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 معلومات عامة  - 0

بموجعب السعجل التجعاري رقعم    مسعجلة فعي الريعاضشركة مساهمة سععوديةهي   " (الشركة) " شركة دار األركان للتطوير العقاريإن 

    .م (9/2333/.1هـ )الموافق 16/4/1421بتاري،  1313163175
 

 

 العقاريعة المشعاريعوبيع وتعججير  طويرفي مجال ت رجة األولىالشركة والشركات التابعة لرا ) يشار إليرا مجتمعة بالمجموعة ( بالد تعمل

   .واألنشطة المرتبطة برا

 

نورد شدناه طبيعة نشاط الشركات  في االنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية )اإلنشاء واإلصثاح والردم والترميم (. مجموعةتعمل ال

 :لمجموعةالتابعة ل
 

بموجب السعجل التجعاري    شركة تابعة مملوكة بالكامل  مسجلة في الرياضكة لات مسؤولية محدودةشر –ت اركان للعقارشركة دار األ

السععكني والتجععاري وتقععديم  م( وتعمععل فععي تطععوير وتملعع  العقععار.9/233/.2هععـ )الموافععق 25/9/1427بتععاري،  1313254363رقععم 

 امة. وتشغيل وصيانة المباني السكنية والتجارية والمرافق الع دارةإخدمات 
 

بموجب السجل التجاري  مسجلة في الرياض   شركة تابعة مملوكة بالكامل شركة لات مسؤولية محدودة – ركان للمشاريعشركة دار األ

  نشعاءم( وتعمل في المقاوالت العامة للمباني السعكنية والتجاريعة )اإل.5/4/233هـ الموافق )3/1427/.2بتاري،  13132495.3رقم 

 الترميم(.و الردم   صثاحاإل
 

بموجب السجل  مسجلة في الرياض   شركة تابعة مملوكة بالكامل شركة لات مسؤولية محدودة – ركان لالستثمار التجاريشركة دار األ

 وتعججير واألسعتلمار فعي شعراء وتملع  مجعال م( وتعمعل فعي.5/4/233هـ الموافق )3/1427/.2بتاري،  13132495.5التجاري رقم 

 .العقارات
 

بموجعب السعجل التجعاري  مسعجلة فعي الريعاض   شركة تابعة مملوكة بالكامل شركة لات مسؤولية محدودة – األركان دار شركة صكوك

 م( وتعمل في  اإلستلمار والتطوير العقاري..16/7/233هـ الموافق )16/7/1427بتاري،  1313256421رقم 
 

لوكة بالكامل  مسجلة في الرياض بموجب السعجل التجعاري رقعم شركة لات مسؤولية محدودة   شركة تابعة مم – شركة صكوك األركان

م ( وتعمععل فععي إدارة وصععيانة وتطععوير العقععار وشععراء األراضععي 1/13/2337هععـ الموافععق )  11/13/1433بتععاري،  1313294439

 والمقاوالت العامة.
 

سجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رقم شركة لات مسؤولية محدودة   شركة تابعة مملوكة بالكامل  م – ثوابت االستثمارشركة 

 م ( وتعمل في االستلمار والتطوير العقاري. 17/13/2337هـ الموافق )  33/13/1433بتاري،  1313295447

 

شركة تابعة مملوكة بالكامعل  مسعجلة المعروفة سابقا  شركة سيادة لثاستلمار  شركة لات مسؤولية محدودة   – دار صكوك الدوليةشركة 

م ( وتعمععل فععي  17/13/2337هععـ الموافععق )  33/13/1433بتععاري،  .131329544الريععاض بموجععب السععجل التجععاري رقععم  فععي

 االستلمار والتطوير العقاري.

 

 شعثاه. ةوغير مباشر الشركات التابعة الملكور رشكامل بشكل مبالبا شركة دار األركان للتطوير العقاريتمتل   

 

 تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج شعمال الشركات التابعة الملكورة شعثاه. المرفقة الموحدةولية األإن هله القوائم المالية 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 3

 

 اإلعداد أسس   3-0

لريئة السعودية عن االصادرة  في المملكة العربية السعودية المتعارف عليراالمحاسبة  اييرالموحدة وفقا  لمع األولية القوائم المالية تم اعداد

   .للمحاسبين القانونيين

 

 العرف المحاسبي   3-3

ارية النشععاط سععاس االسععتحقاق ومترععوم اسععتمرشوفقععا  لمبععدش التكلتععة التاريخيععة وباسععتخدام  للمجموعععة الموحععدة األوليععة شعععدت القععوائم الماليععة

جيلرا وفقعا  لطريقعة فعي شعركات زميلعة والتعي يعتم تسع اتواالسعتلمارلتي يعتم قياسعرا بالقيمعة العادلعة مقايضات شسعار العموالت وا باستلناء

 .حقوق الملكية

 

  توحيد الأسس    3-0

لتعي ا( شركاترا التابعةمجموعة )الالتي تسيطر عليرا  منشآتالمالية للشركات وال قوائمللمجموعة الالموحدة  األولية القوائم المالية تتضمن

 .2313سبتمبر 33 حتى تم تجسيسرا

 

للحصععول علععى منتعععة  لرععا القععدرة علععى الععتحكم فععي السياسععات الماليععة والتشععغيليةيكععون للمجموعععة  منشععآت بحيعع  هععيالتابعععة الشععركات 

   حسب االقتضاء. ستبعادالتاري، التعلي لإل حتى لإلقتناءبشكل كامل من التاري، التعلي  التابعة الشركاتتم توحيد . مجموعةاقتصادية لل
 

للموجععودات  العادلععة. وتقععاس تكلتععة الشععراء بالقيمععة قتنععاء شععركات تابعععةإلفععي المحاسععبة محاسععبية طريقععة الشععراء ال المجموعععة تخدمتسعع

وشدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة   باإلضافة إلعى التكعاليف المتعلقعة مباشعرة باإلقتنعاء. كمعا يعتم  / المحولة المستحولة

نظعر ععن شي حقعوق فعي تعاري، اإلقتنعاء بصعرف ال العادلعةالقيمعة ب واإللتزامعات المحتملعةقياس الموجودات والمطلوبات المحعددة المقتنعاة 

تظرر حقوق الملكية غير المسيطرة على شساس نسبة الملكية غير المسيطرة من الموجودات والمطلوبعات المعتعرف  .ملكية غير مسيطرة

وتتجعاوز هعله الحقعوق فيعتم تحميلرعا علعى حقعوق الملكيعة  ي خسعائر الحقعا  تخعص حقعوق الملكيعة غيعر المسعيطرة. وفي حعال حعدو  شبرا

 للشركة األم. 

 
تكلتعة  تسعجيلرا كشعررة. الا كانعت المحعددة المقتنعاة يعتم الموجعوداتحصة المجموعة فعي صعافي التي تتجاوز  قتناءاإلتكلتة إن الزيادة في 

 األوليعة العدخل قائمعةفعي  ةمباشعر يعتم تسعجيلراقتنعاء( اإلصعم علعى خ ة المقتناة )المحدد الموجوداتالقيمة الدفترية لصافي  شقل منقتناء اإل

 الموحدة.

 
  مجموععةشعركات ال والمكاسب غيعر المحققعة علعى المععامثات التعي تعتم بعين واألرصدة   جميع المعامثات الداخلية للمجموعة إستبعاديتم 

 حولة.موجودات المإنختاض في قيمة ال شدلة على وجود العملية إال إلا شظررتالمحققة الخسائر غير  تستبعد شيضا   .في التوحيد
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 في شركات زميلة استثمارات      

 مشعتركة  معن خعثالسعيطرة شو سعيطرة  تولكعن ليسع عليرعا هامالشركات الزميلة هي تل  التي يكون للمجموعة القدرة على ممارسة نتول 

 .للمستلمر به تالمتعلقة بالسياسا المالية والتشغيلية المشاركة في القرارات
 

ة الموحعدة باسعتخدام طريقعة حقعوق الملكيعة للمحاسعب األولية المالية القوائمفي هله  زميلةالشركات موجودات ومطلوبات النتائج وتم إدراج 

 وحعدةالم وليةاأل في قائمة المركز المالياالستلمارات في الشركات الزميلة تسجل  .عدا تل  اللي تم تصنيترا كإستلمارات متاحة للبيعفيما 

ال يععتم اإلعتععراف بخسععائر الشععركات الزميلععة التععي تتجععاوز حقععوق ملكيععة ة الزميلععة. فععي حصععة المجموعععة مععن صععافي موجععودات الشععرك

 المجموعة في تل  الشركات.
 

يعتم  إلقتنعاءافعي تعاري،  فعي الشعركة الزميلعة المحعددة المقتنعاة الموجعوداتحصعة المجموععة فعي صعافي  فعوق قتنعاءاإلفي تكلتعة  تجاوزشي 

لمار. شي نقعص كجزء من هلا االسعتتقييم اإلنختاض في القيمة لثاستلمار ويتم  المسجلةضمن القيمة  كشررة . تدرج الشررة ااالعتراف بر

قتنعاء( اإلتعاري، االقتنعاء )خصعم علعى الشعركة الزميلعة فعي  المحعددة فعي الموجعوداتحصعة المجموععة فعي صعافي  تحعتقتناء اإلتكلتة  في

 الموحدة. األولية قائمة الدخلفي  بهيعترف 
 

 

. في الشعركة الزميلعة بحدود نسبة ملكية المجموعة األرباح والخسائر عند حدو  شي تعامثات بين المجموعة مع شي شركة زميلة  تستبعد

لمقابلعة اإلنختعاض  كعاف   األحوال يتم تسجيل مخصعص هله في حولة والموجودات الم إنختاض في قيمةلخسائر شدلة على وجود اقد توفر 

 في قيمة هله الموجودات.
 

 

 ممتلكات ومعدات  3-1

 وشي إنختاض في القيمة. سترثا  المتراكم اإل ناقصا بالتكلتة الممتلكات والمعدات تسجل

 

ولل    العمر اإلنتاجي المقدر  وعلى مدى ) عدا األراضي ( المقدرة للموجودات القيمة المتبقية ناقص تكلتةال علىسترثا  اإل يحسب

  :بحسب نسب االسترثا  التالية  القسط اللابتباستخدام طريقة 

 %3 مباني
 %23-%5 تحسينات على مباني مستججرة

 %25 سيارات
 %23 معدات وشجرزة
 %25-%23 معدات مكتبية

والقيمعة  ل من اإلسعتبعادصافي المحصشحد األصول على شساس الترق بين اإلستبعاد شو التخلص من خسارة الناجمة عن الربح شو اليحدد 

 .الموحدة األولية ائمة الدخلقبرا في  رفيعتو صللألالدفترية 

 إلا كعان هنعا  شي سعة لتحديعد معاوالملمالمجموعة القيمة الدفتريعة لموجوداترعا  تراجع  الموحدة األولية في كل تاري، إعداد القوائم المالية 

 المبلغ القابل لإلسترداد  يقدر  ر موجودشإلا كان هلا المؤ. في القيمة اإلنختاضلخسارة  تخضع الموجوداتعلى شن هله  مؤشر

تقعدر   األخعرى صعولاألنقديعة مسعتقلة ععن تدفقات  دولي الشن األصل  في حال .في القيمة بغية تحديد مدى خسارة اإلنختاص لموجوداتل

 ل.صالنقد التي ينتمي إليرا األ لوحدة توليد لثاستردادالمجموعة المبلغ القابل 

 سعترداد.لإل القابعل إلعى المبلعغ  صعليتم تختيض القيمعة الدفتريعة لألالمقدر شقل من القيمة الدفترية فإلا كان المبلغ القابل لإلسترداد لألصل 

 كمصروف فورا . في القيمة خسارة اإلنختاضبيتم اإلعتراف 
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 استثمارية ممتلكات   .-3

 خسععارة شيو  بالتكلتععة ناقصععا االسععترثا  المتععراكم  قيمترععا الرشسععماليةلزيععادة  وو/ش جيربرععدف التععج المقتنععاة  االسععتلمارية تظرععر الممتلكععات

   ) ععدا األراضعي والممتلكعات تحعت اإلنشعاء ( مطروحعا  منرعا القيمعة المتبقيعة يتم إسترثا  تكلتة األصل إنختاض في القيمة معترف برا.

 الية :بإستخدام طريقة القسط اللابت   وفقا  لنسب اإلسترثا  الت

 %3 مباني
 

القيمة الدفترية صافي المحصل من اإلستبعاد و الترق بينتشكل  ستلمارية اإل بيع شوإستبعاد الممتلكات األرباح شو الخسائر الناجمة عنإن 

 .إعادة اإلستئجارتاقيات واتبترتيبات البيع    باستلناء تل  التي تتعلقشواإلستبعاد البيع لتترة الموحدة األولية قائمة الدخل في  يتم إلباترا

 

 أعباء التمويل   3-8

تصعبح فترة زمنية طويلعة ل وهي األصول التي تتطلب  المؤهلة مباشرة إلى شراء شو بناء شو إنتاج األصول العائدة التمويل تضاف تكاليف

جميعع تكعاليف إن  دام شو البيعع.سعتخفيعه جعاهزة لإل حتى يحين الوقت اللي تكون الموجودات األصول  إلى تكلتة ستخدام شوالبيعجاهزة لإل

 .فيرا التي يتم تكبدها التترة في الموحدة األولية قائمة الدخل في  يتم إلباتراخرى التمويل األ

 

  االدوات المالية  3-6

التعاقديعة  الترتيبعات فعيطرفعا  الموحدة عندما تصبح المجموعة  األولية يتم إلبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي 

 لألدوات.

 

 الذمم المدينة      

عنعدما تكعون  القيمعة في مخصص إنختاض اعتمادالمحققة و قياس القيمةا  الحق. ويتم العملية اتمام بقيمةفي األساس  اللمم المدينة إلبات يتم

مستردة وفقا لشروط االتتاق  لن تكون ن هله المبالغإ  الدفع( رين عنمتجخ مالية شو صعوبات لديرم عمثاء متضمنةهنا  شدلة موضوعية )

 قائمة في  القيمة في ويتم إلبات شية خسارة إنختاضمن خثال استخدام حساب مخصص  القيمة الدفترية لللمم المدينة تختيضاألصلي.  يتم 

  .ةالموحد األولية الدخل

 

 النقد والنقد المماثل      

تقعل ععن  لدى البن  وودائعع شخعرى قصعيرة األجعل  للمجموععة التعي تسعتحق خعثال فتعرة تضمن النقد والنقد الممالل النقد في الصندوق وي

 .لثالة ششرر
 

 

 المالية تزاماتاإلل       

 سععثامية اإل اتالمرابحععو اإلسععثامية الصععكو  االلتزامععات الماليععة الترتيبععات التعاقديععة. وتشععملوفقععا لمضععمون  الماليععة االلتزامععات تصععنف

األوليعة العدخل  قائمعةفعي  تعدرجالمباشعرة و المععامثات ة المطتعجة تحميعل تكعاليفتكلتعال علعى ا  يعتم الحقعا بنعاء تعة.بسععر التكل شساسا   تسجلو

 .مدى عمر األداةعلى  وحدةالم
 

 

 

  ذمم دائنةال       

 .العمولة التعليةبسعر التكلتة المطتجة باستخدام طريقة  والحقا  دائنة بالتكلتة يتم إلبات اللمم ال
 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 13 

 

 أسعار العموالت  مقايضات

العادلعة. تقيعد قيمترعا العادلعة ضعمن الموجعودات وللع  عنعدما تكعون القيمعة العادلعة إيجابيعة   يتم قياس مقايضعات شسععار العمعوالت بالقيمعة

تعدفقات وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسععار المتداولعة بالسعوق وطعرق خصعم ال

 النقدية وطرق التسعير  حسب ما هو مثائم. 
 

الموحععدة  ويععتم  األوليععة مباشععرة فععي قائمععة الععدخل المحععتتظ برععا للمتععاجرة تععدرج التغيععرات فععي القيمععة العادلععة لمقايضععات شسعععار العمععوالت

 إدراجرا في اإليرادات األخرى. 

 
 

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة  3-6

كعان  إلاللتحقعق ممعا  موحعدة شوليعة كل قائمة مركعز معالي تاري، يف الملموسة لقيمة الدفترية لموجودات الشركةمراجعة اب المجموعةتقوم 

الممكعن وفي حالعة وجعود ملعل للع  المؤشعر يعتم تقعدير القيمعة .  الى شن هله الموجودات تجلرت بخسائر اإلنختاض في القيمةهنال  مؤشر 

المحققعة للموجعودات مطروحعا  منرعا  القيمعةالقيمة المسعتردة تسعاوي  .ائر االنختاض في القيمةلتحديد مدى خس لتل  الموجوداتإستردادها 

. إلا كانت القيمة المستردة للموجودات مقدرة باقل من القيمعة الدفتريعة   فيعتم تختعيض القيمعة علىتكاليف البيع شو قيمة اإلستخدام   شيرما ش

 الموحدة .  األولية الدفترية للموجودات إلى القيمة المستردة . يتم إلبات خسائر اإلنختاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل

 
  

  باإليرادات عترافاإل   .-3

 المحتملععة سععتعود إلععىشن التوائععد االقتصععادية  إلععى الحععد اإليععرادات السععكنية واألراضععي. يععتم إلبععاتلعقععارات بيععع ا قيمععة يععراداتاإلتملععل 

خعل التعججير  تقعوم فيمعا يخعص د .المسعتلمة قيمة بالاإليرادات تقاس . وإن المخاطر المرمة وفوائد الملكية ستنتقل إلى المشتريالمجموعة 

 على فترة اإليجار. قسط اللابتقة الاإليراد باستخدام طري المجموعة بإلبات
 

 

 الزكاة  3-03

فعي المملكعة العربيعة  لنظعام الزكعاةولكعل فتعرة ماليعة علعى إنتعراد وفقعا   للتتعرةالموحعدة  األوليعة يتم احتساب وتحقق الزكاة في قائمة العدخل

ج التروقععات مععا بععين مخصععص الزكععاة وتعععال .الععربط النرععائي إصععدارويعععدل مخصععص الزكععاة للتتععرة الماليععة التععي يععتم خثالرععا  .السعععودية

الموحعدة  األوليعة الموحدة وبين الربط النرائي الصادر عن مصلحة الزكاة والعدخل فعي قائمعة العدخل األولية القوائم الماليةالمعترف به في 

 التترة المالية التي يصدر فيرا الربط النرائي.ضمن  كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدرج

 

 بيةعمالت األجنال 3-00

ألسععار الصعرف  تسجل وفقعا     مجموعةالتشغيل للو عرض القوائم الماليةعملة   سعودي اللاير ما عدا البالعمثات األخرى  المعامثاتإن 

ه تعبلموجعودات والمطلوبعات الماليعة الملتعتم ترجمعة االموحعدة   األوليعة ي، قائمعة المركعز المعاليي كعل تعارالمععامثات. فع اري،السائدة فعي تع

الموجععودات  شمععاالموحععدة.  األوليععة بجسعععار الصععرف السععائدة فععي تععاري، قائمععة المركععز المععالي إلععى الععلاير السعععودي ت االجنبيععةبععالعمثا

 بجسعار الصرف السائدة في تاري، تحديد التكلتة.  والمطلوبات الغير مالية والملبتة بالعمثات األجنبية فتتم ترجمترا إلى اللاير السعودي
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 لنظاميا اإلحتياطي 3-03

       وقعفتت ويجعوز ان. نظعامياالحتيعاطي ال مقابعل٪ معن صعافي العدخل 13 تحعتتظ المجموععة بنسعبة من نظعام الشعركات( 196وفقا للمادة )

 إن هلا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كجنصبة شرباح. ٪ من رشس المال.53االحتياطي إلى  المجموعة عن الخصم  عندما يصل

 

 تعويضات نهاية الخدمة 3-00

   تستحق هله التعويضعاتالمملكة العربية السعودية.  في والعمال العمل نظامنراية الخدمة لموظتيرا وفقا ألحكام تعويضات  تقدم المجموعة

التعويضعات المسعتحقة  تكعاليف هعلهيتم االسعتدرا  ل ومدة الخدمة واستكمال الحد األدنى لتترة الخدمة.باالستناد الى شجر الموظف النرائي 

 تسدد عند انتراء خدمته.لموظف  ول األجر الحالي بمعدلفترة التوظيف  خثال
   

 تكاليف منافع التقاعد 3-01

معن شجعور المعوظتين . يعتم التعامعل معع وتحتسعب كنسعبة  المؤسسعة العامعة للتجمينعات اإلجتماعيعةنظمعة وفقعا  أل بالمسعاهمةتقوم المجموععة 

مقابعل هعله الخطعط ة كدفعات الى خطط مساهمة محددة حي  شن إلتزامات المجموعة منافع التقاعد المدارة من الحكومخطط الدفعات الى 

لتلعع  التععي تنشععج فععي خطععة تقاعععد مسععاهمة محععددة . تحمععل الععدفعات الععى خطععط منععافع التقاعععد المسععاهمة المحععددة كمصععروف عنععد  معادلععة

 إستحقاقرا.

 

 تأجيرالعقود  .3-0

علعى شسعاس القسعط اللابعت علعى معدى فتعرة الموحعدة  األولية الدخل قائمةشغيلي على تاليجار اإل بموجب عقود المدفوعة ل االيجاراتتحم  

  .اإليجار
 

 يةالتشغيل اريفمصال 3-08

في السنة  وحدةالم األولية الدخل قائمةفي مل كمصاريف تح  وية التشغيل اريفمصال لتسجيلشساس االستحقاق المحاسبي مجموعة ال تتبع

 خثال تل  التترات باستخدام التكلتة التاريخية. مصاريفالعلى  ألكلر من سنة ماليةف المؤجلة المصارييتم توزيع يرا. ف تتكبدالتي 
 

 استخدام التقديرات  - 0

ديرات يتطلب استخدام التق في المملكة العربية السعودية لمعايير المحاسبة المتعارف عليرا الموحدة وفقا   وليةاأل ماليةالقوائم ال إعدادإن 

محتملة في تاري،   واإليضاحات عن الموجودات واإللتزامات ال المسجلةوجودات والمطلوبات الم مبالغ ؤلر علىفتراضات التي تواإل

إلى  هله التقديرات تستندشن  على الرغم منخثال فترة التقرير.  المسجلةالموحدة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  األولية القوائم المالية

 .التقديرات هلهقد تختلف عن  التعليةفرة لإلدارة عن األحدا  واألنشطة الجارية   فإن النتائج لمعلومات المتواألفضل ل المعرفة

 

 الجغرافية القطاعاتاألعمال وقطاعات   - 1

 قطاعات األعمال       

 األقسام هله .الريكل التنظيمي للمجموعة التي تطابق شقساملثالة  بتقسيم المجموعة الىة دار  قامت اإل ألغراض التقارير اإلدارية 

  األركان للعقارات. لثاستلمار ودار األركان ودار األركان للمشاريع وتشمل دار  ستراتيجي ونمولج األعمالاال لتخطيطامع تتماشى 
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 ( شركة مساهمة سعودية) 
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 المناطق الجغرافية  

           لعلل  المجموععة.  هاتعي تعديرالعقعارات ال محتظعة مسعتمدة معن اجميعع عائعداترو فعي المملكعة العربيعة السععودية حصريا   تعمل المجموعة 

 إضافية. يةجغراف معلومات ال يوجد

 

 المنتجات والخدمات       

)"مبيععات  وبيعع هعله األراضعي غيعر المطعورة األراضعي علعى األساسعية التحتيعة علعى تطعوير البنيعةشساسا   لمشاريع ل األركان دارتركز 

)" مبيععات الوحعدات السعكنية "( شو تعججير هعله الممتلكعات المطعورة لتوليعد إيعرادات ية والتجار مشاريع السكنيةال وتطوير وبيع شراضي"(

 اإليجار"(. إيرادتججيرية )"

 

   : فيما يلي معلومات متعلقة برله المنتجات       
 

 

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في التسعةفترة   
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  مدققة () غير   

     من العمليات اإليرادات
 21.949    ..1    مبيعات الوحدات السكنية

 2.631.435    .320.6210    مبيعات شراضي
 29.343    632010    تججير ممتلكات

 2.6.3.222    323062310    المجموع
 

 

 

 

 

         
     العملياتتكلفة 

 151..1    080    الوحدات السكنية
 11..1.564    020002661    شراضي

 12.397    002.66    تججير ممتلكات
 1.575.341    .02016200    المجموع

 

     
     إجمالي الربح

 3.576    8.    الوحدات السكنية
 1.366.624    ..61028    شراضي

 14.661    ..1820    تججير ممتلكات
 1...1.3.4    6.32038    المجموع

     
 ، صافي ذمم مدينة - .

 بآالف الرياالت السعودية  
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 1.231.461    .028.6283    عمثاء

 ( 4.497)   ( .1216)   مخصص ديون مشكو  في تحصيلرا

 1.226.7.2    028.020.3    المجموع
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 أخرىوف مدفوعة مقدماً مصاري - 8

 بآالف الرياالت السعودية  
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 .463.26    .30.206    دفعات مقدمة لشراء شراضي 

 إيرادات مستحقة
 

  362.38    7.933 

 وموجودات شخرى مصاريف مدفوعة مقدما  
 

  302110    11.641 

 ت مقدمة لمقاوليندفعا
 

  0320..    14.371 

 سلف وعرد الموظتين
 

  .2.18    3.963 

 دفعات مقدمة لموردين
 

  02803    4.337 

 16.555    -  ( 15القيمة االيجابية لمقايضات شسعار العموالت ) إيضاح 

 شخرى 
 

  08    36 
 523.373    03828.0    المجموع

 

 
 

 

 
 

 

  عالقة طرف ذو عم عامالتم - 6

 عالقة : طرف ذوأ( المستحق من 

 ببيع منازل سكنية ألفراد جرى تمويلرم ععن طريعق الشعركة السععودية لتمويعل المسعاكن وهعي شعركة زميلعة التترةخثال  المجموعةقامت 

نيابععة عععن هععؤالء  مععا يتعلععق مععن العقععارات السععكنية المباعععة للمجموعععة.  وقععد قامععت الشععركة السعععودية لتمويععل المسععاكن بسععداد للمجموعععة

وإلا نتج عن هلا التمويل من الشركة السععودية لتمويعل المسعاكن  شي ديعون معدومعة فلعيس لرعا حعق الرجعوع لمطالبعة المجموععة   األفراد

 فيما يلي تتاصيل المعامثات : .عنرا بالتعويض

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 143    ¤ 010    الرصيد   بداية التترة
 634..    -  مبيعات

 ( 13)   -  عموالت 
 ( 196..)   -  تحصيثات

 571    ¤ 010    الرصيد ، نهاية الفترة
 

 

  :عالقةطرف ذو المستحق إلى ب( 

ر بطلعب إسعتلمار رصعيد النقعد الزائعد لشعركة خعزام للتطعوي ركة زميلعة للمجموععةوهعي شع إدارة شعركة خعزام للتطعوير العقعاري قامعت

 إن تتاصيل تل  العمليات هي كالتالي :. العقاري مع المجموعة بربح رمزي
 بآالف الرياالت السعودية  

 أشهر المنتهية في  التسعةفترة     
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 قة () غير مدق  ) غير مدققة (  

 235.425    0.62030    بداية التترة فيالرصيد 
 ( 274..)   ( 02108)   إعادة تسديد المدفوعات المقدمة 

 7.3    02163    شرباح محملة 
 111..17    .0.8200    رصيد ، نهاية الفترة 
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 ج( معامالت مع طرف ذو عالقة أخرى

  لتقديم االستشارات المالية العامة  بالتوافق مع الشعريعة والعدعم  ة غير زميلةجشمنسي وهي بن  الخير بي.اس.تشار  المجموعة 

 (   هي كما يلي :  16إن تتاصيل المعامثات متضمنة في اللمم الدائنة ) راجع إيضاح  .الحاليةاإلداري للصكو  الدولية 

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة     

 2312سبتمبر 33  3300تمبرسب 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 -  02681    خثال التترة محملةشتعاب ومصاريف 
 -  ( 026.3)   مبالغ مدفوعة خثال التترة

 -   001    الرصيد ، نهاية الفترة

 

 33فعي  للتتعرتين المنتريتعينموععة مع مؤسسات لديرا اعضاء مجلس إدارة شو مسعاهمين مشعتركين للمج شخرى لم تتم شي معامثات

 .2312و  2313سبتمبر
 

 مشاريع تحت التنفيذ - 6

 :مشاريع تحت التنفيذ قصيرة اآلجل ( أ 

 بآالف الرياالت السعودية  

 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 766..4    .18200    تطوير مباني سكنية وتجارية

 766..4    .18200    المجموع
 

بغعرض إععادة البيعع فعي المعدى  المجموععةالمتكبدة على المشعاريع التعي تنتعلها  التكاليفتملل المشاريع تحت التنتيل قصيرة األجل 

 القصير.

 

 :مشاريع تحت التنفيذ طويلة اآلجل ( ب 

 بآالف الرياالت السعودية  
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 قة () غير مدق  ) غير مدققة (  

 3.177.427    32630..32    تطوير مباني سكنية وتجارية
 152..4.45    28682606.    مشاريع تطوير شراضي

 9.659.5.1    6286.2.13    المجموع
 

شعررا   12ل والتعي لعن تكتمعل خعثال ا  للمجموععة وشراضعي مملوكعة جعل فعي مشعاريع سعكنيةتتملل المشاريع تحت التنتيل طويلعة األ

 بمبلعغسعثامية إ صعكو شعبعاء  برسعملة مجموععةرة الداقامعت إ  التتعرةخعثال  .تاظ برا لتحقيق إيرادات مسعتقبلية  ويتم االحت بلةالمق

 التنتيل.  تحت مشاريع  ضمن مليون لاير سعودي ( 37..11:  2312سبتمبر 33)  سعودي لاير مليون65.96
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 استثمارات في أراضي تحت التطوير - .

 بموجب عقود بغرض تطوير األراضي. شخرىالبند استلمارات في شراضي تحت التطوير مع شطراف يملل هلا         
 

 ، صافي ممتلكلت إستثمارية   - 03
 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

     تكلفة
 2.963.626    .32661218    تترةفي بداية ال
 24.464    .0280    إضافات 

 .5.26    -  رسملة تكاليف األقتراض
 .2.973.35    326662366    التترةفي نراية 

 

     االستهالك المتراكم
 13.293     .16213    في بداية التترة

 24.954    002.66    المحمل خثال التترة
 35.329    6020.6    في نراية التترة

 331..2.95    3263828.0    الفترةالقيمة الدفترية في نهاية 
 

 مليون لاير سعودي (. 1..59:  2312سبتمبر 33مليون لاير سعودي )  1..59يتضمن بند الممتلكات االستلمارية شرض بقيمة 
  

 في شركات زميلة استثمار  - 00
 %. 51 إلى% 15في تل  الشركات من  المجموعةغير مدرجة. تتراوح حصة  كاتشريملل هلا البند استلمار في رؤوس شموال 

 

 إن حركة االستلمار في الشركات الزميلة هي كالتالي :
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 1.162.963    61120.6    ة التترةالرصيد   بداي
 ( 745.333)   -  المباع خثال التترة

 525.549    -  المحول من عدم التوحيد
 433    023.3    الحصة في الربح

 943.939    6162136     الرصيد   نراية التترة  
 

 : لمجموعة موضحة على النحو المبين أدناهإن التفاصيل الموجزة للملكية فيما يتعلق بالشركات الزميلة ل -أ        
 

 نسبة الملكية  المبلغ المستثمر  اسم الشركة

   بآالف الرياالت السعودية  

 %.0  0332333    الشركة السعودية لتمويل المساكن 

 %01  0332333    المملكة العربية السعودية  –الخير المالية 
 %0.  3.2.16.    شركة خزام للتطوير العقاري 

   ( 013)   حصة الخسائر المتراكمة 

   6162136       التترةالرصيد   نراية 

 " معن هعله القعوائم الماليعة طعرف لو عثاقعة" المععامثات معع  9تم اإلفصاح عن تتاصيل المعامثات مع الشعركات الزميلعة تحعت إيضعاح 

 .الموحدة األولية



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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  ، صافي ممتلكات ومعدات - 03

  ممتلكات والمعدات على النحو التالي :القيمة الدفترية لل واإلسترثا  المتراكم وصافي إن تتاصيل التكلتة

 

 

 مبانيأراضي و

 
تحسينات على مباني  

 مستأجرة
 اإلجمالي  معدات مكتبية  معدات وأجهزة  سيارات 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

لرياالت بآالف ا

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 بآالف الرياالت 

 السعودية
             التكلفة

 173.397    37.411    13.536    7.253    17.339    137.145    3300يناير 0الرصيد في 

 163    163    -  -  -  -  إضافات للفترة

 0.2660    002.08    23.3.    ¤ 0.2306    .03.201    3300سبتمبر 03الرصيد في 
 

  0.3261. 

            

             اإلستهالك المتراكم

 112.935    196..3    13.434    7.1.4    ¤ 66...1    33.395    3300يناير 0الرصيد في 

 023.0    801    .3    81    63    2.262    استهالك للفترة 

 00.26.8    0626.3    002100    2316.    ¤ 062.16    0.2006    3300سبتمبر 03الرصيد في 

             

              القيمة الدفترية الصافية

 6.23.0    023.0    030    3    .6    602636    3300سبتمبر 03

             

             القيمة الدفترية الصافية 

 39...9    1.539    159    9.    232    24..96    2312سبتمبر 33

  

 مليون لاير سعودي ( . 7.53:  2312سبتمبر 33مليون لاير سعودي )  7.53بقيمة  يضايتضمن بند األراضي والمباني شر 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 ، صافي مؤجلة أعباء - 00
 

  التالي:ك التترةخثال  األعباء المؤجلة حركة بلغت

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 769    381    التترةبداية    الرصيد
 ( 529)   ( 033)   التترةالمحمل على  االطتاء
 443    081    التترةنراية   الرصيد 

 

 ض اإلسالميةورقال - 01

 بآالف الرياالت السعودية  
 2312سبتمبر 33  3300مبرسبت 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 2.439.533    1203.2333     صكو  إسثامية
 2.361.512    ..02.6.20     مرابحة إسثامية

    .263120..    4.977.312 
 ( 64.394)   ( 662331)   ناقص : تكاليف معامثات غير مطتجة   

 .4.934.63     .2836206.    ترةالفنهاية  –القروض اإلسالمية 
     

 ( 1.424.113)   ( 0210.2000)   الجزء المتداول  – ض اإلسثاميةوقرناقص : ال 

 3.313.525    120662683    طويلة األجل – ض اإلسثاميةوقرال
     

 :اإلسالمية القروض معامالت تكاليف) أ (       
 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  تسعةالفترة   
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 55.369    2.83..    التترةبداية   الرصيد 
 43.433    102606    التترةضافات خثال اإل

 ( 12.395)   ( 02.03)   التترةالمرسمل خثال 
 ( .17.34)   ( 062631)   التترةالمحمل على  اإلطتاء
 64.394    662331    التترةنراية   الرصيد 

     
 
 
 
 
 
 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 1. 

 
 تحليل القروض :    

 صكوك إسالمية   

 مليار لاير سعودي من الصكو  اإلسثامية والتي تضم : 4.13تملل 

لتي تم وا   ةدفاتر المجموعمسجلة في  ( من الصكو  اإلسثاميةشمريكي دوالر مليون 453) سعودي مليار لاير 1.67 (1

 . 1523وتستحق في  %13.95بسعر  llإصدارها من قبل شركة دار األركان صكو  الدولية 

  والتي تم  ةمسجلة في دفاتر المجموع ( من الصكو  اإلسثاميةشمريكي دوالر مليون 453) سعودي مليار لاير 1.67 (2

 . 123.وتستحق في  %5.95إصدارها من قبل شركة دار األركان صكو  المحدودة بسعر 

 .2314مليون لاير سعودي وتستحق في  953تملل صكو  إسثامية مصدرة عن طريق المجموعة بمبلغ  (3

 

مة بالدوالر األمريكي . ونظرا  لمحدودية تقلبات اللاير السعودي مقابل و( الملكورة شعثاه مق 2( و )  1الصكو  اإلسثامية رقم ) 

 األجنبي . رفصالدوالر األمريكي فإنه ال يوجد تعرض لمخاطر ال

عقارات مملوكة من قبل بيع سعودية خاصة حي  تم إصدار تل  الصكو  من خثال ال إن ربح اإلستلمار مستحق لـ شس بي في

مع حق إعادة شراء ملكية  العقاري وشركاترا التابعة طويرشركة دار األركان للت مع هي لرله الممتلكاتإن حقوق اإلنتتاع المجموعة. 

إن هلا التسريل يتضمن قامت المجموعة بإصدار خطاب ضمان لحاملي الصكو  . سداد قيمة الصكو  بالكاملعند  الممتلكاتهله 

 (.15ترتيبات مقايضات شسعار عموالت مستندة إلى مؤشر والتي من شجنرا تختيض سعر العمولة اللابت )راجع إيضاح 
 

 

 . 2313سبتمبر 33كما في   إلتزمت برا المجموعة والتي مالية تعرداتتتضمن إتتاقيات الصكو  
 

 إسالمية مرابحة

شكل  مضمونة مقابل بعض ممتلكات عقارية  على ودولية  محليةتجارية  بنو من  لنائية تسريثات مرابحةالمرابحات اإلسثامية  مللت

 6جل تتراوح من هله التسريثات تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األ واعتمادات مستندية.وخطابات ضمان  ات إسثاميةمرابح

تسدد على شكل دفعة واحدة ودفعات تسديد بشكل ودفعات دفعات سنوية دوارة  سنوات مع جداول سداد مختلتة ملل  4ششرر إلى 

 . كما هو متصل شدناه : شرري شو ربع سنوي شو نصف سنوي

 ملخص المرابحات :

 طويل األجل قصير األجل الرصيد القائم تاريخ االستحقاق

 رياالت السعوديةبآالف ال 

2314   0862010   0862010 - 
2315 6102.00     0662636   1882331 
2316   .86203.   0.62.33   103283. 

   02.6.20..   6332063   8263.66 
 

 .2313سبتمبر 33في  كماالمجموعة زمت برا تلامالية  تعردات التسريل اتتاقياتتتضمن  

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 ت مقايضات أسعار العموال   - .0

على تبادل التزام سعر العمولة اللابتة مع سعر العمولة العائمة المحسوبة   من خثال ترتيب يتوافق مع الشريعة   وافقت المجموعة 

عقدين جديدين لتسريثات مقايضات شسعار العموالت الحالية مع    استبدلت المجموعة2312. في يوليو على المبالغ االسمية األساسية

وتستحق في    لكل عقد مليون دوالر شمريكي ( 225)  مليون لاير سعودي 43.95. بالغة بقيمة شسمية لمؤشر شداءمقايضة مستندة 

بموجبه تقوم بنو  الطرف المقابل بشكل دوري بإحتساب نسبة العمولة العائمة كل منرا على شساس مؤشر االداء    2315فبراير  .1

على شساس نصف  المالية لألوراقات إن وجدت فيما يتعلق بسعر العمولة اللابتة األصلية المخصصة لرله التترة   وتسديد قيمة التروق

 . % على التوالي لرله المؤشرات المرتبطة بتسريثات المقايضة 12.55% و13.95سنوي. إن الحد األعلى لمؤشر االداء هو 
 

  تغطية المخاطر وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليرا مبلغ والتي ال تتجهل لمحاسبة لرله االتتاقية بلغت القيمة العادلة المتراكمة

مليون  4.41مليون لاير سعودي ( )  16.55 :2312سبتمبر 33مليون دوالر شمريكي ( )  4.93مليون لاير سعودي )  19.61

ليون دوالر شمريكي ( وقد تم م 9.39مليون لاير سعودي )  29.64دوالر شمريكي (. وبلغ التغير في القيمة العادلة للتترة مبلغ 

لتترة دوالر شمريكي (  مليون 7.69مليون لاير سعودي )  36.26الموحدة )  األولية االعتراف به كمصروفات شخرى في قائمة الدخل

 (. 2312سبتمبر 33فيششرر المنترية  التسعة
 

 ذمم دائنة   - 08
 بآالف الرياالت السعودية    
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 223.496    6..0802     لونمقاو
 9.517    621.0.    دفعات مقدمة من عمثاء

 .41..3    002630    ) ش ( موردون
 37..14    12383    شخرى

 2.4.252    20.0..3    المجموع
   

 ج (. 9لو عثاقة ) راجع إيضاح  شلف لاير سعودي رصيد مستحق إلى طرف 114يتضمن الموردون مبلغ  ( ش 

 

 مصاريف مستحقة وأخرى   - 06

 بآالف الرياالت السعودية  
 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 641.227    82006..    )ش(  مخصص زكاة
 29.2.9     802033    شعباء صكو  إسثامية
 36.2.6    0.26.0    توزيعات شرباح دائنة 

 19.627    0.23.0    شعباء مرابحات إسثامية
 -  062683    ايراد غير مستحق

 -  .06283    ( 15القيمة السلبية لمقايضات شسعار العموالت ) إيضاح 
 29.143    .0.263    مصاريف مستحقة

 947.591    6882630    المجموع
   

    



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 :حركة مخصص الزكاة هي كما يلي إن(  أ

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  

 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 623.6.5    .811238    التترةبداية   صيد الر
 22.633     002833     الحالية للتترةالزكاة التقديرية 

 ( 5.356)   ( 8020.3)   دفعات خثال التترة
 641.227    82006..    الفترة، نهاية مخصص الزكاة التقديري 

 

 2337 و .233وقععدمت إعتععراض علععى السععنوات  2337وحتععى  2333إسععتلمت الشععركة الربععوط مععن مصععلحة الزكععاة والععدخل للسععنوات  ( ب

        2313الزكعوي معن مصعلحة الزكعاة والعدخل لسعنة  واللي ال يعزال قيعد الدراسعة معن قبعل مصعلحة الزكعاة والعدخل . لعم تسعتلم الشعركة العربط

 . التجريزهو حاليا  قيد  2312 . إن تقديم اإلقرار الزكوي الموحد لسنة 2311و 

 

 الخدمة نهاية تعويضاتمخصص  - 06

  كالتالي : التترةالحركة خثال ويملل هلا البند رصيد مخصص تعويضات نراية الخدمة. 
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  

 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

 .14.15    .082.6    التترةبداية   الرصيد 

 2.637    32860    خثال التترة المصاريف المحمل على

 ( 1.336)   ( 02031)   التترةالمدفوع خثال 

 15.461    062031    الفترة، نهاية الرصيد 
 

 

 

 رأس المال  - .0

لاير سععودي للسعرم الواحعد   13سرم عادي مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل من فئة واحدة بقيمعة  1.3.3.333.333لدى الشركة  

 والتي ال تتمتع بجحقية دخل لابت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 ) غير مدققة (الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 )تتمة( 3300سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 ربحية السهم  - 33

 يانات التالية :البربحية السرم األساسي والمنختض على شساس  سابتحاتم 

 بآالف الرياالت السعودية  
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة   

 2312سبتمبر 33  3300سبتمبر 03  
 ) غير مدققة (  ) غير مدققة (  

     رباحاأل 
      :ألغراض العائد األساسي للسرم الواحد 
 742.493    61.2833    دخل التترة من شنشطة االعمال 
 44.477.    312803.    خل التترة صافي د 

 

 

 
 

 

 العدد   العدد  عدد األسهم 

       المتوسط المرجح لعدد األسرم العادية 
 1.3.3.333.333    0236323332333    األساسي للسرم الواحد الربحألغراض  

 

  ساسي والمنختض يتم بشكل متسق.إحتساب ربحية السرم األفإن  عادية وعلى هلا النحوالسرم ختيض لألليس هنا  شي ت
 

 

  اإلرتباطات الرأسمالية  - 30

 5.تتملل في الجزء غير المنتل من عقود تطعوير المشعاريع والبالغعة  ارتباطات رشسمالية 2313سبتمبر 33يوجد على المجموعة بتاري، 

 (. مليون لاير سعودي 136 :2312سبتمبر 33مليون لاير سعودي ) 

 

 النتائج األولية  - 33

 العمليات األولية قد ال تكون مؤشرا  دقيقا  لنتائج العمليات ضمن القوائم المالية النرائية للمجموعة.نتائج 

 

 

 




