


























 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۲ 
 

 

 معلومات حول الشركة والنشاطات ۱
 

شركة المراكز العربیة ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مقفلة مسجلة في مدینة الریاض، المملكة العربیة السعودیة بالسجل 
م). یقع المكتب الرئیسي المسجل في ۲۰۰٥مایو  ۱٥ھـ (الموافق ۱٤۲٦ربیع الثاني  ۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۰۹۱۷۷التجاري رقم 

 ، المملكة العربیة السعودیة.۱۱۳۳۳، الریاض ۳٤۱۹۰٤ل، ص.ب. حي النخی
 

ھـ ۱٤۳۹محرم  ۸تم تعدیل الكیان القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة سعودیة مقفلة اعتباراً من 
 م).۲۰۱۷سبتمبر  ۲۸(الموافق 

 
یة (تداول) وتم تغییر الوضع النظامي للمجموعة من م، أصبحت الشركة مدرجة في سوق األسھم السعود۲۰۱۹مایو  ۲۲في 

 شركة مساھمة مقفلة إلى شركة مساھمة سعودیة.
 

یتمثل النشاط الرئیسي للشركة والشركات التابعة لھا المذكورة أدناه (ویشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة") في شراء األراضي 
اإلیجار لصالح الشركة وأعمال المقاوالت للمباني السكنیة والتجاریة ویشمل  إلقامة المباني علیھا وتطویرھا واستثمارھا بالبیع أو

ذلك الھدم والترمیم والحفر وأعمال الصیانة. كما یشتمل على صیانة وتشغیل وإدارة المراكز التجاریة والمنتجعات السیاحیة 
 یة والمستشفیات.والفنادق والمطاعم وإدارة وتشغیل المعارض المؤقتة والدائمة والمجمعات السكن

 
ً بالشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة كما في  م:۲۰۱۸مارس  ۳۱م و ۲۰۱۹مارس  ۳۱فیما یلي بیانا

  
 نسبة الملكیة ٪ 

 مباشرة )۱اسم الشركة التابعة (
غیر 
 )۲مباشرة (

   
 %٥ %۹٥ شركة مراكز الریاض المحدودة

 %٥ %۹٥ شركة البوارج العالمیة للتنمیة واالستثمار العقاري 
 %٥ %۹٥ شركة المكارم العالمیة للتنمیة العقاریة 

 %٥ %۹٥ شركة مجمع عیون الرائد التجاریة 
 %٥ %۹٥ شركة عیون البساتین التجاریة 

 وشركاهشركة القصیم للمشاریع الترفیھیة والتجاریة ألصحابھا عبد المحسن الحكیر 
٥۰% -- 

 %٥ %۹٥ شركة مجمع الیرموك التجاریة المحدودة 
 %٥ %۹٥ شركة اإلرث المتین للمقاوالت 

 %٥ %۹٥ )۲شركة أركان سالم للعقارات والمقاوالت المحدودة (
 %٥ %۹٥ شركة مجمع العرب المحدودة 

 %٥ %۹٥ شركة مجمع عزیز التجاریة المحدودة 
 %٥ %۹٥ شركة مجمع الظھران التجاریة المحدودة 

 %٥ %۹٥ شركة مجمع النور التجاریة المحدودة 
 %٥ %۹٥ شركة مجمع الیاسمین التجاریة 

 %٥ %۹٥ شركة مجمع الدمام التجاریة المحدودة
 %٥ %۹٥ شركة مجمع الملز التجاریة المحدودة

 %٥ %۹٥ شركة مجمع الحمراء التجاریة المحدودة 
 %٥ %۹٥ شركة اإلرث الراسخ للمقاوالت

 
)i( .إن جمیع الشركات التابعة ھي شركات ذات مسؤولیة محدودة تم تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة 
)ii( .إن الملكیة غیر المباشرة مملوكة من خالل ملكیة مشتركة ضمن المجموعة 

 
  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۱۳ 

 

 اإلعداد والعرضأسس  ۲
 

 بیان االلتزام 
 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 
المالیة النظامیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة أعدت المجموعة قوائمھا 

السعودیة للمحاسبین القانونیین ومتطلبات نظام الشركات السعودي ونظام الشركة األساسي المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالیة 
م، ۲۰۱۹مارس  ۳۱م. بالنسبة للسنة المالیة المنتھیة في ۲۰۱۸مارس  ۳۱ة المنتھیة في وذلك لجمیع الفترات حتى وبما فیھا السن

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي بدالً من معاییر الھیئة السعودیة  تقوم المجموعة بإعداد قوائمھا المالیة الموحدة النظامیة وفقا
محاسبة المتعارف علیھا سابقاً" في ھذه القوائم المالیة الموحدة إلى للمحاسبین القانونیین. یتم اإلشارة إلى مصطلح "معاییر ال

 معاییر المحاسبة المتعارف علیھا الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین قبل تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي.
 

م وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر ۲۰۱۸مارس  ۳۱لمنتھیة في وكانت المجموعة تقوم في السابق بإعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة ا
المالي بھدف إدراجھا في نشرة االكتتاب المعدة ألغراض الطرح العام األولي، وعلیھ فقد قامت بتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر 

الیة األولى للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي في ھذه القوائم المالیة. وعلیھ، فإن ھذه القوائم المالیة ال تعتبر القوائم الم
المالي. ومع ذلك، وحیث أن ھذه القوائم المالیة ھي القوائم المالیة النظامیة األولى للشركة المعدة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر 

ة المتعارف علیھا سابقاً إلى المعاییر المحاسب معاییر) یعرض شرحاً یصف كیفیة تأثیر التحول من ٦المالي، فإن اإلیضاح رقم (
م على المركز المالي واألداء المالي ۲۰۱۸مارس  ۳۱الدولیة للتقریر المالي عند إعداد القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في 

 والتدفقات النقدیة المسجلة للمجموعة.
 

 أسس القیاس وعملة العرض والنشاط
 

المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس االستثمارات األخرى بالقیمة العادلة ومكافأة نھایة تم إعداد ھذه القوائم 
الخدمة للموظفین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة. یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة بالریال السعودي الذي یعتبر 

 عملة النشاط الرئیسیة للشركة.
 

 التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة  ۳
 

یتطلب اعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من االدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ 
ھذه التقدیرات واالفتراضات  المبینة لإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات في تاریخ التقریر. إال أن عدم التأكد من

قد یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في المستقبل. تستند 
التقدیرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار 

كام حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة عن غیرھا من المصادر. یتم مراجعة التقدیرات األح
واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 

ھا مراجعة التقدیرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المعدلة تؤثر التقدیرات أو في الفترة التي یتم فی
 على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۱٤ 

 

 التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة (یتبع) ۳
 

 التقدیرات واالفتراضات 
 

االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات في تاریخ التقریر وفیما یلي 
والتي لھا أثر كبیر یؤدي إلى فروق مادیة في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالیة الالحقة: استخدمت 

ت المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات المجموعة ھذه االفتراضات والتقدیرا
القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ الخارجة عن سیطرة المجموعة. یتم عكس 

 ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.
 

 یمة الموجودات غیر المالیةاختبار االنخفاض في ق
یحدث االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة ألصل أو وحدة تولید النقد القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القیمة 

یع إلى المعطیات العادلة ناقًصا تكالیف البیع والقیمة قید االستخدام، أیھما أكبر. یستند احتساب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف الب
المتوفرة من معامالت المبیعات قید التنفیذ في معامالت بشروط تجاریة بحتة لموجودات مماثلة أو استنادًا إلى األسعار المعروضة 
في السوق ناقًصا التكالیف اإلضافیة لبیع األصل. یستند احتساب القیمة قید االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. 

التدفقات النقدیة من الموازنة لفترة الخمس إلى ثماني سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا  تؤخذ
المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي سوف تعزز من أداء وحدة إنتاج النقد التي یتم اختبارھا. إن المبلغ القابل 

البنود حساسیة لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدیة  لالسترداد ھو أكثر
 المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل.

 
 المخصصات

تقدیرات احتمالیة التدفقات النقدیة الخارجة. تعتمد المخصصات بطبیعتھا على التقدیرات وتقییمات استیفاء ضوابط اإلثبات بما فیھا 
وتستند مخصصات الدعاوى القضائیة على تقدیر التكالیف مع األخذ باالعتبار االستشارات القانونیة والمعلومات األخرى المتاحة 

تدفقات النقدیة في الوقت الحالي. كما تتضمن مخصصات إنھاء الخدمة وتكالیف الخروج، إن وجدت، أحكام اإلدارة في تقدیر ال
الخارجة لتكالیف خروج أخرى. وتتضمن مخصصات المطلوبات غیر المؤكدة أفضل تقدیر لإلدارة الحتمالیة التدفقات النقدیة 

 الخارجة.
 

 االفتراضات طویلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفین 
المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. تمثل مكافأة نھایة الخدمة للموظفین االلتزامات التي سیتم سدادھا في 

یتطلب من اإلدارة إجراء المزید من االفتراضات المتعلقة بالمتغیرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزیادة في الرواتب ومعدالت 
مجموعة بالتشاور مع خبراء الوفیات ومعدل دوران الموظفین وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. وبشكل دوري، تقوم إدارة ال

اكتواریین خارجیین بخصوص ھذه االفتراضات. یمكن أن یكون للتغیرات في االفتراضات األساسیة تأثیر ھام على التزامات 
 المنافع المتوقعة و/أو تكالیف منافع الموظفین المحددة الدوریة المتكبدة.
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۱٥ 

 

 الھامة (یتبع)التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة  -۳
 

 التقدیرات واالفتراضات (یتبع)
 

قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة: االفتراضات الرئیسیة في تحدید المتوسط المرجح لمعدل 
 الخسارة

اإلدارة تضع باعتبارھا أیًضا العوامل یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة للعمیل. إال أن 
التي قد یكون لھا تأثیر على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلقة بعوامل اجتماعیة اقتصادیة 

اء تغیرات أخرى. تستند ھذه التقدیرات إلى افتراضات تتعلق بتلك العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلیة، مما یتترب علیھ إجر
 مستقبلیة في انخفاض القیمة.

 
 األعمار اإلنتاجیة للعقارات االستثماریة والممتلكات والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للعقارات االستثماریة والممتلكات والمعدات الخاصة بھا بغرض احتساب 
باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ 

الموجودات. تقوم المجموعة بالمراجعة الدوریة لألعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك للتحقق من توافق طریقة وفترة 
 االستھالك مع النموذج المتوقع للمنافع االقتصادیة للموجودات.

 
 مة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیةاألحكام الھا

 
 لألحكام الھامة التالیة أكبر تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموحدة:

 
 مكونات العقارات االستثماریة والممتلكات والمعدات 

والممتلكات والمعدات، بطریقة القسط الثابت على مدى تستھلك موجودات المجموعة، المصنفة ضمن العقارات االستثماریة 
أعمارھا اإلنتاجیة. عند تحدید العمر اإلنتاجي لألصل، یتم تقسیمھ إلى مكونات ھامة بحیث یتم استھالك كل مكون ھام بشكل 

 منفصل.
 

أھمیة المكون، فإن اإلدارة تأخذ یتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الھامة للموجودات الكبرى، وأثناء تحدید 
في االعتبار األھمیة الكمیة لھذا المكون وكذلك العوامل النوعیة مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط بھ، 

 وطریقة االستھالك، ودورة االستبدال / جدول الصیانة.
 

 تحدید السیطرة والتأثیر الھام 
 أحكام اإلدارة عند تقییم السیطرة على الشركات التابعة الموحدة:

إن الشركات التابعة ھي جمیع الشركات المستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسیطر على 
دیھا حقوق في العوائد المتغیرة الناتجة من ارتباطھا بالشركة المستثمر منشأة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنھا لمخاطر أو یكون ل

فیھا وكذلك عندما یكون لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على قیمة تلك العوائد من خالل 
 قدرتھا على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فیھا.

 
ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى وبشكل عام، 

المجموعة حقوق تصویت مساویة أو أقل من األغلبیة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة الحقائق 
ا إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك الترتیبات والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند التأكد فیم

 التعاقدیة وغیرھا التي لھا أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فیھا. 
 

شطة ذات العالقة إن تحدید سیطرة المجموعة یتوقف أیضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطریقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألن
 وحقوق المجموعة في الشركات المستثمر فیھا. 
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 التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة (یتبع) . ۳
 

 األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة (یتبع)
 

التصویت، فإنھا قد تظل المساھم األكبر الوحید ولدیھا ٪ من حقوق ٥۰في بعض الحاالت التي تمتلك فیھا المجموعة أقل من 
حضور وتمثیل یعطیھا السلطة لتوجیھ األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فیھا، ال یمتلك المساھمون اآلخرون حقوق 

صویت بشكل تصویت كافیة وسیطرة تمكنھم من رفض توجیھات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساھمین آخرین تعاونوا للت
 جماعي وقاموا بالتصویت ضد المجموعة.

 
أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بین جمیع الشركات المستثمر فیھا (عندما تكون لدى المجموعة أغلبیة مساویة أو أقل من  

على التأثیر على  أغلبیة حقوق التصویت) ضمن ھیكل المجموعة والمتواجدة في مدن المملكة العربیة السعودیة وقدرة المجموعة
العوائد المتغیرة للشركات المستثمر فیھا من خالل تقدیم مختلف الخدمات الرئیسیة للشركات المستثمر فیھا، وعالقة المجموعة 
     بالمنشآت األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فیھا، وتعیین بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة.

 
 على االعتبارات المذكورة أعاله، تعتقد إدارة المجموعة بـ: وبناء 

وجود نمط من الممارسات السابقة والحالیة لمشاركة المجموعة في األنشطة ذات العالقة لھذه الشركات المستثمر فیھا مما  •
 ر فیھا.ینتج عنھ تأثیر على عوائدھا ویشیر أیضا إلى مصلحة غیر سلبیة للمجموعة في ھذه الشركات المستثم

قیام المجموعة بخلق بیئة عمل ممیزة لھذه الشركات المستثمر فیھا وخلق عالقات متبادلة مع المجموعة أدت إلى الحكم بوجود  •
 "سیطرة".

 
وبالتالي، قامت المجموعة بتوحید تلك الشركات المستثمر فیھا والتي تستوفي الشروط المذكورة أعاله كجزء من القوائم المالیة 

 لمجموعة.الموحدة ل
 

 أحكام اإلدارة عند تقییم التأثیر الھام على الشركات المستثمر فیھا:
٪ فأكثر واعتقاد اإلدارة بأنھ ال یوجد ۲۰كان من الضروري الحكم خاصة عندما یوجد للمجموعة حصة وحقوق تصویت بنسبة 

 للمجموعة سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه الشركات المستثمر فیھا.
 

بالنسبة لھذه الشركات المستثمر فیھا، خلصت إدارة المجموعة إلى أنھا تمارس "تأثیراً ھاماً" وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. یعرف التأثیر الھام بأنھ القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالیة 

كة المستثمر فیھا ولیس "سیطرة" أو "سیطرة مشتركة". تقدم المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة والتشغیلیة للشر
 العربیة السعودیة مؤشرات مختلفة عن "التأثیر الھام"، بما في ذلك التمثیل في مجلس اإلدارة والمشاركة في صنع القرار.

 
تماعات العامة للشركات المستثمر فیھا، وكذلك تمثیل المجموعة في مجالس وبفضل حقوق ملكیة المجموعة في حضور االج

إدارات ھذه الشركات المستثمر فیھا ومشاركة المجموعة في صیاغة السیاسات التشغیلیة والمالیة وعملیات صنع القرار، تعتقد 
 ة الزمیلة").اإلدارة أن المجموعة تمارس تأثیراً ھاماً على ھذه الشركة المستثمر فیھا ("الشرك

 
 تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ھذا االستثمار في الشركة الزمیلة بطریقة حقوق الملیكة.
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 المعاییر الصادرة لكنھا غیر ساریة بعد  -٤
 

تزم فیما یلي المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. تع
 المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إذا انطبق ذلك، عند سریانھا.

 

 : عقود اإلیجار۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

الحالي "عقود االیجار" والتفسیر  ۱۷م ویحل محل معیار المحاسبة الدولي ۲۰۱٦في ینایر  ۱٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي 
عقود التأجیر التشغیلي  ۱٥ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة السابقة "تحدید ما إذا كان  ٤الدولي 

تقییم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار. سیؤثر  ۲۷الحوافز وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة السابقة  -
 غیلي الخاصة بالشركة.المعیار بشكل أساسي على محاسبة عقود التأجیر التش

 
مبادئ اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار. یتطلب المعیار الدولي  ۱٦یفّصل المعیار الدولي للتقریر المالي 

لي من المستأجرین إثبات جمیع عقود اإلیجار في الغالب في قائمة المركز المالي كتمییز بین عقود التأجیر التشغی ۱٦للتقریر المالي 
. وبموجب المعیار الجدید، یتم إثبات األصل (حق استخدام ۱۷والتمویلي حیث أنھا لم تعد منطبقة بموجب معیار المحاسبة الدولي 

البند المستأجر) وااللتزام المالي بدفع اإلیجارات بشكل مماثل للمحاسبة عن عقد التأجیر التمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي 
عدد اثنین من استثناءات اإلثبات لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات  ۱٦الدولي للتقریر المالي  . ویحدد المعیار۱۷

 القیمة المنخفضة.
 

وبعد ذلك، سیتعین على المستأجرین أیضاً إعادة قیاس االلتزام بعد وقوع أحداث معینة (مثل تغیر في شروط عقد اإلیجار). وفقاً 
، سیتم إثبات ھذه التغیرات التي تتم على إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار كتعدیل على أصل "حق ۱٦یر المالي للمعیار الدولي للتقر

 االستخدام".
 

دون تغییر جوھري عن المحاسبة الحالیة بموجب معیار المحاسبة  ۱٦تبقى محاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
یُعد جوھریاً بالنسبة لعقود اإلیجار ویتطلب من الشركة القیام  ۱٦ر المعیار الدولي للتقریر المالي . ومع ذلك، فإن تأثی۱۷الدولي 

 .۱۷بإفصاحات أكثر شمولیة عن تلك الواردة في معیار المحاسبة الدولي 
 

م. ۲۰۱۹ینایر  ۱ما في عدد اثنین من منھجیات التحول للشركات من أجل تطبیق المعایر ك ۱٦ر الدولي للتقریر المالي یحدد المعیا
 .النموذج المبسطعلى قوائمھا المالیة باستخدام منھج  ۱٦وقد ارتأت المجموعة تقییم مدى تأثیر المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
أبریل  ۱ھو منھج تطلعي مستقبلي وسیتطلب من اإلدارة تقییم مدى تأثیر عقود اإلیجار الحالیة كما في النموذج المبسط إن منھج 

 اجل إثبات التزام عقد اإلیجار وأصل "حق االستخدام" بما یعادل التزامات عقد اإلیجار المستقبلي المخصومة. م من۲۰۱۹
 

على البیئة الحالیة لعقود اإلیجار الخاصة بھا. وباختصار، فإن  ۱٦أجرت المجموعة تقییماً اولیاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
 م یقّدر كما یلي:۲۰۱۸أبریل  ۱كما في  ۱٦الدولي للتقریر المالي  تأثیر تطبیق المعیار

 

 لایر سعودي قائمة المركز المالي
  الموجودات

 ۳٬٦۸٥٬٥٥٤٬٤۱٦ موجودات "حق االستخدام" 
 ۸۰۸٬٤۷٥ إیرادات مستحقة (إیجار)

 ً  )۱۰۸٬۲۳۹٬۲۳٦( مدفوعات مقدما
 ۳٬٥۷۸٬۱۲۳٬٦٥٥ 
  

  المطلوبات 
 ٤٬۱۰٥٬۰٤۷٬۲۷٤ عقود إیجارالتزامات 

 )٥۲٦٬۹۲۳٬٦۱۹( إیجارات مستحقة
 ۳٬٥۷۸٬۱۲۳٬٦٥٥ 
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٥

 

 فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة بواسطة المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:
 

 أسس التوحید
 

 الشركات التابعة
 ).۳التفاصیل حول األحكام التي أجرتھا المجموعة بشأن تحدید السیطرة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (لمزید من 

 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقییم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر 
السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصر 

المجموعة ویتم التوقف عن ذلك عند فقدان السیطرة على الشركة التابعة من قبل المجموعة. ویتم إدراج الموجودات والمطلوبات 
بیعھا خالل السنة في القوائم المالیة من تاریخ حصول  واإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حیازتھا أو

 المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.
 

یتعلق الربح / الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بمساھمي الشركة والحصص غیر المسیطرة حتى وإن أدى ذلك 
المسیطرة. وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي  إلى رصید عجز في الحصص غیر

تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. ویتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فیما بین شركات 
المتعلقة بالمعامالت فیما بین أعضاء المجموعة بالكامل المجموعة وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة 

 عند التوحید.
 

 ). كما یبین ھذا اإلیضاح بلد التأسیس ونسب الملكیة.۱تم عرض قائمة بالشركات التابعة في اإلیضاح (
 

 التغیر في حصة الملكیة
معاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة، مع عدم فقدان السیطرة، ك

 السیطرة على شركة تابعة، فإنھا:
 

 التوقف عن إثبات موجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة. •
 التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حصص غیر مسیطرة. •
 الملكیة.التوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق  •
 إثبات القیمة العادلة للمقابل المستلم. •
 إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ. •
 إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. •
أو إعادة تصنیف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقًا في الدخل الشامل االخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  •

األرباح المبقاة، متى كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببیع الموجودات أو 
 المطلوبات ذات الصلة.

 
عندما تتوقف المجموعة عن توحید أو المحاسبة عن االستثمار في الشركات التابعة بسبب فقدان السیطرة، یعاد قیاس أي حصة 

نشأة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات التغیر في القیمة الدفتریة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تصبح ھذه القیمة محتفظ بھا في الم
العادلة القیمة الدفتریة األولیة ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بھا كشركة زمیلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، 

د الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنھا كما لو أن المجموعة قد قامت فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في بنو
مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد یعني ھذا أن المبالغ التي تم إثباتھا سابقا في بنود الدخل الشامل 

 سارة الموحدة.األخرى یتم إعادة تصنیفھا إلى قائمة الربح أو الخ
 

 الحصص غیر المسیطرة
تظھر الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق الملكیة للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة 

 الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ٥
 

 أسس التوحید (یتبع)
 

 الشركات الزمیلة
الشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي تمارس علیھا المجموعة تأثیراً كبیراً. والتأثیر الجوھري ھو القدرة على المشاركة في 

ولكنھا دون التمتع بسیطرة أو سیطرة مشتركة على تلك السیاسات. قرارات السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا 
 تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة بعد إثباتھا في األصل بالتكلفة.

 
 طریقة حقوق الملكیة

یلة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إثبات یتم استخدام طریقة حقوق الملكیة عند المحاسبة عن االستثمار في الشركة الزم
االستثمارات في األصل بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فیھا لما بعد 

للشركة المستثمر  االستحواذ في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، وحصة المجموعة من الحركات في بنود الدخل الشامل اآلخر
 فیھا في قائمة الدخل الشامل الموحدة، إن وجدت.

 
 یتم إثبات توزیعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزمیلة كتخفیض في القیمة الدفتریة لالستثمار.

 
أرباح أو خسائر الشركة المستثمر ال تقوم المجموعة باالعتراف بأي خسائر إضافیة عندما تساوي أو تتجاوز حصة المجموعة في 

فیھا بطریقة حقوق الملكیة حصتھا في المنشأة بما فیھا ذلك أي مستحقات أخرى غیر مضمونة إال إذا تكبدت التزامات أو قامت 
 بعمل دفعات نیابة عن المنشأة.

 
حصة المجموعة في ھذه الشركة. تحذف األرباح غیر المحققة، إن وجدت، عن المعامالت بین المجموعة وشركتھا الزمیلة بقدر 

ل. م العملیة دلیالً على وجود انخفاض في قیمة األصل المحوَّ  كذلك یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدِّ
 

یتم إدراج الشھرة، إن وجدت، المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم إطفاؤھا أو اختبارھا بشكل فردي 
 أكد من وجود انخفاض في قیمتھا.للت

 
 یتم إظھار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزمیلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خارج الربح التشغیلي.

 
مار بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قیمة االستث

في الشركة الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار 
في الشركة الزمیلة قد انخفضت قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق 

ة لالسترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ "حصة في أرباح شركة زمیلة "في قائمة بین القیمة القابل
 الربح أو الخسارة الموحدة.

 
وعند فقدان التأثیر الھام على الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي 

بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد  فرق
 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
ة فقط من المبالغ إذا ما تم تخفیض حصة الملكیة في الشركة الزمیلة ومازال ھناك تأثیراً ھاماً، یتم إعادة تصنیف حصة تناسبی

 المثبتة سابقاً في بنود الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، حسبما ھو مالئم.
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 النقد وما في حكمھ 
 

األجل ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ یتكون النقد وما في حكمھ من األرصدة لدى البنوك والودائع قصیرة 
االقتناء والمعرضة لمخاطر ھامة للتغیرات في قیمتھا العادلة والمستخدمة بواسطة الشركة عند إدارة تعھداتھا قصیرة األجل 

 وتتوفر للمجموعة دون أي قیود.
 

 العمالت األجنبیة 
 

 المعامالت واألرصدة
لتي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریال السعودي على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ تلك المعامالت. یتم تحویل المعامالت ا

أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري ترجمتھا إلى الریال السعودي بأسعار التحویل السائدة 
راج األرباح والخسائر الناتجة عن تسویة وترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة في بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. یتم إد

إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. یتوقف تحویل البنود غیر النقدیة على فیما إذا تم إثباتھا بالتكلفة التاریخیة أو القیمة العادلة. 
 ة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار التحویل في تاریخ المعاملة.البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخی

 
وبالنسبة للموجودات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا وفقاً للقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا باستخدام أسعار الصرف كما في 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالقیمة التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع 
العادلة بنفس طریقة اثبات االرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي أن فروق التحویل للبنود التي یتم 

 لدخل الشامل الموحدة أو قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.اثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن قیمتھا العادلة في قائمة ا
 

 تصنیف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غیر متداولة
 

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استنادًا إلى تصنیفھا إلى بنود متداولة/غیر متداولة. 
 عندما:یكون األصل متداوالً 

 

 یكون من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة تشغیل عادیة. •
 یكون محتفظاً بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرة •
 یكون من المتوقع تحققھ خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي. •
ام لتسویة التزام لفترة اثني عشر شھراً على یكون في صورة نقد وما في حكمھ ما لم یكن مقیداً من التبادل أو االستخد •

 األقل بعد فترة التقریر المالي.
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى على أنھا غیر متداولة.
 

 یكون االلتزام متداوالً عندما:
 

 یكون من المتوقع سداده في دورة تشغیل عادیة •
 یكون محتفظاً بھ بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ •
 مستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر الماليیكون  •
 في حالة عدم وجود حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد فترة التقریر المالي. •

 
 یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات األخرى على أنھا غیر متداولة.
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 قیاس القیمة العادلة (یتبع)
 

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بین 
افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام في إحدى المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى 

 الحاالت التالیة:
  

 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات أو •
 في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام. •

 
یستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر األصل یتم قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام االفتراضات التي 

 أو االلتزام على افتراض أن المشاركین یتصرفون لمصلحتھم االقتصادیة.
 

تستخدم المجموعة طرق التقییم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فیھا المعلومات الالزمة متاحة لقیاس القیمة العادلة وتعظیم 
 للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. االستفادة من المدخالت القابلة

 
یتم تصنیف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمھا العادلة أو تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ضمن 

المدخالت التي تعتبر مھمة لقیاس القیمة التسلسل الھرمي للقیمة العادلة. ویتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، استناداً إلى أقل مستوى من 
 العادلة ككل:

 

 األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.  - ۱المستوى  •
قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي یمكن  - ۲ المستوى •

 مالحظتھ إما بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة.
 طرق تقییم یكون فیھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر قابلة للمالحظة - ۳المستوى  •

 
وجودات والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحدید ما إذا كان بالنسبة للم

التحویل قد حدث بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت 
 نھایة فترة التقریر.الھامة إلى قیاس القیمة العادلة ككل) في 

 
ألغراض إفصاحات القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر 

 األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادة كما ھو موضح أعاله.
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 باإلیراداتاالعتراف 
 

م. استحدث معیار اإلیرادات الجدید ۲۰۱۸ینایر  ۱للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ۱٥یسري المعیار الدولي للتقریر المالي 
نموذجاً مكوناً من خمس خطوات قائم على المبادئ المحاسبیة بشأن االعتراف باإلیرادات عند انتقال السیطرة على البضاعة إلى 

تقدیم الخدمات للعمیل. تتمثل الخمس خطوات ھذه في اآلتي: تحدید العقود المبرمة مع العمالء، وتحدید التزامات األداء أو 
المنصوص علیھا في العقد، وتحدید سعر المعاملة، وتخصیص سعر المعاملة، واالعتراف باإلیرادات عند استیفاء التزامات 

) تقدیم إفصاحات معززة بشأن اإلیرادات وذلك لمساعدة المستثمرین على ۱٥یر المالي (األداء. كما یتطلب المعیار الدولي للتقر
أن یفھموا بصورة أفضل طبیعة ومبلغ وتوقیت اإلیرادات وعدم التأكد منھا ومن التدفقات النقدیة الناتجة من العقود المبرمة مع 

العمالء. یسمح ھذا المعیار بالتطبیق بأثر رجعي بالكامل أو  العمالء، وتحسین إمكانیة مقارنة اإلیرادات من العقود المبرمة مع
 باتباع منھج األثر الرجعي المعدل.

 
یتم االعتراف باإلیرادات بالقدر الذي یكون فیھ من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة للمجموعة ویمكن قیاس العائدات بصورة موثوق 

ت بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مع األخذ في االعتبار شروط فیھا بغض النظر عن موعد السداد. یتم قیاس اإلیرادا
السداد المحددة تعاقدیاً وباستثناء أي رسوم أو أتعاب. یتم إظھار المبالغ المفصح عنھا كإیرادات بعد خصم المخصصات التجاریة 

على االعتراف باإلیرادات  ۱٥ولي للتقریر المالي والتخفیضات. وعلیھ، لیس ھناك أي تأثیر جوھري ناتج عن تطبیق المعیار الد
 للمجموعة.

 
.  ۱۷تتكون إیرادات المجموعة بشكل أساسي من إیرادات إیجار من عقود اإلیجار ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 

 . ۱٥بالنسبة ألنواع اإلیرادات األخرى فینطبق علیھا المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 یجارإیرادات اإل
تعتبر المجموعة بمثابة المؤجر في مختلف عقود اإلیجار التشغیلي. تتم المحاسبة عن إیرادات اإلیجار الناشئة عن عقود اإلیجار 
التشغیلیة لالستثمارات العقاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة 

ت نظراً لطبیعتھا التشغیلیة، باستثناء إیرادات اإلیجارات الشرطیة التي یتم إثباتھا عند نشوئھا. یتم االعتراف الموحدة كإیرادا
 باإلیرادات المستحقة بقدر اإلیرادات المحققة وغیر المطالب بھا بعد.

 
مدى فترة عقد اإلیجار. إن مدة یتم إثبات حوافز المستأجرین كتخفیض من إیرادات اإلیجار باستخدام طریقة القسط الثابت على 

العقد ھي الفترة غیر القابلة لإللغاء من عقد اإلیجار باإلضافة إلى أي مدة اضافیة تتاح للمستأجر كخیار إلكمال عقد التأجیر، حیث 
 تكون اإلدارة متأكدة وبشكل معقول عند نشأة عقد اإلیجار بأن المستأجر سیمارس ھذا الخیار.

 
لمستلمة من المستأجرین إلنھاء عقود اإلیجار أو للتعویض عن التلف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند یتم إثبات المبالغ ا

 نشوئھا.
 

 عوائد إیجار
تقوم المجموعة بإثبات عوائد اإلیجار على أساس تقاریر المبیعات المدققة المقدمة من المستأجرین. في حالة عدم توفر التقاریر 

اإلدارة تقدیراتھا الخاصة عن المستأجرین المحققین أو المتخطین للمبیعات المتفق علیھا في عقود اإلیجار بناء على المدققة، تُعد 
 أدائھم السابق.

 
 رسوم الخدمات، رسوم اإلدارة، والمصاریف األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرین 

لھا على المستأجرین خالل الفترة التي یستحق فیھا التعویض. تدرج یتم االعتراف باإلیرادات الناشئة عن المصاریف المعاد تحمی
رسوم الخدمات واإلدارة المتعلقة بإصالح وصیانة المباني والمبالغ المستلمة األخرى في اإلیرادات، بینما تدرج التكالیف ذات 

 في ھذا الشأن.العالقة كجزء من تكلفة اإلیرادات، ألن اإلدارة تعتبر بأن المجموعة تعمل كطرف أصیل 
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 االعتراف باإلیرادات (یتبع)
 

 رسوم الخدمات، رسوم اإلدارة، والمصاریف األخرى القابلة لالسترداد من المستأجرین (یتبع) 
 

االستخدام بعد خصم التكالیف ذات العالقة یتم إظھار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمین المفرطین في 
وتسجل كجزء من "دخل العمولة على تقدیم المنافع العامة للمستخدمین المفرطین في االستخدام، صافي" ضمن اإلیرادات في 

 قائمة الدخل الموحدة ألن اإلدارة تعتبر بأن المجموعة تعمل كوكیل في ھذا الشأن.
 

 طرف أصیل أم وكیل
المجموعة بتقییم اتفاقیاتھا لتحدید ما إذا كانت تعمل كطرف أصیل وبالتالي تدرج إیراداتھا على أساس إجمالي، أم أنھا تعمل قامت 

وكیل فتدرج إیراداتھا على أساس الصافي. في ھذا التقییم، اخذت المجموعة بعین االعتبار ما إذا كانت قد حصلت على السیطرة 
یتم تحویلھا إلى العمیل، باإلضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل أساسي عن على الخدمات المحددة قبل أن 

الوفاء، ومخاطر المخزون وتقدیرھا في تحدید السعر. انتھت المجموعة إلى أنھا تعمل كطرف أصیل في جمیع ترتیبات إیراداتھا 
كما ھو موضح في القسم السابق) حیث أنھا  -ي االستخدام (باستثناء رسوم الخدمات المتعلقة بالمرافق للمستخدمین المفرطین ف

لم یكن ھناك أي تعدیل بسبب ھذا التغییر حیث أن  الملتزم الرئیسي وتعمل بموجب نطاق تسعیر كما تتعرض لمخاطر االئتمان.
 .۱٥سیاسة المجموعة تتماشى بالفعل مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 فصاحمتطلبات العرض واإل

كمتطلب في القوائم المالیة الموحدة، تفّصل المجموعة اإلیرادات المثبتة من العقود مع العمالء إلى فئات توضح كیفیة تأثر طبیعة 
) لإلفصاح عن ۲٦اإلیرادات والتدفقات النقدیة ومبلغھا وتوقیتھا وعدم التأكد المتعلق بھا بالعوامل االقتصادیة. انظر إیضاح (

 صیلیة.اإلیرادات التف
 

 دخل الفوائد
یتم االعتراف بدخل الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. عندما تنخفض الذمم المدینة تقوم المجموعة بتخفیض القیمة 

إلغاء الدفتریة لقیمتھا القابلة لالسترداد وھي التدفقات النقدیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألداة وتستمر في 
 الخصم كإیرادات فوائد. یتم االعتراف بإیرادات الفوائد على القروض منخفضة القیمة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 إیرادات توزیعات األرباح

 یتم إثبات توزیعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقیة المجموعة الستالمھا.
 

 إیرادات أخرى
 یرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقیة المجموعة الكتسابھا.یتم إثبات كافة اإل

 
 المصاریف

 
تتكون مصاریف الدعایة والترویج بشكل رئیسي من التكالیف المتكبدة في عملیات الترویج واإلعالنات للمجمعات والمراكز 

 وإداریة وتكلفة إیرادات.التجاریة. تصنف كافة المصاریف األخرى كمصاریف عمومیة 
 

تشتمل المصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف التي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من تكلفة اإلیرادات والترویج واإلعالن. یتم 
 التوزیع بین المصاریف العمومیة واإلداریة وتكلفة اإلیرادات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.

 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۲٤ 
 

 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ٥
 

 تكالیف االقتراض
 

وانتاج موجودات مؤھلة والتي تتطلب فترة زمنیة ھامة حتى یتم رسملة تكالیف االقتراض التي تعود مباشرة علي اقتناء وانشاء 
تكون جاھزة لالستخدام المحدد لھا أو بیعھا أو رسملتھا كجزء من تكلفة األصل. یتم تسجیل كافة تكالیف االقتراض األخرى 

خرى التي تتكبدھا المنشأة كمصروف خالل الفترة التي تتكبد فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من التكالیف التمویلیة والتكالیف األ
 للحصول على تلك القروض.

 
تحتسب الفائدة المرسملة باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض للمجموعة بعد تعدیلھا للقروض المرتبطة بالتطویرات 

ة على تلك القروض ناقًصا المحددة. عندما ترتبط القروض بتطویرات محددة فإن المبلغ الذي یتم رسملتھ ھو إجمالي الفائدة المتكبد
أي دخل استثماري ناتج عن استثمارھا المؤقت. یتم رسملة الفائدة من بدایة أعمال التطویر حتى تاریخ االنتھاء الفعلي، أي عندما 
یتم االنتھاء من جمیع أعمال التطویر بشكل كبیر. یتم التوقف عن رسملة تكالیف االقتراض إذا كانت ھناك فترات توقف طویلة 
لنشاط التطویر. یتم رسملة تكالیف االقتراض أیًضا على تكلفة شراء موقع عقار تم اقتنائھ خصیًصا إلعادة التطویر، ولكن فقط 

 عندما تكون ھناك أنشطة ضروریة جاریة إلعداد األصل إلعادة التطویر.
 

 الزكاة 
 

تخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وذلك وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم تقدیر مخصص الزكاة 
على أساس الوعاء الزكوي المستقل للمجموعة، على الرغم من تقدیم الشركة األم النھائیة إقرارات زكاة موحدة بما في ذلك 

لكامل وتعدیل مخصص الزكاة عند استالم الربط النھائي إلقرارات الزكاة الموحدة للشركة األم الشركات التابعة المملوكة لھا با
النھائیة والشركات التابعة لھا المملوكة بالكامل. یجرى قید أیة فروق في الربوط عند اعتماد الربط النھائي من الھیئة العامة للزكاة 

 ائیة في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي تعتمد فیھا الھیئة الربط النھائي.والدخل ("الھیئة ") على مستوى الشركة األم النھ
 

 الممتلكات والمعدات
 

تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
رة بشراء ھذه البنود. یتم قید نفقات اإلصالح والصیانة في قائمة الربح أو الخسارة تشتمل التكلفة على التكالیف المتعلقة مباش

الموحدة في الفترة التي تم تكبدھا فیھ. یتم رسملة التحسینات التي تزید من قیمة عمر الموجودات ذات الصلة أو تعمل على تمدیده 
لثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للتحسینات أو فترة بصورة جوھریة. تطفأ تحسینات المباني المستأجرة بطریقة القسط ا

 اإلیجار، أیھما أقل.
 

یتم احتساب االستھالك من التاریخ الذي تكون فیھ بنود الممتلكات والمعدات متاحة للغرض منھا. یتم احتساب االستھالك بطریقة 
 القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات كما یلي: 

 

 عدد السنوات 
 سنوات ۸ - ٤ أدوات ومعدات

 سنوات ۱۰ - ٤ أثاث وتجھیزات
 سنوات ٤ سیارات

 سنوات ٦ - ٥ تحسینات على عقارات مستأجرة
 (العمر اإلنتاجي أو فترة اإلیجار، أیھما أقل)

 
تتم مراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات سنویاً، ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا كان 

 مالي. ال یتم استھالك العقارات قید اإلنشاء، والتي لیست جاھزة للغرض المقصود منھا.ذلك مالئماً، بتاریخ كل قائمة مركز 
 

یتم التوقف عن إثبات بنود الممتلكات المعدات عند االستبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع منافع اقتصادیة مستقبلیة. یتم إدراج 
محتسبة كالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة أي أرباح أو خسائر ناتجة عند التوقف عن إثبات الموجودات (

 للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة عند التوقف عن إثبات األصل.
 

الدفتریة عن القیمة القابلة یتم تخفیض القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات فورا إلى قیمتھا القابلة لالسترداد في حالة زیادة القیمة 
 لالسترداد المقدرة لھا.

 
 
 
 

 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۲٥ 

 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ٥
 

 العقارات االستثماریة
 

تتكون العقارات االستثماریة من الممتلكات المكتملة والممتلكات تحت االنشاء أو إعادة التطویر المحتفظ بھا لغرض تحقیق دخل 
إنماء رأس المال أو كالھما. تصنف الممتلكات المؤجرة كاستثمارات عقاریة في حالة اقتنائھا لتحقیق دخل إیجار أو من أجل 

 إیجار أو إنماء رأس المال أو كالھما، بدالً من بیعھا خالل السیاق االعتیادي لألعمال أو استخدامھا ألغراض إداریة.
 

ة تكالیف المعامالت. تتضمن تكالیف المعامالت مصاریف نقل الملكیة تقاس العقارات االستثماریة، في األصل، بالتكلفة شامل
واألتعاب المھنیة للخدمات القانونیة وعموالت التأجیر األولیة من أجل وضع الممتلكات في حالة تجعلھا صالحة للتشغیل. تتضمن 

 التكلفة في حالة الوفاء بشروط إثباتھا.القیمة الدفتریة تكلفة استبدال جزء من االستثمارات العقاریة الحالیة بتاریخ تكبد 
 

وبعد اإلثبات األولي لھا، تظھر العقارات االستثماریة بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. ال یتم استھالك 
 األراضي والمشاریع تحت االنشاء.

 
األولیة الموحدة عند تكبدھا. یتم رسملة التحسینات التي تزید تحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الربح أو الخسارة 

 من قیمة عمر الموجودات ذات الصلة أو تعمل على تمدیده بصورة جوھریة.
 

 عدد السنوات 
 سنة ۲٥ المباني: مكونات كھربائیة
 سنة ۱٥ المباني: مكونات میكانیكیة

 سنة ۳۰ المباني: أنظمة مكافحة الحریق
 سنة ۲۰ المباني: المصاعد 

 سنة ٥۰ مباني
المباني المقامة على أرض مستأجرة: مكونات 

 میكانیكیة
 سنة ۲٥ - ۱٥

 (العمر اإلنتاجي أو فترة اإلیجار، أیھما أقل)
 سنة ٥۰ - ٤ مبنى على أرض مؤجرة

 (العمر اإلنتاجي أو فترة اإلیجار، أیھما أقل)
 

العقارات االستثماریة فقط عند وجود تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من العقارات االستثماریة إلى یتم التحویل إلى/من 
العقارات المشغولة من قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة عن الفترة الالحقة بمثابة القیمة العادلة بتاریخ 

ولة من قبل المالك عقارات استثماریة، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ھذه العقارات تغیر االستخدام. وإذا أصبحت العقارات المشغ
 وفقاً للسیاسة المبینة بموجب الممتلكات والمعدات حتى تاریخ تغیر االستخدام.

 
ة فوائد یتم التوقف عن إثبات العقارات االستثماریة عند استبعادھا أو سحبھا بصورة دائمة من االستخدام، وعند عدم توقع أی

اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. یدرج الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الربح أو الخسارة 
 الموحدة للفترة التي یتم فیھا التوقف عن اإلثبات.

  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۲٦ 

 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ٥
 

 العقارات االستثماریة (یتبع)
 

تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بإجراء تقییم لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قیمتھ. وفي 
حالة وجود ھذا المؤشر أو عند الحاجة الى إجراء اختبار االنخفاض في القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ 

بلغ القابل لالسترداد لألصل ھو القیمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقًصا التكالیف حتى القابل لالسترداد لألصل. إن الم
البیع أو قیمتھ قید االستخدام أیھما أعلى، ویتم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ینتج تدفقات 

یة الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزید القیمة الدفتریة نقدیة مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقد
ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، یعتبر األصل أو الوحدة المولدة للنقد قد انخفضت قیمتھ ویتم تخفیضھ 

القیمة قید االستخدام، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا  إلى قیمتھ القابلة لالسترداد لوحدة إنتاج النقد. عند تقییم
 الحالیة باستخدام معدل خصم (قبل الزكاة) یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقد والمخاطر المحددة لألصل.
 

والتوقعات والتي یتم إعدادھا بصورة منفصلة  تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة على أساس الموازنات التفصیلیة
لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقد بالمجموعة التي خصصت إلیھا الموجودات الفردیة. تغطي ھذه الموازنات والتوقعات بوجھ 

فقات النقدیة عام فترة خمس سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التد
 المستقبلیة بعد فترة الموازنة.

 
یتم اإلعتراف بخسائر انخفاض العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فئات المصروفات ھذه التي تتفق مع 

 وظیفة األصل المنخفض.
 

ییم للتأكد من وجود دلیل على أن خسائر وبالنسبة للموجودات، عدا المذكورة أعاله، یتم في نھایة كل فترة مالیة، إجراء تق
االنخفاض المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد 

ان ھناك تغییر في للموجودات أو وحدات إنتاج النقد. یتم رد خسائر االنخفاض في القیمة التي تم االعتراف بھا سابقًا فقط إذا ك
االفتراضات المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القیمة. یعتبر رد القید ھذا 
محدوداً بحیث ال تزید القیمة القابلة لالسترداد عن القیمة الدفتریة لألصل التي كان من المفروض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، 

یما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض لذلك األصل في السنوات السابقة. یتم اإلعتراف بھذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة ف
 الموحدة.

 
 األدوات المالیة

 
 الذي یحل محل المتطلبات بموجب معیار ۹م، قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸أبریل  ۱اعتباراً من 

 "األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس"، المتعلقة بتصنیف وقیاس األدوات المالیة.  ۳۹المحاسبة الدولي 
 

"عرض  ۱طبقت المجموعة تعدیالت تبعیة على معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
األدوات المالیة" مما یتطلب عرض االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة في بند منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

في السابق تتمثل في إدراج االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة ضمن المصروفات الشامل اآلخر. كانت طریقة المجموعة 
لایر سعودي المثبتة  ۸۷٬٦۸۲٬۷٤۹العمومیة واإلداریة. وبالتالي، أعادت المجموعة تصنیف خسائر االنخفاض في القیمة البالغة 

 . ۳۹بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

"األدوات المالیة: اإلفصاحات" التي  ۷مجموعة تعدیالت الحقة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي باإلضافة إلى ذلك، طبقت ال
 م لكنھا لم تطبق بشكل عام على معلومات المقارنة۲۰۱۸تطبق على إفصاحات سنة 

 
 قة. فیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة الجدیدة وطبیعة أثر التغیرات على السیاسات المحاسبیة الساب
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 األدوات المالیة (یتبع)
 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
 

بغرض تصنیف وقیاس  ۳۹بشكل كبیر بالمتطلبات الحالیة لمعیار المحاسبة الدولي  ۹یحتفظ المعیار الدولي للتقریر المالي 
للموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى  ۳۹المالیة. إال أنھ یستبعد التصنیفات السابقة التي وردت بمعیار المحاسبة الدولي المطلوبات 

 تاریخ االستحقاق، والقروض والسلف والمتاحة للبیع.
 

بـ: التكلفة المطفأة؛  ، وعند اإلثبات األولي، یتم تصنیف األصل المالي على أنھ مقاس۹بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو القیمة العادلة من خالل الربح 

یعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال  ۹أو الخسارة. إن تصنیف الموجودات المالیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
لذي من خاللھ یتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. ال یتم أبداً تقسیم المشتقات المتضمنة في العقود التي ا

 تكون فیھا الموجودات المالیة ھي المضیف ضمن نطاق المعیار، وبدالً عن ذلك، یتم تقییم كامل األداة المختلطة بغرض تصنیفھا.
 

ت المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو یتم قیاس الموجودا
 الخسارة: 

 

 یتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و  -
 واریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.تنشأ فتراتھا التعاقدیة في ت - 

 
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن تختار 

ادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على أساس كل بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة الع
 استثمار على حدة.

 
إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب 

الربح أو الخسارة. وھذا یتضمن جمیع الموجودات المالیة المشتقة. وعند  ما ھو موضح أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل
اإلثبات األولي، یحق للمجموعة بشكل نھائي ال رجعة فیھ تخصیص الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات 

الیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات م
 الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ بطریقة أخرى أو تخفیضھ بشكل كبیر.

 
ة یتم القیاس المبدئي لألصل المالي (ما لم یكن ذمة مدینة تجاریة دون عنصر تمویل جوھري مقاس مبدئیاً بسعر المعاملة) بالقیم
 ة. العادلة زائداً تكالیف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 
 تطبق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة:

 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 الخسارةالربح أو 

ً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي المكاسب  یتم الحقا
 والخسائر، وتشمل أي فائدة أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 التكلفة

طریقة معدل الفائدة یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام 
الفعلي. یتم تخفیض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة. تثبت 
إیرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القیمة في 

 الربح أو الخسارة. یتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

بالقیمة االستثمارات في سندات األسھم 
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم اثبات توزیعات األرباح 
كإیرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت توزیعات األرباح تمثل بشكل 
واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. یتم اثبات صافي األرباح والخسائر 

خرى في الدخل الشامل اآلخر وال یتم أبداً إعادة تصنیفھا إلى الربح أو األ
 الخسارة.
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 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)
صنفت المجموعة استثماراتھا في وحدات صندوق مشترك بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یحث أن التدفقات النقدیة 

 التعاقدیة ال تقتصر على المبلغ األصلي والفوائد فقط. 
 

ح أو الخسارة. تصنف المطلوبات یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الرب
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنھا مقتناة بغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو مخصصة 

ویتم إثبات كذلك عند اإلثبات األولي. یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، 
المكاسب أو الخسائر الصافیة بما فیھا أي مصروفات فوائد، ضمن الربح أو الخسارة. یتم الحقاً قیاس المطلوبات المالیة األخرى 
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات مصروفات الفوائد ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي ضمن 

 یتم اثبات أي مكاسب أو خسائر عند التوقف عن االثبات ضمن الربح أو الخسارة. الربح أو الخسارة.
 

 إلغاء اإلثبات
 

 الموجودات المالیة
 

تتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو قیامھا بتحویل 
قدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا انتقال جمیع مخاطر ومكافآت ملكیة الموجودات المالیة أو حقوق تحصیل التدفقات الن

التي ال تقوم المجموعة من خاللھا بالتحویل الجوھري أو اإلبقاء على جمیع مخاطر ومكافآت الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على 
 الموجودات المالیة.

 
بإبرام معامالت یتم بموجبھا تحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاص بھا، ولكنھا تحتفظ إما تقوم المجموعة 

 بجمیع أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة. وفي ھذه الحاالت، یتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة.
 

 المطلوبات المالیة
 

بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدیة أو إلغاءھا أو انتھائھا. كما تقوم تقوم المجموعة 
المجموعة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد 

 إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة.كبیر، وفي تلك الحالة یتم 
 

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة المسددة والمقابل المالي المدفوع (بما في ذلك أي موجودات 
 الخسارة.غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متحملة) یتم إثباتھ ضمن الربح أو 

 
 المقاصة

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق 
نظامي حالي ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم الشركة تسویتھا على أساس الصافي أو بیع 

 لمطلوبات في آن واحد.الموجودات لتسدید ا
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
وذلك لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والذي یستخدم مخصص  ۹ق المجموعة النھج المبسط للمعیار الدولي للتقریر المالي بطت

 مقابل:الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وتطبق ھذه الطریقة بھدف تقییم مخصص ما 
 الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ و  •
 الموجودات التعاقدیة •

 
تقاس مخصصات الخسارة للذمم المدینة التجاریة بعنصر تمویل جوھري أو بدونھ بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على 

 مدى العمر.
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 األدوات المالیة (یتبع)
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (یتبع)
یتم قیاس األرصدة البنكیة التي من خاللھا لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي لھا وفقاً للخسائر االئتمانیة 

 على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة).شھراً (مثل مخاطر التعثر في السداد التي وقعت  ۱۲المتوقعة على مدى 
 

عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألصل مالي قد زادت بشكل كبیر منذ اإلثبات األولي وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة 
و جھد غیر مبرر. المتوقعة فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أ

ویشمل ذلك كال من المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقییم االئتماني المستنیر، بما في 
 ذلك معلومات النظرة المستقبلیة.

 
جمیع أحداث التعثر في السداد على  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن

 مدار العمر المتوقع لألداة المالیة.
 

شھراً تمثل جزًء من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في  ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
شھًرا).  ۱۲ل فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من شھراً بعد تاریخ التقریر (أو خال ۱۲السداد والتي من المحتمل حدوثھا خالل 

وفي جمیع الحاالت، فإن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى فترة تعاقدیة تتعرض 
 خاللھا المجموعة لمخاطر االئتمان.

 
 نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة

االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة الحالیة لكافة إن الخسائر 
 النقص في النقد (أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للشركة وفقاً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا).

 
 المالیة منخفضة القیمة االئتمانیةالموجودات 

وتعد الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة 
 للموجودات المالیة.

 

 الحظتھا كما یلي:إن الدلیل على أن الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة یشمل المعلومات التي یمكن م
 

 الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو المصدر؛ –
 یوًما. ۷۲۰اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزید عن  –
 أن یكون من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى. –
 الصعوبات المالیة. اختفاء السوق النشطة لألوراق المالیة بسبب –

 
 یتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة االجمالیة للموجودات.

 
 الشطب

باالسترداد. یتم شطب إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة (سواء جزئیًا أو كلیًا) إلى المدى الذي ال یكون عنده توقع واقعي 
وھذا ھو الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدین لیس لدیھ موجودات أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة 
كافیة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. إال أن الموجودات المالیة التي یتم شطبھا قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام 

 جموعة نحو استرداد المبلغ المستحقة.بإجراءات الم
 

للقوائم المالیة الموحدة والذي یعود إلى المتطلبات  ۳٥في إیضاح  ۹تم اإلفصاح عن أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
القیاس الجدیدة وكذلك فئات  ۳۹الجدیدة لالنخفاض في القیمة وإعادة تصنیف فئات القیاس األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

 لكل فئة من فئات األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة. ۹وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 
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 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۰ 
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 المخصصات
 

المجموعة، نتیجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو حكمي یمكن تقدیره بصورة موثوقة یتم االعتراف بالمخصص عندما یترتب على 
 ویكون من المرجح أن یلزم تدفق خارج للمنافع االقتصادیة لتسویة االلتزام. ال یتم االعتراف بالمخصص للخسائر التشغیلیة المستقبلیة.

 
تقدیرات اإلدارة للقیمة الحالیة للنفقات المطلوبة لتسویة االلتزامات الحالیة في نھایة فترة یتم قیاس المخصص بالقیمة الحالیة وفقاً ألفضل 

خاطر التقریر. إن معدل الخصم المستخدم لتحدید القیمة الحالیة ھو معدل قبل الزكاة یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والم
 ف بالزیادة في المخصص بسبب مرور الوقت كنفقات تمویلیة.التي ینطوي علیھا االلتزام. یتم االعترا

  
 منافع الموظفین 

 

 االلتزامات قصیرة األجل
 إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعلیم األطفال،

اثني عشر شھرا بعد انتھاء الفترة التي یقوم فیھا الموظفین بتقدیم الخدمات ذات العالقة، یتم إثباتھا بخصوص المتوقع سدادھا بالكامل خالل 
 خدمات الموظفین حتى نھایة الفترة المالیة، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة المطلوبات. یتم عرض االلتزامات كالتزامات مزایا

 المالي الموحد. موظفین حالیة في قائمة المركز
 

 مكافأة نھایة الخدمة
 لدى المجموعة، بشكل أساسي، مكافأة نھایة الخدمة، وھي مؤھلة العتبارھا برامج منافع محددة.

 
 إن المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل التزامات المنافع المحددة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. 

 
لمنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة. یتم تحدید القیمة یعاد قیاس التزام ا

الجودة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالیة 
ي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود سوق عمیقة لھذه المسجلة بالعملة الت

 السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. یعتمد معدل الخصم على عوائد السندات الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة.
 

بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المنافع المحددة. ویتم إدراج ھذه التكلفة في رواتب ومزایا یتم احتساب صافي تكلفة الفائدة 
 الموظفین األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
بنود الدخل الشامل یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة التي تحدث فیھا في 

شرة في اآلخر. یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعدیالت البرنامج أو تقلیص األیدي العاملة مبا
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكالیف خدمة سابقة.

 
 تأخذ عملیة التقییم االكتواري بعین االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسیاسة المجموعة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳۱ 

 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) . ٥
 

 توزیعات األرباح 
 

الموافقة على التوزیع وأن التوزیع لم یعد تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزیعات األرباح للمساھمین في الشركة األم عند 
 یتوقف على تقدیر الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، تتم الموافقة على توزیعات األرباح عند المصادقة علیھا

 من قبل المساھمین. یتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة.
 

 عقود اإلیجار 
 

 المجموعة كمؤجر
، أبرمت المجموعة عقود إیجار عقاریة تجاریة لمحفظة عقاراتھا االستثماریة. قررت المجموعة، استناداً إلى تقییم شروط وأحكام االتفاقیات

ة لملكیة ھذه العقارات وبالتالي خاصة مدة شروط عقد اإلیجار والحد األدنى لدفعات اإلیجار، بأنھا تحتفظ بالمخاطر والمنافع الھامة المصاحب
 تم اعتبارھا كعقود إیجار تشغیلیة.

 

 المجموعة كمستأجر
إن تحدید ما إذا كان ترتیب معین یتمثل في أو یتضمن عقد إیجار یعتمد على مضمون ھذا الترتیب في تاریخ بدء العمل بالعقد. یتوقف 

وي على إیجار، على جوھر الترتیبات عند نشأة العقد، سواء كان الوفاء بالترتیبات تصنیف العقد فیما إذا كانت الترتیبات تعتبر إیجار أو تنط
 یتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ینص صراحة على ذلك الحق في الترتیبات.

 

اإلیجار التشغیلیة كمصروفات على قائمة الربح أو الخسارة تصنف عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلیة. تحمل الدفعات بموجب عقود 
 الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار التشغیلي، باستثناء دفعات اإلیجار الشرطیة التي تقید كمصروف عند نشوئھا.

 

لمدرجة ضمن تكلفة العقارات االستثماریة) المتكبدة تحمل التكلفة المباشرة األولیة (التي تمثل بشكل اساسي عموالت التأجیر األولیة ا
بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في صورة استھالك على مدى العمر االنتاجي للعقارات االستثماریة 

تمثیال لإلطار الزمني الذي یتم فیھ االنتفاع  أو فترات عقود اإلیجار المبرمة على أساس منتظم، أیھما أقصر، حیث تعتبر ھذه الطریقة أكثر
 بالموجودات المستأجرة.

 
 التقاریر القطاعیة

 
 القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي: 

 

 یقوم بأنشطة یمكن أن تتحقق منھا إیرادات وتتكبد فیھا مصروفات. •
 اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء.یتم تحلیل نتائج العملیات باستمرار من قبل اإلدارة من أجل  •
 تتوفر بشأنھ معلومات مالیة.  •

 

 تعتبر اإلدارة عملیات المجموعة ككل قطاعاً تشغیلیاً واحداً ألن كافة الشركات التابعة تزاول نشاطات مماثلة.
 

المنشآت التي تزاول أنشطة مولدة لإلیرادات في بیئة اقتصادیة معینة القطاع الجغرافي، عبارة عن مجموعة من الموجودات والعملیات أو 
وتتعرض لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بیئات اقتصادیة أخرى. تتم كافة عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة، 

 وبالتالي تم اعتماد قطاع جغرافي واحد.
 

 اإلیرادات غیر المحققة
 ادات غیر المحققة على اإلیجارات المحصلة مقدماً بشأن العقارات التي تبدأ عقود ایجارھا بعد نھایة الفترة المالیة.تشتمل اإلیر

 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳۲ 

 

 ۳۱ أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة على القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في ٦
 م ۲۰۱۸مارس 

  
)، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالیة المعدة لغرض خاص وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ألغراض ۲كما ھو مبین في إیضاح (

م. وعلیھ، فإن ھذه القوائم المالیة الموحدة ۲۰۱٦أبریل  ۱م بتاریخ التحول كما في ۲۰۱۸مارس  ۳۱الطرح العام األولي للسنة المنتھیة في 
م ھي لیست القوائم المالیة األولى المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. إال أنھ ولغرض مستخدم ۲۰۱۹مارس  ۳۱المنتھیة في للسنة 

لي یر الماالقوائم المالیة، یتم فیما یلي االفصاح عن أثر التحول من معاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقر
 عند إعداد القوائم المالیة النظامیة.

 
  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳۳ 

 

 ۳۱ أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة على القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في ٦
 م (یتبع)۲۰۱۸مارس 

 

 م ۲۰۱۸مارس  ۳۱مطابقة قائمة المركز المالي الموحدة كما في  ۱-٦
 

 

 
 
 

 كما تم إدراجھ سابقاً 
(معاییر المحاسبة 
المتعارف علیھا الصادرة 
من الھیئة السعودیة 
 للمحاسبین القانونیین)

 
 

 التعدیالت

 
 

 إعادة التصنیف 

الرصید وفقاً للمعاییر 
الدولیة للتقریر المالي 

المملكة المعتمدة في 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 
      الموجودات

      موجودات متداولة
 ۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸ -- --  ۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸  نقد وأرصدة لدى البنوك

 ۲٤٦٬۷۳۳٬۱۷٦ -- --  ۲٤٦٬۷۳۳٬۱۷٦  ذمم مدینة
 ۲۳۸٬٥۷۹٬٤۰۱ -- --  ۲۳۸٬٥۷۹٬٤۰۱  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ۲۷٤٬٥۰۷٬۸٥۹ -- --  ۲۷٤٬٥۰۷٬۸٥۹  دفعات مقدمة لمقاول، طرف ذو عالقة
 ۱۱۹٬۰۹۱٬۹٦۰ ٦٥٬۱۹۱٬۰٤۷ --  ٥۳٬۹۰۰٬۹۱۳  مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 ۳۲٬۹۸٤٬٦۹٦ --  ۳۲٬۹۸٤٬٦۹٦ -- ٦٫۳٫۱ إیرادات مستحقة (إیجار)
 ۹۹۲٬۲٤۸٬۰٦۰ ٦٥٬۱۹۱٬۰٤۷ ۳۲٬۹۸٤٬٦۹٦ ۸۹٤٬۰۷۲٬۳۱۷  الموجودات المتداولةإجمالي 

      
      موجودات غیر متداولة

الجزء غیر  -دفعات مقدمة لمقاول، طرف ذو عالقة 
 المتداول

 
 ۸۰٬٦۹۲٬۱۱٦  -- --  ۸۰٬٦۹۲٬۱۱٦  

  ۲۰۰٬۳۲۲٬٥۷۰  -- --  ۲۰۰٬۳۲۲٬٥۷۰   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ٤۸٬٥۱۷٬٥٤۲   )۱۲۷٬٤۸۱٬٤٥۸( --  ۱۷٥٬۹۹۹٬۰۰۰   إیجار مدفوع مقدًما

  ٦٥٬۹٦۹٬۳۹٤  --  ٦٥٬۹٦۹٬۳۹٤  -- ٦٫۳٫۱ الجزء غیر المتداول -إیرادات مستحقة (إیجار) 
  ۳۹٬٦٦۹٬۳۲۲  -- --  ۳۹٬٦٦۹٬۳۲۲   االستثمار في شركة زمیلة

  ۱۲۸٬٤۷٦٬۲۱۷  -- --  ۱۲۸٬٤۷٦٬۲۱۷   استثمارات متاحة للبیع
  ۱۰٬۷۸۱٬۸٦۹٬٥۰۰  --  ٥٥٦٬۱۷۰٬۲٦۲   ۱۰٬۲۲٥٬٦۹۹٬۲۳۸  ٤-۳-٦إلى  ۲-۳-٦ عقارات استثماریة

  ۱۳٦٬۸۲۷٬٥۷۸  --  ۱٬۰۰۱٬۳٤٤   ۱۳٥٬۸۲٦٬۲۳٤  ٦٫۳٫۳ الممتلكات والمعدات
 ۱۱٬٤۸۲٬۳٤٤٬۲۳۹   )۱۲۷٬٤۸۱٬٤٥۸(  ٦۲۳٬۱٤۱٬۰۰۰   ۱۰٬۹۸٦٬٦۸٤٬٦۹۷   إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 ۱۲٬٤۷٤٬٥۹۲٬۲۹۹   )٦۲٬۲۹۰٬٤۱۱(  ٦٥٦٬۱۲٥٬٦۹٦   ۱۱٬۸۸۰٬۷٥۷٬۰۱٤   إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات وحقوق الملكیة
      المطلوبات

      مطلوبات متداولة
  ٤۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰  -- --  ٤۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰   الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

  ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸  -- --  ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸   ذمم دائنة
  ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦  -- --  ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦   مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  ۲۷۷٬۲٥۲٬۲٤۰  -- --  ۲۷۷٬۲٥۲٬۲٤۰   إیرادات غیر محققة 
 ۱۱٬۳۰۱٬٤۷۰ -- ۱۱٬۳۰۱٬٤۷۰ -- ٦٫۳٫۳ إیجارات مستحقة 

 ۱٦۲٬٥۳۹٬۷٥٥ )٥۲٬۸۷٦٬۰۳۱( --  ۲۱٥٬٤۱٥٬۷۸٦   مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
  ۱٤٦٬٥٥۹٬۹۷۰  -- --  ۱٤٦٬٥٥۹٬۹۷۰   زكاة مستحقة

 ۱٬٥۲۸٬۹۹۸٬۰۷۹ )٥۲٬۸۷٦٬۰۳۱( ۱۱٬۳۰۱٬٤۷۰  ۱٬٥۷۰٬٥۷۲٬٦٤۰   إجمالي المطلوبات المتداولة
      

      مطلوبات غیر متداولة
  ٥٬۳۹٥٬۰۲۹٬۱۲٦  --  ۱۷٬٤۰۲٬۹۳۲   ٥٬۳۷۷٬٦۲٦٬۱۹٤  ٦٫۳٫٤ قروض طویلة األجل

الجزء غیر  -قیمة إیجارات عقد اإلیجار المستحقة 
 المتداول

٦٫۳٫۳ --  ٦۲٤٬٦۸۸٬٦٥۰ )۹٬٤۱٤٬۳۸۰( ٦۱٥٬۲۷٤٬۲۷۰ 

 ۳۰٬۳۳۸٬۱۷۰ -- ٥٬۱۷۹٬٦۸۲  ۲٥٬۱٥۸٬٤۸۸  ٦٫۳٫٥ مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
   ٦٬۰٤۰٬٦٤۱٬٥٦٦ )۹٬٤۱٤٬۳۸۰( ٦٤۷٬۲۷۱٬۲٦٤  ٥٬٤۰۲٬۷۸٤٬٦۸۲   إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

 ۷٬٥٦۹٬٦۳۹٬٦٤٥ )٦۲٬۲۹۰٬٤۱۱( ٦٥۸٬٥۷۲٬۷۳٤  ٦٬۹۷۳٬۳٥۷٬۳۲۲   إجمالي المطلوبات
      

      حقوق الملكیة
  ٤٬٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  -- --  ٤٬٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰   رأس المال

  ۳۷۰٬۷۳۹٬۳۱٥  -- --  ۳۷۰٬۷۳۹٬۳۱٥   احتیاطي نظامي
 ۲٬۷٥۹٬۲۱۷ -- ۲٬۷۸۳٬۰۰۰ )۲۳٬۷۸۳(  ٦٫۳٫٥ احتیاطیات أخرى

  ۷۷٬٥۷۲٬۳۱۰ -- )٦٬۹۳۷٬٦۹٤(  ۸٤٬٥۱۰٬۰۰٤  ٥-۳-٦إلى  ۱-۳-٦ أرباح مبقاة
  ٤٬۹۰۱٬۰۷۰٬۸٤۲ -- )٤٬۱٥٤٬٦۹٤(  ٤٬۹۰٥٬۲۲٥٬٥۳٦   حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم

      
  ۳٬۸۸۱٬۸۱۲  --  ۱٬۷۰۷٬٦٥٦   ۲٬۱۷٤٬۱٥٦  ۳-۳-٦إلى  ۱-۳-٦ الحصص غیر المسیطرة

 ٤٬۹۰٤٬۹٥۲٬٦٥٤ -- )۲٬٤٤۷٬۰۳۸(  ٤٬۹۰۷٬۳۹۹٬٦۹۲   إجمالي حقوق الملكیة
 ۱۲٬٤۷٤٬٥۹۲٬۲۹۹   )٦۲٬۲۹۰٬٤۱۱(  ٦٥٦٬۱۲٥٬٦۹٦   ۱۱٬۸۸۰٬۷٥۷٬۰۱٤   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳٤ 

 

 ۳۱ أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة على القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في ٦
 م (یتبع)۲۰۱۸مارس 

 

 م۲۰۱۸مارس  ۳۱والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتھیة في مطابقة قائمة الربح أو الخسارة   ۲-٦

 

 
 
 

 كما تم إدراجھ سابقاً 
(معاییر المحاسبة 
المتعارف علیھا 
الصادرة من الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 
 القانونیین)

 
 

 التعدیالت

الرصید وفقاً للمعاییر 
الدولیة للتقریر المالي 
المعتمدة في المملكة 
 العربیة السعودیة

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 
  ۲٬۱٦۰٬٥۰۷٬٤۱۸   ۱٬۰۹۷٬۲۲٤   ۲٬۱٥۹٬٤۱۰٬۱۹٤  ٦٫۳٫۱ اإلیرادات

 )٥۲۷٬۰۳٤٬۷۸۳( ۳٬٦۹٤٬۳٦٤ )٥۳۰٬۷۲۹٬۱٤۷(  ٦٫۳٫۳ تكلفة اإلیرادات
&  ٦٫۳٫۲ استھالك عقارات استثماریة

٦٫۳٫۳ 
 )۲٦۷٬٤۹٤٬۳٦۷(  )۸۷۱٬۹۱۲( )۲٦۸٬۳٦٦٬۲۷۹( 

 ۱٬۳٦٥٬۱۰٦٬۳٥٦    ۳٬۹۱۹٬٦۷٦  ۱٬۳٦۱٬۱۸٦٬٦۸۰   مجمل الربح
     

 )۱۳٬٤٤٤٬٤۸۸( -- )۱۳٬٤٤٤٬٤۸۸(   مصروفات دعایة وترویج

 مصروفات عمومیة وإداریة
٦٫۳٫۳  &

٦٫۳٫٥ 
 )۲٦٥٬۷٤۰٬۷٥٦( )۳٬۱۲۳٬۸۳٦(   )۲٦۸٬۸٦٤٬٥۹۲( 

 ۱٬۰۸۲٬۷۹۷٬۲۷٦ ۷۹٥٬۸٤۰  ۱٬۰۸۲٬۰۰۱٬٤۳٦   ربح التشغیل

  ۹٬٦٥۰٬۹۲۸  --  ۹٬٦٥۰٬۹۲۸   الحصة في أرباح شركة زمیلة
 )۲۹٥٬۳٥۸٬۰۳۱(  )٦٬٦۹۷٬٤٥۱(  )۲۸۸٬٦٦۰٬٥۸۰(  ٦٫۳٫٤ تكلفة تمویل

 ٦٫۳٫۳, ٦٫۳٫۲ إیرادات أخرى
 &٦٫۳٫٦ ۱۲٬٤٥٤٬۲۷٤ ۱۹٬۳۰۲٬۸۲۱ ۳۱٬۷٥۷٬۰۹٥ 

 )۹٬۷٥۱٬۹٤۹( )۹٬۷٥۱٬۹٤۹( -- ٦٫۳٫٦ مصروفات أخرى
 ۸۱۹٬۰۹٥٬۳۱۹ ۳٬٦٤۹٬۲٦۱ ۸۱٥٬٤٤٦٬۰٥۸  الربح قبل الزكاة

     
 )۳۲٬٦۸٤٬۳٤٦(  -- )۳۲٬٦۸٤٬۳٤٦(   الزكاة 

 ۷۸٦٬٤۱۰٬۹۷۳ ۳٬٦٤۹٬۲٦۱  ۷۸۲٬۷٦۱٬۷۱۲   صافي ربح السنة
     

     صافي ربح السنة العائد على:
 ۷۷٤٬٥٦۸٬۰٥۰ ۳٬٦۹٤٬٦۰٦  ۷۷۰٬۸۷۳٬٤٤٤   المساھمین في الشركة األم

 الحصص غیر المسیطرة
-۳-٦إلى  ۳-۱-٦

۳ 
 ۱۱٬۸۸۸٬۲٦۸   )٤٥٬۳٤٥(  ۱۱٬۸٤۲٬۹۲۳  

   ۷۸۲٬۷٦۱٬۷۱۲  ۳٬٦٤۹٬۲٦۱ ۷۸٦٬٤۱۰٬۹۷۳ 
     

     الدخل/ (الخسارة) الشاملة األخرى
بنود یمكن إعادة تصنیفھا إلى قائمة الدخل الموحدة في 

 لفترات الالحقة
    

القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، التغیر في 
 بالصافي بعد خصم الزكاة

 
-- )۳٥۹٬۱۰۰( )۳٥۹٬۱۰۰( 

     
بنود لن یعاد تصنیفھا إلى قائمة الدخل الموحدة في 

 لفترات الالحقة
 

   
إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، بالصافي بعد 

 ۲٬۱۹٦٬۰۰۰ ۲٬۱۹٦٬۰۰۰ -- ٦٫۳٫٥ خصم الزكاة
 ۱٬۸۳٦٬۹۰۰     ۱٬۸۳٦٬۹۰۰ --   الدخل الشامل اآلخر للسنة، بعد خصم الزكاة

 ۷۸۸٬۲٤۷٬۸۷۳   ٥٬٤۸٦٬۱٦۱ ۷۸۲٬۷٦۱٬۷۱۲  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 

  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳٥ 

 

 ۳۱القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة على  ٦
 م (یتبع)۲۰۱۸مارس 

 

 شرح ألحكام التحول الھامة وعملیات التعدیل وإعادة التصنیف األخرى  ۳-٦
 

 إطفاء إیرادات عقود اإلیجار على أساس القسط الثابت ۳-۱-٦
العربیة السعودیة، یجب إطفاء اإلیرادات من عقود اإلیجار المصنفة كعقود بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة 

تأجیر تشغیلي باستخدام طریقة القسط الثابت. تاریخیاً، قامت المجموعة بإثبات إیرادات عقود اإلیجار حسب شروط العقد (أي حوافز عقد 
ى أساس القسط الثابت). وكجزء من التحول إلى المعاییر الدولیة اإلیجار وخصومات اإلیجار وفترات اإلیجار المجانیة لم یتم إطفاؤھا عل

ي للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فقد قامت اإلدارة بحساب إیرادات عقود اإلیجار بطریقة القسط الثابت. فیما یل
 األثر المترتب على القوائم المالیة الموحدة:

 
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱ لمركز المالي الموحدة البنود الرئیسیة في قائمة ا

 
مدین/ (دائن) بالریال 
 السعودي

 ۱٬۰۹۷٬۲۲٤ الزیادة في اإلیرادات المستحقة
 )۱٬۳٥۲٬۷٤۰( زیادة في األرباح المبقاة

 ۲٥٥٬٥۱٦ النقص في الحصص غیر المسیطرة
  

 تم عرض اإلیرادات المستحقة بشكل مناسب في الجزء المتداول والجزء غیر المتداول بناًء على سجل االستحقاق الخاص بھا. 
 

 م۲۰۱۸ 
 مدین/ (دائن)

 لایر سعودي البنود الرئیسیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 ۲٥٥٬٥۱٦ النقص في الحصص غیر المسیطرة

 )۱٬۰۹۷٬۲۲٤( اإلیراداتالزیادة في 
  

 التأثیر بسبب تجزئة العقارات االستثماریة ۳-۲-٦
بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب إثبات كل مكون مھم من العقارات االستثماریة 

بصورة مستقلة. وكجزء من التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي بصورة مستقلة كما یجب تحدید األعمار االنتاجیة لكل مكون مھم 
المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، طبقت اإلدارة مفھوم مكونات الموجودات بأثر رجعي والمحاسبة عن مدى تأثیرھا على األعمار 

یمة الدفتریة للعقارات االستثماریة. إن األثر المترتب على االنتاجیة مما ادى إلى تأثیر سلبي على األرباح المبقاة ونقص في صافي الق
 القوائم المالیة الموحدة كان كما یلي:

 
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱ البنود الرئیسیة في قائمة المركز المالي الموحدة

 مدین/ (دائن) 
 لایر سعودي

 ۱۳٬۱٥۰٬۲٥۹ الزیادة في العقارات االستثماریة
 )۱۳٬۱۸۰٬۹۲۳( زیادة في األرباح المبقاة 

 ۳۰٬٦٦٤  النقص في الحصص غیر المسیطرة
 

 م۲۰۱۸ 
 مدین/ (دائن)

 لایر سعودي البنود الرئیسیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 )۱۲٬٦۳۱٬۹۰۹( النقص في استھالك عقارات استثماریة

 ۳۰٬٦٦٤ النقص في الحصص غیر المسیطرة
 )٥۱۸٬۳٥۰( الزیادة في اإلیرادات األخرى (*)

 

ار (*) زادت اإلیرادات األخرى بناًء على القیمة الدفتریة المعدلة لمكونات العقارات االستثماریة المباعة خالل السنة بعد األخذ باالعتب
 تأثیر االستھالك المرتفع لھذه المكونات.

 

 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳٦ 

 

 ۳۱المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة على القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر  ٦
 م (یتبع)۲۰۱۸مارس 

 

 شرح ألحكام التحول الھامة وعملیات التعدیل وإعادة التصنیف  ۳-٦
 

 یة على العقارات االستثماریة والممتلكات والمعداتإطفاء مصروفات عقود اإلیجار على أساس القسط الثابت ورسملة فترة اإلیجار المجان ۳-۳-٦
 

بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب جمیع عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة 
یجار حسب شروط العقد (أي فترات اإلیجار مستأجراً باستخدام طریقة القسط الثابت. تاریخیاً، قامت المجموعة بإثبات مصروفات عقود اإل

دة المجانیة وحوافز عقد اإلیجار لم یتم إطفاؤھا على أساس القسط الثابت). وكجزء من التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتم
بت. إضافة لذلك، وخالل فترة اإلیجار في المملكة العربیة السعودیة، فقد قامت اإلدارة بحساب مصروفات عقود اإلیجار بطریقة القسط الثا

المجانیة لبعض عقود إیجار األراضي، كانت المجموعة تقوم باستكمال أنشط اإلنشاء على المباني على األراضي المستأجرة ونتیجة لذلك 
 یمكن لإلدارة رسملة اإلیجارات المتعلقة بعقود اإلیجار خالل فترة االنشاء. 

 

 م المالیة الموحدة كان كما یلي:إن األثر المترتب على القوائ
 

 م۲۰۱۸مارس  ۳۱ البنود الرئیسیة في قائمة المركز المالي الموحدة 
 مدین/ (دائن) 

 لایر سعودي
 )۱٥٥٬٦۷۳٬۱۰۹( الزیادة في اإلیجارات المستحقة

 ۱٬۷۷٥٬۳۹۸ النقص في األرباح المبقاة
 ۱٥٤٬٤۳۷٬۲۸۹ الزیادة في العقارات االستثماریة

 )۲٤۰٬۸۳٥( الزیادة في الحصص غیر المسیطرة
 )۲۹۸٬۷٤۳( النقص في الممتلكات والمعدات

 

 م۲۰۱۸ 
 مدین/ (دائن)

 لایر سعودي البنود الرئیسیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 )۳٬٦۹٤٬۳٦٤( النقص في تكلفة اإلیرادات

 ۱۳٬٥۰۳٬۸۲۱ الزیادة في استھالك عقارات استثماریة
 ۷٥۷٬٦۲۸ الزیادة في مصروفات عمومیة وإداریة

 )۲٤۰٬۸۳٥( الزیادة في الحصص غیر المسیطرة
 )۹٬۰۳۲٬٥۲۲( الزیادة في اإلیرادات األخرى (*)

 

 ).۳۱و  ۲۱(*) تأثرت اإلیرادات األخرى بسبب عكس اإلیجارات المستحقة العائدة على إنھاء عقود اإلیجار (إیضاحات 
 

 عرض اإلیجارات المستحقة بشكل مناسب في المطلوبات المتداولة وغیر المتداولة في المطابقات كما تم عرضھ سابقاً.تم 
 

 إطفاء تكالیف معاملة القرض باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ٤-۳-٦
اء جمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب إطف

ة والموجودات/المطلوبات المالیة المحملة بفائدة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. تاریخیاً، قامت المجموعة بإطفاء تكالیف المعامل
ة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة المتعلقة بالقرض باستخدام طریقة القسط الثابت. وكجزء من التحول إلى المعاییر الدولی

یة السعودیة، فقد قامت اإلدارة بحساب إطفاء تكالیف المعاملة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. إن األثر المترتب على القوائم المال
 الموحدة كان كما یلي:

 

 مارس  ۳۱ البنود الرئیسیة في قائمة المركز المالي الموحدة 
 م۲۰۱۸

 مدین/ (دائن)
 لایر سعودي 

 )۱۷۰٬۲۰۸( الزیادة في مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ۲٬۳٦٦٬۲۰۸ النقص في األرباح المبقاة

 )۲٬۱۹٦٬۰۰۰( الزیادة في ذمم مدینة أخرى
 
 
 
 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳۷ 

 

 ۳۱القوائم المالیة النظامیة للسنة المنتھیة في أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة على  ٦
 م (یتبع)۲۰۱۸مارس 

 

 شرح ألحكام التحول الھامة وعملیات التعدیل وإعادة التصنیف (یتبع) ۳-٦
 

 

 التقییم االكتواري لمنافع الموظفین ٥-۳-٦
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة  السعودیة، یجب احتساب مكافأة نھایة الخدمة للموظفین باستخدام وفقا

التقییمات االكتواریة. تاریخیاً، قامت المجموعة بحساب ھذه االلتزامات بناًء على األنظمة المحلیة المعمول بھا في المملكة العربیة 
توقعة للموظفین ومعدل الزیادات في الرواتب ومعدالت السعودیة في تاریخ التقریر دون األخذ باالعتبار فترات الخدمة المستقبلیة الم

 الخصم. إن األثر المترتب على القوائم المالیة الموحدة كان كما یلي:
 

 م۲۰۱۸ 
 مدین/ (دائن)

 لایر سعودي البنود الرئیسیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 ۲٬۳٦٦٬۲۰۸ الزیادة في مصروفات عمومیة وإداریة

 
 م۲۰۱۸ قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 مدین/ (دائن) البند الرئیسي
 لایر سعودي

 )۲٬۱۹٦٬۰۰۰( الزیادة في ذمم مدینة أخرى
 
 

 تعدیالت ناتجة عن إعادة التصنیف ٦-۳-٦
معیار المحاسبة الدولي مطابقة المصروفات األخرى من اإلیرادات األخرى إلى بند منفصل من أجل االلتزام بقواعد التسویة المدرجة في 

 "عرض القوائم المالیة". إن األثر المترتب على القوائم المالیة الموحدة كان كما یلي: ۱
 م۲۰۱۸ 

 لایر سعودي البنود الرئیسیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 ۹٬۷٥۱٬۹٤۹ الزیادة في المصروفات األخرى

 )۹٬۷٥۱٬۹٤۹( الزیادة في اإلیرادات األخرى
 

 األثر المترتب على قائمة التدفقات النقدیة ٤-٦
 

م بعد التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي ۲۰۱۸مارس  ۳۱لم یكن ھناك أي تأثر مھم على التدفقات النقدیة للسنوات المنتھیة في       
 المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة.



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۳۸ 
 

 

 
 النقد وما في حكمھ ۷

 
 مارس ۳۱     

 م ۲۰۱۹ 
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۱۸ 
 لایر سعودي  لایر سعودي     

 ۷۹٬٥۰۹٬۲٤۲  ٤٥٦٬٥٦۰٬۲۷۹     نقد لدى البنوك
 ۸٤۱٬۷۲٦  ۱٬۱۱۰٬۷۰٤     نقد في الصندوق

 ۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸  ٤٥۷٬٦۷۰٬۹۸۳     اإلجمالي
 

 الذمم المدینة ۸
 

المستحقة بدون عمولة من مستأجري القطاع الخاص الذین ال یوجد لھم تصنیف ائتماني. تتكون الذمم المدینة من صافي المبالغ 
وقبل قبول أي عمیل جدید، تقوم إدارة المجموعة بتقییم الجودة االئتمانیة للعمیل المحتمل، وتضع حدود لالئتمان. وبناًء على الخبرة 

متھا.  وأنھ لیس من سیاسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل السابقة، یتوقع تحصیل كامل الذمم المدینة التي لم تنخفض قی
 الذمم المدینة، وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات.

 
. ونظراً لطریقة التحول التي تم اختیارھا عند ۳٦تم شرحھ في إیضاح  ۹إن أثر التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ، لم یتم تعدیل معلومات المقارنة لتعكس المتطلبات الجدیدة.۹للتقریر المالي تطبیق المعیار الدولي 
 

 مارس  ۳۱  
 م۲۰۱۹

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي  
 ۳۸٥٬۳٤۹٬۹۹۹  ٤٤۳٬۷۸۸٬۰٥۳  إجمالي الذمم المدینة

 )۱۳۸٬٦۱٦٬۸۲۳(  )۱٤٤٬٥٤۲٬۹۰۷(  یخصم: خسارة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة
  ۲۹۹٬۲٤٥٬۱٤٦  ۲٤٦٬۷۳۳٬۱۷٦ 

 
 كانت الحركة على مخصص خسارة االنخفاض في القیمة كاآلتي:

 

 للسنة المنتھیة في  
 مارس ۳۱
 م۲۰۱۹ 

 للسنة المنتھیة في  
 مارس  ۳۱

  م۲۰۱۸
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ٤۸٬٤۱٦٬٤۷۹  ۱۳۸٬٦۱٦٬۸۲۳ في بدایة السنة
 --  )۳٦٬۷٦۱٬۷۱۰( كما في بدایة السنة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي تأثیر تطبیق 

 ۹٤٬۸۱٤٬٤۹۸  ٤۳٬٥۲٤٬٤٦٦ مخصص االنخفاض في القیمة للسنة
 )٤٬٦۱٤٬۱٥٤(  )۸۳٦٬٦۷۲( الشطب

 ۱۳۸٬٦۱٦٬۸۲۳  ۱٤٤٬٥٤۲٬۹۰۷ في نھایة السنة
 

 .۳٦إیضاح تم توضیح أعمار الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا في 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا ۹
 

ألغراض ھذه القوائم المالیة الموحدة، یتم اعتبار األطراف على أنھا ذات عالقة بالمجموعة، إذا كان لدى المجموعة القدرة، سواء 
اتخاذ قرارات مالیة وتشغیلیة بشكل مباشر أو غیر مباشر على السیطرة على الطرف أو ممارسة تأثیر مھم على الطرف عند 

والعكس، أو عندما تخضع المجموعة والطرف لسیطرة مشتركة أو تأثیر ھام مشترك. قد تكون األطراف ذات العالقة أفراداً أو 
منشآت. األرصدة والمعامالت بین الشركة والشركات التابعة لھا، والتي تمثل أطراف ذات عالقة ضمن المجموعة، تم استبعادھا 

 التوحید ولم یتم االفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح.عند 
  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

۳۹ 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (یتبع)  -۹
 

 الشركة األم المساھمین ۹٫۱
 

 م:۲۰۱۸مارس  ۳۱م و ۲۰۱۹مارس  ۳۱إن المجموعة مملوكة من قِبل المنشآت التالیة كما في 
 

 النوع االسم
 الشركة األم النھائیة شركة فاس السعودیة القابضة
 الشركة األم المباشرة شركة فاس العقاریة المحدودة

 مساھم شركة سعف العالمیة المحدودة
 مساھم السید/ فواز عبدالعزیز الحكیر

 مساھم السید/ سلمان عبدالعزیز الحكیر
 مساھم السید/ عبدالمجید عبدالعزیز الحكیر

 مساھم شركة الفریدة األولى العقاریة
 مساھم شركة الفریدة الثانیة العقاریة
 مساھم شركة الفریدة الثالثة العقاریة 

 

* قام المساھمین في الشركة األم المباشرة (شركة فاس العقاریة المحدودة) بالتنازل عن أسھمھم المملوكة في الشركة األم 
 اعتبار شركة فاس السعودیة القابضة كشركة أم نھائیة.المباشرة إلى شركة فاس السعودیة القابضة. لذلك، یتم 

 

 الشركات التابعة  ۹٫۲
 

 ).۱تم بیان الحصص في الشركات التابعة في اإلیضاح (
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العلیا ۹٫۳
 

 فیما یلي بیان بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین:

 
السنة المنتھیة في  

مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

 للسنة المنتھیة في 
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۸ 

لایر   
 سعودي

 لایر سعودي 

 ۱٬۰٤۹٬٤۲۳  ۸٤۷٬٦٦٤  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 ۱۸٬۷۲۰٬۲٦۰  ۱٤٬٤۳٤٬۷٦٦  الرواتب والمزایا قصیرة األجل

 ۱۹٬۷٦۹٬٦۸۳  ۱٥٬۲۸۲٬٤۳۰  إجمالي مكافآت اإلدارة العلیا
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٤-۹
خالل السنة قامت المجموعة بالتعامل مع األطراف ذات العالقة. تعتمد شروط تلك المعامالت من قبل اإلدارة/مجلس اإلدارة 

 خالل السیاق االعتیادي لألعمال. فیما یلي المعامالت الھامة والمبالغ المتعلقة بھا:

  

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي لایر سعودي 
   الشركة األم النھائیة 

تحویل مشروع تحت اإلنشاء مع اإلیجار المدفوع مقدماً واإلیجارات المستحقة إلى 
 ).۱٤الشركة األم النھائیة (إیضاح 

 
۱۰۷٬۲٤۲٬۳٦۲ 

 
-- 

 -- )۸٬۸۲٥٬٤۲۹( المحول من مستحقات الزكاة إلى الشركة األم النھائیة
  توزیعات أرباح تم تسویتھا من خالل تعدیل المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

)٦٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰( 
 

۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 ۳۷٤٬۰۰۰٬۰۰۰ -- توزیعات أرباح مدفوعة

۱۰۳٬۳۳٤٬۲۰٤( -- تحویل استثمارات متاحة للبیع إلى الشركة األم النھائیة
( 

 ۷۷٬٦٥۷٬۸۷۲ ۲۰٬٥۰۰٬۰۰۰ أطراف ذات عالقة أخرىتسویة أرصدة من خالل 
 ۱۹٬۹۳٤٬۲۷٥ ۲٦٬۹۹٤٬۸۹٦ دفعات للموردین نیابة عن الشركة األم النھائیة

 ۲۰٬۳٤۲٬۱۳٤ )۸۳٬۸٦۷٬۳٦٤( )۱٤تحویل عقارات استثماریة (إیضاح 
  بیع األراضي تم تسویتھا من خالل تعدیل حساب المستحق إلى الشركة األم النھائیة 

-- 
 

۱۱٥٬۷٦۳٬٦۲٥ 
 -- ۹٬۸٥۷٬٦۲۹ ذمم دائنة محولة إلى الشركة األم النھائیة

 -- )۹٦٬۲۸۲( الممتلكات واآلالت والمعدات المحولة إلى حساب الشركة األم النھائیة



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۰ 

 

 العالقة وأرصدتھا (یتبع)المعامالت مع األطراف ذات  ۹
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (یتبع) ٤-۹
  

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي لایر سعودي 
   الشركات التابعة واألطراف ذات العالقة األخرى

 ۱۰٬۷٥۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ توزیعات أرباح تم تسویتھا من خالل تعدیل المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة
 ۲٥٥٬۱٤۰٬۳۷۷ ٤۳۰٬۷٦٤٬۰٦۳ أعمال إنشائیة مدرجة ضمن المشاریع تحت التنفیذ

 ٥٥۸٬۱۲۰٬۳۱۹ ٥٥۰٬۹٦٦٬۳٥۱ إیرادات إیجار، بالصافي
 ۸۸٬٥۰۹٬۲۹۲ ۹٦٬۱٤۲٬۹۲٥ مصروفات خدمات

 -- ۲٬٥۷۰٬۰۰۰ مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
 

المساھمین في الشركة، إسناد عقود إنشاء جمیع المشاریع إلى طرف آخر ذو عالقة وھي شركة فواز عبد العزیز تم، بموافقة 
 ). إن عملیة إسناد ھذه العقود ال تتم من خالل المناقصات.۱۰الحكیر وشركاه العقاریة (إیضاح 

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة  ٥-۹
 

 لعالقةیلخص الجدول التالي أرصدة األطراف ذات ا
 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: ) ۱
 

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي لایر سعودي 
      متداولة

   الشركات التابعة الزمیلة لمجموعة الحكیر
 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٥۰٬۳۲۲٬٥۷۹ شركة فاس القابضة للفنادق

 ۳٤٬۰٤۱٬۹٥۳ ۷۳٬۰۷٦٬۰٥۷ شركة األطعمة والترفیھ التجاریة المحدودة (أ)
 ۲۰٬٥۰۰٬۰۰۰ -- شركة فاس التجاریة (أ)

 ۱٬۲٥۲٬۷٦۱ ۲٬۷۰٤٬٤۳۷ شركة مراكز القھوة التجاریة (أ)
 ۷۳٬۷۲۲ ۳۱٬۷۹۲٬۳۱٦ شركة نسك التجاریة المحدودة (ب)

   
   أطراف أخرى ذات عالقة

 ۲۲٬۹۰۹٬۲۰۳ ۲۳٬۰۱۷٬۱۹۳ شركة مجموعة عبدالمحسن الحكیر للسیاحة والتنمیة (أ)
 ۸٬۰٤٦٬٦٦۷ ۲٦٬۳٤۲٬٦۷٥ شركة ألعاب بیلي المحدودة (أ)

 ٥۰۹٬۷۹۷ ٤٬۰٥۸٬۹۹٦ شركة فضاء األطفال المحدودة (أ)
 ۳٥۹٬۹٤٥ ۲٬٥۲۷٬۷۸۱ شركة المھارات المبتكرة لأللعاب (أ)

 -- ۱۸٬٦۱۲٬۹۰۷ شركة تضاریس نجد لألمن
 -- ۹٬۷۳۲٬۷۰۰ شركة فاس التقنیة التجاریة 

 -- ۱٤٬۷۲۷٬٥۸۰ شركة بوابة الغذاء
 -- ۲٬۱۲۱٬۱٤۰ شركة الجیل القادم
 -- ۷٬۲۰۲٬۲۸۸ شركة مطعم آزال

 ۸۸٥٬۳٥۳ ۱٬۳۱۹٬۳۸٦ أخرى

 
٥٦۷٬٥٥۸٬۰۳
٥ ۲۳۸٬٥۷۹٬٤۰۱ 

   غیر متداولة
   الشركة التابعة

 ۲۰۰٬۳۲۲٬٥۷۰ -- شركة فاس القابضة للفنادق
 -- ۲۰۰٬۳۲۲٬٥۷۰ 

 
 
 
 
 



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۱ 

 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا (یتبع)  -۹

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع)  ٥-۹

 
 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:  ) ۲

 مارس  ۳۱   
 م۲۰۱۹

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي   
      متداول

      الشركة األم النھائیة 
 ۱٥٬٦۲۷٬۳۸۷  ٤٬۰٦۷٬٦۳٦   شركة فاس السعودیة القابضة

      
      أطراف أخرى ذات عالقة

 ۲۰۰٬۲۸۷٬٦۹۲  ۳٬۷٥۸٬۱۰٦   شركة فواز عبد العزیز الحكیر وشركاه (ب)
 ٤٬٤٥٥٬۸٥۸  --   شركة تضاریس نجد لألمن

 ۱٬۲٤۸٬٦۰۹  ۱٤٬٦۷۳٬۲۸۰   إتقان إلدارة المرافق
   ۲۲٬٤۹۹٬۰۲۲  ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦ 

 ):۱۰الدفعات المقدمة إلى مقاول (إیضاح  ) ۳

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 مارس  ۳۱ 
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 
    طرف آخر ذو عالقة

    شركة فواز عبد العزیز الحكیر وشركاه العقاریة
 ۲۷٤٬٥۰۷٬۸٥۹  ٤۹۹٬٥۹٥٬٤۷۸ الجزء المتداول

 ۸۰٬٦۹۲٬۱۱٦  ۱۰٥٬۳۱۸٬٥۹۸ الجزء غیر المتداول
 ٦۰٤٬۹۱٤٬۰۷٦  ۳٥٥٬۱۹۹٬۹۷٥ 
    

 تمثل بشكل رئیسي ایجارات مستحقة من أطراف ذات عالقة. )أ(
 تمثل بشكل رئیسي إیجارات مقبوضة مقدماً، بعد خصم ایرادات ایجار مستحقة القبض. )ب(

 
 وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقةشروط  ۹٫٦

 
إن األرصدة القائمة أعاله بدون ضمانات، وغیر مرتبطة بعمولة ویتم سدادھا نقدًا. لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة 

 المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في أي فترة. 
 

رة المقام علیھا العقارات االستثماریة الخاصة بالمجموعة (المباني) من الجدیر بالذكر أن بعض عقود إیجار األراضي المستأج
 ).۳٦و  ۱۳مبرمة باسم منشآت ذات عالقة بالمجموعة، والتي قامت بالتنازل عن عقود اإلیجار لصالح المجموعة (إیضاحي 

 
 طرف ذو عالقة -الدفعات المقدمة إلى لمقاول  ۱۰

 
المدفوع مقدماً إلى شركة فواز عبدالعزیز الحكیر وشركاه العقاریة مقابل إنشاء مجمعات تمثل الدفعات المقدمة لمقاول المبلغ 

 ).۹تجاریة، والتي تتفاوت مراحل إكمالھا (إیضاح 
  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۲ 

 

 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى  ۱۱
 

 مارس ۳۱  
 م ۲۰۱۹ 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي  
 ۳٤٬۳۷٤٬۱۷۲  ۳۰٬۱۷۲٬۳۹۸  للموردیندفعات مقدَّمة 

 ً  ۷٬٥۲۹٬٦۳٥  ۱٤٬۷٦٦٬٤۲۰  مصروفات مدفوعة مقدما
 ۳٬۲۳۰٬۱٤٤  ۳٬۸۹٦٬۰٥۰  سلف لموظفین

 ٦۷٬۳۸۲٬۸٥۳  ٤٦٬٤۰۰٬۰٦۰  إیجار مدفوع مقدًما
 ٥٬۹۰۰٬۰۰۰  ٥۰۰٬۰۰۰  ودائع نقدیة بھامش

 ٦۷٥٬۱٥٦  ٥۱۰٬۰٤۱  أخرى
 ۱۱۹٬۰۹۱٬۹٦۰  ۹٦٬۲٤٤٬۹٦۹  اإلجمالي 

 
 استثمار في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  ۱۲

 
تتمثل الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة استثمار في رأس مال شركة أسواق المستقبل للتجارة، شركة عقاریة تم 
تأسیسھا في المملكة العربیة السعودیة وتزاول أعمال المقاوالت العامة للمباني وصیانة المباني واألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة 

 المباني علیھا وبیعھا أو تأجیرھا.  وشراء األراضي بغرض إقامة
 

 كانت حركة االستثمار خالل السنة كاآلتي:
 

 

 الملكیةنسبة 
 االفتتاحيالرصید 

 لایر سعودي

في الحصة 
 األرباح

 لایر سعودي
 توزیعات األرباح

 لایر سعودي

 الختاميالرصید 
 

 لایر سعودي
      

 ٤۲٬۲۳۸٬۷۲۱ )۹٬۰۰۰٬۰۰۰( ۱۱٬٥٦۹٬۳۹۹    ۳۹٬٦٦۹٬۳۲۲ %۲٥ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
      

 ۳۹٬٦٦۹٬۳۲۲ )٥٬۰۰۰٬۰۰۳( ۹٬٦٥۰٬۹۲۸ ۳٥٬۰۱۸٬۳۹۷ %۲٥ م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 
تعرض الجداول أدناه المعلومات المالیة الملخصة للشركة الزمیلة. تعكس المعلومات المفصح عنھا المبالغ الظاھرة في القوائم 

م. لم تحدث أي ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المالیة للشركة الزمیلة ولیس حصة المجموعة في تلك المبالغ كما في 
 م.۲۰۱۹مارس  ۳۱م إلى ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱حركة ھامة بین 

 
 قائمة المركز المالي الملخصة:

 

 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۷

 لایر سعودي
   

 ۱٦٬۰۰٦٬٤۲۸ إجمالي الموجودات المتداولة
  

 
 

  
 
 

۱٥٬۸٦۷٬٦۹۹ 
 ۲۳٦٬۹۹۳٬۹٤۳ ۲۱۷٬۲۳۳٬۱٦۹ إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 )۷٤٬٥۳٦٬۸۲۲( )٦۳٬۸۷۲٬۷۷٦( إجمالي المطلوبات المتداولة
 )۱۹٬٦٤۷٬٥۳۲( )٤۱۱٬۹۳۷( إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

۱٦۸٬۹٥٤٬۸۸ صافي الموجودات
٤ 

۱٥۸٬٦۷۷٬۲۸
۸  

  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۳ 

 

 استثمار في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع) ۱۲
 

 الحصة في ربح السنة

 المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۱۸
 لایر سعودي

 للسنة المنتھیة في  
دیسمبر  ۳۱

  م۲۰۱۷
 لایر سعودي

    
 ۱۱۲٬۱۱۱٬٤۲۷  ۱۱۸٬۹٤۲٬۱۷۰ اإلیرادات

 )۱۰٬٤٦۸٬۲۰۳(  )٦٬٤۹۸٬۳۸٦( تكلفة تمویل
 )۸۸۲٬٤۰۹(  )۱٬۳٦۰٬۹۸۱( الزكاة

 ۳۸٬٦۰۳٬۷۱۲  ٤٦٬۲۷۷٬٥۹٦ صافي ربح السنة
    

    تسویة القیم الدفتریة:
 ۱٤۰٬۰۷۳٬٥۸۸  ۱٥۸٬٦۷۷٬۲۸۸ الرصید االفتتاحي لصافي الموجودات

 توزیعات أرباح
)۳٦٬۰۰۰٬۰۰۰

( 
 

)۲۰٬۰۰۰٬۰۱۲( 
 ۳۸٬٦۰۳٬۷۱۲  ٤٦٬۲۷۷٬٥۹٦ صافي ربح السنة

 ۱٥۸٬٦۷۷٬۲۸۸  ۱٦۸٬۹٥٤٬۸۸٤ الرصید الختامي لصافي الموجودات
 

ال یوجد لدى  تتطلب الشركة الزمیلة موافقة المجموعة على توزیع أرباحھا. ال تتوقع المجموعة منح ھذه الموافقة في تاریخ التقریر.
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الشركة الزمیلة التزامات محتملة أو ارتباطات رأسمالیة كما في 

 
 استثمارات أخرى ۱۳

 
. ونظراً ۳٥في األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة تم شرحھ في إیضاح  ۹إن أثر التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ، لم یتم تعدیل معلومات المقارنة لتعكس المتطلبات الجدیدة.۹اختیارھا عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي لطریقة التحول التي تم 

 مارس ۳۱  
 م ۲۰۱۹ 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي  
     

غیر  -استثمارات في شركات عقاریة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 )۱متداولة (

  
۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 
-- 

غیر  -استثمارات في شركات عقاریة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 )۱متداولة (

 --  
۱۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰ 

غیر  -استثمار في صندوق عقاري بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 )۲متداول (

 
٦٬۷۰۸٬۷٦۳ 

 
-- 

غیر  -عقاري بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في صندوق 
 )۲متداول (

 
-- 

 
٦٬۹۷٦٬۲۱۷ 

 ۱۲۸٬٤۷٦٬۲۱۷  ۱۰۸٬۷۰۸٬۷٦۳  اإلجمالي 
 

)i(  غیر متداولة: -االستثمارات في شركات عقاریة 
 

 مارس ۳۱  
 م ۲۰۱۹ 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي  
     

 ۱۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰  شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري 
  ۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰ 

 
٪ مملوك بشكل مباشر وغیر مباشر من خالل ۸٫٥إن استثمار المجموعة في أسھم شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري البالغ نسبتھ 

ملیون لایر سعودي لالستحواذ على االستثمارات، والذي یشمل عالوة  ۱۲۱٫٥مبلغاً قدره الشركات التابعة للشركة. دفعت المجموعة 
 ملیون لایر سعودي. ٤٥استثمار قدرھا 

  



 العربیة والشركات التابعة لھاشركة المراكز 
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤٤ 

 

 استثمارات أخرى (یتبع) ۱۳
 

 غیر متداول:  -استثمار في صندوق عقاري  )۲
 

لایر سعودي) تم  ۱۰۰٫۰۰۰وحدة، قیمة كل وحدة  ٦۸٪ (۰٫۲٥یمثل ھذا البند استثمار في أسھم صندوق المدینة الرقمیة بنسبة  
 ٦٫۹م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٫۷ملیون لایر سعودي. بلغت القیمة السوقیة لالستثمار ۷شراؤھا بمبلغ قدره 

مارس  ۳۱( ملیون لایر سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ۰٫۳ملیون لایر سعودي). تم إثبات الخسارة المحققة البالغة 
 ملیون لایر سعودي تم اثباتھا في الدخل الشامل اآلخر). ۰٫٤م: ۲۰۱۸

  
 كانت حركة االستثمار في الصندوق العقاري كالتالي:

 
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۱۹ 
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۱۸ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۷٬۳۳٥٬۳۱۷  ٦٬۹۷٦٬۲۱۷ الرصید االفتتاحي 
    التكلفة:

 ۷٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ونھایة السنةفي بدایة 
    تسویات إعادة التقییم:

 ۳۳٥٬۳۱۷  )۲۳٬۷۸۳( في بدایة السنة
 )۳٥۹٬۱۰۰(  )۲٦۷٬٤٥٤( خسارة غیر محققة خالل السنة

 )۲۳٬۷۸۳(  )۲۹۱٬۲۳۷( في نھایة السنة
 ٦٬۹۷٦٬۲۱۷  ٦٬۷۰۸٬۷٦۳ صافي القیمة الدفتریة

  



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱سنة المنتھیة في لل

  

٤٥ 
 

  العقارات االستثماریة ۱٤
   )۲-۱٤مبنى على أرض مؤجرة (  المباني المقامة على أرض مستأجرة  

 
 أراضي

 لایر سعودي
 المبنيمكون 

 لایر سعودي

 
 الكھربائیةالمكونات 

 لایر سعودي

 
 المیكانیكیةالمكونات 

 لایر سعودي

أنظمة مكافحة 
 الحرائق

 لایر سعودي

 
 المصاعد

 لایر سعودي

 
 المبانيإجمالي 

  لایر سعودي
 المبنيمكون 

 لایر سعودي

 
المكونات 

لایر  المیكانیكیة
 سعودي

إجمالي المباني 
أرض المقامة على 
 مستأجرة

 لایر سعودي
 التنفیذالمشاریع تحت 

 لایر سعودي
 اإلجمالي

 لایر سعودي
              

              التكلفة:
  ۱۲٬۱۲۸٬٦۲٤٬۷٥۳   ۱٬۳۱۰٬٦۱۰٬۱۲٦   ۳٬۱۳٥٬۲۷۰٬۷۲۸   ۱۸٥٬۸۳٦٬٥۷۸   ۲٬۹٤۹٬٤۳٤٬۱٥۰    ۲٬۷۹۳٬٥۳٤٬۲۷۹   ٥۷٬٥۸٤٬٦۹٦   ٦٥٬۰٤۰٬۸٦٥   ۲۷٦٬۹۷۰٬٤۲٥  ۳۹۷٬۳۲۷٬۸٦۱   ۱٬۹۹٦٬٦۱۰٬٤۳۲   ٤٬۸۸۹٬۲۰۹٬٦۲۰ م۲۰۱۷أبریل  ۱الرصید في 

  ٥۰۰٬۳۹۷٬٤۸۸   ٤٦۸٬٥۷٦٬۸٥۸  ۲٥٬۳۲۷٬۳۲۰    --  ۲٥٬۳۲۷٬۳۲۰  ٦٬٤۹۳٬۳۱۰    --  ۱٥٥٬۳۱۰ ۲۸۸٬۹۰۹ ۲۷۸٬۳۰۰ ٥٬۷۷۰٬۷۹۱ -- إضافات
 )۱۱۷٬۳۹٥٬۲۱۱(      -- --    --    --     --     --     --     --     --  -- )۱۱۷٬۳۹٥٬۲۱۱( استبعادات

 )٥۳٬۸۱۲٬٤۰۳(   )۱٥٬۹٦۱٬٤۰۷(  )   ۳۷٬۸٥۰٬۹۹٦(    --  )۳۷٬۸٥۰٬۹۹٦(      --     --     --     --     --     -- -- )۹تحویالت (إیضاح 
    --  )۷٦٬٥۰۸(  --    --     --    ۷٦٬٥۰۸     --     --     --     --   ۷٦٬٥۰۸  -- )۹تحویالت (إیضاح 

 ۱۲٬٤٥۷٬۸۱٤٬٦۲۷ ۱٬۷٦۳٬۱٤۹٬۰٦۹ ۳٬۱۲۲٬۷٤۷٬۰٥۲ ۱۸٥٬۸۳٦٬٥۷۸ ۲٬۹۳٦٬۹۱۰٬٤۷٤  ۲٬۸۰۰٬۱۰٤٬۰۹۷ ٥۷٬٥۸٤٬٦۹٦ ٦٥٬۱۹٦٬۱۷٥ ۲۷۷٬۲٥۹٬۳۳٤ ۳۹۷٬٦۰٦٬۱٦۱ ۲٬۰۰۲٬٤٥۷٬۷۳۱ ٤٬۷۷۱٬۸۱٤٬٤۰۹ م۲۰۱۸مارس  ۳۱في 
 ٦۳۷٬٦۲۱٬۳۹۱ ٦۳۱٬۱۱٤٬۰۷۷ ٤٬٥٤۹٬۱۳٥ ۷۹٬٥۲۳ ٤٬٤٦۹٬٦۱۲  ۱٬۹٥۸٬۱۷۹ ۱۸۰٬۰۰۰ ٥٦۲٬٥٥٤ -- ٦٥۲٬۸۳۸ ٥٦۲٬۷۸۷ -- إضافات

 )۱۷٤٬۳۲۸٬۹٦۱( )۱۸۹٬٥۳۷٬٦۰۹( ۷٬۲٥۷٬۸٥٤ -- ۷٬۲٥۷٬۸٥٤  ۷٬۹٥۰٬۷۹٤ ۱۷۰٬۰۰۰ -- -- -- ۷٬۷۸۰٬۷۹٤ -- )۳-۱٤()، ۹تحویالت (إیضاح 
 )٥٬٥۱۲٬٦٤۸( -- )۱۹۷٬۹٤۹( -- )۱۹۷٬۹٤۹(  )٥٬۳۱٤٬٦۹۹( -- -- )۱٦٬۸۰۰( )۱٦٬۸۰۰( )٥٬۲۸۱٬۰۹۹( -- استبعادات

 ۱۲٬۹۱٥٬٥۹٤٬٤۰۹ ۲٬۲۰٤٬۷۲٥٬٥۳۷ ۳٬۱۳٤٬۳٥٦٬۰۹۲ ۱۸٥٬۹۱٦٬۱۰۱ ۲٬۹٤۸٬٤۳۹٬۹۹۱  ۲٬۸۰٤٬٦۹۸٬۳۷۱ ٥۷٬۹۳٤٬٦۹٦ ٦٥٬۷٥۸٬۷۲۹ ۲۷۷٬۲٤۲٬٥۳٤ ۳۹۸٬۲٤۲٬۱۹۹ ۲٬۰۰٥٬٥۲۰٬۲۱۳ ٤٬۷۷۱٬۸۱٤٬٤۰۹ م۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
              

              االستھالك المتراكم:
   ۱۸٬٥۷۱٬٦٥۹   ۱۳۲٬۲۳۸٬۸۰۱  ۹۹٬۱۸۸٬۱۹٥   ۲٥۳٬۳۷۳٬۲٦۷  -- م۲۰۱۷أبریل  ۱الرصید في 

۲۲٬٥۰۷٬۹٥٦  
 ٥۲٥٬۸۷۹٬۸۷۸    ۸٤۳٬٥۳٤٬٤٦۹   ۷۱٬٦۳٤٬۷۷۰   ۹۱٥٬۱٦۹٬۲۳۹  --  ۱٬٤٤۱٬۰٤۹٬۱۱۷  

  ۲٦۸٬۳٦٦٬۲۷۹  --  ۱۸۲٬۹٦۲٬۸٥٤   ۱۲٬۲٥۷٬٥۳۰   ۱۷۰٬۷۰٥٬۳۲٤    ۸٥٬٤۰۳٬٤۲٥   ۲٬۹۰۲٬۱۸۰   ۲٬۱۸۱٬٦۹۹   ۱۸٬٦۹۷٬۰٥۳   ۱٥٬۹٤۱٬۳۹۱   ٤٥٬٦۸۱٬۱۰۲     -- المحمل للسنة
التحویل إلى الشركة األم 

 )۳۳٬٤۷۰٬۲٦۹(  -- )۳۳٬٤۷۰٬۲٦۹(  -- )۳۳٬٤۷۰٬۲٦۹(   -- -- -- -- -- -- -- )۹النھائیة (إیضاح 
 ۱٬٦۷٥٬۹٤٥٬۱۲۷ -- ۱٬۰٦٤٬٦٦۱٬۸۲٤ ۸۳٬۸۹۲٬۳۰۰ ۹۸۰٬۷٦۹٬٥۲٤  ٦۱۱٬۲۸۳٬۳۰۳ ۲٥٬٤۱۰٬۱۳٦ ۲۰٬۷٥۳٬۳٥۸ ۱٥۰٬۹۳٥٬۸٥٤ ۱۱٥٬۱۲۹٬٥۸٦ ۲۹۹٬۰٥٤٬۳٦۹ -- م۲۰۱۸مارس  ۳۱الرصید في 

 ۲٥٦٬۹۱٦٬۰۲٤ -- ۱۷۱٬۲۷۳٬۳٦۱ ۱۲٬۲٥۹٬۷٤۰ ۱٥۹٬۰۱۳٬٦۲۱  ۸٥٬٦٤۲٬٦٦۳ ۲٬۹۱۷٬۸۰٥ ۲٬۲۱۱٬۹٦۳ ۱۸٬۷۳۰٬۸۳۷ ۱٥٬۹۸۷٬۲٦۳ ٤٥٬۷۹٤٬۷۹٥ -- المحمل للسنة
 )۱٬۱۱٥٬۲۰۷( -- )۱۳۷٬٥۱۳( -- )۱۳۷٬٥۱۳(  )۹۷۷٬٦۹٤( -- -- )۱۱٬۸٥۳( )۷٬۱۱۲( )۹٥۸٬۷۲۹( -- استبعادات

 ۱٬۹۳۱٬۷٤٥٬۹٤٤ -- ۱٬۲۳٥٬۷۹۷٬٦۷۲ ۹٦٬۱٥۲٬۰٤۰ ۱٬۱۳۹٬٦٤٥٬٦۳۲  ٦۹٥٬۹٤۸٬۲۷۲ ۲۸٬۳۲۷٬۹٤۱ ۲۲٬۹٦٥٬۳۲۱ ۱٦۹٬٦٥٤٬۸۳۸ ۱۳۱٬۱۰۹٬۷۳۷ ۳٤۳٬۸۹۰٬٤۳٥ -- م۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
              

              الدفتریة:صافي القیمة 
 ۱۰٬۹۸۳٬۸٤۸٬٤٦٥ ۲٬۲۰٤٬۷۲٥٬٥۳۷ ۱٬۸۹۸٬٥٥۸٬٤۲۰ ۸۹٬۷٦٤٬۰٦۱ ۱٬۸۰۸٬۷۹٤٬۳٥۹  ۲٬۱۰۸٬۷٥۰٬۰۹۹ ۲۹٬٦۰٦٬۷٥٥ ٤۲٬۷۹۳٬٤۰۸ ۱۰۷٬٥۸۷٬٦۹٦ ۲٦۷٬۱۳۲٬٤٦۲ ۱٬٦٦۱٬٦۲۹٬۷۷۸ ٤٬۷۷۱٬۸۱٤٬٤۰۹ م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 ۱۰٬۷۸۱٬۸٦۹٬٥۰۰ ۱٬۷٦۳٬۱٤۹٬۰٦۹ ۲٬۰٥۸٬۰۸٥٬۲۲۸ ۱۰۱٬۹٤٤٬۲۷۸ ۱٬۹٥٦٬۱٤۰٬۹٥۰  ۲٬۱۸۸٬۸۲۰٬۷۹٤ ۳۲٬۱۷٤٬٥٦۰ ٤٤٬٤٤۲٬۸۱۷ ۱۲٦٬۳۲۳٬٤۸۰ ۲۸۲٬٤۷٦٬٥۷٥ ۱٬۷۰۳٬٤۰۳٬۳٦۲ ٤٬۷۷۱٬۸۱٤٬٤۰۹ م۲۰۱۸مارس  ۳۱في 

 
 

 سنة. ۳إلى  ۲التقریر ومن المتوقع االنتھاء منھا خالل تعود المشاریع تحت التنفیذ إلى النفقات التي تتعلق بتسعة مراكز والتي ما زالت قید اإلنشاء كما في نھایة فترة  ۱-۱٤
 

 ملیون لایر سعودي) للمباني المقامة على أراضي مستأجرة والتي عقود إیجارھا باسم أطراف ذات عالقة.  ٤٦٫۷٦م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۳٫٤تتضمن مبلغ  ۲-۱٤
 

 ملیون لایر سعودي) إلى شركتھا األم النھائیة والذي تم تسویتھ من خالل حساب الشركة األم النھائیة. ٥۳٫۸م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷٤قدرھا م، قامت المجموعة بتحویل مركز تحت اإلنشاء بقیمة دفتریة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في  ۳-۱٤
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱سنة المنتھیة في لل

  

٤٦ 
 

 عقارات استثماریة (یتبع) . ۱٤ 
   

 القیمة العادلة للعقارات االستثماریة
 

م. ووفقاً للمقیّمین بلغت القیمة ۲۰۱۹مارس  ۳۱عینت اإلدارة مقیّمین مستقلین لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة كما في 
م. یتمتع المقیّمون بمؤھالت وخبرة ۲۰۱۹مارس  ۳۱لایر سعودي كما في  ۲۱٬۹٤۱٬۸٦٦٬۷۱۱العادلة للعقارات االستثماریة 

م، وتم إعداده وفقاً للمعاییر المھنیة ۲۰۱۹مارس  ۳۱مالئمة في تقییم العقارات في المواقع المعنیة. كان تاریخ سریان التقییم في 
 معاییر التقییم الدولیة.م) والتي تتماشى مع ۲۰۱۷الصادرة عن الجمعیة الملكیة للمساحین القانونیین (

 
)، وتعد مع البیانات الھامة غیر القابلة للمالحظة ۳تم إدراج التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى (

 ائد).المتبعة من قبل خبیر التقییم والتي تتسم بالشفافیة الخاصة بشروط سداد العقارات ومعدالت الخصم ومعدل الرسملة (العو
 

كما ھو مذكور في السیاسات المحاسبیة (إیضاح __)، تقوم الشركة بإثبات المبالغ المثبتة في العقارات االستثماریة الموحدة 
 بالتكلفة. فیما یلي بیاناً بالمبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة بشأن العقارات االستثماریة خالل السنوات:

  
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۱۹ 
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۱۸ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۲٬۱٦۰٬٥۰۷٬٤۱۸  ۲٬۱۷٦٬۳۹۹٬٦۸۰ اإلیرادات
 )٥۲۷٬۰۳٤٬۷۸۳(  )٥۲۱٬۱۷۷٬٦۲۷( تكلفة اإلیرادات

 )۲٦۸٬۳٦٦٬۲۷۹(  )۲٥٦٬۲۳٦٬۰۲٤( استھالك عقارات استثماریة
 ۱٬۳۹۸٬۹۸٦٬۰۲۹  ۱٬۳٦٥٬۱۰٦٬۳٥٦ 

  

 الدفتریة لألراضي الخاصة بالمجموعة كما في نھایة سنوات التقریر:فیما یلي بیاناً بصافي القیم 
  

 

مملوكة من قبل 
 الشركة

  

صكوك الملكیة 
المسجلة لدى 

 الشركة

 
 
 

  م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 مارس  ۳۱

 م۲۰۱۸
 لایر سعودي  لایر سعودي   

      أراضي –المجمعات التجاریة 
 ۱۷۸٬۲۲۷٬٦٦٥  ۱۷۸٬۲۲۷٬٦٦٥ ال نعم  مكة –العزیزیة مول 
 ۱٤۱٬۱۱٥٬۱۰۲  ۱٤۱٬۱۱٥٬۱۰۲ ال نعم جدة –مجمع العرب 

 ۷٥٬۲٤۰٬۰۰۰  ۷٥٬۲٤۰٬۰۰۰ ال نعم الریاض –صحاري بالزا 
 ٦۸٬۱۲۰٬۰۰۰  ٦۸٬۱۲۰٬۰۰۰ ال نعم مجمع النور

 ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰  ۳۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ال نعم أراضي الجبیل
 ۲۰٬۷۰۰٬۱٤٥  ۲۰٬۷۰۰٬۱٤٥ ال نعم مجمع ھفوف األحساء

 ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ال نعم مجمع اركان سالم
 ۲٥٦٬۱۰۰٬۰۰۰  ۲٥٦٬۱۰۰٬۰۰۰ ال نعم مجمع الحمراء

   ۱٬۰۲۲٬۰۰۲٬۹۱۲  ۱٬۰۲۲٬۰۰۲٬۹۱۲ 
      أراضي

 ۱٬۷۷۰٬٤۳۹٬۹٤۷  ۱٬۷۷۰٬٤۳۹٬۹٤۷ ال نعم أرض عیون الرائد
 ۱٬۰٦۷٬۱٦۲٬٥۰۰  ۱٬۰٦۷٬۱٦۲٬٥۰۰ ال نعم أرض عیون البساتین
 ۲۹۰٬۲۰۹٬۰٥۰  ۲۹۰٬۲۰۹٬۰٥۰ نعم نعم أرض مجمع الخلیج

 ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ال نعم مطار الدمام
 ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ال نعم أرض القصیم

 ٦۲٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ال نعم أرض أبھا
   ۳٬۷٤۹٬۸۱۱٬٤۹۷  ۳٬۷٤۹٬۸۱۱٬٤۹۷ 

إجمالي صافي القیمة الدفتریة 
 ٤٬۷۷۱٬۸۱٤٬٤۰۹   لألراضي 

 
٤٬۷۷۱٬۸۱٤٬٤۰۹ 

 
 ).۱٦یتم تسجیل صكوك ملكیة جمیع قطع األراضي باسم بنوك محلیة مقابل قرض طویل األجل (إیضاح 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 مساھمة سعودیة مقفلة)(شركة 

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۷ 
 

 
 الممتلكات والمعدات  -۱٥

 

 
 ومعداتأدوات 

 لایر سعودي

 

 وتجھیزاتأثاث 
 لایر سعودي

 

 سیارات
 لایر سعودي

  
تحسینات على عقارات 

 مستأجرة
 لایر سعودي

  
قید أعمال رأسمالیة 

 التنفیذ
 لایر سعودي

 

 اإلجمالي
 لایر سعودي

            التكلفة:
 ۲۱٤٬٥٤٦٬۱٦٦  --  ۲٦٬٥۷٤٬٤۸۹  ۳٬۸٥۰٬۹۰۲  ۷٦٬۰۹۷٬۳٤۹  ۱۰۸٬۰۲۳٬٤۲٦ م۲۰۱۷أبریل  ۱الرصید في 

 ٤٥٬٦۰٤٬۳۸٥    ٥٬۷۱۳٬۹۸۲  ۳٥٬۰۰۰  ۹٬۳۰٥٬٥۲٤  ۳۰٬٥٤۹٬۸۷۹ إضافات
 ۲٦۰٬۱٥۰٬٥٥۱  --  ۳۲٬۲۸۸٬٤۷۱  ۳٬۸۸٥٬۹۰۲  ۸٥٬٤۰۲٬۸۷۳  ۱۳۸٬٥۷۳٬۳۰٥ م۲۰۱۸مارس  ۳۱الرصید في 

 ۱۳٬٤٥۰٬٥٤۱  ۱٬۳۸۹٬۷۹٦  ۱٦۷٬۳۲٥  ۸۷٬٥۰۰  ٦٬۹۷۳٬۷٤۳  ٤٬۸۳۲٬۱۷۷ إضافات
 )۳۳۹٬٥۰۰(  --  --  )۳۳۹٬٥۰۰(  --  -- المحول إلى أطراف ذات عالقة  

 ۲۷۳٬۲٦۱٬٥۹۲  ۱٬۳۸۹٬۷۹٦  ۳۲٬٤٥٥٬۷۹٦  ۳٬٦۳۳٬۹۰۲  ۹۲٬۳۷٦٬٦۱٦  ۱٤۳٬٤۰٥٬٤۸۲ م۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
            

            االستھالك المتراكم:
 ۹۲٬٤۹۹٬٦۱۰  --  ۱٬٤۲۷٬۹۷۳  ۳٬٤۹٥٬٦۳٤  ۳٥٬٤۸۷٬۹۱۰  ٥۲٬۰۸۸٬۰۹۳ م۲۰۱۷أبریل  ۱الرصید في 

 ۳۰٬۸۲۳٬۳٦۳  --  ٦٬۷۰۰٬۸۳۸  ۲۰٥٬۰۷٥  ۹٬٤٤۸٬٤۹٥  ۱٤٬٤٦۸٬۹٥٥ )۳۱المحمل للسنة (إیضاح 
 ۱۲۳٬۳۲۲٬۹۷۳  --  ۸٬۱۲۸٬۸۱۱  ۳٬۷۰۰٬۷۰۹  ٤٤٬۹۳٦٬٤۰٥  ٦٦٬٥٥۷٬۰٤۸ م۲۰۱۸مارس  ۳۱الرصید في 

 ۳٥٬٤۰۷٬۹٤۸  --  ۷٬٥۰۰٬۱۰٥  ۱۷۱٬۱۰۳  ۱۰٬۹۸٤٬۹٦۲  ۱٦٬۷٥۱٬۷۷۸ )۳۱(إیضاح المحمل للسنة 
 )۲٤۳٬۲۱۸(  --  --  )۲٤۳٬۲۱۸(  --  -- المحول إلى أطراف ذات عالقة  

 ۱٥۸٬٤۸۷٬۷۰۳  --  ۱٥٬٦۲۸٬۹۱٦  ۳٬٦۲۸٬٥۹٤  ٥٥٬۹۲۱٬۳٦۷  ۸۳٬۳۰۸٬۸۲٦ م۲۰۱۹مارس  ۳۱الرصید في 
            

            الدفتریة:صافي القیمة 
 ۱۱٤٬۷۷۳٬۸۸۹  ۱٬۳۸۹٬۷۹٦  ۱٦٬۸۲٦٬۸۸۰  ٥٬۳۰۸  ۳٦٬٤٥٥٬۲٤۹  ٦۰٬۰۹٦٬٦٥٦ م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 ۱۳٦٬۸۲۷٬٥۷۸  --  ۲٤٬۱٥۹٬٦٦۰  ۱۸٥٬۱۹۳  ٤۰٬٤٦٦٬٤٦۸  ۷۲٬۰۱٦٬۲٥۷ م۲۰۱۸مارس  ۳۱في 

            
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۸ 

 القروض طویلة األجل .۱٦
 

 كانت حركة القروض طویلة األجل كما یلي:
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۱۹ 
 مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۱۸
لایر    لایر سعودي 

     سعودي
 ٦٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥٬۹٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰ الرصید في بدایة السنة

 --  ۷٬۰۸٦٬۳۱۸٬۰٦۹ إضافة تسھیل جدید
 )٦٦٬۰۰۰٬۰۰۰(  )٦٬۲۲۷٬۱۷۳٬۳۰٦( المدفوع

 ٦٬۸۱٤٬۱٤٤٬۷٦۳   ٥٬۹٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 )۱۲٦٬۹۷۰٬۸۷٤(  )۷۳٬۱۱۰٬۰۷۹( ناقصاً: تكالیف معامالت غیر مطفأة

 ٥٬۸۲۸٬۰۲۹٬۱۲٦  ٦٬۷٤۱٬۰۳٤٬٦۸٤ الرصید في نھایة السنة
 )٤۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰(  )٥۰۱٬۸۷٥٬٥۳۲( ناقصاً: الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

 ٥٬۳۹٥٬۰۲۹٬۱۲٦  ٦٬۲۳۹٬۱٥۹٬۱٥۲ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل
 

 یلي:كانت حركة تكالیف المعامالت غیر المطفأة كما 
 للسنة المنتھیة في  

 مارس ۳۱
 م ۲۰۱۹ 

 للسنة المنتھیة في  
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۱۸
     لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۱٥۲٬۱٦۲٬٦٦٥  ۱۲٦٬۹۷۰٬۸۷٤ الرصید في بدایة السنة
 --  ۹۱٬٦۹۲٬۹٦۰ إضافات خالل السنة
 --  )۱۲٥٬۱۷۱٬۲۸٥( مشطوب خالل السنة

 --  )۲٬۱۹۷٬۰۲۱( أتعاب اتفاقیات مرسملة  
 )۲٥٬۱۹۱٬۷۹۱(  )۱۸٬۱۸٥٬٤٤۹( تكلفة المعامالت المطفأة خالل السنة

 ۱۲٦٬۹۷۰٬۸۷٤  ۷۳٬۱۱۰٬۰۷۹ الرصید في نھایة السنة
 

   فیما یلي جدول سداد القروض طویلة األجل القائمة:
 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۹ 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ٤۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰۱٬۸۷٥٬٥۳۲ خالل سنة واحدة
 ٤٬۰٥٤٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲٬۷۰٦٬۳۲۳٬۹۸٥ من سنتین إلى خمس سنوات

 ۱٬٤٦۷٬٥۰۰٬۰۰۰  ۳٬٦۰٥٬۹٤٥٬۲٤٦ أكثر من خمس سنوات
 ٥٬۹٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦٬۸۱٤٬۱٤٤٬۷٦۳ اإلجمالي 

 
األجل أعاله من بنوك محلیة والتي یتم سدادھا على أقساط نصف سنویة. إن ھذه حصلت المجموعة على القروض طویلة 

التسھیالت تخضع ألسعار عموالت بناًء على أسعار عموالت ثابتة زائد "سایبور" باإلضافة إلى اسعار عموالت متفق علیھا. 
ادات اإلیجار وأراضي ومباني إن ھذه التسھیالت مضمونة بالتنازل عن عقود إیجار ووثائق تأمین والمتحصل من إیر

 وضمانات شخصیة ومشتركة من المساھمین.

 م:۲۰۱۹مارس  ۳۱كان لدى المجموعة المعامالت التالیة خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي مع  ۷٫۲۰٥م، قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة تسھیل اسالمي طویل األجل لغایة ۲۰۱۸أبریل  ۲٦بتاریخ 

ملیون لایر سعودي  ۱٫٤۳۳غرض إعادة تمویل القروض الحالیة.  یتم تقسیم ھذا التسھیل إلى تسھیل مرابحة لغایة بنوك محلیة ل
ملیون لایر سعودي من إجمالي مبلغ  ۱٬٤۱۰ملیون لایر سعودي. استخدمت المجموعة مبلغ  ٥٫۷۷۲وتسھیل إجارة لغایة 

إجمالي مبلغ تسھیل اإلجارة.  وبالتالي، تم شطب تكلفة المعاملة ملیون لایر سعودي من  ٥٬٦۷٦تسھیل المرابحة وكذلك مبلغ 
 ).۳۲ملیون لایر سعودي على القروض القائمة (إیضاح  ۱۲٥غیر المطفأة البالغة 

 
تتضمن اتفاقیات التسھیل أعاله عدة تعھدات من بینھا بعض الشروط التي تنص على ضرورة االحتفاظ ببعض النسب المالیة. 

 زمة بتعھدات القرض كما في نھایة فترة التقریر.إن المجموعة ملت
 
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٤۹ 

 الذمم الدائنة .۱۷
 

تتمثل الذمم الدائنة في مبالغ مستحقة للموردین نظیر شراء بضاعة أو خدمات تجاریة. إن ھذه المبالغ بدون ضمانات، وتسدد 
 یوماً من تاریخ االثبات. ٦۰إلى  ۳۰عادة بین 

 
 اإلیرادات غیر المحققة .۱۸

 
اإلیرادات غیر المحققة في النقد المقبوض لقاء خدمات سیتم تقدیمھا أو بضاعة سیتم تسلیمھا من قبل المجموعة مستقبالً. تتمثل 

 وفي نھایة كل فترة محاسبیة، یتم إجراء قیود تسویة إلثبات الجزء من اإلیرادات غیر المحققة التي تم اكتسابھا خالل السنة.
 

 اإلیجارات المستحقة .۱۹
 

 یلي بیان بالحركة في اإلیجارات المستحقة:فیما 
  

 
السنة المنتھیة في 

  مارس ۳۱
 م۲۰۱۹

  
السنة المنتھیة في 

  مارس ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ٤۸۰٬۳۱۷٬۰۱۱  ٥۷۱٬٦٦۱٬۳٥۳ الرصید في بدایة السنة
 ۱۰۳٬٦۱۲٬۳٤٤  ۳٤٬۰۰۰٬۲۱٦ إضافات بسبب رسملة فترات اإلیجار المجانیة

صافي الحركة في اإلیجارات المستحقة بسبب إثبات مصروفات اإلیجار بطریقة 
 القسط الثابت 

 
۱۱٬٦٤٦٬۹٦۷ 

 
)۳٬۲۳٥٬٤۸۰( 

 --  )۹۰٬٤٦۱٬٥۹۸( )۹المحول إلى الشركة األم النھائیة (إیضاح 
 )۹٬۰۳۲٬٥۲۲(  -- رد إیجارات مستحقة 

 ٥۲٦٬۸٤٦٬۹۳۸  ٥۷۱٬٦٦۱٬۳٥۳ 
 )۱۱٬۳۰۱٬٤۷۰(  )۱۱٬٤۸۰٬۸۹٤( ناقصاً: الجزء المتداول من اإلیجارات المستحقة

 ٥٦۰٬۳٥۹٬۸۸۳  ٥۱٥٬۳٦٦٬۰٤٤ الرصید في نھایة السنة
 

 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى .۲۰
 

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۱۸

 لایر سعودي  سعوديلایر  
    

 ٤۷٬۹۹۰٬٦۸۱   ٦٥٬٤۱٦٬۲۷۹ )۱-۲۰تأمینات من المستأجرین (إیضاح 
 ۲۱٬٤۲۰٬۰۰٦  ۱٥۳٬٥٦۱٬۲۲۷ نفقات تمویلیة مستحقة

 ۲٦٬٤۲۷٬۰۸٤  ۳۳٬٦۲۲٬۹٤٥ مصروفات مستحقة
 ٤٥٬٥۸۳٬۹٤۱  ٥٦٬٦۱۲٬۲٥٦ ضریبة القیمة المضافة المستحقة، صافي

 ۲۱٬۱۱۸٬۰٤۳  ۱٦٬۸٦۹٬٥٦۳ مستحقات الموظفین
 ۱٦۲٬٥۳۹٬۷٥٥  ۳۲٦٬۰۸۲٬۲۷۰ اإلجمالي

 
مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۷یتم االفصاح عن الجزء غیر المتداول من تأمینات من المستأجرین بإجمالي مبلغ قدره  ۲۰-۱

 ملیون لایر سعودي) كمطلوبات غیر متداولة أخرى.  ٥٤٫۹م: ۲۰۱۸
 

  



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥۰ 

 
 الزكاة .۲۱

 
 مصروف السنة

 

 لایر سعودي). ۳۲٫٦۸٤٫۳٤٦م: ۲۰۱۸مارس  ۳۱لایر سعودي ( ۱۹٫۸٦٥٫۳۱۸بلغ مصروف الزكاة للسنة 
 

 یعتمد مخصص الزكاة للفترة الحالیة على ما یلي:
 

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 

 في بدایة السنة -حقوق الملكیة 
 

٤٬۹۰٤٬۹٥۲٬٦٥٤ 
  

٤٬۸۷۳٬٤٥٤٬۷۸۱ 
 ۸۱۹٬۰۹٥٬۳۱۹  ۷٤۸٬۸۲۳٬۹۳۱ الربح قبل الزكاة 

 ۱٬۱۷٤٬٥۹۳٬٤۹۱  )۲۷۹٬۸۱۷٬٦۷۰( افتتاحیة وتسویات أخرىمخصصات 
 ٦٬۰٤۰٬٦٤۱٬٥٦٦  ٦٬۸۳۳٬۳٥٤٬٦٦۲ مطلوبات غیر متداولة 
 )۱۱٬٤۸۲٬۳٤٤٬۲۳۹(  )۱۱٬٤۱٥٬۲۷۰٬۸٥۷( موجودات غیر متداولة

 
 تم تعدیل بعض ھذه المبالغ المدرجة أعاله للوصول إلى مصروف الزكاة للسنة.

 
 الزكاة خالل السنةبیان بالحركة في مخصص 

 

 كانت حركة مخصص الزكاة كما یلي: 

 

 
السنة المنتھیة في 

  مارس ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 ۳۱السنة المنتھیة في 

  مارس
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 

 ۱٤٦٬٥٥۹٬۹۷۰ الرصید في بدایة السنة                            
  

۱۱۷٬۳٥۳٬۸٤۱ 
 --  )۷٥٬۱٤۲٬۱٤۳( رد الزیادة في المخصص (أ)

 ۳۲٬٦۸٤٬۳٤٦  ۱۹٬۸٦٥٬۳۱۸ المخصص للسنة
 )٥٥٬۲۷٦٬۸۲٥(  ۳۲٬٦۸٤٬۳٤٦ 

 --  )۸٬۸۲٥٬٤۲۹( المحول إلى الشركة األم النھائیة                            
 )۳٬٤۷۸٬۲۱۷(  -- مبالغ مدفوعة خالل السنة                                                           

 ۱٤٦٬٥٥۹٬۹۷۰  ۸۲٬٤٥۷٬۷۱٦ الرصید في نھایة السنة                          
 

a(  م، تم استالم أمر الربط النھائي إلقرارات الزكاة المجمعة للشركة األم النھائیة ۲۰۱۹مارس  ۳۱خالل السنة المنتھیة في
 م من "الھیئة". ۲۰۱٦م إلى ۲۰۰۷والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل للسنوات من 

  
م. لدى ۲۰۱٦م إلى ۲۰۰۷ة من التزام الزكاة للسنوات من ملیون لایر سعودي كحصة للمجموع ۸٫۸خصصت الشركة األم النھائیة مبلغ 

م. وعلیھ، فقد قامت المجموعة بتسجیل تأثیر ۲۰۱٦م إلى ۲۰۰۷ملیون لایر سعودي للسنوات من  ۸۳٫۹المجموعة مخصص زكاة بمبلغ 
 الربط النھائي المستلم في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 موقف الربوط

 

م، تقوم الشركة األم النھائیة بإعداد وتقدیم اإلقرار الزكوي الموحد لھا وللشركات ۲۰۰۷مارس  ۳۱اعتباراً من السنة المنتھیة في 
التابعة المملوكة لھا بالكامل بما في ذلك شركة المراكز العربیة المحدودة إلى الھیئة وذلك وفقاً لخطاب موافقة الھیئة على تقدیم 

م إلى الھیئة. ومن الجدیر ۲۰۱٦م حتى ۲۰۰۷د. وبالتالي تم تقدیم االقرارات الزكویة الموحدة للسنوات من إقرار زكوي موح
بالذكر أنھ وبالرغم من قیام الشركة األم النھائیة بتقدیم االقرار الزكوي لھا وللشركات المملوكة بالكامل على أساس موحد، تقوم 

اة على أساس الوعاء الزكوي المستقل للمجموعة، وتعدیل مخصص الزكاة إدارة المجموعة باحتساب وتسجیل مخصص الزك
 عند استالم الربط النھائي إلقرارات الزكاة الموحدة للشركة األم النھائیة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل.

 
 
 
 
 

 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥۱ 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین .۲۲
 

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۱۹

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  سعوديلایر  
    

 ۳۰٬۳۳۸٬۱۷۰  ۳۱٬۷٤٤٬۱۷۰ التزامات المنافع المحددة
 

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة الخدمة (خطة منافع) لموظفیھا، مع األخذ بعین االعتبار نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. 
تمثل المنافع المقدمة بموجب ھذه الخطة مبلغاً مقطوعاً یتم احتسابھ على أساس آخر رواتب للموظفین وبدالتھم وسنوات الخدمة 

 تركھم العمل. المتراكمة بتاریخ 
  

زام یتمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة فیما یتعلق بخطة مكافأة نھایة الخدمة المحددة في القیمة الحالیة اللت
 المنافع المحددة في تاریخ التقریر.

 
باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة. یتم تحدید یحسب التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل إكتواریین مستقلین 

 القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات
سنة  ۱۲اللتزامات المعنیة (تعادل فترة عالیة الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا فترات تقارب فترات ا

تقریباً). وفي البلدان التي ال یوجد فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة. وحیث أن سندات 
ساب معدل الخصم الشركات والسندات الحكومیة غیر كافیة في المملكة العربیة السعودیة لتحقیق معدل خصم موثوق بھ، فقد تم احت

 بدالً من ذلك على أساس سندات الخزینة األمریكیة المعدلة بفروقات البلدین الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة العربیة السعودیة.
 

یتم إثبات مبالغ إعادة قیاس األرباح أو الخسائر االكتواریة على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتسجل ضمن االحتیاطیات 
 األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.

 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥۲ 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (یتبع) . ۲۲
 

 یمثل الجدول التالي حركة التزام المنافع المحددة:
 

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۳۱٬۸٥۲٬۱۷۰  ۳۰٬۳۳۸٬۱۷۰ الرصید االفتتاحي
    

 ٦٬٥٦۹٬۰۰۰  ٥٬۰۸۱٬۰۰۰ تكلفة الخدمة الحالیة
 ۸۳۰٬۰۰۰  ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ تكلفة الفائدة

 ٦٬٤۷۱٬۰۰۰ إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  

۷٬۳۹۹٬۰۰۰ 
    إعادة القیاس

 )۳۹٤٬۰۰۰(  -- (الخسارة) من التغیر في االفتراضات المالیةالربح / 
 )۱٬۸۰۲٬۰۰۰(  ۱٬٥٥٥٬۰۰۰ أرباح / (خسائر) الخبرة

 ۱٬٥٥٥٬۰۰۰ المبلغ المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
  

)۲٬۱۹٦٬۰۰۰( 
 )٦٬۷۱۷٬۰۰۰(  )٦٬٦۲۰٬۰۰۰( منافع مدفوعة خالل السنة

 ۳۰٬۳۳۸٬۱۷۰  ۳۱٬۷٤٤٬۱۷۰ الرصید الختامي
 

 االفتراضات االكتواریة الھامة
 

 فیما یلي االفتراضات االكتواریة الھامة المستخدمة في احتساب إلتزام المنافع المحددة:
 

 م۲۰۱۸مارس  ۳۱ م۲۰۱۹مارس  ۳۱ 
 %٤٫۹ %٤٫۷٥ معدل الخصم

 لكل سنة مستقبلیة %٥ معدل الزیادات في الرواتب
م و ۲۰۲۰م و ۲۰۱۹المالیة للسنة  %٦

 لكل سنة مستقبلیة %٤٫٥
 %٥٫۰ %٥٫۰ معدل ترك العمل

 ٦۰ ٦۰ العمر التعاقدي
 

 تحلیل الحساسیة
 

تتأثر النتائج باالفتراضات المستخدمة. یعرض الجدول أدناه التغیر في التزام المنافع المحددة على أساس الزیادة أو النقص بنسبة 
 م:۲۰۱۹مارس  ۳۱االفتراض األساسي كما في في قیمة  ۱%

 
 األثر على التزامات المنافع المحددة   
  

 التغیر في
 

 القیمة األساسیة
الزیادة في 
 االفتراضات

 النقص في االفتراضات

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي االفتراضات 
 ۳٦٬٥٥۹٬۰۰۰ ,۰۰۰۲۷۷٬٥۲۰ ۳۱٬۷٤٤٬۱۷۰ %۱ معدل الخصم

 ۲۷٬۷۲٦٬۰۰۰ ۳٦٬٤۹٦٬۰۰۰ ۳۱٬۷٤٤٬۱۷۰ %۱ الزیادات في الرواتبمعدل 
 ۳۲٬۰۸٥٬۰۰۰ ۳۱٬٤۰۳٬۰۰۰ ۳۱٬۷٤٤٬۱۷۰ %۲۰ معدل ترك العمل

 
ملیون لایر  ۱٫۲۲٤تتوقع المجموعة إجراء مساھمات خالل فترة التقریر التالیة التي تبلغ ثالثة أشھر على خطة المنافع قدرھا 

 سعودي.
 
 
 
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥۳ 

 رأس المال .۲۳
 

 م:۲۰۱۸مارس  ۳۱و  ۲۰۱۹مارس  ۳۱فیما یلي بیان بأسماء المساھمین ونسب ملكیتھم في رأس المال كما في 
 

 أسماء الشركاء
 نسبة الملكیة

٪ 
  األسھمعدد  

 المبلغ
 لایر سعودي     

  ۲٬۳۱٤٬۰۰۰٬۰۰۰   ۲۳۱٬٤۰۰٬۰۰۰  ٥۲ شركة فاس العقاریة المحدودة
  ۱۳۳٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱۳٬۳٥۰٬۰۰۰  ۳ المحدودةشركة سعف العالمیة 

  ٤٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٤٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱۰ السید/ فواز عبدالعزیز الحكیر
  ٤٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٤٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱۰ السید/ سلمان عبدالعزیز الحكیر

  ٤٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٤٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱۰ السید/ عبدالمجید عبدالعزیز الحكیر
  ۲۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲۲٬۲٥۰٬۰۰۰  ٥ العقاریة*شركة الفریدة األولى 

  ۲۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲۲٬۲٥۰٬۰۰۰  ٥ شركة الفریدة الثانیة العقاریة*
  ۲۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰  ۲۲٬۲٥۰٬۰۰۰  ٥ شركة الفریدة الثالثة العقاریة*

 ۱۰۰  ٤٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٬٤٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
 * شركة شخص واحد.

 
 االحتیاطي النظامي .۲٤

 
٪ من أرباحھا الصافیة السنویة إلى االحتیاطي النظامي. ووفقاً للنظام ۱۰للنظام األساسي للشركة، یتعین على الشركة تحویل وفقاً 

٪ من رأس مالھا. إن ھذا ۳۰األساسي للشركة، یحق للشركة أن تقرر التوقف عن ھذا التحویل متى ما بلغ إجمالي االحتیاطي 
 تحویل ھذا االحتیاطي على أساس القوائم المالیة الموحدة السنویة. االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. سیتم

 
 توزیعات األرباح .۲٥

 
م) توزیع أرباح ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤٤۰ربیع اآلخر  ۲۳قرر المساھمون بالشركة، خالل اجتماعھم المنعقد بتاریخ 

لایر سعودي. تم تسویة إجمالي توزیعات أرباح من خالل  ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي للسھم وذلك بإجمالي مبلغ  ۰٫٦۲قدرھا 
 تعدیل المبلغ المستحق للشركة األم النھائیة.

 
م) توزیع أرباح قدرھا ۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤٤۰محّرم  ۲۰قرر المساھمون بالشركة باجتماعھم المنعقد بتاریخ 

لایر سعودي. تم تسویة إجمالي توزیعات أرباح من خالل تعدیل  ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي للسھم وذلك بإجمالي مبلغ  ۰٫٤۰
 المبلغ المستحق للشركة األم النھائیة.

 
 ۰٫٤۰م) توزیع أرباح قدرھا ۲۰۱۸یونیو  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤۳۹شوال  ۱٦قرر المساھمون بالشركة باجتماعھم المنعقد بتاریخ 

لایر سعودي. تم تسویة إجمالي توزیعات أرباح من خالل تعدیل المبلغ  ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي للسھم وذلك بإجمالي مبلغ 
 المستحق للشركة األم النھائیة. 

 
م) توزیع أرباح قدرھا ۲۰۱۸مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب  ۱٤قرر المساھمون بالشركة، خالل اجتماعھم المنعقد بتاریخ 

لایر  ٤۲٫۳۸٥٫۸۷٥لایر سعودي. تم تسویة مبلغ قدره  ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي للسھم وذلك بإجمالي مبلغ  ۰٫٤۹٤۳
 سعودي من مجموع توزیعات األرباح من خالل تعدیل المبلغ المستحق للشركة األم النھائیة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥٤ 

 
 اإلیرادات .۲٦

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 سعوديلایر   لایر سعودي 
    

 ۲٬۰٥۰٬٤۰۹٬٦۹٥  ۲٬۰٥۷٬۷۷٥٬۲۱۸ إیرادات إیجار (*)
 ۹۳٬۹٥٦٬۳۸۸  ۹۷٬٥۳٦٬۳۸٦ إیراد رسوم خدمات وإدارة

دخل عموالت عن تقدیم المنافع العامة للمستخدمین المفرطین في استخدامھا، 
 ۳٬٥۱۳٬۰۰٥ صافي

 
۳٬٥٥٥٬۷۱۱ 

 ۱۲٬٥۸٥٬٦۲٤  ۱۷٬٥۷٥٬۰۷۱ عوائد إیجار
 ۲٬۱٦۰٬٥۰۷٬٤۱۸  ۲٬۱۷٦٬۳۹۹٬٦۸۰ اإلجمالي

 
 (*) تشتمل إیرادات اإلیجار على تكالیف صیانة وتأمین المجمعات المدرجة كجزء من اإلیجار لكل مستأجر.

 
 المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إیجارات تشغیلیة بشأن محفظة االستثمارات العقاریة الخاصة بھا والتي تتكون من مباني مختلفة. إن 
عقود اإلیجار ھذه ھي لفترات تتراوح ما بین سنة إلى خمس سنوات. تشتمل عقود اإلیجار على بند یتیح زیادة قیمة اإلیجار وذلك 
طبقاً لعقود اإلیجار. فیما یلي تحلیالً بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستحقة القبض بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة غیر القابلة 

 الفترة المالیة: لإللغاء في نھایة

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۲٬۲۰۰٬٤۲۲٬۷٥۲  ۱٬٥۳۸٬۷۸۰٬۷٥٥ خالل سنة واحدة    
 ۳٬۳۸٤٬۳۹۱٬۱٤۰  ۱٬۷۸۰٬۰٤٥٬۹٤۷ بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

 ۳٦۸٬۲۷۱٬۳۷۳  ۳۰۰٬۳۳۲٬۳۷۳ سنواتأكثر من خمس 
 ۳٬٦۱۹٬۱٥۹٬۰۷٥٬  ٥۹٥۳٬۰۸٥٬۲٦٥ 

 
 تكلفة اإلیرادات .۲۷

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 
 

 ۱۹۱٬۲۸۱٬۷٦۲  ۲۲٤٬٤۹۸٬٥۱٦ مصروفات إیجار
 ۱۰۸٬٥٦۸٬۹٥۹  ۱۰۹٬۷۹۱٬۰٥٥ مصاریف خدمات

 ۸٤٬۷٦٥٬٤۱۳  ٥٦٬۰۸۲٬۰۰۲ مصروفات أمن
 ۷٤٬۸۹٦٬٥۰۳  ٥٦٬۸۹۹٬۷۱۹ نظافة

 ۳۹٬۷۸۰٬۱۲۲  ٤۳٬۱۷۱٬۷۷۰ أتعاب مھنیة
 ۲۷٬۷٤۲٬۰۲٤  ۳۰٬۷۳٤٬٥٦٥ رواتب موظفین ومزایا أخرى

 ٥۲۷٬۰۳٤٬۷۸۳  ٥۲۱٬۱۷۷٬٦۲۷ اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥٥ 

 
 اإلیرادات األخرى .۲۸

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  لایر سعودي 
 

 ۱٦٬۰۹۳٬۲۲۸  ۳٬۷۷۷٬۳۹۸ رد مطلوبات لم تعد مستحقة*
 ۹٬۰۳۲٬٥۲۲  -- )۱۹رد إیجارات مستحقة (إیضاح 

 ٥٬۷۳۷٬٥۰۰  ٥٬۷۳۷٬٥۰۰ توزیعات أرباح
 ۸۹۳٬۸٤٥  ۱٬۱۸۲٬۲۹۲ أخرى

 ۳۱٬۷٥۷٬۰۹٥  ۱۰٬٦۹۷٬۱۹۰ اإلجمالي
 

 * تمثل ودائع طویلة األجل لم تعد مستحقة الدفع.
   

 المصروفات األخرى .۲۹

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي 
 

 لایر سعودي 
 

 ۷٬۸۳٥٬۳٥٤  ٦٬۰٦۹٬۲۸۷ انخفاض في قیمة الدفعات المقدمة للموردین
 ۱٬٦۳۱٬٥۸٦  -- خسارة من بیع أراضي

 ۲۸٥٬۰۰۹  ۷٥۲٬٤۹۲ أخرى
 ۹٬۷٥۱٬۹٤۹  ٦٬۸۲۱٬۷۷۹ اإلجمالي

 
 مصروفات دعایة وترویج .۳۰

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي 
 

 لایر سعودي 
 

 ٦٬۸٤۷٬۷٤۹   ۲٬۰٤۸٬٤۱۷ ترویج
 ٦٬٥۹٦٬۷۳۹  ۳٬٥۹۳٬۹۲۳ إعالنات
 ۱۳٬٤٤٤٬٤۸۸  ٥٬٦٤۲٬۳٤۰ اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥٦ 

 
 عمومیة وإداریة مصروفات .۳۱

 

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  
 

 لایر سعودي 
 

 ۹٤٬۰٦۷٬۷٦٥  ٦٦٬۱۳۲٬٦۸۱  رواتب موظفین ومزایا أخرى
 ۳۰٬۸۲۳٬۳٦۳  ۳٥٬٤۰۷٬۹٤۸  )۱٥استھالك (إیضاح 

 ٦٬٦۸۱٬۸۱٥  ۲۸٬٦٥٤٬۷٥۱  مصروفات حكومیة
 ۱۰٬٤۲۰٬۹۷۹  ۹٬٦٥٤٬۷۸۷  أتعاب مھنیة

 ۷٬۹۸۹٬۲٦۰  ۸٬۳۲٥٬۸۱۱  مصروفات تأمین
 ۳٬۸٦۲٬۲۷۷  ۳٬۸٦۲٬۲۷۷  مصروفات إیجار

 ۱۱٬۸۰۸٬٦۷٦  ۱۲٬۸۸۹٬۷۷٦  مصروفات اتصاالت وانترنت
 ۳۸۲٬۳۱۲  ۱۹٤٬۸٦۷  صیانة

 ۱٬٥٦۲٬۲٦۱  --  شطب ذمم مدینة 
 ٦٬٤٥۱٬۳۸۷  ٦٬٦۹۹٬۰۱٦  أخرى

 ۱۷٤٬۰٥۰٬۰۹٤  ۱۷۱٬۸۲۱٬۹۱٤  اإلجمالي
 

 تكلفة التمویل .۳۲

 

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي  
 

 سعوديلایر  
 

 ۲٦۹٬۹٥۱٬۲۲۹  ۲۹٦٬۰۲۷٬۰۰۱  مصروفات عموالت على تسھیالت مرابحة طویلة األجل
 ۲٥٬۱۹۱٬۷۹۱  ۱۸٬۱٦۸٬٥۲٥  )۱٦إطفاء تكالیف معاملة (إیضاح 

 --  ۱۲٥٬۱۷۱٬۲۸٥  )۱٦شطب تكلفة معاملة غیر مطفأة (إیضاح 
 ۲۱٥٬۰۱۱  ۱۷۳٬۹۳٦  رسوم بنكیة

 ۲۹٥٬۳٥۸٬۰۳۱  ٤۳۹٬٥٤۰٬۷٤۷  اإلجمالي
 

 ربحیة السھم .۳۳
 

یتم احتساب ربح السھم األساسي وذلك بقسمة صافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم 
بتعدیل العادیة المصدرة خالل الفترة المالیة حیث أن كافة أسھم الشركة األم تعتبر أسھم عادیة. یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة 

الربحیة األساسیة للسھم للمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي كان من المفترض أن تكون مستحقة على افتراض 
 تحویل جمیع األسھم العادیة المخفضة المحتملة.

 

 
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۹

  
 للسنة المنتھیة في 

 مارس  ۳۱
 م۲۰۱۸

 لایر سعودي 
 

 لایر سعودي 
 

 ۷۷٤٬٥٦۸٬۰٥۰  ۷۸۹٬٥۹۹٬۹٤۳ ربح السنة العائد على مالك الشركة
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم كمقام عند احتساب ربحیة السھم 

 ٤٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٤٥٬۰۰۰٬۰۰۰ )۲۳األساسیة والمخفضة (إیضاح 

 السنةربحیة السھم األساسیة والمخفضة العائدة على صافي ربح 
 

۱٫۷۷  
 

۱٫۷٤ 
 

 لم یكن ھناك أي بنود تخفیض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة.
 
 
 
 



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥۷ 

 
 التقاریر القطاعیة .۳٤

 
تعود ھذه التقاریر القطاعیة إلى أنشطة وأعمال المجموعة المعتمدة من اإلدارة لیتم استخدامھا كأساس للتقاریر المالیة وتتماشى 

التقاریر الداخلیة. تعتبر اإلدارة عملیات المجموعة ككل قطاعاً تشغیلیاً واحداً ألن كافة الشركات التابعة تزاول نشاطات مع عملیات 
 مماثلة.

 
یتم عرض إیرادات المجموعة ومجمل الربح والعقارات االستثماریة وإجمالي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعملیات المجموعة 

 المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.ككل في قائمة 
 

 تتم كافة عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة. لذلك، فإن المعلومات الجغرافیة ال تنطبق في ھذه الحالة.
 

 األدوات المالیة .۳٥
 

 األدوات المالیة حسب فئاتھا
 

 لى النحو التالي:تم تصنیف األدوات المالیة ع
 

 
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۱۸
 لایر سعودي  لایر سعودي الموجودات المالیة

 ۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸  ٤٥۷٬٦۷۰٬۹۸۳ نقد وأرصدة لدى البنوك
 ۲٤٦٬۷۳۳٬۱۷٦  ۲۹۹٬۲٤٥٬۱٤٦ تجاریة ذمم مدینة

 ٤۳۸٬۹۰۱٬۹۷۱  ٥٦۷٬٥٥۸٬۰۳٥ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ۱۲۸٬٤۷٦٬۲۱۷  ۱۰۸٬۷۰۸٬۷٦۳ استثمارات أخرى

 ۸۹٤٬٤٦۲٬۳۳۲  ۱٬٤۳۳٬۱۸۲٬۹۲۷ إجمالي الموجودات المالیة
 

 
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 مارس  ۳۱ 

 م ۲۰۱۸
 لایر سعودي  لایر سعودي المطلوبات المالیة

 ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸  ۲۱۷٬۷٦۰٬٤۰۲ ذمم دائنة
 ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦  ۲۲٬٤۹۹٬۰۲۲ عالقةمبالغ مستحقة ألطراف ذات 

 ٥٬۸۲۸٬۰۲۹٬۱۲٦  ٦٬۷٤۱٬۰۳٤٬٦۸٤ قروض طویلة األجل
 ۱۰۲٬۹۰٥٬۰٦۸  ۱۱۲٬٥۰۱٬٥۷٥ تأمینات من المستأجرین

 ٦٬٤۲۹٬۲۷۸٬۸۳۸  ۷٬۰۹۳٬۷۹٥٬٦۸۳ إجمالي المطلوبات المالیة
  



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

٥۸ 

 األدوات المالیة (یتبع) . ۳٥
 

 لألدوات المالیةتقدیر القیمة العادلة 
 

مارس  ۳۱م و ۲۰۱۹مارس  ۳۱یعرض الجدول أدناه األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة كما في 
 م:۲۰۱۸

 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 -- استثمار في صندوق عقاري

  
-- 

  
٦٬۷۰۸٬۷٦۳ 

 
٦٬۷۰۸٬۷٦۳ 

 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري
-- 

 
-- 

  
۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

   
۱۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 

        
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱

 -- استثمار في صندوق عقاري
  

-- 
  

٦٬۹۷٦٬۲۱۷ 
 

٦٬۹۷٦٬۲۱۷ 
 شركة أمالك العالمیة للتمویل العقاري

-- 
 

-- 
  

۱۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰ 
   

۱۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰ 
        
        

 
 ۹تصنیف الموجودات المالیة في تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
وكذلك فئات القیاس الجدیدة وفقاً للمعیار الدولي  ۳۹یعرض الجدول التالي فئات القیاس األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

 لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة: ۹للتقریر المالي 
 

 
 

 م۲۰۱۸أبریل  ۱

 التصنیف األصلي
وفقاً لمعیار المحاسبة 

 ۳۹الدولي 

 التصنیف الجدید
وفقاً للمعیار 

الدولي للتقریر 
 ۹المالي 

القیمة الدفتریة 
 األصلیة

وفقاً لمعیار 
المحاسبة الدولي 
۳۹   

 
القیمة الدفتریة 
 الجدیدة بموجب 
المعیار الدولي 

 ۹للتقریر المالي 
 لایر سعودي  لایر سعودي   

      لموجودات المالیة
 ۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸  ۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸ التكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة نقد وأرصدة لدى البنوك

      

 ۲۸۳٬٤۹٤٬۸۸٦  ۲٤٦٬۷۳۳٬۱۷٦ التكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة تجاریة ذمم مدینة
      

مبالغ مستحقة من أطراف ذات 
 ٤۳۸٬۹۰۱٬۹۷۱ التكلفة المطفأة قروض وذمم مدینة عالقة

 
٤۳۸٬۹۰۱٬۹۷۱ 

      

استثمار في  -استثمار آخر 
 وحدات

 استثمارات متاحة للبیع

بالقیمة العادلة من 
الربح أو خالل 

 ٦٬۹۷٦٬۲۱۷ الخسارة

 

٦٬۹۷٦٬۲۱۷ 
      

استثمار في  -استثمار آخر 
 وحدات

 استثمارات متاحة للبیع

بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل 
 ۱۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰ الشامل اآلخر

 

۱۰۰٬۱۰۰٬۰۰۰ 
 ۹۰۹٬۸۲٤٬۰٤۲  ۸۹٤٬٤٦۲٬۳۳۲   اإلجمالي
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 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
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٥۹ 

 
 األدوات المالیة (یتبع) . ۳٥

 
 (یتبع) ۹الموجودات المالیة في تاریخ التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي تصنیف 

 

 
 

 م۲۰۱۸أبریل  ۱

 التصنیف األصلي
وفقاً لمعیار المحاسبة 

 ۳۹الدولي 

 التصنیف الجدید
وفقاً للمعیار الدولي 

 ۹للتقریر المالي 

 القیمة الدفتریة األصلیة
لمعیار المحاسبة وفقاً 

 ۳۹الدولي 
 

القیمة الدفتریة  
 الجدیدة بموجب

المعیار الدولي للتقریر 
 ۹المالي 

      
المطلوبات المالیة الذمم 

 ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸  ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة الدائنة
مبالغ مستحقة ألطراف ذات 

 ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦  ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة عالقة
 ٥٬۸۲۸٬۰۲۹٬۱۲٦  ٥٬۸۲۸٬۰۲۹٬۱۲٦ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة قروض طویلة األجل

 ۱۰۲٬۹۰٥٬۰٦۸  ۱۰۲٬۹۰٥٬۰٦۸ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة تأمینات من المستأجرین
 ٦٬٤۲۹٬۲۷۸٬۸۳۸  ٦٬٤۲۹٬۲۷۸٬۸۳۸    اإلجمالي

 
 إدارة المخاطر المالیة .۳٦

 
المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من القروض. إن الغرض الرئیسي من القروض الخاصة بالمجموعة ھو تمویل تتكون 

شراء وتطویر محفظة العقارات االستثماریة للمجموعة. ویوجد لدى المجموعة ذمم مدینة ومبالغ مستحقة إلى/من أطراف ذات 
 أ مباشرة من عملیاتھا.عالقة وذمم دائنة ونقد وأرصدة لدى البنك التي تنش

 
تتعرض المجموعة لمخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العقارات ومخاطر العمالت) ومخاطر 

 االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر أسعار األسھم.
 

 مخاطر السوق
 

العمالت ومعدالت الفائدة التي تؤثر على ربح تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار 
المجموعة أو قیمة ملكیتھا لألدوات المالیة. تھدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر ضمن الحدود المقبولة 

 مع تحقیق العائد األمثل.
 

 مخاطر أسعار العموالت
تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في معدالت العموالت السائدة مخاطر معدالت العموالت تمثل المخاطر الناجمة عن 

في السوق. ال یوجد لدى المجموعة موجودات ھامة طویلة األجل مرتبطة بعمولة، لكن یوجد لدیھا مطلوبات مرتبطة بعمولة كما 
وذلك بمراقبة التغیرات في أسعار م. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت ۲۰۱۸مارس  ۳۱م و ۲۰۱۹مارس  ۳۱في 

 العموالت بصورة مستمرة.
 

یعرض الجدول أدناه تأثر المجموعة بالتغیر المحتمل المعقول، مع بقاء كافة المتغیرات األخرى الثابتة، على ربح المجموعة قبل 
 الزكاة (من خالل التأثیر على القروض المرتبطة بمعدل متغیر):

  
 مارس  ۳۱   

 م ۲۰۱۹
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۱۸
 لایر سعودي لایر سعودي   الربح / (الخسارة) من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

     الدین بعمولة عائمة:
 )٥۹٬٥٥۰٬۰۰۰( )٦۸٬۱٤۱٬٤٤۸(   نقطة أساس ۱۰۰سایبور + 

 ٥۹٬٥٥۰٬۰۰۰ ٦۸٬۱٤۱٬٤٤۸   نقطة أساس ۱۰۰ -سایبور 
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 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)
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٦۰ 

 المخاطر المالیة (یتبع). إدارة ۳٦
 

 مخاطر العقارات
 حددت المجموعة المخاطر التالیة المرتبطة بالمحفظة العقاریة:

 
قد تزید تكالیف مشاریع التطویر إذا كان ھناك تأخیر في عملیة التخطیط. تستعین المجموعة بمستشارین ذوي خبرة في  •

 الحد من المخاطر التي قد تنشأ في عملیة التخطیط.متطلبات التخطیط المحددة في موقع المشروع من أجل 
قد یصبح مستأجر رئیسي ما متعثراً مما یسبب خسائر جوھریة في إیرادات اإلیجار وانخفاض في قیمة الممتلكات  •

المرتبطة بھا. وللتقلیل من ھذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجمیع المستأجرین المحتملین، وتقرر 
 توى الضمان المطلوب وذلك من خالل تأمینات اإلیجار أو الضمانات.مس

 
 مخاطر العمالت

ال یوجد لدى المجموعة موجودات أو مطلوبات نقدیة مسجلة بعمالت أجنبیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة كانت تتعرض بشأنھا 
 تجاه العمالت األجنبیة. لتقلبات في أسعار الصرف األجنبي. وبالتالي، لم یتم عرض تحلیل الحساسیة

 
 مخاطر االئتمان

 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة أو عقد عمیل مما یؤدي إلى تكبد خسائر 
 والمؤسسات المالیة.مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطة التأجیر، بما في ذلك الودائع لدى البنوك 

 
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إلزام المستأجرین بدفع اإلیجارات مقدًما. یتم تقییم الجودة االئتمانیة للمستأجر، وفق برنامج 

للتعرض تصنیف ائتماني مبني على النقاط، عند إبرام عقد اإلیجار. یتم مراقبة ذمم المستأجرین القائمة بانتظام. یمثل الحد األقصى 
 لمخاطر االئتمان، بتاریخ التقریر، القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة.

 
 ذمم مدینة تجاریة

یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة لكل عمیل. إال أن اإلدارة تضع باعتبارھا أیًضا 
خاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر المرتبطة بالقطاع والصناعة العوامل التي قد یكون لھا تأثیر على م

 التي یزاول فیھا العمالء أنشطتھم.
 

تقوم كل منشأة داخل المجموعة بإنشاء سیاسة ائتمان یتم بموجبھا تحلیل كل عمیل جدید على حدة للتحقق من قدرتھ االئتمانیة قبل 
السداد المعیاریة الخاصة بالمنشأة. تشتمل المراجعة على القوائم المالیة ومعلومات الصناعة وفي بعض عرض شروط وأحكام 

الحاالت مرجعیات بنكیة. یتم مراجعة االئتمان الممنوح لكل عمیل بشكل دوري. تقلل المجموعة من تعرضھا لمخاطر االئتمان 
 ز ثالثة أشھر كمتوسط.من خالل عرض حدود ائتمانیة والتي تكون عادةً ال تتجاو

 
وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، یتم تجمیع العمالء وفقاً لخصائصھم االئتمانیة للتاریخ التجاري مع المجموعة 

 ومدى وجود صعوبات مالیة سابقة لدیھم. 
 

 م۲۰۱۹مارس  ۳۱تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما في 
 

المجموعة مصفوفة مخصص لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة من العمالء األفراد والتي تتكون من عدد كبیر تستخدم 
 جداً من األرصدة الصغیرة.

 

ل متتالیة من التقصیر یتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طریقة "معدل الدوران" استناداً إلى احتمالیة تقدم الذمة المدینة من خالل مراح
إلى الشطب. یتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة استناداً إلى خصائص مخاطر االئتمان المشتركة 

 أدناه مثل المنطقة الجغرافیة وعمر العالقة مع العمیل ونوع المنتج الذي تم شراءه.
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 ستند معدالت الدوران إلى خبرة الخسائر االئتمانیة التاریخیة الفعلیة. تم ضرب ھذه المعدالت بعوامل عددیة لتعكس الفروقات بین الظروفت
االقتصادیة خالل الفترة التي تم فیھا جمع البیانات التاریخیة والظروف الحالیة ورؤیة المجموعة للظروف االقتصادیة على مدار األعمار 

 قعة للذمم المدینة. وتستند العوامل العددیة إلى معدالت البطالة ونمو اجمالي المنتج المحلي المتوقع.المتو
 

ء كما یعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة المستحقة من العمال
 م:۲۰۱۹مارس  ۳۱في 

 

القیمة الدفتریة  م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 اإلجمالیة

 المتوسط 
 المرجح للخسارة

الخسارة مخصص 
(%)    

 %۱٫۳ ۱٬۱٤۲٬۷۲۲  ۸۹٬۳۹۹٬۰۹۱ یوماً متأخرة ۹۰ - ۰من 
 %۱۰ ۷٬۹٤۰٬٥٤٥   ۷۹٬۳۲٥٬۰۸۹   یوم متأخرة ۱۸۰–۹۱
 %۱۱٫۸ ٦٬٦۷۷٬۳۳۲  ٥٦٬٤۹۰٬۳۸٦   یوماً متأخرة  ۲۷۰ - ۱۸۱من 
 %۱۸٫۲ ۹٬۱۸۱٬۰۹۲   ٥۰٬٤۹٥٬٥۱٤   یوماً متأخرة ۳٦۰ - ۲۷۱من 
 %۳٤٫۳   ۷٬۲۹۸٬۷۷٤    ۲۱٬۲٥٥٬۳٦٥   یوماً متأخرة ٤٥۰ - ۳٦۱من 
 %٤۰٫۱   ۱۲٬۰۹۳٬۷۸٦     ۳۰٬۱۳٥٬۲۰۷ یوماً متأخرة ٥٤۰ - ٤٥۱من 
 %٤٥٫٤   ۸٬۰٥۱٬۲٤۲    ۱۷٬۷۱٥٬٦۲۳   یوماً متأخرة ٦۳۰ - ٥٤۱من 
 %٥٤٫۳ ۸٬۰۹۳٬۱۹۳   ۱٤٬۹۰۷٬٥٥۹ متأخرةیوماً  ۷۲۰ - ٦۳۱من 

 %۱۰۰٫۰  ۸٤٬۰٦٤٬۲۲۱  ۸٤٬۰٦٤٬۲۱۹ یوًما متأخرة ۷۲۰أكثر من 
 ٤٤۳٬۷۸۸٬۰٥۳  ۱٤٤٬٥٤۲٬۹۰۷  

 
 مستحق من أطراف ذات عالقة

الحد األقصى یتم إجراء تحلیل لالنخفاض في القیمة بتاریخ كل تقریر، على أساس فردي لألطراف ذات العالقة الرئیسیة. یتمثل 
). ال تقوم ۹للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر في القیمة الدفتریة للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (إیضاح 

المجموعة باالحتفاظ بأي ضمانات. یتم ھذا التقییم في كل فترة مالیة من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة 
تعمل فیھ ھذه األطراف ذات العالقة. تقوم المجموعة بتقییم المخاطر المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف وفحص السوق الذي 

 ذات العالقة بأنھا منخفضة، حیث أن الغالبیة العظمى من األطراف ذات العالقة مملوكة من قبل نفس المساھمین.
 

 والودائع النقدیةمخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة 
تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من قبل إدارة الخزینة في الشركة األم النھائیة وفقاً 
لسیاسة المجموعة. یتم إیداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني جید. ال تعتبر المجموعة نفسھا معرضة 

 یزات مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزھا المالي.لترك
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 مخاطر السیولة 
 

ل موجودات مالیة أخرى. تتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة، تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالیة التي تسدد نقداً أو على شك
دارة اتھا حال استحقاقھا خالل الظروف العادیة وغیر العادیة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة. تعتقد اإلوذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لدیھا سیولة كافیة للوفاء بالتزام

لوبات المتداولة (فیما عدا المبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة ألنھ طبأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر ھامة فیما یتعلق بالسیولة، وتحتفظ بحدود ائتمان مختلفة. وبمقارنة المطلوبات المالیة المدرجة ضمن الم
 وط بصورة معقولة بین ھاتین الفئتین. یمكن تأجیلھا في حالة وجود نقص في السیولة) مع الموجودات المالیة التي تشكل جزءاً من الموجودات المتداولة، فإنھ یبدو بأنھ یوجد تح

 
 المطلوبات المالیة للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدیة غیر المخصومة.یلخص الجدول التالي استحقاق 

 
 أشھر  ٦من   أشھر ٦أقل من  االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة

 شھراً ۱۲ إلى 
 ٥من سنتین إلى   سنتینمن سنة إلى  

 سنوات
  

 سنوات ٥أكثر من 
  

 اإلجمالي 
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  سعوديلایر   لایر سعودي  لایر سعودي 

            م۲۰۱۹مارس  ۳۱
 ۲۱۷٬۷٦۰٬٤۰۲  --  --  --  --  ۲۱۷٬۷٦۰٬٤۰۲ ذمم دائنة

 ۲۲٬٤۹۹٬۰۲۲  --  --  --  --  ۲۲٬٤۹۹٬۰۲۲ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 ۱۱۲٬٥۰۱٬٥۷٥  ۲٬٥۲۸٬۷۹۲  ۲۰٬٦۰۰٬۸۳۷  ۲۳٬۹٥٥٬٦٦۷  ۱٥٬۹۳۸٬۰۹٤  ٤۹٬٤۷۸٬۱۸٥ تأمینات من المستأجرین

 ۸٬٤۳٤٬۱۳۱٬٥٦۹  ۳٬۹۱۷٬۳٦۹٬۹۰٤  ۲٬۷۷۱٬۲۳۰٬٥۳۸  ۹۱۰٬٦۱۷٬۷٤٦  ٤۲٤٬۹۲۰٬۲٦۲  ٤۰۹٬۹۹۳٬۱۱۹ قروض طویلة األجل 
 ۸٬۷۸٦٬۸۹۲٬٥٦۸  ۳٬۹۱۹٬۸۹۸٬٦۹٦  ۲٬۷۹۱٬۸۳۱٬۳۷٥  ۹۳٤٬٥۷۳٬٤۱۳  ٤٤۰٬۸٥۸٬۳٥٦  ٦۹۹٬۷۳۰٬۷۲۸ اإلجمالي

 
 أشھر  ٦من   أشھر ٦أقل من  االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة

 شھراً ۱۲ إلى 
 ٥من سنتین إلى   سنتینمن سنة إلى  

 سنوات
  

 سنوات ٥أكثر من 
  

 اإلجمالي 
 لایر سعودي  سعوديلایر   لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 

            م۲۰۱۸مارس  ۳۱
 ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸  --  --  --  --  ۲۷٦٬۷۲٥٬۰۹۸ ذمم دائنة

 ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦  --  --  --  --  ۲۲۱٬٦۱۹٬٥٤٦ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
 ۱۰۲٬۹۰٥٬۰٦۸   ۳٬۱۱۰٬٦۲۳   ۲۳٬۰۱۹٬۳۲۸  ۲۸٬۷۸٤٬٤۳٦  ۲۰٬۷٥۷٬٤۱۰   ۲۷٬۲۳۳٬۲۷۱ تأمینات من المستأجرین

 ۷٬۱٤٤٬۰۷۲٬٤۳۷  ۱٬٥٤۷٬۷٤۳٬۱۸٥  ۳٬۹٥۹٬۲۷۳٬۱٦٥  ۹۲٦٬۳۹۱٬۳۹۷  ٤۰۳٬٤٦۸٬۳۱٦  ۳۰۷٬۱۹٦٬۳۷٤ قروض طویلة األجل 
 ۷٬۷٤٥٬۳۲۲٬۱٤۹  ۱٬٥٥۰٬۸٥۳٬۸۰۸  ۳٬۹۸۲٬۲۹۲٬٤۹۳  ۹٥٥٬۱۷٥٬۸۳۳  ٤۲٤٬۲۲٥٬۷۲٦  ۸۳۲٬۷۷٤٬۲۸۹ اإلجمالي

            



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۳ 

 
 المالیة (یتبع)إدارة المخاطر  . ۳٦

 
 إدارة رأس المال

 
 یمثل رأس المال حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة. تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في: 

 
الحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة واالستمرار في تحقیق عوائد للمساھمین  •

 ومنافع للمستفیدین اآلخرین.
 الحفاظ على ھیكل رأسمال مثالي من أجل تخفیض تكلفة رأس المال.  •

 
تتمثل سیاسة اإلدارة في الحفاظ على رأسمال قوي من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق ومواصلة التطورات 

وإجراء التعدیالت علیھ وبما یتفق مع التغیرات في الظروف  المستقبلیة لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة ھیكلة رأس المال
االقتصادیة. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، والذي تحدده المجموعة وذلك بقسمة الناتج من األنشطة التشغیلیة على 

 إجمالي حقوق المساھمین. 
 

.  لم یطرأ أي تغییر على طریقة إدارة المجموعة لرأس المال كما تقوم المجموعة بمراقبة مستوى توزیعات األرباح للمساھمین
خالل الفترة. ال تخضع المجموعة وال أي من الشركات التابعة لھا لمتطلبات راس المال المفروضة خارجیاً. كانت نسبة دین 

 المجموعة إلى رأس المال المعدل في نھایة فترة التقریر كما یلي:
 

 
 مارس ۳۱

 م۲۰۱۹
 مارس ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۷٬٥٦۹٬٦۳۹٬٦٤٥  ۸٬۳۰۱٬۰۱٦٬٥٥۹ إجمالي المطلوبات
 )۸۰٬۳٥۰٬۹٦۸(  )٤٥۷٬٦۷۰٬۹۸۳( ناقصاً: النقد واألرصدة لدى البنك

 ۷٬٤۸۹٬۲۸۸٬٦۷۷  ۷٬۸٤۳٬۳٤٥٬٥۷٦ صافي الدین
    

 ٤٬۹۰٤٬۹٥۲٬٦٥٤  ٥٬۰٦٤٬٦٦۹٬۰٦۸ إجمالي حقوق الملكیة
    

 %۱٥۳  %۱٥٥ نسبة الدین إلى رأس المال المعدل 
  

  



 شركة المراكز العربیة والشركات التابعة لھا
 (شركة مساھمة سعودیة مقفلة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)
 م۲۰۱۹مارس  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦٤ 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۳۷

 
 االرتباطات

 
 مارس ۳۱
 م۲۰۱۹ 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي 
    

 ۲٬٥۷۳٬۳۰۲٬۹۸۱  ۲٬۲۲٦٬۸۷۳٬۳۲٦ التزامات تتعلق بالمشاریع تحت التنفیذ
    
    

 
 المجموعة كمستأجر –عقود اإلیجار التشغیلیة االلتزامات بموجب 

 
أبرمت المجموعة عقود إیجارات تشغیلیة بشأن بعض قطع األراضي وسكن للموظفین.  یتم اثبات الدفعات بموجب عقود التأجیر 

 م:۲۰۱۸مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷۱التشغیلي كمصروفات ضمن تكلفة اإلیرادات خالل السنة والتي بلغت قیمتھا 
 ملیون لایر سعودي). ۱٤٤

 
فیما یلي تحلیالً بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستحقة القبض بموجب عقود التأجیر التشغیلي غیر القابلة لاللغاء في نھایة فترة 

 التقریر:
 

 
 مارس ۳۱
 م۲۰۱۹ 

 مارس ۳۱ 
 م۲۰۱۸ 

 لایر سعودي  لایر سعودي 
  ۲٤٤٬۹٥۹٬۰۹٤  ۳۹٤٬۱٤۹٬٥۱۰ خالل سنة واحدة

  ۱٬۳۰۳٬۳۲٦٬۷۹٥  ۱٬٦۷٤٬٦۲٥٬۳٦۸ بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات
  ٤٬۷۷۰٬۲۰۸٬۲۳۱  ۷٬٥۲٦٬۷٦۷٬۳۸۷ أكثر من خمس سنوات

 ۹٬٥۹٥٬٥٤۲٬۲٦٬  ٦٥۳۱۸٬٤۹٤٬۱۲۰  
 

 المجموعة.إن عقود اإلیجار مسجلة بأسماء أطراف ذات عالقة بالمجموعة والتي تنازلت عن ھذه العقود لصالح 
 

تمثل دفعات عقود اإلیجار التشغیلیة اإلیجارات المستحقة عن أراضي مستأجرة لغرض إقامة مباني علیھا بغرض تأجیرھا. 
 سنة. ۲۲إلى  ۱۰تتراوح فترة عقود اإلیجار المتفق علیھا من 

 
 أرقام المقارنة .۳۸

 
 فترة الحالیة.تم إعادة تصنیف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طریقة العرض لل
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