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نشاط الشركة

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري هــي شــركة مســاهمة ســعودية، تأسســت عــام 1994م بموجــب 

ــت إلــى شــركة مســاهمة بموجــب القــرار  ســجل تجــارى رقــم )1010160195(، وفــي عــام 2005م تحول

الــوزاري رقــم )1021( الصــادر بتاريــخ 1426/6/10هـــ الموافــق 2005/7/١٧م.  تعمــل الشــركة فــي المملكة 

 مــن 
ً
ــر العقــاري نشــاطها الرئيســي. وقــد أسســت الشــركة عــددا العربيــة الســعودية، ويمثــل التطوي

الشــركات التابعــة لهــا ذات المســؤولية المحــدودة  لتســهيل مزاولــة أعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا 

ــى  ــز عل ــدالً مــن التركي ــع القاعــدة االســتثمارية، ب ــع مصــادر الدخــل مــن خــالل تنوي االســتراتيجية بتنوي

مصــدر أو مصــادر محــددة مــن مكونــات الســوق المختلفــة. وتعمــل الشــركة فــي األنشــطة التاليــة:

n التطوير العقاري 

n إدارة األمالك والتأجير 

n األنشطة االستثمارية 

شركة دار األركان للتطوير العقارياالسم التجاري:  

شركة مساهمـة عامةالصفة القانونية: 

10,800,000,000 ريال سعـوديرأس المال الحالي: 

1,080,000,000 سهمعدد األسهـم الحالية:  

10 رياالتالقيمة االسمية للسهـم: 

مدينة الرياض - طريق المعذرالمقر الرئيسي:  
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اإلخوة المساهمون الكرام 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،

يســعدني ويطيــب لــي باألصالــة عــن نفســــي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء 

مجلــس اإلدارة، أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة دار األركان عــن 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م.

لقــد نجحــت دار األركان فــي المحافظــة علــى أدائهــا المســتقر والمتميــز 

رغــم تقلبــات الظــروف االقتصاديــة وتحديات األســواق المحليــة والعالمية. 

وقــد تحقــق هــذا النجــاح بفضــل اللــه أوالً، ثــم بفضــل متانــة الوضــع المالــي 

ــدؤوب لمنســوبيها وانتهــاج اســتراتيجية  ــرة والعمــل ال للشــركة والمثاب

اســتثمارية حــذرة مــع اغتنــام الفــرص االســتثمارية الســانحة بســرعة 

ومرونــة.

وخــالل عــام 2017م، واصلــت دار األركان اســتراتيجيتها طويلــة األجــل نحــو 

توســيع تواجدهــا الجغرافــي وتنــوع مصــادر إيراداتهــا، مــن أجــل تعزيــز 

ــر شــركة  ــي واالقليمــي والعالمــي كأكب ــد المحل ــى الصعي مكانتهــا عل

ــة مدرجــة فــي الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. عقاري

ــززت  ــي فــي عــام 2017م وع ــى أدائهــا المال لقــد حافظــت دار األركان عل

ــى  ــل عل ــرز الدالئ ــد مــن النمــو، وكان مــن أب ــق مزي طموحاتهــا فــي تحقي

المكانــة الماليــة التــي حظيــت بهــا الشــركة ذلــك الطلــب الكبيــر والثقــة 

العاليــة مــن قبــل جمهــور المســتثمرين المحلييــن والدولييــن عندمــا 

أصــدرت الشــريحة الرابعــة مــن برنامــج الصكــوك اإلســالمية بقيمــة 500 

ــل مــن نفــس العــام. ــة شــهر أبري ــون دوالر أمريكــي فــي بداي ملي

المنقضــي،  العــام  نهايــة  وقبــل 

أطلقنــا بــكل فخر باكورة مشــاريعنا 

العالميــة فــي إمــارة دبــي، والــذي 

ــرج ســكني  ــل فــي مشــروع ب تمث

مــن  داخليــة  بتصميمــات  متميــز 

إبــداع المصمــم اإليطالــي »روبرتــو 

كافالــي« يطــل علــى قنــاة دبــي 

بالتواجــد  نكتــف  ولــم  المائيــة. 

اإلماراتــي،  الســوق  فــي  فقــط 

ــة التوســع  ــزم مواصل ــا نعت ــل إنن ب

عقاريــة  أســواق  فــي  والتواجــد 

واعــدة أخــرى فــي مختلــف أنحــاء العالــم، مــن أجل تقديــم أفضــل المنتجات 

والخدمــات العقاريــة لعمالئنــا وتقديــم االســتثمارات الجذابــة لمســتثمرينا 

المحلييــن والدولييــن.

ومــع احتفاظنــا بالمــالءة الماليــة القويــة وتوفيــر الســيولة التــي تمكننــا 

مــن تحقيــق التقــدم فــي اســتراتيجيتنا الطموحــة للتوســع والتنــوع، 

لــإدارات  هيكلــة  وإعــادة  مدروســة  تحــوالت  2017م  العــام  شــهد 

التنفيذيــة وتحديــث العالمــة التجاريــة لتجديــد روح وهويــة الشــركة، فضــالً 

عــن تعزيــز تواجدنــا فــي وســائط التواصــل الرقمــي علــى شــبكة اإلنترنــت 

ووســائل التواصــل االجتماعــي، واســتحداث شــعار جديــد لالحتفــاء بهــذا 

االنتقــال الناجــح واالتجــاه نحــو تحقيــق أهدافنــا المســتقبلية الطموحــة.

ــة  ــرق العملي ــة والط ــائل العلمي ــل الوس ــاج أفض ــى انته ــون عل ــا حريص إنن

ــادرات االســتراتيجية إلدارة ونمــو اســتثماراتنا ونســعى  واســتحداث المب

بشــكل حثيــث لتحويــل وتوظيــف الهيــكل التنظيمــي للشــركة بمــا يضمن 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ــت  ــم أفضــل مســتويات الخدمــة للعمــالء والمســتثمرين. وقــد أول تقدي

الشــركة األنشــطة التجاريــة المزيــد مــن االهتمــام والرعايــة ودعمهــا 

بإعــداد وتجهيــز أقســام جديــدة للمبيعــات والتســويق. كمــا نجحنــا فــي 

اســتقطاب أكثــر مــن مائتــي موظــف وموظفــة لشــغل وظائفهــم 

فــي تلــك األقســام، وإعدادهــم ألداء مهامهــم بحرفيــة وإتقــان مــن 

ــة وورش العمــل لضمــان تقديــم أفضــل  ــدورات التدريب خــالل إلحاقهــم بال

ــل رضــاء العمــالء عــن الخدمــات المقدمــة لهــم. مســتويات الجــودة وني

لقــد كان للتصميــم الجديــد للهيــكل التنظيمــي للشــركة أكبــر األثــر فــي 

تعزيــز أداءهــا وقدراتهــا التنافســية، والحفــاظ علــى مكانتهــا المرموقــة 

بيــن أفضــل الشــركات العقاريــة المتميــزة فــي المنطقــة. ومــن هــذا 

أهــداف  المســاهمة فــي تحقيــق  األركان علــى  دار  المنطلــق، تعمــل 

وتطلعــات رؤيــة المملكــة 2030 فــي القطــاع العقــاري. وســتلعب الحلــول 

 فــي تحقيــق تلــك 
ً
 أساســيا

ً
العقاريــة الذكيــة التــي تقدمهــا الشــركة دورا

التطلعــات، أمــالً فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة ومواكبــة 

االتجاهــات واالحتياجــات المجتمعيــة المســتمرة. وهــذا، ممــا ال شــك 

ــة القطــاع العقــاري فــي االقتصــاد الســعودي  ــى أهمي ــه، يؤكــد عل في

الــذي أثبتــت اإلحصــاءات الرســمية أنــه مــن أكبــر القطاعــات غيــر النفطيــة 

 فــي الناتــج المحلــي للمملكــة. 
ً

مســاهمة

الناجحــة  المبــادرات  مــن  العديــد  األركان  دار  أخــرى، قدمــت  ناحيــة  مــن 

فــي عــام 2017م وكان لهــا األثــر الكبيــر فــي تحقيــق قيمــة عاليــة 

للمســاهمين انعكســت مــن خــالل االرتفــاع الكبيــر فــي ســعر تــداول 

الســهم فــي األســواق الماليــة والــذي كان أفضــل األســهم تــداوالً فــي 

هــذا العــام. وأود هنــا أن أعــرب عــن خالــص الشــكر والتقديــر لمســاهمينا 

علــى والئهــم ودعمهــم المتواصــل.

 آخــر يضــاف إلــى ســجلها الحافــل 
ً
لقــد عاشــت دار األركان عامــا مميــزا

ــة صكــوك للقطــاع  ــزة »أفضــل صفق ــازت بجائ ــث ف ــز، حي ــاب والجوائ باأللق

فاينانشــيال  »جلوبــال  مــن  2017م«  للعــام  األوســط  بالشــرق  الخــاص 

كونســلتينج جــروب«، وجائــزة »أفضــل نظــام حوكمــة للشــركات فــي 

ــان«،  ــة »ذا يوربي ــن مجل ــام 2017م« م ــعودية للع ــة الس ــة العربي المملك

كمــا تــم إدراجهــا فــي قائمــة » أقــوى  100 شــركة عقاريــة فــي العالــم 

ــة  ــزة »الشــركة العقاري ــس الشــرق األوســط«، وجائ ــن »فورب ــي« م العرب

»ذا  مجلــة  مــن  2017م«  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  األولــى 

يوربيــان«، إلــى جانــب العديــد مــن الجوائــز الرفيعــة األخــرى.

وأود أن أعــرب بصفتــي الشــخصية عــن شــكري وامتنانــي لزمالئــي أعضــاء 

والحكيمــة  الصادقــة  ومشــورتهم  جهودهــم  علــى  اإلدارة  مجلــس 

 عــن الزمــالء أعضــاء المجلــس، أتقــدم بالشــكر 
ً

خــالل هــذا العــام. ونيابــة

والتقديــر لمديــري إدارات دار األركان، كمــا أخــص بالشــكر كل موظفــي 

ــاء  ــان وف ــبيل ضم ــي س ــدؤوب ف ــم ال ــى عمله ــركة عل ــوبي الش ومنس

الشــركة بوعودهــا والتزاماتهــا.

إننــا علــى ثقــة مــن اســتمرار األداء المتميــز لشــركة دار األركان خــالل 

العمــل  هــو  هدفنــا  وســيظل  بالتحديــات.  المليئــة  المقبلــة  الســنوات 

ــر  ــع لتحقيــق نجاحــات أكث ــا والتطل ــذل قصــارى جهدن ــدؤوب الصــادق وب ال

ــا المحليــة واإلقليميــة والعالميــة  ــا، وترســيخ مكانتن ــر مــن توقعاتن وأكب

فــي العــام الجديــد واألعــوام المقبلــة.

رئيس مجلس اإلدارة

يوسف بن عبدالله الشالش

إننــا علــى ثقــة مــن اســتمرار 
دار  لشــركة  المتميــز  األداء 
األركان خــالل الســنوات المقبلة 
وســيظل  بالتحديــات.  المليئــة 
الــدؤوب  العمــل  هــو  هدفنــا 
ــا  ــذل قصــارى جهدن الصــادق وب
مــن أجــل تحقيــق نجاحــات أكثــر 
ــا، وترســيخ  ــر مــن توقعاتن وأكب
مكانتنــا المحليــة واإلقليميــة 
والعالميــة فــي العــام الجديــد 

واألعــوام المقبلــة.



إلى السادة مساهمي 
شركة دار األركان للتطوير العقاري

السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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

 للعام المالي 2017م.
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2  أعمال وأنشطة الشركة 

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري شــركة مســاهمة ســعودية، بــدأت أعمالهــا عــام 1994م بموجــب ســجل تجــارى رقــم 1010160195، وفــي عــام 

2005م تحولــت إلــى شــركة مســاهمة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 1021 الصــادر بتاريــخ 1426/6/10هـــ، الموافــق 2005/7/17م. 

 مــن الشــركات التابعــة 
ً
تعمــل الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا ويمثــل التطويــر العقــاري نشــاطها الرئيســي، وقــد أسســت عــددا

لهــا ذات مســؤولية محــدودة لتســهيل مزاولــة أعمالهــا وتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية مــن خــالل تنويــع القاعــدة االســتثمارية وبالتالــي تنويــع 

مصــادر الدخــل. 

2 - 1   الشركات التابعة 

بلدنشاطها الرئيسيرأس المالاسم الشركةم
 التأسيس و النشاط 

نسبة 
الملكية

السجل 
الكيان النظاميالتجاري

500,000شركة دار األركان للمشاريع1
المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية 

)اإلنشاء/ الصيانة/ الهدم/ الترميم(.
ذات مسؤولية محدودة1001010247583%المملكة العربية السعودية

500,000شركة دار األركان للعقارات2
تطوير وتملك العقار وإقامة وتشغيل وصيانة 

المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة
ذات مسؤولية محدودة1001010254063%المملكة العربية السعودية

ذات مسؤولية محدودة1001010247585%المملكة العربية السعوديةشراء وتملك وتأجير العقارات واستثمارها500,000شركة دار األركان لالستثمار التجاري3

ذات مسؤولية محدودة1001010256421%المملكة العربية السعوديةاالستثمار والتطوير العقاري500,000شركة صكوك دار األركان4

500,000شركة صكوك األركان5
إدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء األراضي 

والمقاوالت العامة
ذات مسؤولية محدودة1001010274407%المملكة العربية السعودية

ذات مسؤولية محدودة1001010275449%المملكة العربية السعوديةاالستثمار والتطوير العقاري500,000شركة ثوابت االستثمار6

ذات مسؤولية محدودة1001010275448%المملكة العربية السعوديةاالستثمار والتطوير العقاري500,000شركة صكوك دار االركان الدولية7

ذات مسؤولية محدودة1001010521509%المملكة العربية السعوديةالتطوير واالستثمار العقاري وتأجير وادارة االصول100,000شركة دار األركان للممتلكات8

 لقواعد هيئة السوق المالية
ً
2-1-1  استثمارات ينطبق عليها تعريف الشركات التابعة وفقا

نسبة بلد التأسيس و النشاط نشاطها الرئيسيرأس المالاسم الشركةم
الملكية

السجل 
الكيان النظاميالتجاري

التطوير العقاري )تطوير مشروع قصر خزام(540,000,000شركة تطوير خزام العقارية 1
المملكة العربية 

السعودية
ذات مسؤولية 51%4030193909

محدودة

10,200,000شركة الخير كابيتال السعودية2
بالتعامل كأصيل ووكيل )باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية( 

والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في 
أعمال األوراق المالية

المملكة العربية 
السعودية

مساهمة سعودية 34%1010264915
مغلقة

3  وصف أنشطة الشركة ومدى تأثيرها في اإليرادات

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  داخــل  الشــركة  عمليــات  اغلــب  تتــم 

وهــي: رئيســية  قطاعــات  ثالثــة  إلــى  عملياتهــا  اإلدارة  وتقســم 

3 - 1   التطوير العقاري

التطويــر العقــاري يركــز علــى مبيعــات العقــارات الســكنية والتجاريــة 

واألراضــي لألفــراد والشــركات والمســتثمرين والمطوريــن. وقــد بلغــت 

اإليــرادات الناتجــة عــن قطــاع التطويــر العقــاري خــالل العــام المالــي 

ــل نســبة 96,83 ٪  ــال ســعودي تمث ــون ري ــه 4,585 ملي 2017م مــا قيمت

مــن إجمالــي اإليــرادات، مقارنــة بمــا قيمتــه 1,725 مليــون ريــال ســعودي 

تمثــل ٪92,20 مــن جملــة إيــرادات عــام 2016م.

3 - 2   إدارة األمالك والتأجير

 فــي 
ً
ــرا ــات تأثي ــر القطاع ــي أكب ــر ثان ــرادات إدارة األمــالك والتأجي ــل إي تمث

. وتتمثــل مصــادر إيــرادات إدارة 
ً
 أيضــا

ً
إيــرادات الشــركة وأســرعها نمــوا

األمــالك والتأجيــر فــي اإليجــارات الناتجــة عــن اســتثمار العقــارات التجاريــة 

والســكنية، باإلضافــة إلــى الدخــل الناتــج عــن إدارة وتشــغيل وصيانــة 

المبانــي الســكنية والتجاريــة. خــالل العــام 2017م، وصلت اإليــرادات الناتجة 

عــن شــريحة إدارة األمــالك والتأجيــر إلــى 150مليــون ريــال ســعودي وهــو 

مــا يمثــل )3,17٪( مــن إيــرادات الشــركة مقابــل 146 مليــون ريــال ســعودي 

تمثــل نســبة )7,80٪( مــن إيــرادات الشــركة فــي عــام 2016م. 

1439ه  اآلخــر  10ربيــع  بتاريــخ  األركان   دار  شــركة  إدارة  مجلــس  قــرر 

ــهم  ــن أس ــرح 30٪ م ــى ط ــة عل ــمبر 2017م بالموافق ــق 28 ديس المواف

ــن شــركة ســامبا لألصــول  ــم تعيي ــارات،. وقــد ت شــركة دار األركان للعق

وإدارة االســتثمار )ســامبا كابيتــال( كمستشــار مالــي إلدارة هــذا الطــرح. 

ــى  ــة للحصــول عل ــة الســوق المالي ــزم الشــركة التقــدم لهيئ ــث تعت حي

الموافقــات الرســمية. 

الجديــر بالذكــر أن شــركة دار األركان للعقــارات مملوكــة بالكامــل لشــركة 

دار األركان للتطويــر العقــاري ويتركــز نشــاطها فــي تطويــر وإدارة األصــول 

مــن  مجموعــة  للعقــارات  األركان  دار  وتمتلــك شــركة  للدخــل،  المــدرة 

األصــول فــي مــدن المملكــة تقــدر قيمتهــا بـــأكثر مــن 2,7 مليــون ريــال. 

الجديــر بالذكــر ان إجــراءات الطــرح التــزال فــي مراحلهــا االوليــة مــن تقييــم 

االصــول ودراســة الســوق ومــن ثــم التقــدم بالطلــب الــى هيئــة الســوق 

الماليــة.

3 - 3   األنشطة االستثمارية

تتمثــل إيــرادات األنشــطة االســتثمارية فــي الدخــل الناتج عن االســتثمارات 

ــة  ــرى إدارة الشــركة أنهــا مكمل ــي ت االســتراتيجية فــي الشــركات والت

ــة. وخــالل العــام 2017م، حققــت الشــركة  لعمليــات دار األركان التطويري

صافــي ربــح مــن هــذه االنشــطة االســتثمارية 21 مليــون ريــال  مــا نســبته  

)3,71 ٪( مــن صافــي الربــح اإلجمالــي للشــركة.

ال يوجــد عناصــر جوهريــة أخــرى مؤثــرة علــى الدخــل الصافــي للشــركة 

خــالل عــام 2017م. ومــع ذلــك، فقــد حققــت الشــركة خــالل عــام 2017م 

 علــى الودائــع اإلســالمية ذات األجــل القصيــر بلغــت 36,7 مليــون ريــال 
ً
أرباحــا

ومثلــت مــا نســبته )6,6٪( مــن صافــي الدخــل.
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4  نظرة عامة على القطاع العقاري السعودي

4 - 1   الوضع الراهن لسوق العقار السعودي

ال يــزال القطــاع العقــاري الســعودي يحضــى بفــرص نمــو، مســتفيًدا 

بمجوعــة مــن العوامــل مســتفيدا منهــا زيــادة الطلــب علــى العقــارات 

الســكنية والتجاريــة نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان.

يقــدر عــدد ســكان المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو 32.6 مليون نســمة 

كمــا فــي 31 يوليــو 2017م، وهــو مــا يمثــل نمــًوا بنســبة ٪2.6 مقارنــة بـــ 

ــا كمــا فــي 31 يوليــو 2016 كمــا يقــدر البنــك الدولــي أن عــدد 
ً
31.8 مليون

ســكان المملكــة ســيصل إلــى 35.5 مليــون بحلــول عــام 2025 وحوالــي 

43.2 مليــون بحلــول عــام 2050. 

ــص الســكانية للمملكــة إرتفــاع معــدل  ــرز الخصائ وبشــكل عــام ومــن أب

 حيــث أن أكثــر مــن نصــف 
ً
النمــو الســكاني، أن المجتمــع يعتبــر شــابا

ــة  ــهدت المملك ــا ش ــام ، كم ــن 30 ع ــت س ــعوديين تح ــن الس المواطني

التحضــر الســريع فــي العقــود األخيــرة، حيــث ان أكثــر مــن 80 ٪ من ســكان 

 فــي المــدن و يتركــز حوالــي نصــف الســكان فــي 
ً
المملكــة يعيــش حاليــا

أهــم ســت مــدن فــي الريــاض وجــدة ومكــة والمدينــة والطائــف والدمــام، 

ــى 3.3  ــى المســاكن إل ــب عل ــي الطل عليــه، مــن المتوقــع أن يصــل إجمال

مليــون وحــدة.

ــك  ــا فــي ذل ــة الســعودية، بم ــاري فــي المملكــة العربي إن القطــاع العق

القطــاع الســكنى ، والــذي يعــد جــزًءا كبيــًرا مــن قطــاع العقــارات،  ينمــو 

مدفوًعــا باقتصــاد قــوي ومتنــاٍم فضــالً عــن أساســيات ديموغرافيــة 

مواتيــة.

ويوضــح الجــدول التالــي أهــداف وزارة اإلســكان ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي   للمملكــة 2020م، ومؤشــرات األداء التــي ســيتم مــن خاللهــا قيــاس 

مــدى تحقيــق تلــك األهــداف:

معيار عالميمعيار إقليميالمستهدف 2020خط األساسمؤشر األداءالهدف االستراتيجي

تحسين أداء القطاع العقاري ورفع 

مساهمته في الناتج المحلي

20 ٪ 13 ٪ 10٪  5 ٪ نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي

11 ٪ 6 ٪ 7٪ ٪4 نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري

26 يوم44 يوم60 يوم730 يوممتوسط الوقت المطلوب العتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني

تحفيز المعروض العقاري ورفع 

اإلنتاجية لتوفير منتجات سكنية 

بالسعر والجودة المناسبة

مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي
دخل الفرد السنوي

3 مرة6.7 مرة5 مرة10 مرة

نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل
شركات التطوير العقاري المعتمدة

ال ينطبقال ينطبق30 ٪ 10 ٪ 

نسبة الوحدات السكنية التي تم توفيرها في السوق)شاغرة أو جديدة( الى عدد 
مستحقي الدعم

ال ينطبقال ينطبق50 ٪ 10 ٪ 

تمكين المواطنين من الحصول 

على تمويل سكني مناسب

 64 ٪ 48 ٪ 52 ٪ 47 ٪ نسبة التملك األسر السعودية

75 ٪ 16 ٪ 15 ٪ 8 ٪ نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي )غير النفطي(

ال ينطبقال ينطبق40 ٪ 0 ٪ نسبة األسر الحاصلة على تمويل سكني من األسر المدرجة في مسارات التملك

ال ينطبقال ينطبق60 ٪ 0 ٪ نسبة األسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني

ال ينطبقال ينطبق5 سنة15 سنةمتوسط مدة االنتظار للحصول على تمويل سكني

ــادة المشــاريع الســكانية  ــدرس وزارة اإلســكان زي ــاري، ت ــر العق ــال التطوي ــز النمــو فــي مج ــى مــا ســبق، وفــي إطــار جهودهــا لتحفي ــة إل وباإلضاف

بتســهيل االجــراءات عــن طريــق نظــام النافــذة الواحــدة العتمــاد مخططــات التطويــر وترخيــص البيــع علــى الخارطــة والــذي يهــدف لخفــض تكاليــف 

ــك الوحــدات العقاريــة، إضافــة إلــى تطويــر وتحفيــز روح المنافســة بيــن المطوريــن، واإلســهام فــي زيــادة المعــروض مــن خــالل تنميــة المشــاريع 
ّ
تمل

ــة. العقاري
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4 - 2   مستجدات أنظمة الرهن العقاري والتأثير المتوقع 

فــي شــهر فبرايــر مــن عــام 2016م، رفعــت مؤسســة النقــد العربــي 

ــن  ــى 85 ٪ م ــن 70 ٪ إل ــاري م ــل العق ــى للتموي ــد األقص ــعودي الح الس

 الحــد 
ً
قيمــة الوحــدة الســكنية المطلــوب تمويلهــا )ممــا قلــل فعليــا

األدنــى المطلــوب دفعــه للوحــدة الســكنية مــن 30 ٪  إلــى 15 ٪(.و مؤخــرا، 

قامــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي برفــع الحــد االقصــى للتمويــل 

العقــاري مــن 85٪ إلــى 90٪ لمشــتري الوحــدة الســكنية للمــرة االولــى. 

مــن المتوقــع ان تســهم هــذه الزيــادة فــي ارتفــاع الطلــب الفعــال علــى 

الوحــدات الســكنية.

4 - 3   رسوم االراضي البيضاء 

وافــق مجلــس الــوزراء فــي يونيــو 2016 علــى بعــض اللوائــح إلدخــال ضريبــة 
األراضــي البيضــاء. ومــن الســمات البــارزة لهــذه اللوائــح تشــمل:

تعــرف األرض البيضــاء بأنهــا أرض فارغة مخصصة لالســتخدام الســكني   .1
والتجــاري ضمــن حــدود النمــو الحضــري لجميــع المــدن فــي جميــع أنحــاء 

المملكة.

تفــرض الضريبــة علــى مراحــل علــى األراضــي التــي تســتوفي المعاييــر   .2
التاليــة:

المرحلة األولى:

األراضــي غيــر المطــورة أكثــر مــن عشــرة آالف متــر مربــع ضمــن مشــاريع 
التطويــر المخطــط لهــا المعتمــدة ســيتم فــرض ضرائــب عليهــا.

المرحلة الثانية:

 ســيتم فــرض ضرائــب علــى مالــك األرض مــن قطــع األراضــي الكبيــرة 

)التــي تزيــد عــن عشــرة آالف متــر مربــع( بفــرض أن ذلــك يتعلــق بالمواقــع 
التــي تــم خدمتهــا باســتخدام البنيــة التحتيــة األفقيــة )الطــرق، الطاقــة، 

الصــرف، إلــخ(.

المرحلة الثالثة:

يخضــع مــالك األراضــي مــن قطــع األرض األصغــر )أكثــر مــن خمســة آالف 
متــر مربــع( فــي مشــاريع التطويــر المخطــط لهــا المعتمــدة للضريبــة.

المرحلة الرابعة: 

ــر  يخضــع مــالك األراضــي مــن قطــع األرض التــي تتجــاوز عشــرة آالف مت
ــة. ــة واحــدة للضريب ــع فــي مدين مرب

الضريبــة،  عــن تحصيــل  اإلســكان مســؤولة  وزارة  تكــون   .3
باإلضافــة إلــى أي غرامــات مفروضــة علــى أصحــاب األراضــي 
ــن  ــون القواعــد واألنظمــة. وقــد ســبق أن أعل ــن يتجاهل الذي
ــة األرض. ــن قيم ــة بنســبة 2.5 ٪ ســنويا م ــدل الضريب ــن مع ع

ومــن المتوقــع أن يســفر القانــون الجديــد عــن تغييــر جوهــري فــي ســوق 
العقــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويســاعد علــى تحفيــز المزيــد 

مــن التطويــر لمعالجــة النقــص فــي اإلســكان لمتوســطى   الدخــل.

5  نموذج عمل الشركة

ــو  ــة نم ــرن يســتهدف مضاعف ــل م ــى شــركة دار األركان نمــوذج عم تتبن

أصــول وأربــاح الشــركة. لــذا، تســتثمر الشــركة مبالــغ ماليــة ضخمــة فــي 

ــن الشــركة 
ِّ
كل مشــروع يســتوفي الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة وُيمك

ــة،   لهــذه الغاي
ً
ــا ــة. وتحقيق ــة المضاف ــى معــدل للقيم ــق أعل ــن تحقي م

تركــز الشــركة علــى شــراء األراضــي غيــر المطــورة فــي المراكــز الحضريــة 

الكبــرى التــي تتوفــر فيهــا قــدرات شــرائية عاليــة، وتحقيق قيمــة مضافة 

باكتمــال كل مرحلــة مــن مراحــل التطويــر. وتمــر عمليــات التطويــر بعــدة 

 لخطوات دقيقة تضمن زيادة القيمة المضافة في كل مرحلة وهي كما يلي:
ً
مراحل وفقا

المنتجالمدخالتمرحلة التطوير

توفير األرض1

-   أسس اختيار األرض والتحقق من إجراءات الملكية القانونية.
-   شراء األرض.

-   االستثمار في األرض.
-   مقترح استثمار أو تطوير األرض مع خطة العمل ودراسة جدوى.

أصل يتميز بملكية قانونية وإمكانية جيدة للتطوير من خالل مقترح الجدوى 
االستثمارية

التخطيط للمشروع2

-   تنظيم المشروع.
-   وضع استراتيجية وإجراءات تنفيذ المشروع.
-   وضع استراتيجية وإجراءات إدارة المشروع.

-   تخصيص الموارد.

هيكل مشروع متكامل شامالً تخصيص الموارد وخطة عمل فاعلة

تطوير الموقع3

-   التصميم والتخطيط.
-   الحصول على التراخيص الالزمة.

-   تهيئة الموقع بما في ذلك أعمال الحفر والردم.
-   تخطيط األرض وتقسيمها إلى مناطق.

قطع أراضي شبه مطورة

تطوير البنية التحتية4
-   المواد والتقنيات.

-   رصف الطرق وممرات المشاة وأعمال تنسيق الموقع
-   شبكات الخدمات والمرافق المختلفة.

قطع أراضي مطورة بالكامل

تطوير البنية الفوقية5

-   التصميم.
-   خطة اإلنشاء.

-   المواد والتقنيات.
-   أعمال الفحص واالختبار.

وحدة سكنية أو تجارية شبه جاهزة

التشطيب والديكور6

-   تشكيل وتغطية المرافق السكنية والتجارية.
-   األعمال الميكانيكية والكهربائية.

-   أعمال النجارة واأللومنيوم.
-   أعمال اللياسة وتركيب البالط والدهان.

-   أعمال الديكور الداخلية والخارجية.

وحدة سكنية أو تجارية منجزة وجاهزة لإيجار أو البيع

خدمات ما بعد البيع    أو 7
التأجير 

-   صيانة مجانية لمدة عام.
-   ضمان على الهيكل اإلنشائي لمدة ١٠ أعوام.

-   تزويد العمالء بمخططات الوحدات السكنية أو التجارية التي توضح كافة التجهيزات للتسهيل 
-   من عمليات الصيانة الوقائية والصيانة العالجية إن دعت الضرورة.

-   القيام بأعمال المسح الميداني الدوري للوقوف على مدى رضا العميل.

وحدة سكنية أو تجارية مضمونة وعالية الجودة

تتغيــر االســتراتيجيات التــي توظفهــا دار األركان لتطبيــق نمــوذج العمــل مــن مشــروع آلخــر ووفــق ظــروف الســوق ومحــددات كفــاءة االســتثمار التــي 

تعتمــد بدورهــا علــى عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وتجاريــة وماليــة. وينصــب تركيــز الشــركة علــى تعزيــز مورادهــا مــن خــالل ثــالث شــرائح لألعمــال 

وهــي:

1/  تطوير وبيع األراضي.

2/  تطوير وبيع المباني السكنية والتجارية. 

3/  تكوين محفظة أصول استثمارية للتأجير.



25

24

وتكمــن رؤيــة الشــركة فــي أن تكــون أفضــل مــزود للحلــول العقاريــة 

بالمملكــة مــن خــالل إظهــار القــدرة علــى تبنــي مناهــج مالئمــة لمختلــف 

المشــاريع. لــذا، فإنهــا تقــوم فــي بعــض المشــاريع بتطويــر األراضــي 

وإنشــاء عــدد محــدود مــن المســاكن، ومــن ثــم بيــع المســاكن لألفــراد. 

، قــد تقــوم الشــركة ببيــع األراضــي المطــورة أو شــبة المطــورة 
ً
ــا وأحيان

للشــركات والمســتثمرين وصغــار المطوريــن، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 

تطويــر المشــروع بالكامــل وتنميــة اســتثمارات الشــركة العقاريــة األخــرى 

بجانــب المشــروع. وبالمثــل، قــد تنتهــج الشــركة فــي بعــض األحيــان منهــج 

ــر الحضــري الشــامل ومــن ثــم تبيــع المســاكن لألفــراد وتحتفــظ  التطوي

ببعــض العقــارات الســكنية والتجاريــة ضمــن محفظــة األصول االســتثمارية 

ألغــراض التأجيــر. 

وتعتــزم دار األركان االســتمرار فــي االســتفادة مــن خبرتهــا فــي التطويــر 

العقــاري لتنفيــذ المزيــد مــن مشــاريع التطويــر العقــاري الدولــي. يعتمــد 

قــرار دار األركان علــى بــدء عمليــات فــي بلــد معيــن علــى العديــد مــن 

ــة  ــة التنمي ــي، وحال ــادي والسياس ــتقرار االقتص ــمل االس ــل، تش العوام

الناشــئة حيــث يمكــن تحقيــق  البلــد )مواتيــة لالقتصــادات  فــي ذلــك 

ــد المســتهدف وظروفــه  ــى(، ومســتوى المنافســة فــي البل ــد أعل عوائ

ــة. ــة الكلي االقتصادي

حيــث افتتحــت شــركة دار األركان مكاتــب مبيعــات فــي دبــي وســراييفو 

فــي يونيــو وســبتمبر 2017م، علــى التوالــي كجــزء مــن اســتراتيجية النمو 

الدوليــة. كمــا أطلقــت الشــركة أول مشــروع تطويــر عقــاري عالمــي لهــا 

فــي ديســمبر 2017م علــى قنــاة دبــي، اإلمــارات العربية المتحدة )مشــروع 

فلورنــس ُحبــي( وهــو عبــارة عــن تطويــر لشــقق تتوافــق ومتطلبــات 

الســوق مــع تصميمــات داخليــة فاخــرة مــن تصميــم روبرتــو كافالــي. 

وإجمــاالً، يمكننــا تلخيــص الميــزة التنافســية لشــركة دار األركان فــي أنهــا 

تتمحــور حــول التركيــز علــى إقامــة المجمعــات الســكنية الكبيــرة التــي 

تعظــم القيمــة المضافــة خــالل مراحــل التطويــر األفقيــة والرأســية كمــا 

يلــي:

5 - 1   التطوير األفقي

تطوير البنية التحتية

أراضــي مشــاريع عقاريــة فــي مناطــق عاليــة  اســتهداف   n
الطلــب واالســتحواذ عليهــا أو الحصــول علــى حــق تطويــر 

والتطويــر. اإلدارة  عقــود  خــالل  مــن  األراضــي 

إعــداد خطــط التطويــر مســتخدمين فــي ذلــك التصاميــم   n
الدقيقــة والمفصلــة، والحصــول علــى الموافقــات والتصاريــح 

النظاميــة الالزمــة.

إنشاء شبكات البنى التحتية الرئيسة.  n

السعي لتشكيل تحالفات استراتيجية مع المطورين   n
اآلخرين للعمل من أجل تعظيم القيمة.

بيع األراضي للمطورين اآلخرين والمستثمرين   n
والمستهلكين.

5 - 2   التطوير الرأسي

تطويــر وبنــاء مشــاريع كبــرى تتجــاوز فــي أهميتهــا الحصــول   n
علــى إيــرادات مباشــرة إلــى التأثيــر االيجابــي بشــكل كبيــر 

علــى قيمــة المجتمعــات المحيطــة بهــذه المشــاريع.

تتنــوع المشــاريع الكبــرى التــي تطورها شــركة دار األركان ما   n
بيــن: )أ( مشــاريع للبيــع )وحــدات ســكنية/ تجاريــة( بهــدف ضــخ 
ــل المخاطــر، أو )ب( أصــول  الســيولة المســتخدمة فــي تقلي
تشــغيلية )مســاحات تجاريــة ومجمعــات ســكنية لإيجــار(، 
إدارة األمــالك  إلــى  بنائهــا تتحــول  والتــي بمجــرد اكتمــال 

ــر. ــد مــن التأجي ــى عوائ ــر لتشــغيلها والحصــول عل والتأجي

6  االستراتيجية 

علــى الرغــم مــن التقلبــات األخيــرة التــي تســود القطــاع العقــاري، 
ــي  ــة ف ــة بأهدافهــا االســتراتيجية المتمثل تظــل دار األركان ملتزم
التســوق  ومراكــز  والمســاكن  المتكاملــة  المجتمعــات  تطويــر 
واألعمــال التــي تخــدم الطبقــة الوســطى اآلخــذة فــي النمــو مــن 

المجتمــع الســعودي. 

ــر  ــا العاليــة علــى تطوي ــه ثــم التركيــز علــى قدراتن وبفضــل مــن الل
ــأداء  ــة ب ــال ناجح ــام بأعم ــن القي ــا م ــد تمكنن ــات، فق ــك المجتمع تل
تشــغيلي عــاٍل ومركــز مالــي قــوي وســمعة طيبــة فــي الســوق 

الســعودي.

أتــاح تطويــر المجتمعــات العمرانيــة الكبيــرة المتكاملــة الفرصــة 
الســتمرار نمــو نشــاطاتنا التجاريــة الثالثــة فــي مجــال التطويــر 
العقــاري وهــي تطويــر األراضــي والتطويــر الســكني والتجــاري 
وإدارة األمــالك والتأجيــر واالســتثمار فــي الشــركات ذات الصلــة 

بالمجــال العقــاري. 

ويتمثــل هدفنــا فــي خفــض المخاطــر والتقلبــات وتحســين الربحيــة 
واإليــرادات عــن طريــق االســتمرار فــي سياســة تنويــع مصــادر الدخــل 
واإليــرادات مــن مختلــف مصــادر الدخــل. وســوف نعمــل علــى زيــادة 
ــى نشــاط  ــة مــن خــالل خفــض االعتمــاد عل ــا التجاري ــرادات أعمالن إي
ــي األصــول  ــادة االســتثمار ف ــد رئيســي وزي ــر األراضــي كراف تطوي
المــدرة للدخــل واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لبنــاء وحــدات 

ــة للشــركة. ــر ضمــن الخطــط التطويري ــة أكث ســكنية وتجاري

6 - 1   مخزون أراضي متنوع 

تســعى شــركة دار األركان للحصــول واالســتحواذ علــى االراضــي ذات 
الجــودة العاليــة والمواقــع االســتراتيجية والقيمــة المســتقبلية الواعــدة 
فــي مناطــق النمــو الرئيســية ، كمــا تســتثمر الشــركة فــي األراضــي 
التــي تملكهــا مــن خــالل تطويــر البنــى التحتيــة لهــا، وذلــك مــن أجــل تعزيــز 
قيمتهــا. وتضــع دار األركان نفســها فــي موضــع جيــد القتنــاص الفــرص 
فــي المســتقبل عندمــا تتحســن ظــروف الســوق، وتلتــزم بتحقيــق التوازن 
المســتمر مــا بيــن شــراء األراضــي المميــزة وإدارة التدفــق النقــدي بشــكل 

فعــال.
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ســتظل الشــركة تدفــع فــي اتجــاه تحويــل مســاحات متزايــدة مــن 
االراضــي المطــورة لتصبــح مخططــات علــى الخارطــة وعقــارات لاليجــار ممــا 
يســمح للشــركة االســتفادة مــن مزايــا تســريع دورة المنتــج العقــاري 

ــر المخاطــر. ــد مــن تاثي ــف والح وخفــض التكالي

6 - 2   التطوير السكني والتجاري 

6-2-1  المجتمعات العمرانية المتكاملة

تســتهدف دار األركان االســتفادة مــن فــرص التنميــة الناتجــة عــن تطويــر 

المجتمعــات العمرانيــة المتكاملــة وبنــاء أصــول ســكنية وتجاريــة بجــودة 

عاليــة بغــرض البيــع.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الخطــة االســتراتيجية التــي 

 لقطــاع العقــارات مــن خالل الســماح 
ً
 كبيــرا

ً
وضعتهــا الدولــة خصصــت دعمــا

بمزيــد مــن الضمانــات والتمويــل لمشــتري المنــازل، وتســعى الخطــة 

لتســهيل إجــراءات وزمــن الحصــول علــى الموافقــات، مــع تعــاون أفضــل 

مــع المطوريــن فــي مشــاريع اإلســكان، وكل هــذا يســير بالتــوازي مــع 

ــر فــي المملكــة. ــة ريادتهــا لقطــاع التطوي طموحــات دار األركان لمواصل

، فــإن نظــام الرهــن العقــاري والئحــة البيــع علــى 
ً
ووفــق مــا ذكرنــاه آنفــا

ــا دار األركان مــن إعــادة توجيــه الجهــود االســتراتيجية  الخارطــة قــد مكن

لتوفيــر المســاكن والعقــارات التجاريــة متعددة االســتخدامات للمشــترين 

ذوي الدخــل المتوســط ورجــال األعمــال ســواء فــي مشــروع شــمس 

 فــي مشــروع »جمــان«، أكبــر المجتمعــات العمرانيــة 
ً
الريــاض ومؤخــرا

المتكاملــة التــي نعمــل علــى تطويرهــا. كمــا ســنواصل البحــث عــن فــرص 

ــرى. ــة فــي المــدن الكب ــر المجمعــات الســكنية المتكامل ــدة لتطوي جدي

6-2-2  المساكن الميسرة 

لرؤيــة  األساســية  الركائــز  أهــم  بيــن  مــن  الميســرة  المســاكن  تعــد 

المملكــة 2030، والتــي تضــع نصــب عينيهــا تلبيــة الطلــب المتزايــد لعــدد 
 لكون شــركة دار األركان 

ً
كبيــر مــن الســكان ذوي الدخــل المنخفــض. ونظــرا

مــن أكبــر المطوريــن العقارييــن فــي المملكــة ولمــا تتمتــع بــه مــن خبــرات 
متراكمــة تمكنهــا مــن دعــم وتنفيــذ خطــط واهــداف وزارة االســكان 
ــكن  ــيكون الس ــذا، س ــر. ل ــكان الميس ــكلة اإلس ــل مش ــى ح ــة إل الرامي
الميســر احــد العناصــر االساســية محــل االهتمــام فــي خطــط واهــداف 
ــوات وزارة  ــتجابة لدع ــركة دار األركان االس ــتواصل ش ــذا وس ــركة. ه الش
اإلســكان للمشــاركة فــي تطويــر مشــاريع اإلســكان الميســر فــي كافــة 

أنحــاء المملكــة.

6-2-3  خدمات التطوير

شــجعت اإلمكانــات التــي تتمتــع بهــا دار األركان فــي مجــال تصميــم 

المتكامــل،  التطويــر  مــن مخططــات  الجــودة  عاليــة  نوعيــة  وتقديــم 

علــى المشــاركة كمنافــس علــى عــدة فــرص لتطويــر مجمعــات عمرانيــة 

طرحتهــا بعــض الجهــات مــن القطاعيــن العــام و الخــاص خــالل الســنوات 

الســابقة. وزاد الطلــب علــى خدمــات التطويــر أو المشــاركة المباشــرة 

فــي أعمــال التطويــر مــن مجــرد حاجــة الدولــة وغيرهــا مــن الجهــات 

ــى توظيــف  لالســتفادة مــن األراضــي ألغــراض االســتخدام الســكني إل

ــر  ــد فــي المملكــة إلدارة وتطوي ــرات دار األركان باعتبارهــا المطــور الرائ خب

ــاب األرض. ــن أصح ــة ع ــاريع نياب ــك المش تل

6-2-4  نمو عمليات إدارة األصول والتأجير

المــدى  علــى  التأجيــر  أصــول  قاعــدة  تنميــة  علــى  الشــركة  تعمــل 

المتوســط للحــد مــن تقلبــات الدخــل وتحســين الربحيــة. حيــث بلغــت  قيمــة 

ريــال  المحفظــة التأجيريــة خــالل عــام 2017م مــا يســاوي 3,3 مليــار 

ســعودي. واســتمر طلــب العمــالء الكبــار علــى تأجيــر وحــدات جديــدة فــي 

مشــاريع شــركة دار 

األركان بمــدن الريــاض ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. وســوف تواصــل 

ــول  ــر أص ــي تطوي ــة ف ــروعاتها المتكامل ــن مش ــتفادة م ــركة االس الش

ــروس و شــمس  ــار فــي مشــروعي شــمس الع ــة لإيج ســكنية وتجاري

الريــاض. كمــا ستســعى إلــى دعــم محفظــة األصــول بممتلــكات تأجيريــة 

إســكانية/ تجاريــة.

6 - 3   استثمارات استراتيجية أخرى 

تســعى الشــركة للحصــول علــى فــرص لالســتثمار فــي أنشــطة ُمكّملــة 

ــزز مــن  ــة وتع ــدوى اقتصادي ــاري شــريطة أن تكــون ذات ج ــر العق للتطوي

قيمــة أســهمها فــي المســتقبل المنظــور. 

6 - 4   استراتيجية تمويل متحفظة 

نجحــت الشــركة فــي تنويــع مصــادر التمويــل وتحســين قــدرات الســداد من 

أجــل دعــم نمــوذج أعمالهــا وخفــض مخاطــر الســيولة. وســوف تواصــل 

شــركة دار األركان البحــث عــن ســبل تنويــع مصــادر التمويــل األخــرى بغــرض 

دعــم التغييــرات االســتراتيجية فــي أعمالهــا. وفــي إطــار تطلعاتهــا 

تمويــل  عمليــات  زيــادة  علــى  الشــركة  تعمــل  ســوف  المســتقبلية، 

المشــاريع واألصــول المخصصــة للتأجيــر بحيــث تتناســب و االســتراتيجية 

التــي رســمتها لتنويــع مصــادر الدخــل.

تعــود عالقــة شــركة دار األركان بســوق الصكــوك اإلســالمية إلــى العــام 

2007م، حيــث تلتــزم الشــركة بالحفــاظ علــى هــذه العالقــة وتطويرهــا 

مســتقبالً بالتعامــل مــع أســواق الصكــوك المحليــة والدوليــة المتاحــة. 

وتســعى  معتــدل  مديونيــة  بمســتوى  األركان  دار  شــركة  وتتميــز 

ــتويات  ــين مس ــة وتحس ــل متحفظ ــط تموي ــاج خط ــي انته ــتمرار ف لالس

ــة.  ــل الحالي التموي

 بتصنيــف إئتمانــي مــن موديــز عنــد مســتوى بــي 
ً
تتمتــع دار األركان حاليــا

 )A3/P2(2كمــا تحظــى بتصنيــف وكالــة رام عنــد مســتوى أيه3/بــي )B1( 1

ــى عالقــات مســتمرة مــع وكاالت التصنيــف  وتلتــزم اإلدارة بالحفــاظ عل

االئتمانــي وتتخــذ كافــة الخطــوات الالزمــة لدفــع األداء نحــو آفــاق أوســع.

7  تطوير العقارات السكنية والتجارية 

تعــد شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري أحــد أكبــر شــركات القطــاع 

الخــاص فــي مجــال التطويــر واالســتثمار العقــاري فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية بمــا فــي ذلك تطويــر المجتمعــات العمرانية الضخمــة المخطط 

االســتخدام  ذات  التجاريــة  الســكنية  التطويــر  بعنايــة ومشــاريع  لهــا 

ــر  ــة فضــالً عــن مشــاريع التطوي ــر تجــارة التجزئ المتعــدد ومشــاريع تطوي

المشــتركة.
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يقــع المشــروع فــي المنطقــة الشــرقية قبالــة خليــج تــاروت. وتبلــغ 

مســاحة المشــروع )8,2( مليــون متــر مربــع مــن األراضــي شــبه المغمــورة 

 لالتفاقية 
ً
علــى ســاحل الخليــج العربــي والتــي ســيتم اســتصالحها وفقــا

المبرمــة مــع المــالك بتاريــخ 2014/4/22م. وبموجــب هــذه االتفاقيــة 

فــإن شــركة دار األركان هــي مديــر التطويــر للمشــروع كمــا تملــك حصــة 

نســبتها )%18,3( مــن األرض.

 لمجتمــع متكامــل متعــدد االســتخدامات 
ً
يضــم المشــروع مخططــا

ــع لالســتخدام الســكني و )410,011(  ــر مرب ــون مت ــه )2,7( ملي خصــص من

متــر مربــع لالســتخدام الفندقــي و)1,1( مليــون متــر مربــع لالســتخدامات 

إلــى )129,192.95( متــر مربــع  المختلطــة )تجــاري وســكني( باإلضافــة 

ا  لالســتخدامات  مربــع  متــر  و)694,323.78(  تجــاري  مجمــع  إلنشــاء 

لمكتبيــة والطبيــة والتعليميــة وغيرهــا.

 اســتكملت دار األركان مرحلــة التصاميــم مــا قبــل األوليــة للمخطــط 

القائمــة علــى  التطويــر   الســتراتيجية 
ً
العــام لمشــروع جمــان وفقــا

دراســات الجــدوى االقتصاديــة والســوقية التــي قامــت بهــا شــركة 

ــة  ــاق البحري ــات األعم ــتكملت دراس ــا اس ــي )GRMC(. كم ــي ار ام س ج

والتــي أشــارت إلــى جاذبيــة المشــروع حيــث تبيــن أن غالبيــة مســاحة 

األرض )٪73( تقــع تحــت مســتوى المــاء بعمــق 1,1 متــر فقــط، األمــر 

ــة  ــر البني ــل تطوي ــذي يمكــن دار األركان مــن تقليــص التكاليــف وتعجي ال

التحتيــة للمشــروع. وعلــى الجانــب اآلخــر، فقــد تواصلــت المناقشــات مــع 

العديــد مــن الجهــات المعنيــة بمــا فيهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة 

ــة الدمــام للتعريــف بالمشــروع بشــكل أفضــل واالســتماع  ــة مدين وأمان

ــام 2017م، شــهد المخطــط  لوجهــات نظرهــم وإرشــاداتهم. وخــالل ع

ــالت  ــل والتحســينات والتعدي ــد مــن التفاصي ــي إدخــال المزي العــام المبدئ

 نحــو تســريع عمليــة موافقــة الجهــات المعنيــة 
ً
للســماح بالمضــي قدمــا

علــى التصميــم المبدئــي مــن أجــل االنتقــال إلــى مرحلــة التطويــر النهائــي 

للمخطــط العــام.

كمــا تقدمــت شــركة داراألركان بطلــب عــروض لخدمــات الهندســة البحريــة 

 GURGو ARCADISو ATKINS( ــة ــد مــن الشــركات العالمي ــى العدي إل

وIWC وSELHORN وAECOM(. ويتوقــع أن تســتمر مرحلــة تقديــم 

العطــاءات خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2018م.

خليــج  قبالــة  الشــرقية  المنطقــة  فــي  المشــروع  يقــع 

تــاروت. وتبلــغ مســاحة المشــروع )8,2( مليــون متــر مربــع 

مــن األراضــي شــبه المغمــورة علــى ســاحل الخليــج العربــي
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تطــور شــركة دار األركان مشــروع شــمس الريــاض، ثانــي مشــروعات 

التطويــر  مشــروعات  أكبــر  وأحــد  للشــركة  المتكاملــة  المجتمعــات 

ــة قدرهــا 5  ــث الحجــم بمســاحة إجمالي الســكني فــي المملكــة مــن حي

ــاض.  ــرب العاصمــة الري ــة شــمال غ ــك فــي الدرعي ــع، وذل ــر مرب ــون مت ملي

ويســتهدف المشــروع شــريحة الدخــل المتوســط وفــوق المتوســط، 

ويتمتــع بمزايــا عديــدة منهــا علــى ســبيل المثــال ارتفــاع مســتوى األرض 

الــذي يمنــح المشــروع إطاللــة ســاحرة علــى وادي حنيفــة والســاحات 

لمختلــف  المخصصــة  والمســاحات  الخضــراء  والمســطحات  الفســيحة 

النشــاطات الرياضيــة واالجتماعيــة والثقافيــة ومرافــق الخدمــات العامــة 

األخــرى. 

خــالل عــام 2017م، وبنــاًء علــى اقتراحــات مــن الهيئــة العليــا لتطويــر 
مدينــة الريــاض، تــم التعاقــد مــع اي اس انــد بــي )AS + P( ، وهــي شــركة 
استشــارية دوليــة معروفــة  باإلضافــة الــى شــركة البعــد لالستشــارات 
)Al Boud( ، وهــي شــركة استشــارية محليــة، لتعزيــز وتحســين المخطــط 
ــر  ــا لتطوي ــة العلي ــوازي مــع مناقشــات شــاملة مــع الهيئ الرئيســي بالت
مدينــة الريــاض وامانــة مدينــة  الريــاض إلنهــاء المالحظــات المعلقــة. ومــن 
المتوقــع أن يتــم االتفــاق علــى الخطــة الرئيســية والموافقــة عليهــا 

خــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2018.

الجديــر بالذكــر، انــه تــم تقســيم ارض المشــروع الــى أربــع اجــزاء لتســهيل 
عمليــة التطويــر وعلــى ان تكــون علــى مراحــل. فقــد تــم إعــداد أربــع 
مخططــات رئيســية للقطــع األربــع. وقــد اتبعت هذه المخططــات تصاميم 

ــا 
ً

مختلفــة تــم إعدادهــا مــع االخــذ باالعتبــار تعديــل الخطــة الرئيســية وفق

لذلــك. 

 تعاونــت شــركة دار االركان مــع مختلــف الشــركات العالميــة، كرييتــو 

روبرتــو  المعمــاري،  للتصميــم   )Creato Arquitectos( اركيتيكتــوس 

كافالــي )Roberto Cavalli( وفيرزاتشــي )Versace( للتصميــم الداخلــي 

لتصميــم خمــس فيــالت نموذجيــة لتقديــم بدائــل للمســتثمرين. تــم منــح 

 ،)AECOM( تصميــم البنيــة التحتيــة إلــى االستشــاري الدولــي اي كــوم

فــي انتظــار الموافقــة النهائيــة علــى المخطــط العــام للبــدء فــي العمــل 

والتســويق.

ــمل  ــا. وتش ــبة 49٪ تقريًب ــروع بنس ــة للمش ــة التحتي ــاء البني ــل إنش اكتم

واجهــة  وتطويــر  التســوية،  أعمــال  النهائيــة  التحتيــة  البنيــة  أعمــال 

المشــروع ومدخلــه، وبنــاء جســر يمــر فــوق الــوادي الطبيعــي الــذي يربــط 

المناطــق التجاريــة والســكنية. وقــد تــم االنتهــاء مــن بنــاء محطتيــن 

الشــركة  إلــى  )رقــم 8105 و8107( وتســليمهما  الكهربائيــة  للطاقــة 

ــد  ــاء ذات الجه ــالت الكهرب ــب كاب ــم تركي ــا، ت ــاء. أيض ــعودية للكهرب الس

العالــي 132 كيلــو فولــت، كمــا باعــت الشــركة 1,8 مليــون متــر مربــع مــن 

أرض مشــروع شــمس الريــاض.

 وفيما يلي تفاصيل المشروع باألرقام: 

*مشروع شمس الرياض باألرقام

الرقم البيان

المساحة االجمالية  مليون متر مربع2,3

المرحلة االولى

000,926 متر مربع أراضي سكنية

523 وحده سكنية )نظام البيع على الخارطة حسب وضع السوق فلل فاخرة للبيع

401 ألف متر مربع مع مساحة تأجيرية 55 ألف متر مربع محالت تجارية

المرحله الثانية

3,1 مليون متر مربع  أراضي سكنية

055 الف متر مربع مع مسطح بناء 3 مليون متر مربع أراضي تجارية

الشــركات  مختلــف  مــع  االركان  دار  شــركة  تعاونــت 

 )Creato Arquitectos( العالميــة، كرييتــو اركيتيكتوس

 )Roberto Cavalli( للتصميــم المعمــاري، روبرتــو كافالــي

لتصميــم  الداخلــي  للتصميــم   )Versace( وفيرزاتشــي 

خمــس فيــالت نموذجيــة لتقديــم بدائــل للمســتثمرين

مشروع شمس الرياض
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شــمس العــروس هــو ثالــث مشــاريع المجتمعــات الســكنية المكتملــة 
التخطيــط لشــركة دار األركان، ويتمتــع بموقــع اســتراتيجي فــي مدينــة 
جــدة شــرقي وســط المدينــة. تبلــغ مســاحة المشــروع اإلجماليــة حوالــي 
ثالثــة مالييــن متــر مربــع مــن األراضــي المطــورة علــى امتــداد شــارع 
فلســطين، أحــد أهــم الطــرق التجاريــة الحيويــة فــي مدينــة جــدة. تــم ربــط 
المشــروع بطريــق فلســطين مــن خــالل طريــق فرعــي بطــول 4 كيلومترات 
 ويضــم خمســة مســارات، ثالثــة رئيســية ومســاران 

ً
وعــرض 52 متــرا

للخدمــة. انعكــس ربــط المشــروع بشــارع فلســطين بشــكل إيجابــي علــى 
ســرعة نمــو المنطقــة كامتــداد توســعي لمدينــة جــدة، وبالتالــي أحــدث 
زيــادة كبيــرة فــي القيمــة الســوقية ألرض المشــروع، باإلضافــة إلــى أن 
ــب  ــادة الطل ــي زي ــاء للمشــروع بنســبة ٪100 أســهم ف ــل البن ــع معام رف

علــى العقــارات فــي منطقــة المشــروع. 

خــالل عــام 2017م ومــن أجــل المصادقــة علــى البنيــة التحتيــة لمشــروع 
ــة للشــركة الســعودية  ــات المحدث ــة المتطلب شــمس العــروس، ومواكب
للكهربــاء، قامــت دار األركان بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة والتقــدم 
بطلــب الموافقــات الرســمية النشــاء محــالت تجاريــة الــذي ســيوفر اضافــة 

فريــدة مــن نوعهــا لمشــروع شــمس العــروس. 

 ومــن المقــرر أن يبــدأ بنــاء هــذا المشــروع فــي عــام 2018م. وجــاري 
الحصــول علــى اعتمــاد المخطــط العــام.

فيما يلي تفاصيل المشروع باألرقام:

*شمس العروس باألرقام

الرقم البيان

807,641   متر مربع المساحة المتبقية من ارض المشروع

 مجمع تجارى

000,55 متر مربع المساحة

000,13 متر مربع المساحة التأجيرية

في اكس دبي المصمم المعماري 

7 - 4   مشروع نعيم الجوار

ــق  ــى طري ــورة عل ــة المن ــرب المدين ــوب غ ــوار جن ــم الج ــع مشــروع نعي يق
األميــر ســلطان أحــد أهــم الطــرق المحوريــة فــي المدينــة المنــورة، وفــي 
نطــاق الحــرم النبــوي الشــريف. تبلــغ مســاحة المشــروع اإلجماليــة حوالــي 
2,2 مليــون متــر مربــع حيــث جــرى تطويــر كامــل المخطــط وتقســيمه إلــى 
ــال بالمشــروع  ــاء 499 في قطــع أراضــي مطــورة. انتهــت الشــركة مــن بن
وبيــع عــدد منهــا باإلضافــة إلــى بيــع مســاحات كبيــرة مــن األراضــي 

المطــورة. 
فيما يلي تفاصيل مشروع نعيم الجوار باألرقام:

* مشروع نعيم الجوار

الرقم البيان

202,430 متر مربع مساحة األراضي السكنية المتبقية المخطط بيعها

279 فيال عدد الفلل المتاحة للبيع/االيجار

 للخطة التطويرية الحالي
ً
* األرقام وفقا

مشروع شمس العروس

نعكــس ربــط المشــروع بشــارع فلســطين بشــكل إيجابــي 

علــى ســرعة نمــو المنطقــة كامتــداد توســعي لمدينــة 

جــدة، وبالتالــي أحــدث زيــادة كبيــرة فــي القيمــة الســوقية 

ألرض المشــروع
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7 - 5   مشروع تطوير منطقة قصر خزام

طــرح  مــن  االنتهــاء  عقــب  العقاريــة  خــزام  تطويــر  شــركة  تأسســت 

 لمــا تتمتــع 
ً
ــر العقــاري الخاصــة. ونظــرا المشــروع علــى شــركات التطوي

ــرة فنيــة و ســجل حافــل باإلنجــازات، فقــد تــم اختيــار  ــه الشــركة مــن خب ب

دار األركان مــن بيــن )37( شــركة منافســة لتكــون الشــريك المطــور وذلــك 

فــي شــهر أبريــل مــن عــام 2008م. وتأسســت شــركة خــزام العقاريــة، 

شــركة ذات مســئولية محــدودة، ليكــون مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة جدة 

ــخ 14  ــم تســجيلها بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030193909 بتاري وت

ــر 2009م ورأس مــال قــدره )540( مليــون ريــال ســعودي، تمتلــك  أكتوب

فيهــا شــركة جــدة للتنميــة والتطويــر العمرانــي نســبة )٪49 ( قدمــت 

ــا  ــدرت حينه ــع ق ــر مرب ــة ألرض مســاحتها )252,040,45( مت كحصــة عيني

بمبلــغ )264,7( مليــون ريــال ســعودي ، مقابــل مــا نســبته )٪51 ( لشــركة 

دار األركان للتطويــر العقــاري مــن خــالل شــركة دار األركان للمشــاريع 

)المملوكــة بالكامــل لشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري( بقيمــة قدرهــا 

.
ً
ــال تــم دفعهــا نقــدا )275,5( مليــون ري

يهــدف تأســيس الشــركة العقاريــة إلــى تطويــر منطقــة قصــر خــزام 

واألحيــاء المحيطــة بهــا؛ وينظــر إليــه علــى أنــه أضخــم مشــروع لمعالجــة 

وتطويــر المناطــق العشــوائية فــي منطقــة جــدة. وقــد حظيــت هــذه 

المبــادرة برعايــة كريمــة مــن المغفــور لــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 

ــر األســاس لهــذا  ــا وضــع حج ــه عندم ــه الل ــز رحم ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل عب

المشــروع التنمــوي الطمــوح. وقــد تمكنــت شــركة تطويــر خــزام مــن إنجــاز 

عــدد مــن أهــداف المشــروع نذكــر منهــا:

الشــئون  وزارة  بموافقــة  حظــي  للمشــروع  عــام  مخطــط  إعــداد   .1  

ــخ 1431/3/9هـــ،  ــم )13069( بتاري ــرار الصــادر رق ــة بالق ــة والقروي البلدي

وتــم اعتمــاده مــن معالــي أميــن محافظــة جــدة والــذي أصــدر مــن 

أجلــه المخطــط التنظيمــي المعتمــد رقــم )15/م/ت/ش(. وقــد تجلــت 

خبــرات شــركة دار األركان الفنيــة فــي تطويــر المخطــط العــام الــذي 

ــي. ــز العمران ــزة مكــة للتمي ــى جائ ــاز عل ح

االنتهاء من إعداد جميع صحائف نزع ملكيات العقارات.  .2  

االنتهــاء مــن تقييــم العقــارات المزمــع نزعهــا واعتمــاد كشــوفات   .3  

التقييــم مــن الجهــات ذات العالقــة.

االنتهــاء مــن عمــل مســح اجتماعــي واقتصــادي لمــالك عقــارات   .4  

منطقــة المشــروع قــام بــه مكتــب متخصــص بهــدف تحديــد خصائــص 

الســكان االقتصاديــة واالجتماعيــة ووضع دراســة متكاملــة للتعامل 

مــع آليــة انتقالهــم.

االنتهــاء مــن عمــل دراســات فنيــة لكافــة احتياجــات المشــروع مــن   .5  

خدمــات البنيــة التحتيــة بمــا فــي ذلــك شــبكات الطــرق وشــبكة 

الكهربــاء وميــاه الشــرب والصــرف الصحــي، وشــبكات تصريــف ميــاه 

األمطــار والــري واالتصــاالت.

ــة األولــى، فقــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ قــرارات الذرعــة  بالنســبة للمرحل

وإصــدار  فرزهــا  إلكمــال  المعنيــة  الجهــات  موافقــات  بانتظــار  وهــي 

ــة  ــا بالنســبة للمرحل ــى المســتثمرين. أم  لعرضهــا عل
ً
ــدا صكوكهــا تمهي

ــت أعمــال الرفــع المســاحي )رفــع مســاحي شــامل  الثانيــة، فقــد اكتمل

لألراضــي والممتلــكات( والتقييــم.

مشروع تطوير منطقة قصر خزام

يهــدف المشــروع إلــى تطويــر منطقــة قصــر خــزام واألحيــاء 

أضخــم مشــروع  أنــه  علــى  إليــه  وينظــر  بهــا؛  المحيطــة 

لمعالجــة وتطويــر المناطــق العشــوائية فــي منطقــة جــدة
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8  التوسعات الدولية

تعتمــد دار األركان فــي أســتراتيجيتها للتوســع خــارج المملكــة علــى 

خبرتهــا الطويلــة والراســخة فــي توفيــر أفضــل الحلــول الســكنية والعديــد 

مــن المشــاريع العقاريــة والمســاحات التجاريــة فــي المملكــة علــى مــدى 

، والقــدرة علــى تخصيــص المــوارد الالزمــة وذلــك فــي 
ً
أكثــر مــن 23 عامــا

العالميــة والتوســع فيهــا  التطويــر فــي األســواق  مســعاها تجــاه 

ــا بهــدف  ــي أجرته ــة الت ــى الدراســات االســتراتيجية المفصل  عل
ً
اســتنادا

تنويــع مصــادر الدخــل و التــي كان مــن أبــرز نتائجهــا خطــة التوســع الخارجي 

التــي اعتمدتهــا الشــركة.

بي
ُ
8 - 1   مشروع فلورنس ح

فــي  الدوليــة  العقــاري  التطويــر  باكــورة مشــاريع  األركان  دار  قدمــت 

ديســمبر 2017 م، بإطــالق بــرج فلورنــس ُحبــي )I Love Florence( ، علــى 

قنــاة دبــي المائيــة، بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والــذي يضــم 

ا فاخــرة بتصميمــات مــن إبــداع المصمــم العالمــي روبرتــو كافالــي 
ً

شــقق

.)Roberto Cavalli(

يقــع بــرج فلورنــس ُحبــي )I Love Florence( فــي منطقــة الخليــج التجــاري 
وتبلــغ قيمتــه 817 مليــون ريــال ســعودي )218 مليــون دوالر أمريكــي(.

ــا ويحتــوي علــى تصاميــم شــقق تتكــون مــن 
ً

ــرج إلــى 34 طابق يصــل الب
ــرج  ــع الب ــز موق ــوم. ويتمي ــرف ن ــع غ ــالث وأرب ــن وث ــدة وغرفتي ــة واح غرف
بقربــه مــن أهــم المناطــق والوجهــات الرئيســية فــي دبــي مثــل داون تــاون 

دبــي ودبــي مــول ومراســي ومطــار دبــي الدولــي.

تــم إطــالق حملــة البيــع علــى الخارطــة فــي ديســمبر 2017م فــي مدينــة 
دبــي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ثــم الحقــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

فيمــا يتعلــق بأعمــال الحفــر والتأســيس فقــد تــم منحهــا لمجموعــة 

جــي اف جــي )GFG( التــي ســتضع المجموعــة القواعــد واالساســات 

للمشــروع وتنفــذ أعمــال الحفــر للموقــع بأكملــه.

*مشروع فلورنس ُحبي باألرقام

الرقم البيان

مساحة المسطحات المعروضة للبيع  42,000 متر مربع

817 مليون ريال قيمة المشروع

399 وحده عدد الوحدات

34 دور عدد االدوار

9  إدارة األصول

9 - 1   نظرة عامة 

شــهد عــام 2017م علــى التقــدم الــذي أحرزتــه الشــركة، وإن كان أبطــأ 

 لنســبة نمــو الدخــل المتكــرر. وفــي هــذا الســياق، 
ً
ممــا كان متوقعــا

ــي  ــعودي ف ــال س ــون ري ــرة 150 ملي ــول المؤج ــن األص ــرادات م ــت اإلي بلغ

نهايــة عــام 2017م بارتفــاع بســيط مقارنــة بعــام 2016 بمقــدار مــا يمثــل 

)٪3( مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة. وتعــد إدارة المجتمعــات ذات النطــاق 

الواســع وتقديــم الخدمــات القّيمــة ذات الجــودة العاليــة مــن بيــن العناصــر 

األساســية الالزمــة لزيــادة حصــة إدارة األمــالك والتأجيــر فــي ســوق 

المجتمعــات الســكنية المتنامــي بالمملكــة. ولهــذا، فقــد طبقت الشــركة 

أفضــل النظــم وأكثرهــا مالئمــة إلدارة الممتلــكات لضمــان الحفــاظ علــى 

ــب. المســتأجرين وتحفيــز الطل

لتوفيــر  رائــدة  كشــركة  مكانتهــا  علــى  األركان  دار  شــركة  حافظــت 
ــن  ــتأجرين م ــن المس ــد م ــام المزي ــذب اهتم ــن ج ــت م ــاكن، وتمكن المس

مشروع فلورنس ُحبي

العقــاري  التطويــر  باكــورة مشــاريع  األركان  دار  قدمــت 

بــي 
ُ
الدوليــة فــي ديســمبر 2017 م، بإطــالق بــرج فلورنــس ح

بدولــة  المائيــة،  دبــي  قنــاة  علــى   ،  )I Love Florence(

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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المســتأجرين  قائمــة  علــى  الوقــت  نفــس  فــي  والحفــاظ  الشــركات 
ــة بمــا  ــة بديل ــول تأجيري ــن. وتســعى دار األركان جاهــدة إليجــاد حل الحاليي
يتــالءم مــع تحــوالت الســوق العقــاري. وتهــدف دار األركان مــن وراء ذلــك 
إلــى أن تكــون اســتراتيجيتها علــى قــدر مــن المرونــة التــي تضمــن النمــو 
باســتخدام نهــج ذي شــقين الشــق االول شــريحة االفــراد والشــق الثانــي 
ــة  ــر طموح ــات. وتعــد دار األركان خطــة تســويق وتأجي شــريحة المجموع
ســيتم إطالقهــا فــي عــام 2018م لضمــان اســتمرار نمــو العمليــات فــي 

الســوق.

ــات  ــى تحســين العملي ــز اإلدارة خــالل عــام 2017م عل وقــد اســتمر تركي
وتطويــر االنظمــة وتوظيــف الخبــراء و اعتمــاد إجــراءات محدثــه لرفــع 
علــى  للحفــاظ  جديــدة  طــرق  وإدخــال  األصــول،  إدارة  تقاريــر  كفائــة 
ــر  ــات التأجي ــة االســتباقية للمرافــق ومراجعــة عملي المســتأجرين والصيان
وتســليم الممتلــكات والمتابعــة الدقيقــة لحالــة االصــول بهــدف تطويــر 
اإلنتاجيــة وتحســين  إدارة وتأجيــر االصــول وزيــادة  المســتمر عمليــات 

كفــاءة الخدمــات.

وســينصب التركيــز خــالل عــام 2018م علــى االرتقــاء بمســتوى األداء 
ــع  ــف م ــويق المكث ــغيل والتس ــاءة للتش ــى كف ــق أقص ــي وتحقي الحال

ــة العمــالء. ــة خدم تحســين تجرب

9 - 2   وصف محفظة أصول التأجير

9-2-1  مجمع باريزيانا - الرياض

يعتبــر مشــروع باريزيانــا )القصــر ســابقا( أول مجمــع ســكني متكامــل 

خططــت لــه شــركة دار األركان فــي المملكــة. يقــع المشــروع فــي حــي 

ــة الريــاض، ويمتــاز بتصميمــه الحديــث ومخططــه الرحــب  الســويدي بمدين

ــم  ــا يالئ ــل المتوســط كم ــاة األســر ذات الدخ ــذي يناســب أســلوب حي ال

متطلبــات الجهــات الحكوميــة والمؤسســات والشــركات التجاريــة. 

الحكوميــة  الجهــات  إلــى  الوصــول  ميــزة  لقاطنيــه  المجمــع  ويوفــر 

الرئيســية والمنطقــة التجاريــة المركزيــة بــكل يســر وســهولة، وذلــك 

بفضــل موقعــه المحــاذي لطريــق الملــك فهــد.

ويتكــون المزيــج التأجيــري مــن ثالثــة آالف وحــدة )2350 شــقة و66 فيــال 

 للمجمعــات 
ً
 رائــدا

ً
(؛ ويمثــل مجمــع باريزيانــا نموذجــا

ً
 و65 مكتبــا

ً
343 معرضــا

األســر  تســتمتع  حيــث  بالمملكــة،  والشــاملة  المتكاملــة  الســكنية 

بتصميمــه الحضــري الرحــب الــذي يجمــع الحدائــق والمتنزهــات والمــدارس 

ــر مــن االســتثمارات   إضافــة الكثي
ً
ــا ــة. كمــا يجــري حالي والمحــالت التجاري

األخــرى فــي المــدارس والمكاتــب اإلداريــة الحكوميــة ممــا يزيــد مــن 

ــة للعيــش والعمــل. ــة المجمــع كبيئ جاذبي

 مــن الشــركات 
ً
ــدا ــاالً متزاي ــا خــالل عــام 2017م إقب شــهد مجمــع باريزيان

 مــن عقــود اإليجــار 
ً
والقطاعــات الحكوميــة، حيــث وقعــت الشــركة عــددا

ــود  ــود تع ــك العق ــن تل ــر م ــر أن الكثي ــر بالذك ــرى. الجدي ــع شــركات كب م

لمســتأجرين حالييــن قــرروا تمديــد إقامتهــم فــي المجمــع باالضافــة الــى 

عــدد 150 وحــدة تــم تأجيرهــا لقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة.

9-2-2  القصر مــول

 للتســوق والترفيــه 
ً
يوفــر القصــر مــول بحلتــه الحديثــة والمتطــورة مقصــدا

لســكان وســط وجنــوب وغــرب الريــاض على مســاحة إجمالية تبلــغ 61,949 

ــي  ــغ إجمال ــا يبل ــع( فيم ــر مرب ــاء 220,000 مت ــع )مســطحات البن ــر مرب مت

المســاحة التأجيريــة 78,958 متــر مربــع )أو 499 وحــدة تجزئــة( منهــا أماكن 

للترفيــه العائلــي، إضافــة إلــى المطاعــم والمقاهــي. يوفــر المــول لــزواره 

 للتســوق والنشــاطات االجتماعيــة 
ً
 مناســبا

ً
بيئــة حديثــه ورحبــة تعــد مكانــا

والترفيــه العائلــي. 

مجمع باريزيانا - الرياض

يعتبــر مشــروع باريزيانــا )القصر ســابقا( أول مجمع ســكني 

متكامــل خططــت لــه شــركة دار األركان فــي المملكــة. 

الريــاض،  بمدينــة  الســويدي  حــي  فــي  المشــروع  يقــع 

ويمتــاز بتصميمــه الحديــث ومخططــه الرحــب
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تضــم المتاجــر والمطاعــم ومراكــز الترفيــه بالقصــر مــول العديــد مــن 

ــل كارفــور )Carrefourre(  والحميضــي  ــة الشــهيرة مث العالمــات التجاري

 )Mothercare(وماذركيــر  )H&M( إم  آنــد  وإتــش   )Etam(وإيتــام

 Vision( إكســبريس  )Boots( وفيجــن  وبوتــس   )Swatch( وســواتش 

 )Next(ونكســت )Evans(وإيفانــز )Foot Locker(وفــوت لوكــر )Express

وبلــو   )Mac( ومــاك   )Suit Blanco(بالنكــو ومانجــو)Mango( وســويت 

 )SportsOne( ون  وســبورتس   )Nayomi( ونعومــي   )Blue Age(إيــدج

وليندكس)Lindex(وســبورتس   )Red Tag(تــاغ وريــد   )Max( وماكــس 

ســاك )SportsSac( وكــول هــان)Cole Haan( وكــوش )Coach( وشــو 

 Sun Sand &( وصــن ســاند آنــد ســبورت )Shoe Express( إكســبرس

Sports( وســاكو )SACO( ونيكــي أن مــارك )Nichi in Mark( وهــوم 

 .)Home Center(ســنتر

 فــي النشــاط التأجيــري للقصــر مــول، حيــث 
ً
شــهد عــام 2017م توســعا

أبرمــت الشــركة العديــد مــن اتفاقيــات التأجيــر مــع مجموعة مــن العالمات 

ــداس )Addidas( وبيســكس )Basicxx(  و  ــل ادي ــة الشــهيرة مث التجاري

جينجــر ســنابز )Gingersnaps( وبريــد تــوك   )BreadTalk( و تــوب شــيف 

)Top Chief( وفيرجيــن  )Vrigien(وسيشــهد العــام الجديــد 2018م حملة 

تســويقية وتأجيريــة مكثفــة إلحــداث طفــرة فــي عــدد الزائريــن.

9-2-3  أبراج العزيزية

يقــع مشــروع أبــراج العزيزيــة فــي مكــة المكرمــة فــي قلــب حــي العزيزيــة 

ــن  ــر فقــط ع ــافة 5,5 كيلومت ــر ســلطان، ويبعــد مس ــى شــارع األمي عل

ــى. ويضــم  ــرات عــن مشــعر من ــة كيلومت الحــرم المكــي الشــريف وثالث

المشــروع ســبعة أبــراج منهــا ثــالث أبــراج أماميــة تطــل علــى شــارع األميــر 

، وأربعــة أبــراج خلفيــة يتألف 
ً
 ســكنيا

ً
 منهــا مــن 12طابقــا

ٌ
ســلطان يتألــف كل

.
ً
 ســكنيا

ً
 منهــا مــن 11 طابقــا

ٌ
كل

 )مســطحات البنــاء 
ً
 مربعــا

ً
تشــغل أبــراج العزيزيــة مســاحة تبلــغ 5,841 متــرا

76,486 متــر مربــع( وتضــم 285 شــقة، باإلضافــة إلــى ســتة معــارض 

. وقــد تــم تأجيــر األبــراج 
ً
 مربعــا

ً
باجمالــي مســاحة تأجيريــة تبلــغ 41,720متــرا

بالكامــل لمدينــة الملــك عبــد اللــه الطبيــة.

9-2-4  مجمع فلل نعيم الجوار )التالل(

يقــع مجمــع نعيــم الجــوار جنــوب غــرب المدينــة المنــورة علــى طريــق 
األميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز وداخــل حــدود منطقــة الحــرم النبــوي 
الشــريف. وتــم تطويــر المجمــع بطريقــة التطويــر الحضــري الشــامل 
علــى مســاحة 2,2 مليــون متــر مربــع مــن األرض. ويضــم المشــروع 499 
ــة  ــار( وأراضــي مخصصــة إلقام ــال معروضــة لإيج ــال )وتشــمل 279 في في
ــزء  ــع بالج ــرى مطــورة للبي المــدارس والمســاجد والمتنزهــات وأراضــي أخ

المتبقــي مــن أرض المشــروع.

التأجيــر لشــريحة الشــركات  ركــزت الجهــود خــالل عــام 2017م علــى 
باإلضافــة إلــى شــريحة األفــراد والتــي تــزداد أهميــة كل منهمــا فــي 
منطقــة المدينــة المنــورة، كمــا يجــري التخطيــط إلدخــال التحســينات علــى 

األماكــن العامــة وتنســيق الشــوارع.

أبراج العزيزية مجمع فلل نعيم الجوار )التالل(القصر مــول
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10 - 2   قائمة المركز المالي للسنوات المالية من 2013م إلى 2017م

الجــدول التالــي يوضــح البنــود الرئيســة لقائمــة المركــز المالــي للســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة. ولالطــالع علــى تفاصيــل هــذا الجــدول 

ُيرجــى مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة واإليضاحــات المرفقــة بهــا.

البيان

)بآالف الرياالت (
 2013م 2014م  2015م  2016م 2017م 

7,3156663,482,3914,361,7425,668,9595,099,412,األصول المتداولة

18,854,71420,937,25220,875,08520,642,30819,023,550األصول غير المتداولة

70,92566,13168,41671,27974,370صافي األصول الثابتة

26,241,30524,485,77425,305,24326,382,54624,197,332مجموع األصول

2,765,4601,392,2102,596,9803,337,9222,027,894الخصوم المتداولة

4,742,2954,916,0574,781,5905,477,1085,176,617الخصوم غير المتداولة

7,507,7556,308,2677,378,5708,815,0307,204,511مجموع الخصوم

10,800,00010,800,00010,800,00010,800,00010,800,000رأس المال

1,058,7201,003,383978,300942,384884,914االحتياطى النظامي

6,874,8306,374,1246,148,3735,825,1325,307,907أرباح مبقاة

18,733,55018,177,50717,926,67317,567,51616,992,821مجموع حقوق المساهمين

26,241,30524,485,77425,305,24326,382,54624,197,332مجموع الخصوم و حقوق لمساهمين

17,3516,8316,6016,2715,73قيمة السهم الدفترية*

* يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم بقسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد إجمالي األسهم القائمة في نهاية كل سنة مالية.

 ألغــراض تجاريــة وعمليــة، فــإن الشــركة تفصــح عــن تســجيل بعــض أصولهــا العقاريــة بأســماء ممثليــن لهــا أو وكالء عنهــا بعــد أن تأخــذ عليهــم مســتندات نظاميــة تحفــظ حــق 
ً
مالحظــة: نظــرا

الشــركة فــي ملكيتهــا لتلــك االصــول. ولــم تقــم الشــركة بذلــك إال بعــد أن حصلــت علــى الــرأي القانونــي الــذي يؤكــد ســالمة مثــل تلــك الممارســة وأنهــا تفيــد وتحفــظ حقــوق مســاهميها، 

 بــأن هــذا اإلجــراء معمــول بــه فــي بعــض البنــوك الســعودية المحليــة والشــركات التــي قــد تواجــه بعــض الصعوبــات لــدى كتابــة العــدل أو ألســباب تجاريــة.
ً
علمــا

10  القوائم المالية

10 - 1   قائمة الدخل للسنوات المالية من 2013م إلى 2017م

الجــدول التالــي يوضــح قائمــة الدخــل للســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة، ولالطــالع علــى التفاصيــل ُيرجــى مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة المدققــة 

واإليضاحــات المرفقــة بهــا.

البيان
)بآالف الرياالت (

 2013م 2014م 2015م  2016م 2017م 

4,734,6821,870,2292,211,3493,056,0602,931,168إيرادات العمليات

)1,778,097()1,756,805()1,228,117()1,078,286()3,620,672(تكلفة المبيعات

1,114,010791,943983,2321,299,2551,153,071مجمل الربح

)182,692()279,341()243,824()160,028()162,002(مصاريف األعمال الرئيسة

952,008631,915739,4081,019,914970,379صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية

)313,959()493,294()384,801()385,984( )441,523(مصاريف تمويل

57,32612,84613,87562,89542,570اإليرادات األخرى

567,811258,777368,482589,515698,990صافي الدخل قبل مخصص الزكاة

)17,528()14,820()9,325()7,943()14,443(مخصص الزكاة التقديري

553,368250,834359,157574,695681,462صافي دخل السنة

----2,675ربح من إعادة القياس خطة المنافع المحددة

556,043250,834359,157574,695681,462إجمالي الدخل الشامل للسنة 

0,510,230,330,530,63ربحية السهم

رسم بياني إليرادات الشركة وصافي الدخل لألعوام )2013م – 2017م(
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10 - 3   النتائج التشغيلية

10-3-1  التحليل الجغرافي إليرادات الشركة لعام 2017

المجموعالمشاريع السكنيةالتأجيرمشاريع االراضيالمنطقة

3,506-3,47432الغربية

914118211,053الوسطى

176--176الشرقية

4,564150214,735المجموع

10-3-2  مقارنة النتائج 
يوضح الجدول التالي المقارنة بين النتائج التشغيلية لعامي 2016م و2017م.

نسبة التغير٪التغير )+ أو - ( 2016م  2017م )البيان )بآالف الرياالت

153.16 %4,734,6821,870,2292,864,453اإليرادات 

235.78 %)2,542,386()1,078286()3,620,672(تكلفة اإليرادات

40.67 %1,114,010791,943322,067مجمل الربح

1.23 %)1,974()160,028()162,002(مصاريف األعمال الرئيسة

50.65 %952,008631,915320,093صافي الدخل من األعمال الرئيسية

14.39 %)55,539( )385,984()441,523(مصاريف تمويل

346.26 %57,32612,84644,480إيرادات اخرى

119.42 %567,811258,777309,034صافي الدخل قبل الزكاة

81.83 %)6,500()7,943()14,443(مخصص الزكاة

120.61 %553,368250,834302,534صافي الدخل السنوي

121.68 %556,043250,834305,209إجمالي الدخل الشامل للسنة 

121.74 %0.510.230.28ربح السهم

10-3-3  اإليرادات

بلغــت االيــرادات 4,735 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، مقارنــة بمبلــغ 1،870 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م، وهــو مــا يمثــل زيــادة 

قدرهــا 153,16 ٪. ويعــود هــذا النمــو بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع مبيعــات األراضــي وكذلــك بيــع العقــارات الســكنية بقيمــة 21 مليــون ريــال ســعودي 

فــي عــام 2017م مقابــل عــدم وجــود مبيعــات للعقــارات الســكنية فــي عــام 2016م.

رسم توضيحي لتغير إجمالي األصول لألعوام )2013م – 2017م(
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ارتفعــت إيــرادات التأجيــر بنســبة ٪3 لتصــل إلــى 150 مليــون ريــال ســعودي 

خــالل عــام 2017م مقارنــة بـــ 146 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016 

م نتيجــة لزيــادة لنســبة اإلشــغال للعقــارات الســكنية والتجاريــة للشــركة 

المخصصــة للتأجيــر.

بلغــت إيــرادات بيــع األراضــي 4,563 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 

ــة ب 1,725 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م، وهــو  2017م مقارن

مــا يمثــل زيــادة بنســبة ٪164 ويرجــع ذلــك أساســا إلــى ارتفــاع مســاحة 

ــة  ــة لألراضــي المباعــة مقارن ــة التطويري األراضــي التــي تــم بيعهــا والحال

بعــام 2016م. 

10-3-4  تكلفة اإليرادات

ــال ســعودي فــي عــام 2017م،  ــون ري ــرادات 3,621 ملي بلغــت تكلفــة اإلي

ــما قيمتــه 1,078  ــة بـ ــرادات، مقارن أي بنســبة )76.5 %(   مــن إجمالــي اإلي

مليــون ريــال ســعودي لعــام 2016م، أي بنســبة )58,3 % ( مــن إجمالــي 

ــرادات إلــى  ــرادات، ويعــزى االرتفــاع الطفيــف فــي معــدل تكلفــة اإلي اإلي

انخفــاض الربــح اإلجمالــي الناتــج عــن مبيعــات األراضــي خــالل العــام 2017م 

ــة بعــام 2016م. مقارن

10-3-5  مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية العامة

بلغــت مصروفــات البيــع والمصروفــات اإلداريــة العامــة 162مليــون ريــال 

ســعودي فــي عــام 2017م، مقارنــة بمــا قيمته 160 مليون ريال ســعودي 

فــي 2016م بنســبة زيــادة بلغــت )%1.2(. ويعــود االرتفــاع الطفيــف بشــكل 

ــي  ــدد موظف ــادة ع ــم زي ــث ت ــركة حي ــة الش ــادة هيكل ــى اع ــي إل رئيس

المبيعــات وتخفيــض عــدد الموظفيــن فــي االقســام االخــرى.

10-3-6  مصاريف التمويل

بلــغ صافــي تكاليــف التمويــل 442 مليون ريال ســعودي في عام 2017م، 

مقابــل 386 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م، بنســبة ارتفــاع بلغــت 

)%14.39( وبمــا يســاوي 56 مليــون ريــال ســعودي. ويعــود هــذا االرتفــاع 

بشــكل أساســي إلــى اصــدار الشــريحة الرابعــة مــن الصكــوك المقومــة 

بالــدوالر بمبلغ 1.87 ملیار ريــال سعودي )500 ملیون دوالر أمریکي( في 

أبریل 2017.

10-3-7  صافي اإليرادات/)مصاريف( األخرى

بلــغ صافــي اإليــرادات األخــرى خــالل عــام 2017م مــا يســاوي 57 مليــون 

ــال ســعودي فــي عــام 2016م.  ــون ري ــة بـــ 13 ملي ــال ســعودي، مقارن ري

وتعــود  هــذه الزيــادة فــي المقــام األول إلــى العوائــد المكتســبة مــن 

ــع المرابحــة خــالل عــام 2017م.  ــه فــي ودائ الرصيــد النقــدي المحتفــظ ب

10-3-8  صافي الدخل

بـــ 251  بلــغ صافــي الربــح فــي عــام 2017م 553 مليــون ريــال مقارنــة 

ــهم 0.51  ــة الس ــت ربحي ــام 2016م. وبلغ ــي ع ــعودي ف ــال س ــون ري ملي

ريــال ســعودي فــي عــام 2017 مقارنــة ب 0.23 ريــال ســعودي فــي 

عــام 2016م. وإجمــاالً لمــا ســبق، تعــود الزيــادة فــي صافــي الدخــل الــى 

ارتفــاع مبيعــات األراضــي، واكــب ذلــك االرتفــاع الطفيــف لمصاريــف البيــع 

والمصاريــف اإلداريــة و ارتفــاع تكاليــف التمويــل باالضافــة الــى انخفــاض 

ــاح. ــش األرب هوام

10 - 4   السيولة والموارد الرأسمالية

بلغــت قيمــة الســيولة النقديــة ومــا يعادلهــا فــي 31 ديســمبر 2017م مــا 

يســاوي 3,160 مليــون ريــال ســعودي مقابــل 582 مليــون ريــال ســعودي 

فــي 31 ديســمبر 2016م.

10-4-1  التدفق النقدي 

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة لألعوام المالية 2017م و2016م.

2016م2017مصافي التدفق النقدي )بماليين الرياالت(

1,437691األنشطة التشغيلية

1,44)9,690(األنشطة االستثمارية

)1,110(1,151األنشطة التمويلية

بلــغ صافــي التدفــق النقــدي مــن العمليــات 1,437 مليــون ريــال ســعودي 
ــام  ــي ع ــال ســعودي ف ــون ري ــغ 691 ملي ــة بمبل ــام 2017م مقارن ــي ع ف
2016م . ويعــزى هــذا التغييــر اإليجابــي بشــكل أساســي إلــى زيــادة بيــع 

العقــارات المطــورة فــي عــام 2017م.

وقــد أدى االســتثمار االضافــي فــي العقــارات والمعدات بشــكل أساســي 
ــال  ــون ري ــغ 10 ملي ــي األنشــطة االســتثمارية بمبل ــدي ف ــق نق ــى تدف إل
ــي  ــات ف ــك التدفق ــود تل ــة بعــدم وج ــام 2017م مقارن ــي ع ســعودي ف

ــام 2016م. ع

تعــود التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن أنشــطة التمويــل البالغــة 1,151 
ــال ســعودي فــي المقــام األول إلــى إصــدار الشــريحة الرابعــة  مليــون ري

ــعودي. ــال س ــون ري ــغ 1,87 ملي ــل 2017م بمبل ــي أبري ــوك ف ــن الصك م

10-4-2  نفقات المشروعات واالستثمارات 

البيئــات  مشــاريع  تطويــر  علــى  اإلنفــاق  الشــركة  أولويــات  شــملت 
الســكنية المتكاملــة واالســتثمار فــي تطويــر االراضــي وفــي شــراء 
للدخــل. وخــالل عــام 2017م،  المــدرة  العقــارات االســتثمارية  وتطويــر 
ــر  ــى تطوي ــال ســعودي عل ــون ري ــه 1,322 ملي أنفقــت الشــركة مــا قيمت

المشــاريع العقاريــة لتكــون قابلــة للبيــع. 

11  سياسة توزيع األرباح

ينــص النظــام األساســي للشــركة فــي مادتــه )45( فــي حــال توزيــع أربــاح 
نقديــة علــى المســاهمين، أن تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية 
بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى، بمــا فيهــا 

، علــى الوجــه التالــي: 
ً
الــزكاة المفروضــة شــرعا

ــن احتياطــي  ــاح الصافيــة لتكوي ــة )%10( مــن األرب ــب عشــرة بالمائ يجن  .1
نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى 
ــة )%30( مــن رأس المــال  ــن بالمائ ــغ االحتياطــي المذكــور ثالثي مــا بل

ــوع. المدف

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة،   .2
تجنيــب نســبة متســاوية مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي 

أغــراض معينــة. أو  اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض 

ــرى،  ــات أخ ــن احتياطي ــرر تكوي ــة أن تق ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي يج  .3
ــاح  ــع أرب ــل توزي ــة الشــركة أو يكف ــق مصلح ــذي يحق ــدر ال ــك بالق وذل
ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك 
ــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة  ــاح مبال أن تقتطــع مــن صافــي األرب
 مــن هــذه المؤسســات.

ً
لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا

ــس  ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــرر، بن ــة أن تق ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي يج  .4
اإلدارة، أن تــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل 

ــوع . ــال الشــركة المدف ــن رأس م )%1( م

ــس  ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــرر، بن ــة أن تق ــة العادي ــة العام ــوز للجمعي يج  .5
اإلدارة، توزيــع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة  
فــي األربــاح بالنســبة التــي يقترحهــا مجلــس اإلدارة وتوافــق عليــه 

الجمعيــة العامــة.
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ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف   .6
ــة الســوق  ــط الصــادرة عــن هيئ  للضواب

ً
ــا ــع ســنوي وفق ســنوي أو رب

ــل الجمعيــة العامــة  ــاء علــى تفويــض صــادر مــن قب ــك بن الماليــة، وذل
.
ً
ــاح مرحليــة يجــدد ســنويا ــع أرب ــة لمجلــس اإلدارة بتوزي العادي

12  البرنامج التمويلي

12 - 1   استراتيجية التمويل 

تركــز االســتراتيجية التمويليــة للشــركة بشــكل أساســي على التنســيق 
بيــن الــدورة االســتثمارية لمشــروعاتها، والتــي تمتــد مــن ثــالث إلــى 
خمــس ســنوات، وتوقيــت اســتحقاق مــا اســتدانته مــن أمــوال لتمويــل 
تلــك المشــروعات. مــع تنويــع مصــادر التمويــل. وفــي هــذا الصــدد، بــدت 
االســتراتيجية التمويليــة للشــركة واضحــة فــي إصــدار سلســلة مــن 
ــى مــدى الســنوات  الصكــوك المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية عل
صكــوك  إصــدارات  ســبعة  الشــركة  طرحــت  حيــث  الماضيــة،  العشــر 

اســالمية.

بلــغ إجمالــي األمــوال التــي تــم جمعهــا مــن تلــك الصكــوك 14.7 مليــار ريال 
ســعودي، تــم ســداد 10 مليــار ريــال ســعودي منهــا بنهايــة عــام 2017م، 
فــي حيــن يســتحق ســداد مبلــغ 4.7 مليــار ريــال ســعودي المتبقيــة الــى 
 لسياســة التنويــع االقتصــادي، نجحــت الشــركة 

ً
عــام2022م. ووفقــا

فــي إقامــة عالقــات جيــدة مــع المصــارف المحليــة واإلقليميــة والدوليــة 
اســتطاعت مــن خاللهــا الحصــول علــى قــروض متوســطة وطويلــة األجــل 
أغلبهــا مــن خــالل صيــغ المرابحــة واإلجــارة لألغــراض العامــة للشــركة. وبلــغ 
إجمالــي المبلــغ المســتحق فــي نهايــة عــام 2017م، مبلــغ 1.76 مليــار ريــال 

ســعودي.

بلغــت نســبة تمويــل الصكــوك الدوليــة اإلســالمية إلــى إجمالــي قيمــة 

التمويــل بنهايــة عــام 2017م مــا يقــرب مــن %73 ، فــي حيــن بلغــت نســبة 

المرابحــة واإلجــارة مــع البنــوك المحليــة واإلقليميــة %27. وســوف تواصــل 

االســتراتيجية التمويليــة للشــركة فــي المســتقبل نهجهــا فــي التركيــز 

علــى تنويــع مصــادر التمويــل بشــكل أكبــر، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى 

تمويــل محــدد مــن المصــارف المحليــة واإلقليميــة عبــر صيــغ تمويليــة 

ترتبــط بتنفيــذ المشــروعات كالبيــع علــى الخارطــة، وكذلــك استكشــاف 

 
ً
أيضــا الشــركة  األخــرى. كمــا اســتطاعت  الدوليــة  الصكــوك  أســواق 

تكويــن محفظــة مــن العقــارات القابلــة للتأجيــر والتــي يمكــن اســتغاللها 

ــروض مــن المؤسســات  ــى ق ــان الحصــول عل ــل لضم ــدرة للدخ كأصــول م

الماليــة. وبفضــل ســجلها المتميــز، ســوف تواصــل دار األركان االحتفــاظ 

بهــذه العالقــة واســتثمارها فــي الدخــول إلــى أســواق المــال المحليــة و 

االقليميــة لطــرح اصــدارات مــن الصكــوك اإلســالمية.

12 - 2   المديونية

 أو 
ً
ــا ــا الشــركة محلي ــت عليه ــي حصل ــل الت ــغ التموي ــة صي ــق كاف تتواف

معامــالت  صيــغ  وتتبــع  اإلســالمية،  الشــريعة  مبــادئ  مــع   
ً
اقليميــا

اإلجــارة والمرابحــة، وفيمــا يلــي وصــف للديــون التــي تــم ســدادها وكذلــك 

المســتحقة منهــا بنهايــة عــام 2017م.

12-2-1  تفاصيل المديونية وانخفاض  التمويل بنهاية عام 2017م

خــالل عــام 2017م، قامــت الشــركة بإصــدار جديــد للصكــوك بقيمــة 1.87 

مليار ريال ســعودي. کما نجحت الشرکة في إعادة شراء ٣٤٥ ملیون ريال 

ــة 1,68  ــه االجمالي ــغ قيمت سعودي من االصــدار الخامــس للصكــوك البال

ملیار ريــال ســعودي قبل تاریخ استحقاقهــا المتفــق عليــه  فــي شهــر 

مایو 2018م. کما قامت بسداد بعض المرابحــات  بمبلغ ٣٣٢ ملیون ريــال.

تفاصيل المديونية بنهاية عام 2017م

التسهيالت اإلسالمية الثنائية 
)مليون ريال سعودي(

المبلغ األصليالسداد
تاريخ بداية 

التمويل
رصيد بداية 

المدة
اإلضافات أثناء 

2016م
المدفوع أثناء 

2016م
رصيد نهاية 

المدة
تاريخ االستحقاق

2 فبراير130تسديد نصف سنويمرابحة - مصرف محلي )البنك العربي(
31 أكتوبر 2017م-65-201565م

30 سبتمبر 16131-26147 مارس 2015م175تسديد ربع سنويمرابحة – مصرف محلي  بنك مسقط 2
2022م

14 ديسمبر 400دفعة واحدةمرابحة – مصرف محلي  بنك مسقط 3
14 مايو 2023م400--2016400م

تسديد ربع سنوي - من الربع مرابحة – مصرف محلي  بنك اإلنماء
11 يونيو 300الثاني لعام 2016م

31 مايو 2027م15272-2015287م

31 يوليو 2020م236958-111,194 يوليو 2015م1,427تسديد ربع سنويإجارة– مصارف دولية داخل المملكة

3321,761-2,4322,093اإلجمالي

بلغــت نســبة صافــي الديــن إلــى إجمالــي األصــول )%25(  فــي نهايــة عــام 2017م. كمــا ارتفــع الرصيــد النقــدي الختامــي إلــى 3.16  مليــار ريــال ســعودي 

ــع مــن  ــة عــام 2016م. ويعــود هــذا االرتفــاع  بشــكل أساســي إلــى اإلصــدار الراب ــال ســعودي بنهاي ــل 582 مليــون ري ــة عــام 2017م مقاب فــي نهاي

الصكــوك فــي أبريــل 2016م بقيمــة 1.87  مليــار ريــال ســعودي.

ملخص المرابحات والصكوك المستحقة

بماليين الرياالت السعوديةتاريخ االستحقاق

الرصيد القائمالصكوكالمرابحة

20183471,3491691م

20193591,5001,859م

350-2020350م

36-202136م 

2022781,8751,953م

591-2023591م وما بعد

1,7614,7196,480اإلجمالي
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صفقــة معينــة فــي ســوق المــال بحيــث تكــون متوافقــة مــع الشــريعة 

اإلســالمية والدعــم اإلداري إلصــدار الصكــوك الدوليــة. خــالل عــام 2017م 

ــد االفتتاحــي  ــات باســتثناء الرصي ــد الشــركة أتعــاب أو مصروف ــم تتكب ل

البالــغ 100 ألــف ريــال ســعودي الــذي تــم ســداده بالكامــل خــالل عــام 

2017م وال يوجــد أي رصيــد قائــم أو مســتحق.

13 - 4   الخير كابيتال 

تعــد شــركة الخيــر كابيتــال مــن األطــراف ذات العالقــة حيــث تمتلــك 

ســهم   10,200,000 قيمــة  تعــادل  فيهــا    )34%( حصــة  األركان  دار 

ــاك  ــون ســهم. هن ــغ 30 ملي ــي عــدد األســهم الصــادرة والبال مــن إجمال

ــس إدارة  ــن أعضــاء مجل ــال مــن بي ــر كابيت ــس إدارة الخي أعضــاء فــي مجل

أ/هذلــول صالــح  و  الشــالش  اللــه  عبــد  أ/ يوســف  األركان وهــم:  دار 

كابيتــال  الخيــر  تقــوم  الشــالش.  عبداللــه  أ/عبداللطيــف  و  الهذلــول 

بتقديــم االستشــارات الماليــة العامــة وتمثيــل وتقديــم المســتندات 

نيابــة عــن دار األركان لهيئــة الســوق الماليــة وتــداول والهيئــات القانونيــة 

ــع الشــريعة اإلســالمية  ــق م ــور الخاصــة بالتواف ــة األم ــرى، ومراجع األخ

ــة المصــدرة، واإلغــالق  ــم اإلداري إلصــدار الصكــوك الدولي ــم الدع وتقدي

الجزئــي المبكــر إلصــدار الشــركة مــن الصكــوك وتأجيــر العقــارات مباشــرة 

ــر  ــغ المســتحقة للخي ــغ حجــم المبال ومــن الباطــن. خــالل عــام 2017م  بل

كابيتــال5,03 مليــون ريــال ســعودي وخــالل العــام تــم ســداد 4,13 مليــون 

ريــال ليكــون الرصيــد المتبقــي 897 الــف ريــال علــى ان يتــم ســدادها خــالل 

العــام 2018م.

14  المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

سياسة إدارة المخاطر واإلشراف عليها

المخاطــر  إلدارة  المناســبة  واإلجــراءات  السياســات  الشــركة  اعتمــدت 

التشــغيلية والمخاطــر الماليــة والمخاطــر المتعلقــة بمنتجــات الســوق 

 ال يتجــزأ مــن أنشــطة الشــركة 
ً
العقــارى. وتعتبــر إدارة المخاطــر جــزءا

وعمليــات صنــع القــرار فيهــا؛ حيــث تســعى الشــركة لتحقيــق تــوازن 

ــق اســتراتيجية الشــركة. ــاء تحقي ــن المخاطــر والمكاســب أثن ــول بي مقب

ــة لوضــع ســياق  ــة ومنتظم ــل منطقي ــة عم ــع إدارة المخاطــر منهجي تتب

ومراقبتهــا  ومعالجتهــا  وتقييمهــا  وتحليلهــا  وتحديدهــا  للمخاطــر 

ــك بطريقــة تســمح للشــركة باتخــاذ قــرارات مناســبة  ــالغ عنهــا؛ وذل واإلب

واالســتجابة فــي الوقــت المناســب للمخاطــر والفــرص حــال حدوثهــا، مــع 

اغتنــام الفــرص التــي توفـــر للشــركة ميــزة تنافســية. ومــن المعــروف أن 

المخاطــر بطبيعتهــا قــد تــؤدى الــى نتائــَج غيــر متوقعــة، وال يعتبــر تنفيــذ 

اجــراءات ادارة المخاطــر ضمانــة كافيــة إلدارة جميــع المخاطــر أو تخفيضهــا 

 علــى أعمــال وأنشــطة الشــركة.
ً
إلــى الحــد الــذي ال يؤثــر ســلبا

المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر 
ومراقبتها

فيمــا يلــي وصــف للمخاطــر التــي قــد تواجهــا الشــركة، وأســلوب إدارتهــا 

للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نجــاح إدارة المخاطــر 

. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن 
ً
 أو جزئيــا

ً
غيــر مضمــون فــي تخفيفهــا كليــا

 آخــر مــن 
ً
ــاك عــددا ــرز المخاطــر، حيــث إن هن ــارة عــن ملخــص ألب مــا يلــي عب

 علــى وضــع الشــركة المالــي 
ً
 وماديــا

ً
المخاطــر يمكــن أن تؤثــر ســلبيا

ــات. ــج التشــغيل والعملي ونتائ

13  تعامالت األطراف ذوي العالقة

خــالل عــام 2017م دخلــت الشــركة فــى معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة، واتبعــت الشــركة فــي هــذه المعامــالت نفــس الشــروط واألســس المتبعــة 

مــع الغيــر. وال ترتبــط هــذه التعامــالت بمــدة معينــة ويتــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة عليهــا أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العموميــة وذلــك لترخيــص 

تعامــالت العــام الحالــي والعــام القــادم. وفيمــا يلــي ملخــص لتلــك التعامــالت:

13 - 1   الشركة السعودية لتمويل المساكن »سهل« 

تدخل الشــركة في معامالت مع الشــركة الســعودية لتمويل المســاكن 

 
ً
ــر شــركة »ســهل« طرفــا ــة. وتعتب »ســهل« فــي ســياق األعمــال العادي

ذا عالقــة، حيــث تمتلــك دار األركان حصــة فــي »ســهل« تبلــغ نســبتها 

٪15 تعــادل قيمــة 15 مليــون ســهم مــن أصــل 100 مليــون مــن األســهم 

ــل المســاكن  الصــادرة. ويضــم مجلــس إدارة الشــركة الســعودية لتموي

»ســهل “أعضــاء مــن مجلــس إدارة دار األركان وهــم: أ/ يوســف عبداللــه 

الشــالش و أ/هذلــول صالــح الهذلــول و أ/عبداللطيــف عبداللــه الشــالش، 

د/عبدالرحمــن الحــركان )حتــى 15 مايــو 2017م(، ثــم أ/ زيــاد الشــعار كعضو 

ــخ 2017/09/18م  ووافقــت  ــه  بقــرار مجلــس ادارة »ســهل« بتاري ــدال من ب

الجمعيــة العموميــة لشــركة ســهل علــى عضويتــه فــي المجلــس بتاريــخ 

2017/11/20م. 

وبالنســبة لطبيعــة هــذه المعامــالت، فهــي تمويــل لعمــالء شــركة دار 

األركان لشــراء مســاكن. وبنــاًء علــى رغبــة العميــل، يتــم اختيــار »ســهل« 

كممــول لشــراء المســاكن. وخــالل عــام 2017م لــم يكــن هنالــك تعامالت 

مــع شــركة ســهل، وال يوجــد أي رصيــد قائــم أو مســتحق.

13 - 2   شركة تطوير خزام العقارية

ــك دار  ــث تمتل ــة، حي ــة هــي طــرف ذو عالق ــزام العقاري ــر خ شــركة تطوي

األركان فيهــا مــا نســبته ٪51 بعــدد حصــص يبلــغ 27,554,651 مــن إجمالــي 

شــركة  مديــري  مجلــس  ويضــم   .54,028,728 البالــغ  الحصــص  عــدد 

 وهــو أ/
ً
تطويــر خــزام عضويــن مــن مجلــس إدارة شــركة دار األركان أيضــا

ــو  ــه الشــالش و د/عبدالرحمــن الحــركان )حتــى 15 ماي عبداللطيــف عبدالل

2017م(. طلبــت إدارة شــركة تطويــر خــزام العقاريــة اســتثمار رصيــد النقــد 

الزائــد لديهــا مــع دار األركان بربــح رمــزي )فــى بدايــة عــام 2017م، بلــغ 

الرصيــد االفتتاحــي 193,36 مليــون ريــال ســعودي(، علــى أن يكــون ســحب 

العائــد تحــت الطلــب لتوفيــر احتياجاتهــا لتمويــل رأس المــال العامــل. خــالل 

ــال  ــون ري ــدره 1,55 ملي ــغ وق ــادت الشــركة ســداد مبل ــام 2017م، أع الع

، باإلضافــة إلــى عائــد 
ً
ســعودي مــن هــذه المبالــغ المدفوعــة مقدمــا

وقــدره 0,72 مليــون ريــال ســعودي للمتطلبــات التشــغيلية. وبذلــك أصبــح 

الرصيــد الختامــي المســتحق لهــذا الطــرف ذي العالقــة بتاريــخ 31 ديســمبر 

2017م مبلــغ وقــدره 192,53 مليــون ريــال ســعودي. وقــد تمــت الموافقــة 

علــى هــذه التعامــالت خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة بتاريــخ 

1 مايــو 2017م، وبإمــكان الشــركة تســديد المبلــغ وتســوية الرصيــد فــي 

أي وقــت. 

13 - 3   بنك الخير 

بنــك الخيــر هــو طــرف ذو عالقــة وهنــاك أعضــاء فــي مجلــس إدارتــه مــن 

أعضــاء مجلــس إدارة دار األركان وهــم: أ/ يوســف عبــد اللــه الشــالش، وأ/

ماجــد عبــد الرحمــن القاســم، وأ/عبــد اللطيــف عبــد اللــه الشــالش. كلفــت 

الشــركة بنــك الخيــر بتقديــم االستشــارات الماليــة العامــة فــي 
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1.  تقلبات أسعار منتجات السوق العقارى

ال تســتطيع الشــركة الســيطرة علــى تأثيــر أســعار منتجــات الســوق 

العقــارى، والتقلبــات الكبيــرة فــي أســعار المنتجــات قــد تؤثــر بشــكل 

 فــي أوقــات 
ً
مباشــر علــى اإليــرادات. ويمكــن لهــذا التأثيــر أن يكــون إيجابيــا

 عنــد انخفــاض أســعار المنتجــات والــذي 
ً
ارتفــاع أســعار المنتجــات، أو ســلبيا

يمكــن أن يــؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ايجابــى أو ســلبى وكبيــر علــى 

ــة. ــات النقدي ــة والتدفق الربحي

وبشــكل عــام  مــن الصعوبــة التحــوط مــن تأثيــر أســعار الســوق العقــارى، 

ولكــن الشــركة تســعى جاهــدة لتخفيــف المخاطــر عــن طريــق الســعي 

 في ســعر تكلفــة اإلنتاج 
ً
نحــو منتجــات متوازنــة التكلفــة بمــا يحقــق خفضــا

يتناســب مع متطلبات المســتأجر و/أو المشــترى. ويؤدي العرض الفائض 

مــن المنتجــات فــى الســوق مــع انخفــاض أســعار المنتجــات العقاريــة إلــى 

احتمــال خــروج الشــركات التــي تعتمــد علــى هامــش تكلفــة عاليــة، فيمــا 

تحافــظ الشــركات ذات التكلفــة المنخفضــة أو المتوازنــة علــى مكانتهــا 

فــي الســوق إذ تواصــل إنتاجهــا مــع هامــش نقــدي إيجابــي.

2.  أمن المعلومات

قــد تهــدد الهجمــات اإللكترونيــة واالختراقــات األمنيــة ســالمة الملكيــة 

ــى المعلومــات المهمــة فــي الشــركة. كمــا يمكــن  ــر عل ــة، وتؤث الفكري

ــة  ــرار مادي ــاق أض ــطة وإلح ــات واألنش ــل العملي ــات تعطي ــذه االختراق له

بالشــركة أو تشــويه ســمعتها، وتعريضهــا إلــى عــدد مــن اآلثــار الســلبية 

ــى وضــع الشــركة  ــر ســلبي عل ــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثي ــرى الت األخ

ــج عملياتهــا. المالــي ونتائ

فــي  مختصــة  شــركات  مــن  بخبــراء  االســتعانة  إلــى  الشــركة  وتلجــأ 

حمايــة وتأميــن تكنولوجيــا المعلومــات، كمــا تقــوم بمراجعــة مســتمرة 

للتهديــدات األمنيــة، وبالبحــث عــن فــرص لتعزيــز أمــن المعلومــات.

3.  تطوير وتنفيذ المشاريع

 مــن 
ً
تعتبــر عمليــة تحديــد مكونــات المشــاريع وتطويرهــا وتنفيذهــا نوعــا

ــواع المخاطــر التشــغيلية؛ إذ يمكــن بســبب تطويــر وتنفيــذ المشــاريع  أن

غيــر الفعــال أن تتجــاوز ميزانيــة التكلفــة والجــدول الزمنــي، وبالتالــي يؤثــر 

 علــى ربحيــة الشــركة ونموهــا وســمعتها الماليــة العامــة.
ً
ســلبا

ــاريع  ــق بالمش ــا يتعل ــتثمارية فيم ــة واالس ــرارات التنموي ــاذ الق ــم اتخ يت

الحاليــة والجديــدة بالشــركة باســتخدام نظام »بوابة المراحل للمشــاريع –

Stage Gate Projects«؛ للتأكــد مــن أن المشــاريع القائمــة أو الجديــدة 

تتضمــن متابعــة دقيقــة للتكاليــف الفعليــة ودراســة آثارهــا المســتقبلية 

 مقارنتها بالتكاليف المقدرة ودراســة 
ً
علــى بقيــة مراحــل المشــروع وأيضــا

المخاطــر والعوائــد المتوقعــة مــن االســتثمار. ويقــوم مديــرو المشــاريع 

والشــركات المنفــذه للمشــاريع أثنــاء التنفيــذ بــإدارة مســتويات إنجــاز 

 وذلــك 
ً
المشــروع فــي إطــار الميزانيــة والجــدول الزمنــي المحدديــن مســبقا

مــن خــالل تقديــم تقاريــر مراحــل اإلنجــاز الدوريــة و/أو الشــهرية، وتقاريــر 

اإلنفــاق إلــى إدارة المخاطــر واالدارة التنفيذيــة، لرصــد التقــدم المحــرز، 

وتحديــد العقبــات، واقتــراح اإلجــراءات التصحيحيــة.

4.  التسويق

ــا  ــر إخفاقه ــوق خط ــع الس ــات تراج ــي أوق ــة ف ــركات العقاري ــه الش تواج

ــد  ــارى( وق ــة )ســكنى أو تج ــا العقاري ــكل منتجاته ــاد أســواق ل ــي إيج ف

ــلبي  ــر س ــى تأثي ــة إل ــات العقاري ــع للمنتج ــر و/أو البي ــر التأجي ــؤدي تأخي ي

علــى الربحيــة والتدفقــات النقديــة للشــركة.

وللتقليــل مــن هــذه المخاطر تســعى الشــركة لتنويع محفظــة منتجاتها 

قــدر اإلمــكان، والســعي إلــى الوصــول إلــى المســتأجر  و/أو المشــتري 

النهائــى باســتخدام طــرق التســويق الفعالــة مثــل التســويق المباشــر او 

غيــر المباشــر و اإللكترونــي.

5.  الصحة والسالمة واألمن

 علــى الصحــة والســالمة 
ً
قــد تشــكل منتجــات أو مشــاريع الشــركة خطــرا

ــد  ــرة، أو تكب ــات شــخصية خطي ــى إصاب ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت واألمــن الت

خســائر تشــغيلية وماليــة أخــرى.

وتســعى الشــركة للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر مــن خــالل تطبيــق 

إجــراءات الصحــة والســالمة والمحافظــة علــى البيئــة فــي جميــع المواقــع 

. وتقــوم بمراجعــة 
ً
وفــق معاييــر الصحــة والســالمة المعتــرف بهــا محليــا

ــر، وتجنبهــا فــي المســتقبل. جميــع الحــوادث ألخــذ العب

6.  السيولة

الدفعــات  وتســديد  التشــغيلية  التكاليــف  تغطيــة  علــى  القــدرة  إن 

المجدولــة مــن أصــل الديــن وتســديد العمولــة علــى المديونيــات يعتمــد 

وماليــة  اقتصاديــة  لعوامــل  يخضــع  الــذي  المســتقبلي  األداء  علــى 

وتنافســية وعوامــل أخــرى ليســت تماًمــا تحــت الســيطرة ، مما قــد يتعذر 

االســتمرار فــي تحقيــق عائــدات نقديــة منتظمــة أو كافيــة مــن العمليــات 

لخدمــة الديــن ولتوليــد النفقــات الرأســمالية الالزمــة وقــت اســتحقاقها.

لــذا قامــت الشــركة بتحســين الســيولة لديها عبــر مركزية وظائــف الخزينة 

لتحقيــق االســتخدام األمثــل للنقــد الناتــج مــن األعمــال التشــغيلية. 

 القــدرة علــى الوصــول إلــى 
ً
وباإلضافــة إلــى ذلــك تمتلــك الشــركة حاليــا

مجموعــة مــن المصــادر االئتمانيــة مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا النقديــة 

علــى المــدى القصيــر والطويــل.

7.  تكلفة التمويل

إن ارتفــاع معــدالت الفائــدة بيــن البنــوك تــؤدى الــى زيــادة فــي تكاليــف 

التمويــل وقــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى الربحيــة والتدفقــات النقديــة. 

ــادة  ــى زي ــل بانتظــام وإل ــة تكاليــف التموي ــذا تســعى الشــركة لمراقب ل

حصــة ديونهــا ذات التكلفــة الثابتــة، وأال تتخطــى ديونهــا المعــدالت 

المالئمــة. 

8.  مخاطر االئتمان

الوفــاء  تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى 

ماليــة.   لخســارة  اآلخــر  الطــرف  تكبــد  إلــى  يــؤدي  بالتزاماتــه ممــا 

ــى  ــام ال تعتمــد عل ــدى الشــركة بشــكل ع ــات ل أ.   إن سياســة المبيع
المبيعــات اآلجلــة، ولكــن فــي بعــض الحــاالت المعــززة بضمانــات لصالــح 
الشــركة يتــم جدولــة المبالــغ فــي دفعــات محــددة مــن بعــض العمــالء 

الذيــن يتــم منحهــم هــذا الخيــار بعنايــة وحســب المصلحــة التجاريــة 
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لشــركة دار االركان. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، قــد تتعــرض الشــركة 
بالمبالــغ المســتحقة مــن هــؤالء  لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق 

العمــالء. 

ــر  ــاع أو تأخي ــار المب ــي للعق ــل التســليم النهائ      تقــوم الشــركة بتأجي
نقــل الملكيــة للمســتفيد للتقليــل مــن المخاطــر إلــى أن يتــم دفــع 
كامــل المبلــغ المســتحق حســب عقــد البيــع. يتــم مراقبــة ومتابعــة 
الشــركة  تعــرض  فــإن  ولذلــك  بشــكل منتظــم  الدفعــات  تحصيــل 

ــدود. ــر مح ــان يعتب ــائر االئتم لخس

ب.  فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة األخــرى الخاصــة 
بالشــركة والودائــع  بالمبالــغ المســتحقة مــن اطــراف ذات عالقــة 

البنكيــة والذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى.

إن الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان الــذي تتعــرض لــه الشــركة يقتصــر 
علــى قيمتهــا الدفتريــة، فــي حــال عــدم قــدرة األطــراف األخــرى علــى 

الوفــاء بالتزاماتهــم المرتبطــة بهــا.

9.  مخاطر أسعار العموالت 

تتعلــق مخاطــر أســعار العمــوالت فــي المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة 
أداة ماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق.

 أ.  تتعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن التزاماتهــا   الخاصة 

بعقــود االقتــراض الخاصــة بتســهيالت مرابحــة إســالمية )التســهيالت 

الدائنــة( التــي تــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك المحليــة.

     فــي كل مــرة يتــم فيهــا تجديــد عقــود االقتــراض قصيــرة األجــل يتــم 

ــل الشــركة علــى معــدالت وشــروط االقتــراض مــن  التفــاوض مــن قب

ــة  ــة وأفضــل ســعر عمول ــى أفضــل شــروط تعاقدي ــل الحصــول عل اج

ممكــن لتقليــل حجــم المخاطــر المتعلقــة بهــا.

ب.   لــدى الشــركة عقــد مقايضــة أســعار محــددة إلدارة مخاطــر أســعار 

العمولــة. تســتند أســعار عمولــة االقتــراض الدوليــة للشــركة بشــكل 

اساســي علــى ســعر ليبــور، وتســتند قروضهــا المحليــة علــى ســايبور.  

 
ً
وفقــا متغيــر  العمولــة  لمخاطــر  الشــركة  تعــرض  فــإن  وبالتالــي 

ــور وســايبور. للتغيــرات فــي ســعر ليب

    يتــم تحليــل حساســية أســعار العمــوالت بنــاء علــى تعــرض الشــركة 

لمخاطــر العمــوالت المتغيــرة كمــا فــي  تاريــخ القوائــم الماليــة. 

وتتــم عمليــة االحتســاب علــى أســعار العمولــة العائمــة بافتــراض أن 

ــة. ــر هــي قائمــة لســنة كامل ــخ التقري ــات كمــا فــي تاري المطلوب

ج.   إن صافــي ربــح الشــركة قــد يتأثــر بالمبلــغ أعاله نتيجة لهــذه التغيرات 

ــي  ــك ف ــوق، وذل ــي الس ــوالت ف ــعار العم ــي أس ــدث ف ــد تح ــي ق الت

حــال وجــود رســملة لتكاليــف االقتــراض التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة 

بمشــاريع تحــت التنفيــذ طويلــة األجــل.

 تحمــل الفروقــات فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا علــى قائمــة األربــاح أو 

الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. ال يوجــد تأثيــر علــى القوائــم 

ــراض  ــف االقت ــود رســملة لتكالي ــدم وج ــة ً لع ــدة المرفق ــة الموح المالي

خــالل الســنة الحاليــة وكذلــك الســنة المقارنــة. الشــركة تقــوم برســملة 

مــا يعــادل %10 مــن تكاليــف االقتــراض التــي تنطبــق عليهــا شــروط 

الرســملة علــى مشــاريع تحــت التنفيــذ كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح )9/2( 

ــة المدققــة. ــم المالي بالقوائ

10.  مخاطر السيولة

قــد تواجــه الشــركة بعــض المخاطــر فــي توفيــر الســيولة الالزمــة للوفــاء 

بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة التــي تلتــزم بهــا الشــركة لصالــح 

. الغير

ــى األعمــال  ــل مــن مخاطــر الســيولة والخســائر المرتبطــة بهــا عل للتقلي

بمــا يكفــي مــن  التجاريــة للشــركة؛ تحتفــظ الشــركة حيثمــا أمكــن 

العمــل.  فــي جميــع ظــروف  الســيولة  عاليــة  المتداولــة  الموجــودات 

ــات الرأســمالية طويلــة األجــل مــن  وتبتعــد الشــركة عــن تمويــل المتطلب

ــة  ــة بالحســابات الجاري ــات المتعلق ــل والعملي ــر األج ــراض قصي ــالل االقت خ

مــع األطــراف ذات العالقــة. 

وايضــا تقــوم الشــركة بتمويــل المشــاريع طويلــة األجــل مــن خــالل 

القــروض طويلــة األجــل فقــط. ولــدى الشــركة أيضــا سياســة لتقديــر 

التدفقــات النقديــة ذات ديناميكيــة عاليــة ونظــام يمكــن مــن خاللــه تقديــر 

تواريــخ اســتحقاقات التزاماتهــا ووضــع الخطــط المالئمــة لتوفيــر المــوارد 

ــة للوفــاء بهــذه االلتزامــات فــي وقتهــا. المطلوب

11.  مخاطر العمالت األجنبية

ترتبــط مخاطــر العمــالت األجنبيــة بالتذبــذب فــي القيمــة الدفتريــة لــألدوات 

الماليــة بالعملــة الوظيفيــة الناتجــة عــن التغيــرات التــي تحــدث في أســعار 

صــرف العمــالت األجنبية. 

إن العملــة الوظيفيــة للشــركة هــي الريــال الســعودي المرتبــط بالــدوالر 

األمريكــي بســعر صــرف ثابــت قــدره 3.75 ريــال ســعودي لــكل دوالر 

ــال  ــة معامــالت هامــة بعمــالت عــدا الري ــم تقــم الشــركة بأي أمريكــي. ل

ــنة. ــالل الس ــي خ ــدوالر األمريك ــعودي وال االس

12.  مخاطر التغير في األدوات المالية اإلسالمية

كجــزء مــن إدارة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة تســتخدم الشــركة 

لمخاطــر  تعرضهــا  مــن  للتحــوط  اإلســالمي  للتمويــل  متغيــرة  أدوات 

ــك عمومــا مــن خــالل  ــة. ويتحقــق ذل ــة والتدفقــات النقدي أســعار العمول

التحــوط لمعامــالت معينــة. تســتخدم الشــركة أدوات متغيــرة للتمويــل 

اإلســالمي 

بشــكل رئيســي إلدارة التعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطر أســعار 

ــة  ــأدوات مالي ــاظ ب ــي االحتف ــة. إن الهــدف الرئيســي للشــركة ف العمول

ــة  ــة المرتبط ــة الخارج ــات النقدي ــض التدفق ــو تخفي ــرة ه ــالمية متغي إس

الثابتــة.  العمولــة  وأســعار  األجنبيــة  العمــالت  أســعار  فــي  بالتغيــرات 

تتعــرض األدوات الماليــة المتغيــرة فــي التمويــل اإلســالمي للشــركة 

لمخاطــر االئتمــان إلــى الحــد الــذي يكــون فيهــا عجــز الطــرف المقابــل عــن 

ــة. ــات التعاقدي ــاء بااللتزام الوف

مــع  التعامــل  خــالل  مــن  المخاطــر  بتخفيــف هــذه  الشــركة  تقــوم   

المؤسســات الماليــة الرئيســة كأطــراف مقابلــة. ال تتوقــع إدارة الشــركة 

أي خســائر أو مخاطــر جوهريــة مــن تقصيــر األطــراف األخــرى حيــث أن 

المخاطــر المحتملــة لمثــل هــذه اإلخفاقــات يتــم مراقبتهــا بشــكل دوري.
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15  التنظيم واإلدارة

15 - 1   تشكيل مجلس اإلدارة

 منهــم عــدد )2( عضــو تنفيــذي و عــدد )4( عضــو غيــر تنفيــذي وعــدد )5( عضــو مســتقل . وفــي 15 مايــو 
ً
يتكــون مجلــس ادارة الشــركة  مــن 11 عضــوا

2017م وافــق المجلــس علــى اســتقالة د/ عبدالرحمــن الحــركان مــن عضويــة مجلــس االدارة. 

الصفةاسم العضوم.
تصنيف أعضاء 

المجلس
عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرىعدد االجتماعات التي حضرها

3غير تنفيذيرئيس المجلسيوسف بن عبدالله الشالش1

- الشركة السعودية لتمويل المساكن

- بنك الخير

- شركة الخير كابيتال

3تنفيذيالعضو المنتدبعبداللطيف بن عبدالله الشالش2

- الشركة السعودية لتمويل المساكن

- بنك الخير

- شركة الخير كابيتال

- شركة تآزر

- الشركة السعودية لتمويل المساكن2تنفيذيعضود. عبدالرحمن بن حمد الحركان*3

2غير تنفيذيعضوهذلول بن صالح الهذلول4
- الشركة السعودية لتمويل المساكن

- شركة الخير كابيتال

3غير تنفيذيعضوخالد بن عبدالله الشالش5

3مستقلعضوطارق بن محمد الجارالله6

3غير تنفيذيعضوعبدالعزيز بن عبدالله الشالش7

2مستقلعضوماجد بن رومي الرومي8

2مستقلعضواحمد بن محمد عثمان الدهش9

- بنك الخير2مستقلعضوماجد بن عبدالرحمن القاسم10

2مستقلعضوعبدالعزيز ابراهيم محمد المانع11

* حتى 15 مايو 2017م

15 - 2   نبذة عن اعضاء مجلس االدارة 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

يوسف بن عبد الله الشالش

-  رئيس مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري

-  رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن »سهل«

-  رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال – السعودية

-  رئيس مجلس إدارة بنك الخير – البحرين

-  رجل أعمال

-  بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

-  دبلوم برنامج دراسات في األنظمة اإلجرائية من 

معهد اإلدارة 

-  التخطيط اإلستراتيجي 

-  وصناعة التطوير العقاري

-  االستثمار والتمويل العقاري-  دبلوم العلوم التجارية-  رجل أعمال-  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاريهذلول بن صالح الهذلول

 خالد بن عبد الله الشالش

-  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن »سهل«

-  عضو مجلس إدارة شركة الخير كابيتال – السعودية

-  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري

 

 

-  رجل أعمال

 

 

-  بكالوريوس علوم امنية كلية الملك فهد 

األمنية

-  استراتيجيات وخطط وبرامج التقسيط

-   التطوير العقاري 

-  إدارة الموارد وتنفيذ المباني 

-  االستثمار والتقييم العقاري

ماجد بن رومي سليمان الرومي
-  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري

-  عضو مجلس ادارة شركة معالم للتمويل
-  االستثمار والتقييم والتمويل العقاري-  ماجستير إدارة األعمال -  رجل أعمال

طارق بن محمد على الجار الله 
 

-  دبلوم العلوم المحاسبية والتجارية-  رجل أعمال -  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري
-  تنظيم وتخطيط األراضي

-  التقييم والتثمين العقاري

-  رجل أعمال -  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاريعبد العزيز بن عبد الله الشالش
-  بكالوريوس الدراسات اإلسالمية من جامعة 

اإلمام محمد بن سعود

-  التطوير العقاري 

-  التقييم والتثمين العقاري

-  رجل أعمال-  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاريماجد بن عبد الرحمن القاسم
-  بكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
التخطيط اإلستراتيجي 

عبد اللطيف بن عبد الله الشالش

-  عضو مجلس إدارة بنك الخير – البحرين

-  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري

-  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن »سهل«

-  عضو مجلس إدارة شركة الخير كابيتال – السعودية

-  عضو مجلس إدارة بنك الخير – البحرين

-  عضو مجلس إدارة شركة تآزر- البحرين

-  رجل أعمال

-   دبلوم برنامج دراسات في األنظمة اإلجرائية من 

معهد اإلدارة 

-  بكالريوس قيادة المنشأة واإلشراف من جامعة 

بوردو بالواليات المتحدة األمريكية

-  وصناعة التطوير العقاري

-  التخطيط اإلستراتيجي 

-  تطوير األعمال وتقنية المعلومات

-  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاريد. عبد العزيز بن ابراهيم محمد المانع

-  استاذ جامعي

-  وزير دولة بمجلس الوزراء

-  عضو مجلس الشورى

-  بكالريوس الهندسة المدنية من جامعة سانتا 

كالرا بالواليات المتحدة األمريكية

-  ماجستير الهندسة المدنية من جامعة 

ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية

-  دكتوراه الهندسة المدنية من جامعة ستانفورد 

بالواليات المتحدة األمريكية

-  التخطيط اإلستراتيجي 

-  التعليم الهندسي 

-  نظم اإلدارة

-  تعليم عام رجل أعمال -  عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاريأحمد بن محمد عثمان الدهش

-  التطوير العقاري 

-  إدارة األمالك

-  االستثمار والتقييم العقاري
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15 - 3    سجل حضور اجتماعات المجلس

مايو 1فبراير 19اسم العضوم
26 

ديسمبر
االجمالي

üüü3يوسف بن عبدالله الشالش1

üüü3عبداللطيف بن عبدالله الشالش2

üüx2د. عبدالرحمن بن حمد الحركان*3

xüü2هذلول بن صالح الهذلول4

üüü3خالد بن عبدالله الشالش5

üüü3طارق بن محمد الجارالله6

üüü3عبدالعزيز بن عبدالله الشالش7

xüü2ماجد بن رومي الرومي8

xüü2احمد بن محمد عثمان الدهش9

üüx2ماجد بن عبدالرحمن القاسم10

üxü2د. عبدالعزيز ابراهيم محمد المانع11

* حتى 15 مايو2017م

15 - 4   لجان المجلس

مقدمة:

ــة  ــة ولجن ــة التنفيذي تتكــون لجــان المجلــس مــن ثــالث لجــان، وهــي اللجن

ــي: ــا يل ــآت ، وتشــكيلها كم ــة الترشــيحات والمكاف ــة ولجن المراجع

15-4-1  اللجنة التنفيذية وتتكون من:

 عدد اإلجتماعاتالصفةاسم العضوم
مالحظاتالتي حضرها

يوسف بن عبدالله الشالش1
ً
4رئيسا

عبداللطيف بن عبدالله الشالش2
ً
4 عضوا

د. عبدالرحمن بن حمد الحركان3
ً
استقال في 15مايو  2017م1 عضوا

طارق بن محمد الجارالله4
ً
4 عضوا

ماجد بن عبدالرحمن القاسم5
ً
4 عضوا

مهام واجتماعات اللجنة

ــى إعــداد  متابعــة تطبيــق اســتراتيجية الشــركة مــن خــالل اإلشــراف عل

الخطــط التشــغيلية وتنفيذهــا، ومراجعــة قيــم ورؤيــة وأهــداف الشــركة 
ــا  ــذ أعماله ــي تنفي ــركة ف ــام للش ــج الع ــدد النه ــي تح ــاتها الت وسياس
والتوصيــة بتبنيهــا، ومتابعــة خطــط التمويــل المختلفــة الســتثمارات 
الشــركة، وتقديــم النصــح فيمــا يتعلــق باالســتثمارات الرئيســة والمهمــة 
فــي الشــركة والمتمثلــة بالدخــول في اندماجات و/أو مشــاريع مشــتركة 
و/أو الحصــول علــى تمويــل للمشــاريع، والتأكــد مــن مطابقــة تخصيــص 
التمويــل  اســتراتيجية  مثــل  الشــركة  اســتراتيجيات  لتنفيــذ  المــوارد 
واســتراتيجية المــوارد البشــرية، ووضــع معاييــر اختيــار الرئيــس التنفيــذي 
التنفيذيــة واإلشــراف علــى تطبيقهــا،  اإلدارة  العليــا فــي  والقيــادات 
ومراجعــة وتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة مــن حيــث تحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية الموضوعــة ومراقبــة ومعالجــة أي انحرافــات، ومراجعــة 
بهــدف تقييمهــا  )ربــع ســنوي(  الخطــط االســتراتيجية بشــكل دوري 
الضــرورة حســب  دعــت  إذا  بتعديلهــا  االدارة  لمجلــس  التوصيــة  ورفــع 
التقاريــر  ومراجعــة  األخــرى،  الداخليــة  والمتطلبــات  الســوق  معطيــات 
الدوريــة المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة والمتعلقــة بالوضــع التنافســي 
ــر  ــي تؤث ــرى الت ــة األخ ــة والتقني ــة والمالي للشــركة والعوامــل التنظيمي
ــة لمجلــس االدارة  ــة المــدى، والتوصي ــى اســتراتيجية الشــركة طويل عل
باعتمــاد التوصيــات المتعلقــة بوضــع سياســات وأنظمــة المــوارد البشــرية 
ومراجعــة وتقييــم الخطــط الســوقية واألنمــاط التنافســية الموضوعــة 
ــى أعمــال الشــركة. وقــد  ــم أثرهــا عل ــة وتقيي ــل اإلدارة التنفيذي مــن قب

ــات. ــام 2017م أربعــة اجتماع ــالل ع ــة خ عقــدت اللجن

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية:

ديسمبر 28اكتوبر 3سبتمبر 19 فبراير 8اسم العضوم

üüüüيوسف بن عبدالله الشالش1

üüüüعبداللطيف بن عبدالله الشالش2

üxxxد. عبدالرحمن بن حمد الحركان*3

üüüüطارق بن محمد الجارالله4

üüüüماجد بن عبدالرحمن القاسم5

* حتى 15 مايو 2017م

15-4-2  لجنة المراجعة: 

اجــازت الجمعيــة العامــة للشــركة باجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1 مايــو 

2017م تشــكيل عضويــة لجنــة المراجعــه ومهــام اللجنــة وضوابــط عملهــا 

ــأة اعضائهــا. ومكاف

تتكون لجنة المراجعة من:

 عدد االجتماعاتالصفةاسم العضوم
مالحظاتالتي حضرها

طارق بن محمد الجارالله1
ً
6عضوا

هذلول بن صالح الهذلول2
ً
6عضوا

ماجد بن عبدالرحمن القاسم3
ً
6عضوا

ماجد بن رومي الرومي4
ً
6عضوا

وصف مختصر الختصاصات ومهام لجنة المراجعة

تختــص لجنــة المراجعــة بالمراقبــة علــى اعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل 

ــان  ــب أي إيضــاح او بي ــى ســجالتها ووثائقهــا وطل ــك حــق االطــالع عل ذل

مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة او اإلدارة التنفيذيــة، وتــؤدي اللجنــة مهامهــا 

الداخليــة  المراجعــة  إدارة  علــى  االشــراف  ذلــك  فــي  بمــا  المعتمــدة 

الرقابــة  نظــام  تقييــم  نتائــج  ودراســة  تقاريرهــا،  ودراســة  بالشــركة 

الداخليــة، باإلضافــة الــى دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية، 

والسياســات المحاســبية المتبعــة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح 

مراجعــى حســابات الشــركة، ودراســة تقاريــر الجهــات الرقابيــة بشــأن 

التــزام الشــركة باألنظمــة والتعليمــات، ووضــع االليــات المناســبة التــي 

ــم مالحظتهــم  ــن تقدي ــي الشــركة م ــون ف ــا يتمكــن العامل ــن خالله م

ــة توصياتهــا  ــة للشــركة، وترفــع اللجن ــاوز لألنظمــة الداخلي بشــأن أي تج

اإلدارة.  لمجلــس 

وقــد عقــدت اللجنــة خــالل عــام 2017م ســتة اجتماعــات. وقــد قامــت 

ــام  ــنوية للع ــة والس ــة الربعي ــم المالي ــة القوائ ــة ومناقش ــة بدراس اللجن

2017م ورفــع التوصيــات الالزمــة للمجلــس. 

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

 12يناير 16اسم العضوم
فبراير

27 
مارس

19 
ابريل

19 
يوليو

8 
نوفمبر

üüüüüüهذلول بن صالح الهذلول1

üüüüüüطارق بن محمد الجارالله2

üüüüüüماجد بن رومي الرومي3

4
ماجد بن عبدالرحمن 

üüüüüüالقاسم

15-4-3  لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من: 

 عدد االجتماعاتالصفةاسم العضوم
مالحظاتالتي حضرها

ماجد بن عبدالرحمن القاسم1
ً
2رئيسا

يوسف بن عبدالله الشالش 2
ً
2 عضوا

احمد بن محمد عثمان الدهش3
ً
2 عضوا

د. عبدالعزيز ابراهيم محمد المانع4
ً
2 عضوا

مهام واجتماعات اللجنة

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، والمراجعــة 

لعضويــة  المناســبة  المهــارات  مــن  المطلوبــة  لالحتياجــات  الســنوية 

للعضويــة،  المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  وإعــداد  المجلــس 

ومراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة والتوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي 

ــه، والتأكــد بشــكل  ــب الضعــف والقــوة في ــد جوان ــب إجراؤهــا، وتحدي يج

دوري مــن اســتقاللية األعضــاء وعــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان 

العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى، ووضــع سياســة 

ــن  ــار التنفيذيي واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكب

 لمعاييــر ترتبــط بــاألداء. وقــد عقــدت اللجنــة خــالل عــام 2017م 
ً
وفقــا

اجتماعيــن.
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سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

مايو 31مايو 14اسم العضوم

üüيوسف بن عبدالله الشالش1

üüاحمد بن محمد عثمان الدهش2

üüد. عبدالعزيز ابراهيم محمد المانع3

üüماجد بن عبدالرحمن القاسم4

15 - 5   سجل حضور اعضاء مجلس االدارة للجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل 2017
مايو 2017 1اسم العضوم

üيوسف بن عبدالله الشالش1

üعبداللطيف بن عبدالله الشالش2

üد. عبدالرحمن بن حمد الحركان3

üهذلول بن صالح الهذلول4

üخالد بن عبدالله الشالش5

üطارق بن محمد الجارالله6

üعبدالعزيز بن عبدالله الشالش7

üماجد بن رومي الرومي8

xاحمد بن محمد عثمان الدهش9

üماجد بن عبدالرحمن القاسم10

xد. عبدالعزيز ابراهيم محمد المانع11

16  المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
ــار التنفيذييــن الذيــن تلقــوا أعلــى المكافــآت  فيمــا يلــي قائمــة توضــح المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كب

واألجــور مــن الشــركة خــالل العــام المالــي 2017م.

أعضاء المجلس التنفيذيينالبيان
 أعضاء المجلس غير

التنفيذيين/ المستقلين
 كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

)بما فيهم العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي والمدير المالي(

5,185--المكافآت والتعويضات

3,024--البدالت

---المكافآت الدورية والسنوية

---الخطط التحفيزية

432--أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

857--مكافآت نهاية الخدمة

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين   17

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق 

خالل العام 2017م

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 %0.000101.000 %1.000رئيس مجلس اإلدارةيوسف بن عبد الله الشالش

مباشرة0.7434 %0.743408.028,850 %8.028,850عضو مجلس اإلدارةهذلول بن صالح الهذلول

عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبد الله الشالش
مباشرة2.5670 2.5670027.723,293% 27.723,293%

ملكية أقارب من الدرجة األولى0.0001 0.00010957% 957%

عضو مجلس اإلدارةماجد بن عبد الرحمن القاسم
مباشرة0.3560 0.356003,844,550% 3,844,550%

ملكية أقارب من الدرجة األولى0.0592 0.05920639,154% 639,154%

مباشرة0.0003 %0.000303,000 %3,000عضو مجلس اإلدارةطارق بن محمد على الجار الله 

مباشرة0.3564 %0.356403,849,550 %3,849,550عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز بن عبد الله الشالش

مباشرة0.3560 %0.356003,844,550 %3,844,550عضو مجلس اإلدارةماجد بن رومي الرومي

مباشرة0.8461 %0.846109,137,550 %9,137,550عضو مجلس اإلدارةعبد اللطيف بن عبد الله الشالش

مباشرة0.1857 %0.185702,005,104 %2,005,104عضو مجلس اإلدارةأحمد بن محمد عثمان الدهش

مباشرة0.0009 %0.0009010,000 %10,000عضو مجلس اإلدارةعبد الرحمن بن حمد صالح الحركان

مباشرة0.0001 %0.000101,300 %1,300عضو مجلس اإلدارةد. عبدالعزيز ابراهيم محمد المانع

مباشرة0.0074 %0.0074080,000 %80,000مدير المراجعة الداخليةأحمد بن صالح سلمان الدحيالن

5.4786 %5.4786059.168.858 %59.168.858اإلجمالي

17  وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص ) عــدا أعضــاء مجلــس إدارة 

ــار التنفيذييــن وأقربائهــم ( أبلغــوا الشــركة بتملكهــم ٪5  أو أكثــر، وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق  الشــركة وكب

خــالل العــام 2017م

لم يتم إبالغ الشركة بتملك %5 أو أكثر من أسهمها.
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19  المراجعة الداخلية

تعتبــر إدارة المراجعــة الداخليــة مــن أهــم اإلدارات فــي شــركة دار األركان، 

 الســتقالليتها فإنهــا تتبــع مباشــرة إلــى 
ً
 ألهميتهــا وتحقيقــا

ً
ونظــرا

مجلــس اإلدارة فــي الهيــكل التنظيمــي، وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة 

بإنجــاز أعمالهــا وفــق المعاييــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للمراجعــة 

الداخليــة والصــادرة عــن معهــد المراجعيــن الداخلييــن بواليــة فلوريــدا 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. ويتــم اســتقطاب موظفــي المراجعــة 

ــن.  ــن الداخليي ــل معهــد المراجعي ــن مــن قب ــة المعتمدي الداخلي

تتمثــل مهمــة المراجعــة الداخلية بالشــركة في تقديم خدمات مســتقلة 

وموضوعيــة واستشــارية مــن أجــل تحقيــق قيمــة مضافــة وتحســين 

علــى  الشــركة  الداخليــة  المراجعــة  تســاعد  حيــث  الشــركة  عمليــات 

ــم  ــة ومنضبطــة لتقيي ــوغ أهدافهــا مــن خــالل اعتمــاد طريقــة منهجي بل

وتحســين فعاليــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة وحوكمــة الشــركات. 

وتوفــر إدارة المراجعــة الداخليــة المعلومــات الموضوعيــة وذات الصلــة 

بالعمــل لــإدارة العليــا ولجنــة المراجعــة فــي الوقــت المناســب، وال يقتصــر 

دور هــذه المعلومــات علــى تقييــم الوضــع الحالــي للشــركة، وإنمــا تــزود 

ــام بمســؤولياتهم  ــات الالزمــة للقي ــس اإلدارة بالبيان المســؤولين ومجل

ــة المناســبة. وتعمــل إدارة المراجعــة  ــة والتنفيذي ــرارات المالي ــاذ الق واتخ

الداخليــة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل مســاعدة منســوبي الشــركة 

بتزويدهــم  وذلــك  وجــه،  أحســن  علــى  بمســؤولياتهم  القيــام  علــى 

ــات واالستشــارات والمعلومــات المتعلقــة  ــم والتوصي ــل والتقيي بالتحلي

بأنشــطة المراجعــة، مــع تعزيــز الرقابــة الفعالــة وتحســين إجــراءات العمــل 

ــة. بتكاليــف معقول

ــع  ــرب م ــن ق ــام 2017م ع ــالل ع ــة خ ــة الداخلي ــت إدارة المراجع ــد عمل وق

اإلدارات مــن خــالل تزويدهــم بالعديــد مــن المقترحــات والتوصيــات والنصائح 

ــك  ــات الشــركة وسياســاتها، وذل ــراءات عملي ــق بتحســين إج فيمــا يتعل

لزيــادة فعاليــة وكفــاءة نظــام الرقابــة الداخليــة والتحكــم فــي تكاليــف 

المشــاريع المختلفــة، باإلضافــة إلــى تقديــم العــون والمســاندة إلــى 

اإلدارات األخــرى لمســاعدتها فــي تحقيــق أهدافهــا.

20  نظام الرقابة الداخلية بالشركة 

ــة الداخليــة فــي شــركة دار األركان هــو إجــراء متكامــل تــم  نظــام الرقاب

تصميمــه لمعالجــة المخاطــر والتأكــد مــن صحــة ودقــة القوائــم الماليــة 

ــة  ــح الســارية والمســاهمة فــي الرقاب وضمــان االلتــزام بالقوانيــن واللوائ

علــى أنشــطة الشــركة وتحســين كفــاءة عملياتهــا واالســتعمال الفعال 

لمواردهــا بهــدف حمايــة أصــول الشــركة مــن التلــف أو الضيــاع أو ســوء 

االســتخدام.

20 - 1   عناصر نظام الرقابة الداخلية

البيئة الرقابية للشركة

يمثــل الهيــكل التنظيمــي المرجــع األساســي لتحديــد البيئــة الرقابيــة 

فــي الشــركة، حيــث أنــه يحــدد المســؤوليات ويفــوض الصالحيــات ويبيــن 

العالقــات الهيكليــة بوضــوح، كمــا أنــه يجســد اســتراتيجية الشــركة 

وهيكلهــا االســتثماري.

نظم المعلومات المتطورة

فــي اطــار الخطــة الشــاملة فــي تطويــر نظــم المعلومــات ومواكبــة 

التطــور فــي نظــم المعلومــات واالتصــاالت، قامــت شــركة دار االركان 

خــالل عــام 2017م بالتالــى:

18  حوكمة

ــة الســوق الماليــة،   بالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئ
ً
ترشــادا

اعتمــد مجلــس اإلدارة الئحــة حوكمــة شــركة دار األركان مــع األخــذ فــي 

االعتبــار الوفــاء بحقــوق المســاهمين والعمــالء والموظفيــن وجميــع 

أصحــاب المصالــح وتعزيــز العالقــة معهــم وحمايــة مصالحهــم. وبموجــب 

الئحــة الحوكمــة، تلتــزم الشــركة بمبــادئ الشــفافية واإلفصــاح، وتفعيــل 

دور مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وتحديــد مســئولياتهم وتدريبهــم 

ــى التأكــد مــن وجــود   إل
ً
بصفــة مســتمرة. كمــا تســعى الشــركة أيضــا

آليــات لتعزيــز فاعليــة الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى 

االمتثــال مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

ــز  ــي أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة بهــدف تعزي ــة، وتبن المالي

بالشــركة.  الســليمة  اإلدارة  قواعــد  وتطبيــق  المؤسســية،  الثقافــة 

وتعكــس هــذه الخطــوات رغبــة الشــركة فــي العمــل بفاعليــة للوصــول 

إلــى أعلــى المســتويات فــي مجــال الحوكمــة وتحقيــق رؤيتهــا الهادفــة 

 يحتــذى بــه كشــركة وطنيــة مســاهمة. 
ً
إلــى أن تكــون الشــركة نموذجــا

وفــي ســبيل تحقيــق أهدافــه، يعمــل مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجــان 

المجلــس الفعالــة وهــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة المراجعــة 

ــة.  ــة التنفيذي واللجن

ــود الئحــة حوكمــة  ــى أن الشــركة قــد طبقــت كافــة بن تجــدر اإلشــارة إل

الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، عــدا البنــد )ب( مــن المــادة 

الثامنــة الخاصــة بالعمــل بنظــام التصويــت التراكمــي كطريقــة للتصويــت 

علــى بنــد اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة 

التصويــت  بــأن قواعــد   
ً
ادنــاه(، علمــا الجــدول  )كــم هــو موضــح فــي 

القــادم.  التراكمــي ســيتم تطبيقهــا الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ــر  ــة حوكمــة شــركة دار األركان فــي ضــوء المعايي ــداد الئح ــم إع ــا ت كم

العالميــة المتعــارف عليهــا فــي حوكمــة الشــركات، والتــي ينبغــي النظــر 

إليهــا باعتبارهــا أســاس نظــام الحوكمــة فــي الشــركة، ويتعيــن األخــذ 

بهــا ضمــن اإلطــار التشــريعي واجــب التطبيــق فــي المملكــة، وعلــى وجــه 

الخصــوص مــا يلــي:

متطلبــات نظــام الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية   .1

ـ  بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 30( وتاريــخ 1424/6/2ه  الصــادرة 

ولوائحــه التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 

عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )8-16-2017م( 

وتاريــخ 1438/5/16ه.

نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1/28   .2

/1437ه. والقــرارات والتعاميــم الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار.

3.  النظام األساسي لشركة دار األركان.

ق 
َ
بق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطب

ُ
18 - 1   ما ط

وأسباب ذلك

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء األحــكام الــواردة أدنــاه:

رقم المادة/الفقرةنص المادة/الفقرةأسباب عدم التطبيق

للمجلــس  الحاليــة  الــدورة 
 2019/6/23 فــي  تنتهــي 
التصويــت  تطبيــق  وســيتم 
انتخــاب  عنــد  التراكمــي 
ــه  ــس فــي دورت أعضــاء المجل

لقادمــة. ا

ب) يجــب اســتخدام التصويــت 
انتخــاب   فــي  التراكمــي 
مجلــس اإلدارة، بحيــث ال يجــوز 
التصويــت  حــق  اســتخدام 
مــرة  مــن  أكثــر  للســهم 

واحــدة.

انتخــاب  الثامنــة:  المــادة 
 - اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

)ب( الفقــرة 
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البنية التحتية لتقنية المعلومات

ــل  ــة فــي مركــز المعلومــات لتقلي ــوادم االفتراضي ــة الخ ــق تقني تطبي  •

فتــرة األعطــال واســتمرارية انشــطة الشــركة.

ــات(  ــر المنقطعــة UPS )بطاري ــد لمــزود الطاقــة غي تركيــب نظــام جدي  •

كمــا يجــري تركيــب مولــد طاقــة احتياطيــة لضمــان اســتمرارية خدمــات 

تقنيــة المعلومــات بالشــركة.

عمــل الصيانــة االســتباقية لالنظمــة المهمــة التــي يســتضيفها مركــز   •

البيانــات وكذلــك نظــام الدخــول والخــروج وأنظمــة المراقبــة.

تطبيقات تقنية المعلومات

تمــت ترقيــة نظــام أوراكل الخــاص بالمؤسســات Oracle ERP إلــى   •

أحــدث إصــدار )12.2.6(

المبيعــات  انظمــة  فــي  إضافيــة  ووظائــف  مميــزات  اضافــة  تــم   •

والمشــتريات والموارد البشــرية والمالية لتتماشــى مع االســتراتيجية 

وخطــط العمــل الجديــدة.

تــم اضافــة ميــزة الحســاب االلــى لضريبــة القيمــة المضافــة التــي تــم   •

اصدارهــا مؤخــًرا.

تعزيز أمن المعلومات

تمــت ترقيــة الشــبكة وتركيــب انظمــة الحمايــة ألمــن المعلومــات   •

األمــن. مســتوى  ورفــع  والجاهزيــة  األداء  لتعزيــز 

•  تــم تطبيــق حلول مکافحة الفیروسات ومکافحة البرید المزعــج والتي 

قد تعطــل ســير العمل.

اآلمــن  التواصل  لضمان  اإلنترنت  مواقــع  تصفيــة  أدوات  تفعيــل  تــم   •

األمنیة. المخاطــر  وتقلیل  للشبکة  التحتیة  البنیة  وســالمة 

تــم تنظيــم خدمــات اإلنترنــت باســتخدام أدوات ترشــيح المحتــوى   •

وأدوات المراقبــة للمســاعدة علــى ترشــيد اســتخدام اإلنترنــت بمــا 

يحقــق أنشــطه وأهــداف الشــركة.

•  تــم تطبيــق السياســات األمنيــة لحمايــة أنظمــة المســتخدمين مــن 

التهديــدات الداخليــة والخارجيــة والحمايــة مــن تســرب المعلومــات.

•  تم تأمين اتصال آمن ومباشر مع المكاتب الدولية بدًء من دبي.

مركز االتصال

تــم تطويــر مركــز االتصال فــي اإلدارة العامــة، للتعامل مــع المكالمات   •

الــواردة والصــادرة مــن العمــالء.

لحمــالت   IBM Watson واتســون  إم  بــي  أي  نظــام  تطبيــق  تــم   •

خاصيــة  وتفعيــل  القصيــرة  والرســائل  اإللکتروني  بــالبرید  التســويق 

الموقع. خالل  من  الفوريــة  المحادثــة 

إجراءات الرقابة الداخلية

تشــمل إجــراءات الرقابــة الداخليــة الرقابــة اإلداريــة والمحاســبية ونظــام   •

التحكــم الداخلــي بشــركة دار األركان. وتنعكــس تلــك اإلجــراءات فــي 

مــع  الشــركة  فــي  المعتمــدة  واإلجــراءات  السياســات  مجموعــة 

االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح الســارية. 

20 - 2   نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
الداخلية بالشركة

مــدى  تقييــم  علــى  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  مهــام  تشــتمل   .1

ــة وإدارة المخاطــر  ــة الداخلي ــم نظــام الرقاب ــة تصمي ــة وفعالي كفاي

ــى المخاطــر التــي يمكــن ان  ــز عل والحوكمــة بالشــركة. مــع التركي

تؤثــر فــي ســير اعمــال الشــركة باســتخدام منهجيــة المراجعــة 

المعتمــدة علــى تقييــم المخاطــر. وتلتــزم اإلدارة بتطبيــق المعاييــر 

الدولية للمراجعة الداخلية.

تعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة بشــكل موضوعــي ومســتقل. حيــث   .2

ترتبــط إدارة المراجعــة الداخليــة ارتباطــا وظيفيــا بلجنــة المراجعــة 

وترتبــط إداريــا الــى العضــو المنتــدب، ولــدى إدارة المراجعــة الداخليــة 

والمســتندات  المعلومــات  علــى  للحصــول  المناســبة  الصالحيــة 

ومقابلــة الموظفيــن.

وقــد خضعــت اعمــال الشــركة خــالل عــام 2017م لعمليــات مراجعــة   .3

دوريــة وفــق خطــة زمنيــة ســنوية. ونفــذت إدارة المراجعــة الداخليــة 

الــى  باإلضافــة  المخطــط لهــا لعــام 2017م،  المراجعــة  عمليــات 

مشــاركة االدارة فــي تنفيــذ بعــض المهمــات الخاصــة.

نطاق العمل  .4

لقــد شــمل نطــاق عمــل المراجعــة الداخليــة فــي عــام 2017م فحــص 

مــدى كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة بغــرض التحقــق 

ممــا إذا كانــت نظــم الشــركة الداخليــة توفــر تأكيــدا معقــوال لتحقيــق 

ــة: أهــداف الشــركة، وقــد شــمل نطــاق إدارة المراجعــة الداخلي

التدقيــق والفحــص الــدوري لــإدارات التــي تعمــل فــي الشــركة خــالل   •

ــرات مالئمــة. فت

إبــالغ المســؤولين فــي اإلدارات المختلفــة التــي تــم فحصهــا بنتائــج   •

الفحــص الــذي قامــت بــه إدارة المراجعــة الداخليــة وذلــك لغايــات 

التحقــق مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة. 

تقييــم الخطــط واإلجــراءات التــي يقدمهــا المســؤولون فــي اإلدارات   •

التــي  والتوصيــات  المالحظــات  لمعالجــة  العالقــة  ذات  المختلفــة 

ــراءات التــي  ــة اإلج ــر المراجعــة. وفــي حــال عــدم كفاي تضمنهــا تقري

تــم اتخاذهــا فقــد يتــم مناقشــة األمــر مــع المســؤولين للتأكــد مــن 

كفــاءة اإلجــراءات المتخــذة وكفايتهــا.

ــة  ــام الرقاب ــراءات نظ ــة إج ــنوية لفاعلي ــة الس ــج المراجع ــت نتائ وخلص  .5

الداخليــة الــى مــا يلــي:

التقارير  بإعداد  صلة  له  وما  والمحاسبية  المالية  األنظمة  سالمة   .1

المالية.

أن األنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتــم وضع تصور عام عن المخاطر   .2

ــة معالجتهــا. وكيفي

أن جميع المالحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية   .3

اإلجراءات  حيال  الالزمة  التدابير  أخذ  تم  قد  المراجعة  لجنــة  الــى 

تقويمها. أو  لها  التصحيحية 

20 - 3   مالحظات تقرير مراجع الحسابات الخارجي على 
القوائم المالية السنوية 2017

إيضــاح رقــم )28( بالقوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة للشــركة، والــذي 

ــة المعروضــة كمــا فــي  يشــير إلــى إجــراء إعــادة تبويــب لألرقــام المقارن

 للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
ً
الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، وفقــا

الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. إن هــذه القوائــم 

ــم ماليــة ســنوية تطبــق فيهــا  الماليــة الموحــدة ليســت هــي أول قوائ

الشــركة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، لقــد قامــت الشــركة بإعــداد 

 للمعاييــر 
ً
وإصــدار قوائمهــا الماليــة الموحــدة بشــكل مســتمر وفقــا

ــة فــي 31 ديســمبر 2008  ــذ الســنة المنتهي ــي من ــر المال ــة للتقري الدولي

ولجميــع الســنوات التــي تلتهــا بمــا فــي ذلــك الســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2016، وذلــك اللتــزام الشــركة بمتطلبــات أســواق ماليــة دوليــة 

ــات أخــرى إداريــة. ومتطلب
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ً
وقــد قامــت الشــركة بإعــداد قوائمهــا الماليــة عــن تلــك الســنوات وفقــا

ــوازي  ــي بشــكل منفصــل ومســتقل بالت ــر المال ــة للتقري ــر الدولي للمعايي

مــع، ودون التأثيــر علــى، القوائــم الماليــة الموحــدة النظاميــة التــي 

 للمبــادْي المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي 
ً
أصدرتهــا الشــركة وفقــا

المملكــة العربيــة الســعودية. ونتيجــة لذلــك، تــم إعــادة عــرض المعلومات 

الماليــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة، ولــم يتــم تعديــل رأينــا 

بنــاًء علــى هــذا األمــر.

21  عالقات المستثمرين

المالييــن مــن  المســتثمرين والمحلليــن  المســتمر مــع  االتصــال  يعــد 

أولويــات اســتراتيجية الشــركة،وخالل هــذا العــام، اتخذت الشــركة العديد 

ــة األســهم فــي  ــى حقــوق حمل مــن اإلجــراءات التــي تضمــن الحفــاظ عل

 لقواعــد 
ً
الحصــول علــى المعلومــات عــن طريــق اإلفصــاح بشــفافية تبعــا

هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك عبــر القنــوات المخصصــة بمــا فــي ذلــك 

اإلعالنــات الدوريــة عــن النتائــج الماليــة الفصليــة والســنوية وتقــدم ســير 

األعمــال بالمشــاريع وتوصيــات مجلــس اإلدارة وأيــة تطــورات جوهريــة 

تخــص أعمــال الشــركة.

ومــن أجــل تحســين فعاليــة االتصــال بالمســتثمرين والمحلليــن والمجتمــع 

ــي بصفــة عامــة ونشــر المعلومــات الصحيحــة المتعلقــة بالشــركة  المال

وتطــور أعمالهــا، تنظــم الشــركة سلســة مــن االجتماعــات الدوريــة مــع 

مســتثمريها مــن حملــة األســهم أو الصكــوك وكبــار المحلليــن المالييــن 

مــن بيــوت الخبــرة الماليــة المحليــة والعالميــة الذيــن يقومــون بالتغطيــة 

بأهميــة  الشــركة  إدارة  مــن   
ً
إيمانــا وذلــك  الشــركات،  ألداء  التحليليــة 

التواصــل الفعــال واإلفصــاح الدقيــق والمنتظــم الــذي ينعكــس علــى 

ــح والتقييــم العــادل للشــركة. الفهــم الصحي

كمــا تقــدم إدارة الشــركة الدعــم المســتمر للمســاهم والمســتثمر 

ــة فــي ادارة عالقــات  ــل المالــي مــن خــالل توفيــر الكــوادر المؤهل والمحل

ــن  ــار المحللي ــى استفســارات المســتثمرين وكب ــة عل المســتثمرين لإجاب

بمــا يتعلــق بنشــاط الشــركة واســتثماراتها ونتائجهــا الماليــة عــن طريــق 

قنــوات اتصــال متعــددة تشــمل الهاتــف المجانــي أو البريــد أو الفاكــس 

أو البريــد اإللكترونــي. كمــا طــورت الشــركة صفحــة تفاعليــة تمكــن 

المســتثمر والمحلــل مــن طلــب المعلومــات عــن الشــركة مــن خــالل 

موقعهــا اإللكترونــي. 

وتحــرص الشــركة علــى توجيــه الدعــوة لكافــة المســاهمين لحضــور 

ــن  اجتماعــات الجمعيــات العامــة والمســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات. وتعل

الشــركة عــن تلــك الدعــوات مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي للســوق 

الماليــة الســعودية )تــداول( والموقــع اإللكترونــي للشــركة والصحــف 

اليوميــة. 

تقــوم ادارة عالقــات المســتثمرين بشــركة دار األركان بتلقــي مقترحــات 

 علــى 
ً
ومالحظــات المســتثمرين بشــكل مســتمر ويتــم عرضهــا دوريــا

ــن. ــر التنفيذيي ــن وغي ــس اإلدارة التنفيذيي ــاء مجل ــا واعض اإلدارة العلي

مســتثمريها،  قاعــدة  توســعة  علــى  الشــركة  حــرص  مــن   
ً
وانطالقــا

شــاركت دار االركان فــي أكثــر مــن فعاليــة محليــة ودوليــة للمســتثمرين 

لعــرض مشــاريعها الحاليــة وخططهــا االســتثمارية المســتقبلية واالجابــة 

ــى االستفســارات.  عل

22  الموارد البشرية

22 - 1   رأس المال البشري

 بعمليــة جــذب واســتقطاب الخبــرات 
ً
 كبيــرا

ً
تولــي إدارة الشــركة اهتمامــا

والكفــاءات البشــرية المتميــزة لالســتعانة بهــم فــي مواجهــة التحديــات 

ــي العنصــر البشــري  ــى اإلدارة باالســتثمار ف ــة والمســتقبلية. وتعن اآلني

مــن خــالل بنــاء وتطويــر القــدرات والمهــارات البشــرية وصقلهــا. وقــد بلــغ 

 
ً
عــدد العامليــن فــي الشــركة )429( أربعمائــة وتســعه وعشــرون موظفــا

بنهايــة شــهر ديســمبر مــن العــام 2017م. 

رسم توضيحي يبين مقابالت دار األركان مع قاعدة مستثمريها خالل عام 2017م

أفراد | مساهم محلي

صناديق إستثمارية

تغطية تحليلية | شركات وساطة

22 - 2   نبذة عن فريق اإلدارة العليا

زياد الشعار - الرئيس التنفيذي 

ــى درجــة الماجســتير فــي إدارة  ــر العقــاري، حاصــل عل ــاد نعيــم الشــعار الرئيــس التنفيــذي لشــركة دار األركان للتطوي زي
األعمــال، وهــو يتمتــع بســيرة مهنيــة متميــزة وخبــرة واســعة فــي مجــال العمــل العقــاري والمالــي والقيــادي، حيــث عمــل 
ــة والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة والمشــاريع العمالقــة المتعلقــة باســتثمارات  ــد مــن القطاعــات االقتصادي فــي العدي
العقــارات، وتولــى إدارة العديــد مــن المشــاريع الكبــرى لــدى القطــاع الخــاص داخــل منطقــة الخليــج والــدول العربيــة وأوروبــا، 
ــي  ــام ف ــن 24 ع ــد ع ــرة تزي ــعار خب ــاد الش ــتاذ/ زي ــك األس ــر. يمتل ــول وإدارة المخاط ــاد الحل ــي إيج ــة ف ــرة عريض ــه خب ولدي
شــركات عالميــة متعــددة الجنســيات تغطــي منطقــة الشــرق األوســط وأوروبــا. قبــل االنضمــام إلــى شــركة دار األركان، 
شــغل منصــب المديــر التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة »دامــاك العقاريــة« فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والرئيــس 

التنفيــذي لمجموعــة »شــركة فتــال القابضــة.
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23  إدارة الجــودة والبيئــة والصحــة والســالمة المهنيــة 

)QEHS(

ــة والصحــة والســالمة المهنيــة )QEHS( علــى  تركــز إدارة الجــودة والبيئ

تبنــي المعاييــر العالميــة فــي تحســين جــودة المنتجــات والخدمــات وتعزيــز 

رضــا العمــالء والمســتثمرين. إلــى جانــب ذلــك، تلتــزم دار األركان باالمتثــال 

ــة والســالمة،  ــة والصح ــاالت البيئ ــة فــي مج بع
َّ
ــة االشــتراطات المت لكاف

كمــا تطــور عمليــات غيــر مكلفــة مــن شــأنها تحســين اســتدامة األعمــال.

وتتمحــور أنشــطة اإلدارة حــول وضــع نظــم ومبــادرات الجــودة والبيئــة 

والصحــة والســالمة وتحســينها، وذلــك فــي إطــار نظــام اإلدارة المتكامــل 

والمواثيــق  السياســات  مــن  عــدد  مــن  يتكــون  الــذي   ،)QEHS IMS(

واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى التنفيــذ واالمتثــال الفعــال لمعاييــر نظــم 

 OHSAS18001:و  ISO 9001: 2015، ISO14001: 2015 الدوليــة  اإلدارة 

ــا. ــق الخاصــة به ــة اشــتراطات التطبي ــال لكاف ــة االمتث 2007 ومراقب

اسعد نجم – مدير التطوير الدولي 

انضــم الســيد أســعد نجــم إلــى دار األركان فــي عــام 2017 كمديــر العمليــات - التنميــة الدوليــة. يحمــل الســيد نجــم درجــة 
الباكالوريــوس فــي اإلدارة والتمويــل مــن كليــة بيجــل لألعمــال - فرنســا مــع أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال 
العقــارات. قبــل انضمامــه إلــى دار األركان، شــغل الســيد نجــم مناصــب رئيســية فــي شــركات التطويــر العقــاري الكبــرى بمــا 
فــي ذلــك رئيــس قســم االمتثــال ومديــر شــؤون الشــركات فــي شــركة دامــاك العقاريــة ومديــر الشــؤون الماليــة فــي 

تطويــر دبــي.

ابراهيم المهنا – عالقات المستثمرين

يشــغل الســيد ابراهيــم المهنــا منصــب مديــر ادارة عالقــات المســتثمرين فــي شــركة دار األركان. حاصــل علــى درجــة 

الماجســتير فــي االقتصــاد المالــي مــن جامعــة واليــة كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. يتمتــع الســيد ابراهيــم 

بأكثــر مــن 8 ســنوات مــن الخبــرة فــي مجــال تمويــل الشــركات، والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، وحوكمــة الشــركات، 

وعالقــات المســتثمرين.

ميكا تويفوال - الرئيس التنفيذي للشئون المالية 

 تنقــل خاللهــا بيــن عــدد مــن الشــركات العالميــة فــي منطقــة 
ً
ــرة تزيــد علــى 26 عامــا يمتلــك الســيد ميــكا تويفــوال خب

ــا وروســيا والواليــات المتحــدة األمريكيــة. وقبيــل انضمامــه إلــى شــركة  الشــرق األوســط والــدول االســكندنافية وأوروب
ــة  ــي لمجموعــة العــراب للمقــاوالت بالمملكــة العربي ــكا يشــغل منصــب رئيــس القطــاع المال دار األركان، كان الســيد مي
الســعودية، لشــركة »سكانســكا أوي« ولمجموعــة “أيــه بــي بــي درايفــز«. يحمــل الســيد ميــكا درجــة الماجســتير فــي 
االقتصــاد مــن جامعــة »جيفاســكايال« فــي فنلنــدا، كمــا يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة شــعبة إدارة 

ــإدارة تمويــل الشــركات والدمــج واالســتحواذ وهــو خبيــر فــي أســواق الصكــوك. اإلنشــاءات. ويختــص الســيد ميــكا ب

بدر الحربي - الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة 

يقــوم الســيد بــدر الحربــي باإلشــراف علــى تنفيــذ اســتراتيجية الشــركة بشــكل فعــال مــن خــالل تنســيق أنشــطة إدارات 
ــدر درجــة الماجســتير فــي  المــوارد البشــرية والشــئون اإلداريــة والشــئون القانونيــة وتقنيــة المعلومــات. يحمــل الســيد ب
 فــي إدارة التخطيــط واإلدارة التنظيميــة، 

ً
ــدج« الدوليــة بالمملكــة المتحــدة متخصصــا إدارة األعمــال مــن جامعــة »كامبري

 فــي 
ً
كمــا يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن الجامعــة األمريكيــة. ويمتلــك الســيد بــدر خبــرة تزيــد عــن 18عامــا

مجــاالت متعــددة شــملت الخدمــات المســاندة والتصنيــع وإدارة الممتلــكات والمرافــق. وقبيــل انضمامــه إلــى شــركة دار 
األركان، شــغل الســيد بــدر مناصــب قياديــة رفيعــة منهــا المديــر العــام للشــركة الســعودية إلنتــاج مــواد البنــاء »إس بــي 
أم المحــدودة«، كمــا شــغل منصــب مديــر عــام اإلدارة العامــة للخدمــات المســاندة علــى مســتوى مــدن المملكــة العربيــة 
الســعودية لــدى مؤسســة البريــد الســعودي باإلضافــة إلــى عــدد مــن المناصــب الهامــة فــي شــركات اإلســمنت العربيــة 

وأســمنت الريــاض واإلســمنت األبيــض الســعودي. 

جوزيف كوراني – مدير المبيعات

ــة  ــف درج ــر العــام. يحمــل جوزي ــو 2017 كمســؤول أول للمدي ــى دار األركان فــي يولي ــي إل ــف الكوران انضــم الســيد جوزي

البكالوريــوس فــي األعمــال مــن جامعــة البلمنــد فــي لبنــان. لديــه أكثــر مــن 20 عامــا مــن الخبــرة فــي مجــال المبيعــات وبنــاء 

 
ً
 مديــرا

ً
قنــوات التوزيــع فــي مختلــف الصناعــات فــي 12 دولــة مختلفــة. قبــل انضمامــه إلــى دار األركان، عمــل لمــدة 14 عامــا

ــس  ــب رئي ــف )MetLife(، تليهــا ســت ســنوات كنائ ــاون الخليجــي مــع شــركة مــت الي ــس التع ــات فــي دول مجل للمبيع

المبيعــات فــي شــركة دامــاك العقاريــة.
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23 - 1   إنجازات إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة 
المهنية خالل العام 2017م 

والصحــة  والبيئــة  للجــودة  المتكامــل  اإلدارة  نظــام  ترتيــب  إعــادة   •

والســالمة QEHS IMS ليتــالءم مــع التغيــرات األخيــرة فــي الهيــكل 

التنظيمــي.

•  نشــر كافــة اإلجــراءات المعتمــدة والنمــاذج المتعلقــة بها على شــبكة 

اإلنترانــت الداخليــة لتصبــح فــي متنــاول كافــة الموظفيــن بطريقــة أكثــر 

ســهولة وموثوقيــة.

ــن لمراجعــة الجــودة  ــاز عمليتي ــزو 9001 واجتي االحتفــاط بشــهادة األي  •

بنجــاح أجرتهــا شــركة »إس جــي إس«.

إعــداد وتنفيــذ دورتيــن مــن برنامــج التدقيق علــى جودة كافــة اإلجراءات   •

الموثقة.

•  عقد اجتماعين من اجتماعات مراجعة األداء )MRM( لنظم الجودة.

•  تطويــر مجموعــة إضافيــة مــن اإلجــراءات باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 

لدعــم فــرق العمــل المتنوعــة داخــل الشــركة.

 ISO( ــات الثــالث معاييــر •  رفــع مســتوى اإلجــراءات المتعلقــة بمتطلب

.)OHSAS18001و  9001، ISO14001

اســتحداث لوحــة البيانــات الخاصــة بنظــم الجــودة والبيئــة والصحــة   •

عنهــا. التقاريــر  وتقديــم  اإلدارة  أداء  لرصــد  والســالمة 

.)CAPA( التطبيق الفعال لنظام اإلجراءات التصحيحية والوقائية  •

إجــراء  فــي  وإشــراكهم  األخــرى  اإلدارات  مــن  الموظفيــن  تدريــب   •

الجــودة. علــى  الداخليــة  المراجعــات 

24  إقرارات مجلس اإلدارة 

بنــاًء علــى مــا ورد فــي الفقــرة 24 مــن المــادة الثالثــة واألربعــون مــن 

قواعــد التســجيل واإلدراج، يقــر مجلــس اإلدارة بمــا يلــي: 

أن إعداد سجالت الحسابات قد تم بالشكل الصحيح.  •

أن إعــداد نظــام الرقابــة الداخليــة قــد تــم علــى أســس ســليمة ونفــذ   •

ــة. بفاعلي

أنــه ال يوجــد أدنــى شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة   •

. نشــاطها

25  العقوبات والغرامات

ــة بعــض  ــك نتيج ــل وذل ــب العم ــى مكت ــال ال ــغ 60,000 ري ــع مبل ــم دف ت

ــب العمــل  والخاصــة بســعودة بعــض  ــة لمكت ــارة الميداني مالحظــات الزي

ــأن الشــركة  الوظائــف بمبلــغ 20,000 ريــال والتــي تــم معالجتهــا علمــا ب

قدمــت اعتــراض علــى المالحظــة غيــر المبــرره و الخاصــة بعــدم اكتمــال و 

ــال. ــغ 40,000 ري ــة القســم النســائي للمبيعــات بمبل تهيئ

)IFRS( 26  تطبيق معايير المحاسبة الدولية

 ،)SOCPA( وفقــا لتوجيهــات الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن

فإنــه ينبغــي علــى كافــة الكيانــات المدرجــة بمــا فيهــا دار األركان االمتثــال 

ــرات  ــر المحاســبية )IFRS( وتطبيقهــا فــي الفت ــة للتقاري ــر الدولي للمعايي

الماليــة التــي بــدأت مــن 1 ينايــر 2017م.

وفــي هــذا الســياق فــان الشــركة، وباإلضافــة الــى اصدارهــا للقوائــم 

الماليــة المدققــة وفقــا للمعاييــر المحاســبية الصــادرة مــن الهيئــة 

الســعودية للمحاســبين القانونيــن، فقــد ســعت الــى اصــدار تقاريــر ماليــة 
ــة  ــة الســنة المالي ــذ نهاي ــة من ــر المحاســبة الدولي مدققــة وفقــا لمعايي
لعــام 2008م وذلــك فــي اطــار دعــم معامالتهــا فــي ســوق االوراق 

ــة. ــة الدولي المالي

ووفقــا لتوجيــه هيئــة الســوق الماليــة، فقــد كشــفت الشــركة عــن 
كل مرحلــة مــن مراحــل اإلعــداد الثالثــة فــي موقــع الســوق الماليــة 
ــداد  ــام 2017م، نجحــت الشــركة فــي إع ــالل ع ــداول«. وخ الســعودية »ت
ــارس 2017  ــي 31 م ــة ف ــرات المنتهي ــة للفت ــة االولي ــج المالي ــر النتائ ونش
ــى  ــي ، باالضافــة ال ــى التوال ــو 2017 ، و 30 ســبتمبر 2017 عل ، و 30 يوني
ا 

ً
النتائــج الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 م وفق

.)IFRS( لمعاييــر المحاســبة الدوليــة

27  بيان و وصف بقيمة المدفوعات النظامية    

المستحقة

البيان
 2017

)بآالف الرياالت (
2016

)بالريال السعودي(

173,352173,457ذمم دائنة تجارية

89,73062,286مصاريف مستحقة

21,96125,682مكافأة نهاية الخدمة

35,35035,358توزيعات أرباح مستحقة

46,18065,257اخرى 

366,573362,040اإلجمالي

قيمة المدفوعات النظامية المستحقة المشار إليها تمثل القيمة الموحدة للشركة وشركاتها التابعة.

28  الجهود التسويقية خالل العام 2017م

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد

 www.daralarkan.com دشــنت دار األركان موقعهــا اإللكترونــي الجديــد

فــي إطــار توجههــا االســتراتيجي الحالــي لتعزيــز إيراداتهــا مــن المبيعــات 
الخاصــة بمشــاريعها الحاليــة والمســتقبلية داخــل المملكــة وخارجهــا. 

ويتميــز  الموقــع الجديــد بعرضــه ألهــم المعلومــات المتعلقــة بالشــركة، 
وكافــة التفاصيــل عــن مشــاريعها الحاليــة مــع مقاطــع الفيديــو والصــور 
المتنوعــة، وأحــدث عــروض المنتجــات العقاريــة المختلفــة ومركــز المبيعــات 
اإللكترونــي، باإلضافــة إلــى كافــة المعلومــات التــي تهــم المســتثمرين.

أطالق أول مركز مبيعات الكتروني لشركة عقارية في المملكة

أطلقــت دار األركان مركــز المبيعــات اإللكترونــي عبــر موقعهــا اإللكترونــي 
كأول موقــع الكترونــي تطلقــه شــركة تطويــر عقــاري فــي المملكــة 
اتاحــة  خــالل  مــن   ،

ً
الكترونيــا العقــارات  بإجــراء عمليــات شــراء  يســمح 

خيــارات واســعة مــن المنتجــات العقاريــة أمــام العمــالء، وتنفيــذ عمليــة 
حجــز الوحــدة الســكنية بســهولة لشــراءها بعــد االطــالع علــى تفاصيــل 
وخطــة  المبنــى  وتفاصيــل  والمســاحة  الموقــع  حيــث  مــن  المشــروع 
 عبــر اإلنترنــت بواســطة 

ً
الســداد والقيــام بعمليــة الحجــز والدفــع الكترونيــا

ــة. ــات اإلئتماني البطاق

اطالق وسائل التواصل االجتماعي للشركة

بهــدف تعزيــز التواصــل مــع مختلــف عمالئهــا وتعزيــز مبيعــات الشــركة، 
أطلقــت دار األركان حســاباتها الرســمية على وســائل التواصــل االجتماعي 
المختلفــة كوســيلة تواصــل إضافيــة مــع مختلــف عمالئهــا، والتــي تهدف 
إلبقائهــم علــى اطــالع مســتمر بأحــدث مشــاريع ومنتجــات الشــركة 
العقاريــة والعــروض الخاصــة التــي تقدمهــا علــى الوحــدات العقاريــة مــن 
الفلــل والشــقق الســكنية، إضافــة إلــى األخبــار والتطــورات المختلفــة 
التــي تتعلــق بالشــركة تنظيــم مــا يزيــد عــن 30 فعاليــة تســويقية داخــل 

وخــارج المملكــة 

نظمــت الشــركة مــا يزيــد عــن 30 فعاليــة تســويقية داخل وخــارج المملكة 
الفلــل والشــقق  المختلفــة مــن  العقاريــة  لمنتجاتهــا  الترويــج  بهــدف 

 كبيــر تمثــل 
ً
الســكنية وتعزيــز مبيعاتهــا، وحققــت تلــك الفعاليــات نجاحــا

فــي اســتقطابها للعديــد مــن العمــالء المهتميــن بمنتجــات الشــركة.
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زيادة فريق المبيعات لتعزيز مبيعات الشركة

مبيعــات  فريــق  بتشــكيل  األركان  دار  قامــت  مبيعاتهــا  رفــع  بهــدف 

يتمتــع بالخبــرة العاليــة التــي تســاعد علــى تعزيــز مبيعــات الشــركة مــن 

مشــاريعها الحاليــة والمســتقبلية ســواٌء داخــل المملكــة أو خارجهــا.

29  مشاركات ورعايات دار األركان في العام 2017م

 للتوظيف بالتعاون 
ً
 مفتوحا

ً
29 - 1   »دار األركان« تقيم يوما

مع »طاقات«

 للتوظيــف 
ً
 مفتوحــا

ً
أقامــت شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري يومــا

فــي فنــدق ماريــوت بمدينــة الريــاض، وذلــك يــوم الثالثــاء الموافــق 11 

ــدوق  ــع لصن ــل 2017م بالتعــاون مــع برنامــج »طاقــات« للتوظيــف التاب أبري

 
ً
تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف(، حيــث تــم اســتقبال قرابــة 250 مرشــحا

مــن الكفــاءات الســعودية الشــابة وإجــراء المقابــالت الشــخصية معهــم 

ــق العمــل فــي شــركة دار األركان. ــن لاللتحــاق بفري وترشــيح المؤهلي

وتهــدف دار األركان مــن خــالل اطالقهــا لحملــة التوظيــف إلــى تعزيــز فريق 

ــي لديهــا باســتقطاب الكفــاءات البشــرية الشــابة الواعــدة  العمــل الحال

التــي تتمتــع بالموهبــة وتمتلــك روح الطمــوح واإلبــداع ليشــكلوا إضافــة 

مميــزة للشــركة.

29 - 2   دار األركان الراعي الماسي لمعرض الرياض للعقارات 

واإلسكان والتطوير العمراني 2017م

ــر  شــاركت دار األركان فــي معــرض الريــاض للعقــارات واإلســكان والتطوي
الماســي  الراعــي  بصفتهــا  2017م«  الريــاض  »ريســتاتكس  العمرانــي 
للمعــرض والــذي افتتحــه معالــي وزيــر اإلســكان األســتاذ ماجــد الحقيــل 

وذلــك خــالل الفتــرة مــن 23 إلــى 26 أبريل 2017م في مركــز الرياض الدولي 

للمعــارض والمؤتمــرات. وشــاركت دار األركان بأكبــر جنــاح تســويقي تبلــغ 

 عرضــت خاللــه مشــاريعها العقاريــة 
ً
 مربعــا

ً
مســاحته اإلجماليــة 680 متــرا

المختلفــة فــي أنحــاء المملكــة.

الفعاليــات  مختلــف  فــي  المشــاركة  علــى  األركان  دار  وتحــرص   

واألنشــطة العقاريــة لمــد جســور التواصــل وااللتقــاء بالقيــادات العقاريــة 

البــالد  والمســتثمرين والمموليــن وأصحــاب األفــكار مــن داخــل وخــارج 

إضافــة لعــرض منتجاتــه العقاريــة الســكنية والتجاريــة أمــام مختلــف فئــات 

العمــالء. واهتمامــات 

29 - 3   دار األركان تقيم حفل اإلفطار الرمضاني السنوي 
لمنسوبيها 2017م

أقامــت شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري حفــل اإلفطــار الرمضانــي 

الســنوي لمنســوبيها فــي قاعــة مــكارم بفنــدق ماريــوت الريــاض والــذي 

 فــي شــهر رمضــان المبــارك، وحضــر الحفــل 
ً
دأبــت علــى إقامتــه ســنويا

ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ يوســف بــن عبــد اللــه الشــالش، 

ــن بالشــركة وحضــور  ــس اإلدارة والمــدراء التنفيذيي وبحضــور أعضــاء مجل

عــدد  كبيــر مــن منســوبي الشــركة، وذلــك وســط أجــواء رمضانيــة إيمانيــة 

بمــد   
ً
خاصــا  

ً
اهتمامــا األركان  دار  وتولــي  والبســاطة.  بالــود  مفعمــة 

جســور التواصــل المباشــر وتعزيــز العالقــات بيــن منســوبيها وتعميــق 

التعــاون بينهــم علــى كافــة مســتوياتهم اإلداريــة. والتــي تعكــس 

ــة العمــل  ــر بيئ ــى توفي ــة وحرصهــا عل ــب المعنوي  اهتمامهــا بالجوان
ً
أيضــا

المناســبة وااليجابيــة. 

»دار األركان« 
زيادة فريق المبيعات لتعزيز  مبيعات الشركة
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30  الجوائز

30 - 1   جائزة أكبر مشروع إسكاني )مشروع شمس الرياض( 
من »ريستاتكس« 2017م.

المملكــة  فــي  األولــى  العقاريــة  »الشــركة  جائــزة  األركان  دار  حققــت 
العربيــة الســعودية« للعــام ٢٠١7م للمــرة الثالثــة علــى التوالــي، والتــي 
تمنحهــا مجلــة »ذا يوربيــان« العالميــة المتخصصــة فــي قطــاع المــال 
واألعمــال. وتــم اختيــار دار األركان لهــذه الجائــزة اســتنادا إلــى دورهــا 
القيــادي فــي مجــاالت التطويــر العقــاري وإدارة الممتلــكات واالســتثمار 
ــزة والوفــاء  ــر مشــروعات متمي ــى ابتــكار وتطوي العقــاري، ولقدرتهــا عل
ــات  ــن الخدم ــالً ع ــرة. فض ــة متغي ــة اقتصادي ــي بيئ ــالء ف ــات العم باحتياج
عاليــة الجــودة التــي تقدمهــا الشــركة وأفضــل المنتجــات العقاريــة التــي 

ــتأجرين. ــالء والمس ــي العم ترض

30 - 2   جائــزة »أفضــل نظــام حوكمــة للشــركات فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية« مــن »ذا يوربيــان« 2017م.

ــزة »أفضــل نظــام حوكمــة للشــركات فــي  ــازت شــركة دار األركان بجائ ف
المملكــة العربيــة الســعودية« لعــام 2017م مــن مجلــة »ذا يوربيــان« 
 بتطبيــق 

ً
المتخصصــة فــي قطــاع المــال واألعمــال. وتأتــي الجائــزة اعترافــا

دار األركان ألفضــل ممارســات الحوكمــة فــي التعامــل مــع كافــة العمــالء 
والمســتثمرين حــول العالــم، فضــالً عــن التزامهــا بمبــادئ الشــفافية 

ــة الداخليــة بهــا. واإلفصــاح عــن المعلومــات وجــودة نظــام الرقاب

30 - 3   جائزة »الشركة العقارية األولى في المملكة العربية 
السعودية« من »ذا يوربيان« 2017م.

حصــدت شــركة دار األركان جائــزة »الشــركة العقاريــة األولــى في المملكة 
ــان«  ــة »ذا يوربي ــا مجل ــي تمنحه ــام 2017م والت ــعودية« لع ــة الس العربي
العالميــة والمتخصصــة فــي قطــاع المــال واألعمــال. وأوضحــت المجلــة أن 
الرؤيــة الصائبــة والنجــاح الباهــر لشــركة دار األركان فــي الســوق العقاريــة 
الســعودية إضافــة إلــى دورهــا القيــادي فــي مجــاالت التطويــر العقــاري 

وإدارة الممتلــكات واالســتثمار العقــاري، قــد أهلهــا للحصــول علــى هــذه 

ــزة بجــدارة. وأشــادت المجلــة بقــدرة دار األركان علــى ابتــكار وتطويــر  الجائ

المشــروعات المتميــزة والوفــاء باحتياجــات العمــالء 

ــرة، إضافــة إلــى خدماتهــا عاليــة الجــودة وقدرتهــا  ــة متغي فــي ظــل بيئ

علــى تقديــم أفضــل المنتجــات والخدمــات العقاريــة التــي ترضــي العمــالء 

والمســتأجرين.

30 - 4   جائــزة أكبــر الشــركات العقاريــة فــي العالــم العربــي مــن 
»فوربــس الشــرق األوســط« 2017م

ــت شــركة دار األركان ضمــن أقــوى 10 شــركات عقاريــة عربيــة في قائمة 
ّ
حل

»فوربــس الشــرق األوســط« ألقــوى الشــركات العقاريــة فــي العالــم 

العربــي. واعتمــدت )فوربــس الشــرق األوســط( فــي تصنيــف قائمــة أفضــل 

الشــركات العقاريــة المدرجــة علــى المعلومــات المســتمدة مــن التقاريــر 

الســنوية للشــركات ذات العالقــة باإلضافــة لبيانــات أســواق األســهم. و 

بنــاًء علــى معاييــر القيمــة الســوقية واألصــول واألربــاح واإليــرادات.

« و«أكثــر 
ً

تجاريــة قيمــة »أعلــى 20 عالمــة  جائزتــي     5  -  30
العربيــة  المملكــة  فــي   »

ً
تأثيــرا التجاريــة  العالمــات 

»Brandz« 2017م مــن  الســعودية 

 فــي قائمتــي أكثــر 20 عالمــة 
ً
 متقدمــا

ً
احتلــت شــركة دار األركان مركــزا

 فــي المملكــة العربيــة 
ً
تجاريــة قيمــة وأكثــر العالمــات التجاريــة تأثيــرا

العالمــات  تقريــر »BrandZ« ألفضــل  لعــام 2017م ضمــن  الســعودية 

 
ً
التجاريــة فــي الســعودية، والتــي صنفــت دار األركان مــن األكثــر نجاحــا

قطــاع العقــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وأثبتــت فعاليتهــا 

فــي خلــق تواصــل مــع المســتهلكين باعتمادهــا شــعار »البنــاء مــن أجــل 

الحيــاة« واشــتهارها بجــودة تصاميمهــا وقــوة إدارة مشــاريعها. كمــا 

بينــت أن الظهــور القــوي لقطــاع العقــارات فــي القائمــة يوضــح مــدى 

أهميــة هــذا القطــاع ودوره المتنامــي فــي االقتصــاد المحلــي.

دار األركان
الراعي الماسي لمعرض الرياض للعقارات
واإلســكان والتطويــر العمرانــي 2017م
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القوائم المالية الموحدة

الرأي:

للتطويــر  األركان  دار  الموحــدة لشــركة  الماليــة  القوائــم  راجعنــا  لقــد 

وشــركاتها  )“الشــركة«(  ســعودية(  مســاهمة  )شــركة  العقــاري 

التابعــة )يشــار إليهــم مجتمعيــن بـ«المجموعــة«(، والتــي تشــمل قائمــة 

ــاح  ــي الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، وقائمــة األرب المركــز المال

أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وقائمــة التغيــرات فــي 

حقــوق المســاهمين الموحــدة، وقائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة 

للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات المرفقــة مــع القوائــم 

 للسياســات المحاســبية الهامــة 
ً
الماليــة الموحــدة بمــا فــي ذلــك ملخصــا

واإليضاحــات التفســيرية األخــرى.

ــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تعــرض بعــدل مــن  ــا، فــإن القوائ وفــي رأين

جميــع الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا 

ــة  ــا النقدي ــد وتدفقاته ــي الموح ــا المال ــمبر 2017م وأداءه ــي 31 ديس ف

 للمعاييــر الدوليــة 
ً
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا

للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر 

واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن.

أساس الرأي:

 للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي 
ً
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــا

ــر تــم  ــك المعايي المملكــة العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تل

توضيحهــا فــي قســم مســؤوليات المراجــع عــن مراجعــة القوائــم المالية 

 لقواعــد 
ً
ــا. ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــا الموحــدة فــي تقريرن

ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذات 

 بمتطلبــات   
ً
الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة. كمــا وفينــا أيضــا

 لتلــك القواعــد. ونعتقــد أن أدلــة 
ً
ســلوك وآداب المهنــة األخــرى طبقــا

ــا  ــاس لرأين ــر أس ــبة لتوفي ــة ومناس ــا كافي ــا عليه ــي حصلن ــة الت المراجع

فــي المراجعــة.

 1 فبراير  2018م

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدة 

إلى السادة 

مساهمي شركة دار األركان للتطوير العقاري  
)شركة مساهمة سعودية(
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لفت انتباه ــ أرقام المقارنة:

نــود أن نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم )28( بالقوائــم الماليــة الموحــدة 

المرفقــة للمجموعــة، والــذي يشــير إلــى إجــراء إعــادة تبويــب لألرقــام 

المقارنــة المعروضــة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016، 

 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 
ً
وفقــا

الســعودية. إن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة ليســت هــي أول قوائــم 

ماليــة ســنوية تطبــق فيهــا المجموعــة المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، 

لقــد قامــت المجموعــة بإعــداد وإصــدار قوائمهــا الماليــة الموحــدة بشــكل 

 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي منــذ الســنة المنتهيــة 
ً
مســتمر وفقــا

ــك  ــي ذل ــا ف ــا بم ــي تلته ــنوات الت ــع الس ــمبر 2008 ولجمي ــي 31 ديس ف

المجموعــة  31 ديســمبر 2016، وذلــك اللتــزام  المنتهيــة فــي  الســنة 

بمتطلبــات أســواق ماليــة دوليــة ومتطلبــات أخــرى إداريــة.

 
ً
وقــد قامــت المجموعــة بإعــداد قوائمهــا الماليــة عــن تلــك الســنوات وفقــا

ــوازي  ــي بشــكل منفصــل ومســتقل بالت ــر المال ــة للتقري ــر الدولي للمعايي

مــع، ودون التأثيــر علــى، القوائــم الماليــة الموحــدة النظاميــة التــي 

ــادْي المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي   للمب
ً
أصدرتهــا المجموعــة وفقــا

ــة الســعودية. المملكــة العربي

ونتيجــة لذلــك، تــم إعــادة عــرض المعلومــات الماليــة فــي القوائــم المالية 

الموحــدة المرفقــة، ولــم يتــم تعديــل رأينــا بنــاًء علــى هــذا األمــر.

األمور الرئيسة للمراجعة:

األمــور الرئيســة للمراجعــة هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا 

المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة 

للفتــرة الحاليــة. وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا 

للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل، وعنــد تكويــن رأينــا حولهــا، ولــم نقــدم 

ــكل أمــر مــن أمــور    ل
ً
ــا ــي وصف ــك األمــور. فيمــا يل  منفصــالً حــول تل

ً
ــا رأي

ــة معالجتهــا:  المراجعــة الرئيســة وكيفي

تقييم العقارات التطويرية

ــف بشــكل رئيســي مــن مشــاريع  ــة وتتأل ــارات تطويري ــة بعق تحتفــظ المجموع

تحــت التنفيــذ وأرضــي تحــت التطويــر لغايــات التطويــر و البيــع فــي ســياق 

ــة  ــكات العقاري ــة للممتل ــة الدفتري ــغ القيم ــة. تبل ــة للمجموع ــال االعتيادي األعم

ــال ســعودي(.  ــار ري ــال ســعودي )31 ديســمبر 2016: 17.038 ملي ــار ري 14.874 ملي

ــر أو  ــات التطوي ــة ) المحتفــظ بهــا لغاي ــارات التطويري ــع العق ــم تســجيل جمي يت

 بالتكلفــة أو صافــي 
ً
ــاء ثــم يعــاد قياســها الحقــا   بتكلفــة االقتن

ً
البيــع( مبدئيــا

القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل،  فــي حيــن يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة 

لغــرض اإلفصــاح فقــط فــي االيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة الموحــدة.  

قامــت اإلدارة بتحديــد صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق مــن العقــارات المحتفــظ 

بهــا للتطويــر والبيــع بنــاًء علــى تقييمهــا الداخلــي مــع مراعــاة معطيــات الســوق 

ــت  ــة، تضمن ــارات المعني ــمات العق ــب س ــا حس ــد تعديله ــة بع ــة والمقارن الداخلي

المدخــالت المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة أثنــاء إجــراء تقييمهــا للتدفقــات النقديــة 

بقــوى  اللتــان تتأثــران  الحاليــة فــي الســوق،  المتوقعــة والقيمــة اإليجاريــة 

الســوق الســائدة وســمات كل عقــار مــن عقــارات المحفظــة.

عــالوة علــى ذلــك اســتعانت المجموعــة، حيثمــا اقتضــت الضــرورة، بشــركات 

تقييــم خارجيــة مســتقلة متخصصــة ومؤهلــة لتقييــم العقــارات التطويريــة 

 للقيمــة العادلــة .
ً
وفقــا

خــالل الفتــرة قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء مراجعــة وتقييــم داخلــي للعقــارات 

التطويريــة ممــا نتــج عنــه زيــادة القيمــة العادلــة بنســبة %35 )31 ديســمبر 2016: 

%46( مــن خــالل محفظــة العقــارات التطويريــة كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح )6(. 

ــة هــي مؤشــر متحفــظ  ــادة الناتجــة عــن القيمــة الدفتري وتعتقــد اإلدارة أن الزي

علــى القيمــة العادلــة للعقــارات التطويريــة لــدى المجموعــة.

تعتبــر عمليــة تقييــم تكلفــة العقــارات وصافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق عمليــة 

معقــدة حيــث أن التغيــر فــي تقديــر المجموعــة لســعر البيــع وتكلفــة اإلنشــاء 

مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للعقــارات المحتفــظ بهــا 

للتطوير والبيع في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

قمنــا بتقييــم مــدى مالئمــة أســاليب وافتراضــات التقييــم ومجــاالت - 

اإلدارة فــي  قبــل  المســتخدمة مــن  الهامــة والتقديــرات  أحــكام 

ــي ؛ ــم الداخل ــة التقيي عملي

بتقييــم االفتراضــات -  اإلدارة، وقمنــا  بإجــراء مناقشــات مــع  قمنــا 

ــوقية ،  ــات الس ــى البيان ــتناد إل ــع االس ــة، م ــتخدمة ذات الصل المس

ــك: ــن ذل ــا أمك حيثم

ــار مــدى مالئمــة المدخــالت الرئيســة المســتخدمة فــي -  ــا باختب قمن

ــع: ــر والبي ــم العقــارات المحتفــظ بهــا للتطوي تقيي

بالنســبة للعقــارات التجاريــة والســكنية المحتفــظ بهــا للبيــع ، قمنــا - 

بمقارنــة االفتراضــات الرئيســة المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة بالبيانــات 

الخارجيــة فــي مجــال العمــل ومعامــالت العقــارات الخاضعــة للمقارنــة 

 أســعار البيــع؛ 
ً
وخصوصــا

قمنــا بتقييــم ســبب التغيــرات فــي المدخــالت الرئيســة والتقديــرات - 

واالفتراضــات عــن الفتــرة الســابقة؛

ــي -  ــرة موظفــي اإلدارة ف ــاءة خب ــة وكف ــم مــدى فاعلي ــا بتقيي قمن

ــم؛  ــة التقيي عملي

 علــى نتائــج تقييمنــا، قمنــا بتقديــر مــدى كفايــة اإلفصاحــات - 
ً
بنــاُء

الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

تقييم العقارات االستثمارية 

الموحــدة  المالــي  المركــز  العقــارات االســتثمارية فــي قائمــة  تظهــر 

للمجموعــة بالتكلفــة، فــي حيــن يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة لغــرض 

اإلفصــاح فقــط فــي االيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة الموحــدة.  

ــة  ــد القيمــة العادل ــي لتحدي ــراء تقييــم داخل تقــوم إدارة المجموعــة بإج

لعقاراتهــا االســتثمارية،  كمــا تســتعين عنــد الضــرورة بشــركات تقييــم 

خارجيــة، مســتقلة متخصصــة ومؤهلــة ولديهــا الخبــرة الحديثــة فــي 

التقييــم فــي مــكان العقــار وتصنيفــه، لتقييــم عقاراتهــا االســتثمارية 

ــة .  للقيمــة العادل
ً
وفقــا

االســتثمارية،   للعقــارات  العادلــة  القيمــة  بتقديــر  المجموعــة  قامــت 

باالســتعانة بشــركة تقييــم متخصصــة ومســتقلة ، باســتخدام طريقــة 

رســملة الدخــل. وتــم تقديــر التدفقــات النقديــة الســنوية مــن خــالل 
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 لإشــغال األمثــل 
ً
ــرادات الحاليــة لإيجــارات وفقــا اســتقراء وتســوية اإلي

لهــا ومــن ثــم رســملتها بمعــدل إيجــار ســنوي يتــراوح بيــن 5-%7 بيــن 

ــى القيمــة  ــة المؤجــرة مــن أجــل الوصــول إل العقــارات الســكنية والتجاري

ــم )5( . ــي االيضــاح رق ــة ف ــة المبين ــة التقديري العادل

 بالنســبة لمراجعتنــا 
ً
 جوهريــا

ً
يعتبــر تقييــم العقــارات االســتثمارية أمــرا

علــى مجموعــة  كبيــر  بشــكل  واعتمــاده  وتعقيــده   ألهميتــه 
ً
نظــرا

ــدات  ــار المتوقعــة، والعائ ــم اإليج ــي مــن ضمنهــا قي مــن االفتراضــات الت

المتوقعة، ومعدل اإلشغال ومعدل الخصم. 

قمنــا بتقييــم االفتراضــات الهامــة المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة - 

فــي عمليــة التقييــم التــي قامــت بهــا والتــي تتضمــن القيــم 

اإلشــغال  ومعــدل  المتوقعــة،  والعائــدات  المتوقعــة،  اإليجاريــة 

ــا بدعــم هــذه االفتراضــات باتفاقيــات االيجــار،  ومعــدل الخصــم. قمن

المتاحــة؛ المقارنــة  الســوقية  والبيانــات  المنشــورة  والمؤشــرات 

قمنــا بتقييــم المدخــالت الرئيســة واالفتراضــات فــي نمــوذج التقييم - 

وتحليــل حساســيتها بالنســبة للعناصر الرئيســة؛ 

الرئيســة -  المدخــالت  فــي  التغيــرات  ســبب  بتقييــم   
ً
أيضــا قمنــا 

و  الســابقة؛  الفتــرة  عــن  واالفتراضــات  والتقييمــات 

ــي -  ــرة موظفــي اإلدارة ف ــاءة خب ــة وكف ــم مــدى فاعلي ــا بتقيي قمن

ــم؛  ــة التقيي عملي

بالنســبة لخبيــر التقييــم المســتقل، قمنــا بتقييــم مــدى كفــاءة - 

واســتقاللية ونزاهــة شــركة التقييــم الخارجيــة؛

 علــى نتائــج تقييمنــا، قمنــا بتقديــر مــدى كفايــة اإلفصاحــات - 
ً
بنــاُء

الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

تحقق اإليرادات من بيع العقارات

قامــت المجموعــة بالتطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 

)15( االيــرادات مــن عقــود العمــالء حيــث أن المجموعــة تــرى أن ذلــك يمثــل 

بصــورة أفضــل أداء األنشــطة العقاريــة للمجموعــة. 

ــرادات مــن بيــع العقــارات، بمــا فــي ذلــك والوحــدات  ويشــتمل تحقــق اإلي

الســكنية والوحــدات التجاريــة وقطــع األراضــي، علــى مخاطــر جوهريــة 

 إلــى األحــكام والتقديــرات المســتخدمة. إن أحــكام المراجعة 
ً
كامنــة نظــرا

ــى  ــدة حت ــف المتكب ــك التكالي ــاز المشــاريع بمــا فــي ذل حــول نســبة إنج

تاريخــه مقابــل إجمالــي القيمــة المتوقعــة للمشــروع ومرحلــة االنجــاز 

 
ً
للمشــروع فــي ظــل عــدم بيــع كافــة الوحــدات قيــد التطويــر تمثــل جميعا

 خــالل المراجعــة، بمــا فيهــا: 
ً
 كبيــرا

ً
  تســتوجب اهتمامــا

ً
أمــورا

 - 
ً
ــا ــز وفق ــل المنج ــن العم ــات ع ــذ الدفع ــى تنفي ــة عل ــدرة المجموع ق

لشــروط العقــود الخاصــة بهــا وبالتالــي تلبيــة متطلبــات المعيــار 

الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )15( فيمــا يتعلــق بتحقــق االيــرادات مــع 

مــرور الوقــت؛ 

 التكلفــة اإلجماليــة المتوقعــة إلنجــاز المشــروع العقــاري الــذي - 

يشــمل الوحــدة المباعــة؛

احتمالية تحصيل مبالغ المبيعات المتبقية ؛ و- 

ــي ســيتم تكبدهــا الســتكمال -  ــة الت ــة التحتي ــف البني قيمــة تكالي

المشروع. 

قمنا بمراجعة عقود بيع الوحدات العقارية بما في ذلك والوحدات - 

الســكنية والوحــدات التجاريــة وقطــع األراضــي لتجديــد التزامــات - 

أداء المجموعــة بموجــب هــذه العقــود وتقييــم مــا إذا كانــت هــذه 

االلتزامــات مســتوفاة مــع مــرور الوقــت أو فــي أي وقــت زمنــي 

معيــن علــى أســاس المعيــار المحــدد بموجــب المعيار الدولــي للتقرير 

المالــي رقــم )15( . يشــتمل تركيزنــا بموجــب هــذه العقــود علــى 

تحديــد مــا إذا كانــت المجموعــة لديهــا حــق ملــزم فــي الدفعــات عــن 

األداء المنجــز حتــى تاريخــه لنكــون علــى قناعــة باإليــرادات المحققــة 

حتــى تاريخــه بموجــب هــذه العقــود؛

أجرينــا فحــص إلجــراءات الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة إعــداد ميزانيــة - 

ــي  ــى إجمال ــاص عل ــز خ ــد مــدى دقتهــا مــع تركي ــة لتحدي المجموع

تشــمل  التــي  العقاريــة  المشــاريع  إلنجــاز  المتوقعــة  التكاليــف 

الوحــدات المباعــة؛ و

ــت -  ــد مــا إذا كان ــة لتحدي ــى أســاس العين ــي عل ــا فحــص تفصيل أجرين

التكاليــف المتكبــدة علــى المشــاريع قــد تــم تســجيلها ورســملتها. 

 بتقييــم توزيــع هــذه التكاليــف علــى الوحــدات المباعــة 
ً
وقمنــا أيضــا

مشــاريع  فــي  المعنيــة  المنطقــة  أســاس  علــى  المباعــة  وغيــر 

التطويــر العقــاري مــن خــالل مراجعــة ملخــص تخصيــص التكاليــف 

ــل اإلدارة. ــم إعــداده مــن قب ــذي ت داخــل المشــروع ال

المعلومات األخرى:

تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات األخــرى المدرجــة فــي تقريــر 

بخــالف  المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017،   للعــام  الشــركة الســنوي 

ــر مراجعــي الحســابات حولهــا. إن إدارة  ــدة وتقري ــة الموح ــم المالي القوائ

المجموعــة هــي المســؤولة عــن المعلومــات االخــرى المذكــورة فــي 

ــا   لن
ً
ــا ــر الســنوي متاح ــع أن يكــون التقري تقريرهــا الســنوي. مــن المتوق

ــر مراجــع الحســابات هــذا. ــخ تقري بعــد تاري

ــم الماليــة الموحــدة ال يغطــي المعلومــات األخــرى،  ــا حــول القوائ إن رأين

ــا ال ولــن نبــدي أي مــن أشــكال التأكيــدات حولهــا.  كمــا أنن

ــإن مســؤوليتنا  ــدة، ف ــة الموح ــم المالي ــا للقوائ ــق بمراجعتن ــا يتعل وفيم

هــي قــراءة المعلومــات الموضحــة أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك، نأخــذ بعيــن 

االعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري 

مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــالل 

ــف  ــى تحري ــوي عل ــا تحت ــرى أنه ــة أخ ــر بطريق ــة، أو تظه ــة المراجع عملي

جوهــري.

عندمــا نقــرأ المعلومــات األخــرى ويتبيــن لنــا وجــود تحريــف جوهــري فيهــا، 

فإنــه يتعيــن علينــا إبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة بذلــك.

مســؤوليات اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة عــن القوائــم 
ــة الموحــدة: المالي

إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا 

 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة 
ً
العــادل، وفقــا

العربيــة الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئة 

الســعودية للمحاســبين القانونييــن وأحــكام نظــام الشــركات، وهــي 

المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا 

مــن إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء 

بســبب غــش أو خطــأ. 
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وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة 

عــن تقديــر قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمجموعــة مســتمرة وعــن 

اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، 

واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة 

ــار واقعــي  ــاك خي ــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو ليــس هن لتصفي

بخــالف ذلــك.

والمكلفــون بالحوكمــة هــم المســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة 

التقريــر المالــي فــي المجموعــة. 

الماليــة  القوائــم  مراجعــة  عــن  المراجــع  مســؤولية 

لموحــدة: ا

تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم 

الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش 

ــا. والتأكيــد المعقــول  أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأين

 علــى أن المراجعــة 
ً
هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــا

 للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي 
ً
التــي تــم القيــام بهــا وفقــا

 عــن تحريــف جوهــري 
ً
المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــا

. ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، 
ً
عندمــا يكــون موجــودا

َعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا ســتؤثر 
ُ
وت

بمفردهــا أو فــي مجموعهــا علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 

ــة الموحــدة. ــم المالي ــى أســاس هــذه القوائ المســتخدمون عل

 للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي 
ً
وكجــزء مــن المراجعــة وفقــا

ــظ  ــي ونحاف ــم المهن ــارس الحك ــا نم ــعودية، فإنن ــة الس ــة العربي المملك

:
ًً
ــا أيضــا علــى نزعــة الشــك المهنــي خــالل المراجعــة. وعلين

تحديــد مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة - 

وتقديرهــا ســواء بســبب غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 

 لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة 
ً

مراجعــة اســتجابة

كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف 

تحريــف جوهــري ناتــج عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن خطــأ،  

ــر أو حــذف متعمــد أو  ــى تواطــؤ أو تزوي ألن الغــش قــد ينطــوي عل

ــة الداخليــة. ــة أو تجــاوز الرقاب إفــادات مضلل

ــن -  ــة، م ــة بالمراجع ــة ذات الصل ــة الداخلي ــى فهــم للرقاب الحصــول عل

أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، وليــس بغــرض 

إبــداء رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

المســتخدمة، -  المحاســبية  السياســات  مناســبة  مــدى  تقييــم 

ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة 

التــي قامــت بهــا اإلدارة.

اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية - 

ــة المراجعــة التــي تــم الحصــول   إلــى أدل
ً
فــي المحاســبة، واســتنادا

ــاك عــدم تأكــد جوهــري ذا عالقــة بأحــداث أو  عليهــا، مــا إذا كان هن

 بشــأن قــدرة المجموعــة علــى البقــاء 
ً
 كبيــرا

ً
ظــروف قــد تثيــر شــكا

لصنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، 
َ
كمجموعــة مســتمرة. وإذا خ

فإننــا مطالبــون بــأن نلفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات 

ــت  ــدة، أو إذا كان ــة الموح ــم المالي ــواردة فــي القوائ ــة ال ذات العالق

تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإننــا مطالبــون بتعديــل رأينــا. وتســتند 

ــى  ــم الحصــول عليهــا حت ــي ت ــة الت ــة المراجع ــى أدل اســتنتاجاتنا إل

تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد 

تتســبب فــي توقــف المجموعــة عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائم الماليــة الموحدة، - 

بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة 

 
ً
تعبــر عــن المعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــا

عــادالً .

الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعــة المناســبة فيمــا يتعلــق - 

بالمعلومــات المالية لمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخل المجموعة، 

ــن  ــن مســؤولون ع ــدة. ونح ــة الموح ــم المالي ــداء رأي فــي القوائ إلب

ــه واإلشــراف وأداء مراجعــة المجموعــة. ونظــل المســؤولين  التوجي

الوحيديــن عــن رأينــا فــي المراجعــة.

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، 

بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، بمــا 

فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة اكتشــفناها 

ــة. ــالل المراجع خ

 المكلفيــن بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قــد التزمنا بالمتطلبات 
ً
لقــد زودنــا أيضــا

األخالقيــة ذات الصلــة المتعلقــة باالســتقالل، وأبلغناهــم بجميــع العالقــات 

واألمــور األخــرى التــي قــد نعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثــر علــى 

اســتقاللنا، وبحســب مقتضــى  الحــال إجــراءات الوقايــة ذات العالقــة.

ومــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، تلــك األمــور التــي 

كانــت لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة 

َعــد األمــور الرئيســة للمراجعــة. ونوضــح 
ُ
للفتــرة الحاليــة، وبنــاًء علــى ذلــك ت

هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلنــي 

ــادرة للغايــة، نــرى أن األمــر ينبغــي أال  عــن األمــر، أو عندمــا، فــي ظــروف ن

يتــم اإلبــالغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب أنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول 

أن تفــوق التبعــات الســلبية لفعــل ذلــك فوائــد المصلحــة العامــة مــن ذلــك 

اإلبــالغ.

التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى:

العقــاري  للتطويــر  األركان  دار  لشــركة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  إن 

لهــا  التابعــة  )»الشــركة«( والشــركات  )شــركة مســاهمة ســعودية( 

)»المجموعــة«( ككل تتفــق مــع النظــام الشــركات والنظــام األساســي 

للشــركة فيمــا يتعلــق بإعــداد وعــرض القوائــم الماليــة

عن الخراشــي وشركاه

سليمـان عبد الله الخراشـي

ترخيص رقم )91(

ــج ــه الهيـ ــد الل محمــد عب

محاسب قانونـي

ترخيص رقم )119(



91

90

20172016إيضاح
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
الموجودات

الموجودات غير المتداولة

3,290,0103,424,778)5(عقارات استثمارية ، صافي

14,751,56516,721,061)6(عقارات تطويرية -  طويلة األجل

70,92566,131)7، 22/أ(ممتلكات ومعدات ،  صافي
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع 

811,189790,585)8(مشتركة

1,950828 )9(موجودات أخرى ، صافي

18,925,63921,003,383مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

122,675317,325)6(عقارات تطويرية -  قصيرة األجل

4,033,3252,582,978)10(ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

3,159,666582,088)11(النقد وما في حكمه

7,315,6663,482,391مجموع الموجودات المتداولة

26,241,30524,485,774مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة

4,720,3344,890,375)12(قروض إسالمية -  الجزء غير المتداول

21,96125,682)13(مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4,742,2954,916,057مجموع المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

1,678,648324,995)12(قروض إسالمية -  الجزء المتداول

537,142529,721)14(ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

549,670537,494)15/ج(مخصص الزكاة

2,765,4601,392,210مجموع المطلوبات المتداولة

7,507,7556,308,267مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

10,800,00010,800,000)16(رأس المال

1,058,7201,003,383احتياطي نظامي

6,874,8306,374,124أرباح مبقاة

18,733,55018,177,507مجموع حقوق المساهمين

26,241,30524,485,774مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

العقــــاري للتطويــــر  األركــــان  دار  شركـــة 

 )شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
الموحــدة الماليــة  القوائــم  حــول  المســتقلين 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017

قائمة المركز المالي الموحدة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء ال يتجزأ
من هذه القوائم المالية الموحدة 

20172016إيضاح

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

4,734,6821,870,229)17(االيرادات

)1,078,286()3,620,672()18(تكلفة اإليرادات

1,114,010791,943مجمل الربح

مصاريف التشغيل:

)160,028()162,002()19(مصاريف عمومية وإدارية 

952,008631,915الربح التشغيلي

)385,984()441,523()20(أعباء تمويلية

)32(36,722إيرادات  أخرى،  صافي

حصة الشركة في أرباح شركات زميلة ومشاريع 
20,60412,878)8/أ(مشتركة

567,811258,777الربح  قبل الزكاة

)7,943()14,443()15/ب(مخصص الزكاة

553,368250,834صافي  ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

-2,675ربح من إعادة القياس خطة المنافع المحددة 

556,043250,834إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة المنسوب إلى:

556,043250,834المساهمين في دار األركان

)21(ربحية السهم للسنة ) بالريال السعودي(:

0.510.23األساسي والمخفض

قائمة األرباح والخسائر والدخل الشامل 
اآلخر الموحدة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء ال يتجزأ
من هذه القوائم المالية الموحدة 



93

92

احتياطي رأس المال
إجمالي حقوق أرباح مبقاةنظامي

المساهمين

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

2017    

10,800,0001,003,3836,374,12418,177,507الرصيد في  1 يناير 2017

553,368553,368--صافي دخل السنة

2,6752,675 --الدخل الشامل اآلخر للسنة

556,043556,043--إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)55,337(55,337 -محول إلى احتياطي نظامي

10,800,0001,058,7206,874,83018,733,550الرصيد في  31 ديسمبر 2017

2016

10,800,000978,3006,148,37317,926,673الرصيد في  1 يناير 2016

250,834250,834--صافي دخل السنة

----الدخل الشامل اآلخر للسنة

250,834250,834--إجمالي الدخل الشامل للسنة

-)25,083(25,083  -محول إلى احتياطي نظامي

10,800,0001,003,3836,374,124الرصيد في  31 ديسمبر 2016

003418,177,507

20172016
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

258,777 567,811 الربح قبل الزكاة

تعديالت على:

77,500 76,775استهالكات

6,317 5,129 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

1,000 -مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

385,984 441,523 إطفاء أعباء تمويلية مؤجلة

)12,878()20,604(حصة الربح من االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال 

716,700 1,071,260 العامل

)3,960(2,227,035عقارات تطويرية ،  صافي

339,518 )1,450,347(ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

)828()1,122(موجودات أخرى

20,443 7,421 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

1,071,873 1,853,621 النقد الناتج من العمليات

)353,536()408,673(أعباء تمويلية مدفوعة

)26,206()2,267(زكاة مدفوعة

)1,608()6,175(مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

690,523 1,436,506 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

3,382 -عقارات استثمارية

)1,500(-استثمارات في شركات زميلة

-440 استبعاد ممتلكات ومعدات

)1,738()10,130(شراء ممتلكات ومعدات

144 )9,690(صافي النقد ) المستخدم في ( الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)1,109,640(1,150,762 قروض طويلة األجل 

)1,109,640(1,150,762 صافي النقد الناتج من ) المستخدم في ( األنشطة التمويلية

)418,973(2,577,578 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

1,001,061 582,088 النقد وما في حكمه في بداية السنة

582,088 3,159,666 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية :

-62,889تحويالت عقارات استثمارية إلى عقارات تطويرية )إيضاح 5(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء ال يتجزأ
من هذه القوائم المالية الموحدة 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء ال يتجزأ
من هذه القوائم المالية الموحدة 
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1 . معلومات عامة

إن شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري )الشــركة(، هــي شــركة مســاهمة ســعودية، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010160195 

بتاريــخ 1421/4/16هـــ )الموافــق 2000/7/18م(. يقــع مقــر الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعنوانهــا البريــدي هــو ص. ب 105633،  الريــاض  

ــــ 11656 ، المملكــة العربيــة الســعودية.

أسهم الشركة مدرجة في سوق األوراق المالية في المملكة العربية السعودية.

تعمــل الشــركة والشــركات التابعــة لهــا ويشــار لهــا مجتمعــة بـــ »المجموعــة » بشــكل أساســي فــي مجــال تطويــر وبيــع وتأجيــر المشــاريع العقاريــة 

ــكل نشــاط مــن  ــر الشــركة أنشــطتها مــن خــالل شــركات تابعــة لهــا تــم تأسيســها ل واألنشــطة المرتبطــة بهــا. واألنشــطة المرتبطــة بهــا، وتدي

أنشــطتها وبموجــب ســجل تجــاري خــاص لــكل منهــا. نــورد أدنــاه طبيعــة نشــاط الشــركات التابعــة للمجموعــة كمــا يلــي:

شــركة دار األركان للعقــارات ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري 

رقــم 1010254063 بتاريــخ 1429/7/25هـــ الموافــق ) 2008/7/28م(، وتعمــل فــي تطويــر وتملــك العقــار الســكني والتجــاري وتقديــم خدمــات إدارة 

وتشــغيل وصيانــة المبانــي الســكنية والتجاريــة والمرافــق العامــة. 

شــركة دار األركان للمشــاريع ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري 

رقــم 1010247583 بتاريــخ 1429/3/28هـــ الموافــق ) 2008/4/5م( وتعمــل فــي المقــاوالت العامــة للمبانــي الســكنية والتجاريــة )اإلنشــاء ، اإلصــالح ، 

الهــدم والترميــم(.

شــركة دار األركان لالســتثمار التجــاري ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة ، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل 

التجــاري رقــم 1010247585 بتاريــخ 1429/3/28 هـــ الموافــق ) 2008/4/5م( وتعمــل فــي مجــال شــراء وتملــك وتأجيــر واالســتثمار فــي العقــارات.

ـــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم  شــركة صكــوك دار األركانـ 

1010256421 بتاريــخ 1429/9/16 هـــ الموافــق ) 2008/9/16م( وتعمــل فــي  اإلســتثمار والتطويــر العقاري.

شــركة صكــوك األركان ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

1010274407 بتاريــخ 1430/10/11 هـــ الموافــق ) 2009/10/1م ( وتعمــل فــي إدارة وصيانــة وتطويــر العقــار وشــراء األراضــي والمقــاوالت العامــة.

شــركة ثوابــت االســتثمار ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

1010275449 بتاريــخ 1430/10/30 هـــ الموافــق ) 2009/10/19 م( وتعمــل فــي االســتثمار والتطويــر العقــاري.

 بشــركة ســيادة لالســتثمار، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، 
ً
شــركة دار صكــوك الدوليــة ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، المعروفــة ســابقا

مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010275448 بتاريــخ 1430/10/30 هـــ الموافــق )2009/10/19 م( وتعمــل فــي االســتثمار والتطوير 

العقــاري. 

دار األركان للممتلــكات ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة،  شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 

1010521509 بتاريــخ 1438/6/22هـــ الموافــق ) 2017/3/21م(، وتعمــل فــي االســتثمار والتطويــر العقــاري وتقديــم خدمــات إدارة وتأجيــر العقــارات. 

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

إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة المذكورة أعاله.

2  ملخص ألهم السياسات المحاسبية

1 - 2   أسس اإلعداد

ــة الســعودية  ــي أقرتهــا الهيئ ــرى الت ــر والتشــريعات األخ ــي والمعايي ــر المال ــة للتقري ــر الدولي  للمعايي
ً
ــا ــدة وفق ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ت

ــة.  ــبية للمجموع ــات المحاس ــع السياس ــق م ــا يتف ــعودية بم ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدة ف ــن المعتم ــبين القانونيي للمحاس

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة.
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2 - 2   تطبيق معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة

المعايير والتفسيرات والتعديالت سارية المفعول في السنة الحالية   n

قامــت المجموعــة بتطبيــق جميــع المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة الصــادرة عــن لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الواجبــة 

التطبيــق فــي  1 ينايــر 2017.

  المتعلقة بحذف االعفاءات قصيرة األجل للتبني ألول مرة.تحسينات سنويةالمعيار الدولي للتقرير المالي 1

  تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم.تعديالتالمعيار الدولي للتقرير المالي 2

  بيع أو توزيع األصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك.تعديالتالمعيار الدولي للتقرير المالي 10

تعديالتمعيار المحاسبة الدولي 7
مبادرة االفصاح: إضافة إفصاحات على قائمة التدفقات النقدية من شأنها تمكين المستخدم في تقييم التغيرات في االلتزامات الناتجة عن االنشطة 

المالية.

توضح التعديالت المحاسبة عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة.تعديالتمعيار المحاسبة الدولي 12

  عندما تحصل المنشأة على السيطرة على نشاط تجاري مشترك، تقوم بإعادة قياس الحصص التي كانت تحتفظ بها سابقا في تلك األعمال.تحسينات سنويةالمعيار الدولي للتقرير المالي 3و11

تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )األدوات المالية( مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 )عقود التأمين(.تعديالتالمعيار الدولي للتقرير المالي 4 و 9

  التعديالت إلدخال نموذج جديد لالنخفاض في القيمة المتوقعة للخسائر والتغيرات المحدودة في متطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية.تعديالتالمعيار الدولي للتقرير المالي 9

  اإليرادات من العقود مع العمالء.معيار جديدالمعيار الدولي للتقرير المالي 15

  تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.تعديالتمعيار المحاسبة الدولي 23

تحسينات سنويةمعيار المحاسبة الدولي 28
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - إيضاح بشأن خيار القياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لالستثمارات في 

شركة زميلة أو مشروع مشترك محتفظ به من قبل منشأة هي كيان رأس مال مشترك أو أي كيان مؤهل آخر.

  فيما يتعلق المنافع طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. تعديالتمعيار المحاسبة الدولي 28

  لتوضيح تحويالت العقارات من وإلى العقارات االستثمارية.تعديالتمعيار المحاسبة الدولي 40

إن تطبيق هذه التفسيرات لم يؤد إلى إحداث أي تغييرات في السياسات المحاسبية التي المطبقة أو في اإلفصاحات المرفقة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

المعايير والتفسيرات غير السارية المفعول ولم يتم تطبيقها بعد من قبل المجموعة   n

لــم تطبــق المجموعــة المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات المبينــة أدنــاه، حتــى تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة، والتــي تــم إصدارهــا قبــل تاريــخ 

 مــن 1 ينايــر 2018  أو بعــد. 
ً
هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة ويســر مفعولهــا اعتبــارا

 بتقييــم أثــر تطبيــق هــذه المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات؛ وتتوقــع اإلدارة أن تطبيقهــا فــي الفتــرات المســتقبلية لــن 
ً
تقــوم المجموعــة حاليــا

يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

 التعديالت على مزايا الدفع مقدما بالتعويض السلبي والتعديالت على المطلوبات المالية.تحسينات سنويةمعيار المحاسبة الدولي 9

  عقود التأمين.معيار جديدالمعيار الدولي للتقرير المالي 17

  توضيح أنه يجب االعتراف بجميع عوائد ضريبة الدخل من توزيعات األرباح )أي توزيع أرباح( في الربح أو الخسارة، بصرف النظر عن كيفية فرض الضريبة.تعديالتمعيار المحاسبة الدولي 12

3 - 2   العرف المحاسبي
 لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض األدوات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة 

ً
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــا

 لطريقــة حقــوق الملكيــة ويتــم االعتــراف بمســتحقات التزامــات المنافــع المحــددة 
ً
واالســتثمارات فــي شــركات زميلــة التــي يتــم تســجيلها وفقــا

للموظفيــن بالقيمــة الحاليــة لاللتزامــات المســتقبلية باســتخدام طريقــة المبالــغ المســتحقة حســب الوحــدة. إن السياســات المحاســبية الرئيســة 

مبينــة أدنــاه.

4 - 2   أسس التوحيد  
تقــوم المجموعــة بتوحيــد القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات التابعــة التــي يكــون للمجموعــة ســلطة علــى تلــك الشــركات المســتثمر فيهــا أو 

معرضــة أو لهــا حقــوق فــي عائــد متغيــر مــن مســاهماتها ولديهــا القــدرة علــى اســتخدام ســلطتها للســيطرة والتأثيــر علــى عائداتهــا مــن تلــك 

الشــركات المســتثمر فيهــا أو الشــركات التابعــة.  تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مــن عمليــات الشــركة والشــركات التــي تســيطر 

عليهــا الشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا حتــى 31 ديســمبر 2017.

الشركات التابعة

الشــركات التابعــة هــي الشــركات التــي تســيطر عليهــا المجموعــة. تســيطر المجموعــة علــى منشــأة عندمــا تكــون معرضــة أو لهــا حقــوق فــي 

عوائــد متغيــرة مــن مشــاركتها مــع المنشــأة ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن خــالل ســيطرتها علــى تلــك المنشــأة. يتــم توحيــد 

الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ االقتنــاء و حتــى تاريــخ البيــع الفعلــي، حســب االقتضــاء.



101

100

يتــم اســتخدام طريقــة الشــراء للمحاســبة عــن اقتنــاء الشــركات التابعــة مــن قبــل المجموعــة. تقــاس تكلفــة االقتنــاء بالقيمــة العادلــة للموجــودات 

المحولــة وأدوات حقــوق الملكيــة المصــدرة والمطلوبــات المتكبــدة فــي تاريــخ التبــادل، باإلضافــة إلــى التكاليــف المتعلقــة مباشــرة بعملية االســتحواذ. 

يتــم قيــاس الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات ، والمطلوبــات الطارئــة المحــددة فــي دمــج األعمــال مبدئيــا بالقيمــة العادلــة 

فــي تاريــخ االســتحواذ بصــرف النظــر عــن مــدى وجــود أي حصــص غيــر مســيطرة. يتــم إدراج الحصــص غيــر المســيطرة علــى أســاس نســبة الملكيــة 

ــر  ــة خســائر تخــص الحصــص غي ــل أي ــم تحمي ــك، يت ــد ذل ــا. بع ــرف به ــات المعت ــودات والمطلوب ــة للموج ــم العادل ــن القي ــر المســيطرة  م للحصــص غي

المســيطرة وتتجــاوز عــن هــذه الحصــص غيــر المســيطرة علــى حصــة الشــركة األم.

ــاة كشــهرة. إن أي  ــة لحصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات المحــددة المقتن ــاء عــن القيمــة العادل ــادة فــي تكلفــة االقتن ــراف بالزي يتــم االعت

انخفــاض فــي تكلفــة الشــراء بأقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المحــددة المســتحوذ عليهــا )خصــم علــى االقتنــاء( يتــم إدراجــه مباشــرة 

فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة.

 اســتبعاد الخســائر 
ً
يتــم عنــد التوحيــد اســتبعاد كافــة المعامــالت واألرصــدة واألربــاح غيــر المحققــة مــن المعامــالت بيــن شــركات المجموعــة. يتــم أيضــا

غيــر المحققــة مــا لــم توفــر المعاملــة دليــالً علــى انخفــاض قيمــة األصــل المحــول.

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

إن الشــركة الزميلــة هــي كيــان تكــون المجموعــة فــي وضــع يســمح لهــا بممارســة تأثيــر هــام ولكــن ليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة مــن 

خــالل المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا.

إن المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك بحيــث يكــون للطرفيــن فــي المشــروع المشــترك حقــوق فــي صافــي موجــودات هــذا الترتيــب المشــترك 

وقــد تمــت موافقــة تعاقديــة علــى تقاســم الســيطرة المشــتركة علــى األنشــطة ذات الصلــة التــي يمكــن مــن خاللهــا ألطــراف الترتيــب المشــاركة 

فــي اتخــاذ القــرارات حيثمــا تتطلــب األنشــطة ذات الصلــة الموافقــات باإلجمــاع والســيطرة المشــتركة.

طريقة حقوق الملكية

 باالســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة فــي قائمــة المركــز 
ً
وفقــا للمحاســبة بطريقــة حقــوق الملكيــة ، يتــم االعتــراف مبدئيــا

ــر  ــل الشــامل اآلخ ــاح أو الخســائر والدخ ــة مــن األرب ــرات فــي حصــة المجموع ــاء بالتغي  بعــد االقتن
ً
ــا ــم تعديلهــا الحق ــة ويت ــدة بالتكلف ــي  الموح المال

 أي انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات الفرديــة. يتــم إدراج نتائــج وموجــودات 
ً
وفــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك، ناقصــا

ومطلوبــات الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة باســتثناء تلــك 

ــك  ــد عــن حصــص المجموعــة فــي تل ــي تزي ــة أو المشــاريع المشــتركة الت ــراف بخســائر الشــركات الزميل ــم االعت ــع. يت المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبي

ــة أو اســتداللية أو دفعــت  ــدت التزامــات تعاقدي ــة أو المشــروع المشــترك فقــط إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه المجموعــة قــد تكب الشــركات الزميل

ــة أو المشــروع المشــترك. ــة عــن الشــركة الزميل بالنياب

يتــم المحاســبة عــن االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة أو المشــروع المشــترك وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة مــن تاريــخ االســتحواذ. إن أي زيــادة فــي 

تكلفــة االقتنــاء عــن حصــة المجموعــة فــي القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المحــددة للشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك فــي تاريــخ االقتنــاء 

يتــم االعتــراف بهــا كشــهرة. يتــم إدراج الشــهرة ضمــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار ويتــم تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة كجــزء مــن هــذا االســتثمار. 

إن أي انخفــاض فــي تكلفــة الشــراء أقــل مــن حصــة المجموعــة فــي القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات الشــركة الزميلــة أو مشــروع مشــترك فــي 

تاريــخ االقتنــاء ) أي الخصــم عنــد االقتنــاء( يتــم إدراجــه فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة.

ــة أو مشــروع  ــه شــركة زميل ــن كون ــف ع ــع أو يتوق ــه للبي ــظ ب ــة أو مشــروع مشــترك كمحتف ــي شــركات زميل ــف االســتثمار ف ــم تصني ــا يت عندم

مشــترك، فإنــه اعتبــارا مــن ذلــك التاريــخ، تتوقــف المجموعــة عــن المحاســبة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. عنــد بيــع جزئــي لشــركة زميلــة أو 

مشــروع مشــترك ينتــج عنــه فقــدان تأثيــر جوهــري علــى الشــركة الزميلــة أو مشــروع مشــترك، يتــم قيــاس االســتثمار المتبقــي بالقيمــة العادلــة 

فــي تاريــخ البيــع ويتــم االعتــراف بــه كأصــل مالــي. يتــم إدراج الفــروق بيــن األســهم المنســوبة للقيمــة الدفتريــة للحصــص المحتفــظ بهــا فــي تلــك 

الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك وقيمتهــا العادلــة فــي تحديــد أربــاح أو خســائر اســتبعاد الشــركات الزميلــة أو المشــروع المشــترك. باإلضافــة 

 فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة 
ً
ــاح أو الخســائر مــن حقــوق الملكيــة المعتــرف بهــا ســابقا إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف األرب

ــاح أو الخســائر . األرب

عندمــا تتعامــل شــركة المجموعــة مــع شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك بيــن المجموعــة، يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر إلــى حــد حصــة المجموعــة 

فــي الشــركة الزميلــة ذات الصلــة أو مشــروع مشــترك. قــد توفــر الخســائر دليــال علــى انخفــاض قيمــة األصــل المحــول وفــي هــذه الحالــة يتــم تكويــن 

مخصــص كاف لمقابلــة االنخفــاض فــي القيمــة.

االستثمار في العمليات المشتركة

إن العمليــة المشــتركة هــي الترتيــب الــذي يكــون لشــركات المجموعــة ســيطرة مشــتركة علــى هــذا الترتيــب ولهــا حقــوق ملزمــة تعاقديــة فــي 

 للســيطرة 
ً
الموجــودات ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن التزامــات فــي مطلوبــات هــذا الترتيــب. الســيطرة المشــتركة هــي تقاســم متفــق عليــه تعاقديــا

علــى الترتيــب وجميــع األنشــطة ذات الصلــة مــن الترتيــب تتطلــب موافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف التــي تتقاســم الســيطرة.
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عندما تقوم المجموعة بأنشطتها في إطار عمليات مشتركة ، يتم االعتراف بحصتها في بياناتها المالية  بما يلي :

أن األصل ينتمي إلى المجموعة ، بما في ذلك حصتها في أي موجودات تم اقتناؤها أو االحتفاظ بها بصورة مشتركة؛   n

المطلوبات المرتبطة بالمجموعة ،  بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات يتم تكبدها بشكل مشترك؛  n

حصة المجموعة من اإليرادات الناتجة عن العملية المشتركة؛  n

مصاريف المجموعة ،  بما في ذلك حصة المصروفات المتكبدة بشكل مشترك في العمليات المشتركة.  n

تحاســب المجموعــة عــن الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المرتبطــة بحصتهــا فــي عمليــة مشــتركة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالــي المطبقــة علــى الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات الخاصــة.  عندمــا تكــون المجموعــة ُمشــغل مشــترك فــي عمليــة مشــتركة 
ــم  ــاح والخســائر الناتجــة عــن هــذه المعامــالت فــي القوائ ــراف باألرب ــم االعت ــة المشــتركة، ت ــع أو تســاهم فــي اصــول فــي العملي وتدخــل فــي بي
الماليــة الموحــدة للمجموعــة إلــى حــد حصــة األطــراف األخــرى فــي العمليــة المشــتركة فقــط. عندمــا تكــون المجموعــة مشــغل مشــترك فــي عمليــة 
مشــتركة وتدخــل فــي عمليــة شــراء مــع العمليــة المشــتركة ، ال تعتــرف المجموعــة بحصتهــا مــن األربــاح أو الخســائر إلــى أن يتــم إعــادة بيــع هــذه 

الموجــودات إلــى طــرف ثالــث.

5 - 2    ممتلكات ومعدات
 االســتهالك المتراكــم وأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن التكلفــة جميــع المصاريــف المتعلقــة 

ً
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا

بهــا مباشــرة والتــي تــم تكبدهــا إلحضــار الممتلــكات والمعــدات إلــى موقعهــا الحالــي ، بشــرط أن تكــون الممتلــكات والمعــدات متاحــة لالســتخدام. 
تقــوم اإلدارة بمراجعــة وإعــادة تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة المســتقبلية المقــدرة والقيمــة المتبقيــة بشــكل دوري وبالتالــي يمكــن تغييــر أو تعديــل 

معــدالت االســتهالك .

 القيمــة التقديريــة المتبقيــة للموجــودات، باســتثناء األراضــي، علــى مــدى حياتهــا العمليــة المقــدرة 
ً
يتــم احتســاب االســتهالك علــى التكلفــة ناقصــا

 للمعــدالت التاليــة:
ً
باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وفقــا

3 %مباني
%5 - %20تحسينات على مباني مستأجرة

%25سيارات
%20معدات وأجهزة
%20 - %25معدات مكتبية

ــم   ــة لألصــل ويت ــع والقيمــة الدفتري ــن متحصــالت البي ــه الفــرق بي ــى أن ــن اســتبعاد أو اســتبعاد األصــل عل ــة ع ــاح أو الخســائر الناتج ــد األرب ــم تحدي يت
ــدة. ــر الموح ــل الشــامل اآلخ ــاح أو الخســائر والدخ ــراف بهــا فــي قائمــة األرب االعت

ــك  ــى أن تل ــاك أي مؤشــر عل ــا إذا كان هن ــد م ــة لموجوداتهــا الملموســة لتحدي ــم الدفتري ــي بمراجعــة القي ــر مال ــخ كل تقري ــة بتاري تقــوم المجموع

الموجــودات قــد تعرضــت لخســائر انخفــاض القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل لتحديــد مــدى 

ــة  ــر القيمــة القابل ــة مســتقلة عــن األصــول األخــرى، تقــوم المجموعــة بتقدي ــج األصــل تدفقــات نقدي خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. عندمــا ال ينت

ــة، يتــم  ــه الدفتري ــة لالســترداد لألصــل بأقــل مــن قيمت ــر القيمــة القابل ــم تقدي لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. إذا ت

 فــي القيمــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر 
ً
تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــورا

الموحــدة.

6 - 2   العقارات االستثمارية

تتكــون العقــارات االســتثمارية بشــكل أساســي مــن المشــاريع المنجــزة ) بمــا فــي ذلــك العقــارات واألراضــي المطــورة المحتفــظ بهــا لغــرض ارتفــاع 

ــر،  ــر  )بمــا فــي ذلــك المشــاريع العقاريــة قيــد اإلنشــاء، والمشــاريع العقاريــة قيــد التطوي قيمتهــا علــى المــدى الطويــل( والمشــاريع قيــد التطوي

واألراضــي التــي تنتظــر التطويــر (. يتــم االحتفــاظ بالعقــارات االســتثمارية للحصــول علــى إيجــارات و/ أو لزيــادة قيمتهــا أو كليهمــا، بــدال مــن بيعهــا 

فــي ســياق األعمــال االعتياديــة أو االســتخدامات فــي اإلنتــاج أو فــي األغــراض اإلداريــة. تتضمــن المشــاريع قيــد التطويــر تلــك العقــارات قيــد التطويــر 

أو االنتظــار  للبــدء فــي التطويــر. ال تســتخدم هــذه العقــارات لتوليــد إيــرادات المبيعــات مــن خــالل العمليــات التجاريــة العاديــة. يتــم االعتــراف بالعقــارات 

ــة. يتــم رســملة جميــع  ــة للموجــودات المســتحوذ عليهــا/ المحول  بالتكلفــة ويتــم قيــاس تكلفــة االســتحواذ بالقيمــة العادل
ً
ــا االســتثمارية مبدئي

تكاليــف التطويــر )التصميــم والتطويــر وتكلفــة الموظفيــن( والتــي تعــزى مباشــرة إلــى حيــازة/ تطويــر العقــارات للوصــول للتكلفــة اإلجماليــة.

يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــار االســتثماري فــي حالــة البيــع أو االســتغناء عندمــا يتــم تحويلــه أو نقلــه إلــى العقــارات التطويريــة. يتــم االعتــراف بــأي 

 فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
ً
ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إلغــاء االعتــراف بالعقــار فــورا

يتــم االحتفــاظ بالعقــارات االســتثمارية بغــرض تحقيــق االيــراد مــن تأجيرهــا و/ أو لزيــادة القيمــة الرأســمالية، بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم 

وأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة. يتــم احتســاب االســتهالك بحيــث يتــم شــطب التكلفــة ناقصــا القيمــة التقديريــة المتبقيــة للموجــودات، باســتثناء 

األراضــي والعقــارات تحــت التنفيــذ، علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى أســاس نســبة االســتهالك التاليــة:

3 %مباني

يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن البيــع أو اســتبعاد العقــارات االســتثمارية التــي تمثــل الفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة 

فــي األربــاح أو الخســائر الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا البيــع/ االســتبعاد باســتثناء تلــك المتعلقــة بترتيبــات البيــع وإعــادة التأجيــر.
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2 - 7   العقارات التطويرية

 بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. 
ً
يتــم قيــاس جميــع العقــارات التطويريــة مبدئيــا بتكلفــة االقتنــاء ويتــم قياســها الحقــا

ويتكــون هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن مشــاريع تحــت التنفيــذ و أراضــي تحــت التطويــر مــن أجــل بيعهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، بــدالً مــن 

االحتفــاظ بهــا لغــرض التأجيــر أو انتظــار ارتفــاع قيمتهــا الرأســمالية. تتضمــن التكلفــة جميــع التكاليــف المنســوبة مباشــرة بالعقــارات التطويريــة بمــا 

فــي ذلــك التكلفــة المباشــرة للمــواد وتكاليــف العمالــة المباشــرة وتكاليــف االقتــراض والمصروفــات غيــر المباشــرة التــي تــم تكبدهــا فــي تحويــل 

العقــارات التطويريــة إلــى موقعهــا وحالتهــا الحاليــة. يتــم احتســاب التكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط. يتــم اختبــار انخفــاض القيمــة بمقارنــة 

 جميــع التكاليــف المقــدرة لإنجــاز، وتكاليــف البيــع التــي ســيتم تكبدهــا. 
ً
صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، والــذي يمثــل ســعر البيــع المقــدر ناقصــا

. إذا كان 
ً
إن دورة التشــغيل للعقــارات التطويريــة تعتبــر طويلــة المــدى حيــث أن غالبيــة العقــارات التطويريــة محتفــظ بهــا لفتــرة أطــول مــن 12 شــهرا

هنــاك تغييــر فــي نيــة اإلدارة وتحديــد أيــة عقــارات تطويريــة للبيــع الفــوري فإنــه يتــم تقســيمها بيــن العقــارات تحــت التطويــر طويلــة األجــل وقصيــرة 

األجــل متمثلــة فــي الجــزء غيــر المتــداول والجــزء المتــداول مــن عقــارات تحــت التطويــر علــى التوالــي.

ــا  ــخ اكتماله ــى تاري  عل
ً
ــادا ــر اعتم ــل أو القصي ــدى الطوي ــى الم ــاري عل ــر العق ــاريع التطوي ــف مش ــوم اإلدارة بتصني ــي، تق ــر مال ــخ كل تقري ــي تاري ف

المتوقــع. إذا كان مــن المتوقــع أن يكتمــل إنجــاز المشــروع خــالل ســنة مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ، يتــم تصنيــف المشــروع كموجــودات 

مطــورة قصيــرة األجــل.

8 - 2   االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بمراجعــة القيــم الدفتريــة لموجوداتهــا الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك 
الموجــودات قــد تعرضــت لخســائر انخفــاض القيمــة. عندمــا يتعــذر تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل الفــردي، تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة 
 تخصيــص 

ً
القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. عندمــا يتــم تحديــد أســاس معقــول ومتناســق للتوزيــع، يتــم أيضــا

األصــول لوحــدات توليــد النقــد الفرديــة، أو يتــم توزيعهــا علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات إنتــاج النقــد التــي يمكــن تحديــد أســاس معقــول ومتناســق 
للتوزيــع. عنــد وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل مــن أجــل تحديــد مــدى خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. القيمــة 
 تكاليــف البيــع أو القيمــة قيــد االســتخدام أيهمــا أكبــر. عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتخدام، يتــم 

ً
القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــا

خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة 

ــة لالســترداد  ــر القيمــة القابل ــة المســتقبلية. إذا تــم تقدي ــرات التدفقــات النقدي للنقــود والمخاطرالمحــددة لألصــل والتــي لــم تكــن تعكســها تقدي

لألصــل بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد. بتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي 

القيمــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة.

9 - 2   تكاليف القروض اإلسالمية
إن تكاليــف القــروض االســالمية المنســوبة مباشــرة إلــى اقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج األصــول المؤهلــة والتــي هــي بالضــرورة أصــول تتطلــب فتــرة زمنيــة 

طويلــة لكــي تصبــح جاهــزة للبيــع أو لالســتخدام المقصــود ،  يتــم إضافتهــا إلــى تكلفــة تلــك األصــول، إلــى أن تكــون هــذه األصــول جاهــزة بشــكل 

جوهــري لالســتخدام أو البيــع. يتــم االعتــراف بكافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى كتكاليــف تمويــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل 

اآلخــر الموحــدة فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا .

10 - 2   األدوات المالية 
 في الترتيبات التعاقدية لألداة.

ً
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح المجموعة طرفا

التصنيف والقياس - الموجودات المالية

يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى نمــوذج األعمــال والتدفقــات النقديــة المقــدرة. ال يتــم فصــل أي مشــتقات مضمنــة فــي العقــود 

وتؤخــذ فــي االعتبــار ككل فــي التصنيــف. يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة بشــكل أساســي ضمــن فئــات رئيســة يتــم قياســها:

بالتكلفة المطفأة  n

)FVTOCI( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  n

)FVTPL( بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  n

ــة  ــى أســاس الخســارة االئتماني ــة بالتكلفــة المطفــأة عل ــا بالقيمــة العادل ــراف بهــا مبدئي ــة التــي يتــم االعت ــاس الموجــودات المالي  قي
ً
يتــم الحقــا

ــي: ــة كالتال المتوقع

 خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهرا -  خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة الممكنــة خــالل 12 

شــهرا بعــد تاريــخ التقريــر.

خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى عمــر األداة الماليــة -  خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع األحــداث االفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى 

عمــر األداة الماليــة.

يتــم تكويــن مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان لتلــك األدوات بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف 

المبدئــي وكذلــك بالنســبة للموجــودات التعاقديــة أو الذمــم التجاريــة المدينــة التــي ال تشــكل معاملــة تمويــل وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

.15
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الذمم المدينة التجارية

 بالتكلفــة المطفــأة 
ً
ــة. يتــم قياســها الحقــا  بالقيمــة العادل

ً
ــا ــة كقــروض ومدينيــن ويتــم االعتــراف بهــا مبدئي ــة التجاري يتــم تصنيــف الذمــم المدين

 أي مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــة.  يتــم عمــل مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يكــون 
ً
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــا

هنــاك دليــل موضوعــي، بمــا فــي ذلــك العمــالء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة أو متأخريــن فــي الســداد، علــى أن المبالــغ لــن يتــم اســتردادها وفقــا 

ــة  ــة القيمــة الحالي ــة للذمــم المدين ــاوز القيمــة الدفتري ــراف بمخصــص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تتج ــم االعت ــة.  يت ــة لالتفاقي للشــروط األصلي

للتدفقــات النقديــة المســتقبلية مخصومــة باســتخدام معــدل العمولــة الفعلــي األصلــي.  يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للذمــم المدينــة مــن خــالل 

اســتخدام حســاب المخصــص ويتــم االعتــراف بــأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة.

النقد وما في حكمه

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل األخــرى التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة والتــي تســتحق 

خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل.

االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة  

 بالقيمــة العادلــة؛ يتــم تحويــل تكاليــف المعامــالت مباشــرة إلــى قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحدة 
ً
تــدرج االســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة مبدئيــا

وبعــد ذلــك يتــم إدراجهــا بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى األســعار المتداولــة فــي الســوق عنــد إقفــال األعمــال بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. 

يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة والمحققــة مــن بيــع االســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة .

االلتزامات المالية

 لمضمــون الترتيبــات التعاقديــة المعنيــة ويتم قياســها 
ً
تتضمــن المطلوبــات الماليــة الصكــوك اإلســالمية والمرابحــة اإلســالمية ويتــم تصنيفهــا وفقــا

 بالتكلفــة المطفــأة، ويتــم االعتــراف بتكلفــة العمولة 
ً
 بقيمتهــا العادلــة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة. يتــم تســجيل المطلوبــات الماليــة الحقــا

ً
مبدئيــا

علــى أســاس العائــد الفعلــي فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة علــى مــدى فتــرة األداة.

الذمم الدائنة التجارية

 بالقيمة العادلة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ً
يتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية مبدئيا

األدوات المالية االسالمية المتغيرة

تقــوم المجموعــة بتخصيــص بعــض أدوات التحــوط والتــي تتضمــن أدوات ماليــة إســالمية متغيــرة لمواجهــة مــا يتعلــق بمخاطــر العمــالت األجنبيــة 

إمــا كتحوطــات القيمــة العادلــة أو تحوطــات التدفقــات النقديــة أو تحــوط صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة. يتــم المحاســبة عــن تحوطــات 

مخاطــر العمــالت األجنبيــة علــى االلتزامــات المؤكــدة كتحــوط للتدفقــات النقديــة.

ــة، ويتــم إعــادة  ــات ماليــة بالقيمــة العادل ــإدراج األدوات الماليــة المتغيــرة اإلســالمية إمــا كموجــودات ماليــة أو مطلوب  ب
ً
ــا تقــوم المجموعــة مبدئي

 بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي. إن المحاســبة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألداة ماليــة إســالمية متغيــرة 
ً
قياســها الحقــا

تعتمــد علــى االســتخدام المقصــود منهــا ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن األغــراض المحــددة لــألداة الماليــة اإلســالمية المتغيــرة.  يتــم االعتــراف بالربــح أو 

، إال إذا كانــت األداة الماليــة اإلســالمية المتغيــرة محــددة وفعالــة كأداة تحــوط وفــي 
ً
الخســارة الناتجــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة فــورا

هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي األربــاح أو الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط.

بالنســبة لــألدوات الماليــة اإلســالمية المتغيــرة المعينــة كتحــوط للقيمــة العادلــة، يتــم االعتــراف بالربــح أو الخســارة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  

 إلــى جنــب مــع خســارة أو ربــح المقاصــة مــن البنــد المتحــوط المنســوب إلــى مخاطــر التحــوط. يتــم إيقــاف محاســبة 
ً
الموحــدة فــي فتــرة التغيــر جنبــا

ــذي تنتهــي فيــه صالحيــة أداة التحــوط، أو يتــم بيعهــا، أو إنهاؤهــا، أو  ــخ ال التحــوط عندمــا تقــوم المجموعــة بإلغــاء عالقــة التحــوط أو فــي التاري

ــد المغطــى الناتــج عــن المخاطــر  ــح غيــر مؤهلــة لمحاســبة التحــوط. تعديــالت القيمــة العادلــة إلــى القيمــة الدفتريــة للبن ممارســتها، أو عندمــا تصب

 مــن ذلــك التاريــخ.
ً
المغطــاة يتــم إطفاؤهــا فــي الربــح أو الخســارة اعتبــارا

11 - 2   االعتراف باإليرادات
تمثل اإليرادات بيع العقارات واإليرادات من العقود مع العمالء وأنشطة التأجير.

بيع العقارات

يتــم تطويــر العقــارات وبيعهــا عنــد اكتمالهــا ويتــم االعتــراف باإليــرادات إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه تدفــق منافــع اقتصاديــة إلــى المجموعــة وقــد 

تــم انتقــال المخاطــر الجوهريــة وحــق الملكيــة إلــى المشــتري، والــذي يتــم تقييمــه فــي وقــت اكتمــال النواحــي القانونيــة لعمليــة البيــع أو التبــادل 

غيــر المشــروط . يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم.

العقود مع العمالء

يتم تطوير العقارات وبيعها بموجب عقود بناء أو اتفاقيات حيث يمكن تقدير هدف ونتائج تلك العقود بشكل موثوق به، يتم إثبات إيرادات 
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وتكاليــف هــذه العقــارات المطــورة بالتناســب مــع مراحــل التنفيــذ / مراحــل اإلنجــاز المقاســة مقابــل إجمالــي االلتزامــات التعاقديــة / بمــا فــي ذلــك 

االختالفــات والمطالبــات والحوافــز فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، إال إذا كان العمــل المنجــز ال يمثــل مرحلــة اإلنجــاز.

وعندمــا ال يمكــن تقديــر نتائــج العقــد بصــورة موثوقــة، يتــم االعتــراف بإيــرادات العقــود إلــى حــد التكلفــة المتكبــدة واحتمــال اســتردادها مقابــل هــذا 

العقــد. يتــم إثبــات جميــع التكاليــف المتكبــدة كمصروفــات فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

.
ً
عندما يكون من المحتمل أن تتجاوز التكلفة اإلجمالية للعقد إجمالي إيرادات العقد، يتم االعتراف بالخسارة المقدرة كمصروفات فورا

التأجير

فيما يتعلق بإيرادات التأجير،  تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

12 - 2   الزكاة 

يتــم احتســاب الــزكاة وفقــا ألنظمــة وتعليمــات الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم االعتــراف بهــا فــي الشــركات 

التابعــة أو فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة فــي كل فتــرة. يســتند المخصــص إلــى تقديــر الــزكاة التــي يتــم تعديلهــا فــي الفتــرة الماليــة التــي 

يتــم فيهــا إصــدار الربــط النهائــي للــزكاة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة. يتــم االعتــراف بــأي تغييــر فــي التقديــر الناتــج عــن الربــط النهائــي 

فــي تلــك الفتــرة.

13 - 2   العمالت األجنبية

يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األخــرى غيــر الريــال الســعودي، عملــة العــرض والوظيفيــة لــكل شــركة تابعــة ضمــن المجموعــة، وفقــا ألســعار 

الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت. فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار 

الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة والمصنفــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى 

األســعار الســائدة فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة. ال يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة 

بعملــة أجنبيــة. يتــم االعتــراف بأربــاح أو خســائر الصــرف الناتجــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل  الموحــدة.

14 - 2   االحتياطي النظامي

وفقــا للمــادة )129( مــن نظــام الشــركات وتعديالتــه لعــام 2016،  تحتفــظ المجموعــة بنســبة %10  مــن صافــي الدخــل بتحويلهــا إلــى االحتياطــي القانونــي. يجــوز 

للمجموعــة إيقــاف التحويــل عندمــا يصــل هــذا االحتياطــي إلــى %30 مــن رأس المــال. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كأنصبــة أربــاح.

15 - 2   مكافأة نهاية الخدمة

تقــدم المجموعــة مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا وفقــا ألحــكام نظــام العمــل والعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تســتحق هــذه المكافــأة باالســتناد 

الــى أجــر الموظــف النهائــي ومــدة الخدمــة واســتكمال الحــد األدنــى لفتــرة الخدمــة. يتــم االســتدراك لتكاليــف هــذه المكافــأة المســتحقة خــالل فتــرة التوظيــف 

بمعــدل األجــر الحالــي للموظــف، وتســدد عنــد انتهــاء خدمتــه.

يتــم احتســاب صافــي التــزام المجموعــة فيمــا يتعلــق بخطــط المنافــع المحــددة بشــكل منفصــل لــكل خطــة مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي 

يســتحقها الموظفيــن فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.

يتــم إعــادة القيــاس األربــاح أو الخســائر االكتواريــة،  وتظهــر مباشــرة  فــي قائمــة المركــز المالــي مــع قيــد مديــن أو دائــن مقابــل األربــاح المبقــاة مــن خــالل الدخــل 

الشــامل اآلخــر فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا. ال يتــم إعــادة تصنيــف إعــادة القيــاس إلــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات الالحقــة.

تكاليف منافع التقاعد
 ألنظمــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ويتــم احتســابها كنســبة مئويــة مــن أجــور الموظفيــن. يتــم 

ً
تقــوم المجموعــة بالمســاهمة وفقــا

التعامــل مــع الدفعــات المقدمــة عــن خطــط منافــع التقاعــد المــدارة مــن الحكومــة كدفعــات عــن خطــط مســاهمات محــددة حيــث تكــون التزامــات 

المجموعــة مقابــل هــذه الخطــط مماثلــة لتلــك التــي تنشــأ فــي خطــة تقاعــد مســاهمات محــددة. تحمــل الدفعــات عــن خطــط المســاهمات المحــددة 

كمصــروف عنــد اســتحقاقها.

16 - 2   عقود اإليجار
المجموعة كمؤجر  n

يتــم االعتــراف بمســتحقات اإليجــار بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة علــى أســاس 

القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة.

المجموعة كمستأجر  n

عنــد بــدء عقــود االيجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإلغــاء، يتــم تحديــد األصــل المســتأجر ويعــرف بـــ »حــق اســتخدام األصــل المســتأجر« ويتــم قياســه 

بالتكلفــة مــع خصــم مناســب علــى المكونــات ذات الصلــة لفتــرة اإليجــار والتزامــات الدفــع بمــا فــي ذلــك التكلفــة المباشــرة األوليــة والشــروط والحوافــز 

 قيــاس »حــق اســتخدام األصــل المســتأجر« بشــكل دوري 
ً
المذكــورة فــي اتفاقيــة االيجــار األساســية. بعــد القيــاس األولــي واالعتــراف،  يتــم الحقــا

 االســتهالك المتراكــم.
ً
 وأي تعديــالت إعــادة قيــاس ناقصــا

ً
باســتخدام نمــوذج التكلفــة التــي يتضمــن المقاســة مبدئيــا

فــي تاريــخ البــدء باإليجــار، يتــم قيــاس »التزامــات اإليجــار« بالقيمــة الصافيــة الحاليــة لجميــع دفعــات اإليجــار غيــر المدفوعة كما فــي ذلك التاريــخ مخصومة 

بمعــدل مناســب. بعــد القيــاس األولــي يتــم قيــاس »التزامــات اإليجــار« بشــكل دوري مــن خــالل زيــادة التكلفــة الدفتريــة لتعكــس تكلفــة الفائــدة علــى 

مطلوبــات اإليجــار المســتقبلية غيــر المدفوعــة وأي تعديــل إعــادة قيــاس مطروحــا منهــا مدفوعــات اإليجــار التــي تــم دفعهــا حتــى ذلــك التاريــخ.
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يتــم تطبيــق معــدل مناســب لالســتهالك ومعــدل الربــح المناســب علــى »حــق اســتخدام األصــل المســتأجر«  و »التزامــات اإليجــار« علــى التوالــي. ويتــم 
تحميــل هــذا االســتهالك والفائــدة علــى األربــاح أو الخســائر  الموحــدة كاســتهالك ومصروفــات تمويــل.

فــي حالــة عقــود اإليجــار التشــغيلية قصيــرة األجــل، والعقــود ذات القيمــة الصغيــرة والعقــود القابلــة لإلغــاء، تســتمر المنشــأة فــي تحميــل دفعــات 
اإليجــار الدوريــة إلــى األربــاح أو الخســائر الموحــدة كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة.

3 . التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة

ــراء مســتقلين وعوامــل  ــرة الســابقة والضوابــط الداخليــة والمشــورة مــن خب يتــم تقييــم التقديــرات واألحــكام بشــكل مســتمر وتســتند إلــى الخب
أخــرى بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة.

ــج    مــا تتســاوى األحــكام المحاســبية الناتجــة، بحكــم التعريــف، مــع النتائ
ً
ــادرا تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالمســتقبل. ن

الفعليــة ذات الصلــة. إن التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى تعديــل جوهــري علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات 
والمطلوبــات خــالل الفتــرات الماليــة الالحقــة مبينــة أدنــاه:

االعتراف باإليرادات

تقــوم المجموعــة باالعتــراف باإليــرادات مــن بيــع عقاراتهــا عندمــا يتــم نقــل المخاطــر والمنافــع الجوهريــة وحــق الملكيــة إلــى المشــتري والــذي يتــم 

تقييمــه عندمــا تكتمــل النواحــي القانونيــة لعمليــة البيــع أو التبــادل غيــر المشــروط.

فيمــا يتعلــق بممتلــكات أراضــي/ مشــاريع، تحصــل المجموعــة علــى دفعــة أوليــة غيــر قابلــة لالســترداد عنــد توقيــع العقــد مــع دفــع الرصيــد المتبقــي 

علــى أســاس مؤجــل والــذي ال يتجــاوز عــادة مــدة ثالثــة أشــهر. تعتــرف المجموعــة بالمبلــغ الكامــل للمقابــل عنــد توقيــع عقــد البيــع.

 علــى دفعــة أوليــة عنــد توقيــع عقــد البيــع والدفعــة النهائيــة عنــد 
ً

وفيمــا يتعلــق بمشــاريع الوحــدات الســكنية والتجاريــة. تحصــل المجموعــة عــادة

تســليم الوحــدة. ال يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن بيــع هــذه العقــارات إال عندمــا يتــم توقيــع عقــد البيــع تســليم العقــار المكتمــل إلــى المشــتري.

وفيمــا يتعلــق بمشــاريع الوحــدات الســكنية والتجاريــة المباعــة بموجــب عقــد أو اتفاقيــة تطويــر و بنــاء، ويمكــن تقديــر هــدف هــذه العقــود ونتائجهــا 

بصــورة موثوقــة، يتــم االعتــراف بإيــرادات وتكاليــف التطويــر والبنــاء وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15 بالتناســب مــع المراحــل المنفــذة 

مــن العمــل المنجــز مقابــل مجمــوع االلتزامــات التعاقديــة بمــا فــي ذلــك االختالفــات والمطالبــات والحوافــز فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر مالــي، إال إذا كان 

العمــل المنجــز ال يمثــل مرحلــة اإلنجــاز.

بخصوص إيرادات التأجير، تقوم المجموعة بإثباتها بطريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

االعتراف بتكلفة المبيعات

لــدى المجموعــة مشــروعات تطويريــة تحتــوي علــى عــدد مــن المشــاريع الفرديــة ضمــن كل عمليــة تطويــر. مــن أجــل تحديــد تكلفــة المبيعــات المتعلقــة بالممتلــكات 

أو الوحــدات المباعــة خــالل الســنة تقــوم اإلدارة بتقديــر متوســط جميــع تكاليــف التطويــر بمــا فــي ذلــك تكاليــف البنيــة التحتيــة والبنــاء والتكاليــف األخــرى المرتبطــة 

 وذلــك للوصــول إلــى إجمالــي التكلفــة التقديريــة لــكل مشــروع. يتــم تخصيــص هــذه التكاليــف التقديريــة لــكل مشــروع ضمــن عمليــة التطويــر ولــكل 
ً

بهــا مباشــرة

وحــدة فرديــة ضمــن المشــروع. تتــم مراجعــة هــذه التقديــرات بشــكل دوري علــى أســاس الربــح المقــدر لــكل مشــروع ويتــم تنقيحهــا باســتمرار وعنــد الضــرورة. إن أي 

تغييــر جوهــري فــي هــذه التقديــرات قــد يــؤدي إلــى تســجيل تكاليــف إضافيــة فــي الفتــرات المســتقبلية المتعلقــة باإليــرادات المعتــرف بهــا مــن قبــل فــي الفتــرة 

السابقة.

قياس الموجودات التعاقدية والذمم المدينة التجارية

تقــوم إدارة المجموعــة بافتراضــات هامــة لتقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة فيمــا يتعلــق بالموجــودات التعاقديــة و / أو الذمــم المدينــة التجاريــة التــي يتــم تقيمهــا 

بنــاء علــى شــروط العقــد ويتــم إجــراء التقييــم عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي، بمــا فــي ذلــك العمــالء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة أو فــي حالــة العجــز 

عــن الســداد، وإمكانيــة إفــالس العميــل، علــى أن المبالــغ لــن يتــم اســتردادها وفقــا للشــروط األصليــة للعقــد. بنــاء علــى هــذا التقييــم الــدوري، تقــوم المجموعــة 

باالعتــراف بالخســائر المتوقعــة علــى مــدى العمــر لجميــع الموجــودات التعاقديــة و / أو لجميــع الذمــم المدينــة التجاريــة ســواء تضمنــت أو لــم تتضمــن معامــالت 

تمويــل كبيــرة وذمــم إيجــار مدينــة. بالنســبة لجميــع األدوات الماليــة األخــرى، يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة بمبلــغ يعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 

12 شــهرا وفقــا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9.

تصنيف العقارات

يتــم تصنيــف عقــارات المجموعــة كاســتثمارات عقاريــة أو عقــارات قيــد التطويــر. تقــوم اإلدارة باتخــاذ العديــد مــن االجــراءات واالحــكام لتحديــد مــا إذا كان العقــار 

ــه للحصــول علــى إيجــارات و / أو لزيــادة قيمتــه الرأســمالية أو كليهمــا أو أنهــا ال تســتخدم هــذه اإليــرادات لتوليــد إيــرادات  مؤهــال كعقــار اســتثماري محتفــظ ب

المبيعــات مــن خــالل العمليــات التجاريــة المعتــادة. تتكــون العقــارات التطويريــة مشــاريع مبانــي وانشــاءات مكتملــة، ومشــاريع مبانــي تحــت اإلنشــاء، وأراضــي مطــورة 

ومشــاريع أراضــي تحــت التطويــر باإلضافــة إلــى أراضــي تنتظــر التطويــر التــي يتــم تحديدهــا للبيــع فــي ســياق األعمــال العاديــة بشــكل أساســي. وعنــد النظــر فــي 

تقديــر التصنيــف المناســب تأخــذ اإلدارة باالعتبــار االســتخدام المقصــود للممتلــكات. 

عندمــا تقــوم اإلدارة بتقييــم أن بعــض العقــارات االســتثمارية ســيتم اســتبعادها كجــزء مــن التشــغيل االعتيــادي لألعمــال، يتــم تحويــل تكاليفهــا الدفتريــة إلــى 

العقــارات التطويريــة الســتكمال عمليــات التطويــر والتحويــل بالصــورة النهائيــة.
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التحويالت الالحقة لالستثمارات العقارية

االســتثمارات العقاريــة هــي حصــص فــي األراضــي و/ أو المبانــي المحتفــظ بهــا لالســتثمار المحتمــل وليــس للبيــع فــي ســياق األعمــال االعتياديــة. تقــوم اإلدارة 

بتقييــم االســتخدام المقصــود لعقاراتهــا علــى أســاس مســتمر وتلخــص المحفظــة فــي كل فتــرة تقريــر. 

عندمــا يحــدد تقييــم اإلدارة الــدوري أي تغييــر فــي اســتخدام عقــار تــم تصنيفــه ســابقا كعقــارات اســتثمارية، يتــم تحويــل تكلفــة نقلهــا إلــى العقــارات التطويريــة 

لمزيــد مــن التطويــر والتحويــل النهائــي فــي إطــار النشــاط االعتيــادي لألعمــال. عنــد إعــادة تقييــم االســتخدام المقصــود، تنظــر اإلدارة فــي فتــرة االحتفــاظ، وإمكانيــة 

زيــادة قيمتهــا، واألنشــطة االقتصاديــة ذات الصلــة حــول هــذه الممتلــكات، والحاجــة إلــى مزيــد مــن التطويــر لجعــل العقــار جاهــزا للبيــع.

يتــم التحويــل إلــى العقــار االســتثماري فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغييــر فــي االســتخدام، ويــدل علــى ذلــك انتهــاء فتــرة إشــغالها مــن قبــل المالــك أو بــدء عقــد 

اإليجــار التشــغيلي. تتــم التحويــالت مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام المقصــود الــذي يتضــح ببــدء تشــغيل المالــك أو بــدء 

التطويــر بقصــد البيــع.

القيمة الدفترية للممتلكات التطويرية

ــات  ــر مــن عملي ــة. ونظــرا لطبيعــة هــذا النشــاط، فــإن الكثي ــع األراضــي والعقــارات الســكنية والتجاري ــر وبي  فــي تطوي
ً
ــا ــل النشــاط الرئيســي للمجموعــة حالي يتمث

التطويــر هــي مضاربــة فــي طبيعتهــا. وبنــاء علــى ذلــك، تعكــس قائمــة المركــز المالــي  الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 األصــول المتداولــة التــي ال تغطيهــا 

عقــود المبيعــات اآلجلــة.

ــح علــى أســاس كل مشــروع ويقــارن  تقــوم المجموعــة بتقييــم القيمــة القابلــة للتحقيــق للعقــارات التطويريــة بتاريــخ كل تقريــر.  يســتند هــذا التقييــم إلــى الرب

التكاليــف الدفتريــة والتكاليــف المســتقبلية المتوقعــة مــع ســعر البيــع المتوقــع لــكل وحــدة علــى أســاس األنشــطة التاريخيــة والمقارنــات المتاحــة فــي الموقــع 

المحيــط. ونتيجــة لهــذه العمليــة، لــم يكــن هنالــك حــاالت كان فيهــا صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق المقــدرة للموقــع / الوحــدة أقــل مــن  قيمتهــا الدفتريــة الحاليــة 

ضمــن قائمــة المركــز المالــي  الموحــدة. إن تغييــر هــذه التقديــرات فــي المســتقبل قــد يكــون لــه تأثيــر علــى تقييــم العقــارات التطويريــة.

قياس القيمة العادلة 

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه لبيــع أصــل أو المدفــوع لتحويــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس 

بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الســعر يمكــن مالحظتــه مباشــرة أو تقديــره باســتخدام أســلوب تقييــم آخــر.

عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار االفتراضــات التــي قــد يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل 

أو االلتــزام لتحقيــق أفضــل فائــدة اقتصاديــة لديهــم.

إن قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل غيــر المالــي يأخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن أفضــل اســتخدام أو مــن خــالل 

بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق لالســتخدام األمثــل.

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة فــي الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتعظيــم اســتخدام المدخــالت القابلــة 

للمالحظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظــة.

لغرض إعداد التقرير المالي، وتحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات واالفصاح عنها تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي:

المستوى 1:  األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة ) أي بدون تعديل أو إضافة(؛  n

المســتوى 2: األســعار المعلنــة فــي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات مماثلــة أو طــرق تقييــم أخــرى تســتند فيهــا جميــع المدخــالت   n

ــات الســوق القابلــة للمالحظــة؛ الهامــة إلــى بيان

المستوى 3:  تقنيات التقييم التي ال تستند  إليها أي مدخالت هامة على بيانات السوق المالحظة.  n

 باســتخدام الخبــرة الذاتيــة إلدارة المجموعــة والمعرفــة بالموقــع مــع المعامــالت المماثلــة 
ً
ولتحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات، يتــم التوصــل إلــى التقييمــات داخليــا

المســجلة فــي المنطقــة المحيطــة للمعامــالت غيــر المرتبطــة بمعامــالت المجموعــة. تقــوم المجموعــة أيضــا بإشــراك خبــراء تقييــم عقــاري مســتقلين مــن طــرف 

. وقــد تــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة باســتخدام هــذه المنهجيــات 
ً
ثالــث باســتخدام طــرق تقييــم معتــرف بهــا لتقييــم العقــارات حيثمــا كان ذلــك ممكنــا وعمليــا

التــي تــم اإلفصــاح عنهــا كنســبة مئويــة )%( مــن صافــي هامــش الربــح علــى التكلفــة الدفتريــة.

تقوم المجموعة أيضا بتقدير القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية والعقارات التطويرية باستخدام طريقة العائد الداخلي وطريقة رسملة الدخل.

بموجــب طريقــة معــدل العائــد الداخلــي، تقــوم المجموعــة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الموجــودات مــع األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات المســتقبلية 

ــذه  ــة ه ــم مراجع ــتهدف. تت ــح المس ــوق والرب ــر الس ــل ومخاط ــف التموي ــك تكالي ــي ذل ــا ف ــرة بم ــة مباش ــف المتعلق ــع التكالي ــر وجمي ــف التطوي ــل وتكالي للدخ

ــد الداخلــي المســتهدف. ــر، للوصــول إلــى معــدل العائ ــة كل فتــرة تقري ــاء علــى ظــروف الســوق القائمــة فــي نهاي ــرات بشــكل دوري بن االفتراضــات والتقدي

تحــت طريقــة الرســملة، يتــم اســتقراء اإليــرادات المســتحقة بموجــب اتفاقيــات اإليجــار الحاليــة للوصــول إلــى إيــرادات اإليجــار المســتقبلية المتوقعــة والتــي يتــم 

رســملتها بأســعار مناســبة تعكــس ظــروف ســوق االســتثمار فــي تواريــخ التقييــم.

تعتمــد تقديــرات التدفقــات المســتقبلية للمجموعــة مــن عمليــات التأجيــر علــى افتراضــات معينــة وتخضــع لتقلبــات الســوق وعــدم التأكــد ويمكــن أن تختلــف جوهريــا 

عــن النتائــج الفعليــة. إن غيــاب حالــة الســوق المتطــورة والنشــطة يــؤدي إلــى درجــة أكبــر مــن عــدم اليقيــن والتقلــب إلــى التقييــم العــادل المقــدر للعقــارات 
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.
ً
االستثمارية مما هو موجود في سوق أكثر نشاطا

فيما يلي االفتراضات الرئيسة التي استخدمتها المجموعة لتقدير القيمة العادلة ألصولها االستثمارية:  n

20172016

النسبة المئويةالنسبة المئوية

64%33%- 73%هامش الربح على القيمة الدفترية - العقارات التطويرية

8-21%7-01%معدل العائد الداخلي المستهدف - العقارات التطويرية

5-7%5-7%الرسملة المقدرة للعائدات - العقارات االستثمارية

4 . التقارير القطاعية

ألغــراض التقاريــر اإلداريــة، قامــت اإلدارة بتقســيم المجموعــة إلــى ثالثــة قطاعــات لغــرض تقديــم التقاريــر إلــى صانــع القــرار التشــغيلي الرئيســي فــي المجموعــة. 

تقــوم اإلدارة بتطويــر نموذجهــا االســتراتيجي ونمــوذج أعمالهــا حــول هــذه القطاعــات التــي تتكــون مــن:

التطويــر العقــاري ــــ تطويــر البنيــة التحتيــة األساســية علــى األراضــي غيــر المطــورة ) مشــاريع األراضــي ( وتطويــر المشــاريع الســكنية والتجاريــة وبيــع الوحــدات   n

فــي هــذه المشــاريع ) المشــاريع الســكنية والتجاريــة(.

االستثمارات ــ االستثمار االستراتيجي في الشركات التي تعتقد اإلدارة أنها مكملة لعمليات التطوير العقاري للمجموعة.  n

إدارة األصــول ــــ  تأجيــر وإدارة العقــارات التــي احتفظــت بهــا المجموعــة كعقــارات إيجــارات بمــا فــي ذلــك الوحــدات التجاريــة والســكنية فــي مجتمعاتهــا الرئيســية   n

المخططــة لتوليــد إيــرادات متكــررة.

ال تقــوم المجموعــة بتخصيــص حصــة مــن أربــاح الشــركات الزميلــة واإلدارة العامــة وتكاليــف البيــع والتســويق بمــا فــي ذلــك رواتــب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتكاليــف 

ــرادات  ــك اإلي ــع أنشــطة التشــغيل القطاعــي ) بمــا فــي ذل ــم إنشــاء جمي ــى قطاعاتهــا. وبشــكل أساســي، ت ــزكاة إل ــات ال ــرى ومصروف ــرادات األخ ــل واإلي التموي

ــات  ــداد بيان ــة بإع ــاري. قامــت المجموع ــر العق ــة فــي 31 ديســمبر 2016 مــن قطــاع التطوي ــة فــي 31 ديســمبر 2017 و للســنة المنتهي ــف( للســنة المنتهي والتكالي

تفصيليــة عــن اإليــرادات واألربــاح والموجــودات والمطلوبــات حســب القطــاع التشــغيلية. إن السياســات المحاســبية للقطاعــات التشــغيلية هــي نفــس السياســات 

المحاســبية للمجموعــة المبينــة فــي إيضــاح 2.

 في المملكة العربية السعودية وتتولد جميع إيرادات من محفظة عقاراتها التي تديرها المجموعة. 
ً
تعمل المجموعة حصريا

فيمــا يلــي اإليــرادات وهامــش مجمــل الربــح ومصاريــف التشــغيل واألربــاح والموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بقطــاع مبيعــات العقــارات التطويريــة )األراضي والمشــاريع 

الســكنية والتجاريــة( وقطــاع تأجيــر العقــارات كمــا يلــي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
االجماليتأجير عقاراتمبيعات  عقارات مطورةإيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةاألرباح أو الخسائر القطاعية:

4,734,682 149,863 4,584,819 االيرادات
)3,620,672()71,879()3,548,793(تكلفة اإليرادات

1,114,010 77,984 1,036,026 مجمل الربح
مصاريف التشغيل:

)160,085(19مصاريف عمومية وإدارية
953,925 الربح التشغيلي 

)441,523(20أعباء تمويلية
36,722 إيرادات أخرى ، صافي

20,604 8/أحصة الشركة في أرباح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
569,728 ربح القطاع للسنة

موجودات ومطلوبات القطاع:
26,241,305 3,264,131 22,977,174 إجمالي الموجودات
7,507,755 62,556 7,445,199 إجمالي المطلوبات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
االجماليتأجير  عقاراتمبيعات عقارات مطورةإيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةاألرباح أو الخسائر القطاعية:

1,870,229 145,548 1,724,681 االيرادات
)1,078,286()73,477()1,004,809(تكلفة اإليرادات

791,943 72,071 719,872 مجمل الربح

مصاريف التشغيل:
)160,028(19مصاريف عمومية وإدارية

631,915 الربح التشغيلي 

)385,984(20أعباء تمويلية
)32(إيرادات أخرى، صافي

12,878 8/أحصة الشركة في أرباح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
258,777 ربح القطاع للسنة

موجودات ومطلوبات القطاع:

24,485,774 3,575,678 20,910,096 إجمالي الموجودات
6,308,267 79,081 6,229,186 إجمالي المطلوبات
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5 . عقارات استثمارية، صافي

فيما يلي ملخص حركة العقارات االستثمارية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017: 

2017  2016
بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التكلفة:
3,714,1783,717,560في بداية السنة

-)76,999(تحويالت إلى عقارات تطويرية
)3,382(-إضافات 

3,637,1793,714,178في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:
289,400215,923في بداية السنة

-)14,110(تحويالت إلى عقارات تطويرية
71,87973,477المحمل خالل السنة

347,169289,400في نهاية السنة

3,290,0103,424,778القيمة الدفترية في نهاية السنة

يتضمن بند العقارات االستثمارية أرض بقيمة 578,1 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 578,1 مليون ريال سعودي(.

تقدير القيمة العادلة

تــم تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل اإلدارة باســتخدام طريقــة رســملة الدخــل. وتــم تقديــر التدفقــات النقديــة الســنوية مــن 

 لطبيعتهــا واالســتخدام المقصــود منهــا واإلشــغال األمثــل لهــا وعــدد مــن العوامــل 
ً
ــرادات الحاليــة لإيجــارات وفقــا خــالل اســتقراء وتســوية اإلي

ــراوح بيــن 5-%7 بيــن العقــارات الســكنية  ــة لهــا فــي الســوق مــن ثــم رســملتها بمعــدل إيجــار ســنوي يت ــواع مماثل األخــرى الخارجيــة المتعلقــة بأن

ــاه: ــة أدن والتجاريــة المؤجــرة مــن أجــل الوصــول إلــى القيمــة العادلــة التقديريــة المبين

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

3,290,0103,424,778التكلفة :

القيمة العادلة :

3,313,1833,596,000القيمة العادلة المقدرة على عائدات االيجار من 5 - %7 على العقارات االستثمارية

يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى ) 3( في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

6 . العقارات التطويرية
فيما يلي ملخص لحركة العقارات التطويرية، التشغيل الرئيس للمجموعة خالل السنة المنتهية

31 ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

مشاريع مطورة قصيرة 
األجل

أراضي مطورة
قصيرة األجل

أراضي
االجماليمشاريع تحت التطويرمطورة

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
التكلفة :

17,038,386 15,139,619 1,581,442 317,325 - في بداية السنة

1,298,9861,321,758 16,648 5,432 692إضافات خالل السنة

62,889---62,889تحويالت

)3,548,793()2,462,070()823,060()249,309()14,354(المحمل على تكلفة المبيعات خالل السنة

14,874,240 13,976,535 775,030 73,448 49,227 القيمة الدفترية في نهاية السنة

122,675 عقارات تطويرية ــ قصيرة األجل 

14,751,565 عقارات تطويرية ــ طويلة األجل 

31 ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

االجماليمشاريع تحت التطويرأراضي مطورةأراضي مطورة قصيرة األجل

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
التكلفة :

437,1851,963,76414,633,47717,034,426في بداية السنة

25,000983,7691,008,769-إضافات خالل السنة
المحمل على تكلفة المبيعات خالل 

)1,004,809()477,627()407,322()119,860(السنة

317,3251,581,44215,139,61917,038,386القيمة الدفترية في نهاية السنة

317,325عقارات تطويرية ــ قصيرة األجل 

16,721,061عقارات تطويرية ــ طويلة األجل 

تتضمــن المشــاريع تحــت التطويــر أراضــي تبلــغ قيمتهــا 6.63 مليــار ريــال ســعودي  )31 ديســمبر 2016: 6.23 مليــار ريــال ســعودي( تمثــل حصــة 

 لعقــود تطويــر األراضــي. 
ً
المجموعــة فــي الملكيــة المشــتركة مــع أطــراف ثالثــة وفقــا
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خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 لــم يتــم رســملة أي مــن تكاليــف القــروض اإلســالمية )31 ديســمبر 2016: ال شــيء( علــى الموجــودات 

المؤهلــة. تتــم رســملة تكاليــف القــروض اإلســالمية علــى أســاس المتوســط المرجــح الســنوي للرســملة الفعلــي بنســبة صفــر% )31 ديســمبر 2016: 

صفــر %(. 

تقدير القيمة العادلة

خــالل الفتــرة قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء مراجعــة وتقييــم داخلــي للمحفظــة العقاريــة للعقــارات التطويريــة ممــا نتــج عنــه زيــادة القيمــة العادلــة 

بنســبة %35 ) 31 ديســمبر 2016: %46( مــن خــالل محفظــة العقــارات التطويريــة. تعتقــد اإلدارة أن الزيــادة الناتجــة عــن القيمــة الدفتريــة هــي مؤشــر

متحفظ على القيمة العادلة لعقارات المجموعة.

 فــي خفــض اتجــاه األســعار. 
ً
ظهــر اســتقرارا  كبيــرا

ُ
وبالنظــر إلــى اســتمرار التقلــب وظــروف عــدم اليقيــن فــي ســوق العقــارات ،  فــإن حجــم المعامــالت ت

ومــن أجــل الوصــول إلــى افتراضــات معقولــة لتقديــر القيمــة العادلــة إلــى جانــب معامــالت معروفــة قابلــة للمقارنــة علــى نطــاق واســع حــول العقــارات 

قامــت اإلدارة باســتخدام منهجيــات تقييــم إضافيــة وتدابيــر لمعــدل العائــد الداخلــي المتوســط وذلــك فــي حــدود 5-%7 للعقــارات التطويريــة للوصــول 

إلــى تقديــرات معقولــة للقيمــة العادلــة.

31 ديسمبر 2017

مشاريع مطورة
قصيرة األجل

أراضي مطورة
قصيرة األجل

اراضي
مطورة

مشاريع 
االجماليتحت التطوير

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

49,22773,448775,03013,976,53514,874,240التكلفة:

القيمة العادلة المقدرة:

50,00099,0001,046,00018,868,00020,063,000المقدرة بهامش %35 من التكلفة  - اراضي

50,000151,0001,390,00021,628,00023,219,000المقدرة بمعدل عائد داخلي 5-%7  - اراضي

50,000125,0001,218,00020,248,00021,641,000متوسط القيمة العادلة لألراضي 

50,000125,0001,210,00020,240,00021,625,000القيمة العادلة التقديرية

31 ديسمبر 2016

عقارات مطورة قصيرة األجل
االجماليمشاريع تحت التطويرعقارات مطورة 

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

317,3251,581,44215,139,61917,038,386التكلفة:

القيمة العادلة المقدرة:

463,0002,309,00022,104,00024,876,000المقدرة بهامش ٤6٪ من التكلفة اراضي

701,0002,983,00025,080,00028,764,000المقدرة بمعدل عائد داخلي 8-١٢٪ - اراضي

582,0002,646,00023,592,00026,820,000متوسط القيمة العادلة لألراضي 

582,0002,646,00023,592,00026,820,000القيمة العادلة التقديرية

الحساسية في تقدير القيمة العادلة

إن القيمــة العادلــة التقديريــة للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة والعقــارات التطويريــة يمكــن أن تتأثــر بحــدوث مدخــالت مترابطــة ملحوظــة تحددهــا 
ظــروف الســوق الراهنــة.

وقــد ال يكــون تأثيــر عنصريــن مــن المدخــالت غيــر الملحوظــة علــى إلغــاء أثــر بعضهمــا البعــض، فعلــى ســبيل المثــال، قــد تــؤدي الزيــادة فــي معــدل 
الرســملة إلــى إجــراء زيــادة فــي اإليجــار الســنوي ولكــن زيــادة اإليجــار الســنوي مــع انخفــاس معــدل الرســملة مــن شــأنه أن يدعــم القيمــة العادلــة.

النقصالزيادة

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التغير في القيمة العادلة لألراضي :

)1,487,000(1,487,000 %10  تغير في الهوامش قابلة للمقارنة

)1,682,000(1,819,000 %1  تغير في معدل العائد الداخلي

)1,584,000(1,653,000 متوسط التغير في القيمة العادلة لألرضي

التغير في القيمة العادلة للعقارات :

)219,000(257,000 50  نقطة أساس تغير في معدل الرسملة
)1,803,000(1,910,000 تأثير الحساسية على القيمة العادلة التقديرية

يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى )3( في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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7 . ممتلكات ومعدات، صافي

31 ديسمبر 2017

تحسينات على أراضي ومباني
معدات معدات وأجهزةسياراتمباني مستأجرة

اإلجماليمكتبية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
بآالف الرياالت 

السعودية
التكلفة:

192,196 42,058 13,509 8,447 19,037 109,145 الرصيد في 1 يناير  2017

7,051 6,622 302 -127 -إضافات خالل السنة

)13,029()8(--)13,021(-تحويالت

186,218 48,672 13,811 8,447 6,143 109,145 الرصيد في  31 ديسمبر  2017

االستهالك المتراكم :

126,834 40,706 13,507 8,445 19,037 45,139 الرصيد في 1 يناير 2017

3,973 926 23 -8 3,016 استهالكات خالل السنة 

)13,029()8(--)13,021(-تحويالت

117,778 41,624 13,530 8,445 6,024 48,155 الرصيد في 31 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية الصافية :

68,440 7,048 281 2 119 60,990 في 31 ديسمبر 2017

التكلفة:
109,14519,0378,44713,50941,446191,584الرصيد في 1 يناير 2016

612612----إضافات خالل السنة

109,14519,0378,44713,50942,058192,196الرصيد في  31 ديسمبر 2016

االستهالك المتراكم :

42,12319,0378,44513,48040,083123,168الرصيد في 1 يناير 2016

276233,666--3,016استهالكات خالل السنة

45,13919,0378,44513,50740,706126,834الرصيد في 31 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية الصافية :

221,35265,362-64,006في 31 ديسمبر 2016

8 . االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك

 فيها. 
ً
تتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في استثمارات في أسهم شركات تمارس المجموعة نفوذا مؤثرا

إن أســهم هــذه الشــركات غيــر مدرجــة وال يتــم تداولهــا بشــكل عــام. وتتــراوح ملكيــة المجموعــة فــي هــذه الشــركات المملوكــة للقطــاع الخــاص 

فــي الســعودية مــن %15 إلــى %51. بالنســبة للكيانــات التــي يقــل فيهــا االســتثمار عــن %20 والمصنفــة ضمــن هــذا البنــد تعتقــد اإلدارة أنهــا قــادرة 

علــى ممارســة تأثيــر كبيــر بســبب مشــاركتها المؤثــرة علــى مســتوى مجلــس اإلدارة.  

) أ ( إن الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

790,585776,207االستثمارات،  بداية  السنة

1,500-إضافات

20,60412,878الحصة في الربح خالل السنة

811,189790,585االستثمارات،  نهاية  السنة

) ب (  فيما يلي ملخص بتفاصيل نسبة ملكية المجموعة والمبالغ المستثمرة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:

نسبة الملكية %المبلغ المستثمر

بآالف الرياالت السعودية

%120,00015الشركة السعودية لتمويل المساكن 

%102,00034الخير المالية  ــ  المملكة العربية السعودية 

%525,54751شركة خزام للتطوير العقاري )1( و )2(

%1,50018شركة جمان الشرقية المحدودة )3(

62,142الحصة من األرباح المتراكمة،  صافي

811,189الرصيد، نهاية السنة
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) ج (  فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالنسبة للمجموعة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

االجماليالشركة السعودية لتمويل المساكنالخير المالية خزام للتطوير العقاريشركة جمان31 ديسمبر 2017

بأالف الرياالت 
بأالف الرياالت بأالف الرياالت السعوديةالسعودية

بأالف الرياالت بأالف الرياالت السعوديةالسعودية
السعودية

5,115,610 4,285,906 287,876 541,828 -إجمالي الموجودات

)2,920,490()2,851,565()32,232()36,693(-إجمالي المطلوبات

2,195,120 1,434,341 255,644 505,135 -صافي الموجودات

811,189 215,151 86,919 507,619 1,500 حصة المجموعة في صافي الموجودات

215,730 156,195 59,535  -  - إجمالي االيرادات للسنة

111,035 91,486 22,369 )2,820(              -   إجمالي ربح السنة

554,374 634,340 )44,356()35,610(              -   إجمالي االرباح المتراكمة في نهاية السنة
إجمالي االرباح المتراكمة في نهاية السنة 

السابقة
   -              )32,332()69,009( 541,715 440,374

114,000 92,625 24,653 )3,278(              -   التغير خالل السنة
حصة المجموعة من إجمالي األرباح خالل 

السنة
   -              )1,672( 8,382 13,894 20,604

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 :

االجماليالشركة السعودية لتمويل المساكنالخير الماليةخزام للتطوير العقاريشركة جمان31 ديسمبر 2016 

بأالف الرياالت 
السعودية

بأالف الرياالت السعودية
بأالف الرياالت 

السعودية
بأالف الرياالت السعودية

بأالف الرياالت 
السعودية

542,547254,9964,119,9694,917,512            -   إجمالي الموجودات

)2,836,394()2,778,254()24,006()34,134(            -   إجمالي المطلوبات

508,413230,9901,341,7152,081,118            -   صافي الموجودات

1,500509,23378,628201,224790,585حصة المجموعة في صافي الموجودات

24,472116,040140,512 -  - إجمالي االيرادات للسنة

71,64865,051)1,603()4,994( - إجمالي ربح السنة

541,715440,374)69,009()32,332( - إجمالي االرباح المتراكمة في نهاية السنة
إجمالي االرباح المتراكمة في نهاية السنة 

السابقة
 - )27,794()70,857(444,620345,969

1,84897,09594,405)4,538( - التغير خالل السنة
حصة المجموعة من إجمالي األرباح خالل 

السنة
 - )2,314(62814,56412,878

تفاصيــل المعامــالت مــع الشــركات الزميلــة تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضــاح رقــم 23 ) المعامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة( مــن هــذه القوائــم 

الماليــة الموحــدة.

 للترتيبــات، يتــم 
ً
اســتثمرت المجموعــة بنســبة 51 % فــي شــركة خــزام للتطويــر العقــاري، مــع شــركة جــدة للتنميــة والتطويــر العمرانــي. وفقــا  .1

منــح المســاهمين بشــكل مشــترك القــدرة علــى التحكــم فــي األنشــطة الماليــة والتشــغيلية التــي تؤثــر علــى عوائــد شــركة خــزام للتطويــر 

العقــاري. وبنــاًء علــى ذلــك ليــس لــدى المجموعــة أي حــق فــي العائــدات المتغيــرة أو القــدرة المطلقــة للســيطرة مــع القــدرة علــى التأثيــر فــي 

عائــدات الشــركة المســتثمر بهــا وبالتالــي فــإن اســتثمار المجموعــة فــي شــركة خــزام للتطويــر العقــاري يتــم المحاســبة عنــه كاســتثمار فــي 

 لطريقــة حقــوق الملكيــة .
ً
مشــروع مشــترك وفقــا

يتضمــن االســتثمار فــي مشــروع خــزام للتطويــر العقــاري 250 مليــون ريــال ســعودي كحــق حصــري للمشــاركة فــي مشــروع خــزام التطويــري و   .2

 ، و قــد ســاهم المســاهم اآلخــر )شــركة جــدة للتنميــة  والتطويــر 
ً
276 مليــون ريــال ســعودي كمســاهمة رأســمالية مدفوعــة بالكامــل نقــدا

العمرانــي( بــأرض قيمتهــا  265 مليــون ريــال ســعودي كمســاهمة رأســماليه فــي شــركة تطويــر خــزام العقاريــة.  تعتقــد االدارة أنــه ال يوجــد أي 

هبــوط فــي قيمــة مجمــوع االســتثمار.

ــر العقــاري ، وهــي شــركه ذات  خــالل عــام 2016 قامــت المجموعــة باالســتثمار  بنســبة %18  فــي شــركة جمــان الشــرقية المحــدودة للتطوي  .3

مســئوليه محــدودة )تحــت التأســيس(،  وذلــك نحــو اســتكمال رأس المــال األولــي المطلــوب لتأســيس الشــركة. لــم تبــدأ الشــركة عملياتهــا 

التشــغيلية بعــد.

9 . موجودات أخرى )أعباء مؤجلة(، صافي

إن حركة األعباء المؤجلة خالل السنة هي كالتالي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

-828الرصيد ،  بداية السنة

1,122828اإلضافات خالل السنة

--اإلطفاء  المحمل على السنة

1,950828الرصيد ،  نهاية السنة
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10 . ذمم مدينة تجارية وأخرى

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

ذمم مدينة تجارية -  بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 19.02 مليون ريال سعودي  ) 
3,338,6181,839,470 31 ديسمبر 2016: 19.02  مليون ريال سعودي(

559,670697,190 دفعات مقدمة لشراء األراضي

2,2192,208 إيرادات مستحقة

 وموجودات أخرى
ً
131,95543,247 مصاريف مدفوعة مقدما

863863 استثمارات قصيرة األجل للمتاجرة )  إيضاح 10/ج (

4,033,3252,582,978 المجموع

إن القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة أعاله تقارب القيمة الدفترية. ال تفرض أية غرامات على المدفوعات المتأخرة.

تتضمــن الذمــم المدينــة التجاريــة المفصــح عنهــا أعــاله المبالــغ ) تحليــل أعمــار الذمــم المدينــة التجاريــة المتأخــرة أدنــاه( التــي تجــاوزت موعــد 

اســتحقاقها مــن تاريــخ الفاتــورة، فــي نهايــة ســنة التقريــر لــم تقــم المجموعــة بتســجيل مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بســبب عــدم 

ــر جوهــري فــي جــودة االئتمــان. حــدوث تغي

) أ ( أعمار الذمم التجارية المتأخرة ولكنها غير منخفضة القيمة

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

01,839,7031,006,178-60 يوم

61656,027528,103-120 يوم 

121528,452144,471-180 يوم 

314,436160,718ما يزيد عن 180 يوم 

3,338,6181,839,470المجموع

ــة حوالــي %98 )31 ديســمبر 2016: %92( ذمــم مــن مبيعــات أراضــي  ــورة وتتضمــن الذمــم المدين ــخ إصــدار الفات ــة مــن تاري ــدأ أعمــار الذمــم المدين تب

ــل صكــوك هــذه األراضــي واألجــزاء الخاصــة بالمشــاريع.   ــة بالكامــل مقاب ومشــاريع، وهــي مضمون

) ب (  الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

19,01918,019الرصيد  ،  بداية السنة

1,000-المحصل المحمل على السنة

19,01919,019الرصيد  ،  نهاية السنة

) ج ( استثمارات قصيرة األجل  ـــ بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

لــدى المجموعــة اســتثمارات مصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــن خــالل حســاب إدارة المحفظــة مــع مؤسســة ســعودية متخصصــة فــي إدارة األصول 

 التفاقيــة إدارة المحفظــة يســمح لمديــر الصنــدوق بالتــداول فــي ســندات الديــن وحقــوق الملكيــة نيابــة عــن المجموعــة.  إن 
ً
)مديــر الصنــدوق ( ووفقــا

المعامــالت خــالل الســنة كمــا يلــي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

863804الرصيد ،  بداية السنة

--المشتريات / المبيعات خالل السنة 

863804مجموع

59-أرباح  محققة

863863مجموع

- - تحويالت /  مسحوبات

863863الرصيد ،  نهاية السنة

يتضمــن االســتثمارات المحتفــظ بــه للمتاجــرة مبلــغ  863  ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر  2017 ) 31 ديســمبر 2016: 863  ألــف ريــال ســعودي( 

يمثــل وديعــة نقديــة محتفــظ بهــا لــدى مديــر الصنــدوق. ومــن المتوقــع اســتثمار هــذا المبلــغ النقــدي للوديعة فــي الفتــرات الالحقة. 



127

126

11 . نقد وما في حكمه
20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

1307786نقد في الصندوق

3,158,359581,302نقد لدى البنوك

3,159,666582,088المجموع

12 . القروض طويلة األجل
20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
 3,187,500 4,719,263صكوك إسالمية 
 2,093,025 1,760,575مرابحة إسالمية 

 5,280,525 6,479,838المجموع
)65,155()80,856(ناقص:  تكاليف معامالت غير مطفأة  ) إيضاح 12/ ب (

 5,215,370 6,398,982القروض ـ  نهاية السنة
: 

ً
ناقصا

)324,995()1,678,648( الجزء المتداول من القروض طويلة االجل
 4,890,375 4,720,334الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل 

) أ ( تستحق القروض السداد كما يلي:
20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

1,690,463332,450خالل سنة 

1,859,3252,033,700خالل السنة الثانية

2,930,0502,914,375خالل السنوات من الثالثة إلى الخامسة
6,479,8385,280,525المجموع

) ب ( تكاليف معامالت االقتراض اإلسالمية:
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

97,373 65,155الرصيد، بداية السنة

230 48,551اإلضافات خالل السنة

)32,448()32,850(اإلطفاء المحمل على السنة

65,155 80,856الرصيد، نهاية السنة

) ج ( تحليل القروض 

تمثل  5,06  مليار ريال سعودي من الصكوك اإلسالمية وتشمل:

1,69 مليــار ريــال ســعودي )450 مليــون دوالر أمريكــي( مــن الصكــوك اإلســالمية المدرجــة فــي دفاتــر المجموعــة، والتــي تــم إصدارهــا مــن قبــل   .1

شــركة دار األركان صكــوك المحــدودة بســعر %5,75 وتســتحق فــي 2018. منهــا مبلــغ 343.23 مليــون ريــال ســعودي ) 91.53 مليــون دوالر أمريكــي( 

تــم شــراؤها خــالل عــام 2017، ممــا أدى إلــى تحقيــق مبلــغ 1.35 مليــار ريــال ســعودي ) 358.47 مليــون دوالر أمريكــي( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017.

1,50 مليــار ريــال ســعودي )400 مليــون دوالر أمريكــي( مــن الصكــوك اإلســالمية المدرجــة فــي دفاتــر المجموعــة، والتــي تــم إصدارهــا مــن قبــل   .2

شــركة دار األركان صكــوك المحــدودة بســعر %6.5 وتســتحق فــي 2019.

3.  1,88 مليــار ريــال ســعودي )500 مليــون دوالر أمريكــي( مــن الصكــوك اإلســالمية المدرجــة فــي دفاتــر المجموعــة، والتــي تــم إصدارهــا مــن قبــل 

شــركة دار األركان صكــوك المحــدودة بســعر %6.9 وتســتحق فــي 2022.

 لمحدوديــة تقلبــات الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي فإنــه ال يوجــد تعــرض 
ً
إن الصكــوك اإلســالمية أعــاله مقومــة بالــدوالر األمريكــي. ونظــرا

لمخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة. إن ربــح االســتثمار مســتحق لـــشركة أس بــي فــي  )SPV( الســعودية التــي تــم مــن خاللهــا إصــدار تلــك الصكــوك 

وذلــك مــن خــالل بيــع عقــارات مملوكــة مــن قبــل المجموعــة. إن حقــوق اإلنتفــاع لهــذه الممتلــكات هــي مــع شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري 

وشــركاتها التابعــة مــع حــق إعــادة شــراء ملكيــة هــذه الممتلــكات عنــد ســداد قيمــة الصكــوك بالكامــل. قامــت المجموعــة بإصــدار خطــاب ضمــان 

لحاملــي الصكــوك.

تتضمن إتفاقيات الصكوك تعهدات مالية والتي التزمت بها المجموعة كما في 31 ديسمبر 2017.

المرابحات اإلسالمية:

تمثــل المرابحــات اإلســالمية تســهيالت مرابحــة ثنائيــة مــن بنــوك تجاريــة محليــة ودوليــة مضمونــة مقابــل بعــض ممتلــكات عقاريــة علــى شــكل مرابحــات 

إســالمية وخطابــات ضمــان واعتمــادات مســتندية.  هــذه التســهيالت تتكــون مــن فتــرات طويلــة األجــل وقصيــرة األجــل تتــراوح مــن 6 أشــهر إلــى 10 

ســنوات مــع جــداول ســداد مختلفــة مثــل دفعــات ســنوية دوارة، ودفعــات تســدد علــى شــكل دفعــة واحــدة ودفعــات تســدد بشــكل ربــع ســنوي أو 

نصــف ســنوي علــى النحــو المبيــن فــي الملخــص أدنــاه:
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ملخص المرابحات:

تاريخ االستحقاق
طويل األجلقصير األجلالرصيد القائم

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

2020958,125315,000643,125

2023530,45016,200514,250

2027272,00015,000257,000

1,760,575346,2001,414,375المجموع

بلــغ إجمالــي المتوســط المرجــح للعمولــة الســنوية الفعليــة مــا نســبته 6.95 % ) 31 ديســمبر 2016 : 6.06 %(. تتضمــن اتفاقيــات التســهيالت تعهــدات 

ماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 والتــي كانــت قــد التزمــت بهــا المجموعــة.

13 . مخصص مكافأة نهاية الخدمة

تقــوم المجموعــة بتطبيــق خطــة منافــع محــددة لمكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا بمــا  يتفــق مــع متطلبــات قانــون العمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية للشــركات المعنيــة ضمــن المجموعــة. وتســتند المدفوعــات بموجــب هــذه الخطــة علــى الرواتــب والبــدالت النهائيــة للموظفيــن وســنوات 
خدمتهــم المتراكمــة فــي تاريــخ توقــف عملهــم. كمــا هــو معــرف فــي الشــروط الــواردة فــي قوانيــن العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إن 

خطــط منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن هــي خطــط غيــر ممولــة حيــث تفــي الكيانــات المعنيــة بالتزامــات دفعــات المزايــا عنــد اســتحقاقها.

وقد كانت حركة المخصص خالل السنة كالتالي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

20172016

20,973 25,682 الرصيد ،  بداية السنة

6,317 5,129 المحمل على المصاريف خالل السنة

-)2,675(أرباح إعادة قياس االكتواري

)1,608()6,175(المدفوع  خالل السنة

25,682 21,961 الرصيد  ،  نهاية السنة

قامــت المجموعــة بإجــراء تقييــم اكتــواري اللتزاماتهــا المتعلقــة باســتحقاقات الموظفيــن. إن اإلفصاحــات ذات الصلــة عــن التقييــم االكتــواري التــي 

أجرتهــا المجموعــة هــي كمــا يلــي:

أ (  االفتراضات االكتوارية الهامة:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
 3.00 % 3.00 %معدل الخصم

3.00 %3.00 %معدل  الزيادة في رواتب الموظفين على المدى الطويل

متوسطمتوسطمعدل دوران الموظفين

ب (  الحركة في القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية
22,334 25,546 الرصيد ، بداية السنة

4,820 4,886 المحمل على المصاريف خالل السنة

-)2,675(أرباح إعادة القياس االكتوارية

)1,608()6,175(المدفوع خالل السنة

21,58225,546الرصيد ،  نهاية السنة

ج (  تحليل القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

16,92318,937التزامات المنافع المستحقة والمتراكمة حتى تاريخ قائمة المركز المالي

4,6596,609المنافع المتعلقة بالزيادة المقدرة للرواتب المستقبلية

21,58225,546الرصيد، نهاية السنة

د (  تحليل الحساسية اللتزامات منافع الموظفين:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

20,71524,311معدل الخصم  + 0.5%

22,51326,883معدل الخصم - 0.5%

22,56226,941معدل الزيادة في الرواتب + 0.5%

20,66124,246معدل الزيادة في الرواتب - 0.5%
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هـ (  تأثير خطة المنافع المحددة على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة:

المتوســط المرجــح لفتــرة اســتحقاق التزامــات منافــع الموظفيــن هــو 8,03 ســنة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2017 ) 31 ديســمبر 2016: 9.67 

ســنة(.  فيمــا يلــي تحليــل فتــرة اســتحقاق االلتزامــات المحــددة غيــر المخصومــة:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

2,2861,546خالل سنة 

3,7812,519خالل السنة الثانية

5,4903,322خالل السنوات من الثالثة إلى الخامسة

10,02518,295خالل السنوات ما  بعد الخامسة

21,58225,682

14 . ذمم دائنة تجارية وأخرى

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

173,352173,457ذمم دائنة تجارية

192,530193,363مستحق ألطراف ذات عالقة ) إيضاح  23/ أ (

89,73062,286مصاريف مستحقة

35,35035,358دائنو توزيعات أرباح

2,301742التزامات إيجار )  إيضاح 22/ ب (

43,87964,515إيرادات غير محققة

537,142529,721المجموع

تتكــون الذمــم الدائنــة التجاريــة والبنــود األخــرى بشــكل رئيســي مــن المبالــغ المســتحقة للمشــتريات التجاريــة والتكاليــف المســتمرة . بلــغ متوســط 

فتــرة االئتمــان للمشــتريات التجاريــة 30 يــوم ) 31 ديســمبر 2016: 30 يــوم (.

إن القيمة العادلة للمطلوبات المالية المدرجة أعاله ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

15 . مخصص الزكاة 

أ (  العناصر الرئيسة لوعاء الزكاة هي كما يلي:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

وعاء الزكاة:

17,441,756 17,720,285 حقوق المساهمين

2,980,955 3,386,684 االحتياطيات وتسويات أخرى

20,422,711 21,106,969 اجمالي الوعاء الزكوي

الخصميات:

)20,422,711()21,106,969(اجمالي الخصميات بعد التسويات

- -الوعاء الزكوي

ب (  صافي الربح المعدل

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

صافي الربح المعدل:

244,801 546,161 ربح السنة قبل الزكاة

244,801 546,161 صافي الربح المعدل:

7,943 14,443 مخصص الزكاة والضريبة التقديري للسنة
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ج (  الحركة على مخصص الزكاة:

تم االعتراف بمخصص الزكاة في القوائم المالية للشركة. وكانت حركة مخصص الزكاة كما يلي :

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

555,757 537,494 الرصيد ، بداية السنة

7,943 14,443 الزكاة التقديرية السنة 

)26,206()2,267(المدفوع خالل السنة

537,494 549,670 مخصص الزكاة التقديري ،  نهاية السنة

د (  اســتلمت الشــركة الربــط الزكــوي مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن الســنوات  2003 إلــى 2007.  قامــت الشــركة بتقديــم 

االقــرارات الزكويــة  الموحــدة  لألعــوام مــن 2008 وحتــى 2016.  

16 . رأس المال

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

1,080,000,00010,800,00010,800,000 أسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل، بقيمة 10 ريال سعودي للسهم الواحد 

10,800,00010,800,000في بداية السنة

10,800,00010,800,000في نهاية السنة

لدى المجموعة فئة واحدة فقط من األسهم العادية وهي ال  تحمل حقوق دخل ثابت.

17 . اإليرادات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

4,563,3911,724,681مبيعات أراضي

-21,428مبيعات عقارات سكنية

149,863145,548إيرادات تأجير 

4,734,6821,870,229اإلجمالي

18 . تكلفة المبيعات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

3,534,4391,004,809تكلفة أراضي

-14,354تكلفة مبيعات عقارات سكنية

71,87973,477تكاليف تأجير مباشرة ـــ استهالك

3,620,6721,078,286اإلجمالي

19 . مصاريف عمومية وإدارية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

مصاريف عمومية وإدارية
157,106156,005

استهالك ) إيضاح  7 و  22/ أ  (
4,8964,023

اإلجمالي
162,002160,028
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20 . أعباء تمويلية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

أعباء صكوك إسالمية
287,697253,374

أعباء مرابحات إسالمية
120,915100,117

أعباء تمويلية على التزامات عقود االيجار )إيضاح 22 / ب(
6145

إطفاء تكلفة العمليات ) إيضاح 12 / ب(
32,85032,448

اإلجمالي
441,523385,984

21 . ربحية السهم

تم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض على أساس البيانات التالية:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية األرباح 

ألغراض العائد األساسي للسهم الواحد 

553,368250,834 صافي دخل السنة

العددالعددعدد األسهم 

1,080,000,0001,080,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائد األساسي للسهم الواحد

ليس هناك أي تخفيض لألسهم العادية وعلى هذا النحو فإن احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض يتم بشكل متسق.

22 . ترتيبات عقود اإليجار التشغيلي

المجموعة كمستأجر

n   حق استخدام األصول

فيمــا يلــي )حــق اســتخدام األصــول( لترتيبــات اإليجــار الســارية فــي تاريــخ التقاريــر  الماليــة المؤهلــة للمحاســبة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

رقــم 16.  فيمــا يلــي ملخــص للتفاصيــل والتحويــالت لهــذه األصــول، ويتــم إدراج االســتهالك المحمــل علــى هــذا األصــل فــي مصروفــات االســتهالك.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

التكلفة :

-1,126في بداية السنة

3,0791,126اإلضافات خالل السنة

-)537(تحويالت/ استبعادات

3,6681,126في نهاية  السنة

االستهالك المتراكم :

-357في بداية السنة

923357المحمل خالل السنة

-)97(تحويالت / استبعادات

1,183357في نهاية السنة

2,485769صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

يتم إدراج رصيد حق استخدام األصول المستأجرة ضمن بند ممتلكات ومعدات ( راجع إيضاح ٧ (.
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ملخص التسويات

وفقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 ، بلغــت قيمــة التســويات كمــا فــي 31 ديســمبر  2017 ال شــيء ريــال ) 31 ديســمبر  

ــغ و  ــر رجعــي لعقــود اإليجــار التشــغيلية ســارية المفعــول. تــم االعتــراف بهــذا المبل ــال ســعودي ( والتــي تمــت خــالل الســنة بأث 2016: 152 ألــف ري

تحميلــه بالكامــل كمصروفــات فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.

n   التزامات اإليجار

 لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
ً
تمثــل )التزامــات التأجيــر( التزامــات عقــود إيجــار تشــغيلي ســارية المفعــول ومؤهلــة للمحاســبة عنهــا وفقــا

الماليــة رقــم 16. يتــم االعتــراف بتكاليــف الفائــدة المســتحقة ضمــن تكاليــف التمويــل. إن تفاصيــل الحركــة هــي كمــا يلــي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

االلتزامات :

-1,171  في بداية السنة

3,0791,126 إضافات خالل السنة

-)560(تحويالت/ استبعادات

6145 تكلفة تمويل السنة

3,7511,171 في نهاية السنة

الدفعات :

-429 في بداية السنة

1,021429 المدفوع خالل السنة

1,450429 في نهاية السنة

2,301742 الرصيد في نهاية السنة

تم إدراج رصيد مطلوبات التأجير ضمن الذمم الدائنة التجارية وأخرى ) راجع اإليضاح 14 (.

n   الحد األدنى لدفعات اإليجار

إن الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية، غير القابلة لإلغاء، هي كما يلي:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

المبالغ المستحقة : 

1,025454خالل سنة 

2,463889أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

--أكثر من خمس سنوات

3,4881,343

ب (  المجموعة كمؤجر

إن الحد األدنى من عقود اإليجار المدينة بموجب إيجارات تشغيلية، غير قابلة لإلغاء، هي كما يلي:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

المبالغ المستحقة : 

59,49655,163خالل سنة 

145,604110,309أكثر من  سنة وأقل من خمس سنوات

29,78261,040أكثر من خمس سنوات 

234,882226,512

23 . معامالت مع أطراف ذات عالقة

أ (  المستحق إلى طرف ذي عالقة

طلبــت إدارة شــركة خــزام للتطويــر العقــاري  )KDC( وهــي شــركة زميلــة للمجموعــة اســتثمار الرصيــد النقــدي الزائــد لهــا  لــدى المجموعــة بربــح رمــزي. 

إن تفاصيــل المعامــالت المدرجــة فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة وأخــرى ) راجــع إيضــاح رقــم 14 ( هــي كمــا يلــي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

194,253 193,363 الرصيد ،  بداية السنة

)1,130()1,553(إعادة تسديد المدفوعات المقدمة خالل السنة

240 720 أرباح  محملة خالل السنة

193,363 192,530 الرصيد ،  نهاية السنة 
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ب (  مكافآت وتعويضات موظفي اإلدارة العليا 

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفين اإلدارة الرئيسين خالل السنة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

8,6419,257منافع قصيرة  ـــ األجل

857770مستحقات مكافأة نهاية الخدمة

--مكافآت وبدالت حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

 9,49810,027

ج (  معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة

n   بنك الخير بي. اس. سي

قامــت المجموعــة بتعييــن بنــك الخيــر بــي. اس. ســي. وهــي شــركة غيــر زميلــة، لتقديــم االستشــارات الماليــة العامــة، وخدمــات االستشــارات لمراجعــة 

التوافــق مــع أحــكام الشــريعة والدعــم اإلداري إلصــدارات الصكــوك الدوليــة األخيــرة. إن تفاصيــل حركــة المعامــالت المدرجــة فــي الذمــم الدائنــة )راجــع 

إيضــاح 14( هــي كمــا يلــي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

115115الرصيد ،  بداية السنة

-)115(الرسوم والمصاريف المحملة خالل السنة

--المدفوع خالل السنة

115-الرصيد ،  نهاية  السنة

n   الخير كابيتال ــ المملكة العربية السعودية

قامــت المجموعــة بتعييــن شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية وهــي شــركة زميلــة لتقديــم المشــورة الماليــة العامــة وتمثيــل وتقديــم المســتندات 

نيابــة عــن المجموعــة لمتطلبــات هيئــة العامــة لســوق المــال والهيئــات القانونيــة أألخــرى ومراجعــة التوافــق مــع أحــكام الشــريعة والدعــم اإلداري 

فــي إصــدارات الصكــوك المحليــة والدوليــة  بمــا فــي ذلــك إصــدار الصكــوك الدوليــة األخيــرة والتأجيــر / التأجيــر مــن الباطــن للممتلــكات. إن تفاصيــل 

ــة التجاريــة ) راجــع اإليضــاح رقــم 14  ( هــي كمــا يلــي : المعامــالت المدرجــة فــي الذمــم الدائن

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

-4,135 أتعاب ومصاريف التعاقدات غير المباشرة مع مجموعة الخير كابيتال دبي خالل السنة

-)4,135(المدفوع خالل السنة

-- الرصيد ،  نهاية السنة

لــم يتــم إبــرام أي معامــالت أخــرى مــع الشــركات التــي لديهــا أعضــاء مجلــس إدارة مشــتركين أو مســاهمين مــع المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة 

فــي  31 ديســمبر 2017 وكذلــك خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 .

باإلضافــة إلــى ذلــك، دخلــت المجموعــة فــي معامــالت أخــرى مــع أطــراف ذات عالقــة والتــي لــم يكــن لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي أو الدخــل 

الشــامل للمجموعــة، ) راجــع اإليضــاح  8(.

n   شركة الخير كابيتال دبي المحدودة

قامــت المجموعــة بتعييــن شــركة الخيــر كابيتــال دبــي، وهــي شــركة زميلــة، لتقديــم استشــارات ماليــة عامــة وخدمــات إعــارة موظفيــن بشــكل مؤقــت 

للشــركات الدوليــة التابعــة للمجموعــة . إن تفاصيــل المعامــالت مدرجــة فــي  الذمــم الدائنــة التجاريــة  ضمــن بنــد ذمــم دائنــة تجاريــة وأخــرى ) راجــع اإليضــاح 

رقــم 14( هــي كمــا يلــي:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

-897الرسوم والمصروفات على المشاركة غير المباشرة مع مجموعة الخير كابيتال دبي خالل السنة

--المدفوع خالل السنة

-897الرصيد، نهاية السنة 
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24 . خطط منافع التقاعد

تقــوم المجموعــة بدفــع مبالــغ لخطــط مزايــا التقاعــد المحــددة فــي شــكل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة التــي يتــم تحميلها 

كمصــروف عنــد اســتحقاقها. يتــم الدفــع علــى أســاس نســبة مئويــة مــن الراتــب لبعــض الموظفيــن المؤهليــن إلــى هــذا البرنامــج الــذي 

تديــره الدولــة.

بلــغ إجمالــي التكلفــة المحملــة علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 

ــا فــي 31  ــة المســاهمة القائمــة كم ــا أن قيم ــال ســعودي(، كم ــون ري ــال ســعودي )31 ديســمبر 2016: 4,54 ملي ــون ري ــغ 6,32 ملي مبل

ديســمبر 2017 هــي 367 ألــف ريــال ســعودي ) 31 ديســمبر 2016: 219 ألــف ريــال ســعودي (.

25 . إدارة رأس المال

تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بمراجعــة هيــكل رأس المــال للمجموعــة علــى أســاس نصــف ســنوي. وكجــزء مــن هــذه المراجعــة، تنظــر اللجنــة 

فــي تكلفــة رأس المــال والمخاطــر المرتبطــة بــكل فئــة مــن فئــات رأس المــال. تديــر المجموعــة رأســمالها للتأكــد مــن أن الشــركات فــي 

المجموعــة ســوف تكــون قــادرة علــى االســتمرار كمنشــأة عاملــة مــع تعظيــم العائــد إلــى الشــركة األم مــن خــالل االســتفادة المثلــى 

مــن أرصــدة الديــن وحقــوق الملكيــة. ال تــزال االســتراتيجية العامــة للمجموعــة دون تغييــر عــن عــام 2007، عندمــا قامــت المجموعــة بتنويــع 

مصــادر تمويلهــا وأصــدرت صكيــن متوســطي األجــل تتــراوح بيــن 3-5 ســنوات. وبالنظــر إلــى الســجل الحافــل لســداد أول إصداريــن صكــوك 

ــل المتوافــق  ــة للتموي ــى األســواق الدولي ــة للوصــول إل ــى مــدى الســنوات الخمــس الماضي ــم تطويرهــا عل ــرة المجموعــة التــي ت وخب

مــع الشــريعة اإلســالمية، تواصــل اإلدارة الحفــاظ علــى عالقتهــا بأســواق رأس المــال ومراقبــة األســواق لإصــدار المســتقبلي. تلتــزم 

المجموعــة بأفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال حوكمــة الشــركات والنظــر فــي معامــالت ســوق رأس المــال لخلــق قيمــة إضافيــة 

للمســاهمين.

يتكــون هيــكل رأســمال المجموعــة مــن صافــي الديــن )قــروض معدلــة( مــع النقــد ومــا فــي حكمــه وحقــوق الملكيــة )متضمنــة رأس المــال 

.
ًً
واالحتياطــي القانونــي واألربــاح المبقــاة(. ال تخضــع المجموعــة إلــى متطلبــات رأســمالية مفروضــة خارجيا

نسبة المديونية

تقوم المجموعة بمراقبة معدل المديونية بشكل مستمر،  وذلك للتأكد من االلتزام بمتطلبات العقود الخارجية. 

وكانت نسبة المديونية في نهاية السنة المالية كما يلي:
20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

5,215,370 6,398,982 قروض إسالمية

)582,088()3,159,666(نقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل

4,633,282 3,239,316 صافي الدين

18,177,507 18,733,550 حقوق المساهمين

%25%17نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين 

26 . إدارة المخاطر المالية

تتكــون المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن التزامــات مرابحــات إســالمية )التســهيالت االئتمانيــة طويلــة األجــل 
والســنوية( التــي تــم الحصــول عليهــا مــن عــدد مــن البنــوك، إصــدار صكــوك إســالمية، دائنيــن تجارييــن وأرصــدة دائنــة أخــرى لصالــح مقاوليــن 
ومورديــن. تهــدف المجموعــة مــن خــالل هــذه األدوات الماليــة بشــكل أساســي إلــى توســيع القاعــدة التمويليــة لمشــاريعها المختلفــة 

إلــى جانــب توفيــر التمويــل الــالزم لمتطلبــات رأس المــال العامــل لــدى المجموعــة.

 موجــودات ماليــة بصــورة ودائــع بنكيــة،  نقــد فــي الصنــدوق، مســتحقات مــن أطــراف ذات عالقــة باإلضافــة إلــى 
ً
تمتلــك المجموعــة أيضــا

 ومشــتقة بشــكل مباشــر مــن أعمالهــا التجاريــة العاديــة. كمــا فــي 
ً
 أساســيا

ً
مدينــون تجاريــون وأرصــدة مدينــة أخــرى، والتــي تعتبــر جــزءا

تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة، لــم تدخــل المجموعــة فــي أي عقــود ماليــة متغيــرة غيــر إســالمية كعقــود تحــوط العملــة أو اتفاقيــات 
مقايضــة أســعار العمــوالت أو أدوات مماثلــة.

تتعرض العمليات المالية لدى المجموعة للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان.  .1
2.  مخاطر سعر العمولة.

مخاطر السيولة.  .3
4.  مخاطر العمالت األجنبية.

5.  األدوات المالية اإلسالمية المتغيرة.
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مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

ــات  ــززة بضمان ــاالت المع ــة، ولكــن فــي بعــض الح ــات اآلجل ــى المبيع ــد عل ــام ال تعتم ــة بشــكل ع ــدى المجموع ــات ل إن سياســة المبيع
لصالــح المجموعــة يتــم جدولــة المبالــغ فــي دفعــات محــددة مــن بعــض العمــالء الذيــن يتــم منحهــم هــذا الخيــار بعنايــة وحســب المصلحــة 
التجاريــة للمجموعــة. و فــي مثــل هــذه الحــاالت، قــد تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة مــن هــؤالء 
العمــالء. وفــي جميــع األحــوال، تقــوم المجموعــة بتأجيــل التســليم النهائــي للعقــار المبــاع أو تأخيــر نقــل الملكيــة للمســتفيد للتقليــل 
مــن المخاطــر إلــى أن يتــم دفــع كامــل المبلــغ المســتحق حســب عقــد البيــع. يتــم مراقبــة ومتابعــة تحصيــل الدفعــات بشــكل منتظــم 

ولذلــك فــإن تعــرض المجموعــة لخســائر االئتمــان يعتبــر محــدود.

فيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة األخــرى الخاصــة بالمبالــغ المســتحقة مــن اطــراف ذات عالقــة بالمجموعــة والودائــع 
البنكيــة والذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، فــإن الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان الــذي تتعــرض لــه المجموعــة يقتصــر 

علــى قيمتهــا الدفتريــة، فــي حــال عــدم قــدرة األطــراف األخــرى علــى الوفــاء بالتزاماتهــم المرتبطــة بهــا.

كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، ليــس لــدى المجموعــة مخاطــر ائتمانيــة هامــة مــن تركــزات ائتمانيــة لطــرف واحــد أو 
مجموعــة.

مخاطر أسعار العموالت 

تتعلــق مخاطــر أســعار العمــوالت فــي المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة نتيجــة التغيــر فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي 
الســوق. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن التزاماتهــا الخاصــة بعقــود االقتــراض الخاصــة بتســهيالت مرابحــة إســالمية 

)التســهيالت الدائنــة( التــي تــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك المحليــة.

فــي كل مــرة يتــم فيهــا تجديــد عقــود االقتــراض قصيــرة األجــل يتــم التفــاوض مــن قبــل المجموعــة علــى معــدالت وشــروط االقتــراض 
مــن اجــل الحصــول علــى أفضــل شــروط تعاقديــة وأفضــل ســعر عمولــة ممكــن لتقليــل حجــم المخاطــر المتعلقــة بهــا.

ــة االقتــراض الدوليــة للمجموعــة  ــة. تســتند أســعار عمول ــدى المجموعــة عقــد مقايضــة أســعار محــددة إلدارة مخاطــر أســعار العمول ل
بشــكل اساســي علــى ســعر ليبــور، وتســتند قروضهــا المحليــة علــى ســايبور.  وبالتالــي فــإن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمولــة متغيــر 

 للتغيــرات فــي ســعر ليبــور وســايبور.
ً
وفقــا

يتــم تحليــل حساســية أســعار العمــوالت بنــاء علــى تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــوالت المتغيــرة كمــا فــي  تاريــخ القوائــم الماليــة. 
وتتــم عمليــة االحتســاب علــى أســعار العمولــة العائمــة بافتــراض أن المطلوبــات كمــا فــي تاريــخ التقريــر هــي قائمــة لســنة كاملــة.

خــالل العــام 2017، تــراوح متوســط   ســعر الفائــدة بيــن البنــوك ليبــور 3 أشــهر مــا بيــن 1.34%  إلــى %1.70 )  0.85 % إلــى 0.99 % لعــام 
2016(،  وتراوحــت أســعار ســايبور مــا بيــن 1.79 %  إلــى   1.90 %  )  2.03 % إلــى   2.39 % لعــام 2016 (.

إن حساسية تباين أسعار العموالت على القروض الخارجية والتي تؤثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه:

20172016

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

5,233 4,401+ 25  نقطة أساس

)5,233()4,401(ــ 25  نقطة أساس

إن صافــي ربــح المجموعــة قــد يتأثــر بالمبلــغ أعــاله نتيجــة لهــذه التغيــرات التــي قــد تحــدث فــي أســعار العمــوالت فــي الســوق، وذلــك 
فــي حــال وجــود رســملة لتكاليــف االقتــراض التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة بمشــاريع تحــت التنفيــذ طويلــة األجــل،  تحمــل الفروقــات فــي 
الفتــرة التــي تحــدث فيهــا علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. ال يوجــد تأثيــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة 
المرفقــةً  لعــدم وجــود رســملة لتكاليــف االقتــراض خــالل الســنة الحاليــة وكذلــك الســنة المقارنــة. المجموعــة تقــوم برســملة مــا يعــادل 

10% مــن تكاليــف االقتــراض التــي تنطبــق عليهــا شــروط الرســملة علــى مشــاريع تحــت التنفيــذ كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح )9/2(.

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي تلــك التــي قــد  تواجههــا المجموعــة فــي توفيــر الســيولة الالزمــة للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة 
التــي تلتــزم بهــا المجموعــة لصالــح الغيــر.

للتقليــل مــن مخاطــر الســيولة والخســائر المرتبطــة بهــا علــى األعمــال التجاريــة للمجموعــة؛ تحتفــظ المجموعــة حيثمــا أمكــن بمــا يكفــي 
مــن الموجــودات المتداولــة عاليــة الســيولة فــي جميــع ظــروف العمــل. وتبتعــد المجموعــة عــن تمويــل المتطلبــات الرأســمالية طويلــة 
 تمويــل المشــاريع 

ً
األجــل مــن خــالل االقتــراض قصيــر األجــل والعمليــات المتعلقــة بالحســابات الجاريــة مــع األطــراف ذات العالقــة. يتــم حاليــا

ــة  ــة ذات ديناميكي ــات النقدي ــر التدفق ــة أيضــا سياســة لتقدي ــدى المجموع ــط. ول ــل فق ــة األج ــروض طويل ــالل الق ــن خ ــل م ــة األج طويل
عاليــة ونظــام يمكــن مــن خاللــه تقديــر تواريــخ اســتحقاقات التزاماتهــا ووضــع الخطــط المالئمــة لتوفيــر المــوارد المطلوبــة للوفــاء بهــذه 

االلتزامــات فــي وقتهــا.
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إن المتوســط   المرجــح للعمولــة الســنوية الفعليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017 هــو 6.95 %  ) 31 ديســمبر 2016: 6.60 % (. 
)لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع االيضاحــات 12 و 14( .

فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما هي في 31 ديسمبر لعام  2017 و 2016 :

أ (  فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2017:

اإلجماليليس لها تاريخ استحقاق  محددأكثر من سنة إلى 10 سنواتأكثر من 3  أشهر إلى سنة3 أشهر أو أقل31 ديسمبر 2017

بأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعودية

الموجودات

3,290,0103,290,010---عقارات استثمارية، صافي

14,751,56514,874,240-122,675-عقارات تطويرية

70,92570,925---ممتلكات ومعدات، صافي

811,189811,189---استثمارات في شركات زميلة

1,950-1,950--موجودات  أخرى

4,033,325--4,033,325-ذمم مدينة تجارية وأخرى

3,159,666---3,159,666نقد وما في حكمه

3,159,6664,156,0001,95018,923,68926,241,305إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

6,398,982-82,8001,595,8484,720,334قروض إسالمية

21,96121,961---مخصص مكافأة نهاية الخدمة

387,674537,142-149,468-ذمم دائنة تجارية وأخرى

549,670549,670---مخصص الزكاة

18,733,55018,733,550---حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق 

المساهمين
82,8001,745,3164,720,33419,692,85526,241,305

ب (  فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر2016:

اإلجماليليس لها تاريخ استحقاق  محددأكثر من سنة إلى 10 سنواتأكثر من 3  أشهر إلى سنة3 أشهر أو أقل31 ديسمبر 2016

بأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعوديةبأالف الرياالت السعودية

الموجودات

3,424,778 3,424,778 ---عقارات استثمارية، صافي

17,038,386 16,721,061 -317,325 -عقارات تطويرية

66,131 66,131 ---ممتلكات ومعدات، صافي

استثمارات في شركات 
زميلة

--- 790,585 790,585

828 -828 --موجودات  أخرى

2,582,978 --2,582,978 -ذمم مدينة تجارية وأخرى

582,088 ---582,088 نقد وما في حكمه

24,485,774 21,002,555 828 2,900,303 582,088 إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق 
المساهمين

5,215,370-56,550268,4454,890,375قروض إسالمية

مخصص مكافأة نهاية 
الخدمة

---25,68225,682

362,229529,721-167,492-ذمم دائنة تجارية وأخرى

537,494537,494---مخصص الزكاة

18,177,50718,177,507---حقوق المساهمين

إجمالــي المطلوبــات وحقوق 
المساهمين 

56,550435,9374,890,37519,102,91224,485,774

مخاطر العمالت األجنبية

ترتبــط مخاطــر العمــالت األجنبيــة بالتذبــذب فــي القيمــة الدفتريــة لــألدوات الماليــة بالعملــة الوظيفيــة الناتجــة عــن التغيــرات التــي تحــدث 

فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. إن العملــة الوظيفيــة للمجموعــة هــي الريــال الســعودي المرتبــط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف 

ثابــت قــدره 3.75 ريــال ســعودي لــكل دوالر أمريكــي. لــم تقــم المجموعــة بأيــة معامــالت هامــة بعمــالت  عــدا الريــال االســعودي و الــدوالر 

األمريكــي خــالل الســنة.
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 مخاطر التغير في األدوات المالية اإلسالمية

كجــزء مــن إدارة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة تســتخدم المجموعــة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي للتحــوط مــن تعرضهــا لمخاطــر 

أســعار العمولــة والتدفقــات النقديــة. ويتحقــق ذلــك عمومــا مــن خــالل التحــوط لمعامــالت معينــة. تســتخدم المجموعــة أدوات متغيــرة 

للتمويــل اإلســالمي 

ــة. إن الهــدف الرئيســي للمجموعــة فــي االحتفــاظ  ــة ومخاطــر أســعار العمول بشــكل رئيســي إلدارة التعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبي

ــأدوات ماليــة إســالمية متغيــرة هــو تخفيــض التدفقــات النقديــة الخارجــة المرتبطــة بالتغيــرات فــي أســعار العمــالت األجنبيــة وأســعار  ب

العمولــة الثابتــة. تتعــرض األدوات الماليــة المتغيــرة فــي التمويــل اإلســالمي للمجموعــة لمخاطــر االئتمــان إلــى الحــد الــذي يكــون فيهــا 

عجــز الطــرف المقابــل عــن الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة. تقــوم المجموعــة بتخفيــف هــذه المخاطــر مــن خــالل التعامــل مــع المؤسســات 

ــث أن  ــرى حي ــر األطــراف األخ ــة مــن تقصي ــة أي خســائر أو مخاطــر جوهري ــع إدارة المجموع ــة. ال تتوق ــة  الرئيســة  كأطــراف مقابل المالي

المخاطــر المحتملــة لمثــل هــذه اإلخفاقــات يتــم مراقبتهــا بشــكل دوري.

27 . االلتزامات واالرتباطات الرأسمالية

ــن  ــدد م ــة بع ــة، التزمــت المجموع ــكات االســتثمارية والتطويري ــل للممتل ــى المــدى الطوي ــر عل ــال التطوي ــام بأعم ــاء والقي ــال البن إلكم

ــزة  ــر المنج ــود غي ــت العق ــات. بلغ ــة دون أي عقوب ــر المجموع  لتقدي
ً
ــا ــود وفق ــذه العق ــاء ه ــم إلغ ــات. يت ــة واالتفاق ــات التعاقدي الترتيب

المقــدرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 مبلــغ 49 مليــون ريــال ســعودي ) 31 ديســمبر 2016: 49  مليــون ريــال ســعودي( والتــزام األداء مــن 

ــال ســعودي(.  ــة ) 31 ديســمبر 2016: 74  مليــون ري ــة المحصل ــل الذمــم المدين ــال ســعودي مقاب ــغ 74 مليــون ري خــالل ضمــان بنكــي بمبل

ومــن المتوقــع أن يتــم تســوية هــذه التزامــات خــالل فتــرة المشــاريع قيــد التنفيــذ ويتــم تمويلهــا مــن خــالل بيــع عقــارات مســتقبال أو 

االقتــراض الخارجــي إذا دعــت الحاجــة لذلــك.

ــق باحتمــال نجــاح  ــة. وتتخــذ اإلدارة المشــورة القانونيــة فيمــا يتعل ــات القانوني ــاك الدعــاوى العامــة والمطالب ــة هن خــالل األعمــال العادي

ــر المرجــح أن ينجــح اإلجــراء. ــات وال يرصــد أي اعتمــاد عندمــا يكــون مــن غي المطالب

ال توجد أي قضايا على المجموعة أو مطالبات قانونية هامة كما في 31 ديسمبر 2017 ) 31 ديسمبر 2016: ال شيء(.

28 . تبني المعايير الدولية للتقرير المالي

بالنســبة للمجموعــة، إن هــذه ليســت المــرة األولــى التــي تطبــق فيهــا المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي،  فقــد ســبق وقامــت المجموعــة 

 مــن ســنة 2008 واســتمرت كذلــك للســنوات 
ً
 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي اعتبــارا

ً
بإعــداد وإصــدار قوائمهــا الماليــة الموحــدة وفقــا

ــمبر2016 و 2015، إذ أن  ــي 31 ديس ــن ف ــن المنتهيتي ــنتين األخيرتي ــك الس ــي ذل ــا ف ــة بم ــم المالي ــذه القوائ ــخ ه ــى تاري ــا حت ــي تلته الت

 للمعاييــر الدوليــة بنــاًء علــى متطلبــات عقــود اقتــراض مــن مؤسســات ماليــة خارجيــة 
ً
المجموعــة التزمــت بعــرض قوائمهــا الماليــة وفقــا

 للمعاييــر الدوليــة 
ً
ومتطلبــات خاصــة بأســواق ماليــة دوليــة باإلضافــة إلــى متطلبــات أخــرى إداريــة. وقــد أصــدرت تلــك القوائــم الماليــة وفقــا

 للمعاييــر المحلية الســعودية 
ً
لجميــع الســنوات الســابقة منــذ عــام 2008، بالتــوازي مــع القوائــم الماليــة التــي أصدرتهــا المجموعــة وفقــا

 للمبــادئ المحاســبية 
ً
عــن نفــس الســنوات،  بشــكل منفصــل ومســتقل، دون التأثيــر علــى القوائــم الماليــة النظاميــة والمصــدرة وفقــا

المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

 للمعايير 
ً
ومــع ذلــك، تــرى اإلدارة أن توضــح مــن خــالل الجــداول التاليــة مطابقــات ألغــراض المقارنــة بيــن القوائــم الســابقة التــي صــدرت وفقــا

 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي،  والتــي تشــمل 
ً
المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ) ســوكبا( والقوائــم الصــادرة وفقــا

ــام 2016.  ــة للع ــة المقارن ــم المالي ــود القوائ ــى بعــض بن ــة عل ــا المجموع ــي أجرته ــع والتســويات الت ــف والتجمي ــادة التصني ــات إع عملي

ــاح أو الخســائر والدخــل  ــر  و 31 ديســمبر 2016،  ومطابقــة لألرب ــخ 1 يناي ــي بتاري ــن لقائمــة المركــز المال ــاه مطابقتي وتتضمــن الجــداول أدن

الشــامل اآلخــر للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 وكذلــك مطابقتيــن لقائمــة حقــوق المســاهمين بتاريــخ 1 ينايــر و 31 ديســمبر 2016.
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28/أ: مطابقة قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2016
وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

)SOCPA( 

وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 )IFRS( 
كما في 1 يناير 2016كما في 1 يناير 2016

بآالف الرياالت السعوديةإيضاحالبيانبآالف الرياالت السعوديةإيضاحالبيان

الموجوداتالموجودات
الموجودات المتداولةالموجودات المتداولة

437,185أراضي مطورة - قصيرة األجل437,185أراضي مطورة - قصيرة األجل

2,923,496)28/ب(ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى1,948,687)28/ب(ذمم مدينة، صافي

974,809)28/ب(وأرصدة مدينة أخرى

1,001,061النقد وما في حكمه1,001,061النقد وما في حكمه

4,361,742مجموع الموجودات المتداولة4,361,742مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولةالموجودات غير المتداولة

3,501,637عقارات استثمارية، صافي3,501,637عقارات استثمارية، صافي

16,597,241)28/ج(أراضي التطوير -  طويلة األجل8,651,076)28/ج(مشاريع تحت التنفيذ – طويلة األجل

5,982,401)28/ج(عقارات تطويرية  - طويلة األجل

1,963,764)28/ج(أراضي مطورة – طويلة األجل

776,207استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة776,207استثمار في شركات زميلة 

68,416ممتلكات ومعدات،  صافي68,416ممتلكات ومعدات ، صافي

20,943,501مجموع الموجودات غير المتداولة20,943,501مجموع الموجودات غير المتداولة

25,305,243مجموع الموجودات25,305,243مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمينالمطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولةالمطلوبات المتداولة

1,531,945قروض إسالمية - الجزء المتداول1,531,945قروض إسالمية - الجزء المتداول

194,253)28/د(أطراف ذات عالقة دائنة

509,278)28/د(ذمم دائنة وأرصدة دائنة اخرى173,433)28/د(ذمم دائنة 

697,349)28/د(مصاريف مستحقة واخرى

555,757)28/د(مخصص الزكاة

2,596,980مجموع المطلوبات المتداولة2,596,980مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولةالمطلوبات غير المتداولة

4,760,617قروض إسالمية – الجزء غير المتداول4,760,617قروض إسالمية – الجزء غير المتداول

20,973مخصص مكافأة نهاية الخدمة20,973مخصص مكافأة نهاية الخدمة

4,781,590مجموع المطلوبات غير المتداولة4,781,590مجموع المطلوبات غير المتداولة

7,378,570مجموع المطلوبات7,378,570مجموع المطلوبات

حقوق المساهمينحقوق المساهمين

10,800,000رأس المال10,800,000رأس المال

978,300احتياطي نظامي978,300احتياطي نظامي

6,148,373األرباح المبقاة6,148,373األرباح المبقاة

17,926,673مجموع حقوق المساهمين17,926,673مجموع حقوق المساهمين

25,305,243مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين25,305,243مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

إيضاحات حول مطابقة قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2016:

 للمعايير الدولية
ً
 وموجودات وفقا

ً
28/ ب :  مطابقة ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدما

يتكــون هــذا بشــكل رئيســي مــن الذمــم المدينــة والمصاريــف المدفوعــة مقدمــا والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة. ولتقديــم عــرض أفضــل فــي 

المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة قامــت إدارة المجموعــة بإعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات إلــى ذمــم مدينــة تجاريــة وأخــرى كمــا هــو موضــح 

أدنــاه:

المعايير المطبقة1 يناير 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

1,948,687SOCPAذمم مدينة ، صافي

974,809SOCPAمصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

2,923,496IFRSذمم مدينة تجارية وأخرى

 للمعايير الدولية
ً
28/ج : مطابقة عقارات تطويرية وفقا

 بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتكــون هــذا 
ً
 بتكلفــة االقتنــاء ثــم يتــم قياســها الحقــا

ً
يتــم تســجيل العقــارات التطويريــة مبدئيــا

البنــد بشــكل رئيســي مــن أراضــي مطــورة وأراضــي تحــت التطويــر ومشــاريع مبانــي ســكنية وتجاريــة تحــت التنفيــذ تقــوم بهــا المجموعــة مــن أجــل البيــع 

فــي ســياق اعمالهــا االعتياديــة وليســت مــن أجــل االحتفــاظ بهــا لغــرض التأجيــر أو ارتفــاع قيمتهــا. ولتقديــم عــرض أفضــل فــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد 

التقاريــر الماليــة، أعــادت اإلدارة تصنيــف فئــات مختلفــة مــن مشــاريع تحــت التنفيــذ وأراضــي تحــت التطويــر وأراضــي مطــورة تحــت بنــد عقــارات تطويريــة كمــا 

هــو موضــح أدنــاه:

المعايير المطبقة1 يناير 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

8,651,076SOCPAمشاريع تحت التنفيذ ـــ طويلة األجل

5,982,401SOCPAأراضي تحت التطوير ـــ طويلة األجل

1,963,764SOCPAأراضي مطورة ــــ طويلة األجل

16,597,241IFRSعقارات تطويرية
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28/د : مطابقة دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى وفقا للمعايير الدولية 
يتكــون هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن الذمــم الدائنــة والمصروفــات المســتحقة وأرصــدة دائنــة أخــرى بمــا فــي ذلــك مخصصــات الــزكاة والمســتحق 
 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ، أعــادت اإلدارة تصنيــف هــذه البنــود تحــت بنــد ذمــم دائنــة 

ً
إلــى أطــراف ذات عالقــة. لتقديــم عــرض أفضــل وفقــا

تجاريــة وأخــرى، و اظهــار مخصــص الــزكاة فــي بنــد منفصــل كمــا هــو موضــح أدنــاه:
المعايير المطبقة1 يناير 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية
194,253SOCPAأطراف ذات عالقة دائنة

173,433SOCPAذمم دائنة تجارية
697,349SOCPAمصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

) SOCPA (  للمعايير السعودية 
ً
1,065,035اإلجمالي وفقا

509,278IFRSذمم دائنة تجارية واخرى
555,757IFRSمخصص الزكاة

)IFRS( للمعايير الدولية للتقارير المالية 
ً
1,065,035اإلجمالي وفقا

28/هـ: مطابقة قائمة حقوق المساهمين بتاريخ 1 يناير 2016

)SOCPA( وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية)IFRS( وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

كما في 1 يناير 2016كما في 1 يناير 2016

بآالف الرياالت السعوديةالبيانبآالف الرياالت السعوديةالبيان

رأس المالرأس المال
10,800,000الرصيد  كما في 1 يناير 10,800,0002015الرصيد  كما في 1 يناير 2015

10,800,000الرصيد كما في 1 يناير 10,800,0002016الرصيد كما في 1 يناير 2016

احتياطي نظامياحتياطي نظامي
942,384الرصيد  كما في 1 يناير 942,3842015الرصيد  كما في 1 يناير 2015

35,916المحول من األرباح المبقاة35,916المحول من األرباح المبقاة
978,300الرصيد كما في 1 يناير 978,3002016الرصيد كما في 1 يناير 2016

األرباح المبقاةاألرباح المبقاة
5,825,132الرصيد  كما في 1 يناير 5,825,1322015الرصيد  كما في 1 يناير 2015

359,157صافي ربح السنة359,157صافي ربح السنة
-الدخل الشامل اآلخر

)35,916(المحول إلى االحتياطي النظامي)35,916(المحول إلى االحتياطي النظامي
6,148,373الرصيد كما في 1 يناير 6,148,3732016الرصيد كما في 1 يناير 2016

17,926,673مجموع حقوق المساهمين17,926,673مجموع حقوق المساهمين

28/و: مطابقة قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016

وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

)SOCPA( 

وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 )IFRS( 

كما في 31 ديسمبر2016كما في 31 ديسمبر2016

بآالف الرياالت السعوديةإيضاحالبيانبآالف الرياالت السعوديةإيضاحالبيان

الموجوداتالموجودات
الموجودات المتداولةالموجودات المتداولة

317,325أراضي مطورة - قصيرة األجل317,325أراضي مطورة - قصيرة األجل
2,582,978)28/ز(ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى1,839,470)28/ز(ذمم مدينة، صافي
743,508)28/ز(وأرصدة مدينة أخرى

582,088النقد وما في حكمه582,088النقد وما في حكمه
3,482,391مجموع الموجودات المتداولة3,482,391مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولةالموجودات غير المتداولة

3,424,778عقارات استثمارية، صافي3,424,778عقارات استثمارية، صافي

16,721,061)28/ح(أراضي التطوير -  طويلة األجل8,878,157)28/ح(مشاريع تحت التنفيذ – طويلة األجل
6,261,462)28/ح(عقارات تطويرية  - طويلة األجل

1,581,442)28/ح(أراضي مطورة – طويلة األجل
استثمار في شركات زميلة ومشاريع 790,585استثمار في شركات زميلة 

790,585مشتركة

66,131ممتلكات ومعدات، صافي66,131ممتلكات ومعدات ، صافي
828أصول أخرى، صافي828أعباء تمويلية مؤجلة، صافي

21,003,383مجموع الموجودات غير المتداولة21,003,383مجموع الموجودات غير المتداولة
24,485,774مجموع الموجودات24,485,774مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمينالمطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولةالمطلوبات المتداولة

324,995قروض إسالمية - الجزء المتداول324,995قروض إسالمية - الجزء المتداول
193,363)28/ط(أطراف ذات عالقة دائنة

529,721)28/ط(ذمم دائنة وأرصدة دائنة اخرى174,199)28/ط(ذمم دائنة 
699,653)28/ط(مصاريف مستحقة واخرى

537,494)28/ط(مخصص الزكاة
1,392,210مجموع المطلوبات المتداولة1,392,210مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولةالمطلوبات غير المتداولة
4,890,375قروض إسالمية – الجزء غير المتداول4,890,375قروض إسالمية – الجزء غير المتداول

25,682مخصص مكافأة نهاية الخدمة25,682مخصص مكافأة نهاية الخدمة
4,916,057مجموع المطلوبات غير المتداولة4,916,057مجموع المطلوبات غير المتداولة

6,308,267مجموع المطلوبات6,308,267مجموع المطلوبات
حقوق المساهمينحقوق المساهمين

10,800,000رأس المال10,800,000رأس المال
1,003,383احتياطي نظامي1,003,383احتياطي نظامي

6,374,124األرباح المبقاة6,374,124األرباح المبقاة
18,177,507مجموع حقوق المساهمين18,177,507مجموع حقوق المساهمين

24,485,774مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين24,485,774مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 إيضاحات حول مطابقة قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016:

 للمعايير الدولية
ً
 وموجودات وفقا

ً
28/ ز :  مطابقة ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدما

يتكــون هــذا بشــكل رئيســي مــن الذمــم المدينــة والمصاريــف المدفوعــة مقدمــا والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة. ولتقديــم عــرض أفضــل فــي 

المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة قامــت إدارة المجموعــة بإعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات إلــى ذمــم مدينــة تجاريــة وأخــرى كمــا هــو موضــح 

أدنــاه:

المعايير المطبقة31 ديسمبر 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

1,839,470SOCPAذمم مدينة ، صافي

743,508SOCPAمصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

2,582,978IFRSذمم مدينة تجارية وأخرى

 للمعايير الدولية
ً
28/ح : مطابقة عقارات تطويرية وفقا

 بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتكــون 
ً
 بتكلفــة االقتنــاء ثــم يتــم قياســها الحقــا

ً
يتــم تســجيل العقــارات التطويريــة مبدئيــا

هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن أراضــي مطــورة وأراضــي تحــت التطويــر ومشــاريع مبانــي ســكنية وتجاريــة تحــت التنفيــذ تقــوم بهــا المجموعــة مــن 

أجــل البيــع فــي ســياق اعمالهــا االعتياديــة وليســت مــن أجــل االحتفــاظ بهــا لغــرض التأجيــر أو ارتفــاع قيمتهــا. ولتقديــم عــرض أفضــل فــي المعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، أعــادت اإلدارة تصنيــف فئــات مختلفــة مــن مشــاريع تحــت التنفيــذ وأراضــي تحــت التطويــر وأراضــي مطــورة تحــت بنــد 

عقــارات تطويريــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

المعايير المطبقة31 ديسمبر 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

8,878,157SOCPAمشاريع تحت التنفيذ ـــ طويلة األجل

6,261,462SOCPAأراضي تحت التطوير ـــ طويلة األجل

1,581,442SOCPAأراضي مطورة ــــ طويلة األجل

16,721,061IFRSعقارات تطويرية

28/ط : مطابقة دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى وفقا للمعايير الدولية 

يتكــون هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن الذمــم الدائنــة والمصروفــات المســتحقة وأرصــدة دائنــة أخــرى بمــا فــي ذلــك مخصصــات الــزكاة والمســتحق 

 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ، أعــادت اإلدارة تصنيــف هــذه البنــود تحــت بنــد ذمــم دائنــة 
ً
إلــى أطــراف ذات عالقــة. لتقديــم عــرض أفضــل وفقــا

تجاريــة وأخــرى، و اظهــار مخصــص الــزكاة فــي بنــد منفصــل كمــا هــو موضــح أدنــاه:

المعايير المطبقة31 ديسمبر 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

193,363SOCPAأطراف ذات عالقة دائنة

174,199SOCPAذمم دائنة تجارية

699,653SOCPAمصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

) SOCPA (  للمعايير السعودية 
ً
1,067,215اإلجمالي وفقا

529,721IFRSذمم دائنة تجارية واخرى

537,494IFRSمخصص الزكاة

)IFRS( للمعايير الدولية للتقارير المالية 
ً
1,067,215اإلجمالي وفقا
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28/ي: مطابقة قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

)SOCPA( وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي

 )IFRS(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بآالف الرياالت السعوديةإيضاحالبيانبآالف الرياالت السعوديةإيضاحالبيان

1,870,229 االيرادات1,870,229 إيرادات من العمليات

)1,078,286(تكلفة اإليرادات)1,078,286(تكلفة العمليات

791,943 مجمل الربح791,943 مجمل الربح

مصاريف التشغيل:مصاريف التشغيل:

)160,028()28/ك(مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية)156,005()28/ك(مصاريف عمومية وإدارية وتسويقية

)4,023()28/ك(استهالكات

)32,448()28/ك(إطفاء أعباء مؤجلة

631,915 الربح التشغيلي599,467 ربح االنشطة التشغيلية

إيرادات / )مصاريف( أخرى:
حصة الشركة في أرباح شركات زميلة 

حصة الشركة في أرباح شركات زميلة 12,878 ومشاريع مشتركة
12,878 ومشاريع مشتركة

)385,984()28/ل(أعباء تمويلية )100,162()28/ل(أعباء صكوك اسالمية

)253,374()28/ل(أعباء مرابحات اسالمية

)32(إيرادات  )مصروفات( أخرى ،  صافي)32(إيرادات  )مصروفات( أخرى ،  صافي

258,777 الربح  قبل الزكاة258,777 الربح  قبل الزكاة

)7,943(مخصص الزكاة)7,943(مخصص الزكاة

250,834 صافي ربح السنة250,834 صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

-الدخل الشامل اآلخر للسنة

250,834 إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة المنسوب إلى:

250,834 المساهمين في دار األركان

ربحية  السهم  للسنة  ) بالريال السعودي ( :ربحية  السهم  للسنة  ) بالريال السعودي ( :

0.56 من ربح األنشطة التشغيلية

0.23 األساسي والمخفض0.23 من صافي الربح

إيضاحات حول مطابقة قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

28/ك : مطابقة مصاريف عمومية وإدارية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

يتكــون هــذا البنــد بشــكل رئيســي مــن المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف الموظفيــن، والصيانــة والمرافــق، والنفقــات المهنيــة 

ــذه  ــف ه ــادت اإلدارة تصني ــي، أع ــر المال ــة للتقري ــر الدولي  للمعايي
ً
ــا ــل وفق ــرض أفض ــم ع ــدات. لتقدي ــكات والمع ــتهالك الممتل ــارية، واس واالستش

ــاه: المصاريــف إلــى مصاريــف إداريــة وعموميــة كمــا هــو موضــح أدن

المعايير المطبقةللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

SOCPA)156,005(مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تسويقية

SOCPA)4,023(استهالك

IFRS)160,028(مصاريف إدارية وعمومية

28/ل : مطابقة أعباء تمويلية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية:

ــى صكــوك ومرابحــات إســالمية  ــل المدفوعــة والمســتحقة عل ــف التموي ــاح ومصاري ــة بشــكل رئيســي مــن أرب ــاء التمويلي تتكــون األعب
 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ، أعــادت اإلدارة تصنيــف 

ً
وإطفــاء  تكاليــف المعاملــة للفتــرة ذات الصلــة. لتقديــم عــرض أفضــل وفقــا

هــذه المصاريــف فــي بنــد أعبــاء تمويليــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:

المعايير المطبقةللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016البيان

بآالف الرياالت السعودية

SOCPA)32,448(إطفاء مصاريف مؤجلة

SOCPA)100,162(اعباء مرابحة اسالمية

SOCPA)253,374(أعباء صكوك إسالمية

IFRS)385,984(أعباء تمويلية
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28/م: مطابقة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2016

)SOCPA( وفقا  للمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

 )IFRS(
كما في 31 ديسمبر 2016كما في 31 ديسمبر 2016

بآالف الرياالت السعوديةالبيانبآالف الرياالت السعوديةالبيان

رأس المالرأس المال

10,800,000الرصيد  كما في 1 يناير 10,800,0002016الرصيد  كما في 1 يناير 2016

10,800,000الرصيد كما في  31 ديسمبر 10,800,0002016الرصيد كما في  31 ديسمبر 2016

احتياطي نظامياحتياطي نظامي

978,300الرصيد  كما في 1 يناير 978,3002016الرصيد  كما في 1 يناير 2016

25,083المحول من االرباح المبقاة 25,083المحول من االرباح المبقاة 

1,003,383الرصيد كما في  31 ديسمبر 1,003,3832016الرصيد كما في  31 ديسمبر 2016

األرباح المبقاةاألرباح المبقاة

6,148,373الرصيد  كما في 1 يناير 6,148,3732016الرصيد  كما في 1 يناير 2016

250,834صافي ربح السنة250,834صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر

)25,083(المحول إلى احتياطي نظامي)25,083(المحول إلى احتياطي نظامي

6,374,124الرصيد كما في  31 ديسمبر 6,374,1242016الرصيد كما في  31 ديسمبر 2016

18,177,507مجموع حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 18,177,5072016مجموع حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2016

29 . اعتماد القوائم المالية الموحدة 

اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 15 جمادى األول 1439 هـ الموافق  1 فبراير 2018م.
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info@alarkan.com
www.daralarkan.com
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