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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية 

   الرأي

)"المجموعة"(، والتي   ويشار إليهما بـ  لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة المراكز العربية )"الشركة"( والشركات التابعة لها
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة، والدخل الشامل، والتغيرات  2020مارس  31تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

المكونة من ، الموحدة في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية
 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة  
وحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية  م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الم2020مارس  31كما في 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
 القانونيين.

 أساس الرأي

ً للمعايير الدولية  للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم لقد قمنا بالمراجعة وفقا
توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة  

لسعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا  وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية ا
بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء 

 رأينا.

 أمور المراجعة الرئيسية

التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة   أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور
للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، وال نبدي رأياً  

 منفصالً في تلك األمور.
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 مراجع الحسابات المستقل تقرير  
 للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية )يتبع( 

 مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة

 حول القوائم المالية الموحدة. 37راجع إيضاح 

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

المستمرة، فقد تأثرت بيئة األعمال   19-بسبب جائحة كوفيد
وظروف التشغيل بشكل كبير بالنسبة لجميع الشركات تقريباً 
بما في ذلك أعمال المجموعة. لقد كان اإلغالق المؤقت أو 
العمليات المحدودة للمراكز التجارية وحركة المتسوقين المقيدة 

  16خالل الفترة من    من أهم التحديات التي واجهتها المجموعة
. وبما أن مراكز  م2020يونيو 20وحتى   م2020 مارس

التسوق قد تم إعادة فتحها بالكامل اآلن، إال أنه ال يزال هناك  
الكثير من عدم التأكد حول ظروف تشغيل المراكز التجارية  
وعدم القدرة على التنبؤ بسلوك المتسوقين وتجار التجزئة في  
بيئة ما بعد اإلغالق. هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على األداء  

 والتدفقات النقدية للمجموعة.  المستقبلي 
 
ولتقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة مع األخذ 
باالعتبار مدى تأثير الجائحة على استمرار العمل، فقد أعدت  
اإلدارة تقييماً مفصالً وأخذت باالعتبار العوامل التالية من بين  

 عوامل أخرى عند إعداد تقييمها:
 

تقبلية المتوقعة بما في ذلك مدى تأثير التدفقات النقدية المس -
الخصومات على اإليجارات وحزم تخفيض اإليجارات 

 المقدمة من المجموعة للمستأجرين،  
تسهيالت التمويل المتاحة للمجموعة ومدى تأثير التعهدات  -

 المرتبطة بها، و 
خيارات توفير التكلفة التي خططت لها المجموعة بما في   -

ج دعم حكومية أو حزم تخفيض ذلك مدى تأثير أي برام
 إيجارات.

 
لقد حددنا تقييم االستمرارية كأمر مراجعة رئيسي في  
مراجعتنا، نظراً ألهمية األحكام واالفتراضات التي تطبقها 
اإلدارة عند إعداد تقييمها لالستمرارية في ظل بيئة اقتصادية 

 مستقبلية يصعب التنبؤ بها وظروف تشغيل مقيدة نسبياً. 

ن إجراءات  تشتمل إجراءات مراجعتنا في هذا المجال من ضم
 أخرى على ما يلي: 

تقييم وضع السيولة للمجموعة كما في تاريخ التقرير، مع   •
األخذ في االعتبار مدى صحة نسب السيولة الخاصة  
بالمجموعة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية عند  

 استحقاقها.

االستعالم من اإلدارة ومجلس اإلدارة حول مدى قدرة   •
 كمنشأة مستمرة.المجموعة على البقاء 

تقييم خطة العمل التي أعدتها اإلدارة واألخذ باالعتبار األحكام  •
واالفتراضات التي تطبقها اإلدارة في خطة عملها بما في ذلك  

 ما يلي: 

o   توقعات اإلدارة المتعلقة باإليجارات والتدفقات النقدية في
المستقبل، بما في ذلك الحالة التعاقدية إليرادات اإليجار، 

رادات الفترة التعاقدية، والتخفيض المتوقع بسبب وإي
الخصومات وتخفيض اإليجارات التي سيتم تقديمها 
للمستأجرين ومدى إمكانية استرداد اإليجارات في 

 المستقبل،
 

o  مدى قدرة المجموعة على الحصول على تسهيالت
تمويل من الُمقرضين بهدف الدعم التشغيلي بما في ذلك  

حتملة، إن وجدت، لعدم االلتزام  المخاطر واآلثار الم
 المحتمل بتعهدات التمويل؛ و 

 
o  مدى التأثير المالي لخيارات توفير التكلفة التي خططت

لها المجموعة وستنفذها في خطة عملها بما في ذلك أي  
تأثير محتمل لحزم تخفيض اإليجارات أو برامج الدعم  

 المحتملة من الحكومة، إن وجدت.
 

ومعقولية المعلومات األساسية المستخدمة تقييم مدى دقة  •
 إلعداد خطة العمل؛ و 

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات في ضوء متطلبات معايير  •
 التقرير المالي ذات الصلة. 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية )يتبع( 

  إثبات اإليرادات 

 القوائم المالية الموحدة. حول   25و  4راجع إيضاحي  

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

م  2020مارس  31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في 
مليار لاير سعودي  2.20بإثبات إيرادات بمبلغ إجمالي قدره 

 مليار لاير سعودي(.  2.18م: 2019مارس  31)

تتكون إيرادات المجموعة بشكل أساسي من إيرادات إيجار  
 ناشئة عن عقود اإليجار. 

يتم اعتبار إثبات اإليرادات أمر مراجعة رئيسي نظراً ألن 
اإليرادات تُعد مقياس رئيسي ألداء المجموعة، وهناك مخاطر 

اإليرادات قد يتم إدراجها بصورة مبالغ فيها نتيجة الضغوط  بأن  
التي تمارسها اإلدارة لتحقيق أهداف األداء، وخاصة في حالة  
الجائحة الحالية، كما أن اإليرادات قد يتم إثباتها من خالل  
التعديالت غير المصرح بها على الشروط األساسية لعقود 

لعمالء أو تسريع اإليجار، أو تجاهل الخصومات الممنوحة ل
إثبات اإليرادات من خالل االستحقاق في فترة غير صحيحه  

 عن طريق تعديل إعدادات النظام.

تشتمل إجراءات مراجعتنا في هذا المجال من ضمن إجراءات  
 أخرى على ما يلي: 

تقييم السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة باألخذ  •
 المحاسبة ذات الصلة؛ باالعتبار متطلبات معايير 

تقييم التصميم والتطبيق وكذلك فحص مدى فعالية الضوابط   •
 اليدوية واآللية على ما يلي: 

o  ،إدخال الشروط الرئيسية للعقد في النظام 

o   إجراء التعديالت على الشروط الهامة لعقود اإليجار دون
الحصول على إقرار من المستأجر، سواء من خالل  

ول غير المصرح به إلى النظام؛  اإلدخال اليدوي أو الدخ
 و

o   إثبات اإليرادات بصورة دقيقة على مدى فترة عقود
 . اإليجار بما في ذلك التحكم في إعدادات النظام

 

تقييم الترتيبات التعاقدية األساسية التي تشمل تخفيضات  •
اإليجارات باألخذ باالعتبار عمليات التوثيق المالئمة 

 واالتفاقيات مع العمالء؛

إليرادات التي تم إثباتها خالل السنة من خالل عينة  فحص ا •
من عقود اإليجار من أجل تقييم ما إذا كانت اإليرادات التي  
تم إثباتها بموجب هذه العقود تلتزم بإثبات اإليرادات  

 للمجموعة وشروط عقود اإليجار؛

الحصول، على أساس العينة، على مصادقات رصيد الذمم   •
دى المجموعة والتحقق من أي  المدينة من المستأجرين ل

 اختالفات تشير إلى أي إثبات غير صحيح لإليرادات؛

فحص قيود اليومية اليدوية المرحلة إلى حساب اإليرادات   •
 لتحديد ما إذا كان هناك أي بنود غير عادية؛ 

القيام بإجراءات القطع لتقييم أن اإليرادات تم إثباتها في  •
 الفترة الصحيحة؛ و  

 ت المدرجة في القوائم المالية الموحدة. تقييم اإلفصاحا •
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية )يتبع( 

  االنخفاض في قيمة العقارات االستثمارية

 حول القوائم المالية الموحدة.  13و  4راجع إيضاحي  

 مراجعتناكيفية معالجة األمر أثناء  أمر المراجعة الرئيسي

م، تمتلك المجموعة عقارات  2020مارس  31كما في 
  31مليار لاير سعودي ) 11.36استثمارية بقيمة دفترية تبلغ 

مليار لاير سعودي( والتي تُستخدم   10.98م: 2019مارس 
 لكسب إيجارات واالستفادة من االرتفاع في قيمتها.

العقارات وتأثيره وباألخذ باالعتبار مدى التقلب في أسعار 
ً في تاريخ  المحتمل على اإليجارات، تجري المجموعة تقييما

يد ما إذا كان هناك مؤشراً على أن العقار  دكل تقرير لتح
 االستثماري قد تعرض لالنخفاض في قيمته. 

وفي حالة وجود أي مؤشر على االنخفاض في قيمته، تقوم 
لعقارات  المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد من ا

االستثمارية باستخدام خبراء تقييم عقاري خارجيين الذين  
يأخذون باالعتبار اإليجارات المستقبلية المتوقعة ومعدالت 
الخصم واالفتراضات األخرى عند تحديد قيمة هذه العقارات  

 االستثمارية.

لقد اعتبرنا ذلك كأمر مراجعة رئيسي نظراً لألحكام 
ة المستخدمة في تحديد المبلغ واالفتراضات الرئيسية الهام

 القابل لالسترداد من العقارات االستثمارية.

تشتمل إجراءات مراجعتنا في هذا المجال من ضمن إجراءات  
 أخرى على ما يلي: 

تقييم خبرات ومؤهالت خبراء التقييم العقاري الذين تم تعيينهم  •
بواسطة اإلدارة واألخذ باالعتبار مدى مناسبة الخبير للقيام  

 تقييم العقارات االستثمارية؛ب

القيام باشراك المختص لدينا من أجل تقييم االفتراضات   •
األساسية المستخدمة بواسطة خبراء التقييم العقاري عند تحديد 

 قيمة العقارات االستثمارية؛

مطابقة تفاصيل محددة )المنطقة والموقع وغير ذلك(   •
الت للعقارات االستثمارية حسب تقارير التقييم مع سج

 وصكوك ملكية العقارات االستثمارية؛ مجموعةال

مقارنة المبلغ القابل لالسترداد من العقارات االستثمارية  •
إذا كان  مما حسب تقرير التقييم مع قيمها الدفترية للتحقق 

 هناك حاجة إلى االنخفاض في القيمة؛ و

تقييم مدى كفاية اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية   •
 الموحدة.
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية )يتبع( 

  16المعيار الدولي للتقرير المالي  -ترتيبات اإليجار )التحول( 

 حول القوائم المالية الموحدة.  15و  5راجع إيضاحي  

 مراجعتناكيفية معالجة األمر أثناء  أمر المراجعة الرئيسي

في القوائم   16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 
م للمرة األولى  2020مارس  31المالية للسنة المنتهية في 

والذي قدم للمستأجرين نموذجاً محاسبياً واحداً في قائمة المركز 
المالي. ونتيجة لذلك، فقد قامت المجموعة، بوصفها مستأجراً، 

موجودات حق االستخدام التي تمثل حقها في استخدام  بإثبات 
الموجودات محل العقد والتزامات عقود اإليجار التي تمثل 

 التزامها بسداد دفعات اإليجار.

  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
باستخدام منهج األثر الرجعي المعدل. وعليه، لم يتم تعديل 

أي يتم  -م 2019لسنة التي تم عرضها معلومات المقارنة 
عرضها كما تم إدراجها سابقاً، بموجب معيار المحاسبة الدولي  

 والتفسيرات المتعلقة به.   17

لقد اعتبرنا ذلك كأمر مراجعة رئيسي ألن عمليات احتساب 
المبالغ األساسية في موجودات حق االستخدام وما يقابلها من 

ات جديدة لجمع البيانات التزامات عقود إيجار يشمل عملي
وقواعد معقدة. تتضمن االفتراضات والتقديرات تقييم مدة عقد  

 اإليجار وتحديد معدالت الخصم المناسبة.

تشتمل إجراءات مراجعتنا في هذا المجال من ضمن إجراءات  
 أخرى على ما يلي: 

تقييم مدى مالءمة اختيار السياسات المحاسبية بناًء على  ̶
، ومدى فهمنا 16لدولي للتقرير المالي متطلبات المعيار ا

 لألعمال وممارسات القطاع؛

األخذ في االعتبار مدى مالءمة نهج التحول والوسائل العملية   ̶
 المطبقة؛

تقييم إجراءات اإلدارة لتحديد عقود اإليجار التي سيتم تقييمها  ̶
 بناًء على نهج التحول المختار وأي وسائل عملية مطبقة؛

ودقة ومالءمة البيانات المستخدمة عند تقييم مدى اكتمال  ̶
 إعداد تسويات التحول؛ و

 تقييم مدى اكتمال ودقة ومالءمة إفصاحات التحول.  ̶

 

 األخرى المعلومات

األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال  المعلومات عن المسؤولة هي اإلدارة إن
 القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.تتضمن 

 وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية  
وعند القيام بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع  

 طريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.  المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر ب

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر للمكلفين 
 بالحوكمة.
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية )يتبع( 

   مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واألحكام المعمول  المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من

بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من 
 إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.  

م المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، وعند إعداد القوائ
وعن اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما 

 مجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك. لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية ال

 إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة. 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش 
أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً 

م القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي  على أن المراجعة التي ت
تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول 

 رات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرا

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ 
 على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

قييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وت •
إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر 

خطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من ال
 أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس   •
 مة الرقابة الداخلية بالمجموعة. بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظ

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت  •
 بها اإلدارة. 

ة التي تم الحصول  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجع •
عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار 
وفقاً لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات 

لعالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند ذات ا
استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد 

 ن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. تؤدي إلى توقف المجموعة ع
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 أنشطتهامعلومات حول الشركة و 1
 

شركة المراكز العربية )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري  

م(. يقع المكتب الرئيسي المسجل في حي النخيل،  2005مايو    15هـ )الموافق  1426ربيع الثاني    7بتاريخ    1010209177رقم  

 ة العربية السعودية.  ، المملك11333، الرياض 341904ص.ب. 

 

م(. تم تغيير الوضع النظامي 2005مايو    15هـ )الموافق  1426ربيع الثاني    7تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في  

سبتمبر  28هـ )الموافق 1439محرم  8بتاريخ  مقفلة سعوديةإلى شركة مساهمة  ذات مسؤولية محدودةللشركة من شركة 

 م(. 2017

 

م، استكملت الشركة طرحها العام األولي وأدرجت أسهمها العادية في السوق المالية السعودية )"تداول"(.  2019مايو  22وفي 

مليون سهماً من أسهمها العادية مقابل دفعة نقدية وتم تغيير الوضع  95وفيما يتعلق بالطرح العام األولي، فقد أصدرت الشركة 

 إلى شركة مساهمة سعودية. سعودية ة مقفلة النظامي للشركة من شركة مساهم

 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة والشركات التابعة لها المذكورة أدناه )ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( في شراء األراضي  

كنية والتجارية ويشمل  إلقامة المباني عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وأعمال المقاوالت للمباني الس

ذلك الهدم والترميم والحفر وأعمال الصيانة. كما يشتمل على صيانة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والمنتجعات السياحية 

 والفنادق والمطاعم وإدارة وتشغيل المعارض المؤقتة والدائمة والمجمعات السكنية والمستشفيات. 

 

ً بالشركات التابعة  م:2019مارس  31م و 2020مارس  31المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة كما في  وفيما يلي بيانا

  
 ٪نسبة الملكية  

 ( 1اسم الشركة التابعة ) 
غير مباشرة   مباشرة 

(2 ) 
   

 %5 %95 شركة مراكز الرياض المحدودة 

 %5 %95 شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار العقاري 

 %5 %95 شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية 

 %5 %95 شركة مجمع عيون الرائد التجارية  

 %5 %95 شركة عيون البساتين التجارية 

 -- %50 وشركاه شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية ألصحابها عبد المحسن الحكير 

 %5 %95 شركة مجمع اليرموك التجارية المحدودة  

 %5 %95 شركة اإلرث المتين للمقاوالت  

 %5 %95 شركة أركان سالم للعقارات والمقاوالت المحدودة 

 %5 %95 شركة مجمع العرب المحدودة  

 %5 %95 شركة مجمع عزيز التجارية المحدودة 

 %5 %95 شركة مجمع الظهران التجارية المحدودة  

 %5 %95 شركة مجمع النور التجارية المحدودة 

 %5 %95 شركة مجمع الياسمين التجارية  

 %5 %95 شركة مجمع الدمام التجارية المحدودة

 %5 %95 شركة مجمع الملز التجارية المحدودة

 %5 %95 شركة مجمع الحمراء التجارية المحدودة  

 %5 %95 شركة اإلرث الراسخ للمقاوالت 

 

 إن جميع الشركات التابعة هي شركات ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.  .1

 إن الملكية غير المباشرة مملوكة من خالل شركات تابعة أخرى ضمن المجموعة.  .2
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 اإلعداد والعرضأسس  2
 

 االلتزام   نبيا

 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا

 واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والنظام األساسي للشركة. 

 

 16ائم المالية تعد المجموعة األولى من القوائم المالية للمجموعة التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي إن هذه القو

 . 5"عقود اإليجار" والتغييرات الناتجة عن السياسات المحاسبية الهامة مبينة في إيضاح 

 

 أسس القياس وعملة العرض والنشاط 

 

المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات األخرى بالقيمة العادلة ومكافأة نهاية  تم إعداد هذه القوائم 

الخدمة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر 

 عملة النشاط الرئيسية للشركة. 

 

 أسس التوحيد 

 

 الشركات التابعة  ( أ

 .3لمزيد من التفاصيل حول األحكام التي أجرتها المجموعة بشأن تحديد السيطرة، يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 

الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على  

الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات  

عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ حصول  ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ 

 المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

 

ى ذلك  يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر بمساهمي الشركة والحصص غير المسيطرة حتى وإن أد 

إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة كي 

تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات  

ت والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل  المجموعة وحقوق الملكية واإليرادا 

 عند التوحيد.

 

 ( كما يبين أيضاً نسب الملكية. 1تم عرض قائمة بالشركات التابعة في اإليضاح )

 

 التغير في حصة الملكية  ( ب

السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة   يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان

 السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بما يلي:

 

 التوقف عن إثبات موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة. •

 التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.  •

 لمسجلة في حقوق الملكية. التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة ا •

 إثبات القيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم. •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.  •

 إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  •

الربح أو الخسارة الموحدة أو  إعادة تصنيف حصة المساهمين من البنود المسجلة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة  •

األرباح المبقاة، متى كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات أو  

 المطلوبات ذات الصلة. 
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 أسس اإلعداد والعرض )يتبع( .2
 

 أسس التوحيد )يتبع( 

 

 التغير في حصة الملكية )يتبع( (ب 

 

توحيد أو المحاسبة عن االستثمار في الشركة التابعة بسبب فقدان السيطرة، يعاد قياس أي حصة   عندما تتوقف المجموعة عن

 محتفظ بها في المنشأة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تصبح هذه القيمة

اسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك،  العادلة القيمة الدفترية األولية ألغراض المح

فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن المجموعة قد قامت  

ا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقا في بنود الدخل الشامل  مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذ

 األخرى يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

 الحصص غير المسيطرة  ( ج

تظهر الحصص غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة  

 و الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. الربح أ

  

 الشركة الزميلة  ( د

التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون التمتع إن 

السياسات. تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق  بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك 

 الملكية بعد إثباتها في األصل بالتكلفة. 

 

يتم استخدام طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن االستثمار في الشركة الزميلة. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات 

لفة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها لما بعد  االستثمارات في األصل بالتك

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

 فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة، إن وجدت. 

 

 ثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار.يتم إ

 

ال تقوم المجموعة بإثبات أي خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها  

ها ذلك أي مستحقات أخرى غير مضمونة إال إذا تكبدت التزامات أو قامت بعمل بطريقة حقوق الملكية حصتها في المنشأة بما في 

 دفعات نيابة عن المنشأة األخرى. 

 

تحذف األرباح غير المحققة، إن وجدت، عن المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في هذه الشركة.  

ل. كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم ت  م العملية دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحوَّ  قد ِّ

 

يتم إدراج الشهرة، إن وجدت، المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي 

 للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها.

 

 سارة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خارج الربح التشغيلي.يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خ

 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمار 

د فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحدي 

في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق  

صة في أرباح شركة زميلة "في قائمة  بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ "ح

  الربح أو الخسارة الموحدة. 
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 أسس اإلعداد والعرض )يتبع( .2
 

 أسس التوحيد )يتبع( 

 

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي 

الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد فرق بين القيمة 

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

بالغ إذا ما تم تخفيض حصة الملكية في الشركة الزميلة ومازال هناك تأثيراً هاماً، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط من الم

 المثبتة سابقاً في بنود الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، حسبما هو مالئم.

 

 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  3
 

لى المبالغ يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر ع

المبينة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات في تاريخ التقرير. إال أن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات  

قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في المستقبل. تستند 

فتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج عنها أساس إصدار التقديرات واال

األحكام حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة عن غيرها من المصادر. يتم مراجعة التقديرات  

التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة   واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات

  التقديرات أو في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المعدلة تؤثر

 على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.

 

 التقديرات واالفتراضات  

 

وفيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ التقرير 

استخدمت   .والتي لها أثر كبير يؤدي إلى فروق مادية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة

ت والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات  المجموعة هذه االفتراضا

القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ الخارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس  

 هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 

 نخفاض في قيمة الموجودات غير المالية اختبار اال

يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القيمة 

 ً ً تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أكبر. يستند احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع إلى المعطيات  العادلة ناقصا

المتوفرة من معامالت المبيعات قيد التنفيذ في معامالت بشروط تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو استناداً إلى األسعار المعروضة  

ً التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يستند احتساب القيمة قيد االستخدام إلى نموذج التدفقات النقدية الم خصومة.  في السوق ناقصا

تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة لفترة الخمس سنوات القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة  

بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء وحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. إن المبلغ القابل لالسترداد هو 

ر البنود حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  أكث 

 ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستدالل. 

 

 المخصصات 

تعتمد المخصصات بطبيعتها على التقديرات وتقييمات استيفاء ضوابط اإلثبات بما فيها تقديرات احتمالية التدفقات النقدية الخارجة.  

وتستند مخصصات الدعاوى القضائية على تقدير التكاليف مع األخذ باالعتبار االستشارات القانونية والمعلومات األخرى المتاحة  

ا تتضمن مخصصات إنهاء الخدمة وتكاليف الخروج، إن وجدت، أحكام اإلدارة في تقدير التدفقات النقدية  في الوقت الحالي. كم

 الخارجة لتكاليف خروج أخرى.  
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )يتبع( 3
 

 الحتمالية التدفقات النقدية الخارجة. وتتضمن مخصصات المطلوبات غير المؤكدة أفضل تقدير لإلدارة 

 

 االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين 

تمثل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج.  

االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزيادة في الرواتب ومعدالت  يتطلب من اإلدارة إجراء المزيد من  

الوفيات ومعدل دوران الموظفين وتكاليف الرعاية الصحية المستقبلية. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء 

في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات  اكتواريين خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات

 المنافع المتوقعة و/أو تكاليف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة.

 

 قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة: االفتراضات الرئيسية في تحديد المتوسط المرجح لمعدل الخسارة 

االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية للعميل. إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيًضا العوامل  يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر  

التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلقة بعوامل اجتماعية اقتصادية  

العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلية، مما يتترب عليه إجراء تغيرات  أخرى. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات تتعلق بتلك 

 مستقبلية في انخفاض القيمة. 

 

 األعمار اإلنتاجية للعقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات 

تساب  تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات الخاصة بها بغرض اح

االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه  

الموجودات. تقوم المجموعة بالمراجعة الدورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك للتحقق من توافق طريقة وفترة  

 توقع للمنافع االقتصادية للموجودات. االستهالك مع النموذج الم

 

 األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية 

 

 لألحكام الهامة التالية أكبر تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة: 

 

 مكونات العقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات  

تستهلك موجودات المجموعة، المصنفة ضمن العقارات االستثمارية والممتلكات والمعدات، بطريقة القسط الثابت على مدى 

ون هام بشكل أعمارها اإلنتاجية. عند تحديد العمر اإلنتاجي لألصل، يتم تقسيمه إلى مكونات هامة بحيث يتم استهالك كل مك

 منفصل. 

 

يتطلب األمر اتخاذ األحكام عند التحقق من المكونات الهامة للموجودات الكبرى، وأثناء تحديد أهمية المكون، فإن اإلدارة تأخذ  

،  في االعتبار األهمية الكمية لهذا المكون وكذلك العوامل النوعية مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل المرتبط به

 وطريقة االستهالك، ودورة االستبدال / جدول الصيانة. 

 

 تحديد السيطرة والتأثير الهام 

 أحكام اإلدارة عند تقييم السيطرة على الشركات التابعة الموحدة: 

على  إن الشركات التابعة هي جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر اإلدارة أن المجموعة تسيطر 

منشأة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثمر  

فيها وكذلك عندما يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد من خالل  

 األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها. قدرتها على توجيه
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )يتبع( -3
 

 األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية )يتبع( 

 

وبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى 

المجموعة حقوق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق 

التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات  والظروف األخرى المتعلقة بذلك عند

 التعاقدية وغيرها التي لها أثر على األنشطة التي تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها. 

 

تعلقة باألنشطة ذات العالقة  إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف أيضاً على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات الم

 وحقوق المجموعة في الشركات المستثمر فيها. 

 

% من حقوق التصويت، فإنها قد تظل المساهم األكبر الوحيد ولديها  50في بعض الحاالت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من 

ال يمتلك المساهمون اآلخرون حقوق  حضور وتمثيل يعطيها السلطة لتوجيه األنشطة ذات العالقة للشركات المستثمر فيها، 

تصويت كافية وسيطرة تمكنهم من رفض توجيهات المجموعة. ال توجد حاالت سابقة لمساهمين آخرين تعاونوا للتصويت بشكل  

 جماعي وقاموا بالتصويت ضد المجموعة. 

 

المجموعة أغلبية مساوية أو أقل من أخذت اإلدارة في االعتبار التكامل بين جميع الشركات المستثمر فيها )عندما تكون لدى  

أغلبية حقوق التصويت( ضمن هيكل المجموعة والمتواجدة في مدن المملكة العربية السعودية وقدرة المجموعة على التأثير على 

موعة  العوائد المتغيرة للشركات المستثمر فيها من خالل تقديم مختلف الخدمات الرئيسية للشركات المستثمر فيها، وعالقة المج

      بالمنشآت األخرى التي قد تؤثر على عوائد الشركات المستثمر فيها، وتعيين بعض كبار موظفي اإلدارة، وعوامل أخرى مختلفة. 

 

 وبناء على االعتبارات المذكورة أعاله، تعتقد إدارة المجموعة بـ:  

األنشطة ذات العالقة لهذه الشركات المستثمر فيها مما وجود نمط من الممارسات السابقة والحالية لمشاركة المجموعة في  •

 ينتج عنه تأثير على عوائدها ويشير أيضا إلى مصلحة غير سلبية للمجموعة في هذه الشركات المستثمر فيها. 

وجود  قيام المجموعة بخلق بيئة عمل مميزة لهذه الشركات المستثمر فيها وخلق عالقات متبادلة مع المجموعة أدت إلى الحكم ب  •

 "سيطرة". 

 

وبالتالي، قامت المجموعة بتوحيد تلك الشركات المستثمر فيها والتي تستوفي الشروط المذكورة أعاله كجزء من القوائم المالية 

 الموحدة للمجموعة. 

 

 أحكام اإلدارة عند تقييم التأثير الهام على الشركات المستثمر فيها: 

% فأكثر واعتقاد اإلدارة بأنه ال يوجد  20موعة حصة وحقوق تصويت بنسبة كان من الضروري الحكم خاصة عندما يوجد للمج

 للمجموعة سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه الشركات المستثمر فيها.

 

بالنسبة لهذه الشركات المستثمر فيها، خلصت إدارة المجموعة إلى أنها تمارس "تأثيراً هاماً" وفقا لمتطلبات المعايير الدولية  

لمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالية  للتقرير ا

والتشغيلية للشركة المستثمر فيها وليس "سيطرة" أو "سيطرة مشتركة". تقدم المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  

 ات مختلفة عن "التأثير الهام"، بما في ذلك التمثيل في مجلس اإلدارة والمشاركة في صنع القرار.العربية السعودية مؤشر
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )يتبع( . 3
 

 األحكام الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية )يتبع( 

 

االجتماعات العامة للشركات المستثمر فيها، وكذلك تمثيل المجموعة في مجالس  وبفضل حقوق ملكية المجموعة في حضور 

إدارات هذه الشركات المستثمر فيها ومشاركة المجموعة في صياغة السياسات التشغيلية والمالية وعمليات صنع القرار، تعتقد 

 لشركة الزميلة"(. اإلدارة أن المجموعة تمارس تأثيراً هاماً على هذه الشركة المستثمر فيها )"ا

 

 تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا االستثمار في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية. 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -4

 
المعروضة  تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بصورة ثابتة على كافة الفترات  

تم إعادة  .5 "عقود اإليجار" الذي تم تطبيقه ألول مرة كما هو مبين في اإليضاح 16باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي 

الجزء المتداول" إلى   –مليون لاير سعودي من "دفعات مقدمة لمقاول، طرف ذو عالقة  499.5البالغ الرقم المقارن  تصنيف

 لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية. الجزء غير المتداول"  –"دفعات مقدمة لمقاول، طرف ذو عالقة 

 

 النقد وما في حكمه  

 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل من 

يخ االقتناء والمعرضة لمخاطر هامة للتغيرات في قيمتها العادلة والمستخدمة بواسطة المجموعة عند إدارة تعهداتها قصيرة  تار

 األجل وتتوفر للمجموعة دون أي قيود. 

 

 العمالت األجنبية  

 

 المعامالت واألرصدة 

السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال 

أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري ترجمتها إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة  

وترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية في   بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن تسوية

إن  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتوقف تحويل البنود غير النقدية على فيما إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو القيمة العادلة. 

 سعار التحويل في تاريخ المعاملة.البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أ

 

وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في  

ر النقدية التي تقاس بالقيمة  التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غي 

العادلة بنفس طريقة إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي أن فروق التحويل للبنود التي يتم  

 الموحدة.  إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة أو قائمة الربح أو الخسارة

 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة

 

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استناداً إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة.  

 تكون الموجودات متداولة عندما: 

 

 لبيعها أو استهالكها في دورة تشغيل عادية؛يكون من المتوقع تحققها أو توجد نية  •

 يكون محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ •

 يكون من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو •

اً على  تكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم تكن مقيدة من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهر •

 األقل بعد فترة التقرير المالي. 
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
 

 تكون المطلوبات متداولة عندما: 
 

 يكون من المتوقع سدادها في دورة تشغيل عادية؛ •

 يكون محتفظاً بها بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ •

 بعد فترة التقرير المالي؛ أو تكون مستحقة السداد خالل اثني عشر شهراً  •

 يوجد حق غير مشروط بتأجيل تسوية المطلوبات لفترة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير المالي.  •

 تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
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 قياس القيمة العادلة

 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين 

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:

  

 موجودات أو المطلوبات، أو في السوق الرئيسي لل •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.  •

 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو  

 ون لمصلحتهم االقتصادية. االلتزام على افتراض أن المشاركين يتصرف

 

تستخدم المجموعة طرق التقييم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات الالزمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم  

 االستفادة من المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 

الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن  يتم تصنيف كافة 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ويتم اإلفصاح عن ذلك أدناه، استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت التي تعتبر مهمة لقياس القيمة  

 العادلة ككل: 

 

 متداولة )بدون تعديل( في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.  : األسعار ال1المستوى  •

: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن  2المستوى  •

 مالحظته إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 

 مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة طرق تقييم يكون فيها أدنى   - 3المستوى  •

 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان 

)استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت   التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف

 الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية فترة التقرير. 

 

ألغراض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  

 دة كما هو موضح أعاله.األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العا
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 إثبات اإليرادات 

 

يتم قياس اإليرادات استناداً للمقابل المحدد في العقد المبرم مع العميل ويتم إثباتها عندما يحصل العميل على السيطرة على البضاعة  

 يتطلب اتخاذ حكماً.   -عند نقطة من الزمن أو على مدى زمني  -أو الخدمات. إن تحديد توقيت نقل السيطرة  

 

ون فيه من المحتمل تدفق منافع اقتصادية للمجموعة ويمكن قياس العائدات بصورة موثوق  يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يك

فيها بغض النظر عن موعد السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مع األخذ في االعتبار شروط  

 السداد المحددة تعاقدياً وباستثناء أي رسوم أو أتعاب.  

 

 يجار اإلدات إيرا

تعتبر المجموعة بمثابة المؤجر في مختلف عقود اإليجار التشغيلي. تتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار الناشئة عن عقود اإليجار  

باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم إدراجها في قائمة الربح أو الخسارة   للعقارات االستثماريةالتشغيلي 

ت الموحدة كإيرادات نظراً لطبيعتها التشغيلية، باستثناء إيرادات اإليجارات الشرطية التي يتم إثباتها عند نشوئها. يتم إثبات اإليرادا

 طالب بها بعد.المستحقة بقدر اإليرادات المحققة وغير الم

 

يتم إثبات حوافز المستأجرين كتخفيض من إيرادات اإليجار باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. إن مدة 

العقد هي الفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضافة إلى أي مدة إضافية تُمنح للمستأجر كخيار لالستمرار في عقد  

 ث تكون اإلدارة متأكدة بشكل معقول عند نشأة عقد اإليجار بأن المستأجر سيمارس هذا الخيار.اإليجار، حي 

 

يتم إثبات المبالغ المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن التلف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند  

 نشوئها.

 

 عوائد اإليجار

اإليجار على أساس تقارير المبيعات المقدمة من المستأجرين. وفي حالة عدم توفر التقارير، تُعد تقوم المجموعة بإثبات عوائد 

 اإلدارة تقديراتها الخاصة عن المستأجرين المحققين أو المتخطين للمبيعات المتفق عليها في عقود اإليجار بناء على أدائهم السابق.

 

 القابلة لالسترداد من المستأجرين  رسوم الخدمات، رسوم اإلدارة، والمصاريف األخرى

يتم إثبات اإليرادات الناشئة عن المصروفات المعاد تحميلها على المستأجرين خالل الفترة التي يستحق فيها التعويض. تدرج 

يف ذات  رسوم الخدمات واإلدارة المتعلقة بإصالح وصيانة المباني والمبالغ المستلمة األخرى في اإليرادات، بينما تدرج التكال

 العالقة كجزء من تكلفة اإليرادات، ألن اإلدارة تعتبر بأن المجموعة تعمل كطرف أصيل في هذا الشأن. 

 

يتم إظهار رسوم الخدمات المتعلقة بالمنافع العامة الخاصة بالمستخدمين المفرطين في االستخدام بعد خصم التكاليف ذات العالقة  

المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في االستخدام، صافي" ضمن اإليرادات في  وتسجل كجزء من "دخل العمولة على تقديم 

 قائمة الدخل الموحدة ألن اإلدارة تعتبر بأن المجموعة تعمل كوكيل في هذا الشأن.
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 إثبات اإليرادات )يتبع( 

 

 طرف أصيل أم وكيل 

المجموعة بتقييم اتفاقياتها لتحديد ما إذا كانت تعمل كطرف أصيل وبالتالي تدرج إيراداتها على أساس إجمالي، أم أنها تعمل قامت  

وكيل فتدرج إيراداتها على أساس الصافي. في هذا التقييم، أخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت قد حصلت على السيطرة  

يتم تحويلها إلى العميل، باإلضافة إلى مؤشرات أخرى مثل الطرف المسؤول بشكل أساسي عن على الخدمات المحددة قبل أن 

الوفاء، ومخاطر المخزون وتقديرها في تحديد السعر. انتهت المجموعة إلى أنها تعمل كطرف أصيل في جميع ترتيبات إيراداتها 

كما هو موضح في القسم السابق( حيث أنها  -ي االستخدام )باستثناء رسوم الخدمات المتعلقة بالمرافق للمستخدمين المفرطين ف

  الملتزم الرئيسي وتعمل بموجب نطاق تسعير كما تتعرض لمخاطر االئتمان.

 

 متطلبات العرض واإلفصاح 

طبيعة   كمتطلب في القوائم المالية الموحدة، تفص ل المجموعة اإليرادات المثبتة من العقود مع العمالء إلى فئات توضح كيفية تأثر

( لإلفصاح عن 25اإليرادات والتدفقات النقدية ومبلغها وتوقيتها وعدم التأكد المتعلق بها بالعوامل االقتصادية. انظر إيضاح ) 

 اإليرادات التفصيلية. 

 

 إيرادات الفائدة

المجموعة بتخفيض القيمة الدفترية    يتم إثبات إيرادات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. عندما تنخفض قيمة الذمم المدينة، تقوم

لقيمتها القابلة لالسترداد والتي تمثل التدفقات النقدية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألداة وتستمر في إلغاء 

 ة. الخصم كإيرادات فائد. يتم إثبات إيرادات الفائدة على القروض منخفضة القيمة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي 

 

 دخل توزيعات األرباح 

 يتم إثبات توزيعات األرباح من االستثمارات عند اإلقرار بأحقية المجموعة الستالمها.

 

 اإليرادات األخرى 

 يتم إثبات كافة اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق عند اإلقرار بأحقية المجموعة الكتسابها.

 

 المصروفات 

 

اإلعالن والترويج بشكل رئيسي من التكاليف المتكبدة في عمليات الترويج واإلعالنات للمجمعات والمراكز  تتكون مصروفات 

 التجارية. تصنف جميع المصروفات األخرى كتكلفة إيرادات ومصروفات عمومية وإدارية. 

 

كلفة اإليرادات والترويج واإلعالن. تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية على التكاليف التي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من ت 

 يتم التوزيع بين المصروفات العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة. 

 

 تكاليف االقتراض 

 

 يتم رسملة تكاليف االقتراض التي تعود مباشرة علي اقتناء وإنشاء وإنتاج موجودات مؤهلة والتي تتطلب فترة زمنية هامة حتى

تكون جاهزة لالستخدام المحدد لها أو بيعها أو رسملتها كجزء من تكلفة األصل. يتم تسجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى  

كمصروف خالل الفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف االقتراض من التكاليف التمويلية والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة 

 للحصول على تلك القروض. 
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 تكاليف االقتراض )يتبع( 

 

تحتسب الفائدة المرسملة باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض للمجموعة بعد تعديلها للقروض المرتبطة بالتطويرات  

إجمالي الفائدة المتكبدة على تلك القروض ناقصاً  المحددة. عندما ترتبط القروض بتطويرات محددة فإن المبلغ الذي يتم رسملته هو  

أي دخل استثماري ناتج عن استثمارها المؤقت. يتم رسملة الفائدة من بداية أعمال التطوير حتى تاريخ االنتهاء الفعلي، أي عندما 

هناك فترات توقف طويلة  يتم االنتهاء من جميع أعمال التطوير بشكل كبير. يتم التوقف عن رسملة تكاليف االقتراض إذا كانت 

لنشاط التطوير. يتم رسملة تكاليف االقتراض أيًضا على تكلفة شراء موقع عقار تم اقتنائه خصيًصا إلعادة التطوير، ولكن فقط  

 عندما تكون هناك أنشطة ضرورية جارية إلعداد األصل إلعادة التطوير.

 

 الزكاة  

 

الزكوية التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( بالمملكة العربية السعودية  يتم احتساب مخصص الزكاة وفقاً لألنظمة 

على أساس االستحقاق. يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة  

 ط.عن الربوط النهائية في السنة التي تم فيها االنتهاء من الرب 

 

قامت المجموعة عند حساب مصروف الزكاة للسنة الحالية بتعديل ربحها وتطبيق بعض الخصومات على وعائها الزكوي  

المستخدم في حساب مصروفات الزكاة. ومع ذلك، فإن نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( الذي يتعلق بتلك الربوط  

وعة باستخدام أفضل تقديراتها لتلك االفتراضات بناًء على الممارسات في القطاع  والخصومات ليست واضحة. قامت إدارة المجم 

 والخبرة السابقة. 

 

 الممتلكات والمعدات 

 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت.  

المتعلقة مباشرة بشراء هذه البنود. يتم قيد نفقات اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو الخسارة  تشتمل التكلفة على التكاليف 

الموحدة في الفترة التي تم تكبدها فيه. يتم رسملة النفقات الالحقة التي تزيد من قيمة عمر الموجودات ذات الصلة أو تعمل على  

أجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للتحسينات أو تمديده بصورة جوهرية. تطفأ تحسينات المباني المست 

 فترة اإليجار، أيهما أقل. 

 

يتم احتساب االستهالك من التاريخ الذي تكون فيه بنود الممتلكات والمعدات متاحة للغرض منها. يتم احتساب االستهالك بطريقة 

 ات كما يلي:  القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجود

 

 عدد السنوات  

 سنوات  8 - 4 أدوات ومعدات 

 سنوات  10 - 4 أثاث وتركيبات

 سنوات  4 سيارات 

 سنوات  6 - 5 تحسينات على عقارات مستأجرة 

 )العمر اإلنتاجي أو فترة اإليجار، أيهما أقل( 

 

الممتلكات والمعدات سنوياً، ويتم تعديلها الحقًا، إذا كان ذلك مالئماً،  تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك  

 بتاريخ كل قائمة مركز مالي. ال يتم استهالك العقارات تحت اإلنشاء، والتي ليست جاهزة للغرض المقصود منها.
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 الممتلكات والمعدات )يتبع( 

 

التوقف عن إثبات بنود الممتلكات المعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع منافع اقتصادية مستقبلية. يتم إدراج يتم 

أي أرباح أو خسائر ناتجة عند التوقف عن إثبات الموجودات )محتسبة كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 

 و الخسارة الموحدة في الفترة عند التوقف عن إثبات األصل. للموجودات( في قائمة الربح أ

 

ة يتم تخفيض القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات فورا إلى قيمتها القابلة لالسترداد في حالة زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابل

 لالسترداد المقدرة لها. 

 

 العقارات االستثمارية 

 

من الممتلكات المكتملة والممتلكات تحت اإلنشاء أو إعادة التطوير المحتفظ بها لغرض تحقيق دخل  تتكون العقارات االستثمارية 

إيجار أو من أجل إنماء رأس المال أو كالهما. تصنف الممتلكات المؤجرة كعقارات استثمارية في حالة اقتنائها لتحقيق دخل إيجار  

 السياق االعتيادي لألعمال أو استخدامها ألغراض إدارية. أو تنمية رأس المال أو كالهما، بدالً من بيعها خالل

 

تقاس العقارات االستثمارية، في األصل، بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. تتضمن تكاليف المعامالت مصاريف نقل الملكية  

جعلها صالحة للتشغيل. تتضمن واألتعاب المهنية للخدمات القانونية وعموالت التأجير األولية من أجل وضع الممتلكات في حالة ت 

 القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقارات االستثمارية الحالية بتاريخ تكبد التكلفة في حالة الوفاء بشروط إثباتها.

 

تم استهالك وبعد اإلثبات األولي لها، تظهر العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال ي 

 األراضي والمشاريع تحت اإلنشاء. 

 

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة 

 عمر الموجودات ذات الصلة أو تعمل على تمديده بصورة جوهرية. 

 

 عدد السنوات  

 سنة 25 كهربائيةالمباني: مكونات 

 سنة 15 المباني: مكونات ميكانيكية

 سنة 30 المباني: أنظمة مكافحة الحريق 

 سنة 20 المباني: المصاعد 

 سنة 50 مباني

المباني المقامة على أرض مستأجرة: مكونات  

 ميكانيكية

 سنة 25 - 15

 ( صراإليجار، أيهما أقعقد )العمر اإلنتاجي أو فترة 

 سنة  50 - 4 مؤجرة مبنى على أرض 

 ( صراإليجار، أيهما أقعقد )العمر اإلنتاجي أو فترة 

 

يتم التحويل إلى/من العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقارات االستثمارية إلى  

ن الفترة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ العقارات المشغولة من قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بخصوص المحاسبة ع

تغير االستخدام. وإذا أصبحت العقارات المشغولة من قبل المالك عقارات استثمارية، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات 

 وفقاً للسياسة المبينة بموجب الممتلكات والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام. 

 

العقارات االستثمارية عند استبعادها أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام، وعند عدم توقع أية فوائد   يتم التوقف عن إثبات

اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة  

 ثبات.الموحدة للفترة التي يتم فيها التوقف عن اإل
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 االنخفاض في قيمة الموجودات والمطلوبات غير المالية 

 

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته. وفي  

إجراء اختبار االنخفاض في القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ حالة وجود هذا المؤشر أو عند الحاجة إلى 

القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى  

قابل لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات  البيع أو قيمته قيد االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديد المبلغ ال

نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية  

لوحدة المولدة للنقد قد انخفضت قيمته ويتم تخفيضه  ألصل ما أو وحدة إنتاج النقد عن المبلغ القابل لالسترداد، يعتبر األصل أو ا

يمتها إلى قيمته القابلة لالسترداد لوحدة إنتاج النقد. عند تقييم القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى ق

 مخاطر المحددة لألصل. الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد وال

 

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة  

لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقد بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات بوجه  

س سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية  عام فترة خم 

 المستقبلية بعد فترة الموازنة. 

 

يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فئات المصروفات هذه التي تتفق 

 ظيفة األصل المنخفض. مع و

 

وبالنسبة للموجودات، عدا المذكورة أعاله، يتم في نهاية كل فترة مالية، إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل على أن خسائر  

االنخفاض المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد 

جودات أو وحدات إنتاج النقد. يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إثباتها سابقًا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات  للمو

المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. يعتبر رد القيد هذا محدوداً بحيث ال  

بلة لالسترداد عن القيمة الدفترية لألصل التي كان من المفروض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم تزيد القيمة القا

 إثبات خسارة االنخفاض لذلك األصل في السنوات السابقة. ويتم إثبات هذا الرد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

 األدوات المالية 

 

 اإلثبات والقياس األولي 

 

وسندات الدين المصدرة عند نشوئها. يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية والمطلوبات    إلثبات األولي للذمم المدينةيتم ا

المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم القياس األولي لألصل المالي )ما لم يكن ذمة مدينة 

ري( أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، دون مكون تمويل جوه

 بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 يتم القياس األولي للذمة المدينة دون مكون تمويل جوهري بسعر المعاملة.  

 

 والقياس الالحق التصنيف 

 

 القياس األولي   -الموجودات المالية  

 

  -يصنف األصل المالي عند القياس األولي على أنه يتم قياسه بـ: التكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

أدوات حقوق ملكية، أو القيمة العادلة من خالل   -استثمارات في أدوات الدين، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 الربح أو الخسارة. 

 

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد القياس األولي إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج األعمال الذي يهدف إلى إدارة 

متأثرة في اليوم األول لفترة التقرير األولى الذي الموجودات المالية، وفي هذه الحالة يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية ال

 يلي التغير في نموذج األعمال. 
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 األدوات المالية )يتبع( 

 

 القياس األولي )يتبع( -الموجودات المالية  

 

 أدناه وال يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين  

 يحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ -

األصلي والفائدة على المبلغ األصلي ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ  -

 المستحق. 

 

يتم قياس االستثمار في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يصنف  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

هدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق ال -

 موجودات مالية. 

ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي  -

 المستحق. 

 

اظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار  عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتف

بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل  

 استثمار على حدة.

 

مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقي 

حسب ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة.  

ات القياس وعند اإلثبات األولي، يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلب 

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  

 وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.

 

 األعمالالموجودات المالية: تقييم نموذج 

تُجري المجموعة تقييًما للهدف من نموذج األعمال الذي من خالله يتم االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن ذلك  

 يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار ما يلي:

للمحفظة وتشغيل هذه السياسات عملياً. وهذا يتضمن فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز  السياسات واألهداف المحددة -

على اكتساب إيرادات فوائد تعاقدية، والحفاظ على بيانات أسعار محددة للفائدة، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة  

 يق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛أي مطلوبات متعلقة بها أو تدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحق

 تقييم طريقة أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك؛ -

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه  -

 المخاطر؛ 

المكافآت تستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية  فيما إذا كانت  -كيفية مكافأة مديري األعمال  -

 التعاقدية المحصلة؛ و 

مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط   -

 المبيعات المستقبلية.

رى في المعامالت غير المؤهلة للتوقف عن اإلثبات ال يتم اعتبارها مبيعات لهذا تحويالت الموجودات المالية ألطراف أخ  -

 الغرض وذلك تماشياً مع استمرار المجموعة بإثبات الموجودات. 

 

قياسها إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو التي يتم إدارتها والتي يتم تقييم أداءها على أساس القيمة العادلة يتم  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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 األدوات المالية )يتبع( 

 القياس الالحق واألرباح والخسائر  -الموجودات المالية  

 

 تطبق السياسات المحاسبية أدناه على القياس الالحق للموجودات المالية: 

 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي   -مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات ال

 األرباح والخسائر بما في ذلك أي دخل فوائد أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

 

موجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم تخفيض يتم الحقًا قياس هذه ال  -الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  

التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض 

 اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة.  في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند التوقف عن

 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم   -االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

استرداد لجزء من تكلفة إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إال إذا كانت توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح  

 االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

 

 التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر  -المطلوبات المالية  

 

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات  يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنها مقتناة بغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو مصنفة  

عادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات صافي  كذلك عند اإلثبات األولي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة ال

األرباح أو الخسائر بما فيها أي مصروفات فوائد، ضمن الربح أو الخسارة. يتم الحقاً قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة  

اح وخسائر الصرف األجنبي ضمن الربح أو المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إثبات مصروفات الفوائد وأرب 

 الخسارة. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر عند التوقف عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة. 

 

 التوقف عن اإلثبات 

 

 الموجودات المالية 

 

المالية أو قيامها  تتوقف المجموعة عن إثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات

بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خاللها انتقال جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات  

المالية أو التي ال تقوم المجموعة من خاللها بالتحويل الجوهري أو اإلبقاء على جميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ بالسيطرة  

 على الموجودات المالية. 

 

تقوم المجموعة بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاص بها، ولكنها تحتفظ 

 إما بجميع أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة. وفي هذه الحاالت، يتم التوقف عن إثبات الموجودات المحولة. 

 

 وبات المالية المطل

 

تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انقضائها. كما تتوقف 

المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عند تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد  

 لك الحالة يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة بالقيمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة. كبير، وفي ت 

 

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية المستنفذة والمبلغ المدفوع )بما في ذلك أي موجودات  

 لربح أو الخسارة.غير نقدية محولة أو مطلوبات متحملة( يتم إثباته ضمن ا

 

 المقاصة 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق  

قانوني حالي ملزم لدى المجموعة بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وعندما تعتزم الشركة تسويتها على أساس الصافي أو بيع 

 لتسديد المطلوبات في آن واحد.  الموجودات
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 األدوات المالية )يتبع( 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

وذلك لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص    9المجموعة النهج المبسط للمعيار الدولي للتقرير المالي  تطبق  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. وتطبق هذه الطريقة بهدف تقييم مخصص ما مقابل: 

 الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ و   •

 موجودات العقود  •

 المتوقعة على مدى العمر.تقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة بمكون تمويل جوهري أو بدونه بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية  

 

يتم قياس األرصدة البنكية التي من خاللها لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها وفقاً للخسائر االئتمانية 

 شهراً )مثل مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة المالية(.  12المتوقعة على مدى 

 

تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية عند 

المتوقعة فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.  

التحليل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير، بما في  ويشمل ذلك كال من المعلومات و

 ذلك معلومات النظرة المستقبلية.

 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على 

 المتوقع لألداة المالية. مدار العمر 

 

شهراً تمثل جزًء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في   12إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهًرا(.    12شهراً بعد تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من    12السداد والتي من المحتمل حدوثها خالل  

وفي جميع الحاالت، فإن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية تتعرض 

 خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان.
 

 نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 

ية. يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمان 

ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة  حاالت النقص في النقد )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا

 استالمها(.

 

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

منخفضة القيمة االئتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية وتعد الموجودات المالية "

 للموجودات المالية. 

 

 إن الدليل على أن الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية يشمل المعلومات التي يمكن مالحظتها كما يلي: 

 

 مقترض أو الُمصدر؛ الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه ال –

 يوًما. 720اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  –

 أن يكون من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو  –

 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.  –

 

 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.  يتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات

 

 الشطب 

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )سواء جزئياً أو كلياً( إلى المدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باالسترداد.  

ن ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية وهذا هو الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدي 

كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. إال أن الموجودات المالية التي يتم شطبها قد ال تزال تخضع ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام  

 بإجراءات المجموعة نحو استرداد المبلغ المستحقة.
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 األدوات المالية )يتبع( 

 

 المخصصات 

 

يتم إثبات المخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو حكمي يمكن تقديره بصورة  

إثبات مخصصات لقاء الخسائر   موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. ال يتم

 التشغيلية المستقبلية.

 

يتم قياس المخصص بالقيمة الحالية وفقاً ألفضل تقديرات اإلدارة للقيمة الحالية للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزامات الحالية في  

عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  نهاية فترة التقرير. إن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية هو معدل قبل الزكاة ي 

 الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليها االلتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كنفقات تمويل. 

  

 منافع الموظفين  

 

 االلتزامات قصيرة األجل 

النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعليم إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير 

األطفال، المتوقع سدادها بالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد انتهاء الفترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة،  

دفعها عند تسوية المطلوبات. يتم عرض    يتم إثباتها بخصوص خدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المالية، وتقاس بالمبالغ المتوقع

 االلتزامات كالتزامات منافع موظفين حالية في قائمة المركز المالي الموحد. 

 

 مكافأة نهاية الخدمة 

لدى المجموعة مكافأة نهاية خدمة مؤهلة كخطط منافع محددة. إن المطلوبات المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة تمثل 

 المحددة بتاريخ إعداد القوائم المالية.   التزامات المنافع

 

يعاد قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. يتم تحديد 

أسعار العمولة لسندات  القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام 

الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي  

حالة عدم وجود سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. يعتمد معدل الخصم على عوائد 

 ية بالمملكة العربية السعودية. السندات الحكوم

 

يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. ويتم إدراج هذه التكلفة في  

 رواتب ومزايا الموظفين األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

لتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها في بنود الدخل  يتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن ا

الشامل اآلخر. يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي  

 ابقة. العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكاليف خدمة س

 

 تأخذ عملية التقييم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسياسة المجموعة.  

 

 توزيعات األرباح  

 

تقوم الشركة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح للمساهمين في الشركة األم عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع 

الشركة. وطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند   لم يعد يتوقف على تقدير

   المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
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 التقارير القطاعية 
 

 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة:  

 

 الذي يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصروفات؛  •

 يتم تحليل نتائج عملياته باستمرار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء. •

 الذي تتوفر له معلومات مالية منفصلة.   •

 

 تبر اإلدارة عمليات المجموعة ككل قطاعاً تشغيلياً واحداً ألن كافة الشركات التابعة تزاول نشاطات مماثلة.تع
 

القطاع الجغرافي، عبارة عن مجموعة من الموجودات والعمليات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مولدة لإليرادات في بيئة  

تلك العاملة في بيئات اقتصادية أخرى. تتم كافة عمليات المجموعة في  اقتصادية معينة وتتعرض لمخاطر وعوائد مختلفة عن 

 المملكة العربية السعودية، وبالتالي تم اعتماد قطاع جغرافي واحد. 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   .5
 

ويسري مفعول    ،م2019ابريل    1اعتباراً من  "عقود اإليجار"    16قامت المجموعة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  

م أو بعد ذلك التاريخ. هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى التي  2019يناير  1المعيار الجديد للفترات السنوية التي تبدأ في 

  موعة.م ولكن ليس لها تأثيراً جوهرياً على القوائم المالية للمج2019يناير  1يسري مفعولها أيضاً اعتباراً من 

 

باستخدام منهج األثر الرجعي المعدل. قامت المجموعة في تاريخ التطبيق    16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  

األولي بتطبيق سياسة إلثبات موجودات حق االستخدام بمبلغ يعادل التزامات عقود اإليجار، وتعديلها بأي دفعات إيجار ذات صلة  

م. وعليه، لم يتم تعديل معلومات  2019  ابريل  1ا أو مستحقة، والتي لم ينتج عنها أي تعديل في األرباح المبقاة كما في  مدفوعة مسبقً 

والتفسيرات ذات العالقة. إن تفاصيل    17أي يتم عرضها كما تم إدراجها سابقاً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    -المقارنة المعروضة  

سبية يتم اإلفصاح عنها كما يلي. وعليه، لم يتم بشكل عام تطبيق متطلبات اإلفصاح التي وردت في  التغيرات في السياسة المحا

 على معلومات المقارنة.   16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 تعريف عقد اإليجار  ( أ

لى عقد إيجار بموجب تفسير  كانت المجموعة في السابق تحدد في بداية عقد اإليجار ما إذا كان الترتيب هو عقد إيجار أو ينطوي ع

، تجري المجموعة تقييماً لتحديد ما 16. وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

، 16المالي  إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار استناداً إلى تعريف عقد اإليجار. وفقاً للمعيار الدولي للتقرير

 فإن العقد يمثل عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة معينة بمقابل.

 

تطبيق الوسيلة العملية الستثناء التقييم الذي بموجبه تمثل   16اختارت المجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار. لم يتم   16امالت عقود إيجار. وقامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  المع

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية   17إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ما إذا كان هناك عقد إيجار. وبالتالي، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي حول    4للتقرير المالي  

 م أو بعد ذلك التاريخ.2019أبريل  1فقط على العقود المبرمة أو التي تم تغييرها في  16

 

 كمستأجر  المجموعة ( ب

اإليجار كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي استناداً إلى تقييمها حول ما  قامت المجموعة في السابق بوصفها مستأجراً بتصنيف عقود 

إذا كان عقد اإليجار يقوم بتحويل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع الجوهرية التي ترتبط بملكية األصل محل العقد إلى المجموعة.  

ق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لمعظم  ، تقوم المجموعة بإثبات موجودات ح16وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 أي أن عقود اإليجار تلك هي داخل قائمة المركز المالي الموحدة.  -عقود اإليجار

 

قررت المجموعة تطبيق إعفاءات اإلثبات على عقود اإليجار قصيرة األجل. بالنسبة لعقود إيجار الموجودات األخرى والتي تم  

، فقد قامت المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات  17موجب معيار المحاسبة الدولي  تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي ب 

 عقود اإليجار. 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(     -5
 

تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد اإليجار بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار. يتم قياس موجودات حق  

االستخدام مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها لبعض عمليات 

 عقود اإليجار.   إعادة قياس التزامات

 

ً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمها  يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئيا

باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي  

 وعة. وبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم.  للمجم

 

يتم زيادة التزامات عقود اإليجار الحقاً بتكلفة الفائدة على التزامات عقود اإليجار وتخفيضها من خالل دفعات اإليجار التي تمت.  

ة الناشئة عن التغير في المؤشر أو المعدل، إذا كان هناك يتم إعادة القياس عندما يكون هناك تغيراً في دفعات اإليجار المستقبلي 

 تغيراً في تقدير المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو كيفما كان ذلك مناسباً، إذا كان هناك تغيراً في تقييم ما إذا

المنشأة متأكدة بشكل معقول من عدم ممارسة  كانت المنشاة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار الشراء أو التمديد أو إذا كانت 

 خيار اإلنهاء.

 

  المجموعة كمؤجر  ( ج

تقوم المجموعة بتأجير عقارها االستثماري. قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار هذه كعقود إيجار تشغيلي. إن السياسات  

. ال يتعين على 17بموجب معيار المحاسبة الدولي المحاسبية المطبقة على المجموعة بوصفها مؤجراً ال تختلف عن تلك الواردة 

لعقود اإليجار التي تتصرف بموجبها كمؤجر. ومع   16المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  

لتوزيع المقابل في العقد على  "اإليراد من العقود مع العمالء" 15ذلك، فقد قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 كل مكون إيجاري وغير إيجاري. 

 

 التحول  ( د

 

ً عقود إيجار األراضي كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  . وتشتمل هذه األراضي  17صنفت المجموعة سابقا

سنة. عند التحول، بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة    30إلى    15على المراكز التجارية. وعادة ما تستمر عقود اإليجار لمدة تتراوح من  

، تم قياس التزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية  17معيار المحاسبة الدولي  كعقود إيجار تشغيلي بموجب

 م. 2019أبريل  1والمخصومة بمعدل فائدة االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 

على عقود اإليجار المصنفة في السابق    16قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  

 .17كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 

 شهراً من فترة عقد اإليجار.  12تطبيق إعفاء عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار التي تقل عن  -

 دام في تاريخ التطبيق األولي.استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخ -

 استخدام التجارب السابقة عند تحديد فترة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو إنهاء عقد اإليجار. -

 أثر التحول 

  1ي قامت المجموعة عند قياس التزامات عقود اإليجار بخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها ف

 م. 2019أبريل 

 

 لاير سعودي  الموجودات:                                                                                                

 3,656,779,235 موجودات حق االستخدام                                                       

 (  46,400,060) مدفوعات مقدماً  

 808,475 مصروفات مستحقة 

 3,611,187,650 األثر اإلجمالي على الموجودات                                                              

  المطلوبات: 

   4,171,064,692 التزامات عقود اإليجار  

 ( 526,923,619) إيجارات مستحقة  

 ( 32,953,423) ذمم دائنة

 3,611,187,650 األثر اإلجمالي على المطلوبات 

  

 --  األثر اإلجمالي على حقوق الملكية 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .5
 

 التأثير للسنة

مليون لاير سعودي من مصروفات االستهالك    159.6م بإثبات مبلغ  2020مارس    31قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  

مليون لاير  3,562مليون لاير سعودي من تكاليف الفائدة من عقود اإليجار هذه نتج عنه قيمة دفترية بمبلغ  134.5ومبلغ 

 م. 2020مارس    31حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار على التوالي كما في    مليون لاير سعودي لموجودات  4,237سعودي و  

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد .6
 

  إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أدناه عندما تصبح سارية المفعول ال يُتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً على القوائم المالية 

 الموحدة للمجموعة. 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت  تاريخ السريان 

 م2020يناير  1

 تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

 (3تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( 8ومعيار المحاسبة الدولي   1معيار المحاسبة الدولي تعريف األهمية النسبية )تعديالت على 

 “عقود التأمين” – 17 المعيار الدولي للتقرير المالي م2021يناير  1

متاح للتطبيق 

االختياري/تاريخ سريان 

مؤجل إلى أجل غير 

 مسمى

)التعديالت بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك 

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي  10على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 النقد وما في حكمه 7
 

 مارس  31     

 م  2020 

 مارس 31 

 م 2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي      

 --  652,286,189     ودائع ألجل  -نقد لدى البنوك 

 456,560,279  391,977,700     حسابات جارية  –نقد لدى البنوك 

 1,110,704  1,416,304     نقد في الصندوق 

 457,670,983  1,045,680,193     اإلجمالي 

 

م: ال شيء( سنوياً بمتوسط فترة 2019) %0.90إلى  %0.85سعر الفائدة على الودائع البنكية خالل السنة من يتراوح متوسط 

 يوًما. 45إلى  30استحقاق من 
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 الذمم المدينة 8
 

تتكون الذمم المدينة من صافي المبالغ المستحقة بدون عمولة من المستأجرين الذين ال يوجد لهم تصنيف ائتماني. وقبل قبول أي  

عميل جديد، تقوم إدارة المجموعة بتقييم الجودة االئتمانية للعميل المحتمل، وتضع حدود لالئتمان. وبناًء على الخبرة السابقة، يتوقع  

تحصيل كامل الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها.  وأنه ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة، 

 وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.

 مارس   31  

 م 2020

 مارس 31 

 م 2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

 443,788,053  399,801,424  إجمالي الذمم المدينة

 (144,542,907)  ( 165,547,299)  يخصم: خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

  234,254,125  299,245,146 

 

 كانت الحركة على مخصص خسارة االنخفاض في القيمة كاآلتي: 

 للسنة المنتهية في   

 مارس  31

 م 2020 

 للسنة المنتهية في   

 مارس  31

  م2019

 لاير سعودي   سعودي لاير  

 138,616,823  144,542,907 في بداية السنة 

 (36,761,710)  --  كما في بداية السنة  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 43,524,466  119,264,999 مخصص االنخفاض في القيمة للسنة 

 (836,672)  ( 98,260,607) الشطب 

 144,542,907  165,547,299 في نهاية السنة 

    

 ألعمار الذمم المدينة غير منخفضة القيمة.  35راجع إيضاح 

 

 وأرصدتها المعامالت مع األطراف ذات العالقة 9
 

ألغراض هذه القوائم المالية الموحدة، يتم اعتبار األطراف على أنها ذات عالقة بالمجموعة، إذا كان لدى المجموعة القدرة، سواء  

مباشر أو غير مباشر على السيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير مهم على الطرف عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية  بشكل 

والعكس، أو عندما تخضع المجموعة والطرف لسيطرة مشتركة أو تأثير هام مشترك. قد تكون األطراف ذات العالقة أفراداً أو  

كات التابعة لها، والتي تمثل أطراف ذات عالقة ضمن المجموعة، تم استبعادها منشآت. األرصدة والمعامالت بين الشركة والشر

 عند التوحيد.

 

   المعامالت مع األطراف ذات العالقة 9-1

 

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

 االعتيادي لألعمال. فيما يلي المعامالت الهامة والمبالغ المتعلقة بها:خالل السياق 

 

 المعامالت مع الشركات التابعة الزميلة واألطراف ذات العالقة األخرى* 

 مارس   31 

 م 2020

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 563,777,539 598,306,047  إيرادات إيجار، بالصافي 

 430,764,063 331,905,340 إنشائية مدرجة ضمن المشاريع تحت التنفيذأعمال 

 96,142,925 94,097,009 مصروفات خدمات 

 20,000,000 7,500,000 توزيعات أرباح تم تسويتها من خالل تعديل المبلغ المستحق لطرف ذو عالقة 

 2,570,000 3,905,000 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

   

  . 3-9تم اإلفصاح عن أسماء األطراف والمبالغ الجوهرية للمعامالت في إيضاح * 
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 )يتبع(وأرصدتها المعامالت مع األطراف ذات العالقة  9
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع( 

 

 المعامالت مع شركة فاس السعودية القابضة )الشركة األم النهائية(*  

 مارس   31 

 م 2020

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 26,994,896 45,607,280 دفعات للموردين نيابة عن الشركة األم النهائية

 -- 16,192,603 مصروفات الطرح العام األولي المحملة على الشركة األم النهائية

تحويل مشروع تحت اإلنشاء مع اإليجار المدفوع مقدماً واإليجارات المستحقة  

 (. 13إلى الشركة األم النهائية )إيضاح 

 

 -- 

 

107,242,362 

 (8,825,429) ( 18,345,202) المحول من مستحقات الزكاة إلى الشركة األم النهائية

توزيعات أرباح تم تسويتها من خالل تعديل المبالغ المستحقة ألطراف ذات  

 عالقة  

 

 -- 

 

(640,000,000) 

 20,500,000 --  تسوية أرصدة من خالل أطراف ذات عالقة أخرى 

 (83,867,364) --  (13تحويل عقارات استثمارية )إيضاح  

 9,857,629 --  ذمم دائنة محولة إلى الشركة األم النهائية

 (96,282) --  الممتلكات والمعدات المحولة إلى حساب الشركة األم النهائية 

 

* قام المساهمين في الشركة األم المباشرة )شركة فاس العقارية المحدودة( بالتنازل عن أسهمهم المملوكة في الشركة إلى شركة  

 السعودية القابضة كشركة أم نهائية. فاس السعودية القابضة. ولذلك، يتم اعتبار شركة فاس 

 

 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  9-2
 

 فيما يلي بيان بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين:

 

للسنة المنتهية في   

  مارس  31

 م 2020

 للسنة المنتهية في  

 مارس 31 

 م2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

 847,664  5,211,437  الخدمة للموظفين مكافأة نهاية 

 14,434,766  18,225,189  الرواتب والمزايا قصيرة األجل 

 15,282,430  23,436,626  إجمالي مكافآت اإلدارة العليا 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع( 9
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة  9-3

  

 يلخص الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة: 

 

 

 عالقة:مبالغ مستحقة من أطراف ذات  (  1

 

 

 طبيعة المعامالت 

 

 

 

 العالقة 

 مبلغ المعامالت 

 مارس   31

 م 2020

 المعامالتمبلغ 

 مارس  31

 م2019

 مارس   31

 م 2020

 مارس  31

 م2019

 سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير   

 -- 32,282,559 359,645,031 350,914,140 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )أ( 

 350,322,579 350,322,579 -- --  شركات شقيقة   )ج(   شركة فاس القابضة للفنادق

 31,792,316 49,966,141 82,132,609 77,441,233 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة نسك التجارية المحدودة )أ( 

 18,612,907 18,868,656 53,887,226 57,278,571 شركات شقيقة  مصروفات خدمات  شركة تضاريس نجد لألمن 

 23,017,193 28,211,447 39,631,043 26,834,371 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية )أ( 

 2,121,140 22,631,374 4,866,756 25,848,736 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  )أ(  شركة الجيل القادم

 73,076,057 3,828,663 33,806,216 20,603,944 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة األطعمة والترفيه التجارية المحدودة )أ( 

 -- 15,393,827 -- 18,427,930 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة فيا ميديا )أ(

 -- 12,050,255 4,257,221 17,279,328 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة فاشيون ديستريكت )أ( 

 14,727,580 21,647,155 12,811,187 15,313,237 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة بوابة الغذاء )أ( 

 26,342,675 8,469,448 15,359,876 15,360,265 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة ألعاب بيلي المحدودة )أ( 

 -- 8,672,483 -- 8,861,644 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  االتحاد المبتكر المحدودة )أ( شركة 

 -- 5,402,530 (481,978,367)  44,924,303 الشركة األم النهائية  معامالت مختلفة  شركة فاس السعودية القابضة 

 7,202,288 751,962 5,313,091 6,348,816 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة مطعم أزال )أ( 

 -- 3,359,412 -- 4,054,403 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة ازدهار للرياضة )أ( 

 2,527,781 2,703,953 2,279,995 4,074,149 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة المهارات المبتكرة لأللعاب )أ(

 -- 2,317,325 -- 2,447,522 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  مؤسسة قصر النيل للتجارة )أ( 

 4,058,996 1,796,225 2,463,778 2,458,890 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة فضاء األطفال المحدودة )أ( 

 -- 1,032,501 -- 1,069,546 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة مجد لألعمال المحدودة )أ( 

 9,732,700 179,248 4,437,069 2,136,265 شركات شقيقة  مصروفات  شركة فاس التقنية التجارية )أ(  

 2,704,437 7,116 1,205,912 831,827 شركات شقيقة  إيرادات إيجار  شركة مراكز القهوة التجارية )أ( 

 1,319,386 1,328,098 4,824 136,066   أخرى 

     591,222,957 567,558,035 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2020مارس  31للسنة المنتهية في 
 

37 
 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع(  -9
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة )يتبع( 

 

المجموعة أي انخفاض في قيمة  إن األرصدة القائمة أعاله بدون ضمانات، وغير مرتبطة بعمولة ويتم سدادها نقدًا. لم تسجل 

 المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في أي من الفترتين.

 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:  (  2

 مارس   31   

 م 2020

 مارس  31 

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي    

      

      الشركة األم النهائية  

 4,067,636  --    شركة فاس السعودية القابضة 

      

      أطراف أخرى ذات عالقة 

 3,758,106  --    شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )ب( 

 14,673,280  3,899,682   إتقان إلدارة المرافق 

   3,899,682  22,499,022 

      

 تمثل بشكل رئيسي إيجارات مستحقة من أطراف ذات عالقة.  (أ

 إيجارات مقبوضة مقدماً، بعد خصم إيرادات اإليجارات المستحقة. تمثل بشكل رئيسي  ( ب

 مضمون من قبل الشركة األم النهائية.  ( ج

 

 دفعات مقدمة إلى مقاول:  (  3

 

ً إلى شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية مقابل إنشاء مجمعات  تمثل الدفعات المقدمة لمقاول المبلغ المدفوع مقدما

 والتي تتفاوت مراحل اكتمالها.تجارية، 

 

 
 مارس   31

2020 

 مارس  31 

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    طرف آخر ذو عالقة 

    

 604,914,076  614,438,352 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية

    

 

جميع المشاريع التي يتم منحها لطرف آخر ذو عالقة وهو  قامت الشركة بموافقة مساهمي الشركة بتوقيع اتفاقية إطارية لبناء 

 شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية.

 

إن بعض عقود إيجار األراضي المستأجرة المقام عليها العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة )المباني( مبرمة باسم منشآت 

 (. 13بالتنازل عن عقود اإليجار لصالح المجموعة )إيضاحي ذات عالقة بالمجموعة، والتي قامت 
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  أخرىمدفوعات مقدماً وموجودات متداولة  10
 

 
 مارس  31 

 م  2020 

 مارس 31 

 م 2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

 30,172,398  118,055,522  دفعات مقدَّمة للموردين

 ً  14,766,420  14,322,142  مصروفات مدفوعة مقدما

 3,896,050  4,808,626  سلف لموظفين

 ً  46,400,060  --   إيجار مدفوع مقدما

 500,000  --   ودائع نقدية بهامش

 510,041  1,604,674  أخرى 

 96,244,969  138,790,964   اإلجمالي  

 

 ستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الا 11
 

تتمثل الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية استثمار في رأس مال شركة أسواق المستقبل للتجارة، شركة عقارية تم 

الكهربائية والميكانيكية   تأسيسها في المملكة العربية السعودية وتزاول أعمال المقاوالت العامة للمباني وصيانة المباني واألعمال 

 وشراء األراضي بغرض إقامة المباني عليها وبيعها أو تأجيرها. 

 

 كانت حركة االستثمار خالل السنة كاآلتي:

 

 

 الرصيد االفتتاحي  نسبة الملكية 

 لاير سعودي 

  فيالحصة 

 األرباح 

 لاير سعودي 

 توزيعات أرباح 

 لاير سعودي 

 الرصيد الختامي 

 لاير سعودي 

      

 53,079,928 ( 5,000,000) 15,841,207 42,238,721 ٪ 25 م 2020مارس   31كما في 

      

 42,238,721 (9,000,000) 11,569,399 39,669,322 %25 م2018ديسمبر  31كما في 

 

تعرض الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشركة   . تم تسجيل الحصة في الربح استناداً إلى آخر معلومات مالية متاحة

الزميلة. إن المعلومات المبينة تعكس المبالغ التي تم عرضها في حسابات اإلدارة أو القوائم المالية للشركة الزميلة وليس حصة  

 م. 2018ديسمبر  31م و 2020ديسمبر  31المجموعة من تلك المبالغ كما في 

 

 المالي الملخصة: قائمة المركز 

 

 

 مارس  31

 م 2020

 لاير سعودي 

 ديسمبر  31

 م 2018

 لاير سعودي 
   

 16,006,428 59,499,511 إجمالي الموجودات المتداولة 

 217,233,169 190,540,882 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 (63,872,776) ( 37,053,894) إجمالي المطلوبات المتداولة 

 (411,937) ( 666,787) المطلوبات غير المتداولة إجمالي 

 168,954,884 212,319,712 صافي الموجودات 
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 االستثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية )يتبع(    -11
 

 قائمة الربح أو الخسارة الملخصة: 

مارس   31

   م2020

 لاير سعودي 

ديسمبر  31 

  م2018

 لاير سعودي 

    

 118,942,170  150,040,846 اإليرادات 

 (6,498,386)  ( 1,406,809) تكلفة تمويل

 (1,360,981)  ( 1,977,322) زكاة

 46,277,596  63,364,828 صافي ربح الفترة / السنة 

    

    تسوية القيم الدفترية: 

 158,677,288  168,954,884 الرصيد االفتتاحي لصافي الموجودات 

 (36,000,000)  ( 20,000,000) توزيعات أرباح 

 46,277,596  63,364,828 صافي ربح الفترة / السنة  

 168,954,884  212,319,712 الرصيد الختامي لصافي الموجودات 

 

لم يكن لدى   التقرير.تتطلب الشركة الزميلة موافقة المجموعة على توزيع أرباحها. ال تتوقع المجموعة منح هذه الموافقة في تاريخ  

 31الشركة الزميلة أي مطلوبات محتملة أو التزامات رأسمالية كما هو مسجل في القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 

 م.2018ديسمبر  31م و 2019ديسمبر 

 

 االستثمارات األخرى 12
 

 
 مارس  31 

 م  2020 

 مارس 31 

 م 2019 

 سعودي لاير   لاير سعودي   غير مدرجة: 

     

استثمارات في شركات عقارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

(1 ) 

  

98,199,000 

  

102,000,000 

 6,708,763  6,264,375  (2استثمار في صندوق عقاري بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) 

 108,708,763  104,463,375  اإلجمالي  

  

 االستثمارات في شركات عقارية:  .1

 

 
 مارس  31 

 م  2020 

 مارس 31 

 م 2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي   

     

 102,000,000  98,199,000  شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري  

 

% مملوكة بشكل مباشر وغير 8.5إن استثمارات حقوق الملكية للمجموعة في شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري البالغ نسبته  

مليون لاير سعودي لالستحواذ على االستثمارات،    121.5مباشر من خالل الشركات التابعة للشركة. دفعت المجموعة مبلغاً قدره  

 مليون لاير سعودي.  45والذي يشمل عالوة استثمار قدرها  
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 االستثمارات األخرى )يتبع( 12
 

 استثمار في صندوق عقاري:  (2

 

)المعروف سابقاً باسم صندوق المدينة الرقمية(    %0.25يمثل هذا البند استثمار حقوق ملكية في صندوق الجوهرة العقاري بنسبة   

مليون لاير سعودي. بلغت صافي قيمة الموجودات   7لاير سعودي( تم شراؤه بمبلغ قدره  100.000وحدة، قيمة كل وحدة  68)

مليون   0.4مليون لاير سعودي(. تم إثبات الخسارة المحققة البالغة    6.7م:  2019مارس    31مليون لاير سعودي )   6.3لالستثمار  

 مليون لاير سعودي(.  0.3م: 2019مارس  31لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة )

  

 كانت حركة االستثمار في الصندوق العقاري كالتالي: 

 

 مارس  31 

 م 2020

 مارس 31 

 م 1920 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 6,976,217  6,708,763 الرصيد االفتتاحي  

    التكلفة: 

 7,000,000  7,000,000 في بداية ونهاية السنة 

    تسويات إعادة التقييم: 

 (23,783)  ( 291,237) في بداية السنة 

 (267,454)  ( 444,388) خسارة غير محققة خالل السنة 

 (291,237)  ( 735,625) في نهاية السنة 

 6,708,763  6,264,375 صافي القيمة الدفترية 
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  العقارات االستثمارية 13
   ( 2-13مباِن على أراِض مستأجرة )  المباني المقامة على أرض ملك حر   

 

 أراضي 

 لاير سعودي 

 المبني مكون 

 لاير سعودي 

 

 الكهربائية المكونات  

 لاير سعودي 

 

 الميكانيكية المكونات  

 لاير سعودي 

أنظمة مكافحة  

 الحرائق 

 لاير سعودي 

 

 المصاعد 

 لاير سعودي 

 

 المباني إجمالي 

  لاير سعودي 

 المبني مكون 

 لاير سعودي 

 

المكونات  

لاير    الميكانيكية 

 سعودي 

إجمالي المباني  

أرض  المقامة على 

 مستأجرة 

 لاير سعودي 

 اإلنشاء مشاريع تحت  

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

              

              التكلفة: 
 12,457,814,627 1,763,149,069 3,122,747,052 185,836,578 2,936,910,474  2,800,104,097 57,584,696 65,196,175 277,259,334 397,606,161 2,002,457,731 4,771,814,409 م 2018مارس  31في 

 637,621,391 631,114,077 4,549,135 79,523 4,469,612  1,958,179 180,000 562,554 -- 652,838 562,787 -- إضافات 

-13(، )9تحويالت )إيضاح 

3) 

-- 7,780,794 -- -- -- 170,000 7,950,794  7,257,854 -- 7,257,854 (189,537,609) (174,328,961) 

 (5,512,648) -- (197,949) -- (197,949)  (5,314,699) -- -- (16,800) (16,800) (5,281,099) -- استبعادات 

مارس   31الرصيد في 

 م2019

4,771,814,409 2,005,520,213 398,242,199 277,242,534 65,758,729 57,934,696 2,804,698,371  2,948,439,991 185,916,101 3,134,356,092 2,204,725,537 12,915,594,409 

 659,482,556 588,249,473 49,697,641 -- 49,697,641  21,535,442 468,833 -- 11,573,552 6,255,208 3,237,849 -- إضافات 

 -- (854,710,661) 418,652,966 -- 418,652,966  436,057,695 -- -- -- -- 436,057,695 -- تحويالت

مارس   31الرصيد في 

 م 2020

4,771,814,409 2,444,815,757 404,497,407 288,816,086 65,758,729 58,403,529 3,262,291,508  3,416,790,598 185,916,101 3,602,706,699 1,938,264,349 13,575,076,965 

              
              االستهالك المتراكم: 

مارس   31الرصيد في 

 م2018

-- 299,054,369 115,129,586 150,935,854 20,753,358 25,410,136 611,283,303  980,769,524 83,892,300 1,064,661,824 -- 1,675,945,127 

 256,916,024 -- 171,273,361 12,259,740 159,013,621  85,642,663 2,917,805 2,211,963 18,730,837 15,987,263 45,794,795 -- المحمل للسنة 

 (1,115,207) -- (137,513) -- (137,513)  (977,694) -- -- (11,853) (7,112) (958,729) -- استبعادات 

مارس   31الرصيد في 

 م2019

-- 343,890,435 131,109,737 169,654,838 22,965,321 28,327,941 695,948,272  1,139,645,632 96,152,040 1,235,797,672 -- 1,931,745,944 

 286,418,176 -- 185,576,957 13,009,976 172,566,981  100,841,219 2,923,720 2,262,311 19,253,792 16,178,920 60,222,476 -- المحمل للسنة 

مارس   31الرصيد في 
 م 2020

-- 404,112,911 147,288,657 188,908,630 25,227,632 31,251,661 796,789,491  1,312,212,613 109,162,016 1,421,374,629 -- 2,218,164,120 

              

              صافي القيم الدفترية: 

 11,356,912,845 1,938,264,349 2,181,332,070 76,754,085 2,104,577,985  2,465,502,017 27,151,868 40,531,097 99,907,456 257,208,750 2,040,702,846 4,771,814,409 م 2020مارس   31في 

 10,983,848,465 2,204,725,537 1,898,558,420 89,764,061 1,808,794,359  2,108,750,099 29,606,755 42,793,408 107,587,696 267,132,462 1,661,629,778 4,771,814,409 م 2019مارس  31في 

              

 

 سنة.  3إلى  2لمتوقع االنتهاء منها خالل تعود المشاريع تحت التنفيذ إلى النفقات التي تتعلق بسبعة مراكز تجارية والتي ما زالت تحت اإلنشاء كما في نهاية فترة التقرير ومن ا 13-1

 

 مليون لاير سعودي( للمباني المقامة على أراضِّ مستأجرة والتي عقود إيجارها باسم أطراف ذات عالقة.   33.4م:  2019مارس  31مليون لاير سعودي ) 151.3تتضمن مبلغ  13-2

 

مليون لاير سعودي( إلى شركتها األم النهائية والذي تم تسويته من خالل   174م: 2019مارس  31درها ال شيء )م، قامت المجموعة بتحويل مركز تجاري تحت اإلنشاء بقيمة دفترية ق2020مارس  31خالل السنة المنتهية في  13-3

 حساب الشركة األم النهائية.

 

 مليون لاير سعودي(.  50م: 2019مارس  31مليون لاير سعودي ) 145م، قامت المجموعة برسملة مصروف الفائدة بمبلغ 2020 مارس 31خالل السنة المنتهية في  13-4
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 العقارات االستثمارية )يتبع( . 13 
   

 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

 

م. ووفقاً للمقي مين، فقد بلغت 2020مارس  31عينت اإلدارة مقي مين مستقلين لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في 

م. ويتمتع المقي مون بمؤهالت 2020مارس  31لاير سعودي كما في  22,113,720,686القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

م، وتم إعداده وفقاً للمعايير 2020مارس  31ارات في المواقع المعنية. كان تاريخ سريان التقييم في وخبرة مالئمة في تقييم العق

 م( والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.2017المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمساحين القانونيين )
 

(، وتعد مع المدخالت الهامة غير القابلة 3االستثمارية ضمن المستوى )تم إدراج التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للعقارات 

للمالحظة المتبعة من قبل خبير التقييم والتي تتسم بالشفافية الخاصة بشروط سداد العقارات ومعدالت الخصم ومعدل الرسملة  

 )العوائد(. 

 

لمبالغ المثبتة في العقارات االستثمارية بالتكلفة. فيما (، تقوم الشركة بإثبات ا4كما هو مذكور في السياسات المحاسبية )إيضاح 

 يلي بياناً بالمبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة بشأن العقارات االستثمارية خالل السنوات: 

 

 مارس  31 

 م  2020 
 

 مارس 31

 م 2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 2,176,399,680  2,197,315,187 اإليرادات 

 (521,177,627)  ( 316,594,593)  تكاليف اإليرادات 

 (256,916,024)  ( 286,418,176)  استهالك عقارات استثمارية

   1,594,302,418  1,398,306,029 

 

 فيما يلي بياناً بصافي القيم الدفترية لألراضي الخاصة بالمجموعة كما في نهاية سنوات التقرير: 

  

 

مملوكة من  

 قبل الشركة  

صكوك الملكية  

المسجلة لدى  

 الشركة 

 

 مارس   31

  م 2020

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي    

      أراِض  –المجمعات التجارية  

 178,227,665  178,227,665 ال نعم  مكة**  –العزيزية مول 

 141,115,102  141,115,102 ال نعم جدة*  –مجمع العرب 

 75,240,000  75,240,000 ال نعم الرياض*  –صحاري بالزا 

 68,120,000  68,120,000 ال نعم مجمع النور** 

 32,500,000  32,500,000 نعم نعم الجبيل مجمع

 20,700,145  20,700,145 ال نعم مجمع اإلحساء* 

 250,000,000  250,000,000 ال نعم مجمع السالم** 

 256,100,000  256,100,000 ال نعم الحمراء* مجمع 

 --  210,000,000 ال نعم مجمع النخيل بالدمام*

   1,232,002,912  1,022,002,912 

      األراضي 

 1,770,439,947  1,770,439,947 ال نعم أرض عيون الرائد** 

 1,067,162,500  1,067,162,500 ال نعم أرض عيون البساتين**

 290,209,050  290,209,050 ال نعم أرض مجمع الخليج* 

 350,000,000  350,000,000 ال نعم القصيم**

 210,000,000  --  ال نعم النخيل بالدمام*

 62,000,000  62,000,000 نعم نعم أبها

   3,539,811,497  3,749,811,497 

 4,771,814,409  4,771,814,409   القيمة اإلجمالية لألرض  

 

 (.  16)إيضاح  2* يتم تسجيل صكوك ملكية جميع قطع األراضي باسم بنوك محلية مقابل التسهيل 

 

 

السنة.  ( والذي تم سداده خالل 16)إيضاح  1** يتم تسجيل صكوك ملكية قطع األراضي تلك باسم بنوك محلية مقابل التسهيل 

 إن فك رهن هذه الموجودات المرهنة هو قيد التنفيذ.



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

  )يتبع( القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
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 الممتلكات والمعدات  -14
 

 

 
 أدوات ومعدات 
 لاير سعودي 

 

 أثاث وتركيبات 
 لاير سعودي 

 

 سيارات 
 لاير سعودي 

  
  عقارات تحسينات على

 مستأجرة 
 لاير سعودي 

  
أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ 
 لاير سعودي 

 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

            التكلفة: 

 260,150,551  --  32,288,471  3,885,902  85,402,873  138,573,305 م2018أبريل  1الرصيد في 

 13,450,541  1,389,796  167,325  87,500  6,973,743  4,832,177 إضافات 

 ( 339,500)  --  --  (339,500)  --  -- المحول إلى أطراف ذات عالقة   

 273,261,592  1,389,796  32,455,796  3,633,902  92,376,616  143,405,482 م2019مارس  31الرصيد في 

 7,485,877  --   409,961  --     3,508,077     3,567,839  إضافات 

 --   ( 1,292,721)    1,292,721   --   --   --  تحويالت 

 280,747,469    97,075   34,158,478    3,633,902     95,884,693     146,973,321  م 2020مارس  31الرصيد في  
            

            االستهالك المتراكم:

 123,322,973  --  8,128,811  3,700,709  44,936,405  66,557,048 م2018أبريل  1الرصيد في 

 35,407,948  --  7,500,105  171,103  10,984,962  16,751,778 ( 30المحمل للسنة )إيضاح 

 ( 243,218)  --  --  (243,218)  --  -- المحول إلى أطراف ذات عالقة   

 158,487,703  --   15,628,916  3,628,594  55,921,367  83,308,826 م2019مارس  31الرصيد في 

 30,784,955  --   7,018,577    5,308   10,871,613  12,889,457 ( 30المحمل للسنة )إيضاح 

 189,272,658  --   22,647,493  3,633,902  66,792,980  96,198,283 م 2020مارس  31الرصيد في  
            

            صافي القيم الدفترية: 

 91,474,811    97,075   11,510,985      --  29,091,713  50,775,038 م 2020مارس  31في 

   114,773,889    1,389,796    16,826,880    5,308    36,455,249    60,096,656  م2019مارس  31في 
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 )شركة مساهمة سعودية(

  )يتبع( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار .15
 

 موجودات حق االستخدام  .1

 

 
 

 مارس  31

 م 2020 

 لاير سعودي   

 3,656,779,235  م2019أبريل  1الرصيد كما في 

 122,578,438  اإلضافات خالل السنة 

   مصروف االستهالك للسنة: 

 ( 155,864,844)  تكلفة اإليرادات  -

 ( 3,767,046)  مصروفات عمومية وإدارية  -

 ( 57,750,995)  استهالك مرسمل لمشاريع تحت اإلنشاء  

 3,561,974,788  الرصيد في نهاية السنة 

   

 االستهالك كما يلي:يتم تحميل مصروف 

 
 

 مارس  31

 م 2020 

 لاير سعودي   

 155,864,844  تكلفة اإليرادات 

 3,767,046  ( 30مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 57,750,995  ( 13استهالك مرسمل لمشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 

 217,382,885  اإلجمالي 

 

 التزامات عقود اإليجار  .2

 

 

 مارس  31

 م 2020 

 لاير سعودي  

  

 3,899,162,750 الجزء غير المتداول من التزامات عقود إيجار 

 338,065,081 الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

 4,237,227,831 اإلجمالي 

  

 فيما يلي بيان بالحركة في التزامات عقود اإليجار: 

  

 مارس  31

 م 2020 

 لاير سعودي   

 4,171,064,692  م2019أبريل  1الرصيد كما في 

 122,578,438  اإلضافات خالل السنة 

 ( 282,059,608)  دفعات اإليجار  

 ( 370,000)  خصومات 

 134,543,493  مصروف الفائدة للسنة 

 91,470,816  ( 13فائدة مرسملة لمشاريع تحت اإلنشاء )إيضاح 

 4,237,227,831  الرصيد في نهاية السنة 

 

 

 

 

  



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

  )يتبع( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 القروض طويلة األجل .16
 

  

 إيضاحات 

 مارس  31

 م 2020 

 مارس 31 

 م2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي   
     

     المطلوبات غير المتداولة 

 6,239,159,152  5,143,502,555 1-16 قروض طويلة األجل 

 --  1,827,240,522 2-16 الصكوك 

  6,970,743,077  6,239,159,152 

     

     المطلوبات المتداولة 

 501,875,532  45,000,000 1-16 الجزء المتداول من قرض طويل األجل 

  

 قروض طويلة األجل   16-1

 

 مارس  31 

 م 2020 

 مارس  31 

 م 2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 6,814,144,763  --  )ا(  1التسهيل 

 --  5,249,993,272 ( 2) 2التسهيل 

 5,249,993,272  6,814,144,763 

 (73,110,079)  ( 61,490,717) ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة 

 6,741,034,684  5,188,502,555 الرصيد في نهاية السنة 

 

 

 فيما يلي بيان بالحركة في القروض طويلة األجل:  (أ

 مارس  31 

 م 2020 

 مارس 31 

 م2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 5,955,000,000  6,814,144,763 الرصيد في بداية السنة 

 7,086,318,069  5,368,675,202 عمليات سحب/ إضافة تسهيل جديد 

 (6,227,173,306)  ( 6,932,826,693) المسدد خالل السنة  

 5,249,993,272  6,814,144,763 

 (73,110,079)  ( 61,490,717) ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة 

 6,741,034,684  5,188,502,555 الرصيد في نهاية السنة 

 (501,875,532)  ( 45,000,000) ناقصاً: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

 6,239,159,152  5,143,502,555 الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 

 

 يلي: كانت حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة كما  ( ب

 مارس  31 

 م 2020 

 مارس  31 

  م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 126,970,874  73,110,079 الرصيد في بداية السنة 

 91,692,960  63,462,460 إضافات خالل السنة 

 (125,171,285)  ( 59,930,701) ( 31شطب خالل السنة )إيضاح 

 (2,197,021)  ( 5,443,876) تكاليف معامالت مرسملة 

 (18,185,449)  ( 9,707,245) ( 31تكلفة معامالت مطفأة خالل السنة )إيضاح 

 73,110,079  61,490,717 الرصيد في نهاية السنة 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 .    القروض طويلة األجل )يتبع(16
 

 قروض طويلة األجل )يتبع(  16-1

 

  األجل القائمة: فيما يلي جدول سداد القروض طويلة  ( ج

 مارس  31 

 م 2020 

 مارس 31 

 م2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 501,875,532  45,000,000  خالل سنة واحدة 

 2,706,323,985  2,063,751,272 من سنتين إلى خمس سنوات 

 3,605,945,246  3,141,242,000 أكثر من خمس سنوات 

 5,249,993,272  6,814,144,763 

   1التسهيل   .1

مليون لاير سعودي مع   7.205م، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية تسهيل إسالمي طويل األجل بمبلغ 2018أبريل  26بتاريخ 

مليون لاير سعودي   1.433بنوك محلية لغرض إعادة تمويل القروض الحالية. تم تقسيم هذا التسهيل إلى تسهيل مرابحة بمبلغ 

مليون لاير سعودي من إجمالي مبلغ تسهيل    1,433مليون لاير سعودي. استخدمت المجموعة مبلغ    5.772وتسهيل إجارة بمبلغ  

مليون لاير سعودي من إجمالي مبلغ تسهيل اإلجارة. قامت المجموعة بسداد تسهيل القرض بالكامل    5,772المرابحة وكذلك مبلغ  

لموجودات المرهونة لم يتم فك الرهن عنها كما في تاريخ التقرير، حيث أن بعض هذه م. ومع ذلك، فإن ا2019نوفمبر  27في 

 ، بينما سيتم فك رهن الموجودات األخرى في الموعد المقرر. 2الموجودات ستبقى مرهونة للتسهيل  

 

   2التسهيل   .2

مليون لاير سعودي )ما   5,250بلغ أبرمت المجموعة خالل السنة اتفاقية تسهيل إسالمي طويل األجل مع بنوك محلية ودولية بم

مليون لاير سعودي )يستحق خالل   500دوالر أمريكي(. تم تقسيم هذا التسهيل إلى تسهيل مرابحة بمبلغ مليون  1,400يعادل 

 750سنة( وتسهيل مرابحة متجددة بمبلغ  12و  8مليون لاير سعودي )تستحق خالل  4,000سنة( وتسهيالت إجارة بمبلغ  12

 سهيالت بالكامل كما في تاريخ التقرير. سنوات(. تم استخدام هذه الت  3مليون لاير سعودي )يستحق خالل  

 

ويستحق القرض طويل األجل على دفعات نصف سنوية غير متساوية وتخضع لمعدالت عمولة بناًء على سايبور زائداً معدل 

عمولة متفق عليه. إن هذه التسهيالت مضمونة بوثائق تأمين، ومتحصالت من إيرادات اإليجار، وأراضِّ ومبانِّ لعدة مراكز  

 أعاله. 1رية، كما هو مبين في إيضاح التسهيل تجا

 

تتضمن اتفاقيات التسهيل أعاله عدة تعهدات من بينها بعض الشروط التي تنص على ضرورة االحتفاظ ببعض النسب المالية. إن  

 المجموعة ملتزمة بتعهدات القرض كما في تاريخ التقرير.

 

 الصكوك  16-2

 مارس  31   

 م 2020 

 لاير سعودي    
    

 1,874,950,000   الصكوك 

 ( 47,709,478)   ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة 

 1,827,240,522   الرصيد في نهاية السنة 

 

خالل السنة، أنهت شركة صكوك المراكز العربية المحدودة )شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بغرض إصدار الصكوك(  

مليون دوالر  500الشريعة ومدرجة بالدوالر األمريكي "شهادات الصكوك" بمبلغ إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام 

مليون دوالر أمريكي لكل منها، ويستحق العائد السنوي   0.2مليون لاير سعودي( بقيمة اسمية تبلغ  1,875أمريكي )ما يعادل 

ض شهادات الصكوك لالسترداد المبكر سنوياً بصورة نصف سنوية باستحقاق خالل خمس سنوات. وقد تتعر  %5.375لها بنسبة  

 وفقاً لخيار الشركة استناداً لبعض شروط معينة منصوص عليها في شهادة الصكوك. 
 

 كانت حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي: 

 مارس  31   

 م 2020 

 لاير سعودي    

 51,208,742   متكبدة خالل السنة 

 ( 3,372,148)   ( 31)إيضاح تكلفة معامالت مطفأة خالل السنة 

 ( 127,116)   المرسمل خالل السنة 

 47,709,478   الرصيد في نهاية السنة 
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 الذمم الدائنة .17
 

تتمثل الذمم الدائنة في مبالغ مستحقة لموردين نظير شراء بضاعة أو خدمات. إن هذه المبالغ بدون ضمانات، وتسدد عادة بين 

 اإلثبات.يوماً من تاريخ  60إلى  30

 

 اإليرادات غير المحققة .18
 

تتمثل اإليرادات غير المحققة في النقد المقبوض لقاء خدمات سيتم تقديمها أو بضاعة سيتم تسليمها من قبل المجموعة مستقبالً. 

 ل السنة. وفي نهاية كل فترة محاسبية، يتم إجراء قيود تسوية إلثبات الجزء من اإليرادات غير المحققة التي تم اكتسابها خال

 

 المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى .19
 

 مارس   31 

 م  2020

 مارس  31 

 م 2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 153,561,227  101,061,998 نفقات تمويلية مستحقة 

  65,416,279  66,404,608 *تأمينات من المستأجرين 

 33,622,945  49,956,485 مصروفات مستحقة 

 16,869,563  13,238,421 مستحقات الموظفين

 56,612,256  679,542 ضريبة القيمة المضافة المستحقة، صافي 

 --  730,443 ضريبة استقطاع مستحقة 

 326,082,270  232,071,497  اإلجمالي 

 

م: 2019مارس    31مليون لاير سعودي )  53يتم اإلفصاح عن الجزء غير المتداول من تأمينات المستأجرين بإجمالي مبلغ قدره  *  

 مليون لاير سعودي( كمطلوبات غير متداولة أخرى.   47

 

 الزكاة .20
 

 يعتمد مخصص الزكاة للفترة الحالية على ما يلي:

 مارس   31 

 م  2020

 مارس  31 

 م 2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 4,904,952,654  5,064,760,120 في بداية السنة   -حقوق الملكية 

 748,823,931  662,891,521 الربح قبل الزكاة  

 (279,817,670)  ( 176,287,076) مخصصات افتتاحية وتسويات أخرى

 6,833,354,662  10,953,005,880 مطلوبات غير متداولة  

 (11,914,866,335)  ( 15,882,179,460) الموجودات غير المتداولة 

 

 تم تعديل بعض هذه المبالغ المذكورة أعاله للوصول إلى مصروف الزكاة للسنة. 

 

 بيان بالحركة في مخصص الزكاة خالل السنة 

 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:  

 

   مارس  31

 م 2020
 

  مارس 31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 146,559,970  82,457,716 الرصيد في بداية السنة                             

 (75,142,143)  --  رد الزيادة في المخصص )أ( 

 19,865,318  20,290,170 المخصص للسنة 

 20,290,170  (55,276,825) 

 (8,825,429)  ( 18,345,202) المحول إلى الشركة األم النهائية                             

 --  ( 5,877,732) مبالغ مدفوعة خالل السنة                                                           

 82,457,716  78,524,952 الرصيد في نهاية السنة                           

 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها
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 الزكاة )يتبع( 20
 

 موقف الربوط 

 

م، تقوم الشركة األم النهائية بإعداد وتقديم إقرارات زكوية موحدة لها وللشركات التابعة 2019مارس    31حتى السنة المنتهية في  

المملوكة لها بالكامل بما في ذلك شركة المراكز العربية ، إلى الهيئة وذلك وفقاً لخطاب الهيئة على تقديم إقرار زكوي موحد.  

حصلت الشركة األم النهائية على شهادات الزكاة   م.2019 حتى سنةإلقرارات الزكوية الموحدة إلى الهيئة وعليه، فقد تم تقديم ا

 م.2019مارس  31المؤقتة حتى 

 

تم استالم أمر الربط النهائي إلقرارات الزكاة الموحدة للشركة األم النهائية والشركات التابعة المملوكة لها خالل السنة السابقة، 

شامالً رد   م. وعليه، فقد سجلت المجموعة أثر الربط النهائي المستلم2016م إلى  2007"الهيئة" وذلك للسنوات من    بالكامل من

 م.  2019مارس  31في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  الزيادة في المخصص

  

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .21
 

 مارس   31 

 م  2020

 مارس 31 

 م 2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 31,744,170  30,370,714 التزامات المنافع المحددة 

 

تقوم المجموعة بمنح مكافأة نهاية الخدمة )خطة منافع( لموظفيها، مع األخذ بعين االعتبار نظام العمل في المملكة العربية السعودية.  

تمثل المنافع المقدمة بموجب هذه الخطة مبلغاً مقطوعاً يتم احتسابه على أساس آخر رواتب للموظفين وبدالتهم وسنوات الخدمة  

 تركهم العمل. المتراكمة بتاريخ 

  

يتمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة فيما يتعلق بخطة مكافأة نهاية الخدمة المحددة في القيمة الحالية  

 اللتزامات المنافع المحددة في تاريخ التقرير.

 

باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة. يتم تحديد يحسب التزامات المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين 

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات  

االلتزامات المعنية )تعادل فترة  الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بها المنافع، وتكون لها فترات تقارب فترات

سنة تقريباً(. وفي البلدان التي ال يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. وحيث    12

حتساب  أن سندات الشركات والسندات الحكومية غير كافية في المملكة العربية السعودية لتحقيق معدل خصم موثوق به، فقد تم ا

معدل الخصم بدالً من ذلك على أساس سندات الخزينة األمريكية المعدلة بفروقات البلدين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة  

 العربية السعودية. 

 

ت  يتم إثبات مبالغ إعادة قياس األرباح أو الخسائر االكتوارية على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وتسجل ضمن االحتياطيا

 األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. 
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(  21
 

 يمثل الجدول التالي حركة التزام المنافع المحددة: 

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 30,338,170  31,744,170 الرصيد االفتتاحي 

    

 --  ( 559,934) تكلفة الخدمة السابقة 

 5,081,000  6,437,034 تكلفة خدمة حالية 

 1,390,000  1,287,837 تكلفة فائدة

 6,471,000  7,164,937 إجمالي المبلغ المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

    

    قائمة الدخل الشامل الموحدة المبلغ المثبت في 

 1,555,000  ( 3,969,458) إعادة القياس بسبب )األرباح( / الخسائر االكتوارية 

    

 (6,620,000)  ( 4,568,935) منافع مدفوعة خالل السنة 

 31,744,170  30,370,714 الرصيد الختامي 

 

 االفتراضات االكتوارية الهامة 

 

 االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في احتساب التزام المنافع المحددة: فيما يلي 

 

 م2019مارس  31 م 2020مارس  31 

 %4.75 ٪ 5.00 معدل الخصم 

 معدل الزيادات في الرواتب 

  ٪5م و2021- م2020للسنة المالية  0٪

 لكل سنة مستقبلية  %5 لكل سنة مستقبلية 

 %5.0 ٪ 5.0 معدل التقاعد

 60 60 العمر التعاقدي 

 

 تحليل الحساسية 

 

تتأثر النتائج باالفتراضات المستخدمة. يعرض الجدول أدناه التغير في التزامات المنافع المحددة على أساس الزيادة أو النقص  

 م: 2020مارس  31في قيمة االفتراض األساسي كما في  %1بنسبة 

 

 األثر على التزامات المنافع المحددة    

  

 التغير في

 

 القيمة األساسية 

الزيادة في  

 االفتراضات 

 النقص

 في االفتراضات 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  االفتراضات  

 34,975,580 26,560,223 30,370,714 %1 معدل الخصم 

 26,514,308 34,944,145 30,370,714 %1 معدل الزيادات في الرواتب 

 30,669,042 30,067,011 30,370,714 %20 معدل التقاعد
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 رأس المال .22
 

 4,450م( زيادة في رأس مال الشركة من  2019مارس    21هـ )الموافق  1440رجب    14اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في  

للشركة. هذا، وقد  مليون لاير سعودي من خالل المتحصالت المستلمة من الطرح العام األولي  4,750مليون لاير سعودي إلى 

م. إن الحركة في  2020مارس  31تم االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال خالل السنة المنتهية في 

 رأس المال وعالوة إصدار كما يلي: 

 

 رأس المال    عدد األسهم  

 )لاير سعودي( 

 عالوة إصدار   

 )لاير سعودي( 

 --  4,450,000,000  445,000,000 م2019أبريل  1الرصيد في 

للسهم الواحد   26إصدار أسهم جديدة بواقع 

 480,000,000  300,000,000  30,000,000 لاير سعودي للقيمة االسمية(  10)

 (68,274,297)  --  -- تكاليف معامالت إصدار أسهم جديدة 

 411,725,703  4,750,000,000  475,000,000 م 2020مارس  31الرصيد في  

 

 االحتياطي النظامي .23
 

من صافي أرباحها السنوية إلى االحتياطي النظامي. ووفقاً للنظام   %10وفقاً للنظام األساسي للشركة، يتعين على الشركة تحويل 

% من رأس مالها. إن هذا 30االحتياطي األساسي للشركة، يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى ما بلغ إجمالي 

 االحتياطي غير متاح للتوزيع. سيتم تحويل هذا االحتياطي على أساس القوائم المالية الموحدة السنوية. 

 

 توزيعات األرباح .24
 

لاير   427.500.000لاير سعودي للسهم بإجمالي مبلغ قدره    0.90قرر مجلس اإلدارة خالل السنة توزيع أرباح مرحلية قدرها  

ً للقرار الصادر بتاريخ في  م(. هذا، وقد قامت الشركة بدفع  2019ديسمبر  6هـ )الموافق 1441ربيع اآلخر  9سعودي وفقا

 توزيعات األرباح كما في تاريخ التقرير.

 

م( توزيع أرباح 2018ديسمبر    31هـ )الموافق  1440ربيع اآلخر    23قرر المساهمون بالشركة، خالل اجتماعهم المنعقد بتاريخ  

لاير سعودي. تم تسوية إجمالي توزيعات أرباح من خالل    280,000,000لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ    0.62قدرها  

 تعديل المبلغ المستحق للشركة األم النهائية.

 

م  20قرر المساهمون بالشركة باجتماعهم المنعقد بتاريخ  م( توزيع أرباح قدرها 2018سبتمبر  30هـ )الموافق 1440محر 

لاير سعودي. تم تسوية إجمالي توزيعات أرباح من خالل تعديل    180,000,000لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ    0.40

 المبلغ المستحق للشركة األم النهائية.

 

 0.40وزيع أرباح قدرها  م( ت 2018يونيو    30هـ )الموافق  1439شوال    16قرر المساهمون بالشركة باجتماعهم المنعقد بتاريخ  

لاير سعودي. تم تسوية إجمالي توزيعات أرباح من خالل تعديل المبلغ   180,000,000لاير سعودي للسهم وذلك بإجمالي مبلغ 

 المستحق للشركة األم النهائية. 
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 اإليرادات  .25

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 2,057,775,218  2,038,143,187 إيرادات إيجار )*( 

 97,536,386  93,477,708 إيراد رسوم خدمات وإدارة 

دخل عموالت عن تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في استخدامها، 

 3,297,512 صافي 

 

3,513,005 

 17,575,071  62,396,780 عوائد إيجار

 2,176,399,680  2,197,315,187 اإلجمالي 

 

 )*( تشتمل إيرادات اإليجار على تكاليف صيانة وتأمين المجمعات المدرجة كجزء من اإليجار لكل مستأجر.

 

 المجموعة كمؤجر 

الخاصة بها والتي تتكون من مباني مختلفة. إن عقود   العقارات االستثماريةأبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلي بشأن محفظة 

اإليجار هذه هي لفترات تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات. تشتمل عقود اإليجار على بند يتيح زيادة قيمة اإليجار وذلك طبقاً  

جار التشغيلي غير القابلة لإللغاء لعقود اإليجار. فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض بموجب عقود اإلي 

 في نهاية الفترة المالية: 

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 1,538,780,755  1,553,240,470 خالل سنة واحدة     

 1,780,045,947  2,254,271,279 بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات 

 300,332,373  645,170,715 أكثر من خمس سنوات 

 4,452,682,464  3,619,159,075 

 

 تكاليف اإليرادات .26

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 
 لاير سعودي   لاير سعودي 

 

 109,791,055  110,510,793 مصاريف خدمات 

 56,899,719  57,510,792 نظافة 

 56,082,002  56,949,711 مصروفات أمن 

 43,171,770  52,755,946 إصالح وصيانة

 30,734,565  36,137,114 رواتب موظفين ومزايا أخرى 

 224,498,516  --  مصروفات إيجار 

 --  2,730,237 أخرى 

 521,177,627  316,594,593 اإلجمالي 
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 اإليرادات األخرى .27

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 3,777,398  6,179,043 رد مطلوبات لم تعد مستحقة* 

 5,737,500  5,737,500 توزيعات أرباح 

 1,182,292  762,392 قطاعات أخرى 

 10,697,190  12,678,935 اإلجمالي 

 

 * تمثل ودائع طويلة األجل لم تعد مستحقة الدفع.

   

 المصروفات األخرى .28

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  

 6,069,287  2,822,235 مقدمة لموردين خسارة االنخفاض في قيمة دفعات 

 752,492  554,633 قطاعات أخرى 

 6,821,779  3,376,868 اإلجمالي 

 

 مصروفات اإلعالن والترويج .29

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 
 لاير سعودي 

 

 لاير سعودي  

 

 2,048,417  6,253,957 ترويج

 --  4,160,625 رعاية

 3,593,923  2,532,010 إعالنات

 5,642,340  12,946,592 اإلجمالي 

 

 دارية  اإلعمومية والمصروفات ال .30

 

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي   

 66,132,681    96,307,451  رواتب موظفين ومزايا أخرى 

 35,407,948    30,784,955  ( 14استهالك )إيضاح 

 9,654,787    14,533,876  أتعاب مهنية

 12,889,776  12,853,654  مصروفات اتصاالت وإنترنت 

 8,325,811    7,029,636  مصروفات تأمين

 28,654,751    6,791,359  مصروفات حكومية 

 --    3,905,000  اإلدارة مصروفات مجلس 

 --  3,767,046  ( 15استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 194,867    200,740  صيانة

 3,862,277  --   مصروفات إيجار 

 6,699,016  6,500,793  أخرى 

 171,821,914  182,674,510  اإلجمالي 
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 تمويلالتكلفة  .31

 

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 
 لاير سعودي  

 

 لاير سعودي  

 

 296,027,001  275,735,683  مصروفات عموالت على القروض قصيرة األجل 

 125,171,285  59,930,701  ( 16شطب تكلفة معاملة غير مطفأة )إيضاح 

 18,168,525  13,079,393   ( 16إطفاء تكاليف معاملة )إيضاح 

 173,936  2,513,956  رسوم بنكية

 439,540,747  351,259,733  اإلجمالي 

 

 ربحية السهم .32
 

يتم احتساب ربح السهم األساسي وذلك بقسمة صافي الربح العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  

كافة أسهم الشركة األم تعتبر أسهم عادية. يتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل  العادية المصدرة خالل الفترة المالية حيث أن  

الربحية األساسية للسهم للمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون مستحقة على افتراض  

 تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة. 

 

 

 للسنة المنتهية في  

 مارس   31

 م 2020

  

 للسنة المنتهية في  

 مارس  31

 م2019

 
 لاير سعودي 

 

 لاير سعودي  

 

 789,599,943  633,934,247 ربح السنة العائد على مساهمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام عند احتساب ربح السهم 

 445,000,000  470,737,705 (. 22)إيضاح األساسي والمخفض 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة على صافي ربح السنة 

 

1.35  

 

1.77 

 

 لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.

 

 التقارير القطاعية .33
 

اإلدارة ليتم استخدامها كأساس للتقرير المالي وهي تتماشى مع عملية التقارير الداخلية. تم اعتماد أنشطة وأعمال المجموعة من قبل  

 تعتبر اإلدارة عمليات المجموعة ككل قطاعاً تشغيلياً واحداً ألن كافة الشركات التابعة تزاول نشاطات مماثلة.

 

موجودات والمطلوبات المتعلقة بعمليات المجموعة يتم عرض إيرادات المجموعة ومجمل الربح والعقارات االستثمارية وإجمالي ال

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

 

 تتم كافة عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية. لذلك، فإن المعلومات الجغرافية ال تنطبق في هذه الحالة. 
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 األدوات المالية .34
 

 األدوات المالية حسب فئاتها 

 

 تم تصنيف األدوات المالية على النحو التالي: 

 

 

 مارس   31

 م  2020

 مارس  31 

 م 2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  الموجودات المالية 

 457,670,983  1,045,680,193 نقد وما في حكمه 

 299,245,146  234,254,125 ذمم مدينة

 567,558,035  591,222,957 مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ 

 108,708,763  104,463,375 استثمارات أخرى 

 1,433,182,927  1,975,620,650 إجمالي الموجودات المالية 

 

 

 مارس   31

 م  2020

 مارس  31 

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  المطلوبات المالية 

 217,760,402  149,442,700 ذمم دائنة

 22,499,022  3,899,682 ذات عالقة طراف إلى أمبالغ مستحقة 

 6,741,034,684  7,015,743,077 قروض طويلة األجل 

 --  4,237,227,831 التزامات عقود إيجار بموجب موجودات حق االستخدام 

 112,501,575  119,133,947 تأمينات من المستأجرين

 7,093,795,683  11,525,447,237 المطلوبات المالية إجمالي 

 

 تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية 

 

مارس  31م و 2020مارس  31يعرض الجدول أدناه األدوات المالية الخاصة بالمجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة كما في 

 م:2019

 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

 م 2020مارس  31

 --  استثمار في صندوق عقاري 

 

 -- 

  

6,264,375 

 

6,264,375 

 98,199,000  98,199,000  --  -- شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

        

 م2019مارس  31

 --  استثمار في صندوق عقاري 

  

 -- 

  

6,708,763 

 

6,708,763 

 102,000,000  102,000,000  --  -- شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري
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تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من القروض. إن الغرض الرئيسي من القروض الخاصة بالمجموعة هو تمويل  

وتطوير محفظة العقارات االستثمارية للمجموعة. ويوجد لدى المجموعة ذمم مدينة ومبالغ مستحقة إلى/من أطراف ذات  شراء 

 عالقة وذمم دائنة ونقد وأرصدة لدى البنك التي تنشأ مباشرة من عملياتها.

 

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

 االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار األسهم. 

 

 مخاطر السوق 

 

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمالت ومعدالت الفائدة التي تؤثر على ربح 

السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر ضمن الحدود المقبولة  المجموعة أو قيمة ملكيتها لألدوات المالية. تهدف إدارة مخاطر  

 مع تحقيق العائد األمثل.

 

 مخاطر أسعار العموالت 

مخاطر معدالت العموالت تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت العموالت السائدة  

امة طويلة األجل مرتبطة بعمولة، لكن يوجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما في السوق. ال يوجد لدى المجموعة موجودات ه

م. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار  2019مارس    31م و  2020مارس    31في  

 العموالت بصورة مستمرة. 

 

ول، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى الثابتة، على ربح المجموعة قبل  يعرض الجدول أدناه تأثر المجموعة بالتغير المحتمل المعق

 الزكاة )من خالل التأثير على القروض المرتبطة بمعدل متغير(: 

  

 مارس   31   

 م  2020

 مارس  31

 م 2019

 لاير سعودي  لاير سعودي    الربح / )الخسارة( من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

     بعمولة عائمة: الدين 

 (68,141,448) ( 71,249,433)   نقطة أساس  100سايبور + 

 68,141,448 71,249,433   نقطة أساس  100 -سايبور 

 

 مخاطر العقارات 

 حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية: 

 

عملية التخطيط. وتستعين المجموعة بمستشارين من ذوي قد تزيد تكاليف مشاريع التطوير إذا كان هناك تأخيراً في  •

 الخبرة في متطلبات التخطيط المحددة في موقع المشروع من أجل الحد من المخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط. 

قد يصبح مستأجر رئيسي ما متعثراً مما يسبب خسائر جوهرية في إيرادات اإليجار وانخفاض في قيمة الممتلكات  •

تبطة بها. وللتقليل من هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين، وتقرر المر

 مستوى الضمان المطلوب وذلك من خالل تأمينات اإليجار أو الضمانات. 

 

 مخاطر العملة 

العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة   مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف

بعض  لدى المجموعة من الموجودات والمطلوبات المعترف بها والمحددة بعملة ليست عملة النشاط الرئيسي للمجموعة. 

للمجموعة  عملة هامة حيث ترتبط عملة النشاط الرئيسي  الدوالر األمريكي والتي ال تتعرض لمخاطرمسجلة ب النقدية  المطلوبات  ال

 بالدوالر األمريكي.
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 مخاطر االئتمان 

 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسائر 

 ا في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطة التأجير، بم

 

تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إلزام المستأجرين بدفع اإليجارات مقدماً. يتم تقييم الجودة االئتمانية للمستأجر، وفق برنامج 

المستأجرين القائمة بانتظام. يمثل الحد األقصى للتعرض  تصنيف ائتماني مبني على النقاط، عند إبرام عقد اإليجار. يتم مراقبة ذمم  

 لمخاطر االئتمان، بتاريخ التقرير، القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. 

 

 قوية.   يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية والودائع لدى بنوك محلية ذات تصنيفات ائتمانية خارجية

 

 ذمم مدينة

المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيًضا يتأثر تعرض 

العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر في السداد المرتبطة بقطاع العمل  

 والقطاع الذي يعمل فيه العمالء. 

 

م كل منشأة داخل المجموعة بإنشاء سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل  تقو

عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمنشأة. تشتمل المراجعة على القوائم المالية ومعلومات الصناعة وفي بعض  

عة االئتمان الممنوح لكل عميل بشكل دوري. تقلل المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان الحاالت مرجعيات بنكية. يتم مراج

 من خالل عرض حدود ائتمانية والتي تكون عادةً ال تتجاوز ثالثة أشهر كمتوسط. 

 

ري مع المجموعة  وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم االئتمانية للتاريخ التجا

 ومدى وجود صعوبات مالية سابقة لديهم. 

 

 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

  )يتبع( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م2020مارس  31للسنة المنتهية في 
  

57 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 35
 

 )يتبع(  مخاطر االئتمان

 

تستند معدالت الخسارة إلى خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية الفعلية. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات  

االقتصادية خالل السنة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية  بين الظروف  

 على مدى األعمار المتوقعة للذمم المدينة. وتستند العوامل العددية إلى معدالت البطالة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع. 

 

ل التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة المستحقة من العمالء يعرض الجدول التالي معلومات حو 

 م: 2020مارس  31كما في 

 

إجمالي القيمة   م 2020مارس  31

 الدفترية 

المتوسط المرجح  

 للخسارة 

  الخسارةمخصص 

(٪ )   

ً  90 - 0متأخرة السداد من   ٪ 6.3 3,374,520  53,440,320 يوما

ً  180 - 91متأخرة السداد من   ٪ 10.9 8,405,148  77,196,999 يوما

 ٪ 16.1 13,146,524  81,428,407 يوماً  270 - 181متأخرة السداد من 

ً  360 - 271متأخرة السداد من   ٪ 24.3 13,755,863  56,618,562 يوما

ً  450 - 361متأخرة السداد من   ٪ 97.0 30,737,331  31,688,310 يوما

ً  540 - 451متأخرة السداد من   ٪ 97.1 29,589,159  30,458,967 يوما

ً  630 - 541متأخرة السداد من   ٪ 97.9 26,011,424  26,577,256 يوما

ً  720 - 631متأخرة السداد من   ٪ 93.0 24,700,217  26,565,490 يوما

ً  720متأخرة السداد ألكثر من   ٪ 100.0 15,827,113  15,827,113 يوما

 399,801,424  165,547,299  

 

إجمالي القيمة   م 2019مارس  31

 الدفترية 

المتوسط المرجح  

 للخسارة 

  الخسارةمخصص 

(٪ )   

ً  90 - 0متأخرة السداد من   %1.3 1,142,722  89,399,091 يوما

ً  180 - 91متأخرة السداد من   %10 7,940,545  79,325,089 يوما

 %11.8 6,677,332  56,490,386 يوماً  270 - 181متأخرة السداد من 

ً  360 - 271متأخرة السداد من   %18.2 9,181,092  50,495,514 يوما

ً  450 - 361متأخرة السداد من   %34.3 7,298,774  21,255,365 يوما

ً  540 - 451متأخرة السداد من   %40.1 12,093,786  30,135,207 يوما

ً  630 - 541متأخرة السداد من   %45.4 8,051,242  17,715,623 يوما

ً  720 - 631متأخرة السداد من   %54.3 8,093,193  14,907,559 يوما

ً  720متأخرة السداد ألكثر من   %100.0 84,064,221  84,064,219 يوما

 443,788,053  144,542,907  

 

 عالقة مستحق من أطراف ذات 

يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير، على أساس فردي لألطراف ذات العالقة الرئيسية. يتمثل الحد األقصى  

(. ال تقوم  9للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير في القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة )إيضاح 

بأي ضمانات. يتم هذا التقييم في كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة   المجموعة باالحتفاظ

وفحص السوق الذي تعمل فيه هذه األطراف ذات العالقة. تقوم المجموعة بتقييم المخاطر المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف  

 ى من األطراف ذات العالقة مملوكة من قبل نفس المساهمين.ذات العالقة بأنها منخفضة، حيث أن الغالبية العظم

 

 مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية والودائع النقدية

تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة في الشركة األم النهائية وفقاً  

إيداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. ال تعتبر المجموعة نفسها معرضة   لسياسة المجموعة. يتم

 لتركيزات مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزها المالي.
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 مخاطر السيولة   

 

ى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة،  الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرتمثل مخاطر السيولة 

خالل الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة. تعتقد اإلدارة  وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها 

ما عدا المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة ألنه  طلوبات المتداولة )في بأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالسيولة، وتحتفظ بحدود ائتمان مختلفة. وبمقارنة المطلوبات المالية المدرجة ضمن الم

 وط بصورة معقولة بين هاتين الفئتين. يمكن تأجيلها في حالة وجود نقص في السيولة( مع الموجودات المالية التي تشكل جزءاً من الموجودات المتداولة، فإنه يبدو بأنه يوجد تح

 

 المالية للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة. يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات 

 

 االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية 

 أشهر  6أقل من  

  12أشهر إلى   6ن م 

   شهراً 

 

من سنة إلى   

 سنتين 

  5من سنتين إلى   

 سنوات 

  

 سنوات  5أكثر من  

  

 اإلجمالي  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

            

            م 2020مارس  31

 149,442,700  --   --   --   --   149,442,700 ذمم دائنة

 3,899,682  --   --   --   --   3,899,682 ذات عالقة طراف إلى أمبالغ مستحقة 

 119,133,947  2,262,373  27,093,771  23,373,195  19,409,668  46,994,940 تأمينات من المستأجرين

التزامات عقود اإليجار بموجب موجودات حق  

 394,592,601 االستخدام 

 

176,568,679 

 

346,767,199 

 

1,074,013,012 

 

5,170,031,208 

 

7,161,972,699 

 9,173,550,409    4,146,554,789    4,231,880,901  435,978,748  204,805,482    154,330,489 قروض طويلة األجل 

 16,607,999,437  9,318,848,370  5,332,987,684  806,119,142  400,783,829  749,260,412 اإلجمالي 

            

            م2019مارس  31

 217,760,402  --  --  --  --  217,760,402 ذمم دائنة

 22,499,022  --  --  --  --  22,499,022 ذات عالقة طراف إلى أمبالغ مستحقة 

 112,501,575  2,528,792  20,600,837  23,955,667  15,938,094  49,478,185 تأمينات من المستأجرين
 8,434,131,569  3,917,369,904  2,771,230,538  910,617,746  424,920,262  409,993,119 قروض طويلة األجل  

 8,786,892,568  3,919,898,696  2,791,831,375  934,573,413  440,858,356  699,730,728 اإلجمالي 

 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 )يتبع( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 م2020مارس  31للسنة المنتهية في 
 

59 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع( . 35
 

 رأس المال إدارة 

 

 يمثل رأس المال حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة. تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في:  

 

الحفاظ على مقدرتها على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية واالستمرار في تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع  •

 للمستفيدين اآلخرين.

 يكل رأسمال مثالي من أجل تخفيض تكلفة رأس المال.  الحفاظ على ه •

 

تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على رأسمال قوي من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة التطورات  

غيرات في الظروف  المستقبلية لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت عليه وبما يتفق مع الت 

االقتصادية. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، والذي تحدده المجموعة وذلك بقسمة الناتج من األنشطة التشغيلية على  

 إجمالي حقوق المساهمين. 
 

ة في إدارة رأس  كما تقوم المجموعة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين.  لم تكن هناك تغييرات في أسلوب المجموع

المال خالل السنة. ال تخضع المجموعة وال أي من الشركات التابعة لها لمتطلبات راس المال المفروضة خارجياً. كانت نسبة 

 دين المجموعة إلى رأس المال المعدل في نهاية فترة التقرير كما يلي:

 

 

 مارس  31

 م 2020

 مارس 31 

 م2019

 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 8,301,016,559  11,977,235,024 إجمالي المطلوبات 

 (457,670,983)  ( 1,045,680,193) ناقصاً: نقد وما في حكمه 

 7,843,345,576  10,931,554,831 صافي الدين 

    

 5,064,669,068  5,982,997,476 إجمالي حقوق الملكية 

    

 %155  % 183 نسبة الدين إلى رأس المال المعدل  

  

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .36
 

 االرتباطات 

 

 مارس  31

 م 2020 

 مارس 31 

 م2019 

 لاير سعودي   لاير سعودي  

    

 2,226,873,326  ,567,294,4913 التزامات تتعلق بالمشاريع تحت التنفيذ
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 على عمليات المجموعة والقوائم المالية الموحدة 19-كوفيدتأثير فيروس  .37
 

( يمثل جائحة نظراً النتشاره السريع 19-م أن تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل مارس 

 في جميع أنحاء العالم. 

  

وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت   

الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. حيث نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  

 التباعد االجتماعي وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى الدولة. إغالقاً للحدود، وأصدرت توجيهات من أجل 

 

بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء اختبار سيناريوهات الضغط على مؤشرات االقتصاد الكلي المتوقعة   مجموعةالوقد قامت 

األداء الرئيسية باإلضافة إلى ممارسات إدارة  ومدى تأثيرها على المؤشرات االئتمانية والسيولة والتشغيلية والمالءة ومؤشرات 

على عملياتها وأدائها المالي. وتأخذ هذه السيناريوهات أيضا في  19-المخاطر األخرى إلدارة تعطل العمل المحتمل بسبب كوفيد 

 االعتبار آثار برامج دعم الحكومة ومؤسسة النقد العربي السعودي. 

 

مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة   مجموعةالقتصادية السائدة من تتطلب هذه األحداث الجارية والظروف اال

لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. وستتمحور هذه المدخالت واالفتراضات في المقام األول حول عمليات مراجعة احتماالت  

قعة. وقد نتج عن التعديالت على ترجيحات السيناريو  حالياً في تقدير الخسائر االئتمانية المتو مجموعة السيناريو الذي تستخدمه ال

مليون لاير سعودي للشركة. وكما هو الحال مع أي تنبؤات، فإن التوقعات   60خسائر ائتمانية متوقعة إضافية للشركة بقيمة 

توقعة. إن تأثير هذه البيئة واحتمال حدوثها تستند إلى التقدير الهام وعدم التأكد، وبالتالي، قد تختلف النتائج السنوية عن تلك الم

 االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري، وستستمر الشركة في إعادة تقييم موقفها ومدى التأثير المرتبط بها على أساس منتظم. 

 

م عن حزم لتخفيض اإليجارات وتقديم الدعم، وعرضت التنازل عن اإليجار األساسي  2020مايو  21في  مجموعةأعلنت ال

يوًما(. بالنسبة للمستأجرين الذين  45م ولمدة ستة أسابيع )2020مارس  16ه ورسوم الخدمة لجميع المستأجرين من المتعاقد علي 

ً من برنامج تخفيض اإليجارات بدءاً من تاريخ اإلغالق  ً بموجب قرار حكومي، فسيستفيدون أيضا تم إغالق متاجرهم إلزاميا

م. وعالوة على ذلك، سيتم إيقاف جميع الزيادات  2020يونيو  30( 2ق أو )( تاريخ رفع اإلغال 1الحكومي وحتى األقرب لـ )
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