناتج من مبيعات األرا�سي 

خالل العام 201٥م مقارنة بعام 2014م.

مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية العامة  1 1 10

بلغت مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية العامة 204 مليون ريال سعودي في عام 201٥م، مقارنة بما قيمته 2٣٧ مليون ريال في 2014م بنسبة انخفاض 

بلغت 14٪ . ويعود االنخفاض بشكل رئي�سي إلى انخفاض تكاليف الرواتب والخدمات االستشارية.
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مصاريف التمويل  1 1 10

بلغ صافي تكاليف التمويل ٣8٥ مليون ريال سعودي في عام 201٥م، مقابل 4٩٣ مليون ريال سعودي في عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت 22٪ وبما يساوي 

108 مليون ريال، ويعود هذا االنخفاض إلى نجاح الشركة في سداد الصكوك عالية التكلفة بقيمة 4٥0 مليون دوالر في فبراير 201٥م .

صافي اإليرادات/)مصاريف( األخرى  1 1 10
بلغ صافي االيرادات األخرى خالل عام 201٥م 14 مليون ريال، مقارنة بـ ٦٣ مليون ريال في عام 2014م. ويعود ذلك االنخفاض إلى تغير األرباح املكتسبة من 

الودائع اإلسالمية بسبب انخفاض حجم الودائع مقابل حجم الودائع األعلى في عام 2014م، وهذه الودائع كانت ضمن الرصيد النقدي املخصص لسداد 

صكوك 4. 

صافي الدخل  6 1 10
 لعام 201٥م 

ً
 سعوديا

ً
بلغ صافي الدخل ٣٥٩ مليون ريال سعودي لعام 201٥م، مقابل ٥٧٥ مليون ريال سعودي في عام 2014م، وبلغ ربح السهم 0,٣٣رياال

 ملا سبق، يعود انخفاض صافي الدخل خالل عام 201٥م مقارنة بعام 2014م إلى انخفاض مبيعات األرا�سي 
ً
 لعام 2014م. وإجماال

ً
 سعوديا

ً
مقابل 0,٥٣ رياال

 على اإليرادات 
ً
وانخفاض الدخل الغير تشغيلي على الرغم من انخفاض عمليات البيع واملصاريف اإلدارية وتكاليف التمويل وارتفاع هوامش الربح نسبيا

مقارنة مع عام 2014م.

السيولة و الموارد الرأسمالية   1   10
بلغت قيمة السيولة النقدية وما يعادلها في ٣1 ديسمبر 201٥م ما يساوي 1,001مليون ريال سعودي مقابل 2,٣10 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر 2014م.

التدفق النقدي   1 1 10
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة لألعوام املالية 2014م و 201٥م.

20١4م20١٥مالبيان )بماليين الرياالت(

4٩1٣٣٣التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

)1,٩٦٦()44٩(التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

1,٦٦٥)1,٣٥0(التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
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بلغ صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 4٩1 مليون ريال سعودي في عام 201٥م مقارنة بما قيمته ٣٣٣ مليون ريال سعودي في عام 2014م، 

ويعزى هذا التغيير اإليجابي بشكل أسا�سي إلى انخفاض األرا�سي املطورة وبعض التغيرات األخرى في رأس املال العامل خالل عام 201٥م. وقد أدى استثمار 

الشركة في أرا�سي ومشاريع قيد التطوير إلى حدوث صافي تدفق نقدي سالب من األنشطة االستثمارية بلغ 44٩مليون ريال سعودي في 201٥م. في حين بلغ 

صافي التدفق النقدي السالب من األنشطة التمويلية 1,٣٥1 مليون ريال سعودي نتج في معظمه عن سداد الشركة لصكوك 4 بقيمة 1,٥2٣ مليون ريال في شهر 

فبراير من عام 201٥م .

نفقات المشروعات واالستثمارات   1 1 10

شملت أولويات الصرف على املشاريع نفقات مواصلة تطوير مشاريع البيئات السكنية املتكاملة واالستثمار في تطوير األرا�سي وفي شراء وتطوير العقارات 

االستثمارية املدرة للدخل. وخالل عام 201٥م، أنفقت الشركة ما قيمته 1,088 مليون ريال سعودية على شراء األرا�سي واالستحواذ على املمتلكات القابلة 

للتأجير ومشاريع التطوير. 

ربما تتأثر قيمة وتوقيت اإلنفاق على املشاريع بعدد من املخاطر، حيث نعتقد أنه يمكن تلبية متطلبات اإلنفاق على مشاريعنا من خالل مزيج من التدفقات 

النقدية يضم العمليات والتمويل الخارجي من مصادر متنوعة.

سياسة توزيع األرباح  11

 على دخل الشركة 
ً
 إلى نتائج األداء املالي للسنوات السابقة وما تم إقراره خالل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، يتم دفع األرباح لحملة األسهم بناء

ً
استنادا

 ألحوال السوق واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل 
ً
ووضعها املالي وبعد إجراء اختبارات الفائض والتصفية ملعرفة جواز توزيع األرباح من عدمه ووفقا

أخرى مثل الفرص االستثمارية املتاحة ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياطات النقدية واملالية وفرص العمل إلى غير ذلك من االعتبارات التنظيمية األخرى.

وينص النظام األسا�سي للشركة في مادته )4٣( في حال توزيع أرباح نقدية على املساهمين، أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم الزكاة وتجنيب 

)10٪( من صافي الدخل لتكوين احتياطي نظامي. ويوزع الباقي على املساهمين على أن ال يقل عن )٥٪( من رأس املال املدفوع.
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البرنامج التمويلي  12

استراتيجية التمويل    1   11
تحافظ دار األركان على التزامها باالستراتيجية التمويلية على نهج رؤيتها منذ العام 200٧م، حيث تركز الشركة بشكل أسا�سي على التنسيق بين الدورة 

االستثمارية ملشروعاتها، والتي تمتد من ثالث إلى خمس سنوات، وتوقيت استحقاق ما استدانته من أموال لتمويل تلك املشروعات. وتواصل الشركة سعيها 

لتنويع مصادر التمويل كي ال تعتمد بشكل كامل على املصارف املحلية والعاملية. وفي هذا الصدد، بدت االستراتيجية التمويلية للشركة واضحة في إصدار سلسلة 

من الصكوك اإلسالمية املحلية والدولية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على مدى السنوات السبع املاضية، حيث طرحت الشركة ست إصدارات صكوك 

دولية وإصدار واحد لصكوك محلية.

بلغ إجمالي األموال التي تم جمعها من الصكوك 12.8 مليار ريال، تم سداد 8,٥ مليار ريال منها بنهاية عام 201٥م، في حين يستحق سداد مبلغ 4,٣ مليار ريال 

 لسياسة التنويع االقتصادي، نجحت الشركة في إقامة عالقات جيدة مع املصارف املحلية واإلقليمية والدولية 
ً
املتبقية خالل السنوات األربع القادمة. ووفقا

واستطاعت من خاللها الحصول على قروض متوسطةوطويلة األجل أغلبها من خالل صيغ املرابحة واإلجارة لألغراض العامة للشركة وبلغ إجمالي املبلغ 

املستحق في نهاية عام 201٥م، مبلغ 2,0٧ مليار ريال.

، في حين بلغت نسب املرابحة واإلجارة مع البنوك املحلية 
ً
وقد بلغ تمويل الصكوك الدولية اإلسالمية إلى إجمالي التمويل بنهاية عام 201٥م ما نسبته ٦٧٪ تقريبا

واإلقليمية ٣٣٪. وتواصل االستراتيجية التمويلية للشركة نهجها في التركيز على تنويع مصادر التمويل بشكل أكبر بما في ذلك الحصول على تمويل محدد من 

 
ً
املصارف املحلية واإلقليمية عبر صيغ تمويلية ترتبط بتنفيذ املشروعات، وكذلك استكشاف أسواق الصكوك الدولية األخرى. كما استطاعت الشركة أيضا

تكوين محفظة من العقارات املؤجرة والتي يمكن استغاللها كأصول مدرة للدخل لضمان الحصول على قروض من املؤسسات املالية. وفي نفس الوقت، تثق دار 

األركان في العالقات التي أرستها مع املستثمرين في الصكوك الدولية على مدى السنوات الثمان املاضية، وبفضل سجلها املتميز، ستواصل دار األركان الحفاظ 

على هذه العالقة واستثمارها في الدخول إلى أسواق املال املحلية والدولية لطرح اصدارات من الصكوك اإلسالمية.

المديونية   1   11
 مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وتتبع صيغ معامالت اإلجارة واملرابحة، وفيما يلي وصف 

ً
 أو دوليا

ً
تتوافق كافة صيغ التمويل التي حصلت عليها الشركة محليا

للديون التي تم سدادها وكذلك املستحقة منها بنهاية عام 201٥م.



72

تفاصيل المديونية والزيادة في التمويل بنهاية عام 1011م   1 1 11
بنهاية عام 201٥م، حصلت الشركة على تمويل صافي بقيمة ٦0٥ مليون ريال. ونجحت الشركة في سداد اإلصدار الرابع للصكوك والبالغ قيمته 1,٥ مليار ريال؛ 
كما استطاعت سداد بعض مستحقات تسهيالت املرابحة الثنائية املحلية والبالغة ٥٥0 مليون ريال. ويوضح الجدول التالي تفاصيل املديونية بنهاية عام 201٥م.

التسهيالت اإلسالمية 
الثنائية

)مليون ريال 
سعودي(

المبلغ السداد
األصلي

تاريخ بداية 
التمويل

رصيد بداية 
المدة

اإلضافات 
أثناء 20١٥م

المدفوع 
أثناء 20١٥م

رصيد نهاية 
المدة

تاريخ 
االستحقاق

مرابحة -  مصرف محلي 
400تسديد ربع سنوي)البنك العربي(

12 نوفمبر
201٣م

2٦٧-1٣41٣٣
٣1 ديسمبر
 201٦م

مرابحة - مصرف محلي 
)البنك العربي(

تسديد نصف 
سنوي

1٣0
2 فبراير
201٥م

-1٣01٣0
٣1 أكتوبر
 201٧م

مرابحة  – مصرف محلي 
100تسديد ربع سنويبنك مسقط 1

يوليو
 2012م

40-2020
٣1 ديسمبر
 201٦م

88دفعة واحدةديون أخرى
28 سبتمبر

2011م
8888-

8 سبتمبر 
201٥م

مرابحة –  مصرف محلي 
1٧٥تسديد ربع سنويبنك مسقط 2

2٦ مارس
 201٥م

-1٧٥121٦٣
٣0 سبتمبر 

2022م

مرابحة  – مصرف محلي 
بنك اإلنماء

تسديد ربع سنوي - 
من الربع الثاني لعام 

201٦م
٣00

11 يونيو
 201٥م

٣00٣00
٣1 مايو 
202٧م

إجارة–  مصارف دولية 
142٧تسديد ربع سنويداخل اململكة

11 يوليو
 201٥م

1,42٧411٩1٣12
٣1 يوليو 
2020م

مرابحة  –  مصارف دول 
مجلس التعاون الخليجي 

داخل اململكة
112,٥تسديد ربع سنوي

٧ مايو
 201٣م

٣٧-٥٦1٩
12 يناير
 201٦م

27٣2,٥١,٨7٨6094١02077اإلجمالي

بلغت نسبة صافي الدين إلى إجمالي األصول 2٦٪ في نهاية عام 201٥م. كما انخفض الرصيد النقدي الختامي إلى 1 مليار ريال سعودي في نهاية عام 201٥م مقارنة

 بمبلغ 2,٣10 ريال سعودي بنهاية عام 2014م.
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ملخص املرابحات والصكوك

تاريخ االستحقاق
بماليين الرياالت السعودية

الصكوكالمرابحةالرصيد القائم

201٦1,٥4٣4181,12٥م

-201٧2٩٩2٩٩م

20182,0٣٥٣4٧1,٦88م

201٩1,8٦٥٣٦٥1,٥00م
ً
-2020٦48٦48م فصاعدا

6,٣902,0774,٣١٣اإلجمالي

نظرة عامة على إصدارات الصكوك والسداد في 1011م   1   11

سداد إصدار الصكوك الرابع   1 1 11

في 18 فبراير عام 201٥م، تمكنت شركة دار األركان من سداد مبلغ 1,٥1 مليار ريال املتبقية من اإلصدار الرابع للصكوك اإلسالمية. وقد تمكنت الشركة من 

السداد الجزئي لهذه الصكوك خالل الربع الرابع من عام 2014م، حيث استطاعت دار األركان شراء ما قيمته 1٦4 مليون ريال سعودي تمثل ٩,٧ ٪ من قيمة 

اإلصدار الرابع للصكوك اإلسالمية بقيمة 1,٦8 مليار ريال سعودي.

تعامالت األطراف ذوي العالقة  13
خالل عام 201٥م دخلت الشركة فى معامالت مع أطراف ذات عالقة، واتبعت الشركة في هذه املعامالت نفس الشروط واألسس املتبعة مع الغير. وال ترتبط 

هذه التعامالت بمدة معينة، ويتم الحصول على املوافقات الالزمة عليها أثناء اجتماع الجمعية العمومية وذلك لترخيص تعامالت العام الحالي والعام القادم. 

وبإمكان الشركة تسوية األرصدة في أي وقت.  وفيما يلي ملخص لتلك التعامالت:

الشركة السعودية لتمويل المساكن »سهل«    1   11
 ذا عالقة، حيث تمتلك دار 

ً
تدخل الشركة في معامالت مع الشركة السعودية لتمويل املساكن »سهل« في سياق األعمال العادية. وتعتبر شركة »سهل« طرفا
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األركان حصة في »سهل« تبلغ نسبتها 1٥٪ تعادل قيمة ٣0 مليون سهم من أصل 200 مليون من األسهم الصادرة. ويضم مجلس إدارة شركة الشركة السعودية 

لتمويل املساكن »سهل«أعضاء من مجلس إدارة دار األركان وهم: أ/ يوسف عبدهللا الشالش وأ/هذلول صالح الهذلول وأ/عبداللطيف عبدهللا الشالش 

 على 
ً
ود/عبد الرحمن حمد الحركان. وبالنسبة لطبيعة هذه املعامالت، فهي تمويل لعمالء شركة دار األركان لشراء مساكن. يتم اختيار »سهل« كممول بناء

رغبة العمالء وخالل عام 201٥م لم يكن هنالك تعامالت مع شركة سهل، ولكن كان هناك رصيد قائم مستحق لدار األركان بقيمة 14٣,000ريال من معامالت 

سجلت في السنوات السابقة وتم تسويتها بالكامل في 201٥م وبالتالي أصبح الرصيد املستحق على ذلك الطرف أو له صفر.

شركة تطوير خزام العقارية   1   11
شركة تطوير خزام العقارية هي طرف ذا عالقة، حيث تمتلك دار األركان فيها ما نسبته ٥1٪ بعدد حصص يبلغ 2٧,٥٥4,٦٥1 من إجمالي عدد الحصص البالغ 

 و هم: أ/عبداللطيف عبدهللا الشالش 
ً
٥4,028,٧28. ويضم مجلس مديري شركة تطوير خزام أعضاء من مجلس إدارة شركة دار األركان أيضا

و د/ عبد الرحمن حمد الحركان. طلبت إدارة شركة تطوير خزام العقارية استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع دار األركان بربح رمزي )بلغ الرصيد االفتتاحي 

فى بداية عام 201٥م مبلغ وقدره 1٩٥,٦1 مليون ريال سعودي(، على أن يكون سحب العائد تحت الطلب لتوفير احتياجاتها لتمويل رأس املال العامل. خالل 

، باإلضافة إلى عائد وقدره 0,٩٦ مليون ريال 
ً
العام 201٥م، تمكنت الشركة من سداد مبلغ وقدره 2,٣2 مليون ريال سعودي من هذه املبالغ املدفوعة مقدما

سعودي للمتطلبات التشغيلية. وبذلك أصبح الرصيد الختامي املستحق لهذا الطرف ذي العالقة بنهاية عام 201٥م مبلغ وقدره 1٩4,2٥ مليون ريال سعودي. 

وقد تمت املوافقة على هذه التعامالت خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 1٥ يونيو 201٥م، وبإمكان الشركة تسديد املبلغ وتسوية الرصيد في 

أي وقت. 

بنك الخير    1   11
بنك الخير هو طرف ذا عالقة وهناك أعضاء في مجلس إدارته من أعضاء مجلس إدارة دار األركان وهم: أ/ يوسف عبدهللا الشالش، وأ/هذلول صالح الهذلول، 

وأ/ماجد عبدالرحمن القاسم، وأ/عبداللطيف عبدهللا الشالش. كلفت الشركة بنك الخير بتقديم االستشارات املالية العامة في صفقة معينة في سوق املال 

بحيث تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية والدعم اإلداري إلصدار الصكوك الدولية. خالل عام 201٥م لم تتكبد الشركة أي أتعاب أومصروفات باستثناء 

الرصيد االفتتاحي البالغ 0.1 مليون ريال سعودي، وهو ما تبقى من املبلغ املدفوع في وقت سابق أو الذي سيتم دفعه/ تسويته خالل عام 201٦م.

الخير كابيتال    1   11
تعد شركة الخير كابيتال من األطراف ذات العالقة حيث تمتلك دار األركان حصة ٣4٪ فيها تعادل قيمة 10,200,000 سهم من إجمالي عدد األسهم الصادرة 

والبالغ ٣0 مليون سهم. هناك أعضاء في مجلس إدارة الخير كابيتال من بين أعضاء مجلس إدارة دار األركان وهم: أ/ يوسف عبدهللا الشالش، 
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وأ/هذلول صالح الهذلول ، وأ/عبداللطيف عبدهللا الشالش. تقوم الخير كابيتال بتقديم االستشارات املالية العامة وتمثيل وتقديم املستندات نيابة عن دار 

األركان لهيئة السوق املالية وتداول والهيئات القانونية األخرى، ومراجعة األمور الخاصة بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتقديم الدعم اإلداري إلصدار 

الصكوك الدولية املصدرة، واإلغالق الجزئي املبكر إلصدار الشركة من الصكوك وتأجير العقارات مباشرة ومن الباطن. وخالل عام 201٥م لم تتكبد الشركة 

أي أتعاب أومصروفات وال يوجد رصيد مستحق ينبغي دفعه أو تسويته.

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة  14
هبوط أسعار النفط بشكل حاد. §

التعقيدات السياسية واالقتصادية على الصعيد اإلقليمي. §

مدى توفر مصادر التمويل ذات التكلفة الفعالة  للقيام  باستثمارات رأسمالية كبيرة لتحقيق أهداف الشركة في النمو. §

االعتماد على النمو الشامل للقطاع العقاري واالقتصادي، حيث يمكن أن يوثر أي تباطؤ طويل األمد بشكل سلبي على نمو الشركة.  §

 على نسب إنجاز املشاريع وتأثر الربحية. §
ً
االعتماد على املقاولين واالستشاريين في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، حيث أن عدم التزام أٍي منهم باالتفاقيات قد يؤثر سلبا

 بأي زيادة غير متوقعة في أسعار املواد وأسعار القوى العاملة. §
ً
قد تتأثر تكاليف مشاريع الشركة سلبا

باإلضافة إلى املخاطر املذكورة أعاله، سوف نلقي الضوء على املخاطر الواردة في القوائم املالية املدققة وهي: §

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي عبارة عن الخسارة املالية للمجموعة في حال عدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل أسا�سي من 

األرصدة لدى البنوك واملستحق من جهات ذات عالقة والذمم املدينة والذمم املدينة األخرى.

تقوم املجموعة بإيداع أرصدتها في عدد من املؤسسات املالية ذات القدرات االئتمانية العالية ولديها سياسة للحد من حجم أرصدتها املودعة في كل مؤسسة مالية. 

وتخضع الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى لشروط )عدم وجود ائتمان( ولكن في بعض الحاالت تكون هناك جداول دفع لبعض العمالء أو يطلبون 

الدفع على فترات مختلفة، وفي هذه الحاالت تكون املجموعة معرضة ملخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ املستحق من هؤالء العمالء، غير أنه في هذه الحاالت، 

تقوم املجموعة بتأجيل التسليم النهائي أو حيازة املمتلكات للتقليل من املخاطر حتى يتم دفع املبلغ بالكامل وفقا للعقد، ويتم بصفة دورية إكمال مراقبة 

 مع وجود مخصصات مناسبة للمبالغ املشكوك في تحصيلها، متى دعت الحاجة لذلك.
ً
األرصدة ومتابعتها وبالتالي يكون تعرض املجموعة للخسائر محدودا
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مخاطر معدالت العمولة

تتعلق مخاطر معدالت العمولة بالتغير في معدالت العمولة املتاحة عند إعادة التفاوض حول األدوات املالية التي تتأثر باألوضاع املالية الحالية للسوق العالمي.

وتتعرض املجموعة ملخاطر معدالت العموالت فيما يتعلق بتعهدات العمولة العائمة التي يتم املوافقة عليها وتسهيالت املرابحة اإلسالمية األخرى )قروض 

متجددة( والتي يتم الحصول عليها من بنوك محلية. ويتم إعادة التفاوض حول معدالت القروض املتجددة قصيرة األجل عند تجديد كل عرض للحصول على 

أفضل معدل عمولة لعكس املواصفات املالية للمجموعة وتصورها للمخاطر.

تتبع املجموعة سياسة مقايضة أسعار عمولة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدالت العمولة، وتعتمد معدالت العمولة للقروض العاملية 

للمجموعة على أسعار ليبور في حين تعتمد قروضها املحلية على أسعار سايبور، وبالتالي فإن تعرض املجموعة ملخاطر العموالت متفاوت وفقا للتغيرات 

في أسعار ليبور وسايبور.

مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات في االعتراف باملوجودات أوالحصول على األموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية. وتدار مخاطر 

السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر األموال والتدفقات النقدية الناشئة عن االعتراف باملوجودات ملقابلة أية التزامات حالية ومستقبلية. 

مخاطر العمالت األجنبية

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد 

 بهامش بسيط مقابل الدوالر 
ً
أن املجموعة غيرمعرضة ملخاطر عمالت جوهرية حيث أن العملة الرئيسية التي تتعامل بها هي الريال السعودي وهو ثابت حاليا

األمريكي.

القيمة العادلة لألدوات املالية

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك و بشروط تعامل عادلة. وحيث أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا 

للتكلفة التاريخية، فقد تظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة، وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف 

بشكل كبيرعن قيمها الدفترية.



77

التنظيم واإلدارة  15

تكوين مجلس اإلدارة   1   11
؛ عضوان تنفيذيان وعضوان غير تنفيذيين وسبعة أعضاء مستقلين. يعقد املجلس اجتماعات 

ً
أدار الشركة خالل عام 201٥م مجلس إدارة مكون من 11 عضوا

دورية ربع سنوية بدعوة من رئيسه، وكذلك في أي حالة طارئة يرى فيها املجلس ضرورة النعقاده. وخالل عام 201٥م، عقد املجلس أربع اجتماعات، وكان 
حضور أعضاء املجلس كما هو موضح أدناه:

تصنيف أعضاء الصفةاسم العضوم
المجلس

عدد اإلجتماعات 
التي حضرها

عضوية مجالس إدارات شركات 
مساهمة أخرى

4غير تنفيذيرئيس املجلسيوسف بن عبدهللا الشالش1
الشركة السعودية لتمويل املساكن

بنك الخير
شركة الخير كابيتال

4تنفيذيالعضو املنتدبعبداللطيف بن عبدهللا الشالش2

الشركة السعودية لتمويل املساكن
بنك الخير

شركة الخير كابيتال
شركة تآزر

الشركة السعودية لتمويل املساكن4تنفيذيعضود. عبدالرحمن بن حمد الحركان٣

4مستقلعضوهذلول بن صالح الهذلول4
الشركة السعودية لتمويل املساكن

بنك الخير
شركة الخير كابيتال

٣غير تنفيذيعضوخالد بن عبدهللا الشالش٥

4مستقلعضوطارق بن محمد الجارهللا٦

4مستقلعضوعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش٧

٣مستقلعضوماجد بن رومي الرومي8

٣مستقلعضوأحمد بن محمد عثمان الدهش٩

بنك الخير4مستقلعضوماجد بن عبدالرحمن القاسم10

4مستقلعضوصالح بن مريخان املطيري11
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سجل حضور اجتماعات المجلس   1   11
يعقد املجلس إجتماعات دورية ربع سنوية بدعوة من رئيسه، وكذلك في أي حالة طارئة يرى املجلس فيها ضرورة النعقاده. وخالل عام 201٥م عقد املجلس 

أربع اجتماعات حسب سجل الحضور املوضح أدناه:

٣0 ديسمبر١٥ يونيو١9 مايو١٥ فبرايراسم العضوم

üüüüيوسف بن عبدهللا الشالش1

üüüüعبداللطيف بن عبدهللا الشالش2

üüüüد. عبدالرحمن بن حمد الحركان3

üüüüهذلول بن صالح الهذلول4

üXüüخالد بن عبدهللا الشالش5

üüüüطارق بن محمد الجارهللا6

üüüüعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش7

Xüüüماجد بن رومي الرومي8

üXüüاحمد بن محمد عثمان الدهش9

üüüüماجد بن عبدالرحمن القاسم10

üü  üüصالح بن مريخان املطيري11

لجان المجلس   1   11
مقدمة

تتكون لجان املجلس من ثالث لجان، وهي اللجنة التنفيذية- لجنة الترشيحات واملكافآت- ولجنة املراجعة، وتشكيلها كما يلي:

اللجنة التنفيذية وتتكون من:  1 1 11

1-    يوسف بن عبدهللا الشالش
ً
ئيســــــــا ر

2-    طارق بن محمد الجارهللا
ً
عضــــوا

٣-    عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
ً
عضــــوا

4-    د. عبدالرحمن بن حمد الحركان
ً
عضــــوا
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مهام واجتماعات اللجنة

متابعة تطبيق استراتيجية الشركة من خالل اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية وتنفيذها، ومراجعة قيم ورؤية وأهداف الشركة وسياساتها التي تحدد 

النهج العام للشركة في تنفيذ أعمالها والتوصية بتبنيها، ومتابعة خطط التمويل املختلفة الستثمارات الشركة، وتقديم النصح فيما يتعلق باالستثمارات الرئيسة 

واملهمة في الشركة واملتمثلة بالدخول في اندماجات و/أو مشاريع مشتركة و/أو الحصول على تمويل للمشاريع، والتأكد من مطابقة تخصيص املوارد لتنفيذ 

استراتيجيات الشركة مثل استراتيجية التمويل واستراتيجية املوارد البشرية، ووضع معايير اختيار الرئيس التنفيذي والقيادات العليا في اإلدارة التنفيذية 

واإلشراف على تطبيقها، ومراجعة وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية من حيث تحقيق األهداف االستراتيجية املوضوعة ومراقبة ومعالجة أي انحرافات، ومراجعة 

الخطط االستراتيجية بشكل دوري )ربع سنوي( بهدف تقييمها وتعديلها إذا دعت الضرورة 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. وقد عقدت اللجنة خالل عام 201٥م ستة اجتماعات. 

لجنة المراجعة وتتكون من:  1 1 11
1-    طارق بن محمد الجارهللا

ً
ئيســــــــا ر

2-    ماجد بن عبدالرحمن القاسم
ً
عضــــوا

٣-    هذلول بن صالح الهذلول
ً
عضــــوا

4-    ماجد بن رومي الرومي
ً
عضــــوا

مهام واجتماعات اللجنة

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم بعد التأكد من استقالليتهم، ومتابعة أعمال 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، واالطالع على خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظات اللجنة عليها ومناقشة كافة 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، 

 ومواكبة ما يستجد من لوائح ومبادرات وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة، والبت في أية خالفات 
ً
ودراسة السياسات املحاسبية املتبعة ومراجعتها دوريا
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تنشأ بين إدارة الشركة واملحاسب القانوني بخصوص نطاق أعماله وكيفية القيام بها، واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من 

مدى فعاليتها واستقالليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة، ومراجعة واعتماد خطط التدقيق السنوية وكافة التغيرات الرئيسية بهذه 

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 تلك املخاطر، واإلشراف على أعمال إدارة املطابقة وااللتزام 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 201٥م أربع اجتماعات. وقد قامت اللجنة بدراسة ومناقشة 

القوائم املالية الربعية والسنوبة للعام 201٥م ورفع التوصيات الالزمة للمجلس. 

لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من:   1 1 11

1-    ماجد بن عبدالرحمن القاسم 
ً
ئيســــــــا ر

2-    يوسف بن عبدهللا الشالش
ً
عضــــوا

٣-    خالد بن عبدهللا الشالش
ً
عضــــوا

4-   عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
ً
عضــــوا

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 والتوصية بشأن التغييرات التي يجب إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه، 

والتأكد بشكل دوري من استقاللية األعضاء وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع سياسة واضحة 

 ملعايير ترتبط باألداء. وقد عقدت اللجنة خالل عام 201٥م أربع اجتماعات.
ً
لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وفقا
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المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  16
فيما يلي قائمة توضح املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى املكافآت واألجور من الشركة خالل 

العام املالي 201٥م.

أعضاء المجلس البيان
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين/ 
المستقلين

كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعويضات 
)بما فيهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي(

8,٧28,848--الرواتب والتعويضات

٣,4٧٦,0٩٧--البدالت

---املكافآت الدورية والسنوية

٦٩8,٧00--الخطط التحفيزية

---أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة   17
وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي 

تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام 2015م 

الصفةاالسم
عدد 

األسهم في 
بداية العام

نسبة 
الملكية في 
بداية العام

 صافي التغير 
 في عدد األسهم
خالل العام

إجمالي 
األسهم في 
نهاية العام

إجمالي نسبة 
التملك في 
نهاية العام

صفة الملكية

مباشرة0,0001٪1,000 0 0.0001٪1,000 رئيس مجلس اإلدارةيوسف بن عبدهللا الشالش

مباشرة0,٧4٣4٪8,028,8٥0 ٣,2٩٩,٣٦8 0.4٣٧٩٪4,٧2٩,482 عضو مجلس اإلدارةهذلول بن صالح الهذلول

عضو مجلس اإلدارةخالد بن عبدهللا الشالش
مباشرة44٦٦,٦٪2٩٣,٦٩,٦2٣)٦8٣,1٣2,٣(٦.٧٣٦٧٪٧٥٥,٩٧٦,٧2

ملكية أقارب من الدرجة األولى٩٥٧٪0,0001 - ٩٥٧٪0.0001

عضو مجلس اإلدارةماجد بن عبدالرحمن القاسم
مباشرة٥٥0٪0,2٦٣4,2,844)٣٥0,000,1(٣884.٥٥0٪0,4,1٩4

ملكية أقارب من الدرجة األولى1٥4٪0,0٥٩2,٦٣٩ - 1٥4٪0.0٥٩2,٦٣٩

مباشرة0,000٣٪٣,000 - 0.000٣٪٣,000عضو مجلس اإلدارةطارق بن محمد الجارهللا

مباشرة0,2٦٣8٪2,84٩,٥٥0)1,٣٥0,000(0.٣888٪4,1٩٩,٥٥0عضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

مباشرة0,2٦٣4٪2,844,٥٥0)1,٣٥0,000(0.٣884٪4,1٩4,٥٥0عضو مجلس اإلدارةماجد بن رومي الرومي

مباشرة0,٧٥٣٥٪08,1٣٧,٥٥0 0.٧٥٣٥٪8,1٣٧,٥٥0عضو مجلس اإلدارةعبداللطيف بن عبدهللا الشالش 

مباشرة0,18٥٧٪2,00٥,104 - 0.18٥٧٪2,00٥,104عضو مجلس اإلدارةاحمد بن محمد عثمان الدهش

صالح بن مريخان الجبرين املطيري 
)شخصه( 

مباشرة0,000٪ -  - 0.000٪ - عضو مجلس اإلدارة

صالح بن مريخان الجبرين املطيري
)ممثل الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية(
0,0001٪1,000)٣2,240,4٥٧(2.٩8٥٣٪٣2,241,4٥٧عضو مجلس اإلدارة

ملكية الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية

مباشرة0,000٩٪0.000٩10,000٪10,000عضو مجلس اإلدارةعبدالرحمن بن حمد صالح الحركان

مباشرة0,00٧4٪80,000 - 0.00٧4٪80,000مدير املراجعة الداخليةأحمد بن صالح سلمان الدحيالن

٨.9٨7٨%97,06٨,٥٥٨)٣6,١2٣,772(١2.٣٣26%١٣٣,١92,٣٣0اإلجمالي
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء   18
وأي  أكثر،  أو   ٪٥ بتملكهم  الشركة  أبلغوا  وأقربائهم(  التنفيذيين  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس 

تغيير في تلك الحقوق خالل العام 2015م

التغير في نسبة نسبة الملكيةعدد األسهمتاريخ االخطاراالسم
صفة الملكيةالملكية

شركة بوينت املحدودة

ـ٥.28٩٪20٥٧.120.٩٩٥ سبتمبر 2014م
غير مباشرة

ملكية شركة خاصة

-0.18٪٥.10٩٪2٩٥٥.1٧٩.٧21 ديسمبر 2014م
غير مباشرة

ملكية شركة خاصة

حوكمة الشركة  19
 في االعتبار الوفاء بحقوق املساهمين 

ً
 بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، اعتمد مجلس اإلدارة الئحة حوكمة الشركة واضعا

ً
استرشادا

والعمالء واملوظفين وجميع أصحاب املصالح وتعزيز العالقة معهم ورعاية مصالحهم. ووفقا للالئحة، فإن الشركة تلتزم بمبادئ الشفافية واإلفصاح وتفعيل 

 إلى التأكد من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة 
ً
دور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديد مسئولياتهم وتدريبهم بصفة مستمرة. كما تسعى الشركة أيضا

الداخلية وإدارة املخاطر، باإلضافة إلى التوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية وتبني أفضل املمارسات في مجال الحوكمة بهدف 

تعزيز الثقافة املؤسسية وتطبيق قواعد اإلدارة السليمة بالشركة. وكل هذا يعكس رغبة الشركة في العمل بجد للوصول إلى أعلى املستويات في مجال الحوكمة 

 يحتذى به كشركة وطنية مساهمة. وفي سبيل تحقيق أهدافه، يعمل مجلس اإلدارة من خالل لجان املجلس 
ً
وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى أن تكون الشركة نموذجا

وهي لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة املراجعة واللجنة التنفيذية. 

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد طبقت كافة بنود الئحة حوكمة الشركات )اإللزامية واالسترشادية( 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 اجتماعات الجمعية العامة، حيث ما يزال هذا 

 ألن النظام األسا�سي للشركة ال ينص على قواعد التصويت التراكمي وسيتم إدراجها ضمن بنود الجمعية العمومية القادمة خالل عام 
ً
البند قيد البحث نظرا

201٦م.  وباإلضافة إلى ما سبق، يوجد بندان ال ينطبقان على الشركة وهما البند )د( من نفس املادة ٦ التي تنص على أنه ينبغي على املستثمرين من األشخاص 
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االعتباريين الذين يتصرفون نيابة عن اآلخرين - على سبيل املثال صناديق االستثمار - اإلفصاح في تقاريرها السنوية عن سياساتهم التصويتية وعمليات 

التصويت الفعلي واإلحدى عشر طريقة في الئحة حوكمة الشركات للتعامل مع أي تضارب جوهري في املصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية فيما 

يتعلق باستثماراتهم. وكذلك الفقرة )ط( من املادة 12 التي تنص على أن الشخص االعتباري الذي يحق له بموجب النظام األسا�سي للشركة تعيين ممثلين 

له في مجلس اإلدارة، ال يحق له التصويت على ترشيح أعضاء آخرين في مجلس اإلدارة.

المراجعة الداخلية  20
 الستقالليتها فإنها تتبع في الهيكل التنظيمي مباشرة إلى مجلس 

ً
 ألهميتها وتحقيقا

ً
تعتبر إدارة املراجعة الداخلية من أهم اإلدارات في شركة دار األركان، ونظرا

 ملعايير املراجعة الداخلية الدولية، ويتم ذلك من خالل توظيف نخبة من املدققين املعتمدين 
ً
اإلدارة، وتقوم إدارة املراجعة الداخلية بإنجاز أعمالها وفقا

من املعهد الدولي للمراجعة الداخلية. 

تتمثل مهمة املراجعة الداخلية بالشركة في تقديم خدمات مستقلة وموضوعية واستشارية من أجل تحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة، حيث 

تساعد املراجعة الداخلية الشركة على بلوغ أهدافها من خالل اعتماد طريقة منهجية ومنضبطة لتقييم وتحسين فعالية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية 

وحوكمة الشركات. وتوفر عمليات املراجعة الداخلية املعلومات املوضوعية وذات الصلة بالعمل لإلدارة العليا ولجنة املراجعة في الوقت املناسب، وال يقتصر 

دور هذه املعلومات على تقييم الوضع الحالي للشركة، وإنما تزود املسؤولين ومجلس اإلدارة بالبيانات الالزمة للقيام بمسؤولياتهم واتخاذ القرارات املالية 

والتنفيذية املناسبة. وتعمل إدارة املراجعة الداخلية على تحقيق أهدافها من خالل مساعدة منسوبي الشركة على القيام بمسؤولياتهم على أحسن وجه، وذلك 

بتزويدهم بالتحليل والتقييم والتوصيات واالستشارات واملعلومات املتعلقة بأنشطة املراجعة، مع تعزيز الرقابة الفعالة وتحسين إجراءات العمل بتكاليف 

معقولة.

وقد قدمت إدارة املراجعة الداخلية خالل عام 201٥م العديد من املقترحات 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   21
نظام الرقابة الداخلية في شركة دار األركان هو إجراء متكامل تنفذه اإلدارة واملوظفين، ويستهدف هذا النظام معالجة املخاطر وتحسين كفاءة وفاعلية كافة 

عمليات الشركة والتأكد من صحة ودقة القوائم املالية وضمان االلتزام بالقوانين واللوائح السارية، وبالتالي حماية أصول الشركة من التلف أو الضياع 

أو سوء االستخدام.
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عناصر نظام الرقابة الداخلية    1   11

البيئة الرقابية في الشركة

يمثل الهيكل التنظيمي املرجع األسا�سي لتحديد البيئة الرقابية في الشركة، حيث أنه يحدد املسؤوليات ويفوض الصالحيات ويبين العالقات الهيكلية بوضوح 

ال لبس فيه، كما أنه يجسد استراتيجية الشركة وهيكلها االستثماري. 

نظم املعلومات املتطورة

تعتمد دار األركان على مجموعة من األنظمة املتطورة التي بنيت على املعايير الدولية وتساهم بفاعلية في الرقابة الداخلية التي توفر بدورها معلومات دقيقة 

وشفافة. 

إجراءات الرقابة الداخلية

تشمل إجراءات الرقابة الداخلية الرقابة اإلدارية واملحاسبية ونظام التحكم الداخلي بشركة دار األركان. وتنعكس تلك اإلجراءات في مجموعة السياسات 

و اإلجراءات املعتمدة في الشركة مع االلتزام بالقوانين واللوائح السارية .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة   1   11

خالل عام 201٥م، قامت لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة بدراسة تقارير املراجعة الداخلية الدورية وقدمت توصياتها ملجلس اإلدارة، وقد قام 

مجلس اإلدارة بمراجعة فاعلية وأداء نظام الرقابة الداخلية املتعلق بكافة اإلجراءات املالية والتشغيلية وتوافقه مع اللوائح ونظم إدارة املخاطر، ولم تظهر 

عمليات مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة أي ضعف جوهري يمكن اإلشارة إليه.

عالقات المستثمرين  22
 ما تنعقد جلسات حوار منتظمة بين مسؤولي 

ً
يعد االتصال املستمر مع املساهمين واملستثمرين والوسط املالي من أهم أولويات استراتيجية الشركة، ودائما

الشركة التنفيذين وقواعد املساهمين واملستثمرين املحليين والدوليين. وخالل هذا العام اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات التي تضمن الحفاظ على 

 لقواعد هيئة السوق املالية، وذلك عبر القنوات املخصصة بما في ذلك 
ً
حقوق حملة األسهم في الحصول على املعلومات عن طريق اإلفصاح بشفافية تبعا

اإلعالن عن النتائج املالية الفصلية والسنوية وتقدم سير األعمال باملشاريع وتوصيات مجلس اإلدارة وأي تطورات جوهرية تخص أعمال الشركة.
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ومن أجل تحسين فعالية 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 بيوت الخبرة املالية املحلية والعاملية الذين يقومون بالتغطية 

 من إدارة الشركة بأهمية التواصل الفعال واإلفصاح الدقيق واملنتظم الذي ينعكس على الفهم الصحيح والتقييم العادل 
ً
التحليلية ألداء الشركة، وذلك إيمانا

للشركة.

كما تقدم إدارة الشركة الدعم املستمر للمساهم واملستثمر واملحلل املالي من خالل توفير الكوادر املؤهلة في قسم عالقات املستثمرين لإلجابة عن االستفسارات 

املتعلقة بتطور أعمال الشركة وحسابات وسجالت املساهمين من خالل قنوات متعددة تشمل الهاتف املجاني أو البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني. كما 

طورت الشركة صفحة تفاعلية تمكن املستثمر واملحلل واملساهم من طلب املعلومات عن الشركة من خالل موقعها اإللكتروني. 

تحرص الشركة على توجيه الدعوة لكافة املساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العامة واملساهمة في اتخاذ القرارات. وتعلن الشركة عن تلك الدعوات من 

خالل املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( واملوقع اإللكترونى للشركة والصحف اليومية. وتسخر الشركة إمكانات األنظمة اآللية التي تشرف 

 للقواعد املتبعة ولضمان كفاءة وشفافية تسجيل وإحصاء األصوات وفرز النتائج في 
ً
عليها كوادر مؤهلة ومدربة لتسهيل إجراءات الجمعية العمومية وفقا

وجود الجهات الحكومية املنظمة، وقد شارك املساهمون في التصويت على بنود الجميعة العامة العادية الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 1٦ يونيو 201٥م.

 من حرص الشركة على توسعة قاعدة مستثمريها، شاركت دار األركان في أكثر من فعالية دولية للمستثمرين لعرض قصص نجاحها ومشاريعها 
ً
وانطالقا

الحالية وخططها االستثمارية املستقبلية. وقد عبر تواجد الشركة في هذه الفعاليات عن ثقل ومتانة مركز الشركة املالي وعن تعدد الفرص التي يحظى بها 

القطاع العقاري السعودي والبيئة االستثمارية باململكة بشكل عام.

رسم توضيحي يبين مقابالت دار األركان مع قاعدة مستثمريها خالل عام 2015م

٥

44

20٥
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الموارد البشرية  23

رأس المال البشري   1   11
 بعملية جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية املتميزة لالستعانة بهم في مواجهة التحديات اآلنية واملستقبلية. وتهتم 

ً
 كبيرا

ً
تولي إدارة الشركة اهتماما

 باالستثمار في العنصر البشري من خالل بناء وتطوير القدرات واملهارات البشرية. وقد بلغ عدد العاملين في الشركة ثالثمائة وأربعة وثالثون 
ً
اإلدارة كثيرا

 بنهاية شهر ديسمبر للعام 201٥م. 
ً
موظفا

نبذة عن فريق اإلدارة العليا   1   11
د. عبدالرحمن الحركان - الرئيس التنفيذي 

 تقلد خاللها مناصب إدارية هامة 
ً
يعتبر  الدكتور عبدالرحمن أحد أكبر املسئولين التنفيذيين في قطاع التطوير العقاري باململكة ويتمتع بخبرة تتجاوز 2٧ عاما

 في مجالس إدارات العديد من الشركات، باإلضافة إلى تقلده مناصب أكاديمية رفيعة في اململكة العربية السعودية. حصل الدكتور الحركان 
ً
وكان عضوا

على درجة البكالوريوس في الهندسة املعمارية من جامعة امللك سعود، ثم حصل على املاجستير والدكتوراه في ذات التخصص من جامعة متشجن آن أربر 

بالواليات املتحدة األمريكية. وقبيل انضمامه لشركة دار األركان، شغل الدكتور الحركان منصب عميد شئون القبول والتسجيل بجامعة امللك سعود. كما 

شغل منصب املدير التنفيذي لقطاع  األعمال وأمين عام أوقاف جامعة امللك سعود، كما شغل منصب نائب الرئيس لقطاع العقار بمجموعة صافوال باإلضافة 

إلى عدة مناصب في مجالس إدارات العديد من املؤسسات.

نضال سنان - الرئيس التنفيذي للعمليات 

يشغل السيد نضال سنان منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة دار األركان، ويقوم باإلشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل فعال من خالل 

 في قطاعات التطوير 
ً
تنسيق أنشطة إدارات التطوير والشئون التجارية واإلنشاءات وإدارة األصول. وطوال سنوات خبرته الواسعة التي تجاوزت ٣٣ عاما

 عن عدد من املشاريع الضخمة التي تجاوزت قيمتها مليارات الرياالت في شركات القطاعين العام والخاص. 
ً
العقاري واإلنشاءات، كان السيد نضال مسئوال

تخرج السيد نضال عام 1٩82 من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة لويزيانا التقنية بالواليات املتحدة األمريكية، وتولى مناصب قيادية في العديد 

من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي منها املدير العام اإلقليمي لشركة آل حامد لإلنماء والتعمير، واملدير العام لشركة دار لالستثمار والتطوير 

العقاري، والشريك واملدير العام لشركة برايم للمشاريع الهندسية ومدير التطوير وإدارة املشاريع بشركة تنوين للتطوير العقاري، باإلضافة إلى الرئيس 

التنفيذي املكلف للعمليات لدى شركة قطر إلدارة املشاريع. 



88

ميكا تويفوال - الرئيس التنفيذي للشئون املالية 

 تنقل خاللها بين عدد 
ً
يشغل السيد ميكا تويفوال منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون املالية بشركة دار األركان، ويمتلك خبرة تزيد على 2٥ عاما

من الشركات العاملية في منطقة الشرق األوسط والدول االسكندنافية وأوروبا الغربية وسنغافورة والواليات املتحدة األمريكية. وقبيل انضمامه إلى شركة 

دار األركان، كان السيد تويفوال يشغل منصب رئيس القطاع املالي ملجموعة العراب للمقاوالت باململكة العربية السعودية، كما شغل منصب املدير املالي 

لشركة سكانسكا أوي ورئيس مجموعة أيه بي بي درايفز. يحمل السيد ميكا درجة املاجستير  في االقتصاد من جامعة جيفاسكايال في فنلندا، كما يحمل درجة 

البكالوريوس في الهندسة املدنية شعبة إدارة اإلنشاءات.  ويختص السيد ميكا بإدارة تمويل الشركات والدمج واالستحواذ وهو خبير في أسواق الصكوك.

ريتشارد ديفيد توماس - الرئيس التنفيذي للشئون التجارية

يشغل السيد ريتشارد توماس منصب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة دار األركان. حصل السيد ريتشارد على درجة البكالوريوس في إدارة املمتلكات 

بيل انضمامة إلى شركة دار األركان، كان السيد ريتشارد يشغل منصب مدير الخدمات العقارية بالشركة العقارية السعودية.
ُ
من جامعة أوكالند في نيوزيلندا. وق

كما شغل قبل ذلك منصب مدير الخدمات املؤسسية واالستثمارية لدى شركة كور للخدمات العقارية التجارية في دبي باإلمارات العربية املتحدة واملدير العام 

لخدمات االستشارات العقارية لدى شركة تي آند تي لخدمات االستشارات العقارية في دبي وملبورن والرياض. 

وسام الحازمي - الرئيس التنفيذي لألصول  

يشغل السيد وسام الحازمي منصب الرئيس التنفيذي لألصول وإدارة املمتلكات بشركة دار األركان. ويقوم باإلشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل 

 في قطاعات التطوير العقاري 
ً
فعال من خالل تنسيق أنشطة إدارات التأجير وخدمات وصيانة املرافق وإدارة العقارات، ويمتلك خبرة تزيد على 1٧ عاما

بيل انضمامه 
ُ
والتشغيل. تخرج السيد وسام الحازمي عام 1٩٩٧م من قسم اإلدارة واالقتصاد في جامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السعودية. وق

إلى شركة دار األركان، شغل السيد الحازمي مناصب هامة في العديد من الشركات واملشاريع الضخمة، وتولى مناصب قيادية منها مدير إدارة العقارات لشركة 

إعمار السعودية مدينة امللك عبد هللا االقتصادية ومدير املنطقة الغربية لشركة املراكز العربية املحدودة إلدارة وتشغيل املراكز التجارية والعقارية.

حسام الرمحي - الرئيس التنفيذي ملكتب إدارة املشاريع 

 في مجاالت متعددة شملت 
ً
يشغل السيد حسام الرمحي منصب الرئيس التنفيذي ملكتب إدارة املشاريع بشركة دار األركان ويمتلك خبرة تزيد على 18 عاما

 من املناصب اإلدارية الهامة لدى 
ً
التطوير العقاري واإلنشاءات والتصنيع والخدمات. وقبيل انضمامه إلى شركة دار األركان، شغل السيد الرمحي عددا

شركات ومؤسسات عاملية رائدة مثل شركة هني ويل وشركة روكويل أوتوميشن األمريكيتين ومجموعة بن الدن السعودية. حصل السيد الرمحي على درجة 

 منها شهادة مهندس جودة ومراجع معتمد من الجمعية 
ً
البكالوريوس في الهندسة الصناعية، كما حصل على منظومة من الشهادات املهنية املعروفة عامليا

األمريكية للجودة وشهادة الحزام األسود ستة سيجما، كما أن السيد الرمحي معتمد كمدير مشاريع وتطوير األعمال. 
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صالح البطي - الرئيس التنفيذي ملشروع شمس الرياض 

 في مجال االستثمار 
ً
يشغل السيد صالح البطي منصب الرئيس التنفيذي ملشروع شمس الرياض الذي تطوره شركة دار األركان ويمتلك خبرة تزيد على 2٣ عاما

والتطوير العقاري والصناعة والخدمات واألعمال التجارية.  يحمل السيد البطي درجة البكالوريس في الهندسة امليكانيكية من جامعة أم القرى ودراسات عليا 

في مجال اإلدارة.  وقبيل انضمامه إلى شركة داراالركان، شغل العديد من املناصب القيادية منها نائب الرئيس التنفيذي لشركة العثيم لالستثمار والتطوير 

 من 
ً
العقاري واملدير العام لشركة العبيكان لالستثمار والتطوير العقاري. كما شغل منصب املدير العام لشركة رفال لخدمات البيئة املحدودة  وشغل عددا

املناصب املختلفة بمجموعة شركات البابطين وعضو مجلس إدارة إحدى شركات محمد العبدالعزيز الراجحي )فيحاء القصيم( وعضو في عدد من اللجان 

املختلفة.

بدر الحربي - الرئيس التنفيذي للخدمات املشتركة

يشغل السيد بدر الحربي منصب الرئيس التنفيذي للخدمات املشتركة بشركة دار األركان، ويقوم باإلشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل فعال من 

خالل تنسيق أنشطة إدارات املوارد البشرية والشئون اإلدارية والشئون القانونية وتقنية املعلومات. يحمل السيد الحربي درجة املاجستير في إدارة األعمال من 

 في إدارة التخطيط واإلدارة التنظيمية، كما يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة األمريكية.  
ً
جامعة كامبريدج الدولية باململكة املتحدة متخصصا

 في مجاالت متعددة شملت الخدمات املساندة والتصنيع وإدارة املمتلكات واملرافق. وقبيل انضمامه إلى شركة دار األركان، شغل 
ً
ويمتلك خبرة تزيد على 1٧عاما

السيد الحربي مناصب قيادية رفيعة منها املدير العام للشركة السعودية إلنتاج مواد البناء إس بي أم املحدودة، كما شغل منصب مدير عام اإلدارة العامة 

للخدمات املساندة على مستوى مدن اململكة العربية السعودية لدى مؤسسة البريد السعودي، باإلضافة إلى عدد من املناصب الهامة في شركات األسمنت 

العربية وأسمنت الرياض واألسمنت األبيض السعودي. 

عبدالعزيز الضعيان - الرئيس التنفيذي لالتصاالت املؤسسية والعالقات العامة

يشغل السيد عبدالعزيز الضعيان منصب الرئيس التنفيذي لالتصاالت املؤسسية والعالقات العامة بشركة دار األركان. تخرج  السيد الضعيان من جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن بعد حصوله على درجة البكالوريوس في التسويق. وطوال مساره املنهي حصل على العديد من الشهادات والخبرات الواسعة في مجال 

التسويق والعالقات العامة والدعاية واإلعالن. وقبيل انضمامه لشركة دار األركان، شغل السيد الضعيان مناصب عليا في قطاع البنوك حيث عمل في بنك 

الراجحي وبنك سامبا وبنك الرياض.
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توكيد الجودة  24
عنى إدارة توكيد الجودة بتطبيق وترسيخ مباديء إدارة الجودة الشاملة بهدف االرتقاء بمستوى جودة املنتج والخدمات وإرضاء العمالء. وتركز نشاطات 

ُ
ت

اإلدارة على إرساء نظام إلدارة الجودة وتفعيله وتطويره. ويشمل النظام مجموعة من السياسات واإلجراءات التي تنظم العمل باإلضافة إلى آلية متابعة 

تطبيقها ومراقبتها بوسائل فاعلة، وذلك في إطار االلتزام باملتطلبات املحددة لنظام إدارة الجودة العالمي ISO9001:2008 وغيرها من األنظمة الحديثة إلدارة 

الجودة وتحسين مستوى األداء.

إنجازات إدارة توكيد الجودة خالل العام 1011م    1   11

استمرار الجهود الرامية إلى تحديث نظام إدارة الجودة ليتوافق مع التغيرات الجديدة للهيكل التنظيمي، كما أضيفت إجراءات جديدة للنظام.. §

نشر كافة اإلجراءات املعتمدة والنماذج املتعلقة بها على شبكة اإلنترانت الداخلية لتصبح في متناول كافة املوظفين بطريقة أكثر سهولة وموثوقية . §

االحتفاط بشهادة األيزو ٩001 واجتياز عمليتين ملراجعة الجودة بنجاح أجراها مدققين مستقلين. §

إعداد وتنفيذ دورتين من برنامج التدقيق على جودة كافة اإلجراءات املوثقة  §

إجراء ٩ حلقات تدريبية في مجاالت التوعية بالجودة وتحسين األداء شملت سياسة الجودة األيزو ٩001 وخرائط العمليات والتدريب الوظيفي. §

عقد اجتماعات مراجعة اإلدارة لنظام الجودة مرتين خالل العام. §

تدريب وإشراك ٦ موظفين من اإلدارات األخرى في إجراء املراجعات الداخلية على الجودة. §

خدمات البيئة والمجتمع  25
تشكل املساهمة في التنميةاملستدامة للمجتمعات املحلية وحمايةالبيئة أهمية بالغة لدى شركة داراألركان التي تسعى دائما للوفاء بالتزاماتها نحو املجتمع. ويمثل 

 للشركة، إذ أنها تقوم بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تأخذ في االعتبار القيم االجتماعية السائدة 
ً
 نبيال

ً
تحسين مستوى حياة املجتمع والبيئة هدفا

 عن توفير كافة الخدمات العامة واالجتماعية والترفيهية والتجارية. وفي إطار مسؤولية 
ً
وتراعي كافة العوامل الصحية واألمنية والبيئية والثقافية للمملكة فضال

الشركة عن الحفاظ على املكتسبات والقيم البيئية، فإنها تلتزم مبدأ استدامة البيئة الصحية من خالل تكثيف عمليات التشجير واملسطحات الخضراء وزيادة 

مساحات ممرات املشاة على حساب الشوارع من أجل تقليل نسب التلوث، إضافة إلى إنشاء امليادين العامة لتشجيع ممارسة األنشطة الترفيهية.
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وانطالقا من مسؤوليتها االجتماعية، تعمل شركة داراألركان على تنفيذ مشاريعها العقارية بحيث تسهم في االرتقاء باملجتمع. ومن بين أهم تلك املشاريع مشروع 

تطوير منطقة قصر خزام في وسط مدينة جدة واملناطق العشوائية املحيطة به وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية. ويهدف املشروع إلى توفير بيئة عمرانية 

 أوسع للفرص االستثمارية، 
ً
متكاملة ذات بنية صحية وآمنة تصلح لحياة كريمة لإلنسان. كمايسهم املشروع في رفع القيمة العمرانية للمنطقة ويوفر مجاال

باإلضافة إلى توفير اآلف الفرص الوظيفية. وقد نفذت الشركة من خالل هذا املشروع االمتداد الجديد لطريق فلسطين في مدينة جدة شرق طريق الحرمين، 

 وتم ربطه بمنطقة مشروع شمس العروس بتكلفة بلغت ٣0 مليون ريال.
ً
وذلك بطول 4 كيلومترات وعرض ٥2 مترا

وتدرك شركة داراألركان مسؤوليتها تجاه املجتمع وأهميةالتفاعل مع قضاياه املرتبطة بالقطاع العقاري، وتقدم دعمها لقضايا القطاع عبر التصدي لها 

بالتحليل والتشخيص وطرح الحلول املبتكرة ملعالجتها. ولهذا الغرض، تشارك دار األركان في املعارض واملؤتمرات املتخصصة وتدعم الفعاليات واألنشطة 

املحفزة للنشاط العقاري والتواصل املباشر مع املتخصصين في القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة من أجل تبادل املعارف والخبرات التي تسهم في تطوير 

القطاع العقاري باملنطقة. عالوة على ذلك، تمد الشركة جسورالتواصل املباشر مع الشرائح املختلفة ألفراد املجتمع وعمالء الشركة للتعرف على رغباتهم 

وعرض منتجات الشركة عليهم وطرح املزيد من الحلول واملنتجات العقارية الكفيلة باالستجابة ملتطلبات السوق وتلبية احتياجات أفراده.

ال تكتفي دار األركان فقط بااللتزام بمسئولياتها تجاه املجتمع من خالل مشاريعها وتفاعلها مع قضايا القطاع، وإنما تهتم بأداء أعمالها بطريقة تراعي مسؤوليتها 

نحو منسوبيها، حيث تعمل الشركةعلى تطوير قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير األمان الوظيفي والرعاية الشاملة التي تكفل لهم ولعائالتهم العيش الكريم. كما تعمل 

الشركة على توفير بيئة عمل صحية ومثالية من خالل تنظيم لقاءات داخلية مع املوظفين واستغالل املناسبات العامة مثل اإلفطار الرمضاني واألعياد لالجتماع 

وبث روح األلفة والتجانس بينهم، األمر الذي يساعد على خلق بيئة عمل صالحة تسهم في زيادة اإلنتاجية ورفع جودة األداء

مشاركات ورعايات دار األركان في العام 2015م  26

حفل اإلفطار الرمضاني السنوي لمنسوبي دار األركان 1011م   1   16

 على عادتها السنوية في تقوية الصالت الودية بين منسوبيها وإشاعة روح األسرة الواحدة بينهم،أقامت الشركة حفل اإلفطار الرمضاني السنوي ملنسوبيها 
ً
جريا

في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض. شرف الحفل سعادة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يوسف بن عبد هللا الشالش وحضرها السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة. وقد أتاح الحفل فرصة للتفاعل البناء بين موظفي ومديري الشركة وسط أجواء رمضانية مفعمة بالروحانية والود.



92

القصر مول يحتضن افتتاح مهرجان الرياض للتسويق والترفيه للعام 1011م   1   16

للعام الثاني على التوالي، استضاف املركز التجاري »القصر مول« حفل االفتتاح الرسمي ملهرجان الرياض للتسوق والترفيه لعام 14٣٦هـ )201٥م( برعاية 

وتشريف صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، وذلك في السابع من يونيو 201٥م. وكانت اللجنة املنظمة 

للمهرجان في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد اختارت »القصر مول« الستضافة حفل االفتتاح للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه 

حفل افتتاح املهرجان في العام املا�سي.

دار األركان الراعي الماسي لمعرض الرياض للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني 1011م   1   16

شاركت دار األركان في معرض الرياض للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني الثامن عشر )ريستاتكس 18( بصفتها الراعي املا�سي الحصري للمعرض الذي 

أقيم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض في السادس والعشرين من أبريل 201٥م. وأبرزت الشركة في املعرض إنجازاتها الرائدة في مجال التطوير 

العقاري ومشاريعها املختلفة إلى جانب عرض خبراتها في السوق العقارية وبشكل خاص في مجال اإلسكان. وتصدر جناح داراألركان املكان األبرز في املعرض 

بمساحة تزيد على ٦80 مترمربع.

إقرارات مجلس اإلدارة   27
 على ما ورد في الفقرة 2٣ من املادة الثالثة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراج، يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

ً
بناء

1.    أن إعداد سجالت الحسابات قد تم بالشكل الصحيح.

2.    أن إعداد نظام الرقابة الداخلية قد تم على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣.    أنه ال يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

العقوبات والغرامات  28
تلقت الشركة غرامة مالية عام 201٥م مقدارها )20,000( عشرون ألف ريال ملخالفتها الفقرة )أ( من املادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة 

الفرعية )٥( من الفقرة )ب( من الفقرة )1( من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات املتعلقة بالجمعيات العامة، لعدم إفصاح الشركة في إعالنها بتاريخ 

2014/0٥/1٥م بشأن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر عن جميع التفاصيل في جدول األعمال املتعلقة باملوافقة 
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على األعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حيث خال إعالن الشركة في الفقرة املتعلقة بطلب املوافقة على 

التعامالت التي تمت بينها وبين الشركة السعودية لتمويل املساكن »سهل« عن مبلغ التعامل واسم عضو مجلس اإلدارة ذو العالقة وطبيعة التعامل، والفقرة 

)ب( من املادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، لتأخرها في اإلفصاح للجمهور في الوقت النظامي املحدد عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية 

العامة العادية الحادي عشر بتاريخ 2014/0٥/1٥م.

29  )IFRS( خطة استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية
ينبغي على كافة الكيانات املدرجة بما في ذلك شركة  دار األركان للتطوير العقاري، االمتثال للمعايير الدولية للتقارير املحاسبية )IFRS( وتطبيقها في الفترات 

.)SOCPA( املالية التي تبدأ من 1 يناير 201٧م، وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وفي هذا الصدد، يسرنا أن نعلن أنه في إطار دعم معامالتنا في سوق رأس املال الدولية بقوائم مالية أكثر تفصيال وقابلية للمقارنة، فقد بدأنا االستعدادات 

لتزويد مجلس معايير املحاسبة الدولية IFRS بتقارير مالية مدققة ممتثلة للمعايير املحاسبية الدولية منذ السنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 2008م، ومنذ ذلك 

الحين وطبقا لقوائمنا املالية املدققة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد أصدرت الشركة القوائم املالية املجمعة واملدققة التي تمتثل للمعايير 

الدولية للتقارير املحاسبية IFRS وأرسلت بها إلى مجموعة املستثمرين بالشركة من أجل فهم أفضل وللمقارنة واتخاذ اإلجراء املالي املطلوب. كما أصدرت 

الشركة القوائم املالية املوحدة واملدققة املمتثلة ملعايير )IFRS( في ٣1 ديسمبر 201٥م. 

 على استعداداتنا والتحديث الذي نجريه لالمتثال ملتطلبات معايير التقارير املالية الدولية، فإننا ال نتوقع أي معوقات أو مواجهة تعقيدات أو تأخير 
ً
وبناء

في اعتماد أي عمليات إفصاح أو إعادة تصنيف إضافية قد تطلب في أي فترة مستقبلية. وعليه فإن الشركة على أتم استعداد لتطبيق معايير املحاسبة الدولية 

في تاريخ 201٧/1/1م.
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بيان بالمدفوعات النظامية المستحقة خالل العام 2015م مع وصف موجز لها وبيان أسبابها  30

20١٥مالبيان
السببالوصفبالريال السعودي

مطلب نظامياملستحق وفقا ألحكام وقواعد املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باململكة وتم سدادها بالكامل1,٧٧٩,2٩4التأمينات اإلجتماعية

1,1٦0,0٧2رسوم حكومية
رسوم رخص البناء واشتراك الغرفة التجارية ورسوم تأشيرات استقدام وتجديد إقامات وغيرها وتم 

السداد بالكامل
مطلب نظامي

مطلب نظامياملستحق وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في اململكة٥٧,٩02,٩8٥زكاة

20,000هيئة السوق املالية
مخالفة الفقرة )أ( من املادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة الفرعية )٥( من الفقرة 

)ب( من الفقرة )1( من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات املتعلقة بالجمعيات العامة
مخالفة

60,862,351اإلجمالي

نود اإلشارة إلى أن قيمة املدفوعات النظامية املستحقة املشار إليها تمثل القيمة املوحدة للشركة وشركاتها التابعة.

الجوائز  31

جائزة “أفضل مطور عقاري سكني في المملكة لعام 1011م“ من مجلة »يوروموني«    1   11

حصلت شركة دار األركان على جائزة »أفضل مطور عقاري سكني« في اململكة العربية السعودية للعام 201٥م من مجلة »يوروموني« العاملية. وكانت املجلة 

قد استطلعت في تقريرها السنوي الحادي عشر لقطاع العقارات، آراء أكثر من 2000 من كبار الخبراء واملطورين العقاريين واملصرفيين املتخصصين ومديري 

ر األفضل في اململكة. واستندت املجلة في نتائجها على سلسلة 
ّ
 حول العالم، وذلك لتحديد املطو

ً
االستثمار وممثلي الشركات االستشارية في أكثر من ٧0 بلدا

من املعايير املهنية واالحترافية لقياس وتحديد أكثر الجهات قدرة على االبتكار واالستفادة من محفزات السوق لتحقيق النمو، وكذلك أكثرها كفاءة ملواكبة 

التغيرات الديموغرافية وتلبية الطلب املتزايد على السكن.
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جائزة “االبتكار في التطوير العقاري“ للعام 1011م“ من مجلة رواد األعمال عن مشروع »شمس الرياض«    1   11
حققت شركة دار األركان جائزة »االبتكار في التطوير العقاري«  للعام 201٥م والتي تمنحها مجلة »Entrepreneur رواد األعمال«، عن مشروعها »شمس 

الرياض« الذي تطوره الشركة شمال مدينة الرياض. وجاء اختيار شركة دار األركان للفوز بهذه الجائرة نظير إبداعها في تصميم وتطوير مشروع شمس 

الرياض الذي حظي بمخطط عام يوفر بدائل سكنية متميزة وبيئة جاذبة وخدمات راقية لسكان ومرتادي املشروع. وأوضحت املجلة أن شركة دار األركان 

 بشركة سابك 
ً
 خاصا

ً
 سكنيا

ً
قسمت املشروع لخمس مناطق متكاملة تضم املنطقة األولى منها مجاورة سكنية مستقلة بخدماتها املركزية، واملنطقة الثانية مجمعا

 متكامل الخدمات. أما املنطقة الرابعة فتحتوي على جزئين: األول 
ً
 مغلقا

ً
 سكنيا

ً
إلسكان منسوبيها يوفر كافة الخدمات لقاطنيه، وتضم املنطقة الثالثة مجمعا

يمثل منطقة تجارية متعددة االستخدامات تطل على طريق امللك خالد ويتم تهيئتها لتكون بيئة جاذبة لالستثمار تعتمد على تقديم خدمات غير مسبوقة في مدينة 

الرياض باإلضافة إلى الخدمات التجارية والفندقية والصحية والتعليمية املساندة، والجزء الثاني تم تخصيصه لقرية دبلوماسية تتوفر بها كافة الخدمات 

لقاطنيها. أما املنطقة الخامسة واألخيرة من املشروع فستضم مجموعة القصور املطلة على الوادي.

جائزة “الشركة العقارية األولى في المملكة  لعام 1011م“ من مجلة »ذايوربيان«   1   11

حصدت شركة دار األركان جائزة »الشركة العقارية األولى في اململكة العربية السعودية« لعام 201٥م والتي تمنحها مجلة »ذا يوربيان” العاملية املتخصصة في 

قطاع املال واألعمال. وأوضحت املجلة أن الرؤية الصائبة والنجاح الباهر لشركة دار األركان في السوق العقارية السعودية إضافة إلى دورها القيادي في مجاالت 

التطوير العقاري وإدارة املمتلكات واالستثمار العقاري، قد أهلها للحصول على هذه الجائزة بجدارة. وأشادت املجلة بقدرة دار األركان على ابتكار وتطوير 

املشروعات املتميزة والوفاء باحتياجات العمالء في ظل بيئة متغيرة، إضافة إلى خدماتها عالية الجودة وقدرتها على تقديم أفضل املنتجات والخدمات العقارية 

التي تر�سي العمالء واملستأجرين.

مجلة    1   11 من  1011م“  لعام  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  للشركات  حوكمة  نظام  “أفضل  جائزة 

»ذايوربيان«

فازت شركة دار األركان بجائزة »أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا« للعام 201٥م من مجلة »ذايوربيان«املتخصصة في قطاع 

 بتطبيق دار األركان ألفضل ممارسات الحوكمة في التعامل مع كافة العمالء واملستثمرين 
ً
املال واألعمال، وذلك للعام الثالث على التوالي. وتأتي الجائزة اعترافا

 عن التزامها بمبادئ الشفافية واإلفصاح عن املعلومات وجودة نظام الرقابة الداخلية بها.
ً
حول العالم، فضال
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القوائم المالية الموحدة المدققة
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شركة دار األركان للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 20١٥م.
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

شركة دار األركان 

للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

20152014إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

املوجودات

املوجودات املتداولة

1,001,0611,1٣٥,1٩٦النقد وما في حكمه

1,1٧٥,000-ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

٥1,948,6871,٧4٧,٧٧8ذمم مدينة,  صافي 

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
٦974,80981٦,٦٩٧مصاريف مدفوعة مقدما

14٣-٧/أاملستحق من طرف ذي عالقة  

437,185٧٩4,14٥أرا�سي مطورة - قصيرة األجل

4,361,742٥,٦٦8,٩٥٩مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة

88,651,0768,٩1٦,0٥٦مشاريع تحت التنفيذ - طويلة األجل

٩5,982,401٥,44٥,٦٣0استثمارات في أرا�سي تحت التطوير

1,963,7641,٩4٩,٧٦4أرا�سي مطورة - طويلة األجل

103,501,637٣,٥٦٧,4٥1ممتلكات استثمارية, صافي

11776,207٧٦٣,40٧استثمار في شركات زميلة

1268,416٧1,2٧٩ممتلكات ومعدات،  صافي

20,943,50120,٧1٣,٥8٧مجموع املوجودات غير املتداولة

25,305,2432٦,٣82,٥4٦مجموع املوجودات
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م )تتمة(

شركة دار األركان 

للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

20152014إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

املطلوبات وحقوق املساهمين

املطلوبات املتداولة

1٣1,531,9452,148,0٦4قروض إسالمية - الجزء املتداول

٧194,2531٩٥,٦12/باملستحق إلى طرف ذي عالقة

14173,4331٦٧,٦80ذمم دائنة

1٥697,34982٦,٥٦٦مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2,596,980٣,٣٣٧,٩22مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة

1٣4,760,617٥,4٥8,٥٦4قروض إسالمية  

1٦20,97318,٥44مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4,781,590٥,4٧٧,108مجموع املطلوبات غير املتداولة

7,378,5708,81٥,0٣0مجموع املطلوبات

حقوق املساهمين

1٧10,800,00010,800,000رأس املال

978,300٩42,٣84احتياطي نظامي

6,148,373٥,82٥,1٣2األرباح املبقاة

17,926,6731٧,٥٦٧,٥1٦مجموع حقوق املساهمين

25,305,2432٦,٣82,٥4٦مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين
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قائمة الدخل الموحدة للسنة  المنتهية في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

شركة دار األركان 

للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

20152014إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2,211,349٣,0٥٦,0٦0إيرادات  من العمليات

)1,٧٥٦,80٥()1,228,117(تكلفة العمليات

4983,2321,2٩٩,2٥٥مجمل الربح

 )2٣٧,4٥٣()204,238(مصاريف عمومية وإدارية وبيعية وتسويقية

 )٣,٦٩1()3,593(12استهالك

 )٣8,1٩٧()35,993(1٣/أإطفاء أعباء مؤجلة

739,4081,01٩,٩14دخل السنة من أنشطة األعمال 

إيرادات / )مصاريف( أخرى:

1112,8001٦,000حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

 )111,282()105,353( أعباء مرابحات إسالمية

 )٣82,012()279,448( أعباء صكوك إسالمية

1,0754٦,8٩٥إيرادات  أخرى،  صافي

368,482٥8٩,٥1٥صافي دخل السنة قبل الزكاة

 )14,820(  )9,325(مخصص الزكاة 

359,157٥٧4,٦٩٥صافي دخل السنة

18ربحية السهم للسنة )بالريال السعودي( :

0.680.٩4    من أنشطة األعمال 

0.330.٥٣      من صافي الدخل 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة  للسنة  المنتهية في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

شركة دار األركان 

للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

20152014

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

368,482٥8٩,٥1٥دخل السنة قبل الزكاة

تعديالت على :

72,818٥٦,4٩2استهالك

35,993٣8,1٩٧إطفاء أعباء مؤجلة 

4,5372,٧0٧مخصص مكافأة نهاية الخدمة

3,804٩,٧٣٦مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

            )٣0()142(ربح استبعاد ممتلكات ومعدات

)1٦,000()12,800(حصة الربح من استثمارات في شركات زميلة

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية 

)٣٩٣,21٧()204,713(ذمم مدينة

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
15,0772٩,٥42 مصاريف مدفوعة مقدما

-143 املستحق من طرف ذي عالقة

٥,٣٥0-مشاريع تحت التنفيذ - قصيرة األجل

342,96011٩,81٥أرا�سي مطورة  

)٩٩,418(5,753ذمم دائنة

2,2٣4)80,639(مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

551,273٣44,٩2٣ النقد الناتج من العمليات

)10,٧٣0()57,903(زكاة مدفوعة 

)1,٥11()2,108(مكافأة نهاية خدمة مدفوعة

491,262٣٣2,٦82صافي النقد من األنشطة التشغيلية
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة  للسنة  المنتهية في ٣١ ديسمبر 20١٥ م )تتمة(

شركة دار األركان 

للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

20152014

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)1٣٥,٥٩٩(264,980 مشاريع تحت التنفيذ - طويلة األجل

)٥81,٣28()536,771(استثمارات في أرا�سي تحت التطوير

)٣٦2,0٣8()173,189(دفعات مقدمة لشراء أرا�سي 

)88٦,4٣٥()3,411(ممتلكات استثمارية

142٣0املتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

)٦00()730(شراء ممتلكات ومعدات

)1,٩٦٥,٩٧0()448,979(صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

1,٦٦4,٩8٦   )1,350,059(قروض إسالمية 

)1,1٧٥,000(1,175,000ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

)٦٣4()1,359(املستحق إلى طرف ذي عالقة

48٩,٣٥2)176,418(صافي النقد )املستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

)1,14٣,٩٣٦()134,135(صافي النقص في النقد وما في حكمه

1,135,1962,2٧٩,1٣2النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,001,0611,1٣٥,1٩٦النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معاملة غير نقدية:
استثمارية        ممتلكات  إلى  األجل  قصيرة  التنفيذ-  تحت  مشاريع  تحويل 

)10 )إيضاح 
٣٩,1٧٩
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة  للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر   20١٥م

شركة دار األركان 

للتطوير العقاري

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر 20١٥ م

إجمالي حقوق املساهمينأرباح مبقاةإحتياطي نظاميرأس املال

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2014    

10,800,000884,٩14٥,٣0٧,٩0٧1٦,٩٩2,821الرصيد في 1 يناير 2014

٥٧4,٦٩٥٥٧4,٦٩٥--صافي دخل السنة

-)٥٧,4٧0(٥٧,4٧0-املحول إلى االحتياطي النظامي

10,800,000٩42,٣84٥,82٥,1٣21٧,٥٦٧,٥1٦الرصيد في ٣1 ديسمبر 2014

201٥

10,800,000942,3845,825,13217,567,516الرصيد في 1 يناير 2015

359,157359,157--صافي دخل السنة

- )35,916(35,916-املحول إلى االحتياطي النظامي

10,800,000978,3006,148,37317,926,673الرصيد في 31 ديسمبر 2015
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إيضاح )1(: معلومات عامة:  1
إن شركة دار األركان للتطوير العقاري )»الشركة«(، هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10101٦01٩٥ بتاريخ 1421/4/1٦هـ )املوافق 

2000/٧/18م(.   

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

تعمل املجموعة في االنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية )اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم(. نورد أدناه طبيعة نشاط الشركات التابعة للمجموعة كما يلي:

1. شركة دار األركان للعقارات ــ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10102٥40٦٣ بتاريخ 142٩/٧/2٥هـ 

املوافق ) 2008/٧/28م(, وتعمل في تطوير وتملك العقار السكني والتجاري وتقديم خدمات إدارة وتشغيل وصيانة املباني السكنية والتجارية واملرافق العامة. 

2. شركة دار األركان للمشاريع ــ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 101024٧٥8٣ بتاريخ 142٩/٣/28هـ 

املوافق ) 2008/4/٥م( وتعمل في املقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية )اإلنشاء، اإلصالح، الهدم والترميم(.

3. شركة دار األركان لالستثمار التجاريـ ـ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 101024٧٥8٥ بتاريخ 142٩/٣/28 هـ 

املوافق ) 2008/4/٥م( وتعمل في مجال شراء وتملك وتأجير واالستثمار في العقارات.

4. شركة صكوك دار األركانـ ـ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10102٥٦421 بتاريخ 142٩/٩/1٦ هـ املوافق 

) 2008/٩/1٦م( وتعمل في  االستثمار والتطوير العقاري.

5.  شركة صكوك األركانـ ـ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10102٧440٧ بتاريخ 14٣0/10/11 هـ املوافق 

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

6. شركة ثوابت االستثمارـ ـ شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 10102٧٥44٩ بتاريخ 14٣0/10/٣0 هـ املوافق 

) 200٩/10/1٩ م( وتعمل في االستثمار والتطوير العقاري.

 بشركة سيادة لالستثمار, شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 
ً
7. شركة دار صكوك الدوليةـ ـ شركة ذات مسؤولية محدودة واملعروفة سابقا

10102٧٥448 بتاريخ 14٣0/10/٣0 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 آنفا
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إيضاح )2(: ملخص ألهم السياسات المحاسبية:  2

أسس اإلعداد   1   1

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

العرف المحاسبي   1   1

 ملبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس االستحقاق ومفهوم استمرارية النشاط باستثناء مقايضات أسعار العموالت واالستثمارات 
ً
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا

 لطريقة حقوق امللكية.
ً
املحتفظ بها ألغراض املتاجرة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة واالستثمارات في شركات زميلة والتي يتم تسجيلها وفقا

 أسس التوحيد     1   1

تتضمن القوائم املالية املوحدة للمجموعة القوائم املالية لجميع الشركات التي تسيطر عليها املجموعة )شركاتها التابعة( والتي تم تأسيسها حتى ٣1 ديسمبر 201٥.

الشركات التابعة هي منشآت خاضعة لسيطرة املجموعة وتنشأ السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منفعة 

اقتصادية للمجموعة. ويتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة في القوائم املالية املوحدة من تاريخ االقتناء حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد, حسب االقتضاء.

تستخدم املجموعة طريقة الشراء املحاسبية في املحاسبة القتناء شركات تابعة. وتقاس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات املستحوذة/ املحولة وأدوات حقوق امللكية املصدرة 

 بالقيمة العادلة في 
ً
واملطلوبات املتكبدة في تاريخ التبادل،  باإلضافة إلى التكاليف املتعلقة مباشرة باالقتناء. و يتم قياس املوجودات واملطلوبات املحددة املقتناة وااللتزامات املحتملة أساسا

تاريخ االقتناء بصرف النظر عن وجود أي حقوق ملكية غير مسيطرة. تظهر حقوق امللكية غير املسيطرة على أساس نسبة امللكية غير املسيطرة من املوجودات واملطلوبات املعترف بها. وفي 

 تخص حقوق امللكية غير املسيطرة وتتجاوز هذه الحقوق فيتم تحميلها على حقوق امللكية للشركة األم. 
ً
حال حدوث أي خسائر الحقا

إن الزيادة في تكلفة االقتناء التي تتجاوز حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة املقتناة يتم تسجيلها كشهرة. إذا كانت تكلفة االقتناء أقل من القيمة الدفترية لصافي املوجودات املحددة 

املقتناة )خصم على االقتناء( يتم االعتراف بها مباشرة في قائمة الدخل املوحدة.

 الخسائر غير املحققة إال إذا 
ً
يتم استبعاد جميع املعامالت الداخلية للمجموعة واألرصدة واملكاسب غير املحققة على املعامالت التي تتم بين شركات املجموعة في التوحيد. تستبعد أيضا

أظهرت العملية أدلة على وجود انخفاض في قيمة املوجودات املحولة.
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استثمارات في شركات زميلة

الشركات 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 للشركة املستثمر بها.

تم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبة فيما عدا تلك الذي تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع. 

تسجل االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة املركز املالي املوحدة في حصة املجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. ال يتم االعتراف بخسائر الشركات الزميلة التي تتجاوز حقوق 

ملكية املجموعة في تلك الشركات.

أي تجاوز في تكلفة االقتناء فوق حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة املقتناة في الشركة الزميلة في تاريخ االقتناء يتم االعتراف بها كشهرة. تدرج الشهرة ضمن القيمة املسجلة 

لالستثمار ويتم تقييم االنخفاض في القيمة كجزء من هذا االستثمار. أي نقص في تكلفة االقتناء تحت حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة في الشركة الزميلة في تاريخ االقتناء )خصم 

على االقتناء( 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 الزميلة. قد توفر الخسائر أدلة على وجود انخفاض في قيمة 

املوجودات املحولة و في هذه األحوال يتم تسجيل مخصص كاٍف ملقابلة االنخفاض في قيمة هذه املوجودات.

ممتلكات ومعدات   1   1

 االستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. 
ً
تسجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا

 لنسب 
ً
يجري احتساب االستهالك على التكلفة ناقص القيمة املتبقية املقدرة للموجودات )عدا األرا�سي(، وعلى مدى حياتها العملية املقدرة، وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت، وفقا

االستهالك التالية: 

٣ ٪مباني

٥٪ - 20٪تحسينات على مباني مستأجرة

2٥٪سيارات

20٪معدات وأجهزة

20٪ - 2٥٪معدات مكتبية
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يحدد الربح أو الخسارة الناجمة عن بيع أو استبعاد أحد األصول على أساس الفرق بين صافي املحصل من البيع أو االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويعترف بها في قائمة الدخل املوحدة .

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

القيمة. إذا كان هذا املؤشر موجود، يقدر املبلغ القابل لالسترداد 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 لالسترداد لألصل املقدر أقل من القيمة الدفترية فيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى املبلغ  القابل لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة كمصروف 

.
ً
فورا

الممتلكات العقارية   1   1

تتكون املمتلكات العقارية بشكل رئي�سي من مشاريع تحت التنفيذ وأرا�سي مطورة قصيرة األجل محتفظ بها ألغراض البيع ومشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل, وأرا�سي مطورة طويلة األجل 

واستثمارات في أرا�سي تحت التطوير تشمل مشاريع عقارية قيد اإلنشاء ومشاريع أرا�سي قيد التطوير وأرا�سي تنتظر التطوير.

يتم تسجيل جميع املمتلكات العقارية بالتكلفة أو القيمة الصافية القابلة لالسترداد، أيهما أقل. وتشمل التكلفة تكاليف املواد والعمالة املباشرة وتكاليف التمويل والتكاليف العامة املحملة 

 جميع 
ً
التي يتم تكبدها للوصول باملمتلكات العقارية ملوقعها وحالتها الحالية. ويتم احتساب التكلفة بطريقة املتوسط الحسابي. تمثل القيمة القابلة لالسترداد سعر البيع التقديري ناقصا

التكاليف املقدرة حتى االنتهاء ومصاريف البيع التي سيتم تكبدها.

،  ويتم توزيعها إلى موجودات متداولة وموجودات غير متداولة.
ً
إن الدورة التشغيلية للممتلكات العقارية هي أن أغلبية املمتلكات العقارية لن تتحقق خالل اثني عشر شهرا

ممتلكات استثمارية   6   1

 االستهالك املتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة معترف بها. يتم إستهالك تكلفة األصل 
ً
تظهر املمتلكات االستثمارية املقتناة بهدف التأجير و/ أو لزيادة قيمتها الرأسمالية، بالتكلفة ناقصا

 لنسب االستهالك التالية:
ً
 منها القيمة املتبقية )عدا األرا�سي واملمتلكات تحت اإلنشاء(، باستخدام طريقة القسط الثابت، وفقا

ً
مطروحا

مباني                                                                                       ٣٪

إن األرباح أو الخسائر الناجمة عن بيع أو استبعاد املمتلكات االستثمارية  تتمثل في الفرق بين صافي املحصل من البيع أو االستبعاد والقيمة الدفترية و يتم إثباتها في  قائمة الدخل املوحدة 

للسنة التي تتم فيها عملية البيع أو االستبعاد، باستثناء تلك التي تتعلق بترتيبات البيع واتفاقيات إعادة اإلستئجار.
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أعباء التمويل   7   1
تضاف تكاليف التمويل العائدة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج األصول املؤهلة،  وهي األصول التي تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أوالبيع، إلى تكلفة هذه األصول حتى 

يحين الوقت الذي تكون املوجودات فيه جاهزة لالستخدام أو البيع. إن جميع تكاليف التمويل األخرى يتم إثباتها في  قائمة الدخل املوحدة في السنة التي يتم تكبدها فيها.

األدوات المالية    3   1
 في الترتيبات التعاقدية لألدوات.

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

الذمم املدينة

 قياس القيمة املحققة واعتماد مخصص انخفاض في القيمة بمبالغ معينة )متضمنة عمالء لديهم صعوبات 
ً
يتم إثبات الذمم املدينة في األساس بقيمة اتمام العملية. ويتم الحقا

 لشروط االتفاق األصلي. يتم تخفيض القيمة الدفترية للذمم املدينة من خالل 
ً
مالية أو متأخرين عن الدفع( عندما تكون هناك أدلة موضوعية لذلك. إن هذه املبالغ لن تكون مستردة وفقا

استخدام حساب مخصص ويتم إثبات أية خسارة انخفاض في القيمة في قائمة  الدخل املوحدة . 

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنك وودائع أخرى قصيرة األجل للمجموعة التي تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر.

اإلستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة  

 بالقيمة العادلة، وتؤخذ تكاليف املعامالت بشكل مباشر إلى قائمة الدخل املوحدة، وبعد ذلك يتم تقييم االستثمارات املقتناة ألغراض 
ً
يتم إثبات االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة بداية

املتاجرة بالقيمة العادلة على أساس األسعار املتداولة بالسوق عند انتهاء العمل في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. وتسجل األرباح والخسائر غير املحققة واملحققة من بيع استثمارات 

مقتناة ألغراض املتاجرة في قائمة الدخل املوحدة.

اإللتزامات املالية

 إثبات تكاليف 
ً
 بسعر التكلفة. يتم الحقا

ً
 ملضمون الترتيبات التعاقدية. وتشمل االلتزامات املالية الصكوك اإلسالمية واملرابحات اإلسالمية وتسجل أساسا

ً
تصنف االلتزامات املالية وفقا

 على التكلفة املطفأة على مدى عمر األداة وتدرج في قائمة الدخل املوحدة.
ً
املعامالت املباشرة بناء

الذمم الدائنة 

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

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة   9   1
تقوم املجموعة بمراجعة القيمة الدفترية ملوجودات الشركة امللموسة في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة للتحقق مما إذا كان هنالك مؤشر إلى أن هذه املوجودات تأثرت بخسائر 

االنخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك املؤشر يتم تقدير القيمة املمكن استردادها لتلك املوجودات لتحديد مدى خسائر االنخفاض في القيمة. القيمة املستردة تساوي القيمة املحققة 

 منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. إذا كانت القيمة املستردة للموجودات مقدرة بأقل من القيمة الدفترية، فيتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات 
ً
للموجودات مطروحا

إلى القيمة املستردة. يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات في قائمة الدخل املوحدة. 

االعتراف باإليرادات    10   1
تمثل اإليرادات قيمة بيع العقارات السكنية واألرا�سي. يتم إثبات اإليرادات إلى الحد أن املنافع االقتصادية املحتملة ستعود إلى املجموعة وأن املخاطر الجوهرية و حق ملكية العقارات 

واألرا�سي املباعة ستنتقل إلى املشتري. تقاس اإليرادات بالقيمة املستلمة. فيما يخص دخل التأجير، تقوم املجموعة بإثبات اإليراد باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة اإليجار.

الزكاة    11   1
 لنظام الزكاة في اململكة العربية السعودية. ويعدل مخصص الزكاة للفترة املالية التي يتم خاللها 

ً
يتم احتساب وتحقق الزكاة في قائمة الدخل املوحدة للسنة ولكل سنة مالية على انفراد وفقا

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.

العمالت األجنبية   11   1
 ألسعار الصرف السائدة في تاريخ املعامالت. تتم ترجمة املوجودات 

ً
إن املعامالت بالعمالت األخرى ما عدا الريال السعودي، عملة عرض القوائم املالية والتشغيل للمجموعة، تسجل وفقا

واملطلوبات املالية املثبتة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. أما املوجودات واملطلوبات غيراملالية واملثبتة بالعمالت األجنبية 

فتتم ترجمتها إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد التكلفة. 
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االحتياطي النظامي   11   1
وفقا للمادة )12٥( من نظام الشركات تحتفظ املجموعة بنسبة 10٪ من صافي الدخل بتحويلها إلى االحتياطي النظامي. ويجوز أن تتوقف املجموعة عن هذا التحويل عندما يبلغ هذا 

االحتياطي ٥0٪ من رأس املال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.

مكافأة نهاية الخدمة   11   1
 ألحكام نظام العمل والعمال في اململكة العربية السعودية. تستحق هذه املكافأة باالستناد إلى أجر املوظف النهائي ومدة الخدمة واستكمال 

ً
تقدم املجموعة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها وفقا

الحد األدنى لفترة الخدمة. يتم االستدراك لتكاليف هذه املكافأة املستحقة خالل فترة التوظيف بمعدل األجر الحالي للموظف، وتسدد عند انتهاء خدمته.

تكاليف منافع التقاعد   11   1
 ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة من أجور املوظفين. يتم التعامل مع الدفعات الى خطط منافع التقاعد املدارة من الحكومة 

ً
تقوم املجموعة باملساهمة وفقا

كدفعات الى خطط مساهمة محددة حيث أن التزامات املجموعة مقابل هذه الخطط معادلة لتلك التي تنشأ في خطة تقاعد مساهمة محددة. تحمل الدفعات إلى خطط منافع التقاعد املساهمة 

املحددة كمصروف عند استحقاقها.

عقود التأجير   16   1
ل اإليجارات املدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل املوحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

ّ
تحم

المصاريف التشغيلية   17   1
مل كمصاريف في قائمة الدخل املوحدة في السنة التي تتكبد فيها. يتم توزيع املصاريف املؤجلة ألكثر من سنة 

ّ
تتبع املجموعة أساس االستحقاق املحاسبي لتسجيل املصاريف التشغيلية وتح

مالية على املصاريف خالل تلك الفترات باستخدام التكلفة التاريخية.

إيضاح )3(: استخدام التقديرات:  3
لب استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات 

َّ
 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية يتط

ً
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

املسجلة، واإليضاحات عن املوجودات وااللتزامات املحتملة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ومبالغ اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل فترة التقرير. وعلى الرغم من أن هذه التقديرات 

تستند إلى املعرفة األفضل للمعلومات املتوفرة لإلدارة عن األحداث واألنشطة الجارية، فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
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إيضاح )4(: قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية:  4
قطاعات األعمال

ألغراض التقارير اإلدارية، قامت اإلدارة بتقسيم املجموعة إلى ثالثة أقسام التي تطابق الهيكل التنظيمي للمجموعة. و هذه األقسام تتما�سى مع التخطيط االستراتيجي ونموذج األعمال، 

وتشمل دار األركان للمشاريع ودار األركان لالستثمار ودار األركان للعقارات. 

املناطق الجغرافية

 في اململكة العربية السعودية وجميع عائداتها مستمدة من محفظة العقارات التي تديرها املجموعة. لذلك، ال يوجد معلومات جغرافية إضافية.
ً
تعمل املجموعة حصريا

املنتجات والخدمات

 على تطوير البنية التحتية األساسية ملشاريع األرا�سي غير املطورة وبيع هذه األرا�سي )مبيعات أرا�سي ( وتطوير وبيع املشاريع السكنية والتجارية )مبيعات 
ً
تركز دار األركان للمشاريع  أساسا

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
20152014

اإليرادات من النشاط:
8,000-مبيعات الوحدات السكنية

2,075,2652,٩2٣,4٣1مبيعات أرا�سي
136,084124,٦2٩تأجير ممتلكات

2,211,349٣,0٥٦,0٦0املجموع

تكلفة النشاط:
٥,240-الوحدات السكنية

1,158,8921,٦٩4,٧٦4أرا�سي
69,225٥٦,801تأجير ممتلكات

1,228,1171,٧٥٦,80٥املجموع
إجمالي الربح:

2,٧٦0-الوحدات السكنية
916,3731,228,٦٦٧أرا�سي

66,859٦٧,828تأجير ممتلكات
983,2321,2٩٩,2٥٥املجموع
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إيضاح: )5( ذمم مدينة، صافي:  5
بآالف الرياالت السعودية

20152014

1,966,7061,٧٦1,٩٩٣ عمالء

 )14,21٥()18,019(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1,948,6871,٧4٧,٧٧8املجموع

تتضمن الذمم املدينة حوالي ٩٧٪ )٣1 ديسمبر2014: ٩٥٪( ذمم من بيع األرا�سي, وهي مضمونة بالكامل مقابل صكوك هذه األرا�سي.  

إيضاح )6(: مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى:  6
بآالف الرياالت السعودية

20152014

944,627٧٧1,4٣8دفعات مقدمة لشراء أرا�سي 

 وموجودات أخرى
ً
11,29021,٧1٣مصاريف مدفوعة مقدما

9,43212,00٣دفعات مقدمة ملقاولين

5,944٥,8٦٥سلف وذمم املوظفين

2,6762,4٦1دفعات مقدمة ملوردين

804٣,181استثمار قصير األجلـ  للمتاجرة )إيضاح ٦ـ  أ(

36٣٦أخرى 

974,80981٦,٦٩٧املجموع

أ(  استثمار قصير األجلـ  للمتاجرة

 على اتفاقية إدارة املحفظة، 
ً
لدى املجموعة استثمار مصنف على أنه محتفظ به للمتاجرة من خالل محفظة مع إحدى الشركات السعودية الرائدة في إدارة األصول )مدير الصندوق(. وبناء

يسمح ملدير صندوق التداول في أوراق الدين واألوراق املالية نيابة عن املجموعة. إن املعامالت خالل السنة كما يلي:
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بآالف الرياالت السعودية

20152014

-3,181الرصيد , بداية السنة

3,5562,٣٦0اإلضافات )املشتريات / املبيعات (

6,7372,٣٦0

3302,4٦2أرباح محققة

 )141(-عموالت

7,0674,٦81

 )1,٥00()6,263(تحويالت / مسحوبات

804٣,181الرصيد في نهاية السنة

كما في ٣1 ديسمبر 201٥، لم تتضمن االستثمارات أية مبالغ نقدية )٣1 ديسمبر 2014 : ٣,2 مليون ريال سعودي( والتي تمثل ودائع نقدية محتفظ بها لدى مدير الصندوق. حيث يتم استثمار 

هذه األموال في فترات الحقة. 

إيضاح )7(: معامالت مع أطراف ذات عالقة:  7
إن املعامالت الجوهرية واألرصدة مع األطراف ذات عالقة هي كما يلي:

أ( املستحق من طرف ذي عالقة

فيما يلي تفاصيل املعامالت مع الشركة السعودية لتمويل املساكن:

بآالف الرياالت السعودية

20152014

14314٣الرصيد، بداية السنة

٥0    -مصاريف متكبدة

 )٥0()143(املتحصل

14٣-رصيد، نهاية السنة
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ب( املستحق إلى طرف ذي عالقة

قامت إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، وهي شركة زميلة للمجموعة، بطلب استثمار رصيد النقد الزائد لشركة خزام للتطوير العقاري لدى املجموعة بربح رمزي. فيما يلي تفاصيل 

املعامالت:

بآالف الرياالت السعودية

20152014

195,6121٩٦,24٦الرصيد، بداية السنة

 )1,8٥4()2,319(إعادة تسديد املدفوعات املقدمة 

9601,220أرباح محملة 

194,2531٩٥,٦12الرصيد، نهاية السنة 

ج( معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة

1(  بنك الخير بي. اس. �سي

قامت املجموعة بتعيين بنك الخير بي. اس. �سي. وهي شركة غير زميلة، لتقديم االستشارات املالية العامة وخدمات االستشارات ملراجعة التوافق مع أحكام الشريعة والدعم اإلداري 

إلصدارات الصكوك الدولية الحديثة. إن تفاصيل املعامالت املتضمنة في الذمم الدائنة )راجع إيضاح 14(، هي كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20152014

1151,2٩٦الرصيد, بداية السنة

)1,181(-مبالغ مدفوعة خالل السنة

11511٥الرصيد, نهاية السنة

الخير املالية - اململكة العربية السعودية

قامت املجموعة بتعيين شركة الخير املالية اململكة العربية السعودية، شركة زميلة، لتقديم االستشارات املالية العامة، وتمثيل وتقديم املستندات نيابة عن املجموعة ملتطلبات هيئة 

 )  ٣  ( للصكوك  الجزئي  اإلغالق  وقبل  الحديثة  الدولية  الصكوك  إلصدارات  اإلداري  والدعم  الشريعة  أحكام  مع  التوافق  ومراجعة  األخرى  القانونية  والهيئات  املالية  السوق 
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والتأجير/ التأجير من الباطن للممتلكات. إن تفاصيل املعامالت هي كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

20152014

 4,000-رسوم وإيجارات محملة خالل السنة

 )4,000(-املبلغ املدفوع/ التسديدات خالل السنة

-- الرصيد، نهاية السنة

لم تتم أي معامالت أخرى مع منشآت لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين أو مساهمين مع املجموعة خالل السنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 201٥ و 2014.

إيضاح )8(: مشاريع تحت التنفيذ:  8
مشاريع تحت التنفيذـ  طويل األجل

بآالف الرياالت السعودية

20152014

8,651,0768,٩1٦,0٥٦مشاريع تحت التنفيذ

8,651,0768,٩1٦,0٥٦املجموع

 املقبلة، ويتم االحتفاظ بها لتحقيق إيرادات مستقبلية. 
ً
تتمثل مشاريع تحت التنفيذ- طويلة األجل في مشاريع سكنية وأرا�سي مملوكة للمجموعة والتي لن تكتمل خالل االثني عشر شهرا

خالل السنة، لم ترسمل إدارة املجموعة أية مبالغ من أعباء صكوك إسالمية ضمن مشاريع تحت التنفيذ )٣1 ديسمبر 2014 : ٣٣,٣2 مليون ريال سعودي(.

إيضاح )9(:  استثمارات في أراضي تحت التطوير:  9
يمثل هذا البند ملكية املجموعة املشتركة ألرا�سي مع أطراف أخرى بموجب عقود استحواذ بغرض تطوير األرا�سي ويتضمن مبلغ ٣٦4,٥ مليون ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2014 : 

٣٦4,٥ مليون ريال سعودي( يمثل دفعة مقدمة ملشروع جديد.
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إيضاح )10(: ممتلكات استثمارية، بالصافي:  10
بآالف الرياالت السعودية

20152014

التكلفة:

3,714,1492,٧88,٥٣٥في بداية السنة

٣٩,1٧٩-تحويالت

3,41188٦,4٣٥إضافات

3,717,560٣,٧14,14٩في نهاية السنة

االستهالك املتراكم:

146,698٩٣,8٩٧في بداية السنة

69,225٥2,801املحمل خالل السنة

215,92314٦,٦٩8في نهاية  السنة

3,501,637٣,٥٦٧,4٥1القيمة الدفترية في نهاية السنة

يتضمن بند املمتلكات االستثمارية أرض بقيمة ٥٧8,1 مليون ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2014: ٥٧8,1 مليون ريال سعودي(.

ايضاح )11(: استثمار في شركات زميلة:  11
 في أسهم شركات غير مدرجة. تتراوح حصة املجموعة في تلك الشركات من 1٥٪ إلى ٥1٪.

ً
يمثل هذا البند استثمارا

 إن حركة االستثمار في الشركات الزميلة هي كالتالي:

بآالف الرياالت السعودية
20152014

763,407٧4٧,40٧الرصيد، بداية السنة
12,8001٦,000الحصة في الربح

776,207٧٦٣,40٧الرصيد،  نهاية السنة
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أ-   إن التفاصيل املوجزة للملكية فيما يتعلق بالشركات الزميلة للمجموعة موضحة على النحو املبين أدناه:

نسبة امللكيةاملبلغ املستثمر

بآالف الرياالت السعودية

1٥٪120,000الشركة السعودية لتمويل املساكن 

٣4٪102,000الخير املاليةـ ـــ اململكة العربية السعودية 

٥1٪525,547شركة خزام للتطوير العقاري )أ(

28,660حصة األرباح املتراكمة- صافي

776,207الرصيد، نهاية السنة

تم اإلفصاح عن تفاصيل املعامالت مع الشركات الزميلة ضمن إيضاح ٧ )املعامالت مع أطراف ذات عالقة (  من هذه القوائم املالية املوحدة.

)أ(   استثمرت املجموعة بنسبة ٥1٪ في شركة خزام للتطوير العقاري مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني. ووفقا للترتيبات فإن سلطة إدارة النشاطات املالية والتشغيلية التي تؤثر 

على عائدات شركة خزام للتطوير العقاري مشتركة بين املساهمين، وبالتالي ليس للمجموعة الحق في العائدات املتغيرة أو السلطة املطلقة للسيطرة والقدرة على التأثير في عائدات الشركة 

 لطريقة حقوق امللكية .
ً
 عليه، يتم احتساب استثمارات املجموعة في شركة خزام للتطوير العقاري وفقا

ً
املستثمر بها. وبناء

 ،
ً
)ب(   يتضمن هذا االستثمار 2٥0 مليون ريال سعودي كحق حصري للمشاركة في مشروع خزام التطويري و 2٧٦ مليون ريال سعودي كمساهمة في رأس املال مدفوعة بالكامل نقدا

و ساهمت شركة جدة للتنمية  والتطوير العمراني بــ 2٦٥ مليون ريال سعودي قيمة أرض كمساهمة رأسمالية في شركة تطوير خزام العقارية. تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد أي انخفاض في 

قيمة مجموع االستثمار.
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إيضاح )12(: ممتلكات ومعدات، صافي:  12

إن تفاصيل التكلفة واالستهالك املتراكم وصافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات هي على النحو التالي:

تحسينات على مباني  أرا�سي ومباني
اإلجماليمعدات مكتبيةمعدات وأجهزةسياراتمستأجرة

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

التكلفة:

10٩,14٥1٩,0٣٧٩,1٣٦1٣,٥٣٦40,٧181٩1,٥٧2الرصيد في 1 يناير 201٥

2٧28٧٣0---إضافات خالل السنة

 )٧18(- )2٩( )٦8٩(--استبعادات خالل السنة

10٩,14٥1٩,0٣٧8,44٧1٣,٥0٩41,44٦1٩1,٥84الرصيد في  ٣1 ديسمبر 201٥

االستهالك املتراكم:

٩,1٣41٣,4٧٩٣٩,٥40120,2٩٣ ٣٩,10٧1٩,0٣٣الرصيد في 1 يناير 201٥

٣0٥4٣٣,٥٩٣-٣,01٦4استهالكات خالل السنة 

 )٧18(- )2٩( )٦8٩(--استبعادات خالل السنة

8,44٥1٣,48040,08٣12٣,1٦8 42,12٣1٩,0٣٧الرصيد في ٣1 ديسمبر 201٥

القيمة الدفترية الصافية

22٩1,٣٦٣٦8,41٦-٦٧,022في ٣1 ديسمبر 201٥

القيمة الدفترية الصافية 

٧0,0٣842٥٧1,1٧8٧1,2٧٩في ٣1 ديسمبر 2014

 يتضمن بند األرا�سي واملباني أرا�سي بقيمة ٩,٥0 مليون ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2014 : ٩,٥0 مليون ريال سعودي(.
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إيضاح )13(: القروض اإلسالمية:  13
بآالف الرياالت السعودية

20152014

4,312,500٥,8٣٥,٦٣8صكوك إسالمية 
2,077,4351,8٧8,٧80مرابحة إسالمية 

6,389,935٧,٧14,418املجموع
 )10٧,٧٩0()97,373(ناقص : تكاليف معامالت غير مطفأة   

6,292,562٧,٦0٦,٦28القروض اإلسالمية، نهاية السنة
 )2,148,0٦4()1,531,945( ناقص : القروض اإلسالمية، الجزء املتداول

4,760,617٥,4٥8,٥٦4القروض اإلسالمية، طويلة األجل

أ(  تكاليف معامالت القروض اإلسالمية:

بآالف الرياالت السعودية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر
20152014

107,7908٥,٧44الرصيد، بداية السنة
25,576٦1,٧٦4اإلضافات خالل السنة
 )1,٦٥٣(-املرسمل خالل السنة

 )٣8,0٦٥()35,993(اإلطفاء املحمل على السنة
10٧,٧٩0 97,373 الرصيد، نهاية السنة

ب( تحليل القروض:

صكوك إسالمية:

تمثل 4,٣  مليار ريال سعودي من الصكوك اإلسالمية والتي تضم:

1,٦٩ مليار ريال سعودي )4٥0 مليون دوالر أمريكي( من الصكوك اإلسالمية مسجلة في دفاتر املجموعة، والتي تم إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك املحدودة بسعر ٥,٧٥٪ (  1

وتستحق في 2018.
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1,12 مليار ريال سعودي )٣00 مليون دوالر أمريكي( من الصكوك اإلسالمية مسجلة في دفاتر املجموعة, والتي تم إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك املحدودة بسعر ٥,٧٥٪ (  2

وتستحق في 201٦.

1,٥0 مليار ريال سعودي )400 مليون دوالر أمريكي( من الصكوك اإلسالمية مسجلة في دفاتر املجموعة, والتي تم إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك املحدودة بسعر ٦.٥٪ (  ٣

وتستحق في 201٩.

 ملحدودية تقلبات الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي فإنه ال يوجد تعرض ملخاطر الصرف األجنبي.
ً
ان الصكوك اإلسالمية املذكورة أعاله مقومة بالدوالر األمريكي. ونظرا

إن ربح االستثمار مستحق لـشركة أس بي في السعودية التي تم من خاللها إصدار تلك الصكوك وذلك من خالل بيع عقارات مملوكة من قبل املجموعة. إن حقوق االنتفاع 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.

تتضمن اتفاقيات الصكوك تعهدات مالية والتي التزمت بها املجموعة كما في ٣1 ديسمبر 201٥ .

ج( 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 ٦ أشهر إلى 12 سنة 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:

تاريخ االستحقاق
طويل األجلقصير األجلالرصيد القائم

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

2016172,085172,085-

2017130,00097,50032,500

20201,312,500118,1251,194,375

2023162,85016,200146,650

2027300,00014,000286,000

2,077,435417,9101,659,525املجموع

تتضمن اتفاقيات التسهيالت تعهدات مالية والتي التزمت بها املجموعة كما في ٣1 ديسمبر 201٥.
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إيضاح )14(: ذمم دائنة:  14

بآالف الرياالت السعودية

20152014

153,31514٦,0٧٥مقاولون 

13,75114,020موردون )أ(

6,095٧,28٣دفعات مقدمة من عمالء

272٣02أخرى

173,4331٦٧,٦80املجموع

)أ( يتضمن املوردون مبلغ 11٥.000 ألف ريال سعودي كرصيد مستحق إلى طرف ذي عالقة )راجع إيضاح ٧ ج ) 1 ((. 

إيضاح )15(: مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:  15

بآالف الرياالت السعودية

20152014

555,757٦04,٣٣٥مخصص زكاة )ج(

38,833٦٧,٣٩4إيرادات غير محققة

35,358٣٥,٣٩٧دائنو توزيعات أرباح

24,3838٣,00٧أعباء صكوك اسالمية

23,0461٥,٩12مصاريف مستحقة

19,97220,٥21أعباء مرابحات إسالمية

697,34982٦,٥٦٦املجموع
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أ(   العناصر األساسية لوعاء الزكاة هي كما يلي: 

وعاء الزكاة
بآالف الرياالت السعودية

20152014
11,742,38411,٦84,٩14رأس املال واالحتياطي النظامي في بداية السنة

546,432٥8٩,٥1٥املخصص في بداية السنة بعد طرح املبالغ املدفوعة خالل السنة
373,019٥٩2,222صافي الدخل املعدل للسنة )إيضاح 1٧/ب(

5,825,132٥,٣0٧,٩0٧األرباح املبقاة بعد التوزيعات
172,0854٥1,٣٩4املرابحة االسالمية

4,312,5002,812,٥00الصكوك االسالمية
22,971,55221,4٣8,4٥2مجموع وعاء الزكاة

)22,2٧٩,1٧0()22,622,706(مجموع الخصومات بعد التعديل
 )840,٧18(348,846 وعاء الزكاة

 14,820  9,325مخصص الزكاة املقدر للسنة

ب(  صافي الدخل املعدل للسنة:

صافي الدخل املعدل
بآالف الرياالت السعودية

20152014
368,482٥8٩,٥1٥دخل السنة قبل الزكاة

4,5372,٧0٧مخصصات
373,019٥٩2,222صافي الدخل املعدل

ج(  إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر

20152014
604,335٦00,24٥الرصيد، بداية السنة

9,32514,820الزكاة التقديرية للسنة الحالية 
 )10,٧٣0( )57,903(املدفوع خالل السنة

555,757٦04,٣٣٥مخصص الزكاة املقدر،  نهاية السنة

استلمت الشركة الربط الزكوي من مصلحة الزكاة والدخل عن السنوات  200٣ إلى 200٩، ولم تستلم حتى اآلن الربط الزكوي من مصلحة الزكاة والدخل عن السنتين 2010 و 2011. إن 

 قيد اإلعداد من قبل الشركة.
ً
اإلقرار الزكوي املوحد لألعوام 2012 , 201٣ و 2014 هو حاليا
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إيضاح )16(: مخصص مكافأة نهاية الخدمة:  16
يمثل هذا البند رصيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة. وقد كانت الحركة خالل السنة كالتالي:

بآالف الرياالت السعودية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر
20152014

18,5441٧,٣48الرصيد، بداية السنة
4,5372,٧0٧املحمل على املصاريف خالل السنة

 )1,٥11()2,108(املدفوع خالل السنة
20,97318,٥44الرصيد، نهاية السنة

إيضاح )17(: رأس المال:  17
لدى الشركة 1,080,000,000 سهم عادي من فئة واحدة, مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد، والتي ال تتمتع بأحقية دخل ثابت.

إيضاح )18(: ربحية السهم:  18
تم احتساب ربحية السهم األسا�سي واملخفض على أساس البيانات التالية:

بآالف الرياالت السعودية

20152014

 األرباح

ألغراض العائد األسا�سي للسهم الواحد: 

739,4081,01٩,٩14دخل السنة من أنشطة األعمال

359,157٥٧4,٦٩٥صافي دخل السنة

سهمسهم عدد األسهم 

ألغراض العائد األسا�سي للسهم الواحد: 

1,080,000,0001,080,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية 

ليس هناك أي تخفيض لألسهم العادية وعلى هذا النحو فإن احتساب ربحية السهم األسا�سي واملخفض يتم بشكل متسق.
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إيضاح )19(: األدوات المالية وإدارة المخاطر:  19
تتكون األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية، وتشمل املوجودات املالية: النقد وأرصدة البنوك، واملستحق من أطراف ذات عالقة والذمم املدينة والذمم املدينة األخرى، بينما 

تشمل املطلوبات املالية الذمم الدائنة واملستحقات واملستحق إلى طرف ذي عالقة والقروض اإلسالمية.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي عبارة عن الخسارة املالية للمجموعة في حال عدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بشكل أسا�سي من األرصدة لدى البنوك 

واملستحق من جهات ذات عالقة والذمم املدينة والذمم املدينة األخرى.

تقوم املجموعة بإيداع أرصدتها في عدد من املؤسسات املالية ذات القدرات االئتمانية العالية ولديها سياسة للحد من حجم أرصدتها املودعة في كل مؤسسة مالية.

تخضع الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى لشروط )عدم وجود ائتمان(، ولكن في بعض الحاالت تكون هناك جداول دفع لبعض العمالء أو يطلبون الدفع على فترات مختلفة، 

وفي هذه الحاالت تكون املجموعة معرضة ملخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ املستحق من هؤالء العمالء، غير أنه في هذه الحاالت تقوم املجموعة بتأجيل التسليم النهائي أو حيازة املمتلكات 

 مع وجود مخصصات 
ً
للتقليل من املخاطر حتى يتم دفع املبلغ بالكامل وفقا للعقد. ويتم بصفة دورية إكمال مراقبة األرصدة ومتابعتها وبالتالي يكون تعرض املجموعة للخسائر محدودا

مناسبة للمبالغ املشكوك في تحصيلها، عند الحاجة لذلك.

مخاطر معدالت العمولة

تتعلق مخاطر معدالت العمولة بالتغير في معدالت العمولة املتاحة عند إعادة التفاوض حول األدوات املالية التي تتأثر باألوضاع املالية الحالية للسوق العالمي. إن املجموعة معرضة ملخاطر 

معدالت العموالت فيما يتعلق بتعهدات العمولة العائمة التي يتم املوافقة عليها وتسهيالت املرابحة اإلسالمية األخرى )قروض متجددة( التي يتم الحصول عليها من بنوك محلية .

يتم إعادة التفاوض حول معدالت القروض املتجددة قصيرة األجل عند تجديد كل عرض للحصول على أفضل معدل عمولة لعكس املواصفات املالية للمجموعة وتصورها للمخاطر.

تتبع املجموعة سياسة مقايضة أسعار عمولة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدالت العمولة، وتعتمد معدالت العمولة للقروض العاملية للمجموعة على أسعار ليبور في حين 

تعتمد قروضها املحلية على أسعار سايبور، وبالتالي فإن تعرض املجموعة ملخاطر العموالت متفاوت وفقا للتغيرات في أسعار ليبور وسايبور.

مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات في االعتراف باملوجودات أو الحصول على األموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية. 

تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر األموال والتدفقات النقدية الناشئة عن االعتراف باملوجودات ملقابلة أية التزامات حالية ومستقبلية. 
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مخاطر العمالت األجنبية

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن املجموعة غير معرضة ملخاطر 

 بهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.
ً
عمالت جوهرية حيث أن العملة الرئيسية التي تتعامل بها هي الريال السعودي وهو ثابت حاليا

القيمة العادلة لألدوات املالية

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك و بشروط تعامل عادلة. وحيث أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للتكلفة التاريخية، فقد تظهر 

فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة، وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف بشكل كبيرعن قيمها الدفترية.

إيضاح )20(: االرتباطات الرأسمالية:  20

يوجد على املجموعة بتاريخ ٣1 ديسمبر 201٥ ارتباطات رأسمالية تتمثل في الجزء غير املنفذ من عقود تطوير املشاريع والبالغة 4٩ مليون ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2014: 81 مليون ريال 

سعودي(، وااللتزام باألداء والتزامات تنفيذ من خالل كفالة بنكية بقيمة ٧4 مليون ريال سعودي مقابل ذمم محصلة ) ٣1 ديسمبر 2014: ٧4 مليون ريال سعودي(.
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