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 معلومات عامة  - 3

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

    .م (2111/./12هـ )الموافق 16/4/1421بتاريخ  1111161195
 

 

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

  .واألنشطة المرتبطة بها
 

أدنععاه طبيعععة نشععاط  مععذكور فععي االنشععاءات العامععة للمبععاني السععكنية والتجاريععة )اإلنشععاء واإلصععالح والهععدم والتععرميم (. مجموعععةتعمععل ال

 :لمجموعةة لالشركات التابع
 

بموجب السعجل التجعارق  ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، مسجلة في الرياضشركة ذات مسإولية محدودة –ت اركان للعقارشركة دار األ

السععكني والتجععارق وتقععديم  م( وتعمععل فععي تطععوير وتملععك العقععار2112/./22هععـ )الموافععق 1429/./25بتععاريخ  1111254163رقععم 

 يانة المباني السكنية والتجارية والمرافق العامة. وتشغيل وص دارةإخدمات 
 

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

، نشعاءسعكنية والتجاريعة )اإلم( وتعمل في المقاوالت العامة للمبعاني ال5/4/2112هـ الموافق )22/3/1429بتاريخ  111124.523رقم 

 الترميم(.و الهدم،  صالحاإل
 

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

 وتعؤجير واألسعتثمار فعي كشعراء وتملع مجعال م( وتعمعل فعي5/4/2112هـ الموافق )22/3/1429بتاريخ  111124.525التجارق رقم 

 .العقارات
 

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

 م( وتعمل في  اإلستثمار والتطوير العقارق.16/9/2112هـ الموافق )16/9/1429بتاريخ  1111256421رقم 
 

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

م ( وتعمععل فععي إدارة وصععيانة وتطععوير العقععار وشععراء األراضععي 1/11/2119هععـ الموافععق )  11/11/1431بتععاريخ  .11112.441

 والمقاوالت العامة.
 

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

 م ( وتعمل في االستثمار والتطوير العقارق. 19/11/2119هـ الموافق )  31/11/1431بتاريخ  11112.5449
 

شععركة تابعععة مملوكععة بالكامععل،  ،السععتثمارشععركة سععيادة لبالمعروفععة سععابقا   شععركة ذات مسععإولية محععدودة ، – دار صرركوك الدولٌررةشررركة 

م ( وتعمعل فعي  19/11/2119هعـ الموافعق )  31/11/1431بتاريخ  11112.5442مسجلة في الرياض بموجب السجل التجارق رقم 

 االستثمار والتطوير العقارق.
 

 أعاله. ةة المذكوروغير مباشر الشركات التابع رشكامل بشكل مبالبا شركة دار األركان للتطوير العقارقتمتلك  
 

 تتضمن موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركات التابعة المذكورة أعاله. المرفقة الموحدة إن هذه القوائم المالية 
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 اإلعداد أسس   4-3

ععن الهيئعة السععودية الصعادرة  ة العربيعة السععوديةفي المملك المتعارف عليهاالمحاسبة  اييرالموحدة وفقا  لمع  القوائم المالية تم اعداد

  .للمحاسبين القانونيين

 

 العرف المحاسبً   4-4

 ارية النشعاط باسعتثناءساس االستحقاق ومفهوم استمرأستخدام إيخية وبوفقا  لمبدأ التكلفة التار للمجموعة الموحدة  أعدت القوائم المالية

فعي شعركات  واالسعتثماراتلتعي يعتم قياسعها بالقيمعة العادلعة وا ةاة ألغعراض المتعاجرواإلسعتثمارات المقتنع مقايضات أسعار العمعوالت

 .جيلها وفقا  لطريقة حقوق الملكيةزميلة والتي يتم تس

 

  توحٌد الأسس    4-5

لتي تم ا( ةشركاتها التابعمجموعة )الالتي تسيطر عليها  منشآتالمالية للشركات وال قوائمللمجموعة الالموحدة   القوائم المالية تتضمن

 . 2114 ديسمبر 31 حتى تؤسيسها

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

، حسععب  سعتبعادالتعاريخ الفعلعي لإل حتعى لإلقتنعاءبشعكل كامعل معن التعاريخ الفعلعي  التابععة الشعركاتتعم توحيعد . مجموععةاقتصعادية لل

 االقتضاء.
 

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

قععة ، باإلضععافة إلععى التكععاليف المتعلكيععة المصععدرة والمطلوبععات المتكبععدة فععي تععاريخ التبععادلوأدوات حقععوق المل / المحولععة المسععتحوذة

فعي تعاريخ اإلقتنعاء  العادلعةالقيمعة ب مباشرة باإلقتناء. كمعا يعتم قيعاس الموجعودات والمطلوبعات المحعددة المقتنعاة واإللتزامعات المحتملعة

تظهر حقوق الملكية غير المسيطرة على أساس نسبة الملكية غيعر المسعيطرة معن  .نظر عن أق حقوق ملكية غير مسيطرةبصرف ال

ق خسائر الحقا  تخص حقوق الملكية غير المسيطرة وتتجاوز هذه الحقوق . وفي حال حدوث أالمعترف بها الموجودات والمطلوبات

 فيتم تحميلها على حقوق الملكية للشركة األم. 

 
لفة تك تسجيلها كشهرة. اذا كانت المحددة المقتناة يتم الموجوداتحصة المجموعة في صافي التي تتجاوز  قتناءاإلتكلفة إن الزيادة في 

  الععدخل قائمعةفععي  ةمباشعر يععتم تسعجيلهاقتنعاء( اإلخصعم علععى  ة المقتنعاة )المحععدد الموجعوداتالقيمعة الدفتريعة لصععافي  أقعل مععنقتنعاء اإل

 الموحدة.

 
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 أظهعرتالمحققعة الخسائر غير  تستبعد أيضا   .التوحيد في  مجموعةال

 حولة.الم
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 فً شركات زمٌلة ستثماراتإ      

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

 .للمستثمر به المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية المشاركة في القرارات خالل
 

ة فيما الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسب  المالية القوائمفي هذه  زميلةالشركات موجودات ومطلوبات النتائج وتم إدراج 

فعي  وحعدةالمفعي قائمعة المركعز المعالي االسعتثمارات فعي الشعركات الزميلعة ل تسج .عدا تلك الذق تم تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع

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

 المجموعة في تلك الشركات.
 

يعتم  اإلقتنعاءفعي تعاريخ  فعي الشعركة الزميلعة المحددة المقتناة جوداتالموحصة المجموعة في صافي  فوق قتناءاإلفي تكلفة  تجاوزأق 

ثمار. أق كجعزء معن هعذا االسعتتقييم اإلنخفاض فعي القيمعة لالستثمار ويتم  المسجلةضمن القيمة  كشهرة . تدرج الشهرة ااالعتراف به

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

 الموحدة. قائمة الدخلفي  يعترف بهقتناء( اإل
 

 

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

لمقابلعة  كاف   األحوال يتم تسجيل مخصص هذه فيحولة ولمالموجودات ا إنخفاض في قيمةلخسائر أدلة على وجود اقد توفر . الزميلة

 اإلنخفاض في قيمة هذه الموجودات.
 

 

 ممتلكات ومعدات  4-6

 إنخفاض في القيمة.  خسائر وأقستهالك المتراكم اإل بعد تنزيل بالتكلفة الممتلكات والمعدات تسجل

 

أساس حياتها العملية ، وعلى ) عدا األراضي ( للموجودات المقدرة القيمة المتبقية ناقص تكلفةال علىستهالك اإل يجرق إحتساب

  :نسب االستهالك التالية يجرق إحتساب، القسط الثابت، وذلك باستخدام طريقة المقدرة

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

 %25 سيارات
 %21 وأدواتمعدات 

 %25-%21 معدات مكتبية
 

 صعافي المحصعل معن اإلسعتبعادأحعد األصعول علعى أسعاس الفعرق بعين اإلستبعاد أو التخلص معن مة عن خسارة الناجالربح أو اليحدد 

 .الموحدة  ائمة الدخلقبها في  رفيعتو صلوالقيمة الدفترية لأل

 هنعاك أق إذا كعان سعة لتحديعد معاوالملمالمجموععة القيمعة الدفتريعة لموجوداتهعا  تراجعع ،الموحعدة  في كل تاريخ إعداد القعوائم الماليعة 

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

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

 ل.النقد التي ينتمي إليها األص لوحدة توليد لالستردادالقابل  المجموعة المبلغتقدر 

 القابععل إلععى المبلععغ  صععليععتم تخفععيض القيمععة الدفتريععة لألف ،المقععدر أقععل مععن القيمععة الدفتريععةإذا كععان المبلععغ القابععل لإلسععترداد لألصععل 

 كمصروف فورا . في القيمة خسارة اإلنخفاضبيتم اإلعتراف  سترداد.لإل

 

 

 



 شركة دار األركان للتطوٌر العقاري 

 ( شركة مساهمة سعودية) 
 

 )تتمة(الموحدة  إٌضاحات حول القوائم المالٌة
 4136مبر دٌس 53المنتهٌة فً للسنة 

 9 

 

 ات العقارٌة الممتلك 4-7

وأراضي مطورة قصيرة األجل محتفظ بها ألغراض البيع ومشاريع   العقارية بشكل رئيسي من مشاريع تحت التنفيذ الممتلكاتتتكون 

اإلنشعاء  قيعد تحت التنفيذ طويلة األجل وأراضي مطورة طويلة األجل واستثمارات فعي أراضعي تحعت التطعوير تشعمل مشعاريع عقاريعة

 د التطوير وأراضي تنتظر التطوير.قي ومشاريع أراضي

 

تكعاليف المعواد والعمالعة  القابلعة لإلسعترداد، أيهمعا أقعل. تشعمل التكلفعة الصعافية العقاريعة بالتكلفعة أو القيمعة الممتلكعاتجميعع   يتم تسجيل

وقعهععا وحالتهععا الحاليععة. ويععتم العقاريععة لم بالممتلكععاتيععتم تكبععدها للوصععول  المباشععرة وتكععاليف التمويععل والتكععاليف العامععة المحملععة التععي

ناقصععا  جميععع التكععاليف المقععدرة  سعععر البيععع التقععديرق تمثععل القيمععة القابلععة لإلسععترداد الحسععابي. احتسععاب التكلفععة بطريقععة المتوسععط

 االنتهاء ومصاريف البيع التي سيتم تكبدها. حتى

  
ويععتم توزيعهععا الععى  ،عقاريععة لععن تتحقععق خععالل اثنععي عشععر شععهرا  ال الممتلكععاتالعقاريععة هععي أن أغلبيععة  تلكععاتمللمن الععدورة التشععغيلية إ

 غير متداولة. وموجوداتمتداولة  موجودات
 

 استثمارٌة ممتلكات   4-8

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

، ) عدا األراضي والممتلكات تحت اإلنشاء ( مطروحا  منها القيمة المتبقية يتم إستهالك تكلفة األصل معترف بها.إنخفاض في القيمة 

 بإستخدام طريقة القسط الثابت ، وفقا  لنسب اإلستهالك التالية :

 %3 مباني
 

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

إععادة واتفاقيعات بترتيبعات البيعع  ، باسعتثناء تلعك التعي تتعلعقأواإلسعتبعاد البيعع لفتعرة الموحعدة  قائمعة العدخل فعي  يتم إثباتها و الدفترية

 .اإلستئجار

 

 أعباء التموٌل   .-4

فتعرة زمنيعة طويلعة  وهعي األصعول التعي تتطلعب ،المإهلعة ألصعولمباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتعاج ا العائدة التمويل تضاف تكاليف

إن  سعتخدام أو البيعع.فيعه جعاهزة لإل حتعى يحعين الوقعت العذق تكعون الموجعودات األصعول، إلى تكلفة ستخدام أوالبيعتصبح جاهزة لإلل

 .فيها االتي يتم تكبده السنة في قائمة الدخل الموحدة في  يتم إثباتهاخرى جميع تكاليف التمويل األ

 

  االدوات المالٌة  4-1

الترتيبعات التعاقديعة  فعيطرفعا  يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية فعي قائمعة المركعز المعالي الموحعدة عنعدما تصعبح المجموععة  

 لألدوات.

 

 الذمم المدٌنة      

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

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

ت أيععة خسععارة ويععتم إثبععامععن خععالل اسععتخدام حسععاب مخصععص  القيمععة الدفتريععة للععذمم المدينععة تخفععيضلشععروط االتفععاق األصععلي.  يععتم 

  .ةالموحد  الدخل قائمة في  القيمة في إنخفاض
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 وما فً حكمهالنقد       

تقعل ععن  لدى البنك وودائع أخرى قصيرة األجل  للمجموعة التي تستحق خالل فتعرةالنقد في الصندوق و وما في حكمهتضمن النقد ي

 .ثالثة أشهر
 

   اإلستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة

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

المتداولعة بالسعوق عنعد  أسععار الشعراءالموحدة، وبعد ذلك يتم تقييم اإلستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة على أساس 

الموحعدة. تسعجل األربعاح والخسعائر غيعر المحققعة والمحققعة معن بيعع إسعتثمارات مقتنعاة  يخ قائمعة المركعز المعاليانتهاء العمل فعي تعار

 .الموحدة لمتاجرة في قائمة الدخل ألغراض ا
 

 المالٌة تزاماتاإلل 

 سعالمية اإل اتالمرابحعو ميةاإلسعال الصعكوك االلتزامعات الماليعة الترتيبات التعاقدية. وتشعملوفقا لمضمون  المالية االلتزامات تصنف

 وحعدةالم الدخل  قائمةفي  تدرجالمباشرة و المعامالت ة المطفؤة تحميل تكاليفتكلفال على ا  يتم الحقا بناء بسعر التكلفة. أساسا   تسجلو

 .مدى عمر األداةعلى 
 

 
 

  ذمم دائنةال       

 .العمولة الفعليةباستخدام طريقة  بسعر التكلفة المطفؤة والحقا  دائنة بالتكلفة يتم إثبات الذمم ال
 

 

 مقاٌضات أسعار العموالت 

العادلة ضمن الموجعودات وذلعك عنعدما تكعون القيمعة العادلعة إيجابيعة،  ةقيمالالعادلة. تقيد  يتم قياس مقايضات أسعار العموالت بالقيمة

ع إلععى األسعععار المتداولععة بالسععوق وطععرق خصععم وضععمن المطلوبععات عنععدما تكععون القيمععة العادلععة سععلبية. تحععدد القيمععة العادلععة بععالرجو

 التدفقات النقدية وطرق التسعير، حسب ما هو مالئم. 
 

الموحعدة، ويعتم إدراجهعا   مباشرة في قائمة الدخل المحتفظ بها للمتاجرة تدرج التغيرات في القيمة العادلة لمقايضات أسعار العموالت

 في اإليرادات األخرى. 
 

 

 ات الملموسةانخفاض قٌمة الموجود  .-4

 إذاللتحقعق ممعا  موحعدة أوليعة كعل قائمعة مركعز معالي تاريخ يف الملموسة مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الشركةب المجموعةتقوم 

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

المحققعة للموجعودات  القيمعةالقيمعة المسعتردة تسعاوق  .لتحديعد معدى خسعائر االنخفعاض فعي القيمعة لتلك الموجعوداتردادها الممكن إست

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

  ة للموجودات إلعى القيمعة المسعتردة . يعتم إثبعات خسعائر اإلنخفعاض فعي قيمعة الموجعودات فعي قائمعة العدخلفيتم تخفيض القيمة الدفتري

 الموحدة . 

 
  

  باإلٌرادات عترافاإل   4-31

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

خعل التعؤجير، فيمعا يخعص د .المسعتلمة قيمعة بالاإليعرادات تقعاس . وإن المخاطر المهمة وفوائد الملكية ستنتقل إلى المشترقوعة المجم

 على فترة اإليجار. قسط الثابتاإليراد باستخدام طريقة ال تقوم المجموعة بإثبات
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 الزكاة  4-33

فععي المملكععة العربيععة  لنظععام الزكععاةل فتععرة ماليععة علععى إنفععراد وفقععا  ولكعع للسععنةالموحععدة   يععتم احتسععاب وتحقععق الزكععاة فععي قائمععة الععدخل

وتععالج الفروقعات معا بعين مخصعص الزكعاة  .العربط النهعائي إصعدارالمالية التعي يعتم خاللهعا  للسنةويعدل مخصص الزكاة  .السعودية

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

 المالية التي يصدر فيها الربط النهائي. السنةضمن  التقديرات المحاسبية وتدرج

 

 عمالت األجنبٌةال 4-34

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

ه تعبلموجعودات والمطلوبعات الماليعة المثا تحويعلتعتم موحعدة،  معاليمركعز يخ قائمعة ي كعل تعارالمعامالت. فع اريخائدة في تالصرف الس

الموجعودات والمطلوبعات  أمعاالموحدة.   بؤسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودق بالعمالت االجنبية

 بؤسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد التكلفة.  ت األجنبية فتتم ترجمتها إلى اللاير السعودقالغير مالية والمثبتة بالعمال
 

 

 النظامً اإلحتٌاطً 4-35

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

 إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كؤنصبة أرباح. ٪ من رأس المال.51االحتياطي إلى  لالمجموعة عن الخصم  عندما يص

 

 تعوٌضات نهاٌة الخدمة 4-36

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

 تكععاليف هععذهيععتم االسععتدراك ل ومععدة الخدمععة واسععتكمال الحععد األدنععى لفتععرة الخدمععة.هععائي باالسععتناد الععى أجععر الموظععف الن التعويضععات

 تسدد عند انتهاء خدمته.لموظف، ول األجر الحالي بمعدلفترة التوظيف التعويضات المستحقة خالل 
   

 تكالٌف منافع التقاعد 4-37

من أجعور المعوظفين . يعتم التعامعل معع وتحتسب كنسبة  تماعيةالمإسسة العامة للتؤمينات اإلجنظمة وفقا  أل بالمساهمةتقوم المجموعة 

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

المسعاهمة المحعددة كمصعروف  لتلك التي تنشؤ في خطة تقاعد مساهمة محددة . تحمل الدفعات الى خطط منافع التقاعد الخطط معادلة

 عند إستحقاقها.

 

 تؤجٌرالعقود  4-38

علعى أسعاس القسعط الثابعت علعى معدى فتعرة الموحعدة  العدخل قائمعةتشعغيلي علعى اليجعار اإل بموجعب عقعود المدفوعة ل االيجاراتتحم  

  .اإليجار
 

 

 

 

 ٌةالتشغٌل ارٌفمصال .4-3

التي  السنةفي  وحدةالدخل الم قائمةفي تحمل كمصاريف وية شغيلالت اريفمصال لتسجيلأساس االستحقاق المحاسبي مجموعة ال تتبع

 خالل تلك الفترات باستخدام التكلفة التاريخية. مصاريفالعلى  ألكثر من سنة ماليةالمصاريف المإجلة يتم توزيع يها. ف تتكبد
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 استخدام التقدٌرات  - 5

ديرات يتطلب استخدام التق في المملكة العربية السعودية عارف عليهالمعايير المحاسبة المت الموحدة وفقا    ماليةالقوائم ال إعدادإن 

محتملة في ، واإليضاحات عن الموجودات واإللتزامات ال المسجلةوجودات والمطلوبات الم مبالغ فتراضات التي تإثر علىواإل

 هذه التقديرات تستندأن  على الرغم منير. خالل فترة التقر المسجلةالموحدة ومبالغ اإليرادات والمصروفات   تاريخ القوائم المالية

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

 

 الجغرافٌة القطاعاتاألعمال وقطاعات   - 6

 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 األركان للمشاريع وتشمل دار ،ستراتيجي ونموذج األعمالاال لتخطيطامع تتماشى 

      

 المناطق الجغرافٌة 

لذلك،           المجموعة.  هاالعقارات التي تدير محفظة مستمدة من اجميع عائداتهو المملكة العربية السعوديةفي  حصريا   تعمل المجموعة

 إضافية. يةجغراف معلومات ال يوجد

 

 المنتجات والخدمات       

)"مبيععات  وبيع هعذه األراضعي غير المطورة األراضي على األساسية التحتية على تطوير البنيةأساسا   لمشاريع ل األركان دارتركز 

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

 اإليجار"(. إيرادإيرادات تؤجيرية )"

 

   : فيما يلي معلومات متعلقة بهذه المنتجات       
 

 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً   للسنة  
  4136  2113  

     من العملٌات اإلٌرادات

 459    1.111  الوحدات السكنية مبيعات
 2.222.221    45.653..4  مبيعات أراضي
 112.422    .346.84  تؤجير ممتلكات

 2.931.162    5.178.181  المجموع
 

 

 

 

 

         
     العملٌاتتكلفة 
 363    7.461  دات السكنيةالوح

 31.246..1    86..3.8.6  أراضي
 46.422    78.113  تؤجير ممتلكات

 .2.19...1    78.117..3  المجموع
 

     
     إجمالً الربح

 96    81..4  الوحدات السكنية
 1.191.135    .3.441.88  أراضي

 61.941    141..8  تؤجير ممتلكات
 1.153.1.1    477...3.4  المجموع
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 دائع قصٌرة األجل مع بنوكأ( و - 7

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  4136  2113  
     

 -  3.3.7.111  ,دائع اسالمية
 -  3.3.7.111  المجموع

 

لتعي تسعتحق وا 4صعكوك  لسعداد . إن تلك الودائع مخصصعة تحديعدا  2115فبراير  4مع بنوك وتستحق في  إن الودائع اإلسالمية هي

  .2115في فبراير 

 

 ذمم مدٌنة ، صافًب(  - 7
 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  4136  2113  

 6...1.362    5...83..3  عمالءذمم 
 ( 4.4.9)   (36.437)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 .1.364.29    1....6..3  المجموع
 

 .يضعااألرهعذه  صعكوكوالمضعمونة مقابعل  بيعع األراضعي  معن٪( ذمعم 95: 2113ديسمبر  31٪ )94الذمم المدينة حوالي  نضمتت

ععن األحكعام و الشعروط المرتبطعة بالعقعد و تعتقعد  زادتمليعون لاير سععودق  365تبلعغ  مدينعة مسعتحقةتتضمن على ذمعم  ،باإلضافة

 .اإلدارة أن المبلغ قابل للتحصيل بالكامل عند اإلستحقاق

 

 أخرىومصارٌف مدفوعة مقدماً  - 8

 آالف الرٌاالت السعودٌةب  

    4136     2113  

 419.411      3.651..    ضدفعات مقدمة لشراء أر

 39.564    35..43    وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما  

 14.624    -  ايرادات مستحقة

 12.312      34.115    دفعات مقدمة لمقاولين

 21..5    7.187    الموظفين وذممسلف 

 -  5.313    أ ( 6) إيضاح  للمتاجرة –استثمار قصير األجل 

 .2.42      4.683    لموردين دفعات مقدمة

 2    -  ( 15القيمة االيجابية لمقايضات أسعار العموالت ) إيضاح 

 36    58    أخرى 
 424.211  ..138.8  المجموع
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 للمتاجرة -قصٌر األجل  تثمار إس أ(

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

األوراق و أوراق الدين في التداول صندوقال مديرليسمح  ،إدارة المحفظة يةوبناءا  على اتفاق دوق (.في إدارة األصول ) مدير الصن

 :كما يلي السنةالمالية نيابة عن المجموعة. إن المعامالت خالل 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53 المنتهٌة فً  للسنة  

  4136    2113  

 -  ¤   4.581    السنةخالل  ى / المباعالمشتر
    4.581  - 

 -  ¤ 4.684    أرباح محققة
 -  ¤ (363)   عموالت
 -  ¤  6.813    المجموع
 -  ¤ (3711)   اتبسحوم /تحويالت

 -  ¤ 5.313    السنةالرصٌد فً نهاٌة 

 
ة عيودثل التي تمو( ال شيء : 2113  ديسمبر 31 ) 2114 ديسمبر 31لاير سعودق كما في مليون  3.2 مبلغ تتضمن االستثمارات

 .الحقة توقع استثمار هذه االموال في فتراتمن المو ،مدير الصندوق لدى بها ظحتفمنقدية 

 
  عالقة اتف ذاطرأ عم عامالتم - .

 : مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي واألرصدةإن المعامالت الجوهرية 

 عالقة : طرف ذو( المستحق من أ

 : ركة السعودية لتمويل المساكنالشمع  فيما يلي تفاصيل المعامالت

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً  للسنة  
    4136    2113  

 143    ¤ 365    السنةالرصيد ، بداية 
 -      71    مصاريف متكبدة

 -    (71)    المتحصل
 143    ¤ 365    السنةالرصٌد ، نهاٌة 

 

 

  :قةعالطرف ذو المستحق إلى ب( 

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

 :فيما يلي تفاصيل المعامالت.العقارق مع المجموعة بربح رمزق

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53فً  ةالمنتهٌ للسنة    

    4136    2113  
  192.111    3.8.468    السنةبداية  رصيد،ال

 ( 3.215)   (3.176)   إعادة تسديد المدفوعات المقدمة 
  1.961      3.441    أرباح محملة 

 196.246    3.7.834    السنةرصٌد، نهاٌة ال
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 عالقة  اتذ فاطرأمع أخرى ج( معامالت 

 .( بنك الخٌر بً.اس.س3ً

معع  تتوافعق استشاراتو ،، لتقديم االستشارات المالية العامة زميلةغير  شركةوهي  .سيبنك الخير بي.اس. ينبتعي المجموعة قامت

( ، هعي  16متضمنة في العذمم الدائنعة ) راجعع إيضعاح والإن تفاصيل المعامالت  .الحديثةالشريعة والدعم اإلدارق للصكوك الدولية 

 كما يلي : 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53فً  ةالمنتهٌ للسنة    

    4136  2113 
 -  3.4.8     السنةالرصيد بداية 

 55..8    -  السنة أتعاب ومصاريف محملة خالل
 ( .7.65)   ( 3.313 )  السنةمبالغ مدفوعة خالل 

 3.4.8    337    السنةالرصٌد ، نهاٌة 
 

 المملكة العربٌة السعودٌة  - ( الخٌر المالٌة4

تمثيعل ، و االستشعارات الماليعة العامعة تقعديمشعركة زميلعة ، ل ، المملكعة العربيعة السععودية الخيعر الماليعة بتعيين شعركةمت المجموعة قا

 ومراجععة التوافعق معع أحكعام الشعريعةوالهيئات القانونيعة األخعرى  يةالمال السوقلمتطلبات هيئة وتقديم المستندات نيابة عن المجموعة 

 متلكعات.ممن البعاطن لل / التؤجير التؤجيرو ( 3وقبل االغالق الجزئي للصكوك ) الحديثة إلصدارات الصكوك الدولية  والدعم االدارق

 كما يلي : إن تفاصيل المعامالت هي

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً  للسنة                 

  4136  2113 

  خالل العام  الغير مباشرة الرسوم والمصاريف
-    1.416 

  العاملة خالل رسوم وإيجارات محم 
 6.111  - 

  العامخالل  التسديدات المبلغ المدفوع /
(6.111)  

 
(1.416) 

 -  -  العامالرصٌد ، نهاٌة  
 

 31لمنتهيعة فعي ا  للسعنة معع المجموععة أو مسعاهمين معامالت أخرى مع الشركات التي لديها أعضاء مجلعس ادارة مشعتركينال يوجد 

 .2113و  2114 ديسمبر

 

 مشارٌع تحت التنفٌذ - 1

 :جلقصٌرة األ -مشارٌع تحت التنفٌذ  - أ

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  

    4136    2113  

 44.529    -  تطوير مباني سكنية وتجارية

 44.529    -  المجموع
 

بغعرض إععادة البيعع فعي  المجموععةعلى المشعاريع التعي تنفعذها المتكبدة  التكاليف ،قصيرة األجل -تمثل المشاريع تحت التنفيذ 

 المدى القصير.
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 :طوٌلة اآلجل -مشارٌع تحت التنفٌذ  - ب

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
    4136    2113  

 12.232..2    4.381.678  تطوير مباني سكنية وتجارية
 6.162.219    811..6..8  مشاريع تطوير أراضي

 .21.45..2    38.178..1  المجموع
 

 12ل والتعي لعن تكتمعل خعالل ا  للمجموععة وأراضعي مملوكعة جعل فعي مشعاريع سعكنيةطويلعة األ -تتمثل المشاريع تحت التنفيذ 

  .فاظ بها لتحقيق إيرادات مستقبلية، ويتم االحت شهرا  المقبلة

  ديسععمبر 31)  سعععودق لاير مليععون 33.32  بمبلععغسععالمية إ صععكوكأعبععاء  برسععملة مجموعععةرة الداقامععت إ ، السععنة خععالل

  التنفيذ. تحت مشاريع  ضمن مليون لاير سعودق ( 22.54:  2113
 

 استثمارات فً أراضً تحت التطوٌر - .

 بغععرض تطععوير األراضععياسععتحواذ بموجععب عقععود  أخععرىمععع أطععراف  ملكيععة المجموعععة المشععتركة ألراضععييمثععل هععذا البنععد 

 .: ال شيء( يمثل دفعة مقدمة لمشروع جديد2113ودق )مليون لاير سع 364.5ويتضمن مبلغ 
 

 ، صافً ممتلكلت إستثمارٌة   - 31
 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً   للسنة  
    4136    2113  
     ةتكلفال

 24.469..2    11.757..4  السنةفي بداية 
 -  ..3..5  تحويالت
 4.166    118.657  اضافات

 22.535..2    .36.36..5  السنةنهاية في 
 

     االستهالك المتراكم
 .61..6    ..5.1.  السنةفي بداية 

 68.611    74.113  السنةالمحمل خالل 
 ..5.1.    368.8.1  السنةفي نهاية  

 4.8.6.851  673..5.78  السنةالقٌمة الدفترٌة فً نهاٌة 
 

 

مليون لاير  5.2.1 :2113 ديسمبر 31مليون لاير سعودق )  5.2.1 كلفة أصلية تبلغتبأرض  يتضمن بند الممتلكات االستثمارية

 سعودق (.
 

 

 فً شركات زمٌلة استثمار  - 33
 %. 51 إلى% 15في تلك الشركات من  المجموعةغير مدرجة. تتراوح حصة  شركات أسهميمثل هذا البند استثمار في 

 

 كالتالي : إن حركة االستثمار في الشركات الزميلة هي
 

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً   للسنة  
    4136    2113  

 .44.15.  .61..6.  السنةالرصيد ، بداية 
 3.251  38.111  الحصة في الربح
 .41..4.  .85.61.  السنةالرصيد ، نهاية 
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 )تتمة(الموحدة  إٌضاحات حول القوائم المالٌة
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 1. 

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

 

     اسم الشركة
 نسبة الملكٌة  المبلغ المستثمر  

   بآالف الرٌاالت السعودٌة  

 %37  341.111    الشركة السعودية لتمويل المساكن 
 %56  314.111    المملكة العربية السعودية  –الخير المالية 

 %73  .747.76    العقارق  )أ(شركة خزام للتطوير 

   37.181    صافي –حصة االرباح المتراكمة 

   .85.61.    السنةالرصيد ، نهاية 
 

" معن هعذه القعوائم  عالقعة اتف ذاطعرأ" المععامالت معع  .إيضعاح ضعمن تم اإلفصاح عن تفاصيل المعامالت مع الشركات الزميلعة 
 .الموحدة  المالية

 

 ير العقععارق مععع شععركة جععدة للتنميععة والتطععوير العمرانععي، ووفقععا  و% فععي شععركة خععزام للتطعع51سععبة اسععتثمرت المجموعععة بن ( أ)
شعركة خعزام للتطعوير العقعارق مشعتركة بعين  عائعداتسعلطة إدارة النشعاطات الماليعة والتشعغيلية التعي تعإثر علعى إن ف للترتيبات

 عائعداتالتعؤثير فعي القعدرة علعى و للسعيطرة المطلقعةالسعلطة المتغيرة أو  العائداتالمساهمين، وبالتالي ليس للمجموعة الحق في 
لطريقعة حقعوق  خعزام للتطعوير العقعارق وفقعا  اب اسعتثمارات المجموععة فعي شعركة يتم احتسع وبناء  عليه، الشركة المستثمر بها،

 .الملكية
 

مليعون لاير  2.6و مليون لاير سععودق كحعق حصعرق للمشعاركة فعي مشعروع خعزام التطعويرق  251يتضمن هذا االستثمار  ( ب)
مليعون لاير  265سعودق كمسعاهمة فعي راس المعال مدفوععة بالكامعل نقعدا و سعاهمت شعركة جعدة للتنميعة و التطعوير العمرانعي 

تعتقععد االدارة انععه ال يوجععد أق انخفععاض فععي قيمععة  فععي شععركة تطععوير خععزام العقاريععة. رأسععماليهسعععودق قيمععة أرض كمسععاهمة 
 .مجموع االستثمار
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  ، صافً معداتممتلكات و - 34

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

 

 

  مبانيأراضي و

 تحسينات على 
 اإلجمالي  معدات مكتبية  دواتمعدات وأ  سيارات  مباني  مستؤجرة

 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 
بآالف الرياالت 

 ةالسعودي
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
 بآالف الرياالت 

 السعودية

             التكلفة

 191.126    41.112    13.536    9.251    .19.13    119.145    4136 ٌناٌر 3الرصٌد فً 

 811    811    -  -  -  -  لسنةاخالل  إضافات 

 ( 336 )  -  -  ( 336 )  -  -  لسنةااستبعادات 

 31..61    35.758    358..    .15..3    367..31    4136 دٌسمبر 53الرصٌد فً 
 

  3.3.7.4 

            

             اإلستهالك المتراكم

 16..116    32.965    13.442    9.242    ¤ 12.9.1    36.191    4136ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 5.8.3    7.7    .5    -  85    5.138     لسنةااستهالك 

 ( 336 )  -  -  ( 336 )  -  -  لسنةاخالل استبعادات 

 341.4.5    761..5    ..35.6    356..    ¤ 155..3    .31..5    4136 دٌسمبر 53الرصٌد فً 

             

             القٌمة الدفترٌة الصافٌة 

 ..3.4.    3.3.1    .7    4    6    1.151.     4136 دٌسمبر 53
             

             القيمة الدفترية الصافية 

 4.3.1.    1.153    94    2   .6    3.154.     2113 ديسمبر 31
  

 مليون لاير سعودق ( . 9.5:  2113  برديسم 31مليون لاير سعودق )   9.5بتكلفة أصلية  يضاأر ،يتضمن بند األراضي والمباني  
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 ، صافً مإجلة أعباء - 35
 

  التالي:كهي  السنةخالل  األعباء المإجلة حركة إن

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  دٌسمبر 53 المنتهٌة فً  للسنة  
    4136    2113  

 264    354   السنة بداية  ، الرصيد
 ( 132)   (354)  السنةاالطفاء المحمل على 

 132    -  السنة نهاية  ،الرصيد 
 

 ض اإلسالمٌةورقال - 36

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
    4136    2113  

 4.611.111    7.157.851   ¤  صكوك إسالمية

 1.329.321    11..3.1.1   مرابحة إسالمية

   ...36.631    5.929.321 
 ( 44..25)   (1....31)  ناقص : تكاليف معامالت غير مطفؤة   

 ..5.913.5    818.841..   السنةنهاٌة  –القروض اإلسالمٌة 
 ( 44.312.)   (4.361.186)  الجزء المتداول  – ض اإلسالميةوقرناقص : ال 
 5.159.269    7.671.786   طويلة األجل – ض اإلسالميةوقرال

     

 :اإلسالمٌة القروض معامالت تكالٌف) أ (       
 الرٌاالت السعودٌة بآالف  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً   للسنة  
    4136  2113  

 55.962    66..17   السنةبداية ، الرصيد 
 63.162    86..83   السنةضافات خالل اإل

 ( 64..5)   (3.875)  السنةالمرسمل خالل 
 ( 522..2)   (51.187)  السنة المحمل على اإلطفاء
 44..25    1....31   نةالسنهاية  ،الرصيد 
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 21 

 

 تحلٌل القروض :  
 صكوك إسالمٌة   

 مليار لاير سعودق من الصكوك اإلسالمية والتي تضم : 6تمثل 

والتي تم  ، ةدفاتر المجموعمسجلة في  ( من الصكوك اإلسالميةأمريكي دوالر مليون 451) سعودق مليار لاير 1.69  (1

 2114خالل عام حيث تم  1521وتستحق في  %5..11بسعر  (2) األركان صكوك الدولية إصدارها من قبل شركة دار

، مما أدى الى زيادة الرصيد القائم ليصبح  ( أمريكي دوالر مليون 23.43مليون لاير سعودق )  164.4 إعادة شراء 

 .2114ديسمبر  31في كما  (أمريكي دوالر مليون 416..1مليار لاير سعودق ) 1.523

، والتي تم  ةمسجلة في دفاتر المجموع ( من الصكوك اإلسالميةأمريكي دوالر مليون 451) سعودق مليار لاير 1.69 (2

 .1221وتستحق في  %5..5إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك المحدودة بسعر 

والتي تم  لمجموعة في دفاتر امسجلة ( من الصكوك اإلسالمية  أمريكي مليون دوالر 311مليار لاير سعودق )  1.12 (3

  .2116 وتستحق في % 5..5إصدارها من قبل شركة دار األركان صكوك المحدودة بسعر 

في دفاتر المجموعة  والتي تم إصدارها مسجلة من الصكوك اإلسالمية  (أمريكي مليون دوالر 411مليار لاير سعودق )  1.5 (4

 .2119في ق وتستح % 6.5ألركان صكوك المحدودة بسعر من قبل شركة دار ا
 

مة بالدوالر األمريكي . ونظرا  لمحدودية تقلبات اللاير السعودق مقابل الدوالر األمريكي وأعاله مق ذكورةمالسالمية اإلصكوك ال ان

 رف األجنبي .صفإنه ال يوجد تعرض لمخاطر ال

عقارات مملوكة من قبل بيع  وذلك منك إصدار تلك الصكو التي تم من خاللهاسعودية ال أس بي في شركةإن ربح اإلستثمار مستحق لـ

مع حق إعادة شراء ملكية  العقارق وشركاتها التابعة طويرشركة دار األركان للت مع هي لهذه الممتلكاتإن حقوق اإلنتفاع المجموعة. 

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

 (.15)إيضاح مإشر والتي من شؤنها تخفيض سعر العمولة الثابت ب مرتبطةيتضمن ترتيبات مقايضات أسعار عموالت  2115عام 
 

 . 2114 ديسمبر 31كما في  إلتزمت بها المجموعة  والتي مالية تعهداتتتضمن إتفاقيات الصكوك 
 

 إسالمٌة مرابحة

 عقارية، علىالممتلكات المضمونة مقابل بعض  ودولية، محليةتجارية  بنوكمن  ثنائية مرابحة تسهيالتالمرابحات اإلسالمية  مثلت

هذه التسهيالت تتكون من فترات طويلة األجل وقصيرة األجل تتراوح  واعتمادات مستندية.وخطابات ضمان  ات إسالميةشكل مرابح

تسدد على شكل دفعة واحدة ودفعات تسديد بشكل ودفعات دوارة،  دفعات سنويةسنوات مع جداول سداد مختلفة مثل  4أشهر إلى  6من 

 كما هو مفصل أدناه : ،  ربع أو نصف سنوق

 ملخص المرابحات :

 طوٌل األجل قصٌر األجل الرصٌد القائم تارٌخ االستحقاق
 بآالف الرٌاالت السعودٌة 

2115 11.6..   11.6.. - 
2116 584..3. 3.1.156 3.4.114 
2112   4..5183.6 578..16 3.1.1.814  
 3.1.1..11 858.137 3.464..87 

 

 .2114 ديسمبر 31في  كماالمجموعة زمت بها تلاوالتي مالية  تعهدات التسهيل اتفاقياتتتضمن  
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 مقاٌضات أسعار العموالت    - 37

المحسوبة  المتغيرةتة مع سعر العمولة على تبادل التزام سعر العمولة الثاب، من خالل ترتيب يتوافق مع الشريعة ، وافقت المجموعة 

عقدين جديدين لتسهيالت مقايضات أسعار العموالت الحالية مع  ، استبدلت المجموعة2112. في يوليو على المبالغ االسمية األساسية

وتستحق في  ، لكل عقد مليون دوالر أمريكي ( 225)  مليون لاير سعودق 5..243 بالغة بقيمة أسمية مقايضة مستندة لمإشر أداء

بموجبه تقوم بنوك الطرف المقابل بشكل دورق بإحتساب نسبة العمولة العائمة كل منها على أساس مإشر االداء  ، 2115فبراير  12

على أساس نصف  المالية لألوراقإن وجدت فيما يتعلق بسعر العمولة الثابتة األصلية  ،، وتسديد قيمة الفروقات السنةالمخصصة لهذه 

 .% على التوالي لهذه المإشرات المرتبطة بتسهيالت المقايضة 12.55% و5..11الحد األعلى لمإشر االداء هو  سنوق. إن
 

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

 % . 12.55مإشرات الشركة والذق تخطى معدله 
 

لمحاسبة تغطية المخاطر وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ا تنطبق عليهاوالتي ال  لهذه االتفاقية بلغت القيمة العادلة المتراكمة

دوالر أمريكي (. وبلغ  ألف 1.5)  لاير سعودق ( ألفين: 2113 ديسمبر 31أمريكي ( ) دوالر  ال شيء)  لاير سعودق ال شيءمبلغ 

في قائمة دوالر أمريكي ( وقد تم االعتراف به كمصروفات أخرى  ألف 1.5لاير سعودق )  ألفينمبلغ  للسنةالقيمة العادلة التغير في 

 (.2113 ديسمبر 31 المنتهية في للسنةدوالر أمريكي (  مليون .2.6مليون لاير سعودق )  11.13 )       الدخل  الموحدة
 

 ذمم دائنة   - 38
 دٌةبآالف الرٌاالت السعو    
  4136  2113  

 435..15    368.1.7   لونمقاو
 22.494    36.141  ) أ ( موردون

 -  415..  دفعات مقدمة من عمالء
 21.169    514  أخرى

 192..26    811..38  المجموع
   

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

 مصارٌف مستحقة وأخرى   - .3

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
  4136    2113  

 611.245    816.557  (ج)  مخصص زكاة
 24.5.9    .15.11  أعباء صكوك إسالمية
 49..35    5.6..8  ايرادات غير محققة
 62.399    ..57.5  توزيعات أرباح دائنة

 .43..1    41.743  أعباء مرابحات إسالمية
 13.233    34..37  مصاريف مستحقة

 221.242    148.788  المجموع
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 مخصص الزكاة    

 العناصر االساسية لوعاء الزكاة هي كما يلي : أ(     

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 2113  4136  وعاء الزكاة

 62..11.616    36..33.816    رأس المال واالحتياطي النظامي في بداية السنة
 .1..522    737..71    المخصص في بداية السنة بعد طرح المبالغ المدفوعة خالل السنة

 11.123.    7.4.444    /ب (.1صافي الدخل المعدل للسنة )إيضاح 
 4.694.591    .1...7.51    االرباح المبقاة بعد التوزيعات 

 34.629.    673.5.6    المرابحة االسالمية
 511..1.62    4.134.711    الصكوك االسالمية 

 322..21.11    43.651.674    مجموع وعاء الزكاة 
     :الخصومات 

 ( 21.434.431)   ( 3.1...44.4 )  مجموع الخصومات بعد التعديل 
 ( 142..41)   ( 31..161 )  وعاء الزكاة

 522..1    36.141    للسنة المقدرمخصص الزكاة 
 

 صافي الدخل المعدل للسنة ب(

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  صافً الدخل المعدل

  4136  2113 

 692.991    737..71  دخل السنة قبل الزكاة
 2.133    .1..4  مخصصات 

 11.123.    7.4.444   صافً الدخل المعدل
 

 ج(  إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي:

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53للسنة المنتهٌة فً   

  4136  2113 

 644.169    811.467   السنةبداية  ،صيد الر
 522..1    36.141    التقديرية للسنة الحاليةالزكاة 

 ( 61.352)   (51..31)  المدفوع خالل السنة

 611.245    816.557   ، نهاٌة السنة المقدرمخصص الزكاة 
 

عل ى الس نتٌن  ا  إعتراض  الشركة قدمتقد و 3002 حتىو  3002 من عن السنواتمن مصلحة الزكاة والدخل  الربط الزكويإستلمت الشركة  (د

اإلضافً قد تم اإلعتراض علٌه من قبل  العبءاحتساب  علٌه بناء   ساس الذي تمإن األ .أعباء زكوٌة إضافٌة تتضمناوالتً  3002و  3002

م ن المتخ ذة  اتءواالج را عتراض المقدملإل. تعتقد اإلدارة بان النتٌجة النهائٌة قبل مصلحة الزكاة والدخلالرد من بإنتظار  مازالتوالشركة 

لمقابل ة أٌ ه   كافٌ ة اس تدراكها تعتب رمع ذلك فان المخصص ات الت ً ت م  ، حالٌةال فً المرحلة به ال ٌمكن تحدٌدها بشكل موثوق قبل الشركة 

ن تق دٌم االق رار إ 3000و  3000 ع ن الس نتٌنتستلم الشركة الربط الزكوي من مصلحة الزك اة وال دخل  . لم إذا تطلب األمرالتزام اضافً 

 .من قبل الشركة عداداإلقٌد  3002و  3003 عامًل الزكوي الموحد 
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 الخدمة نهاٌة تعوٌضاتمخصص  - 31

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

 بآالف الرٌاالت السعودٌة  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً   للسنة  

    4136    2113  

 16.5.5    561..3   السنةبداية  ،الرصيد 

 2.133    .1..4   السنةخالل  المصاريف المحمل على

 ( 1.361)   (3.733)  السنةالمدفوع خالل 

 342..1    31.766   السنة، نهاٌة الرصٌد 
 

 
 

 أس المالر  - .3

 لاير سععودق للسعهم الواحعد، 11مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمعة  من فئة واحدة، سهم عادق 1.121.111.111لدى الشركة  

 .والتي ال تتمتع بؤحقية دخل ثابت

  

 ربحٌة السهم  - 41

 البيانات التالية :ربحية السهم األساسي والمنخفض على أساس  سابتحاتم 

 ودٌةبآالف الرٌاالت السع  
 دٌسمبر 53المنتهٌة فً   للسنة  
    4136    2113  
     رباحاأل 
      :ألغراض العائد األساسي للسهم الواحد 
 9.1.3.9    36...3.13  من أنشطة االعمال السنةدخل  
 621.462    7.6.8.7  السنةصافي دخل  

     

 العدد   العدد  عدد األسهم 
       األسهم العادية المتوسط المرجح لعدد 
 1.121.111.111    1.121.111.111    األساسي للسهم الواحد الربحألغراض  

 

 إحتساب ربحية السهم األساسي والمنخفض يتم بشكل متسق.فإن وبالتالي عادية السهم خفيض لألليس هناك أق ت       
 

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر - 12

ذات  أطرافالنقد وأرصدة البنوك، والمستحق من  :الموجودات والمطلوبات المالية، وتشمل الموجودات الماليةمن ة تتكون األدوات المالي

عالقة  ذو طرفالذمم الدائنة والمستحقات والمستحق إلى ، بينما تشمل المطلوبات المالية عالقة والذمم المدينة والذمم المدينة األخرى

 والقروض اإلسالمية.
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 ئتمانمخاطر اال

 مخاطر االئتمان هي عبارة عن الخسارة المالية للمجموعة في حال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته التعاقدية،

 وتنشؤ بشكل أساسي من األرصدة لدى البنوك والمستحق من جهات ذات عالقة والذمم المدينة والذمم المدينة األخرى.

أرصدتها في عدد من المإسسات المالية ذات القدرات االئتمانية العالية ولديها سياسة للحد من حجم أرصدتها  تقوم المجموعة بإيداع

 المودعة في كل مإسسة مالية.

" ولكن في بعض الحاالت تكون هناك جداول دفع لبعض عدم وجود ائتمانتخضع الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى لشروط "

يطلبون الدفع على فترات مختلفة، وفي هذه الحاالت تكون المجموعة معرضة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمبلغ المستحق  العمالء أو

بتؤجيل التسليم النهائي أو حيازة الممتلكات للتقليل من المخاطر حتى يتم دفع  ةمن هإالء العمالء، غير أنه في هذه الحاالت تقوم المجموع

قا للعقد، ويتم بصفة دورية إكمال مراقبة األرصدة ومتابعتها وبالتالي يكون تعرض المجموعة للخسائر محدودا مع المبلغ بالكامل وف

 وجود مخصصات مناسبة للمبالغ التي ال يمكن تحصيلها، عند الحاجة لذلك.

 

 مخاطر معدالت العمولة

إعادة التفاوض حول األدوات المالية التي تتؤثر باألوضاع المالية تتعلق مخاطر معدالت العمولة بالتغير في معدالت العمولة المتاحة عند 

المجموعة معرضة لمخاطر معدالت العموالت فيما يتعلق بتعهدات العمولة العائمة التي يتم الموافقة عليها  إن .الحالية للسوق العالمي

 من بنوك محلية.وتسهيالت المرابحة اإلسالمية األخرى )قروض متجددة( التي يتم الحصول عليها 

 

يتم إعادة التفاوض حول معدالت القروض المتجددة قصيرة األجل عند تجديد كل عرض للحصول على أفضل معدل عمولة لعكس 

 المواصفات المالية للمجموعة وتصورها للمخاطر.

 

تعتمد معدالت العمولة والعمولة، لدى المجموعة اتفاقية مقايضة أسعار عمولة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلدارة مخاطر معدالت 

للقروض العالمية للمجموعة على أسعار ليبور في حين تعتمد قروضها المحلية على أسعار سايبور، وبالتالي فإن التعرض لمخاطر 

 العموالت لدى المجموعة متفاوت وفقا للتغيرات في أسعار ليبور وسايبور.

 

 مخاطر السٌولة

الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة  ت في االعتراف بالموجودات أولصعوبا المجموعةهي مخاطر تعرض 

 باألدوات المالية. 

تدار مخاطر السيولة عن طريق التؤكد بشكل دورق من توفر األموال والتدفقات النقدية الناشئة عن االعتراف بالموجودات لمقابلة أية 

 التزامات حالية ومستقبلية. 
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 اطر العمالت األجنبٌةمخ

 هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

العملة  حيث أن عرضة لمخاطر عمالت جوهريةم غيرتراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية وتعتقد أن المجموعة 

 للاير السعودق وهو ثابت حاليا بهامش بسيط مقابل الدوالر األمريكي.الرئيسية التي تتعامل بها المجموعة هي ا

 

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة 

تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك و بشروط تعامل عادلة. وحيث أنه يتم إعداد 

تاريخية، فقد تظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة، وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة القوائم المالية الموحدة وفقا للتكلفة ال

 للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية.
 

 

  اإللتزامات  - 44

 21المنفعذ معن عقعود تطعوير المشعاريع والبالغعة الجعزء غيعر  قيمعة تتمثعل فعي التزامعات 2114 ديسمبر 31 كما فييوجد على المجموعة 

مليعون لاير  4.بقيمعة األداء معن خعالل كفالعة مصعرفية بوااللتزام  ،مليون لاير سعودق ( 25 :2113  ديسمبر 31لاير سعودق )  مليون

 .مليون لاير سعودق( 4.: 2113ديسمبر  31) ذمم محصلة مقابل

   

 


