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 معلومات عامة  - 0

بموجعب السعجل التجعارق رقعم  ، مسعجلة فعي الريعاضشركة مساهمة سععوديةهي ، " (الشركة) " شركة دار األركان للتطوٌر العقاريإن 

    1م (14/7/2111هـ )الموافق 16/4/1421بتاريخ  11111611.5
 

 

 العقاريعة المشعاريعوبيع وتعؤجير  طويرفي مجال ت مجتمعة بالمجموعة ( بالدرجة األولىالشركة والشركات التابعة لها ) يشار إليها  تعمل

   1واألنشطة المرتبطة بها
 

نورد أدناه طبيعة نشاط الشركات  في االنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية )اإلنشاء واإلصالح والهدم والترميم (1 مجموعةتعمل ال

 :لمجموعةالتابعة ل
 

بموجب السعجل التجعارق  ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياضشركة ذات مسإولية محدودة –ت اركان للعقارر األشركة دا

السععكني والتجععارق وتقععديم  م( وتعمععل فععي تطععوير وتملععك العقععار24/7/2114هععـ )الموافععق .25/7/142بتععاريخ  1111254163رقععم 

 والتجارية والمرافق العامة1  وتشغيل وصيانة المباني السكنية دارةإخدمات 
 

بموجب السجل التجارق  مسجلة في الرياض ، شركة تابعة مملوكة بالكامل،شركة ذات مسإولية محدودة – ركان للمشارٌعشركة دار األ

، نشعاءم( وتعمل في المقاوالت العامة للمباني السعكنية والتجاريعة )اإل5/4/2114هـ الموافق ).24/3/142بتاريخ  1111247543رقم 

 الترميم(1و الهدم،  صالحاإل
 

بموجب السجل  مسجلة في الرياض ، شركة تابعة مملوكة بالكامل،شركة ذات مسإولية محدودة – ركان لالستثمار التجاريشركة دار األ

 فعيوتعؤجير واألسعتثمار  شعراء وتملعك مجعال م( وتعمعل فعي5/4/2114هـ الموافق ).24/3/142بتاريخ  1111247545التجارق رقم 

 1العقارات
 

بموجعب السعجل التجعارق  مسعجلة فعي الريعاض ، شركة تابعة مملوكة بالكامل،شركة ذات مسإولية محدودة – األركان شركة صكوك دار

 م( وتعمل في  اإلستثمار والتطوير العقارق21141/./16هـ الموافق ).142/./16بتاريخ  1111256421رقم 
 

محدودة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السعجل التجعارق رقعم  شركة ذات مسإولية – شركة صكوك األركان

م ( وتعمععل فععي إدارة وصععيانة وتطععوير العقععار وشععراء األراضععي .1/11/211هععـ الموافععق )  11/11/1431بتععاريخ  1111274417

 والمقاوالت العامة1
 

تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجارق رقم شركة ذات مسإولية محدودة ، شركة  – ثوابت االستثمارشركة 

 م ( وتعمل في االستثمار والتطوير العقارق1 .11/211/.1هـ الموافق )  31/11/1431بتاريخ  .111127544

 

ملوكة بالكامعل، مسعجلة شركة تابعة مالمعروفة سابقا  شركة سيادة لالستثمار  شركة ذات مسإولية محدودة ، – دار صكوك الدولٌةشركة 

م ( وتعمععل فععي  .11/211/.1هععـ الموافععق )  31/11/1431بتععاريخ  1111275444فععي الريععاض بموجععب السععجل التجععارق رقععم 

 االستثمار والتطوير العقارق1

 

 أعاله1 ةوغير مباشر الشركات التابعة المذكور رشكامل بشكل مبالبا شركة دار األركان للتطوير العقارقتمتلك  

 

 تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة المذكورة أعاله1 المرفقة الموحدةاألولية هذه القوائم المالية إن 
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 ( ديةشركة مساهمة سعو) 
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة   - 4

 

 اإلعداد أسس   4-0

ععن الهيئعة الصعادرة  ة السععوديةفعي المملكعة العربيع المتععارف عليهعاالمحاسعبة  اييرالموحعدة وفقعا  لمعع األولية القوائم المالية تم اعداد

  1السعودية للمحاسبين القانونيين

 

 العرف المحاسبً   4-4

ارية النشعاط سعاس االسعتحقاق ومفهعوم اسعتمرأسعتخدام إيخية وبوفقا  لمبدأ التكلفة التار للمجموعة الموحدة األولية أعدت القوائم المالية

جيلها وفقعا  لطريقعة في شركات زميلة والتي يتم تس واالستثماراتقيمة العادلة لتي يتم قياسها بالمقايضات أسعار العموالت وا باستثناء

 1حقوق الملكية

 

  توحٌد الأسس    4-0

( شعركاتها التابععةمجموعة )الالتي تسيطر عليها  منشآتالمالية للشركات وال قوائمللمجموعة الالموحدة  األولية القوائم المالية تتضمن

 1 2114 سبتمبر 31 حتى لتي تم تؤسيسهاا

 

للحصعول علعى منفععة  لهعا القدرة علعى العتحكم فعي السياسعات الماليعة والتشعغيليةيكون للمجموعة  منشآت بحيث التابعة هيالشركات 

، حسعب  سعتبعادالتعاريخ الفعلعي لإل حتعى لإلقتنعاءبشعكل كامعل معن التعاريخ الفعلعي  التابععة الشعركاتتعم توحيعد 1 مجموععةاقتصادية لل

 االقتضاء1
 

للموجعودات  العادلعة1 وتقعاس تكلفعة الشعراء بالقيمعة قتنعاء شعركات تابععةإلفعي المحاسعبة طريقة الشراء المحاسعبية  المجموعة تخدمتس

وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة ، باإلضافة إلى التكعاليف المتعلقعة مباشعرة باإلقتنعاء1 كمعا  / المحولة المستحوذة

نظعر ععن أق فعي تعاريخ اإلقتنعاء بصعرف ال العادلعةالقيمعة ب مطلوبات المحددة المقتناة واإللتزامعات المحتملعةيتم قياس الموجودات وال

تظهععر حقععوق الملكيععة غيععر المسععيطرة علععى أسععاس نسععبة الملكيععة غيععر المسععيطرة مععن الموجععودات  1حقععوق ملكيععة غيععر مسععيطرة

حقععوق الملكيععة غيععر المسععيطرة وتتجععاوز هععذه الحقععوق فيععتم ق خسععائر الحقععا  تخععص 1 وفععي حععال حععدوث أوالمطلوبععات المعتععرف بهععا

 تحميلها على حقوق الملكية للشركة األم1 

 
تكلفة  تسجيلها كشهرة1 اذا كانت المحددة المقتناة يتم الموجوداتحصة المجموعة في صافي التي تتجاوز  قتناءاإلتكلفة إن الزيادة في 

 األولية الدخل قائمةفي  ةمباشر يتم تسجيلهاقتناء( اإلخصم على  ة المقتناة )المحدد وداتالموجالقيمة الدفترية لصافي  أقل منقتناء اإل

 الموحدة1

 
شععركات  والمكاسععب غيععر المحققععة علععى المعععامالت التععي تععتم بععين واألرصععدة، ،جميععع المعععامالت الداخليععة للمجموعععة إسععتبعاديععتم 

موجعودات إنخفعاض فعي قيمعة ال أدلعة علعى وجعود العمليعة إال إذا أظهعرتقعة المحقالخسائر غير  تستبعد أيضا   1في التوحيد  مجموعةال

 حولة1الم
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 فً شركات زمٌلة ستثماراتإ      

مشعتركة، معن سعيطرة أو سعيطرة  تولكعن ليسع عليهعا هعامالشركات الزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة القعدرة علعى ممارسعة نفعوذ 

 1للمستثمر به المتعلقة بالسياسات تشغيليةالمالية وال المشاركة في القرارات خالل
 

الموحععدة باسععتخدام طريقععة حقععوق الملكيععة  األوليععة الماليععة القععوائمفععي هععذه  زميلععةالشععركات موجععودات ومطلوبععات النتععائج وتععم إدرا  

 ي قائمعة المركعز المعاليفعاالستثمارات في الشركات الزميلعة تسجل  1عدا تلك الذق تم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيعة فيما للمحاسب

ال يتم اإلعتراف بخسعائر الشعركات الزميلعة التعي تتجعاوز ة الزميلة1 في حصة المجموعة من صافي موجودات الشرك وحدةالم األولية

 حقوق ملكية المجموعة في تلك الشركات1
 

يعتم  اإلقتنعاءفعي تعاريخ  الشعركة الزميلعةفعي  المحددة المقتناة الموجوداتحصة المجموعة في صافي  فوق قتناءاإلفي تكلفة  تجاوزأق 

ثمار1 أق كجعزء معن هعذا االسعتتقييم اإلنخفاض فعي القيمعة لالستثمار ويتم  المسجلةضمن القيمة  كشهرة 1 تدر  الشهرة ااالعتراف به

)خصعم علعى تعاريخ االقتنعاء الشعركة الزميلعة فعي  المحعددة فعي الموجعوداتحصة المجموعة فعي صعافي  تحتقتناء اإلتكلفة  فينقص 

 الموحدة1 األولية قائمة الدخلفي  يعترف بهقتناء( اإل
 

 

فعي الشعركة  بحعدود نسعبة ملكيعة المجموععة األربعاح والخسعائر عند حدوث أق تعامالت بين المجموعة معع أق شعركة زميلعة، تسعتبعد

 كعاف   حعوال يعتم تسعجيل مخصعصاأل هعذه فعي حولعة والموجعودات الم إنخفعاض فعي قيمعةلخسعائر أدلعة علعى وجعود اقد توفر 1 الزميلة

 لمقابلة اإلنخفاض في قيمة هذه الموجودات1
 

 

 ممتلكات ومعدات  4-2

 وأق إنخفاض في القيمة1 ستهالك المتراكم اإل بعد طرح بالتكلفة الممتلكات والمعدات تسجل

 

، وذلك العمر اإلنتاجي المقدرمدى  ، وعلى) عدا األراضي ( المقدرة للموجودات القيمة المتبقية ناقص تكلفةال علىستهالك اإل يحسب

  :بحسب نسب االستهالك التالية، القسط الثابتباستخدام طريقة 

 %3 مباني
 %21-%5 تحسينات على مباني مستؤجرة

 %25 سيارات
 %21 معدات وأجهزة
 %25-%21 معدات مكتبية

 

 صعافي المحصعل معن اإلسعتبعادلعى أسعاس الفعرق بعين أحعد األصعول عاإلستبعاد أو التخلص من خسارة الناجمة عن الربح أو اليحدد 

 1الموحدة األولية ائمة الدخلقبها في  رفيعتو صللألوالقيمة الدفترية 

إذا كعان هنعاك  سعة لتحديعد معاوالملمالمجموعة القيمة الدفترية لموجوداتها  تراجع ،الموحدة األولية في كل تاريخ إعداد القوائم المالية 

 المبلغ القابل لإلسترداد  يقدر ،ر موجودشإذا كان هذا المإ1 في القيمة اإلنخفاضلخسارة  تخضع موجوداتالعلى أن هذه  مإشر أق

 ،األخعرى صعولاألنقديعة مسعتقلة ععن تعدفقات  دولعي الأن األصعل  في حال 1في القيمة بغية تحديد مدى خسارة اإلنخفاص لموجوداتل

 ل1النقد التي ينتمي إليها األص يدلوحدة تول لالستردادالمجموعة المبلغ القابل تقدر 

 القابععل إلععى المبلععغ  صععليععتم تخفععيض القيمععة الدفتريععة لألالمقععدر أقععل مععن القيمععة الدفتريععة فإذا كععان المبلععغ القابععل لإلسععترداد لألصععل 

 كمصروف فورا 1 في القيمة خسارة اإلنخفاضبيتم اإلعتراف  سترداد1لإل
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 استثمارٌة ممتلكات   4-5

 خسعارة أقو، بالتكلفة ناقصعا االسعتهالك المتعراكم  قيمتها الرأسماليةلزيادة  وو/أ بهدف التؤجير المقتناة  االستثمارية تظهر الممتلكات

، ) عدا األراضي والممتلكات تحت اإلنشعاء ( مطروحا  منها القيمة المتبقية يتم إستهالك تكلفة األصل إنخفاض في القيمة معترف بها1

 ابت ، وفقا  لنسب اإلستهالك التالية :بإستخدام طريقة القسط الث

 %3 مباني
 

القيمعة صعافي المحصعل معن اإلسعتبعاد و الفعرق بعينتشعكل  سعتثمارية اإل بيع أوإستبعاد الممتلكعات األرباح أو الخسائر الناجمة عنإن 

واتفاقيعات بترتيبعات البيعع  لعك التعي تتعلعق، باسعتثناء تأواإلسعتبعاد البيعع لفتعرة الموحعدة األوليعة قائمعة العدخل في  يتم إثباتها و الدفترية

 1إعادة اإلستئجار

 

 أعباء التموٌل   .-4

فتعرة زمنيعة طويلعة  وهعي األصعول التعي تتطلعب ،المإهلعة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتا  األصعول العائدة التمويل تضاف تكاليف

إن  سعتخدام أو البيعع1فيعه جعاهزة لإل تكعون الموجعودات حتعى يحعين الوقعت العذق األصول، إلى تكلفة ستخدام أوالبيعتصبح جاهزة لإلل

 1فيها التي يتم تكبدها الفترة في الموحدة األولية قائمة الدخل في  يتم إثباتهاخرى جميع تكاليف التمويل األ

 

  االدوات المالٌة  4-3

الترتيبعات  فعيطرفعا  تصعبح المجموععة الموحعدة عنعدما  األوليعة يتم إثبات الموجعودات والمطلوبعات الماليعة فعي قائمعة المركعز المعالي 

 التعاقدية لألدوات1

 

 الذمم المدٌنة      

عنعدما  القيمعة فعي مخصعص إنخفعاض اعتمعادالمحققة و قياس القيمةا  الحق1 ويتم العملية اتمام بقيمةفي األساس  الذمم المدينة إثبات يتم

 مسعتردة وفقعا   لعن تكعونن هعذه المبعالغ إ ،العدفع( رين ععنتعؤخم ماليعة أو صععوبات لعديهم عمالء متضمنةتكون هناك أدلة موضوعية )

ويععتم إثبععات أيععة خسععارة مععن خععالل اسععتخدام حسععاب مخصععص  القيمععة الدفتريععة للععذمم المدينععة تخفععيضلشععروط االتفععاق األصععلي1  يععتم 

  1ةالموحد األولية الدخل قائمة في  القيمة في إنخفاض

 

 النقد والنقد المماثل      

تقل عن  لدى البنك وودائع أخرى قصيرة األجل  للمجموعة التي تستحق خالل فترة النقد المماثل النقد في الصندوق وتضمن النقد وي

 1ثالثة أشهر

 

   اإلستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة

مباشعر إلعى قائمعة العدخل يتم إثبات اإلسعتثمارات المقتنعاة ألغعراض المتعاجرة بدايعة  بالقيمعة العادلعة، وتإخعذ تكعاليف المععامالت بشعكل 

الموحدة، وبعد ذلك يتم تقييم اإلستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند  األولية

ع إسعتثمارات الموحعدة1 تسعجل األربعاح والخسعائر غيعر المحققعة والمحققعة معن بيع األوليعة انتهاء العمل في تاريخ قائمة المركعز المعالي

 1الموحدة األوليةلمتاجرة في قائمة الدخل مقتناة ألغراض ا
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 المالٌة تزاماتاإلل 

 سعالمية اإل اتالمرابحعو اإلسعالمية الصعكوك االلتزامعات الماليعة الترتيبات التعاقدية1 وتشعملوفقا لمضمون  المالية االلتزامات تصنف

األوليعة العدخل  قائمعةفعي  تعدر المباشعرة و المعامالت ة المطفؤة تحميل تكاليفتكلفال على ا  بناءيتم الحقا  بسعر التكلفة1 أساسا   تسجلو

 1مدى عمر األداةعلى  وحدةالم
 

 

 

  ذمم دائنةال       

 1العمولة الفعليةبسعر التكلفة المطفؤة باستخدام طريقة  والحقا  دائنة بالتكلفة يتم إثبات الذمم ال
 

 

 ت مقاٌضات أسعار العموال

العادلة ضمن الموجودات وذلعك عنعدما تكعون القيمعة العادلعة إيجابيعة،  ةقيمالالعادلة1 تقيد  يتم قياس مقايضات أسعار العموالت بالقيمة

وضعمن المطلوبعات عنعدما تكعون القيمعة العادلعة سعلبية1 تحعدد القيمعة العادلعة بعالرجوع إلعى األسععار المتداولعة بالسعوق وطعرق خصعم 

 وطرق التسعير، حسب ما هو مالئم1  التدفقات النقدية
 

الموحعدة، ويعتم  األوليعة مباشعرة فعي قائمعة العدخل المحتفظ بها للمتعاجرة تدر  التغيرات في القيمة العادلة لمقايضات أسعار العموالت

 إدراجها في اإليرادات األخرى1 

 
 

 انخفاض قٌمة الموجودات الملموسة  4-2

 إذاللتحقعق ممعا  موحعدة أوليعة كعل قائمعة مركعز معالي تاريخ يف الملموسة لموجودات الشركة مراجعة القيمة الدفتريةب المجموعةتقوم 

وفي حالة وجود مثعل ذلعك المإشعر يعتم تقعدير القيمعة 1  الى أن هذه الموجودات تؤثرت بخسائر اإلنخفاض في القيمةكان هنالك مإشر 

المحققعة للموجعودات  القيمعةالقيمعة المسعتردة تسعاوق  1ي القيمعةلتحديعد معدى خسعائر االنخفعاض فع لتلك الموجوداتالممكن إستردادها 

1 إذا كانت القيمة المستردة للموجعودات مقعدرة باقعل معن القيمعة الدفتريعة ، علىمطروحا  منها تكاليف البيع أو قيمة اإلستخدام ، أيهما أ

 اإلنخفعاض فعي قيمعة الموجعودات فعي قائمعة العدخل فيتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات إلعى القيمعة المسعتردة 1 يعتم إثبعات خسعائر

 الموحدة 1  األولية

 
  

  باإلٌرادات عترافاإل   4-9

 المحتملعة سعتعود إلعىأن الفوائعد االقتصعادية  إلعى الحعد اإليعرادات السعكنية واألراضعي1 يعتم إثبعاتبيعع العقعارات  قيمة يراداتاإلتمثل 

خعل التعؤجير، فيمعا يخعص د 1المسعتلمة قيمعة بالاإليعرادات تقعاس 1 قل إلى المشترقوإن المخاطر المهمة وفوائد الملكية ستنتالمجموعة 

 على فترة اإليجار1 قسط الثابتاإليراد باستخدام طريقة ال تقوم المجموعة بإثبات
 

 

 الزكاة  4-03

فعي المملكعة العربيعة  م الزكعاةلنظاولكل فترة مالية على إنفراد وفقا   للفترةالموحدة  األولية يتم احتساب وتحقق الزكاة في قائمة الدخل

وتععالج الفروقعات معا بعين مخصعص الزكعاة  1العربط النهعائي إصعدارويعدل مخصص الزكاة للفترة المالية التي يعتم خاللهعا  1السعودية

 وليعةاأل الموحعدة وبعين العربط النهعائي الصعادر ععن مصعلحة الزكعاة والعدخل فعي قائمعة العدخل األوليعة القعوائم الماليعةالمعترف به في 

 الفترة المالية التي يصدر فيها الربط النهائي1ضمن  الموحدة كتغيرات في التقديرات المحاسبية وتدر 
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 عمالت األجنبٌةال 4-00

ألسعععار  تسععجل وفقععا   ،مجموعععةللالتشععغيل و عععرض القععوائم الماليععةعملععة  سعععودق،اللاير مععا عععدا الععبععالعمالت األخععرى  المعععامالتإن 

لموجودات والمطلوبات الماليعة تتم ترجمة االموحدة،  األولية يخ قائمة المركز الماليي كل تارالمعامالت1 ف اريخالصرف السائدة في ت

الموجودات  أماالموحدة1  األولية بؤسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودق ه بالعمالت االجنبيةتبالمث

 بؤسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد التكلفة1  ة بالعمالت األجنبية فتتم ترجمتها إلى اللاير السعودقوالمطلوبات الغير مالية والمثبت

 
 

 النظامً اإلحتٌاطً 4-04

       وقعفتت ويجعوز ان1 نظعامياالحتياطي ال مقابل٪ من صافي الدخل 11 تحتفظ المجموعة بنسبة من نظام الشركات( 125وفقا للمادة )

 إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كؤنصبة أرباح1 ٪ من رأس المال511االحتياطي إلى  عندما يصلالمجموعة عن الخصم  

 

 تعوٌضات نهاٌة الخدمة 4-00

تسععتحق هععذه المملكععة العربيععة السعععودية1  فععي والعمععال العمععل نظععامنهايععة الخدمععة لموظفيهععا وفقععا ألحكععام تعويضععات  تقععدم المجموعععة

 تكععاليف هععذهيععتم االسععتدراك ل ومععدة الخدمععة واسععتكمال الحععد األدنععى لفتععرة الخدمععة1باالسععتناد الععى أجععر الموظععف النهععائي  التعويضععات

 تسدد عند انتهاء خدمته1لموظف، ول األجر الحالي بمعدلفترة التوظيف التعويضات المستحقة خالل 
   

 تكالٌف منافع التقاعد 4-02

من أجعور المعوظفين 1 يعتم التعامعل معع وتحتسب كنسبة  لمإسسة العامة للتؤمينات اإلجتماعيةانظمة وفقا  أل بالمساهمةتقوم المجموعة 

مقابعل هعذه منافع التقاعد المدارة من الحكومعة كعدفعات العى خطعط مسعاهمة محعددة حيعث أن إلتزامعات المجموععة خطط الدفعات الى 

لدفعات الى خطط منافع التقاعد المساهمة المحعددة كمصعروف لتلك التي تنشؤ في خطة تقاعد مساهمة محددة 1 تحمل ا الخطط معادلة

 عند إستحقاقها1

 

 تؤجٌرالعقود  4-05

علعى أسعاس القسعط الثابعت علعى معدى الموحعدة  األوليعة العدخل قائمةتشغيلي على اليجار اإل بموجب عقود المدفوعة ل االيجاراتتحم  

  1فترة اإليجار
 

 ٌةالتشغٌل ارٌفمصال .4-0

في  وحدةالم األولية الدخل قائمةفي مل كمصاريف تح  وية التشغيل اريفمصال لتسجيلحقاق المحاسبي أساس االستمجموعة ال تتبع

خالل تلك الفترات باستخدام التكلفة  مصاريفالعلى  ألكثر من سنة ماليةالمصاريف المإجلة يتم توزيع يها1 ف تتكبدالتي  فترةال

 التاريخية1
 

 استخدام التقدٌرات  - 0

يتطلب استخدام  في المملكة العربية السعودية لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الموحدة وفقا   وليةاأل ماليةالقوائم ال إعدادإن 

، واإليضاحات عن الموجودات واإللتزامات  المسجلةوجودات والمطلوبات الم مبالغ فتراضات التي تإثر علىديرات واإلالتق

أن  على الرغم منخالل فترة التقرير1  المسجلةوحدة ومبالغ اإليرادات والمصروفات الم األولية محتملة في تاريخ القوائم الماليةال

قد تختلف  الفعليةلمعلومات المتوفرة لإلدارة عن األحداث واألنشطة الجارية ، فإن النتائج األفضل ل إلى المعرفة هذه التقديرات تستند

 1التقديرات هذهعن 
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 الجغرافٌة القطاعاتاألعمال وقطاعات   - 2

 قطاعات األعمال       

 األقسام هذه الهيكل التنظيمي للمجموعة1 التي تطابق أقسامثالثة  بتقسيم المجموعة الىة دار، قامت اإل ألغراض التقارير اإلدارية

  ارات1األركان للعق لالستثمار ودار األركان ودار األركان للمشاريع وتشمل دار ،ستراتيجي ونموذ  األعمالاال لتخطيطامع تتماشى 

      

 المناطق الجغرافٌة 

لذلك،           المجموعة1  هاالعقارات التي تدير محفظة مستمدة من اجميع عائداتهو في المملكة العربية السعودية حصريا   تعمل المجموعة

 إضافية1 يةجغراف معلومات ال يوجد

 

 المنتجات والخدمات       

)"مبيععات  وبيع هعذه األراضعي غير المطورة األراضي على األساسية التحتية طوير البنيةعلى تأساسا   لمشاريع ل األركان دارتركز 

)" مبيعععات الوحععدات السععكنية "( أو تععؤجير هععذه الممتلكععات المطععورة لتوليععد والتجاريععة  مشععاريع السععكنيةال وتطععوير وبيععع أراضععي"(

 اإليجار"(1 إيرادإيرادات تؤجيرية )"

 

   : لقة بهذه المنتجاتفيما يلي معلومات متع       
 

 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   
  2113سبتمبر  31    4302 سبتمبر 03    

     من العملٌات اإلٌرادات
 .45    27333    الوحدات السكنية مبيعات

 .21157143    470297453    مبيعات أراضي
 411343    .94735    تؤجير ممتلكات

 212341241    472297000    المجموع
 

 

 

 

 

         
     العملٌاتتكلفة 

 363    57423    الوحدات السكنية
 113131744    072397439    أراضي

 331.44    207340    تؤجير ممتلكات
 113441135    0725.7033    المجموع

 

     
     إجمالً الربح

 6.    473.3    الوحدات السكنية
 4431655    9237322    أراضي

 461355    537005    تؤجير ممتلكات
 4.11116    9907020    المجموع
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 ، صافً ذمم مدٌنة - 5

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  4302  2113  

 .116.7162    079037.30    عمالءذمم 
 ( .4147)   ( 047023)   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 116.31151    0793574.0    المجموع
 

 أخرىومصارٌف مدفوعة مقدماً  - .

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  

  
  4302     2113  

 2351375    2027920    ضدفعات مقدمة لشراء أر

 211443    437900    وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما  

 271.16    437050    ايرادات مستحقة

 121355    047040    دفعات مقدمة لمقاولين

 51.46    579.0    سلف وعهد الموظفين

 31632    47.29    لموردين دفعات مقدمة
 -    07024    أ ( 6لإلتجار ) إيضاح  –استثمار قصير األجل 

 36    .0    أخرى 
 31616.3    .933740    المجموع

 

 
 

 
 

 

 

 لإلتجار -ر األجل قصٌ تثمار إست أ(

محفظة مع إحدى الشركات السعودية الرائدة في  إدارة حسابمن خالل  لإلتجارلدى المجموعة استثمار مصنف على أنه محتفظ به  

األوراق و أوراق الدين في التداول صندوقال مديرليسمح  ،إدارة المحفظة يةوبناءا  على اتفاق إدارة األصول ) مدير الصندوق (1

 :كما يلينيابة عن المجموعة1 إن المعامالت خالل الفترة المالية 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  أشهر المنتهٌة فً التسعةلفترة   

  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 -    ¤ 470.3    خالل الفترة ى / المباعالمشتر
    470.3    - 

 -    ¤ 472.4    أرباح محققة
 -    ¤ ( 023)   عموالت
 -    ¤ 27.24    المجموع
 -    ¤ ( 07533)   اتبسحو /تحويالت

 -    ¤ 07024    الرصٌد فً نهاٌة الفترة

 
( لاير سعودق ال شيء : 2113  سبتمبر 31 ) 2114 سبتمبر 31لاير سعودق كما في مليون  312 مبلغ تتضمن االستثمارات

 1الحقة توقع استثمار هذه االموال في فتراتمن المو ،مدير الصندوق لدى بها متحفظنقدية ة عيودثل التي تمو
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  عالقة اتف ذاطرأ عم عامالتم - 3

 : مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي واألرصدةإن المعامالت الجوهرية 

 عالقة : طرف ذو( المستحق من أ

كة السععودية لتمويعل المسعاكن وهعي شعركة ببيع منازل سكنية ألفراد جرى تمعويلهم ععن طريعق الشعر المجموعةقامت ،  الفترةخالل 

نيابعة ععن  معا يتعلعق معن العقعارات السعكنية المباععة للمجموععة1  وقد قامت الشركة السعودية لتمويل المساكن بسداد للمجموعة زميلة

لرجعوع لمطالبعة وإذا نتج عن هذا التمويل من الشركة السععودية لتمويعل المسعاكن، أق ديعون معدومعة فلعيس لهعا حعق ا، هإالء األفراد

 فيما يلي تفاصيل المعامالت : 1عنها المجموعة بالتعويض

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 لفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً   
  2113 سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 143    ¤ 143    الرصيد ، بداية الفترة
 -    51    مصاريف متكب دة 

 143    ¤ 1.3    الرصٌد ، نهاٌة الفترة
 

 

  :عالقةطرف ذو المستحق إلى ب( 

ر بطلب إستثمار رصيد النقد الزائد لشركة خزام للتطعوي ،وهي شركة زميلة للمجموعة ،إدارة شركة خزام للتطوير العقارق قامت

 :فيما يلي تفاصيل المعامالت1العقارق مع المجموعة بربح رمزق

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  ةالتسعلفترة     

  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    
 1.41111    .09.742    الفترةبداية  الرصيد،

 ( 31436)   ( 07034)   إعادة تسديد المدفوعات المقدمة 
 11471    923    أرباح محملة 

 1.61135    09.7042    الفترةرصٌد، نهاٌة ال
 

 

 عالقة  اتذ فارطأمع أخرى ج( معامالت 

 7( بنك الخٌر ب7ًاس7س0ً

معع  متوافقعة استشارات ،، لتقديم االستشارات المالية العامة شقيقة شركةوهي  1سيبنك الخير بي1اس1 بتعيين المجموعة قامت

(  16 متضمنة في الذمم الدائنعة ) راجعع إيضعاحوالإن تفاصيل المعامالت  1األخيرةالشريعة والدعم اإلدارق للصكوك الدولية 

 ، هي كما يلي : 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة     

 2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    
 31464    .0749    أتعاب ومصاريف محملة خالل  الفترة

 ( 31751)   ( 07020)   مبالغ مدفوعة خالل الفترة
 114    005    الرصٌد ، نهاٌة  الفترة
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 المملكة العربٌة السعودٌة  - ( الخٌر المالٌة4

،  االستشعارات الماليعة العامعة تقعديمشعركة زميلعة ، ل ، المملكعة العربيعة السععودية الخيعر الماليعة بتعيين شركةقامت المجموعة 

ومراجععة التوافعق معع ة األخعرى والهيئعات القانونيع لمتطلبعات هيئعة سعوف المعالتمثيل وتقديم المستندات نيابة عن المجموعة و

/  التععؤجيرو ( 3والععدعم االدارق إلصععدارات الصععكوك الدوليععة االخيععرة وقبععل االغععالق الجزئععي للصععكوك )  أحكععام الشععريعة

 كما يلي : إن تفاصيل المعامالت هي متلكات1ممن الباطن لل التؤجير

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر                 

 2113سبتمبر 31   4302سبتمبر 03  

لةرسوم     خالل الفترة وإيجارات محم 
  27333    - 

  المبلغ المدفوع خالل الفترة
 (27333 )    - 

 -    -   الرصٌد ، نهاٌة الفترة 
 

التسعة لفترة  مع المجموعة نأو مساهمي معامالت أخرى مع الشركات التي لديها أعضاء مجلس ادارة مشتركين ةاي تحصللم 

 21131و  2114 سبتمبر 31أشهر المنتهية في 

 

 مشارٌع تحت التنفٌذ - 2

 :مشارٌع تحت التنفٌذ قصٌرة اآلجل ( أ 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  

    4302    2113  

 .46133    -    تطوير مباني سكنية وتجارية

 .46133    -    المجموع
 

بغعرض إععادة البيعع فعي  المجموععةالمتكبعدة علعى المشعاريع التعي تنفعذها  التكعاليفذ قصعيرة األجعل تمثل المشاريع تحت التنفيع

 المدى القصير1

 

 :مشارٌع تحت التنفٌذ طوٌلة اآلجل ( ب 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 21413..21    470597.02    تطوير مباني سكنية وتجارية
 516461737    73257442.    ريع تطوير أراضيمشا

 4167.1541    2743272.4    المجموع
 

شعهرا   12ل والتي لن تكتمل خعالل ا  للمجموعة وأراضي مملوكة جل في مشاريع سكنيةتتمثل المشاريع تحت التنفيذ طويلة األ

  1فاظ بها لتحقيق إيرادات مستقبلية، ويتم االحت المقبلة

  سععبتمبر 31)  سعععودق لاير مليععون 241.4  بمبلععغسععالمية إ صععكوكأعبععاء  برسععملة مجموعععةرة الداقامععت إ ، الفتععرة خععالل

  التنفيذ1 تحت مشاريع  ضمن مليون لاير سعودق ( 65176:  2113
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 استثمارات فً أراضً تحت التطوٌر - 9

 بموجب عقود بغرض تطوير األراضي1 أخرىمع أطراف  ملكية المجموعة المشتركة ألراضييمثل هذا البند         

 
 

 ، صافً ممتلكلت إستثمارٌة   - 03
 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   
  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    
     ةتكلفال

 .21744146    473227505    في بداية الفترة
 -    097039    تحويالت
 .3161    22.7205    اضافات
 217441144    073027029    الفترةفي نهاية 

 

     االستهالك المتراكم
 .47141    907293    في بداية الفترة

 331.44    037343    المحمل خالل الفترة
 4113.7    0007.03    في نهاية  الفترة

 2171616.1    075247504    الفترةالقٌمة الدفترٌة فً نهاٌة 
 

 

مليون لاير  57411 :2113 سبتمبر 31مليون لاير سعودق )  57411 بكلفة أصلية تبلغيتضمن بند الممتلكات االستثمارية أرض 

 سعودق (1
 

 

 فً شركات زمٌلة استثمار  - 00
 %1 51 إلى% 15في تلك الشركات من  المجموعةغير مدرجة1 تتراوح حصة  شركات أسهميمثل هذا البند استثمار في 

 

 ة االستثمار في الشركات الزميلة هي كالتالي :إن حرك
 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   
  2113 سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 7441157  3237233    الفترةالرصيد ، بداية 
 31251  007533    الحصة في الربح
 7471417  3.37933    الفترةالرصيد ، نهاية 

 

 التفاصيل الموجزة للملكية فيما يتعلق بالشركات الزميلة للمجموعة موضحة على النحو المبين أدناه : إن -أ        
 

 نسبة الملكٌة  المبلغ المستثمر  اسم الشركة

   بآالف الرٌاالت السعودٌة  

 %05  0437333    الشركة السعودية لتمويل المساكن 
 %02  0347333    مملكة العربية السعودية ال –الخير المالية 

 %50  5457523    شركة خزام للتطوير العقارق  )أ(

   0070.3    يفصا –حصة االرباح المتراكمة 

   3.37933    الفترةالرصيد ، نهاية 
 

" معن هعذه القعوائم  القعةع اتف ذاطعرأ" المععامالت معع  7إيضعاح ضعمن تم اإلفصاح عن تفاصيل المعامالت مع الشركات الزميلة 
 1الموحدة األولية المالية

 

 للترتيبعات ير العقارق مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمرانعي، ووفقعا  و% في شركة خزام للتط51استثمرت المجموعة بنسبة )أ( 
تركة بين المساهمين، وبالتالي شركة خزام للتطوير العقارق مش عائداتسلطة إدارة النشاطات المالية والتشغيلية التي تإثر على إن ف

وبنعاء   الشركة المستثمر بها، عائداتالتؤثير في القدرة على و للسيطرة المطلقةالمتغيرة أو السلطة  العائداتليس للمجموعة الحق في 
 1لطريقة حقوق الملكية خزام للتطوير العقارق وفقا  اب استثمارات المجموعة في شركة يتم احتس عليه،
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  ، صافً عداتممتلكات وم - 04

  على النحو التالي : هي ممتلكات والمعداتالقيمة الدفترية لل إن تفاصيل التكلفة واإلستهالك المتراكم وصافي

 

 

  مبانيأراضي و

 تحسينات على 
 اإلجمالي  معدات مكتبية  معدات وأجهزة  سيارات  مباني  مستؤجرة

 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 بآالف الرياالت 

 السعودية

             التكلفة

 .090732    237002    .00750    97453    097303    0397025    4302 ٌناٌر 0الرصٌد فً 

 235    235    -    -    -    -    للفترةإضافات 

 ( 002)   -    -    ( 002)   -    -    للفترةاستبعادات 

 237540    .00750    .9700    097303    0397025    4302 سبتمبر 03الرصٌد فً 
 

  0907033 

            

             اإلستهالك المتراكم

 .00.730    0279.5    007224    97422    ¤ 027933    0.7390    4302ٌناٌر  0الرصٌد فً 

 47332    200    49    -    54    474.4      للفترةاستهالك 

 ( 002)   -    -    ( 002)   -    -    استبعادات للفترة

 .009703    .09709    007230    97002    ¤ 097344    027050    4302 سبتمبر 03الرصٌد فً 

             

             ة القٌمة الدفترٌة الصافٌ

 347330    07043    5.    4    05    337394     4302 سبتمبر 03
             

             القيمة الدفترية الصافية 

 7511.3    111.1    113    2    .4    731414     2113 سبتمبر 31
  

 مليون لاير سعودق ( 1 151.:  2113  سبتمبر 31ودق ) مليون لاير سع  151. مبلغب يضايتضمن بند األراضي والمباني أر 
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 ، صافً مإجلة أعباء - 00
 

  التالي:كهي  الفترةخالل  األعباء المإجلة حركة إن

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   
  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 264    004    الفترة بداية  ، الرصيد
 ( 111)   ( 004)   االطفاء المحمل على الفترة

 164    -    الفترة نهاية  ،الرصيد 
 

 ض اإلسالمٌةورقال - 02

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
    4302    2113  

 411251111    73337333.    ¤  صكوك إسالمية

 ..1157.11    0794.7222    مرابحة إسالمية

    3794.7222    5171411.. 
 ( 771124)   ( .003739)   ناقص : تكاليف معامالت غير مطفؤة   

  516271175    372327.94    الفترةنهاٌة  –القروض اإلسالمٌة 
 ( 1143.1313)   ( 079297222)  الجزء المتداول  – ض اإلسالميةوقرناقص : ال 
 411471462    572097432    طويلة األجل – ض اإلسالميةوقرال

     

 :اإلسالمٌة القروض معامالت تكالٌف) أ (       
 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   
  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 551.62    257322    الفترة بداية ، الرصيد 

 431714    37359.    ضافات خالل  الفترةاإل

 ( 31.32)   ( 07453)  ترةالمرسمل خالل  الف

 ( 141724)   (437253 )  الفترة المحمل على  اإلطفاء

 771124    .003739    الفترة نهاية  ،الرصيد 
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 تحلٌل القروض :  

 صكوك إسالمٌة   

 مليار لاير سعودق من الصكوك اإلسالمية والتي تضم : 6تمثل 

والتي تم  ، ةدفاتر المجموعمسجلة في  ( من الصكوك اإلسالميةأمريكي دوالر يونمل 451) سعودق مليار لاير.116  (1

 1 1521وتستحق في  %11175إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك الدولية بسعر 

، والتي تم  ةمسجلة في دفاتر المجموع ( من الصكوك اإلسالميةأمريكي دوالر مليون 451) سعودق مليار لاير .116 (2

 14211وتستحق في  %5175من قبل شركة دار األركان صكوك المحدودة بسعر  إصدارها

والتي تم إصدارها من  في دفاتر المجموعة  المحملةمليون دوالر ( من الصكوك اإلسالمية  311مليار لاير سعودق )  1112 (3

  1 2116وتستحق في % 5175قبل شركة دار األركان صكوك المحدودة بسعر 

من الصكوك اإلسالمية المحملة في دفاتر المجموعة  والتي تم إصدارها من  مليون دوالر( 411عودق ) مليار لاير س 1151 (4

 211.1في وتستحق  % 615ألركان صكوك المحدودة بسعر قبل شركة دار ا
 

بل الدوالر األمريكي مة بالدوالر األمريكي 1 ونظرا  لمحدودية تقلبات اللاير السعودق مقاوأعاله مق ذكورةمالسالمية اإلصكوك ال ان

 رف األجنبي 1صفإنه ال يوجد تعرض لمخاطر ال

عقارات مملوكة من قبل بيع سعودية حيث تم إصدار تلك الصكوك من خالل ال أس بي في شركةإن ربح اإلستثمار مستحق لـ

مع حق إعادة شراء ملكية  التابعةالعقارق وشركاتها  طويرشركة دار األركان للت مع هي لهذه الممتلكاتإن حقوق اإلنتفاع المجموعة1 

المستحق في عام  التسهيل 1قامت المجموعة بإصدار خطاب ضمان لحاملي الصكوك1 عند سداد قيمة الصكوك بالكامل الممتلكاتهذه 

إلى مإشر والتي من شؤنها تخفيض سعر العمولة الثابت )راجع إيضاح  مرتبطةيتضمن ترتيبات مقايضات أسعار عموالت  2115

151) 
 

 1 2114 سبتمبر 31كما في  إلتزمت بها المجموعة  والتي مالية تعهداتتتضمن إتفاقيات الصكوك 
 

 إسالمٌة مرابحة

شكل  مضمونة مقابل بعض ممتلكات عقارية، على ودولية، محليةتجارية  بنوكمن  ثنائية تسهيالت مرابحةالمرابحات اإلسالمية  مثلت

 6هذه التسهيالت تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األجل تتراوح من  دات مستندية1واعتماوخطابات ضمان  ات إسالميةمرابح

تسدد على شكل دفعة واحدة ودفعات تسديد بشكل ودفعات دفعات سنوية دوارة، سنوات مع جداول سداد مختلفة مثل  4أشهر إلى 

 كما هو مفصل أدناه : ،  شهرق أو ربع سنوق أو نصف سنوق

 :ملخص المرابحات 

 طوٌل األجل قصٌر األجل الرصٌد القائم تارٌخ االستحقاق
 بآالف الرٌاالت السعودٌة 
2115 227233   - 227233 
2116   2037.45 0937202 4097390 

4211   07243702. 9307002 070327225  
   0794.7222 0397305 07.0.7350 

 

 21141 سبتمبر 31في  كمالمجموعة ازمت بها تلامالية  تعهدات التسهيل اتفاقياتتتضمن  
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 مقاٌضات أسعار العموالت    - 05

المحسوبة  المتغيرةعلى تبادل التزام سعر العمولة الثابتة مع سعر العمولة ، من خالل ترتيب يتوافق مع الشريعة ، وافقت المجموعة 

عقدين جديدين لتسهيالت لعموالت الحالية مع مقايضات أسعار ا ، استبدلت المجموعة12112 في يوليو على المبالغ االسمية األساسية

وتستحق في  ، لكل عقد مليون دوالر أمريكي ( 225)  مليون لاير سعودق 443175 بالغة بقيمة أسمية مقايضة مستندة لمإشر أداء

اس مإشر االداء بموجبه تقوم بنوك الطرف المقابل بشكل دورق بإحتساب نسبة العمولة العائمة كل منها على أس ، 2115فبراير  14

على أساس نصف  المالية لألوراقالمخصصة لهذه الفترة ، وتسديد قيمة الفروقات إن وجدت فيما يتعلق بسعر العمولة الثابتة األصلية 

 1% على التوالي لهذه المإشرات المرتبطة بتسهيالت المقايضة 12155% و11175سنوق1 إن الحد األعلى لمإشر االداء هو 
 

قامت الشركة بالغاء وإغالق مإشر من  ،نظرا  للتغير التصاعدق المطول أسعار العمالت وتجنبا  للخسائر ،2113خالل أكتوبر 

 % 1 12155مإشرات الشركة والذق تخطى معدله 
 

 صفر عليها مبلغ  والتي ال تتؤهل لمحاسبة تغطية المخاطر وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف لهذه االتفاقية بلغت القيمة العادلة المتراكمة

مليون دوالر أمريكي (1 وبلغ  4171)  مليون لاير سعودق ( 17161: 2113 سبتمبر 31أمريكي ( ) دوالر  صفرلاير سعودق ) 

في قائمة دوالر أمريكي ( وقد تم االعتراف به كمصروفات أخرى  ألف 115لاير سعودق )  ألفينمبلغ  للسنةالتغير في القيمة العادلة 

 (21131 سبتمبر 31 المنتهية في للفترةدوالر أمريكي (  مليون 7137مليون لاير سعودق )  27164 ) لية الموحدةالدخل األو
 

 ذمم دائنة   - .0
 بآالف الرٌاالت السعودٌة    
  2113 سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 1631.57    02273.3     لونمقاو
 331721    407340    ) أ ( موردون
 41262    27.20    أخرى

 71451.    57.33    دفعات مقدمة من عمالء
 13.1..2    0257220    المجموع

   

 (1 1   7رصيد مستحق إلى طرف ذو عالقة ) راجع إيضاح ك ألف لاير سعودق 115الموردون مبلغ  بند يتضمن ( أ 
 

 مصارٌف مستحقة وأخرى   - 03

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  4302    2113  

 5.61317    307205.    )أ(  زكاة مخصص
 631311    .003724    أعباء صكوك إسالمية
 351753    057093    توزيعات أرباح دائنة
 141462    437325    ايرادات غير محققة

 1.1151    027940    أعباء مرابحات إسالمية
 .15141    .007.0    مصاريف مستحقة

 .17161    -    ( 15أسعار العموالت ) إيضاح  القيمة السلبية لمقايضات
    7661711    2327234    المجموع
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 حركة مخصص الزكاة هي كما يلي: إن(  أ

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   

  2113سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 .644116    337425.    الفترةبداية  ،صيد الر
 131611    047043     للفترة الحاليةالزكاة التقديرية 

 ( 611352)   ( 037303)   المدفوع خالل الفترة

 5.61317    307205.    ، نهاٌة الفترةمخصص الزكاة التقدٌري 
 

علىى السىنتٌن  ا  إعتراض الشركة تقدمقد و 3002 حتىو 3002 من عن السنواتمن مصلحة الزكاة والدخل  الربط الزكويإستلمت الشركة  (ب

قىد تىم اإلعتىرال علٌى   علٌى  ا  بنىاءاإلضىافً  العىبءساس الذي تم احتساب ، إن األ أعباء زكوٌة إضافٌة لتان تتضمنانوال 3002و  3002

 اتءواال ىرا المقىدم عتىراللإل. تعتقىد اإلدارة بىان النتٌ ىة النيا ٌىة الرد من قبىل مصىلحة الزكىاة والىدخلبإنتظار  مازالتومن قبل الشركة 

  كافٌىة اسىتدراكيا تعتبىرمع ذلك فان المخصصات التً تىم  ، حالٌةال فً المرحلة ب  ال ٌمكن تحدٌدها بشكل موثوق من قبل الشركة المتخذة 

ن إ 3000و  3000 عىن السىنتٌن. لىم تسىتلم الشىركة الىربط الزكىوي مىن مصىلحة الزكىاة والىدخل  إذا تطلب األمرلمقابلة أٌ  التزام اضافً 

 .من قبل الشركة عداداإلقٌد  3002و  3003 عامًل تقدٌم االقرار الزكوي الموحد 

 

 الخدمة نهاٌة تعوٌضاتمخصص  - 02

  كالتالي : هي الفترةالحركة خالل رصيد مخصص تعويضات نهاية الخدمة و يمثل هذا البند
 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   

  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    

 161575    037022    الفترةبداية  ،الرصيد 

 21673    47432    خالل الفترة المصاريف المحمل على

 ( 11124)   ( 07.95)   الفترةالمدفوع خالل 

 141124    0372.0    الفترة، نهاٌة الرصٌد 
 

 
 

 رأس المال  - 09

 لاير سععودق للسعهم الواحعد، 11مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة  من فئة واحدة، هم عادقس 1114111111111لدى الشركة  

 1والتي ال تتمتع بؤحقية دخل ثابت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة دار األركان للتطوٌر العقاري 

 ( ديةشركة مساهمة سعو) 
 

 )تتمة( ) غير مدققة (الموحدة  األولٌة إٌضاحات حول القوائم المالٌة
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 ربحٌة السهم  - 43

 البيانات التالية :ربحية السهم األساسي والمنخفض على أساس  سابتحاتم 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة   
  2113  سبتمبر 31    4302 سبتمبر 03    
     رباحاأل 
      :ألغراض العائد األساسي للسهم الواحد 

 74.1621    3397422    من أنشطة االعمال الفترةدخل  
 5241631    2597392    الفترةصافي دخل  

     

 العدد   العدد  عدد األسهم 
       المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 1114111111111    1114111111111    األساسي للسهم الواحد الربحألغراض  

 

  إحتساب ربحية السهم األساسي والمنخفض يتم بشكل متسق1فإن وبالتالي عادية السهم خفيض لألليس هناك أق ت
 

 

  اإللتزامات  - 40

 41الجعزء غيعر المنفعذ معن عقعود تطعوير المشعاريع والبالغعة  قيمعة تتمثعل فعي التزامعات 2114 سعبتمبر 31يوجد على المجموعة بتعاريخ 

 مليون لاير سعودق (1 45 :2113  سبتمبر 31لاير سعودق )  مليون

   

 النتائج األولٌة - 44

 1ةعمليات سنة كاملة للمجموعلنتائج  عادال  األولية قد ال تكون مإشرا  للفترات نتائج العمليات إن 


