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 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 لموحدة ا إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
 

 ٦

 معلومات عامة  - ١

اضشركة مساهمة سعوديةهي ، " )الشركة( " شركة دار األركان للتطوير العقاريإن  م  ، مسجلة في الري بموجب السجل التجاري رق

    .م )١٨/٧/٢٠٠٠هـ (الموافق ١٦/٤/١٤٢١بتاريخ  ١٠١٠١٦٠١٩٥
 

 

أجير  طويرفي مجال ت بالدرجة األولى الشركة والشركات التابعة لها ( يشار إليها مجتمعة بالمجموعة ) تعمل ة المشاريعوبيع وت  العقاري

  .واألنشطة المرتبطة بها
 

رميم ). وصيانةفي االنشاءات العامة للمباني السكنية والتجارية (اإلنشاء  مجموعةتعمل ال ة نشاط الشركات  والهدم والت اه طبيع ورد أدن ن

 :لمجموعةالتابعة ل
 

بموجب السجل التجاري  ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياضشركة ذات مسؤولية محدودة –ت اركان للعقارشركة دار األ

م  اريخ  ١٠١٠٢٥٤٠٦٣رق ق ٢٥/٧/١٤٢٩بت ـ (المواف ار٢٨/٧/٢٠٠٨ه ك العق وير وتمل ي تط ل ف اري م) وتعم ديم و التج كني وتق الس

 العامة. وتشغيل وصيانة المباني السكنية والتجارية والمرافق  دارةإخدمات 
 

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

ة (اإل٥/٤/٢٠٠٨هـ الموافق (٢٨/٣/١٤٢٩بتاريخ  ١٠١٠٢٤٧٥٨٣رقم  اني السكنية والتجاري اءم) وتعمل في المقاوالت العامة للمب ، نش

 الترميم).و مالهد،  الصيانة
 

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

ي٥/٤/٢٠٠٨هـ الموافق (٢٨/٣/١٤٢٩بتاريخ  ١٠١٠٢٤٧٥٨٥التجاري رقم  ك مجال م) وتعمل ف تثمار في شراء وتمل أجير واألس  وت

 .العقارات
 

بموجب السجل التجاري  مسجلة في الرياض ، شركة تابعة مملوكة بالكامل،شركة ذات مسؤولية محدودة – األركان كوك دارشركة ص

 م) وتعمل في  اإلستثمار والتطوير العقاري.١٦/٩/٢٠٠٨هـ الموافق (١٦/٩/١٤٢٩بتاريخ  ١٠١٠٢٥٦٤٢١رقم 
 

م  شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة تابعة – شركة صكوك األركان مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياض بموجب السجل التجاري رق

اريخ  ١٠١٠٢٧٤٤٠٧ ق (  ١١/١٠/١٤٣٠بت ـ المواف وير١/١٠/٢٠٠٩ه ي تط ل ف يانة وإدارة م ) وتعم راء األراضي  وص ار وش العق

 والمقاوالت العامة.
 

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

 م ) وتعمل في االستثمار والتطوير العقاري. ١٩/١٠/٢٠٠٩هـ الموافق (  ٣٠/١٠/١٤٣٠بتاريخ  ١٠١٠٢٧٥٤٤٩
 

ل، مسجلةالمعروفة سابقاً شركة سيادة لالستثمار  شركة ذات مسؤولية محدودة ، – دار صكوك الدوليةشركة   شركة تابعة مملوكة بالكام

م  اري رق جل التج ب الس اض بموج ي الري اريخ  ١٠١٠٢٧٥٤٤٨ف ق (  ٣٠/١٠/١٤٣٠بت ـ المواف ي  ١٩/١٠/٢٠٠٩ه ل ف م ) وتعم

 االستثمار والتطوير العقاري.

 أعاله. ةوغير مباشر الشركات التابعة المذكور رشكامل بشكل مبالبا شركة دار األركان للتطوير العقاريتمتلك  
 

 تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة المذكورة أعاله. المرفقة لموحدةإن هذه القوائم المالية ا
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
 

 اإلعداد أسس   ١-٢

ة السعودية المتعارف عليهاالمحاسبة  اييرالموحدة وفقاً لمع القوائم المالية تم اعداد ة العربي ة السعوديةالصادرة  في المملك  عن الهيئ

  .للمحاسبين القانونيين
 

 العرف المحاسبي   ٢-٢
وم استمرأوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام  للمجموعة الموحدة أعدت القوائم المالية تثناءساس االستحقاق ومفه  ارية النشاط باس

تم تسفي شركات زميلة والت واالستثماراتلتي يتم قياسها بالقيمة العادلة مقايضات أسعار العموالت وا وق ي ي ة حق اً لطريق جيلها وفق

 .الملكية
 

  توحيد الأسس    ٣-٢

م ا) شركاتها التابعةمجموعة (الالتي تسيطر عليها  منشآتالمالية للشركات وال قوائمللمجموعة الالموحدة  القوائم المالية تتضمن ي ت لت

 . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ حتى تأسيسها

 

ة والتشغيليةيكون للمجموعة  منشآت بحيث التابعة هيالشركات  تحكم في السياسات المالي ى ال درة عل ا الق ة  له ى منفع للحصول عل

د . مجموعةاقتصادية لل م توحي ة الشركاتت ي  التابع اريخ الفعل اءبشكل كامل من الت ي لإل حتى لإلقتن اريخ الفعل تبعادالت ، حسب  س

 االقتضاء.
 

بية  الشراءطريقة  المجموعة تخدمتس اء إلفي المحاسبة المحاس ةقتن ة شركات تابع ة الشراء بالقيم اس تكلف ة. وتق للموجودات  العادل

اة  / المحولة المستحوذة وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة ، كما يتم قياس الموجودات والمطلوبات المحددة المقتن

ر  .ملكية غير مسيطرةنظر عن أي حقوق في تاريخ اإلقتناء بصرف ال العادلةالقيمة ب واإللتزامات المحتملة ة غي وق الملكي تظهر حق

ا ات المعترف به اً . وفي حال حدوث أالمسيطرة على أساس نسبة الملكية غير المسيطرة من الموجودات والمطلوب ائر الحق ي خس

 تخص حقوق الملكية غير المسيطرة وتتجاوز هذه الحقوق فيتم تحميلها على حقوق الملكية للشركة األم. 

 
تكلفة  تسجيلها كشهرة. اذا كانت المحددة المقتناة يتم الموجوداتحصة المجموعة في صافي التي تتجاوز  قتناءاإلتكلفة ي إن الزيادة ف

اء اإل نقتن ل م ة  أق ةالقيم وداتلصافي  العادل دد الموج اة (المح ى  ة المقتن اء) اإلخصم عل جيلهاقتن تم تس ي  ةمباشر ي ةف دخل قائم  ال

 الموحدة.

 
تم  تبعادي ع  إس امالت جمي ةالمع ة الداخلي دة، ،للمجموع ين واألرص تم ب ي ت امالت الت ى المع ة عل ر المحقق ب غي ركات  والمكاس ش

ً  .في التوحيد  مجموعةال ة الخسائر غير  تستبعد أيضا ة إال إذا أظهرتالمحقق ى وجود العملي ة عل ة ال أدل موجودات إنخفاض في قيم

 حولة.الم
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 في شركات زميلة استثمارات      
 مشتركة، من خاللسيطرة أو سيطرة  تولكن ليس عليها هامالزميلة هي تلك التي يكون للمجموعة القدرة على ممارسة نفوذ  شركةال

 .للمستثمر به المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية المشاركة في القرارات
 

ب ةالمالي القوائمفي هذه  زميلةالشركات موجودات ومطلوبات النتائج وتم إدراج  ة للمحاس ا الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكي ة فيم

ة تسجل  .عدا تلك الذي تم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع تثمارات في الشركات الزميل الياالس ة المركز الم في  وحدةالم في قائم

رك ودات الش افي موج ن ص ة م ة. حصة المجموع ة الة الزميل ركات الزميل ائر الش راف بخس تم اإلعت ة ال ي وق ملكي اوز حق ي تتج ت

 المجموعة في تلك الشركات.
 

اة الموجوداتحصة المجموعة في صافي  عن قتناءاإلفي تكلفة  تجاوزأي  ة المحددة المقتن اريخ  في الشركة الزميل اءفي ت تم  اإلقتن ي

ةلالستثمار ويتم  المسجلةضمن القيمة  كشهرة . تدرج الشهرة ااالعتراف به ت تقييم اإلنخفاض في القيم ذا االس ثمار. أي كجزء من ه

ة في  المحددة في الموجوداتحصة المجموعة في صافي  تحتقتناء اإلتكلفة  فينقص  ى الشركة الزميل اء (خصم عل اريخ االقتن ت

 الموحدة. قائمة الدخلفي  يعترف بهقتناء) اإل
 

 

تبعد ة، تس ائر عند حدوث أي تعامالت بين المجموعة مع أي شركة زميل اح والخس ة المجموعة األرب في الشركة  بحدود نسبة ملكي

وفر . الزميلة ى وجود اقد ت ة عل ائر أدل ةلخس ة والموجودات الم إنخفاض في قيم ذه في حول تم تسجيل مخصص ه  كافٍ  األحوال ي

 لمقابلة اإلنخفاض في قيمة هذه الموجودات.
 

 

 ممتلكات ومعدات  ٤-٢

 وأي إنخفاض في القيمة. متراكم ستهالك الاإل ناقصا بالتكلفة الممتلكات والمعدات تسجل
 

، وذلك العمر اإلنتاجي المقدروعلى مدى  ، (عدا األراضي) ، المقدرة للموجودات القيمة المتبقية ناقص تكلفةال علىستهالك اإل يحمل

  :بحسب نسب االستهالك التالية، القسط الثابتباستخدام طريقة 

 %٣ مباني
 %٢٠-%٥ المأجورتحسينات على 

 %٢٥ سيارات
 %٢٠ معدات وأجهزة
 %٢٥-%٢٠ معدات مكتبية

 

ين اإلستبعاد أو التخلص من خسارة الناجمة عن الربح أو اليحدد  رق ب ى أساس الف تبعادأحد األصول عل  صافي المحصل من اإلس

 .الموحدة ائمة الدخلقبها في  رفيعتو صللألوالقيمة الدفترية 

ة  وائم المالي اريخ إعداد الق ا  تراجع ،الموحدة في كل ت ة لموجوداته ة الدفتري اوالملمالمجموعة القيم د م اك أي سة لتحدي ان هن  إذا ك

 المبلغ القابل لإلسترداد  يقدر ،ر موجودشإذا كان هذا المؤ. في القيمة اإلنخفاضلخسارة  تخضع الموجوداتعلى أن هذه  مؤشر

دفقات  دولي الصل أن األ في حال .في القيمة بغية تحديد مدى خسارة اإلنخفاص لموجوداتل تقلة عن ت ة مس  ،األخرى صولاألنقدي

 ل.النقد التي ينتمي إليها األص لوحدة توليد لالستردادالمجموعة المبلغ القابل تقدر 

ترداد لألصل  ل لإلس غ القاب ان المبل ة فإذا ك ة الدفتري ن القيم ل م در أق ة لألالمق ة الدفتري يض القيم تم تخف غ  صلي ى المبل ل إل  القاب

 كمصروف فوراً. في القيمة خسارة اإلنخفاضبيتم اإلعتراف  داد.سترلإل
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 استثمارية ممتلكات   ٥-٢
راكم  قيمتها الرأسماليةلزيادة  وو/أ بهدف التأجير المقتناة  االستثمارية تظهر الممتلكات  خسارة أيو، بالتكلفة ناقصا االستهالك المت

، األراضي والممتلكات تحت اإلنشاء عدا  ، مطروحاً منها القيمة المتبقية صليتم إستهالك تكلفة األ إنخفاض في القيمة معترف بها.

 بإستخدام طريقة القسط الثابت ، وفقاً لنسب اإلستهالك التالية :، على مدى االعمار االنتاجية المقدرة

 %٣ مباني
 

تثمارية اإل بيع أوإستبعاد الممتلكات األرباح أو الخسائر الناجمة عنإن  ينالتشكل  س رق ب تبعاد و ف ة صافي المحصل من اإلس القيم

ا و الدفترية تم إثباته دخل في  ي ة ال رة الموحدة قائم ع لفت تبعاد البي قأواإلس ك التي تتعل تثناء تل ع  ، باس ات البي ات بترتيب ادة واتفاقي إع

 .اإلستئجار
 

 أعباء التمويل   ٦-٢

اج العائدة التمويل تضاف تكاليف ة األصول مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنت ي تتطلب ،المؤهل ة  وهي األصول الت ة طويل رة زمني فت

يتم  ستخدام أو البيع.فيه جاهزة لإل حتى يحين الوقت الذي تكون الموجودات األصولهذه ، إلى تكلفة ستخدام أوالبيعتصبح جاهزة لإلل

 .فيها دهاالتي يتم تكب الفترة في الموحدة قائمة الدخل في خرى جميع تكاليف التمويل األإثبات 
 

  االدوات المالية  ٧-٢

دما تصبح المجموعة للمجموعة الموحدة  يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي  اً عن يطرف ات  ف الترتيب

 التعاقدية لألدوات.
 

 الذمم المدينة      

ادالمحققة و ياس القيمةقاً الحق. ويتم العملية اتمام بقيمةفي األساس  الذمم المدينة إثبات يتم ة في مخصص إنخفاض اعتم دما  القيم عن

الغ إ ،)دفعات رين عنمتأخ مالية أو صعوبات لديهم عمالء متضمنةتكون هناك أدلة موضوعية ( ذه المب ن تكونن ه ا  ل مستردة وفق

تم  اق األصلي.  ي يضلشروط االتف ة تخف ذمم المدين ة لل ة الدفتري تخدام حساب مخصص القيم ن خالل اس ارة  م ة خس ات أي تم إثب وي

  .ةالموحد الدخل قائمة في  القيمة في إنخفاض
 

 النقد والنقد المماثل      
رةولدى البنك وودائع أخرى قصيرة األجل  للمجموعة  تضمن النقد والنقد المماثل النقد في الصندوق وي ي تستحق خالل فت ل  الت تق

 .عن ثالثة أشهر
 
 

 المالية تزاماتاإلل       
ً  المالية االلتزامات تصنف ة الترتيبات التعاقدية. وتشمللمضمون  وفقا  سالمية اإل اتالمرابحو اإلسالمية الصكوك االلتزامات المالي

ً  تسجلو ةفي  تدرجالمباشرة و المعامالت ة المطفأة تحميل تكاليفتكلفال على اً يتم الحقا بناء بسعر التكلفة. أساسا دخل الم قائم  وحدةال

 .ألداةمدى عمر اعلى 
 

 
 

  ذمم دائنةال       
ً دائنة بالتكلفة يتم إثبات الذمم ال  .العمولة الفعليةبسعر التكلفة المطفأة باستخدام طريقة  والحقا
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 مقايضات أسعار العموالت 

دما تكون القيم ةقيمالالعادلة. تقيد  يتم قياس مقايضات أسعار العموالت بالقيمة ك عن ة، العادلة ضمن الموجودات وذل ة إيجابي ة العادل

ة بالسوق وطرق خصم  عار المتداول ى األس الرجوع إل ة ب ة العادل دد القيم لبية. تح ة س ة العادل ون القيم دما تك ات عن وضمن المطلوب

 التدفقات النقدية وطرق التسعير، حسب ما هو مالئم. 
 

دخل جرةالمحتفظ بها للمتا تدرج التغيرات في القيمة العادلة لمقايضات أسعار العموالت ة ال ا  مباشرة في قائم تم إدراجه الموحدة، وي

 في اإليرادات األخرى. 
 

 

 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة  ٨-٢
اريخ يف الملموسة مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركةب المجموعةتقوم  الي ت ة مركز م ا  موحدة كل قائم ان  إذاللتحقق مم ك

أثرهنالك مؤشر  ذه الموجودات ت ى أن ه ةال ائر اإلنخفاض في القيم ة .  ت بخس دير القيم تم تق ك المؤشر ي ل ذل ة وجود مث وفي حال

ة لتلك الموجوداتالممكن إستردادها  ائر االنخفاض في القيم د مدى خس ة المستردة تساوي  .لتحدي ةالقيم ة للموجودات  القيم المحقق

ة ، . إذا كاعلىمطروحاً منها تكاليف البيع أو قيمة اإلستخدام ، أيهما أ ة الدفتري ل من القيم درة باق نت القيمة المستردة للموجودات مق

دخل ة ال ة الموجودات في قائم ائر اإلنخفاض في قيم ات خس تم إثب ة المستردة . ي ى القيم  فيتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات إل

 الموحدة . 
   

  باإليرادات عترافاإل   ٩-٢

ارات  قيمة يراداتاإلتمثل  ع العق اتالسكنية بي تم إثب رادات واألراضي. ي ى الحد اإلي د االقتصادية  إل ىأن الفوائ ة ستعود إل  المحتمل

اس . وإن المخاطر المهمة وفوائد الملكية ستنتقل إلى المشتريالمجموعة  رادات تق ة بالاإلي تلمة قيم ا يخص د .المس أجير، فيم خل الت

 على فترة اإليجار. قسط الثابتاإليراد باستخدام طريقة ال تقوم المجموعة بإثبات
 

 

 الزكاة  ١٠-٢

دخل ة ال ي قائم اة ف ق الزك اب وتحق تم احتس دة  ي نةالموح اً  للس راد وفق ى إنف ة عل رة مالي ل فت اةولك ام الزك ة  لنظ ة العربي ي المملك ف

ا  .السعودية تم خالله ائي إصدارويعدل مخصص الزكاة للفترة المالية التي ي ربط النه ين مخصص ال .ال ا ب ات م الج الفروق اة وتع زك

الموحدة كتغيرات في  الموحدة وبين الربط النهائي الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل في قائمة الدخل القوائم الماليةالمعترف به في 

 الفترة المالية التي يصدر فيها الربط النهائي.ضمن  التقديرات المحاسبية وتدرج
 

 عمالت األجنبيةال ١١-٢

العمالت األخرى  المعامالتإن  دا اب ا ع ة ، سعودي اللایر لم ةعمل وائم المالي ً  ، مجموعةالتشغيل للو عرض الق ا ألسعار  تسجل وفق

ة المثتتم ترجمة االموحدة،  يخ قائمة المركز الماليي كل تارالمعامالت. ف اريخالصرف السائدة في ت ه تبلموجودات والمطلوبات المالي

اليبأسعار الصرف السائ إلى اللایر السعودي بالعمالت االجنبية االموحدة.  دة في تاريخ قائمة المركز الم ات  أم الموجودات والمطلوب

 بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد التكلفة.  الغير مالية والمثبتة بالعمالت األجنبية فتتم ترجمتها إلى اللایر السعودي
 
 
 
 
 
 
 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١١

 
 النظامي اإلحتياطي ١٢-٢

فتت ويجوز ان. نظامياالحتياطي ال مقابل٪ من صافي الدخل ١٠ ة بنسبةتحتفظ المجموع من نظام الشركات) ١٢٥وفقا للمادة (        وق

 إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح. ٪ من رأس المال.٥٠االحتياطي إلى  المجموعة عن الخصم  عندما يصل
 
 تعويضات نهاية الخدمة ١٣-٢

ة دم المجموع ا ألحكتعويضات  تق ا وفق ة لموظفيه ة الخدم امام نهاي ل نظ ال العم ي والعم عودية.  ف ة الس ة العربي ذه المملك تحق ه تس

ائي   التعويضات ى أجر الموظف النه تناد ال ة.باالس رة الخدم ى لفت تكمال الحد األدن ة واس دة الخدم تدراك ل وم تم االس ذهي اليف ه  تك

 اء خدمته.تسدد عند انتهلموظف، ول األجر الحالي بمعدلفترة التوظيف التعويضات المستحقة خالل 
   

 تكاليف منافع التقاعد ١٤-٢
تم التعامل مع وتحتسب كنسبة  المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعيةنظمة وفقاً أل بالمساهمةتقوم المجموعة  من أجور الموظفين . ي

ى خطط مساهمة محددة حيث أن إلتزامات المجموعة خطط الدفعات الى  دفعات ال ة ك ذه منافع التقاعد المدارة من الحكوم ل ه مقاب

لتلك التي تنشأ في خطة تقاعد مساهمة محددة . تحمل الدفعات الى خطط منافع التقاعد المساهمة المحددة كمصروف  الخطط معادلة

 عند إستحقاقها.
 

 تأجيرالعقود  ١٥-٢

ى اليجار اإل بموجب عقود المدفوعة ل االيجاراتتحمّ  ةتشغيلي عل دخل قائم ى أساس القسط الثابت علالموحدة   ال رة عل ى مدى فت

  .اإليجار
 

 يةالتشغيل اريفمصال ١٦-٢

التي  فترةالفي  وحدةالم الدخل قائمةفي مل كمصاريف تحّ وية التشغيل اريفمصال لتسجيلأساس االستحقاق المحاسبي مجموعة ال تتبع

 لتكلفة التاريخية.خالل تلك الفترات باستخدام ا مصاريفالعلى  ألكثر من سنة ماليةالمصاريف المؤجلة يتم توزيع يها. ف تتكبد
 

 استخدام التقديرات  - ٣
ً  ماليةالقوائم ال إعدادإن  ديرات يتطلب استخدام التق في المملكة العربية السعودية لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الموحدة وفقا

محتملة في مات ال، واإليضاحات عن الموجودات واإللتزا المسجلةوجودات والمطلوبات الم مبالغ فتراضات التي تؤثر علىواإل

 هذه التقديرات تستندأن  على الرغم منخالل فترة التقرير.  المسجلةالموحدة ومبالغ اإليرادات والمصروفات  تاريخ القوائم المالية

 .اتالتقدير هذهقد تختلف عن  الفعليةلمعلومات المتوفرة لإلدارة عن األحداث واألنشطة الجارية ، فإن النتائج األفضل ل إلى المعرفة
 

 الجغرافية القطاعاتاألعمال وقطاعات   - ٤

 قطاعات األعمال       
 األقسام هذه الهيكل التنظيمي للمجموعة. التي تطابق أقسامثالثة  بتقسيم المجموعة الىة دار، قامت اإل ألغراض التقارير اإلدارية 

  األركان للعقارات. لالستثمار ودار األركان ودار عاألركان للمشاري وتشمل دار ،ستراتيجي ونموذج األعمالاال لتخطيطامع تتماشى 
        

  
 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٢

 
 المناطق الجغرافية  

ً  تعمل المجموعة  دير محفظة مستمدة من اجميع عائداتهو في المملكة العربية السعودية حصريا ذلك،المجموعة.  هاالعقارات التي ت            ل

 إضافية. يةجغراف معلومات ال يوجد
 

 ت والخدماتالمنتجا       
ذه األراضي غير المطورة األراضي على األساسية التحتية على تطوير البنيةأساساً  لمشاريع ل األركان دارتركز  ("مبيعات  وبيع ه

ع أراضي") وير وبي كنيةال وتط اريع الس ة  مش د والتجاري ورة لتولي ات المط ذه الممتلك أجير ه كنية ") أو ت دات الس ات الوح (" مبيع

 اإليجار"). إيرادية ("إيرادات تأجير
 

   : فيما يلي معلومات متعلقة بهذه المنتجات       
 
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في للسنة  
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

     من العمليات اإليرادات
 ٢٥.٢٩٣    ٤٥٩    مبيعات الوحدات السكنية

 ٣.٤٧٨.٩٩٧    ٢.٨٢٢.٢٨١    مبيعات أراضي
 ٥٢.٧٨٢    ١٠٨.٤٢٨    تأجير ممتلكات

 ٣.٥٥٧.٠٧٢    ٢.٩٣١.١٦٨    المجموع
 

 

 

 

 

         
     العملياتتكلفة 

 ٢١.٠٢٦    ٣٦٣    الوحدات السكنية
 ٢.١٢١.٠١٦    ١.٧٣١.٢٤٦    أراضي

 ٢١.٣٢٤    ٤٦.٤٨٨    تأجير ممتلكات
 ٢.١٦٣.٣٦٦    ١.٧٧٨.٠٩٧    المجموع

 

     
     إجمالي الربح

 ٤.٢٦٧    ٩٦    الوحدات السكنية
 ١.٣٥٧.٩٨١    ١.٠٩١.٠٣٥    أراضي

 ٣١.٤٥٨    ٦١.٩٤٠    تأجير ممتلكات
 ١.٣٩٣.٧٠٦    ١.١٥٣.٠٧١    المجموع

     
 ، صافي ذمم مدينة - ٥

 بآالف الرياالت السعودية  
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ١.٤٩٧.٢٢٨    ١.٣٦٨.٧٧٦    عمالء
 ) ٤.٤٧٩(   ) ٤.٤٧٩(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ١.٤٩٢.٧٤٩    ١.٣٦٤.٢٩٧    المجموع
 

 

 

 
 

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٣

 

 أخرىومصاريف مدفوعة مقدماً  - ٦
 بآالف الرياالت السعودية 
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ 

 ٥٦٣.٢٧٠    ٤٠٩.٤٠٠    دفعات مقدمة لشراء أراضي 

 ة مقدماً وموجودات أخرىمصاريف مدفوع
 

  ١١.١٢٣    ٣٩.٥٦٤ 
 إيرادات مستحقة

   ١٦.٥٨٩    ١٤.٦٢٤ 
 دفعات مقدمة لمقاولين

   ١٤.٢٤٢    ١٢.٣٠٨ 
 سلف وعهد الموظفين

   ٤.٠٧٠    ٥.٧٨٠ 
 دفعات مقدمة لموردين

   ١٣.٤١٩    ٢.٤٨٧ 
 ١٠.٠٣٢    ٢    ) ١٥القيمة االيجابية لمقايضات أسعار العموالت ( إيضاح 

 أخرى 
   ٣٦    ٣٦ 

 ٦٣٢.٧٨١    ٤٨٤.٢٠١    المجموع
 
 
 
 
 
 
 

  طرف ذو عالقة عم عامالتم - ٧

 عالقة : طرف ذوأ) المستحق من 

 ببيع منازل سكنية ألفراد جرى تمويلهم عن طريق الشركة السعودية لتمويل المساكن وهي شركة زميلة السنةخالل  المجموعةقامت 

ارات السكنية المباعة للمجموعةمت الشركة السعودية لتمويل المساكن بسداد .  وقد قاللمجموعة ق من العق ة عن هؤالء  ما يتعل نياب

وإذا نتج عن هذا التمويل من الشركة السعودية لتمويل المساكن، أي ديون معدومة فليس لها حق الرجوع لمطالبة المجموعة ، األفراد

 مالت :فيما يلي تفاصيل المعا .عنها بالتعويض

 بآالف الرياالت السعودية 
 المنتهية في  للسنة 
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ١٤٣   ١٤٣    السنةالرصيد ، بداية 
 ١١.٠٥٤    -  مبيعات

 ) ١٣(   -  عموالت 
 ) ١١.٠٤١(   -  تحصيالت

 ١٤٣   ١٤٣    السنةالرصيد ، نهاية 
 

 

  :عالقةطرف ذو المستحق إلى ب) 
ر بطلب إستثمار رصيد النقد الزائد لشركة خزام للتطوي ،وهي شركة زميلة للمجموعة ،إدارة شركة خزام للتطوير العقاري قامت

 :فيما يلي تفاصيل المعامالت.العقاري مع المجموعة بربح رمزي
 بآالف الرياالت السعودية  

 المنتهية في  للسنة    
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ٢٠٥.٤٢٥    ١٩٨.١٠١    السنةبداية  ،الرصيد
       

 ) ٨.٧٩٤(   ) ٣.٨١٥(   إعادة تسديد المدفوعات المقدمة 
 ١.٤٧٠     ١.٩٦٠    أرباح محملة 

 ١٩٨.١٠١    ١٩٦.٢٤٦     السنةرصيد، نهاية ال
 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٤

 

 

 ذو عالقة  أخر ج) معامالت مع طرف
 .سي) بنك الخير بي.اس.١

التوافق مع الشريعة  زميلةغير  شركةوهي  .سيبنك الخير بي.اس.لمجموعة تشارك ا ة  ب ة العام ديم االستشارات المالي ، لتق

ة ( راجع إيضاح  .الحاليةوالدعم اإلداري للصكوك الدولية  ذمم الدائن امالت متضمنة في ال ا  ١٦إن تفاصيل المع ) ، هي كم

 يلي : 

 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة    

٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
 -  ٦.٧٣٣    السنةخالل  محملةأتعاب ومصاريف 
 -  ) ٥.٤٣٧(   السنة مبالغ مدفوعة خالل

 -  ١.٢٩٦    السنة الرصيد ، نهاية 
 

 المملكة العربية السعودية  -المالية ) الخير٢

ة المالية  باالنخراط مع الخير .يسر بي .أس. ارتبطت المجموعة وبشكل مباشر من خالل بنك الخي ديمل ،وهي شركة زميل  تق

اراتاال ةالمال ستش ة العام ديتمثب ،ي ةيل وتق وق المالي ة الس ة لهيئ ن المجموع ة ع تندات نياب داول ، م المس ة وت ات القانوني الهيئ

ل الدولية االخيرة  الصكوك إلصداراتاألخرى واستعراض الشريعة والدعم االداري  ي للصكوكوقب ،  ) ٣(  االغالق الجزئ

 . كما يلي :سيإن تفاصيل المعامالت الغير مباشرة من خالل بنك الخير بي.اس.

 من خالل بنك الخير المتعلقة بالمجموعةالمعامالت                

 بآالف الرياالت السعودية  
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
 -        ١.٤٠٦    السنةأتعاب ومصاريف محملة خالل  

 -  ١.٤٠٦    السنةالرصيد ، نهاية  
 
  

نتين لم تتم أي معامالت أخرى مع مؤسسات لديها اعضاء مجلس إدارة أو مساهمين مشتركين للمجموعة  ين في للس المنتهيت

 .٢٠١٢و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٥

 

 

 مشاريع تحت التنفيذ - ٨

 :مشاريع تحت التنفيذ قصيرة اآلجل ) أ 

 الف الرياالت السعوديةبآ  
٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ٤٦.٧٠٢    ٤٤.٥٢٩    تطوير مباني سكنية وتجارية
 ٤٦.٧٠٢    ٤٤.٥٢٩    المجموع

 

بغرض إعادة البيع في المدى  المجموعةالمتكبدة على المشاريع التي تنفذها  التكاليفتمثل المشاريع تحت التنفيذ قصيرة األجل 
 .القصير

 

 :مشاريع تحت التنفيذ طويلة اآلجل ) ب 
 بآالف الرياالت السعودية  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ٣.٢١٤.٠٨٥    ٢.٧١٨.٢٣٨    تطوير مباني سكنية وتجارية
 ٣.٩٢٤.٥٠٠    ٦.٠٦٢.٢١٩    مشاريع تطوير أراضي

 ٧.١٣٨.٥٨٥    ٨.٧٨٠.٤٥٧    المجموع
 

، شهراً المقبلة ١٢ل والتي لن تكتمل خالل ا  للمجموعة وأراضي مملوكة جل في مشاريع سكنيةذ طويلة األتتمثل المشاريع تحت التنفي
 مليون٨٨.٥٤ بمبلغسالمية إ صكوكأعباء  برسملة مجموعةرة الداقامت إ ،السنة خالل .فاظ بها لتحقيق إيرادات مستقبليةويتم االحت

 التنفيذ.  تحت مشاريع  ضمن  سعودي )مليون لایر١٤١.٩٠:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(  سعودي لایر
 

 استثمارات في أراضي تحت التطوير - ٩
 بموجب عقود بغرض تطوير األراضي. أخرىيمثل هذا البند استثمارات في أراضي تحت التطوير مع أطراف         

 

 ، صافي ممتلكلت إستثمارية   - ١٠
 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٢٠١٣٣١ر ديسمب ٣١  

    تكلفة
 ٢.٧٦٣.٦٢٦   ٢.٧٨٤.٤٦٩    في بداية السنة

 ١٥.٥٧٥   ٤.٠٦٦    إضافات 
 ٥.٢٦٨   -  رسملة تكاليف األقتراض

 ٢.٧٨٤.٤٦٩   ٢.٧٨٨.٥٣٥    السنةفي نهاية 
 

    االستهالك المتراكم
 ١٠.٢٧٣   ٤٧.٤٠٩    السنةفي بداية 

 ٣٧.١٣٦   ٤٦.٤٨٨    لسنةاالمحمل خالل 
 ٤٧.٤٠٩   ٩٣.٨٩٧    السنة في نهاية 

 ٢.٧٣٧.٠٦٠   ٢.٦٩٤.٦٣٨    السنةالقيمة الدفترية في نهاية 
 

 

 مليون لایر سعودي ). ٥٧٨.١:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ٥٧٨.١يتضمن بند الممتلكات االستثمارية أرض بقيمة 

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٦

 

 
 

 ت زميلةفي شركا اتاستثمار  - ١١
تثمار د اس ذا البن ل ه وال  اتيمث ي رؤوس أم راوح حصة  شركاتف ة. تت ر مدرج ن  المجموعةغي ك الشركات م ي تل ى% ١٥ف  إل

٥١ .% 
 

 إن حركة االستثمار في الشركات الزميلة هي كالتالي :
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ١.١٦٢.٧٦٠    ٧٤٤.١٥٧    السنةد ، بداية الرصي
 ) ٩٤٥.٠٠٠(   -  السنةالمباع خالل 

 ٥٢٥.٥٤٧    -  المحول من عدم التوحيد
 ٨٥٠    ٣.٢٥٠    الحصة في الربح
 ٧٤٤.١٥٧    ٧٤٧.٤٠٧       السنةالرصيد ، نهاية 

 

 : يلة للمجموعة موضحة على النحو المبين أدناهإن التفاصيل الموجزة للملكية فيما يتعلق بالشركات الزم -أ        
 

 نسبة الملكية المبلغ المستثمر  اسم الشركة
  بآالف الرياالت السعودية  

 %١٥   ١٢٠.٠٠٠    الشركة السعودية لتمويل المساكن 
 %٣٤  ١٠٢.٠٠٠     المملكة العربية السعودية  –الخير المالية 

 %٥١  ٥٢٥.٥٤٧    (أ)شركة خزام للتطوير العقاري 
   ) ١٤٠(   حصة الخسائر المتراكمة 

   ٧٤٧.٤٠٧      السنةالرصيد ، نهاية 
 

ة طرف ذو عالقة" المعامالت مع  ٧تم اإلفصاح عن تفاصيل المعامالت مع الشركات الزميلة تحت إيضاح  وائم المالي  " من هذه الق

 .الموحدة
 

اتتللترير العقاري مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ووفقا وللتط % في شركة خزام٥١استثمرت المجموعة بنسبة  إن ف يب

الي  ين المساهمين، وبالت اري مشتركة ب رادات شركة خزام للتطوير العق سلطة إدارة النشاطات المالية والتشغيلية التي تؤثر على إي

تثمارات أثير في إيرادات الشركة المستثمر بها، ويتم احتسالتو المطلقةليس للمجموعة الحق في اإليرادات المتغيرة أو السلطة  اب اس

 .خزام للتطوير العقاري كما هي الحال مع االستثمارات في الشركات الزميلة وفقا لطريقة حقوق الملكيةالمجموعة في شركة 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٧

 

  ، صافي ممتلكات ومعدات - ١٢

  على النحو التالي : هي ممتلكات والمعداتلالقيمة الدفترية ل إن تفاصيل التكلفة واإلستهالك المتراكم وصافي

 مبانيأراضي و 
مباني  تحسينات 

 مستأجرة
 اإلجمالي معدات مكتبية معدات وأجهزة سيارات

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 الف الرياالت بآ

 السعودية
       التكلفة

 ١٩٠.٣٧٩   ٣٩.٤١١   ١٣.٥٣٦   ٩.٢٥٠   ١٩.٠٣٧   ١٠٩.١٤٥   ٢٠١٣يناير ١الرصيد في 
 ٧٠٧   ٧٠٧   -    للسنةإضافات 

 ١٩١.٠٨٦   ٤٠.١١٨   ١٣.٥٣٦   ٩.٢٥٠   ١٩.٠٣٧   ١٠٩.١٤٥   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
       

       اإلستهالك المتراكم
 ١١٢.٧٠٥   ٣٨.١٧٦   ١٣.٤٠٤   ٩.١٨٤   ١٨.٨٦٦   ٣٣.٠٧٥   ٢٠١٣يناير ١الرصيد في 

 ٤.٠١١   ٧٨٩   ٣٨   ٦٤   ١٠٤   ٣.٠١٦    للسنةاستهالك 
 ١١٦.٧١٦   ٣٨.٩٦٥   ١٣.٤٤٢   ٩.٢٤٨   ١٨.٩٧٠   ٣٦.٠٩١   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

       
        القيمة الدفترية الصافية

 ٧٤.٣٧٠   ١.١٥٣   ٩٤   ٢  ٦٧   ٧٣.٠٥٤   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
       

       القيمة الدفترية الصافية 
 ٧٧.٦٧٤   ١.٢٣٥   ١٣٢   ٦٦   ١٧١   ٧٦.٠٧٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

 مليون لایر سعودي ) . ٩.٥٠:  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ٩.٥٠ بكلفة يضابند األراضي والمباني أريتضمن  

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٨

 

 ، صافي مؤجلة أعباء - ١٣
 

  التالي:كالسنة خالل  األعباء المؤجلة حركة بلغت
 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
 ٩٦٧    ٢٦٤    السنة بداية  ، صيدالر

 ) ٧٠٣(   ) ١٣٢(   السنةالمحمل على  االطفاء
 ٢٦٤     ١٣٢    السنة نهاية  ،الرصيد 

 

 ض اإلسالميةورقال - ١٤

 بآالف الرياالت السعودية  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ٢.٤٣٧.٥٠٠    ٤.٦٠٠.٠٠٠     صكوك إسالمية
     

 ٢.٠٠٢.٩٤١    ١.٣٨٩.٣٢١     مرابحة إسالمية
    ٤.٤٤٠.٤٤١    ٥.٩٨٩.٣٢١ 

 ) ٥٥.٩٦٢(   ) ٨٥.٧٤٤(   ناقص : تكاليف معامالت غير مطفأة   
 ٤.٣٨٤.٤٧٩    ٥.٩٠٣.٥٧٧    السنةنهاية  –القروض اإلسالمية 

     
 ) ١.٠٩٥.١٢٠(   ) ٧٤٤.٣٠٨(   الجزء المتداول  – ض اإلسالميةوقرناقص : ال 
 ٣.٢٨٩.٣٥٩    ٥.١٥٩.٢٦٩    طويلة األجل – ض اإلسالميةورقال

     

 :اإلسالمية القروض معامالت تكاليف( أ )       
 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ٥٥.٣٦٧    ٥٥.٩٦٢    السنة بداية ، الرصيد 
 ٤٦.٧٤٢    ٦٣.٠٦٨    السنة ضافات خالل اإل

 ) ١٢.٦٦٦(   ) ٥.٧٦٤(   السنة المرسمل خالل 
 ) ٣٣.٤٨١(   ) ٢٧.٥٢٢(   السنة المحمل على  اإلطفاء

 ٥٥.٩٦٢    ٨٥.٧٤٤    السنة نهاية  ،الرصيد 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ١٩

 
 تحليل القروض :  
 صكوك إسالمية   

 م :مليار لایر سعودي من الصكوك اإلسالمية والتي تض ٤.٦تمثل 

والتي تم  ، ةدفاتر المجموعمسجلة في  ) من الصكوك اإلسالميةأمريكي دوالر مليون ٤٥٠( سعودي مليار لایر١.٦٩  )١
 . ١٥٢٠وتستحق في  %١٠.٧٥بسعر  llإصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك الدولية 

، والتي تم  ةفي دفاتر المجموعمسجلة  ) من الصكوك اإلسالميةأمريكي دوالر مليون ٤٥٠( سعودي مليار لایر ١.٦٩ )٢
 .١٨٢٠وتستحق في  %٥.٧٥إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك المحدودة بسعر 

والتي تم إصدارها من  في دفاتر المجموعة  المحملةمليون دوالر ) من الصكوك اإلسالمية  ٣٠٠مليار لایر سعودي (  ١.١٢ )٣
  . ٢٠١٦وتستحق في %  ٥.٧٥قبل شركة دار األركان صكوك المحدودة بسعر 

تم  ٢٠١٣خالل سنة  .٢٠١٤مليون لایر سعودي وتستحق في  ٧٥٠المجموعة بمبلغ  تم إصدارها من قبل صكوك إسالمية  )٤
 . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي لم يسدد كما في  ١٠٠ وبقيمليون لایر سعودي  ٦٥٠سداد 

 

ر األمريكي . ونظراً لمحدودية تقلبات اللایر السعودي مقابل الدوالر األمريكي مة بالدوالوإسالمية المذكورة أعاله مقصكوك أول ثالثة 

 رف األجنبي .صفإنه ال يوجد تعرض لمخاطر ال

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

مع حق إعادة شراء ملكية  العقاري وشركاتها التابعة طويرشركة دار األركان للت مع هي ممتلكاتلهذه الإن حقوق اإلنتفاع المجموعة. 

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

والتي من شأنها تخفيض سعر العمولة الثابت (راجع إيضاح إلى مؤشر  مرتبطةيتضمن ترتيبات مقايضات أسعار عموالت  ٢٠١٥

١٥.( 
 

 . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  إلتزمت بها المجموعة  والتي مالية تعهداتتتضمن إتفاقيات الصكوك 
 

 إسالمية مرابحة
شكل  لكات عقارية، علىمضمونة مقابل بعض ممت ودولية، محليةتجارية  بنوكمن  ثنائية تسهيالت مرابحةالمرابحات اإلسالمية  مثلت

 ٦هذه التسهيالت تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األجل تتراوح من  واعتمادات مستندية.وخطابات ضمان  ات إسالميةمرابح

تسدد على شكل دفعة واحدة ودفعات تسديد بشكل ودفعات دفعات سنوية دوارة، سنوات مع جداول سداد مختلفة مثل  ٤أشهر إلى 

 كما هو مفصل أدناه : ،  سنوي أو نصف سنوي شهري أو ربع

 ملخص المرابحات :
 طويل األجل قصير األجل الرصيد القائم تاريخ االستحقاق

 بآالف الرياالت السعودية 
٨٦.٠٧٢   ٨٦.٠٧٢   ٢٠١٤ - 
٣٧١.٧٧٢   ٣٧٧.٧٢٧     ٧٤٩.٤٩٩ ٢٠١٥ 
٣٦٢.٩١٧   ١٩٠.٨٣٣   ٥٥٣.٧٥٠   ٢٠١٦ 
   ٧٣٤.٦٨٩   ٢٦٥٤.٦٣   ١.٣٨٩.٣٢١ 

 

 .٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كماالمجموعة زمت بها تلامالية  تعهدات التسهيل اتفاقياتتتضمن  
 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠

 

 مقايضات أسعار العموالت    - ١٥
على تبادل التزام سعر العمولة الثابتة مع سعر العمولة العائمة المحسوبة ، من خالل ترتيب يتوافق مع الشريعة ، وافقت المجموعة 

عقدين جديدين لتسهيالت مقايضات أسعار العموالت الحالية مع  ، استبدلت المجموعة٢٠١٢. في يوليو السمية األساسيةعلى المبالغ ا

وتستحق في  ، لكل عقد مليون دوالر أمريكي ) ٢٢٥(  مليون لایر سعودي ٨٤٣.٧٥ بالغة بقيمة أسمية مقايضة مستندة لمؤشر أداء

رف المقابل بشكل دوري بإحتساب نسبة العمولة العائمة كل منها على أساس مؤشر االداء بموجبه تقوم بنوك الط ، ٢٠١٥فبراير  ١٨

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

 .التوالي لهذه المؤشرات المرتبطة بتسهيالت المقايضة% على  ١٢.٥٥% و١٠.٧٥سنوي. إن الحد األعلى لمؤشر االداء هو 

ً للخسائر التوسعار العمألنظراً للتغير التصاعدي المطول  ،٢٠١٣خالل أكتوبر  قامت الشركة بالغاء وإغالق مؤشر من  ،وتجنبا

 % . ١٢.٥٥مؤشرات الشركة والذي تخطى معدله 

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

). مريكيمليون دوالر أ ٢.٦٧مليون لایر سعودي ) ( ١٠.٠٣: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١دوالر أمريكي ) (  ألف ٠.٥لایر سعودي ( ألف  ٢

مليون دوالر أمريكي ) وقد تم االعتراف به كمصروفات  ٢.٦٧سعودي ( مليون لایر  ١٠.٠٣مبلغ  للسنةوبلغ التغير في القيمة العادلة 

ديسمبر  ٣١ المنتهية في للسنةدوالر أمريكي )  مليون ١١.٤٢مليون لایر سعودي (  ٤٢.٨١أخرى في قائمة الدخل الموحدة ( 

٢٠١٢.( 
 

 ذمم دائنة   - ١٦
 بآالف الرياالت السعودية    

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
 ٢٠١.٩٢٥    ١٥٧.٤٣٥     لونقاوم

 ٣.٣٠٥    ٨١.١٦٩    دفعات مقدمة من عمالء
 ٣٩.٤٣١    ٢٨.٤٩٤    ( أ ) موردون
 ١١.٤٧٢    -  أخرى

 ٢٥٦.١٣٣    ٢٦٧.٠٩٨    المجموع
   

 ). ١ ج ٧رصيد مستحق إلى طرف ذو عالقة ( راجع إيضاح  ألف لایر سعودي ١١٤يتضمن الموردون مبلغ  ) أ 
 

 يف مستحقة وأخرىمصار   - ١٧
 بآالف الرياالت السعودية  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ٦٤٤.٠٦٩    ٦٠٠.٢٤٥    (أ)  مخصص زكاة
 ٧٤.١٣٤    ٨٤.٥٧٩    أعباء صكوك إسالمية
 ٣٦.٠٢٧    ٣٥.٧٤٩    توزيعات أرباح دائنة 

 ٢٩.٥٢٦    ١٧.٤٣٧    أعباء مرابحات إسالمية
 ٦.٥٤٦    ٦٨.٣٩٩    مكتسبايراد غير 

 ٢٣.٣٤٠    ١٣.٨٣٣    مصاريف مستحقة
    ٨١٣.٦٤٢    ٨٢٠.٢٤٢    المجموع

 

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢١

 

 مخصص الزكاة  أ)

 العناصر االساسية لوعاء الزكاة هي كما يلي :     
 بآالف الرياالت السعودية  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ١١.٥١٦.٧٦٨    ١١.٦١٦.٧٦٨    في بداية السنةالحصة في رأس المال واالحتياطي النظامي 
 ٦١٨.٦٣٩    ٥٨٢.٧١٧    المخصص في بداية السنة بعد طرح المبالغ المدفوعة خالل السنة

 ١.٠١٧.٢١٩    ٧٠١.١٢٣    /ب )١٧صافي الدخل المعدل للسنة ( راجع إيضاح 
 ٣.٨٠٦.٠٥٤    ٤.٦٩٤.٥٩١    االرباح المبقاة بعد التوزيعات 

 ٨٩٥.٥٧١    ٧٣٤.٦٨٩    ابحة االسالميةالمر
 ٢.٣٨١.٥٣٨    ١.٦٨٧.٥٠٠    الصكوك االسالمية 

 ٢٠.٢٣٥.٧٨٩    ٢٠.٠١٧.٣٨٨    مجموع وعاء الزكاة 
     :الخصومات 

 ) ١٩.٨٣٥.٤١٣(   ) ٢٠.٤٣٤.٤٣٠(   مجموع الخصومات بعد التعديل 
 ٤٠٠.٣٧٦     ) ٤١٧.٠٤٢(   وعاء الزكاة

 ٢٥.٤٣٠    ١٧.٥٢٨    للسنة المقدرة مخصص الزكا
 

 للسنةصافي الدخل المعدل  )ب

 بآالف الرياالت السعودية   
 للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ١.٠١٣.٩٦٧    ٦٩٨.٩٩٠    دخل السنة قبل الزكاة
 ٣.٢٥٢    ٢.١٣٣    مخصصات 

 ١.٠١٧.٢١٩    ٧٠١.١٢٣     صافي الدخل المعدل
 

 حركة مخصص الزكاة هي كما يلي: إن)  ج

 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
 ٦٢٣.٦٨٥    ٦٤٤.٠٦٩    السنةبداية  ،صيد الر

 ٢٥.٤٣٠    ١٧.٥٢٨     التقديرية للسنة الحاليةالزكاة 
 ) ٥.٠٤٦(   ) ٦١.٣٥٢(   السنة المدفوع خالل

 ٦٤٤.٠٦٩    ٦٠٠.٢٤٥    السنة، نهاية  المقدرمخصص الزكاة 
 

ى   ٢٠٠٣ عن السنوات من مصلحة الزكاة والدخل  الربط الزكويإستلمت الشركة     )د د و ٢٠٠٩إل دمتق ً إعتراض الشركة ق نتين  ا ى الس عل
هاإلضافي  العبءاب ساس الذي تم احتس، إن األ تضمن أعباء زكوية إضافيةوالذي  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ اء علي ه من  بن راض علي م اإلعت د ت ق

 هالمتخذ اتءواالجرا عتراض المقدملإل. تعتقد اإلدارة بان النتيجة النهائية الرد من قبل مصلحة الزكاة والدخلبإنتظار  مازالتوقبل الشركة 
رن المخصصات التي تم مع ذلك فا ، الراهنة في المرحلة به ال يمكن تحديدها بشكل موثوق من قبل الشركة   ة استدراكها تعتب ة   كافي لمقابل

رأيه التزام اضافي  دخل  إذا تطلب األم اة وال ربط الزكوي من مصلحة الزك تلم الشركة ال م تس نتين. ل ديم إ. ٢٠١١و  ٢٠١٠ عن الس ن تق
ً  ٢٠١٢لسنة  االقرار الزكوي الموحد   . عداداإلقيد  هو حاليا

 

 



 شركة دار األركان للتطوير العقاري 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

 (تتمة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٢

 

 الخدمة نهاية تعويضاتمخصص  - ١٨

  كالتالي : هي السنةمثل هذا البند رصيد مخصص تعويضات نهاية الخدمة. الحركة خالل ي
 

 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  

 ١٤.١٥٨    ١٦.٥٧٥    السنةبداية  ،الرصيد 
 ٣.٢٥٢    ٢.١٣٣    السنةخالل  المصاريف المحمل على

 ) ٨٣٥(   ) ١.٣٦٠(   السنةمدفوع خالل ال
 ١٦.٥٧٥    ١٧.٣٤٨    السنة، نهاية الرصيد 

 

 
 

 رأس المال  - ١٩

ة  ١.٠٨٠.٠٠٠.٠٠٠لدى الشركة   ة واحدة بقيم لایر سعودي للسهم الواحد،  ١٠سهم عادي مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل من فئ

 والتي ال تتمتع بأحقية دخل ثابت.
 

  
 ربحية السهم  - ٢٠

 البيانات التالية :ربحية السهم األساسي والمنخفض على أساس  سابتحاتم 
 بآالف الرياالت السعودية  
 المنتهية في  للسنة  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
     رباحاأل 
      :ألغراض العائد األساسي للسهم الواحد 
 ١.١٨٤.٤٢٧    ٩٧٠.٣٧٩    من أنشطة االعمال الفترةدخل  
 ٩٨٨.٥٣٧    ٦٨١.٤٦٢     السنةصافي دخل  

     

 العدد   العدد  عدد األسهم 
       المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
 ١.٠٨٠.٠٠٠.٠٠٠    ١.٠٨٠.٠٠٠.٠٠٠    األساسي للسهم الواحد الربحألغراض  

 

  لسهم األساسي والمنخفض يتم بشكل متسق.إحتساب ربحية افإن  عادية وعلى هذا النحوالسهم خفيض لألليس هناك أي ت
 

 

  اإلرتباطات الرأسمالية  - ٢١

ة  ارتباطات رأسمالية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١يوجد على المجموعة بتاريخ   ٨٥تتمثل في الجزء غير المنفذ من عقود تطوير المشاريع والبالغ

 ). مليون لایر سعودي ١٠٧ :٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( 

 

 

 

 


