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  لمحة عن الشركة

 
 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 االخوة المساهمين الكرام،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،

 . م2018ديسمبر  31بتاريخ يسرني، باإلنابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي عن السنة المالية المنتهية 
ان . م، وأظهرت أن التغيير في االستراتيجية كان حقيقيا وأسفر عن نتائج متميزة2018لقد فاقت دار األركان التوقعات في عام 

الشركة شهادة لنا على قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بالرغم من تحديات السوق  في المائة في ايرادات 35النمو الذي بلغ 
واألكثر أهمية من ذلك ان هذا األمر يؤكد صحة وبعد نظر استراتيجيتنا لالستحواذ، وتوسعنا في . حلية واالقليمية والعالميةالم

األراضي الواقعة في أطراف المدن مستفيدين بالتالي من التوسع العمراني ومن الطلب المتزايد على قطع األراضي خارج نطاق 
 .ةاألراضي البيضاء الخاضعة للضريب

حيث تم تدشين مشروعنا الرائد شمس الرياض في المملكة العربية السعودية في مايو  من التقدم ام مزيد2018في عام أحرزنا 
االسم ذو  -وحققت المرحلة األولى من مشروع ميرابيليا ذات التصاميم الداخلية من روبيرتو كافالي ،والذي ُاستقبل بحفاوة بالغة

 .     مبيعات مشجعة للغاية، مما يبشر إيجابيا للمراحل األخرى التي نخطط إلطالقها في العام المقبل -العالمة التجارية الفاخرة

خور دبي، ويعتبر أول /م، وهو البرج السكني الفاخر على قناة2017بنهاية عام  تم تدشينهكما أن مشروعنا في دبي الذي 
ان استراتيجيتنا لالستفادة من . الصعيد االقليمي علىتحديات السوق بصورة ممتازة، رغم  التقدممشروع دولي لدينا، يستمر في 

، مع بناء أكبر قوة مبيعات مباشرة في المملكة التسويقسمعتنا الممتازة بين المستثمرين السعوديين وقدرتنا المميزة في مجال 
 .٪ من المبيعات للسعوديين في السوق المحلي70حققت نجاحا حيث تمكنا من انجاز 

م، مع اتباع مبدأ استهداف األسواق التي تجذب المستثمرين 2018في استكشاف الفرص العالمية خالل عام استمرينا كما 
وفي هذا الصدد، استحوذنا على أول قطعة ارض في البوسنة بالحد األدنى من المخاطرة بهدف تنويع محفظة . السعوديين حصرا

حيث نتعلم ونتكيف طبقا لظروف السوق في البوسنة ونصمم منتجات جاذبة كما أن نهجنا يبقى في غاية التحفظ . المشروعات
 . للمستثمرين السعوديين
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بأفضل طريقة ممكنة، وكان أحد  هاالموارد المالية واستخدام ادارةتتبنى دار األركان دائًما اإلدارة المالية الفعالة من خالل 
مليون دوالر تم االكتتاب فيها من قبل  500إسالمية بقيمة  م هو اإلصدار الناجح لصكوك2018اإلنجازات المهمة لعام 

عالقتنا مع أسواق رأس المال والدين العالمية، نفتخر بكوننا الشركة السعودية  خاللأكثر من عقد من الزمن  بعد.  المستثمرين
 .س أموالهمالرائدة في هذا المجال، كما نفتخر بالثقة التي يوليها لنا مستثمري االئتمان في إدارة رؤو 

عودة االنتعاش  المال معرأس  استعدادا الستثمار الميزانية،عالوة على ذلك، احتفظنا بالمالئة المالية القوية وتوفير السيولة في 
هذه المرونة باغتنام فرص جاذبة وتجعل منا الشريك المفضل للمؤسسات لنا  وسوف تسمح ،للسوق السعودية بعد الركود األخير

كما قمنا بزيادة استثماراتنا في األراضي، حيث يمثل . مية الباحثة عن شريك متخصص في التطوير العقاري الخاصة والحكو 
 . المتوسط والطويل المدىتدني األسعار الحالي في األسواق فرصة جذابة لالستثمار وتحقيق عوائد جيدة على 

ان الهدف األساسي هو بناء قدراتنا المؤسساتية وتحسين  حيث ،الشركة تحديث قدراتلقد كان لفريق اإلدارة الجديد دورا فعاال في 
 .      تنافسيتنا خالل دورات السوق المختلفة

مركز اصولها  ةم أعلنا لألسواق عن عزمنا على إدراج أصول التأجير لدينا كشركة مستقلة، ويأتي في مقدم2018في عام 
 .ونتوقع ان تكتمل في العام القادم النظاميةمستشارين والجهات هذه العملية مع التتواصل و  (.مول )القصرالقصر التجاري 

ويعتبر قطاع التطوير العقاري مساهم رئيس في  ،في مجال التطوير العقاري في المملكةرائدة  األركان شركةدار تعتبر  
االقتصاد ومواكبة االتجاهات م، فإن حلولنا تهدف الى القيام بدور أساسي في تعزيز 2030االقتصاد، واسترشادا برؤية السعودية 

 .واالحتياجات المجتمعية المتطورة

وهي مبادرة لمكافأة مستثمرينا . م2017مليون ريال سعودي عن نتائج عام  540م، قمنا بتوزيع أرباح بقيمة 2018في عام 
 .الذين وقفوا بجانبنا، وننتهز هذه الفرصة لشكرهم على دعمهم المستمر

وباإلنابة عن . ر شخصيا زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة لمشورتهم الصادقة والحكيمة اثناء هذه السنةواستغل هذه المناسبة ألشك
مجلس اإلدارة أود أيضا ان اعبر عن امتناني إلدارة دار األركان وجميع الموظفين لعملهم الدؤوب، حيث لم نكن لنحقق تلك 

 . اني االستثنائي الذي أبدوهالنتائج الممتازة لوال أخالقيات العمل التي اظهروها والتف

ومع . ومرة أخرى أثبتنا قدرتنا على تحقيق النجاح رغم التحديات. م عاًما آخرا ممتاًزا في تاريخ شركتنا2018لقد كان العام 
 .تطلعنا بتفاؤل نحو المستقبل، نعدكم بالمثابرة في طموحاتنا ونحن واثقون ان دار األركان ستحقق إضافة لحقوق المساهمين

 ئيس مجلس اإلدارة ر 

 يوسف بن عبدهللا الشالش
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 التقرير االستراتيجي

 

 لشركةالتنفيذي ل رئيسالكلمة 
 االخوة المساهمون الكرام،

دورا محوريا في فهم وريادة التحول الذي يحدث دار األركان باعتبارها أكبر مطور عقاري سعودي مدرج في سوق األسهم، تلعب 
 .في سوق العقارات السعودي

ن هذا المنطلق، تشارك دار األركان بفعالية في عملية تحديد االتجاهات المجتمعية التي ستؤثر على قطاع التطوير العقاري وم
هذه القدرة على استقراء متطلبات السوق العقاري المبنية على تاريخ عريق من مساهمة الشركة . في المملكة للسنوات القادمة

 .ذها لمشاريع في معظم المناطق العمرانية في المملكةفي مجاالت التطوير العقاري وتنفي

ويعتبر مشروع شمس الرياض عالمة فارقة بتقديم المفاهيم والتصاميم  ،استمرار عجلة التطوير العقاري للشركة 2018شهد عام 
 .والمنتجات التي تلبي احتياجات السعوديين من مالك المنازل والمستثمرين الجدد

م، مما يمكننا من 2030الشركة، وذلك إلعادة بناء قدراتنا، دائما استرشادًا بمبادئ الرؤية  تحديث قدرات ولقد شرعت اإلدارة في
 .التعاطي مع التحديات الحالية أو المستقبلية التي سوف تواجهنا

، كما %55م، معدل سعودة القوى العاملة للوظائف تجاوز نسبة 2018ونحن اليوم فخورون بأن نعلن بأننا حققنا في عام 
عالوة على ذلك، . نواصل السعي دائما للبحث عن المواهب والكوادر السعودية لشغل المناصب الهامة والقيادية في الشركة

استثمرنا بشكل استباقي في تمكين الكوادر النسائية لدى الشركة وأطلقنا برنامًجا لتمكين المرأة وتحديد المواهب النسائية السعودية 
في القوى العاملة لدينا، فإننا نطمح ألن نكون الرواد في جذب الكوادر  النساء٪ من 34م من وجود أكثر من وبالرغ. وتعزيزها

 .النسائية وأن نكون جهة العمل المفضلة لدى النساء السعوديات

معظم  ديثبتح، وفي هذا الصدد قمنا "ان الطريق إلى النجاح يضمنه االهتمام الدقيق بالتفاصيل"وحرصًا على تطبيق مبدأ 
موارد الباستخدام نظام معلوماتي حديث لتخطيط  نقومكما اننا . ميزتنا التنافسية علىللحفاظ  أنظمة التشغيل والسياسات لدينا
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ونماذج إعداد التقارير والذي يتوافق مع أنظمة التشغيل، مما يتيح لنا مراقبة األنشطة والعمليات والتحكم فيها بشكل  يةالمؤسسات
 .الحد من البيروقراطية، واألهم من ذلك هو منحنا القدرة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة أفضل، وكذلك

ان فريق المبيعات لدينا . ان المكون األساسي في الميزة التنافسية للشركة يأتي من قدرتنا على الوصول الى األسواق مباشرة
يدعمهم فريق للتسويق مبدع وقادر على الوصول إلى من ذوي الخبرة الواسعة في السوق العقاري،  موظف 120يتكون من 

 .  عمالئنا عبر قنوات متعددة، مما يضمن مستويات رائدة في خدمة العمالء

م عاًما ايجابيا 2018فقد كان عام . ومن الجدير بالذكر أن االستثمار في موظفينا وأنظمة العمليات لم يكن على حساب الربحية
ليس فقط بالمحافظة على مستوى عال من السيولة، وانما أيضا بالتركيز على إدارة تكاليفنا من حيث األداء المالي، وذلك 

 . تعتمد قرارتنا االستثمارية على دراسات جدوى تفصيلية مما يدعم ربحية االستثمارات. بفاعلية

معطيات السوق خالل الفترة  كان مليء بالتحديات في سوق العقارات، اال اننا نتوقع ان تتحسن م2018على الرغم من ان عام 
القادمة مما سيسمح لدار األركان باستخدام قدراتها المميزة في فهم االتجاهات الناشئة، واالبتكار في المنتج، وخدمة العمالء 

 .بجودة عالية، أضف الى ذلك كفاءة المالءة المالية، ونحن بدون أدنى شك واثقون من مواصلة طريق النجاح

  

 الرئيس التنفيذي

 هان سيمكووك كلفن 
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 السوق السعودي 
:يمثل السوق السعودي فرصة نمو طويلة األجل للتطوير العقاري وترتكز محركات النمو على أربع ركائز وهي  

اتجاهات ديموغرافية إيجابية. 1       

  امتالك المسكننسبة انخفاض . 2     

العجز الهيكلي في العرض . 3       

لحكومة ودعمها تركيز ا. 4       

، ومن المتوقع أن يصل من عدد السكان٪ 60من عالية ومتزايدة اذ يمثل السكان دون السن الثالثين أكثر  السكان الشبابنسبة 
المعايير االجتماعية إلى تزايد وتغير ويؤدي تزايد حركة اليد العاملة  .م2025مليون بحلول عام  5.35إجمالي عدد السكان إلى 

. مساكن المخصصة للمهنيين الشباب واألسر المنشأة حديثاً الطلب على ال  
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  www.worldometers.inf: المصدر

وعندما  .ذات االقتصاد المماثل في الحجم٪ للسعوديين منخفضة نسبًيا مقارنًة مع البلدان 47الحالية  امتالك المسكنوتعد نسبة 
.يسعى السعوديون المتالك المسكن فإن الطلب على الوحدات السكنية سيزيد  

 البنك األهلي:المصدر

 تمثل النسبة أخذين في عين اإلعتبار عدد السكان الكامل من المقيمين والمواطنين  %30و ٪ يمثلون المواطنين السعوديين فقط47* 
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العرض مما وسع الفجوة بين الطلب األساسي على  ضعف سكان في المملكة العربية السعودية بمرحلة منلقد مر سوق اإل
سنة ويتم تحديث قوائم االنتظار بناء على  15ظار في وزارة اإلسكان إلى وصلت قوائم االنت حيث. المساكن والعرض المتاح

  .مبادارات الوزارة

والتي  م2030وباإلضافة إلى برنامج رؤية  م2020ا االستراتيجية لوزارة اإلسكان لعام ومع ذلك، فإن الحكومة ومن خالل أهدافه
إن اإلطار التنظيمي لكل من تيسير تراخيص التطوير باإلضافة إلى تقديم . فيها اإلسكان أحد األعمدة، تدعم القطاع بنشاطيمثل 

 .للمطورين هياكل جديدة مثل البيع على الخارطة يؤدي إلى تحسين بيئة التشغيل

 النسبة
 الدولية

النسبة 
 اإلقليمية

 المستهدف
م2020  

 نسبة
 االساس

 الهدف االستراتيجي مؤشرات األداء الرئيسية

 نسبة مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحلي 5% 10% 13% 20%
تحسين أداء القطاع 

العقاري وزيادة مساهمته 
 في إجمالي الناتج المحلي

 معدل النمو السنوي في القطاع العقاري  4% 7% 6% 11%
متوسط الوقت الالزم للحصول على الموافقة والتراخيص  يوم  730 يوم 60 يوم 44 يوم 26

 لمشاريع التطوير العقاري السكنية الجديدة
مضاعف تكلفة وحدة السكن من إجمالي الدخل السنوي  10 5 6.7 3

 للفرد
تحفيز المعروض من 

نتاجية العقارات ورفع اإل
لتزويد المنتجات السكنية 
 بالسعر والجودة المناسبة

النسبة المئوية للوحدات السكنية المطورة من قبل مطوري  10% 30% 
 العقارات المعتمدين

الجديدة )النسبة المئوية للوحدات السكنية المتاحة  10% 50% 
إلى العدد اإلجمالي للمواطنين المؤهلين ( والشاغرة

 لإلعانات 
 نسبة األسر السعودية التي تمتلك منازل  47% 52% 48% 64%

تمكين المواطنين من 
الحصول على التمويل 

 المناسب من إسكان

 نسبة التمويل العقاري إلجمالي الناتج المحلي غير النفطي 8% 15% 16% 75%
نسبة األسر التي حصلت على إعانة إسكان من مجموع  0% 40% 

 ات الملكيةاألسر المسجلة في مسار 
نسبة األسر التي حصلت على دعم اإلسكان لتأهيلها  0% 60% 

 للحصول على تمويل إسكان
 متوسط فترة االنتظار للحصول على تمويل إسكان عام 15 عام 5 

 م2020برنامج التحول الوطني : المصدر
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 وزارة العدل: المصدر

واستمر إجمالي . قتصادي الحاليأضافيًا في الدور اال عاماً  م2018ان عام وفي مقابل هذا االتجاه اإليجابي طويل األجل، ك
 .قيم الصفقات وحجمها بالتراجع كما وانخفضت أسعار العقارات للسنة الرابعة على التوالي
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مما أدى إلى عجز  م2014الرابع من عام ال يزال سوق العقارات في قبضة أزمة دورية بعد تصحيح أسعار النفط في الربع 
هذا الضعف في السوق ندرة الحصول على  وفاقم. اقتصادية هيكلية ومالية الدولة مما أدى إلى اصالحاتكبير في ميزانية 

.تمويل اإلسكان وسوق التمويل العقاري   
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اإلعالن بللحكومة  وسمحدوالر لمعظم السنة مما أدى إلى انخفاض العجز  60ارتفع سعر النفط إلى ما فوق  م2018وفي عام 
العقاري من شأنه أن  التمويل إن زيادة النشاط االقتصادي إلى جانب تحسن السيولة في سوق . م2019عن ميزانية قياسية لعام 

 .زدهار في سوق العقاراتيؤدي إلى عودة اال

 االستراتيجية  
 

 .اتعزيز مكانتنا الرائدة في المملكة كأفضل مطور عقاري، يقدم حلول عقارية رائدة ومبتكرة للسعوديين أينما كانو : الرؤية

ين بذالك أن نبتكر مجتمعات سكنية وبيئات تجارية وثقافية وترفيهيه تلبي تطلعات المجتمع السعودي المتطور، معظم :الرسالة
 .الفوائد المالية طويلة االجل لمستثمرينا

 :الركائز االستراتيجية للشركة 2-1
 ينصب تركيزنا على خدمة عمالئنا السعوديين في الداخل والخارج. 1

تهدف شركة دار األركان إلى أن تكون الشريك العقاري المختار للمستثمرين السعوديين، سواء كان ذلك للمسكن األساسي . أ   
 .  جذابةية ستثمار عوائد افي المملكة، أو في أماكن أخرى حيث يبحثون عن مساكن ثانية أو 

 :االبتكار هو جوهر هويتنا. 2

 .مجتمعات عمرانية متكاملة وبيئات طموحة ومتطلعة نحو األفضل في المنتج من خالل توفير. أ   

 .في التوزيع من خالل تطبيق أساليب التسويق المتطورة. ب   

 .في الهياكل من خالل توفير حلول مالية شاملة. ج   

 تفعيل واستثمار األراضي العقارية لتحقيق عوائد عالية. 3

  .محفظة مميزة من األراضي العقاريةلدى شركة دار األركان . أ   

 .وتحقيق أقصى العوائد الممكنة ةالعقاريمحفظتنا  نحن نهدف إلى االستفادة من. ب   

 العالمية المالمنظم وفعال مدعوم بعالقات ممتازة مع أسواق  رأس المالكل الحفاظ على هي. 4

 .بصورة متحفظة مع التركيز على السيولة والمرونةالمركز المالي للشركة إدارة . أ   
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ستثمرين للشركات في المملكة العربية السعودية وتواصل شراكتها مع الم االئتمانتعد شركة دار األركان رائدة في أسواق . ب   
 .لنمولمال  في الصكوك العالمية لدعم إمكانية الحصول على رأس

 لمساهمينتحقيق أقصى العوائد ل. 5

مساهميها، أعلى العوائد لفإن دار األركان تسعى جاهدة لتحقيق  "تداول“السعودية األسهم  باعتبارها شركة رائدة مدرجة في سوق 
 .المصلحة العامةمع عدم إغفال 

  اب الخبرات والكفاءات البشريةواستقط جذب. 6

   .موظفينا المخلصين قبل والتفاني منمثالية عمل  نحن واثقون أنه اليمكن النجاح بدون أخالقيات. أ   

والمملكة العربية شركة دار األركان  وتحقيق النجاح لكل من رأس المال البشري لتطويربدور وقيمة  نحن نؤمن وبشدة. ب   
 .السعودية بشكل عام

 .بذلكنحن ندعم إشراك المرأة في القوة العاملة ونفخر بسجلنا . ج   

 .نحن نتيح التدرج الوظيفي وفرص التدريب لموظفينا. د   

 نموذج عمل الشركة 
 .تتمتع دار األركان بخبرة عميقة في السوق السعودي وتاريخ طويل سمحا لها بتقديم نموذج عمل فعال

 التطوير العقاري  3-1
 ك قطع األراضي أو تخصيصها ألغراض التطوير امتال. أ    

 . المخطط العام األولي والتفصيلي: التصميم. ب   

 .من خالل فريق المبيعات المباشرة وكذلك من خالل التعاون مع الوكاالت العقارية لتقديم نموذج بيع على الخارطة: البيع. ج   

 ز على مراقبة التكاليف ومعايير الجودة إدارة المشروع مع المقاولين مع التركي: البناء. د   

  في االراضي االستثمار 3-2
 .امتالك قطع أراضي استراتيجية مع رؤية طويلة األجل التجاهات التنمية العمرانية في المدن الرئيسية. أ   
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السماسرة ومباشرة  عن طريق البيعمن خالل أعمال البنية التحتية والتخطيط الرئيسي قبل  االراضيإضافة قيمة إلى . ب   
 .للمطورين الصغار

 إدارة الممتلكات والتأجير 3-3
اإلدارات نموًا في الشركة هي إدارة الممتلكات والتأجير والتي تتكون من القصر مول والمشاريع ومجمع باريزيانا السكني ان من اهم 

 :من خالل ينالمستأجر رضاء  علىالمحافظة هداف اإلدارة هي أ هم ومن أ . وأبراج العزيزية

 .االحتفاظ بخبرة مميزة من التعامل مع العمالء في القصر مول واألصول األخرى . أ    

 .ذات جودة الي مزيج من المستأجرين وتقديم منتجاتتحقيق التوازن . ب    

 .الممتلكات علىالتأكد من تنفيذ خطة صيانة دورية للمحافظة . ج    

 تطوير العقارات السكنية والتجارية 

شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة رائدة في تطوير المجتمعات العمرانية الضخمة ذات االستخدام المتعدد، من مشاريع تعد 
 .تطوير سكنية أو تجارية أو تجارة التجزئة

 شمس الرياض 4-1

شمس الرياض، يعد  في موقع استراتيجي شمال غرب العاصمة الرياض، ومطل على وادي حنيفة ذو المناظر الخالبة، مشروع
مليون متر مربع،  5المشروع يتكون من مساحة إجمالية قدرها . أحد أكبر مشروعات التطوير للمجتمعات المتكاملة في المملكة

مليون متر مربع لشركة سابك، حيث أنشأت  1.8بعد بيع المنطقة الثانية باجمالي مساحة وقدرها . مقسمة على خمسة مناطق
 . مليون متر مربع 3.2وظفيهم، تقوم دار األركان بتطوير األجزاء الباقية على مساحة وقدرها سابك مجمعا سكنيا لم

ويتمتع المشروع بمزايا . يستهدف مشروع شمس الرياض شريحة الدخل المتوسط وفوق المتوسط، والتي تعاني من قلة المعروض
العناصر المتكاملة من سكني، تجاري، فندقي، ترفيهي، يتضمن عديدة، أهمها تقديم نموذج متكامل للمجتمع العمراني، والذي 

كما استغل المشروع إطاللته الساحرة على وادي حنيفة لخلق جو مميز من خالل الساحات الفسيحة . رياضي، طبي وتعليمي
 . والمسطحات الخضراء
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فيال وقصر  218تي تتضمن تحت مسمى ميرابيليا، وال (Zone 4Bالمنطقة )م، تم اطالق المرحلة األولى 2018خالل عام 
والبيع على الخارطة، من خالل نظام وافي التابع التسويق وقد تم البدء بعمليات . بالتعاون مع روبرتو كافالي للتصاميم الداخلية

 . مبيعات المرحلة االولىفي المائة من  50لوزارة االسكان، وقد تحقق حتى تاريخه أكثر من 

وجاري العمل على استكمال الموافقات الطالق باقي . ة التحتية وانشاء نماذج فيالت لهذه المنطقةوقد تم المباشرة في تطوير البني
 .المناطق
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 برج فلورنس حبي 4-2
 

، (I Love Florence)م، بإطالق برج فلورنس ُحبي 2017قدمت دار األركان باكورة مشاريع التطوير العقاري الدولية في ديسمبر 
 (.مليون دوالر أمريكي 218)مليون ريال سعودي  817وتبلغ قيمته  .ية، في منطقة الخليج التجاري على قناة دبي المائ

على الواجهة باطاللة ، ويتمتع (Roberto Cavalli)ويضم البرج شقًقا فاخرة بتصميمات من إبداع المصمم العالمي روبرتو كافالي 
 .لمواقع في دبيالمائية للقناة، باإلضافة لتميز موقعه بالقرب من اهم ا

م والتي حققت نتائج مشجعة حيث وصل حجم المبيعات لعمالئنا 2018تم إطالق حملة البيع على الخارطة في السعودية في عام 
 .م2018في المئة من اجمالي المبيعات حتى نهاية عام  70السعوديين الى 

 
 .ن بتعيين مقاول لبدء البناء في المرحلة التاليةفيما يتعلق بأعمال الحفر والتأسيس فقد تم اكمالها وتقوم دار األركا
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 شمس العروس 4-3
شمس العروس هو من مشاريع المجتمعات السكنية المكتملة التخطيط، ويتمتع بموقع استراتيجي في مدينة جدة شرقي وسط 

 . امتداد شارع فلسطين، أحد أهم الطرق التجارية الحيويةعلى المدينة، 

موزعة ( 4+ ارضي )المشروع عددا من األبنية منخفضة االرتفاع يتضمن متر مربع و  862.641رض هي اجمالي مساحة األ
 .مناطق باإلضافة الى محالت تجارية لتقديم الخدمات الضرورية لسكان المشروع 4على 

ى الخارطة في عام تم تنفيذ أعمال البنية التحتية وتحديث المخططات استعداًدا إلطالق مبيعات البيع عل م،2018في عام 
 .م2019
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 مشروع نعيم الجوار 4-4
تبلغ مساحة المشروع اإلجمالية حوالي . يقع مشروع نعيم الجوار جنوب غرب المدينة المنورة، وفي نطاق الحرم النبوي الشريف

فيال  499ناء انتهت الشركة من ب. مليون متر مربع حيث جرى تطوير كامل المخطط وتقسيمه إلى قطع أراضي مطورة 2.2
 . بالمشروع وتقوم ببيع ما تبقى منها
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 مجمع باريزيانا 4-5
يقع المشروع . شركة دار األركان في المملكة تم تنفيذه من قبلمجمع سكني متكامل  أكبر( القصر سابقا)يعتبر مشروع باريزيانا 

يناسب أسلوب حياة األسر ذات الدخل  في حي السويدي بمدينة الرياض، ويمتاز بتصميمه الحديث ومخططه الرحب الذي
ويوفر المجمع لقاطنيه ميزة الوصول إلى الجهات . المتوسط كما يالئم متطلبات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية

 .الحكومية الرئيسية والمنطقة التجارية المركزية بكل يسر وسهولة، وذلك بفضل موقعه المحاذي لطريق الملك فهد

وحدة مكونة من وحدات مخصصة للتأجير وأخرى للبيع من ضمنها شقق، فيالت،  3500المشروع من حوالي جمالي ان ويتكو 
يمثل مجمع باريزيانا نموذجاً رائداً للمجمعات السكنية المتكاملة والشاملة بالمملكة، حيث تستمتع األسر بتصميمه . مكاتب ومعارض

 . هات والمدارس والمحالت التجاريةالحضري الرحب الذي يجمع الحدائق والمتنز 

سكنية في شراكة مع وزارة اإلسكان للمستفيدين من برنامج ال مجموعة من الوحداتم تقديم 2018شهد مجمع باريزيانا خالل عام 
 .وال تزال هذه المبيعات متواصلة" سكني"
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 مشروع جمان 4-6
مليون متر مربع من األراضي شبه المغمورة ( 8.2)غ مساحة المشروع وتبل. يقع المشروع في المنطقة الشرقية قبالة خليج تاروت

وبموجب هذه االتفاقية . م22/4/2014على ساحل الخليج العربي والتي سيتم استصالحها وفقاً لالتفاقية المبرمة مع المالك بتاريخ 
 .ألرضمن ا( 18.3%)فإن شركة دار األركان هي مدير التطوير للمشروع كما تملك حصة نسبتها 

يضم المشروع مخططًا لمجتمع متكامل متعدد االستخدامات، كاالستخدام السكني والفندقي والتجاري والطبي والتعليمي والترفيهي 
 . والرياضي وباإلضافة إلى إنشاء مجمع تجاري 

التطوير القائمة على دراسات استكملت دار األركان مرحلة التصاميم ما قبل األولية للمخطط العام لمشروع جمان وفقًا الستراتيجية 
وقد تواصلت المناقشات مع العديد من الجهات المعنية بما فيها وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة . الجدوى االقتصادية والسوقية

 .مدينة الدمام لالستماع لوجهات نظرهم وإرشاداتهم من أجل االنتقال إلى مرحلة التطوير النهائي للمخطط العام
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 مشروع تطوير منطقة قصر خزام 4-7
تأسست شركة خزام العقارية، شركة ذات مسئولية محدودة، ليكون مقرها الرئيس في مدينة جدة، وتمتلك فيها شركة جدة للتنمية 

امل المملوكة بالك)وشركة دار األركان للتطوير العقاري من خالل شركة دار األركان للمشاريع ( 49٪)والتطوير العمراني نسبة 
 .(51٪)ما نسبته ( لشركة دار األركان للتطوير العقاري 

ويهدف تأسيس الشركة العقارية إلى تطوير منطقة قصر خزام واألحياء المحيطة بها؛ وينظر إليه على أنه أضخم مشروع لمعالجة 
خادم الحرمين الشريفين الملك وقد حظيت هذه المبادرة برعاية كريمة من المغفور له . وتطوير المناطق العشوائية في منطقة جدة

 . عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا عندما وضع حجر األساس لهذا المشروع التنموي الطموح
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 والتأجيرالممتلكات إدارة  

 نظرة عامة  5-1
 28ان في التأجيرية وذلك على ضوء قرار مجلس إدارة شركة دار األرك الشركةصول أ التركيز علىم إعادة 2018شهد عام 
٪ لشركة دار األركان 100٪ من أسهم شركة دار األركان للعقارات، المملوكة بنسبة 30م بالموافقة على طرح 2017ديسمبر 

 . للتطوير العقاري 

م على تحسين العمليات وتطوير االنظمة واستقطاب الكوادر الوطنية ۲۰۱۸فقد كان تركيز اإلدارة خالل عام ومن هذا المنطلق، 
 .وتدريبهم المميزة

من ( 2.11٪)م ما يمثل 2018مليون ريال سعودي في نهاية عام  136رة وفي هذا السياق، بلغت اإليرادات من األصول المؤج
هذا االنخفاض في اإليرادات كان سببه ضعف السوق . م2017لعام ( 3.17٪)مليون و 150إجمالي إيرادات الشركة مقابل 

توقيت تجديد  ة جديدة من المستأجرين،حادة صياغة بعض اتفاقيات التأجير الستهداف شريإع التاجيري بشكل عام، باإلضافة الى
 .التي اجلت اتخاذ مجموعة من القرارات تحديث قدراتناعدد من العقود و 

م على االرتقاء بمستوى األداء الحالي وتحقيق أقصى كفاءة للتشغيل والتسويق المكثف مع 2018وانصب التركيز خالل عام 
وقد . ن تجربة خدمة العمالء خصوصا في القصر مول، والذي يمثل األصل األساس في محفظة دار األركان التاجيريةتحسي

وقد بدات اعمال التاهيل في . المميزة VOXحالفنا النجاح بجذب شركة ماجد الفطيم الدارة مجمع صاالت سينما تحت عالمة 
 .م باإلضافة الى صالة للبوليغ2019في شهر فبراير صالة  15م وننتظر ان نفتتح 2018الربع الرابع من 

 .عدد زائريهللترويج للقصر مول وزيادةوقد قمنا بعدد من النشاطات التحفيزية والشراكات مع جمعيات خيرية وناشطين اجتماعيين 

لسينما والمثابرة ا مجمع صاالت م، سينصب تركيزنا على تحسين اداءنا التشغيلي، مستفيدين من افتتاح2019وفيما يخص عام 
 . على تطوير خدمة عمالئنا

 (.تداول)إلى ادراج شركة دار االركان للعقارات في سوق األسهم السعودي  2019تتطلع الشركة خالل العام 
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 وصف محفظة أصول التأجير 5-2

 القصر مــول

وب وغرب الرياض على مساحة إجمالية يوفر القصر مول بحلته الحديثة والمتطورة مقصدًا للتسوق والترفيه لسكان وسط وجن
وحدة تجزئة منها محالت التسوق األساسية باإلضافة الى أماكن للترفيه العائلي، والمطاعم  499متر مربع، و 220.000

 . يوفر المول لزواره بيئة حديثه ورحبة تعد مكانًا مناسبًا للتسوق والنشاطات االجتماعية والترفيه العائلي. والمقاهي
(  Carrefour)متاجر والمطاعم ومراكز الترفيه بالقصر مول العديد من العالمات التجارية الشهيرة مثل كارفور تضم ال

وفيجن إكسبريس ( Boots)وبوتس ( Swatch)وسواتش ( Mothercare)وماذركير( H&M)وإتش آند إم ( Etam)وإيتام
(Vision Express )وفوت لوكر(Foot Locker )وإيفانز(Evans )تونكس(Next )ومانجو(Mango )وسويت بالنكو(Suit 

Blanco ) وماك(Mac )وبلو إيدج(Blue Age ) ونعومي(Nayomi ) وسبورتس ون(SportsOne ) وماكس(Max ) وريد
وشو إكسبرس ( Coach)وكوش ( Cole Haan)وكول هان( SportsSac)وسبورتس ساك (Lindex)وليندكس( Red Tag)تاغ

(Shoe Express )ند سبورت وصن ساند آ(Sun Sand & Sports ) وساكو(SACO ) ونيكي أن مارك(Nichi in Mark )
 .والحميضي( Home Center)وهوم سنتر
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 أبراج العزيزية
كيلومتر فقط عن  5.5يقع مشروع أبراج العزيزية في مكة المكرمة في قلب حي العزيزية على شارع األمير سلطان، ويبعد مسافة 

ويضم المشروع سبعة أبراج منها ثالث أبراج أمامية تطل على شارع  .وثالثة كيلومترات عن مشاعر منىالحرم المكي الشريف 
 .طابقًا سكنياً  11طابقًا سكنيًا، وأربعة أبراج خلفية يتألف كٌل منها من 12األمير سلطان يتألف كٌل منها من 

شقة، باإلضافة إلى  285وتضم ( متر مربع 76.486اء مسطحات البن)مترًا مربعًا  5.841تشغل أبراج العزيزية مساحة تبلغ 
 .وقد تم تأجير األبراج بالكامل لمدينة الملك عبد هللا الطبية. مترًا مربعاً  41.720ستة معارض باجمالي مساحة تأجيرية تبلغ 

 

 باريزيانا
روع في حي السويدي بمدينة الرياض، يقع المش شركة دار األركان في المملكة اهم مشاريع منالتأجيري  يعتبر مجمع باريزيانا

ويمتاز بتصميمه الحديث ومخططه الرحب الذي يناسب أسلوب حياة األسر ذات الدخل المتوسط  سكنية وحدة 815يتكون من 
يوفر فانه  ،وبفضل موقعه المحاذي لطريق الملك فهد. كما يالئم متطلبات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية

 .ة المركزية بكل يسر وسهولةقاطنيه ميزة الوصول إلى الجهات الحكومية الرئيسية والمنطقة التجاريالمجمع ل
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 رأس المال البشري  
 

تولي إدارة الشركة اهتمامًا كبيرًا بعملية جذب واستقطاب الخبرات والكفاءات البشرية المتميزة لالستعانة بهم في مواجهة التحديات 
وقد . نى اإلدارة باالستثمار في العنصر البشري من خالل بناء وتطوير القدرات والمهارات البشرية وصقلهاوتع. اآلنية والمستقبلية

موظفة يعملن بعدة أقسام مختلفة منها؛ المبيعات،  136، يشمل هذا العدد 413بلغ إجمالي عدد موظفي شركة دار األركان 
 .لقانونية، خدمة ودعم العمالء وقسم تقنية المعلوماتالشئون اإلدارية، التسويق، الموارد البشرية، الشئون ا

 

 نبذة عن فريق اإلدارة العليا 6-1
 

 الرئيس التنفيذي –كلفن كووك 
السيد كووك حاصل على درجة الماجستير في إدارة . م2018السيد كلفن كووك الرئيس التنفيذي لشركة دار األركان منذ سبتمبر 

بدأ السيد كلفن سيرته المهنية . انية ويمتلك خبرة تزيد عن عشرين عامًا في السوق السعودياألعمال من جامعة كرانفيلد البريط
في مجال االستثمار المصرفي مع التركيز بشكل خاص على االستشارات العقارية في تقديم المشورة الى هيئات القطاع العام في 

تشاري لهيئات قطاع خاص فيما يخص مشاريع المباني متعددة مجالي البنية التحتية ومبادرات اإلسكان العام كما قام بدور اس
وسابقًا قد شغل السيد كووك منصب الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الشرق األوسط بالمملكة العربية السعودية حيث . األغراض

  . توّلى إدارة ومسئولية تنفيذ العديد من المشاريع العقارية السكنية والتجارية الكبرى داخل المملكة
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 الرئيس التنفيذي للعمليات –جان لحود 
السيد لحود شغل منصب الرئيس . م2018توّلى السيد جان لحود منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة دار األركان في يونيو 

حد أكبر سنوات حيث أشرف على التوسع الكبير أل 6مدينة الملك عبدهللا االقتصادية لمدة  –التنفيذي للعمليات لشركة اعمار 
عامًا مع شركة بيبسيكو العالمية حيث تقلد العديد من  14وشغل قبل ذلك السيد لحود . مخططات التنمية الحضرية في المنطقة

حصل السيد لحود على . مناصب اإلدارة العليا حتى وصل لمنصب الرئيس التنفيذي للشئون المالية بدول الشرق األوسط وأفريقيا
 .أسبانيا –ة األعمال من جامعة دنفراألمريكية كما درس البكالوريوس بمدينة مدريد درجة الماجستير في إدار 

 
 الرئيس التنفيذي للشئون المالية –أندي راهيجا 

ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للشئون المالية، وقد  م2018عاود السيد آندي راهيجا االنضمام الي شركة دار األركان في مايو 
يمتلك السيد راهيجا خبرة تزيد عن . م2013إلى  م2011ن شغل نفس المنصب بالشركة في الفترة من عام سبق للسيد راهيجا أ

عامًا مع أكبر شركات التطوير العقاري وشركات المحاسبة والتدقيق في منطقة الشرق األوسط والواليات المتحدة االمريكية  ثالثين
 .الماجستير في العلوم المالية من جامعة نيويورك يحمل السيد راهيجا درجة. والمملكة المتحدة والهند

 
  إلدارة الممتلكاتالرئيس التنفيذي  –محمد جالل 

كمؤسس ومدير  م2018السيد جالل، هو مدير تنفيذي عالمي رائد في إدارة البيع بالتجزئة وانضم لشركة دار األركان في يوليو 
رة لمشغلي مراكز التسوق والبيع بالتجزئة في مصر وفرنسا والسعودية أمضى العقد الماضي في تقديم المشو  TSMتنفيذي لشركة 

وقبل ذلك، شغل العديد . واإلمارات العربية المتحدة واربيل بشأن التطوير اإلبداعي والمبتكر واستخدام أفضل الممارسات التشغيلية
طيم في مصر، حيث كان له دور فعال في من المناصب في مجال التطوير العقاري التجاري، وأبرزها، رئيس مجموعة ماجد الف

 .قيادة توسع مراكز التسوق كارفور وسيتي سنتر إلى السوق المصرية
 

 الموارد البشرية مديرة ادارة –لمياء الرفاعي 
تمتد إلى  وتمتلك خبرة، م2018الموارد البشرية بشركة دار األركان في نوفمبر  ادارة منصب مديرتولت السيدة لمياء الرفاعي 

عاما في مجال الموارد البشرية وقيادة التطوير المؤسسي من خالل تصميم وتنفيذ استراتيجيات التنمية للموارد 12عاما منها  18
وقبل انضمام السيدة الرفاعي الي شركة دار االركان شغلت منصب . البشرية مما أدى الي تطوير بيئة العمل وأداء الموظفين

 .وهي حاصلة على درجة الماجستير من جامعة مانشستر فرع دبي. زينل للصناعات قيادي في الموارد البشرية بشركة
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 عالقات المستثمرين مدير ادارة  –حازم عبدهللا 
ولديه خبرة تنفيذية . م2018مايو  األركان منذعالقات المستثمرين في شركة دار  ادارة منصب مديريشغل السيد حازم عبدهللا 

عامًا في أسواق رأس المال،  16أمضى السيد عبدهللا ما يزيد عن . في المملكة المتحدة والخليج العربيعامًا  26عالمية تمتد إلى 
شؤون عالقات  وقضى األربع سنوات األخيرة في مجال عالقات المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في الخليج، حيث توّلى

 . دبي العقارية فيالمستثمرين في شركة داماك 
عبدهللا مسيرته المهنية في شركة بروكتر أند جامبل في األمارات العربية المتحدة قبل أن ينتقل الي لندن ليصبح مستشارًا بدأ السيد 

استراتيجيًا مع شركة مونيتور ديلويت ، ثم عمل على تأسيس القسم األوروبي في شركة سانفورد سي بيرنشتاين دار أبحاث األسهم 
صل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت وعلى درجة ماجستير األمريكية ، السيد عبدهللا حا

 .إدارة األعمال من جامعة إنسياد الفرنسية
 

 التطويرمدير إدارة   –عباس فهري 
السيد فهري  أنضم .العقاري عاما من الخبرة في أربع قارات مع تجربة واسعة في مجال التطوير  17يمتلك السيد عباس فهري 

وقد شغل السيد فهري . ، حيث يقود تصميم وتطوير وإدارة المشاريعم2017التطوير منذ سبتمبر  ادارة األركان كمديرلشركة دار 
السيد فهري حاصل . وفئات األصولقبل ذلك عدة مناصب على مشاريع بماليين الدوالرات تمتد عبر العديد من المواقع الجغرافية 

 ر في إدارة المشاريع وماجستير في الهندسة المعماريةعلى درجة الماجستي
 

 ول مبيعات دول مجلس التعاون الخليجيأمدير عام   –جوزيف الكوراني 
يمتلك . دول مجلس التعاون الخليجي المبيعات أول عامم كمدير 2017انضم السيد جوزيف الكوراني إلى دار األركان في يوليو 

. دولة مختلفة 12 من الخبرة في مجال المبيعات وتنمية قنوات البيع في مختلف الصناعات في عاماً  20السيد الكوراني أكثر من 
عامًا مديرًا للمبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي مع شركة مت اليف  14قبل انضمامه إلى دار األركان، عمل لمدة 

(Metlife)، يحمل السيد كوراني درجة البكالوريوس في إدارة . اريةتليها ست سنوات كنائب رئيس المبيعات في شركة داماك العق
 .األعمال من جامعة البلمند في لبنان

 
 التنمية الدولية  –رئيس العمليات  –نجم جوزيف أسعد 

وهو مسؤول عن تطوير محفظة العقارات . كرئيس للعمليات الدولية م2017انضم السيد أسعد نجم إلى دار األركان في أبريل 
وقبل انضمامه إلى دار األركان، شغل السيد نجم مناصب مالية وتجارية وتشغيلية في شركات عالمية وإقليمية . ركةالدولية للش

عام في قطاع التطوير العقاري  13عام منها  20في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث أكتسب خبرة مهنية تزيد عن 
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لسيد نجم درجة البكالوريوس في العلوم المالية، ويتابع دراسة الماجستير في إدارة يحمل ا. مع دبي للعقارات وشركة داماك العقارية
 .وتطوير العقارات في جامعة هيريوت وات في المملكة المتحدة

 
 الحكومية إدارة الشؤون مدير  –محمد الغامدي 

عامًا تدرج خاللها في  26براته الي ، وتمتد خم2016الحكومية في الشركة منذ العام  الشؤون يشغل السيد محمد الغامدي إدارة 
العديد من المناصب القيادية اإلدارية والتنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، وهو أيضًا عضوًا في الكثير من اللجان التنفيذية 

تجارة قسم إدارة درس السيد الغامدي في كلية الشريعة بجامعة االمام وكلية ال. في مجاالت التطوير السياحي والرياضي والعقاري 
 .االعمال

 

 مبادرات إدارة الموارد البشرية  6-2

 التحول المؤسسي وبرنامج تمكين المرأة
عملية التحول المؤسسي من خالل استقطاب أفضل الكفاءات  م2018لقد بدأت إدارة الموارد البشرية بدار األركان في عام 

 . من إجمالي عدد موظفي الشركة ٪55السعودية حيث وصلت نسبة السعودة على مدار العام الى 
لزيادة نسبة مشاركة  م2030وفي ضوء السعي إلى تطوير بيئة العمل واألداء الوظيفي داخل الشركة وانطالقًا من رؤية السعودية 

ارات والكفاءات المرأة في سوق العمل، قامت إدارة الموارد البشرية بتفعيل برنامج تمكين المرأة، وخالل عملية التقييم المستمرة للمه
 .م2019موظفة لديهن قابلية عالية للحصول على ترقية وظيفية خالل عام  34 تأهيللموظفات دار األركان، تم 

 توقيع اتفاقية تعاون تدريب وتوظيف مع المعهد العقاري السعودي
هدف إلى التعاون ت عودي، والتيوقعت شركة دار األركان اتفاقية تعاون في مجاالت التدريب والتوظيف مع المعهد العقاري الس

وسيهدف هذا التعاون إلى تصميم برامج خاصة بموظفي دار األركان، كما ستقوم  .مهاراتالفي مجاالت التدريب والتطوير وتنمية 
ل دار األركان برعاية عدد من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لألفراد والتي ستزيد من عدد المرشحين للتوظيف في مجا

 . القطاع العقاري 
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 المبيعات والتسويق 

 " في دبي"روبرتو كفالي" بتصاميم داخلية من "فلورنس حبيمشروع  إطالق 7-1
كنقطة انطالق ألعمالها  أعلنت دار األركان للتطوير العقاري أنها تنوي التوّسع باتجاه األسواق العالمية حيث اختارت الشركة دبي

. مليون درهم إماراتي على قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري  800ل تطوير مشروع بقيمة ونشاطاتها العالمية، من خال
مطّلة ، لتصميم الديكورات الداخلية لناطحة السحاب الفخمة ال"روبرتو كفالي"وقد عقدت دار األركان شراكة مع العالمة الراقية، 

لتدشين أعمال دار األركان العالمية  م2017في ديسمبر  حفل في دبي وقد تّم تنظيم .طابقاً  34على قناة دبي والمكونة من 
واإلعالن عن شراكتها الهامة مع واحدة من أبرز العالمات التجارية الفاخرة في إيطاليا، وقد حضر الحفل كل من يوسف بن 

اريس، الرئيس التنفيذي لشركة عبدهللا الشالش، رئيس مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري، وجيان جيا كومو فير 
، الذي حضر خصيصًا إلى دبي لهذه المناسبة، فضاًل عن عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين ورجال "روبرتو كفالي"

 .ناألعمال والمستثمري

 

 ""مشروع شمس الرياض" في "ميرابيليامشروع فلل  إطالق 7-2
يضم مجموعة من الفلل الفاخرة وتّتسم بتصاميم داخلية إيطالية من إبداع دار أزياء الذي " ميرابيليا"دشنت دار األركان مشروع 

حفل  م2018في مايو أقامت دار األركان ". شمس الرياض"مليون ريال، في مشروع  600، وذلك بتكلفة تبلغ "روبرتو كافالي"
لموضة الراقية في إيطاليا في العاصمة السعودية إطالق هذا المشروع التطويري الرائع وإعالن الشراكة مع إحدى أبرز عالمات ا

وجيان جياكومو  ،العقاري شركة دار األركان للتطوير الرياض بحضور األستاذ يوسف بن عبدهللا الشالش، رئيس مجلس إدارة 
المسؤولين ن الذي جاء خصيًصا إلى الرياض لهذه المناسبة، فضاًل عن عدد م "روبرتو كفالي"الرئيس التنفيذي لشركة فيراريس، 

 .الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال األعمال والمستثمرين
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 مراكز مبيعات جدد داخل وخارج المملكة 3افتتاح  7-3
 الرياضبمدينة الرياض، ومشروع شمس " القصر مول"من المركز التجاري  ألركان مراكز جدد للمبيعات في كلافتتحت دار ا

تنمية وذلك في إطار خطتها االستراتيجية ل ،ئها وتعزيز قنوات التواصل معهمخدمات المبيعات لعمال ، بهدف تقديمدبي ومدينة
 .المميزة لعرض مشاريعها المتنوعة وتامين المراكزفريق المبيعات المباشرة لديها 
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 وزارة اإلسكان -توقيع اتفاقية تسويق وحدات سكنية مع برنامج سكني  7-4

تقوم بموجبها بتوفير وحدات سكنية جاهزة ( برنامج سكني)ألركان للتطوير العقاري اتفاقية مع وزارة اإلسكان أبرمت شركة دار ا
باريزيانا "لالستالم والسكن الفوري للمواطنين من مستحقي الدعم السكني من وزارة اإلسكان في مدينة الرياض، وذلك في مشروع 

كة بين وزارة اإلسكان والمطورين العقاريين لتوفير وحدات سكنية جاهزة عالية بمدينة الرياض، وذلك في إطار الشرا" الرياض
 .وزارة اإلسكان من نمستفيديالالجودة بمساحات مختلفة وخيارات متنوعة للمواطنين 
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 فعالية تسويقية داخل وخارج المملكة 50تنظيم ما يزيد عن  7-5

لمختلفة من الفلل خل وخارج المملكة بهدف الترويج لمنتجاتها العقارية افعالية تسويقية دا 50ما يزيد عن  دار األركاننظمت 
 . ، وحققت تلك الفعاليات نجاحًا كبير تمثل في استقطابها للعديد من العمالء المهتمين بمنتجات الشركةوالشقق السكنية

 م2018مشاركات ورعايات دار األركان في العام  7-6
فعاليات ومعارض بمدينة الرياض من ضمنها الرعاية الماسية لمعرض  5في رعاية  م شاركت دار األركان2018خالل عام 

وتحرص دار األركان على . م2018في مايو  (يوروموني)عاية االستراتيجية لمؤتمر ر م، وال2018ريسناتكس العقاري في ابريل 
تها لراغبي تملك المنازل والمستثمرين في الفعاليات والمعارض في السعودية ودعمها بهدف عرض مشاريعها ومنتجا المشاركة

 .السعوديين

 :م شاركت الشركة بالفعاليات التالية2018خالل عام 

 لمستفيدي الصندوق العقاري " بيتك جاهز"معرض  •
 م2018الراعي الماسي لمعرض الرياض للعقارات واإلسكان والتطوير العمراني  •
 م2018مؤتمر يوروموني السعودية  •
 م2018في السعودية مؤتمر تمويل اإلسكان  •
 (م2018وافيكس )معرض ومنتدى وافي لمشاريع البيع على الخارطة  •

 نظم المعلومات  
 

المعايير في المقاييس و فضل مواكبة أللتطوير نظم المعلومات، تقوم دار األركان ببناء نظم معلومات الخطة الشاملة  إطارفي 
 .تخاذ القرارت المناسبةاب تقديم البيانات الدقيقة والشفافه والتي تسمح لإلدارة

والتطبيقات  اآلمن دار األركان تستثمر بشكل متواصل في البنية التحتية لتقنية المعلومات لتسهيل وتطوير التواصل المعلوماتي
 .لدعم عمليات الشركة التشغيلية

تم لذلك  وارث، باإلضافةككما تم اعداد مركز بيانات في حال حدوث  جديد،تطبيق نظام أرشفة واسترجاع  م2018شهد عام 
المعلومات لتقييم بأمن كما دعت الشركة مدقق خارجي متخصص . تطوير نظام مبيعات وتأجير لتقديم مميزات ووظائف أكثر

 .الحماية المناسبة ةنظمنظام الحماية الحالي والتهديدات المتعلقة بأنظمة المعلومات وتثبيت أ
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 نظرة على األداء المالي

 
 

 المالية للشؤون  التنفيذي كلمة الرئيس
عقاري رائدة في المملكة  م في تعزيز حضورها ومكانتها المتألقة كشركة تطوير2018نجحت شركة دار األركان خالل العام 

العربية السعودية، ترفد السوق بحلول عقارية مبتكرة ومشاريع متفردة ومجتمعات عمرانية متكاملة ضخمة، مدعومًة في ذلك باإلدارة 
وحافظت الشركة على تنوع محفظة أصولها العقارية، والتي تشمل مختلف مراحل التطوير العقاري، بدءًا . ية القوية والسليمةالمال

بمشــاريع التطويــر الســكنية والتجاريــة ذات االســتخدام  من تطوير البنية التحتية األساسية في األراضي غير المطورة، مروراً 
إدارة العقارات وتأجيرها، األمر الذي تطّلَب قدرًة متميزًة وأداًء ماليًا قويًا يمّكن الشركة من العمل في بيئات المتعــدد، وصواًل إلى 

 .متنوعة تتباين فيها احتياجات التمويل

قوي، م تحوالت جوهرية في مسيرة شركة دار األركان، ال سّيما فيما يتعلق بمتانة وضعها المالي وأدائها ال2018وقد شهد العام 
ونجاحها في الحفاظ على إمكانية الحصول على التمويل بتكاليف منخفضة، إلى جانب القدرة على إدارة المخاطر المالية في 

 .إطار الضوابط والمعايير المحددة من قبل مجلس اإلدارة

لتي أّثرت بشكل مباشر على م سلسلة التغييرات الجوهرية التي شهدتها المملكة العربية السعودية وا2018وتواصلت خالل العام 
وفي ظّل تغير الواقع الديموغرافي في المملكة، وما نتج عنه . توقعاتها االقتصادية المستقبلية العامة ووضعها المالي وسياساتها

ل الفترة من انعكاسات اجتماعية، وإطالق برامج حكومية جديدة تدعم الواقع الجديد، فإننا نتوقع الكثير من التغيرات والمبادرات خال
 .القادمة

م الكثير من التحديات التي 2018ولم يُكن السوق العقاري في المملكة بمنأًى عن هذه التغيرات المتالحقة، حيث شهد العام 
وباإلضافة إلى ذلك، بدأ سوق العقارات في دبي، والذي أطلقنا فيه أول مشروعاتنا . انعكست على حجم المعامالت العقارية وقيمتها

الي توقع ارتفاع في مستويات المنافسة  مما يشيرة التوسعية خارج المملكة، مرحلًة جديدًة من التصحيحات السعرية الدورية، العقاري
 .واألنشطة الترويجية، وزيادة فترة دورة الشراء
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اصلنا ضّخ المزيد من لكْن بفضل القيادة القوية والحكيمة لمجلس إدارة الشركة وباالعتماد على خبرات أعضائه رفيعة المستوى، و 
السيولة في ميزانيتنا، األمر الذي عّزز قدرتنا على توجيه رأس المال واستثماره على النحو األمثل وفقًا للتوجهات الناشئة في 

م بالكثير من النتائج الجيدة والتوقعات اإليجابية، حيث نجحت شركة دار األركان في تجديد وإحالل 2018وتكّلل العام . السوق 
وبنهاية العام، سجلت ميزانية الشركة . مليار ريال سعودي 3.3ون األراضي جزئيًا عبر حزمٍة من الصفقات بلغ مجموعها مخز 

 1.8مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادًة قدرها  4.9نحو " السيولة النقدية وما يعادلها"مستويات سيولة قوية حيث بلغت قيمة 
 .بقمليار ريال سعودي عن العام السا

ـى خمــس وقد تمحورت استراتيجية الشركة بشكل دائم على التنسـيق بيــن الــدورة االســتثمارية لمشــروعاتها، والتــي تمتــد مــن ثــالث إلـ
الممتازة  وال تزال الشركة تحافظ على عالقتها. ســنوات، وتوقيــت اســتحقاق مــا اســتدانته مــن أمــوال لتمويــل تلــك المشــروعات

م طرح اإلصدار التاسع من الصكوك اإلسالمية للشركة منذ اإلصدار األول في 2018بأسواق المال العالمية، حيث شهد العام 
م والذي 2023مليار ريال سعودي من إصدارها الناجح للصكوك المستحقة لعام  1.88وتمكّنت الشركة من جمع . م2007عام 

كما أنهت الشركة عملية تسديد كامل إصدارات الصكوك المستحقة . األسواق الدولية واإلقليميةلقي إقبااًل كبيرًا من مستثمري 
وتواصل دار األركان تنويع مصادر تمويلها من خالل حلول التمويل المقدمة . مليار ريال سعودي1.69م بقيمة 2018السداد لعام 

 .ن إجمالي مديونية الشركة٪ م21من المصارف المحلية واإلقليمية والتي وصلت قيمتها إلى 

م والسنوات القادمة، واستنادًا إلى قوة ميزانيتنا العمومية والمستوى المتميز ألدائنا المالي، 2019وفي إطار توقعاتنا اإليجابية لعام 
سعودية، وتتطلع فإن شركة دار األركان تمتلك كافة المقومات الالزمة للحفاظ على ريادتها للقطاع العقاري في المملكة العربية ال

 .إلى كتابة فصل جديد من النجاحات واإلنجازات خالل الفترة المقبلة

 

 آندي راهيجا

 الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
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 أعمال وأنشطة الشركة  
م بموجب سجل تجارى رقم 1994شركة دار األركان للتطوير العقاري شركة مساهمة سعودية، بدأت أعمالها عام 

الصادر بتاريخ  1021م تحولت إلى شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم 2005في عام ، و 1010160195
 . م17/7/2005هـ، الموافق 10/6/1426

تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية وخارجها ويمثل التطوير العقاري نشاطها الرئيسي، وقد أسست عددًا من الشركات 
لتسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها االستراتيجية من خالل تنويع القاعدة االستثمارية وبالتالي التابعة لها ذات مسؤولية محدودة 

 . تنويع مصادر الدخل

 الشركات التابعة  

 اسم الشركة م
 رأس المال

 )ريال سعودي(
 نشاطها الرئيسي

 بلد التأسيس 

  والنشاط
 الكيان النظامي السجل التجاري  نسبة الملكية

المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية  000.500 األركان للمشاريع شركة دار 1

 (.الترميم /الهدم /الصيانة /اإلنشاء)

المملكة العربية 

 السعودية
100% 1010247583 

ذات مسؤولية 

 محدودة

تطوير وتملك العقار وإقامة وتشغيل وصيانة  000.500 شركة دار األركان للعقارات 2

 ة والتجارية والمرافق العامةالمباني السكني

المملكة العربية 

 السعودية
100% 1010254063 

ذات مسؤولية 

 محدودة

المملكة العربية  شراء وتملك وتأجير العقارات واستثمارها 000.500 شركة دار األركان لالستثمار التجاري  3

 السعودية
100% 1010247585 

ذات مسؤولية 

 محدودة

المملكة العربية  االستثمار والتطوير العقاري  000.500 شركة صكوك دار األركان 4

 السعودية
100% 1010256421 

ذات مسؤولية 

 محدودة

إدارة وصيانة وتطوير العقار وشراء األراضي  000.500 شركة صكوك األركان 5

 والمقاوالت العامة

المملكة العربية 

 السعودية
100% 1010274407 

ذات مسؤولية 

 محدودة

المملكة العربية  االستثمار والتطوير العقاري  000.500 ت االستثمارشركة ثواب 6

 السعودية
100% 1010275449 

ذات مسؤولية 

 محدودة

المملكة العربية  االستثمار والتطوير العقاري  000.500 شركة صكوك دار االركان الدولية 7

 السعودية
100% 1010275448 

ذات مسؤولية 

 محدودة

التطوير واالستثمار العقاري وتأجير وادارة  000.100 مارات العقاريةدار األركان لإلستث 8

 االصول

المملكة العربية 

 السعودية
100% 1010521509 

ذات مسؤولية 

 محدودة
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 استثمارات ينطبق عليها تعريف الشركات التابعة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية 

 اسم الشركة  م
  رأس المال

 ( سعودي )ريال
 مقرها رئيسينشاطها ال

نسبة 
 الملكية

 السجل التجاري 
الكيان 
 النظامي

شركة تطوير  1
 خزام العقارية 

 
540.287.280 

تطوير مشروع )التطوير العقاري 
 (قصر خزام

المملكة 
العربية 
 السعودية

51% 4030193909 
ذات مسؤولية 

 محدودة

2 

شركة الخير 
 كابيتال السعودية

300.000.000 

باستثناء )ل بالتعامل كأصيل ووكي
( تنفيذ صفقات هامش التغطية

والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب 
وتقديم المشورة والحفظ في أعمال 

 األوراق المالية

المملكة 
العربية 
 السعودية

34% 1010264915 
مساهمة 

 سعودية مغلقة

 

 وصف أنشطة الشركة ومدى تأثيرها في اإليرادات 
مشروع فلورنس حبي هو المشروع الرئيسي للشركة خارج المملكة . ملكة العربية السعوديةة داخل المتتم اغلب عمليات الشرك

مشروع فلورنس  يرادات في بيان الدخل الخاص بها منإأي  الشركة تسجللم  السنة،خالل . في دبي وهو متواجدالعربية السعودية 
وتقسم (.  IFRS 15)معايير الدولية المحاسبية الحت لم يستوفي الشروط المحاسبية تم 2018ديسمبر  31ألن إتمامها في  حبي

 :اإلدارة عملياتها إلى ثالثة قطاعات رئيسية وهي

 التطوير العقاري  4-1
 :التطوير العقاري يشمل

 .تطوير البنية التحتية األساسية لألراضي غير المطورة: مشاريع األراضي •

 .ة والتجارية وبيع الوحدات في هذه المشاريعتطوير المشاريع السكني: المشاريع السكنية والتجارية• 

 .عقاراتمشتركة لل ملكية وتمثل االستثمار في :االستثمار في االراضي• 

مليون ريال سعودي تمثل  6.277ما قيمته  اإليرادات الناتجة عن قطاع التطوير العقاري  م بلغت2018خالل العام المالي 
 .م2017عام  في %96.83تمثل مليون ريال سعودي 4.585بما قيمته ٪ من إجمالي اإليرادات، مقارنة  97.89نسبة

 .قيد التنفيذهي المبيعات على الخارطة للعقارات في السعودية ودبي 
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 إدارة األمالك والتأجير 4-2
ير في وتتمثل مصادر إيرادات إدارة األمالك والتأج. لدى الشركة تمثل إيرادات إدارة األمالك والتأجير ثاني أكبر القطاعات

اإليجارات الناتجة عن استثمار العقارات التجارية والسكنية، باإلضافة إلى الدخل الناتج عن إدارة وتشغيل وصيانة المباني السكنية 
مليون ريال سعودي وهو 136م، وصلت اإليرادات الناتجة عن شريحة إدارة األمالك والتأجير إلى 2018خالل العام . والتجارية
 . م2017من إيرادات الشركة في عام  %3.17مليون ريال سعودي تمثل نسبة  150إيرادات الشركة مقابل  من %2.11ما يمثل 

٪ من 30م بالموافقة على طرح 2017ديسمبر  28الموافق  ـه1439ربيع اآلخر 10 األركان بتاريخقرر مجلس إدارة شركة دار 
لثام  ومكتب المحاماة( المستشار المالي)لألصول وإدارة االستثمار وقد تم تعيين شركة سامبا  أسهم شركة دار األركان للعقارات،

على تطوير  العقاري،٪ لشركة دار األركان للتطوير 100المملوكة بنسبة  العقارية،تركز دار األركان . إلدارة هذا الطرح واتكينز
 .وإدارة األصول المدرة للدخل

 .ال تزال جارية ليةتجدر اإلشارة إلى أن المناقشات مع هيئة سوق الما

 األنشطة االستثمارية 4-3
تتمثل إيرادات األنشطة االستثمارية في الدخل الناتج عن االستثمارات االستراتيجية في الشركات التي ترى إدارة الشركة أنها مكملة 

أرباح الشركة حيث بلغت  لم تكن هذه األنشطة االستثمارية مهمة لصافي م،2018وخالل العام . لعمليات دار األركان التطويرية
  .٪ فقط من صافي أرباح دار األركان3.03مساهمتها 

ومع ذلك، فقد حققت الشركة خالل عام . م2018ال يوجد عناصر جوهرية أخرى مؤثرة على الدخل الصافي للشركة خالل عام 
من  %25.52ومثلت ما نسبته  سعودي مليون ريال 129.9 م أرباحًا على الودائع اإلسالمية ذات األجل القصير بلغت2018

 .صافي الدخل
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 النتائج التشغيلية 

 م2018م إلى 2014قائمة الدخل للسنوات المالية من  5-1
ولالطالع على تفاصيل هذا الجدول ُيرجى مراجعة القوائم  الجدول التالي يوضح قائمة الدخل للسنوات المالية الخمس األخيرة،

 .ضاحات المرفقة بهاالمالية الموحدة المدققة واإلي

 البيان
 (بآالف الرياالت) 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018

  3.056.060  2.211.349  1.870.229  4.734.682  6.412.265 إيرادات العمليات
 (1.756.805) (1.228.117) (1.078.286) (3.620.672) (5.355.114) تكلفة المبيعات

  1.299.255  983.232  791.943  1.114.010  1.057.151 مجمل الربح
 (241.276) (207.831) (160.028) (162.002) (168.942) مصاريف األعمال الرئيسة

صافي دخل السنة من 
 األعمال الرئيسية

888.209  952.008  631.915  775.401  1.057.979  

 (531.359) (420.794) (385.984) (441.523) (511.652) مصاريف تمويل
  62.895  13.875  12.846  57.326  145.298 رادات األخرى اإلي

صافي الدخل قبل مخصص 
 الزكاة

521.855  567.811  258.777  368.482  589.515  

 (14.820) (9.325) (7.943) (14.443) (13.046) مخصص الزكاة التقديري 
  574.695  359.157  250.834  553.368  508.809 صافي دخل السنة

51.0 0.47 حية السهمرب  0.23 0.33 0.53 
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 (م2018 –م 2014)رسم بياني إليرادات الشركة وصافي الدخل لألعوام 

 

  م2018م إلى 2014قائمة المركز المالي للسنوات المالية من  5-2
الطالع على تفاصيل هذا الجدول ول. الجدول التالي يوضح البنود الرئيسة لقائمة المركز المالي للسنوات المالية الخمس األخيرة

 .ُيرجى مراجعة القوائم المالية الموحدة المدققة واإليضاحات المرفقة بها

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

3,056 
2,211 

1,870 

4,735 

6,412 

575 359 251 553 509 

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2014 2015 2016 2017 2018
مليون لایر -االيرادات  مليون لایر -صافي الدخل 

 البيان
 (بآالف الرياالت)

 م 2014 م2015 م2016 م2017 م2018

 5.668.959 4.361.742 3.482.391 7.315.666 9.993.697 الموجودات المتداولة
 20.642.308 20.875.085 20.937.252 18.854.714 16.670.535 الموجودات غير المتداولة
 71.279 68.416 66.131 70.925 83.085 صافي  الموجودات الثابتة

 26.382.546 25.305.243 24.485.774 26.241.305 26.747.317 مجموع  الموجودات
 3.337.922 2.596.980 1.392.210 2.765.460 3.291.806 المطلوبات المتداولة

 5.477.108 4.781.590 4.916.057 4.742.295 4.750.178 طلوبات غير المتداولةالم
 8.815.030 7.378.570 6.308.267 7.507.755 8.041.984 مجموع المطلوبات

 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 رأس المال
 942.384 978.300 1.003.383 1.058.720 1.109.601 االحتياطى النظامي

 5.825.132 6.148.373 6.374.124 6.874.830 6.795.732 أرباح مبقاة
 17.567.516 17.926.673 18.177.507 18.733.550 18.705.333 مجموع حقوق المساهمين

 26.382.546 25.305.243 24.485.774 26.241.305 26.747.317 مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين
 16.27  6.16 16.83  35.17 17.32 *قيمة السهم الدفترية



  
 

 76 من 46 صفحة                                                                                             م۳۱/۱۲/۲۰۱۸ تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في

 

 
ء ممثلين لها أو وكالء عنها بعد أن تأخذ عليهم نظرًا ألغراض تجارية وعملية، فإن الشركة تفصح عن تسجيل بعض أصولها العقارية بأسما: مالحظة

ولم تقم الشركة بذلك إال بعد أن حصلت على الرأي القانوني الذي يؤكد سالمة مثل تلك . مستندات نظامية تحفظ حق الشركة في ملكيتها لتلك االصول
البنوك السعودية المحلية والشركات التي قد تواجه بعض الصعوبات  الممارسة وأنها تفيد وتحفظ حقوق مساهميها، علماً بأن هذا اإلجراء معمول به في بعض

 .لدى كتابة العدل أو ألسباب تجارية
 

 (م2018 –م 2014)رسم توضيحي لتغير إجمالي األصول لألعوام 
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 (م2018 –م 2014)رسم توضيحي لتغير حقوق ملكية المساهمين والقيمة الدفترية للسهم لألعوام 

 
 

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 5-3
 

 ()بأالف الرياالتالموقع 
عقارات 
 تطويرية

 اجمالي التطوير السكني التأجير

 40.047 9.919 30.128 - منطقة الغربية

 120.561 14.911 105.650 - المنطقة الوسطي

 - - - - المنطقة الشرقية

 6.251.657 - - 6.251.657 استثمارات

 6.412.265 24.830 135.778 6.251.657 اإلجمالي

 
تعتمد شركة دار األركان على التنوع في إيراداتها من تأجير الممتلكات وبيع استثمارات في األراضي والممتلكات داخل وخارج 

 .وجزء هام من تلك اإليرادات يتحقق من بيع االستثمارات. المملكة العربية السعودية
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 النتائج  مقارنة 5-4
 .م2018م و2017يوضح الجدول التالي المقارنة بين النتائج التشغيلية لعامي 

 البيان
 (بآالف الرياالت)

 نسبة التغير٪ ( -أو )+ التغير  م2017 م2018

 ٪35.43  1.677.583  4.734.682  6.412.265 اإليرادات 
 ٪47.90  1.734.442 (3.620.672) (5.355.114) تكلفة اإليرادات

 ٪5.10- (56.859)  1.114.010  1.057.151 مجمل الربح
 ٪4.28  6.940 (162.002) (168.942) مصاريف األعمال الرئيسة
صافي الدخل من األعمال 

 الرئيسية
888.209  952.008  (63.799) -6.70٪ 

 ٪15.88  70.129 (441.523) (511.652) مصاريف تمويل
 ٪153.46  87.972  57.326  145.298 إيرادات اخرى 

 ٪8.09- (45.956)  567.811  521.855 صافي الدخل قبل الزكاة
 ٪9.76- (1.397) (14.443) (13.046) مخصص الزكاة

 ٪8.05- (44.559)   553.368 09508.8 صافي الدخل السنوي 
 ربح السهم

 
0.47 0.51 -0.04 -7.84٪ 

 
 

 اإليرادات

م، 2017مليون ريال سعودي في عام   4.735م، مقارنة بمبلغ 2018في عام  مليون ريال سعودي  6.412بلغت االيرادات 
مليون ريال  6.251ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات األراضي بقيمة . ٪ 35.43وهو ما يمثل زيادة قدرها 

 مليون ريال سعودي25 بقيمة  م وكذلك بيع العقارات السكنية2017في عام مليون ريال سعودي  4.563مقارنة بمبلغ  سعودي
 .م2017في عام مليون 21 مقارنة بمبلغ 

مليون ريال  150مقارنة بـمبلغ م 2018مليون ريال سعودي خالل عام  136٪ لتصل إلى 9.51انخفضت إيرادات التأجير بنسبة 
 .صصة للتأجيرنسبة اإلشغال للعقارات السكنية والتجارية للشركة المخ إلنخفاضم نتيجة 2017سعودي في عام 

 تكلفة اإليرادات

ملغ من إجمالي اإليرادات، مقارنة ب ٪83.51م، أي بنســـــــــبة 2018مليون ريال ســـــــــعودي في عام  5.355بلغت تكلفة اإليرادات 
زيادة  ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلىمن إجمالي اإليرادات،  ٪ 76.47م، أي بنسبة 2017يون ريال سعودي لعام مل 3.621
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مقارنة بعام  م2018انخفاض هوامش الربح اإلجمالية المكتســــــــــــبة من إيرادات مبيعات األراضــــــــــــي في عام و  راضــــــــــــيمبيعات اال
 .م2017

 مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية العامة

مليون ريال  162بمبلغ م، مقارنة 2018عودي في عام ريال سـ مليون  169بلغت مصـروفات البيع والمصـروفات اإلدارية العامة 
زيادة أنشـــــطة االســـــتهالك ويعود االرتفاع الطفيف بشـــــكل رئيســـــي إلى . %4.28م، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2017ي في ســـــعود

 .والتسويق

 مصاريف التمويل

م، 2017مليون ريال سعودي في عام  442مقارنة بـمبلغ م، 2018مليون ريال سعودي في عام  512بلغ صافي تكاليف التمويل 
 الجديدصدار إل. ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى امليون ريال سعودي 70يساوي  . وبما٪ 15.88ها وهو ما يمثل زيادة قدر 

 .م2018 مارسفي ( يکيرمر أالون دوملي 500)ودي سعر ريال مليا 1.88بمبلغ  االمريكي من الصكوك المقومة بالدوالر

 األخرى ( مصاريف)/صافي اإليرادات

مليون ريال ســـــــــــــعودي في عام  57مقارنة بمبلغ ، م2018في عام  مليون ريال ســـــــــــــعودي 145بلغ صـــــــــــــافي اإليرادات األخرى 
 االســــالمية وتعود هذه الزيادة في المقام األول إلى العوائد المكتســــبة من الرصــــيد النقدي المحتفظ به في ودائع المرابحة. م2017

 . م2018خالل عام 

 صافي الدخل

ـــــــــــــمبلغ 2018في عام  مليون ريال 509الربح بلغ صافي  وبلغت ربحية . م2017مليون ريال سعودي في عام  553م، مقارنة بـ
 يعود اإلنخفاضوإجمااًل لما سبق، . م2017ريال سعودي في عام  0.51م مقارنة ب 2018ريال سعودي في عام  0.47السهم 

غم من الزيادة في إجمالي حجم الى انخفاض هوامش الربح اإلجمالية على مبيعات األراضي والعقارات على الر في صافي الدخل 
 .المبيعات

 السيولة والموارد الرأسمالية

مليون  3.160ريال ســــعودي مقابل  مليون  4.903 م ما يســــاوي 2018ديســــمبر  31بلغت قيمة الســــيولة النقدية وما يعادلها في 
 .م2017ديسمبر  31ريال سعودي في 
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 التدفق النقدي 
 . م2018م إلى 2016المالية من للشركة لألعوام  يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية

 البيان
 (بماليين الرياالت) 

 م2016 م2017 م2018

 691 1.437  2.160 األنشطة التشغيلية
 - (10) (21) األنشطة االستثمارية

 (1.110) 1.151 (396) األنشطة التمويلية
 

مليون ريال سعودي  1.437مقارنة بمبلغ  م2018ي في عام مليون ريال سعود 2.160صافي التدفق النقدي من العمليات  بلغ
 .م2017بيع العقارات المطورة في عام في النقد من زيادة  االرتفاع إلى هذاويعود  .م2017في عام 

مليون  21وقد أدى االستثمار االضافي في العقارات والمعدات بشكل أساسي إلى تدفق نقدي في األنشطة االستثمارية بمبلغ 
 .م2017في عام  مليون ريال سعودي 10بمبلغ م مقارنة 2018سعودي في عام ريال 

 540توزيع أرباح بقيمة  مليون ريال سعودي في المقام األول إلى 396ناتجة من أنشطة التمويل البالغة تعود التدفقات النقدية ال
 .مليون ريال سعودي خالل العام

 
 نفقات المشروعات واالستثمارات 

الشـــــركة اإلنفاق على تطوير مشـــــاريع البيئات الســـــكنية المتكاملة واالســـــتثمار في تطوير االراضـــــي وفي شـــــراء  شـــــملت أولويات
مليون ريال  3.381ما قيمته  في المقام األول م، أنفقت الشــــركة2018وخالل عام . وتطوير العقارات االســــتثمارية المدرة للدخل

 . تلكاتوالمماألراضي تطوير و  االستثمار في االراضي سعودي على

 نظرة على الديون  

 استراتيجية التمويل  6-1

تركز االستراتيجية التمويلية للشركة بشكل أساسي على التنسيق بين الدورة االستثمارية لمشروعاتها، والتي تمتد من ثالث إلى 
مصادر تمويلها لتجنب أي  تواصل الشركة تنويع. خمس سنوات، وتوقيت استحقاق ما استدانته من أموال لتمويل تلك المشروعات
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وهو ما يتضح من إصدار سلسلة  التمويلية،طبقت الشركة بنجاح إستراتيجيتها  وفي هذا الصدد،. اعتماد على أي مصدر محدد
  .م2007من الصكوك المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، حيث أصدرت الشركة تسعة صكوك منذ عام 

مليار ريال سعودي منها  11.25مليار ريال سعودي، تم سداد  16.50ك الصكوك بلغ إجمالي األموال التي تم جمعها من تل
ووفقًا لسياسة . م2023عام على مدى األعوام حتىمليار ريال سعودي  5.25م، في حين يستحق سداد مبلغ 2018بنهاية عام 

استطاعت من خاللها  ، التية والدوليةالتنويع االقتصادي، نجحت الشركة في إقامة عالقات جيدة مع المصارف المحلية واإلقليمي
وبلغ إجمالي . الحصول على قروض متوسطة وطويلة األجل أغلبها من خالل صيغ المرابحة واإلجارة لألغراض العامة للشركة

 .مليار ريال سعودي 1.4م، مبلغ 2018المبلغ المستحق في نهاية عام 

في حين بلغت نسبة  ،%79م ما يقرب من 2018تمويل بنهاية عام بلغت نسبة تمويل الصكوك اإلسالمية إلى إجمالي قيمة ال
وسوف تواصل االستراتيجية التمويلية للشركة في المستقبل نهجها في  .%21المرابحة واإلجارة مع البنوك المحلية واإلقليمية 

النظر وكذلك  واإلقليمية،حلية مصادر تمويلها بما في ذلك الحصول على تمويل محدد للمشروع من البنوك المالتركيز على تنويع 
طة وهو مصدر آخر للتمويل مباشرة من ار الخ علىبدأت الشركة بيع  ذلك،باإلضافة إلى . أسواق الصكوك الدولية األخرى  في

حيث يمكن تقديم هذه األصول المدرة للدخل كضمان للحصول  المؤجرة،قامت الشركة أيًضا بتكوين محفظة من العقارات . العمالء
سوف تواصل دار األركان االحتفاظ بهذه العالقة واستثمارها  الممتاز،بالنظر إلى سجل األداء . روض من المؤسسات الماليةعلى ق

 .واالقليميةفي الدخول إلى أسواق المال المحلية 

 المديونية 6-2

معامالت اإلجارة والمرابحة، تتوافق كافة صـــيغ التمويل التي حصـــلت عليها الشـــركة مع مبادئ الشـــريعة اإلســـالمية، وتتبع صـــيغ 
 .م2018وفيما يلي وصف للديون التي تم سدادها وكذلك المستحقة منها بنهاية عام 

 م2018تفاصيل المديونية وانخفاض التمويل بنهاية عام 

 راءشدة عاإکة في رلشت اکما نجح. مليار ريال سعودي 1.88م، قامت الشركة بإصدار جديد للصكوك بقيمة 2018خالل عام 
بمبلغ داد بست کما قام. مليار ريال ســـعودي 1.69ن االصـــدار الخامس للصـــكوك من إجمالي مبلغ مودي سعون ريال ملي 381
بمبلغ ض المرابحات المحلية بعداد بست ايضـــأ کما قام. م2018و مايهر شها في ستحقاقايخ رتامليار ريال ســـعودي في  1.31
  .مليون ريال سعودي 347
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م2018بنهاية عام تفاصيل المديونية   
 

التسهيالت اإلسالمية 
 الثنائية

 (مليون ريال سعودي)
 السداد

المبلغ 
 األصلي

تاريخ بداية 
 التمويل

رصيد 
بداية 
 المدة

المدفوع 
أثناء 
 م2018

رصيد نهاية 
 المدة

 تاريخ االستحقاق

 مصرف محلي –مرابحة 
 بنك مسقط 

 175 تسديد ربع سنوي 
مارس  26

 م2015
130 17 113 

تمبر سب 30
 م2022

 مصرف محلي –مرابحة 
 بنك مسقط 

 400 دفعة واحدة
ديسمبر  14

 م2016
 م2023مايو  14 400 - 400

 مصرف محلي –مرابحة 
 بنك اإلنماء

تسديد ربع سنوي 
من الربع  -

الثاني لعام 
 م2016

300 
 يونيو  11

 م2015
 م2027مايو  31 257 15 272

مصارف دولية داخل  –إجارة
 المملكة

 1.427 ربع سنوي تسديد 
يوليو  11

 م2015
958 315 643 

يوليو  31
 م2020

  1.413 347 1.761  2.432 اإلجمالي

 مليار 4.9كما ارتفع الرصيد النقدي الختامي إلى . م2018نهاية عام  في( 26٪)بلغت نسبة صافي الدين إلى إجمالي األصول 
 أساسي إلى االرتفاع بشكلويعود هذا . م2017ودي بنهاية عام مليون ريال سع 3.2م مقابل 2018ريال سعودي في نهاية عام 

 .ريال سعودي مليار 1.9م بقيمة 2018 بداية العاممن الصكوك في  واإلصدار الجديدارتفاع االيرادات 
 ملخص المرابحات والصكوك المستحقة

 تاريخ االستحقاق
 بماليين الرياالت 

 الرصيد القائم الصكوك المرابحة
 1.861 1.500 361 م2019
 351 - 351 م2020
 36 - 36 م 2021
 1.953 1.875 78 م2022

 2.462 1.875 587 م وما بعد2023
 6.663 5.250 1.413 اإلجمالي
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 بيان و وصف بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة 

 البيان
(باالف الرياالت)  

م2018 م2017  م2016   

 173.457 173.352 440.472 ذمم دائنة تجارية
 62.286 89.730 121.480 مصاريف مستحقة

 25.682 21.961 19.011 مكافأة نهاية الخدمة
 35.358 35.350 35.443 توزيعات أرباح مستحقة

 65.257 46.180 99.098 اخرى 
 362.040 366.573 715.864 اإلجمالي

 

 (IFRS)تطبيق معايير المحاسبة الدولية  6-3

فقد أكملت الشركة تطبيق المعايير الدولية ( SOCPA)للمحاسبين القانونيين  والهيئة السعوديةالمالية سوق الهيئة  وفقا لتوجيهات
 .م2017يناير  1وبدأت في تقديم التقارير اعتبارًا من المطبقة في المملكة العربية السعودية إلعداد التقارير المالية 
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 األرباح4 -6

 توزيع األرباح
 اال تيانا :ب :التاليحسب الجدول  م2017عن عام  ريال 50.0تم توزيع أرباح بقيمة 

 

 سياسة توزيع األرباح
أرباح نقدية على المساهمين، أن توزع أرباح الشركة الصافية  في حال توزيع( 45)ينص النظام األساسي للشركة في مادته 

 : السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى، بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا، على الوجه التالي

دية وقف هذا من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العا( 10٪)يجنب عشرة بالمائة  .1
 .من رأس المال المدفوع( 30٪)التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور ثالثين بالمائة 

يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، تجنيب نسبة متساوية من األرباح الصافية لتكوين  .2
 .احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

امة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع يجوز للجمعية الع .3
وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات . أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين

 .مؤسساتاجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه ال
يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين  .4

 .المدفوعمن رأس مال الشركة ( 1٪)نسبة تمثل 
ين كحصة يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، توزيع الباقي بعد ذلك على المساهم .5

 .إضافية في األرباح بالنسبة التي يقترحها مجلس اإلدارة وتوافق عليه الجمعية العامة
ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة عن هيئة  .6

ية لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد السوق المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العاد
 .سنوياً 

  

ستحقاقتاريخ اال تاريخ اإلعالن  الربح الموزع للسهم طريقة التوزيع تاريخ التوزيع 

50.0 تحويل للحساب 2018/06/05 2018/05/15 2018/04/26  
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 عالقات المستثمرين 

  أداء السهم 
، تملك دار األركان 2018ديسمبر  31كما في (. تداول)سوق األسهم السعودية  مدرجة فيدار األركان شركة لديها أسهم 

 .مليون سهم 1.080 عددهامليون ريال سعودي رأس مال مصرح به وتم إصدار أسهم  10.800

 (الريال السعودي)السهم أداء 

 9.02 (2018ديسمبر  31)نهاية السنة 

    14.40    منذ سنة

 6.20    منذ ثالث سنوات

     14.76  (29/4/2018)األعلى 

     8.24  (25/11/2018)األدنى 
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 جراءات التواصلإ 
في سوقي األسهم  والمؤسسات واالفراد والمحللين الماليين تقوم إدارة عالقات المستثمرين باالتصال المستمر مع المستثمرين

وأفضل الممارسات العالمية، اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات التي تضمن الحفاظ  تبعًا لقواعد هيئة السوق المالية. والصكوك
المخصصة بما في ذلك  على حقوق حملة األسهم في الحصول على المعلومات عن طريق اإلفصاح بشفافية وذلك عبر القنوات

اإلعالنات الدورية عن النتائج المالية الفصلية والسنوية وتقدم سير األعمال بالمشاريع وتوصيات مجلس اإلدارة وأية تطورات 
 . جوهرية تخص أعمال الشركة

المحللين الماليين  والصكوك وكبارة من االجتماعات الدورية مع مستثمريها من حملة األسهم لنظمت الشركة سلس م2018في عام 
من بيوت الخبرة المالية المحلية والعالمية الذين يقومون بالتغطية التحليلية ألداء الشركات من خالل المشاركة الفعالة في المؤتمرات 

 . والفعاليات المحلية والدولية للمستثمرين في االسهم والصكوك

 أنشطة عالقات المستثمرين

 العدد الفئة
 5 المؤتمرات

 2 ليست لغرض اصدار اسهم أو صكوكات زيار 
 95 االجتماعات مع المؤسسات االستثمارية

 213 ذات طابع مؤسسيالمستثمرين 
 642 معهمتم التواصل الذين  األفراد المستثمرين

 

كما طورت إدارة عالقات المستثمرين صفحة تفاعلية تمكن المستثمر والمحلل من طلب المعلومات عن الشركة من خالل 
وقعها اإللكتروني، باإلضافة الى إطالق تطبيق لألجهزة المحمولة والذي يسمح بالحصول السريع على المعلومات المالية م

 .  الخاصة بالشركة واخر األسعار للسهم
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ريًا تقوم ادارة عالقات المستثمرين بشركة دار األركان بتلقي مقترحات ومالحظات المستثمرين بشكل مستمر ويتم عرضها دو 
 .على اإلدارة العليا واعضاء مجلس اإلدارة من خالل مجموعة تقارير دورية

 بيانات المستثمرين 
 :نسبة لحجم االستثمار وعدد المستثمرين وجنسية المستثمرينالمستثمرين  تجدون باألسفل معلومات المستثمرين من حيث نوع

 2018 ديسمبر 17  في تاريخ نوع المستثمرين

 العدد ٪ األسهم الفئة
 128 ٪10.02 108.167.066 المؤسسات

 98.949 ٪89.98 971.832.934 األفراد
 99.077 %100 1.080.000.000 المجموع

 

 2018ر بديسم 17 في تاريخ نسية المستثمرينج

 من األجمالي ٪ عدد األسهم عدد المساهمين يةالجنس
 ٪91.69 990.246.860 97.759 السعودية

 ٪4.89 52.776.460 124 الخليجباقي دول 
 ٪3.42 36.976.680 1.203 األجانب
 ٪100.00 1.080.000.000 99.077 المجموع
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 مجلس اإلدارة

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 رئيس مجلس اإلدارة

 يوسف بن عبدهللا الشالش

لك خبرة كبيرة ومتقدمة في مجال يوسف بن عبدهللا الشالش مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري، يمت
( SHL)التطوير العقاري وفي التخطيط االســـتراتيجي، وهو أيضـــًا رئيس مجلس إدارة كل من الشـــركة الســـعودية لتمويل المســـاكن 

وشــــركة الخير كابيتال الســــعودية وبنك الخير في البحرين، وحاصــــل على درجة البكالوريوس في الشــــريعة اإلســــالمية من جامعة 
 . محمد بن سعود اإلسالمية ودبلوم دراسات األنظمة اإلجرائية من معهد اإلدارة العامةاإلمام 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم

مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال التخطيط رئيس  نائبماجد بن عبدالرحمن القاسم 
صـــناعة التطوير العقاري، وهو عضـــو مجلس إدارة بنك الخير في البحرين وكذلك شـــركة الخير كابيتال الســـعودية االســـتراتيجي و 

، وحاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (م2018يوليو  26منذ )
  .للقضاءودبلوم دراسات األنظمة من المعهد العالي 

 عضو المنتدبال

 عبداللطيف بن عبدهللا الشالش

عبداللطيف بن عبدهللا الشالش العضو المنتدب لشركة دار األركان للتطوير العقاري وعضو مجلس اإلدارة، ويتمتع بخبرة واسعة 
ســعودية في التخطيط االســتراتيجي وفي مجال تطوير األعمال وتقنية المعلومات، ويشــغل عضــوية مجلس إدارة كل من الشــركة ال

وشــركة الخير كابيتال الســعودية وبنك الخير في البحرين وشــركة تآزر في البحرين، وهو حاصــل على ( SHL)لتمويل المســاكن 
 .  البكالوريوس في القيادة والتنظيم واإلشراف من جامعة بوردو بالواليات المتحدة األمريكية

  



  
 

 76 من 59 صفحة                                                                                             م۳۱/۱۲/۲۰۱۸ تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في

 

 هذلول بن صالح الهذلول

إدارة شــركة دار األركان للتطوير العقاري، كما شــغل عضــوية مجلس إدارة شــركة الخير  هذلول بن صــالح الهذلول عضــو مجلس
أبريل  17حتى ( )SHL)وعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن ( م2018أكتوبر  10حتى )كابيتال السعودية 

يجيات والخطط وبرامج التقســـيط، وهو حاصـــل ، ويتمتع بخبرة عريضـــة في مجال االســـتثمار والتمويل العقاري واالســـترات(م2018
 . على دبلوم علوم األعمال التجارية

 خالد بن عبدهللا الشالش

خالد بن عبدهللا الشــــــــالش عضــــــــو مجلس إدارة شــــــــركة دار األركان للتطوير العقاري، لديه خبرة عميقة في مجاالت االســــــــتثمار 
المباني وتقييم العقارات، وهو حاصــــــــــــــل على بكالوريوس العلوم األمنية من والتطوير والتقييم العقاري ومجال إدارة الموارد وتنفيذ 

 .كلية الملك فهد األمنية

 طارق بن محمد الجارهللا 

طارق بن محمد الجارهللا عضـــو مجلس إدارة شـــركة دار األركان للتطوير العقاري، وهو خبير في تنظيم وتخطيط األراضـــي وفي 
 .ى دبلوم العلوم المحاسبية والتجاريةالتقييم وتثمين العقارات، وحاصل عل

 عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش

عبدالعزيز بن عبدهللا الشــالش عضــو مجلس إدارة شــركة دار األركان للتطوير العقاري، ويمتلك خبرة عريضــة في قطاع التطوير 
 .مام محمد بن سعود اإلسالميةالعقاري والتقييم، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية من جامعة اإل

 ماجد بن رومي الرومي

ماجد بن رومي الرومي عضـــــو مجلس إدارة شـــــركة دار األركان للتطوير العقاري وهو أيضـــــًا عضـــــو مجلس إدارة شـــــركة معالم 
إدارة  للتمويل، ويتمتع بخبرة واســـــــــعة في مجال االســـــــــتثمار والتقييم والتمويل العقاري، وهو حاصـــــــــل على درجة الماجســـــــــتير في

 .األعمال

 أحمد بن محمد الدهش

وهو حاصـــــــــل على تعليم عام، ويمتلك خبرة  العقاري،أحمد بن محمد الدهش عضـــــــــو مجلس إدارة شـــــــــركة دار األركان للتطوير 
 . عميقة في مجاالت التطوير واالستثمار والتقييم العقاري وإدارة األمالك
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 عبدالعزيز بن إبراهيم المانع

وكان أيضـــًا أســـتاذ جامعي ووزير دولة في  العقاري،م المانع عضـــو مجلس إدارة شـــركة دار األركان للتطوير عبدالعزيز بن إبراهي
مجلس الوزراء وعضــــــو في مجلس الشــــــورى، ويمتلك خبرة واســــــعة في مجاالت التخطيط االســــــتراتيجي والتعليم الهندســــــي ونظم 

جامعة ســـانتا كالرا في أمريكا وماجســـتير ودكتوراه في الهندســـة اإلدارة، وهو حاصـــل درجة البكالوريوس في الهندســـة المدنية من 
 .المدنية من جامعة ستانفورد في أمريكا

 زياد الشعار

زياد الشعار عضو مجلس إدارة شركة دار األركان للتطوير العقاري وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الدولية وعضو مجلس 
، ولديه خبرة متقدمة في التطوير العقاري وإدارة األمالك والمجاالت المالية (SHL)إدارة الشــــــــــركة الســــــــــعودية لتمويل المســــــــــاكن 

 .والقيادية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت

 تشكيل مجلس اإلداراة  
  .مستقلعضو ( 5)غير تنفيذي وعدد  عضو( 5)وعدد عضو تنفيذي ( 1)عضوًا منهم عدد  11 الشركة منيتكون مجلس ادارة 

 عدد االجتماعات التي حضرها تصنيف أعضاء المجلس الصفة اسم العضو .م

 2 غير تنفيذي رئيس المجلس يوسف بن عبدهللا الشالش 1

 2 تنفيذي العضو المنتدب عبداللطيف بن عبدهللا الشالش 2

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم 3
نائب رئيس 

 المجلس
 2 مستقل

 2 غير تنفيذي عضو خالد بن عبدهللا الشالش 4
 2 مستقل عضو طارق بن محمد الجارهللا 5
 2 غير تنفيذي عضو عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش 6
 2 مستقل عضو ماجد بن رومي الرومي 7
 2 مستقل عضو احمد بن محمد الدهش 8
 2 غير تنفيذي عضو هذلول بن صالح الهذلول  9

 1 مستقل عضو راهيم المانععبدالعزيز اب 10
 1 غير تنفيذي عضو *زياد الشعار 11

 م2018أبريل  23تم التعيين بتاريخ * 
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 مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  
 فيما يلي جدول وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 

في أســــهم أو أدوات دين الشــــركة أو أي من شــــركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصــــلحة أو تلك الحقوق خالل العام وأقربائهم 
 م2018

 

 م2018أبريل  23تم التعيين بتاريخ * 

 
 االسم

 الصفة
عدد األسهم في بداية 

 العام
نسبة الملكية في بداية 

 العام

صافي التغير في 
عدد األسهم خالل 

 العام

إجمالي األسهم 
 في نهاية العام

إجمالي نسبة 
تملك في ال

 نهاية العام
 صفة الملكية

 يوسف بن عبدهللا الشالش
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.0001 1.000 0 ٪0.0001 1.000

 مباشرة 0.8461٪ 9.137.550 0 0.8461٪ 9.137.550 العضو المنتدب عبداللطيف بن عبدهللا الشالش

 ماجد بن عبدالرحمن القاسم
نائب رئيس 

 المجلس

 مباشرة ٪0.3560 3.844.550 0 ٪0.3560 3.844.550

639.154 ٪0.0592 0 639.154 ٪0.0592 
ملكية أقارب من 

 الدرجة األولى

 خالد بن عبدهللا الشالش
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مباشرة ٪1.8837 20.343.693 )7.379.600( ٪2.5670 27.723.293

957 ٪0.0001 0 957 ٪0.0001 
ملكية أقارب من 

 الدرجة األولى

رق بن محمد الجارهللاطا  
عضو مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.0003 3.000 0 ٪0.0003 3.000

 عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش
عضو مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.3564 3.849.550 0 ٪0.3564 3.849.550

 ماجد بن رومي الرومي
عضو مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.3560 3.844.550 0 ٪0.3560 3.844.550

ن محمد الدهشاحمد ب  
عضو مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.1857 2.005.104 0 ٪0.1857 2.005.104

 هذلول بن صالح الهذلول
عضو مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.7434 8.028.850 0 ٪0.7434 8.028.850

 عبدالعزيز بن إبراهيم المانع
عضو مجلس 

 اإلدارة
 مباشرة ٪0.000 2.000 700 ٪0.0001 1.300

*زياد الشعار  
عضو مجلس 

 اإلدارة
- - - - - - 

 أحمد بن صالح الدحيالن
 المدير التنفيذي

للمراجعة 
 الداخلية

 مباشرة ٪0.0074 80.000 0 ٪0.0074 80.000

7.3( 5.4778٪ 59.158.858 اإلجمالي 82 .900( 51. 982 .958 ٪4.7992 
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 سجل حضور االجتماعات  

 ور اجتماعات المجلسسجل حض1 -4
.م مارس 21 اسم العضو  ابريل 23   األجمالي 

   2 يوسف بن عبدهللا الشالش 1
   2 عبداللطيف بن عبدهللا الشالش 2
   2 ماجد بن عبدالرحمن القاسم 3
   2 خالد بن عبدهللا الشالش 4
   2 طارق بن محمد الجارهللا 5
   2 عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش 6
   2 ماجد بن رومي الرومي 7
   2 احمد بن محمد الدهش 8
   2 هذلول بن صالح الهذلول 9
   1 عبدالعزيز ابراهيم المانع 10
   1 *زياد الشعار 11
 م2018أبريل  23تم التعيين بتاريخ * 

 م2018الل سجل حضور اعضاء مجلس االدارة للجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خ2 -4
مايو 15 اسم العضو م  
  يوسف بن عبدهللا الشالش 1

  عبداللطيف بن عبدهللا الشالش 2

  ماجد بن عبدالرحمن القاسم 3

  خالد بن عبدهللا الشالش 4

  طارق بن محمد الجارهللا 5

  عبدالعزيز بن عبدهللا الشالش 6

  ماجد بن رومي الرومي 7

  احمد بن محمد الدهش 8

  هذلول بن صالح الهذلول 9

  عبدالعزيز ابراهيم المانع 10

*زياد الشعار 11   

 م2018أبريل  23تم التعيين بتاريخ * 
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 لجان المجلس  
 :وتشكيلها كما يلي والمكافآت،تتكون لجان المجلس من ثالث لجان، وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات 

 لتنفيذيةاللجنة ا1 -5

 :تكوين اللجنة التنفيذية وسجل الحضور

 الصفة اسم العضو .م
 سجل الحضور

 االجمالي ديسمبر 13 اكتوبر 15  اغسطس 6  يوليو 5 فبراير  13
      5 رئيساً  يوسف بن عبدهللا الشالش 1
      5 عضواً   عبداللطيف بن عبدهللا الشالش 2
      5 عضواً   طارق بن محمد الجارهللا 3
      5 عضواً   ماجد بن عبدالرحمن القاسم 4
 

 مهام واجتماعات اللجنة

متابعة تطبيق استراتيجية الشركة من خالل اإلشراف على إعداد الخطط التشغيلية وتنفيذها، ومراجعة قيم ورؤية وأهداف الشركة 
عمالها والتوصية بتبنيها، ومتابعة خطط التمويل المختلفة الستثمارات الشركة، وسياساتها التي تحدد النهج العام للشركة في تنفيذ أ 

أو /أو مشاريع مشتركة و/وتقديم النصح فيما يتعلق باالستثمارات الرئيسة والمهمة في الشركة والمتمثلة بالدخول في اندماجات و
استراتيجيات الشركة مثل استراتيجية التمويل الحصول على تمويل للمشاريع، والتأكد من مطابقة تخصيص الموارد لتنفيذ 

واستراتيجية الموارد البشرية، ووضع معايير اختيار الرئيس التنفيذي والقيادات العليا في اإلدارة التنفيذية واإلشراف على تطبيقها، 
معالجة أي انحرافات، ومراجعة ومراجعة وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية من حيث تحقيق األهداف االستراتيجية الموضوعة ومراقبة و 

بهدف تقييمها ورفع التوصية لمجلس االدارة بتعديلها إذا دعت الضرورة حسب ( ربع سنوي )الخطط االستراتيجية بشكل دوري 
ي معطيات السوق والمتطلبات الداخلية األخرى، ومراجعة التقارير الدورية المقدمة من اإلدارة التنفيذية والمتعلقة بالوضع التنافس

للشركة والعوامل التنظيمية والمالية والتقنية األخرى التي تؤثر على استراتيجية الشركة طويلة المدى، والتوصية لمجلس االدارة 
باعتماد التوصيات المتعلقة بوضع سياسات وأنظمة الموارد البشرية ومراجعة وتقييم الخطط السوقية واألنماط التنافسية الموضوعة 

 .م خمسة اجتماعات2018وقد عقدت اللجنة خالل عام . تنفيذية وتقييم أثرها على أعمال الشركةمن قبل اإلدارة ال
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 : لجنة المراجعة2 -5
م تشكيل عضوية لجنة المراجعه ومهام اللجنة وضوابط 2017مايو  1اجازت الجمعية العامة للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 

 .عملها ومكافأة اعضائها

 :م2018في  راجعة وسجل الحضورتكوين لجنة الم

 الصفة اسم العضو .م
 سجل الحضور

 األجمالي نوفمبر 4 يوليو 29 مايو 1 ابريل 23 فبراير 1
      5 رئيساً  طارق بن محمد الجارهللا 1
      5 عضواً   هذلول بن صالح الهذلول 2
      5 عضواً   ماجد بن عبدالرحمن القاسم 3
      4 عضواً   د بن رومي الروميماج 4

 وصف مختصر الختصاصات ومهام لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على اعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح 

ها المعتمدة بما في ذلك االشراف على إدارة المراجعة او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية، وتؤدي اللجنة مهام
ية، الداخلية بالشركة ودراسة تقاريرها، ودراسة نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية، باإلضافة الى دراسة القوائم المالية األولية والسنو 

ة، ودراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعى حسابات الشرك
التزام الشركة باألنظمة والتعليمات، ووضع االليات المناسبة التي من خاللها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم مالحظتهم 

 . بشأن أي تجاوز لألنظمة الداخلية للشركة، وترفع اللجنة توصياتها لمجلس اإلدارة

للعام  وقد قامت اللجنة بدراسة ومناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية. م خمسة اجتماعات2018وقد عقدت اللجنة خالل عام 
 . م ورفع التوصيات الالزمة للمجلس2018

 لجنة الترشيحات والمكافآت3 -5

 :تكوين لجنة الترشيحات والمكافأت وسجل الحضور

 الصفة اسم العضو .م
 سجل الحضور

 األجمالي يويول 24 مايو 1 ابريل 23

    3 رئيساً  ماجد بن عبدالرحمن القاسم 1
    3 عضواً    يوسف بن عبدهللا الشالش 2
    2 عضواً   احمد بن محمد الدهش 3
    2 عضواً   عبدالعزيز ابراهيم المانع 4
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 مهام واجتماعات اللجنة

راجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، والم
المجلس وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة للعضوية، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصيات في شأن التغييرات التي 

وعدم وجود تعارض مصالح إذا  يجب إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه، والتأكد بشكل دوري من استقاللية األعضاء
كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، ووضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 .م ثالث أجتماعات2018وقد عقدت اللجنة خالل عام . التنفيذيين وفقًا لمعايير ترتبط باألداء

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
م دخلت الشـــــــــــركة فى معامالت مع أطراف ذات عالقة، واتبعت الشـــــــــــركة في هذه المعامالت نفس الشـــــــــــروط 2018 خالل عام

وال ترتبط هذه التعامالت بمدة معينة ويتم الحصــــــــــــــول على الموافقات الالزمة عليها أثناء اجتماع . واألســــــــــــــس المتبعة مع الغير
 : وفيما يلي ملخص لتلك التعامالت. العام القادمالجمعية العمومية وذلك لترخيص تعامالت العام الحالي و 

 " سهل"الشركة السعودية لتمويل المساكن 
طرفًا ذا " سهل"وتعتبر شركة . في سياق األعمال العادية" سهل"تدخل الشركة في معامالت مع الشركة السعودية لتمويل المساكن 

مليون من األسهم  100مليون سهم من أصل  15تعادل قيمة  ٪15تبلغ نسبتها " سهل"عالقة، حيث تمتلك دار األركان حصة في 
يوسف بن  /أ: أعضاء من مجلس إدارة دار األركان وهم“سهل "ويضم مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن . الصادرة
 .  زياد الشعار /و أ عبداللطيف بن عبدهللا الشالش /، أ(م2018أبريل  17حتى ) هذلول بن صالح الهذلول /أ الشالش،عبدهللا 

" سهل"وبناًء على رغبة العميل، يتم اختيار . وبالنسبة لطبيعة هذه المعامالت، فهي تمويل لعمالء شركة دار األركان لشراء مساكن
 .رصيد قائم أو مستحقأي م لم يكن هناك 2018وخالل عام . كممول لشراء المساكن

 شركة تطوير خزام العقارية
٪ بعــدد حصــــــــــــــص يبلغ 51اريــة هي طرف ذو عالقــة، حيــث تمتلــك دار األركــان فيهــا مــا نســــــــــــــبتــه شــــــــــــــركــة تطوير خزام العقــ

من  جلس مديرين شركة تطوير خزام عضوويضم م. سهم 54.028.728سهم من إجمالي حقوق الملكية البالغ  27.554.651
تطوير خزام العقارية اســـتثمار رصـــيد  إدارة شـــركة طلبت .عبداللطيف بن عبدهللا الشـــالش /مجلس إدارة شـــركة دار األركان وهو أ

، (مليون ريال ســـــــــعودي 192.53م، بلغ الرصـــــــــيد االفتتاحي 2018فى بداية عام )النقد الزائد لديها مع دار األركان بربح رمزي 
د م، أعادت الشركة سدا2018خالل العام . على أن يكون سحب العائد تحت الطلب لتوفير احتياجاتها لتمويل رأس المال العامل

مليون ريال ســـــــعودي  0.96 مليون ريال ســـــــعودي من هذه المبالغ المدفوعة مقدمًا، باإلضـــــــافة إلى عائد وقدره 4.63مبلغ وقدره 
م مبلغ 2018ديســــــــمبر  31وبذلك أصــــــــبح الرصــــــــيد الختامي المســــــــتحق لهذا الطرف ذي العالقة بتاريخ . للمتطلبات التشــــــــغيلية
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بتاريخ العادية  غير الموافقة على هذه التعامالت خالل اجتماع الجمعية العمومية وقد تمت. مليون ريال ســـعودي  188.86وقدره
  .م، وبإمكان الشركة تسديد المبلغ وتسوية الرصيد في أي وقت2018مايو  15

 بنك الخير 
عبدهللا  يوسف بن /أ: بنك الخير هو طرف ذو عالقة وهناك أعضاء في مجلس إدارته من أعضاء مجلس إدارة دار األركان وهم

كلفت الشركة بنك الخير بتقديم االستشارات المالية . عبداللطيف بن عبدهللا الشالش /أماجد بن عبدالرحمن القاسم و  /أ الشالش،
. العامة في صفقة معينة في سوق المال بحيث تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية والدعم اإلداري إلصدار الصكوك الدولية

 .يكن هنالك تعامالت مع بنك الخير، وال يوجد أي رصيد قائم أو مستحق م لم2018وخالل عام 

 الخير كابيتال 
سهم  10.200.000فيها تعادل قيمة  %34ة حيث تمتلك دار األركان حصة تعد شركة الخير كابيتال من األطراف ذات العالق

س إدارة الخير كابيتال من بين أعضاء مجلس وهناك أعضاء في مجل. مليون سهم 30من إجمالي عدد األسهم الصادرة والبالغ 
عبداللطيف بن /أ، (م2018أكتوبر  10حتى )الهذلول  هذلول بن صالح/أ يوسف بن عبد هللا الشالش، /أ: همإدارة دار األركان و 
 والخير كابيتالتقوم الخير كابيتال السعودية (. م2018يوليو  26إعتبارًا من )ماجد بن عبدالرحمن القاسم  /عبدهللا الشالش و أ

دبي المحدودة بتقديم خدمات إعارة موظفين بشكل مؤقت للشركات الدولية التابعة للمجموعة، االستشارات المالية العامة، تمثيل 
وتقديم المستندات نيابة عن دار األركان لهيئة السوق المالية وتداول والهيئات القانونية األخرى، ومراجعة األمور الخاصة بالتوافق 

الشريعة اإلسالمية وتقديم الدعم اإلداري إلصدار الصكوك الدولية المصدرة، واإلغالق الجزئي المبكر إلصدار الشركة من  مع
مليون ريال سعودي إلى  2.3سداد كامل المبلغ المستحق  م، تم2018خالل عام . الصكوك وتأجير العقارات مباشرة ومن الباطن

والمصاريف  وأيضا الرسومي كما في بداية العام مليون ريال سعود 0.90مل الرصيد البالغ الخير كابيتال دبي المحدودة والذي ش
عادية الغير مليون ريال سعودي، وقد تمت الموافقة على هذه التعامالت خالل اجتماع الجمعية العمومية  1.45خالل العام بمبلغ 

مع الخير كابيتال السعودية، وال يوجد أي رصيد قائم أو يكن هنالك تعامالت  م، لم2018خالل عام . م2018مايو  15بتاريخ 
 .مستحق

 إقرارات مجلس اإلدارة  
 : يقر مجلس اإلدارة بما يلي

 .الصحيح بالشكل الحسابات قد تم سجالت أن إعداد .1
 .ونفذ بفاعلية سليمة أسس قد تم على الداخلية الرقابة إعداد نظام أن .2
 .نشاطها مواصلة ة علىقدرة الشرك في يذكر شك أدنى يوجد ال أنه .3
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 الحوكمة والتنظيم والمخاطر

 حوكمة الشركة  1
اســترشــادًا بالئحة حوكمة الشــركات الصــادرة عن هيئة الســوق المالية، اعتمد مجلس اإلدارة الئحة حوكمة شــركة دار األركان مع 

عزيز العالقة معهم وحماية األخذ في االعتبار الوفاء بحقوق المســــــــــــاهمين والعمالء والموظفين وجميع أصــــــــــــحاب المصــــــــــــالح وت
بمبادئ الشــــــفافية واإلفصــــــاح، وتفعيل دور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،  كةلشــــــر ا وبموجب الئحة الحوكمة، تلتزم. مصــــــالحهم
 أيضــًا إلى التأكد من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية الشــركةكما تســعى . لياتهم وتدريبهم بصــفة مســتمرةؤو وتحديد مســ

وإدارة المخاطر، باإلضــافة إلى االمتثال مع الئحة حوكمة الشــركات الصــادرة عن هيئة الســوق المالية، وتبني أفضــل الممارســات 
وتعكس هذه الخطوات رغبة الشركة . ، وتطبيق قواعد اإلدارة السليمة بالشركةهياتفي مجال الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة المؤسس

أعلى المستويات في مجال الحوكمة وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى أن تكون الشركة نموذجًا يحتذى  في العمل بفاعلية للوصول إلى
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يعمل مجلس اإلدارة من خالل لجان المجلس الفعالة وهي لجنة الترشيحات . به كشركة وطنية مساهمة

 . والمكافآت ولجنة المراجعة واللجنة التنفيذية

من ( ب)إلى أن الشــركة قد طبقت كافة بنود الئحة حوكمة الشــركات الصــادرة عن هيئة الســوق المالية، عدا البند تجدر اإلشــارة 
، علمًا بأن قواعد التصــويت التراكمي (كم هو موضــح في الجدول ادناه)المادة الثامنة الخاصــة بالعمل بنظام التصــويت التراكمي 

كما تم إعداد الئحة حوكمة شـــركة دار األركان في ضـــوء المعايير العالمية . لقادمســـيتم تطبيقها الختيار أعضـــاء مجلس اإلدارة ا
المتعارف عليها في حوكمة الشــــــركات، والتي ينبغي النظر إليها باعتبارها أســــــاس نظام الحوكمة في الشــــــركة، ويتعين األخذ بها 

 :ضمن اإلطار التشريعي واجب التطبيق في المملكة، وعلى وجه الخصوص ما يلي

 ـه2/6/1424وتاريخ ( 30 /م)متطلبات نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم  -1
-8)ـ ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 7/8/1439وتاريخ  2018-45-3ر مجلس هيئة السوق المالية رقم المعدلة بقراـ ه16/5/1438وتاريخ ( م16-2017
 .م 23/4/2018هـ الموافق 

والقرارات والتعاميم الصادرة من وزارة . ـه1437/ 28/1وتاريخ ( 3/م)نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -2
 .التجارة واالستثمار

 .النظام األساسي لشركة دار األركان -3
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 الئحة حوكمة الشركات وما لم يطَبق وأسباب ذلك ما ُطبق من أحكام  2
تطبق الشركة جميع األحكام اإللزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة 

 :أدناه

 

 الفقرة/رقم المادة الفقرة/نص المادة أسباب عدم التطبيق

في  الدورة الحالية للمجلس تنتهي
وسيتم تطبيق التصويت  23/6/2019

التراكمي عند انتخاب أعضاء المجلس 
 .في دورته القادمة

  انتخاب في التراكمي التصويت استخدام يجب )ب
 حق التصويت استخدام يجوز ال بحيث اإلدارة، مجلس
 .واحدة مرة من أكثر للسهم

انتخاب أعضاء : المادة الثامنة
 (ب)الفقرة  -مجلس اإلدارة 

 

 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 3
عضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى فيما يلي قائمة توضح المكافآت والتعويضات المدفوعة أل 

 .م2018المكافآت واألجور من الشركة خالل العام المالي 

 
 

 ()بآالف الرياالت البيان
أعضاء 
المجلس 
 التنفيذيين

أعضاء المجلس 
 /غير التنفيذيين

 المستقلين

كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
بما فيهم العضو )المكافآت والتعويضات 

المنتدب و الرئيس التنفيذي والمدير 
 (ماليال

 1.985 - - المكافآت والتعويضات
 1.151 - - البدالت

 - - - المكافآت الدورية والسنوية
 - - - الخطط التحفيزية

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

 296 - - مكافآت نهاية الخدمة



  
 

 76 من 69 صفحة                                                                                             م۳۱/۱۲/۲۰۱۸ تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في

 

 العقوبات والغرامات 4
 

 المراجعة الداخلية 5
ات في شركة دار األركان، ونظرًا ألهميتها وتحقيقًا الستقالليتها فإنها تتبع مباشرة إلى تعتبر إدارة المراجعة الداخلية من أهم اإلدار 

في الهيكل التنظيمي، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بإنجاز أعمالها وفق المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة لجنة المراجعة 
ويتم استقطاب موظفي المراجعة . بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكيةالداخلية والصادرة عن معهد المراجعين الداخليين 

 . الداخلية المعتمدين من قبل معهد المراجعين الداخليين

تتمثل مهمة المراجعة الداخلية بالشركة في تقديم خدمات مستقلة وموضوعية واستشارية من أجل تحقيق قيمة مضافة وتحسين 
د المراجعة الداخلية الشركة على بلوغ أهدافها من خالل اعتماد طريقة منهجية ومنضبطة لتقييم وتحسين عمليات الشركة حيث تساع

جهـا وتفـادي وقوعهـا فـي السـبل ع

 المسـتقبل

الجهه الموقعة 

 على الغرامة

 الغرامـة أسباب الغرامة المـبـلغ

يص منفصل في حصول الشركه على ترخ
الشركه في وجود هذه االعالم  تحال رغب
.مستقبال  

ريال 700 شركة جادة   
بالرغم من حصول دار االركان على موافقه 

موقع  ووثائق تنسيقرسومات  ىالبلديه عل
 المقر الرئيسي للشركه 

عادت البلديه و طلبت ازاله االعالم الدعائيه 
 ريال 700و قامت بتغريم الشركه مبلغ 

ة وضع أعالم بشعار غرام
الشركة خارج المبنى 

 الرئيسي للشركة

سيتم إتباع بدقة شروط التصاريح لتجنب 
الغرامات المماثلة في اعمال البناء للمشاريع 

.الجديدة  

ريال 940.34 أمانة الرياض  
تم التقديم على طلب الحصول على شهادة 
إتمام البناء للمبنى وبعد وقوف مندوب البلدية 

المخالفات أثناء البناء   رصد عدد من
  موضحه في قرار اللجنة المفوضة

 غرامة 
(مشروع القصر)  

 مخالفة رخصة البناء

سيتم إتباع بدقة شروط التصاريح لتجنب 
اعمال البناء للمشاريع  الغرامات المماثلة  في

.الجديدة  

ريال 160.36 أمانة الرياض  
تم التقديم على تعديل رخصة البناء من سكني 

الى تجاري و بعد اعداد التقارير الفنية  تجاري 
من قبل البلدية تم رصد عدد من المخالفات 

 على المبنى أثناء البناء 

(مشروع القصر)غرامة   
 مخالفة رخصة 

سيتم إتباع بدقة شروط التصاريح لتجنب 
اعمال البناء للمشاريع  الغرامات المماثلة  في

.الجديدة  

ريال 764.146 أمانة الرياض  
لتقديم على تعديل رخصة البناء بحيث تم ا

تكون الرخصة مطابقة للمخططات المعتمدة 
أثناء  حيث رصد علينا عدد من المخالفات 

البناء موضحة في محضر اللجنة 
         المفوضة

 غرامة 
(مشروع القصر)   

 مخالفة رخصة البناء
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وتوفر إدارة المراجعة الداخلية المعلومات الموضوعية وذات الصلة . فعالية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وحوكمة الشركات
المناسب، وال يقتصر دور هذه المعلومات على تقييم الوضع الحالي للشركة، وإنما بالعمل لإلدارة العليا ولجنة المراجعة في الوقت 

وتعمل إدارة . تزود المسؤولين ومجلس اإلدارة بالبيانات الالزمة للقيام بمسؤولياتهم واتخاذ القرارات المالية والتنفيذية المناسبة
لشركة على القيام بمسؤولياتهم على أحسن وجه، وذلك بتزويدهم المراجعة الداخلية على تحقيق أهدافها من خالل مساعدة منسوبي ا

بالتحليل والتقييم والتوصيات واالستشارات والمعلومات المتعلقة بأنشطة المراجعة، مع تعزيز الرقابة الفعالة وتحسين إجراءات العمل 
 .بتكاليف معقولة

دارات من خالل تزويدهم بالعديد من المقترحات والتوصيات م عن قرب مع اإل2018وقد عملت إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 
والنصائح فيما يتعلق بتحسين إجراءات عمليات الشركة وسياساتها، وذلك لزيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والتحكم في 

 .ساعدتها في تحقيق أهدافهاتكاليف المشاريع المختلفة، باإلضافة إلى تقديم العون والمساندة إلى اإلدارات األخرى لم

 

 ظام الرقابة الداخلية بالشركة ن 1-5 
إجراء متكامل تم تصميمه لمعالجة المخاطر والتأكد من صحة ودقة  نظام الرقابة الداخلية في شركة دار األركان هو

لشركة وتحسين كفاءة واللوائح السارية والمساهمة في الرقابة على أنشطة ا باألنظمةالقوائم المالية وضمان االلتزام 
 .الفعال لمواردها بهدف حماية أصول الشركة من التلف أو الضياع أو سوء االستخدام واالستخدامعملياتها 

 عناصر نظام الرقابة الداخلية    
 البيئة الرقابية للشركة (أ

مسؤوليات ويفوض يمثل الهيكل التنظيمي المرجع األساسي لتحديد البيئة الرقابية في الشركة، حيث أنه يحدد ال
 .الصالحيات ويبين العالقات الهيكلية بوضوح، كما أنه يجسد استراتيجية الشركة وهيكلها االستثماري 

 إجراءات الرقابة الداخلية (ب
. وتنعكس تلك تشمل إجراءات الرقابة الداخلية الرقابة اإلدارية والمحاسبية ونظام التحكم الداخلي بشركة دار األركان

 موعة السياسات واإلجراءات المعتمدة في الشركة مع االلتزام بالقوانين واللوائح السارية. اإلجراءات في مج

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 2-5 
اطر والحوكمة تشتمل مهام إدارة المراجعة الداخلية على تقييم مدى كفاية وفعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخ .1

مع التركيز على المخاطر التي يمكن ان تؤثر في سير اعمال الشركة باستخدام منهجية المراجعة المعتمدة . بالشركة
 .وتلتزم اإلدارة بتطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية. على تقييم المخاطر
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رة المراجعة الداخلية ارتباطا وظيفيا بلجنة حيث ترتبط إدا. تعمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل .2
المراجعة وترتبط إداريًا الى العضو المنتدب، ولدى إدارة المراجعة الداخلية الصالحية المناسبة للحصول على المعلومات 

 .والمستندات ومقابلة الموظفين
ونفذت إدارة المراجعة . ويةم لعمليات مراجعة دورية وفق خطة زمنية سن2018وقد خضعت اعمال الشركة خالل عام  .3

 .م، باإلضافة الى مشاركة االدارة في تنفيذ بعض المهمات الخاصة2018الداخلية عمليات المراجعة المخطط لها لعام 
 نطاق العمل .4

م فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة بغرض 2018لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية في عام 
إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدا معقوال لتحقيق أهداف الشركة، وقد شمل نطاق إدارة المراجعة  التحقق مما

 :الداخلية

التي تعمل في الشركة خالل فترات المتعلقة باإلدارات لإلجراءات ومختلف العمليات التدقيق والفحص الدوري  •
 .مالئمة

تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي  •
 . لغايات التحقق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة

تقييم الخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤولون في اإلدارات المختلفة ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات  •
ية اإلجراءات التي تم اتخاذها فقد يتم مناقشة األمر مع المسؤولين وفي حال عدم كفا. التي تضمنها تقرير المراجعة

 .للتأكد من كفاءة اإلجراءات المتخذة وكفايتها
 :وخلصت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية الى ما يلي .5

 .لماليةا ريرلتقاا اددما له صلة بإعولمحاسبية وا لماليةا مةظألنا سالمة .أ
 .معالجتها وكيفية طرلمخاا نع معا روتص ضعو وتم بفعالية لتعم قابيةرلا مةظألنأن ا .ب
 ربيادلتا الخأ مت دق جعةارلما لجنة الى خليةادلا جعةارلما إدارة فعتهار لتيا تصياولتوا تاظلمالحاجميع أن  .ج
 .يمهاوتقأو تصحيحية لها لا اءاترإلجا لحيا مةزلالا
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 مال الشركةالمخاطر المتعلقة بأع 6

 سياسة إدارة المخاطر واإلشراف عليها 6-1
اعتمدت الشركة السياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة المخاطر التشغيلية والمخاطر المالية والمخاطر المتعلقة بمنتجات السوق 

تسعى الشركة لتحقيق توازن  وتعتبر إدارة المخاطر جزءًا ال يتجزأ من أنشطة الشركة وعمليات صنع القرار فيها؛ حيث. العقارى 
 .مقبول بين المخاطر والمكاسب أثناء تحقيق استراتيجية الشركة

تتبع إدارة المخاطر منهجية عمل منطقية ومنتظمة لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها واإلبالغ 
الستجابة في الوقت المناسب للمخاطر والفرص حال حدوثها، مع اغتنام عنها؛ وذلك بطريقة تسمح للشركة باتخاذ قرارات مناسبة وا

ومن المعروف أن المخاطر بطبيعتها قد تؤدى الى نتائَج غير متوقعة، وال يعتبر تنفيذ . الفرص التي توفـر للشركة ميزة تنافسية
 .ذي ال يؤثر سلبًا على أعمال وأنشطة الشركةاجراءات ادارة المخاطر ضمانة كافية إلدارة جميع المخاطر أو تخفيضها إلى الحد ال

 المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها 6-2
وتجدر اإلشارة إلى أن نجاح إدارة . فيما يلي وصف للمخاطر التي قد تواجها الشركة، وأسلوب إدارتها للتخفيف من هذه المخاطر

كما تجدر اإلشارة إلى أن ما يلي عبارة عن ملخص ألبرز المخاطر، حيث .  أو جزئياً المخاطر غير مضمون في تخفيفها كلياً 
 .إن هناك عددًا آخر من المخاطر يمكن أن تؤثر سلبيًا وماديًا على وضع الشركة المالي ونتائج التشغيل والعمليات

 تقلبات أسعار منتجات السوق العقارى 
منتجات السوق العقارى، والتقلبات الكبيرة في أسعار المنتجات قد تؤثر بشكل مباشر  ال تستطيع الشركة السيطرة على تأثير أسعار

ويمكن لهذا التأثير أن يكون إيجابيًا في أوقات ارتفاع أسعار المنتجات، أو سلبيًا عند انخفاض أسعار المنتجات . على اإليرادات
 .ى الربحية والتدفقات النقديةوكبير عل سلبيوالذي يمكن أن يؤدي إلى التأثير بشكل ايجابى أو 

الصعوبة التحوط من تأثير أسعار السوق العقارى، ولكن الشركة تسعى جاهدة لتخفيف المخاطر عن طريق  عام منوبشكل 
. أو المشترى /السعي نحو منتجات متوازنة التكلفة بما يحقق خفضًا في سعر تكلفة اإلنتاج يتناسب مع متطلبات المستأجر و

لفائض من المنتجات فى السوق مع انخفاض أسعار المنتجات العقارية إلى احتمال خروج الشركات التي تعتمد ويؤدي العرض ا
على هامش تكلفة عالية، فيما تحافظ الشركات ذات التكلفة المنخفضة أو المتوازنة على مكانتها في السوق إذ تواصل إنتاجها مع 

 .هامش نقدي إيجابي
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 المخاطر الخارجية
ويأتي . ه المخاطر بشكل مباشر نتيجة الستثمار الشركة في بلدان خارجية نظرَا لمالئمة الفرصة االستثمارية بتلك البلدانتنجم هذ

والتي قد تنجم عن تغيير السياسات والقوانين واألنظمة المحلية في تلك البلدان بشكل جذري مما " مخاطر البلد"ضمن هذا السياق 
 . مل في تلك الدول أو على العوائد المتوقعة من االستثمار في القطاع العقاري أو المشاريع تحديداً قد يؤثر سلبيًا على بيئة الع

وتقوم الشركة بعمل دراسات كافية لفرص االستثمار الخارجي ويتم االستثمار في البلدان األكثر استقرارًا بما يتناسب مع أهداف 
 .تلك المشاريع وفق إجراءات رقابية كافيةواستراتيجية الشركة في النمو، على ان يتم تنفيذ 

 أمن المعلومات
كما يمكن . قد تهدد الهجمات اإللكترونية واالختراقات األمنية سالمة الملكية الفكرية، وتؤثر على المعلومات المهمة في الشركة

تعريضها إلى عدد من اآلثار لهذه االختراقات تعطيل العمليات واألنشطة وإلحاق أضرار مادية بالشركة أو تشويه سمعتها، و 
 .السلبية األخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها

وتلجأ الشركة إلى االستعانة بخبراء من شركات مختصة في حماية وتأمين تكنولوجيا المعلومات، كما تقوم بمراجعة مستمرة 
 .لتعزيز أمن المعلومات للتهديدات األمنية، وبالبحث عن فرص

 تطوير وتنفيذ المشاريع
تعتبر عملية تحديد مكونات المشاريع وتطويرها وتنفيذها نوعًا من أنواع المخاطر التشغيلية؛ إذ يمكن بسبب تطوير وتنفيذ المشاريع 

 .ونموها وسمعتها المالية العامةغير الفعال أن تتجاوز ميزانية التكلفة والجدول الزمني، وبالتالي يؤثر سلبًا على ربحية الشركة 

– بوابة المراحل للمشاريع»يتم اتخاذ القرارات التنموية واالستثمارية فيما يتعلق بالمشاريع الحالية والجديدة بالشركة باستخدام نظام 
Stage Gate Projects» ودراسة آثارها ؛ للتأكد من أن المشاريع القائمة أو الجديدة تتضمن متابعة دقيقة للتكاليف الفعلية

ويقوم . المستقبلية على بقية مراحل المشروع وأيضًا مقارنتها بالتكاليف المقدرة ودراسة المخاطر والعوائد المتوقعة من االستثمار
مديرو المشاريع والشركات المنفذه للمشاريع أثناء التنفيذ بإدارة مستويات إنجاز المشروع في إطار الميزانية والجدول الزمني 

أو الشهرية، وتقارير اإلنفاق إلى إدارة المخاطر واالدارة /ددين مسبقًا وذلك من خالل تقديم تقارير مراحل اإلنجاز الدورية والمح
 .التنفيذية، لرصد التقدم المحرز، وتحديد العقبات، واقتراح اإلجراءات التصحيحية

 التسويق
وقد ( سكنى أو تجارى )في إيجاد أسواق لكل منتجاتها العقارية  تواجه الشركات العقارية في أوقات تراجع السوق خطر إخفاقها

 .أو البيع للمنتجات العقارية إلى تأثير سلبي على الربحية والتدفقات النقدية للشركة/يؤدي تأخير التأجير و
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أو المشتري /و تأجرالمسوللتقليل من هذه المخاطر تسعى الشركة لتنويع محفظة منتجاتها قدر اإلمكان، والسعي إلى الوصول إلى 
 .واإللكترونيالنهائى باستخدام طرق التسويق الفعالة مثل التسويق المباشر او غير المباشر 

 الصحة والسالمة واألمن
قد تشكل منتجات أو مشاريع الشركة خطرًا على الصحة والسالمة واألمن التي يمكن أن تؤدي إلى إصابات شخصية خطيرة، أو 

 .لية أخرى تكبد خسائر تشغيلية وما

وتسعى الشركة للتخفيف من هذه المخاطر من خالل تطبيق إجراءات الصحة والسالمة والمحافظة على البيئة في جميع المواقع 
 .وتقوم بمراجعة جميع الحوادث ألخذ العبر، وتجنبها في المستقبل. وفق معايير الصحة والسالمة المعترف بها محلياً 

 تكلفة التمويل
 . الفائدة بين البنوك تؤدى الى زيادة في تكاليف التمويل وقد يكون له تأثير سلبي على الربحية والتدفقات النقدية إن ارتفاع معدالت

لذا تسعى الشركة لمراقبة تكاليف التمويل بانتظام وإلى زيادة حصة ديونها ذات التكلفة الثابتة، وأال تتخطى ديونها المعدالت 
 . المالئمة

 مخاطر االئتمان
 .  مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية تتمثل

إن سياسة المبيعات لدى الشركة بشكل عام ال تعتمد على المبيعات اآلجلة، ولكن في بعض الحاالت المعززة بضمانات  (أ
بعض العمالء الذين يتم منحهم هذا الخيار بعناية وحسب  لصالح الشركة يتم جدولة المبالغ في دفعات محددة من

وفي مثل هذه الحاالت، قد تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبالغ . المصلحة التجارية لشركة دار االركان
 . المستحقة من هؤالء العمالء

ية للمستفيد للتقليل من المخاطر إلى أن يتم دفع كامل المبلغ تقوم الشركة بتأجيل التسليم النهائي للعقار المباع أو تأخير نقل الملك
يتم مراقبة ومتابعة تحصيل الدفعات بشكل منتظم ولذلك فإن تعرض الشركة لخسائر االئتمان يعتبر . المستحق حسب عقد البيع

 .محدود

ذات عالقة بالشركة  أطراففيما يتعلق بمخاطر االئتمان للموجودات المالية األخرى الخاصة بالمبالغ المستحقة من  (ب
 .والودائع البنكية والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 

إن الحد األقصى لمخاطر االئتمان الذي تتعرض له الشركة يقتصر على قيمتها الدفترية، في حال عدم قدرة األطراف األخرى 
 .على الوفاء بالتزاماتهم المرتبطة بها
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 .مركز المالي الموحدة، ليس لدى الشركة مخاطر ائتمانية هامة من تركزات ائتمانية لطرف واحد أو مجموعةكما في تاريخ قائمة ال

 مخاطر أسعار العموالت 
تتعلق مخاطر أسعار العموالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة التغير في أسعار العموالت السائدة في 

 .السوق 

خاطر أسعار العموالت بشأن التزاماتها الخاصة بعقود االقتراض الخاصة بتسهيالت مرابحة قد تتعرض الشركة لم (أ
 .التي تم الحصول عليها من البنوك المحلية( التسهيالت الدائنة) إسالمية

جل في كل مرة يتم فيها تجديد عقود االقتراض قصيرة األجل يتم التفاوض من قبل الشركة على معدالت وشروط االقتراض من ا
 .الحصول على أفضل شروط تعاقدية وأفضل سعر عمولة ممكن لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها

تستند أسعار عمولة االقتراض الدولية للشركة . لدى الشركة عقد مقايضة أسعار محددة إلدارة مخاطر أسعار العمولة (ب
الي فإن تعرض الشركة لمخاطر العمولة وبالت.  بشكل اساسي على سعر ليبور، وتستند قروضها المحلية على سايبور

 .متغير وفقًا للتغيرات في سعر ليبور وسايبور

وتتم عملية . القوائم المالية في تاريخيتم تحليل حساسية أسعار العموالت بناء على تعرض الشركة لمخاطر العموالت المتغيرة كما 
 .في تاريخ التقرير هي قائمة لسنة كاملة االحتساب على أسعار العمولة العائمة بافتراض أن المطلوبات كما

إن صافي ربح الشركة قد يتأثر بالتغيرات التي قد تحدث في أسعار العموالت في السوق، وذلك في حال وجود رسملة  (ج
 .لتكاليف االقتراض التي ترتبط بصورة مباشرة بمشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل

ال يوجد تأثير على . لى قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدةتحمل الفروقات في الفترة التي تحدث فيها ع 
الشركة تقوم برسملة . القوائم المالية الموحدة المرفقةً لعدم وجود رسملة لتكاليف االقتراض خالل السنة الحالية وكذلك السنة المقارنة

لرسملة على مشاريع تحت التنفيذ كما هو مبين في إيضاح من تكاليف االقتراض التي تنطبق عليها شروط ا %10ما يعادل 
 .بالقوائم المالية المدققة( 2/9)

 مخاطر السيولة
قد تواجه الشركة بعض المخاطر في توفير السيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية التي تلتزم بها الشركة 

 .لصالح الغير
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خسائر المرتبطة بها على األعمال التجارية للشركة؛ تحتفظ الشركة حيثما أمكن بما يكفي من للتقليل من مخاطر السيولة وال
وتبتعد الشركة عن تمويل المتطلبات الرأسمالية طويلة األجل من . الموجودات المتداولة عالية السيولة في جميع ظروف العمل

 . ية مع األطراف ذات العالقةخالل االقتراض قصير األجل والعمليات المتعلقة بالحسابات الجار 

ولدى الشركة أيضا سياسة لتقدير . وايضا تقوم الشركة بتمويل المشاريع طويلة األجل من خالل القروض طويلة األجل فقط
التدفقات النقدية ذات ديناميكية عالية ونظام يمكن من خالله تقدير تواريخ استحقاقات التزاماتها ووضع الخطط المالئمة لتوفير 

 .موارد المطلوبة للوفاء بهذه االلتزامات في وقتهاال

 مخاطر العمالت األجنبية
ترتبط مخاطر العمالت األجنبية بالتذبذب في القيمة الدفترية لألدوات المالية بالعملة الوظيفية الناتجة عن التغيرات التي تحدث 

 . في أسعار صرف العمالت األجنبية

ريال سعودي لكل دوالر  3.75ال السعودي المرتبط بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت قدره إن العملة الوظيفية للشركة هي الري
 .لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا الريال االسعودي والدوالر األمريكي خالل السنة. أمريكي

 مخاطر التغير في األدوات المالية اإلسالمية
المالية تستخدم الشركة أدوات متغيرة للتمويل اإلسالمي للتحوط من تعرضها لمخاطر كجزء من إدارة الموجودات والمطلوبات 

تستخدم الشركة أدوات متغيرة للتمويل . ويتحقق ذلك عموما من خالل التحوط لمعامالت معينة. أسعار العمولة والتدفقات النقدية
إن الهدف الرئيسي للشركة في . ر أسعار العمولةبشكل رئيسي إلدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية ومخاط. اإلسالمي

االحتفاظ بأدوات مالية إسالمية متغيرة هو تخفيض التدفقات النقدية الخارجة المرتبطة بالتغيرات في أسعار العمالت األجنبية 
ن إلى الحد الذي يكون فيها تتعرض األدوات المالية المتغيرة في التمويل اإلسالمي للشركة لمخاطر االئتما. وأسعار العمولة الثابتة

 .عجز الطرف المقابل عن الوفاء بااللتزامات التعاقدية

ال تتوقع إدارة الشركة أي . تقوم الشركة بتخفيف هذه المخاطر من خالل التعامل مع المؤسسات المالية الرئيسة كأطراف مقابلة 
محتملة لمثل هذه اإلخفاقات يتم مراقبتها بشكل خسائر أو مخاطر جوهرية من تقصير األطراف األخرى حيث أن المخاطر ال

 .دوري 


