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رأس مال

أصــول بقيمة

إســتثمارات فــي األراضي 
والعقارات

مليــار ريال ســعودي

مليــار ريال ســعودي

مليــار ريال ســعودي

إطالق »ميرابيليا« أول 
مرحلة في مشروع 

»شمس الرياض« في 
العاصمة السعودية.

اطالق مشروع
برج »فلورنس حبي«

في دبي كأول
مشروع للشركة خارج 

السعودية.

إفتتاح
المركز التجاري
»القصر مول«
في الرياض

إصدار صكوك في آذار 
2018م بقيمة 500 

مليون دوالر ويستحق 
في أبريل 2023م 

وتم إدراجه في سوق
NASDAQ في دبي.

إصدار أول صكوك 
للشركة بقيمة 600 

مليون دوالر في شباط 
2007م ويستحق في 
آذار 2010م وتم إدراجه 
 NASDAQ في سوق

في دبي

إدراج أسهم
دار األركان

في السوق المالية 
السعودية )تداول(

تحولت دار األركان 
لشركة مساهمة 

بقرار وزاري رقم 1021 

تأسيس الشركة
في 28 ديسمبر 

1994م 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الكرام، االخوة المساهمين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،،

يسرني، باإلنابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أن أقدم لكم 

 31 بتاريخ  المنتهية  المالية  السنة  عن  السنوي  التقرير 

2018م.  ديسمبر 

لقد فاقت دار األركان التوقعات في عام 2018م، وأظهرت 

أن التغيير في االستراتيجية كان حقيقيا وأسفر عن نتائج 

ايرادات  في  المائة  في   35 بلغ  الذي  النمو  ان  متميزة. 

استراتيجيتنا  تنفيذ  على  قدرتنا  على  لنا  الشركة شهادة 

بالرغم من تحديات السوق المحلية واالقليمية والعالمية. 

واألكثر أهمية من ذلك ان هذا األمر يؤكد صحة وبعد نظر 

الواقعة  األراضي  في  وتوسعنا  لالستحواذ،  استراتيجيتنا 

في أطراف المدن مستفيدين بالتالي من التوسع العمراني 

ومن الطلب المتزايد على قطع األراضي خارج نطاق األراضي 

البيضاء الخاضعة للضريبة.

أحرزنا في عام 2018م مزيدا من التقدم حيث تم تدشين 

العربية  المملكة  في  الرياض  شمس  الرائد  مشروعنا 

ستقبل بحفاوة بالغة، وحققت 
ُ
السعودية في مايو والذي ا

التصاميم  ذات  ميرابيليا  مشروع  من  األولى  المرحلة 

التجارية  العالمة  ذو  االسم  كافالي-  روبيرتو  من  الداخلية 

الفاخرة- مبيعات مشجعة للغاية، مما يبشر إيجابيا للمراحل 

األخرى التي نخطط إلطالقها في العام المقبل.

بنهاية عام  الذي تم تدشينه  دبي  أن مشروعنا في  كما 

دبي،  قناة/خور  على  الفاخر  السكني  البرج  وهو  2017م، 

ويعتبر أول مشروع دولي لدينا، يستمر في التقدم بصورة 

االقليمي.  الصعيد  على  السوق  تحديات  رغم  ممتازة، 

بين  الممتازة  سمعتنا  من  لالستفادة  استراتيجيتنا  ان 

مجال  في  المميزة  وقدرتنا  السعوديين  المستثمرين 

التسويق، مع بناء أكبر قوة مبيعات مباشرة في المملكة 

المبيعات  من   70% انجاز  من  تمكنا  حيث  نجاحا  حققت 

للسعوديين في السوق المحلي.

كما استمرينا في استكشاف الفرص العالمية خالل عام 

تجذب  التي  األسواق  استهداف  مبدأ  اتباع  مع  2018م، 

المستثمرين السعوديين حصرا. وفي هذا الصدد، استحوذنا 

على أول قطعة ارض في البوسنة بالحد األدنى من المخاطرة 

بهدف تنويع محفظة المشروعات. كما أن نهجنا يبقى في 

غاية التحفظ حيث نتعلم ونتكيف طبقا لظروف السوق في 

البوسنة ونصمم منتجات جاذبة للمستثمرين السعوديين. 

الميزانية،  في  السيولة  وتوفير  القوية  المالية  بالمالئة  أحتفظنا 
للسوق  االنتعاش  عودة  مع  المال  رأس  الستثمار  استعدادا 
المرونة  هذه  لنا  تسمح  وسوف  األخير،  الركود  بعد  السعودية 

باغتنام فرص جاذبة 

خالل  من  الفعالة  المالية  اإلدارة  دائًما  األركان  دار  تتبنى 

ادارة الموارد المالية واستخدامها بأفضل طريقة ممكنة، 

اإلصدار  هو  2018م  لعام  المهمة  اإلنجازات  أحد  وكان 

تم  دوالر  مليون   500 بقيمة  إسالمية  لصكوك  الناجح 

عقد  من  أكثر  بعد  المستثمرين.  قبل  من  فيها  االكتتاب 

والدين  المال  رأس  أسواق  مع  عالقتنا  خالل  الزمن  من 

في  الرائدة  السعودية  الشركة  بكوننا  نفتخر  العالمية، 

هذا المجال، كما نفتخر بالثقة التي يوليها لنا مستثمري 

االئتمان في إدارة رؤوس أموالهم.

القوية وتوفير  المالية  بالمالئة  عالوة على ذلك، احتفظنا 

المال   رأس  الستثمار  استعدادا  الميزانية،  في  السيولة 

مع عودة االنتعاش للسوق السعودية بعد الركود األخير، 

وسوف تسمح لنا هذہ المرونة باغتنام فرص جاذبة وتجعل 

منا الشريك المفضل للمؤسسات الخاصة والحكومية الباحثة 

عن شريك متخصص في التطوير العقاري. كما قمنا بزيادة 

استثماراتنا في األراضي، حيث يمثل تدني األسعار الحالي 

في األسواق فرصة جذابة لالستثمار وتحقيق عوائد جيدة 

على المدى المتوسط والطويل. 

تحديث  في  فعاال  دورا  الجديد  اإلدارة  لفريق  كان  لقد 

قدرات الشركة، حيث ان الهدف األساسي هو بناء قدراتنا 

السوق  دورات  خالل  تنافسيتنا  وتحسين  المؤسساتية 

المختلفة.

في عام 2018م أعلنا لألسواق عن عزمنا على إدراج أصول 

التأجير لدينا كشركة مستقلة، ويأتي في مقدمة اصولها 

العملية  هذہ  وتتواصل  مول(.  )القصر  التجاري  القصر  مركز 

مع المستشارين والجهات النظامية ونتوقع ان تكتمل في 

العام القادم.

 تعتبر دار األركان  شركة رائدة في مجال التطوير العقاري 

في المملكة، ويعتبر قطاع التطوير العقاري مساهم رئيس 

2030م، فإن  في االقتصاد. واسترشادا برؤية السعودية 

حلولنا تهدف الى القيام بدور أساسي في تعزيز االقتصاد 

ومواكبة االتجاهات واالحتياجات المجتمعية المتطورة.

مليون   540 بقيمة  أرباح  بتوزيع  قمنا  2018م،  عام  في 

ريال سعودي عن نتائج عام 2017م. وهي مبادرة لمكافأة 

الفرصة  هذہ  وننتهز  بجانبنا،  وقفوا  الذين  مستثمرينا 

لشكرهم على دعمهم المستمر.

أعضاء  زمالئي  شخصيا  ألشكر  المناسبة  هذہ  واستغل 

مجلس اإلدارة لمشورتهم الصادقة والحكيمة اثناء هذہ 

عن  اعبر  ان  أيضا  أود  اإلدارة  مجلس  عن  وباإلنابة  السنة. 

لعملهم  الموظفين  وجميع  األركان  دار  إلدارة  امتناني 

لوال  الممتازة  النتائج  تلك  لنحقق  نكن  لم  حيث  الدؤوب، 

االستثنائي  والتفاني  اظهروها  التي  العمل  أخالقيات 

الذي أبدوہ. 

تاريخ  في  ا 
ً
ممتاز آخرا  عاًما  2018م  العام  كان  لقد 

شركتنا. ومرة أخرى أثبتنا قدرتنا على تحقيق النجاح رغم 

نعدكم  المستقبل،  نحو  بتفاؤل  تطلعنا  ومع  التحديات. 

األركان  دار  ان  واثقون  ونحن  طموحاتنا  في  بالمثابرة 

المساهمين. لحقوق  إضافة  ستحقق 

يـوسـف بن عبداهلل الـشـالش
رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير االستراتيجي

الرئيس التنفيذي

كلفن كووك هان سيم

الكرام، االخوة المساهمين 

سوق  في  مدرج  سعودي  عقاري  مطور  أكبر  باعتبارها 

األسهم، تلعب دار األركان دورا محوريا في فهم وريادة 

التحول الذي يحدث في سوق العقارات السعودي.

ومن هذا المنطلق، تشارك دار األركان بفعالية في عملية 

قطاع  على  ستؤثر  التي  المجتمعية  االتجاهات  تحديد 

هذە  القادمة.  للسنوات  المملكة  في  العقاري  التطوير 

المبنية  العقاري  السوق  متطلبات  استقراء  على  القدرة 

على تاريخ عريق من مساهمة الشركة في مجاالت التطوير 

العقاري وتنفيذها لمشاريع في معظم المناطق العمرانية 

في المملكة.

بأننا حققنا في عام 2018م،  ونحن اليوم فخورون بأن نعلن 

معدل سعودة القوى العاملة للوظائف تجاوز نسبة 55%، 

والكوادر  المواهب  عن  للبحث  دائما  السعي  نواصل  كما 

السعودية لشغل المناصب الهامة والقيادية في الشركة. 

تمكين  في  استباقي  بشكل  استثمرنا  ذلك،  على  عالوة 

لتمكين  برنامًجا  وأطلقنا  الشركة  لدى  النسائية  الكوادر 

وتعزيزها.  السعودية  النسائية  المواهب  وتحديد  المرأة 

القوى  في  النساء  من   %34 من  أكثر  وجود  من  وبالرغم 

العاملة لدينا، فإننا نطمح ألن نكون الرواد في جذب الكوادر 

النساء  لدى  المفضلة  العمل  جهة  نكون  وأن  النسائية 

السعوديات.

وأنظمة  موظفينا  في  االستثمار  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

عام  كان  فقد  الربحية.  حساب  على  يكن  لم  العمليات 

ليس  وذلك  المالي،  األداء  حيث  من  ايجابيا  عاًما  2018م 

وانما  السيولة،  من  عال  مستوى  على  بالمحافظة  فقط 

قرارتنا  تعتمد  بفاعلية.  تكاليفنا  إدارة  على  بالتركيز  أيضا 

االستثمارية على دراسات جدوى تفصيلية مما يدعم ربحية 

االستثمارات. 

بالتحديات في  عام 2018م كان مليء  ان  الرغم من  على 

سوق العقارات، اال اننا نتوقع ان تتحسن معطيات السوق 

خالل الفترة القادمة مما سيسمح لدار األركان باستخدام 

قدراتها المميزة في فهم االتجاهات الناشئة، واالبتكار في 

المنتج، وخدمة العمالء بجودة عالية، أضف الى ذلك كفاءة 

المالءة المالية، ونحن بدون أدنى شك واثقون من مواصلة 

طريق النجاح.

يضمنه  النجاح  إلى  الطريق  »ان  مبدأ  تطبيق  على   
ً
وحرصا

قمنا  الصدد  هذا  وفي  بالتفاصيل«،  الدقيق  االهتمام 

لدينا  والسياسات  التشغيل  أنظمة  معظم  بتحديث 

للحفاظ على ميزاتنا التنافسية. كما أننا نقوم بإستخدام 

المؤسساتية  الموارد  لتخطيط  حديث  معلوماتي  نظام 

ونماذج إعداد التقارير والذي يتوافق مع أنظمة التشغيل، 

لنا مراقبة األنشطة والعمليات والتحكم فيها  مما يتيح 

بشكل أفضل، وكذلك الحد من البيروقراطية، واألهم من 

ذلك هو منحنا القدرة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

للشركة  التنافسية  الميزة  في  األساسي  المكون  ان 

ان  مباشرة.  األسواق  الى  الوصول  على  قدرتنا  من  يأتي 

ذوي  من  موظف   120 من  يتكون  لدينا  المبيعات  فريق 

فريق  يدعمهم  العقاري،  السوق  في  الواسعة  الخبرة 

للتسويق مبدع وقادر على الوصول إلى عمالئنا عبر قنوات 

متعددة، مما يضمن مستويات رائدة في خدمة العمالء.  

شهد عام 2018م استمرار عجلة التطوير العقاري للشركة، 

بتقديم  فارقة  عالمة  الرياض  شمس  مشروع  ويعتبر 

احتياجات  تلبي  التي  والمنتجات  والتصاميم  المفاهيم 

السعوديين من مالك المنازل والمستثمرين الجدد.

ولقد شرعت اإلدارة في تحديث قدرات الشركة، وذلك إلعادة 

مما  الرؤية 2030م،  بمبادئ   
ً
استرشادا دائما  قدراتنا،  بناء 

المستقبلية  أو  الحالية  التحديات  التعاطي مع  يمكننا من 

التي سوف تواجهنا.

كلمة الرئيس التنفيذي للشركة

إن عام 2018م كان مليء بالتحديات في سوق العقارات، اال اننا 
نتوقع ان تتحسن معطيات السوق خالل الفترة القادمة 
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السوق السعودي
يمثــل الســوق الســعودي فرصــة نمــو طويلــة األجــل للتطويــر العقــاري وترتكــز محــركات النمــو علــى أربــع ركائز وهي:

إجمالــي  يصــل  أن  المتوقــع  ومــن  الســكان،  عــدد  مــن   %60 مــن  أكثــر  الثالثيــن  الســن  دون  الســكان  يمثــل  اذ  ومتزايــدة  عاليــة  الشــباب  الســكان  نســبة 

2025م. ويــؤدي تزايــد حركــة اليــد العاملــة وتغيــر المعاييــر االجتماعيــة إلــى تزايــد الطلــب علــى المســاكن  35.5 مليــون بحلــول عــام  عــدد الســكان إلــى 

 .
ً
حديثــا المنشــأة  واألســر  الشــباب  للمهنييــن  المخصصــة 

التعــداد الســكاني )الجنــس/ العمــر(

2018م( المصــدر: الهيئــة العامــة لإلحصــاء )

اتجاهــات ديموغرافيــة إيجابيــة

انخفــاض نســبة امتــالك المســكن 

العجــز الهيكلــي فــي العرض 

تركيــز الحكومــة ودعمهــا 

يســعى  وعندمــا  الحجــم.  فــي  المماثــل  االقتصــاد  ذات  البلــدان  مــع   
ً

مقارنــة نســبًيا  منخفضــة  للســعوديين   %47 الحاليــة  المســكن  امتــالك  نســبة  وتعــد 

ســيزيد. الســكنية  الوحــدات  علــى  الطلــب  فــإن  المســكن  المتــالك  الســعوديون 

* 47% يمثلــون المواطنيــن الســعوديين فقــط و30% تمثــل النســبة أخذيــن فــي عيــن اإلعتبــار عــدد الســكان الكامــل مــن المقيميــن والمواطنيــن 

المصدر:البنــك األهلــي

www.worldometers.inf :المصــدر

التعــداد الســكاني )مليــون نســمة(

تقرير السنوي 2018

% 47

نســبة اإلمتــاك الســكني
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ــى المســاكن والعــرض  ــب األساســي عل ــن الطل ــة مــن ضعــف العــرض ممــا وســع الفجــوة بي ــة الســعودية بمرحل لقــد مــر ســوق اإلســكان فــي المملكــة العربي

ــوزارة.  ــادارات ال ــاء علــى مب ــم االنتظــار بن 15 ســنة ويتــم تحديــث قوائ ــى  ــم االنتظــار فــي وزارة اإلســكان إل ــت قوائ ــاح. حيــث وصل المت

2030م والتــي يمثــل فيهــا  2020م وباإلضافــة إلــى برنامــج رؤيــة  ومــع ذلــك، فــإن الحكومــة ومــن خــالل أهدافهــا االســتراتيجية لــوزارة اإلســكان لعــام 

اإلســكان أحــد األعمــدة، تدعــم القطــاع بنشــاط. إن اإلطــار التنظيمــي لــكل مــن تيســير تراخيــص التطويــر باإلضافــة إلــى تقديــم هيــاكل جديــدة مثــل البيــع 

علــى الخارطــة يــؤدي إلــى تحســين بيئــة التشــغيل للمطوريــن. 

المصــدر: برنامــج التحــول الوطنــي 2020م

المســتهدف نســبة االساسمؤشــرات األداء الرئيســيةالهــدف االســتراتيجي

2020م

النســبة الدوليــةالنســبة اإلقليميــة

تحســين أداء القطــاع 
العقــاري وزيادة 
مســاهمته في 

إجمالــي الناتــج المحلــي

نســبة مســاهمة القطــاع العقــاري في 
إجمالــي الناتــج المحلــي

%5%10%13%20

11%6%7%4%معــدل النمــو الســنوي فــي القطــاع العقاري

متوســط الوقــت الــالزم للحصــول على 
الموافقــة والتراخيــص لمشــاريع التطويــر 

العقــاري الســكنية الجديــدة
 26 يوم 44 يوم 60 يوم 730 يوم 

تحفيــز المعــروض 
مــن العقارات ورفع 
اإلنتاجيــة لتزويــد 

المنتجــات الســكنية 
بالســعر والجودة 

المناســبة

مضاعــف تكلفــة وحــدة الســكن مــن إجمالي 
الدخــل الســنوي للفرد

1056.73

النســبة المئويــة للوحــدات الســكنية المطورة 
30%10%مــن قبــل مطوري العقــارات المعتمدين

النســبة المئويــة للوحــدات الســكنية المتاحة 
)الجديــدة والشــاغرة( إلــى العدد اإلجمالي 

للمواطنيــن المؤهليــن لإلعانات 
%10%50

تمكيــن المواطنيــن مــن 
الحصــول علــى التمويل 
المناســب من إســكان

64%48%52%47%نســبة األســر الســعودية التي تمتلك منازل 

نســبة التمويــل العقــاري إلجمالي الناتج 
75%16%15%8%المحلــي غيــر النفطي

نســبة األســر التي حصلت على إعانة إســكان 
من مجموع األســر المســجلة في مســارات 

لملكية ا
%0%40

نســبة األســر التي حصلت على دعم اإلســكان 
لتأهيلهــا للحصــول على تمويل إســكان

%0%60

متوســط فتــرة االنتظــار للحصــول على تمويل 
إسكان

 5 عام 15 عام

 فــي الــدور االقتصــادي الحالــي. واســتمر إجمالــي قيــم الصفقــات وحجمهــا 
ً
 أضافيــا

ً
2018م عامــا وفــي مقابــل هــذا  االتجــاە اإليجابــي طويــل األجــل، كان عــام 

بالتراجــع كمــا وانخفضــت أســعار العقــارات للســنة الرابعــة علــى التوالــي.

المصــدر: الهيئــة العامــة لإلحصــاء 

مؤشــر ســعر العقــار في الســعودية

تقرير السنوي 2018

المصــدر: وزارة العدل

قيمــة المعامــات العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية )مليــار ريــال( 

265
224

143

342

441
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www.statista.com :المصــدر

المصــدر: وزارة الماليــة

الزيــادة فــي الناتــج المحلي

األداء المالــي )مليــار ريال(

60 دوالر لمعظــم الســنة ممــا أدى إلــى انخفــاض العجــز وســمح للحكومــة باإلعــالن عــن ميزانيــة  2018م ارتفــع ســعر النفــط إلــى مــا فــوق  وفــي عــام 

عــودة  إلــى  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن  العقــاري  التمويــل  ســوق  فــي  الســيولة  تحســن  جانــب  إلــى  االقتصــادي  النشــاط  زيــادة  إن  2019م.  لعــام  قياســية 

االزدهــار فــي ســوق العقــارات.

ال يــزال ســوق العقــارات فــي قبضــة أزمــة دوريــة بعــد تصحيــح أســعار النفــط فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2014م ممــا أدى إلــى عجــز كبيــر فــي ميزانيــة الدولــة ممــا 

أدى إلــى اصالحــات اقتصاديــة هيكليــة وماليــة. وفاقــم هــذا الضعــف فــي الســوق نــدرة الحصــول علــى تمويــل اإلســكان وســوق التمويــل العقــاري.

فــي  الرائــدة  مكانتنــا  تعزيــز 
مطــور  كأفضــل  المملكــة 
عقاريــة  حلــول  يقــدم  عقــاري، 
للســعوديين  ومبتكــرة  رائــدة 

كانــوا. أينمــا 

ســكنية  مجتمعــات  نبتكــر  أن 
وثقافيــة  تجاريــة  وبيئــات 
تطلعــات  تلبــي  وترفيهيــه 
المجتمــع الســعودي المتطــور، 
معظميــن بذلــك الفوائــد المالية 
لمســتثمرينا. االجــل  طويلــة 

االستراتيجية 

الرؤية

الركائز االستراتيجية للشركة

الرسالة

- تهدف شركة
دار األركان إلى 

أن تكون الشريك 
العقاري المختار 

للمستثمرين 
السعوديين، سواء 
كان ذلك للمسكن 

األساسي في 
المملكة، أو في 
أماكن أخرى حيث 

يبحثون عن مساكن 
ثانية أو عوائد 

استثمارية جذابة.  

- في المنتج من خالل 

توفير مجتمعات 

عمرانية متكاملة 

وبيئات طموحة 

ومتطلعة نحو األفضل.

- لدى شركة دار 

األركان محفظة مميزة 

من األراضي العقارية. 

- إدارة المركز 

المالي للشركة 

بصورة متحفظة مع 

التركيز على السيولة 

والمرونة.

- باعتبارها شركة 

رائدة مدرجة في سوق 

األسهم السعودية  

“تداول” فإن دار 

األركان تسعى جاهدة 

لتحقيق أعلى العوائد 

لمساهميها، مع 

عدم إغفال المصلحة 

العامة.

- نحن واثقون أنه 

اليمكن النجاح بدون 

أخالقيات عمل مثالية 

والتفاني من قبل 

موظفينا المخلصين.  

- نحن نؤمن وبشدة 

بدور وقيمة رأس 

المال البشري لتطوير 

وتحقيق النجاح لكل 

من شركة دار األركان 

والمملكة العربية 

السعودية بشكل عام.

- نحن ندعم إشــراك 

المــرأة في القوة 

العاملــة ونفخر 

بســجلنا بذلك.

- نحن نتيح التدرج 

الوظيفي وفرص 

التدريب لموظفينا.

- في التوزيع من 

خالل تطبيق أساليب 

التسويق المتطورة.

- نحن نهدف إلى 

االستفادة من 

محفظتنا العقارية 

وتحقيق أقصى العوائد 

الممكنة.

- تعد شركة

دار األركان رائدة

في أسواق االئتمان 

للشركات في 

المملكة العربية 

السعودية وتواصل 

شراكتها مع 

المستثمرين في 

الصكوك العالمية 

لدعم إمكانية الحصول 

على رأس مال للنمو.

- في الهياكل

من خالل توفير حلول 

مالية شاملة.

ينصب تركيزنا 

علــى خدمة عمائنا 

السعوديين في

الداخل والخارج

االبتــكار هو جوهر 

هويتنا

تفعيل واستثمار 

األراضي العقارية 

لتحقيــق عوائد عالية

الحفــاظ على هيكل 

رأس المال منظم 

وفعال مدعوم 

بعاقات ممتازة 

مع أسواق المال 

العالمية

تحقيق أقصى 

العوائد للمساهمين

جذب واستقطاب 

الخبرات والكفاءات 

البشرية 
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نموذج عمل الشركة

تتمتــع دار األركان بخبــرة عميقــة فــي الســوق الســعودي وتاريــخ طويــل ســمحا لهــا بتقديــم نمــوذج عمــل فعــال.

ان مــن اهم اإلدارات نموًا في الشــركة 

هــي إدارة الممتلــكات والتأجير والتي 

تتكــون من القصر مول والمشــاريع 

ومجمــع باريزيانا الســكني وأبراج 

العزيزيــة. ومــن أهم أهداف اإلدارة هي 

المحافظــة على رضاء المســتأجرين 

من خالل:

اإلستثمار

في األراضي 

إدارة الممتلكات 

والتأجير

التطوير 

العقاري

- امتالك قطع األراضي
أو تخصيصها ألغراض التطوير. 

- امتالك قطع أراضي
استراتيجية مع رؤية طويلة 

األجل التجاهات التنمية 
العمرانية في المدن الرئيسية.

- االحتفاظ بخبرة مميزة من 
التعامل مع العمالء في القصر 

مول واألصول األخرى.

- إضافة قيمة إلى االراضي 
من خالل أعمال البنية التحتية 
والتخطيط الرئيسي قبل البيع 
عن طريق السماسرة ومباشرة 

للمطورين الصغار.

- تحقيق التوازن وتقديم
منتجات ذات جودة الي مزيج

من المستأجرين.

- التأكد من تنفيذ خطة
صيانة دورية للمحافظة

على الممتلكات.

- التصميم: المخطط العام 

األولي والتفصيلي. 

- البيع: من خالل فريق المبيعات 

المباشرة وكذلك من خالل 
التعاون مع الوكاالت العقارية 
لتقديم نموذج بيع على الخارطة.

- البناء: إدارة المشروع مع 

المقاولين مع التركيز على 
مراقبة التكاليف ومعايير 

الجودة.

ــر ســكنية  ــة الضخمــة ذات االســتخدام المتعــدد، مــن مشــاريع تطوي ــر المجتمعــات العمراني ــدة فــي تطوي ــر العقــاري شــركة رائ تعــد شــركة دار األركان للتطوي

ــة. ــة أو تجــارة التجزئ أو تجاري

تطوير العقارات السكنية والتجارية 
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شمس الرياض
فــي موقــع اســتراتيجي شــمال غــرب العاصمــة الريــاض، ومطــل علــى وادي حنيفــة ذو المناظــر الخالبــة، مشــروع شــمس الريــاض، يعــد أحــد أكبــر مشــروعات التطويــر 

ــع، مقســمة علــى خمســة مناطــق. بعــد بيــع المنطقــة  ــر مرب ــة فــي المملكــة. المشــروع يتكــون مــن مســاحة إجماليــة قدرهــا 5 مليــون مت للمجتمعــات المتكامل

الثانيــة باجمالــي مســاحة وقدرهــا 1.8 مليــون متــر مربــع لشــركة ســابك، حيــث أنشــأت ســابك مجمعــا ســكنيا لموظفيهــم، تقــوم دار األركان بتطويــر األجــزاء 

ــع.  الباقيــة علــى مســاحة وقدرهــا 3.2 مليــون متــر مرب

ــدة، أهمهــا  ــا عدي ــع المشــروع بمزاي ــة المعــروض. ويتمت ــي مــن قل ــي تعان ــل المتوســط وفــوق المتوســط، والت ــاض شــريحة الدخ يســتهدف مشــروع شــمس الري

تقديــم نمــوذج متكامــل للمجتمــع العمرانــي، والــذي يتضمــن العناصــر المتكاملــة مــن ســكني، تجــاري، فندقــي، ترفيهــي، رياضــي، طبــي وتعليمــي. كمــا اســتغل 

ــز مــن خــالل الســاحات الفســيحة والمســطحات الخضــراء.  ــق جــو ممي المشــروع إطاللتــه الســاحرة علــى وادي حنيفــة لخل

خــالل عــام 2018م، تــم اطــالق المرحلــة األولــى )المنطقــة Zone 4B( تحــت مســمى ميرابيليــا، والتــي تتضمــن 218 فيــال وقصــر بالتعــاون مــع روبرتــو كافالــي 

للتصاميــم الداخليــة. وقــد تــم البــدء بعمليــات التســويق والبيــع علــى الخارطــة، مــن خــالل نظــام وافــي التابــع لــوزارة االســكان، وقــد تحقــق حتــى تاريخــه أكثــر مــن 

ــة االولــى. ــة مــن مبيعــات المرحل 50 فــي المائ

وقــد تــم المباشــرة فــي تطويــر البنيــة التحتيــة وانشــاء نماذج فيــالت لهذہ المنطقة. وجــاري العمل على اســتكمال الموافقات الطالق باقــي المناطق.
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برج فلورنس حبي
ــاة دبــي المائيــة،  I Love Florence(، علــى قن ــرج فلورنــس ُحبــي ) 2017م، بإطــالق ب قدمــت دار األركان باكــورة مشــاريع التطويــر العقــاري الدوليــة فــي ديســمبر 

218 مليــون دوالر أمريكــي(. ــال ســعودي ) 817 مليــون ري فــي منطقــة الخليــج التجــاري. وتبلــغ قيمتــه 

Roberto Cavalli(، ويتمتــع باطاللــة علــى الواجهــة المائيــة للقنــاة،  ا فاخــرة بتصميمــات مــن إبــداع المصمــم العالمــي روبرتــو كافالــي )
ً

ويضــم البــرج شــقق

ــي. ــي دب ــع ف ــم المواق ــن اه ــرب م ــه بالق ــز موقع ــة لتمي باإلضاف

ــا الســعوديين الــى  ــج مشــجعة حيــث وصــل حجــم المبيعــات لعمالئن 2018م والتــي حققــت نتائ ــة البيــع علــى الخارطــة فــي الســعودية فــي عــام  تــم إطــالق حمل

2018م. فيمــا يتعلــق بأعمــال الحفــر والتأســيس فقــد تــم اكمالهــا وتقــوم دار األركان بتعييــن   70 فــي المئــة مــن اجمالــي المبيعــات حتــى نهايــة عــام 

ــة. ــة التالي ــي المرحل ــاء ف ــدء البن ــاول لب مق

تقرير السنوي 2018
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شمس العروس
ــى  ــة، عل ــة جــدة شــرقي وســط المدين ــة التخطيــط، ويتمتــع بموقــع اســتراتيجي فــي مدين شــمس العــروس هــو مــن مشــاريع المجتمعــات الســكنية المكتمل

امتــداد شــارع فلســطين، أحــد أهــم الطــرق التجاريــة الحيويــة. 
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4 مناطــق باإلضافــة الــى  4( موزعــة علــى  862,641 متــر مربــع ويتضمــن المشــروع عــددا مــن األبنيــة منخفضــة االرتفــاع )ارضــي +  إجمالــي مســاحة األرض هــي 

ــة لســكان المشــروع. ــة لتقديــم الخدمــات الضروري محــالت تجاري

فــي عــام 2018م، تــم تنفيــذ أعمــال البنيــة التحتيــة وتحديــث المخططــات اســتعداًدا إلطــالق مبيعــات البيــع علــى الخارطــة فــي عــام 2019م.
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مشروع نعيم الجوار
2,2 مليــون متــر  يقــع مشــروع نعيــم الجــوار جنــوب غــرب المدينــة المنــورة، وفــي نطــاق الحــرم النبــوي الشــريف. تبلــغ مســاحة المشــروع اإلجماليــة حوالــي 

499 فيــال بالمشــروع وتقــوم ببيــع مــا تبقــى منهــا.  مربــع حيــث جــرى تطويــر كامــل المخطــط وتقســيمه إلــى قطــع أراضــي مطــورة. انتهــت الشــركة مــن بنــاء 

499 2.2
مليــون متــر مربع

العــدد اإلجمالــي للفيالت مســاحة المشــروع اإلجماليــة

وحدة

مشــروع نعيــم الجــوار باألرقام

تقرير السنوي 2018
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مجمع باريزيانا
المشــروع فــي حــي  يقــع  المملكــة.  دار األركان فــي  تنفيــذە مــن قبــل شــركة  تــم  أكبــر مجمــع ســكني متكامــل  )القصــر ســابقا(  باريزيانــا  يعتبــر مشــروع 

يالئــم متطلبــات  المتوســط كمــا  الدخــل  يناســب أســلوب حيــاة األســر ذات  الــذي  الرحــب  الحديــث ومخططــه  بتصميمــه  الريــاض، ويمتــاز  بمدينــة  الســويدي 

التجاريــة  والمنطقــة  الرئيســية  الحكوميــة  الجهــات  إلــى  الوصــول  ميــزة  لقاطنيــه  المجمــع  ويوفــر  التجاريــة.  والشــركات  والمؤسســات  الحكوميــة  الجهــات 

بــكل يســر وســهولة، وذلــك بفضــل موقعــه المحــاذي لطريــق الملــك فهــد. المركزيــة 

3500 وحــدة مكونــة مــن وحــدات مخصصــة للتأجيــر وأخــرى للبيــع مــن ضمنهــا شــقق، فيــالت، مكاتــب ومعــارض. يمثــل  ويتكــون إجمالــي المشــروع مــن حوالــي 

ــق  ــذي يجمــع الحدائ ــث تســتمتع األســر بتصميمــه الحضــري الرحــب ال ــة والشــاملة بالمملكــة، حي  للمجمعــات الســكنية المتكامل
ً
ــدا  رائ

ً
ــا ــا نموذج مجمــع باريزيان

ــة. والمتنزهــات والمــدارس والمحــالت التجاري

2018م تقديــم مجموعــة مــن الوحــدات الســكنية فــي شــراكة مــع وزارة اإلســكان للمســتفيدين مــن برنامــج “ســكني” وال  ــا خــالل عــام  شــهد مجمــع باريزيان

ــة. ــزال هــذە المبيعــات متواصل ت
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مشروع جمان
8,2( مليــون متــر مربــع مــن األراضــي شــبه المغمــورة علــى ســاحل  يقــع المشــروع فــي المنطقــة الشــرقية قبالــة خليــج تــاروت. وتبلــغ مســاحة المشــروع )

 لالتفاقيــة المبرمــة مــع المــالك بتاريــخ 4/22/ 2014م. وبموجــب هــذە االتفاقيــة فــإن شــركة دار األركان 
ً
الخليــج العربــي والتــي ســيتم اســتصالحها وفقــا

هــي مديــر التطويــر للمشــروع كمــا تملــك حصــة نســبتها 18,3% مــن األرض.

32

ــي والتعليمــي والترفيهــي والرياضــي   لمجتمــع متكامــل متعــدد االســتخدامات، كاالســتخدام الســكني والفندقــي والتجــاري والطب
ً
يضــم المشــروع مخططــا

وباإلضافــة إلــى إنشــاء مجمــع تجــاري. 

 الســتراتيجية التطويــر القائمــة علــى دراســات الجــدوى 
ً
اســتكملت دار األركان مرحلــة التصاميــم مــا قبــل األوليــة للمخطــط العــام لمشــروع جمــان وفقــا

الدمــام  البلديــة والقرويــة وأمانــة مدينــة  بمــا فيهــا وزارة الشــئون  المعنيــة  الجهــات  العديــد مــن  المناقشــات مــع  االقتصاديــة والســوقية. وقــد تواصلــت 

إلــى مرحلــة التطويــر النهائــي للمخطــط العــام. لالســتماع لوجهــات نظرهــم وإرشــاداتهم مــن أجــل االنتقــال 
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مشروع تطوير منطقة قصر خزام
تأسســت شــركة خــزام العقاريــة، شــركة ذات مســئولية محــدودة، ليكــون مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة جــدة، وتمتلــك فيهــا شــركة جــدة للتنميــة والتطويــر 

العمرانــي نســبة )49%( وشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري مــن خــالل شــركة دار األركان للمشــاريع )المملوكــة بالكامــل لشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري( 

مــا نســبته )%51(.

ــر المناطــق  ــه أضخــم مشــروع لمعالجــة وتطوي ــى أن ــه عل ــاء المحيطــة بهــا؛ وينظــر إلي ــزام واألحي ــر منطقــة قصــر خ ــى تطوي ــة إل ويهــدف تأســيس الشــركة العقاري

ــه  ــز رحمــه الل ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــك عب ــن الشــريفين المل ــه خــادم الحرمي ــة كريمــة مــن المغفــور ل ــادرة برعاي العشــوائية فــي منطقــة جــدة. وقــد حظيــت هــذہ المب

ــر األســاس لهــذا المشــروع التنمــوي الطمــوح.  عندمــا وضــع حج

إدارة الممتلكات والتأجير

2017م  ديســمبر   28 فــي  األركان  دار  إدارة شــركة  مجلــس  قــرار  ضــوء  علــى  وذلــك  التأجيريــة  الشــركة  اصــول  علــى  التركيــز  إعــادة  2018م  عــام  شــهد 

العقــاري.  للتطويــر  األركان  دار  لشــركة   %100 بنســبة  المملوكــة  للعقــارات،  األركان  دار  شــركة  أســهم  مــن   %30 طــرح  علــى  بالموافقــة 

ومــن هــذا المنطلــق، فقــد كان تركيــز اإلدارة خــالل عــام 2018م علــى تحســين العمليــات وتطويــر االنظمــة واســتقطاب الكــوادر الوطنيــة المميــزة وتدريبهــم.

2018م مــا يمثــل )2.11%( مــن إجمالــي إيــرادات  136 مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة عــام  وفــي هــذا الســياق، بلغــت اإليــرادات مــن األصــول المؤجــرة 

ــرادات كان ســببه ضعــف الســوق التاجيــري بشــكل عــام، باإلضافــة الــى إعــادة  2017م. هــذا االنخفــاض فــي اإلي 150 مليــون و)3.17%( لعــام  ــل  الشــركة مقاب

ــت اتخــاذ مجموعــة  ــا التــي أجل ــث قداراتن ــد عــدد مــن العقــود وتحدي ــدة مــن المســتأجرين، توقيــت تجدي ــر الســتهداف شــريحة جدي ــات التأجي صياغــة بعــض إتفاقي

مــن القــرارات.

ــة خدمــة  2018م علــى االرتقــاء بمســتوى األداء الحالــي وتحقيــق أقصــى كفــاءة للتشــغيل والتســويق المكثــف مــع تحســين تجرب وانصــب التركيــز خــالل عــام 

ــا النجــاح بجــذب شــركة ماجــد الفطيــم الدارة  ــة. وقــد حالفن ــذي يمثــل األصــل األســاس فــي محفظــة دار األركان التاجيري العمــالء خصوصــا فــي القصــر مــول، وال

15 صالــة فــي شــهر فبرايــر  2018م وننتظــر ان نفتتــح  VOX المميــزة. وقــد بــدات اعمــال التاهيــل فــي الربــع الرابــع مــن  مجمــع صــاالت ســينما تحــت عالمــة 

2019م باإلضافــة الــى صالــة للبولينــج.

وقــد قمنــا بعــدد مــن النشــاطات التحفيزيــة والشــراكات مــع جمعيــات خيريــة وناشــطين اجتماعييــن للترويــج للقصــر مــول وزيادةعــدد زائريــه.

وفيما يخص عام 2019م، ســينصب تركيزنا على تحســين اداءنا التشــغيلي، مســتفيدين من افتتاح مجمع صاالت الســينما والمثابرة على تطوير خدمة عمالئنا. 

تتطلــع الشــركة خــالل العــام 2019م إلــى ادراج شــركة دار االركان للعقــارات فــي ســوق األســهم الســعودي )تداول(.

تقرير السنوي 2018

نظــرة عامة 

القصر مــول
ــع،  220,000 متــر مرب ــوب وغــرب الريــاض علــى مســاحة إجماليــة   للتســوق والترفيــه لســكان وســط وجن

ً
يوفــر القصــر مــول بحلتــه الحديثــة والمتطــورة مقصــدا

و499 وحــدة تجزئــة منهــا محــالت التســوق األساســية باإلضافــة الــى أماكــن للترفيــه العائلــي، والمطاعــم والمقاهــي. يوفــر المــول لــزوارە بيئــة حديثــه ورحبــة 

ــي.  ــه العائل ــة والترفي  للتســوق والنشــاطات االجتماعي
ً
 مناســبا

ً
ــا تعــد مكان

ــد إم  ــش آن Etam( وإت ــام) Carrefour( وإيت ــور ) ــل كارف ــة الشــهيرة مث ــات التجاري ــن العالم ــد م ــه بالقصــر مــول العدي ــز الترفي ــم ومراك ــر والمطاع تضــم المتاج

 )Evans ــز) Foot Locker( وإيفان Vision Express( وفــوت لوكــر) Boots( وفيجــن إكســبريس ) Swatch( وبوتــس ) Mothercare( وســواتش ) H&M( وماذركيــر) (

 )SportsOne ( Nayomi( وســبورتس ون  ( Blue Age( ونعومــي  Mac( وبلــو إيــدج) ( Suit Blanco( ومــاك  Mango( وســويت بالنكــو) Next( ومانجــو) ونكســت)

 Shoe Coach( وشــو إكســبرس ) Cole Haan( وكــوش ) SportsSac( وكــول هــان) Lindex(وســبورتس ســاك ) Red Tag( وليندكس) Max( وريــد تــاغ) وماكــس )

Home Center( والحميضــي. Nichi in Mark( وهــوم ســنتر) SACO( ونيكــي أن مــارك ) Sun Sand & Sports( وســاكو ) Express( وصــن ســاند آنــد ســبورت )

وصــف محفظــة أصــول التأجير
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أبراج العزيزية
5,5 كيلومتــر فقــط عــن الحــرم المكــي  ــراج العزيزيــة فــي مكــة المكرمــة فــي قلــب حــي العزيزيــة علــى شــارع األميــر ســلطان، ويبعــد مســافة  يقــع مشــروع أب

 منهــا 
ٌ

ــف كل ــر ســلطان يتأل ــى شــارع األمي ــة تطــل عل ــراج أمامي ــالث أب ــراج منهــا ث ــى. ويضــم المشــروع ســبعة أب ــرات عــن مشــاعر من ــة كيلومت الشــريف وثالث

.
ً
 ســكنيا

ً
ــا 11 طابق  منهــا مــن 

ٌ
ــف كل ــة يتأل ــراج خلفي ، وأربعــة أب

ً
 ســكنيا

ً
ــا 12 طابق مــن 

285 شــقة، باإلضافــة إلــى ســتة معــارض باجمالــي  76,486 متــر مربــع( وتضــم   )مســطحات البنــاء 
ً
 مربعــا

ً
5,841 متــرا تشــغل أبــراج العزيزيــة مســاحة تبلــغ 

. وقــد تــم تأجيــر األبــراج بالكامــل لمدينــة الملــك عبــد اللــه الطبيــة.
ً
 مربعــا

ً
41,720 متــرا مســاحة تأجيريــة تبلــغ 

40 40
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باريزيانا
 815 ــن  ــون م ــاض، يتك ــة الري ــويدي بمدين ــي الس ــي ح ــروع ف ــع المش ــة يق ــي المملك ــركة دار األركان ف ــاريع ش ــم مش ــن اه ــري م ــا التأجي ــع باريزيان ــر مجم يعتب

وحــدة ســكنية ويمتــاز بتصميمــه الحديــث ومخططــه الرحــب الــذي يناســب أســلوب حيــاة األســر ذات الدخــل المتوســط كمــا يالئــم متطلبــات الجهــات الحكوميــة 

والمؤسســات والشــركات التجاريــة. وبفضــل موقعــه المحــاذي لطريــق الملــك فهــد، فانــه يوفــر المجمــع لقاطنيــه ميــزة الوصــول إلــى الجهــات الحكوميــة 

الرئيســية والمنطقــة التجاريــة المركزيــة بــكل يســر وســهولة.

كلفن كووك هان سيم

جان لحود

نبذة عن فريق اإلدارة العليا

ــى درجــة الماجســتير فــي  ــذ ســبتمبر 2018م. الســيد كــووك حاصــل عل ــذي لشــركة دار األركان من الســيد كلفــن كــووك الرئيــس التنفي

 فــي الســوق الســعودي. بــدأ الســيد كلفــن ســيرته 
ً
إدارة األعمــال مــن جامعــة كرانفيلــد البريطانيــة ويمتلــك خبــرة تزيــد عــن عشــرين عامــا

ــات  ــى هيئ ــم المشــورة ال ــة فــي تقدي ــى االستشــارات العقاري ــز بشــكل خــاص عل ــة فــي مجــال االســتثمار المصرفــي مــع التركي المهني

القطــاع العــام فــي مجالــي البنيــة التحتيــة ومبــادرات اإلســكان العــام كمــا قــام بــدور استشــاري لهيئــات قطــاع خــاص فيمــا يخــص مشــاريع 

 قــد شــغل الســيد كــووك منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة إعمــار الشــرق األوســط بالمملكــة العربيــة 
ً
المبانــي متعــددة األغــراض. وســابقا

ــى إدارة ومســئولية تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع العقاريــة الســكنية والتجاريــة الكبــرى داخــل المملكــة. 
ّ
الســعودية حيــث تول

ــى الســيد جــان لحــود منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات بشــركة دار األركان فــي يونيــو 2018م. الســيد لحــود شــغل منصــب الرئيــس 
ّ
تول

التنفيــذي للعمليــات لشــركة اعمــار – مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة لمــدة 6 ســنوات حيــث أشــرف علــى التوســع الكبيــر ألحــد أكبــر 

 مــع شــركة بيبســيكو العالميــة حيــث تقلــد العديــد 
ً
مخططــات التنميــة الحضريــة فــي المنطقــة. وشــغل قبــل ذلــك الســيد لحــود 14 عامــا

مــن مناصــب اإلدارة العليــا حتــى وصــل لمنصــب الرئيــس التنفيــذي للشــئون الماليــة بــدول الشــرق األوســط وأفريقيــا. حصــل الســيد لحــود 

علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة دنفراألمريكيــة كمــا درس البكالوريــوس بمدينــة مدريــد – أســبانيا.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للعمليات

عــاود الســيد آنــدي راهيجــا االنضمــام الــي شــركة دار األركان فــي مايــو 2018م ليتولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــئون الماليــة، وقــد 

ســبق للســيد راهيجــا أن شــغل نفــس المنصــب بالشــركة فــي الفتــرة مــن عــام 2011م إلــى 2013م. يمتلــك الســيد راهيجــا خبــرة تزيــد 

 مــع أكبــر شــركات التطويــر العقــاري وشــركات المحاســبة والتدقيــق فــي منطقــة الشــرق األوســط والواليــات المتحــدة 
ً
عــن ثالثيــن عامــا

االمريكيــة والمملكــة المتحــدة والهنــد. يحمــل الســيد راهيجــا درجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة مــن جامعــة نيويــورك.

الرئيس التنفيذي للشئون المالية

أندي راهيجا 

رأس المال البشري
اآلنيــة  التحديــات  فــي مواجهــة  بهــم  المتميــزة لالســتعانة  البشــرية  الخبــرات والكفــاءات  جــذب واســتقطاب  بعمليــة   

ً
 كبيــرا

ً
اهتمامــا الشــركة  إدارة  تولــي 

عــدد  إجمالــي  بلــغ  وقــد  وصقلهــا.  البشــرية  والمهــارات  القــدرات  وتطويــر  بنــاء  خــالل  مــن  البشــري  العنصــر  فــي  باالســتثمار  اإلدارة  وتعنــى  والمســتقبلية. 

136 موظفــة يعملــن بعــدة أقســام مختلفــة منهــا؛ المبيعــات، الشــئون اإلداريــة، التســويق، المــوارد  413، يشــمل هــذا العــدد  موظفــي شــركة دار األركان 

المعلومــات. تقنيــة  العمــالء وقســم  القانونيــة، خدمــة ودعــم  الشــئون  البشــرية، 
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محمد جالل 

الســيد جــالل، هــو مديــر تنفيــذي عالمــي رائــد فــي إدارة البيــع بالتجزئــة وانضــم لشــركة دار األركان فــي يوليــو 2018م كمؤســس ومديــر 

ــة فــي مصــر وفرنســا  ــم المشــورة لمشــغلي مراكــز التســوق والبيــع بالتجزئ تنفيــذي لشــركة TSM أمضــى العقــد الماضــي فــي تقدي

والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة واربيــل بشــأن التطويــر اإلبداعــي والمبتكــر واســتخدام أفضــل الممارســات التشــغيلية. وقبــل 

ذلــك، شــغل العديــد مــن المناصــب فــي مجــال التطويــر العقــاري التجــاري، وأبرزهــا، رئيــس مجموعــة ماجــد الفطيــم فــي مصــر، حيــث كان لــه 

دور فعــال فــي قيــادة توســع مراكــز التســوق كارفــور وســيتي ســنتر إلــى الســوق المصريــة. 

الرئيس التنفيذي إلدارة الممتلكات

الرفاعي لمياء 

العباس فاسي فهري

ــى 18  ــد إل ــرة تمت ــك خب ــر 2018م، و تمتل ــر ادارة المــوارد بشــركة دار األركان فــي نوفمب ــاء الرفاعــي منصــب  مدي ــت الســيدة لمي تول

ــة  ــذ اســتراتيجيات التنمي ــم وتنفي ــر المؤسســي مــن خــالل تصمي ــادة التطوي ــال المــوارد البشــرية وقي عامــا منهــا 12 عامــا فــي مج

للمــوارد البشــرية ممــا أدى الــي تطويــر بيئــة العمــل وأداء الموظفيــن. وقبــل انضمــام الســيدة الرفاعــي الــي شــركة دار االركان 

ــل للصناعــات. وهــي حاصلــة علــى درجــة الماجســتير مــن جامعــة مانشســتر  شــغلت منصــب قيــادي فــي المــوارد البشــرية بشــركة زين

فــرع دبــي.

يمتلــك الســيد العبــاس فهــري 17 عامــا مــن الخبــرة فــي أربــع قــارات مــع تجربــة واســعة فــي مجــال التطويــر العقاري.أنضــم الســيد فهــري 

لشــركة دار األركان  كمديــر ادارة التطويــر منــذ ســبتمبر 2017م، حيــث يقــود تصميــم وتطويــر وإدارة المشــاريع. وقــد شــغل الســيد فهــري 

قبــل ذلــك عــدة مناصــب علــى مشــاريع بمالييــن الــدوالرات تمتــد عبــر العديــد مــن المواقــع الجغرافيــة و فئــات األصــول. الســيد فهــري حاصــل 

علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة المشــاريع وماجســتير فــي الهندســة المعماريــة

مديرة ادارة الموارد البشرية

مدير إدارة التطوير

حازم عبداهلل

يشــغل الســيد حــازم عبداللــه منصــب  مديــر ادارة عالقــات  المســتثمرين فــي شــركة دار األركان  منذ مايــو 2018م. ولديه خبرة تنفيذية عالمية 

 فــي أســواق رأس المــال، وقضــى 
ً
 فــي المملكــة المتحــدة والخليــج العربــي. أمضــى الســيد عبداللــه مــا يزيــد عــن 16 عامــا

ً
تمتــد إلــى 26 عامــا

ــى شــؤون عالقــات المســتثمرين 
ّ
األربــع ســنوات األخيــرة فــي مجــال عالقــات المســتثمرين فــي قطــاع التطويــر العقــاري فــي الخليــج، حيــث تول

فــي شــركة دامــاك العقاريــة  فــي دبــي.  بــدأ الســيد عبداللــه مســيرته المهنيــة فــي شــركة بروكتــر أنــد جامبــل فــي األمــارات العربيــة المتحــدة 

 مــع شــركة مونيتــور ديلويــت ، ثــم عمــل علــى تأســيس القســم األوروبــي فــي شــركة 
ً
 اســتراتيجيا

ً
قبــل أن ينتقــل الــي لنــدن ليصبــح مستشــارا

ــوس فــي االقتصــاد مــن الجامعــة  ــى درجــة البكالوري ــه حاصــل عل ــة، الســيد عبدالل ســانفورد ســي بيرنشــتاين دار أبحــاث األســهم األمريكي

األمريكيــة فــي بيــروت وعلــى درجــة ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة إنســياد الفرنســية.

مدير ادارة عالقات المستثمرين

أسعد نجم 

انضــم الســيد أســعد نجــم إلــى دار األركان فــي أبريــل 2017م كرئيــس للعمليــات الدوليــة. وهــو مســؤول عــن تطويــر محفظــة العقــارات 

الدوليــة للشــركة. وقبــل انضمامــه إلــى دار األركان، شــغل الســيد نجــم مناصــب ماليــة وتجاريــة وتشــغيلية فــي شــركات عالميــة وإقليميــة 

فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال وغــرب أفريقيــا، حيــث أكتســب خبــرة مهنيــة تزيــد عــن 20 عــام منهــا 13 عــام فــي قطــاع التطويــر 

ــع دراســة  ــة، ويتاب ــوم المالي ــوس فــي العل ــة. يحمــل الســيد نجــم درجــة البكالوري ــي للعقــارات وشــركة دامــاك العقاري العقــاري مــع دب

الماجســتير فــي إدارة وتطويــر العقــارات فــي جامعــة هيريــوت وات فــي المملكــة المتحــدة.

رئيس إدارة العمليات الدولية

جوزيف الكوراني

2017م مديــر عــام أول المبيعــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  انضــم الســيد جوزيــف الكورانــي إلــى دار األركان فــي يوليــو 

 مــن الخبــرة فــي مجــال المبيعــات وتنميــة قنــوات البيــع فــي مختلــف الصناعــات فــي 
ً
يمتلــك الســيد الكورانــي أكثــر مــن 20 عامــا

ــع  ــي م ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ــات ف  للمبيع
ً
ــرا  مدي

ً
ــا ــدة 14 عام ــل لم ــى دار األركان، عم ــه إل ــل انضمام ــة. قب ــة مختلف 12 دول

شــركة مــت اليــف )Metlife(، تليهــا ســت ســنوات كنائــب رئيــس المبيعــات فــي شــركة دامــاك العقاريــة. يحمــل الســيد كورانــي درجــة 

ــان.  ــي لبن ــد ف ــة البلمن ــن جامع ــي إدارة األعمــال م ــوس ف البكالوري

مدير عام اول مبيعات دول مجلس التعاون الخليجي

الغامدي  محمد 

 تــدرج خاللهــا 
ً
يشــغل الســيد محمــد الغامــدي إدارة الشــؤون الحكوميــة فــي الشــركة منــذ العــام 2016م، وتمتــد خبراتــه الــي 26 عامــا

 فــي الكثيــر مــن اللجــان 
ً
 عضــوا

ً
ــة اإلداريــة والتنفيذيــة فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وهــو أيضــا فــي العديــد مــن المناصــب القيادي

ــر الســياحي والرياضــي والعقــاري. درس الســيد الغامــدي فــي كليــة الشــريعة بجامعــة االمــام وكليــة  ــة فــي مجــاالت التطوي التنفيذي

التجــارة قســم إدارة االعمــال.

مدير إدارة الشؤون الحكومية
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ــالل  ــة، مــن خ ــي كنقطــة انطــالق ألعمالهــا ونشــاطاتها العالمي ــارت الشــركة دب ــث اخت ــة حي ــاہ األســواق العالمي ــع باتج ــوي التوّس ــاري أنهــا تن ــر العق ــت دار األركان للتطوي أعلن

تطويــر مشــروع بقيمــة 800 مليــون درهــم إماراتــي علــى قنــاة دبــي المائيــة فــي منطقــة الخليــج التجــاري. وقــد عقــدت دار األركان شــراكة مــع العالمــة الراقيــة، “روبرتــو 

ــي فــي ديســمبر 2018م  ــّم تنظيــم حفــل فــي دب . وقــد ت
ً
ــة مــن 34 طابقــا ــي والمكون ــاة دب ــة علــى قن

ّ
كفالــي”، لتصميــم الديكــورات الداخليــة لناطحــة الســحاب الفخمــة المطل

لتدشــين أعمــال دار األركان العالميــة واإلعــالن عــن شــراكتها الهامــة مــع واحــدة مــن أبــرز العالمــات التجاريــة الفاخــرة فــي إيطاليــا، وقــد حضــر الحفــل كل مــن يوســف بــن عبداللــه 

 إلــى دبــي 
ً
الشــالش، رئيــس مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، وجيــان جيــا كومــو فيراريــس، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة “روبرتــو كفالــي”، الــذي حضــر خصيصــا

ــن والدبلوماســيين ورجــال األعمــال والمســتثمرين.  عــن عــدد مــن المســؤولين الحكوميي
ً
لهــذہ المناســبة، فضــال

مبادرات إدارة الموارد البشرية 

المبيعات والتسويق

ــت  2018م عمليــة التحــول المؤسســي مــن خــالل اســتقطاب أفضــل الكفــاءات الســعودية حيــث وصل ــدار األركان فــي عــام  ــدأت إدارة المــوارد البشــرية ب لقــد ب

نســبة الســعودة علــى مــدار العــام الــى 55% مــن إجمالــي عــدد موظفــي الشــركة. 

ــادة نســبة مشــاركة المــرأة فــي  2030م لزي ــة الســعودية   مــن رؤي
ً
ــا ــل الشــركة وانطالق ــة العمــل واألداء الوظيفــي داخ ــر بيئ ــى تطوي وفــي ضــوء الســعي إل

ســوق العمــل، قامــت إدارة المــوارد البشــرية بتفعيــل برنامــج تمكيــن المــرأة، وخــالل عمليــة التقييــم المســتمرة للمهــارات والكفــاءات لموظفــات دار األركان، 

2019م. ــة خــالل عــام  ــى ترقيــة وظيفي ــة للحصــول عل ــة عالي 34 موظفــة لديهــن قابلي ــل  تــم تأهي

وقعــت شــركة دار األركان اتفاقيــة تعــاون فــي مجــاالت التدريــب والتوظيــف مــع المعهــد العقــاري الســعودي، والتــي تهــدف إلــى التعــاون فــي مجــاالت 

ــدد مــن  ــة ع ــم برامــج خاصــة بموظفــي دار األركان، كمــا ســتقوم دار األركان برعاي ــى تصمي ــة المهــارات. وســيهدف هــذا التعــاون إل ــر وتنمي ــب والتطوي التدري

البرامــج التدريبيــة التــي يقدمهــا المعهــد لألفــراد والتــي ســتزيد مــن عــدد المرشــحين للتوظيــف فــي مجــال القطــاع العقــاري. 

اطــاق مشــروع “فلورنــس حبــي” بتصاميــم داخليــة مــن “روبرتــو كفالــي” فــي دبي

توقيــع اتفاقيــة تعــاون تدريــب وتوظيــف مــع المعهــد العقــاري الســعودي

التحــول المؤسســي وبرنامــج تمكيــن المــرأة

ســم بتصاميــم داخليــة إيطاليــة مــن إبــداع دار أزيــاء “روبرتــو كافالــي”، وذلــك بتكلفــة تبلــغ 600 مليــون 
ّ
دشــنت دار األركان مشــروع “ميرابيليــا” الــذي يضــم مجموعــة مــن الفلــل الفاخــرة وتت

ريــال، فــي مشــروع “شــمس الريــاض”. أقامــت دار األركان فــي مايــو 2018م حفــل إطــالق هــذا المشــروع التطويــري الرائــع وإعــالن الشــراكة مــع إحــدى أبــرز عالمــات الموضــة الراقيــة فــي 

إيطاليــا فــي العاصمــة الســعودية الريــاض بحضــور األســتاذ يوســف بــن عبداللــه الشــالش، رئيــس مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ، وجيــان جياكومــو فيراريــس، الرئيــس 

التنفيــذي لمجموعــة “روبرتــو كفالــي” الــذي جــاء خصيًصــا إلــى الريــاض لهــذه المناســبة،  وعــدد مــن المســؤولين الحكومييــن وأعضــاء الســلك الدبلوماســي ورجــال األعمــال والمســتثمرين

إطــاق مشــروع فلــل  “ميرابيليــا” فــي “مشــروع شــمس الرياض”

46
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ــة دبــي، بهــدف تقديــم خدمــات المبيعــات  ــة الريــاض، ومشــروع شــمس الريــاض  ومدين افتتحــت دار األركان مراكــز جــدد للمبيعــات فــي كل مــن المركــز التجــاري “القصــر مــول” بمدين

لعمالئهــا وتعزيــز قنــوات التواصــل معهــم، وذلــك فــي إطــار خطتهــا االســتراتيجية لتنميــة فريــق المبيعــات المباشــرة لديهــا و تاميــن المراكــز المميــزة لعــرض مشــاريعها المتنوعــة.

افتتــاح 3 مراكــز مبيعــات جــدد داخــل وخــارج المملكــة
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 كبير تمثل 
ً
نظمــت دار األركان مــا يزيــد عــن 50 فعاليــة تســويقية داخــل وخــارج المملكــة بهــدف الترويــج لمنتجاتها العقارية المختلفة من الفلل والشــقق الســكنية، وحققت تلك الفعاليــات نجاحا

في اســتقطابها للعديد من العمالء المهتمين بمنتجات الشــركة. 

تنظيــم مــا يزيــد عــن 50 فعاليــة تســويقية داخــل وخــارج المملكــة

أبرمــت شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري اتفاقيــة مــع وزارة اإلســكان )برنامــج ســكني( تقــوم بموجبهــا بتوفيــر وحــدات ســكنية جاهــزة لالســتالم والســكن الفــوري للمواطنيــن 

مــن مســتحقي الدعــم الســكني مــن وزارة اإلســكان فــي مدينــة الريــاض، وذلــك فــي مشــروع “باريزيانــا الريــاض” بمدينــة الريــاض، وذلــك فــي إطــار الشــراكة بيــن وزارة اإلســكان 

والمطوريــن العقارييــن لتوفيــر وحــدات ســكنية جاهــزة عاليــة الجــودة بمســاحات مختلفــة وخيــارات متنوعــة للمواطنيــن المســتفيدين مــن وزارة اإلســكان.

توقيــع اتفاقيــة تســويق وحــدات ســكنية مــع برنامــج ســكني - وزارة اإلســكان
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فــي اطــار الخطــة الشــاملة لتطويــر نظــم المعلومــات، تقــوم دار األركان ببنــاء نظــم معلومــات مواكبــة ألفضــل المقاييــس والمعاييــر فــي تقديــم البيانــات الدقيقــة والشــفافه والتــي 

تســمح لــإلدارة باتخــاذ القــرارت المناســبة.

دار األركان تســتثمر بشــكل متواصــل فــي البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات لتســهيل وتطويــر التواصــل المعلوماتــي اآلمــن والتطبيقــات التشــغيلية لدعــم عمليــات الشــركة. شــهد 

عــام 2018 تطبيــق نظــام أرشــفة واســترجاع جديــد ، كمــا تــم اعــداد مركــز بيانــات فــي حــال حــدوث كــوارث، باإلضافــة لذلــك تــم تطويــر نظــام مبيعــات وتأجيــر لتقديــم مميــزات ووظائــف 

أكثــر. كمــا دعــت الشــركة مدقــق خارجــي متخصــص بأمــن المعلومــات لتقييــم نظــام الحمايــة الحالــي والتهديــدات المتعلقــة بأنظمــة المعلومــات وتثبيــت أنظمــة الحمايــة المناســبة.

ــة  ــل 2018 والرعاي ــة الماســية لمعــرض ريســتاتكس العقــاري فــي أبري ــاض، مــن ضمنهــا الرعاي ــة الري ــة 5 فعاليــات ومعــارض بمدين خــالل عــام 2018م، شــاركت دار األركان فــي رعاي

االســتراتيجية لمؤتمــر يورومونــي فــي مايــو 2018. وتحــرص دار األركان علــى المشــاركة فــي الفعاليــات والمعــارض فــي الســعودية ودعمهــا بهــدف عــرض مشــاريعها ومنتجاتهــا 

ــازل وللمســتثمرين الســعوديين. ــي تملــك المن لراغب

معرض “بيتك جاهز” 
لمستفيدي الصندوق 

العقاري

مؤتمر تمويل اإلسكان 
في السعودية 2018

معرض ومنتدى وافي 
لمشاريع البيع على 

الخارطة )وافيكس 2018(

الراعي الماسي لمعرض الرياض 
للعقارات واإلسكان والتطوير 

العمراني 2018م

مؤتمر يوروموني 
السعودية 2018

مشــاركات ورعايــات دار األركان فــي العــام 2018م

نظم المعلومات 

52
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نظرة على األداء المالي

التنفيذي الرئيس  كلمة 
المالية للشؤون 

تعزيز  في  2018م  العام  خالل  األركان  دار  شركة  نجحت 

حضورها ومكانتها المتألقة كشركة تطوير عقاري رائدة 

بحلول  السوق  ترفد  السعودية،  العربية  المملكة  في 

عمرانية  ومجتمعات  متفردة  ومشاريع  مبتكرة  عقارية 

المالية  باإلدارة  ذلك  في   
ً

مدعومة ضخمة،  متكاملة 

محفظة  تنوع  على  الشركة  وحافظت  والسليمة.  القوية 

التطوير  مراحل  مختلف  تشمل  والتي  العقارية،  أصولها 

األساسية  التحتية  البنية  تطوير  من   
ً
بدءا العقاري، 

التطويــر  بمشــاريع   
ً
مرورا المطورة،  غير  األراضي  في 

 
ً
المتعــدد، وصوال االســتخدام  ذات  والتجاريــة  الســكنية 

 
ً

قدرة َب 
ّ
تطل الذي  األمر  وتأجيرها،  العقارات  إدارة  إلى 

العمل في  الشركة من  ن 
ّ
يمك  

ً
قويا  

ً
ماليا وأداًء   

ً
متميزة

التمويل. بيئات متنوعة تتباين فيها احتياجات 

مسيرة  في  جوهرية  تحوالت  2018م  العام  شهد  وقد 

شركة دار األركان، ال سّيما فيما يتعلق بمتانة وضعها 

على  الحفاظ  في  ونجاحها  القوي،  وأدائها  المالي 

إلى  منخفضة،  بتكاليف  التمويل  على  الحصول  إمكانية 

جانب القدرة على إدارة المخاطر المالية في إطار الضوابط 

والمعايير المحددة من قبل مجلس اإلدارة.

وتواصلت خالل العام 2018م سلسلة التغييرات الجوهرية 

رت 
ّ
أث والتي  السعودية  العربية  المملكة  شهدتها  التي 

المستقبلية  االقتصادية  توقعاتها  على  مباشر  بشكل 

 تغير الواقع 
ّ

العامة ووضعها المالي وسياساتها. وفي ظل

انعكاسات  من  عنه  نتج  وما  المملكة،  في  الديموغرافي 

الواقع  تدعم  جديدة  حكومية  برامج  وإطالق  اجتماعية، 

خالل  والمبادرات  التغيرات  من  الكثير  نتوقع  فإننا  الجديد، 

الفترة القادمة.

بمنأًى عن هذە  المملكة  العقاري في  السوق  ن 
ُ
يك ولم 

التغيرات المتالحقة، حيث شهد العام 2018م الكثير من 

العقارية  المعامالت  حجم  على  انعكست  التي  التحديات 

العقارات  سوق  بدأ  ذلك،  إلى  وباإلضافة  وقيمتها. 

العقارية  مشروعاتنا  أول  فيه  أطلقنا  والذي  دبي،  في 

التصحيحات  من   
ً

جديدة  
ً

مرحلة المملكة،  خارج  التوسعية 

في  ارتفاع  توقع  الي  يشير  مما   الدورية،  السعرية 

فترة  وزيادة  الترويجية،  واألنشطة  المنافسة  مستويات 

دورة الشراء.

بأسواق  الممتازة  تزال الشركة تحافظ على عالقتها  وال 

اإلصدار  طرح  2018م  العام  شهد  حيث  العالمية،  المال 

التاسع من الصكوك اإلسالمية للشركة منذ اإلصدار األول 

ت الشركة من جمع 1.88 مليار 
ّ
في عام 2007م. وتمكن

المستحقة  للصكوك  الناجح  إصدارها  من  سعودي  ريال 

مستثمري  من   
ً
كبيرا  

ً
إقباال لقي  والذي  2023م  لعام 

الشركة عملية  أنهت  واإلقليمية. كما  الدولية  األسواق 

السداد  المستحقة  الصكوك  إصدارات  كامل  تسديد 

وتواصل  سعودي  ريال  مليار   1.69 بقيمة  2018م  لعام 

دار األركان تنويع مصادر تمويلها من خالل حلول التمويل 

والتي وصلت  المحلية واإلقليمية  المصارف  المقدمة من 

قيمتها إلى %21 من إجمالي مديونية الشركة.

والسنوات  2019م  لعام  اإليجابية  توقعاتنا  إطار  وفي 

 إلى قوة ميزانيتنا العمومية والمستوى 
ً
القادمة، واستنادا

المتميز ألدائنا المالي، فإن شركة دار األركان تمتلك كافة 

المقومات الالزمة للحفاظ على ريادتها للقطاع العقاري في 

المملكة العربية السعودية، وتتطلع إلى كتابة فصل جديد 

من النجاحات واإلنجازات خالل الفترة المقبلة.

إدارة  لمجلس  والحكيمة  القوية  القيادة  بفضل   
ْ
لكن

الشركة وباالعتماد على خبرات أعضائه رفيعة المستوى، 

الذي  األمر  السيولة في ميزانيتنا،  المزيد من   
ّ
واصلنا ضخ

النحو  المال واستثمارە على  ز قدرتنا على توجيه رأس 
ّ
عز

ل العام 
ّ
 للتوجهات الناشئة في السوق. وتكل

ً
األمثل وفقا

اإليجابية،  والتوقعات  الجيدة  النتائج  من  بالكثير  2018م 

مخزون  وإحالل  تجديد  في  األركان  دار  شركة  نجحت  حيث 

 3.3 بلغ مجموعها  الصفقات  من  حزمٍة  عبر   
ً
جزئيا األراضي 

ميزانية  سجلت  العام،  وبنهاية  سعودي.  ريال  مليار 

قيمة  بلغت  حيث  قوية  سيولة  مستويات  الشركة 

ريال  مليار   4.9 نحو  يعادلها«  وما  النقدية  »السيولة 

ريال  مليار   1.8 قدرها   
ً

زيادة يمثل  ما  وهو  سعودي، 

سعودي عن العام السابق.

على  دائم  بشكل  الشركة  استراتيجية  تمحورت  وقد 

التنسـيق بيــن الــدورة االســتثمارية لمشــروعاتها، والتــي 

تمتــد مــن ثــالث إلــى خمــس ســنوات، وتوقيــت اســتحقاق 

مــا اســتدانته مــن أمــوال لتمويــل تلــك المشــروعات.

الرئيس التنفيذي للشئون المالية
أندي راهيجا 

بلغت  حيث  قوية  سيولة  مستويات  الشركة  ميزانية  سجلت 
ريال سعودي  مليار   4.9 النقدية وما يعادلها« نحو  قيمة »السيولة 
سعودي  ريال  مليار   1.8 قدرها  زيادًة  يمثل  ما  وهو  العام،  بنهاية 

السابق العام  عن 
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أعمال وأنشطة الشركة 

الشركات التابعة 

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

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

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

ــع مصــادر الدخــل.  ــي تنوي ــع القاعــدة االســتثمارية وبالتال ــق أهدافهــا االســتراتيجية مــن خــالل تنوي ــة أعمالهــا وتحقي ذات مســؤولية محــدودة لتســهيل مزاول

المال اســم الشركة رأس 
)ريال ســعودي(

نشــاطها الرئيســي
بلد التأســيس 

والنشاط 
نسبة 

الملكيــة
الكيــان النظامــيالســجل التجاري

شــركة دار األركان 

للمشــاريع

المقــاوالت العامــة للمبانــي 500,000
الســكنية والتجاريــة )اإلنشــاء/ 

الصيانــة/ الهــدم/ الترميــم(.

المملكــة العربيــة 
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010247583
محدودة

شــركة دار األركان 

للعقــارات

تطويــر وتملــك العقــار وإقامة 500,000
وتشــغيل وصيانــة المبانــي 

الســكنية والتجاريــة والمرافــق 
لعامة ا

المملكــة العربيــة 
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010254063
محدودة

شــركة دار األركان 

لاســتثمار التجــاري

شــراء وتملــك وتأجيــر العقارات 500,000
واســتثمارها

المملكــة العربيــة 
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010247585
محدودة

شــركة صكوك دار 

األركان

المملكــة العربيــة االســتثمار والتطويــر العقــاري500,000
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010256421
محدودة

إدارة وصيانــة وتطويــر العقــار 500,000شــركة صكــوك األركان
وشــراء األراضي والمقاوالت 

لعامة ا

المملكــة العربيــة 
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010274407
محدودة

المملكــة العربيــة االســتثمار والتطويــر العقــاري500,000شــركة ثوابت االســتثمار
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010275449
محدودة

شــركة صكوك دار 

االركان الدوليــة

المملكــة العربيــة االســتثمار والتطويــر العقــاري500,000
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010275448
محدودة

شــركة دار األركان 

لإلســتثمارات العقاريــة 

التطويــر واالســتثمار العقــاري 100,000
وتأجيــر وادارة االصول

المملكــة العربيــة 
الســعودية

ذات مســؤولية %1001010521509
محدودة

المال اســم الشركة رأس 
)ريال ســعودي(

نشــاطها الرئيســي
ها نسبة مقر

الملكيــة
الكيــان النظامــيالســجل التجاري

شــركة تطويــر خزام 

العقاريــة 

التطويــر العقــاري )تطويــر 540,287,280 
مشــروع قصر خزام(

المملكــة العربيــة 
الســعودية

ذات مســؤولية %514030193909
محدودة

شــركة الخيــر كابيتــال 

الســعودية

بالتعامــل كأصيــل ووكيــل 300,000,000
)باســتثناء تنفيــذ صفقــات 

هامــش التغطيــة( والتعهــد 
بالتغطيــة واإلدارة والترتيــب 

وتقديــم المشــورة والحفــظ في 
أعمــال األوراق الماليــة

المملكــة العربيــة 
الســعودية

مســاهمة %341010264915
ســعودية مغلقــة

وفقًا  التابعة  الشركات  تعريف  عليها  ينطبق  استثمارات 
لقواعد هيئة السوق المالية

تتــم اغلــب عمليــات الشــركة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. مشــروع فلورنــس حبــي هــو المشــروع الرئيســي للشــركة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية 

31 ديســمبر  وهــو متواجــد فــي دبــي. خــالل الســنة ، لــم تســجل الشــركة أي إيــرادات فــي بيــان الدخــل الخــاص بهــا مــن مشــروع فلورنــس حبــي ألن إتمامهــا فــي 

IFRS 15(. وتقســم اإلدارة عملياتهــا إلــى ثالثــة قطاعــات رئيســية وهــي: 2018م لــم يســتوفي الشــروط المحاســبية تحــت المعاييــر الدوليــة المحاســبية )

6,277 مليــون ريــال ســعودي تمثــل نســبة  97.89% مــن إجمالــي  2018م بلغــت اإليــرادات الناتجــة عــن قطــاع التطويــر العقــاري مــا قيمتــه  خــالل العــام المالــي 

2017م. 4,585 مليــون ريــال ســعودي تمثــل 96.83% فــي عــام  اإليــرادات، مقارنــة بمــا قيمتــه 

المبيعــات علــى الخارطــة للعقــارات فــي الســعودية ودبــي هــي قيــد التنفيــذ.

الناتجــة عــن  إدارة األمــالك والتأجيــر فــي اإليجــارات  إيــرادات  لــدى الشــركة. وتتمثــل مصــادر  ثانــي أكبــر القطاعــات  إدارة األمــالك والتأجيــر  إيــرادات  تمثــل 

ــت  2018م، وصل ــة. خــالل العــام  ــي الســكنية والتجاري ــة المبان ــج عــن إدارة وتشــغيل وصيان ــى الدخــل النات ــة والســكنية، باإلضافــة إل اســتثمار العقــارات التجاري

ــال  ــون ري 150 ملي ــل  ــرادات الشــركة مقاب ــل 2.11% مــن إي ــال ســعودي وهــو مــا يمث ــون ري 136ملي ــى  ــر إل ــة عــن شــريحة إدارة األمــالك والتأجي ــرادات الناتج اإلي

2017م.  ــام  ــي ع ــرادات الشــركة ف ــل نســبة 3.17% مــن إي ســعودي تمث

ــات  ــة لعملي ــا مكمل ــركة أنه ــرى إدارة الش ــي ت ــركات الت ــي الش ــتراتيجية ف ــتثمارات االس ــن االس ــج ع ــل النات ــي الدخ ــتثمارية ف ــطة االس ــرادات األنش ــل إي تتمث

ــط  ــاهمتها 3.03% فق ــت مس ــث بلغ ــركة حي ــاح الش ــي أرب ــة لصاف ــتثمارية مهم ــطة االس ــذہ األنش ــن ه ــم تك 2018م، ل ــام  ــالل الع ــة. وخ دار األركان التطويري

ــاح دار األركان.  مــن صافــي أرب

2017م بالموافقــة علــى طــرح 30% مــن أســهم شــركة دار األركان  28 ديســمبر  1439ه الموافــق  10ربيــع اآلخــر  قــرر مجلــس إدارة شــركة دار األركان  بتاريــخ 

للعقــارات، وقــد تــم تعييــن شــركة ســامبا لألصــول وإدارة االســتثمار )المستشــار المالــي( ومكتــب المحامــاة لثــام واتكينــز   إلدارة هــذا الطــرح. تركــز دار 

األركان العقاريــة، المملوكــة بنســبة 100% لشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، علــى تطويــر وإدارة األصــول المــدرة للدخــل.

ــى   عل
ً
ــا 2018م أرباح ــام  ــالل ع ــت الشــركة خ ــد حقق ــك، فق ــع ذل 2018م. وم ــام  ــالل ع ــي للشــركة خ ــل الصاف ــى الدخ ــرة عل ــرى مؤث ــة أخ ــد عناصــر جوهري ال يوج

129.9 مليــون ريــال ســعودي ومثلــت مــا نســبته 25.52% مــن صافــي الدخــل. الودائــع اإلســالمية ذات األجــل القصيــر بلغــت 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المناقشــات مــع هيئــة ســوق المالية ال تــزال جارية.

وصف أنشطة الشركة ومدى تأثيرها في اإليرادات

التطويــر العقــاري

إدارة األمــاك والتأجيــر

األنشــطة االســتثمارية

التطويــر العقــاري يشــمل:

مشــاريع األراضــي: تطويــر البنيــة التحتيــة األساســية لألراضــي غيــر المطــورة.

المشــاريع الســكنية والتجاريــة: تطويــر المشــاريع الســكنية والتجاريــة وبيــع الوحــدات فــي هــذە المشــاريع.

اإلســتثمار فــي األراضــي: وتمثــل اإلســتثمار فــي ملكيــة مشــتركة للعقــارات.
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الجــدول التالــي يوضــح قائمــة الدخــل للســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة، ولالطــالع علــى تفاصيــل هــذا الجــدول ُيرجــى مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة 

بهــا. المرفقــة  المدققــة واإليضاحــات 

تقرير السنوي 2018

ــج التشــغيلية النتائ

قائمــة الدخــل للســنوات الماليــة مــن 2014م إلــى 2018م

لبيان ا
)بــآالف الرياالت(

2014م2015م2016م2017م2018م

3,056,060 2,211,349 1,870,229 4,734,682 6,412,265 إيــرادات العمليــات

5,355,114(تكلفــة المبيعــات ()3,620,672 ()1,078,286 ()1,228,117 ()1,756,805 (

1,299,255 983,232 791,943 1,114,010 1,057,151 مجمــل الربح

168,942(مصاريــف األعمــال الرئيســة ()162,002 ()160,028 ()207,831 ()241,276 (

1,057,979 775,401 631,915 952,008 888,209 صافــي دخــل الســنة مــن األعمال الرئيســية

511,652(مصاريــف تمويــل ()441,523 ()385,984 ()420,794 ()531,359 (

األخرى 62,895 13,875 12,846 57,326 145,298 اإليرادات 

589,515 368,482 258,777 567,811 521,855 صافــي الدخــل قبــل مخصــص الزكاة

13,046(مخصــص الــزكاة التقديــري ()14,443 ()7,943 ()9,325 ()14,820 (

574,695 359,157 250,834 553,368 508,809 صافــي دخل الســنة

0.470.510.230.330.53ربحيــة الســهم

رســم بيانــي إليــرادات الشــركة وصافــي الدخــل لألعــوام )2014م – 2018م(

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

بهــا. المرفقــة  واإليضاحــات  المدققــة  الموحــدة  الماليــة  القوائــم 

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

ــذي يؤكــد ســالمة  ــي ال ــرأي القانون مســتندات نظاميــة تحفــظ حــق الشــركة فــي ملكيتهــا لتلــك االصــول. ولــم تقــم الشــركة بذلــك إال بعــد أن حصلــت علــى ال

ــة والشــركات التــي  ــوك الســعودية المحلي ــه فــي بعــض البن ــراء معمــول ب ــأن هــذا اإلج  ب
ً
ــد وتحفــظ حقــوق مســاهميها، علمــا ــك الممارســة وأنهــا تفي ــل تل مث

ــة العــدل أو ألســباب تجاريــة. ــات لــدى كتاب قــد تواجــه بعــض الصعوب

* يتــم احتســاب القيمــة الدفتريــة للســهم بقســمة إجمالــي حقــوق المســاهمين علــى عــدد إجمالــي األســهم القائمــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.

قائمــة المركــز المالــي للســنوات الماليــة مــن 2014م إلــى 2018م

لبيان ا
)بــآالف الرياالت(

2014م2015م2016م2017م2018م

9,993,6977,315,6663,482,3914,361,7425,668,959الموجــودات المتداولــة

16,670,53518,854,71420,937,25220,875,08520,642,308الموجــودات غيــر المتداولــة

83,08570,92566,13168,41671,279صافــي الموجــودات الثابتــة

26,747,31726,241,30524,485,77425,305,24326,382,546مجمــوع الموجــودات

3,291,8062,765,4601,392,2102,596,9803,337,922المطلوبــات المتداولــة

4,750,1784,742,2954,916,0574,781,5905,477,108المطلوبــات غيــر المتداولــة

8,041,9847,507,7556,308,2677,378,5708,815,030مجمــوع المطلوبــات

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

1,109,6011,058,7201,003,383978,300942,384االحتياطــى النظامــي

6,795,7326,874,8306,374,1246,148,3735,825,132أربــاح مبقاة

18,705,33318,733,55018,177,50717,926,67317,567,516مجمــوع حقــوق المســاهمين

26,747,31726,241,30524,485,77425,305,24326,382,546مجمــوع المطلوبــات وحقــوق المســاهمين

17.3217.3516.8316.5916.27قيمــة الســهم الدفتريــة*

رســم توضيحــي لتغيــر إجمالــي األصــول لألعــوام )2014م – 2018م(

26,747,31726,241,305

24,485,77425,305,243
26,382,546
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رســم توضيحــي لتغيــر حقــوق ملكيــة المســاهمين والقيمــة الدفتريــة للســهم لألعــوام )2014م – 2018م(

يوضــح الجــدول التالــي المقارنــة بيــن النتائــج التشــغيلية لعامــي 2017م و2018م

تعتمــد شــركة دار األركان علــى التنــوع فــي إيراداتهــا مــن تأجيــر الممتلــكات وبيــع اســتثمارات فــي األراضــي والممتلــكات داخــل وخــارج المملكــة العربيــة 

ــع االســتثمارات. ــرادات يتحقــق مــن بي ــك اإلي ــزء هــام مــن تل الســعودية. وج

مقارنــة النتائــج 

تحليــل جغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة

لبيان ا
)بــآالف الرياالت(

نســبة التغيــر%التغيــر )+ أو - (2017م2018م

35.43%1,677,583 4,734,682 6,412,265 اإليرادات 

5,355,114(تكلفــة اإليرادات ()3,620,672 ( 1,734,442%47.90

56,859(1,114,010 1,057,151 مجمــل الربح (%5.10-

168,942(مصاريــف األعمــال الرئيســة ()162,002 ( 6,940%4.28

63,799(952,008 888,209 صافــي الدخــل مــن األعمال الرئيســية (%6.70-

511,652(مصاريــف تمويــل ()441,523 ( 70,129%15.88

اخرى 153.46%87,972 57,326 145,298 إيرادات 

45,956(567,811 521,855 صافــي الدخــل قبــل الزكاة (%8.09-

13,046(مخصــص الزكاة ()14,443 ()1,397 (%9.76-

44,559(553,368 508,809 صافــي الدخل الســنوي (%8.05-

0.04(0.470.51ربح الســهم (%7.84-

الموقــع )بــأالف الرياالت(
اجماليالتطويــر الســكنيالتأجيــرعقــارات تطويرية

30,1289,91940,047-منطقــة الغربيــة

105,65014,911120,561-المنطقــة الوســطي

----المنطقــة الشــرقية

6,251,657--6,251,657اســتثمارات

6,251,657135,77824,8306,412,265اإلجمالي

اإليرادات

تكلفــة اإليرادات

مصروفــات البيــع والمصروفــات اإلداريــة العامــة

مصاريــف التمويــل

صافــي اإليرادات/)مصاريــف( األخرى

صافــي الدخل

2017م، وهــو مــا يمثــل زيــادة قدرهــا  4,735  مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2018م، مقارنــة بمبلــغ  6,412 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  بلغــت االيــرادات 

ــال ســعودي   4,563 مليــون ري ــغ  ــة بمبل ــال ســعودي مقارن 6,251 مليــون ري 35.43% ويعــود هــذا النمــو بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع مبيعــات األراضــي بقيمــة 

2017م. 21 مليــون فــي عــام  25 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبلــغ  2017م وكذلــك بيــع العقــارات الســكنية بقيمــة  فــي عــام 

2017م  150 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2018م مقارنــة بـــمبلغ  136 مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام  انخفضــت إيــرادات التأجيــر بنســبة 9.51% لتصــل إلــى 

ــر. ــة للشــركة المخصصــة للتأجي نتيجــة إلنخفــاض نســبة اإلشــغال للعقــارات الســكنية والتجاري

ريــال  3,621 مليــون  بـــمبلغ  83.51% مــن إجمالــي اإليــرادات، مقارنــة  2018م، أي بنســبة  ريــال ســعودي فــي عــام  5,355 مليــون  بلغــت تكلفــة اإليــرادات 

2017م، أي بنســبة 76.47% مــن إجمالــي اإليــرادات، ويعــود هــذا النمــو بشــكل رئيســي إلــى زيــادة مبيعــات األراضــي وانخفــاض هوامــش  ســعودي لعــام 

2017م. 2018م مقارنــة بعــام  الربــح اإلجماليــة المكتســبة مــن إيــرادات مبيعــات األراضــي فــي عــام 

2017م،  ــال ســعودي فــي  162 مليــون ري ــغ  ــة بمبل 2018م، مقارن ــال ســعودي فــي عــام  169 مليــون ري ــة العامــة  بلغــت مصروفــات البيــع والمصروفــات اإلداري

ــادة أنشــطة االســتهالك والتســويق. ــى زي ــادة قدرهــا 4.28%. ويعــود االرتفــاع الطفيــف بشــكل رئيســي إل وهــو مــا يمثــل زي

ــل  ــا يمث 2017م، وهــو م ــام  ــي ع ــال ســعودي ف ــون ري 442 ملي ــمبلغ  ــة بـ 2018م، مقارن ــام  ــي ع ــال ســعودي ف ــون ري 512 ملي ــل  ــف التموي ــي تكالي ــغ صاف بل

70 مليــون ريــال ســعودي. ويعــود هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى اإلصــدار الجديــد مــن الصكــوك المقومــة بالــدوالر  زيــادة قدرهــا 15.88% وبمــا يســاوي 

2018م. 500 ملیون دوالر أمریکي( في مــارس  ــال سعودي ) 1.88 ملیار ري االمريكــي بمبلغ 

2017م. وتعــود هــذە الزيــادة  57 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2018م، مقارنــة بمبلــغ  145 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  بلــغ صافــي اإليــرادات األخــرى 

2018م.  ــع المرابحــة اإلســالمية خــالل عــام  ــه فــي ودائ ــد المكتســبة مــن الرصيــد النقــدي المحتفــظ ب فــي المقــام األول إلــى العوائ

0.47 ريــال  2017م. وبلغــت ربحيــة الســهم  553 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2018م، مقارنــة بـــمبلغ  509 مليــون ريــال فــي عــام  بلــغ صافــي الربــح 

 لمــا ســبق، يعــود اإلنخفــاض فــي صافــي الدخــل الــى انخفــاض هوامــش 
ً
2017م. وإجمــاال 0.51 ريــال ســعودي فــي عــام  2018م مقارنــة بـــ ســعودي فــي عــام 

الربــح اإلجماليــة علــى مبيعــات األراضــي والعقــارات علــى الرغــم مــن الزيــادة فــي إجمالــي حجــم المبيعــات.

الســيولة والمــوارد الرأســمالية

ــال ســعودي فــي  ــون ري 3,160 ملي ــل  ــال ســعودي مقاب ــون ري 4,903  ملي 2018م مــا يســاوي  31 ديســمبر  ــة ومــا يعادلهــا فــي  بلغــت قيمــة الســيولة النقدي

2017م. 31 ديســمبر 

17,568

17,927
18,178

18,734 18,705

17.3217.35

16.83

16.59

16.27
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اســتراتيجية التمويــل 

يوضــح الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة للشــركة لألعــوام الماليــة مــن 2016م إلــى 2018م

العقــارات  االراضــي وفــي شــراء وتطويــر  فــي تطويــر  المتكاملــة واالســتثمار  الســكنية  البيئــات  اإلنفــاق علــى تطويــر مشــاريع  الشــركة  أولويــات  شــملت 

3,381 مليــون ريــال ســعودي علــى االســتثمار فــي األراضــي  2018م، أنفقــت الشــركة فــي المقــام األول مــا قيمتــه  االســتثمارية المــدرة للدخــل. وخــالل عــام 

وتطويــر األراضــي والممتلــكات. 

خمــس  إلــى  ثــالث  مــن  تمتــد  والتــي  لمشــروعاتها،  االســتثمارية  الــدورة  بيــن  التنســيق  علــى  أساســي  بشــكل  للشــركة  التمويليــة  االســتراتيجية  تركــز 

ســنوات، وتوقيــت اســتحقاق مــا اســتدانته مــن أمــوال لتمويــل تلــك المشــروعات. تواصــل الشــركة تنويــع مصــادر تمويلهــا لتجنــب أي اعتمــاد علــى أي مصــدر 

محــدد. وفــي هــذا الصــدد، طبقــت الشــركة بنجــاح إســتراتيجيتها التمويليــة، وهــو مــا يتضــح مــن إصــدار سلســلة مــن الصكــوك المتوافقــة مــع الشــريعة 

2007م.  اإلســالمية، حيــث أصــدرت الشــركة تســعة صكــوك منــذ عــام 

2018م،  ــال ســعودي منهــا بنهايــة عــام  11.25 مليــار ري ــال ســعودي، تــم ســداد  16.50 مليــار ري بلــغ إجمالــي األمــوال التــي تــم جمعهــا مــن تلــك الصكــوك 

ــع االقتصــادي، نجحــت الشــركة   لسياســة التنوي
ً
ــا ــى عــام2023م. ووفق ــوام حت ــى مــدى األع ــال ســعودي عل ــار ري 5.25 ملي ــغ  ــن يســتحق ســداد مبل فــي حي

فــي إقامــة عالقــات جيــدة مــع المصــارف المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، التــي اســتطاعت مــن خاللهــا الحصــول علــى قــروض متوســطة وطويلــة األجــل أغلبهــا 

ــال ســعودي. ــار ري 1.4 ملي ــغ  2018م، مبل ــة عــام  ــغ المســتحق فــي نهاي ــي المبل ــغ إجمال مــن خــالل صيــغ المرابحــة واإلجــارة لألغــراض العامــة للشــركة. وبل

2017م.  ــام  ــي ع ــعودي ف ــال س ــون ري 1,437 ملي ــغ  ــة بمبل 2018م مقارن ــام  ــي ع ــعودي ف ــال س ــون ري 2,160 ملي ــات  ــن العملي ــدي م ــق النق ــي التدف ــغ صاف بل

2017م. ــع العقــارات المطــورة فــي عــام  ــادة فــي النقــد مــن بي ــى زي ويعــود هــذا االرتفــاع إل

21 مليــون ريــال ســعودي  وقــد أدى االســتثمار االضافــي فــي العقــارات والمعــدات بشــكل أساســي إلــى تدفــق نقــدي فــي األنشــطة االســتثمارية بمبلــغ 

2017م. ــام  ــي ع ــال ســعودي ف ــون ري 10 ملي ــغ  ــة بمبل 2018م مقارن ــام  ــي ع ف

540 مليــون ريــال  396 مليــون ريــال ســعودي فــي المقــام األول إلــى توزيــع أربــاح بقيمــة  تعــود التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن أنشــطة التمويــل البالغــة 

ســعودي خــالل العــام.

التدفــق النقــدي 

نفقــات المشــروعات واالســتثمارات 

لبيان ا
 )بمالييــن الريــاالت(

2016م2017م2018م

2,1601,437691 األنشــطة التشــغيلية

21(األنشــطة االســتثمارية ()10 (-

396(األنشــطة التمويليــة (1,151)1,110 (

نظرة على الديون

المديونيــة

ــارة  ــة واإلج ــن بلغــت نســبة المرابح ــي حي ــرب مــن 79%، ف ــا يق 2018م م ــام  ــة ع ــل بنهاي ــي قيمــة التموي ــى إجمال ــل الصكــوك اإلســالمية إل بلغــت نســبة تموي

ــع مصــادر تمويلهــا  ــى تنوي ــز عل ــة للشــركة فــي المســتقبل نهجهــا فــي التركي ــة 21%. وســوف تواصــل االســتراتيجية التمويلي ــة واإلقليمي ــوك المحلي مــع البن

بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى تمويــل محــدد للمشــروع مــن البنــوك المحليــة واإلقليميــة، وكذلــك النظــر فــي أســواق الصكــوك الدوليــة األخــرى. باإلضافــة 

ــا بتكويــن محفظــة مــن العقــارات المؤجــرة، 
ً

ــدأت الشــركة بيــع علــى الخارطــة وهــو مصــدر آخــر للتمويــل مباشــرة مــن العمــالء. قامــت الشــركة أيض إلــى ذلــك، ب

ــاز، ســوف تواصــل ــى ســجل األداء الممت ــة. بالنظــر إل ــى قــروض مــن المؤسســات المالي ــم هــذە األصــول المــدرة للدخــل كضمــان للحصــول عل حيــث يمكــن تقدي

دار األركان االحتفــاظ بهــذە العالقــة واســتثمارها فــي الدخــول إلــى أســواق المــال المحليــة واالقليميــة.

ــي وصــف  ــة، وفيمــا يل ــارة والمرابح ــغ معامــالت اإلج ــع صي ــادئ الشــريعة اإلســالمية، وتتب ــت عليهــا الشــركة مــع مب ــي حصل ــل الت ــغ التموي ــة صي تتوافــق كاف

2018م. ــام  ــة ع ــك المســتحقة منهــا بنهاي ــم ســدادها وكذل ــي ت ــون الت للدي

ــال ســعودي فــي  ــار ري 4.9  ملي ــى  ــد النقــدي الختامــي إل 2018م. كمــا ارتفــع الرصي ــة عــام  ــي األصــول )26%( فــي نهاي ــى إجمال ــن إل بلغــت نســبة صافــي الدي

ــد  ــرادات واإلصــدار الجدي ــى ارتفــاع االي 2017م. ويعــود هــذا االرتفــاع  بشــكل أساســي إل ــة عــام  ــال ســعودي بنهاي ــار ري 3.2 ملي ــل  2018م مقاب ــة عــام  نهاي

ــال ســعودي. ــار ري 1.9 ملي 2018م بقيمــة  ــة العــام  مــن الصكــوك فــي بداي

تفاصيــل المديونيــة وانخفــاض التمويــل بنهايــة عــام 2018م

تفاصيــل المديونيــة بنهايــة عــام 2018م

381 ملیون ريــال سعودي  1.88 مليــار ريــال ســعودي. کما نجحت الشرکة في إعادة شراء  2018م، قامــت الشــركة بإصــدار جديــد للصكــوك بقيمــة  خــالل عــام 

1.31 مليــار ريــال ســعودي فــي تاریخ استحقاقهــا  1.69 مليــار ريــال ســعودي. کما قامت بنجــاح بسداد بمبلغ  من االصــدار الخامــس للصكــوك مــن إجمالــي مبلــغ 

347 مليــون ريــال ســعودي. 2018م. کما قامت ايضــأ بسداد بعض المرابحــات المحليــة بمبلغ  فــي شهــر مایو 

التســهيالت اإلســالمية الثنائيــة
)مليــون ريال ســعودي(

تاريــخ بداية المبلــغ األصليالسداد
التمويــل

رصيــد بداية 
المدة

المدفــوع أثناء 
2018م

رصيــد نهاية 
المدة

تاريخ 
االســتحقاق

مرابحــة – مصــرف محلــي

بنك مســقط 

تســديد ربع 
سنوي

26 مارس 175

2015م

30 ســبتمبر 13017113

2022م

مرابحــة – مصــرف محلــي

بنك مســقط 
14 ديســمبر 400دفعــة واحدة

2016م

مايو 400-400  14
2023م

مرابحــة – مصــرف محلــي

بنــك اإلنماء

تســديد ربع 
ســنوي - من 
الربــع الثاني 
2016م لعام 

11 يونيــو 300
2015م

مايو 27215257  31

2027م

إجــارة– مصــارف دولية داخل 

المملكــة

تســديد ربع 
سنوي

11 يوليــو 1,427
2015م

31 يوليــو 958315643

2020م

2,4321,7613471,413اإلجمالي
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ملخــص المرابحــات والصكــوك المســتحقة

بيــان ووصــف بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســتحقة

تاريــخ االســتحقاق
بماييــن الريــاالت

الرصيــد القائمالصكوكالمرابحــة

20193611,5001,861م

351-2020351م

36-202136م 

2022781,8751,953م

20235871,8752,462م ومــا بعد

1,4135,2506,663اإلجمالي

بــآالف الرياالت

لبيان 2016م2017م2018ما

440,472173,352173,457ذمــم دائنــة تجارية

121,48089,73062,286مصاريــف مســتحقة

19,01121,96125,682     مكافــأة نهايــة الخدمــة

35,44335,35035,358توزيعــات أربــاح مســتحقة

99,09846,18065,257اخرى 

715,864366,573362,040اإلجمالي

تاريــخ اإلعالنتاريخ االســتحقاقتاريــخ التوزيعطريقــة التوزيعالربــح الموزع للســهم

2018/04/26م2018/05/15م2018/06/05متحويــل للحســاب0.5

)IFRS( تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة

سياســة توزيــع األرباح

األرباح

توزيــع األرباح

إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  تطبيــق  الشــركة  أكملــت  فقــد   )SOCPA ( القانونييــن  للمحاســبين  الســعودية  والهيئــة  الماليــة  الســوق  هيئــة  لتوجيهــات  وفقــا 

2017م. ينايــر   1  مــن 
ً
التقاريــر اعتبــارا العربيــة الســعودية وبــدأت فــي تقديــم  الماليــة المطبقــة فــي المملكــة  التقاريــر 

ــم  ــد خص ــنوية بع ــة الس ــركة الصافي ــاح الش ــوزع أرب ــاهمين، أن ت ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــال توزي ــي ح 45( ف ــه ) ــي مادت ــركة ف ــي للش ــام األساس ــص النظ ين

، علــى الوجــه التالــي: 
ً
جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى، بمــا فيهــا الــزكاة المفروضــة شــرعا

تــم توزيــع أربــاح بقيمــة 0.50  ريــال عــن عام 2017م حســب الجــدول التالي:

بلــغ  مــا  متــى  التجنيــب  هــذا  وقــف  العاديــة  العامــة  للجمعيــة  ويجــوز  نظامــي،  احتياطــي  لتكويــن  الصافيــة  األربــاح  مــن   )%10( بالمائــة  عشــرة  يجنــب 

المدفــوع. المــال  رأس  مــن   )%30( بالمائــة  ثالثيــن  المذكــور  االحتياطــي 

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

ــة. ــراض معين لغــرض أو أغ

ــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان  ــع أرب ــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزي ــك بالقــدر ال ــن احتياطيــات أخــرى، وذل ــة أن تقــرر تكوي يجــوز للجمعيــة العامــة العادي

علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا 

 مــن هــذہ المؤسســات.
ً
يكــون قائمــا

ــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن تــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل )1%( مــن رأس  ــة أن تقــرر، بن يجــوز للجمعيــة العامــة العادي

مــال الشــركة المدفــوع.

األربــاح  بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي  الباقــي  اقتــراح مجلــس اإلدارة، توزيــع  بنــاء علــى  تقــرر،  أن  العاديــة  العامــة  للجمعيــة  يجــوز 

العامــة. الجمعيــة  عليــه  وتوافــق  اإلدارة  مجلــس  يقترحهــا  التــي  بالنســبة 

ــك  ــة، وذل ــة الســوق المالي ــط الصــادرة عــن هيئ  للضواب
ً
ــا ــع ســنوي وفق ــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو رب ــة عل ــاح مرحلي ــع أرب ويجــوز للشــركة توزي

.
ً
ــة يجــدد ســنويا ــاح مرحلي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــة لمجل ــة العامــة العادي ــل الجمعي ــض صــادر مــن قب ــى تفوي ــاء عل بن
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ــوت  ــن مــن بي ــن الماليي ــار المحللي ــة األســهم والصكــوك وكب ــة مــع مســتثمريها مــن حمل 2018م نظمــت الشــركة سلســلة مــن االجتماعــات الدوري فــي عــام 

ــة  ــات المحلي ــرات والفعالي ــي المؤتم ــة ف ــالل المشــاركة الفعال ــن خ ــة ألداء الشــركات م ــة التحليلي ــون بالتغطي ــن يقوم ــة الذي ــة والعالمي ــة المحلي ــرة المالي الخب

ــة للمســتثمرين فــي االســهم والصكــوك.  والدولي

إجــراءات التواصل

المالييــن فــي ســوقي األســهم والصكــوك.  باالتصــال المســتمر مــع المســتثمرين والمؤسســات واالفــراد والمحلليــن  إدارة عالقــات المســتثمرين  تقــوم 

 لقواعــد هيئــة الســوق الماليــة وأفضــل الممارســات العالميــة، اتخــذت الشــركة العديــد مــن اإلجــراءات التــي تضمــن الحفــاظ علــى حقــوق حملــة األســهم 
ً
تبعــا

فــي الحصــول علــى المعلومــات عــن طريــق اإلفصــاح بشــفافية وذلــك عبــر القنــوات المخصصــة بمــا فــي ذلــك اإلعالنــات الدوريــة عــن النتائــج الماليــة الفصليــة 

ــة تخــص أعمــال الشــركة.  ــة تطــورات جوهري ــس اإلدارة وأي ــات مجل ــال بالمشــاريع وتوصي ــدم ســير األعم والســنوية وتق

9.02نهايــة الســنة )31 ديســمبر 2018(

14.40منذ ســنة

6.20منــذ ثاث ســنوات 

14.76األعلــى )4/29/ 2018م(

8.24األدنى )11/25/ 2018م(

عالقات المستثمرين
ــال  10,800 مليــون ري 2018م، تملــك دار األركان  31 ديســمبر  دار األركان شــركة لديهــا أســهم مدرجــة  فــي ســوق األســهم الســعودية )تــداول(. كمــا فــي 

1,080 مليــون ســهم. ســعودي رأس مــال مصــرح بــه وتــم إصــدار أســهم عددهــا 

أداء الســهم

أداء الســهم  )الريــال الســعودي(
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كمــا طــورت إدارة عالقــات المســتثمرين صفحــة تفاعليــة تمكــن المســتثمر والمحلــل مــن طلــب المعلومــات عــن الشــركة مــن خــالل موقعهــا اإللكترونــي، 

باإلضافــة الــى إطــالق تطبيــق لألجهــزة المحمولــة والــذي يســمح بالحصــول الســريع علــى المعلومــات الماليــة الخاصــة بالشــركة واخــر األســعار للســهم.  

 علــى اإلدارة العليــا 
ً
تقــوم ادارة عالقــات المســتثمرين بشــركة دار األركان بتلقــي مقترحــات ومالحظــات المســتثمرين بشــكل مســتمر ويتــم عرضهــا دوريــا

ــة. ــر دوري واعضــاء مجلــس اإلدارة مــن خــالل مجموعــة تقاري

تجــدون باألســفل معلومــات المســتثمرين مــن حيــث نــوع المســتثمرين وجنســية المســتثمرين وعــدد المســتثمرين نســبة لحجــم االســتثمار:

العدد%األسهمالفئة

10.02128%    108,167,066المؤسســات

89.9898,949%971,832,934األفراد

10099,077%1,080,000,000المجمــوع

% مــن األجماليعدد األســهمعــدد المســاهمينالجنســية 

91.69%97,759990,246,860الســعودية

4.89%12452,776,460باقــي دول الخليج

3.42%36,976,680 1,203األجانب

100.00%99,0771,080,000,000المجمــوع

أنشــطة عاقــات المســتثمرين

نــوع المســتثمرين كمــا فــي تاريــخ 17 ديســمبر 2018م

جنســية المســتثمرين كمــا فــي تاريــخ 17 ديســمبر 2018م

العددالفئة

5المؤتمــرات

2زيــارات ليســت لغــرض اصــدار اســهم أو صكوك

95االجتماعــات مــع المؤسســات االســتثمارية

213المســتثمرين ذات طابــع مؤسســي

642المســتثمرين األفــراد الذيــن تــم التواصــل معهــم

بيانــات المســتثمرين

مجلس اإلداراة
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نبــذة عــن اعضــاء مجلس االدارة 

يوسف بن عبداهلل الشالش

ماجد بن عبدالرحمن القاسم

عبداللطيف بن عبداهلل الشالش

هذلول بن صالح الهذلول

يوســف بــن عبداللــه الشــالش مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، يمتلــك خبــرة كبيــرة ومتقدمــة فــي 

 رئيــس مجلــس إدارة كل مــن الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن 
ً
مجــال التطويــر العقــاري وفــي التخطيــط االســتراتيجي، وهــو أيضــا

)SHL( وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية وبنــك الخيــر فــي البحريــن، وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن 

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية ودبلــوم دراســات األنظمــة اإلجرائيــة مــن معهــد اإلدارة العامــة. 

ماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم نائــب رئيــس مجلــس  إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، ويتمتــع بخبــرة كبيــرة فــي مجــال التخطيــط 

االســتراتيجي وصناعــة التطويــر العقــاري، وهــو عضــو مجلــس إدارة بنــك الخيــر فــي البحريــن وكذلــك شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية )منــذ 

26 يوليــو 2018(، وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة اإلســالمية مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية ودبلــوم 

دراســات األنظمــة مــن المعهــد العالــي للقضاء. 

عبداللطيــف بــن عبداللــه الشــالش العضــو المنتــدب لشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري وعضــو مجلــس اإلدارة، ويتمتــع بخبــرة واســعة 

فــي التخطيــط االســتراتيجي وفــي مجــال تطويــر األعمــال وتقنيــة المعلومــات، ويشــغل عضويــة مجلــس إدارة كل مــن الشــركة 

الســعودية لتمويــل المســاكن )SHL( وشــركة الخيــر كابيتــال الســعودية وبنــك الخيــر فــي البحريــن وشــركة تــآزر فــي البحريــن، وهــو حاصــل 

علــى البكالوريــوس فــي القيــادة والتنظيــم واإلشــراف التربــوي مــن جامعــة بــوردو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.  

ــر  ــة مجلــس إدارة شــركة الخي ــر العقــاري، كمــا شــغل عضوي ــول عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطوي ــح الهذل ــن صال ــول ب هذل

ــل  ــى 17 أبري ــل المســاكن )SHL( )حت ــس إدارة الشــركة الســعودية لتموي ــة مجل ــر 2018( وعضوي ــى 10 أكتوب ــال الســعودية )حت كابيت

2018(، ويتمتــع بخبــرة عريضــة فــي مجــال االســتثمار والتمويــل العقــاري واالســتراتيجيات والخطــط وبرامــج التقســيط، وهــو حاصــل علــى 

دبلــوم علــوم األعمــال التجاريــة. 

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس اإلدارة

طارق بن محمد الجاراهلل 

ماجد بن رومي الرومي

أحمد بن محمد الدهش

خالد بن عبداهلل الشالش

عبدالعزيز بن عبداهلل الشالش

ــر العقــاري، وهــو خبيــر فــي تنظيــم وتخطيــط األراضــي وفــي  ــن محمــد الجاراللــه عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطوي طــارق ب

ــة. التقييــم وتثميــن العقــارات، وحاصــل علــى دبلــوم العلــوم المحاســبية والتجاري

 عضــو مجلــس إدارة شــركة معالــم للتمويــل، 
ً
ماجــد بــن رومــي الرومــي عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري وهــو أيضــا

ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال االســتثمار والتقييــم والتمويــل العقــاري، وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمال.

أحمــد بــن محمــد الدهــش عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري ، وهــو حاصــل علــى تعليــم عــام، ويمتلــك خبــرة عميقة 

فــي مجــاالت التطويــر واالســتثمار والتقييــم العقــاري وإدارة األمالك. 

خالــد بــن عبداللــه الشــالش عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري، لديــه خبــرة عميقــة فــي مجــاالت االســتثمار والتطويــر 

والتقييــم العقــاري ومجــال إدارة المــوارد وتنفيــذ المبانــي وتقييــم العقــارات، وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم األمنيــة مــن كليــة 

الملــك فهــد األمنيــة.

ــر  ــرة عريضــة فــي قطــاع التطوي ــك خب ــاري، ويمتل ــر العق ــس إدارة شــركة دار األركان للتطوي ــه الشــالش عضــو مجل ــن عبدالل ــز ب عبدالعزي

العقــاري والتقييــم، وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الدراســات اإلســالمية مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية.

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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زياد الشعار

عبدالعزيز بن إبراهيم المانع

زيــاد الشــعار عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري وكذلــك الرئيــس التنفيــذي لشــركة إعمــار الدوليــة وعضــو مجلــس 

إدارة الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن )SHL(، ولديــه خبــرة متقدمــة فــي التطويــر العقــاري وإدارة األمــالك والمجــاالت الماليــة 

والقياديــة، وهــو حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت.

ــة فــي  ــر دول  أســتاذ جامعــي ووزي
ً
ــر العقــاري ، وكان أيضــا ــع عضــو مجلــس إدارة شــركة دار األركان للتطوي ــن إبراهيــم المان ــز ب عبدالعزي

مجلــس الــوزراء وعضــو فــي مجلــس الشــورى، ويمتلــك خبــرة واســعة فــي مجــاالت التخطيــط االســتراتيجي والتعليــم الهندســي ونظــم 

اإلدارة، وهــو حاصــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة ســانتا كالرا في أمريكا وماجســتير ودكتوراە في الهندســة 

المدنيــة مــن جامعــة ســتانفورد فــي أمريــكا.

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

 منهــم عــدد )1( عضــو تنفيــذي و عــدد )5( عضــو غيــر تنفيــذي وعــدد )5( عضــو مســتقل . 
ً
يتكــون مجلــس ادارة الشــركة مــن 11 عضــوا

* تــم التعييــن بتاريــخ 23 أبريــل 2018م

عــدد االجتماعــات التــي حضرهاتصنيــف أعضــاء المجلــسالصفةاســم العضو

2غيــر تنفيذيرئيــس المجلسيوســف بــن عبدالله الشــاش

2تنفيــذيالعضــو المنتــدبعبداللطيــف بــن عبداللــه الشــاش

2مســتقلنائــب رئيــس المجلسماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم

2غيــر تنفيذيعضوخالــد بــن عبدالله الشــاش

2مســتقلعضوطــارق بــن محمــد الجارالله

2غيــر تنفيذيعضوعبدالعزيــز بــن عبداللــه الشــاش

2مســتقلعضوماجــد بن رومــي الرومي

2مســتقلعضواحمــد بــن محمــد الدهش

2غيــر تنفيذيعضو هذلــول بــن صالــح الهذلول

1مســتقلعضوعبدالعزيــز ابراهيــم المانــع

1غيــر تنفيذيعضوزياد الشــعار*

تشــكيل مجلــس اإلداراة 

فيمــا يلــي جــدول وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي 

أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال العــام 2018م

عدد األسهم الصفةاالسم

في بداية العام

نسبة الملكية 

في بداية العام

صافي التغير 

في عدد 

األسهم خال 

العام

إجمالي 

األسهم في 

نهاية العام

إجمالي نسبة 

التملك في 

نهاية العام

صفة الملكية

رئيــس مجلس يوســف بــن عبدالله الشــاش
اإلدارة

مباشرة1,000%0.000101,000%0.0001

عبداللطيــف بــن عبداللــه 

الشاش

مباشرة0.8461%0.846109,137,550%9,137,550العضــو المنتــدب

ماجــد بــن عبدالرحمن 

القاسم

نائــب رئيس 
المجلــس

مباشرة3,844,550%0.356003,844,550%0.3560

ملكيــة أقارب 639,154%0.05920639,154%0.0592
مــن الدرجة 

األولى

عضــو مجلس خالــد بــن عبدالله الشــاش
اإلدارة

27,723,293%2.5670)7,379,600 مباشرة20,343,693%1.8837)

ملكيــة أقارب 957%0.00010957%0.0001
مــن الدرجة 

األولى

عضــو مجلس طــارق بــن محمــد الجارالله
اإلدارة

مباشرة3,000%0.000303,000%0.0003

عبدالعزيــز بــن عبداللــه 

الشاش

عضــو مجلس 
اإلدارة

مباشرة3,849,550%0.356403,849,550%0.3564

عضــو مجلس ماجــد بن رومــي الرومي
اإلدارة

مباشرة3,844,550%0.356003,844,550%0.3560

عضــو مجلس احمــد بــن محمــد الدهش
اإلدارة

مباشرة2,005,104%0.185702,005,104%0.1857

عضــو مجلس هذلــول بــن صالــح الهذلول
اإلدارة

مباشرة8,028,850%0.743408,028,850%0.7434

عبدالعزيــز بــن إبراهيــم 

لمانع ا

عضــو مجلس 
اإلدارة

مباشرة1,300%0.00017002,000%0.0002

عضــو مجلس زياد الشــعار*
اإلدارة

-----

لمدير أحمــد بــن صالــح الدحيان ا
التنفيــذي 
للمراجعــة 
الداخليــة

مباشرة80,000%0.0074080,000%0.0074

4.7946%51,779,958)7,378,900(5.4778%59,158,858اإلجمالي

مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب 

* تــم التعييــن بتاريــخ 23 أبريــل 2018م
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ســجل حضــور االجتماعات 

ســجل حضــور اجتماعــات المجلــس

ابريل21 مارساســم العضو األجمالي23 

2��يوســف بــن عبدالله الشــاش

2��عبداللطيــف بــن عبداللــه الشــاش

2��ماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم

2��خالــد بــن عبدالله الشــاش

2��طــارق بــن محمــد الجارالله

2��عبدالعزيــز بــن عبداللــه الشــاش

2��ماجــد بن رومــي الرومي

2��احمــد بــن محمــد الدهش

2��هذلــول بــن صالــح الهذلول

X1�عبدالعزيــز ابراهيــم المانــع

X�1زياد الشــعار*

* تــم التعييــن بتاريــخ 23 أبريــل 2018م

ســجل حضــور اعضــاء مجلــس االدارة للجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــال 2018م

مايواســم العضو  15

�يوســف بــن عبدالله الشــاش
�عبداللطيــف بــن عبداللــه الشــاش

�ماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم
�خالــد بــن عبدالله الشــاش
�طــارق بــن محمــد الجارالله

�عبدالعزيــز بــن عبداللــه الشــاش
�ماجــد بن رومــي الرومي
Xاحمــد بــن محمــد الدهش

�هذلــول بــن صالــح الهذلول
�عبدالعزيــز ابراهيــم المانــع

�زياد الشــعار*

* تــم التعييــن بتاريــخ 23 أبريــل 2018م

لجــان المجلــس 

تكويــن اللجنــة التنفيذيــة وســجل الحضــور

اللجنــة التنفيذيــة

لصفةاســم العضو ســجل الحضورا

األجمالي13 ديســمبر15 اكتوبــر6 اغســطس 5 يوليــو 13 فبرايــر 

يوســف بــن عبدالله الشــاش
ً
ئيسا 5�����ر

عبداللطيــف بــن عبداللــه الشــاش
ً
عضوا  �����5

طــارق بــن محمــد الجارالله
ً
عضوا  �����5

ماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم
ً
عضوا  �����5

تتكــون لجــان المجلــس مــن ثــالث لجــان، وهــي اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ، وتشــكيلها كمــا يلــي:

مهــام واجتماعــات اللجنــة

ــة وأهــداف الشــركة وسياســاتها  ــى إعــداد الخطــط التشــغيلية وتنفيذهــا، ومراجعــة قيــم ورؤي متابعــة تطبيــق اســتراتيجية الشــركة مــن خــالل اإلشــراف عل

النصــح  وتقديــم  الشــركة،  الســتثمارات  المختلفــة  التمويــل  خطــط  ومتابعــة  بتبنيهــا،  والتوصيــة  أعمالهــا  تنفيــذ  فــي  للشــركة  العــام  النهــج  تحــدد  التــي 

تمويــل  علــى  الحصــول  و/أو  و/أو مشــاريع مشــتركة  اندماجــات  فــي  بالدخــول  والمتمثلــة  الشــركة  فــي  والمهمــة  الرئيســة  باالســتثمارات  يتعلــق  فيمــا 

ووضــع  البشــرية،  المــوارد  واســتراتيجية  التمويــل  اســتراتيجية  مثــل  الشــركة  اســتراتيجيات  لتنفيــذ  المــوارد  تخصيــص  مطابقــة  مــن  والتأكــد  للمشــاريع، 

معاييــر اختيــار الرئيــس التنفيــذي والقيــادات العليــا فــي اإلدارة التنفيذيــة واإلشــراف علــى تطبيقهــا، ومراجعــة وتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة مــن حيــث 

تحقيــق األهــداف االســتراتيجية الموضوعــة ومراقبــة ومعالجــة أي انحرافــات، ومراجعــة الخطــط االســتراتيجية بشــكل دوري )ربــع ســنوي( بهــدف تقييمهــا 

ورفــع التوصيــة لمجلــس االدارة بتعديلهــا إذا دعــت الضــرورة حســب معطيــات الســوق والمتطلبــات الداخليــة األخــرى، ومراجعــة التقاريــر الدوريــة المقدمــة 

الشــركة  اســتراتيجية  علــى  تؤثــر  التــي  األخــرى  والتقنيــة  والماليــة  التنظيميــة  والعوامــل  للشــركة  التنافســي  بالوضــع  والمتعلقــة  التنفيذيــة  اإلدارة  مــن 

طويلــة المــدى، والتوصيــة لمجلــس االدارة باعتمــاد التوصيــات المتعلقــة بوضــع سياســات وأنظمــة المــوارد البشــرية ومراجعــة وتقييــم الخطــط الســوقية 

2018م خمســة اجتماعــات. ــة خــالل عــام  ــل اإلدارة التنفيذيــة وتقييــم أثرهــا علــى أعمــال الشــركة. وقــد عقــدت اللجن واألنمــاط التنافســية الموضوعــة مــن قب

اجــازت الجمعيــة العامــة للشــركة باجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 1 مايــو 2017م تشــكيل عضويــة لجنــة المراجعــه ومهــام اللجنة وضوابــط عملها ومكافــأة اعضائها.

تكويــن لجنــة المراجعــة وســجل الحضــور فــي 2018م

لجنــة المراجعــة

لصفةاســم العضو ســجل الحضورا

ابريل1 فبرايــر مايو23  األجمالي4 نوفمبــر29 يوليــو1 

طــارق بــن محمــد الجارالله
ً
ئيسا 5�����ر

هذلــول بــن صالــح الهذلول
ً
عضوا  �����5

ماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم
ً
عضوا  �����5

ماجــد بن رومــي الرومي
ً
عضوا  ��X��4
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تكويــن لجنــة الترشــيحات والمكافــأت وســجل الحضــور

وصــف مختصــر الختصاصــات ومهــام لجنــة المراجعــة

ــان مــن أعضــاء  ــب أي إيضــاح او بي ــى ســجالتها ووثائقهــا وطل ــك حــق االطــالع عل ــى اعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذل ــة عل ــة المراجعــة بالمراقب تختــص لجن

ــة مهامهــا المعتمــدة بمــا فــي ذلــك االشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة ودراســة تقاريرهــا،  مجلــس اإلدارة او اإلدارة التنفيذيــة، وتــؤدي اللجن

الــى دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية، والسياســات المحاســبية المتبعــة والتوصيــة  ودراســة نتائــج تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة، باإلضافــة 

االليــات  ووضــع  والتعليمــات،  باألنظمــة  الشــركة  التــزام  بشــأن  الرقابيــة  الجهــات  تقاريــر  ودراســة  الشــركة،  حســابات  مراجعــى  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس 

ــة توصياتهــا  ــع اللجن ــة للشــركة، وترف ــاوز لألنظمــة الداخلي ــم مالحظتهــم بشــأن أي تج ــي الشــركة مــن تقدي ــون ف ــي مــن خاللهــا يتمكــن العامل المناســبة الت

اإلدارة.  لمجلــس 

2018م ورفــع  ــة والســنوية للعــام  ــة الربعي ــم المالي ــة بدراســة ومناقشــة القوائ 2018م خمســة اجتماعــات. وقــد قامــت اللجن ــة خــالل عــام  وقــد عقــدت اللجن

التوصيــات الالزمــة للمجلــس. 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت

لصفةاســم العضو ســجل الحضورا

ابريل مايو23  األجمالي24 يوليــو1 

ماجــد بــن عبدالرحمــن القاســم
ً
ئيسا 3���ر

يوســف بــن عبدالله الشــاش
ً
عضوا  ���3

احمــد بــن محمــد الدهش
ً
عضوا  ��X2

عبدالعزيــز ابراهيــم المانــع
ً
عضوا  

X��2

مهــام واجتماعــات اللجنــة

ــداد  ــس وإع ــة المجل ــن المهــارات المناســبة لعضوي ــة م ــات المطلوب ــة الســنوية لالحتياج ــس اإلدارة، والمراجع ــة مجل ــس اإلدارة بالترشــيح لعضوي ــة لمجل التوصي

إجراؤهــا، وتحديــد جوانــب  يجــب  التــي  التغييــرات  فــي شــأن  اإلدارة والتوصيــات  للعضويــة، ومراجعــة هيــكل مجلــس  المطلوبــة  للقــدرات والمؤهــالت  وصــف 

الضعــف والقــوة فيــه، والتأكــد بشــكل دوري مــن اســتقاللية األعضــاء وعــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة 

ــام  ــالل ع ــة خ ــدت اللجن ــد عق ــاألداء. وق ــط ب ــر ترتب  لمعايي
ً
ــا ــن وفق ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــآت أعضــاء مجل ــة لتعويضــات ومكاف ــرى، ووضــع سياســة واضح أخ

2018م ثــالث أجتماعــات.

المعامــات مــع األطــراف ذات العاقة

الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن “ســهل” 

شــركة تطويــر خــزام العقارية

بنــك الخير

ــع  ــة م ــي هــذە المعامــالت نفــس الشــروط واألســس المتبع ــة، واتبعــت الشــركة ف ــى معامــالت مــع أطــراف ذات عالق ــت الشــركة ف 2018م دخل ــام  ــالل ع خ

ــص تعامــالت  ــك لترخي ــة وذل ــة العمومي ــاء اجتمــاع الجمعي ــات الالزمــة عليهــا أثن ــى الموافق ــم الحصــول عل ــة ويت ــط هــذە التعامــالت بمــدة معين ــر. وال ترتب الغي

ــك التعامــالت:  ــي ملخــص لتل ــا يل ــادم. وفيم ــام الق ــي والع ــام الحال الع

ــة،   ذا عالق
ً
ــا ــر شــركة “ســهل” طرف ــة. وتعتب ــل المســاكن “ســهل” فــي ســياق األعمــال العادي تدخــل الشــركة فــي معامــالت مــع الشــركة الســعودية لتموي

100 مليــون مــن األســهم الصــادرة. ويضــم مجلــس  15 مليــون ســهم مــن أصــل  حيــث تمتلــك دار األركان حصــة فــي “ســهل” تبلــغ نســبتها 15% تعــادل قيمــة 

إدارة الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن “ســهل“ أعضــاء مــن مجلــس إدارة دار األركان وهــم: أ/ يوســف بــن عبداللــه الشــالش ، أ/ هذلــول بــن صالــح 

ــاد الشــعار.   ــه الشــالش و أ/ زي ــن عبدالل ــف ب 2018م(، أ/ عبداللطي ــل  17 أبري ــى  ــول )حت الهذل

27,554,651 ســهم مــن إجمالــي  شــركة تطويــر خــزام العقاريــة هــي طــرف ذو عالقــة، حيــث تمتلــك دار األركان فيهــا مــا نســبته 51% بعــدد حصــص يبلــغ 

54,028,728 ســهم. ويضــم مجلــس مديريــن شــركة تطويــر خــزام عضــو مــن مجلــس إدارة شــركة دار األركان وهــو أ/ عبداللطيــف  حقــوق الملكيــة البالــغ 

2018م، بلــغ  بــن عبداللــه الشــالش. طلبــت إدارة شــركة تطويــر خــزام العقاريــة اســتثمار رصيــد النقــد الزائــد لديهــا مــع دار األركان بربــح رمــزي )فــى بدايــة عــام 

ــام  ــالل الع ــل رأس المــال العامــل. خ ــر احتياجاتهــا لتموي ــب لتوفي ــت الطل ــد تح ــى أن يكــون ســحب العائ ــال ســعودي(، عل ــون ري 192.53 ملي ــي  ــد االفتتاح الرصي

0.96 مليــون  ، باإلضافــة إلــى عائــد وقــدرە 
ً
4.63 مليــون ريــال ســعودي مــن هــذە المبالــغ المدفوعــة مقدمــا 2018م، أعــادت الشــركة ســداد مبلــغ وقــدرە 

 188.86 ــغ وقــدرە  2018م مبل 31 ديســمبر  ــخ  ــح الرصيــد الختامــي المســتحق لهــذا الطــرف ذي العالقــة بتاري ــك أصب ــات التشــغيلية. وبذل ــال ســعودي للمتطلب ري

وبإمــكان  2018م،  مايــو   15 بتاريــخ  العاديــة  غيــر  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  خــالل  التعامــالت  هــذە  علــى  الموافقــة  تمــت  وقــد  ريــال ســعودي.  مليــون 

الشــركة تســديد المبلــغ وتســوية الرصيــد فــي أي وقــت.

بنــك الخيــر هــو طــرف ذو عالقــة وهنــاك أعضــاء فــي مجلــس إدارتــه مــن أعضــاء مجلــس إدارة دار األركان وهــم: أ/ يوســف بــن عبداللــه الشــالش، وأ/ ماجــد بــن 

ــة فــي ســوق  ــة العامــة فــي صفقــة معين ــم االستشــارات المالي ــر بتقدي ــك الخي ــه الشــالش. كلفــت الشــركة بن ــن عبدالل عبدالرحمــن القاســم، وأ/ عبداللطيــف ب

المــال بحيــث تكــون متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية والدعــم اإلداري إلصــدار الصكــوك الدوليــة. 

وخــالل عــام 2018م لــم يكــن هنالــك تعامــالت مــع بنــك الخيــر، وال يوجــد أي رصيــد قائم أو مســتحق.

وبالنســبة لطبيعــة هــذه المعامــالت، فهــي تمويــل لعمــالء شــركة دار األركان لشــراء مســاكن. وبنــاًء علــى رغبــة العميــل، يتــم اختيــار “ســهل” كممــول 

2018م لــم يكــن هنــاك أي رصيــد قائــم أو مســتحق. لشــراء المســاكن. وخــالل عــام 

الخيــر كابيتــال 

10,200,000 ســهم مــن إجمالــي عــدد  تعــد شــركة الخيــر كابيتــال مــن األطــراف ذات العالقــة حيــث تمتلــك دار األركان حصــة 34% فيهــا تعــادل قيمــة 

30 مليــون ســهم. وهنــاك أعضــاء فــي مجلــس إدارة الخيــر كابيتــال مــن بيــن أعضــاء مجلــس إدارة دار األركان وهــم: أ/ يوســف بــن  األســهم الصــادرة والبالــغ 

 
ً
ــارا ــن عبدالرحمــن القاســم )إعتب ــد ب ــه الشــالش و أ/ ماج ــن عبدالل ــف ب 2018م(، أ/عبداللطي ــر  10 أكتوب ــى  ــول )حت ــح الهذل ــن صال ــول ب ــه الشــالش، أ/هذل ــد الل عب

2018م(. تقــوم الخيــر كابيتــال الســعودية و الخيــر كابيتــال دبــي المحــدودة بتقديــم خدمــات إعــارة موظفيــن بشــكل مؤقــت للشــركات الدوليــة  26 يوليــو  مــن 

التابعــة للمجموعــة، االستشــارات الماليــة العامــة، تمثيــل وتقديــم المســتندات نيابــة عــن دار األركان لهيئــة الســوق الماليــة وتــداول والهيئــات القانونيــة 

ــي المبكــر  ــة المصــدرة، واإلغــالق الجزئ ــم الدعــم اإلداري إلصــدار الصكــوك الدولي األخــرى، ومراجعــة األمــور الخاصــة بالتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية وتقدي

ــال ســعودي  ــون ري 2.3 ملي ــغ المســتحق  ــم ســداد كامــل المبل 2018م، ت ــر العقــارات مباشــرة ومــن الباطــن. خــالل عــام  إلصــدار الشــركة مــن الصكــوك وتأجي

0.90 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي بدايــة العــام وأيضــا الرســوم والمصاريــف خــالل العــام  إلــى الخيــر كابيتــال دبــي المحــدودة والــذي شــمل الرصيــد البالــغ 

2018م. خــالل  15 مايــو  1.45 مليــون ريــال ســعودي، وقــد تمــت الموافقــة علــى هــذە التعامــالت خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بتاريــخ  بمبلــغ 

ــم أو مســتحق. ــال الســعودية، وال يوجــد أي رصيــد قائ ــر كابيت ــك تعامــالت مــع الخي ــم يكــن هنال 2018م، ل عــام 

يقــر مجلــس اإلدارة بمــا يلي: 

أن إعــداد ســجالت الحســابات قــد تــم بالشــكل الصحيح.

أن إعــداد نظــام الرقابــة الداخليــة قــد تــم علــى أســس ســليمة ونفــذ بفاعلية.

أنــه ال يوجــد أدنــى شــك يذكــر في قدرة الشــركة علــى مواصلة نشــاطها.

إقــرارات مجلس اإلدارة 
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الحوكمة
والتنظيم والمخاطر

ــار  ــي االعتب ــذ ف ــة حوكمــة شــركة دار األركان مــع األخ ــس اإلدارة الئح ــة، اعتمــد مجل ــة الســوق المالي ــن هيئ ــة حوكمــة الشــركات الصــادرة ع  بالئح
ً
استرشــادا

الحوكمــة،  الئحــة  وبموجــب  مصالحهــم.  وحمايــة  معهــم  العالقــة  وتعزيــز  المصالــح  أصحــاب  وجميــع  والموظفيــن  والعمــالء  المســاهمين  بحقــوق  الوفــاء 

تلتــزم الشــركة بمبــادئ الشــفافية واإلفصــاح، وتفعيــل دور مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وتحديــد مســؤولياتهم وتدريبهــم بصفــة مســتمرة. كمــا 

ــة الداخليــة وإدارة المخاطــر، باإلضافــة إلــى االمتثــال مــع الئحــة حوكمــة الشــركات  ــز فاعليــة الرقاب ــى التأكــد مــن وجــود آليــات لتعزي  إل
ً
تســعى الشــركة أيضــا

ــز الثقافــة المؤسســاتيه، وتطبيــق قواعــد اإلدارة الســليمة  ــي أفضــل الممارســات فــي مجــال الحوكمــة بهــدف تعزي ــة، وتبن ــة الســوق المالي الصــادرة عــن هيئ

ــة الشــركة فــي العمــل بفاعليــة للوصــول إلــى أعلــى المســتويات فــي مجــال الحوكمــة وتحقيــق رؤيتهــا الهادفــة إلــى  بالشــركة. وتعكــس هــذە الخطــوات رغب

 يحتــذى بــه كشــركة وطنيــة مســاهمة. وفــي ســبيل تحقيــق أهدافــه، يعمــل مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجــان المجلــس الفعالــة 
ً
أن تكــون الشــركة نموذجــا

وهــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة المراجعــة واللجنــة التنفيذيــة. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة قــد طبقــت كافــة بنــود الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، عــدا البنــد )ب( مــن المــادة الثامنــة 

 بــأن قواعــد التصويــت التراكمــي ســيتم تطبيقهــا الختيــار أعضــاء 
ً
الخاصــة بالعمــل بنظــام التصويــت التراكمــي )كمــا هــو موضــح فــي الجــدول ادنــاہ(، علمــا

مجلــس اإلدارة القــادم. كمــا تــم إعــداد الئحــة حوكمــة شــركة دار األركان فــي ضــوء المعاييــر 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 

ــي: الخصــوص مــا يل

حوكمــة الشــركة

ــة  ــه التنفيذي ــخ 1424/6/2ه ولوائح ــة الســعودية الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم )م/30( وتاري ــة فــي المملكــة العربي ــات نظــام الســوق المالي متطلب

8-16-2017( وتاريــخ 1438/5/16ه المعدلــة  بمــا فــي ذلــك الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )

ــق 2018/4/23م. ــخ 1439/8/7ه المواف ــم 3-45-2018 وتاري ــة رق ــوق المالي ــة الس ــس هيئ ــرار مجل بق

نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1/28/ 1437ه. والقــرارات والتعاميــم الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار.

النظــام األساســي لشــركة دار األركان.

أســباب عــدم التطبيقنــص المادة/الفقــرةرقــم المادة/الفقــرة

المــادة الثامنــة: انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة - 

الفقــرة )ب(

ب( يجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي 
انتخــاب  مجلــس اإلدارة، بحيــث ال يجــوز اســتخدام 

حــق التصويــت للســهم أكثــر مــن مرة واحدة.

الــدورة الحاليــة للمجلــس تنتهــي
 فــي 2019/6/23م وســيتم تطبيــق التصويــت 
التراكمــي عنــد انتخــاب أعضــاء المجلــس فــي 

دورتــه القادمة.

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام اإللزاميــة الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء األحــكام الواردة أدناہ:

ق وأســباب ذلك
َ
بــق مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات وما لــم يطب

ُ
مــا ط
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أعضــاء المجلــس التنفيذييــنالبيــان )بــآالف الرياالت(
أعضــاء المجلــس غير 

التنفيذييــن/ المســتقلين

كبــار التنفيذييــن ممــن تلقوا 

أعلــى المكافــآت والتعويضات 

)بمــا فيهــم العضــو المنتدب 

والرئيــس التنفيــذي والمدير 

المالي(

1,985--المكافــآت والتعويضــات

1,151--البدالت

---المكافــآت الدوريــة والســنوية

---الخطــط التحفيزيــة

أي تعويضــات أو مزايــا عينيــة أخــرى تدفــع بشــكل 

شــهري أو سنوي
--219

296--مكافــآت نهايــة الخدمــة

فيمــا يلــي قائمــة توضــح المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن الذيــن تلقــوا أعلــى المكافــآت واألجــور 

2018م. ــي  ــام المال ــالل الع مــن الشــركة خ

المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن

ــلغأســباب الغرامةالغرامـــة المـبـ
الجهــه الموقعة

علــى الغرامة

ســـبل عالجهـــا وتفـادي 

وقوعهـــا فـي المســـتقبل

غرامــة وضع أعام بشــعار 

الشــركة خــارج المبنى 

الرئيســي للشــركة

بالرغــم مــن حصــول دار االركان 
علــى موافقــه البلديــه على 

رسومات 
ووثائــق تنســيق موقــع المقر 

الرئيســي للشــركه 
عــادت البلديــه و طلبــت ازاله 

االعــالم الدعائيــه و قامــت بتغريــم 
الشــركه مبلــغ 700 ريال

حصــول الشــركه علــى ترخيص شــركة جادة 700 ريال
منفصــل فــي حــال رغبت 

الشــركه فــي وجود هذە 
االعالم مســتقبال

غرامة 

)مشــروع القصر(

مخالفــة رخصــة البنــاء

تــم التقديــم علــى طلــب الحصول 
علــى شــهادة إتمــام البناء 

للمبنــى وبعــد وقــوف مندوب 
البلديــة رصــد عــدد مــن  المخالفات 

أثنــاء البنــاء موضحــه في قرار 
اللجنــة المفوضــة 

ســيتم إتبــاع بدقة شــروط أمانــة الرياض34,940 ريال
التصاريــح لتجنــب الغرامــات 
المماثلــة فــي اعمــال البناء 

للمشــاريع الجديــدة.

غرامــة )مشــروع القصر(

مخالفــة رخصــة 

تــم التقديــم علــى تعديــل رخصة 
البنــاء مــن ســكني تجاري الى 
تجــاري و بعــد اعــداد التقارير 

الفنيــة مــن قبــل البلديــة تم رصد 
عــدد مــن المخالفــات علــى المبنى 

أثنــاء البناء 

ســيتم إتبــاع بدقة شــروط أمانــة الرياض36,160 ريال
التصاريــح لتجنــب الغرامــات 

المماثلــة  فــي اعمــال البنــاء 
للمشــاريع الجديــدة.

غرامة 

 )مشــروع القصــر(

مخالفــة رخصــة البنــاء

تــم التقديــم علــى تعديــل رخصة 
البنــاء بحيــث تكــون الرخصة 

مطابقــة للمخططــات المعتمــدة 
حيــث رصــد علينــا عدد من 

المخالفــات  أثنــاء البنــاء موضحــة 
فــي محضــر اللجنــة المفوضــة        

ســيتم إتبــاع بدقة شــروط أمانــة الرياض146,764 ريال
التصاريــح لتجنــب الغرامــات 

المماثلــة  فــي اعمــال البنــاء 
للمشــاريع الجديــدة.

العقوبــات والغرامــات

 الســتقالليتها فإنهــا تتبــع مباشــرة إلــى لجنــة المراجعــة 
ً
 ألهميتهــا وتحقيقــا

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

فــي الهيــكل التنظيمــي، وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بإنجــاز أعمالهــا وفــق المعاييــر الدوليــة للممارســة المهنيــة للمراجعــة الداخليــة والصــادرة عــن 

قبــل معهــد  مــن  المعتمديــن  الداخليــة  المراجعــة  اســتقطاب موظفــي  ويتــم  األمريكيــة.  المتحــدة  بالواليــات  فلوريــدا  بواليــة  الداخلييــن  المراجعيــن  معهــد 

الداخلييــن.  المراجعيــن 

أجــل تحقيــق قيمــة مضافــة وتحســين عمليــات  بالشــركة فــي تقديــم خدمــات مســتقلة وموضوعيــة واستشــارية مــن  الداخليــة  المراجعــة  تتمثــل مهمــة 

إدارة  فعاليــة  وتحســين  لتقييــم  ومنضبطــة  منهجيــة  طريقــة  اعتمــاد  خــالل  مــن  أهدافهــا  بلــوغ  علــى  الشــركة  الداخليــة  المراجعــة  تســاعد  حيــث  الشــركة 

ولجنــة  العليــا  لــإلدارة  بالعمــل  الصلــة  وذات  الموضوعيــة  المعلومــات  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  وتوفــر  الشــركات.  وحوكمــة  الداخليــة  والرقابــة  المخاطــر 

ــات  ــس اإلدارة بالبيان ــزود المســؤولين ومجل ــي للشــركة، وإنمــا ت ــم الوضــع الحال ــى تقيي المراجعــة فــي الوقــت المناســب، وال يقتصــر دور هــذە المعلومــات عل

ــة المناســبة. وتعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل مســاعدة  الالزمــة للقيــام بمســؤولياتهم واتخــاذ القــرارات الماليــة والتنفيذي

ــك بتزويدهــم بالتحليــل والتقييــم والتوصيــات واالستشــارات والمعلومــات المتعلقــة  منســوبي الشــركة علــى القيــام بمســؤولياتهم علــى أحســن وجــه، وذل

بأنشــطة المراجعــة، مــع تعزيــز الرقابــة الفعالــة وتحســين إجــراءات العمــل بتكاليــف معقولــة.

2018م عــن قــرب مــع اإلدارات مــن خــالل تزويدهــم بالعديــد مــن المقترحــات والتوصيــات والنصائــح فيمــا يتعلــق  وقــد عملــت إدارة المراجعــة الداخليــة خــالل عــام 

المختلفــة،  المشــاريع  تكاليــف  فــي  والتحكــم  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  فعاليــة وكفــاءة  لزيــادة  وذلــك  الشــركة وسياســاتها،  إجــراءات عمليــات  بتحســين 

ــق أهدافهــا. ــرى لمســاعدتها فــي تحقي ــى اإلدارات األخ ــم العــون والمســاندة إل ــى تقدي ــة إل باإلضاف

المراجعــة الداخليــة

إجــراءات الرقابــة الداخلية

فــي مجموعــة  اإلجــراءات  تلــك  وتنعكــس  األركان.  دار  بشــركة  الداخلــي  التحكــم  ونظــام  والمحاســبية  اإلداريــة  الرقابــة  الداخليــة  الرقابــة  إجــراءات  تشــمل 

الســارية.  واللوائــح  بالقوانيــن  االلتــزام  مــع  الشــركة  فــي  المعتمــدة  واإلجــراءات  السياســات 

عناصــر نظــام الرقابــة الداخليــة

نظــام الرقابــة الداخليــة فــي شــركة دار األركان هــو إجــراء متكامــل تــم تصميمــه لمعالجــة المخاطــر والتأكــد مــن صحــة ودقــة القوائــم الماليــة وضمــان نظــام 

الرقابــة الداخليــة فــي شــركة دار األركان هــو إجــراء متكامــل تــم تصميمــه لمعالجــة المخاطــر والتأكــد مــن صحــة ودقــة القوائــم الماليــة وضمــان االلتــزام 

باألنظمــة واللوائــح الســارية والمســاهمة فــي الرقابــة علــى أنشــطة الشــركة وتحســين كفــاءة عملياتهــا واالســتخدام الفعــال لمواردهــا بهــدف حمايــة 

ــاع أو ســوء االســتخدام. ــف أو الضي أصــول الشــركة مــن التل

البيئــة الرقابيــة للشــركة

العالقــات  ويبيــن  الصالحيــات  ويفــوض  المســؤوليات  يحــدد  أنــه  حيــث  الشــركة،  فــي  الرقابيــة  البيئــة  لتحديــد  األساســي  المرجــع  التنظيمــي  الهيــكل  يمثــل 

االســتثماري. وهيكلهــا  الشــركة  اســتراتيجية  يجســد  أنــه  كمــا  بوضــوح،  الهيكليــة 

نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة 

نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة

ــة الداخليــة وإدارة المخاطــر والحوكمــة بالشــركة. مــع  تشــتمل مهــام إدارة المراجعــة الداخليــة علــى تقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة تصميــم نظــام الرقاب

ــزم اإلدارة  ــم المخاطــر. وتلت ــى تقيي ــة المراجعــة المعتمــدة عل ــر فــي ســير اعمــال الشــركة باســتخدام منهجي ــي يمكــن ان تؤث ــى المخاطــر الت ــز عل التركي

بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للمراجعــة الداخليــة.

ــى   ال
ً
ــا ــط إداري ــة المراجعــة وترتب ــا بلجن ــة ارتباطــا وظيفي ــة الداخلي ــط إدارة المراجع ــث ترتب ــة بشــكل موضوعــي ومســتقل. حي ــة الداخلي تعمــل إدارة المراجع

العضــو المنتــدب، ولــدى إدارة المراجعــة الداخليــة الصالحيــة المناســبة للحصــول علــى المعلومــات والمســتندات ومقابلــة الموظفيــن.

2018م لعمليــات مراجعــة دوريــة وفــق خطــة زمنيــة ســنوية. ونفــذت إدارة المراجعــة الداخليــة عمليــات المراجعــة  وقــد خضعــت اعمــال الشــركة خــالل عــام 

2018م، باإلضافــة الــى مشــاركة االدارة فــي تنفيــذ بعــض المهمــات الخاصــة. المخطــط لهــا لعــام 
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• ســالمة األنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.

• أن األنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتــم وضع تصور عام عن المخاطر وكيفيــة معالجتهــا.

• أن جميع المالحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية الــى لجنــة المراجعة قد تم أخذ التدابير الالزمة حيال اإلجراءات التصحيحية لها 

أو تقويمها.

وخلصــت نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات نظــام الرقابــة الداخليــة الــى مــا يلي:

• التدقيــق والفحــص الــدوري لإلجــراءات ومختلــف العمليــات المتعلقــة بــاإلدارات التــي تعمــل فــي الشــركة خــالل فتــرات مالئمــة.

ــات التحقــق مــن اتخــاذ  ــك لغاي ــه إدارة المراجعــة الداخليــة وذل ــذي قامــت ب ــج الفحــص ال ــالغ المســؤولين فــي اإلدارات المختلفــة التــي تــم فحصهــا بنتائ • إب

اإلجــراءات الالزمــة. 

• تقييــم الخطــط واإلجــراءات التــي يقدمهــا المســؤولون فــي اإلدارات المختلفــة ذات العالقــة لمعالجــة المالحظــات والتوصيــات التــي تضمنهــا تقريــر المراجعــة. 

وفــي حــال عــدم كفايــة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فقــد يتــم مناقشــة األمــر مــع المســؤولين للتأكــد مــن كفــاءة اإلجــراءات المتخــذة وكفايتهــا.

نطــاق العمل

2018م فحــص مــدى كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة بغــرض التحقــق ممــا إذا  لقــد شــمل نطــاق عمــل المراجعــة الداخليــة فــي عــام 

كانــت نظــم الشــركة الداخليــة توفــر تأكيــدا معقــوال لتحقيــق أهــداف الشــركة، وقــد شــمل نطــاق إدارة المراجعــة الداخليــة:

تقرير السنوي 2018

فيمــا يلــي وصــف للمخاطــر التــي قــد تواجهــا الشــركة، وأســلوب إدارتهــا للتخفيــف مــن هــذە المخاطــر. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نجــاح إدارة المخاطــر غيــر 

 آخــر مــن المخاطــر يمكــن أن 
ً
ــرز المخاطــر، حيــث إن هنــاك عــددا . كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مــا يلــي عبــارة عــن ملخــص ألب

ً
 أو جزئيــا

ً
مضمــون فــي تخفيفهــا كليــا

 علــى وضــع الشــركة المالــي ونتائــج التشــغيل والعمليــات.
ً
 وماديــا

ً
تؤثــر ســلبيا

علــى  تؤثــر بشــكل مباشــر  قــد  المنتجــات  فــي أســعار  الكبيــرة  والتقلبــات  العقــارى،  الســوق  تأثيــر أســعار منتجــات  علــى  الســيطرة  الشــركة  ال تســتطيع 

 عنــد انخفــاض أســعار المنتجــات والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى 
ً
 فــي أوقــات ارتفــاع أســعار المنتجــات، أو ســلبيا

ً
اإليــرادات. ويمكــن لهــذا التأثيــر أن يكــون إيجابيــا

التأثيــر بشــكل ايجابــى أو ســلبى وكبيــر علــى الربحيــة والتدفقــات النقديــة.

ــق الســعي نحــو منتجــات  ــر أســعار الســوق العقــارى، ولكــن الشــركة تســعى جاهــدة لتخفيــف المخاطــر عــن طري ــة التحــوط مــن تأثي وبشــكل عــام مــن الصعوب

 فــي ســعر تكلفــة اإلنتــاج يتناســب مــع متطلبــات المســتأجر و/أو المشــترى. ويــؤدي العــرض الفائــض مــن المنتجــات 
ً
متوازنــة التكلفــة بمــا يحقــق خفضــا

ــة، فيمــا تحافــظ الشــركات ذات  ــى هامــش تكلفــة عالي ــي تعتمــد عل ــروج الشــركات الت ــى احتمــال خ ــة إل ــات العقاري فــى الســوق مــع انخفــاض أســعار المنتج

التكلفــة المنخفضــة أو المتوازنــة علــى مكانتهــا فــي الســوق إذ تواصــل إنتاجهــا مــع هامــش نقــدي إيجابــي.

البلــدان. ويأتــي ضمــن هــذا  بتلــك  الفرصــة االســتثمارية   لمالئمــة 
َ
بلــدان خارجيــة نظــرا نتيجــة الســتثمار الشــركة فــي  تنجــم هــذە المخاطــر بشــكل مباشــر 

ــى   عل
ً
ــر ســلبيا ــد يؤث ــا ق ــذري مم ــدان بشــكل ج ــك البل ــي تل ــة ف ــن واألنظمــة المحلي ــر السياســات والقواني ــن تغيي ــم ع ــد تنج ــي ق ــد” والت ــر البل الســياق “مخاط

 .
ً
بيئــة العمــل فــي تلــك الــدول أو علــى العوائــد المتوقعــة مــن االســتثمار فــي القطــاع العقــاري أو المشــاريع تحديــدا

 بمــا يتناســب مــع أهــداف واســتراتيجية 
ً
ــر اســتقرارا ــدان األكث ــم االســتثمار فــي البل ــة لفــرص االســتثمار الخارجــي ويت وتقــوم الشــركة بعمــل دراســات كافي

ــة. ــك المشــاريع وفــق إجــراءات رقابيــة كافي ــذ تل ــى ان يتــم تنفي الشــركة فــي النمــو، عل

المخاطــر التــي قــد تواجههــا الشــركة وسياســة إدارة المخاطــر ومراقبتهــا

تقلبــات أســعار منتجــات الســوق العقــارى

سياســة إدارة المخاطــر واإلشــراف عليهــا

المخاطــر الخارجيــة

ــر  ــارى. وتعتب ــات الســوق العق ــة بمنتج ــة والمخاطــر المتعلق ــراءات المناســبة إلدارة المخاطــر التشــغيلية والمخاطــر المالي اعتمــدت الشــركة السياســات واإلج

 ال يتجــزأ مــن أنشــطة الشــركة وعمليــات صنــع القــرار فيهــا؛ حيــث تســعى الشــركة لتحقيــق تــوازن مقبــول بيــن المخاطــر والمكاســب 
ً
إدارة المخاطــر جــزءا

أثنــاء تحقيــق اســتراتيجية الشــركة.

ــك  ــالغ عنهــا؛ وذل ــة ومنتظمــة لوضــع ســياق للمخاطــر وتحديدهــا وتحليلهــا وتقييمهــا ومعالجتهــا ومراقبتهــا واإلب ــة عمــل منطقي ــع إدارة المخاطــر منهجي تتب

ــر للشــركة  ــام الفــرص التــي توفـ بطريقــة تســمح للشــركة باتخــاذ قــرارات مناســبة واالســتجابة فــي الوقــت المناســب للمخاطــر والفــرص حــال حدوثهــا، مــع اغتن

ميــزة تنافســية. ومــن المعــروف أن المخاطــر بطبيعتهــا قــد تــؤدى الــى نتائــَج غيــر متوقعــة، وال يعتبــر تنفيــذ اجــراءات ادارة المخاطــر ضمانــة كافيــة إلدارة 

ــى أعمــال وأنشــطة الشــركة.  عل
ً
ــر ســلبا ــذي ال يؤث ــى الحــد ال جميــع المخاطــر أو تخفيضهــا إل

المخاطــر المتعلقــة بأعمــال الشــركة
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قــد تهــدد الهجمــات اإللكترونيــة واالختراقــات األمنيــة ســالمة الملكيــة الفكريــة، وتؤثــر علــى المعلومــات المهمــة فــي الشــركة. كمــا يمكــن لهذەاالختراقــات 

ــي يمكــن أن يكــون  ــرى الت ــار الســلبية األخ ــدد مــن اآلث ــى ع ــة بالشــركة أو تشــويه ســمعتها، وتعريضهــا إل ــاق أضــرار مادي ــات واألنشــطة وإلح ــل العملي تعطي

ــج عملياتهــا. لهــا تأثيــر ســلبي علــى وضــع الشــركة المالــي ونتائ

للتهديــدات  مســتمرة  بمراجعــة  تقــوم  كمــا  المعلومــات،  تكنولوجيــا  وتأميــن  حمايــة  فــي  مختصــة  شــركات  مــن  بخبــراء  االســتعانة  إلــى  الشــركة  وتلجــأ 

المعلومــات. أمــن  لتعزيــز  فــرص  عــن  وبالبحــث  األمنيــة، 

أمــن المعلومــات

ــال  ــر الفع ــذ المشــاريع غي ــر وتنفي ــواع المخاطــر التشــغيلية؛ إذ يمكــن بســبب تطوي  مــن أن
ً
ــا ــات المشــاريع وتطويرهــا وتنفيذهــا نوع ــد مكون ــة تحدي ــر عملي تعتب

ــة العامــة. ــة الشــركة ونموهــا وســمعتها المالي ــى ربحي  عل
ً
ــر ســلبا ــي يؤث ــي، وبالتال ــة التكلفــة والجــدول الزمن ــاوز ميزاني أن تتج

 Stage Gate– ــة المراحــل للمشــاريع ــدة بالشــركة باســتخدام نظــام »بواب ــة والجدي ــق بالمشــاريع الحالي ــة واالســتثمارية فيمــا يتعل يتــم اتخــاذ القــرارات التنموي

Projects«؛ للتأكــد مــن أن المشــاريع القائمــة أو الجديــدة تتضمــن متابعــة دقيقــة للتكاليــف الفعليــة ودراســة آثارهــا المســتقبلية علــى بقيــة مراحــل المشــروع 

 مقارنتهــا بالتكاليــف المقــدرة ودراســة المخاطــر والعوائــد المتوقعــة مــن االســتثمار. ويقــوم مديــرو المشــاريع والشــركات المنفــذە للمشــاريع أثنــاء 
ً
وأيضــا

ــة و/أو  ــاز الدوري ــر مراحــل اإلنج ــم تقاري ــك مــن خــالل تقدي  وذل
ً
ــن مســبقا ــي المحددي ــة والجــدول الزمن ــاز المشــروع فــي إطــار الميزاني ــإدارة مســتويات إنج ــذ ب التنفي

ــة. ــراءات التصحيحي ــراح اإلج ــات، واقت ــد العقب ــرز، وتحدي ــة، لرصــد التقــدم المح ــى إدارة المخاطــر واالدارة التنفيذي ــاق إل ــر اإلنف الشــهرية، وتقاري

تواجــه الشــركات العقاريــة فــي أوقــات تراجــع الســوق خطــر إخفاقهــا فــي إيجــاد أســواق لــكل منتجاتهــا العقاريــة )ســكنى أو تجــارى( وقــد يــؤدي تأخيــر 

للشــركة. النقديــة  والتدفقــات  الربحيــة  علــى  تأثيــر ســلبي  إلــى  العقاريــة  للمنتجــات  البيــع  و/أو  التأجيــر 

وللتقليــل مــن هــذە المخاطــر تســعى الشــركة لتنويــع محفظــة منتجاتهــا قــدر اإلمــكان، والســعي إلــى الوصــول إلــى المســتأجر  و/أو المشــتري النهائــى 

باســتخدام طــرق التســويق الفعالــة مثــل التســويق المباشــر او غيــر المباشــر واإللكترونــي.

أو تكبــد خســائر  إصابــات شــخصية خطيــرة،  إلــى  تــؤدي  أن  التــي يمكــن  الصحــة والســالمة واألمــن   علــى 
ً
الشــركة خطــرا أو مشــاريع  قــد تشــكل منتجــات 

أخــرى. وماليــة  تشــغيلية 

وتســعى الشــركة للتخفيــف مــن هــذە المخاطــر مــن خــالل تطبيــق إجــراءات الصحــة والســالمة والمحافظــة علــى البيئــة فــي جميــع المواقــع وفــق معاييــر 

. وتقــوم بمراجعــة جميــع الحــوادث ألخــذ العبــر، وتجنبهــا فــي المســتقبل.
ً
الصحــة والســالمة المعتــرف بهــا محليــا

تطويــر وتنفيــذ المشــاريع

التســويق

الصحــة والســامة واألمن

إن ارتفــاع معــدالت الفائــدة بيــن البنــوك تــؤدى الــى زيــادة فــي تكاليــف التمويــل وقــد يكــون لــه تأثير ســلبي علــى الربحيــة والتدفقــات النقدية. 

لــذا تســعى الشــركة لمراقبــة تكاليــف التمويــل بانتظــام وإلــى زيــادة حصــة ديونهــا ذات التكلفــة الثابتــة، وأال تتخطــى ديونهــا المعــدالت المالئمــة. 

تكلفــة التمويــل

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبد الطرف اآلخــر لخســارة مالية.  

مخاطــر االئتمــان

ــم  ــح الشــركة يت ــات لصال ــززة بضمان ــاالت المع ــي بعــض الح ــة، ولكــن ف ــات اآلجل ــى المبيع ــام ال تعتمــد عل ــدى الشــركة بشــكل ع ــات ل إن  سياســة المبيع

جدولــة المبالــغ فــي دفعــات محــددة مــن بعــض العمــالء الذيــن يتــم منحهــم هــذا الخيــار بعنايــة وحســب المصلحــة التجاريــة لشــركة دار االركان. وفــي مثــل 

ــغ المســتحقة مــن هــؤالء العمــالء.  ــق بالمبال هــذە الحــاالت، قــد تتعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعل

مخاطــر أســعار العموالت 

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

المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى.

ــة(  ــة إســالمية )التســهيالت الدائن ــراض الخاصــة بتســهيالت مرابح ــود االقت ــرض الشــركة لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن التزاماتهــا الخاصــة بعق ــد تتع ق

ــة. ــوك المحلي ــم الحصــول عليهــا مــن البن ــي ت الت

ــى  ــة للشــركة بشــكل اساســي عل ــراض الدولي ــة االقت ــة. تســتند أســعار عمول ــددة إلدارة مخاطــر أســعار العمول ــد مقايضــة أســعار مح ــدى الشــركة عق ل

 للتغيــرات فــي ســعر ليبــور وســايبور.
ً
ســعر ليبــور، وتســتند قروضهــا المحليــة علــى ســايبور.  وبالتالــي فــإن تعــرض الشــركة لمخاطــر العمولــة متغيــر وفقــا

إن صافــي ربــح الشــركة قــد يتأثــر بالتغيــرات التــي قــد تحــدث فــي أســعار العمــوالت فــي الســوق، وذلــك فــي حــال وجــود رســملة لتكاليــف االقتــراض التــي 

ترتبــط بصــورة مباشــرة بمشــاريع تحــت التنفيــذ طويلــة األجــل.

المبلــغ  كامــل  دفــع  يتــم  أن  إلــى  المخاطــر  مــن  للتقليــل  للمســتفيد  الملكيــة  نقــل  تأخيــر  أو  المبــاع  للعقــار  النهائــي  التســليم  بتأجيــل  الشــركة  تقــوم 

محــدود. يعتبــر  االئتمــان  لخســائر  الشــركة  تعــرض  فــإن  ولذلــك  منتظــم  بشــكل  الدفعــات  تحصيــل  ومتابعــة  مراقبــة  يتــم  البيــع.  عقــد  حســب  المســتحق 

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

ــى  ــل الحصــول عل ــراض مــن اج ــى معــدالت وشــروط االقت ــل الشــركة عل ــاوض مــن قب ــم التف ــل يت ــرة األج ــراض قصي ــود االقت ــد عق ــم فيهــا تجدي فــي كل مــرة يت

أفضــل شــروط تعاقديــة وأفضــل ســعر عمولــة ممكــن لتقليــل حجــم المخاطــر المتعلقــة بهــا.

ــاء علــى تعــرض الشــركة لمخاطــر العمــوالت المتغيــرة كمــا فــي  تاريــخ القوائــم الماليــة. وتتــم عمليــة االحتســاب  يتــم تحليــل حساســية أســعار العمــوالت بن

ــات كمــا فــي تاريــخ التقريــر هــي قائمــة لســنة كاملــة. ــة العائمــة بافتــراض أن المطلوب علــى أســعار العمول

 تحمــل الفروقــات فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. ال يوجــد تأثيــر علــى القوائــم الماليــة 

الموحــدة المرفقــة ًلعــدم وجــود رســملة لتكاليــف االقتــراض 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 )2/9( بالقوائــم الماليــة المدققــة.

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

المرتبطــة بهــا.

كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، ليــس لــدى الشــركة مخاطــر ائتمانيــة هامــة مــن تركــزات ائتمانيــة لطــرف واحــد أو مجموعة.

مخاطــر الســيولة

قــد تواجــه الشــركة بعــض المخاطــر فــي توفيــر الســيولة الالزمــة للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة التــي تلتــزم بهــا الشــركة لصالــح الغيــر.

الموجــودات  مــن  يكفــي  بمــا  أمكــن  حيثمــا  الشــركة  تحتفــظ  للشــركة؛  التجاريــة  األعمــال  علــى  بهــا  المرتبطــة  والخســائر  الســيولة  مخاطــر  مــن  للتقليــل 

ــل  ــر األج ــراض قصي ــالل االقت ــن خ ــل م ــة األج ــمالية طويل ــات الرأس ــل المتطلب ــن تموي ــركة ع ــد الش ــل. وتبتع ــروف العم ــع ظ ــي جمي ــيولة ف ــة الس ــة عالي المتداول

العالقــة.  ذات  األطــراف  مــع  الجاريــة  بالحســابات  المتعلقــة  والعمليــات 

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 المطلوبــة للوفــاء بهــذە 

االلتزامــات فــي وقتهــا.
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مخاطــر العمــات األجنبيــة

مخاطــر التغيــر فــي األدوات الماليــة اإلســامية

ترتبــط مخاطــر العمــالت األجنبيــة بالتذبــذب فــي القيمــة الدفتريــة لــألدوات الماليــة بالعملــة الوظيفيــة الناتجــة عــن التغيــرات التــي تحــدث فــي أســعار صــرف 

العمــالت األجنبيــة. 

3.75 ريــال ســعودي لــكل دوالر أمريكــي. لــم تقــم  إن العملــة الوظيفيــة للشــركة هــي الريــال الســعودي المرتبــط بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف ثابــت قــدرە 

الشــركة بأيــة معامــالت هامــة بعمــالت عــدا الريــال االســعودي والــدوالر األمريكــي خــالل الســنة.

كجــزء مــن إدارة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة تســتخدم الشــركة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي للتحــوط مــن تعرضهــا لمخاطــر أســعار العمولــة 

والتدفقــات النقديــة. ويتحقــق ذلــك عمومــا مــن خــالل التحــوط لمعامــالت معينــة. تســتخدم الشــركة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي. بشــكل رئيســي 

بــأدوات ماليــة إســالمية متغيــرة هــو  للشــركة فــي االحتفــاظ  الرئيســي  الهــدف  إن  العمولــة.  العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار  التعــرض لمخاطــر  إلدارة 

تخفيــض التدفقــات النقديــة الخارجــة المرتبطــة بالتغيــرات فــي أســعار العمــالت األجنبيــة وأســعار العمولــة الثابتــة. تتعــرض األدوات الماليــة المتغيــرة فــي 

التمويــل اإلســالمي للشــركة لمخاطــر االئتمــان إلــى الحــد الــذي يكــون فيهــا عجــز الطــرف المقابــل عــن الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة.

بتقــوم الشــركة بتخفيــف هــذه المخاطــر مــن خــالل التعامــل مــع 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.

تقرير مدقق الحسابات
والقوائم المالية 
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شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري )شــركة مســاهمة ســعودية(

القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

26 فبرايــر 2019م

الرأي:

الرأي: أساس 

األمــور الرئيســة للمراجعــة:

تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين حــول القوائــم الماليــة الموحــدة 

إلــى الســادة مســاهمي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري   

)شــركة مساهمة ســعودية(

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة دار األركان للتطويــر العقــاري )شــركة مســاهمة ســعودية( )“الشــركة”( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم 

2018م، وقائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل  31 ديســمبر  بـ”المجموعــة”(، والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي  مجتمعيــن 

ــات  ــخ، واإليضاح ــك التاري ــة فــي ذل ــدة للســنة المنتهي ــة الموح ــات النقدي ــدة، وقائمــة التدفق ــرات فــي حقــوق المســاهمين الموح ــدة وقائمــة التغي ــر الموح اآلخ

 للسياســات المحاســبية الهامــة واإليضاحــات التفســيرية األخــرى.
ً
المرفقــة مــع القوائــم الماليــة الموحــدة بمــا فــي ذلــك ملخصــا

 للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر تــم توضيحهــا 
ً
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــا

ــة   لقواعــد ســلوك وآداب المهن
ً
ــا. ونحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــا ــة الموحــدة فــي تقريرن ــم المالي فــي قســم مســؤوليات المراجــع عــن مراجعــة القوائ

 بمتطلبــات ســلوك وآداب المهنــة األخــرى 
ً
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة. كمــا وفينــا أيضــا

ــة. ــي المراجع ــا ف ــر أســاس لرأين ــة ومناســبة لتوفي ــا عليهــا كافي ــي حصلن ــة الت ــة المراجع ــد أن أدل ــد. ونعتق ــك القواع  لتل
ً
ــا طبق

األمــور الرئيســة للمراجعــة هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعتنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للفتــرة 

 حــول تلــك 
ً
 منفصــال

ً
ــا ــم نقــدم رأي ــا حولهــا، ول ــن رأين ــد تكوي ــم الماليــة الموحــدة ككل، وعن ــا للقوائ ــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتن الحاليــة. وقــد تــم تن

ــة معالجتهــا:  ــة الرئيســة وكيفي ــر مــن أمــور المراجع ــكل أم  ل
ً
ــا ــي وصف األمــور. فيمــا يل

31 ديســمبر  ــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي  ــة، المركــز المال ــب الجوهري ــع الجوان ــة الموحــدة المرفقــة تعــرض بعــدل مــن جمي ــم المالي ــا، فــإن القوائ وفــي رأين

ــي المعتمــدة فــي  ــر المال ــة للتقري ــر الدولي  للمعايي
ً
ــا ــخ وفق ــك التاري ــة فــي ذل ــدة للســنة المنتهي ــة الموح ــد وتدفقاتهــا النقدي ــي الموح 2018م وأداءهــا المال

ــن. ــبين القانونيي ــعودية للمحاس ــة الس ــل الهيئ ــن قب ــدة م ــرى المعتم ــدارات األخ ــر واإلص ــعودية، والمعايي ــة الس ــة العربي المملك
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كيفيــة معالجــة األمــر أثنــاء مراجعتنــااألمــور الرئيســة للمراجعــة

تقييــم العقــارات التطويريــة

مــن  رئيســي  بشــكل  وتتألــف  تطويريــة  بعقــارات  المجموعــة  تحتفــظ 
البيــع  و  التطويــر  لغايــات  التطويــر  تحــت  وأرضــي  التنفيــذ  تحــت  مشــاريع 
الدفتريــة  القيمــة  تبلــغ  للمجموعــة.  االعتياديــة  األعمــال  ســياق  فــي 
 :2017 ديســمبر   31 ( ريــال ســعودي  مليــار   14.498 العقاريــة  للممتلــكات 

ســعودي(.  ريــال  مليــار   14.874

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

ً
الحقــا قياســها  يعــاد  ثــم  االقتنــاء  بتكلفــة    

ً
مبدئيــا البيــع(  أو 

أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل،  فــي حيــن يتــم تقديــر 
ــم  ــات المرفقــة بالقوائ ــة لغــرض اإلفصــاح فقــط فــي االيضاح قيمتهــا العادل

الماليــة الموحــدة.  

العقــارات  مــن  للتحقــق  القابلــة  القيمــة  صافــي  بتحديــد  اإلدارة  قامــت 
المحتفــظ بهــا للتطويــر والبيــع بنــاًء علــى تقييمهــا الداخلــي مــع مراعــاة 
ســمات  حســب  تعديلهــا  بعــد  والمقارنــة  الداخليــة  الســوق  معطيــات 
ــاء  ــل اإلدارة أثن ــت المدخــالت المســتخدمة مــن قب ــة، تضمن ــارات المعني العق
إجــراء تقييمهــا للتدفقــات النقديــة المتوقعــة والقيمــة اإليجاريــة الحاليــة 
فــي الســوق، اللتــان تتأثــران بقــوى الســوق الســائدة وســمات كل عقــار 

المحفظــة. عقــارات  مــن 

عــالوة علــى ذلــك تســتعين المجموعــة، حيثمــا اقتضــت الضــرورة، بشــركات 
ــة  ــارات التطويري ــم العق ــة لتقيي ــة مســتقلة متخصصــة ومؤهل ــم خارجي تقيي

ألغــراض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة لهــا.

داخلــي  وتقييــم  مراجعــة  بإجــراء  المجموعــة  إدارة  قامــت  الفتــرة  خــالل 
 %20 بنســبة  العادلــة  القيمــة  زيــادة  عنــه  نتــج  التطويريــة ممــا  للعقــارات 
التطويريــة كمــا  العقــارات  خــالل محفظــة  مــن   )%35  :2017 31 ديســمبر  (
6(. وتعتقــد اإلدارة أن الزيــادة الناتجــة عــن القيمــة  هــو مبيــن فــي اإليضــاح )
ــة  ــارات التطويري ــة للعق ــة العادل ــى القيم ــظ عل ــر متحف ــي مؤش ــة ه الدفتري

المجموعــة. لــدى 

تعتبــر عمليــة تقييــم تكلفــة العقــارات وصافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق 
البيــع  لســعر  المجموعــة  تقديــر  فــي  التغيــر  أن  حيــث  معقــدة  عمليــة 
وتكلفــة اإلنشــاء مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة 
للعقــارات المحتفــظ بهــا للتطويــر والبيــع فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 

. عــة للمجمو

ومجــاالت  التقييــم  وافتراضــات  أســاليب  مالئمــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا   -
عمليــة  فــي  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  والتقديــرات  الهامــة  أحــكام 

الداخلــي؛ التقييــم 

االفتراضــات  بتقييــم  وقمنــا  اإلدارة،  مــع  مناقشــات  بإجــراء  قمنــا   -
المســتخدمة ذات الصلــة، مــع االســتناد إلــى البيانــات الســوقية ، حيثمــا 

ذلــك: أمكــن 

ــا باختبــار مــدى مالئمــة المدخــالت الرئيســة المســتخدمة فــي تقييــم  - قمن
ــر والبيــع: العقــارات المحتفــظ بهــا للتطوي

قمنــا   ، للبيــع  بهــا  المحتفــظ  والســكنية  التجاريــة  للعقــارات  بالنســبة   -
بالبيانــات  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  الرئيســة  االفتراضــات  بمقارنــة 
للمقارنــة  الخاضعــة  العقــارات  ومعامــالت  العمــل  مجــال  فــي  الخارجيــة 

البيــع؛  أســعار   
ً
وخصوصــا

والتقديــرات  الرئيســة  المدخــالت  فــي  التغيــرات  ســبب  بتقييــم  قمنــا   -
الســابقة؛ الفتــرة  عــن  واالفتراضــات 

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

ــواردة  ــة اإلفصاحــات ال ــر مــدى كفاي ــا بتقدي ــا، قمن ــج تقييمن ــى نتائ  عل
ً
ــاُء - بن

ــة. ــدة للمجموع ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ف

تقييــم العقــارات االســتثمارية 

الموحــدة  المالــي  المركــز  قائمــة  فــي  االســتثمارية  العقــارات  تظهــر 
لغــرض  العادلــة  قيمتهــا  تقديــر  يتــم  حيــن  فــي  بالتكلفــة،  للمجموعــة 
الموحــدة.   الماليــة  بالقوائــم  المرفقــة  االيضاحــات  فــي  فقــط  اإلفصــاح 
تقــوم إدارة المجموعــة بتقديــر  القيمــة العادلــة لعقاراتهــا االســتثمارية 

 . بواســطة مقيميــن خارجييــن مســتقلين 

فــي  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  الهامــة  االفتراضــات  بتقييــم  قمنــا   -
اإليجاريــة  القيــم  تتضمــن  والتــي  بهــا  قامــت  التــي  التقييــم  عمليــة 
الخصــم.  ومعــدل  اإلشــغال  ومعــدل  المتوقعــة،  والعائــدات  المتوقعــة، 
ــار، والمؤشــرات المنشــورة  ــات االيج ــا بدعــم هــذه االفتراضــات باتفاقي قمن

المتاحــة؛ المقارنــة  الســوقية  والبيانــات 

كيفيــة معالجــة األمــر أثنــاء مراجعتنــااألمــور الرئيســة للمراجعــة

تقييــم العقــارات االســتثمارية ) تتمــة (

عــن  االســتثمارية  للعقــارات  العادلــة  القيمــة  بتقديــر  المجموعــة  قامــت 
طريــق خبيــر تقييــم مســتقل يحمــل مؤهــل مهنــي معتــرف بــه وذو خبــرة 
حديثــة فــي موقــع العقــار االســتثماري الــذي يتــم تقييمــه بواســطة  خبيــر 

المســتقل. التقييــم 

طريقــة  باســتخدام  االســتثمارية  للعقــارات  العادلــة  القيمــة  تقديــر  تــم 
خــالل  مــن  الســنوية  النقديــة  التدفقــات  تقديــر  يتــم  الدخــل.  رســملة 
اإلشــغال  علــى  بنــاًء  الحاليــة  اإليجــار  إيــرادات  بيــن  والتوفيــق  االســتقراء 
بيــن   %8-6 بنســبة  ســنوي  إيجــار  ســعر  إلــى  تحويلهــا  ثــم  لهــا  األمثــل 
القيمــة  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  المؤجــرة  والتجاريــة  الســكنية  العقــارات 

.5 مالحظــة  فــي  الموضحــة  المقــدرة  العادلــة 

إن اإلفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات تعتبــر ذات أهميــة فــي ضــوء عــدم 
العقــارات  تقييــم  يعتبــر   . التقييمــات  وحساســية  التقديــرات  مــن  التأكــد 
وتعقيــده   ألهميتــه 

ً
نظــرا لمراجعتنــا  بالنســبة   

ً
 جوهريــا

ً
أمــرا االســتثمارية 

واعتمــاده بشــكل كبيــر علــى مجموعــة مــن االفتراضــات التــي مــن ضمنهــا 
ــدات المتوقعــة، ومعــدل اإلشــغال ومعــدل  قيــم اإليجــار المتوقعــة، والعائ

الخصــم.

فــي  اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  الهامــة  االفتراضــات  بتقييــم  قمنــا   -
اإليجاريــة  القيــم  تتضمــن  والتــي  بهــا  قامــت  التــي  التقييــم  عمليــة 
الخصــم.  ومعــدل  اإلشــغال  ومعــدل  المتوقعــة،  والعائــدات  المتوقعــة، 
ــار، والمؤشــرات المنشــورة  ــات االيج ــا بدعــم هــذه االفتراضــات باتفاقي قمن

المتاحــة؛ المقارنــة  الســوقية  والبيانــات 

التقييــم  نمــوذج  فــي  واالفتراضــات  الرئيســة  المدخــالت  بتقييــم  قمنــا   -
الرئيســة؛  للعناصــر  بالنســبة  حساســيتها  وتحليــل 

 بتقييــم ســبب التغيــرات فــي المدخــالت الرئيســة والتقييمــات 
ً
ــا أيضــا - قمن

واالفتراضــات عــن الفتــرة الســابقة؛ 

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

كفــاءة  مــدى  بتقييــم  قمنــا  المســتقل،  التقييــم  لخبيــر  بالنســبة   -
الخارجيــة؛ التقييــم  شــركة  ونزاهــة  واســتقاللية 

ــواردة  ــة اإلفصاحــات ال ــر مــدى كفاي ــا بتقدي ــا، قمن ــج تقييمن ــى نتائ  عل
ً
ــاُء - بن

ــة. ــدة للمجموع ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ف

تحقــق اإليــرادات مــن بيــع العقارات

ــي رقــم  ــر المال ــي للتقري ــار الدول ــق المبكــر للمعي ــة بالتطبي قامــت المجموع
2017 حيــث تــرى أن ذلــك  1 ينايــر  15( االيــرادات مــن عقــود العمــالء منــذ   (

يمثــل بصــورة أفضــل أداء األنشــطة العقاريــة للمجموعــة. 
ويشــتمل تحقــق اإليــرادات مــن بيــع العقــارات، بمــا فــي ذلــك والوحــدات 
جوهريــة  مخاطــر  علــى  األراضــي،  وقطــع  التجاريــة  والوحــدات  الســكنية 
ــرات المســتخدمة. إن أحــكام المراجعــة   إلــى األحــكام والتقدي

ً
ــة نظــرا كامن

حتــى  المتكبــدة  التكاليــف  ذلــك  فــي  بمــا  المشــاريع  إنجــاز  نســبة  حــول 
االنجــاز  ومرحلــة  للمشــروع  المتوقعــة  القيمــة  إجمالــي  مقابــل  تاريخــه 
  
ً
فــي ظــل عــدم بيــع كافــة الوحــدات قيــد التطويــر تمثــل جميعهــا أمــورا

فيهــا:  بمــا  المراجعــة،   خــالل   
ً
كبيــرا  

ً
اهتمامــا تســتوجب 

 لشــروط 
ً
- قــدرة المجموعــة علــى تنفيــذ الدفعــات عــن العمــل المنجــز وفقــا

للتقريــر  الدولــي  المعيــار  متطلبــات  تلبيــة  وبالتالــي  بهــا  الخاصــة  العقــود 
ــت؛  ــرور الوق ــع م ــرادات م ــق االي ــق بتحق ــا يتعل 15( فيم ــم ) ــي رق المال

-  التكلفــة اإلجماليــة المتوقعــة إلنجــاز المشــروع العقــاري الــذي يشــمل 
ــة؛ ــدة المباع الوح

- احتماليــة تحصيــل مبالــغ المبيعــات المتبقيــة؛

الســتكمال  تكبدهــا  ســيتم  التــي  التحتيــة  البنيــة  تكاليــف  قيمــة   -
. ع و لمشــر ا

- قمنــا بمراجعــة عقــود بيــع الوحــدات العقاريــة بمــا فــي ذلــك والوحــدات 
أداء  التزامــات  لتجديــد  األراضــي  وقطــع  التجاريــة  والوحــدات  الســكنية 
المجموعــة بموجــب هــذە العقــود وتقييــم مــا إذا كانــت هــذە االلتزامــات 
ــى أســاس  ــن عل ــي معي ــت زمن ــي أي وق ــت أو ف ــرور الوق ــع م مســتوفاة م
  .)15 ( رقــم  المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار  بموجــب  المحــدد  المعيــار 
كانــت  إذا  مــا  تحديــد  علــى  العقــود  هــذە  بخصــوص  تركيزنــا  يشــتمل 
ــزم فــي الدفعــات عــن األداء المنجــز حتــى تاريخــه  المجموعــة لديهــا حــق مل
هــذە  بموجــب  تاريخــه  حتــى  المحققــة  باإليــرادات  قناعــة  علــى  لنكــون 

العقــود؛

ميزانيــة  إعــداد  عمليــة  علــى  الداخليــة  الرقابــة  إلجــراءات  فحــص  أجرينــا   -
المجموعــة لتحديــد مــدى دقتهــا مــع تركيــز خــاص علــى إجمالــي التكاليــف 

المباعــة؛ الوحــدات  التــي تشــمل  العقاريــة  المشــاريع  إلنجــاز  المتوقعــة 

كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  العينــة  أســاس  علــى  تفصيلــي  فحــص  أجرينــا   -
ورســملتها.  تســجيلها  تــم  قــد  المشــاريع  علــى  المتكبــدة  التكاليــف 
ــر  ــة وغي ــدات المباع ــى الوح ــف عل ــع هــذە التكالي ــم توزي  بتقيي

ً
ــا ــا أيض وقمن

المباعــة علــى أســاس المنطقــة المعنيــة فــي مشــاريع التطويــر العقــاري 
مــن خــالل مراجعــة ملخــص تخصيــص التكاليــف داخــل المشــروع الــذي تــم 

إعــدادە مــن قبــل اإلدارة.

تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمــة(

إلــى الســادة مســاهمي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري 

)شــركة مساهمة ســعودية(

األمــور الرئيســة للمراجعــة )تتمــة(

تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمــة( 

إلــى الســادة مســاهمي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

األمــور الرئيســة للمراجعــة )تتمــة(
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المعلومــات األخــرى:

مســؤوليات اإلدارة والمكلفيــن بالحوكمــة عــن القوائــم الماليــة الموحــدة:

القوائــم  بخــالف  2018م،  31 ديســمبر  فــي  المنتهــي  للعــام  الســنوي  الشــركة  تقريــر  فــي  المدرجــة  األخــرى  المعلومــات  األخــرى مــن  المعلومــات  تتكــون 

الماليــة الموحــدة وتقريــر مراجعــي الحســابات حولهــا. إن إدارة المجموعــة هــي المســؤولة عــن المعلومــات االخــرى المذكــورة فــي تقريرهــا الســنوي. مــن 

 لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مراجــع الحســابات هــذا.
ً
المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي متاحــا

إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، كمــا أننــا ال ولــن نبــدي أي مــن أشــكال التأكيــدات حولهــا. 

ــار مــا  ــن االعتب ــك، نأخــذ بعي ــام بذل ــد القي ــراءة المعلومــات الموضحــة أعــالە، وعن ــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي ق ــم المالي ــا للقوائ ــق بمراجعتن وفيمــا يتعل

إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــالل عمليــة المراجعــة، أو 

ــف جوهــري. ــى تحري ــوي عل تظهــر بطريقــة أخــرى أنهــا تحت

عندمــا نقــرأ المعلومــات األخــرى ويتبيــن لنــا وجــود تحريــف جوهــري فيهــا، فإنــه يتعيــن علينــا إبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة بذلــك.

ــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة  ــر المال ــر الدوليــة للتقري  للمعايي
ً
ــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا العــادل، وفقــا إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائ

عــن  المســؤولة  وهــي  الشــركات،  نظــام  وأحــكام  القانونييــن  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن  المعتمــدة  األخــرى  واإلصــدارات  والمعاييــر  الســعودية، 

ــف جوهــري ســواء بســبب غــش أو خطــأ.  ــة مــن تحري ــدة خالي ــة موح ــم مالي ــداد قوائ ــة، لتمكينهــا مــن إع ــي تراهــا اإلدارة ضروري ــة الت ــة الداخلي الرقاب

ــب  ــاح بحس ــن اإلفص ــتمرة وع ــة مس ــاء كمجموع ــى البق ــة عل ــدرة المجموع ــر ق ــن تقدي ــؤولة ع ــي المس ــإن اإلدارة ه ــدة، ف ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــد إع وعن

مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة المجموعــة أو 

ــك. ــار واقعــي بخــالف ذل ــاك خي ــس هن ــاف عملياتهــا، أو لي إيق

والمكلفــون بالحوكمــة هــم المســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة التقريــر المالــي فــي المجموعــة. 

مســؤولية المراجــع عــن مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة:

تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش أو خطــأ، 

 علــى أن المراجعــة التــي تــم القيــام 
ً
وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا. والتأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــا

. ويمكــن أن 
ً
 عــن تحريــف جوهــري عندمــا يكــون موجــودا

ً
 للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــا

ً
بهــا وفقــا

َعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا علــى القــرارات االقتصاديــة 
ُ
تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وت

ــدة. ــة الموح ــم المالي ــى أســاس هــذه القوائ ــي يتخذهــا المســتخدمون عل الت

 للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة 
ً
وكجــزء مــن المراجعــة وفقــا

:
ًً
الشــك المهنــي خــالل المراجعــة. وعلينــا أيضــا

 
ً

• تحديــد مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة وتقديرهــا ســواء بســبب غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات مراجعــة اســتجابة

ــى مــن  ــج عــن غــش أعل ــف جوهــري نات ــا. ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف تحري ــر أســاس لرأين ــة ومناســبة لتوفي ــة مراجعــة كافي ــى أدل ــك المخاطــر، والحصــول عل لتل

ــة. ــة الداخلي ــاوز الرقاب ــة أو تج ــادات مضلل ــر أو حــذف متعمــد أو إف ــى تواطــؤ أو تزوي ــد ينطــوي عل ــج عــن خطــأ، ألن الغــش ق الخطــر النات

ــة  ــي فاعلي ــداء رأي ف ــرض إب ــس بغ ــروف، ولي ــبة للظ ــة مناس ــراءات مراجع ــم إج ــل تصمي ــن أج ــة، م ــة بالمراجع ــة ذات الصل ــة الداخلي ــم للرقاب ــى فه ــول عل • الحص

للمجموعــة. الداخليــة  الرقابــة 

• تقييــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت بهــا اإلدارة.

 إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان 
ً
• اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، واســتنادا

لصنــا إلــى 
َ
 بشــأن قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمجموعــة مســتمرة. وإذا خ

ً
 كبيــرا

ً
هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ذا عالقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكا

ــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، أو إذا كانــت  ــاە فــي تقريرن ــأن نلفــت االنتب ــا مطالبــون ب وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فإنن

تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإننــا مطالبــون بتعديــل رأينــا. وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع 

ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف المجموعــة عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة.

عــن  تعبــر  الموحــدة  الماليــة  القوائــم  إذا كانــت  ذلــك اإلفصاحــات، ومــا  فــي  بمــا  الموحــدة،  الماليــة  القوائــم  العــام، وهيــكل ومحتــوى  العــرض  تقييــم   •

.  
ً
عــادال  

ً
عرضــا تحقــق  بطريقــة  تمثلهــا  التــي  واألحــداث  المعامــالت 

• الحصــول علــى مــا يكفــي مــن أدلــة المراجعــة المناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة لمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة، إلبــداء رأي 

ــا فــي المراجعــة. ــن رأين ــن ع ــة. ونظــل المســؤولين الوحيدي ــه واإلشــراف وأداء مراجعــة المجموع ــة الموحــدة. ونحــن مســؤولون عــن التوجي ــم المالي فــي القوائ

تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمــة(

إلــى الســادة مســاهمي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري 

)شــركة مساهمة ســعودية(

األمــور الرئيســة للمراجعــة )تتمــة(

تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمــة( 

إلــى الســادة مســاهمي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

األمــور الرئيســة للمراجعــة )تتمــة(

ــك أي  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــج المهمــة للمراجع ــة والنتائ ــت المخطــط للمراجع ــرى، بالنطــاق والتوقي ــور أخ ــن أم ــن بي ــق، م ــا يتعل ــن بالحوكمــة فيم ــا المكلفي ــد أبلغن لق

ــة اكتشــفناها خــالل المراجعــة. ــة الداخلي أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقاب

 المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة المتعلقــة باالســتقالل، وأبلغناهــم بجميــع العالقــات 
ً
لقــد زودنــا أيضــا

ــة. ــة ذات العالق ــراءات الوقاي ــال إج ــى  الح ــب مقتض ــتقاللنا، وبحس ــى اس ــر عل ــا تؤث ــول أنه ــكل معق ــد بش ــد نعتق ــي ق ــرى الت ــور األخ واألم
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التقريــر عــن المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة األخــرى:

ــات ألحــكام نظــام الشــركات أو أحــكام نظــام  ــه مــن مخالف ــن ل ــد تبي ــرە مــا يكــون ق ــع فــي تقري مــن المراج
ً

135( مــن نظــام الشــركات أن ُيض ــب المــادة ) تتطل

الشــركة األســاس، وخــالل مســار مراجعتنــا الحاليــة للقوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة ، لــم يتبيــن لنــا مخالفــة الشــركة ألحــكام نظــام الشــركات أو 

نظــام الشــركة األســاس.

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري 

)شــركة مســاهمة ســعودية(

الموحــدة  المالــي  المركــز  قائمــة 

2018 ديســمبر   31 فــي  كمــا 

الموجودات

الموجــودات غيــر المتداولــة

3,290,010 1,693,141 )5 ( عقــارات اســتثمارية ، صافــي

14,751,565 14,148,262 )6 ( عقــارات تطويريــة -  طويلــة األجــل

70,925 83,085 22/أ(  ،7 ( ممتلــكات ومعــدات ، صافــي

811,189 826,621 )8 ( اســتثمارات فــي شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة

 1,950 2,511 )9 ( موجــودات أخــرى ، صافي

18,925,639 16,753,620 مجمــوع الموجــودات غيــر المتداولــة

الموجــودات المتداولــة

122,675 349,329 )6 ( عقــارات تطويريــة -  قصيــرة األجــل

4,033,325 4,740,877 )10 ( ذمــم مدينــة تجاريــة وأرصــدة مدينة أخرى

3,159,666 4,903,491 )11 ( النقــد ومــا فــي حكمه

7,315,666 9,993,697 مجمــوع الموجــودات المتداولــة

26,241,305 26,747,317 مجمــوع الموجــودات

المطلوبــات المتداولــة

1,678,648 1,849,623 )12 ( قــروض إســالمية -  الجــزء المتداول

537,142 885,355 )14 ( ذمــم دائنــة تجاريــة وأرصــدة دائنة أخرى

549,670 556,828 15/ج( ( مخصــص الزكاة

2,765,460 3,291,806 مجمــوع المطلوبــات المتداولــة

7,507,755 8,041,984 مجمــوع المطلوبــات

حقــوق المســاهمين

10,800,000 10,800,000 )16 ( المال رأس 

1,058,720 1,109,601 احتياطــي نظامــي

6,874,830 6,795,732 أربــاح مبقاة

18,733,550 18,705,333 مجمــوع حقــوق المســاهمين

26,241,305 26,747,317 مجمــوع المطلوبــات وحقــوق المســاهمين

المطلوبــات وحقــوق المســاهمين

المطلوبــات غيــر المتداولــة

4,720,334 4,731,167 )12 ( قــروض إســالمية -  الجــزء غيــر المتداول

21,961 19,011 )13 ( مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة

4,742,295 4,750,178 مجمــوع المطلوبــات غيــر المتداولــة

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

2017م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

 ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة  
ً
إن اإليضاحــات المرفقــة تشــكل جــزءا

إيضاح

تقريــر مراجعــي الحســابات المســتقلين حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمــة( 

إلــى الســادة مســاهمي شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

األمــور الرئيســة للمراجعــة )تتمــة(

ــد مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة،  ــت لهــا األهميــة البالغــة عن ومــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، تلــك األمــور التــي كان

ــي عــن األمــر، أو عندمــا، فــي  ــع نظــام أو الئحــة اإلفصــاح العلن ــم يمن ــا مــا ل ــد األمــور الرئيســة للمراجعــة. ونوضــح هــذه األمــور فــي تقريرن َع
ُ
ــك ت ــاًء علــى ذل وبن

ــك  ــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق التبعــات الســلبية لفعــل ذل ــا بســبب أن ــه فــي تقريرن ــالغ عن ــرى أن األمــر ينبغــي أال يتــم اإلب ــة، ن ــادرة للغاي ظــروف ن

ــالغ. ــد المصلحــة العامــة مــن ذلــك اإلب فوائ
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4,734,682 6,412,265 )17 ( االيرادات

)3,620,672 ( )5,355,114 ( )18 ( تكلفــة اإليرادات

1,114,010 1,057,151 مجمــل الربح

)441,523 ( )511,652 ( )20 ( أعبــاء تمويليــة

36,722 129,866 إيــرادات  أخــرى ، صافي

20,604 15,432 8/أ( ( حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة

567,811 521,855 الربــح  قبــل الزكاة

)14,443 ( )13,046 ( 15/ب( ( مخصــص الزكاة

553,368 508,809 صافــي  ربح الســنة

الدخــل الشــامل اآلخر

2,675 2,974 ربــح مــن إعــادة القياس خطــة المنافــع المحددة 

556,043 511,783 إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة

إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة المنســوب إلــى

556,043 511,783 المســاهمين فــي دار األركان

مصاريــف التشــغيل

)162,002 ( )168,942 ( )19 ( مصاريــف عموميــة وإدارية 

952,008 888,209 الربــح التشــغيلي

)21 ( ربحيــة الســهم للســنة ) بالريــال الســعودي( 

0.51 األساســي والمخفــض      0.47

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

2017مإيضاح

بــآالف الرياالت 

الســعودية

 ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة 
ً
إن اإليضاحــات المرفقــة تشــكل جــزءا

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحدة

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

508,809 508,809 - - صافــي دخل الســنة

2,974 2,974 - - الدخــل الشــامل اآلخر للســنة

511,783 511,783 - - إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة

553,368 553,368 - - صافــي دخل الســنة

 2,675  2,675 - - الدخــل الشــامل اآلخر للســنة

556,043 556,043 - - إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة

- )55,337 (  55,337 - محــول إلــى احتياطــي نظامي

18,733,550 6,874,830 1,058,720 10,800,000 الرصيــد فــي  31 ديســمبر 2017

- )50,881 ( 50,881 محــول إلــى احتياطــي نظامي

)540,000 ( )540,000 ( - - توزيعــات أرباح

18,705,333 6,795,732 1,109,601 10,800,000 الرصيــد فــي  31 ديســمبر 2018م

2018م

18,733,550 6,874,830 1,058,720 10,800,000 الرصيــد فــي  1 ينايــر 2018م

2017م

18,177,507 6,374,124 1,003,383 10,800,000 الرصيــد فــي  1 ينايــر 2017م

إجمالــي حقوق 

المســاهمين أربــاح مبقاة

احتياطــي 

مي نظا المال رأس 

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

 ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة 
ً
إن اإليضاحــات المرفقــة تشــكل جــزءا

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــدة

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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تعديــات على

76,775 78,355 اســتهالكات

 5,129 4,122 مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة

 441,523 511,652 إطفــاء أعبــاء تمويليــة مؤجلــة

)20,604 ( )15,432 ( حصة الربح من االستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

1,070,634 1,100,552 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة االســتثمارية

)10,130 ( )20,348 ( شــراء ممتلــكات ومعدات

 440 - اســتبعاد ممتلــكات ومعــدات

- )648 ( عقارات استثمارية

)9,690( )20,996( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة

- )540,000 ( توزيعــات أرباح

 1,150,762 144,363 قــروض طويلة األجل 

 1,150,762 )395,637( صافي النقد ) المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

 2,577,578 1,743,825 صافــي الزيــادة فــي النقــد وما فــي حكمه

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

 3,159,666 4,903,491 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

2,227,035 1,903,999 عقــارات تطويريــة ،  صافــي

)1,450,347 ( )707,552 ( ذمــم مدينــة تجاريــة وأرصــدة مدينة أخرى

)1,122 ( )561 ( موجــودات أخرى

 7,421 348,213 ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

 1,853,621 2,644,651 النقد الناتج من العمليات

)408,673 ( )474,207 ( أعبــاء تمويليــة مدفوعــة

)2,267 ( )5,888 ( زكاة مدفوعــة

)6,175 ( )4,098 ( مكافأة نهاية خدمة للموظفين مدفوعة

 1,436,506 2,160,458 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية

 567,811 521,855 الربــح قبــل الزكاة

معامــات غيــر نقدية 

62,889 1,527,350 تحويــات عقــارات اســتثمارية إلــى عقــارات تطويريــة )إيضــاح 5(

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

 ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة 
ً
إن اإليضاحــات المرفقــة تشــكل جــزءا

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

مســؤولية المراجــع عــن مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة:

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

ــاض  ــــ  105633،  الري ــو ص. ب   ــدي ه ــا البري ــعودية وعنوانه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــركة ف ــر الش ــع مق 2000/7/18م(. يق ــق  1421/4/16ه )المواف ــخ  بتاري

الســعودية.  العربيــة  المملكــة   ،11656

أســهم الشــركة مدرجــة فــي ســوق األوراق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

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

واألنشــطة المرتبطــة بهــا. واألنشــطة المرتبطــة بهــا، وتديــر الشــركة أنشــطتها مــن خــالل شــركات تابعــة لهــا تــم تأسيســها لــكل نشــاط مــن أنشــطتها 

وبموجــب ســجل تجــاري خــاص لــكل منهــا. نــورد أدنــاه الشــركات التابعــة للمجموعــة وطبيعــة نشــاطها كمــا يلــي: 

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

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

العامــة.  والمرافــق  والتجاريــة  الســكنية  المبانــي  وصيانــة 

شــركة دار األركان للمشــاريع ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010247583 

بتاريــخ 1429/3/28ه الموافــق )2008/4/5م( وتعمــل فــي المقــاوالت العامــة للمبانــي الســكنية والتجاريــة )اإلنشــاء، اإلصــالح، الهــدم والترميــم(.

ــاري  ــب الســجل التج ــاض بموج ــي الري ــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة ف شــركة دار األركان لاســتثمار التجــاري ــــ شــركة ذات مســؤولية مح

ــارات. ــي العق ــتثمار ف ــر واالس ــك وتأجي ــراء وتمل ــال ش ــي مج ــل ف ــق )2008/4/5م( وتعم 1429/3/28ه المواف ــخ  1010247585 بتاري ــم  رق

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

العقــاري. والتطويــر  االســتثمار  فــي  وتعمــل  2008/9/16م(  ( الموافــق  1429/9/16ه  بتاريــخ   1010256421

شــركة صكــوك األركان ــــ شــركة ذات مســؤولية محــدودة، شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل، مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010274407 

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

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

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

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

ــاري. ــر العق 2009/10/19م( وتعمــل فــي االســتثمار والتطوي ــق ) 1430/10/30ه المواف ــخ  1010275448 بتاري ــم  ــاري رق ــب الســجل التج ــاض بموج فــي الري

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

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

تمتلــك  شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري بالكامــل بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر الشــركات التابعــة المذكــورة أعــاه . 

إن هــذه القوائــم الماليــة  الموحــدة  المرفقــة تتضمــن موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال الشــركات التابعــة المذكــورة أعــاه .

 1 معلومــات عامــة



101 100

 2 ملخــص ألهــم السياســات المحاســبية

1-2 أســاس اإلعداد

2-2 تطبيــق معاييــر وتفســيرات جديــدة ومعدلــة

• المعاييــر والتفســيرات والتعديــات ســارية المفعــول فــي الســنة الحاليــة 

• المعاييــر والتفســيرات غيــر الســارية المفعــول ولــم يتــم تطبيقهــا بعــد مــن قبــل المجموعــة 

ــر المالــي والمعاييــر المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات   للمعاييــر الدوليــة للتقري
ً
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــا

ــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بمــا يتفــق مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.  األخــرى التــي أقرتهــا الهيئ

تــم عــرض القوائــم الماليــة  الموحــدة  بالريــال الســعودي وهــو العملــة الوظيفيــة للمجموعــة .

خــالل الســنة الحاليــة، قامــت المجموعــة بتطبيــق جميــع المعاييــر الجديــدة والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة الصــادرة عــن لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة 

2018م. 1 ينايــر   مــن أو بعــد 
ً
للتقريــر المالــي الواجبــة التطبيــق اعتبــارا

 ولــم 
ً
2017م، طبقــت المجموعــة كذلــك بعــض المعاييــر والتفســيرات الجديــدة  الصــادرة والمســموح تطبيقهــا مبكــرا 31 ديســمبر  خــالل الســنة المنتهيــة فــي 

.IAS 40و IFRS 1 ، IFRS 9، IFRS 15، IFRS 16، IAS 23 :تكــن ملزمــة التطبيــق بعــد وهــي

إن تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات لــم يــؤد إلــى إحــداث أي تغييــرات كبيــرة فــي السياســات المحاســبية المطبقــة أو فــي اإلفصاحــات المرفقــة فــي 

للمجموعــة. الموحــدة  األوليــة  الماليــة  القوائــم 

ــات الماليــة ، ولكنهــا لــم تصبــح ســارية المفعــول بعــد ، وبالتالــي لــم يتــم  تــم إصــدار المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات التاليــة قبــل تاريــخ إصــدار هــذه البيان

ــات الماليــة الموحــدة. تطبيقهــا فــي هــذه البيان

ــن  ــرات المســتقبلية ل ــر والتعديــالت والتفســيرات فــي الفت ــك تتوقــع اإلدارة أن تطبيــق هــذه المعايي ــر؛ ومــع ذل ــر تطبيــق  هــذه المعايي ــا تقييــم أث يجــري حالي

ــة الموحــدة للمجموعــة. ــات المالي ــى البيان ــر عل ــر كبي ــه تأثي يكــون ل

- اإليــرادات مــن العقود مــع العمالء.توضيحــاتالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15

- تعديــل الخطــة ، تقليصهــا أو تســويتها.تعديالتمعيــار المحاســبة الدولــي 19

- التعديــالت علــى مزايــا الدفــع مقدمــا بالتعويــض تعديالتمعيــار المحاســبة الدولــي 9
الســلبي والتعديــالت علــى المطلوبــات الماليــة.

- المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة والمبالــغ المســبقة.توضيحــاتتفســيرات لجنــة تفســير المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 22 

- تعريــف األعمــال والمحاســبة عــن المصالــح الســابقة.تحســينات ســنويةمعاييــر المحاســبة الدوليــة  3 و11

- عقــود التأميــن.معيــار جديدالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 17

- تعريــف المــواد )التعريــف الجديــد للمــواد والفقــرات تعديالتمعيــار المحاســبة الدولــي 1 و7
التفســيرية المرافقــة مــدرج فــي المعيــار المحاســبي 

الدولــي رقم 1.

- توضيــح أنــه يجــب االعتــراف بجميــع عوائــد ضريبــة الدخل تعديالتمعيــار المحاســبة الدولــي 12
مــن توزيعــات األربــاح ) أي توزيــع أربــاح ( فــي الربح أو 

الخســارة، بصــرف النظــر عــن كيفيــة فــرض الضريبة.

3-2 العــرف المحاســبي

4-2 أســس التوحيــد  

العادلــة  بالقيمــة  يتــم قياســها  التــي  الماليــة  بعــض األدوات  التاريخيــة باســتثناء  التكلفــة   لمبــدأ 
ً
الموحــدة  للمجموعــة وفقــا الماليــة   القوائــم  إعــداد  تــم 

 لطريقــة حقــوق الملكيــة، كمــا يتــم االعتــراف بمســتحقات التزامــات المنافــع المحــددة 
ً
واالســتثمارات فــي شــركات زميلــة التــي يتــم المحاســبة عنهــا وفقــا

ــاه: ــة أدن ــة مبين ــبية الرئيس ــات المحاس ــدة. إن السياس ــب الوح ــتحقة حس ــغ المس ــة المبال ــتخدام طريق ــتقبلية باس ــات المس ــة لاللتزام ــة الحالي ــن بالقيم للموظفي

ــة أو  ــا أو معرض ــتثمر فيه ــركات المس ــك الش ــى تل ــلطة عل ــة س ــون للمجموع ــي يك ــة الت ــركات التابع ــركة والش ــة للش ــم المالي ــد القوائ ــة بتوحي ــوم المجموع تق

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 ديســمبر2018م .

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 .

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 بعمليــة االســتحواذ. يتــم قيــاس 

ــخ االســتحواذ  ــة فــي تاري ــا بالقيمــة العادل ــة المحــددة فــي دمــج األعمــال مبدئي ــات الطارئ ــات ، والمطلوب ــد المســتحوذ عليهــا والمطلوب ــة للتحدي الموجــودات القابل

ــر المســيطرة مــن القيــم  ــة للحصــص غي ــى أســاس نســبة الملكي ــر المســيطرة عل ــر مســيطرة. يتــم إدراج الحصــص غي بصــرف النظــر عــن مــدى وجــود أي حصــص غي

ــات المعتــرف بهــا. بعــد ذلــك، يتــم تحميــل أيــة خســائر تخــص الحصــص غيــر المســيطرة وتتجــاوز عــن هــذه الحصــص غيــر المســيطرة  ــة للموجــودات والمطلوب العادل

ــى حصــة الشــركة األم. عل

ــي  ــاض ف ــاة كشــهرة . إن أي انخف ــددة المقتن ــودات المح ــي الموج ــي صاف ــة ف ــة لحصــة المجموع ــن القيمــة العادل ــاء ع ــة االقتن ــي تكلف ــادة ف ــراف بالزي ــم االعت يت

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

الخســائر الموحــدة  .

- عــدم اليقيــن بشــأن معامــالت ضريبــة الدخــل.  يجب توضيحــاتتفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة 23
تطبيــق التفســير علــى تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة 
)الخســائر الضريبيــة( ، األســاس الضريبــي ، الخســائر 

الضريبيــة غيــر المســتخدمة ، المســموحات الضريبيــة 
ونســب الضرائــب غيــر المســتخدمة ، عندمــا يكــون هنــاك 
عــدم يقيــن بشــأن معامــالت ضريبــة الدخــل بموجــب معيار 

المحاســبة الدولــي 12.

- فــي حالــة حــدوث تعديــل فــي الخطــة أو تقليص أو تعديالتمعيــار المحاســبة الدولــي 19
تســوية ، أصبــح إلزامًيــا اآلن أن يتــم تحديــد تكلفــة 
الخدمــة الحاليــة وصافــي الفائــدة للفتــرة بعــد إعادة 

القيــاس باســتخدام االفتراضــات المســتخدمة فــي إعــادة 
القياس.

- تــم تعديــل المصالــح طويلــة األجــل في الشــركات تعديالتمعيــار المحاســبة الدولــي 28
الزميلــة والمشــاريع المشــتركة لتوضيــح أن الكيــان 

يطّبــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 بمــا فــي 
ذلــك متطلبــات انخفــاض القيمــة ، علــى المصالــح طويلــة 
األجــل فــي شــركة زميلة أو شــركة مشــتركة تشــكل 
جــزًءا مــن صافــي االســتثمار فــي الشــركة الزميلة أو 
المشــروع المشــترك ولكــن لــم يتــم تطبيــق طريقة 

حقــوق الملكيــة.

الشــركات التابعــة

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018



103 102

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

 علــى انخفــاض قيمــة األصــل المحــول.
ً
المحققــة مــا لــم توفــر المعاملــة دليــال

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.

ــب المشــترك وقــد تمــت  ــن فــي المشــروع المشــترك حقــوق فــي صافــي موجــودات هــذا الترتي ــث يكــون للطرفي إن المشــروع المشــترك هــو ترتيــب مشــترك بحي

موافقــة تعاقديــة علــى تقاســم الســيطرة المشــتركة علــى األنشــطة ذات الصلــة التــي يمكــن مــن خاللهــا ألطــراف الترتيــب المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات حيثمــا 

ــة الموافقــات باإلجمــاع والســيطرة المشــتركة . تتطلــب األنشــطة ذات الصل

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

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

ذات الصلــة مــن الترتيــب تتطلــب موافقــة باإلجمــاع مــن األطــراف التــي تتقاســم الســيطرة.

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

ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر وفــي صافــي موجــودات  ــرات فــي حصــة المجموعــة مــن األرب ــاء بالتغي  بعــد االقتن
ً
الموحــدة  بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا الحقــا

ــة أو  ــات الشــركات الزميل ــج وموجــودات ومطلوب ــم إدراج نتائ ــة . يت  أي انخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات الفردي
ً
ــة أو المشــروع المشــترك ، ناقصــا الشــركة الزميل

ــم الماليــة  الموحــدة  باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة باســتثناء تلــك المصنفــة كمحتفــظ بهــا للبيــع . يتــم االعتــراف  المشــاريع المشــتركة فــي هــذه القوائ

بخســائر الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة التــي تزيــد عــن حصــص المجموعــة فــي تلــك الشــركات الزميلــة أو المشــروع المشــترك فقــط إلــى الحــد الــذي 

ــة أو المشــروع المشــترك. ــة عــن الشــركة الزميل ــة أو اســتداللية أو دفعــت بالنياب ــدت التزامــات تعاقدي ــه المجموعــة قــد تكب تكــون في

ــة  ــادة فــي تكلف ــخ االســتحواذ. إن أي زي ــة مــن تاري ــة حقــوق الملكي ــا لطريق ــة أو المشــروع المشــترك وفق ــن االســتثمار فــي الشــركات الزميل ــم المحاســبة ع يت

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

ــة  ــزء مــن هــذا االســتثمار. إن أي انخفــاض فــي تكلف ــم االنخفــاض فــي القيمــة كج ــم تقيي ــة لالســتثمار ويت ــم إدراج الشــهرة ضمــن القيمــة الدفتري كشــهرة. يت

ــاء(  ــد االقتن ــاء )أي الخصــم عن ــخ االقتن ــة أو مشــروع مشــترك فــي تاري ــة لصافــي موجــودات الشــركة الزميل الشــراء أقــل مــن حصــة المجموعــة فــي القيمــة العادل

ــاح أو الخســائر الموحــدة. يتــم إدراجــه فــي قائمــة األرب

 
ً
ــارا ــه اعتب ــه للبيــع أو يتوقــف عــن كونــه شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك، فإن عندمــا يتــم تصنيــف االســتثمار فــي شــركات زميلــة أو مشــروع مشــترك كمحتفــظ ب

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 

ــاح أو الخســائر مــن حقــوق الملكيــة  ــك ، تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف األرب ــى ذل ــة أو المشــروع المشــترك . باإلضافــة إل أو خســائر اســتبعاد الشــركات الزميل

ــاح أو الخســائر.  فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة األرب
ً
المعتــرف بهــا ســابقا

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

ــن مخصــص كاف  ــم تكوي ــة يت ــى انخفــاض قيمــة األصــل المحــول وفــي هــذه الحال ــال عل ــر الخســائر دلي ــد توف ــة أو مشــروع مشــترك. ق ــة ذات الصل الشــركة الزميل

لمقابلــة االنخفــاض فــي القيمــة.

اســتثمارات فــي شــركات زميلــة ومشــاريع مشــتركة

االســتثمار فــي العمليــات المشــتركة

طريقــة حقــوق الملكيــة

عندمــا تقــوم المجموعــة بأنشــطتها فــي إطــار عمليــات مشــتركة، يتــم االعتــراف بحصتها فــي بياناتها الماليــة بما يلي:

- أن األصــل ينتمــي إلــى المجموعــة ، بمــا فــي ذلــك حصتهــا فــي أي موجــودات تم اقتناؤهــا أو االحتفاظ بها بصورة مشــتركة؛ 

- المطلوبــات المرتبطــة بالمجموعــة ، بمــا فــي ذلــك حصتهــا مــن أي مطلوبــات يتم تكبدها بشــكل مشــترك؛

- حصــة المجموعــة مــن اإليــرادات الناتجة عــن العملية المشــتركة؛

- مصاريــف المجموعــة، بمــا فــي ذلــك حصــة المصروفات المتكبدة بشــكل مشــترك فــي العمليات المشــتركة.

بهــا  المتعلقــة  المصاريــف  التكلفــة جميــع  القيمــة. تتضمــن  انخفــاض فــي  المتراكــم وأي خســائر   االســتهالك 
ً
ناقصــا بالتكلفــة  الممتلــكات والمعــدات  تــدرج 

ــوم اإلدارة  ــة لالســتخدام. تق ــدات متاح ــكات والمع ــي، بشــرط أن تكــون الممتل ــى موقعهــا الحال ــدات إل ــكات والمع ــم تكبدهــا إلحضــار الممتل ــي ت مباشــرة والت

بمراجعــة وإعــادة تقييــم األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة والقيمــة المتبقيــة بشــكل دوري وبالتالــي يمكــن تغييــر أو تعديــل معــدالت االســتهالك.

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

 للمعــدالت التاليــة :
ً
طريقــة القســط الثابــت وفقــا

يتــم تحديــد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع أو اســتبعاد األصــل علــى أنــه الفــرق بيــن متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة 

األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بمراجعــة القيــم الدفتريــة لموجوداتهــا الملموســة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك الموجــودات قــد تعرضــت 

لخســائر انخفــاض القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل لتحديــد مــدى خســارة االنخفــاض فــي القيمــة . عندمــا ال 

ينتــج األصــل تدفقــات نقديــة مســتقلة عــن األصــول األخــرى، تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. إذا 

تــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة ، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد. يتــم االعتــراف بخســارة 

فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر  الموحــدة. 
ً
االنخفــاض فورا

تحاســب المجموعــة عــن الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المرتبطــة بحصتهــا فــي عمليــة مشــتركة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 

ــرادات والمصروفــات الخاصــة. عندمــا تكــون المجموعــة ُمشــغل مشــترك فــي عمليــة مشــتركة وتدخــل فــي بيــع أو  ــات واإلي المطبقــة علــى الموجــودات والمطلوب

تســاهم فــي اصــول فــي العمليــة المشــتركة, تــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناتجــة عــن هــذه المعامــالت فــي القوائــم 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 

ــاح أو الخســائر إلــى أن يتــم إعــادة بيــع هــذه الموجــودات إلــى طــرف ثالــث. المشــتركة، ال تعتــرف المجموعــة بحصتهــا مــن األرب

5-2 ممتلــكات ومعــدات

ني 3%مبا

20% - 5%تحســينات علــى مبانــي مســتأجرة

25%سيارات

20%معــدات وأجهزة

25% - 20%معــدات مكتبيــة

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري
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تتكــون العقــارات االســتثمارية بشــكل أساســي مــن المشــاريع المنجــزة ) بمــا فــي ذلــك العقــارات واألراضــي المطــورة المحتفــظ بهــا لغــرض ارتفــاع قيمتهــا 

ــر ، واألراضــي التــي تنتظــر  ــة قيــد التطوي ــة قيــد اإلنشــاء ، والمشــاريع العقاري ــر  )بمــا فــي ذلــك المشــاريع العقاري ــل( والمشــاريع قيــد التطوي علــى المــدى الطوي

ــة أو  ــدال مــن بيعهــا فــي ســياق األعمــال االعتيادي ــادة قيمتهــا أو كليهمــا ، ب ــر (. يتــم االحتفــاظ بالعقــارات االســتثمارية للحصــول علــى إيجــارات و/ أو لزي التطوي

االســتخدامات فــي اإلنتــاج أو فــي األغــراض اإلداريــة . تتضمــن المشــاريع قيــد التطويــر تلــك العقــارات قيــد التطويــر أو االنتظــار  للبــدء فــي التطويــر . ال تســتخدم 

ــاس تكلفــة  ــم قي  بالتكلفــة ويت
ً
ــا ــارات االســتثمارية مبدئي ــراف بالعق ــم االعت ــة . يت ــة العادي ــات التجاري ــرادات المبيعــات مــن خــالل العملي ــد إي ــارات لتولي هــذه العق

ــر وتكلفــة الموظفيــن( والتــي  ــر )التصميــم والتطوي ــة . يتــم رســملة جميــع تكاليــف التطوي ــة للموجــودات المســتحوذ عليهــا / المحول االســتحواذ بالقيمــة العادل

ــة. ــر العقــارات للوصــول للتكلفــة اإلجمالي ــازة / تطوي ــى حي تعــزى مباشــرة إل

يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــار االســتثماري فــي حالــة البيــع أو االســتغناء عندمــا يتــم تحويلــه أو نقلــه إلــى العقــارات التطويريــة .  يتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة 

 فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.
ً
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:

 بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل . ويتكــون هــذا 
ً
يتــم قيــاس جميــع العقــارات التطويريــة مبدئيــا بتكلفــة االقتنــاء ويتــم قياســها الحقــا

 مــن االحتفــاظ بهــا لغــرض التأجيــر 
ً
البنــد بشــكل رئيســي مــن مشــاريع تحــت التنفيــذ و أراضــي تحــت التطويــر مــن أجــل بيعهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، بــدال

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. 

ــدر  ــع المق ــل ســعر البي ــذي يمث ــة للتحقــق، وال ــة صافــي القيمــة القابل ــار انخفــاض القيمــة بمقارن ــم اختب ــة المتوســط. يت ــة باســتخدام طريق ــم احتســاب التكلف يت

 جميــع التكاليــف المقــدرة لإلنجــاز، وتكاليــف البيــع التــي ســيتم تكبدهــا.
ً
ناقصــا

 . إذا كان هنــاك تغييــر 
ً
ــر طويلــة المــدى حيــث أن غالبيــة العقــارات التطويريــة محتفــظ بهــا لفتــرة أطــول مــن 12 شــهرا إن دورة التشــغيل للعقــارات التطويريــة تعتب

ــر طويلــة األجــل وقصيــرة األجــل متمثلــة فــي الجــزء  ــه يتــم تقســيمها بيــن العقــارات تحــت التطوي ــة للبيــع الفــوري فإن ــد أيــة عقــارات تطويري فــي نيــة اإلدارة وتحدي

غيــر المتــداول والجــزء المتــداول مــن عقــارات تحــت التطويــر علــى التوالــي.

 علــى تاريــخ اكتمالهــا المتوقــع . إذا 
ً
فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي، تقــوم اإلدارة بتصنيــف مشــاريع التطويــر العقــاري علــى المــدى الطويــل أو القصيــر اعتمــادا

كان مــن المتوقــع أن يكتمــل إنجــاز المشــروع خــالل ســنة مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ، يتــم تصنيــف المشــروع كموجــودات مطــورة قصيــرة األجــل.

 

ــودات  ــك الموج ــى أن تل ــاك أي مؤشــر عل ــا إذا كان هن ــد فيم ــة لموجوداتهــا الملموســة لتحدي ــم الدفتري ــة القي ــي بمراجع ــر مال ــخ كل تقري ــة بتاري ــوم المجموع تق

قــد تعرضــت لخســائر انخفــاض القيمــة. عندمــا يتعــذر تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل الفــردي، تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة 

 تخصيــص األصــول لوحــدات توليــد النقــد الفرديــة، أو 
ً
المنتجــة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. عندمــا يتــم تحديــد أســاس معقــول ومتناســق للتوزيــع، يتــم أيضــا

يتــم توزيعهــا علــى أصغــر مجموعــة مــن وحــدات إنتــاج النقــد التــي يمكــن تحديــد أســاس معقــول ومتناســق للتوزيــع. عنــد وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر 

 تكاليــف البيــع 
ً
ــة ناقصــا ــة لالســترداد هــي القيمــة العادل ــد مــدى خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. القيمــة القابل ــة لالســترداد لألصــل مــن أجــل تحدي القيمــة القابل

أو القيمــة قيــد االســتخدام أيهمــا أكبــر. عنــد تقييــم القيمــة قيــد االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة 

ــات  ــرات التدفق ــم تكــن تعكســها تقدي ــي ل ــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لألصــل والت ــة للقيمــة الزمني باســتخدام معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق الحالي

ــة  ــه القابل ــى قيمت ــة لألصــل إل ــض القيمــة الدفتري ــم تخفي ــة، يت ــه الدفتري ــل مــن قيمت ــة لالســترداد لألصــل بأق ــر القيمــة القابل ــم تقدي ــة المســتقبلية . إذا ت النقدي

ــاح أو الخســائر الموحــدة. ــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة األرب لالســترداد. بتــم االعت

يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر مــن بيــع 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.

6-2 العقــارات االســتثمارية

7-2 العقــارات التطويريــة

8-2 االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الملموســة

ني 3%مبا

ــة  ــة طويل ــرة زمني ــب فت ــول تتطل ــرورة أص ــي بالض ــي ه ــة والت ــول المؤهل ــاج األص ــاء أو إنت ــاء أو إنش ــى اقتن ــرة إل ــوبة مباش ــالمية المنس ــروض االس ــف الق إن تكالي

ــح جاهــزة للبيــع أو لالســتخدام المقصــود ، يتــم إضافتهــا إلــى تكلفــة تلــك األصــول ، إلــى أن تكــون هــذه األصــول جاهــزة بشــكل جوهــري لالســتخدام  لكــي تصب

ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر  الموحــدة  فــي الفتــرة التــي  أو البيــع. يتــم االعتــراف بكافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى كتكاليــف تمويــل فــي قائمــة األرب

ــم تكبدهــا. يت

 فــي الترتيبــات التعاقدية لألداة.
ً
يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي  الموحــدة  عندمــا تصبــح المجموعة طرفا

التصنيــف والقيــاس - الموجــودات الماليــة

يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى نمــوذج األعمــال المجموعــة فــي إدارة موجوداتهــا الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة  للموجــودات 

ــة بشــكل أساســي ضمــن  ــودات المالي ــف الموج ــم تصني ــف . يت ــي التصني ــار ككل ف ــي االعتب ــذ ف ــود وتؤخ ــي العق ــة ف ــم فصــل أي مشــتقات مضمن ــة. ال يت المالي

فئــات رئيســة يتــم قياســها:

• بالتكلفــة المطفــأة

)FVTOCI • بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخر )

)FVTPL •  بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر )

 قيــاس الموجــودات الماليــة التــي يتــم االعتــراف بهــا مبدئيــا بالقيمــة العادلــة بالتكلفــة المطفــأة علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة 
ً
يتــم الحقــا

كالتالــي:

12 شــهرا  ــة خــالل  12 شــهرا -  خســائر االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة الممكن - خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 

ــر. ــخ التقري بعــد تاري

ــة علــى مــدى  - خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة -  خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع األحــداث االفتراضيــة المحتمل

عمــر األداة الماليــة.

 
ً
فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة ، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 تطبيــق نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة  بــدال

ــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39. يتطلــب هــذا النمــوذج مــن المجموعــة احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة 
ً

مــن  نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتكبــدة وفق

ــة.  ــي للموجــودات المالي ــراف األول ــذ اإلعت ــة من ــرات فــي المخاطــر االئتماني ــر لتعكــس التغي ــخ تقري ــرات المتعلقــة بهــا فــي كل تاري والتغي

علــى وجــه التحديــد ، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم 9 مــن المجموعة االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعة على:

- االســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة المقاســة فيمــا بعــد بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل؛

- الذمــم االيجارية

- الذمــم التجاريــة المدينــة وأصــول العقــود؛ 

- عقــود الضمــان المالــي التــي تنطبــق عليهــا متطلبــات انخفــاض القيمــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9

ــي  ــراف المبدئ ــذ االعت ــر من ــك األدوات بشــكل كبي ــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان لتل ــى مــدى عمــر األداة المالي ــن مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة عل ــم تكوي يت

وكذلــك بالنســبة للموجــودات التعاقديــة أو الذمــم التجاريــة المدينــة التــي ال تشــكل معاملــة تمويــل وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 15..

9-2 تكاليــف القــروض االســامية

10-2 األدوات الماليــة 

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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 بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام 
ً
تصنــف الذمــم التجاريــة المدينــة كقــروض وذمــم مدينــة ويتــم اإلعتــراف بهــا مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة. يتــم قياســها الحقــا

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقًصــا أي مخصــص انخفــاض فــي القيمــة. تقــوم الشــركة بتقييــم المبالــغ المســتحقة بشــكل فــردي والمبالــغ المســتحقة القبــض 

ــد إجــراء هــذه  ــرات،  عن ــب تقييــم االنخفــاض أحــكام وتقدي ــة النخفــاض القيمــة. يتطل ــة مماثل ــص مخاطــر ائتماني ــة ذات خصائ فــي مجموعــة مــن الموجــودات المالي

 لخبراتهــا الســابقة  وعوامــل الخســائر األخــرى الحاليــة ذات الداللــة علــى عــدم القــدرة 
ً
األحــكام ، تقــوم الشــركة بتقييــم خصائــص مخاطــر االئتمــان التاريخيــة وفقــا

ــاك دليــل موضوعــي ، بمــا فــي  ــن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يكــون هن ــة. يتــم تكوي ــا للشــروط التعاقدي
ً

ــة وفق ــى تحصيــل كامــل التدفقــات النقدي عل

ــم  ــة. يت ــة لالتفاقي ــروط األصلي ــا للش ــتردادها وفق ــم اس ــن يت ــغ ل ــى أن المبال ــداد ، عل ــن الس ــر ع ــة تأخ ــي حال ــة أو ف ــات مالي ــون صعوب ــن يواجه ــالء الذي ــك العم ذل

االعتــراف بمخصــص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة للذمــم المدينــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية مخصومــة باســتخدام 

ــأي خســارة انخفــاض  ــراف ب ــة مــن خــالل اســتخدام حســاب المخصــص ويتــم االعت ــة للذمــم المدين ــي. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتري ــي األصل ــة الفعل معــدل العمول

ــاح أو الخســائر الموحــدة. فــي القيمــة فــي قائمــة األرب

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.

ــدة وبعــد  ــاح أو الخســائر الموح ــى قائمــة األرب ــف المعامــالت مباشــرة إل ــل تكالي ــم تحوي ــة؛ يت  بالقيمــة العادل
ً
ــا ــرة مبدئي ــدرج االســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاج ت

ــم تســجيل  ــدة. يت ــي الموح ــخ قائمــة المركــز المال ــال األعمــال بتاري ــد إقف ــي الســوق عن ــة ف ــى األســعار المتداول ــوع إل ــة بالرج ــم إدراجهــا بالقيمــة العادل ــك يت ذل

ــدة. ــاح أو الخســائر الموح ــي قائمــة األرب ــرة ف ــظ بهــا للمتاج ــع االســتثمارات المحتف ــن بي ــة م ــر المحقق ــة وغي ــاح أو الخســائر المحقق األرب

 
ً
 لمضمــون الترتيبــات التعاقديــة المعنيــة ويتــم قياســها مبدئيــا

ً
تتضمــن المطلوبــات الماليــة الصكــوك اإلســالمية والمرابحــة اإلســالمية ويتــم تصنيفهــا وفقــا

ــى أســاس  ــة عل ــة العمول ــراف بتكلف ــم االعت ــأة، ويت ــة المطف  بالتكلف
ً
ــا ــة الحق ــات المالي ــم تســجيل المطلوب ــة. يت ــف المعامل ــد خصــم تكالي ــة بع بقيمتهــا العادل

ــرة األداة. ــى مــدى فت ــاح أو الخســائر الموحــدة عل ــي فــي قائمــة األرب ــد الفعل العائ

تقــوم المجموعــة بتخصيــص بعــض أدوات التحــوط والتــي تتضمــن أدوات ماليــة إســالمية متغيــرة لمواجهــة مــا يتعلــق بمخاطــر العمــالت األجنبيــة إمــا كتحوطــات 

ــة أو تحــوط صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة .  يتــم المحاســبة عــن تحوطــات مخاطــر العمــالت األجنبيــة  ــة أو تحوطــات التدفقــات النقدي القيمــة العادل

ــة . علــى االلتزامــات المؤكــدة كتحــوط للتدفقــات النقدي

 
ً
 بــإدراج األدوات الماليــة المتغيــرة اإلســالمية إمــا كموجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة ، ويتــم إعــادة قياســها الحقــا

ً
تقــوم المجموعــة مبدئيــا

ــى االســتخدام  ــرة تعتمــد عل ــة إســالمية متغي ــة ألداة مالي ــي القيمــة العادل ــرات ف ــن التغي ــي. إن المحاســبة ع ــر مال ــرة تقري ــة كل فت ــي نهاي ــة ف بالقيمــة العادل

المقصــود منهــا ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن األغــراض المحــددة لــألداة الماليــة اإلســالمية المتغيــرة . يتــم االعتــراف بالربــح أو الخســارة الناتجــة فــي قائمــة األربــاح أو 

، إال إذا كانــت األداة الماليــة اإلســالمية المتغيــرة محــددة وفعالــة كأداة تحــوط وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي األربــاح 
ً
الخســائر الموحــدة  فــورا

أو الخســائر علــى طبيعــة عالقــة التحــوط.

 بالقيمــة العادلــة وبعــد ذلــك بالتكلفــة المطفأة باســتخدام طريقة معدل الفائــدة الفعلي.
ً
يتــم االعتــراف بالذمــم الدائنــة التجاريــة مبدئيــا

الذمــم المدينــة التجاريــة

النقــد ومــا فــي حكمه

اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ) االســتثمارات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة( 

االلتزامــات الماليــة

األدوات الماليــة االســامية المتغيــرة

الذمــم الدائنــة التجاريــة

يتــم تطويــر العقــارات وبيعهــا عنــد اكتمالهــا ويتــم االعتــراف باإليــرادات إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه تدفــق منافــع اقتصاديــة إلــى المجموعــة وقــد تــم انتقــال 

ــم  ــروط. يت ــر المش ــادل غي ــع أو التب ــة البي ــة لعملي ــي القانوني ــال النواح ــت اكتم ــي وق ــه ف ــم تقييم ــذي يت ــتري، وال ــى المش ــة إل ــق الملكي ــة وح ــر الجوهري المخاط

ــل المســتلم. ــة للمقاب ــرادات بالقيمــة العادل ــاس اإلي قي

فيمــا يتعلــق بإيــرادات التأجيــر ، تقــوم المجموعــة بإثبــات اإليــرادات بطريقــة القســط الثابت على مــدى فترة اإليجار.

ــم إنشــاؤها أي اســتخدام  ــذي يت ــارات المطــورة ال ــد لهــذه العق ــي ال يوج ــة، فــي الحــاالت الت ــاء أو اتفاقي ــد بن ــم تطويرهــا وبيعهــا بموجــب عق ــي ت ــارات الت العق

بديــل آخــر ولــدى المجموعــة الحــق فــي اســتالم الدفعــات مقابــل العمــل المنجــز  ومــن الممكــن تقديــر أهــداف ونتائــج هــذه العقــود بشــكل موثــوق بــه، يتــم إثبــات 

ــة / بمــا فــي  ــي االلتزامــات التعاقدي ــل إجمال ــرادات وتكاليــف هــذه العقــارات المطــورة بالتناســب مــع مراحــل التنفيــذ الرئيســة / مراحــل اإلنجــاز المقاســة مقاب إي

ــة اإلنجــاز. ــر ، إال إذا كان العمــل المنجــز ال يمثــل مرحل ــرة تقري ــة كل فت ــات والحوافــز فــي نهاي ــرات والمطالب ــك التغي ذل

وعندمــا ال يمكــن تقديــر نتائــج العقــد بصــورة موثوقــة ، يتــم االعتــراف بإيــرادات هــذا العقد إلى حــد التكلفــة المتكبدة واحتمال اســتردادها مقابــل هذا العقد.

يتــم إثبــات جميــع التكاليــف المتكبــدة كمصروفــات فــي الفتــرة التي يتــم تكبدها فيها.

جميــع التكاليــف اإلضافيــة للحصــول علــى عقــد أو تنفيــذ عقــد يتــم االعتــراف بهــا كأصــول عقــود إذا كان مــن المتوقــع اســترداد هــذه التكاليــف مــن ســعر 

المعاملــة. التكاليــف اإلضافيــة هــي تلــك التكاليــف التــي لــم تكــن الشــركة قــد تكبدتهــا إذا لــم يتــم الحصــول علــى العقــد. يتــم رســملة جميــع التكاليــف للوفــاء 

ــف: ــت التكالي ــة 15 إذا كان ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي
ً

ــع، وفق ــد متوق ــم، أو عق ــد قائ ــب عق بااللتزامــات بموج

ــد  ــزام بموجــب العق ــى أســاس يتفــق مــع نمــط أو نســبة أداء االلت ــف العقــود بشــكل منتظــم عل ــق بتكالي ــرف بهــا فيمــا يتعل ــع األصــول المعت ــاء جمي ــم إطف يت

ــه األصــل. الــذي يتعلــق ب

إذا كانــت فتــرة االســتهالك اإلجماليــة لهــذه المصاريــف هــي ســنة واحــدة أو أقــل، فيجوز للشــركة أن تتحمل هــذه التكلفة عنــد تكبدها.

تطبــق المجموعــة اختبــار انخفــاض القيمــة لتقييــم القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول، وعندمــا يكــون مــن المحتمــل أن يتجــاوز إجمالــي تكلفــة العقــد إجمالــي 

.
ً
إيــرادات العقــد، يتــم إثبــات الخســارة المقــدرة كمصروفــات فــورا

ــدة   ــائر الموح ــاح أو الخس ــة األرب ــي قائم ــارة ف ــح أو الخس ــراف بالرب ــم االعت ــة ، يت ــة العادل ــوط للقيم ــة كتح ــرة المعين ــالمية المتغي ــة اإلس ــألدوات المالي ــبة ل بالنس

ــم إيقــاف محاســبة التحــوط عندمــا تقــوم  ــى مخاطــر التحــوط. يت ــد المتحــوط المنســوب إل ــح المقاصــة مــن البن ــب مــع خســارة أو رب ــى جن  إل
ً
ــا ــر جنب ــرة التغي فــي فت

المجموعــة بإلغــاء عالقــة التحــوط أو فــي التاريــخ الــذي تنتهــي فيــه صالحيــة أداة التحــوط، أو يتــم بيعهــا، أو إنهاؤهــا، أو ممارســتها، أو عندمــا تصبــح غيــر مؤهلــة 

 
ً
ــارا ــح أو الخســارة اعتب ــم إطفاؤهــا فــي الرب ــن المخاطــر المغطــاة يت ــج ع ــد المغطــى النات ــة للبن ــى القيمــة الدفتري ــة إل ــالت القيمــة العادل لمحاســبة التحــوط. تعدي

مــن ذلــك التاريــخ .

تمثــل اإليــرادات بيــع العقــارات واإليــرادات من العقود مــع العمالء وأنشــطة التأجير.

بيــع العقارات

التأجيــر

العقــود مــع العماء

11-2 االعتــراف باإليرادات

- ترتبــط مباشــرة بمثــل هــذا العقــد المحــدد؛

- مــن المتوقــع أن يتــم اســتردادها.

- إنشــاء أو تعزيــز أو توليــد مــوارد للمجموعــة يتــم اســتخدامها فــي تنفيــذ التزامــات األداء الحاليــة أو المســتقبلية.

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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ــراف بهــا فــي الشــركات التابعــة  ــم االعت ــة الســعودية. يت ــة فــي المملكــة العربي ــزكاة والضريب ــة العامــة لل ــزكاة وفقــا ألنظمــة وتعليمــات الهيئ ــم احتســاب ال يت

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 .

ــة العــرض والوظيفيــة لــكل شــركة تابعــة ضمــن المجموعــة، وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة  ــال الســعودي، عمل يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األخــرى غيــر الري

ــخ .  ــك التاري ــة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي ذل ــات النقدي ــل الموجــودات والمطلوب ــي يتــم تحوي ــخ قائمــة المركــز المال ــخ المعامــالت. بتاري فــي تواري

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 

ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل الموحــدة. األرب

ــوز  ــي. يج ــى االحتياطــي القانون ــل بتحويلهــا إل ــة بنســبة 10% مــن صافــي الدخ ــه لعــام 2016م، تحتفــظ المجموع ــا للمــادة )129( مــن نظــام الشــركات وتعديالت وفق

ــاح . ــة أرب ــع كأنصب ــل للتوزي ــر قاب ــى 30% مــن رأس المــال . إن هــذا االحتياطــي غي ــل عندمــا يصــل هــذا االحتياطــي إل للمجموعــة إيقــاف التحوي

تقــدم المجموعــة مكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا وفقــا ألحــكام نظــام العمــل والعمــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تســتحق هــذه المكافــأة باالســتناد 

ــرة التوظيــف  ــرة الخدمــة . يتــم االســتدراك لتكاليــف هــذه المكافــأة المســتحقة خــالل فت ــى لفت ــي ومــدة الخدمــة واســتكمال الحــد األدن ــى أجــر الموظــف النهائ ال

ــد انتهــاء خدمتــه . بمعــدل األجــر الحالــي للموظــف، وتســدد عن

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 .

ــات االجتماعيــة ويتــم احتســابها كنســبة مئويــة مــن أجــور الموظفيــن. يتــم التعامــل مــع   ألنظمــة المؤسســة العامــة للتأمين
ً
تقــوم المجموعــة بالمســاهمة وفقــا

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.

يتــم إثبــات المخصــص إذا كان لــدى المجموعــة ، نتيجــة ألحــداث ســابقة ، التــزام قانونــي حالــي أو اســتداللي يمكــن تقديــره بشــكل موثــوق ، ومــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفــق منفعــة اقتصاديــة إلــى الخــارج لتســوية هــذا االلتــزام.

يتــم إثبــات المخصــص إذا كان لــدى المجموعــة ، نتيجــة ألحــداث ســابقة ، التــزام قانونــي حالــي أو اســتداللي يمكــن تقديــره بشــكل موثــوق ، ومــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفــق منفعــة اقتصاديــة إلــى الخــارج لتســوية هــذا االلتــزام.
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ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر  الموحــدة  علــى أســاس القســط الثابــت  يتــم االعتــراف بمســتحقات اإليجــار بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي فــي قائمــة األرب

علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة.

عنــد بــدء عقــود االيجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء، 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  والشــروط والحوافــز المذكــورة فــي اتفاقيــة االيجــار األساســية . 

 وأي 
ً
 قيــاس “حــق اســتخدام األصــل المســتأجر” بشــكل دوري باســتخدام نمــوذج التكلفــة التــي يتضمــن المقاســة مبدئيــا

ً
بعــد القيــاس األولــي واالعتــراف، يتــم الحقــا

 االســتهالك المتراكــم .
ً
تعديــالت إعــادة قيــاس ناقصــا

فــي تاريــخ البــدء باإليجــار ، يتــم قيــاس “التزامــات اإليجــار” بالقيمــة الصافيــة الحاليــة لجميــع دفعــات اإليجــار غيــر المدفوعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ مخصومــة بمعــدل 

ــار  ــات اإليج ــى مطلوب ــدة عل ــة الفائ ــة لتعكــس تكلف ــة الدفتري ــادة التكلف ــالل زي ــن خ ــار” بشــكل دوري م ــات اإليج ــاس “التزام ــم قي ــي يت ــاس األول ــد القي مناســب . بع

ــخ . ــك التاري ــل إعــادة قيــاس مطروحــا منهــا مدفوعــات اإليجــار التــي تــم دفعهــا حتــى ذل ــر المدفوعــة وأي تعدي المســتقبلية غي

يتــِم تطبيــق معــدل مناســب لالســتهالك ومعــدل الربــح المناســب علــى “ حــق اســتخدام األصــل المســتأجر “و“ التزامــات اإليجــار “ علــى التوالــي. ويتــم تحميــل هــذا 

ــاح أو الخســائر  الموحــدة  كاســتهالك ومصروفــات تمويــل. ــدة علــى األرب االســتهالك والفائ

فــي حالــة عقــود اإليجــار التشــغيلية قصيــرة األجــل، والعقــود ذات القيمــة الصغيــرة والعقــود القابلــة لإللغــاء، تســتمر المنشــأة فــي تحميــل دفعــات اإليجــار الدوريــة إلــى 

األربــاح أو الخســائر  الموحــدة  كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ذات الصلــة.

يتــم تقييــم التقديــرات واألحــكام بشــكل مســتمر وتســتند إلــى الخبــرة الســابقة والضوابــط الداخليــة والمشــورة مــن خبــراء مســتقلين وعوامــل أخــرى بمــا فــي ذلــك 

توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة .

  مــا تتســاوى األحــكام المحاســبية الناتجــة ، بحكــم التعريــف ، مــع النتائــج الفعليــة ذات 
ً
ــادرا تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــرات وافتراضــات تتعلــق بالمســتقبل . ن

الصلــة . إن التقديــرات واالفتراضــات التــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى تعديــل جوهــري علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الفتــرات 

ــاه: الماليــة الالحقــة مبينــة أدن

• المجموعــة كمؤجــر

• المجموعــة كمســتأجر

3 التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامــة

ــه  ــم تقييم ــذي يت ــتري وال ــى المش ــة إل ــق الملكي ــة وح ــع الجوهري ــر والمناف ــل المخاط ــم نق ــا يت ــا عندم ــع عقاراته ــن بي ــرادات م ــراف باإلي ــة باالعت ــوم المجموع تق

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.

ــد تســليم  ــة عن ــة النهائي ــع والدفع ــد البي ــع عق ــد توقي ــة عن ــة أولي ــى دفع  عل
ً

ــادة ــة ع ــة . تحصــل المجموع ــدات الســكنية والتجاري ــق بمشــاريع الوح ــا يتعل وفيم

ــى المشــتري. ــار المكتمــل إل ــع تســليم العق ــد البي ــع عق ــم توقي ــارات إال عندمــا يت ــع هــذه العق ــرادات مــن بي ــراف باإلي ــم االعت ــدة. ال يت الوح

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.

االعتــراف باإليرادات

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 
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 على األقــل من المعايير التالية:
ً
يعتبــر االلتــزام بــاألداء قــد تــم الوفــاء به على مدى فترة من الزمن إذا تم اســتيفاء واحدا

بخصــوص إيــرادات التأجيــر، تقــوم المجموعــة بإثباتهــا بطريقة القســط الثابت على مدة عقد اإليجار وفقا للمعيــار الدولي للتقرير المالي 16.

- عندمــا يحصــل العميــل بشــكل متزامــن علــى المنافــع و يســتهلك تلــك المنافــع التــي تــم امدادهــا بواســطة المجموعــة كلمــا تــم االداء.

- عندمــا يســيطر العميــل علــى األصــل كلمــا تــم إنشــاء أي مرحلــة منه.

ــتالم  ــي اس ــق ف ــة الح ــإن للمجموع ــي ف ــدد و بالتال ــل مح ــه لعمي ــوى بيع ــل س ــتخدام بدي ــه أي اس ــد ل ــذي ال يوج ــل ال ــاء األص ــة بإنش ــوم المجموع ــا تق - عندم

الدفعــات مقابــل العمــل المنجــز . 

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 

 وذلــك للوصــول إلــى إجمالــي التكلفــة التقديريــة لــكل مشــروع . يتــم تخصيــص هــذه التكاليــف التقديريــة لــكل مشــروع ضمــن عمليــة 
ً

المرتبطــة بهــا مباشــرة

ــكل مشــروع ويتــم تنقيحهــا باســتمرار  ــح المقــدر ل ــرات بشــكل دوري علــى أســاس الرب ــة ضمــن المشــروع . تتــم مراجعــة هــذه التقدي ــكل وحــدة فردي ــر ول التطوي

ــرف  ــرادات المعت ــة باإلي ــرات المســتقبلية المتعلق ــة فــي الفت ــف إضافي ــى تســجيل تكالي ــؤدي إل ــد ي ــرات ق ــر جوهــري فــي هــذه التقدي ــد الضــرورة . إن أي تغيي وعن

ــل فــي الفتــرة الســابقة. بهــا مــن قب

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 

ــدوري، تقــوم  ــى هــذا التقييــم ال ــاء عل ــة للعقــد . بن ــن يتــم اســتردادها وفقــا للشــروط األصلي ــغ ل ــى أن المبال ــة إفــالس العميــل ، عل العجــز عــن الســداد، وإمكاني

المجموعــة باالعتــراف بالخســائر المتوقعــة علــى مــدى العمــر لجميــع الموجــودات التعاقديــة و / أو لجميــع الذمــم المدينــة التجاريــة ســواء تضمنــت أو لــم تتضمــن 

ــغ يعــادل خســائر االئتمــان  ــة . بالنســبة لجميــع األدوات الماليــة األخــرى ، يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة بمبل ــل كبيــرة وذمــم إيجــار مدين معامــالت تموي

ــر الماليــة 9. المتوقعــة لمــدة 12 شــهرا وفقــا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاري

يتــم تصنيــف عقــارات المجموعــة كاســتثمارات عقاريــة أو عقــارات قيــد التطويــر . تقــوم اإلدارة باتخــاذ العديــد مــن االجــراءات واالحــكام لتحديــد مــا إذا كان العقــار 

ــرادات  ــرادات لتوليــد إي ــه للحصــول علــى إيجــارات و / أو لزيــادة قيمتــه الرأســمالية أو كليهمــا أو أنهــا ال تســتخدم هــذه اإلي مؤهــال كعقــار اســتثماري محتفــظ ب

المبيعــات مــن خــالل العمليــات التجاريــة المعتــادة . تتكــون العقــارات التطويريــة مشــاريع مبانــي وانشــاءات مكتملــة ، ومشــاريع مبانــي تحــت اإلنشــاء ،  وأراضــي 

ــد  ــة بشــكل أساســي . وعن ــر التــي يتــم تحديدهــا للبيــع فــي ســياق األعمــال العادي ــى أراضــي تنتظــر التطوي ــر باإلضافــة إل مطــورة ومشــاريع أراضــي تحــت التطوي

ــكات .  ــار االســتخدام المقصــود للممتل ــر التصنيــف المناســب تأخــذ اإلدارة باالعتب النظــر فــي تقدي

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 .

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.

االعتــراف بتكلفــة المبيعــات

قيــاس الموجــودات التعاقديــة والذمــم المدينــة التجاريــة

تصنيــف العقــارات

التحويــات الاحقــة لاســتثمارات العقاريــة

 فــي تطويــر وبيــع األراضــي والعقــارات الســكنية والتجاريــة. ونظــرا لطبيعــة هــذا النشــاط ، فــإن الكثيــر مــن عمليــات التطويــر 
ً
يتمثــل النشــاط الرئيســي للمجموعــة حاليــا

هــي مضاربــة فــي طبيعتهــا . وبنــاء علــى ذلــك ، تعكــس قائمــة المركــز المالــي  الموحــدة  كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م األصــول المتداولــة التــي ال تغطيهــا عقــود 

المبيعــات اآلجلــة.

ــح علــى أســاس كل مشــروع  ــى الرب ــر . يســتند هــذا التقييــم إل ــخ كل تقري ــك بتاري ــة وذل ــة للتحقــق للعقــارات التطويري تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم القيمــة القابل

ــة فــي  ــات المتاح ــة والمقارن ــى أســاس األنشــطة التاريخي ــدة عل ــكل وح ــع ل ــع المتوق ــف المســتقبلية المتوقعــة مــع ســعر البي ــة والتكالي ــف الدفتري ــارن التكالي وتق

الموقــع المحيــط بالعقــار . ونتيجــة لهــذه العمليــة ، لــم يكــن هنالــك حــاالت كان فيهــا صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق المقــدرة للموقــع / الوحــدة أقــل مــن قيمتهــا 

الدفتريــة الحاليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي  الموحــدة  . إن تغييــر هــذه التقديــرات فــي المســتقبل قــد يكــون لــه تأثيــر علــى تقييــم العقــارات التطويريــة.

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.

ــد تســعير  ــد يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عن ــي ق ــار االفتراضــات الت ــة فــي االعتب ــذ المجموع ــات تأخ ــودات أو المطلوب ــة للموج ــر القيمــة العادل ــد تقدي عن

ــة لديهــم. ــدة اقتصادي ــق أفضــل فائ ــزام لتحقي األصــل أو االلت

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 .

لغــرض إعــداد التقريــر المالــي ، وتحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات واالفصــاح عنها تســتخدم المجموعــة التسلســل الهرمي التالي:

• المســتوى 1:  األســعار المعلنــة فــي األســواق النشــطة لنفــس األداة ) أي بــدون تعديــل أو إضافة(؛

• المســتوى 2: األســعار المعلنــة فــي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات مماثلــة أو طــرق تقييــم أخــرى تســتند فيهــا جميــع المدخــالت الهامــة إلــى 

بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة؛

• المســتوى 3:  تقنيــات التقييــم التــي ال تســتند  إليهــا أي مدخــالت هامــة علــى بيانــات الســوق المالحظة.

 باســتخدام الخبــرة الذاتيــة إلدارة المجموعــة والمعرفــة بالموقــع مــع المعامــالت 
ً
ولتحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات ، يتــم التوصــل إلــى التقييمــات داخليــا

ــراء تقييــم عقــاري مســتقلين  ــة المســجلة فــي المنطقــة المحيطــة للمعامــالت غيــر المرتبطــة بمعامــالت المجموعــة . تقــوم المجموعــة أيضــا بإشــراك خب المماثل

ــة باســتخدام  ــى القيمــة العادل ــم التوصــل إل ــد ت ــا ً. وق ــا وعملي ــك ممكن ــارات حيثمــا كان ذل ــم العق ــرف بهــا لتقيي ــم معت ــث باســتخدام طــرق تقيي مــن طــرف ثال

ــة. ــى التكلفــة الدفتري ــح عل ــة )%( مــن صافــي هامــش الرب ــم اإلفصــاح عنهــا كنســبة مئوي ــي ت ــات الت هــذه المنهجي

تقــوم المجموعــة أيضــا بتقديــر القيمــة العادلــة لعقاراتهــا االســتثمارية والعقــارات التطويريــة باســتخدام طريقــة العائــد الداخلي وطريقة رســملة الدخل .

عنــد إعــادة تقييــم االســتخدام المقصــود تنظــر اإلدارة فــي فتــرة االحتفــاظ بذلــك العقــار ، وإمكانيــة زيــادة القيمــة، واألنشــطة االقتصاديــة ذات الصلــة حــول هــذه 

الممتلــكات، والحاجــة إلــى مزيــد مــن التطويــر لجعــل ذلــك 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 

ــدء باإلشــغال أو  ــد الب ــذي يتضــح عن ــر فــي االســتخدام المقصــود ال ــاك تغي اإليجــار التشــغيلي. تتــم التحويــالت مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هن

ــت بقصــد البيــع. ــر إذا كان ــدء بالتطوي الب

القيمــة الدفتريــة للممتلــكات التطويريــة

قيــاس القيمــة العادلــة 

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 
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ــار التدفقــات المســتقبلية  ــذ فــي االعتب ــة المســتقبلية مــن الموجــودات مــع األخ ــر التدفقــات النقدي ــة بتقدي ــي ، تقــوم المجموع ــد الداخل بموجــب طريقــة معــدل العائ

للدخــل وتكاليــف التطويــر وجميــع التكاليــف المتعلقــة مباشــرة بمــا فــي ذلــك تكاليــف التمويــل ومخاطــر الســوق والربــح المســتهدف. تتــم مراجعــة هــذه االفتراضــات 

والتقديــرات بشــكل دوري بنــاء علــى ظــروف الســوق القائمــة فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر، للوصــول إلــى معــدل العائــد الداخلــي المســتهدف.

ــم  ــي يت ــة والت ــتقبلية المتوقع ــار المس ــرادات اإليج ــى إي ــول إل ــة للوص ــار الحالي ــات اإليج ــب اتفاقي ــتحقة بموج ــرادات المس ــتقراء اإلي ــم اس ــملة ، يت ــة الرس ــت طريق تح

ــم . ــخ التقيي ــي تواري رســملتها بأســعار مناســبة تعكــس ظــروف ســوق االســتثمار ف

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 االســتثمارية 

ممــا هــو موجــود فــي ســوق أكثــر نشــاطا ً.

• فيما يلي االفتراضات الرئيســة التي اســتخدمتها المجموعة لتقدير القيمة العادلة ألصولها االســتثمارية:

37% -33%25% - 20%هامــش الربــح علــى القيمــة الدفتريــة -  العقــارات التطويريــة

5-7%4-6%معــدل العائــد الداخلــي المســتهدف -  العقــارات التطويريــة

5-7%6-8%الرســملة المقــدرة للعائــدات -  العقــارات االســتثمارية

2018م

النســبة المئويــة

2017م

النســبة المئويــة

ــع القــرار التشــغيلي الرئيســي فــي المجموعــة .  ــى صان ــر إل ــم التقاري ــة قطاعــات لغــرض تقدي ــى ثالث ــة ، قامــت اإلدارة بتقســيم المجموعــة إل ــر اإلداري ألغــراض التقاري

ــر نموذجهــا االســتراتيجي ونمــوذج أعمالهــا حــول هــذه القطاعــات التــي تتكــون مــن: تقــوم اإلدارة بتطوي

• التطويــر العقــاري ــــ تطويــر البنيــة التحتيــة األساســية علــى األراضــي غيــر المطــورة ) مشــاريع األراضــي ( وتطويــر المشــاريع الســكنية والتجاريــة وبيــع الوحــدات فــي 

هــذه المشــاريع ) المشــاريع الســكنية والتجاريــة(.

• االســتثمارات ــ االســتثمار االســتراتيجي في الشــركات التي تعتقد اإلدارة أنها مكملة لعمليات التطوير العقاري للمجموعة.

ــة والســكنية فــي مجتمعاتهــا الرئيســية  ــك الوحــدات التجاري ــارات بمــا فــي ذل ــارات إيج ــي احتفظــت بهــا المجموعــة كعق ــارات الت ــر وإدارة العق • إدارة األصــول ــــ تأجي

ــررة. ــرادات متك ــد إي ــة لتولي المخطط

ــاح الشــركات الزميلــة واإلدارة العامــة وتكاليــف البيــع والتســويق بمــا فــي ذلــك رواتــب أعضــاء مجلــس اإلدارة وتكاليــف  ال تقــوم المجموعــة بتخصيــص حصــة مــن أرب

التمويــل واإليــرادات األخــرى ومصروفــات الــزكاة إلــى قطاعاتهــا. وبشــكل أساســي، تــم إنشــاء جميــع أنشــطة التشــغيل القطاعــي ) بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والتكاليــف( 

ــودات  ــاح والموج ــرادات واألرب ــن اإلي ــة ع ــات تفصيلي ــداد بيان ــة بإع ــاري . قامــت المجموع ــر العق ــي 31 ديســمبر 2018م و2017م مــن قطــاع التطوي ــة ف للســنة المنتهي

والمطلوبــات حســب القطــاع التشــغيلية . إن السياســات المحاســبية للقطاعــات التشــغيلية هــي نفــس السياســات المحاســبية للمجموعــة المبينــة فــي إيضــاح 2 .

4 التقاريــر القطاعيــة

 فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتتولــد جميــع إيرادات مــن محفظة عقاراتهــا التي تديرهــا المجموعة . 
ً
تعمــل المجموعــة حصريــا

فيمــا يلــي اإليــرادات وهامــش مجمــل الربــح ومصاريــف التشــغيل واألربــاح والموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بقطــاع مبيعــات العقــارات التطويريــة )األراضــي 

والمشــاريع الســكنية والتجاريــة( وقطــاع تأجيــر العقــارات كمــا يلــي:

)5,355,114 ( )70,167 ( )5,284,947 ( تكلفــة اإليرادات

1,057,151 65,611 991,540 مجمــل الربح

مصاريــف التشــغيل

)168,942 ( 19 مصاريــف عموميــة وإدارية

888,209

موجــودات ومطلوبــات القطــاع

26,747,317 3,549,746 23,197,571 إجمالــي الموجودات

8,041,984 64,737 7,977,247 إجمالــي المطلوبــات

129,866 إيرادات أخــرى ، صافي

15,432 8/أ حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة

521,855 ربــح القطاع للســنة

الربــح التشــغيلي 

)511,652 ( 20 أعبــاء تمويليــة

األربــاح أو الخســائر القطاعيــة

6,412,265 135,778 6,276,487 االيرادات

االجمالي تأجيــر عقارات

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م

مبيعــات عقــارات 

مطورة إيضاح

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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األربــاح أو الخســائر القطاعيــة

 4,734,682  149,863  4,584,819 االيرادات

)3,620,672 ( )71,879 ( )3,548,793 ( تكلفــة اإليرادات

 1,114,010  77,984  1,036,026 مجمــل الربح

مصاريــف التشــغيل

)162,002 ( 19 مصاريــف عموميــة وإدارية

952,008 الربــح التشــغيلي 

)441,523 ( 20 أعبــاء تمويليــة

 36,722 إيرادات أخــرى ، صافي

 20,604 8/أ
حصــة الشــركة فــي أربــاح شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة

567,811 ربــح القطاع للســنة

موجــودات ومطلوبــات القطاع

 26,241,305  3,264,131  22,977,174 إجمالــي الموجودات

 7,507,755  62,556  7,445,199
إجمالــي المطلوبــات

االجمالي تأجيــر عقارات

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

مبيعــات عقــارات 

مطورة إيضاح

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

فيما يلي ملخص حركة العقارات االســتثمارية خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م 

يتضمن بند العقارات االســتثمارية أرض بقيمة 470 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2017م: 578,1 مليون ريال ســعودي(.

5 عقــارات اســتثمارية، صافــي

التكلفــة

3,714,178 3,637,179 فــي بداية الســنة

)76,999 ( )1,672,536 ( تحويــالت إلــى عقــارات تطويرية

- 648 إضافات 

3,637,179 1,965,291 في نهاية السنة

االســتهاك المتراكــم

289,400 347,169 فــي بداية الســنة

)14,110 ( )145,186 ( تحويــالت إلــى عقــارات تطويرية

71,879 70,167 المحمــل خالل الســنة

347,169 272,150 فــي نهاية الســنة

3,290,010 1,693,141 القيمة الدفترية في نهاية السنة

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

فيما يلي ملخص لحركة العقارات التطويرية ، العمليات  التشــغيلية الرئيســة بالنســبة للمجموعة ، خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018م: 

6 العقــارات التطويريــة

3,290,010 1,693,141 التكلفــة

القيمــة العادلــة

3,313,183 1,927,484 القيمــة العادلــة المقــدرة علــى عائــدات االيجــار مــن 6 - 8%على 
العقــارات االســتثمارية

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

ــأن الشــركة قامــت  وذلــك باســتخدام طريقــة  ــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية عــن طريــق  مكتــب  خبيــر التثميــن العقــاري )ValuStrat ( علمــا ب تــم تقدي

 لطبيعتهــا واالســتخدام المقصــود منهــا 
ً
رســملة الدخــل. وتــم تقديــر التدفقــات النقديــة الســنوية مــن خــالل اســتقراء وتســوية اإليــرادات الحاليــة لإليجــارات وفقــا

ــن  ــراوح بي ــار ســنوي يت ــم رســملتها بمعــدل إيج ــي الســوق مــن ث ــة لهــا ف ــواع مماثل ــة بأن ــة المتعلق ــرى الخارجي ــدد مــن العوامــل األخ ــل لهــا وع واإلشــغال األمث

ــاه: ــة أدن ــة المبين ــة التقديري ــى القيمــة العادل ــة المؤجــرة مــن أجــل الوصــول إل ــن العقــارات الســكنية والتجاري %8-6 بي

يتــم تصنيــف القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية ضمــن المســتوى ) 2( فــي التسلســل الهرمــي للقيمة العادلة.

تقديــر القيمــة العادلــة

التكلفــة

14,874,240 13,976,535 775,030 73,448 49,227 فــي بداية الســنة

3,380,948 3,359,600 20,070 - 1,278 إضافــات خالل الســنة

1,527,350 )652,687 ( 1,934,132 239,408 6,497 تحويــالت ، صافي

)5,284,947 ( )4,489,388 ( )775,030 ( - )20,529 المحمــل علــى تكلفــة المبيعــات خــالل   )
لسنة ا

14,497,591 12,194,060 1,954,202 312,856 36,473 القيمــة الدفتريــة فــي نهايــة الســنة

349,329 عقــارات تطويريــة ــــ قصيــرة األجل

14,148,262 عقــارات تطويريــة ــــ طويلــة األجل

االجمالي
مشــاريع تحت 

التطويــر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م 31 ديســمبر 2018م

أراضي

مطورة

مشــاريع مطورة 

قصيــرة األجل

أراضــي مطورة

قصيــرة األجل

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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التكلفــة

 17,038,386  15,139,619  1,581,442  317,325  - فــي بداية الســنة

1,321,758  1,298,986  16,648  5,432 692 إضافــات خالل الســنة

62,889 - - - 62,889 تحويــالت ، صافي

)3,548,793 ( )2,462,070 ( )823,060 ( )249,309 ( )14,354 ( المحمــل علــى تكلفــة المبيعــات خــالل 
لسنة ا

 14,874,240  13,976,535  775,030  73,448  49,227 القيمــة الدفتريــة فــي نهايــة الســنة

14,497,591 12,194,060 1,954,202 312,856 36,473 التكلفــة

القيمــة العادلــة المقــدرة

17,386,000 14,630,000 2,344,000 375,000 37,000 المقــدرة بهامــش 20% مــن التكلفــة - 
اراضي

18,122,000 15,818,000 1,954,000 313,000 37,000 المقــدرة بمعــدل عائــد داخلي %6-4 
- اراضي

17,754,000 15,224,000 2,149,000 344,000 37,000 متوســط القيمــة العادلــة لألراضــي 

17,717,000 15,200,000 2,140,000 340,000 37,000 القيمــة العادلــة التقديريــة

 122,675 عقــارات تطويريــة ــــ قصيــرة األجل

 14,751,565 عقــارات تطويريــة ــــ طويلــة األجل

االجمالي

االجمالي

مشــاريع تحت 

التطويــر

مشــاريع تحت 

التطويــر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م 31 ديســمبر2017م

أراضي

مطورة

أراضي

مطورة

مشــاريع مطورة 

قصيــرة األجل

مشــاريع مطورة 

قصيــرة األجل

أراضــي مطورة

قصيــرة األجل

أراضــي مطورة

قصيــرة األجل

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

تتضمــن المشــاريع تحــت التطويــر أراضــي تبلــغ قيمتهــا 8.6  مليــار ريــال ســعودي  )31 ديســمبر 2017م: 6.63 مليــار ريــال ســعودي( تمثــل حصــة المجموعــة فــي 

 لعقــود تطويــر األراضــي . 
ً
الملكيــة المشــتركة مــع أطــراف ثالثــة وفقــا

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 لــم يتــم رســملة أي مــن تكاليــف القروض اإلســالمية )31 ديســمبر 2017: ال شــيء( على الموجــودات المؤهلة. 

خــالل الفتــرة قامــت إدارة المجموعــة بإجــراء مراجعــة وتقييــم داخلي للمحفظــة العقارية للعقارات التطويرية مما نتج عنه زيادة القيمة العادلة بنســبة %20 

)31 ديســمبر 2017م: 35%( مــن خــالل محفظــة العقــارات التطويريــة. تعتقــد اإلدارة أن الزيــادة الناتجــة عــن القيمــة الدفتريــة هــي مؤشــر متحفــظ علــى القيمــة العادلــة 

لعقــارات المجموعــة.

 فــي خفــض اتجــاه األســعار. ومــن أجــل الوصــول 
ً
ظهــر اســتقرارا  كبيــرا

ُ
وبالنظــر إلــى اســتمرار التقلــب وظــروف عــدم اليقيــن فــي ســوق العقــارات ،  فــإن حجــم المعامــالت ت

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 4-6% للعقــارات التطويريــة للوصــول إلــى القيمــة العادلــة التقديريــة المبينــة أدنــاە: 

تقديــر القيمــة العادلــة

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م 31 ديســمبر 2018م

14,874,240 13,976,535 775,030 73,448 49,227 التكلفــة

القيمــة العادلــة المقــدرة

20,063,000 18,868,000 1,046,000 99,000 50,000 المقــدرة بهامــش 35% مــن التكلفــة  - 
اراضي

23,219,000 21,628,000 1,390,000 151,000 50,000 المقــدرة بمعــدل عائــد داخلــي %7-5  - 
اراضي

21,641,000 20,248,000 1,218,000 125,000 50,000 متوســط القيمــة العادلــة لألراضــي 

21,625,000 20,240,000 1,210,000 125,000 50,000 القيمــة العادلــة التقديريــة

االجمالي
مشــاريع تحت 

التطويــر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م 31 ديســمبر2017م

أراضي

مطورة

مشــاريع مطورة 

قصيــرة األجل

أراضــي مطورة

قصيــرة األجل

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

إن القيمة العادلة التقديرية للعقارات االستثمارية للمجموعة والعقارات التطويرية يمكن أن تتأثر بحدوث مدخالت مترابطة ملحوظة تحددها ظروف السوق الراهنة .

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 .

يتم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى )3( في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

الحساســية فــي تقديــر القيمــة العادلــة

التغيــر فــي القيمــة العادلــة لألراضــي

)1,417,000 ( 1,417,000 10% تغيــر فــي الهوامــش قابلــة للمقارنــة

)824,000 ( 929,000 1% تغيــر فــي معــدل العائــد الداخلي

)1,121,000( 1,173,000 متوسط التغير في القيمة العادلة لألرضي

التغيــر فــي القيمــة العادلــة للعقــارات  

)32,000 ( 32,000 50 نقطــة أســاس تغيــر فــي معدل الرســملة

)1,153,000( 1,205,000 تأثير الحساسية على القيمة العادلة التقديرية

لنقص ا الزيادة

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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التكلفــة

186,218 48,672 13,811 8,447 6,143 109,145 الرصيــد فــي 1 ينايــر  2018م

19,465 6,714 3,833 93 3,432 5,393 إضافــات خالل الســنة

)522 ( - - )522 ( - - تحويالت

205,161 55,386 17,644 8,018 9,575 114,538 القيمــة العادلــة التقديريــة

التكلفــة

 192,196  42,058  13,509 8,447  19,037 109,145 الرصيــد فــي 1 ينايــر 2017م

 7,051  6,622 302 - 127 - إضافــات خالل الســنة

)13,029 ( )8 ( - - )13,021 ( - تحويالت

 186,218  48,672  13,811  8,447  6,143  109,145 الرصيــد فــي 31 ديســمبر 2017م

االســتهاك المتراكــم

117,778 41,624 13,530 8,445 6,024 48,155 الرصيــد فــي 1 ينايــر 2018م

7,014 2,588 662 14 615 3,135 اســتهالكات خالل الســنة 

)522 ( - - )522 ( - - تحويالت

124,270 44,212 14,192 7,937 6,639 51,290 القيمــة العادلــة التقديريــة

االســتهاك المتراكــم

 126,834  40,706 13,507 8,445  19,037  45,139 الرصيــد فــي 1 ينايــر 2017م

 3,973  926  23 - 8  3,016 اســتهالكات خالل الســنة 

)13,029 ( )8 ( - - )13,021 ( - تحويالت

 117,778  41,624  13,530  8,445  6,024  48,155 الرصيــد فــي 31 ديســمبر 2017م

 
القيمــة الدفتريــة الصافيــة

80,891 11,174 3,452 81 2,936 63,248 فــي 31 ديســمبر 2018م

 
القيمــة الدفتريــة الصافيــة

 68,440  7,048 281  2  119  60,990 فــي 31 ديســمبر 2017م

االجمالي

االجمالي

معدات 

مكتبيــة

معدات 

مكتبيــة

معدات 

وأجهزة

معدات 

وأجهزة

سيارات

سيارات

تحســينات علــى 

مبانــي مســتأجرة

تحســينات علــى 

مبانــي مســتأجرة 31 ديســمبر 2017م

31 ديســمبر 2018م
أراضــي ومباني

أراضــي ومباني

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

7 ممتلــكات ومعــدات، صافــي

8 االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــروع المشــترك

 فيها. 
ً
تتمثل االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة في اســتثمارات في أســهم شــركات 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 االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة هي كما يلي:

) ب( فيما يلي ملخص بتفاصيل نســبة ملكية المجموعة والمبالغ المســتثمرة في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة 

790,585 811,189 االســتثمارات،  بدايــة  الســنة

- - إضافات

20,604 15,432 الحصــة فــي الربح خالل الســنة

811,189 826,621 االستثمارات ،  نهاية  السنة

15% 150,000 الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن 

34% 102,000 الخيــر الماليــة  ــــ  المملكــة العربيــة الســعودية 

51% 525,547 )2 1( و ) شــركة خــزام للتطويــر العقــاري )

18% 1,500 )3 شــركة جمــان الشــرقية المحــدودة )

47,574 الحصــة مــن األربــاح المتراكمــة ، صافي

826,621 الرصيد، نهاية السنة

2017م

نســبة الملكيــة 

2018م

المبلــغ المســتثمر

بــآالف الرياالت 

الســعودية

%

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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5,221,218 4,375,822 303,915 541,481 - إجمالــي الموجودات

)2,960,775 ( )2,905,951 ( )18,320 ( )36,504 ( - إجمالــي المطلوبــات

2,260,443 1,469,871 285,595 504,977 - صافــي الموجودات

826,621 220,481 97,102 507,538 1,500 حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات

5,115,610 4,285,906 287,876 541,828 - إجمالــي الموجودات

)2,920,490 ( )2,851,565 ( )32,232 ( )36,693 ( - إجمالــي المطلوبــات

2,195,120 1,434,341 255,644 505,135 - صافــي الموجودات

811,189 215,151 86,919 507,619 1,500 حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات

15,432 5,330 10,183 )81( - حصــة المجموعــة مــن إجمالــي األرباح 

خال الســنة

20,604 13,894 8,382 )1,672( -
حصــة المجموعــة مــن إجمالــي األرباح 

خال الســنة

247,407 171,294 76,113 - - إجمالــي االيرادات للســنة

93,525 67,700 25,984 )159 ( - إجمالــي ربح الســنة

419,696 469,870 )14,405 ( )35,769 ( - إجمالــي االربــاح المتراكمــة فــي نهاية 
لسنة ا

215,730 156,195 59,535 - - إجمالــي االيرادات للســنة

111,035 91,486 22,369 )2,820 ( - إجمالــي ربح الســنة

554,374 634,340 )44,356 ( )35,610 ( - إجمالــي االربــاح المتراكمــة فــي نهاية 
لسنة ا

354,374 434,340 )44,356 ( )35,610 ( - إجمالــي االربــاح المتراكمــة فــي نهاية 
الســنة الســابقة

65,322 35,530 29,951 )159 ( - التغيــر خالل الســنة

440,374 541,715 )69,009 ( )32,332 ( - إجمالــي االربــاح المتراكمــة فــي نهاية 
الســنة الســابقة

114,000 92,625 24,653 )3,278 ( - التغيــر خالل الســنة

االجمالي

الشركة 

الســعودية 

لتمويــل 

المســاكن 31 ديســمبر 2018م

لخير ا

 الماليــة

خــزام للتطويــر شــركة جمان

العقاري

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

) ج( فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المتعلقة بالشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة بالنســبة للمجموعة:

31 ديســمبر 2017م

تفاصيــل المعامــالت مــع الشــركات الزميلــة تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن اإليضاح رقم 23 ) المعامالت مع أطراف ذات عالقة(  من هــذه القوائم المالية الموحدة .

1( قامــت المجموعــة فــي األصــل باســتثمار 120 مليــون ريــال ســعودي تمثــل 15% مــن رأس المــال المدفــوع مــن الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن )SHL( وخــالل 

عــام 2017م قامــت شــركة SHL بزيــادة رأس المــال المدفــوع عــن طريــق إصــدار 20 مليــون ســهم بقيمــة 10 ريــال لــكل منهــا إلــى المســاهمين بنفــس النســبة مــن 

ــاح(. تمــت الموافقــة علــى هــذه الزيــادة فــي رأس المــال فــي إجتمــاع الجمعيــة  ــاح المبقــاة )عــن طريــق رســملة األرب حصتهــم مــن خــالل تحويــل مبلــغ مســاو مــن األرب

العموميــة المنعقــد فــي 24 مايــو 2017م، وبنــاًء علــى ذلــك ،  تــم تعديــل قيمــة االســتثمار مــن 120 مليــون ريــال 150 مليــون  ريــال ســعودي ليعكــس قيمــة الزيــادة 

فــي رأس المــال الموضحــة فيمــا ســبق .

ــح  ــات المشــتركة،  يتــم من  للترتيب
ً
ــر العمرانــي . وفقــا ــر العقــاري ،  مــع شــركة جــدة للتنميــة والتطوي 2( اســتثمرت المجموعــة بنســبة 51% فــي شــركة خــزام للتطوي

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 

 لطريقــة حقــوق الملكيــة .
ً
المجموعــة فــي شــركة خــزام للتطويــر العقــاري يتــم المحاســبة عنــه كاســتثمار فــي مشــروع مشــترك وفقــا

3( يتضمــن االســتثمار فــي مشــروع خــزام للتطويــر العقــاري 250 مليــون ريــال ســعودي كحــق حصــري للمشــاركة فــي مشــروع خــزام التطويــري و 276 مليــون ريــال 

 ، و قــد ســاهم المســاهم اآلخــر ) شــركة جــدة للتنميــة  والتطويــر العمرانــي( بــأرض قيمتهــا  265 مليــون 
ً
ســعودي كمســاهمة رأســمالية مدفوعــة بالكامــل نقــدا

ريــال ســعودي كمســاهمة رأســماليه فــي شــركة تطويــر خــزام العقاريــة. تعتقــد االدارة أنــه ال يوجــد أي هبــوط فــي مجمــوع قيمــة االســتثمار .

ــر مشــروع جمــان بيــن  4( خــالل عــام 2016م، اســتثمرت المجموعــة فــي شــركة جمــان الشــرقية وهــي ذات مســؤولية محــدودة، تأسســت بشــكل أساســي لتطوي

الدمــام ورأس تنــورة. الشــركة مســجلة فــي الريــاض بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010462791 بتاريــخ 1437/10/15ه )الموافــق 2016/07/20م( بــرأس مــال قــدره 

8.2 مليــون ريــال ســعودي . دفعــت المجموعــة 1.5 مليــون ريــال ســعودي بمــا يعــادل %18.29 مــن رأس المــال وتــرى اإلدارة أن قيمــة االســتثمار الكلــي لــم تقــل أو 

تنخفــض قيمتهــا.

إن حركة األعباء المؤجلة خالل الســنة هي كالتالي:

9 موجــودات أخرى)أعبــاء مؤجلــة(، صافــي

828 1,950 الرصيــد ، بدايــة الســنة

1,122 1,412 اإلضافــات خالل الســنة

- )851 ( اإلطفــاء  المحمــل علــى الســنة

1,950 2,511 الرصيد ،  نهاية السنة

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(
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10 ذمــم مدينــة تجاريــة وأخرى

 3,338,618 4,015,337 ذمــم مدينــة تجاريــة -  بعــد خصــم مخصــص الديــون المشــكوك في 
تحصيلهــا بمبلــغ 19.02 مليــون ريــال ســعودي  ) 31 ديســمبر 2017: 

19.02  مليــون ريال ســعودي(

 559,670 559,670 دفعــات مقدمــة لشــراء  أراضي

 2,219 20,548 إيرادات مســتحقة

 131,955 144,459  وموجــودات أخرى
ً
مصاريــف مدفوعــة مقدمــا

 863 863 اســتثمارات قصيــرة األجــل للمتاجــرة )  إيضــاح 10/ج (

 4,033,325 4,740,877 المجموع

1,839,703 490,553 60-0 يوم

656,027 980,897 120-61 يوم 

528,452 763,215 180-121 يوم 

314,436 1,780,672 مــا يزيــد عن 180 يوم 

3,338,618 4,015,337 المجموع

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

إن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المدرجــة أعــاله تقــارب القيمة الدفترية . ال تفرض أية غرامــات على المدفوعات المتأخرة .

تتضمــن الذمــم المدينــة التجاريــة المفصــح عنهــا أعــاله المبالــغ التــي تجــاوزت موعــد اســتحقاقها مــن تاريــخ الفاتــورة ) تحليــل أعمــار الذمــم المدينــة التجاريــة المتأخــرة 

أدنــاه( . فــي نهايــة ســنة التقريــر لــم تقــم المجموعــة بتســجيل مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بســبب عــدم حــدوث تغيــر جوهــري فــي الجــودة االئتمانيــة 

للمدينيــن .

 أ( أعمــار الذمــم التجاريــة المتأخرة ولكنها غيــر منخفضة القيمة :

 ب( تقديــر الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعة للذمم المدينة 

تبــدأ أعمــار الذمــم المدينــة مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة وتتضمــن الذمــم المدينــة حوالــي %97 )31 ديســمبر 2017م: %98( ذمــم مــن مبيعــات أراضــي ومشــاريع، وهــي 

مضمونــة بالكامــل مقابــل صكــوك هــذه األراضــي واألجــزاء الخاصــة بالمشــاريع .  

ــة ،  تقــوم المجموعــة باحتســاب مخصــص يتــم تقديــر الخســائر  قامــت المجموعــة بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر  المتوقــع للذمــم المدين

االئتمانيــة المتوقعــة مــن الذمــم التجاريــة المدينــة باســتخدام مصفوفــة مخصصــات بالرجــوع إلــى خبراتهــا وتجربتهــا الســابقة مــع العميــل / المســتأجر ، كمــا تقــوم 

بإجــراء تحليــل محــدد لــكل عميــل / مســتأجر لتقييــم وضعــه المالــي الحالــي وأي عوامــل أخــرى ذات صلــة إلــى جانــب الظــروف االقتصاديــة للصناعــة التــي يعمــل فيهــا 

العميــل / المســتأجر وتقييــم كل مــن االتجــاه التوقعــات المســتقبلية للظــروف المحيطــة فــي تاريــخ التقريــر .

قامــت المجموعــة بتكويــن مخصــص مقابــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بكامــل األرصــدة المدينــة التــي تبيــن لهــا عــدم إمكانيــة تحصيلهــا . لــم تقــم المجموعــة بعمــل 

أي مخصصــات مقابــل الذمــم المدينــة مقابــل بيــع األراضــي والمشــروعات وذمــم المســتأجرين والمســتحقات مــن الجهــات الحكوميــة .

19,019 19,019 الرصيــد ، بدايــة الســنة

- - المحصــل المحمــل علــى الســنة

19,019 19,019 الرصيد ،  نهاية السنة

863 863 الرصيــد ،  بدايــة الســنة

- - المشــتريات / المبيعــات خــالل الســنة 

863 863 المجموع

- - أربــاح  محققة

863 863 المجموع

- - تحويــالت /  مســحوبات

863 863 الرصيد ،  نهاية السنة

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

 ج( اســتثمارات قصيرة األجل  ـــ بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخســائر

لــم يحــدث أي تغييــر فــي أســاليب التقديــر أو االفتراضات الهامة لقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة التي تمت خــالل فترة التقرير الحالية.

 

كانــت الحركــة علــى مخصص الديون المشــكوك فــي تحصيلها على النحو التالي :

لــدى المجموعــة اســتثمارات مصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــن خــالل حســاب إدارة المحفظــة مــع مؤسســة ســعودية متخصصــة فــي إدارة األصــول )مديــر الصنــدوق( 

 التفاقيــة إدارة المحفظــة يســمح لمديــر الصنــدوق بالتــداول فــي ســندات الديــن وحقــوق الملكيــة نيابــة عــن المجموعــة. إن المعامــالت خــالل الســنة كمــا يلــي :
ً
ووفقــا

يتضمــن االســتثمارات المحتفــظ بــه للمتاجــرة مبلــغ  863  ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م ) 31 ديســمبر 2017م: 863  ألــف ريــال ســعودي( يمثــل 

وديعــة نقديــة محتفــظ بهــا لــدى مديــر الصنــدوق. ومــن المتوقــع اســتثمار هــذا المبلــغ النقــدي للوديعــة فــي الفتــرات الالحقــة . 

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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11 نقــد ومــا فــي حكمه

12 القــروض طويلــة األجل

1307 4,949 نقــد فــي الصندوق

3,158,359 4,898,542 نقــد لــدى البنوك

3,159,666 4,903,491 المجموع

1,690,463 خالل ســنة  1,860,525 

1,859,325 خــالل الســنة الثانية 351,300 

2,930,050 4,451,650 خــالل الســنوات مــن الثالثــة إلى الخامســة

6,479,838 6,663,475 المجموع

 4,719,263 5,250,000 صكوك إســالمية 

 1,760,575 1,413,475 مرابحة إســالمية 

 6,479,838 6,663,475 المجموع

: 
ً
ناقصــا

)1,678,648 ( )1,849,623 (  الجــزء المتــداول مــن القــروض طويلة االجل

 4,720,334 4,731,167 الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل 

)80,856 ( )82,685 ( ناقــص:  تكاليــف معامــالت غيــر مطفــأة  ) إيضــاح 12/ ب (

 6,398,982 6,580,790 القروضـ   نهاية السنة

2017م

2017م

2017م

2018م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

) أ( تســتحق القروض الســداد كما يلي :

 65,155 80,856 الرصيــد، بداية الســنة

 48,551 39,274 اإلضافــات خالل الســنة

)32,850 ( )37,445 ( اإلطفــاء المحمــل على الســنة

 80,856 82,685 الرصيد، نهاية السنة

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

) ب(  تكاليف معامات االقتراض اإلســامية :

) ج(  تحليــل القروض 

المرابحات اإلسامية:

تمثل  5,25  مليار ريال ســعودي من الصكوك اإلســالمية ، وتشــمل ما يلي :

1( 1,50 مليــار ريــال ســعودي )400 مليــون دوالر أمريكــي ( مــن الصكــوك اإلســالمية المدرجــة فــي ســجالت المجموعــة ، والتــي تــم إصدارهــا مــن قبــل شــركة دار األركان 

صكــوك المحــدودة بســعر 6.5% وتســتحق فــي 2019م .

ــل شــركة دار  ــال ســعودي )500 مليــون دوالر أمريكــي ( مــن الصكــوك اإلســالمية المدرجــة فــي ســجالت المجموعــة ، والتــي تــم إصدارهــا مــن قب ــار ري 2(  1,88 ملي

ــي 2022م . ــتحق ف ــعر 6.9% وتس ــدودة بس ــوك المح األركان صك

ــل شــركة دار  ــال ســعودي )500  مليــون دوالر أمريكــي ( مــن الصكــوك اإلســالمية المدرجــة فــي ســجالت المجموعــة ، والتــي تــم إصدارهــا مــن قب ــار ري 3( 1,88 ملي

ــي 2023م. ــتحق ف ــعر 6.9% وتس ــدودة بس ــوك المح األركان صك

  لمحدوديــة تقلبــات الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي فإنــه ال يوجــد تعــرض لمخاطــر صــرف 
ً
إن الصكــوك اإلســالمية أعــاله مقومــة بالــدوالر األمريكــي . ونظــرا

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 

ــة هــذه  ــر العقــاري وشــركاتها التابعــة مــع حــق إعــادة شــراء ملكي ــكات هــي مــع شــركة دار األركان للتطوي ــل المجموعــة. إن حقــوق اإلنتفــاع لهــذه الممتل مــن قب

الممتلــكات عنــد ســداد قيمــة الصكــوك بالكامــل. قامــت المجموعــة بإصــدار خطــاب ضمــان لحاملــي الصكــوك .

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 9 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:

تتضمــن إتفاقيــات الصكــوك تعهــدات ماليــة والتي التزمت بها المجموعة كما في 31 ديســمبر 2018م.

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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ملخص المرابحات:

315,000 328,125 643,125 2020

495,950 17,400 513,350 2023

242,000 15,000 257,000 2027

1,052,950 360,525 1,413,475 المجموع

طويــل األجل قصيــر األجل الرصيــد القائــم تاريــخ االســتحقاق

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

بلــغ إجمالــي المتوســط المرجــح للعمولــة الســنوية الفعليــة مــا نســبته 6.88 % ) 31 ديســمبر 2017 : 6.95 %(. تتضمــن اتفاقيــات التســهيالت تعهــدات ماليــة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018 والتــي كانــت قــد التزمــت بهــا المجموعــة.

13 مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة

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 تاريخ توقــف عملهم. 

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.

قامــت المجموعــة بإجــراء تقييــم اكتــواري اللتزاماتهــا المتعلقــة باســتحقاقات الموظفيــن. إن اإلفصاحــات ذات الصلــة عــن التقييــم االكتــواري التــي أجرتهــا المجموعــة هــي 

كمــا يلــي:

وقد كانت حركة المخصص خالل السنة كالتالي:

 25,682 21,961 الرصيــد ،  بدايــة الســنة

 5,129 4,122 المحمــل علــى المصاريــف خالل الســنة

)2,675 ( )2,974 ( أربــاح إعادة  قيــاس االكتواري

)6,175 ( )4,098 ( المدفــوع  خالل الســنة

 21,961 19,011 الرصيد ،  نهاية السنة

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

 25,546 21,582 الرصيــد ، بدايــة الســنة

 4,886 3,960 المحمــل علــى المصاريــف خالل الســنة

)2,675 ( )2,974 ( أربــاح إعــادة القيــاس االكتوارية

)6,175 ( )3,894 ( المدفــوع خالل الســنة

21,582 18,674 الرصيد ،  نهاية السنة

16,923 14,743 التزامــات المنافــع المســتحقة والمتراكمــة حتــى تاريــخ قائمــة المركــز 
لمالي ا

4,659 3,931 المنافــع المتعلقــة بالزيــادة المقــدرة للرواتــب المســتقبلية

21,582 18,674 الرصيد، نهاية السنة

%3.00  %3.00 معــدل الخصم

%3.00 %3.00 معــدل  الزيــادة فــي رواتــب الموظفيــن علــى المــدى الطويل

سط متو سط متو معدل دوران الموظفين

2017م

2017م

2017م

2018م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

 أ( االفتراضــات االكتوارية الهامة:

 ب( الحركــة التــي تمــت على القيمة الحاليــة اللتزامات منافع الموظفين: 

 ج( تحليــل القيمــة الحاليــة اللتزامات منافع الموظفين: 

حســب حساســية التــزام اســتحقاقات الموظفيــن علــى أســاس تغييــر فــي افتــراض مــا ، فــي حيــن تبقــى جميــع االفتراضــات اإلكتواريــة الهامــة األخــرى، المســتخدمة فــي 
ُ
ت

التزامــات اســتحقاقات الموظفيــن، دون تغييــر.  يكــون التأثيــر فــي قيمــة االلتــزام مــع تغييــر فــي االفتراضــات هــي كالتالــي :

 د( تحليــل الحساســية اللتزامات منافع الموظفين:

20,715  17,976 معــدل الخصــم  + %0.5

22,513  19,420 معــدل الخصــم - %0.5

22,562  19,472 معــدل الزيــادة فــي الرواتب + %0.5

20,661  17,922 معدل الزيادة في الرواتب - %0.5

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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المتوســط المرجــح لفتــرة اســتحقاق التزامــات منافــع الموظفيــن هــو 7,72 ســنة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م ) 31 ديســمبر 2017م: 8.03 ســنة(.  فيمــا يلــي 

تحليــل فتــرة اســتحقاق االلتزامــات المحــددة غيــر المخصومــة :

ــان  ــرة االئتم ــغ متوســط فت ــف المســتمرة . بل ــة والتكالي ــغ المســتحقة للمشــتريات التجاري ــن المبال ــرى بشــكل رئيســي م ــود األخ ــة والبن ــة التجاري تتكــون الذمــم الدائن

للمشــتريات التجاريــة 30 يــوم ) 31 ديســمبر2017م: 30 يــوم (.

إن القيمة العادلة للمطلوبات المالية المدرجة أعاله ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

 ه( تأثيــر خطــة المنافــع المحــددة على التدفقات النقدية المســتقبلية للمجموعة :

2,286 2,017 خالل ســنة 

3,781 3,216 خــالل الســنة الثانية

5,490 4,565 خــالل الســنوات مــن الثالثــة إلى الخامســة

10,025 8,876 خــالل الســنوات مــا  بعد الخامســة

21,582 18,674

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

14 ذمــم دائنــة تجاريــة وأخرى

173,352 440,472 ذمــم دائنــة تجارية

192,530 188,862 مســتحق ألطــراف ذات عالقــة ) إيضــاح  23/ أ (

89,730 121,480 مصاريــف مســتحقة

35,350 35,443 دائنــو توزيعــات أرباح

2,301 2,047 التزامــات إيجــار )  إيضــاح 22/ ب (

43,879 97,051 إيــرادات غيــر محققة

537,142 885,355 المجموع

 أ( العناصر الرئيســة لوعاء الزكاة هي كما يلي:

 ب( صافــي الربح المعدل:

 ج( الحركــة على مخصص الزكاة:

 د( الربــوط الزكويــة: اســتلمت الشــركة الربــوط الزكويــة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن الســنوات  2003م إلــى 2007م.  قامــت الشــركة بتقديــم االقــرارات 

الزكويــة  الموحــدة  لألعــوام مــن 2008م وحتــى 2017م.  

2017م

2017م

2017م

2018م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

15 مخصــص الــزكاة 

وعــاء الزكاة:

 17,720,285 18,193,550 حقــوق المســاهمين

 3,386,684 3,841,995 االحتياطيــات وتســويات أخرى

 21,106,969 22,035,545 اجمالي الوعاء الزكوي

صافــي الربــح المعدل:

 546,161 506,447 ربــح الســنة قبــل الزكاة

 546,161 506,447 صافــي الربــح المعدل:

 14,443 13,046 مخصص الزكاة والضريبة التقديري للسنة

 537,494 549,670 الرصيــد ، بدايــة الســنة

 14,443 13,046 الــزكاة التقديريــة الســنة 

)2,267 ( )5,888 ( المدفــوع خالل الســنة

 549,670 556,828 مخصص الزكاة التقديري  ،  نهاية السنة

الخصميــات:

)21,106,969 ( )22,035,545 اجمالــي الخصميــات بعــد التســويات ) 

- - الوعاء الزكوي

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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16 رأس المــال

17 اإليرادات

18 تكلفــة المبيعــات

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

10,800,000 10,800,000 1,080,000,000 أســهم مصــدرة ومدفوعــة بالكامــل، بقيمــة 10 

ريــال ســعودي للســهم الواحد 

10,800,000 10,800,000 فــي بداية الســنة

10,800,000 10,800,000 في نهاية السنة

4,563,391 6,251,657 مبيعــات عقــارات تطويريــة –  االعتــراف باإليــراد عنــد نقطــة زمنيــة

21,428 24,830 مبيعــات عقــارات ســكنية - االعتــراف باإليــراد عنــد نقطــة زمنيــة

149,863 135,778 إيــرادات تأجيــر – المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 16

4,734,682 6,412,265 اإلجمالي

3,534,439 5,264,418 تكلفــة عقــارات تطويريــة

14,354 20,529 تكلفــة مبيعــات عقــارات ســكنية

71,879 70,167 تكاليــف تأجيــر مباشــرة ـــــ اســتهالك

3,620,672 5,355,114 اإلجمالي

لدى المجموعة فئة واحدة فقط من األسهم العادية وهي ال  تحمل حقوق دخل ثابت.

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

19 مصاريــف عموميــة وإداريــة

20 أعبــاء تمويليــة

 21 ربحيــة الســهم

157,106 160,754 مصاريــف عموميــة وإدارية

4,896 8,188 اســتهالك )إيضــاح  7 و22/ أ(

162,002 168,942 اإلجمالي

العدد العدد عدد األســهم 

1,080,000,000 1,080,000,000 المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة ألغــراض العائد األساســي 
للســهم الواحد

287,697 366,563 أعبــاء صكوك إســالمية

120,915 107,619 أعبــاء مرابحات إســالمية

61 25 أعبــاء تمويليــة علــى التزامــات عقــود االيجــار )إيضــاح 22 / ب(

32,850 37,445 إطفــاء تكلفــة العمليــات ) إيضــاح 12 / ب(

441,523 511,652 اإلجمالي

553,368 508,809 األربــاح ألغــراض العائد األساســي للســهم الواحد 
 ) صافــي دخــل الســنة (

تم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض على أساس البيانات التالية:

ليس هناك أي تخفيض لألسهم العادية وعلى هذا النحو فإن احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض يتم بشكل متسق.

2017م

2017م

2017م

2018م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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فيمــا  يلــي ) حــق اســتخدام األصــول( لترتيبــات عقــود اإليجــار التــي أبرمتهــا المجموعــة وســاري مفعولهــا بتاريــخ التقريــر المالــي والمؤهلة للمحاســبة بموجب المعيــار الدولي 

للتقريــر المالــي رقــم 16. يتــم تحميــل االســتهالك المحتســب علــى هــذه األصــول علــى  مصروفــات االســتهالك.  فيمــا يلــي ملخــص للتفاصيــل والتحويالت لهــذه األصول :

 لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
ً
تمثــل )التزامــات عقــود االيجــار ( التزامــات عقــود إيجــار تشــغيلي ســارية المفعــول ومؤهلــة للمحاســبة عنهــا وفقــا

16. يتــم االعتــراف بتكاليــف الفائــدة المســتحقة ضمــن تكاليــف التمويــل. إن تفاصيــل الحركــة هــي كمــا يلــي:

يتم إدراج رصيد حق استخدام األصول المستأجرة ضمن بند ممتلكات ومعدات ( راجع إيضاح 7(.

)أ ( المجموعة كمســتأجر

• حق اســتخدام األصول 

• التزامــات عقود اإليجار

22 ترتيبــات عقــود اإليجــار التشــغيلي

التكلفــة 

1,126 3,668 فــي بداية الســنة

3,079 883 اإلضافــات خالل الســنة

)537 ( )589 ( تحويــالت/ اســتبعادات

3,668 3,962 في نهاية  السنة

االســتهاك المتراكــم :

357 1,183 فــي بداية الســنة

923 1,174 المحمــل خالل الســنة

)97 ( )589 ( تحويــالت / اســتبعادات

1,183 1,768 فــي نهاية الســنة

2,485 2,194 صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

االلتزامــات :

 1,171 3,751  فــي بداية الســنة

 3,079 883 إضافــات خالل الســنة

)560 ( - تحويــالت/ اســتبعادات

 61 85 تكلفــة تمويــل الســنة

 3,751 4,719 في نهاية السنة

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

إن الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية ، غير القابلة لإللغاء ، هي كما يلي:

تم إدراج رصيد إلتزامات  عقود االيجار  التشغيلي ضمن الذمم الدائنة التجارية وأخرى ) راجع اإليضاح 14 (.

إن الحد األدنى من عقود اإليجار المدينة بموجب إيجارات تشغيلية ، غير قابلة لإللغاء ، هي كما يلي :

• الحــد األدنى لدفعات اإليجار

)ب ( المجموعــة كمؤجــر

المبالــغ المســتحقة : 

59,496 خالل ســنة  72,147 

145,604 أكثــر مــن  ســنة وأقــل من خمس ســنوات 172,482 

29,782 أكثــر من خمس ســنوات  35,220 

234,882 279,849

الدفعــات :

 429 1,450 فــي بداية الســنة

 1,021 1,222 المدفــوع خالل الســنة

 1,450 2,672 فــي نهاية الســنة

 2,301 2,047 الرصيد في نهاية السنة

المبالــغ المســتحقة : 

1,025 925 خالل ســنة 

2,463 2,270 أكثــر مــن ســنة وأقل من خمس ســنوات

- - أكثــر من خمس ســنوات

3,488 3,195 اإلجمالي

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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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:

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:

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفين اإلدارة الرئيسين خالل السنة :

فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفين اإلدارة الرئيسين خالل السنة :

) أ( المســتحق إلى طرف ذي عاقة

) ب( مكافــآت وتعويضــات موظفي اإلدارة العليا 

) ج( معامــات أخــرى مع أطراف ذات عاقة

23 معامــات مــع أطــراف ذات عاقة

 193,363 192,530 الرصيــد ،  بدايــة الســنة

)1,553 ( )4,628 ( إعــادة تســديد المدفوعــات المقدمــة خالل الســنة

 720 960 أربــاح  محملــة خالل الســنة

 192,530 188,862 الرصيد ،  نهاية السنة 

8,641 3,328 منافــع قصيــرة  ـــــ األجل

857 296 مســتحقات مكافــأة نهايــة الخدمــة

- - مكافــآت وبــدالت حضــور جلســات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجان 
التنفيذيــة

 9,498 3,624

2017م

2017م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

• بنك الخير بي. اس. ســي

قامــت المجموعــة بالتعاقــد مــع شــركة الخيــر كابيتــال الســعودية، وهــي شــركة زميلــة، لتقديــم خدمــات استشــارية عامــة بموجــب اتفاقيــة إدارة المحفظــة االســتثمارية 

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 المعامــالت المدرجــة 

فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة ) راجــع اإليضــاح رقــم 14 ( هــي كمــا يلــي :

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:

115 - الرصيــد، بداية الســنة

)115 ( - الرســوم والمصاريــف المحملــة خــالل الســنة

- - المدفــوع خالل الســنة

- - الرصيد، نهاية  السنة

- 897 الرصيــد بداية الســنة

897 1,445 الرســوم والمصروفــات علــى المشــاركة غيــر المباشــرة مــع مجموعــة 
الخيــر كابيتــال دبــي خالل الســنة

- )2,342 ( المدفــوع خالل الســنة

897 - الرصيد، نهاية السنة 

 4,135 - أتعــاب ومصاريــف التعاقــدات غيــر المباشــرة مــع مجموعــة الخيــر 
كابيتــال دبــي خالل الســنة

)4,135 ( - المدفــوع خالل الســنة

 - - الرصيد ،  نهاية السنة

2017م

2017م

2017م

2018م

2018م

2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر

ـ المملكة العربية الســعودية • الخيــر كابيتــالـ 

• شــركة الخير كابيتال دبي المحدودة

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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ــرام أي معامــالت أخــرى مــع الشــركات التــي لديهــا أعضــاء مجلــس إدارة مشــتركين أو مســاهمين مــع المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر  لــم يتــم إب

ــك خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م . 2018م وكذل

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(.

تقــوم المجموعــة بدفــع مبالــغ لخطــط مزايــا التقاعــد المحــددة فــي شــكل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة التــي يتــم تحميلهــا 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 2018م مبلــغ 4,12 مليــون ريــال ســعودي 

)31 ديســمبر 2017م: 5,13 مليــون ريــال ســعودي(، كمــا أن قيمــة المســاهمة القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م هــي 375 ألــف ريــال ســعودي ) 31 ديســمبر 2017م: 

367 ألــف ريــال ســعودي( .

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 2007م، 

عندمــا قامــت المجموعــة بتنويــع مصــادر تمويلهــا وأصــدرت صكيــن متوســطي األجــل تتــراوح بيــن 5-3 ســنوات. وبالنظــر إلــى الســجل الحافــل لســداد أول إصداريــن صكــوك 

وخبــرة المجموعــة التــي تــم تطويرهــا علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة للوصــول إلــى األســواق الدوليــة للتمويــل المتوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية، تواصــل اإلدارة 

الحفــاظ علــى عالقتهــا بأســواق رأس المــال ومراقبــة األســواق لإلصــدار 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 خارجيــا

24 خطــط منافــع التقاعــد

25 إدارة رأس المــال

تقوم المجموعة بمراقبة معدل المديونية بشكل مستمر ، وذلك للتأكد من االلتزام بمتطلبات العقود الخارجية . 

وكانت نسبة المديونية في نهاية السنة المالية كما يلي :

نسبة المديونية

 6,398,982 6,580,790 قروض إســالمية

)3,159,666 ( )4,903,491 ( نقــد ومــا فــي حكمــه والودائــع قصيرة األجل

 3,239,316 1,677,299 صافــي الدين

 18,733,550 18,705,333 حقــوق المســاهمين

%17 %9 نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين 

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

تتكــون المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة بشــكل رئيســي مــن التزامــات مرابحــات إســالمية )التســهيالت االئتمانيــة طويلــة األجــل والســنوية( التي تم الحصــول عليها 

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 مدينــون تجاريــون وأرصــدة مدينــة أخرى ، 
ً
تمتلــك المجموعــة أيضــا

 ومشــتقة بشــكل مباشــر مــن أعمالهــا التجاريــة العاديــة. كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ، لــم تدخــل المجموعــة فــي أي عقــود ماليــة 
ً
 أساســيا

ً
والتــي تعتبــر جــزءا

متغيــرة غيــر إســالمية كعقــود تحــوط العملــة أو اتفاقيــات مقايضــة أســعار العمــوالت أو أدوات مماثلــة .

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .  

إن سياســة المبيعــات لــدى المجموعــة بشــكل عــام ال تعتمــد علــى المبيعــات اآلجلــة، ولكــن فــي بعــض الحــاالت المعــززة بضمانــات 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 .

كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، ليس لدى المجموعة مخاطر ائتمانية هامة من تركزات ائتمانية لطرف واحد أو مجموعة .

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 .

لــدى المجموعــة عقــد مقايضــة أســعار محــددة إلدارة مخاطــر أســعار العمولــة . تســتند أســعار عمولــة االقتــراض الدوليــة للمجموعــة بشــكل اساســي علــى ســعر ليبــور ،  

 للتغيــرات فــي ســعر ليبــور وســايبور .
ً
وتســتند قروضهــا المحليــة علــى ســايبور. وبالتالــي فــإن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمولــة متغيــر وفقــا

26 إدارة المخاطــر الماليــة

تتعرض العمليات المالية لدى المجموعة للمخاطر التالية :

1( مخاطر االئتمان .

2( مخاطر سعر العمولة .

3( مخاطر السيولة .

4( مخاطر العمالت األجنبية .

5( األدوات المالية اإلسالمية المتغيرة .

مخاطر االئتمان

مخاطر أســعار العموالت 

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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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 2018م، تــراوح متوســط ســعر الفائــدة بيــن البنــوك ليبــور 3 أشــهر مــا بيــن %2,39 إلــى %2,82 ) %1.34 إلــى %1.70 لعــام 2017م( ،  وتراوحــت أســعار ســايبور 

مــا بيــن 2.73%  إلــى  2.98%  ) 1.79% إلــى 1.90% لعــام 2017م( .

إن حساسية تباين أسعار العموالت على القروض الخارجية والتي تؤثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه :

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 المرفقــة ً 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 )2/9( .

4,401 3,534 + 25  نقطــة أســاس

)4,401 ( )3,534 ( ــــ 25  نقطة أســاس

2017م 2018م

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

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 األجــل مــن خــالل االقتــراض قصيــر األجــل والعمليــات المتعلقــة بالحســابات 

 تمويــل المشــاريع طويلــة األجــل مــن خــالل القــروض طويلــة األجــل فقــط. ولــدى المجموعــة أيضــا سياســة لتقديــر التدفقــات 
ً
الجاريــة مــع األطــراف ذات العالقــة. يتــم حاليــا

النقديــة ذات ديناميكيــة عاليــة ونظــام يمكــن مــن خاللــه تقديــر تواريــخ اســتحقاقات التزاماتهــا ووضــع الخطــط المالئمــة لتوفيــر المــوارد المطلوبــة للوفــاء بهــذه االلتزامــات 

فــي وقتهــا.

إن المتوســط المرجــح للعمولــة الســنوية الفعليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م هــو 6.88%  ) 31 ديســمبر 2017م: 6.95% ( . ) لمزيــد مــن التفاصيــل راجــع 

االيضاحــات 12 و14( .

فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما هي في 31 ديسمبر لعام  2018م و 2017م :

مخاطر السيولة

 أ( فيما يلي بيان اســتحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في 31 ديســمبر 2018م :

الموجودات

1,693,141 1,693,141 - - - عقــارات اســتثمارية، صافي

14,497,591 14,148,262 - 349,329 - عقــارات تطويرية

83,085 83,085 - - - ممتلــكات ومعــدات، صافي

826,621 826,621 - - - اســتثمارات فــي شــركات زميلة

2,511 - 2,511 - - موجــودات  أخرى

4,740,877 - - 4,740,877 - ذمــم مدينــة تجاريــة وأخرى

4,903,491 - - - 4,903,491 نقــد وما فــي حكمه

26,747,317 16,751,109 2,511 5,090,206 4,903,491 إجمالــي الموجــودات

المطلوبــات وحقــوق المســاهمين

6,580,790 - 4,731,167 1,766,523 83,100 قروض إســالمية

19,011 19,011 - - - مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة

885,355 789,234 - 96,121 - ذمــم دائنــة تجارية وأخرى

556,828 556,828 - - - مخصــص الزكاة

18,705,333 18,705,333 - - - حقــوق المســاهمين

26,747,317 20,070,406 4,731,167 1,862,644 83,100 إجمالــي المطلوبــات وحقــوق 

المســاهمين

االجمالي
ليــس لهــا تاريخ 

اســتحقاق  محــدد 31 ديســمبر 2018م

أكثــر مــن ســنة إلى 10 

سنوات

أكثــر من 3  أشــهر 3 أشــهر أو أقل

إلى ســنة

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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الموجودات

3,290,010 3,290,010 - - - عقــارات اســتثمارية، صافي

14,874,240 14,751,565 - 122,675 - عقــارات تطويرية

70,925 70,925 - - - ممتلــكات ومعــدات، صافي

811,189 811,189 - - - اســتثمارات فــي شــركات زميلة

1,950 - 1,950 - - موجــودات  أخرى

4,033,325 - - 4,033,325 - ذمــم مدينــة تجاريــة وأخرى

3,159,666 - - - 3,159,666 نقــد وما فــي حكمه

26,241,305 18,923,689 1,950 4,156,000 3,159,666 إجمالــي الموجــودات

االجمالي
ليــس لهــا تاريخ 

اســتحقاق  محــدد 31 ديســمبر 2017م

أكثــر مــن ســنة إلى 10 

سنوات

أكثــر من 3  أشــهر 3 أشــهر أو أقل

إلى ســنة

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

بــآالف الرياالت 

الســعودية

 ب( فيما يلي بيان اســتحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في 31 ديســمبر 2017 :

مخاطــر العمات األجنبية

مخاطر التغير في األدوات المالية اإلســامية

المطلوبــات وحقــوق المســاهمين

6,398,982 - 4,720,334 1,595,848 82,800 قروض إســالمية

21,961 21,961 - - - مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة

537,142 387,674 - 149,468 - ذمــم دائنــة تجارية وأخرى

549,670 549,670 - - - مخصــص الزكاة

18,733,550 18,733,550 - - - حقــوق المســاهمين

26,241,305 19,692,855 4,720,334 1,745,316 82,800 إجمالــي المطلوبــات وحقــوق 

المســاهمين

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 والــدوالر األمريكــي خــالل الســنة.

ــة والتدفقــات  ــات الماليــة تســتخدم المجموعــة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي للتحــوط مــن تعرضهــا لمخاطــر أســعار العمول كجــزء مــن إدارة الموجــودات والمطلوب

ــة. تســتخدم المجموعــة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي  النقديــة. ويتحقــق ذلــك عمومــا مــن خــالل التحــوط لمعامــالت معين

بشــكل رئيســي إلدارة التعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار العمولــة. إن الهــدف الرئيســي للمجموعــة فــي االحتفــاظ بــأدوات ماليــة إســالمية متغيــرة هــو 

تخفيــض التدفقــات النقديــة الخارجــة المرتبطــة بالتغيــرات فــي أســعار العمــالت األجنبيــة وأســعار العمولــة الثابتــة . تتعــرض األدوات الماليــة المتغيــرة فــي التمويل 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 الماليــة  الرئيســة  كأطــراف مقابلــة. ال تتوقــع إدارة المجموعــة أي خســائر أو مخاطــر جوهريــة مــن تقصيــر األطــراف األخــرى حيــث أن المخاطــر 

المحتملــة لمثــل هــذہ اإلخفاقــات يتــم مراقبتهــا بشــكل دوري.

مخاطر التغير في األدوات المالية اإلســامية

ــة والتدفقــات  ــات الماليــة تســتخدم المجموعــة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي للتحــوط مــن تعرضهــا لمخاطــر أســعار العمول كجــزء مــن إدارة الموجــودات والمطلوب

ــة. تســتخدم المجموعــة أدوات متغيــرة للتمويــل اإلســالمي  النقديــة. ويتحقــق ذلــك عمومــا مــن خــالل التحــوط لمعامــالت معين

بشــكل رئيســي إلدارة التعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر أســعار العمولــة. إن الهــدف الرئيســي للمجموعــة فــي االحتفــاظ بــأدوات ماليــة إســالمية متغيــرة هــو 

تخفيــض التدفقــات النقديــة الخارجــة المرتبطــة بالتغيــرات فــي أســعار العمــالت األجنبيــة وأســعار العمولــة الثابتــة . تتعــرض األدوات الماليــة المتغيــرة فــي التمويل 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 الماليــة  الرئيســة  كأطــراف مقابلــة. ال تتوقــع إدارة المجموعــة أي خســائر أو مخاطــر جوهريــة مــن تقصيــر األطــراف األخــرى حيــث أن المخاطــر 

المحتملــة لمثــل هــذە اإلخفاقــات يتــم مراقبتهــا بشــكل دوري .

إلكمــال البنــاء والقيــام بأعمــال التطويــر علــى المــدى الطويــل للممتلــكات االســتثمارية والتطويريــة، التزمــت المجموعــة بعــدد مــن الترتيبــات التعاقديــة واالتفاقــات . يتــم 

ــال ســعودي ) 31  ــر المجموعــة دون أي غرامــات. بلغــت العقــود غيــر المنجــزة المقــدرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م مبلــغ 62 مليــون ري  لتقدي
ً
إلغــاء هــذه العقــود وفقــا

ديســمبر 2017م: 49 مليــون ريــال ســعودي( والتــزام األداء مــن خــالل ضمــان بنكــي بمبلــغ 74 مليــون ريــال ســعودي مقابــل الذمــم المدينــة المحصلــة ) 31 ديســمبر 2017م: 

74 مليــون ريــال ســعودي( . 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 .

خــالل األعمــال العاديــة هنــاك الدعــاوى العامــة والمطالبــات القانونيــة . وتتخــذ اإلدارة المشــورة القانونيــة فيمــا يتعلــق باحتمــال نجــاح المطالبــات وال يرصــد أي اعتمــاد عندمــا 

يكــون مــن غيــر المرجــح أن ينجــح اإلجــراء .

ال توجد أية قضايا على المجموعة أو مطالبات قانونية ذات أهمية كما في 31 ديسمبر 2018م ) 31 ديسمبر 2017م: ال شيء( .

اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 21 جمادى الثاني 1439 هـ الموافق 26  فبراير 2019م.

27 االلتزامــات واالرتباطــات الرأســمالية

28 اعتمــاد القوائــم الماليــة الموحــدة 

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018

شــركة دار األركان للتطويــر العقــاري

)شــركة مساهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم الماليــة الموحــدة )تتمة( 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018
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+ 966 800 1233333

info@alarkan.com

مشروع “نعيم الجوار”، طريق األمير سلطان،
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info@alarkan.com

اإلمارات دبي، 
العربيــة المتحــدة

تبنــا مكا

21 هاي فيو كلوز، LE49LJ هاميلتون

أوفيس بارك، هاميلتون، ليستر.

info@alarkan.com

لنــدن، المملكــة المتحــدة
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