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4

خادم الحرمين الشريفين

صاحب السمو امللكي

ول ــي العه ــد نائ ــب رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء وزي ــر الداخلي ــة
ورئي ـ ـ ـ ــس مجلـ ـ ـ ــس الش ـ ـ ـ ــؤون السياسي ـ ـ ـ ــة واألمني ـ ـ ــة

صاحب السمو امللكي

ول ــي ول ــي العه ــد النائ ــب الثان ــي لرئي ــس مجل ــس ال ــوزراء
وزيرالدفاع ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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أعضاء مجلس اإلدارة

يوسف بن عبداهلل الشالش
رئيس مجلس اإلدارة

ماجد بن عبدالرحمن القاسم

عبداللطيف بن عبداهلل الشالش

هذلول بن صالح الهذلول

خالد بن عبداهلل الشالش

طارق بن محمد الجار اهلل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ماجد بن رومي الرومي

عبدالعزيز بن عبداهلل الشالش

د .عبدالرحمن بن حمد الحركان

أحمد بن محمد الدهش

د .عبدالعزيز بن إبراهيم المانع

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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معلومات أساسية

االسم التجاري:
الصفة القانونية:
رأس المال الحالي:
عدد األسهـم الحالية:
القيمة اإلسمية للسهـم:
المقر الرئيسي:

شركة دار األركان للتطوير العقاري
شركة مساهمـة عامة
 10,800,000,000ريال سعـودي
 1,080,000,000سهم
 10رياالت
مدينة الرياض  -طريق املعذر

نشاط الشركة
شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية ،تأسست عام 1994م بموجب سجل تجارى رقم ( ،)1010160195وفي عام
2005م تحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم ( )1021الصادر بتاريخ 1426/6/10هـ املوافق 2005/7/١٧م .تعمل الشركة
ً
في اململكة العربية السعودية ،ويمثل التطوير العقاري نشاطها الرئي�سي .وقد أسست الشركة عددا من الشركات التابعة لها ذات املسؤولية
ً
املحدودة لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها االستراتيجية بتنويع مصادر الدخل من خالل تنويع القاعدة االستثمارية ،بدال من التركيز
على مصدر أو مصادر محددة من مكونات السوق املختلفة .وتعمل الشركة في األنشطة التالية:
§§ التطوير العقاري
§§ إدارة األمالك والتأجير
§§ األنشطة االستثمارية
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الرؤية والرسالة

رؤيتنا
ُ
ّ
زود للحلول العقارية ،لتسنم هرم التطوير العقاري في املنطقة ،يحظى بالتقدير
تعزيز مكانتنا الرائدة في اململكة كأفضل م ٍ
َ
ُ
ويتمتع بالحيوية في مسعاه التطويري والتنموي ملجتمعات متكاملة.
رسالتنا
ّ
أن نبتكر وننمي مجتمعات عامرة ،توفر بيئات متكاملة تتحقق فيها املتطلبات اإلجتماعية والثقافية والترفيهية واإلقتصادية،
معظمين بذلك العوائد املالية طويلة األجل ملستثمرينا.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي شركة دار األركان للتطوير العقاري

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته،

ّ
يسرني أن أقدم باألصالة عن نف�سي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة ،التقرير
السنوي لشركة دار األركان عن عام 2016م ،والذي يستعرض نتائج أعمال الشركة
والقوائم املالية املوحدة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
لقد شهد القطاع العقاري خالل العام 2016م ،تطورات عدة كان أهمها البدء باملرحلة
األولى لتطبيق الرسوم على األرا�ضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام وتداعيات
الواقع االقتصادي العالمي املتأزم ،والتي تعتبر األق�سى واألشد وطأة على مر السنوات
السابقة ،وكذلك تذبذب أسعار النفط ،والعديد من املتغيرات التي أثرت على القطاع بشكل
مباشر أو غير مباشر .وقد أدت هذه املتغيرات إلى فرض حالة من الحذر والترقب في القطاع

الشركة الثابتة وضبط النفقات من خالل
وضع الخطط التشغيلية التي تكفل ذلك مع
الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.
ونرصد فيما يلي أبرز اإلنجازات التي تحققت
للشركة خالل العام 2016م:
1 .1االستمرار في استكمال خطط إعادة الهيكلة
ً
ً
ً
بالشركة إداريا وفنيا وماليا خالل العام بما
يتناسب مع حجم املستجدات بالسوق العقاري

يوسف بن عبداهلل الشالش
رئيس مجلس اإلدارة

لكي تتمكن الشركة من مواصلة دورها الريادي وتعزيز سمعتها ومكانتها كأكبر مطور عقاري
باململكة وتحقيق خططها التجارية الطموحة.

العقاري وتراجعت بسببها التعامالت خالل العام .وكعادة شركة دار األركان ،فقد قامت

2 .2مواصلة تطوير أنظمة الشركة وخططها االستراتيجية التقنية منها واإلدارية ،وذلك

بإجراء املزيد من الدراسات والتحليل لواقع الحال لتفادي أثر هذه املتغيرات والتحديات

لتوفير املعلومات والرقابة التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها املرجوة.

االقتصادية والخروج منها بأقل اآلثار املمكنة على الشركة ومواردها ،ومحاولة التكيف

3 .3االلتزام بتطبيق املنهجيات التي تستند إلى األداء املتميز لتمكين الشركة من تنفيذ خططها

مع هذه الظروف والتحديات واستغاللها لصالح الشركة من جميع الجوانب قدر

واستراتيجياتها وتلبية احتياجاتها التشغيلية وزيادة فاعلية التحكم ومراقبة البيانات

املستطاع.

وإظهار أعلى قدر ممكن من الشفافية واملسؤولية.

ً
والتزاما بنهجها في العمل املتواصل من أجل تحقيق األفضل ،فإن الشركة ماضية في تنفيذ

4 .4مواصلة استقطاب الكفاءات البشرية العاملية ذات الخبرات الطويلة واملهنية العالية

خططها التشغيلية املتميزة ورفع مستوى الخدمات املقدمة واملحافظة على أصول

وتطوير القدرات البشرية لتمكين الشركة من االستمرار في تنفيذ خططها االستراتيجية.
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لقد تمكنت الشركة خالل عام ٢٠١٦م من تحسين مستويات التشغيل ورفع قيمة إيرادات

بشكل عام .كما يتواصل نجاح دار األركان ،بحصولها على عدد من الجوائز املحلية والعاملية

التأجير باإلضافة إلى استمرار أعمال وإجراءات الحصول على التصاريح النهائية ملشروع
ً
شمس الرياض ،حيث تم االتفاق على تعيين استشاري عالمي بناء على املؤشرات اإليجابية

التي حازت عليها والتي تضمنت أربع جوائز في عام 2016م وهي:

للمناقشات التي تمت مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .كما بدأت الشركة في تنفيذ
املرحلة األولى للطرق الرئيسية والبنية التحتية املتعلقة بها في مشروع شمس الرياض بعد
الحصول على املوافقات الخاصة بها من الجهات املعنية .ومن جهة أخرى ،بادرت الشركة
بالدخول في مفاوضات مع بعض الجهات إلنشاء مشاريع عقارية مشتركة ،وكذلك استمرار

§ §جائزة أكبر مشروع إسكاني واعد «مشروع جمان» بمدينة الدمام.
§ §جائزة أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا من مجلة
«ذا يوروبيان».
§ §جائزة الشركة العقارية األولى في اململكة العربية السعودية من مجلة «ذا يوروبيان».

ومتابعة املناقشات مع الجهات املختصة إلنهاء متطلبات اعتماد املخطط العام ملشروع

§ §جائزة أفضل نظام حوكمة للشركات في اململكة العربية السعودية من مجلة « وورلد

جمان باملنطقة الشرقية.

فاينانس».
ّ
وبهذه املناسبة ،أود أن أتقدم بخالص الشكر للزمالء أعضاء مجلس اإلدارة ،والشكر

لقد شكل إطالق رؤية 2030م ،وكذلك برنامج التحول الوطني 2020م عالمة بارزة خالل
ً
العام 2016م في اململكة ،حيث تهدف الرؤية لبناء اقتصاد قوي بعيدا عن النفطـ ،وتنشيط

موصول لإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على جهودهم املخلصة في تنفيذ

مختلف القطاعات االقتصادية األخرى .ويأتي إطالق رؤية 2030م ليعزز من تفاؤلنا بمنح

استراتيجية الشركة والعمل على تحقيق أهدافها وغاياتها.

الفرصة للقطاع الخاص ملزيد من العمل والتوسع في االستثمار ،حيث نصت الرؤية على أن

ً
ً
وختاما ،أؤكد مجددا على التزام شركة دار األركان تجاه جميع مساهميها ،وعلى تكريس

تقوم السلطات التشريعية بتعديل األنظمة ذات العالقة لتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة

كافة الجهود من أجل تعزيز املكانة الرائدة للشركة كأكبر مطور عقاري في اململكة .

االقتصاد بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تحقيق أهداف الرؤية املستقبلية
واملساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية ومعالجة كافة املعوقات والتحديات التي تواجهه.
وال يفوتني هنا أن أشيد باستمرار نجاح الشركة على مدار السنوات السابقة في الوفاء بكافة
التزاماتها االئتمانية واملالية ،وها هي تواصل نجاحها خالل العام 2016م بسداد كامل قيمة

رئيس مجلس اإلدارة

الصكوك اإلسالمية بمبلغ  1,125مليار ريال سعودي ( 300مليون دوالر أمريكي)،

يوسف بن عبداهلل الشالش

على الرغم من التحديات واملتغيرات التي تواجه القطاع العقاري بشكل خاص واالقتصاد
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تقرير مجلس اإلدارة

إلى السادة مساهمي
شركة دار األركان للتطوير العقاري
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

يسر مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري
أن يقدم لمساهمي الشركة تقرير أداء ونتائج أعمال الشركة
للعام المالي ٢٠١٦م
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1 1أعمال وأنشطة الشركة
شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية ،بدأت أعمالها عام 1994م

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

بموجب سجل تجارى رقم  ،1010160195وفي عام 2005م تحولت إلى شركة مساهمة

1-11111شركة داراألركان لالستثمار

بموجب القرار الوزاري رقم  1021الصادر بتاريخ 1426/6/10هـ ،املوافق 2005/7/17م.

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،مملوكة

تعمل الشركة في اململكة العربية السعودية ويمثل التطوير العقاري نشاطها الرئي�سي ،وقد
ً
أسست عددا من الشركات التابعة لها ذات املسؤولية املحدودة لتسهيل مزاولة أعمالها

بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010247585بتاريخ 1429/3/28هـ املوافق 2008/4/5م ،وتعمل في اململكة العربية

وتحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل تنويع القاعدة االستثمارية وبالتالي تنويع مصادر

السعودية في شراء وتملك وتأجير العقارات واستثمارها.

الدخل.

1-11111شركة صكوك داراألركان

1 -11 -1الشركات التابعة

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،مملوكة

1-11111شركة داراألركان للمشاريع
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،مملوكة
بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010247583بتاريخ 1429/3/28هـ املوافق 2008/4/5م ،وتعمل في اململكة العربية
السعودية في املقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية (اإلنشاء /الصيانة /الهدم/
الترميم).

بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010256421بتاريخ 1429/9/16هـ املوافق 2008/9/16م ،وتعمل في اململكة
العربية السعودية في االستثمار والتطوير العقاري.

1-11111شركة صكوك األركان
شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،مملوكة
بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري
رقم  1010274407بتاريخ 1430/10/11هـ املوافق 2009/10/1م ،وتعمل في اململكة

1-11111شركة داراألركان للعقارات

العربية السعودية في إدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء األرا�ضي واملقاوالت العامة.

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،مملوكة

1-11111شركة ثوابت االستثمار

بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،شركة

رقم  1010254063بتاريخ 1429/7/25هـ املوافق 2008/7/28م ،وتعمل في اململكة العربية

تابعة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب

السجل التجاري رقم  1010275449بتاريخ 1430/10/30هـ املوافق 2009/10/19م

بالتعامل كأصيل ووكيل (باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية) والتعهد بالتغطية

وتعمل في اململكة العربية السعودية في االستثمار والتطوير العقاري.

واإلدارة والترتيب وتقديم املشورة والحفظ في أعمال األوراق املالية ،وشركة الخير

1-11111شركة دارصكوك الدولية

كابيتال شركة مساهمة سعودية مغلقة مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري

شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال مدفوع قدره  500,000ريال سعودي ،شركة
تابعة مملوكة بالكامل لشركة دار األركان للتطوير العقاري ،مسجلة في الرياض بموجب
السجل التجاري رقم  1010275448بتاريخ 1430/10/30هـ املوافق 2009/10/19م
وتعمل في اململكة العربية السعودية في االستثمار والتطوير العقاري.

ً
1-11111استثمارات ينطبق عليها تعريف الشركات التابعة وفقا لقواعد هيئة
السوق املالية

رقم  1010264915بتاريخ 1430/03/27هـ املوافق 2009/03/24م ،برأس مال مدفوع
بالكامل يبلغ  300مليون ريال سعودي ،ومقرها الرئيس في مدينة الرياض وتعمل في اململكة
العربية السعودية.

2 2وصف أنشطة الشركة ومدى تأثيرها في اإليرادات
تجري كافة عمليات الشركة داخل اململكة العربية السعودية ،وتقسم اإلدارة عملياتها
إلى ثالث قطاعات رئيسية وهي:

شركة تطويرخزام العقارية

2 -22 -2التطويرالعقارى

تأسست شركة تطوير خزام العقارية كشركة ذات مسؤولية محدودة بعدد إجمالي

التطوير العقاري يركز على مبيعات العقارات السكنية والتجارية واألرا�ضي لألفراد

من الحصص يبلغ  54,028,728بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني اململوكة

والشركات واملستثمرين واملطورين .وقد بلغت اإليرادات الناتجة عن قطاع التطوير

بالكامل ألمانة محافظة جدة وتملك نسبة ( ،) ٪49وشركة دار األركان للتطوير العقاري
ً
وتملك عددا من األسهم يبلغ  27,554,651سهم بنسبة ( ،) ٪51وهي مسجلة في جدة بموجب

العقاري خالل العام املالي 2016م ما قيمته  1,725مليون ريال سعودي تمثل نسبة
( )٪92,24من إجمالى اإليرادات ،مقارنة بما قيمته 2,075مليون ريال سعودي تمثل

السجل التجاري رقم  4030193909بتاريخ 1430/10/25هـ املوافق 2009/10/14م،

( )٪93,85من جملة إيرادات عام 2015م.

برأس مال مدفوع بالكامل يبلغ  540مليون ريال سعودي .يقع مقر الشركة الرئيس
في مدينة جدة وتعمل في اململكة العربية السعودية في مجال التطوير العقاري (تطوير
مشروع قصر خزام).
شركة الخيركابيتال السعودية

2 -22 -2إدارة األمالك والتأجير

ً
تمثل إيرادات إدارة األمالك والتأجير ثاني أكبر القطاعات تأثيرا في إيرادات الشركة
ً
ً
وأسرعها نموا أيضا .وتتمثل مصادر إيرادات إدارة األمالك والتأجير في اإليجارات الناتجة

تملك الشركة  10,200,000سهم بحصة قدرها  ٪34من األسهم الصادرة لشركة الخير

عن استثمار العقارات التجارية والسكنية ،باإلضافة إلى الدخل الناتج عن إدارة وتشغيل

كابيتال السعودية البالغة  30مليون سهم واملرخص لها من هيئة السوق املالية السعودية

وصيانة املباني السكنية والتجارية .خالل العام 2016م ،وصلت اإليرادات الناتجة
21
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عن شريحة إدارة األمالك والتأجير إلى 146مليون ريال سعودي ،وهو ما يمثل

ٌ
 198مليار ريال سعودي سيستمر تمويله عن طريق استخدام مزيج من الحلول سواء

( )٪7,80من إيرادات الشركة مقابل  136مليون ريال سعودي تمثل نسبة()٪6,15

بسحب الودائع الحكومية أو باالستفادة من أسواق السندات الدولية واملحلية .وقد قدرت

من إيرادات الشركة في عام 2015م.

الحكومة اإليرادات غير النفطية في ميزانية 2017م بما يصل إلى 212مليار ريال سعودي،

2 -22 -2األنشطة االستثمارية
تتمثل إيرادات األنشطة االستثمارية في الدخل الناتج عن االستثمارات االستراتيجية
في الشركات والتي ترى إدارة الشركة أنها مكملة لعمليات دار األركان التطويرية .وخالل
العام 2016م ،لم يكن لهذه األنشطة االستثمارية أي تأثير جوهري على صافي أرباح الشركة،
حيث أن حصة الشركة في األرباح من هذه الشركات املستثمر فيها بلغت ( )٪ 5,13من صافي
الربح اإلجمالي للشركة.

مما يدل على نمو قوي بنسبة ( )٪17,8عن ميزانية عام 2016م التقديرية وبنسبة ()٪6,5
عن امليزانية الفعلية لنفس العام.
ويظل التعليم والرعاية الصحية على رأس أولويات اإلنفاق الحكومي بنسبة ()٪36
من إجمالي اإلنفاق .كما ترصد ميزانية العام الجديد مخصصات لزيادة اإلنفاق
في البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات واملرافق العامة .ومن املتوقع تطبيق العديد
من السياسات املالية التوسعية في اململكة لتقديم املزيد من الدعم القتصاد مزدهر تنعكس
أثاره بوضوح في كافة القطاعات خالل السنوات القليلة املقبلة.

لم تكن هناك عناصر جوهرية أخرى مؤثرة على الدخل الصافي للشركة خالل عام 2016م.
ً
ومع ذلك ،فقد حققت الشركة خالل عام 2016م أرباحا على الودائع اإلسالمية ذات األجل

3 -33 -3الوضع الراهن لسوق العقارالسعودي

القصير بلغت  1,1مليون ريال ومثلت ما نسبته ( )٪0,3من صافي الدخل.

إن تزايد عدد السكان وغالبيتهم من فئة الشباب وحركة التطوير العمراني السريعة

3 3نظرة عامة على القطاع العقاري السعودي

والتدفق املستمر للعمالة الوافدة وانخفاض حجم األسرة من بين العوامل الرئيسية

3 -33 -3االقتصاد السعودي
تشير املوازنة السعودية للسنة املالية 2017م إلى اتخاذها املنحى التوسعي الذي انتهجته
اململكة ،بينما تظل متماشية في الوقت نفسه مع أهداف برنامج التحول الوطني ()NTP
للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م .وقد زادت الدولة اإلنفاق في هذه امليزانية
بنسبة ( )٪6ليصل إلى  890مليار ريال سعودي مقابل ميزانية 2016م التي شهدت إنفاق
 840مليار ريال سعودي ،مما يعيد التأكيد على التزام الدولة بدعم االقتصاد الوطني.
وفي حين تبلغ العوائد املتوقعة  692مليار ريال سعودي ،سيكون هناك عجز قدره

التي تقود الطلب على العقارات في اململكة العربية السعودية.
ً
وعالوة على ذلك ،سجلت اململكة واحدا من أدنى مستويات نسب تملك املنازل في العالم.
وتشير اإلحصائيات إلى أن نسبة تملك املنازل هي ( )٪47في اململكة مقابل املعدل العالمي
والبالغ (.)٪70
ً
وعلى الرغم من الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها البالد ،تواجه اململكة نقصا في املساكن
وال تستطيع معظم األسر الشابة امتالك منازلهم ألسباب تتعلق بالتمويل،
ً
والذي يعجز دائما عن تلبية االحتياجات املتنامية للسكان.

(املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ،اململكة العربية السعودية)

من برنامج التويل العقاري باالشتراك مع البنوك التجارية وصندوق التنمية العقارية

لقد اعتزمت وزارة اإلسكان ( )MOHتوفير السكن بأسعار معقولة ملواطنيها ،ورفع نسبة
ً
تملك السعوديين للمنازل تدريجيا إلى ( )٪75خالل الخمس سنوات القادمة .وفي سبيل

وشركات التمويل العقاري األخرى .ويضم املشروع  75ألف قطعة أرض وتصل

ذلك ،شرعت الوزارة في تنفيذ خطة لتسليم  1,5مليون وحدة سكنية على مدى السبع إلى

إجمالي االستثمارات فيه إلى  119,5مليار ريال .وقال وزير اإلسكان إنه من املتوقع

الثمان سنوات القادمة .وفيما يلي املبادرات الرئيسية التي تبنتها وزارة اإلسكان ملعالجة

أن يضيف املشروع ما مجموعه  562مليار ريال إلى اقتصاد اململكة .وأضاف الوزير أن

أزمة السكن في اململكة:

األثر االقتصادي املباشر و غير املباشر لبرنامج سكني قد يصل إلى  433مليار ريال وقد

§ §سيتم تسليم  120ألف منتج سكني إلى املشترين املحتملين خالل ثالث سنوات ،وذلك

يخلق  36ألف وظيفة.

ضمن برنامج اإلسكان لتوفير  280ألف وحدة سكنية في كافة أنحاء اململكة .وسيتم

§ §ضمن برنامج التحول الوطني 2020م ،تعتزم الوزارة طرح قروض سكنية ملستحقي

تنفيذ املشروع الذي أطلق عليه اسم «سكني» بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم

الدعم السكني الذين اختاروا منتج القرض العقاري ضمن خيارات الدعم السكني
23
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للمستحقين الذين يزيد عددهم على  600ألف أسرة ،بالشراكة مع البنوك السعودية،

إلى مؤشر األسر الحاصلة على تمويل سكني من األسر املدرجة في مسارات التملك ،الذي

وآلية جديدة في تحديد نسب املرابحة على القرض ،تتحملها الوزارة وفق وضع املستحق

سترفع نسبته من ( )٪0إلى (. )٪ 40

االئتماني .ويبلغ عدد القروض املتوقع طرحها خالل العام (2017م)  130ألف قرض

الجدول التالي يوضح أهداف وزارة اإلسكان ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة

عقاري جديد بالشراكة مع البنوك املحلية .وتهدف وزارة اإلسكان إلى رفع مؤشر نسبة

٢٠٢٠م ،ومؤشرات األداء التي سيتم من خاللها قياس مدى تحقيق تلك األهداف:

التملك لألسر السعودية من ( )٪47إلى ( )٪52على مدى الثالث سنوات القادمة ،إضافة
الهدف االستراتيجي
تحسين أداء القطاع العقاري
ورفع مساهمته في الناتج املحلي

تحفيز املعروض العقاري ورفع
اإلنتاجية لتوفير منتجات
سكنية بالسعـ ــر والجودة
املناسبة

تمكين املواطنين من الحصول
على تمويل سكني مناسب

املصدر :برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م

مؤشر األداء

خط
األساس

املستهدف
2020

معيار
إقليمي

معيار عاملي

نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج املحلي

٪5

٪10

٪ 13

٪ 20

نسبة النمو السنوي للقطاع العقاري

٪4

٪7

٪6

٪ 11

متوسط الوقت املطلوب العتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني

 730يوم

 60يوم

 44يوم

 26يوم

مكرر متوسط سعر الوحدة إلى إجمالي
دخل الفرد السنوي

 10مرة

 5مرة

 6.7مرة

 3مرة

نسبة الوحدات السكنية املنفذة من قبل شركات التطوير العقاري املعتمدة

٪ 10

٪ 30

ال ينطبق

ال ينطبق

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

٪ 10

٪ 50

ال ينطبق

ال ينطبق

نسبة التملك األسر السعودية

٪ 47

٪ 52

٪ 48

٪ 64

نسبة التمويل العقاري من الناتج املحلي (غير النفطي)

٪8

٪ 15

٪ 16

٪ 75

نسبة األسر الحاصلة على تمويل سكني من األسر املدرجة في مسارات التملك

٪0

٪ 40

ال ينطبق

ال ينطبق

نسبة األسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني

٪0

٪ 60

ال ينطبق

ال ينطبق

متوسط مدة االنتظار للحصول على تمويل سكني

 15سنة

 5سنة

ال ينطبق

ال ينطبق

ً
§ §وقعت الوزارة في مايو 2016م اتفاقيات تعاون مع أحد عشر مطورا من املطورين
العقاريين لبناء ما مجموعه  56,099وحدة سكنية في محافظات الرياض ومكة املكرمة
وحائل وتبوك واملنطقة الشرقية.
§ §تعمل الوزارة حاليا على  67مشروعا تضم  66ألف وحدة سكنية قيد اإلنشاء ،في حين
تضم املشاريع الجديدة  162ألف وحدة سكنية قيد التصميم.
§ §تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع حكومة منطقة نينغشيا في الصين لبناء  100ألف
وحدة سكنية وتطوير ضاحية األصفر في األحساء .كما تم توقيع اتفاق مبدئي آخر مع نائب
الوزير الصيني للتجارة من أجل التعاون في مشاريع اإلسكان األخرى .وفي مارس 2016م،
وقعت اململكة مذكرة تفاهم مع شركات البناء في كوريا الجنوبية لتطوير  100ألف وحدة
سكنية شمال الرياض على مدى عشر سنوات.

§ §تخطط الوزارة إلصدار صكوك إسالمية في العام 2017م2018/م من أجل تمويل
مشاريع التطوير العقاري في البالد .وقد طرق عدد من البنوك االستثمارية باب الوزارة
للتعبير عن رغبتهم في إصدار الصكوك اإلسالمية وتوريق محفظة صندوق التنمية
ً
العقارية ،حيث يوجد لدى صندوق التنمية العقاري قروضا قائمة للمواطنين بقيمة
 149مليار ريال سعودي بنهاية عام 2015م.
وباإلضافة إلى ما سبق ،وفي إطار جهودها لتحفيز النمو في مجال التطوير العقاري ،تدرس
وزارة اإلسكان زيادة حدود الكثافة السكانية وتوفير نظام النافذة الواحدة العتماد
ّ
مخططات التطوير وترخيص البيع على الخارطة والذي يهدف لخفض تكاليف تملك
الوحدات العقارية ،إضافة إلى تطوير وتحفيز روح املنافسة بين املطورين ،واإلسهام
في زيادة املعروض من خالل تنمية املشاريع العقارية.

(املصدر :موقع صندوق التنمية العقاري)
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3 -33 -3مستجدات أنظمة الرهن العقاري والتأثيراملتوقع
لزيادة نسبة تملك املنازل بين املواطنين ،قامت الجهة التشريعية املختصة بتعديل نظام
الرهن العقاري ،حيث تم خفض الحد األدنى للدفعة املقدمة لتصل إلى ( ) ٪15من قيمة
املسكن مقارنة بالنسبة السابقة والبالغة (.)٪30
وقد أظهر تقرير النشرة اإلحصائية الشهرية ملؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»
ً
ً
لشهر أكتوبر 2016م ،نموا صحيا في نسب الحصول على قروض عقارية للشركات بلغ
( )٪11من الربع الثاني لعام 2016م وحتى الربع الثالث من نفس العام ،مقارنة بنسبة ()٪4
لنفس الفترة من العام السابق ،وإن كانت القروض العقارية لقطاع التجزئة قد أظهرت
زيادة معتدلة بنسبة ( )٪1فقط من الربع الثاني لعام 2016م وحتى الربع الثالث من نفس
العام مقارنة بنسبة ( )٪4لنفس الفترة من العام السابق ،ويعود ذلك إلى توقعات املشترين

ً
بانخفاض األسعار مدفوعة بالتباطؤ الحاصل في االقتصاد.

(املصدر :موقع صندوق التنمية العقاري)

ً
وعلى الرغم من النمو املعتدل في قروض التجزئة ،فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا
على إجراءات «الرهن العقاري امليسر» الذي يهدف إلى زيادة تملك املنازل واالستثمار
في القطاع العقاري .وتعد هذه السياسة الجديدة للرهن العقاري نتاج تضافر الجهود بين
وزارة اإلسكان ووزارة املالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» .ومن أجل تيسير
انطالق املزيد من عمليات الرهن العقاري ،تطلب النظام الجديد إصدار ضمان مالي من قبل
وزارة املالية لتغطية ( )٪15من القيمة اإلجمالية للوحدة العقارية في حال تخلف املقترض
عن السداد .وسيتم تطبيق هذه الضمانات املالية على وجه التحديد على املستفيدين
من مشاريع وزارة اإلسكان «إسكان» .وتهدف سياسة الرهن العقاري امليسر
إلى التوسع في القطاع العقاري من خالل األساليب التالية:
أوال ،سيساهم نظام الرهن العقاري الجديد في رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل

في الوقت الحالي والتي تبلغ ( )٪٤٧لتصل إلى ( )٪٥٢بحلول عام ٢٠٢٠م مما يسهل الطلب

ج) املرحلة الثالثة :األرا�ضي املطورة العائدة ملالك واحد في مخطط معتمد واحد ،مجموع
مساحتها يزيد على خمسة آالف متر مربع.

ثانيا ،سوف يشجع نظام الرهن العقاري امليسر البنوك على توجيه استثمارات إضافية
في قطاع اإلسكان بسبب تقاسم املخاطر بشكل جزئي مع وزارة املالية.

د) وأخيرا ،في املرحلة الرابعة :األرا�ضي املطورة العائدة ملالك واحد في مدينة واحدة،
مجموع مساحتها يزيد على عشرة آالف متر مربع.

ثالثا ،نتيجة لزيادة عمليات الرهن العقاري ،فسيبذل املطورين املزيد من الجهد في نشاطات
التطوير العقاري من أجل تلبية الطلب املتزايد.

3 .3ستكون وزارة اإلسكان مسؤولة عن تحصيل الرسوم املستحقة ،وأي غرامة مترتبة
على مخالفة النظام أو الالئحة .وقد سبق اإلعالن عن أن نسبة الرسوم ستكون
( )٪2,5من قيمة األرض.

ويحقق معدالت تملك املنازل التي تتما�شى مع برنامج التحول الوطني.

باإلضافة إلى ما سبق ،من املتوقع أن تعالج الرسوم على األرا�ضي البيضاء ،واملقترح تطبيقها
على األرا�ضي املزودة بالخدمات في املناطق الحضرية ،القضايا املتعلقة بالعرض عن طريق
زيادة األرا�ضي املتوفرة واملعدة للتطوير والتي كانت شاغرة من قبل .وسوف يسهم االعتدال
املتوقع في األسعار بسبب تداعيات الرسوم املقترحة على األرا�ضي البيضاء وتفعيل شروط
الرهن العقاري الجديدة ،في تحفيز الطلب على الوحدات السكنية على املديين القصير
واملتوسط.

3 -33 -3الرسوم على األرا�ضي البيضاء
وافق مجلس الوزراء في يونيو 2016م ،على عدد من اللوائح الخاصة بفرض الرسوم
على األرا�ضي البيضاء ،وتضمنت املالمح الهامة لهذه اللوائح ما يلي:
1 .1تعرف األرا�ضي البيضاء بأنها كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني أو السكني
التجاري داخل حدود النطاق العمراني لجميع املدن في مختلف أنحاء اململكة.
2 .2سيتم فرض الرسوم بشكل مرحلي على األرا�ضي التي تستوفي املعايير التالية:
أ) املرحلة األولى :تنطبق على األرا�ضي غير املطورة التي تزيد مساحتها عن عشرة آالف متر
مربع و الواقعة ضمن نطاق مخططات التطوير املعتمد من قبل الوزارة.
ب) املرحلة الثانية :وتشمل األرا�ضي املطورة العائدة ملالك واحد في مخطط معتمد واحد،
ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آالف متر مربع.

من املتوقع أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى إحداث تغيير جذري في سوق العقارات
في اململكة و تحفيز املزيد من مشاريع التطوير لسد فجوة املساكن املخصصة لذوي الدخل
ً
املتوسط .وبينما ال يزال الوقت مبكرا للقطع بكيفية رد فعل السوق على وجه التحديد ،إال
أن املتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى النتائج التالية:
§ §سوف يبدأ عدد من أصحاب األرا�ضي في تطويرها لتجنب عبء الرسوم اإلضافية
مقابل االحتفاظ باألرا�ضي غير املطورة.
§ §سيقوم بعض مالك األرا�ضي ببيع أراضيهم لتجنب الرسوم .ومع زيادة توافر
ً
األرا�ضي ،من املتوقع أن تنخفض أسعار األرا�ضي التي سبق أن شهدت ارتفاعا بسبب
النقص الذي يعانيه السوق.
ً
ً
§ §قيمة األرض املنخفضة ستجعل من التطوير أمرا مجديا من الناحية املالية ،مما يحفز
نشاط التطوير العقاري.
§ §ستتمكن الدولة ،من خالل إيرادات الرسوم ،من تنفيذ مشاريع سكنية إضافية
تستهدف قطاع اإلسكان امليسر.

4 4نموذج عمل الشركة
تتبنى شركة دار األركان نموذج عمل مرن يستهدف مضاعفة نمو أصول وأرباح الشركة.
27
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لذا ،تستثمر الشركة مبالغ مالية ضخمة في كل مشروع يستوفي الجدوى الفنية
ً
ُ ِّ
واالقتصادية ويمكن الشركة من تحقيق أعلى معدل للقيمة املضافة .وتحقيقا لهذه

التي تتوفر فيها قدرات شرائية عالية ،وتحقيق قيمة مضافة باكتمال كل مرحلة من مراحل
ً
التطوير .وتمر عمليات التطوير بعدة مراحل وفقا لخطوات دقيقة تضمن زيادة القيمة

الغاية ،تركز الشركة على شراء األرا�ضي غير املطورة في املراكز الحضرية الكبرى

املضافة في كل مرحلة وهي كما يلي:

املدخالت

مرحلة التطوير

املنتج

1

توفير األرض

§ §أسس اختيار األرض والتحقق من إجراءات امللكية القانونية.
§ §شراء األرض.

2

التخطيط
للمشروع

§ §تنظيم املشروع.
§ §وضع استراتيجية وإجراءات تنفيذ املشروع .

أصل يتميز بملكية قانونية وإمكانية جيدة للتطوير
§ §االستثمار في األرض.
§ §مقترح استثمار أو تطوير األرض مع خطة العمل ودراسة جدوى .من خالل مقترح الجدوى االستثمارية
ً
هيكل مشروع متكامل شامال تخصيص املوارد
§ §وضع استراتيجية وإجراءات إدارة املشروع.
وخطة عمل فاعلة
§ §تخصيص املوارد.

3

تطوير املوقع

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

§ §تهيئة املوقع بما في ذلك أعمال الحفر والردم.
§ §تخطيط األرض وتقسيمها إلى مناطق.

4

تطوير البنية
التحتية

§ §املواد والتقنيات.
§ §رصف الطرق وممرات املشاة وأعمال تنسيق املوقع
§ §شبكات الخدمات واملرافق املختلفة.

قطع أرا�ضي شبه مطورة

قطع أرا�ضي مطورة بالكامل

5

تطوير البنية
الفوقية

§ §التصميم.
§ §خطة اإلنشاء.

§ §املواد والتقنيات.
§ §أعمال الفحص واالختبار.

وحدة سكنية أو تجارية شبه جاهزة

6

التشطيب
والديكور

§ §تشكيل وتغطية املرافق السكنية والتجارية.
§ §األعمال امليكانيكية والكهربائية.
§ §أعمال النجارة واأللومنيوم.

§ §أعمال اللياسة وتركيب البالط والدهان.
§ §أعمال الديكور الداخلية والخارجية.

وحدة سكنية أو تجارية منجزة وجاهزة لإليجار
أو البيع

7

خدمات ما بعد
البيع أو التأجير

§ §صيانة مجانية ملدة عام.
§ §ضمان على الهيكل اإلنشائي ملدة  ١٠أعوام.
§ §تزويد العمالء بمخططات الوحدات السكنية أو التجارية التي
توضح كافة التجهيزات للتسهيل من عمليات

§ § الصيانة الوقائية والصيانة العالجية إن دعت الضرورة.
§ §القيام بأعمال املسح امليداني الدوري للوقوف على مدى رضا
العميل.

وحدة سكنية أو تجارية مضمونة وعالية الجودة

تتغير االستراتيجيات التي توظفها دار األركان لتطبيق نموذج العمل من مشروع آلخر
ووفق ظروف السوق ومحددات كفاءة االستثمار التي تعتمد بدورها على عوامل اجتماعية
واقتصادية وتجارية ومالية .وينصب تركيز الشركة على تعزيز مورادها من خالل ثالث
شرائح لألعمال وهي:
 )١تطوير وبيع األرا�ضي.
 )٢تطوير وبيع املباني السكنية والتجارية.
 )٣تكوين محفظة أصول استثمارية للتأجير.
وتكمن رؤية الشركة في أن تكون أفضل مزود للحلول العقارية باململكة من خالل إظهار
القدرة على تبني مناهج مالئمة ملختلف املشاريع .لذا ،فإنها تقوم في بعض املشاريع بتطوير
ً
األرا�ضي وإنشاء عدد محدود من املساكن ،ومن ثم بيع املساكن لألفراد .وأحيانا ،قد تقوم
الشركة ببيع األرا�ضي املطورة أو شبة املطورة للشركات واملستثمرين وصغار املطوريين،
األمر الذي يؤدي إلى تطوير املشروع بالكامل وتنمية استثمارات الشركة العقارية األخرى
بجانب املشروع .وباملثل ،قد تنتهج الشركة في بعض األحيان منهج التطوير الحضري
الشامل ومن ثم تبيع املساكن لألفراد وتحتفظ ببعض العقارات السكنية والتجارية ضمن
محفظة األصول االستثمارية ألغراض التأجير.
ً
وإجماال ،يمكننا تلخيص امليزة التنافسية لشركة دار األركان في أنها تتمحور حول التركيز
على إقامة املجمعات السكنية الكبيرة التي تعظم القيمة املضافة خالل مراحل التطوير
األفقية والرأسية كما يلي:

4 -44 -4التطويراألفقي
تطوير البنية التحتية
§ §استهداف أرا�ضي مشاريع عقارية في مناطق عالية الطلب واالستحواذ عليها أو الحصول
على حق تطوير أرا�ضي من خالل عقود اإلدارة و التطوير.

§ §إعداد خطط التطوير مستخدمين في ذلك التصاميم الدقيقة واملفصلة ،والحصول
على املوافقات والتصاريح النظامية الالزمة.
§ §إنشاء شبكات البنى التحتية الرئيسة.
§ §السعي لتشكيل تحالفات استراتيجية مع املطورين اآلخرين للعمل من أجل تعظيم القيمة.
§ §بيع األرا�ضي للمطورين اآلخرين واملستثمرين واملستهلكين.
التطوير الرأ�سي
§ §تطوير وبناء مشروعات كبرى تتجاوز في أهميتها الحصول على إيرادات مباشرة
إلى التأثير بشكل كبير على القيمة في املجتمعات املحيطة بها.
§ §تتنوع املشاريع الكبرى التي تطورها شركة دار األركان ما بين( :أ) مشاريع للبيع (وحدات
سكنية) بهدف ضخ السيولة املستخدمة في تقليل املخاطر ،أو (ب) أصول تشغيلية
(مساحات تجارية ،ومجمعات سكنية لإليجار) والتي بمجرد اكتمال بنائها تتحول
إلى إدارة األمالك والتأجير لتشغيلها والحصول على عوائد من التأجير.

5 5االستراتيجية
5 -55 -5استراتيجية التنوع باألصول
على الرغم من التقلبات األخيرة التي تسود القطاع العقاري ،تظل دار األركان ملتزمة
بأهدافها االستراتيجية املتمثلة في تطوير املجتمعات املتكاملة واملساكن ومراكز التسوق
واألعمال التي تخدم الطبقة الوسطى اآلخذة في النمو من املجتمع السعودي .وبفضل
التركيز على قدراتنا العالية على تطوير تلك املجتمعات ،فقد تمكننا من القيام بأعمال
عال ومركز مالي قوي وسمعة طيبة في السوق السعودي.
ناجحة بأداء تشغيلي ٍ
أتاح تطوير املجتمعات العمرانية الكبيرة املتكاملة الفرصة الستمرار نمو نشاطاتنا التجارية
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الثالثة في مجال التطوير العقاري وهي تطوير األرا�ضي والتطوير اإلسكاني والتجاري وإدارة

النمو الرئيسية في اململكة ،وتعمل على االستحواذ على األرا�ضي كلما سنحت الفرصة لذلك،

األمالك والتأجير واالستثمار في الشركات ذات الصلة باملجال العقاري .يتمثل هدفنا

كما تستثمر الشركة في األرا�ضي التي تملكها من خالل تطوير البنى التحتية لها ،وذلك من

في خفض املخاطر والتقلبات وتحسين الربحية واإليرادات عن طريق االستمرار في سياسة

أجل تعزيز قيمتها .وتضع دار األركان نفسها في موضع جيد القتناص الفرص في املستقبل

تنويع مصادر الدخل واإليرادات من مختلف مصادر الدخل .سوف نعمل على زيادة إيرادات

عندما تتحسن ظروف السوق ،وتلتزم بتحقيق التوازن املستمر ما بين شراء األرا�ضي املميزة

أعمالنا التجارية من خالل خفض االعتماد على نشاط تطوير األرا�ضي كرافد رئي�سي وزيادة

وإدارة التدفق النقدي بشكل فعال للحفاظ على انضباطية امليزانية العمومية والتخطيط

االستثمار في األصول املدرة للدخل واالستفادة من الفرص املتاحة لبناء وحدات سكنية

لسداد الصكوك املستقبلية الواجب سدادها.

وتجارية أكثر ضمن الخطط التطويرية للشركة.

ً
ستظل دار األركان على األرجح بائعا لألرا�ضي وستدفع في اتجاه تحويل مساحات متزايدة

5 -55 -5مخزون أرا�ضي متنوع

من األرا�ضي املطورة لتصبح مخططات على الخارطة وعقارات لإليجار ،مما يسمح للشركة

ً
تملك دار األركان مخزونا من األرا�ضي ذات الجودة العالية واملواقع االستراتيجية في مناطق
مزيج األصول ٢٠٠٧م

باالستفادة من العوائد وجني أرباح ما قبل الفوائد والضريبة (.)EBITDA
مزيج األصول ٢٠١٦م
إدارة األمالك والتأجير٪١٧

إدارة األمالك والتأجير٪٢
مشاريع سكنية وتجارية ٪١٧

مشاريع سكنية وتجارية ٪١٦
تطويرأرا�ضي ٪٨١

تطويرأرا�ضي ٪6٧

5 -55 -5التطوير السكني والتجاري يمثل حجر الزاوية في عملية
نمو الشركة
 5-55555املجتمعات العمرانية املتكاملة
تستهدف دار األركان االستفادة من فرص التنمية الناتجة عن تطوير املجتمعات العمرانية
املتكاملة وبناء أصول سكنية وتجارية بجودة عالية بغرض البيع .وتجدر اإلشارة إلى أن
ً
ً
الخطة االستراتيجية التي وضعتها الدولة خصصت دعما كبيرا لقطاع العقارات من خالل
السماح بمزيد من الضمانات والتمويل ملشتري املنازل ،وتسعى الخطة للحصول على دورات
موافقة أسرع وتعاون أفضل مع املطورين في مشاريع اإلسكان ،وكل هذا يسير بالتوازي مع
طموحات دار األركان ملواصلة ريادتها لقطاع التطوير في اململكة.
ً
ووفق ما ذكرناه آنفا ،فإن قانون الرهن العقاري والئحة البيع على الخارطة قد مكنا دار
األركان من إعادة توجيه الجهود االستراتيجية لتوفير املساكن والعقارات التجارية متعددة
االستخدامات للمشترين ذوي الدخل املتوسط ورجال األعمال سواء في مشروع "شمس
ً
الرياض" ومؤخرا في مشروع «جمان» ،أكبر املجتمعات العمرانية املتكاملة التي نعمل على
تطويرها .كما سنواصل البحث عن فرص جديدة لتطوير املجمعات السكنية املتكاملة
في املدن الكبرى باململكة.

5-55555املساكن امليسرة
تعد املساكن امليسرة من بين أهم الركائز األساسية لرؤية اململكة 2030م ،والتي تضع
ً
نصب عينيها تلبية الطلب املتزايد لعدد كبير من السكان ذوي الدخل املنخفض .ونظرا لكونها
أكبر مطوري األرا�ضي في اململكة ،تمتلك دار األركان مجموعة متميزة من قطع األرا�ضي
في املدن سريعة النمو  ،وقد تم اختيارها بعناية فائقة بحيث تخدم أغراض السكن امليسر،
كما أنها تتمتع بوضع جيد للغاية يمكنها من دعم وزارة اإلسكان في جهودها الرامية إلى حل

ً
ً
ً
مشكلة اإلسكان امليسر .وبناء عليه ،سيكون السكن امليسر عنصرا أساسيا في عروض
منتجات دار األركان في املستقبل ،وذلك وفق العروض املقدمة إلى وزارة اإلسكان خالل
عام 2016م ،والتي احتوت كمية كبيرة من الوحدات السكنية التي يمكن تطويرها على
األرا�ضي التي تملكها دار األركان .وباملثل ،ستواصل شركة دار األركان االستجابة لدعوات
وزارة اإلسكان للمشاركة في تطوير مشاريع اإلسكان امليسر في كافة أنحاء اململكة
على أرا�ضي الوزارة.

5-55555خدمات التطوير
شجعت اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها دار األركان في مجال تصميم وتقديم نوعية عالية
الجودة من مخططات التطوير املتكامل ،على املشاركة كمنافس على عدة فرص لتطوير
مجمعات عمرانية طرحتها بعض الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة اإلسكان ووزارة
الدفاع والطيران والهيئة العامة للطيران املدني وصندوق االستثمارات العامة وجهات
من القطاع الخاص خالل السنوات السابقة .وزاد الطلب على خدمات التطوير أو املشاركة
املباشرة في أعمال التطوير من مجرد حاجة الدولة وغيرها من الجهات لالستفادة
من األرا�ضي ألغراض االستخدام السكني إلى توظيف خبرات دار األركان باعتبارها املطور
الرائد في اململكة إلدارة مشاريع التطوير تلك نيابة عن أصحاب األرض.

5-55555نمو عمليات إدارة األصول والتأجير
لقد وضعت الشركة نصب عينيها تنمية قاعدة أصول التأجير على املدى املتوسط للحد
من تقلبات الدخل وتحسين الربحية .وقد وصلت قيمة املحفظة التأجيرية خالل عام
2016م ما يساوي  3,4مليار ريال سعودي .واستمر طلب العمالء الكبار على تأجير
وحدات جديدة في أمالك دار األركان بما في ذلك أحد أكبر مراكز التسوق التجارية بمدينة
الرياض باإلضافة إلى أصول سكنية وتجارية أخرى بمدن الرياض ومكة املكرمة واملدينة
املنورة .وسوف تواصل الشركة االستفادة من مشروعاتها املتكاملة في تطوير أصول سكنية
31
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وتجارية لإليجار في مشروع شمس العروس إلى جانب مجمع سكني في شمس الرياض .كما
ستسعى بجدية إلى دعم محفظة األصول بممتلكات تأجيرية إسكانية /تجارية تلبي معايير
الشركة لالستثمار.

5 -55 -5استثمارات استراتيجية أخرى تدعم نموذج أعمال الشركة

ُ
أقدمت الشركة على استثمارات استراتيجية أخرى في أنشطة مكملة للتطوير العقاري،
وستواصل اإلدارة البحث عن فرص استثمارية أخرى شريطة أن تكون ذات جدوى
اقتصادية وتعزز من قيمة أسهمها في املستقبل املنظور.

5 -55 -5استراتيجية تمويل متحفظة
نجحت الشركة في تنويع مصادر التمويل وتحسين قدرات السداد من أجل دعم نموذج
أعمالها وخفض مخاطر السيولة .وسوف تواصل شركة دار األركان البحث عن سبل تنويع
مصادر التمويل األخرى بغرض دعم التغييرات االستراتيجية في أعمالها .وفي إطار تطلعاتها
املستقبلية ،سوف تعمل الشركة على زيادة عمليات تمويل املشاريع واألصول املخصصة
للتأجير بحيث تتناسب واالستراتيجية التي رسمتها لتنويع مصادر الدخل ،وبالتالي تتمتع
الشركة بمدد استحقاق طويلة األجل للقروض وتكلفة تمويل أقل.
تعود عالقة شركة دار األركان بسوق الصكوك اإلسالمية إلى العام 2007م ،حيث تلتزم
ً
الشركة بالحفاظ على هذه العالقة وتطويرها مستقبال بالتعامل مع أسواق الصكوك
املحلية املتاحة .وتتميز شركة دار األركان بمستوى مديونية معتدل وتسعى لالستمرار
في انتهاج خطط تمويل متحفظة وتحسين مستويات التمويل الحالية.
ً
تتمتع دار األركان حاليا بتصنيف موديز عند مستوى بي  )B1( 1كما تحظى بتصنيف وكالة
رام عند مستوى ايه/1بي )A1/P1(1وتلتزم اإلدارة بالحفاظ على عالقات طيبة مع وكاالت
التصنيف االئتماني وتتخذ كافة الخطوات الالزمة لدفع األداء نحو آفاق أوسع.

6 6تطوير العقارات السكنية والتجارية
6 -66 -6دار األركان ،أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال التطوير
العقاري واإلنشاءات في اململكة
تعد شركة دار األركان للتطوير العقاري أحد أكبر شركات القطاع الخاص في مجال
التطوير العقاري واإلنشاءات في اململكة العربية السعودية .وتنفرد الشركة بالريادة
في مجال االستثمار والتطوير العقاري في اململكة في جميع القطاعات ،بما في ذلك املجتمعات
العمرانية الضخمة املخطط لها بعناية ومشاريع التطوير السكنية التجارية ذات االستخدام
ً
املتعدد ومشاريع تطوير تجارة التجزئة فضال عن مشاريع التطوير املشتركة.

6 -66 -6مشروع جمان
يقع املشروع في املنطقة الشرقية قبالة خليج تاروت .وتبلغ مساحة
املشروع  8,2مليون متر مربع من األرا�ضي شبه املغمورة على
ً
ساحل الخليج العربي والتي سيتم استصالحها وفقا لالتفاقية
املبرمة مع املالك بتاريخ 2014/4/22م .وبموجب هذه االتفاقية
تلعب شركة دار األركان دور مدير التطوير للمشروع كما أن الشركة تملك حصة نسبتها
ً
( )٪18,3من األرض .يضم املشروع مخططا ملجتمع متكامل متعدد االستخدامات خصص
منه  2,707,126.62متر مربع لالستخدام السكني و  410,011.3متر مربع لالستخدام
الفندقي و1,112,869.35متر مربع لالستخدامات املختلطة (تجاري وسكني) باإلضافة إلى
 129,192.95متر مربع إلنشاء مجمع تجاري و694,323.78متر مربع لالستخدامات
املكتبية والطبية والتعليمية وغيرها.
ً
استكملت دار األركان مرحلة التصاميم ما قبل األولية للمخطط العام ملشروع جمان وفقا
الستراتيجية التطوير القائمة على دراسات الجدوى االقتصادية والسوقية التي قامت بها

شركة  .GRMCكما استكملت دراسات األعماق البحرية والتي أشارت إلى مدى جاذبية املشروع

البلدية والقروية وأمانة الدمام للتعريف باملشروع بشكل أفضل واالستماع لوجهات نظرهم

حيث تبين أن غالبية مساحة األرض ( ) ٪73تقع تحت مستوى املاء بعمق  1,1متر فقط ،األمر
الذي يمكن دار األركان من تقليص التكاليف وتعجيل تطوير البنية التحتية للمشروع .وعلى

وإرشاداتهم .وخالل عام 2016م ،شهد املخطط العام املبدئي إدخال املزيد من التفاصيل
ً
والتحسينات والتعديالت مما سمح بامل�ضى قدما نحو تسريع عملية موافقة الجهات املعنية

الجانب اآلخر ،فقد تواصلت املناقشات مع العديد من الجهات املعنية بما فيها وزارة الشئون

على التصميم املبدئي من أجل االنتقال إلى مرحلة التطوير النهائي للمخطط العام.
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6 -66 -6مشروع شمس الرياض
تطور شركة دار األركان مشروع شمس الرياض ،ثاني مشروعات
املجتمعات املتكاملة للشركة وأحد أكبر مشروعات التطويرالسكني
في اململكة من حيث الحجم بمساحة إجمالية قدرها  5مليون
متر مربع ،وذلك في الدرعية شمال غرب العاصمة الرياض.

ويستهدف املشروع شريحة الدخل املتوسط وفوق املتوسط ،ويتمتع بمزايا عديدة منها
على سبيل املثال ارتفاع مستوى األرض الذي يمنح املشروع إطاللة ساحرة على وادي حنيفة
والساحات الفسيحة واملسطحات الخضراء واملساحات املخصصة ملختلف النشاطات
الرياضية واالجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة األخرى.

ً
اإلسكان .وبناء على نتائج تلك الدراسة ،تم تعديل مزيج عناصر املشروع وإعادة تصميمه

ً
حققت املناقشات مع الجهات املعنية العتماد املخطط العام ملشروع شمس الرياض تقدما
ً
ملحوظا ،حيث حصل املخطط العام للمشروع على دعم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

ليالئم االستخدام الجديد .وما تزال املناقشات مستمرة مع وزارة اإلسكان في عام 2016م

( )ADAفي ديسمبر 2015م .وبالرغم من ذلك ،بقيت بعض األمور العالقة بخصوص

مستمرة للتوصل إلى استراتيجية التطوير التي تتناسب مع متطلبات الوزارة واستراتيجية

بعض قواعد التطوير قيد التفاوض .وخالل عام 2016م ،وبناء على توصية الهيئة العليا

عمل دار األركان.

لتطوير مدينة الرياض ( ،)ADAقامت شركة دار األركان بتعيين شركة تصميم استشارية

لقد شمل التحسين املستمر للمخطط العام خالل عام 2016م عملية تطوير «املركز

عاملية متخصصة ( )AS+Pملراجعة املخطط العام وإدخال بعض التعديالت من أجل إنهاء
األمور العالقة و املتعلقة باملخطط العام  .الجدير بالذكر ،أن شركة دار األركان وشركة
( ،)AS+Pمجتمعين ،يعقدون االجتماعات وحلقات النقاش املستمر مع الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض من أجل الوصول إلى تفاهم نهائي للمخطط العام .ومع تطور اإلنجاز الحالي،
من املتوقع الحصول على املوافقة النهائية على املخطط العام مع نهاية الربع الثاني
من العام2017م.
وفي نفس الوقت تجري األعمال إلعداد املخطط العام املبدئي إلنشاء مجمع مغلق في جزء
من أرض املشروع ،ويستهدف شريحة الجاليات األجنبية بالتحالف مع دار البيان للتطوير
العقاري .وتأتي تلك األعمال عقب تقديم العديد من البدائل في مرحلة ما قبل التصميم

الحضري لشمس الرياض» الذي يعد البوابة الشمالية الغربية لعاصمة اململكة ،حيث
سيستفيد املركز الحضري من خطط الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ( )ADAإلقامة
مراكز حضرية بديلة على أطراف املدينة .واستطاعت شركة دار األركان خالل العام إدخال
املزيد من عمليات التطوير االستراتيجي على هذا الجزء من مشروع شمس الرياض وإجراء
دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لتحديد اتجاهات التطوير ،إضافة إلى إدخال املزيد
من التعديالت على تصميم هذا الجزء ليضم أبنية لتجارة التجزئة وأخرى لدور الضيافة
والرعاية الصحية واملساحات ذات االستخدامات السكنية والتجارية املختلطة باإلضافة
إلى مركز مؤتمرات وبرج أيقوني ومركز إعالمي وإبداعي.
ُ
بلغت نسبة إنجازات البنية التحتية ( .)٪49وشملت أعمال البنية التحتية التي أنجز منها

املبدئي تم على إثرها تعديل املخطط العام للمشروع .وتتواصل الجهود إلتمام عملية
ً
التصميم والتجهيز لبناء هذا الجزء .ويجري حاليا إعادة تقييم الجدوى واالستراتيجية

أعمال التسوية وتطوير واجهة ومدخل املشروع وإنشاء جسر يمر عبر الوادي يربط ما بين

الخاصة باملجمع املغلق بما يتما�شى مع ديناميكيات السوق وتطوراتها .وتجدر اإلشارة

املنطقتين السكنية والتجارية .وفي إطار ذات األعمال ،تم إنشاء محطتين كهربائيتين (8105

إلى أنه خالل عام 2015م ،توصلت املحادثات التي أجريت مع وزارة اإلسكان إلى ابتكار

و  )8107واختبارهما وتسليمهما للشركة السعودية للكهرباء .باإلضافة إلى تمديد كابالت

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

كهربائية جهد  132كيلو فولت لشبكة الضغط العالي .أما بخصوص مرافق املياه ،فقد
تم تزويد شركة املياه الوطنية باملعلومات املتعلقة بمتطلبات املشروع من املياه،
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ً
وبناء عليه انتهت شركة املياه من تمديد شبكة املياه وبناء الخزان االستراتيجي الرئي�سي

2017م .وتشمل هذه الحزمة البنية التحتية (كهرباء ،مياه ،صرف مياه أمطار ،صرف صحي

للمنطقة .

...إلخ) ،باإلضافة إلى الشوارع ورصفها وإنارتها بطول يزيد على  3,2كليومتر طولي.

تم إسناد عقد إعادة تصميم الطرق الرئيسية في املشروع والبنية التحتية ذات الصلة

خالل عامي 2012م و2013م بيع  1,8مليون متر مربع من أرض مشروع شمس الرياض

إلى شركة سعود كونسلت في النصف الثاني من عام 2015م .وفي نهاية عام 2016م ،تم

إلى الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) .وقد شرع مطورو الباطن في أعمال

إسناد الحزمة األولى من البنية التحتية األساسية ملشروع شمس الرياض – إلى مقاول
ً
اإلنشاءات ،وتجري حاليا أعمال البناء التي يتوقع االنتهاء منها خالل الربع األول من عام

البناء خالل عام 2014م ،وخالل عام 2015م حدث تطور ملحوظ في وتيرة البناء.
وفيما يلي تفاصيل املشروع باألرقام:

مشروع شمس الرياض *
البيان

الرقم

املساحة اإلجمالية املتبقية في املشروع

 3,2مليون متر مربع

عدد الوحدات السكنية املحددة للتأجير

 1,160وحده

عدد الوحدات السكنية املحددة للبيع
مساحة األرا�ضي التجارية املخصصة للتطوير
نسبة اكتمال البنية التحتية **
ً
* األرقام وفقا لخطة التطوير الحالية
** ال تشمل تكلفة األرض

325
 500,000متر مربع
٪49

مشروع شمس الرياض
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6 -66 -6مشروع شمس العروس
شمس العروس هو ثالث مشاريع املجتمعات السكنية
املكتملة التخطيط لشركة دار األركان ،ويقع في مكان
ً
استراتيجي في مدينة جدة على بعد  12كيلو متر تقريبا شرقي
وسط املدينة .تبلغ مساحة املشروع اإلجمالية حوالي ثالثة
ماليين متر مربع من األرا�ضي املطورة على امتداد شارع
فلسطين ،أحد أهم الطرق التجارية الحيوية في مدينة جدة .تم ربط املشروع بطريق
ً
فلسطين من خالل طريق فرعي بطول  4كيلومترات وعرض  52مترا ويضم خمسة
مسارات ،ثالثة رئيسية ومساران للخدمة .انعكس ربط املشروع بشارع فلسطين بشكل

إيجابي على سرعة نمو املنطقة كامتداد توسعي ملدينة جدة ،وبالتالي أحدث زيادة كبيرة
في القيمة السوقية ألرض املشروع ،باإلضافة إلى أن رفع معامل البناء للمشروع بنسبة
 ٪100أسهم في زيادة الطلب على العقارات في منطقة املشروع.
خالل األعوام 2012م و 2013م ،قامت الشركة ببيع قطع أرا�ضي سكنية مطورة
باملشروع ،وخالل العام 2014م زادت مبيعات األرا�ضي املطورة باملشروع حيث بيع نحو
 338,408متر مربع لصغار املطورين وبعض الوسطاء .وفي عام 2016م واصلت شركة دار
األركان تخطيط وتصميم املنتجات اإلضافية ملشروع تطوير شمس العروس .وفيما يلي
تفاصيل املشروع باألرقام:

مشروع شمس العروس *
البيان

الرقم

املساحة اإلجمالية الصافية املتبقية باملشروع

 ٩٣٨ألف متر مربع

مساحة األرا�ضي السكنية املخصصة للبيع/التطوير

 ٧٧٣ألف متر مربع

مساحة األرا�ضي التجارية املخصصة للبيع/التطوير

 ١٩٠ألف متر مربع

نسبة اكتمال البنية التحتية
ً
* األرقام وفقا لخطة التطوير الحالية

٪١٠٠

مشروع شمس العروس
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6 -66 -6مشروع التالل
يقع مشروع التالل جنوب غرب املدينة املنورة على طريق األمير

 499فيال باملشروع وبيع عدد منها باإلضافة إلى بيع مساحات كبيرة من األرا�ضي املطورة.

سلطان،أحد أهم الطرق املحورية في املدينة املنورة ،وفي نطاق الحرم

وقد باعت الشركة ما مساحته  10,082متر مربع من األرا�ضي املطورة إلى مشترين أفراد.

النبوي الشريف الذي يبعد عنه نحو  9كم ،كما يبعد حوالي  8كم عن

وفي نهاية عام ٢٠١٦م ،باشرت الشركة أعمال التصاميم املبدئية ملبنى تجاري وحدائق
ً
عامة لخدمة سكان املشروع بهدف دراسة الجدوى وبالتالي امل�ضي قدما باملشروع.

مسجد قباء .تبلغ مساحة املشروع اإلجمالية حوالي  2,2مليون متر مربع
حيث جرى تطوير كامل املخطط وتقسيمه إلى قطع أرا�ضى مطورة .انتهت الشركة من بناء

فيما يلي تفاصيل مشروع التالل باألرقام:

مشروع التالل *
البيان

الرقم

مساحة األرا�ضي السكنية املخطط بيعها

 ٤٣٩ألف متر مربع

عدد الفلل املبنية باملشروع

 ٤٩٩ألف متر مربع

عدد الفلل املحتفظ بها للتأجير

 ٢٧٩ألف متر مربع

مساحة بناء تجارية مخطط بناؤها واالحتفاظ بها ألغراض التأجير
نسبة اكتمال املشروع
ً
* األرقام وفقا لخطة التطوير الحالية

 ٤٫٤٠٠متر مربع
٪١٠٠

مشروع التالل
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6 -66 -6مشروع تطويرمنطقة قصرخزام
تأسست شركة تطوير خزام العقارية عقب االنتهاء من طرح املشروع
ً
على شركات التطوير العقاري الخاصة .ونظرا ملا تتمتع به الشركة من خبرة
فنية و سجل حافل باإلنجازات ،فقد تم اختيار دار األركان من بين
( )37شركة منافسة لتكون الشريك املطور وذلك في شهر أبريل من
عام 2008م .وتأسست شركة خزام العقارية ،شركة ذات مسئولية محدودة ،ليكون

مقرها الرئيس في مدينة جدة وتم تسجيلها بموجب السجل التجاري رقم 4030193909
بتاريخ  14أكتوبر 2009م ورأس مال قدره ( )540مليون ريال سعودي ،تمتلك فيها
شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني نسبة ( ) ٪49قدمت كحصة عينية ألرض مساحتها
ّ
 252,040,45متر مربع قيمت بمبلغ  264,7مليون ريال سعودي  ،مقابل ما نسبته () ٪51
ً
لشركة دار األركان للتطوير العقاري بقيمة قدرها  275,5مليون ريال تم دفعها نقدا.

يهدف تأسيس الشركة العقارية إلى تطوير منطقة قصر خزام واألحياء املحيطة بها؛

بالنسبة للمرحلة الثانية ،فقد اكتملت أعمال الرفع املساحي (رفع مساحي شامل لألرا�ضي

وينظر إليه على أنه أضخم مشروع ملعالجة وتطوير املناطق العشوائية في منطقة جدة .وقد

واملمتلكات) والتثمين واعتماد التثمين؛ وهي بانتظار موافقات الجهات املعنية إلعالم املالك
ً
باإلخالء تمهيدا للبدء بأعمال اإلزالة.

حظيت هذه املبادرة برعاية كريمة من املغفور له خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا
بن عبدالعزيز رحمه هللا عندما وضع حجر األساس لهذا املشروع التنموي الطموح .وقد
تمكنت شركة تطوير خزام من إنجاز عدد من أهداف املشروع نذكر منها :

6 -66 -6تأثيرالسوق العقارية على شركة داراألركان في 2016م

1 .1إعداد مخطط عام للمشروع حظي بموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية بالقرار

ساد النصف الثاني من عام 2015م مناخ اتسم بالضبابية وانخفاض أداء السوق،

الصادر رقم  13069بتاريخ 1431/3/٩هـ ،وتم اعتماده من معالي أمين محافظة جدة

واستمر ذلك في عام 2016م ،وذلك بسبب التقلبات في أسعار النفط واستمرار حالة عدم

والذي أصدر من أجله املخطط التنظيمي املعتمد رقم (/15م/ت/ش) .وقد تجلت

االستقرار السيا�سي واالقتصادي على الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وفي أواخر عامي
ً
ً
2015م و 2016م ،أعلنت اململكة عجزا قياسيا في ميزانيتها بلغ  367مليار ريال سعودي

خبرات شركة دار األركان الفنية في تطوير املخطط العام الذي حاز على جائزة مكة
للتميز العمراني.
2 .2االنتهاء من إعداد جميع صحائف نزع ملكيات العقارات.
3 .3االنتهاء من تقييم العقارات املزمع نزعها واعتماد كشوفات التقييم من الجهات ذات
العالقة.
4 .4االنتهاء من عمل مسح اجتماعي واقتصادي ملالك عقارات منطقة املشروع قام به
مكتب متخصص بهدف تحديد خصائص السكان االقتصادية واالجتماعية ووضع
دراسة متكاملة للتعامل مع آلية انتقالهم.
5 .5االنتهاء من عمل دراسات فنية لكافة احتياجات املشروع من خدمات البنية التحتية
بما في ذلك شبكات الطرق وشبكة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ،وشبكات
تصريف مياه األمطار والري واالتصاالت.
بالنسبة للمرحلة األولى ،فقد تم االنتهاء من تنفيذ قرارات الذرعة وهي بانتظار موافقات
ً
الجهات املعنية إلكمال فرزها وإصدار صكوكها تمهيدا لعرضها على املستثمرين .أما

( 97,9مليار دوالر) و 198مليار ريال سعودي ( 52,8مليار دوالر) على التوالي ،كما أعلنت
عن خفض اإلنفاق االستثماري ملواجهة أسعار النفط املنخفضة وقضايا العرض والطلب.
وفي املقابل ،شهدت مؤشرات السوق العقارية (متوسطسعر املتر املربع وعدد الصفقات)،
ً
تراجعا في اآلونة األخيرة استمر منذ بداية الربع الثاني من عام 2015م وحتى نهاية
عام 2016م .وانعكس هذا التراجع على استمرار تعرض السوق العقاري لعدد من العوامل
واملتغيرات بما في ذلك تطبيق قرار فرض رسوم على األرا�ضي البيضاء داخل النطاق
العمراني للمدن واملحافظات .وسوف يستمر تأثير ب عض هذه العوامل على أداء السوق
العقاري في اململكة خالل عام 2017م.
وبالنظر إلى املعطيات السابقة ،فقد اعتمدت دار األركان استراتيجية تطوير متحفظة خالل
ً
ً
عام 2016م فيما يتعلق بتوارد املشاريع .ومع ذلك ،فقد قطعت الشركة شوطا كبيرا
ً
في تطوير تصاميم املخططات العامة ملشاريع شمس الرياض وجمان كما ورد آنفا.
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7 7إدارة األصول
7 -77 -7نظرة عامة
شهد عام 2016م ،من جديد ،على التقدم الذي أحرزته الشركة ،وإن كان أبطأ مما كان
ً
متوقعا لنسبة نمو الدخل املتكرر .وفي هذا السياق ،بلغت اإليرادات من األصول املؤجرة

الوقت على قائمة املستأجرين الحاليين .وتسعى دار األركان جاهدة إليجاد حلول تأجيرية
بديلة وإبرام عقود اإليجار الفردية بما يتالئم مع تحوالت األسواق بفعل الضغوط
االقتصادية واملالية .وتهدف دار األركان من وراء ذلك إلى أن تكون استراتيجيتها على قدر
ً
ً
من املرونة التي تضمن النمو باستخدام نهج ذي محورين ،حيث نشهد طلبا متوسطا على
تأجير الوحدات السكنية الحديثة وعالية الجودة في مواقع مناسبة للعمالء في ظل الظروف

 146مليون ريال سعودي في نهاية عام 2016م أو ما يمثل ( )٪8من إجمالي إيرادات الشركة.
ّ
وتعد إدارة املجتمعات ذات النطاق الواسع وتقديم الخدمات القيمة ذات الجودة العالية

في عام 2017م لضمان استمرار نمو العمليات في السوق.

من بين العناصر األساسية الالزمة لزيادة حصة إدارة األمالك والتأجير في سوق املجتمعات

وقد استمر تركيز اإلدارة خالل عام 2016م على تحسين العمليات وتيسير النظم وتوظيف

السكنية املتنامي باململكة .ولهذا ،فقد طبقت الشركة أقوى النظم وأكثرها مالئمة إلدارة

الخبراء في هذا املجال .وقد تم اعتماد إجراءات جديدة لتقديم تقارير إدارة األصول ،وإدخال

املمتلكات لضمان الحفاظ على املستأجرين وتحفيز الطلب.

طرق جديدة للحفاظ على املستأجرين والصيانة االستباقية للمرافق ومراجعة عمليات

وتعاني قطاعات الشركات والقطاعات الحكومية من ضغوط مالية ،باإلضافة إلى أن

التأجير وتسليم املمتلكات ومسح حالة األصول .وقد جرى كل ذلك بهدف تيسير عمليات

انخفاض نمو الطلب لدى هذه القطاعات قابله منافسة شرسة في مجال التأجير .ومع ذلك،

إدارة وتأجير االصول وزيادة اإلنتاجية وتحسين كفاءة الخدمات .وسينصب التركيز خالل

حافظت شركة دار األركان على مكانتها كشركة رائدة في توفير املساكن لهذه الشريحة،

عام 2017م على االرتقاء بمستوى األداء الحالي وتحقيق أق�صى كفاءة للتشغيل والتسويق

وتمكنت من جذب اهتمام املزيد من املستأجرين من الشركات الحالية والحفاظ في نفس

املكثف مع تحسين تجربة خدمة العمالء لدينا.

الحالية غير املواتية للسوق .وتجهز دار األركان خطة تسويق وتأجير طموحة سيتم إطالقها

مجمع املصيف
ً
يتألف املجمع من  26فيال ويقع شمال مدينة الرياض .ومازال املجمع مؤجرا بالكامل إلسكان
منسوبي إحدى الشركات العاملة في مشروع مترو الرياض .ويعكس استمرار تأجير املجمع

ً
شهد عام 2016م توسعا في النشاط التأجيري للقصر مول ،حيث أبرمت الشركة العديد
من اتفاقيات التأجير مع مجموعة من العالمات التجارية الشهيرة مثل عالم جمولي وهيليوم
بيرفيوم ( )Heleum Perfumesومالبس ماتالن ( )Matalan Clothesوساعات دس ان
دات ( .)Desndat for Watchesوبلغ إجمالي املساحة املؤجرة في عام 2016م ما يساوي
 67,376متر مربع (أو  275وحدة تجزئة) .وسيشهد العام الجديد 2017م حملة تسويقية
وتأجيرية مكثفة إلحداث طفرة في عدد الزائرين ومبالغ اإلنفاق.

مرة أخرى ارتفاع الطلب على العقارات ذات الجودة العالية لقطاع الشركات.

التالل

7 -77 -7أهم األحداث التي شهدتها إدارة األصول والتأجير
7-77777اتفاقيات التأجيرالرئيسية التي أبرمتها الشركة خالل 2016م

مجمع القصر

ً
وقعت الشركة عددا من عقود اإليجار بمجمع القصر مع شركات كبرى خالل عام 2016م.
وكان من دواعي سرورنا أن الكثير من تلك العقود تعود ملستأجرين حاليين قرروا تمديد

ً
شهد مجمع التالل تباطؤ الطلب ،وتقوم دار األركان حاليا بمراجعة استراتيجية التأجير
وتخطط إلدخال تحسينات مطلوبة على هذا املجمع من أجل تحفيز الطلب عليه .وقد تم
تأجير ما مجموعه  87فيال.

إقامتهم في مجمع القصر .وقد ضمت تلك العقود تأجير  25وحدة جديدة ملستأجر حالي كما

7 -77 -7املساحة املؤجرة تحت إدارة الشركة

تم توقيع عقود جديدة ملستأجرين حاليين إضافة إلى  150وحدة تم تأجيرهم ألحد كبار

تدير شركة دار األركان باقة متنوعة من األصول كما هو موضح في الجدول التالي الذي
يحتوي على تفاصيل محفظة التأجير .وقد وصلت املساحة الكلية لألصول املؤجرة تحت

القصرمول

إدارة الشركة بنهاية عام 2016م إلى  726ألف متر مربع.

الرواد في قطاع الرعاية الصحية في اململكة.
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املساحة املؤجرة (باملتر املربع)

سكني

تجاري

مكاتب

املشروع
مجمع القصر

512,504

 2,447شقة و 102فيال

 348معرض

 65مكتب

القصر مول

78,496

أبراج العزيزية

40,472

 276شقة

مجمع املصيف

6,838

 26فيال

التالل

87,025

 279فيال

مبنى طريق امللك فهد

1,107

املساحة الكلية

٧٢٦٫٧١٦

 350محل ومتجر و منفذ بيع
 6معارض

مبنى مكتبي واحد

7 -77 -7وصف محفظة أصول التأجير
7-77777مجمع القصر
يعتبر مشروع القصر أول مجمع سكني متكامل خططت له شركة دار
األركان في اململكة .يقع املشروع في حي السويدي بمدينة الرياض ،ويمتاز
بتصميمه الحديث ومخططه الرحب الذي يناسب أسلوب حياة األسر
ذات الدخل املتوسط كما يالئم متطلبات الجهات الحكومية واملؤسسات
والشركات التجارية .ويوفر املجمع لقاطنيه ميزة الوصول إلى الجهات
الحكومية الرئيسية واملنطقة التجارية املركزية بكل يسر وسهولة ،وذلك
بفضل موقعه املحاذي لطريق امللك فهد.
ً
يتكون املزيج التأجيري من ثالثة آالف وحدة ( 2447شقة و 102فيال و 348معرضا
ً
ً
ً
و 65مكتبا)؛ ويمثل مجمع القصر نموذجا رائدا للمجمعات السكنية املتكاملة والشاملة
باململكة ،حيث تستمتع األسر بتصميمه الحضري الرحب الذي يجمع الحدائق واملتنزهات
ً
واملدارس واملحالت التجارية .كما يجري حاليا إضافة الكثير من االستثمارات األخرى في

املدارس واملكاتب اإلدارية الحكومية مما يزيد من جاذبية املجمع كبيئة للعيش والعمل.
ً
ً
شهد مجمع القصر خالل عام 2016م إقباال متزايدا من الشركات والقطاعات الحكومية،
ً
ً
وما يزال يتلقى عددا كبيرا من الطلبات أو االستفسارات الخاصة بالتأجير كما أرسلت بعض
العروض لعدد من كبار الشركات .وتضم القائمة الحالية من املستأجرين بمجمع القصر
وزارة الخارجية وفندق ريتز كارلتون (سكن املوظفين) وشركة بودل للشقق املفروشة
ومستشفى الحمادي ومستشفى الحبيب (سكن االطباء وكبار املوظفين).

7-77777القصرمــول
ً
يوفر القصر مول بحلته الحديثة واملتطورة مقصدا للتسوق والترفيه لسكان وسط
ً
وجنوب وغرب الرياض على مساحة إجمالية تبلغ  ٢٥٠ألف متر مربع وتضم  350محال
ً
تجاريا وأماكن للترفيه العائلي ،إضافة إلى املطاعم واملقاهي .يوفر املول لزواره بيئة حديثة
ً
ً
ورحبة تعد مكانا مناسبا للتسوق والنشاطات االجتماعية والترفيه العائلي.
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تضم املتاجر واملطاعم ومراكز الترفيه بالقصر مول العديد من العالمات التجارية الشهيرة
مثل كارفور ( )Carrefourreوكوتون ( )Kotonوالحمي�ضي وإيتام( )Etamوإتش آند إم
( )H&Mوماذركير( )Mothercareوسواتش ( )Swatchوبوتس ( )Bootsوفيجن إكسبريس
( )Vision Expressوفوت لوكر ( )Foot Lockerوإيفانز ( )Evansونكست ( )Nextومانجو
( )Mangoوسويت بالنكو ( )Suit Blancoوماك ( )Macوبلو إيدج ( )Blue Ageوناعومي
( )Nayomiوسبورتس ون ( )SportsOneوماكس ( )Maxوريد تاغ ( )Red Tagوليندكس
( )Lindexوسبورتس ساك ( )SportsSacوكول هان ( )Cole Haanوكوش ( )Coachوشو
إكسبرس ( )Shoe Expressوصن ساند آند سبورت ( )Sun Sand & Sportsوساكو ()SACO
وعالم جمولي ونيكي أن مارك ( )Nichi in Markوهوم سنتر(.)Home Center
وطوال عام 2016م ،اهتم املول بتقديم تجربته الفريدة للمتسوقين واألسر الشابة ،بجانب
تقديم الفعاليات واألنشطة الترفيهية التي تجذب العائالت من مختلف أنحاء مدينة الرياض.

7-77777أبراج العزيزية
يقع مشروع أبراج العزيزية في مكة املكرمة في قلب حي العزيزية على شارع
األمير سلطان ،ويبعد املشروع مسافة  5,5كيلومتر فقط عن الحرم املكي
الشريف وثالث كيلومترات عن مشعر منى .ويضم املشروع سبعة أبراج منها
ً
ٌ
ثالث أبراج أمامية تطل على شارع األمير سلطان يتألف كل منها من 12طابقا
ً
ٌ
ً
ً
سكنيا ،وأربعة أبراج خلفية يتألف كل منها من  11طابقا سكنيا.
ً
ً
تشغل أبراج العزيزية مساحة تبلغ  76,486مترا مربعا وتضم  276شقة بمساحة سكنية
ً
ً
صافية تبلغ  40,472مترا مربعا ،باإلضافة إلى ستة معارض بمساحة إجمالية  2,135مترا
ً
مربعا .وقد تم تأجير األبراج ملدينة امللك عبد هللا الطبية التي جددت اتفاقية التأجير لثالث
أعوام مقبلة.

7-77777مجمع املصيف

الشامل على مساحة  2,2مليون متر مربع من األرض .ويضم املشروع  499فيال وأرا�ضي

ً
يعد مجمع املصيف السكني نموذجا آخر الستثمارات شركة دار األركان في توفير بيئات

مخصصة إلقامة املدارس واملساجد واملتنزهات وأرا�ضي أخرى مطورة للبيع بالجزء املتبقي

سكنية متميزة وعالية الجودة تستهدف قطاع املؤسسات .ويقع هذا املجمع السكني في حي

من أرض املشروع.

املصيف شمال مدينة الرياض ،ويتكون من  26فيال سكنية دوبلكس محاطة بمساحات

تضم محفظة التأجير  279فيال وهو العدد الذي تم استهدافه بالنسبة لشريحة املستأجرين

خضراء ومالعب لألطفال باإلضافة إلى مسبح .وقد استمر تأجير مجمع املصيف بالكامل

األفراد .وتركزت الجهود خالل عام 2016م على التأجير لشريحة الشركات باإلضافة

لشركة نسما منذ يونيو 2014م.

إلى شريحة األفراد والتي تزداد أهمية كل منهما في منطقة املدينة املنورة .وسوف تركز دار

7-77777مجمع فلل التالل

األركان خالل عام 2017م على إدخال مزيد من التحسينات على املجمع والصيانة املستمرة

يقع مشروع التالل جنوب غرب املدينة املنورة على طريق األمير سلطان بن عبد العزيز

وإدارة عمليات التطوير .كما يجري التخطيط إلدخال التحسينات على األماكن العامة

وداخل حدود منطقة الحرم النبوي الشريف .وتم تطوير املجمع بطريقة التطوير الحضري

وتنسيق الشوارع.
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القوائم المالية

8 8القوائم المالية
8 -88 -8قائمة الدخل للسنوات املالية من 2012م إلى 2016م

ُ
الجدول التالي يوضح قائمة الدخل للسنوات املالية الخمس األخيرة ،ولالطالع على التفاصيل يرجى مراجعة القوائم املالية املوحدة املدققة واإليضاحات املرفقة بها.

البيان ( بآالف الرياالت)
إيرادات العمليات
تكلفة املبيعات
مجمل الربح
مصاريف األعمال الرئيسة
صافي دخل السنة من األعمال الرئيسية
مصاريف تمويل
اإليرادات األخرى
صافي الدخل قبل مخصص الزكاة
مخصص الزكاة التقديري
صافي دخل السنة
ربحية السهم

٢٠١٦م

٢٠١٥م

٢٠١٤م

٢٠١٣م

٢٠١٢م

1٫٨٧٠٫٢٢٩
()١٫٠٧٨٫٢٨٦
٧٩١٫٩٤٣
()1٩٢٫٤٧٦
٥٩٩٫٤٦٧
()٣٥٣٫٥٣٦
١٢٫٨٤٦
٢٥٨٫٧٧٧
()٧٫٩٤٣
٢٥٠٫٨٣٤
٠٫٢٣

٢٫٢١١٫٣٤٩
()١٫٢٢٨٫١١٧
٩٨٣٫٢٣٢
()٢٤٣٫٨٢٤
٧٣٩٫٤٠٨
()٣٨٤٫٨٠١
١٣٫٨٧٥
٣٦٨٫٤٨٢
()٩٫٣٢٥
٣٥٩٫١٥٧
٠٫٣٣

٣٫٠٥٦٫٠٦٠
()١٫٧٥٦٫٨٠٥
1,299,255
()279,341
1,019,914
()493,294
62,895
589,515
()14,820
574,695
0,53

٢٫٩٣١٫١٦٨
()١٫٧٧٨٫٠٩٧
1,153,071
()182,692
970,379
()313,959
42,570
698,990
()17,528
681,462
0,63

٣٫٥٥٧٫٠٧٢
()٢٫١٦٣٫٣٦٦
1,393,706
()209,279
1,184,427
()264,086
93,626
1,013,967
()25,430
988,537
0,92
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8 -88 -8قائمة املركزاملالي للسنوات املالية من 2012م إلى 2016م

ُ
الجدول التالي يوضح البنود الرئيسة لقائمة املركز املالي للسنوات املالية الخمس األخيرة .ولالطالع على تفاصيل هذا الجدول يرجى مراجعة القوائم املالية املوحدة املدققة واإليضاحات
املرفقة بها.
البيان (بآالف الرياالت)

2016م

األصول املتداولة
األصول غير املتداولة
صافي األصول الثابتة
مجموع األصول

3,٤٨٢,٣٩١
٢٠,٩٣٧,٢٥٢
66,131
24,485,774

الخصوم املتداولة
الخصوم غير املتداولة
مجموع الخصوم

1,392,210
4,916,057
6,308,267

رأس املال
االحتياطى النظامي
أرباح مبقاة
مجموع حقوق املساهمين
مجموع الخصوم و حقوق ملساهمين
قيمة السهم الدفترية*

10,800,000
1,003,383
6,374,124
18,177,507
24,485,774
16,83

٢٠١٥م
األصول
4,361,742
20,875,085
68,416
25,305,243

٢٠١٤م

٢٠١٣م

٢٠١٢م

5,668,959
20,642,308
71,279
26,382,546

5,099,412
19,023,550
74,370
24,197,332

3,552,478
18,350,137
77,674
21,980,289

اإللتزامات
2,596,980
4,781,590
7,378,570

3,337,922
5,477,108
8,815,030

2,027,894
5,176,617
7,204,511

2,362,996
3,305,934
5,668,930

حقوق امللكية
10,800,000
978,300
6,148,373
17,926,673
25,305,243
16,60

* تم حساب قيمة السهم الدفترية بقسمة إجمالي حقوق املساهمين على إجمالي عدد األسهم القائمة بنهاية كل سنة مالية.

10,800,000
942,384
5,825,132
17,567,516
26,382,546
16,27

10,800,000
884,914
5,307,907
16,992,821
24,197,332
15,73

10,800,000
816,768
4,694,591
16,311,359
21,980,289
15,10

ً
مالحظة :نظرا ألغراض تجارية وعملية ،فإن الشركة تفصح عن تسجيل بعض أصولها العقارية بأسماء ممثلين لها أو وكالء عنها بعد أن تأخذ عليهم مستندات نظامية تحفظ حق الشركة في ملكيتها لتلك
ً
األصول .ولم تقم الشركة بذلك إال بعد أن حصلت على الرأي القانوني الذي يؤكد سالمة مثل تلك املمارسة وأنها تفيد وتحفظ حقوق مساهميها ،علما بأن هذا اإلجراء معمول به في بعض البنوك السعودية
املحلية والشركات التي قد تواجه بعض الصعوبات لدى كتابة العدل أو ألسباب تجارية.
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8 -88 -8النتائج التشغيلية
يوضح الجدول التالي املقارنة بين النتائج التشغيلية لعامي 2015م و 2016م.
البيان (بآالف الرياالت)
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح
مصاريف األعمال الرئيسية
صافي الدخل من األعمال الرئيسية
مصاريف تمويل
إيرادات اخرى
صافي الدخل قبل الزكاة
مخصص الزكاة
صافي الدخل السنوي
ربح السهم

 2016م
1,870,229
()1,078286
791,943
()192,476
599,467
353,536
12,846
258,777
()7,943
250,834
0,23

 2015م
2,211,349
()1,228,117
983,232
()243.824
739,408
384,801
13,875
368,482
9,325
359,157
0,33

8-88888اإليرادات
بلغت اإليرادات 1,870مليون ريال سعودي في عام 2016م  ،مقارنة بما قيمته
 2,211مليون ريال سعودي في عام 2015م ،بنسبة انخفاض قدرها ( .)٪15,43ويعود
االنخفاض في اإليرادات باألساس إلى انخفاض مبيعات األرا�ضي .وقد ارتفعت إيرادات
إدارة املمتلكات بمعدل ( )٪ 7لتبلغ  146مليون ريال سعودي خالل عام 2016م ،مقابل
مبلغ  136مليون ريال سعودي في عام 2015م ،ويعود ذلك إلى نمو نسب اإلشغال بعقارات
الشركة السكنية والتجارية املخصصة للتأجير في منطقتي الرياض واملدينة املنورة.
لم تحصل الشركة على أي عائدات من بيع العقارات السكنية في عام 2016م .كما بلغت
إيرادات مبيعات األرا�ضي 1,725مليون ريال سعودي خالل العام 2016م مقارنة بما قيمته

التغير ( +أو ) -
341,120149,831191,28951,348139,94131,265
1,029109,7051,382108,3230,10-

نسبة التغير٪
٪15.43٪12.20٪19.46٪21.06٪18.93٪8.12٪7.42٪29.77٪14.82٪30.16٪30.30-

 2,075مليون ريال سعودي في عام 2015م ،أي بانخفاض قدره ( )٪17ويرجع ذلك أساسا
إلى انخفاض مساحة األرا�ضي التي تم بيعها وانخفاض متوسط سعر البيع للمتر املربع
الواحد بحسب املوقع والحالة التطويرية لألرا�ضي املباعة مقارنة مع عام 2015م .وقد
بلغت املساحة اإلجمالية لألرض املباعة خالل عام 2016م  3,11مليون متر مربع وذلك
بانخفاض طفيف عن عام 2015م الذي شهد بيع  3,14مليون متر مربع من األرا�ضي.
تعترف الشركة بإيرادات بيع األرا�ضي عند توقيع عملية البيع واستالم حتى ()٪20
من قيمة العملية كدفعة مقدمة غير قابلة لالسترداد (عربون) ،في حين يتم إثبات باقي
القيمة في حساب الذمم املدينة ،على أن ال يتم إكمال إفراغ وتسجيل األرض باسم املشتري
إال بعد االنتهاء من سداد كامل قيمة البيع.

8-88888تكلفة اإليرادات

8-88888صافي اإليرادات(/مصاريف) األخرى

بلغت تكلفة اإليرادات  1,078مليون ريال سعودي في عام 2016م ،أي بنسبة ()٪57,7

بلغ صافي اإليرادات األخرى خالل عام 2016م ما يساوي 13مليون ريال سعودي ،مقارنة
بـ 14مليون ريال سعودي في عام 2015م .ويعود ذلك االنخفاض الطفيف إلى انخفاض
حجم الودائع مقابل حجم الودائع األعلى في عام 2015م.

إلى انخفاض الربح اإلجمالي الناتج عن مبيعات األرا�ضي خالل العام 2016م مقارنة بعام

8-88888صافي الدخل

2015م.

بلغ صافي الدخل  251مليون ريال سعودي لعام 2016م ،مقابل  359مليون ريال سعودي
ً
ً
ً
ً
في عام 2015م ،وبلغ ربح السهم 0,23رياال سعوديا لعام 2016م مقابل  0,33رياال سعوديا
ً
لعام 2015م .وإجماال ملا سبق ،يعود انخفاض صافي الدخل إلى انخفاض مبيعات األرا�ضي
وانخفاض هوامش األرباح على الرغم من انخفاض عمليات البيع واملصاريف اإلدارية

من إجمالي اإليرادات ،مقارنة بـما قيمته 1,228مليون ريال سعودي لعام 2015م ،أي
بنسبة ( )٪5 5,5من إجمالي اإليرادات ،ويعزى االرتفاع الطفيف في معدل تكلفة اإليرادات

8-88888مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية العامة
بلغت مصروفات البيع واملصروفات اإلدارية العامة  156مليون ريال سعودي في عام
2016م ،مقارنة بما قيمته  204مليون ريال سعودي في 2015م بنسبة انخفاض بلغت (.)٪24

وتكاليف التمويل مقارنة مع عام 2015م.

ويعود االنخفاض بشكل رئي�سي إلى انخفاض تكاليف الرواتب والخدمات االستشارية.

8-88888مصاريف التمويل

8 -88 -8السيولة و املوارد الرأسمالية

بلغ صافي تكاليف التمويل  354مليون ريال سعودي في عام 2016م ،مقابل  385مليون ريال

بلغت قيمة السيولة النقدية وما يعادلها في  31ديسمبر 2016م ما يساوي  582مليون ريال

سعودي في عام 2015م ،بنسبة انخفاض بلغت ( )٪8وبما يساوي  31مليون ريال سعودي.

سعودي مقابل  1,001مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2015م.

ويعود هذا االنخفاض بشكل أسا�سي إلى انخفاض متوسط الدين خالل عام 2016م عنه

8-88888التدفق النقدي

في عام 2015م.

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية للشركة لألعوام املالية 2015م و 2016م.
2016م

2015م

البيان (بماليين الرياالت)
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

951

491

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

()259

()449

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

()1,111

()176
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بلغ صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية  951مليون ريال سعودي في عام

9 9سياسة توزيع األرباح

2016م مقارنة بما قيمته  491مليون ريال سعودي في عام 2015م ،ويعزى هذا التغيير

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

اإليجابي بشكل أسا�سي إلى انخفاض مساحات األرا�ضي املطورة وبعض التغيرات األخرى
في رأس املال العامل خالل عام 2016م .وقد أدى انخفاض استثمارات الشركة في أرا�ضي
ومشاريع قيد التطوير إلى حدوث تدفق نقدي عام خارجي من األنشطة االستثمارية بلغ
259مليون ريال سعودي في 2016م مقابل  449مليون ريال سعودي في عام 2015م،
في حين بلغ صافي التدفق النقدي السالب من األنشطة التمويلية  1,111مليون ريال
سعودي ويعود السبب في املقام األول إلى سداد الشركة لصكوك  6بقيمة  1,125مليون
ريال سعودي في شهر نوفمبر من عام 2016م .

8-88888نفقات املشروعات واالستثمارات
شملت أولوياتنا للصرف على املشاريع مواصلة اإلنفاق على تطوير مشاريع البيئات السكنية
املتكاملة واالستثمار في تطوير األرا�ضي وفي شراء وتطوير العقارات االستثمارية املدرة
للدخل .وخالل عام 2016م ،أنفقت الشركة ما قيمته  1,012مليون ريال سعودي
على تطوير األرا�ضي في املقام األول ولالستحواذ على مساحات من األرا�ضي بقيمة
 553مليون ريال سعودي في النصف األول من عام 2016م .وربما تتأثر قيمة اإلنفاق

وبعد إجراء اختبارات الفائض والتصفية ملعرفة جواز توزيع األرباح من عدمه .وينص
النظام األسا�سي للشركة في مادته ( )43في حال توزيع أرباح نقدية على املساهمين ،أن توزع
أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم الزكاة وتجنيب ( )%10من صافي الدخل لتكوين
احتياطي نظامي .ويوزع الباقي على املساهمين على أن ال يقل عن ( )%5من رأس املال املدفوع.
ً
ونظرا ملا شهده القطاع العقاري خالل عام 2016م من تطورات على الصعيد التشريعي
كتطبيق الرسوم على األرا�ضي البيضاء وتداعيات الواقع االقتصادي باإلضافة إلي العقبات
التي تعانيها الشركة في الحصول على االعتمادات والتراخيص ملشاريعها التطويرية الضخمة
التي تتطلب سنوات من العمل والجهد حتى يتم إكمال هذه املشاريع ،فقد كان لهذه
التطورات والتداعيات أكبر األثر في عدم توزيع األرباح للعام ٢٠١٥م من منطلق الحرص
على تحقيق أهداف الشركة على املدى البعيد و مراعاة املصلحة العامة لجميع املساهمين.

10البرنامج التمويلي
10

على املشاريع وتوقيتاتها بعدد من املخاطر ،حيث نعتقد أنه يمكن تلبية متطلبات اإلنفاق
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على مشاريعنا من خالل مزيج من التدفقات النقدية يضم العمليات والتمويل الخارجي من

تواصل دار األركان التزامها باالستراتيجية التمويلية على نهج رؤيتها ،حيث تركز الشركة

مصادر متنوعة.

بشكل أسا�سي على التنسيق بين الدورة االستثمارية ملشروعاتها ،والتي تمتد من ثالث

إلى خمس سنوات ،وتوقيت استحقاق ما استدانته من أموال لتمويل تلك املشروعات.

كالبيع على الخارطة ،وكذلك استكشاف أسواق الصكوك الدولية األخرى .كما استطاعت
ً
الشركة أيضا تكوين محفظة من العقارات القابلة للتأجير والتي يمكن استغاللها كأصول

املحلية .وفي هذا الصدد ،بدت االستراتيجية التمويلية للشركة واضحة في إصدار سلسلة

مدرة للدخل لضمان الحصول على قروض من املؤسسات املالية .وفي نفس الوقت ،تثق

وتواصل الشركة سعيها لتنويع مصادر التمويل كي ال تعتمد بشكل كامل على املصارف
من الصكوك اإلسالمية املحلية والدولية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على مدى
السنوات العشر املاضية ،حيث طرحت الشركة ست إصدارات صكوك دولية وإصدار
واحد لصكوك محلية.
بلغ إجمالي األموال التي تم جمعها من تلك الصكوك  12,8مليار ريال سعودي ،تم

دار األركان في العالقات التي أرستها مع املستثمرين في الصكوك الدولية على مدى السنوات
العشر املاضية ،وبفضل سجلها املتميز ،سوف تواصل دار األركان االحتفاظ بهذه العالقة
واستثمارها في الدخول إلى أسواق املال املحلية والدولية لطرح اصدارات من الصكوك
اإلسالمية..

سداد  9,6مليار ريال سعودي منها بنهاية عام 2016م ،في حين يستحق سداد مبلغ
ً
 3,2مليار ريال سعودي املتبقية خالل السنتين إلى الثالث سنوات القادمة .ووفقا لسياسة
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التنويع االقتصادي ،نجحت الشركة في إقامة عالقات جيدة مع املصارف املحلية واإلقليمية

ً
ً
تتوافق كافة صيغ التمويل التي حصلت عليها الشركة محليا أو دوليا مع مبادئ الشريعة

والدولية استطاعت من خاللها الحصول على قروض متوسطة وطويلة األجل أغلبها

اإلسالمية ،وتتبع صيغ معامالت اإلجارة واملرابحة ،وفيما يلي وصف للديون التي تم

من خالل صيغ املرابحة واإلجارة لألغراض العامة للشركة .وبلغ إجمالي املبلغ املستحق

سدادها وكذلك املستحقة منها بنهاية عام 2016م.

في نهاية عام 2016م ،مبلغ  2,09مليار ريال سعودي.
وقد بلغت نسبة تمويل الصكوك الدولية اإلسالمية إلى إجمالي قيمة التمويل بنهاية عام
2016م ما يقرب من ( ، )٪60في حين بلغت نسب املرابحة واإلجارة مع البنوك املحلية

10111110تفاصيل املديونية واالنخفاض في التمويل بنهاية عام 2016م
بنهاية عام 2016م ،حصلت الشركة على تمويل صافي بقيمة  400مليون ريال سعودي.

واإلقليمية ( . )٪40وسوف تواصل االستراتيجية التمويلية للشركة في املستقبل نهجها

ونجحت الشركة في سداد اإلصدار السادس من الصكوك والبالغ قيمته  1,1مليار ريال

في التركيز على تنويع مصادر التمويل بشكل أكبر ،بما في ذلك الحصول على تمويل

سعودي؛ كما استطاعت سداد بعض مستحقات تسهيالت املرابحة الثنائية املحلية والبالغة

محدد من املصارف املحلية واإلقليمية عبر صيغ تمويلية ترتبط بتنفيذ املشروعات

 384مليون ريال سعودي.
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تفاصيل املديونية بنهاية عام 2016م
التسهيالت اإلسالمية الثنائية
(مليون ريال سعودي)
مرابحة  -مصرف محلي
مرابحة  -مصرف محلي
مرابحة – مصرف محلي
مرابحة – مصرف محلي
مرابحة – مصرف محلي

(البنك العربي)
(البنك العربي)
بنك مسقط 1
بنك مسقط 2
بنك مسقط 3

السداد

املبلغ
األصلي

تاريخ بداية
التمويل

رصيد
املدفوع
اإلضافات
رصيد
بداية املدة أثناء 2016م أثناء 2016م نهاية املدة

تاريخ
االستحقاق

تسديد ربع سنوي
تسديد نصف سنوي
تسديد ربع سنوي
تسديد ربع سنوي
دفعة واحدة

400
130
100
175
400

 12نوفمبر 2013م
 2فبراير ٢٠١٥م
 11يوليو 2011م
 26مارس 2015م
 14ديسمبر 2016م

133
130
20
163
-

400

133
65
20
16
-

65
147
400

 31ديسمبر 2016م
 31أكتوبر 2017م
 31ديسمبر 2016م
 30سبتمبر 2022م
 14مايو 2023م

مرابحة – مصرف محلي بنك اإلنماء

تسديد ربع سنوي  -من
الربع الثاني لعام 2016م

300

 11يونيو 2015م

300

-

13

287

 31مايو 2027م

إجارة– مصارف دولية داخل اململكة

تسديد ربع سنوي

1,427

 11يوليو 2015م

1,312

-

118

1,194

 31يوليو 2020م

مرابحة – مصارف دول مجلس التعاون
الخليجي داخل اململكة

تسديد ربع سنوي

113

 7مايو 2013م

19

-

19

-

 12يناير 2016م

اإلجمالي

2,645

2,077

400

384

2,093

بلغت نسبة صافي الدين إلى إجمالي األصول ( )٪22في نهاية عام 2016م .كما انخفض الرصيد النقدي الختامي إلى  582مليون ريال سعودي في نهاية عام 2016م مقابل  1مليار ريال سعودي
بنهاية عام 2015م .ويعود هذا االنخفاض بشكل أسا�سي إلى سداد اإلصدار السادس من الصكوك في نوفمبر 2016م بقيمة  1,12مليار ريال سعودي.

ملخص املرابحات والصكوك
تاريخ االستحقاق
2017م
2018م
2019م
2020م
2021م

اإلجمالي

الرصيد القائم

بماليين الرياالت السعودية
املرابحة

الصكوك

5,281

2,093

3,188

332
2,035
1,859
349
706

332
347
359
349
706

1,688
1,500
-
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10111110سداد إصدارالصكوك السادس بقيمة  300مليون دوالرأمريكي
في  25نوفمبر من عام 2016م ،قامت شركة دار األركان بسداد مبلغ  1,12مليار ريال
سعودي مقابل اإلصدار السادس من الصكوك اإلسالمية التي صدرت عام 2013م.

11تعامالت األطراف ذوي العالقة
11
خالل عام 2016م دخلت الشركة فى معامالت مع أطراف ذات عالقة ،واتبعت الشركة
في هذه املعامالت نفس الشروط واألسس املتبعة مع الغير .وال ترتبط هذه التعامالت بمدة
معينة ويتم الحصول على املوافقات الالزمة عليها أثناء اجتماع الجمعية العمومية وذلك
لترخيص تعامالت العام الحالي والعام القادم .وفيما يلي ملخص لتلك التعامالت:
الشركة السعودية لتمويل املساكن «سهل»
تدخل الشركة في معامالت مع الشركة السعودية لتمويل املساكن «سهل» في سياق األعمال
ً
العادية .وتعتبر شركة «سهل» طرفا ذا عالقة ،حيث تمتلك دار األركان حصة في «سهل»
تبلغ نسبتها ( )٪15تعادل قيمة  30مليون سهم من أصل  200مليون من األسهم الصادرة.
ويضم مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل املساكن «سهل»أعضاء من مجلس إدارة
دار األركان وهم :أ /يوسف عبدهللا الشالش وأ/هذلول صالح الهذلول وأ/عبداللطيف
عبدهللا الشالش ود/عبد الرحمن حمد الحركان .وبالنسبة لطبيعة هذه املعامالت ،فهي
ً
تمويل لعمالء شركة دار األركان لشراء مساكن .وبناء على رغبة العميل ،يتم اختيار «سهل»
كممول لشراء املساكن .وخالل عام 2016م لم يكن هنالك تعامالت مع شركة سهل،
وال يوجد أي رصيد قائم أو مستحق لدى ذلك الطرف أو له.

11 111 11شركة تطويرخزام العقارية
شركة تطوير خزام العقارية هي طرف ذو عالقة ،حيث تمتلك دار األركان فيها ما نسبته
( )٪51بعدد حصص يبلغ  27,554,651من إجمالي عدد الحصص البالغ .54,028,728
ً
ويضم مجلس مديري شركة تطوير خزام أعضاء من مجلس إدارة شركة دار األركان أيضا
و هم أ/عبداللطيف عبدهللا الشالش و د /عبد الرحمن حمد الحركان .طلبت إدارة شركة
تطوير خزام العقارية استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع دار األركان بربح رمزي
(فى بداية عام 2016م  ،بلغ الرصيد االفتتاحي  194,25مليون ريال سعودي) ،على أن يكون
سحب العائد تحت الطلب لتوفير احتياجاتها لتمويل رأس املال العامل .خالل العام 2016م،
أعادت الشركة سداد مبلغ وقدره  1,13مليون ريال سعودي من هذه املبالغ املدفوعة
ً
مقدما ،باإلضافة إلى عائد وقدره  0,24مليون ريال سعودي للمتطلبات التشغيلية .وبذلك
أصبح الرصيد الختامي املستحق لهذا الطرف ذي العالقة بتاريخ  31ديسمبر 2016م مبلغ
وقدره  193,36مليون ريال سعودي .وقد تمت املوافقة على هذه التعامالت خالل اجتماع
الجمعية العمومية العادية بتاريخ  1مايو 2016م ،وبإمكان الشركة تسديد املبلغ وتسوية
الرصيد في أي وقت.

11 111 11بنك الخير
بنك الخير هو طرف ذو عالقة وهناك أعضاء في مجلس إدارته من أعضاء مجلس إدارة دار
األركان وهم :أ /يوسف عبدهللا الشالش ،وأ/هذلول صالح الهذلول (حتى  12مايو 2016م) ،
وأ/ماجد عبدالرحمن القاسم ،وأ/عبداللطيف عبدهللا الشالش .كلفت الشركة بنك الخير
بتقديم االستشارات املالية العامة في صفقة معينة في سوق املال بحيث تكون متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية والدعم اإلداري إلصدار الصكوك الدولية .خالل عام 2016م
لم تتكبد الشركة أتعاب أومصروفات باستثناء الرصيد االفتتاحي البالغ  100الف ريال
سعودي ،وهو ما تبقى من املبلغ املدفوع في وقت سابق أو الذي سيتم دفعه /تسويته
خالل عام 2017م.
59
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11 111 11الخيركابيتال
تعد شركة الخير كابيتال من األطراف ذات العالقة حيث تمتلك دار األركان حصة ()٪34
فيها تعادل قيمة  10,200,000سهم من إجمالي عدد األسهم الصادرة والبالغ  30مليون سهم.
هناك أعضاء في مجلس إدارة الخير كابيتال من بين أعضاء مجلس إدارة دار األركان وهم:
أ /يوسف عبدهللا الشالش و أ/هذلول صالح الهذلول و أ/عبداللطيف عبدهللا الشالش.
تقوم الخير كابيتال بتقديم االستشارات املالية العامة وتمثيل وتقديم املستندات نيابة
عن دار األركان لهيئة السوق املالية وتداول والهيئات القانونية األخرى ،ومراجعة األمور
الخاصة بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتقديم الدعم اإلداري إلصدار الصكوك الدولية
املصدرة ،واإلغالق الجزئي املبكر إلصدار الشركة من الصكوك وتأجير العقارات مباشرة
ومن الباطن .خالل عام 2016م لم تتكبد الشركة أي أتعاب أومصروفات وال يوجد رصيد
مستحق ينبغي دفعه أو تسويته.

12المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
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§
§
§

§
§
§
§

§هبوط أسعار النفط بشكل حاد.
§التعقيدات السياسية واالقتصادية على الصعيد اإلقليمي.
§مدى توفر مصادر التمويل ذات التكلفة الفعالة للقيام باستثمارات رأسمالية كبيرة
لتحقيق أهداف الشركة في النمو.
§االعتماد على النمو الشامل للقطاع العقاري واالقتصادي ،حيث يمكن أن يؤثر أي
تباطؤ طويل املدى بشكل سلبي على نمو الشركة.
§االعتماد على املقاولين واالستشاريين في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ،حيث أن عدم
ً
التزام أي منهم باالتفاقيات قد يؤثر سلبا على نسب إنجاز املشاريع والربحية.
ً
§قد تتأثر تكاليف مشاريع الشركة سلبا بأي زيادة غير متوقعة في أسعار املواد وأسعار
القوى العاملة.
§رسوم االرا�ضي البيضاء وتبعاتها.

§ §التقلبات في القطاع العقاري.

ً
تعتمد ربحية الشركة على إيجارات املباني وأيضا علي بيع األرا�ضي ،لذا فإن التقلبات
الجوهرية غير املواتية في القطاع العقاري قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
§ §تأثر عقود اإليجار طويلة األجل باملتغيرات في السوق مع مرور الوقت ال يوجد
ضمان بأن الزيادات التي تحددها الشركة وقت إبرام عقود اإليجار طويلة األجل ستكون
كافية لتعويض الشركة عن الزيادة في تكاليف التشغيل أو معدالت التضخم أو أن تكون
هذه الزيادات موازية ملعدالت النمو التي تطرأ على القيم اإليجارية عند حلولها .وبالتالي،
ٍ
فإن ذلك قد يؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
§ §ارتفاع بعض مصروفات التشغيل والصيانة
تشمل نفقات الشركة الدورية مصاريف تشغيل وصيانة املجمعات السكنية واملراكز
التجارية التابعة لها بغرض الحفاظ عليها ،حيث تحتاج تلك املجمعات السكنية واملراكز
التجارية إلى الصيانة املستمرة للحفاظ على حالتها التشغيلية في أفضل مستوياتها
ولاللحتفاظ بجاذبيتها للمستأجرين والزوار .وفي حال ارتفاع هذه املصاريف عن القدر
ً
املتوقع لها نظرا لعدة عوامل من ضمنها زيادة تكاليف العمالة ،وتكاليف العقود مع الغير،
وتكاليف اإلصالح والصيانة ،أو عدم استطاعة الشركة نقل عبء تلك النفقات واستردادها
من املستأجرين ،فإنه سيكون هناك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
§ §تضخم األسعار في بعض انحاء اململكة وارتفاع الفائدة قد يحدان من جاذبية السوق
العقاري
إن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بزيادة الحد األق�صى لنسبة مبلغ التمويل
العقاري لتصل إلى  ٪85من قيمة املسكن ،إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض
التمويلية والعقارية عوامل من شأنها أن تحد من جاذبية السوق العقارية .وعلى الجانب
األخر ،أدى إحجام بعض املواطنين عن الشراء وحالة الترقب في السوق العقاري

خالل فترة زمنية – بعد القرارات األخيرة املتعلقة بفرض الرسوم على األرا�ضي البيضاء
ٍ
داخل النطاق العمراني ،إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
§ §باإلضافة إلى املخاطر املذكورة أعاله ،سوف نلقي الضوء على املخاطر الواردة
في القوائم املالية املدققة وهي:
§ §مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي عبارة عن الخسارة املالية في حال عدم قدرة أحد أطراف األداة املالية
على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،وتنشأ بشكل أسا�سي من األرصدة لدى البنوك واملستحقة
من جهات ذات عالقة والذمم املدينة والذمم املدينة األخرى.
تقوم دار األركان بإيداع أرصدتها في عدد من املؤسسات املالية ذات القدرات االئتمانية
العالية ولديها سياسة للحد من حجم أرصدتها املودعة في كل مؤسسة مالية .وتخضع
الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى لشروط (عدم وجود ائتمان) ولكن في بعض
الحاالت تكون هناك جداول دفع لبعض العمالء أو يطلبون الدفع على فترات مختلفة،
وفي هذه الحاالت تكون الشركة معرضة ملخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ املستحق
من هؤالء العمالء ،غير أنه في هذه الحاالت تقوم الشركة بتأجيل التسليم النهائي أو حيازة
ً
املمتلكات للتقليل من املخاطر ،حتى يتم دفع املبلغ بالكامل وفقا للعقد ،ويتم بصفة دورية
ً
إكمال مراقبة األرصدة ومتابعتها وبالتالي يكون تعرض الشركة للخسائر محدودا مع وجود
مخصصات مناسبة للمبالغ املشكوك في تحصيلها ،عند الحاجة لذلك.
§ §مخاطر معدالت العمولة
تتعلق مخاطر معدالت العمولة بالتغير في معدالت العمولة املتاحة عند إعادة التفاوض
حول األدوات املالية التي تتأثر باألوضاع املالية الحالية للسوق العالمي .وتتعرض شركة
دار األركان ملخاطر معدالت العموالت فيما يتعلق بتعهدات العمولة العائمة التي يتم
املوافقة عليها لتسهيالت املرابحة اإلسالمية األخرى طويلة األجل (قروض متجددة) والتي
يتم الحصول عليها من بنوك محلية .ويتم إعادة التفاوض حول معدالت القروض املتجددة

قصيرة األجل عند تجديد كل عرض للحصول على أفضل معدل عمولة لعكس املواصفات
املالية للشركة وتصورها للمخاطر.
تتبع شركة دار األركان سياسة مقايضة أسعار عمولة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
إلدارة مخاطر معدالت العمولة ،وتعتمد معدالت العمولة للقروض العاملية للشركة
على أسعار ليبور في حين تعتمد قروضها املحلية على أسعار سايبور ،وبالتالي فإن تعرض
الشركة ملخاطر العموالت متفاوت وفقا للتغيرات في أسعار ليبور وسايبور.
§ §مخاطر السيولة
هي مخاطر تعرض شركة دار األركان لصعوبات في االعتراف باملوجودات أوالحصول
على األموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية .وتدار مخاطر السيولة
عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر األموال والتدفقات النقدية الناشئة عن االعتراف
باملوجودات ملقابلة أية التزامات حالية ومستقبلية.
§ §مخاطر العمالت األجنبية
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
و تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن دار األركان غير معرضة
ملخاطر عمالت جوهرية حيث أن العملة الرئيسية التي تتعامل بها هي الريال السعودي وهو
ً
ثابت حاليا بهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.
§

§القيمة العادلة لألدوات املالية

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في
ذلك و بشروط تعامل عادلة .وحيث أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للتكلفة
التاريخية ،فقد تظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ،وتعتقد اإلدارة
أن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية.
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13التنظيم واإلدارة
13

وعضوان غير تنفيذيين وسبعة أعضاء مستقلين .ويعقد املجلس اجتماعات دورية ربع
سنوية بدعوة من رئيسه ،وكذلك في أي حالة طارئة يرى فيها املجلس ضرورة النعقاده.

13 113 13تشكيل مجلس اإلدارة
ً
أدار الشركة خالل عام 2016م مجلس إدارة مكون من  11عضوا؛ عضوان تنفيذيان
اسم العضو

م

وخالل عام 2016م ،عقد املجلس أربع اجتماعات ،وكان حضور أعضاء املجلس كما هو
موضح أدناه:

الصفة

تصنيف أعضاء املجلس

عدد اإلجتماعات التي حضرها

رئيس املجلس

غير تنفيذي

4

الشركة السعودية لتمويل املساكن
بنك الخير
شركة الخير كابيتال

تنفيذي

3

الشركة السعودية لتمويل املساكن
بنك الخير
شركة الخير كابيتال
شركة تآزر

4

1

يوسف بن عبدهللا الشالش

2

عبداللطيف بن عبدهللا الشالش

العضو املنتدب

3

د .عبدالرحمن بن حمد الحركان

عضو

تنفيذي

4

هذلول بن صالح الهذلول

عضو

مستقل

4

5

خالد بن عبدهللا الشالش

عضو

غير تنفيذي

4

6

طارق بن محمد الجارهللا

عضو

مستقل

4

7

عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

عضو

مستقل

4

8

ماجد بن رومي الرومي

عضو

مستقل

3

9

أحمد بن محمد عثمان الدهش

عضو

مستقل

2

10
*11

عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

الشركة السعودية لتمويل املساكن
الشركة السعودية لتمويل املساكن
بنك الخير (حتى  ١٢مايو ٢٠١٦م)
شركة الخير كابيتال

ماجد بن عبدالرحمن القاسم

عضو

مستقل

4

عبدالعزيز إبراهيم محمد املانع

عضو

مستقل

٢

بنك الخير
ً
اعتبارا من  ٢٣يونيو ٢٠١٦م

صالح بن مريخان املطيري

عضو

مستقل

٢

حتى  ٢٣يونيو ٢٠١٦م

* ٢٣يونيو ٢٠١٦م

13 113 13سجل حضور اجتماعات املجلس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*١١

اسم العضو
يوسف بن عبدهللا الشالش
عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
د .عبدالرحمن بن حمد الحركان
هذلول بن صالح الهذلول
خالد بن عبدهللا الشالش
طارق بن محمد الجارهللا
عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
ماجد بن رومي الرومي
أحمد بن محمد عثمان الدهش
ماجد بن عبدالرحمن القاسم
د .عبدالعزيز إبراهيم محمد املانع
صالح بن مريخان املطيري

 ٢٢فبراير

 ٢٢مايو

 ١أغسطس

 ٢٢ديسمبر

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
X
ü
ü
ü
ü
ü
X
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
X
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
X
ü
ü

ü

ü

13 113 13لجان املجلس
مقدمة :تتكون لجان املجلس من ثالث لجان ،وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واملكافآت -ولجنة املراجعة ،وتشكيلها كما يلي:
13111113اللجنة التنفيذية وتتكون من:
م
1
٢
٣
٤
5

اسم العضو
يوسف بن عبدهللا الشالش
عبداللطيف بن عبدهللا الشالش
د .عبدالرحمن بن حمد الحركان
طارق بن محمد الجارهللا
ماجد بن عبدالرحمن القاسم

الصفة
ً
رئيســا
ً
عضــوا
ً
عضــوا
ً
عضــوا
ً
عضــوا

عدد االجتماعات التي حضرها

مالحظات

٤
٤
٤
٤
-

تم تعينيه في  ٢٣يونيو ٢٠١٦م
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مهام واجتماعات اللجنة

من اإلدارة التنفيذية واملتعلقة بالوضع التناف�سي للشركة والعوامل التنظيمية واملالية

متابعة تطبيق استراتيجية الشركة من خالل اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية

والتقنية األخرى التي تؤثر على استراتيجية الشركة طويلة املدى ،واعتماد التوصيات

وتنفيذها ،ومراجعة قيم ورؤية وأهداف الشركة وسياساتها التي تحدد النهج العام للشركة

املتعلقة بوضع سياسات وأنظمة املوارد البشرية ومراجعة وتقييم الخطط السوقية

في تنفيذ أعمالها والتوصية بتبنيها ،ومتابعة خطط التمويل املختلفة الستثمارات الشركة،

واألنماط التنافسية املوضوعة من قبل اإلدارة التنفيذية وتقييم أثرها على أعمال الشركة.

وتقديم النصح فيما يتعلق باالستثمارات الرئيسة واملهمة في الشركة واملتمثلة بالدخول

وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م أربع اجتماعات.

في اندماجات و/أو مشاريع مشتركة و/أو الحصول على تمويل للمشاريع ،والتأكد من مطابقة
تخصيص املوارد لتنفيذ استراتيجيات الشركة مثل استراتيجية التمويل واستراتيجية
املوارد البشرية ،ووضع معايير اختيار الرئيس التنفيذي والقيادات العليا في اإلدارة
التنفيذية واإلشراف على تطبيقها ،ومراجعة وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية من حيث

13111113لجنة املراجعة :
ً
خالل أول إجتماع ملجلس اإلدارة الجديد في دورته التي بدأت اعتبارا من  23يونيو
2016م ،رشح املجلس تشكيل لجنة املراجعة بغرض تسيير املهام على أن يتم التصويت

تحقيق األهداف االستراتيجية املوضوعة ومراقبة ومعالجة أي انحرافات ،ومراجعة

على اختيار أعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها في اجتماع الجمعية
ً
العامة القادم إن شاء هللا وذلك تنفيذا للمادة ( )101من نظام الشركات الجديد  .تتكون

حسب معطيات السوق واملتطلبات الداخلية األخرى ،ومراجعة التقارير الدورية املقدمة

لجنة املراجعة من:

الخطط االستراتيجية بشكل دوري (ربع سنوي) بهدف تقييمها وتعديلها إذا دعت الضرورة

الصفة

عدد االجتماعات التي حضرها

اسم العضو

م
1

طارق بن محمد الجارهللا

ً
رئيسـا

٦

2

هذلول بن صالح الهذلول

ً
عضــوا

٦

3

ماجد بن عبدالرحمن القاسم

ً
عضــوا

٦

4

ماجد بن رومي الرومي

ً
عضــوا

٦

مالحظات

مهام واجتماعات اللجنة
§ §املراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق اإلطالع علي سجالتها ووثائقها
وطلب أي إيضاح أو بيان من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب

واستقالليتها في تنفيذ األعمال واملهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة ،ومراجعة
واعتماد خطط التدقيق السنوية وكافة التغيرات الرئيسية بهذه الخطة ،والتأكد
من مدى التزام إدارة املراجعة الداخلية باملعايير الدولية للممارسة املهنية للمراجعة

من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة

الداخلية ،ودراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

للملحوظات الواردة فيها.

§ §التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم

§ §دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه،
ً
وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس

خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة ،ودراسة

قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب

املالحظات الصادرة من املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم بشأنها،

من املساهمين بنسخة منه ،ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

بعد التأكد من استقالليتهم ،ومتابعة أعمال املحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل

واالطالع على خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء ملحوظات اللجنة عليها
ومناقشة كافة األمور التي تندرج ضمن مهام اللجنة في اجتماعات دورية منتظمة مع
املحاسب القانوني.

§ §تقييم فعالية إدارة مخاطر الشركة والخطوات التي تتخذها اإلدارة لرصد ومعالجة
تلك املخاطر،

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

على سياسات املطابقة ودليل االلتزام ،وتقييم سياسات املطابقة وااللتزام بشكل

ما يستجد من لوائح ومبادرات وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة ،والبت في أية

منتظم وضمان كفاءة التنفيذ واإلشراف على جهود الشركة في االلتزام بالسياسات

خالفات تنشأ بين إدارة الشركة واملحاسب القانوني بخصوص نطاق أعماله وكيفية
القيام بها.
§ §اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها

§ §اإلشراف على أعمال إدارة املطابقة وااللتزام والتحقق من مدى فعاليتها ،واملوافقة

وقواعد السلوك املنهي واألنظمة ذات الصلة .وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م
ست اجتماعات .وقد قامت اللجنة بدراسة ومناقشة القوائم املالية الربعية والسنوبة
للعام 2016م ورفع التوصيات الالزمة للمجلس.
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13111113لجنة الترشيحات واملكافآت وتتكون من:
اسم العضو

م
1

ماجد بن عبدالرحمن القاسم

٢

يوسف بن عبدهللا الشالش

٣

خالد بن عبدهللا الشالش

٤

عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

5

أحمد بن محمد عثمان الدهش

5

د .عبدالعزيز إبراهيم محمد املانع

الصفة

عدد االجتماعات التي حضرها

ً
رئيسـا
ً
عضــوا
ً
عضــوا
ً
عضــوا
ً
عضــوا
ً
عضــوا

مالحظات

٣
٣
٣

استقال في  ٢٣يونيو ٢٠١٦م

٣

استقال في  ٢٣يونيو ٢٠١٦م

-

تم تعينيه في  ٢٣يونيو ٢٠١٦م

-

تم تعينيه في  ٢٣يونيو ٢٠١٦م

مهام واجتماعات اللجنة

وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه ،والتأكد بشكل دوري من استقاللية األعضاء وعدم

التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ،واملراجعة السنوية لالحتياجات

وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى ،ووضع
ً
سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وفقا ملعايير

للعضوية ،ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصيات في شأن التغييرات التي يجب إجراؤها،

ترتبط باألداء .وقد عقدت اللجنة خالل عام 2016م ثالث اجتماعات.

املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية املجلس وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة

14المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
14
فيما يلي قائمة توضح املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى املكافآت واألجور من الشركة خالل العام املالي 2016م.
أعضاء املجلس
التنفيذيين

أعضاء املجلس غير
التنفيذيين /املستقلين

كبارالتنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات (بما فيهم
الرئيس التنفيذي واملديراملالي)

املكافآت والتعويضات

-

-

٦٫١٦٤٫٤٠٠

البدالت

-

-

٢٫٥٧٨٫٥٤٠

املكافآت الدورية والسنوية

-

-

-

الخطط التحفيزية

-

-

٥١٣٫٧٠٠

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

-

-

-

البيان

15وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في
15
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام 2016م
عدد األسهم في
بداية العام

نسبة امللكية في
بداية العام

صافي التغير
في عدد األسهم
خالل العام

إجمالي األسهم
في نهاية العام

إجمالي نسبة
التملك في نهاية
العام

يوسف بن عبدهللا الشالش

رئيس مجلس اإلدارة

1,000

%0.0٠٠١

0

1,000

%0.0٠٠١

مباشرة

هذلول بن صالح الهذلول

عضو مجلس اإلدارة

خالد بن عبدهللا الشالش

عضو مجلس اإلدارة

ماجد بن عبدالرحمن القاسم

عضو مجلس اإلدارة

الصفة

االسم

صفة امللكية

٨٫٠٢٨٫٨٥٠

%0٫٧٤٣٤

٠

8,028,850

%0٫٧٤٣٤

مباشرة

٦٩٫٦٢٣٫٢٩٣

%6.٤٤٦٦

()٤١٫٩٠٠٫٠٠٠

٢٧,٧٢٣,٢٩٣

%2,٥٦٧٠

مباشرة

957

٪٠٫٠٠٠١

-

957

%0,٠٠٠١

ملكية أقارب من الدرجة األولى

٢٫٨٤٤٫٥٥٠

%0.٢٦٣٤

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٨٤٤٫٥٥٠

%0,٣٥٦٠

مباشرة

639,154

%0.٠٥٩٢

٠

639,154

%0,٠٥٩٢

ملكية أقارب من الدرجة األولى

طارق بن محمد الجارهللا

عضو مجلس اإلدارة

3,000

٪٠٫٠٠٠٣

٠

3,000

%0,٠٠٠٣

مباشرة

عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

عضو مجلس اإلدارة

٢٫٨٤٩٫٥٥٠

%0.٢٦٣٨

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٨٤٩٫٥٥٠

%0,٣٥٦٤

مباشرة

ماجد بن رومي الرومي

عضو مجلس اإلدارة

٢٫٨٤٤٫٥٥٠

%0.٢٦٣٤

١٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٨٤٤٫٥٥٠

%0,٣٥٦٠

مباشرة

عبداللطيف بن عبدهللا الشالش

عضو مجلس اإلدارة

8,137,550

%0.٧٥٣٥

١٫٠٠٠٫٠٠٠

9,137,550

%0,٨٤٦١

مباشرة

أحمد بن محمد عثمان الدهش

عضو مجلس اإلدارة

2,005,104

%0.١٨٥٧

٠

2,005,104

%0.١٨٥٧

مباشرة

عبدالرحمن بن حمد صالح الحركان
عبدالعزيز بن إبراهيم محمد املانع

عضو مجلس اإلدارة

١٠٫٠٠٠

%0.٠٠٠٩

٠

١٠٫٠٠٠

%0.٠٠٠٩

مباشرة

عضو مجلس اإلدارة

-

%0.٠٠٠٠

١٫٣٠٠

١٫٣٠٠

%0,٠٠٠١

مباشرة

صالح بن مريخان الجبرين املطيري (شخصه)

-

-

%0.٠٠٠٠

٠

-

٪٠٫٠٠٠٠

مباشرة

صالح بن مريخان الجبرين املطيري
(ممثل الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية)

عضو مجلس اإلدارة

1,000

%0.٠٠٠١

()١٫٠٠٠

-

%0,٠٠٠٠

ملكية الهيئة العامة للتأمينات
االجتماعية

أحمد بن صالح سلمان الدحيالن

مدير املراجعة الداخلية

80,000

%0.٠٠٧٤

٠

80,000

%0,٠٠٧٤

مباشرة

اإلجمالي

٩٧,٠٦٨,٥٥٨

%٨.٩٨٧٨

()٣٧,٨٩٩,٧٠٠

٥٩,1٦٨,٨٥٨

%5.٤٧٨٦

67
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16وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
16
التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتملكهم  ٪5أو أكثر ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل العام 2016م
االسم

تاريخ اإلخطار

عدد األسهم

نسبة امللكية

شركة بوينت

 7يناير 2016م

70,280,303

٪٦.507

املحدودة

 16فبراير 2016م

43,723,044

٪٤.048

17حوكمة الشركة
17

ً
استرشادا بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،اعتمد مجلس اإلدارة
الئحة حوكمة شركة دار األركان مع األخذ في االعتبار الوفاء بحقوق املساهمين والعمالء
واملوظفين وجميع أصحاب املصالح وتعزيز العالقة معهم وحماية مصالحهم .وبموجب
الئحة الحوكمة ،تلتزم الشركة بمبادئ الشفافية واإلفصاح ،وتفعيل دور مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،وتحديد مسئولياتهم وتدريبهم بصفة مستمرة .كما تسعى الشركة
ً
أيضا إلى التأكد من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر ،باإلضافة
إلى االمتثال إلى الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،وتبني أفضل
املمارسات في مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة املؤسسية ،وتطبيق قواعد اإلدارة
السليمة بالشركة .وتعكس هذه الخطوات رغبة الشركة في العمل بجد للوصول إلى أعلى
ً
املستويات في مجال الحوكمة وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى أن تكون الشركة نموذجا يحتذى

التغير في نسبة امللكية

صفة امللكية
غير مباشرة :حصة من ملكية شركة خاصة

٪٢.459-

غير مباشرة :حصة من ملكية شركة خاصة

واالسترشادية) الصادرة عن هيئة السوق املالية ،عدا البند (ب) من املادة السادسة الخاصة
بالعمل بنظام التصويت التراكمي كطريقة للتصويت على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
ً
في اجتماعات الجمعية العامة ،علما بأن قواعد التصويت التراكمي سيتم تطبيقها الختيار
أعضاء مجلس اإلدارة القادم .كما تم إعداد الئحة حوكمة شركة دار األركان في ضوء املعايير
العاملية املتعارف عليها في حوكمة الشركات ،والتي ينبغي النظر إليها باعتبارها أساس نظام
الحوكمة في الشركة ،ويتعين األخذ بها ضمن اإلطار التشريعي واجب التطبيق في اململكة،
وعلى وجه الخصوص ما يلي:
 -1متطلبات هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية الصادرة باملرسوم امللكي رقم
(م )30 /وتاريخ  1424 /6 / 2هـ ولوائحة التنفيذية.
 -2نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )6 /وتاريخ 1385 / 3 / 22ه وتعديالته.
والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة التجارة واالستثمار.

به كشركة وطنية مساهمة .وفي سبيل تحقيق أهدافه ،يعمل مجلس اإلدارة من خالل لجان

 -3النظام األسا�سي لشركة دار األركان.

املجلس الفعالة وهي لجنة الترشيحات واملكافآت ولجنة املراجعة واللجنة التنفيذية.

ومع ذلك ،يوجد بندان في الئحة حوكمة الشركات ال ينطبقان على الشركة وهما البند (د)

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد طبقت كافة بنود الئحة حوكمة الشركات (اإللزامية

من نفس املادة  6التي تنص على أنه ينبغي على املستثمرين من األشخاص االعتباريين الذين

يتصرفون نيابة عن اآلخرين  -صناديق االستثمار على سبيل املثال  -اإلفصاح في تقاريرها

مساعدة منسوبي الشركة على القيام بمسؤولياتهم على أحسن وجه ،وذلك بتزويدهم

السنوية عن سياساتهم التصويتية وعمليات التصويت الفعلي واإلفصاح عن كيفية

بالتحليل والتقييم والتوصيات واالستشارات واملعلومات املتعلقة بأنشطة املراجعة ،مع

التعامل مع أي تضارب جوهري في املصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية فيما

تعزيز الرقابة الفعالة وتحسين إجراءات العمل بتكاليف معقولة.

يتعلق باستثماراتهم ،وكذلك الفقرة (ط) من املادة  12التي تنص على أن الشخص االعتباري

وقد عملت إدارة املراجعة الداخلية خالل عام 2016م عن قرب مع اإلدارات من خالل

الذي يحق له بموجب النظام األسا�سي للشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة ،ال يحق

تزويدهم بالعديد من املقترحات والتوصيات والنصائح فيما يتعلق بتحسين إجراءات

له التصويت على ترشيح أعضاء آخرين في مجلس اإلدارة.

عمليات الشركة وسياساتها ،وذلك لزيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والتحكم

18المراجعة الداخلية
18

في تكاليف املشاريع املختلفة ،باإلضافة إلى تقديم العون واملساندة إلى اإلدارات األخرى

ً
تعتبر إدارة املراجعة الداخلية من أهم اإلدارات في شركة دار األركان ،ونظرا ألهميتها
ً
وتحقيقا الستقالليتها فإنها تتبع مباشرة إلى مجلس اإلدارة في الهيكل التنظيمي  ،وتقوم إدارة
املراجعة الداخلية بإنجاز أعمالها وفق املعايير الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية
والصادرة عن معهد املراجعين الداخليين بوالية فلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية .ويتم
اعتماد موظفي املراجعة الداخلية من قبل معهد املراجعين الداخليين.
تتمثل مهمة املراجعة الداخلية بالشركة في تقديم خدمات مستقلة وموضوعية واستشارية
من أجل تحقيق قيمة مضافة وتحسين عمليات الشركة،حيث تساعد املراجعة الداخلية
الشركة على بلوغ أهدافها من خالل اعتماد طريقة منهجية ومنضبطة لتقييم وتحسين

ملساعدتها في تحقيق أهدافها.

19نظام الرقابة الداخلية بالشركة
19
نظام الرقابة الداخلية في شركة دار األركان هو إجراء متكامل تم تصميمه ملعالجة املخاطر
والتأكد من صحة ودقة القوائم املالية وضمان االلتزام بالقوانين واللوائح السارية
واملساهمة في الرقابة على أنشطة الشركة وتحسين كفاءة عملياتها واالستعمال الفعال
ملواردها بهدف حماية أصول الشركة من التلف أو الضياع أو سوء االستخدام.

20عناصر نظام الرقابة الداخلية
20

فعالية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية وحوكمة الشركات .وتوفر إدارة املراجعة

البيئة الرقابية للشركة

الداخلية املعلومات املوضوعية وذات الصلة بالعمل لإلدارة العليا ولجنة املراجعة في

يمثل الهيكل التنظيمي املرجع األسا�سي لتحديد البيئة الرقابية في الشركة ،حيث أنه

الوقت املناسب ،وال يقتصر دور هذه املعلومات على تقييم الوضع الحالي للشركة ،وإنما

يحدداملسؤوليات ويفوض الصالحيات ويبين العالقات الهيكلية بوضوح ال لبس فيه ،كما

تزود املسؤولين ومجلس اإلدارة بالبيانات الالزمة للقيام بمسؤولياتهم واتخاذ القرارات

أنه يجسد استراتيجية الشركة وهيكلها االستثماري.

املالية والتنفيذية املناسبة .وتعمل إدارة املراجعة الداخلية على تحقيق أهدافها من خالل

نظم املعلومات املتطورة
69

70

تعتمد دار األركان على مجموعة من األنظمة املتطورة التي بنيت على املعايير الدولية
وتساهم بفاعلية في الرقابة الداخلية التي توفر بدورها معلومات دقيقة وشفافة.
إجراءات الرقابة الداخلية
تشمل إجراءات الرقابة الداخلية الرقابة اإلدارية واملحاسبية ونظام التحكم الداخلي
بشركة دار األركان .وتنعكس تلك اإلجراءات في مجموعة السياسات و اإلجراءات املعتمدة
في الشركة مع االلتزام بالقوانين واللوائح السارية.

20 220 20نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
بالشركة
خالل عام 2016م ،قامت لجنة املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة بدراسة تقارير املراجعة
الداخلية الدورية وقدمت توصياتها ملجلس اإلدارة ،وقد قام مجلس اإلدارة بمراجعة
فاعلية وأداء نظام الرقابة الداخلية املتعلق بكافة اإلجراءات املالية والتشغيلية وتوافقه مع
اللوائح ونظم إدارة املخاطر ولم تظهر عمليات مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
بالشركة أي ضعف جوهري يمكن اإلشارة إليه.

21عالقات المستثمرين
21
يعد االتصال املستمر مع املساهمين واملستثمرين والوسط املالي من أهم أولويات استراتيجية
الشركة ،ودائما ما يكون هناك حوار منتظم بين مسؤولي الشركة التنفيذين وقواعد
املساهمين واملستثمرين املحليين والدوليين .وخالل هذا العام ،اتخذت الشركة العديد من
اإلجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق حملة األسهم في الحصول على املعلومات عن
ً
طريق اإلفصاح بشفافية تبعا لقواعد هيئة السوق املالية ،وذلك عبر القنوات املخصصة
بما في ذلك اإلعالن عن النتائج املالية الفصلية والسنوية وتقدم سير األعمال باملشاريع
وتوصيات مجلس اإلدارة وأية تطورات جوهرية تخص أعمال الشركة.

ومن أجل تحسين فعالية االتصال باملستثمرين واملحللين واملجتمع املالي بصفة عامة
ونشر املعلومات الصحيحة املتعلقة بالشركة وتطور أعمالها ،تنظم الشركة سلسة من
االجتماعات الدورية مع مستثمريها من حملة األسهم أو الصكوك واملحللين املاليين من
بيوت الخبرة املالية املحلية والعاملية الذين يقومون بالتغطية التحليلية ألداء الشركة،
ً
وذلك إيمانا من إدارة الشركة بأهمية التواصل الفعال واإلفصاح الدقيق واملنتظم الذي
ينعكس على الفهم الصحيح والتقييم العادل للشركة.
كما تقدم إدارة الشركة الدعم املستمر للمساهم واملستثمر واملحلل املالي من خالل توفير
الكوادر املؤهلة في قسم عالقات املستثمرين لإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتطور
أعمال الشركة وحسابات وسجالت املساهمين عن طريق قنوات متعددة تشمل الهاتف
املجاني أو البريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني .كما طورت الشركة صفحة تفاعلية تمكن
املستثمر واملحلل واملساهم من طلب املعلومات عن الشركة من خالل موقعها اإللكتروني.
وتحرص الشركة على توجيه الدعوة لكافة املساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العامة
واملساهمة في اتخاذ القرارات .وتعلن الشركة عن تلك الدعوات من خالل املوقع اإللكتروني
للسوق املالية السعودية (تداول) واملوقع اإللكترونى للشركة والصحف اليومية .وتسخر
الشركة إمكانات األنظمة اآللية التي تشرف عليها كوادر مؤهلة ومدربة لتسهيل إجراءات
ً
الجمعية العمومية وفقا للقواعد املتبعة ولضمان كفاءة وشفافية تسجيل وإحصاء
األصوات وفرز النتائج في وجود الجهات الحكومية املنظمة ،وقد شارك املساهمون في
التصويت على بنود الجميعة العامة العادية الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ  1مايو 2016م.
ً
وانطالقا من حرص الشركة على توسعة قاعدة مستثمريها ،شاركت دار االركان في أكثر من
فعالية دولية للمستثمرين لعرض قصص نجاحها ومشاريعها الحالية وخططها االستثمارية
ّ
املستقبلية .وقد عبر تواجد الشركة في هذه الفعاليات عن ثقل ومتانة مركزها املالي وعن
تعدد الفرص التي يحظى بها القطاع العقاري السعودي والبيئة االستثمارية باململكة
بشكل عام.

22الموارد البشرية
22
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22 222 22نبذة عن فريق اإلدارة العليا
د .عبدالرحمن الحركان  -الرئيس التنفيذي

ً
ً
تولي إدارة الشركة اهتماما كبيرا بعملية جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية

يعد الدكتور عبدالرحمن أحد أكبر املسئولين التنفيذيين في قطاع التطوير العقاري
ً
ً
باململكة ويتمتع بخبرة تتجاوز  27عاما تقلد خاللها مناصب إدارية هامة وكان عضوا في

املتميزة لالستعانة بهم في مواجهة التحديات اآلنية واملستقبلية .وتعنى اإلدارة باالستثمار في

مجالس إدارات العديد من الشركات ،باإلضافة إلى تقلده مناصب أكاديمية رفيعة في اململكة

العنصر البشري من خالل بناء وتطوير القدرات واملهارات البشرية وصقلها .وقد بلغ عدد
ً
العاملين في الشركة ( )345ثالثمائة وخمسة وأربعون موظفا بنهاية شهر ديسمبر من العام

العربية السعودية .حصل الدكتور الحركان على درجة البكالوريوس في الهندسة املعمارية
من جامعة امللك سعود ،ثم حصل على املاجستير والدكتوراه في ذات التخصص من جامعة

2016م.

«متشجن آن أربر» بالواليات املتحدة األمريكية .وقبيل انضمامه لشركة دار األركان ،شغل
71

72

الدكتور الحركان منصب عميد شئون القبول والتسجيل بجامعة امللك سعود .كما شغل

رئيس القطاع املالي ملجموعة العراب للمقاوالت باململكة العربية السعودية ،كما شغل

منصب املدير التنفيذي لقطاع األعمال وأمين عام أوقاف جامعة امللك سعود ،كما شغل

منصب املدير املالي لشركة «سكانسكا أوي» والرئيس املالي ملجموعة «أيه بي بي درايفز».

منصب نائب الرئيس لقطاع العقار بمجموعة “صافوال” باإلضافة إلى عدة مناصب

يحمل السيد ميكا درجة املاجستير في االقتصاد من جامعة «جيفاسكايال» في فنلندا ،كما

في مجالس إدارات العديد من املؤسسات.

يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية شعبة إدارة اإلنشاءات .ويختص السيد ميكا

نضال سنان  -الرئيس التنفيذي للعمليات

بإدارة تمويل الشركات والدمج واالستحواذ وهو خبير في أسواق الصكوك

يشرف السيد نضال سنان على تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل فعال من خالل تنسيق

وسام الحازمي  -الرئيس التنفيذي لألصول

أنشطة إدارات التطوير والشئون التجارية واإلنشاءات وإدارة األصول .وطوال سنوات
ً
خبرته الواسعة التي تجاوزت  33عاما في قطاعات التطوير العقاري واإلنشاءات ،كان
ً
السيد نضال مسئوال عن عدد من املشاريع الضخمة التي تجاوزت قيمتها مليارات الرياالت

يشرف السيد وسام الحازمي على تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل فعال من خالل تنسيق
أنشطة إدارات التأجير وخدمات وصيانة املرافق وإدارة العقارات ،ويمتلك خبرة تزيد
ً
على  17عاما في قطاعات التطوير العقاري والتشغيل .تخرج السيد وسام عام 1997م

في شركات القطاعين العام والخاص .تخرج السيد نضال عام 1982م من قسم الهندسة

من قسم اإلدارة واالقتصاد في جامعة امللك عبدالعزيز باململكة العربية السعودية .وقبيل

الكهربائية في جامعة «لويزيانا» التقنية بالواليات املتحدة األمريكية ،وتولى مناصب قيادية

انضمامه إلى شركة دار األركان شغل السيد وسام مناصب هامة في العديد من الشركات

في العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي منها املدير العام اإلقليمي لشركة

واملشاريع الضخمة وتولى مناصب قيادية منها مدير إدارة العقارات لشركة إعمار السعودية

آل حامد لإلنماء والتعمير ،واملدير العام لشركة دار لالستثمار والتطوير العقاري ،والشريك

مدينة امللك عبد هللا االقتصادية ومدير املنطقة الغربية لشركة املراكز العربية املحددوة

واملدير العام لشركة «برايم» للمشاريع الهندسية ومدير التطوير وإدارة املشاريع بشركة

إلدارة وتشغيل املراكز التجارية والعقارية.

تنوين للتطوير العقاري ،باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي املكلف للعمليات لدى شركة قطر

حسام الرمحي  -الرئيس التنفيذي ملكتب إدارة املشاريع
ً
يملك السيد حسام الرمحي خبرة تزيد على  18عاما في مجاالت متعددة شملت التطوير

إلدارة املشاريع.
ميكا تويفوال  -الرئيس التنفيذي للشئون املالية
ً
يمتلك السيد ميكا تويفوال خبرة تزيد على  25عاما تنقل خاللها بين عدد من الشركات العاملية

العقاري واإلنشاءات والتصنيع والخدمات ،وقبيل انضمامه إلى شركة دار األركان شغل
ً
السيد حسام عددا من املناصب اإلدارية الهامة لدى شركات ومؤسسات عاملية رائدة مثل

في منطقة الشرق األوسط والدول االسكندنافية وأوروبا الغربية وسنغافورة والواليات

شركة «هني ويل» وشركة «روكويل أوتوميشن» األمريكيتين ومجموعة بن الدن السعودية،

املتحدة األمريكية .وقبيل انضمامه إلى شركة دار األركان ،كان السيد ميكا يشغل منصب

حصل السيد حسام على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية .كما حصل على منظومة

ً
من الشهادات املهنية املعروفة عامليا منها شهادة مهندس جودة ومراجع معتمد من الجمعية

بدرالحربي  -الرئيس التنفيذي للخدمات املشتركة

األمريكية للجودة وشهادة الحزام األسود ( 6سيجما) ،كما أن السيد حسام معتمد كمدير

يقوم السيد بدر الحربي باإلشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة بشكل فعال من خالل

مشاريع وتطوير األعمال.
صالح البطي  -الرئيس التنفيذي ملشروع شمس الرياض
ً
حصل السيد صالح البطي على خبرة تزيد على  23عاما في مجال االستثمار والتطوير
العقاري والصناعة والخدمات واألعمال التجارية .ويحمل السيد صالح درجة البكالوريس
في الهندسة امليكانيكية من جامعة أم القرى ودراسات عليا في مجال اإلدارة .وقبيل انضمامه

تنسيق أنشطة إدارات املوارد البشرية والشئون اإلدارية والشئون القانونية وتقنية
املعلومات .يحمل السيد بدر درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة «كامبريدج»
ً
الدولية باململكة املتحدة متخصصا في إدارة التخطيط واإلدارة التنظيمية ،كما يحمل
درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة األمريكية .ويمتلك السيد بدر خبرة
ً
تزيد عن 17عاما في مجاالت متعددة شملت الخدمات املساندة والتصنيع وإدارة املمتلكات

إلى شركة داراالركان ،شغل العديد من املناصب القيادية منها نائب الرئيس التنفيذي

واملرافق ،وقبيل انضمامه إلى شركة دار األركان ،شغل السيد بدر مناصب قيادية رفيعة

لشركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري واملدير العام لشركة «العبيكان لالستثمار

منها املدير العام للشركة السعودية إلنتاج مواد البناء «إس بي أم املحدودة» ،كما شغل

والتطوير العقاري» .كما شغل منصب املدير العام لشركة «رفال» لخدمات البيئة املحدودة
ً
وشغل عددا من املناصب املختلفة بمجموعة شركات البابطين وعضو مجلس إدارة إحدى

منصب مدير عام اإلدارة العامة للخدمات املساندة على مستوى مدن اململكة العربية

شركات محمد العبدالعزيز الراجحي «فيحاء القصيم» وعضو في عدد من اللجان املختلفة.
نبيل الغول  -مديرمشروع
يشغل السيد نبيل الغول منصب مدير مشروع شمس الرياض ،ويمتلك خبرة تزيد
ً
على35عاما في مجال اإلنشاءات .يحمل السيد نبيل درجة البكالوريس في الهندسة من جامعةامللك
عبدهللا ،كما يحمل شهادة مدير مشروع محترف معتمد من جامعة ويسترن أونتاريو ،ودرجة

السعودية لدى مؤسسة البريد السعودي باإلضافة إلى عدد من املناصب الهامة في شركات
األسمنت العربية وأسمنت الرياض واألسمنت األبيض السعودي.
عبدالعزيزالضعيان  -الرئيس التنفيذي لالتصاالت
تخرج السيد عبدالعزيز الضعيان من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بعد حصوله
على درجة البكالوريوس في التسويق .وطوال مساره املنهي حصل على العديد من الشهادات

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة باث باململكة املتحدة .وقبيل انضمامه إلى شركة دار

والخبرات الواسعة في مجال التسويق والعالقات العامة والدعاية واإلعالن .وقبيل انضمامه

األركان ،شغل السيد نبيل مناصب قيادية رفيعة في اإلمارات العربية املتحدة في شركة االتحاد
ّ
العقارية وشركة املتحدة للتجارة وتركيب الحديد والصلب في عمان باململكة األردنية.

لشركة دار األركان ،شغل السيد الضعيان مناصب عليا في قطاع البنوك حيث عمل
في «بنك الراجحي» و»بنك سامبا» و»بنك الرياض».
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23إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية
23
()QEHS
تركز إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية ( )QEHSعلى تبني املعايير العاملية
في تحسين جودة املنتجات والخدمات وتعزيز رضا العمالء واملستثمرين .إلى جانب ذلك،
َّ
تلتزم دار األركان باالمتثال لكافة االشتراطات املتبعة في مجاالت البيئة والصحة والسالمة،
كما تطور عمليات غير مكلفة من شأنها تحسين استدامة األعمال.
وتتمحور أنشطة اإلدارة حول وضع نظم ومبادرات الجودة والبيئة والصحة والسالمة
وتحسينها ،وذلك في إطار نظام اإلدارة املتكامل ( ،)QEHS IMSالذي يتكون من عدد
من السياسات واملواثيق واإلجراءات التي تهدف إلى التنفيذ واالمتثال الفعال ملعايير نظم
اإلدارة الدولية  ISO 9001: 2015، ISO14001: 2015و  OHSAS18001: 2007ومراقبة

§ § تطوير مجموعة إضافية من اإلجراءات باللغتين العربية واإلنجليزية لدعم فرق العمل
املتنوعة داخل الشركة.
§ § رفع مستوى اإلجراءات املتعلقة بمتطلبات الثالث معايير (ISO 9001، 14001
و.)OSHAS 18001
§ §استحداث لوحة البيانات الخاصة بنظم الجودة والبيئة والصحة والسالمة لرصد أداء
اإلدارة وتقديم التقارير عنها.
§ §التطبيق الفعال لنظام اإلجراءات التصحيحية والوقائية (.)CAPA
§ §تدريب املوظفين من اإلدارات األخرى وإشراكهم في إجراء املراجعات الداخلية على
الجودة.

االمتثال لكافة اشتراطات التطبيق الخاصة بها.

24خدمات البيئة والمجتمع
24

23 223 23إنجازات إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية خالل
العام 2016م

تحرص دار األركان على الوفاء بمسئولياتها االجتماعية من خالل دورها الرائد كأكبر مزود
للحلول العقارية املتكاملة في اململكة .وتقوم فلسفة املسئولية االجتماعية التي تتبناها دار

§ §إعادة ترتيب نظام اإلدارة املتكامل للجودة والبيئة والصحة والسالمة QEHS IMS

األركان على خدمة املجتمع الذي تعمل فيه ،ليس فقط من خالل تقديم مشروعات وخدمات

ليتالءم مع التغيرات األخيرة في الهيكل التنظيمي.
§ § نشر كافة اإلجراءات املعتمدة والنماذج املتعلقة بها على شبكة اإلنترانت الداخلية
لتصبح في متناول كافة املوظفين بطريقة أكثر سهولة وموثوقية.
§ §االحتفاط بشهادة األيزو  9001واجتياز عمليتين ملراجعة الجودة بنجاح أجرتها شركة
"إس جي إس".

متميزة ،وإنما من خالل الطريقة التي يتم بها تقديم تلك الخدمات واملشروعات .وعلى
سبيل املثال ،تؤمن الشركة بأن األسلوب اإليجابي في التعامل مع املسائل املتعلقة بالصحة
ً
ً
والسالمة والبيئة من األمور التي يمكن أن تحقق اختالفا إيجابيا يتفق مع مبادئها األساسية
ً
التي تؤمن بها .كما أنها تركز دائما على التطوير املستمر وتحقيق التوازن بين االعتبارات
االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،واضعة نصب أعينها توقعات العمالء واملستثمرين

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

وإدارة املخاطر واألهداف العملية والتجارية األخرى.

§ § عقد اجتماعين من اجتماعات مراجعة األداء ( )MRMلنظم الجودة.

وتمتاز املشاريع وعمليات التشغيل التي تقدمها دار األركان بالقدرة على خدمة املجتمع

السعودي خالل وقت قصير ،ومن بين أهم تلك املشاريع مجمع القصر السكني والتجاري

من خالل دعم مبادرات التنمية والرؤى املستقبلية للدولة ،وخلق فرص العمل وتوفير
فرص الشراكة مع املوردين املحليين ،بل ومن خالل طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه
املشاريع .وألننا نريد للمجتمع السعودي االستفادة من حضورنا كشركة وطنية مسؤولة،
فإننا نستمع ونتجاوب ونتعاون مع عمالئنا من خالل القنوات الرسمية التي أسسناها
للتفاعل مع الجمهور ومنها مركز خدمة العمالء بالشركة .ويوفر املركز منظومة عملية
لتسجيل آراء العمالء ودرجة رضاهم حول الخدمات واملنتجات املقدمة والوقوف على
التوقعات واألولويات التي تهم العمالء ومعالجة الشكاوى التي يتم التحقق منها والتخفيف
من آثارها السلبية في أسرع وقت ممكن .باإلضافة إلى ذلك ،تطرح الشركة على عمالءها
الحاليين واملحتملين استطالعات الرأي من خالل املشاركة في األحداث العقارية الهامة
وتوزيع املنشورات التوعوية والتثقيفية بمنتجات الشركة.

واالجتماعية ( )٪53من إجمالي مساحة مشروع مجمع القصر ،وهي نسبة تفوق املتطلبات

إن طبيعة الخدمات التي تقدمها مشاريع دار األركان قد مكنتها من تقديم الكثير للمجتمع

العامة ملثل هذه املشاريع.

والذي تبنت الشركة من خالله تأهيل حديقة السويدي العامة في محيطه على مساحة
ً
بلغت  155ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة قدرها  30مليون ريال سعودي .وشملت الحديقة
ً
ً
متنزها للعائالت وآخر للشباب ومنطقة ترفيهية عامة ،فضال عن منطقة الخدمات العامة
ومواقف انتظار للسيارات ومناطق األلعاب .وقدبادرت الشركة بالتبرع بمبلغ  3ماليين ريال
ً
سعودي إلنشاء فرع واحة امللك سلمان للعلوم داخل مشروع القصر دعما منها للنشاط
ً
التعليمي ونشر الثقافة العلمية في املجتمع .كما خصصت دار األركان مساحة داخل مشروع
مجمع القصر السكني ملباني الخدمات واملرافق الحكومية ،وراعت في تصميم املجمع
زيادة املسطحات الخضراء وممرات املشاه ،لتبلغ النسبة النهائية ملرافق الخدمات العامة

حديقة السويدي
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كما تقدم دار األركان صورة أخرى من صور التزامها بمسئولياتها االجتماعية من خالل

باإلضافة إلى توفير اآلف الفرص الوظيفية .كما نفذت دار األركان من خالل مشروع

املركز التجاري «القصر مول»  ،عبر استضافة ورعاية العديد من الفعاليات واألنشطة

«شمس العروس» في مدينة جدة االمتداد الجديد لطريق فلسطين شرق طريق الحرمين،
ً
وذلك بطول  4كيلومترات وعرض  52مترا وبتكلفة بلغت  30مليون ريال سعودي.

املجتمعية التي تعكس اهتمام شركة دار األركان بإثراء الجانب التوعوي والثقافي
واالجتماعي ملرتادي املول .إذ شهد «القصر مول» خالل العام 2016م أكثر من  14فعالية،
من أبرزها فعالية البرنامج التوعوي «صوموا تصحوا» ،وفعالية «رفع مستوى الوعي
والثقافة في مجال الصحة النفسية» ،وفعالية «الحملة التثقيفية للجمعية السعودية لطب
األسرة واملجتمع» ،وفعالية «جمعية السكري السعودية الخيرية» ،وغيرها.
وفي املنطقة الغربية ،اتسع نطاق أعمال مشاريع دار األركان لتشمل تطوير منطقة قصر
خزام في وسط مدينة جدة واملناطق العشوائية املحيطة به وذلك بالشراكة مع الجهات
الحكومية .ويستهدف املشروع توفير بيئة عمرانية متكاملة ذات بنية صحية وآمنة ،كما
ً
يسهم املشروع في رفع القيمة العمرانية للمنطقة ويوفر مجاال أوسع للفرص االستثمارية،

إحدى الفعاليات التي أقيمت في القصرمول

وال تكتفي دار األركان فقط بااللتزام بمسئوليتها االجتماعية من خالل مشاريعها وتفاعلها
مع قضايا القطاع ،وإنما تهتم بأداء أعمالها بطريقة تراعي مسؤوليتها تجاه منسوبيها ،حيث
تعمل الشركة على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم وتوفير األمان الوظيفي والرعاية الشاملة
التي تكفل لهم ولعائالتهم العيش الكريم .كما تعمل الشركة على توفير بيئة عمل صحية
ومثالية من خالل تنظيم لقاءات داخلية مع املوظفين واستغالل املناسبات العامة مثل
اإلفطار الرمضاني واألعياد لالجتماع وبث روح األلفة والود بينهم ،األمر الذي يساعد
على خلق بيئة عمل صالحة تسهم في زيادة اإلنتاجية ورفع جودة األداء.

شارع فلسطين

25مشاركات ورعايات دار األركان في العام 2016م
25

بن عبدهللا الشالش بحضور قيادات الشركة وكبار التنفيذيين وعدد كبير من منسوبي

25 225 25حفل اإلفطارالرمضاني السنوي ملنسوبي داراألركان 2016م

الشركة ،وسط أجواء تسودها املودة واملحبة.
ويعكس تنظيم هذا اللقاء سياسة الشركة الهادفة لتعزيز التواصل بين منسوبيها ومدى

أقامت الشركة حفل اإلفطار الرمضاني السنوي ملنسوبيها في فندق ماريوت بمدينة
ً
الرياض ،وذلك جريا على عادتها السنوية في تقوية الصالت الودية بين منسوبيها وإشاعة

اهتمامها بالجوانب املعنوية وحرصها على توفير بيئة العمل اإليجابية مما يحفز منسوبي

روح األسرة الواحدة بينهم .وشرف الحفل سعادة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ يوسف

الشركة على تقديم املزيد من الجهد واإلبداع لتحقيق النمو والتطور الذي تنشده الشركة.
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25 225 25داراألركان الراعي املا�سي ملعرض الرياض للعقارات واإلسكان
والتطويرالعمراني 2016م

وحتى التاسع عشر من رجب 1437هـ املوافق للرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من
أبريل 2016م.
وتصدر جناح دار األركان املعرض بمساحة تزيد عن  680متر مربع .وأبرز جناح الشركة

كراع ما�سي في معرض الرياض للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني
شاركت دار األركان ٍ

أهم إنجازاتها العقارية ،وعرض تجربتها الرائدة في تطوير املجتمعات العمرانية املتكاملة

(ريستاتكس  )19والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض من السابع عشر

وتوفير الحلول العقارية الفاعلة عبر استعراض مشاريعها املختلفة في مناطق اململكة.

26إقرارات مجلس اإلدارة
26

أولتها إدارة الشركة عناية خاصة خالل عام 2016م وشكلت فريق عمل خاص تحت

ً
بناء على ما ورد في الفقرة  23من املادة الثالثة واألربعون من قواعد التسجيل واإلدراج،

إشراف لجنة املراجعة لفحص وتحديث السياسات املحاسبية واإلفصاحات إن وجدت،

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

وذلك لتحقيق االمتثال التام لتلك املعايير.

 -1أن إعداد سجالت الحسابات قد تم بالشكل الصحيح.

وعالوة على ذلك ،ولضمان مراجعة خطة االمتثال الكامل ،قامت إدارة الشركة بتعيين

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

السادة /برايس ووترهاوس كوبرز ( )PWCملراجعة مسودات القوائم املالية املحدثة

 -3أنه ال يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

والسياسات املحاسبية واإلفصاحات وإبداء املالحظات عليها ومقارنتها مع متطلبات املعايير
الدولية للتقارير املحاسبية.

27العقوبات والغرامات
27

عقب انتهاء العديد من املناقشات واالجتماعات مع الفريق األسا�سي واإلدارة ،قدمت

ال يوجد غرامات مالية أو عقوبات على شركة دار األركان خالل عام 2016م.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز تقريرها بتاريخ  21ديسمبر 2٠١٦م والذي يحوي النتائج

28خطة استعداد الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية
28

واملالحظات والتوصيات بشأن القوائم املالية القائمة واملتوافقة مع املعايير الدولية للتقارير

()IFRS

املحاسبية واملسودة املحدثة التي تم تقديمها إليهم ملراجعتها .ولم يحتوي هذا التقرير
على أية مقترحات أو تغييرات جوهرية في السياسات املحاسبية املعتمدة في الشركة  ،حيث

وفقا لتوجيهات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ،)SOCPAفإنه ينبغي على كافة

كان هناك بعض التعديالت املقترحة بخصوص املالحظات التي تعتبر جزء من التقارير

الكيانات املدرجة بما فيها دار األركان االمتثال للمعايير الدولية للتقارير املحاسبية ()IFRS

املالية بهدف تعزيز الشفافية وطريقة العرض..

وتطبيقها في الفترات املالية التي تبدأ من  1يناير 2017م.

هذا و وفقا لتوجيه هيئة السوق املالية  ،فقد كشفت الشركة عن كل مرحلة من مراحل

وفي هذا السياق فإن الشركة ،وباإلضافة إلى إصدارها للقوائم املالية املدققة وفقا للمعايير

اإلعداد الثالثة في «تداول» .وبناء على استعدادات الشركة وامتثالها ملتطلبات املعايير

املحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ،سعت إلى إصدار تقارير
مالية مدققة وفقا ملعايير املحاسبة الدولية منذ نهاية السنة املالية لعام 2008م وذلك

الدولية للتقارير املحاسبية ،فاته ال ال تتوقع الشركة أي مشاكل أو تأخير في تبني أية
ً
تغييرات إضافية أو عمليات إعادة تصنيف قد تكون مطلوبة في أي فترة مستقبال .وعالوة

في إطار دعم معامالتها في سوق األوراق املالية الدولية .

على ذلك ،فإن الشركة على أتم االستعداد لتطبيق املعايير الدولية للتقارير املحاسبية

ونظرا ألهمية التحول للمعايير الدولية للتقارير املحاسبية خالل املرحلة االنتقالية ،فقد

في تاريخ 2017/1/1م.
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29بيان بالمدفوعات النظامية خالل العام 2016م مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
29
البيان

2016م
بالريال السعودي

الوصف

السبب

التأمينات اإلجتماعية

٢٫٢٢٤٫٧٦١

املستحق وفقا ألحكام وقواعد املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية باململكة وتم سدادها بالكامل

رسوم حكومية

١٫١٨٣٫١٩٨

رسوم رخص البناء واشتراك الغرفة التجارية ورسوم تأشيرات استقدام وتجديد إقامات وغيرها وتم السداد بالكامل مطلب نظامي

زكاة

٢٦٫٢٠٦٫٣٧٣

اإلجمالي

املستحق وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في اململكة وتم السداد بالكامل

٢٩٫٦١٤٫٣٣٢

قيمة املدفوعات النظامية املستحقة املشار إليها تمثل القيمة املوحدة للشركة وشركاتها التابعة.

30الجوائز
30
30 330 30جائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات باململكة» لعام 2016م من مجلة «وورلد فاينانس»
حصدت دار األركان جائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في اململكة» للعام 2016م من مجلة «وورلد فاينانس» العاملية املرموقة واملتخصصة في قطاع
ً
املال واألعمال .واختارت املجلة دار األركان للحصول على تلك الجائزة تقديرا لجهودها املتواصلة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في التعامل مع
ً
العمالء واملستثمرين حول العالم ،والتزامها بمبادئ الشفافية واإلفصاح عن املعلومات ،ودليال على جودة نظام الرقابة الداخلية لديها.

مطلب نظامي

مطلب نظامي

30 330 30جائزة «الشركة العقارية األولى في اململكة لعام 2016م» من مجلة «ذا يوربيان»
حققت دار األركان جائزة «الشركة العقارية األولى في اململكة العربية السعودية» للعام ٢٠١٦م للمرة الثانية على التوالي ،والتي تمنحها مجلة «ذا
يوربيان» العاملية املتخصصة في قطاع املال واألعمال .وتم اختيار دار األركان لهذه الجائزة استنادا إلى دورها القيادي في مجاالت التطوير العقاري
ً
وإدارة املمتلكات واالستثمار العقاري ،ولقدرتها على ابتكار وتطوير مشروعات متميزة والوفاء باحتياجات العمالء في بيئة اقتصادية متغيرة .فضال عن
الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركة وأفضل املنتجات العقارية التي تر�ضي العمالء واملستأجرين.

30 330 30جائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» لعام 2016م من «ذا يوربيان»
حصدت دار األركان جائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» لعام 2016م للسنة الرابعة على التوالي ،والتي تمنحها
مجلة «ذا يوربيان» العاملية املتخصصة في قطاع املال واألعمال.
ً
ويأتي اختيار دار األركان للفوز بهذه الجائزة اعترافا بالجودة العالية التي يتميز بها نظام الرقابة الداخلية والتنظيم املؤس�سي بالشركة ،وللشفافية العالية
التي تنتهجها الشركة في مختلف املجاالت وخاصة في سياسة االفصاح عن املعلومات ،ولتفوقها في تلبية املتطلبات الرسمية لإلدراج ،إضافة إلى تطبيقها
ألفضل األساليب واملمارسات في التعامل مع كافة عمالئها ومستثمريها حول العالم.

30 330 30جائزة أكبرمشروع إسكاني واعد في اململكة «مشروع جمان» من «ريستاتكس» 2016 -م
حصد مشروع «جمان» الذي تطوره دار األركان جائزة «أكبر مشروع إسكاني واعد في اململكة لعام 2016م» ،وذلك خالل مشاركة دار األركان املتميزة في
معرض الرياض للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني 2016م برعاية معالي وزير اإلسكان األستاذ ماجد الحقيل.
ً
وجاء اختيار مشروع «جمان» تتويجا لفكرته التصميمية والتخطيطية التي أهلته ليكون أحد املشروعات العقارية التجارية واإلسكانية الرائدة في اململكة
ومنطقة الخليج العربي .لقد صممت دار األركان مشروع «جمان» ليصبح مجتمعا متكامال ينبض بالحياة ويتفرد بواجهته البحرية والبيئة الطبيعية
الخالبة املحيطة به ،ويهدف تطويره إلى إيجاد مجتمعات سكنية وعمرانية تخدم مختلف شرائح املجتمع .ويتضمن تصميم املخطط العام إنشاء مناطق
سكنية وتجارية ومرافق طبية وتعليمية وتجارية وفندقية ومنتجعات ومدينة ترفيهية تشمل حديقة مائية إضافة إلى املرافق الخدمية العامة ،مما يخلق
ً
ً
فرصا اقتصادية واستثمارية ذات عوائد مجزية نظرا لتميز وأهمية موقع املشروع ومخططه الفريد وتنوع منتجاته العقارية ومرافقه.
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القوائم الماليـة الموحـدة
وتقرير مراجعي الحسابات

شركة دار األركان للتطوير العقاري
( شركة مساهمة سعودية )
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر 2016م
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2016م

إيضاح

٢٠١٦م

٢٠١٥م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

املوجودات

شركة دار األركان
للتطوير العقاري
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر  2016م

املوجودات املتداولة
582,088

1,001,061

ذمم مدينة ،صافي

()5

1,839,470

1,948,687

ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

()6

743,508

974,809

أرا�ضي مطورة  -قصيرة األجل

317,325

437,185

مجموع املوجودات املتداولة

3,482,391

4,361,742

النقد وما في حكمه

املوجودات غيراملتداولة
مشاريع تحت التنفيذ  -طويلة األجل

()8

8,878,157

8,651,076

استثمارات في أرا�ضي تحت التطوير

()9

6,261,462

5,982,401

1,581,442

1,963,764

ممتلكات استثمارية ،صافي

()10

3,424,778

3,501,637

استثمارفي شركات زميلة

()11

790,585

776,207

ممتلكات ومعدات ،صافي

()12

66,131

68,416

أعباء مؤجلة ،صافي

()13

828

-

مجموع املوجودات غيراملتداولة

21,003,383

20,943,501

مجموع املوجودات

24,485,774

25,305,243

أرا�ضي مطورة  -طويلة األجل
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2016م (تتمة)
شركة دار األركان
للتطوير العقاري

إيضاح

( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر  2016م

2016م

2015م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

املطلوبات وحقوق املساهمين
املطلوبات املتداولة
قروض إسالمية  -الجزء املتداول

()14

324,995

1,531,945

املستحق إلى طرف ذي عالقة

(/7ب)

193,363

194,253

ذمم دائنة

()15

174,199

173,433

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()16

699,653

697,349

1,392,210

2,596,980

مجموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غيراملتداولة
قروض إسالمية

()14

4,890,375

4,760,617

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

()17

25,682

20,973

مجموع املطلوبات غيراملتداولة

4,916,057

4,781,590

مجموع املطلوبات

6,308,267

7,378,570

حقوق املساهمين
رأس املال

10,800,000

10,800,000

احتياطي نظامي

1,003,383

978,300

األرباح املبقاة

6,374,124

6,148,373

مجموع حقوق املساهمين

18,177,507

17,926,673

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

24,485,774

25,305,243

()18

قائمة الدخل الموحدة كما في  31ديسمبر 2016م

إيضاح

2016م

2015م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

إيرادات من العمليات

1,870,229

2,211,349

تكلفة العمليات

)(1,078,286

)(1,228,117

791,943

983,232

)(156,005

)(204,238

استهالك

( /12أ ،ب)

)(4,023

)(3,593

إطفاء أعباء مؤجلة

(/14( ،)13أ)

)(32,448

)(35,993

599,467

739,408

مجمل الربح

()4

مصاريف عمومية وإدارية وبيعيه وتسويقية

دخل السنة من أنشطة األعمال

شركة دار األركان
للتطوير العقاري
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر  2016م

إيرادات ( /مصاريف) أخرى:
12,878

12,800

أعباء مرابحات إسالمية

)(100,162

)(105,353

أعباء صكوك إسالمية

)(253,374

)(279,448

إيرادات أخرى  ،صافي

)(32

1,075

صافي دخل السنة قبل الزكاة

258,777

368,482

مخصص الزكاة

)(7,943

)(9,325

صافي دخل السنة

250,834

359,157

حصة الشركة في أرباح شركات زميلة

ربحية السهم للسنة (بالريال السعودي) :

()11

()19

من أنشطة األعمال

0.56

0.68

من صافي الدخل

0.23

0.33
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
شركة دار األركان
للتطوير العقاري
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر  2016م

2016م

2015م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
دخل السنة قبل الزكاة

258,777

368,482

تعديالت على :
استهالكات

77,500

72,818

إطفاء أعباء مؤجلة

32,448

35,993

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

6,317

4,537

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1,000

3,804

ربح بيع ممتلكات ومعدات

-

)(142

حصة الربح من استثمارات في شركات زميلة

)(12,878

)(12,800

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
ذمم مدينة
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

108,217

)(204,713

)(16,136

15,077

املستحق من طرف ذي عالقة

-

143

أرا�ضي مطورة

502,182

342,960

ذمم دائنة

766

5,753

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

20,567

)(80,639

النقد الناتج من العمليات

978,760

551,273

زكاة مدفوعة

)(26,206

)(57,903

مكافأة نهاية خدمة مدفوعة

)(1,608

)(2,108

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

950,946

491,262

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (تتمة)
2016م

2015م

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

شركة دار األركان
للتطوير العقاري
( شركة مساهمة سعودية )
قائمة المركز المالي الموحد

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مشاريع تحت التنفيذ  -طويلة األجل

)(227,081

264,980

استثمارات في أرا�ضي تحت التطوير

)(279,061

)(536,771

دفعات مقدمة لشراء أرا�ضي

247,437

)(173,189

ممتلكات استثمارية

3,382

)(3,411

استثمارات في شركات زميلة

)(1,500

-

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

-

142

شراء ممتلكات ومعدات

)(1,738

)(730

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

)(258,561

)(448,979

كما في  31ديسمبر  2016م

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
قروض إسالمية

)(1,110,468

)(1,350,059

ودائع قصيرة األجل لدى بنوك

-

1,175,000

املستحق إلى طرف ذي عالقة

)(890

)(1,359

صافي النقد (املستخدم في) الناتج من األنشطة التمويلية

)(1,111,358

)(176,418

صافي النقص في النقد وما في حكمه

)(418,973

)(134,135

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,001,061

1,135,196

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

582,088

1,001,061
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
شركة دار األركان
للتطوير العقاري
( شركة مساهمة سعودية )

رأس املال

إحتياطي نظامي

أرباح مبقاة

إجمالي حقوق املساهمين

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت السعودية

قائمة المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر  2016م

٢٠١٥م
الرصيد في  1يناير2015

10,800,000

942,384

5,825,132

17,567,516

صافي دخل السنة

-

-

359,157

359,157

املحول إلى االحتياطي النظامي

-

35,916

)(35,916

-

الرصيد في  31ديسمبر2015

10,800,000

978,300

6,148,373

17,926,673

٢٠١٦م
الرصيد في  1يناير2٠١٦م

10,800,000

978,300

6,148,373

17,926,673

صافي دخل السنة

-

-

250,834

250,834

املحول إلى االحتياطي النظامي

-

25,083

)(25,083

-

الرصيد في  31ديسمبر2016

10,800,000

1,003,383

6,374,124

18,177,507

1 1إيضاح ( :)1معلومات عامة
إن شركة دار األركان للتطوير العقاري («الشركة») ،هي شركة مساهمة سعودية ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010160195بتاريخ 1421/4/16هـ (املوافق
2000/7/18م).
تعمل الشركة والشركات التابعة لها (يشار لها مجتمعة «باملجموعة») بالدرجة األولى في مجال تطوير وبيع وتأجير املشاريع العقارية واألنشطة املرتبطة بها.
تعمل املجموعة في اإلنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية (اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم) .نورد أدناه طبيعة نشاط الشركات التابعة للمجموعة كما يلي:
 .1شركة دار األركان للعقارات ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010254063بتاريخ 1429/7/25هـ
املوافق ( 2008/7/28م) ،وتعمل في تطوير وتملك العقار السكني والتجاري وتقديم خدمات إدارة وتشغيل وصيانة املباني السكنية والتجارية واملرافق العامة.
 .2شركة دار األركان للمشاريع ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010247583بتاريخ 1429/3/28هـ
املوافق ( 2008/4/5م) وتعمل في املقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية (اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم).
 .3شركة دار األركان لالستثمار التجاري ـ شركة ذات مسؤولية محدودة  ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010247585بتاريخ
 1429/3/28هـ املوافق ( 2008/4/5م) وتعمل في مجال شراء وتملك وتأجير واالستثمار في العقارات.
 .4شركة صكوك دار األركان ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010256421بتاريخ  1429/9/16هـ
املوافق ( 2008/9/16م) وتعمل في االستثمار والتطوير العقاري.
 .5شركة صكوك األركان ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010274407بتاريخ  1430/10/11هـ
املوافق ( 2009/10/1م ) وتعمل في إدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء األرا�ضي واملقاوالت العامة.
 .6شركة ثوابت االستثمار ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم  1010275449بتاريخ  1430/10/30هـ
املوافق (  2009/10/19م) وتعمل في االستثمار والتطوير العقاري.
ً
 .7شركة دار صكوك الدولية ـ شركة ذات مسؤولية محدودة ،املعروفة سابقا بشركة سيادة لالستثمار ،شركة تابعة مملوكة بالكامل ،مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم
 1010275448بتاريخ  1430/10/30هـ املوافق ( 2009/10/19م) وتعمل في االستثمار والتطوير العقاري.
تمتلك شركة دار األركان للتطوير العقاري بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر الشركات التابعة املذكورة أعاله.
ً
إن هذه القوائم املالية املوحدة املرفقة تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة املذكورة آنفا.
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2 2إيضاح ( :)2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
2 -22 -2أسس اإلعداد

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

2 -22 -2العرف املحاسبي

ً
أعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس االستحقاق ومفهوم استمرارية النشاط باستثناء مقايضات أسعار العموالت واالستثمارات
ً
املحتفظ بها ألغراض املتاجرة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة واالستثمارات في شركات زميلة والتي يتم تسجيلها وفقا لطريقة حقوق امللكية.

 2 -22 -2أسس التوحيد
تتضمن القوائم املالية املوحدة للمجموعة القوائم املالية لجميع الشركات التي تسيطر عليها املجموعة ( شركاتها التابعة) والتي تم تأسيسها حتى  31ديسمبر 2016م.
الشركات التابعة هي منشآت خاضعة لسيطرة املجموعة وتنشأ السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للمنشأة وذلك للحصول على منفعة
اقتصادية للمجموعة .ويتم إدراج القوائم املالية للشركات التابعة في القوائم املالية املوحدة من تاريخ االقتناء حتى التاريخ الفعلي لالستبعاد ،حسب االقتضاء.
تستخدم املجموعة طريقة الشراء املحاسبية في املحاسبة القتناء شركات تابعة .وتقاس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات املستحوذة /املحولة وأدوات حقوق امللكية املصدرة
ً
واملطلوبات املتكبدة في تاريخ التبادل ،باإلضافة إلى التكاليف املتعلقة مباشرة باالقتناء .و يتم قياس املوجودات واملطلوبات املحددة املقتناة وااللتزامات املحتملة أساسا بالقيمة العادلة في
تاريخ االقتناء بصرف النظر عن وجود أي حقوق ملكية غير مسيطرة .تظهر حقوق امللكية غير املسيطرة على أساس نسبة امللكية غير املسيطرة من املوجودات واملطلوبات املعترف بها .وفي
ً
حال حدوث أي خسائر الحقا تخص حقوق امللكية غير املسيطرة وتتجاوز هذه الحقوق فيتم تحميلها على حقوق امللكية للشركة األم.
إن الزيادة في تكلفة االقتناء التي تتجاوز حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة املقتناة يتم تسجيلها كشهرة .إذا كانت تكلفة االقتناء أقل من القيمة الدفترية لصافي املوجودات املحددة
املقتناة (خصم على االقتناء) يتم االعتراف بها مباشرة في قائمة الدخل املوحدة.
ً
يتم استبعاد جميع املعامالت الداخلية للمجموعة واألرصدة واملكاسب غير املحققة على املعامالت التي تتم بين شركات املجموعة في التوحيد .تستبعد أيضا الخسائر غير املحققة إال إذا
أظهرت العملية أدلة على وجود انخفاض في قيمة املوجودات املحولة.
استثمارات في شركات زميلة
الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة القدرة على ممارسة نفوذ هام عليها ،ولكن ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة ،من خالل املشاركة في القرارات املالية والتشغيلية املتعلقة
بالسياسات للشركة املستثمر بها.

تم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبة فيما عدا تلك الذي تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع.
تسجل االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة املركز املالي املوحدة في حصة املجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة .ال يتم االعتراف بخسائر الشركات الزميلة التي تتجاوز حقوق
ملكية املجموعة في تلك الشركات.
أي تجاوز في تكلفة االقتناء فوق حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة املقتناة في الشركة الزميلة في تاريخ االقتناء يتم االعتراف بها كشهرة .تدرج الشهرة ضمن القيمة املسجلة
لالستثمار ويتم تقييم االنخفاض في القيمة كجزء من هذا االستثمار .أي نقص في تكلفة االقتناء تحت حصة املجموعة في صافي املوجودات املحددة في الشركة الزميلة في تاريخ االقتناء (خصم
على االقتناء) يعترف به في قائمة الدخل املوحدة.
عند حدوث أي تعامالت بين املجموعة مع أي شركة زميلة ،تستبعد األرباح والخسائر بحدود نسبة ملكية املجموعة في الشركة الزميلة .قد توفر الخسائر أدلة على وجود انخفاض في قيمة
كاف ملقابلة االنخفاض في قيمة هذه املوجودات.
املوجودات املحولة و في هذه األحوال يتم تسجيل مخصص ٍ

 2-22 -2ممتلكات ومعدات

ً
تسجل املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة.
ً
يجري احتساب االستهالك على التكلفة ناقص القيمة املتبقية املقدرة للموجودات (عدا األرا�ضي) ،وعلى مدى حياتها العملية املقدرة ،وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت ،وفقا لنسب
االستهالك التالية:
مباني
تحسينات على مباني مستأجرة
سيارات
معدات وأجهزة
معدات مكتبية

%3
%20 - %5
%25
%20
%25 - %20

يحدد الربح أو الخسارة الناجمة عن بيع أو استبعاد أحد األصول على أساس الفرق بين صافي املحصل من البيع أو االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل ويعترف بها في قائمة الدخل املوحدة .
في كل تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة ،تراجع املجموعة القيمة الدفترية ملوجوداتها امللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه املوجودات تخضع لخسارة االنخفاض في
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القيمة .إذا كان هذا املؤشر موجود ،يقدر املبلغ القابل لالسترداد للموجودات بغية تحديد مدى خسارة االنخفاص في القيمة  .في حال أن األصل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة عن األصول
األخرى ،تقدر املجموعة املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
إذا كان املبلغ القابل لالسترداد لألصل املقدر أقل من القيمة الدفترية فيتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى املبلغ القابل لالسترداد .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة كمصروف
ً
فورا.

2 -22 -2املمتلكات العقارية
تتكون املمتلكات العقارية بشكل رئي�سي من مشاريع تحت التنفيذ وأرا�ضي مطورة قصيرة األجل محتفظ بها ألغراض البيع ومشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل ،وأرا�ضي مطورة طويلة األجل
واستثمارات في أرا�ضي تحت التطوير تشمل مشاريع عقارية قيد اإلنشاء ومشاريع أرا�ضي قيد التطوير وأرا�ضي تنتظر التطوير.
يتم تسجيل جميع املمتلكات العقارية بالتكلفة أو القيمة الصافية القابلة لالسترداد ،أيهما أقل .تشمل التكلفة تكاليف املواد والعمالة املباشرة وتكاليف التمويل والتكاليف العامة املحملة
ً
التي يتم تكبدها للوصول باملمتلكات العقارية ملوقعها وحالتها الحالية .ويتم احتساب التكلفة بطريقة املتوسط الحسابي .تمثل القيمة القابلة لالسترداد سعر البيع التقديري ناقصا جميع
التكاليف املقدرة حتى االنتهاء ومصاريف البيع التي سيتم تكبدها.
ً
إن الدورة التشغيلية للممتلكات العقارية هي أن أغلبية املمتلكات العقارية لن تتحقق خالل اثني عشر شهرا ،ويتم توزيعها الى موجودات متداولة وموجودات غير متداولة.

2 -22 -2ممتلكات استثمارية

ً
تظهر املمتلكات االستثمارية املقتناة بهدف التأجير و /أو لزيادة قيمتها الرأسمالية ،بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة معترف بها .يتم إستهالك تكلفة األصل
ً
ً
مطروحا منها القيمة املتبقية (عدا األرا�ضي واملمتلكات تحت اإلنشاء) ،باستخدام طريقة القسط الثابت ،وفقا لنسب االستهالك التالية:
مباني

%3

إن األرباح أو الخسائر الناجمة عن بيع أو استبعاد املمتلكات االستثمارية تتمثل في الفرق بين صافي املحصل من البيع أو االستبعاد والقيمة الدفترية و يتم إثباتها في قائمة الدخل املوحدة
للسنة التي تتم فيها عملية البيع أو االستبعاد ،باستثناء تلك التي تتعلق بترتيبات البيع واتفاقيات إعادة االستئجار.

2 -22 -2أعباء التمويل
تضاف تكاليف التمويل العائدة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج األصول املؤهلة ،وهي األصول التي تتطلب فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أوالبيع ،إلى تكلفة هذه األصول حتى
يحين الوقت الذي تكون املوجودات فيه جاهزة لالستخدام أو البيع .إن جميع تكاليف التمويل األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل املوحدة في السنة التي يتم تكبدها فيها.

 2 -22 -2األدوات املالية

ً
يتم إثبات املوجودات واملطلوبات املالية في قائمة املركز املالي املوحدة عندما تصبح املجموعة طرفا في الترتيبات التعاقدية لألدوات.
الذمم املدينة
ً
يتم إثبات الذمم املدينة في األساس بقيمة اتمام العملية .ويتم الحقا قياس القيمة املحققة واعتماد مخصص انخفاض في القيمة بمبالغ معينة (متضمنة عمالء لديهم صعوبات مالية أو متأخرين عن الدفع) عندما
ً
تكون هناك أدلة موضوعية لذلك .إن هذه املبالغ لن تكون مستردة وفقا لشروط االتفاق األصلي .يتم تخفيض القيمة الدفترية للذمم املدينة من خالل استخدام حساب مخصص ويتم إثبات أية خسارة انخفاض في القيمة في
قائمة الدخل املوحدة .

النقد وما في حكمه
يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنك وودائع أخرى قصيرة األجل للمجموعة التي تستحق خالل فترة تقل عن ثالثة أشهر.
االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة
ً
يتم إثبات االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة بداية بالقيمة العادلة ،وتؤخذ تكاليف املعامالت بشكل مباشر إلى قائمة الدخل املوحدة ،وبعد ذلك يتم تقييم االستثمارات املقتناة ألغراض
املتاجرة بالقيمة العادلة على أساس األسعار املتداولة بالسوق عند انتهاء العمل في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة .تسجل األرباح والخسائر غير املحققة واملحققة من بيع استثمارات مقتناة
ألغراض املتاجرة في قائمة الدخل املوحدة.
االلتزامات املالية

ً
ً
ً
تصنف االلتزامات املالية وفقا ملضمون الترتيبات التعاقدية .وتشمل االلتزامات املالية الصكوك اإلسالمية واملرابحات اإلسالمية وتسجل أساسا بسعر التكلفة .يتم الحقا إثبات تكاليف
ً
املعامالت املباشرة بناء على التكلفة املطفأة على مدى عمر األداة وتدرج في قائمة الدخل املوحدة.
الذمم الدائنة

ً
يتم إثبات الذمم الدائنة بالتكلفة والحقا بسعر التكلفة املطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية.
مقايضات أسعارالعموالت
يتم قياس مقايضات أسعار العموالت بالقيمة العادلة .تقيد القيمة العادلة ضمن املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية ،وضمن املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية.
تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار املتداولة بالسوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعير ،حسب ما هو مالئم.
تدرج التغيرات في القيمة العادلة ملقايضات أسعار العموالت املحتفظ بها للمتاجرة مباشرة في قائمة الدخل املوحدة ،ويتم إدراجها في اإليرادات األخرى.
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 2 - 9انخفاض قيمة املوجودات امللموسة
تقوم املجموعة بمراجعة القيمة الدفترية ملوجودات الشركة امللموسة في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة للتحقق مما إذا كان هنالك مؤشر الى أن هذه املوجودات تأثرت بخسائر
االنخفاض في القيمة .وفي حالة وجود مثل ذلك املؤشر يتم تقدير القيمة املمكن استردادها لتلك املوجودات لتحديد مدى خسائر االنخفاض في القيمة .القيمة املستردة تساوي القيمة املحققة
ً
للموجودات مطروحا منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام ،أيهما أعلى .إذا كانت القيمة املستردة للموجودات مقدرة بأقل من القيمة الدفترية ،فيتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات
إلى القيمة املستردة .يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات في قائمة الدخل املوحدة.

2 -2 2 -2االعتراف باإليرادات
تمثل اإليرادات قيمة بيع العقارات السكنية واألرا�ضي .يتم إثبات اإليرادات إلى الحد أن املنافع االقتصادية املحتملة ستعود إلى املجموعة وأن املخاطر الجوهرية وحق ملكية العقارات
واألرا�ضي املباعة ستنتقل إلى املشتري .تقاس اإليرادات بالقيمة املستلمة .فيما يخص دخل التأجير ،تقوم املجموعة بإثبات اإليراد باستخدام طريقة القسط الثابت على فترة اإليجار.

2 -2 2 -2الزكاة

ً
يتم احتساب وتحقق الزكاة في قائمة الدخل للسنة ولكل سنة مالية على انفراد وفقا لنظام الزكاة في اململكة العربية السعودية .ويعدل مخصص الزكاة للسنة املالية التي يتم خاللها إصدار
الربط النهائي .وتعالج الفروقات ما بين مخصص الزكاة املعترف به في القوائم املالية وبين الربط النهائي الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل في قائمة الدخل كتغيرات في التقديرات
املحاسبية وتدرج ضمن الفترة املالية التي يصدر فيها الربط النهائي.

2 -2 2 -2العمالت األجنبية

ً
إن املعامالت بالعمالت األخرى ما عدا الريال السعودي ،عملة عرض القوائم املالية والتشغيل للمجموعة ،تسجل وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ املعامالت .تتم ترجمة املوجودات
واملطلوبات املالية املثبته بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة .أما املوجودات واملطلوبات غيراملالية واملثبتة بالعمالت األجنبية
فتتم ترجمتها إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد التكلفة.

2 -2 2 -2االحتياطي النظامي
وفقا للمادة ( )129من نظام الشركات وتعديالته لعام  ،2016تحتفظ املجموعة بنسبة  %10من صافي الدخل بتحويلها إلى االحتياطي النظامي .ويجوز أن تتوقف املجموعة عن هذا التحويل
عندما يبلغ هذا االحتياطي  %30من رأس املال .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح.

2 -2 2 -2مكافأة نهاية الخدمة
تقدم املجموعة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها وفقا ألحكام نظام العمل والعمال في اململكة العربية السعودية .تستحق هذه املكافأة باالستناد الى أجر املوظف النهائي ومدة الخدمة واستكمال
الحد األدنى لفترة الخدمة .يتم االستدراك لتكاليف هذه املكافأة املستحقة خالل فترة التوظيف بمعدل األجر الحالي للموظف ،وتسدد عند انتهاء خدمته.

2 -2 2 -2تكاليف منافع التقاعد

ً
تقوم املجموعة باملساهمة وفقا ألنظمة املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية وتحتسب كنسبة من أجور املوظفين .يتم التعامل مع الدفعات إلى خطط منافع التقاعد املدارة من الحكومة
كدفعات إلى خطط مساهمة محددة حيث أن التزامات املجموعة مقابل هذه الخطط معادلة لتلك التي تنشأ في خطة تقاعد مساهمة محددة .تحمل الدفعات إلى خطط منافع التقاعد املساهمة
املحددة كمصروف عند استحقاقها.

2 -2 2 -2عقود التأجير
 املجموعة كمؤجرويتم تحميل اإليجارات املستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار ذات الصلة.
 املجموعة كمستأجرعند بدء عقد اإليجار التشغيلي غير القابل لإللغاء باستئجار األصول التي تعرف بأنها «األصول حق االنتفاع» ،يتم قياس هذه األصول بالتكلفة مع الخصم املناسب الذي يطبق على العقود
املماثلة من العناصر ذات الصلة من مدة اإليجار والتزامات الدفع بما في ذلك التكلفة األولية املباشرة ،الشروط والحوافز املذكورة في عقد اإليجار األسا�سي .بعد القياس األولي واالعتراف،
ً
ً
يتم الحقا قياس «أصول حق االنتفاع» بشكل دوري باستخدام نموذج التكلفة التي تضم تكلفة قياسها وأي تعديالت ناتجة عن إعادة قياسها ناقصا االستهالك املتراكم.
كما و يتم في تاريخ بداية عقد اإليجار ،قياس ما يقابل هذه األصول من التزامات «التزامات اإليجار» باستخدام صافي القيمة الحالية لجميع دفعات اإليجار غير املسددة في ذلك التاريخ
ً
مخصومة بمعدل الخصم املناسب .الحقا للقياس األولي ،يتم قياس «التزامات اإليجار» بشكل دوري عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس تكلفة الفائدة على التزامات اإليجار املستقبلية
ً
غير املدفوعة وأي تعديالت إعادة القياس ناقصا دفعات اإليجار التي تمت حتى ذلك التاريخ.
يتم تطبيق املعدل املناسب لالستهالكات والنسبة املناسبة للربح على «األصول حق االنتفاع» و«التزامات اإليجار» على التوالي .يتم تحميل أعباء االستهالك والفائدة على قائمة الدخل املوحدة
كمصاريف استهالك وتمويل .
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2 -2 2 -2املصاريف التشغيلية

ّ
تتبع املجموعة أساس االستحقاق املحاسبي لتسجيل املصاريف التشغيلية وتحمل كمصاريف في قائمة الدخل املوحدة في السنة التي تتكبد فيها .يتم توزيع املصاريف املؤجلة ألكثر من سنة
مالية على املصاريف خالل تلك الفترات باستخدام التكلفة التاريخية.

3 3إيضاح ( :)3استخدام التقديرات
ً
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ملعايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات
املسجلة ،واإليضاحات عن املوجودات وااللتزامات املحتملة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ومبالغ اإليرادات واملصروفات املسجلة خالل فترة التقرير .وعلى الرغم من أن هذه التقديرات
تستند إلى املعرفة األفضل للمعلومات املتوفرة لإلدارة عن األحداث واألنشطة الجارية ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

4 4إيضاح ( :)4قطاعات األعمال والقطاعات الجغرافية
 قطاعات األعمالألغراض التقارير اإلدارية ،قامت اإلدارة بتقسيم املجموعة الى ثالثة أقسام التي تطابق الهيكل التنظيمي للمجموعة .و هذه األقسام تتما�شى مع التخطيط االستراتيجي ونموذج األعمال،
وتشمل دار األركان للمشاريع ودار األركان لالستثمار ودار األركان للعقارات.
 املناطق الجغرافيةً
تعمل املجموعة حصريا في اململكة العربية السعودية وجميع عائداتها مستمدة من محفظة العقارات التي تديرها املجموعة .لذلك ،ال يوجد معلومات جغرافية إضافية.
 املنتجات والخدماتً
تركز دار األركان للمشاريع أساسا على تطوير البنية التحتية األساسية ملشاريع األرا�ضي غير املطورة وبيع هذه األرا�ضي (مبيعات أرا�ضي) وتطوير وبيع املشاريع السكنية والتجارية (مبيعات
الوحدات السكنية) أو تأجير هذه املمتلكات املطورة لتوليد إيرادات تأجيرية (إيراد اإليجار ).

فيما يلي معلومات متعلقة بهذه املنتجات:

2016م

اإليرادات من النشاط:
مبيعات أرا�ضي
تأجير ممتلكات
املجموع

بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر

1,724,681
145,548
1,870,229

2015م

2,075,265
136,084
2,211,349

تكلفة النشاط:
أرا�ضي
تأجير ممتلكات
املجموع

1,004,809
73,477
1,078,286

1,158,892
69,225
1,228,117

إ جمالي الربح :
أرا�ضي
تأجير ممتلكات
املجموع

719,872
72,071
791,943

916,373
66,859
983,232

5 5إيضاح )5( :ذمم مدينة ،صافي
بآالف الرياالت السعودية
عمالء
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
املجموع

2016

2015

1,858,489

1,966,706

()19,019

()18,019

1,839,470

1,948,687

تتضمن الذمم املدينة حوالي  31( %92ديسمبر ٢٠١٥م )%97 ،ذمم من بيع األرا�ضي ،وهي مضمونة بالكامل مقابل صكوك هذه األرا�ضي.
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6 6إيضاح ( :)6مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م
دفعات مقدمة لشراء أرا�ضي

697,190

944,627

ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

22,842

11,290

دفعات مقدمة ملقاولين

9,263

9,432

سلف وذمم املوظفين

6,593

5,944

دفعات مقدمة ملوردين

4,513

2,676

إيرادات مستحقة

2,208

-

استثمار قصير األجل ـ للمتاجرة (إيضاح  / 6أ)

863

804

36

36

743,508

974,809

أخرى
املجموع

أ) استثمار قصير األجل ـ للمتاجرة
ً
لدى املجموعة استثمار مصنف على أنه محتفظ به للمتاجرة من خالل محفظة مع إحدى الشركات السعودية الرائدة في إدارة األصول (مدير الصندوق) .وبناء على اتفاقية إدارة املحفظة،
يسمح ملدير صندوق التداول في أوراق الدين واألوراق املالية نيابة عن املجموعة .إن املعامالت خالل السنة كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

الرصيد  ،بداية السنة

804

3,181

اإلضافات (املشتريات  /املبيعات )

-

3,556

804

6,737

أرباح محققة

59

330

عموالت

-

-

863

7,067

تحويالت  /مسحوبات

-

()6,263

الرصيد  ،نهاية السنة

863

804

تتضمــن االســتثمارات حوالــي  863ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م ( 31ديســمبر2015م 804 :ألــف ريــال ســعودي) والتــي تمثــل وديعــة نقديــة محتفــظ بهــا
لــدى مديــرالصنــدوق .تتوقــع اإلدارة اســتثمارهــذه الوديعــة النقديــة فــي فتـرات الحقــة.

7 7إيضاح ( :)7معامالت مع أطراف ذات عالقة
إن املعامالت الجوهرية واألرصدة مع األطراف ذات عالقة هي كما يلي:
أ) املستحق من طرف ذي عالقة
فيما يلي تفاصيل املعامالت مع الشركة السعودية لتمويل املساكن:
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بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م

الرصيد  ،بداية السنة
املتحصالت
الرصيد  ،نهاية السنة

2015م

-

143

-

()143

-

-

ب) املستحق إلى طرف ذي عالقة
قامت إدارة شركة خزام للتطوير العقاري  ،وهي شركة زميلة للمجموعة  ،بطلب استثمار رصيد النقد الزائد لشركة خزام للتطوير العقاري لدى املجموعة بربح رمزي .فيما يلي تفاصيل
املعامالت:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م
الرصيد  ،بداية السنة
إعادة تسديد املدفوعات املقدمة
أرباح محملة
الرصيد  ،نهاية السنة

2015م

194,253

195,612

()1,130

()2,319

240

960

193,363

194,253

ج) معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة
أ) بنك الخير بي .اس� .سي
قامت املجموعة بتعيين بنك الخير بي .اس� .سي .وهي شركة غير زميلة ،لتقديم االستشارات املالية العامة ،وخدمات االستشارات ملراجعة التوافق مع أحكام الشريعة والدعم اإلداري
إلصدارات الصكوك الدولية الحديثة .إن تفاصيل املعامالت املتضمنة في الذمم الدائنة (راجع إيضاح  )15هي كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م
الرصيد  ،بداية السنة
مبالغ مدفوعة خالل السنة
الرصيد  ،نهاية السنة

2015م

115

115

-

-

115

115

ال يوجد أي معامالت أخرى مع الشركات التي لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين أو مساهمين مع املجموعة خالل السنتين املنتهيتين في  31ديسمبر ٢٠١٦م و ٢٠١٥م.

8 8إيضاح ( :)8مشاريع تحت التنفيذ
مشاريع تحت التنفيذ ـ طويل األجل
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

مشاريع تحت التنفيذ

8,878,157

8,651,076

املجموع

8,878,157

8,651,076

ً
تتمثل مشاريع تحت التنفيذ  -طويلة األجل في مشاريع سكنية وأرا�ضي مملوكة للمجموعة والتي لن تكتمل خالل االثني عشر شهرا املقبلة ،ويتم االحتفاظ بها لتحقيق إيرادات مستقبلية.
لم ترسمل إدارة املجموعة أية مبالغ من أعباء صكوك إسالمية في مشاريع تحت التنفيذ خالل السنتين املنتهيتين في  31ديسمبر 2016م و 2015م.
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9 9إيضاح ( :)9استثمارات في أراضي تحت التطوير
يمثل هذا البند ملكية املجموعة املشتركة ألرا�ضي مع أطراف أخرى بموجب عقود استحواذ بغرض تطوير األرا�ضي ويتضمن مبلغ  364,5مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2015م:
 364,5مليون ريال سعودي) يمثل دفعة مقدمة ملشروع جديد.

10إيضاح ( :)10ممتلكات استثمارية ،صافي
10
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م
التكلفة:

2015م

في بداية السنة
إضافات

3,717,560

3,714,149

()3,382

3,411

في نهاية السنة

3,714,178

3,717,560

االستهالك املتراكم:
في بداية السنة
املحمل خالل السنة
في نهاية السنة
القيمة الدفترية في نهاية السنة

215,923

146,698

73,477

69,225

289,400

215,923

3,424,778

3,501,637

يتضمن بند املمتلكات االستثمارية أرض بقيمة  578,1مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر ٢٠١٥م 578,1 :مليون ريال سعودي).

11ايضاح ( :)11استثمار في شركات زميلة
11
يمثل هذا البند استثمار في أسهم شركات غير مدرجة .تتراوح حصة املجموعة في تلك الشركات من  %15إلى .%51
إن حركة االستثمار في الشركات الزميلة هي كالتالي:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
٢٠١٦م
الرصيد  ،بداية السنة
إضافات
الحصة في الربح
الرصيد  ،نهاية السنة

776,207
1,500
12,878
790,585

٢٠١٥م
763,407
12,800
776,207

أ .إن التفاصيل املوجزة للملكية فيما يتعلق بالشركات الزميلة للمجموعة موضحة على النحو املبين أدناه:

الشركة السعودية لتمويل املساكن
الخير املالية ـ اململكة العربية السعودية
شركة خزام للتطوير العقاري (أ)
شركة جمان الشرقية املحدودة
حصة األرباح املتراكمة  ،صافي
الرصيد  ،نهاية السنة

املبلغ املستثمر
بآالف الرياالت السعودية
120,000
102,000
525,547
1,500
41,538
790,585

نسبة امللكية
%15
%34
%51
%18

تم اإلفصاح عن تفاصيل املعامالت مع الشركات الزميلة ضمن إيضاح  ( 7املعامالت مع أطراف ذات عالقة) من هذه القوائم املالية املوحدة.
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(أ) استثمرت املجموعة بنسبة  % 51في شركة خزام للتطوير العقاري مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ،ووفقا للترتيبات فإن سلطة إدارة النشاطات املالية والتشغيلية التي تؤثر
على عائدات شركة خزام للتطوير العقاري مشتركة بين املساهمين ،وبالتالي ليس للمجموعة الحق في العائدات املتغيرة أو السلطة املطلقة للسيطرة والقدرة على التأثير في عائدات
ً
ً
الشركة املستثمر بها ،وبناء عليه ،يتم احتساب استثمارات املجموعة في شركة خزام للتطوير العقاري وفقا لطريقة حقوق امللكية .
ً
(ب) يتضمن هذا االستثمار  250مليون ريال سعودي كحق حصري للمشاركة في مشروع خزام التطويري و  276مليون ريال سعودي كمساهمة في رأس املال مدفوعة بالكامل نقدا،
و ساهمت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ب ـ  265مليون ريال سعودي قيمة أرض كمساهمة رأسماليه في شركة تطوير خزام العقارية .تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد أي انخفاض
في قيمة مجموع االستثمار.
(ج) خالل العام  ،استثمرت املجموعة بنسبة  % 18في شركة جمان الشرقية املحدودة للتطوير العقاري  ،وهي شركه ذات مسؤولية محدودة (تحت التأسيس) ،وذلك نحو استكمال رأس
املال األولي املطلوب لتأسيس الشركة .لم تبدأ الشركة عملياتها التشغيلية بعد.

12إيضاح ( :)12ممتلكات ومعدات ،صافي
12
(أ) ممتلكات ومعدات  ،صافي
إن تفاصيل التكلفة واالستهالك املتراكم وصافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات هي على النحو التالي:
أرا�ضي ومباني

تحسينات على
مباني مستأجرة

سيارات

معدات وأجهزة

معدات مكتبية

اإلجمالي

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

التكلفة:
109,145

19,037

8,447

13,509

41,446

191,584

-

-

-

-

612

612

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

109,145

19,037

8,447

13,509

42,058

192,196

الرصيد في  1يناير 2016م
إضافات خالل السنة

اإلستهالك املتراكم:
الرصيد في  1يناير 2016م

42,123

19,037

8,445

13,480

40,083

123,168

استهالكات خالل السنة

3,016

-

-

27

623

3,666

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

45,139

19,037

8,445

13,507

40,706

126,834

القيمة الدفترية الصافية:
في  31ديسمبر 2016م

64,006

-

2

2

1,352

65,362

في  31ديسمبر 2015م

67,022

-

2

29

1,363

68,416

يتضمن بند األرا�ضي واملباني أرا�ضي بقيمة  9,50مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر 2015م 9,50 :مليون ريال سعودي).
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(ب) أصول مستأجرة – أصول حق االنتفاع  ،صافي

ً
ويمثل الرصيد قيمة أصول مستأجرة « أصول حق االنتفاع» من خالل ترتيبات عقود ايجار كما في  31ديسمبر 2016م .وتتألف أساسا من دفعات اإليجار املستقبلية مخصومة بمعدل
الخصم املناسب .يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار .

إن تفاصيل التكلفة واالستهالك املتراكم وصافي القيمة الدفترية لألصول املستأجرة « أصول حق االنتفاع» هي على النحو التالي:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

التكلفة:
في بداية السنة

-

-

اإلضافات خالل السنة

1,126

-

في نهاية السنة

1,126

-

االستهالك املتراكم:
في بداية السنة

-

-

املحمل خالل السنة

357

-

في نهاية السنة

357

-

صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

769

-

13ايضاح ( :)13أعباء مؤجلة ،صافي
13
إن حركة األعباء املؤجلة خالل السنة هي كالتالي:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

الرصيد  ،بداية السنة

-

-

اإلضافات خالل السنة

828

-

اإلطفاء محمل على السنة

-

-

الرصيد  ،نهاية السنة

828

-

14إيضاح ( :)14القروض اإلسالمية
14
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

صكوك إسالمية

3,187,500

4,312,500

مرابحة إسالمية

2,093,025

2,077,435

5,280,525

6,389,935

ناقص  :تكاليف معامالت غير مطفأة

()65,155

القروض اإلسالمية ـ نهاية السنة

5,215,370

ناقص  :القروض اإلسالمية ـ الجزء املتداول

()324,995

القروض اإلسالمية ـ طويلة األجل

4,890,375

()97,373
6,292,562
()1,531,945
4,760,617
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(أ) تكاليف معامالت القروض اإلسالمية
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
٢٠١٥م

٢٠١٦م
الرصيد  ،بداية السنة

97,373

107,790

اإلضافات خالل السنة

230

25,576

اإلطفاء املحمل على السنة

()32,448

()35,993

الرصيد  ،نهاية السنة

65,155

97,373

(ب) تحليل القروض

صكوك إسالمية
تمثل  3,2مليار ريال سعودي من الصكوك اإلسالمية والتي تضم:
 1,69 )١مليار ريال سعودي ( 450مليون دوالر أمريكي) من الصكوك اإلسالمية مسجلة في دفاتر املجموعة ،والتي تم إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك املحدودة بسعر %5,75
وتستحق في 2018م.
 1,50 )٢مليار ريال سعودي ( 400مليون دوالر أمريكي) من الصكوك اإلسالمية مسجلة في دفاتر املجموعة ،والتي تم إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك املحدودة بسعر %6.5
وتستحق في 2019م.
ً
إن الصكوك اإلسالمية املذكورة أعاله مقومة بالدوالر األمريكي .ونظرا ملحدودية تقلبات الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي ،فإنه ال يوجد تعرض ملخاطر الصرف األجنبي .إن ربح
االستثمار مستحق لـشركة أس بي في السعودية التي تم من خاللها إصدار تلك الصكوك وذلك من خالل بيع عقارات مملوكة من قبل املجموعة .إن حقوق اإلنتفاع لهذه املمتلكات هي مع
شركة دار األركان للتطوير العقاري وشركاتها التابعة مع حق إعادة شراء ملكية هذه املمتلكات عند سداد قيمة الصكوك بالكامل .قامت املجموعة بإصدار خطاب ضمان لحاملي الصكوك.
تتضمن اتفاقيات الصكوك تعهدات مالية والتي التزمت بها املجموعة كما في  31ديسمبر 2016م .

(ج) مرابحة إسالمية
تمثل املرابحات اإلسالمية تسهيالت مرابحة ثنائية من بنوك تجارية محلية ودولية ،مضمونة مقابل بعض ممتلكات عقارية ،على شكل مرابحات إسالمية وخطابات ضمان واعتمادات
مستندية .هذه التسهيالت تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األجل تتراوح من  6أشهر إلى  11سنة مع جداول سداد مختلفة مثل دفعات سنوية دوارة ،ودفعات تسدد على شكل دفعة
واحدة ودفعات تسدد بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي ،كما هو مفصل أدناه:

ملخص املرابحات:
تاريخ االستحقاق
2017م
2020م
2023م
2027م
املجموع

الرصيد القائم
بآالف الرياالت السعودية
65,000
1,194,375
546,650
287,000
2,093,025

قصير األجل
بآالف الرياالت السعودية
65,000
236,250
16,200
15,000
332,450

طويل األجل
بآالف الرياالت السعودية
0
958,125
530,450
272,000
1,760,575

تتضمن اتفاقيات التسهيالت تعهدات مالية والتي التزمت بها املجموعة كما في  31ديسمبر ٢٠١٦م.

15إيضاح ( :)15ذمم دائنة
15
بآالف الرياالت السعودية
2016م
مقاولون
دفعات مقدمة من عمالء
املوردون (أ)
التزامات عقود إيجار (إيضاح ))1( 15
أخرى
املجموع

145,128
7,113
7,064
742
14,152
174,199

2015م
153,315
6,095
13,751
272
173,433

يتضمن بند املوردون مبلغ  115.000ألف ريال سعودي كرصيد مستحق إلى طرف ذي عالقة (راجع إيضاح  7ج (.)) i
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 -١التزامات عقود إيجار

ً
ً
يمثل الرصيد كما في  31ديسمبر ٢٠١٦م ،التزامات عقود إيجار تمنح الشركة الحق في االنتفاع باألصول املستأجرة وفقا لترتيبات عقد اإليجار  .وتتألف أساسا من دفعات اإليجار املستقبلية
مخصومة بمعدل خصم مناسب.
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

االلتزامات:
في بداية السنة

-

-

إضافات خالل السنة

1,126

-

تكلفة تمويل

45

-

في نهاية السنة

1,171

-

الدفعات:
في بداية السنة

-

-

املدفوع خالل السنة

429

-

في نهاية السنة

429

-

الرصيد في نهاية السنة

742

-

16إيضاح ( :)16مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
16
بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م
537,494
64,515
35,358
22,453
21,338
18,495
699,653

مخصص زكاة (أ)
إيرادات غير محققة
دائنو توزيعات أرباح
مصاريف مستحقة
أعباء مرابحات إسالمية
أعباء صكوك اسالمية
املجموع

555,757
38,833
35,358
23,046
19,972
24,383
697,349

أ) العناصراألساسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م
وعاء الزكاة
حقوق امللكية

17,441,756

17,567,516

مخصصات وتعديالت أخرى

2,980,955

2,919,451

إجمالي وعاء الزكاة

20,422,711

20,486,967

بنود مخصومة:
()20,422,711

مجموع البنود املخصومة بعد التعديالت املتعلقة بها
وعاء الزكاة

-

()20,138,121
348,846
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ب) صافي الدخل املعدل للسنة
بآالف الرياالت السعودية
2016م

2015م

صافي الدخل املعدل
صافي دخل السنة قبل الزكاة
صافي الدخل املعدل

مخصص الزكاة والضريبة التقديري للسنة

244,801

373,019

244,801

373,019

7,943

9,325

ج) تم االعتراف بمخصص الزكاة والضريبة في القوائم املالية للشركة .وكانت حركة مخصص الزكاة والضريبة كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م
الرصيد  ،بداية السنة
الزكاة التقديرية للسنة

555,757
7,943

2015م
604,335
9,325

املدفوع خالل السنة

()26,206

()57,903

مخصص الزكاة والضريبة التقديري  ،نهاية السنة

537,494

555,757

استلمت الشركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٩م ،ولم تستلم حتى اآلن الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنتين ٢٠١٠م
ً
و ٢٠١١م .قامت الشركة بتقديم إن االقرارات الزكوية املوحدة لألعوام ٢٠١٢م ٢٠١٣ ،م٢٠١٤ ،م و ٢٠١٥م  .إن االقرار الزكوي للعام ٢٠١٦م هو حاليا قيد اإلعداد من قبل الشركة.

17إيضاح ( :)17مخصص مكافأة نهاية الخدمة
17
يمثل هذا البند رصيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة .وقد كانت الحركة خالل السنة كالتالي:
بآالف الرياالت السعودية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2016م

2015م

الرصيد  ،بداية السنة

20,973

18,544

املحمل على املصاريف خالل السنة

6,317

4,537

املدفوع خالل السنة

()1,608

()2,108

الرصيد  ،نهاية السنة

25,682

20,973

18إيضاح ( :)18رأس المال
18
لدى الشركة  1,080,000,000سهم عادي من فئة واحدة ،مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة  10ريال سعودي للسهم الواحد ،والتي ال تتمتع بأحقية دخل ثابت.
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19إيضاح ( :)19ربحية السهم
19
تم احتساب ربحية السهم األسا�سي واملخفض على أساس البيانات التالية:
بآالف الرياالت السعودية
2015م

2016م

األرباح
ألغراض العائد األسا�سي للسهم الواحد:
دخل السنة من أنشطة األعمال

599,467

739,408

صافي دخل السنة

250,834

359,157

عدد األسهم

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية ألغراض العائد األسا�سي للسهم الواحد

العدد

1,080,000,000

العدد

1,080,000,000

ليس هناك أي تخفيض لألسهم العادية وعلى هذا النحو فإن احتساب ربحية السهم األسا�سي واملخفض يتم بشكل متسق.

20إيضاح ( :)20األدوات المالية وإدارة المخاطر
20
تتكون األدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية ،وتشمل املوجودات املالية :النقد وأرصدة البنوك واملستحق من أطراف ذات عالقة والذمم املدينة والذمم املدينة األخرى ،بينما
تشمل املطلوبات املالية الذمم الدائنة واملستحقات واملستحق إلى طرف ذي عالقة والقروض اإلسالمية.

مخاطراالئتمان
مخاطر االئتمان هي عبارة عن الخسارة املالية للمجموعة في حال عدم قدرة أحد أطراف األداة املالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،وتنشأ بشكل أسا�سي من األرصدة لدى البنوك واملستحق
من جهات ذات عالقة والذمم املدينة والذمم املدينة األخرى .تقوم املجموعة بإيداع أرصدتها في عدد من املؤسسات املالية ذات القدرات االئتمانية العالية ولديها سياسة للحد من حجم
أرصدتها املودعة في كل مؤسسة مالية.
تخضع الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى لشروط (عدم وجود ائتمان) ،ولكن في بعض الحاالت تكون هناك جداول دفع لبعض العمالء أو يطلبون الدفع على فترات مختلفة،
وفي هذه الحاالت تكون املجموعة معرضة ملخاطر االئتمان فيما يتعلق باملبلغ املستحق من هؤالء العمالء ،غير أنه في هذه الحاالت تقوم املجموعة بتأجيل التسليم النهائي أو حيازة املمتلكات
ً
للتقليل من املخاطر حتى يتم دفع املبلغ بالكامل وفقا للعقد ،ويتم بصفة دورية إكمال مراقبة األرصدة ومتابعتها وبالتالي يكون تعرض املجموعة للخسائر محدودا مع وجود مخصصات
مناسبة للمبالغ املشكوك في تحصيلها ،عند الحاجة لذلك.
مخاطرمعدالت العمولة
تتعلق مخاطر معدالت العمولة بالتغير في معدالت العمولة املتاحة عند إعادة التفاوض حول األدوات املالية التي تتأثر باألوضاع املالية الحالية للسوق العالمي .إن املجموعة معرضة ملخاطر
معدالت العموالت فيما يتعلق بتعهدات العمولة العائمة التي يتم املوافقة عليها وتسهيالت املرابحة اإلسالمية األخرى (قروض متجددة) التي يتم الحصول عليها من بنوك محلية .يتم إعادة
التفاوض حول معدالت القروض املتجددة قصيرة األجل عند تجديد كل عرض للحصول على أفضل معدل عمولة لعكس املواصفات املالية للمجموعة وتصورها للمخاطر.
تتبع املجموعة سياسة مقايضة أسعار عمولة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدالت العمولة ،وتعتمد معدالت العمولة للقروض العاملية للمجموعة على أسعار ليبور في حين
ً
تعتمد قروضها املحلية على أسعار سايبور ،وبالتالي فإن تعرض املجموعة ملخاطر العموالت متفاوت وفقا للتغيرات في أسعار ليبور وسايبور.
مخاطرالسيولة
هي مخاطر تعرض املجموعة لصعوبات في االعتراف باملوجودات أو الحصول على األموال الالزمة ملقابلة االلتزامات املرتبطة باألدوات املالية .تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل
دوري من توفر األموال والتدفقات النقدية الناشئة عن االعتراف باملوجودات ملقابلة أية التزامات حالية ومستقبلية.
119
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مخاطرالعمالت األجنبية
هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .وتراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن املجموعة غير معرضة ملخاطر
ً
عمالت جوهرية حيث أن العملة الرئيسية التي تتعامل بها هي الريال السعودي وهو ثابت حاليا بهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.
القيمة العادلة لألدوات املالية
تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك و بشروط تعامل عادلة .وحيث أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للتكلفة التاريخية ،فقد تظهر
فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ،وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف بشكل كبيرعن قيمها الدفترية.

21إيضاح ( :)21االرتباطات الرأسمالية
21
يوجد على املجموعة بتاريخ  31ديسمبر ٢٠١٦م ارتباطات رأسمالية تتمثل في الجزء غير املنفذ من عقود تطوير املشاريع والبالغة  49مليون ريال سعودي ( 31ديسمبر  49 :2015مليون ريال
سعودي) ،وااللتزام باألداء والتزامات تنفيذ من خالل كفالة بنكية بقيمة  74مليون ريال سعودي مقابل ذمم محصلة (  31ديسمبر ٢٠١٥م 74 :مليون ريال سعودي).
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