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 كي بي إم جي لالستشارات المهنية  
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Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved 

. 

( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون". و هي عضو غير 15,000,000كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها )  
 شركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة انجليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة. شريك في الشبكة العالمية ل

المالية األولية   القوائم  المستقل عن فحص  تقرير مراجع الحسابات 
 الموحدة المختصرة 
للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية 

مقدمة 

)"الشركة"(   لشركة المراكز العربيةم المرفقة 2021سبتمبر   30لقد فحصنا القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في 
 والشركات التابعة لها )"المجموعة"( المكونة من:

 ؛ م2021سبتمبر  30قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •

م؛ 2021سبتمبر  30الموحدة المختصرة عن فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في قائمة الربح أو الخسارة  •

 م؛ 2021سبتمبر  30قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  •

 ؛ م2021سبتمبر  30ية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة عن فترة الستة أشهر المنته •

 و  ؛م2021سبتمبر  30قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.  •

(  34عيار المحاسبة الدولي )إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لم
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية  

الموحدة المختصرة استناداً إلى فحصنا.

نطاق الفحص 

الفحص   الدولي الرتباطات  للمعيار  الُمنفذ من قبل مراجع 2410)لقد قمنا بالفحص وفقاً  المالية األولية  المعلومات  ( "فحص 
الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات  

ية وإجراءات فحص أخرى. ويعد بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليل
الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية 

ننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عل يها خالل عملية  السعودية، وبالتالي فإنه ال يمك ِّ
 مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  

 الموحدة المختصرة  
للسـادة مساهمي شركة المراكز العربية )يتبع( 

االستنتاج

سبتمبر   30استنادا إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في  
المرفقة  2021 لها م  التابعة  والشركات  العربية  المراكز  لمعيار   لشركة  وفقاً  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  معدة،  غير 

 لي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ( "التقرير الما34المحاسبة الدولي )

فقرة لفت انتباه 

( من القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة، والذي يصف حكم اإلدارة فيما 3-8نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم )
يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا ولم    يتعلق بالسيطرة على قطعة أرض وملكيتها والمشروع ذي الصلة تحت التطوير.

 األمر.

كي بي إم جي لالستشارات المهنية

هاني بن حمزة بن أحمد بديري 
 460رقم الترخيص 

هـ  1443 ربيع اآلخر 6الرياض في  
 م 2021 نوفمبر 11الموافق 











 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  

 م 2021سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 إيضاحات 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في  

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2020

 غير مراجعة 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 272,682,583  222,174,554  الربح قبل الزكاة  

     تسويات لــ: 

 149,430,471  165,596,842 8 االستثماريةاستهالك العقارات  -

 13,683,394  9,505,516  استهالك الممتلكات والمعدات  -

 97,764,795  104,193,825  استهالك موجودات حق االستخدام  -

خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وإيرادات   -

 67,040,479  31,510,481  اإليجارات المستحقة  

 4,108,543  3,440,926  مخصص منافع الموظفين -

 134,642,579  90,702,836  تكلفة التمويل على قروض وسلف  -

 73,114,273  84,751,540  تكلفة التمويل على التزامات عقود إيجار  -

 (81,828,029)  --  الخصم على إيجارات مستحقة  -

الحصة من الربح في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق   -

  الملكية 
--  (4,134,062 ) 

 --   ( 529,584) 9 التغير في القيمة العادلة الستثمارات أخرى  -

 --   ( 429,474) 16 الربح من استبعاد الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع  -

   710,917,462  726,505,026 

     التغيرات في: 

 (61,882,492)  ( 43,460,481)  ذمم مدينة -

 164,555,965  ( 101,137,390)  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي  -

 993,697  ( 22,029,834)  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى  -

 16,595,340  9,194,399  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى  -

 (476,009,713)  92,094,931  إيرادات مستحقة   -

 49,766,304  ( 115,568)  إيرادات غير محققة  -

 420,524,127  645,463,519  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 (10,762,089)  ( 869,327)  منافع موظفين مدفوعة 

 --   ( 5,757,719)  زكاة مدفوعة 

 409,762,038  638,836,473  الناتج من األنشطة التشغيلية صافي النقد 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 (86,202,342)  ( 15,088,282) 8 إضافات إلى عقارات استثمارية، صافي

 ( 690,270)  ( 9,456,550)  شراء ممتلكات ومعدات 

 --   5,001,000  المحتفظ بها بغرض البيع المتحصل من استبعاد الموجودات 

 77,048,147  --  متحصل من استبعاد استثمارات أخرى

 (107,200,000)  ( 383,765,418)  دفعات مقدمة لمقاول، طرف ذو عالقة 

 (117,044,465)  ( 403,309,250)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 





 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م 2021سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات حول الشركة:  .1
 

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

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

 ة العربية السعودية.  ، المملك11333، الرياض 341904

 

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

 م(.  2017سبتمبر   28هـ )الموافق 1439محرم  8من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ 

 

طرحها العام األولي وأدرجت أسهمها العادية في السوق المالية السعودية )"تداول"(. وفيما    م، استكملت الشركة2019مايو    22وفي  

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

 ودية. من شركة مساهمة سعودية مقفلة إلى شركة مساهمة سع

 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة والشركات التابعة لها )ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( في شراء األراضي إلقامة المباني عليها  

والحفر  وتطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وأعمال المقاوالت للمباني السكنية والتجارية ويشمل ذلك الهدم والترميم 

والفنادق والمطاعم وإدارة وتشغيل   السياحية  التجارية والمنتجعات  المراكز  يشتمل على صيانة وتشغيل وإدارة  الصيانة. كما  وأعمال 

 المعارض المؤقتة والدائمة والمجمعات السكنية والمستشفيات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )يتبع( 

 م 2021سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 معلومات حول الشركة )يتبع(  .1
 

 م:2021مارس  31م و 2021سبتمبر  30بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في فيما يلي بياناً  

 

 بلد التأسيس  الشركات التابعة  الرقم 

نسبة الملكية المباشرة  

المحتفظ بها من قبل  

 المجموعة كما في: 

نسبة الملكية غير المباشرة  

المحتفظ بها من قبل  

 المجموعة كما في: 

 رأس المال  

 )لاير سعودي( 

عدد األسهم  

 المصدرة 

 سبتمبر  30

 م 2021 

مارس   31

 م 2021

سبتمبر   30

 م 2021

مارس   31

 م 2021

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مراكز الرياض المحدودة  1

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار العقاري  2

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية  3

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع عيون الرائد التجارية   4

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة عيون البساتين التجارية  5

6 

شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية ألصحابها عبد المحسن الحكير 

 500 500,000 -- -- ٪ 50 ٪ 50 المملكة العربية السعودية  وشركاه  

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع اليرموك المحدودة   7

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة االرث المتين التجارية   8

 1,000 1,000,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة أركان سالم للعقارات والمقاوالت المحدودة  9

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع العرب المحدودة   10

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع عزيز التجارية المحدودة  11

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع الظهران التجارية المحدودة   12

 500 500,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع النور التجارية المحدودة  13

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع الياسمين التجارية المحدودة  14

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع الدمام التجارية المحدودة 15

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع الملز التجارية المحدودة 16

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 المملكة العربية السعودية  شركة مجمع الحمراء التجارية المحدودة  17

 100 100,000 ٪5 ٪5 ٪ 95 ٪ 95 السعودية المملكة العربية  شركة اإلرث الراسخ التجارية المحدودة  18

 

)  39,253م، وقعت المجموعة على اتفاقية شراء وبيع لالستحواذ على  2021مارس    31خالل السنة المالية المنتهية في   المملكة المتحدة )شركة تجارة  -( من األسهم العادية في فوغا كلوسيت  ٪25.5سهماً 

لكية بما في ذلك الموافقات التنظيمية. سيتم المحاسبة عن االستثمار في فوغا  م، لم تكتمل اإلجراءات النظامية الالزمة لنقل الم2021سبتمبر    30لاير سعودي. في    68,856,933إلكترونية( مقابل إجمالي مبلغ  

. (22))يُرجى الرجوع إلى إيضاح كلوسيت كشركة زميلة بمجرد الحصول على اإلجراءات النظامية والموافقات الالزمة  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 الموحدة المختصرة )يتبع( إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 بيان االلتزام  .2
 

وفقاً   األولية الموحدة المختصرة  المالية  القوائم  إعداد هذه  الدولي  تم  المحاسبة  المملكة    34لمعيار  في  المعتمد  المالي األولي"  "التقرير 

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءة هذه القوائم المالية  

م  2021مارس    31سنوية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في    األولية الموحدة المختصرة جنبًا إلى جنب مع آخر قوائم مالية موحدة

الدولية  )"آخر قوائم مالية موحدة سنوية"(. وال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً للمعايير  

إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لشرح األحداث  للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إال أنه قد تم  

 والمعامالت التي تعد جوهرية لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ آخر قوائم مالية موحدة سنوية. 

 

  أسس القياس .3
 

مركز المالي  يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء البنود الهامة التالية في قائمة ال

 األولية الموحدة المختصرة:  

 

 االستثمارات األخرى المدرجة بالقيمة العادلة   •

 األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة  •

 المتوقعةمكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان  •

 

 عملة العرض والنشاط  .4
 

 تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة النشاط للشركة. 

 

 واألحكام المحاسبية الهامةالتقديرات واالفتراضات  .5
 

دية يتطلب  إن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعو

والتقديرات   األحكام  استخدام  اإلدارة  للموجودات  من  المبينة  المبالغ  وعلى  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  تؤثر  التي  واالفتراضات 

 والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

ة للتقديرات غير المؤكدة مماثلة  إن األحكام الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسي 

المتعلق باألحكام الهامة ذات الصلة بالسيطرة على   3- 8لتلك المبينة في آخر قوائم مالية موحدة سنوية باستثناء ما هو موضح في إيضاح 

 قطعة أرض والمشروع تحت التنفيذ.

 

 السياسات المحاسبية الهامة .6
 

على   باستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة هي نفس تلك المطبقة

لتتماشى مع طريقة م. تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 2021مارس  31آخر قوائم مالية موحدة سنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 العرض للفترة الحالية. 

 

  31كما سيتم إظهار التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

يالت على المعيار الدولي تعد  - المرحلة الثانية    - م. طبقت المجموعة بشكل أولي تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  2022مارس  

والمعيار الدولي للتقرير    4والمعيار الدولي للتقرير المالي    7والمعيار الدولي للتقرير المالي    39ومعيار المحاسبة الدولي    9للتقرير المالي  

 م. 2021أبريل  1)تعديالت المرحلة الثانية( اعتباراً من  16المالي 

 

لثانية بأثر رجعي. ومع ذلك، بموجب االستثناءات المسموح بها في تعديالت المرحلة الثانية، فقد  وقد طبقت المجموعة تعديالت المرحلة ا

في   إضافية  إفصاحات  تقديم  ذلك عدم  في  بما  التعديالت،  تطبيق هذه  لتظهر  السابقة  الفترة  تعديل  المجموعة عدم  مارس    31اختارت 

 االفتتاحية نتيجة التطبيق بأثر رجعي.تتأثر أرصدة حقوق الملكية  مولم. 2021

 

 م إلصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 2021أبريل  1السياسات الهامة المطبقة اعتبارًا من 

 

ت بتعديال  توفر تعديالت المرحلة الثانية إعفاًء عملياً من بعض المتطلبات الواردة في المعايير الدولية للتقرير المالي.  وتتعلق هذه اإلعفاءات

لألدوات المالية وعقود اإليجار أو عالقات التحوط الناتجة عن استبدال المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة في العقد بمؤشر مرجعي بديل  

 جديد لمعدل فائدة. 

 

 

 

 

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .6
 

 م إلصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة )يتبع(2021أبريل  1اعتبارًا من السياسات الهامة المطبقة 

 

المؤشر  إذا تغير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية أو المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة نتيجةً إلصالح  

بتحديث معدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية أو المطلوبات المالية ليظهر التغيير المطلوب  المرجعي لمعدل الفائدة، تقوم المجموعة عندئذ  

 وفقاً لإلصالح. 

 

اً  إذا تم إجراء تغييرات على موجودات أو مطلوبات مالية باإلضافة إلى تغييرات على أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة وفق

عدل الفائدة، عندئِذ تقوم المجموعة أوالً بتحديث معدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية أو المطلوبات المالية  إلصالح المؤشر المرجعي لم

لتظهر التغيير المطلوب وفقاً إلصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة. تقوم المجموعة في وقت الحق بتطبيق السياسات على المحاسبة  

 تغييرات اإلضافية. عن التعديالت الموضحة أعاله بال

 

ر وأخيراً، توفر تعديالت المرحلة الثانية مجموعة من االستثناءات المؤقتة من بعض المتطلبات المتعلقة بمحاسبة التحوط عندما يطراً تغيي 

ون انقطاع.  مطلوب وفقاً إلصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة على بند متحوط له و / أو أداة تحوط تسمح باستمرار عالقة التحوط د

تطبق المجموعة اإلعفاءات التالية عندما يكون عدم التأكد الناتج عن إصالح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة لم يعد موجوداً فيما يتعلق  

 بتوقيت ومبلغ التدفقات النقدية القائمة على أساس معدل الفائدة للبند المتحوط له أو أداة التحوط: 

 

 تخصيص عالقة التحوط لتظهر التغييرات التي يتطلبها اإلصالح دون التوقف عن عالقة التحوط؛ و تجري المجموعة تعديالً على  -

عندما يتم تعديل بند متحوط له في تحوط التدفقات النقدية ليظهر التغييرات المطلوبة وفقاً لإلصالح، فإن المبلغ المتراكم في احتياطي   -

م على المؤشر المرجعي البديل لمعدل الفائدة والذي على أساسه يتم تحديد التدفقات  تحوط التدفقات النقدية يتم اعتباره على أنه قائ 

 النقدية المستقبلية المتحوط لها. 

 

اة  عندما يستمر عدم التأكد في توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية القائمة على أساس المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة للبند المتحوط له أو أد

 مر المجموعة في تطبيق السياسات المحاسبية الحالية. التحوط، عندئٍذ تست 

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد  .7
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر  2022يناير    1هناك عدد من اإلصدارات الجديدة التي يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 ولكن لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة:  ،لها

 

 (.37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    -العقود المتوقع خسارتها   •

 .( 12  الدولي   المحاسبة   معيار   على )تعديالت    واحدة   معاملة   ن ع  الناتجة والمطلوبات    بالموجودات  المتعلقة   المؤجلة   الضريبة  •

 (. 16م )تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 2021يونيو  30بعد  19- امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد •

 م 2020 –م 2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  •

 (16الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 (3الَمراجع حول إطار المفاهيم )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 ( 1المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تصنيف  •

 “عقود التأمين”  17 "عقود التأمين" والتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 17 المعيار الدولي للتقرير المالي •

 ( 8تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 (1ياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح عن الس •

 

 ال يُتوقع أن يتكون لهذه المعايير المعدلة والتفسيرات تأثيراً هاماً على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )يتبع( 
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 استثمارية عقارات  .8
 

 إيضاحات  

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

 مارس  31

 م 2021

 مراجعة 

     التكلفة  

 13,575,076,965  14,497,294,275  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

     إضافات: 

 790,877,310  535,483,456  شراء خالل الفترة/ السنة 

 131,340,000  --  ( 2) تحويالت من طرف ذو عالقة خالل الفترة / السنة 

 14,497,294,275  15,032,777,731 ( 3) الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

     

     االستهالك المتراكم 

 2,218,164,120  2,529,817,502  بداية الفترة/ السنة الرصيد في 

 311,653,382  165,596,842  المحمل للفترة/للسنة 

 2,529,817,502  2,695,414,344  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

 11,967,476,773  12,337,363,387  صافي القيمة الدفترية 

 

المقامة على أراضي مستأجرة على مبلغ   .1 المباني  مليون لاير    142.6م:  2021مارس    31)  مليون لاير سعودي  138.6تشتمل 

 سعودي( والتي أقيمت على أراِض مستأجرة عقود إيجارها باسم أطراف ذات عالقة. 

 

مليون لاير سعودي   131.3أراٍض ومباٍن بقيمة  م، استحوذت المجموعة عن طريق تحويل  2021مارس    31خالل السنة المنتهية في   .2

 لتسوية الذمم المدينة القائمة بصورة جزئية من شركة فاس القابضة للفنادق. 

 

م من صندوق استثمار عقاري خاص  2013قطعة أرض في الرياض قامت المجموعة باالستحواذ عليها في سنة  شمل هذا الرصيد ي  .3

مليون لاير سعودي(. إن األرض قيد التطوير بموجب    1,770م: 2021مارس    31لاير سعودي )مليون    1,770بقيمة دفترية تبلغ  

  519م:  2021مارس    31مليون لاير سعودي )  628مخطط معتمد صادر عن هيئة تطوير الرياض. تبلغ القيمة الدفترية للتطوير  

 مليون لاير سعودي(. 

 

م( بإلغاء بعض صكوك ملكية األراضي  2021مارس    7هـ )الموافق  1442رجب    23قامت المحكمة العليا بموجب قرارها بتاريخ  

التي تبين مخالفة اإلجراءات النظامية المعمول بها لتحويل صكوك الملكية والصكوك الالحقة. وتبعاً لذلك، تم إلغاء صك ملكية األرض  

 المملوك من قبل المجموعة.  

 

م  2021سبتمبر    20في      - حفظه هللا    - عبدالعزيز آل سعود  بن    لك سلمانالم  لخادم الحرمين الشريفينوقد قدمت المجموعة خطاب  

 تطلب فيه إلغاء قرار المحكمة العليا حيث: 

بتشكيل فريق لحل قضايا الصكوك التي تقع ضمن مخطط  الموجه  هـ  1442رجب    11المرسوم الملكي الصادر بتاريخ   •

 ؛للمحاكمتكليفها معتمد وبالتالي ال يجوز 

 و تم شراء العقار الوارد في الصك بموجب اتفاقية بيع وشراء سليمة من قبل المجموعة؛   •

السلطات تماشياً مع المخطط المعتمد الصادر تطوير البنية التحتية لألرض بعد الحصول على الموافقات الالزمة من    ءبدتم   •

 . عن هيئة تطوير الرياض وتحت إشراف أمانة الرياض
 

استناداً إلى رأي من مستشار قانوني مستقل والسوابق األخيرة، فإن اإلدارة واثقة من أنه سيتم النظر في طلبهم وإعادة صك ملكية 

ألرض الشرعية للمجموعة ال تتأثر لمجرد عدم الوفاء بإجراءات نظامية معينة  األرض. باإلضافة إلى ذلك، تعتقد اإلدارة أن ملكية ا

  عند نقل ملكية األرض األصلية. وبالتالي، تستمر المجموعة في السيطرة على األرض واستخدامها وكما تواصل بناء وتطوير األرض. 

، للمجموعة حق الرجوع القانوني ظروفاللب على أسوأ  في حال تم رفض الط  أنه  المستقل  باإلضافة إلى ذلك، يؤكد المستشار القانوني

 المتاح السترداد تكلفة األرض وأي أضرار ذات صلة من البائع.

 

 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

اإلدارة تقييماً   . أجرتمليون لاير سعودي  21.76م هي  2021سبتمبر    30تقدر اإلدارة أن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  

م. يتمتع المقيّمون بمؤهالت وخبرة مالئمة في تقييم العقارات في المواقع المعنية. كان تاريخ سريان  2021مارس    31خارجياً كما في  

م( والتي تتماشى 2017الصادرة عن الجمعية الملكية للمساحين القانونيين )  العالميةم، وتم إعداده وفقاً للمعايير  2021مارس    31التقييم في  

 مع معايير التقييم الدولية.

 

(، مع المدخالت الهامة غير القابلة  3يتم إدراج التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للعقارات االستثمارية ألغراض اإلفصاح ضمن المستوى )

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

  )العوائد(. 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )يتبع( 
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 أخرىاستثمارات  .9
 

  

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

 مارس  31

 م 2021

 مراجعة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمار في صندوق عقاري 

(1 )  
6,505,424  5,975,840 

     

 

)المعروف ســـابقاً باســـم صـــندوق المدينة   ٪0.25اســـتثمار حقوق ملكية في صـــندوق الجوهرة العقاري بنســـبة  يمثل هذا البند   .1

 30. كما في مليون لاير ســـعودي 6.8لاير ســـعودي( تم شـــراله بمبلغ قدره    100,000وحدة، قيمة كل وحدة    68الرقمية( )

مليون لاير  5.9م: 2021مارس  31)  مليون لاير ســعودي 6.5م، بلغت صــافي قيمة الموجودات لالســتثمار  2021ســبتمبر  

 31في قائمة الربح أو الخســارة الموحدة المختصــرة )  مليون لاير ســعودي  0.52ســعودي(. تم إثبات الربح غير المحقق البالغ  

 .مليون لاير سعودي( 0.3م: 2021مارس 

 

 عالقة وأرصدتها أطراف ذات معامالت مع  .10
 

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

الطرف عند اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية  القدرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على السيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير هام على  

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

 عادها عند التوحيد. األرصدة والمعامالت بين الشركة والشركات التابعة لها، والتي تمثل أطراف ذات عالقة ضمن المجموعة، تم استب 

 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  (أ

 

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

 

 

 سبتمبر   30

 م 2021

 غير مراجعة 

 سبتمبر   30 

 م 2020

 غير مراجعة 

 2,974,407  3,607,000 مكافأة نهاية الخدمة 

 3,733,350  22,825,500 رواتب ومنافع قصيرة األجل 

 6,707,757  26,432,500 إجمالي مكافآت اإلدارة العليا

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها  (ب

 

 ( تعرض أرصدة األطراف ذات العالقة في قائمة المركز المالي كما يلي: 1

 

 

 

 

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

 مارس  31

 م 2021

 مراجعة 

 379,445,963  480,421,034  أطراف ذات عالقة مبلغ مستحق من 

 ( 162,319)  --   مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة 

  480,421,034  379,283,644 
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 عالقة وأرصدتها )يتبع( أطراف ذات معامالت مع  .10
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع(  (ب

 

بالمعامالت الهامة والمبالغ  ( قامت المجموعة خالل الفترة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة. يتم اعتماد شروط تلك المعامالت من قبل  2 اإلدارة/مجلس اإلدارة خالل السياق االعتيادي لألعمال. وفيما يلي بياناً 
 المتعلقة بها:

 

 وضع األعمال  اسم الطرف ذو العالقة 

إيرادات إيجار  

 الرصيد كما في   اإلجمالي  أخرى خدمات أمن مستلمة  وأتعاب/خدمات أخرى

 م 2021سبتمبر  30

 م2021سبتمبر  30المعامالت خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 غير مراجعة 

 م 2021سبتمبر  30 

 غير مراجعة 
        

        النهائيالمعامالت مع المساهم 

 10,279,021  11,746,644 10,755,500 -- 991,144 شركة مساهمة مقفلة  شركة فاس السعودية القابضة 

        المعامالت مع الشركة التابعة الزميلة )الشركات التابعة للمساهم(

 218,982,570  -- -- -- -- شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها 

 144,973,301  183,845,664 1,757,632 -- 182,088,032 شركة مساهمة  شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها 

 10,869,890  14,814,326 -- -- 14,814,326 شركة مساهمة  مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية والشركات التابعة لها  

 28,738,988  24,158,006 -- -- 24,158,006 شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة سلمان وأوالده القابضة ومشاركوها 

 24,390,917  9,257,022 -- -- 9,257,022 شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة مجد األعمال المحدودة ومشاركوها 

 323,835  37,634,564 -- 37,634,564 -- شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة تضاريس نجد لألمن 

 35,711,044  24,410,395 -- -- 24,410,395 شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة االزدهار القابضة والشركات التابعة لها 

 6,151,468  2,515,805 -- -- 2,515,805 شركة ذات مسؤولية محدودة  أخرى، صافي 

  258,234,730 37,634,564 12,513,132 308,382,426  480,421,034 

        

 م2021مارس  31

 م2020سبتمبر  30المعامالت خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

  غير مراجعة

 م 2021مارس  31

 مراجعة
        

        النهائيالمعامالت مع المساهم 

 --  -- -- -- -- شركة مساهمة مقفلة  شركة فاس السعودية القابضة 

        الزميلة )الشركات التابعة للمساهم(المعامالت مع الشركة التابعة 

 218,982,570  -- -- -- -- شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة فاس القابضة للفنادق والشركات التابعة لها 

 81,369,641  189,858,440 -- -- 189,858,440 شركة مساهمة  شركة فواز عبدالعزيز الحكير والشركات التابعة لها 

 28,947,242  21,100,050 -- -- 21,100,050 شركة مساهمة  مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية والشركات التابعة لها  

 23,588,248  26,675,886 -- -- 26,675,886 شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة سلمان وأوالده القابضة ومشاركوها 

 8,855,548  5,333,943 -- -- 5,333,943 شركة ذات مسؤولية محدودة  ومشاركوها شركة مجد األعمال المحدودة 

 8,825,690  30,244,654 -- 30,244,654 -- شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة تضاريس نجد لألمن 

 6,741,667  19,162,401 -- -- 19,162,401 شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة االزدهار القابضة والشركات التابعة لها 

 1,973,038  1,667,457 29,199 -- 1,638,258 شركة ذات مسؤولية محدودة  أخرى، صافي 

  263,768,978 30,244,654 29,199 294,042,831  379,283,644 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 
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 عالقة وأرصدتها )يتبع( أطراف ذات معامالت مع  .10
 

 ج( الدفعات المقدمة لمقاول 

 

)المعروفة سابقاً باسم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه تمثل الدفعات المقدمة لمقاول المبلغ المدفوع مقدماً إلى شركة لنكس للمقاوالت  

 العقارية( مقابل إنشاء مجمعات تجارية، والتي تتفاوت مراحل إنجازها. 

 

 األرصدة  خدمات األعمال اإلنشائية المستلمة    

 العالقة  وضع األعمال  اسم الطرف ذو العالقة 

لفترة الستة أشهر  

  30المنتهية في 

 م 2021سبتمبر 

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

  30المنتهية في 

 سبتمبر  

 م 2020

 غير مراجعة 

سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

مارس   31

 م 2021

 مراجعة

         

 شركة لنكس للمقاوالت 

ذات مسؤولية  

 582,469,359  574,936,920 144,825,584  365,109,644 شركة شقيقة  محدودة  

         

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

 للمقاوالت )المعروفة سابقاً باسم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية(. 

 

 رأس المال .11
 

مليون    4,450م( زيادة رأس مال الشركة من  2019مارس    21هـ )الموافق  1440رجب    14اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في  

إلى   االنتهاء من كافة   4,750لاير سعودي  تم  للشركة.  العام األولي  الطرح  المستلمة من  المتحصالت  مليون لاير سعودي من خالل 

 م. 2020مارس  31دة رأس المال خالل السنة المنتهية في  اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيا

 

 عالوة اإلصدار  رأس المال  عدد األسهم  

 411,725,703 4,750,000,000 475,000,000 مراجعة - م 2021مارس  31الرصيد في  

 411,725,703 4,750,000,000 475,000,000 ة غير مراجع  -م  2021سبتمبر    30الرصيد في  

 

 احتياطيات  .12
 

 االحتياطي النظامي 

من صافي   ٪10احتياطي يتكون من    إثباتوفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية ونظام الشركة األساسي، يتعين على الشركة  

هذا االحتياطي على أساس   تجنيب من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. سيتم    ٪30ربح السنة حتى يبلغ هذا االحتياطي  

 القوائم المالية الموحدة السنوية. 

 

 االحتياطيات األخرى 

 لخدمة للموظفين.تشمل االحتياطيات األخرى احتياطي القيمة العادلة واحتياطي التحوط واحتياطي الربح/ الخسارة االكتوارية لمكافأة نهاية ا

 

 توزيعات أرباح .13
 

 م 2021سبتمبر  30

م  2021مارس    31م، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية عن النصف الثاني من السنة المنتهية في  2021أبريل    27في   .1

للسهم  0.75بمبلغ   بإجمالي مبلغ    لاير سعودي  توزيعات األرباح في  لاير سعودي  356,250,000وذلك  تم دفع  يوليو   15. 

 م.  2021

 

 م 2021مارس  31

لاير سعودي للسهم الواحد    0.50م، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نهائية قدرها  2021مارس    31المنتهية في  خالل السنة   .1

م( وتم 2020يوليو    13هـ )الموافق  1441ذو القعدة    22لاير سعودي وفقاً للقرار المؤرخ في    237,500,000بإجمالي مبلغ  

 31وقد قامت الشركة بدفع توزيعات األرباح خالل السنة المنتهية في  م. هذا،2020سبتمبر   30الموافقة من قبل المساهمين في 

 م.2021مارس 

 

  237,500,000لاير ـسعودي للـسهم الواحد بإجمالي مبلغ   0.50خالل الـسنة، قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية قدرها   .2

م(. هذا، وقد قامت الشركة بدفع 2020سمبر دي   29هـ )الموافق  1442جمادى األولى   14لاير سعودي وفقاً للقرار المؤرخ في 

 م.2021مارس  31توزيعات األرباح خالل السنة المنتهية في 
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 سلفقروض و .14
 

 

 إيضاح 

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

 مارس  31

 م 2021

 مراجعة 

     

 5,143,177,982  2,533,603,950  ( 1) تسهيل إسالمي لدى البنوك 

 1,837,482,270  5,114,660,321  ( 2)صكوك 

 6,980,660,252  7,648,264,271 ب  - 14 

     

 119,375,000  85,655,208  مطلوبات متداولة  -قروض وسلف 

 6,861,285,252  7,562,609,063  مطلوبات غير متداولة  -قروض وسلف 

  7,648,264,271  6,980,660,252 

 

 . معلومات عن مدى تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة والعملة األجنبية والسيولة  19يعرض اإليضاح 

 

 الشروط والسداد  (أ

 

بمبلغ  2019أبرمت المجموعة في نوفمبر   .1 اتفاقية تسهيل إسالمي طويل األجل مع بنوك محلية ودولية  مليون لاير   5,250م 

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

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

 سنوات(.   3مليون لاير سعودي )يستحق خالل  750متجددة بمبلغ 

 

تسدد القروض والسلف على دفعات نصف سنوية غير متساوية وتخضع ألسعار عموالت بناًء على سايبور/ اليبور زائداً سعر  

م، ومن أجل تقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت، أبرمت  2021مارس    31منتهية في  عمولة متفق عليه. خالل السنة ال

 .19المجموعة مبادالت معدالت ربح إسالمية لجزء من قرضها طويل األجل. لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح 

 

إيرادات اإليجار وأراضي ومباني عدة مجمعات تأمين ومتحصالت من  بوثائق  التسهيالت مضمونة  تزال إن  . ومع ذلك، ال 

اإلجراءات المتعلقة بتسجيل وثائق الضمان قيد المعالجة. تتضمن اتفاقيات التسهيل أعاله عدة تعهدات من بينها بعض الشروط  

 التي تنص على ضرورة االحتفاظ ببعض النسب المالية.  

 

 م.2021مارس  31تهية في وقد تم استخدام هذه التسهيالت بالكامل من قبل الشركة خالل السنة المالية المن 

 

المنتهية في   الفترة  البالغة  2021سبتمبر    30خالل  المجدولة  السنوية  إلى دفعات السداد نصف  مليون لاير    45م، وباإلضافة 

مليون    1,617مليون لاير سعودي مقابل تسهيل المرابحة، ومبلغ    202سعودي، فقد قامت الشركة بعمليات سداد طوعي بمبلغ  

 مليون لاير سعودي لسداد تسهيالت المرابحة المتجددة بالكامل.   750لاير سعودي مقابل تسهيل اإلجارة، ومبلغ 

 

 الصكوك:  .2

 

م، أنهت شركة صكوك المراكز العربية المحدودة )شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بغرض إصدار 2019نوفمبر    20في   •

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

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

ا في نهاية الخمس السنوات. وقد تتعرض  على دفعتين سنوياً وسيدفع المبلغ األصلي له  ٪5.375السنوي لهذه الصكوك بنسبة  

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

 

المحدودة )ـشركة ذات غرض خاص تم تأـسيـسها بغرض إـصدار   2م، أنهت ـشركة ـصكوك المراكز العربية 2021أبريل    7في   •

ونصــف  صــكوك دولية متوافقة مع أحكام الشــريعة بالدوالر األمريكي ذات اســتحقاق لمدة خمس ســنوات   الصــكوك( إصــدار

 0.2مليون لاير سـعودي( بقيمة اسـمية قدرها   2,437.5مليون دوالر أمريكي )ما يعادل   650" بمبلغ 2"شـهادات الصـكوك 

م، 2021يوليو  28بصــورة نصــف ســنوية.  في   ٪5.625مليون دوالر أمريكي لكل منها، وســتحق العائد الســنوي لها بنســبة 

مليون لاير ســعودي(    843.75مليون دوالر أمريكي )ما يعادل   225إضــافية بمبلغ   2أصــدرت الشــركة شــهادات الصــكوك  

. يتم ضمان هذه الشهادات من خالل عائدات إيجار بعض مراكز التسوق. وقد تتعرض شهادات الصكوك  ٪4.75بعالوة قدرها  

 اد المبكر وفقاً لخيار الشركة استناداً لبعض شروط معينة منصوص عليها في شهادة الصكوك. لالسترد
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 سلف )يتبع( قروض و .14
 

 تسوية القيمة الدفترية  (ب

 

 إيضاحات  

تسهيل إسالمي لدى  

 اإلجمالي   صكوك   البنوك 

   7,124,943,272     1,874,950,000    5,249,993,272   مراجع - م 2020أبريل  1الرصيد في 

   --   --  --   متحصالت مستلمة خالل السنة 

 (45,000,000)   --  (45,000,000)   المسدد خالل السنة 

 (1 )  5,204,993,272    1,874,950,000     7,079,943,272   

 (99,283,020)   (37,467,730)   (61,815,290)  ( 2) تكاليف معامالت غير مطفأة

   6,980,660,252     1,837,482,270    5,143,177,982   مراجعة - م 2021مارس  31الرصيد في  

 

 

 7,079,943,272  1,874,950,000  5,204,993,272  مراجع - م 2021أبريل  1الرصيد في 

 3,281,250,000  3,281,250,000  --  متحصالت مستلمة خالل الفترة 

 ( 2,613,750,000)  --  ( 2,613,750,000)  مدفوعات تمت خالل الفترة 

 (1 ) 2,591,243,272  5,156,200,000  7,747,443,272 

 ( 135,753,028)  ( 78,113,706)  ( 57,639,322) ( 2) تكاليف معامالت غير مطفأة

 36,574,027  36,574,027  -- ( 3) عالوة صكوك مؤجلة 

 7,648,264,271  5,114,660,321  2,533,603,950  ة غير مراجع  -م  2021سبتمبر    30الرصيد في  

 

 

 فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل القائمة:  .1

 

تسهيل إسالمي لدى   

 البنوك 

 

 اإلجمالي   صكوك 

      مراجعة  -م 2021مارس  31

 119,375,000  --  119,375,000 خالل سنة 

 1,944,376,272  --  1,944,376,272 من سنتين إلى خمس سنوات 

 5,016,192,000  1,874,950,000  3,141,242,000 أكثر من خمس سنوات 

 5,204,993,272  1,874,950,000  7,079,943,272 

      غير مراجعة -م  2021سبتمبر   30

 85,655,208  --  85,655,208 خالل سنة 

 2,655,204,167  1,874,950,000  780,254,167 من سنتين إلى خمس سنوات 

 5,006,583,897  3,281,250,000  1,725,333,897 أكثر من خمس سنوات 

 2,591,243,272  5,156,200,000  7,747,443,272 
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 سلف )يتبع( قروض و .14
 

 المعامالت غير المطفأة كما يلي: كانت حركة تكاليف  .2

 

تسهيل إسالمي لدى   

 البنوك 

 

 اإلجمالي   صكوك 

 109,200,195  47,709,478  61,490,717 م2020أبريل  1الرصيد في 

 8,659,934  --  8,659,934 أتعاب ترتيب مدفوعة 

 (16,228,785)  ( 8,963,487)  ( 7,265,298) اإلطفاء للسنة 

 ( 2,348,324)  ( 1,278,261)  ( 1,070,063) مرسملة أتعاب اتفاقيات 

 99,283,020  37,467,730  61,815,290 مراجعة - م 2021مارس  31الرصيد في  

      

 99,283,020  37,467,730  61,815,290 م2021أبريل  1الرصيد في 

 49,656,725  49,656,725  -- أتعاب ترتيب مدفوعة 

 ( 11,054,987)  ( 7,597,106)  ( 3,457,881) اإلطفاء للفترة 

 ( 2,131,730)  ( 1,413,643)  ( 718,087) أتعاب اتفاقيات مرسملة 

 135,753,028  78,113,706  57,639,322 ة غير مراجع  -م  2021سبتمبر    30الرصيد في  

 

 عالوة الصكوك المؤجلة  .3

 

القيمة االسمية للشهادة( ويتم إطفاءها على )أي    2تمثل العالوة المستلمة عند اإلصدار اإلضافي للصكوك   سعر اإلصدار ناقصاً 

 مدى عمر األداة باستخدام معدل الفائدة الفعلي في تاريخ اإلثبات األولي لألداة. فيما يلي بيان بالحركة:

 

تسهيل إسالمي لدى   

 البنوك 

 

 اإلجمالي   صكوك 

 --  --  -- ة مراجع - م 2021أبريل  1الرصيد في 

 ( 40,078,125)  ( 40,078,125)  -- إضافات: 

 3,504,098  3,504,098  -- اإلطفاء للفترة 

 ( 36,574,027)  ( 36,574,027)  -- ة غير مراجع  -م  2021سبتمبر    30الرصيد في  

 

 إيرادات   .15
 

 

 إيضاح 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في  

 سبتمبر  30

 م 2021

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 30المنتهية في 

 سبتمبر  

 م 2020

 غير مراجعة 

 885,316,240  934,046,906 ( 1) إيرادات اإليجار 

 44,778,108  39,891,929  إيرادات أتعاب اإلدارة والخدمات 

 9,324,993  31,400,130  عوائد إيجار

المفرطين في  دخل عموالت عن تقديم المنافع العامة للمستخدمين  

 2,382,222  استخدامها، صافي 

 

1,276,531 

  1,007,721,187  940,695,872 

 

 تشتمل إيرادات اإليجار على تكاليف صيانة وتأمين المجمعات المحملة على كل مستأجر من المستأجرين.  .1
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 إيرادات )يتبع(  .15
 

 المجموعة كمؤجر:  

تشغيلي بشأن محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بها والتي تتكون من مباني مختلفة. إن عقود اإليجار  أبرمت المجموعة عقود إيجار  

هذه هي لفترات تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات. تشتمل عقود اإليجار على بند يتيح زيادة قيمة اإليجار وذلك طبقاً لعقود اإليجار.  

 اإليجار المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء في نهاية الفترة المالية: فيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات  

 

 

 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في  

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2020

 غير مراجعة 

 1,834,647,297  1,752,424,810  خالل سنة 

 2,382,798,855  2,014,538,710  بعد سنة وأقل من خمس سنوات 

 473,667,304  424,696,386  أكثر من خمس سنوات 

  4,191,659,906  4,691,113,456 

 

 أخرى  تشغيلية إيرادات  .16
 

 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في  

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2020

 غير مراجعة 

 8,875,000  1,875,000  تعويضات مستلمة من المالك 

 3,097,454  1,318,274  دخل عموالت من الودائع البنكية

 --  999,000  ربح من إنهاء عقد إيجار 

 ( 173,084)  529,584  التغير في القيمة العادلة الستثمارات أخرى 

 --  429,474  ربح من موجودات محتفظ بها للبيع 

 3,053,971  117,973  إيرادات أخرى  

 72,953,029  --  تنازل عن إيجار في عقود إيجار 

 ( 1,601,910)  --  تكاليف معامالت استثمارات حقوق الملكية

  5,269,305  86,204,460 

 

 ربحية السهم  .17
 

السهم األساسية وذلك بقسمة الربح للفترة العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  يتم احتساب ربحية  

الربحية   بتعديل  المخفضة  السهم  احتساب ربحية  يتم  أسهم عادية.  تعتبر  األم  الشركة  أسهم  المالية حيث أن كافة  الفترة  المصدرة خالل 

للمتوسط   التي كان من المفترض أن تكون مستحقة على افتراض تحويل جميع  األساسية للسهم  العادية اإلضافية  المرجح لعدد األسهم 

 األسهم العادية المخفضة المحتملة. 

 

 

 

لفترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2021

 غير مراجعة 

لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2020

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2021

 غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2020

 غير مراجعة 

 261,783,960 218,176,466  109,025,588 91,569,658  الربح العائد للمساهمين العاديين 

 475,000,000 475,000,000  475,000,000 475,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 0.55 0.46  0.23 0.19  ربحية السهم األساسية والمخفضة 
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 القطاعات التشغيلية .18
 

التقارير   المالي مع عملية  للتقرير  تم مراجعتها من قبل  تتماشى أنشطة وأعمال المجموعة المستخدمة كأساس  التي  الداخلية والمعلومات 

نشاطات  المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تعتبر اإلدارة عمليات المجموعة ككل قطاعاً تشغيلياً واحداً ألن كافة الشركات التابعة تزاول  

 مماثلة.

 

وإجمالي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعمليات المجموعة ككل  يتم عرض إيرادات المجموعة ومجمل الربح والعقارات االستثمارية  

 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. 

 

 القيم العادلة وإدارة المخاطر  –دوات المالية األ .19
 

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة (أ

 

 تم تصنيف األدوات المالية على النحو التالي:

 

 إيضاحات  الموجودات المالية 

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

 مارس   31

 م 2021

 مراجعة

 635,669,921  814,437,076  نقد وما في حكمه 

 379,445,963  480,421,034 10 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

 247,870,806  259,820,806  ذمم مدينة

 22,500,000  22,500,000  موجودات غير متداولة أخرى 

 5,975,840  6,505,424 9 استثمارات أخرى 

  1,583,684,340  1,291,462,530 

 

     المطلوبات المالية 

 6,980,660,252  7,648,264,271 14 وسلف قروض  

 3,860,533,052  3,753,160,848  التزامات عقود إيجار 

 164,525,699  150,945,615  ذمم دائنة

 127,413,234  139,883,184  تأمينات من المستأجرين 

 162,319  --  10 مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة 

 172,573,386  242,338,171  مطلوبات أخرى 

  11,934,592,089  11,305,867,942 

 

 م:2021مارس  31م و 2021سبتمبر  30يعرض الجدول أدناه األدوات المالية الخاصة بالمجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة في 

 

 غير مراجعة -م  2021سبتمبر   30 

 

 القيمة الدفترية 

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

      الموجودات المالية 

      

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

      أدوات حقوق الملكية  -

 6,505,424 6,505,424 --  --  6,505,424 صندوق الجوهرة العقاري   

      
 

 مراجعة  -م 2021مارس  31 

 

 القيمة الدفترية 

 العادلة القيمة 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى 

      الموجودات المالية 

      

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

      أدوات حقوق الملكية  -

 5,975,840 5,975,840 -- --     5,975,840 صندوق الجوهرة العقاري   
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 األدوات المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  .19
 

 كأدوات تحوطالمشتقات المصنفة  (ب

 

مليون لاير    300مليون دوالر أمريكي )ما يعادل    80احتفظت المجموعة بمقايضات معدالت ربح/ عموالت إسالمية بقيمة اسمية قدرها  

يعرض الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة   سعودي( لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العموالت مقابل تمويل طويل األجل. 

مخاطر  التي تم تسجيلها كقيمة عادلة سالبة. تعتبر القيم األسمية مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة وال تعتبر مؤشراً على  و

 السوق وال مخاطر االئتمان. 

 

 القيمة العادلة  أداة التحوط  وصف البنود المتحوط لها 

سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

مارس   31

 م 2021

 مراجعة

      

 مدفوعات العموالت على القرض بمعدل متغير

مقايضات 

 1,082,698  1,003,043 بالقيمة السالبة معدالت الفائدة

      

 

تتطلب هذه   للمقابل. ومع ذلك،  تحويل  أو عدم  قليل  تحويل  للوعود مع  المشترك  التبادل  فقط  الغالب، عند نشأتها  المشتقات، في  تتطلب 

شتقات األدوات درجة عالية من الرفع المالي وهي تقلبات قليلة جداً في القيمة. إن التغيرات القليلة نسبياً في قيمة السعر المتعلق بعقد الم

 أن يكون لها تأثيراً هاماً على الربح أو مكون حقوق الملكية بالمجموعة.  يمكن 

 

م. يمثل احتياطي تحوط  2021سبتمبر   30تمثل القيم العادلة لتحوط التدفقات النقدية القيم السوقية لمقايضات معدالت ربح إسالمية كما في  

 من تحوط التدفقات النقدية. التدفقات النقدية المدرج ضمن االحتياطيات األخرى الجزء الفعال 

 

 أهداف إدارة المخاطر المالية (ج

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية: 

 

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السيولة  •

 مخاطر السوق )تشمل مخاطر أسعار العمولة، ومخاطر العقارات، ومخاطر العملة(  •

 مخاطر إدارة رأس المال  •

 

تمويل شراء  تتكون   بالمجموعة هو  الخاصة  القروض  الرئيسي من  الغرض  إن  القروض.  للمجموعة من  الرئيسية  المالية  المطلوبات 

وتطوير محفظة العقارات االستثمارية للمجموعة. ويوجد لدى المجموعة ذمم مدينة ومبالغ مستحقة إلى/من أطراف ذات عالقة والتزامات  

 دة لدى البنوك التي تنشأ مباشرة من عملياتها. عقود إيجار وذمم دائنة ونقد وأرص

 

 مخاطر االئتمان  .1

 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية أو عقد عميل مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية. 

 الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطة التأجير، بما في ذلك 

 

يف تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إلزام المستأجرين بدفع اإليجارات مقدماً. يتم تقييم الجودة االئتمانية للمستأجر، وفق برنامج تصن 

بانتظام القائمة  المستأجرين  يتم مراقبة ذمم  إبرام عقد اإليجار.  النقاط، عند  لمخاطر  ائتماني مبني على  للتعرض  الحد األقصى  يمثل   .

 االئتمان، بتاريخ التقرير، القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية.

 

 يتم االحتفاظ باألرصدة والودائع لدى البنوك لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني خارجي جيد. 

 

 الذمم المدينة

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

  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. 
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 ادلة وإدارة المخاطر )يتبع( األدوات المالية والقيمة الع .19
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  (ج

 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  .1

 

 الذمم المدينة )يتبع(

 

تقوم كل منشأة داخل المجموعة بإنشاء سياسة ائتمان يتم بموجبها تحليل كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل عرض 

القوائم المالية ومعلومات الصناعة وفي بعض الحاالت مرجعيات بنكية.  فحص شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمنشأة. تشتمل  

م مراجعة االئتمان الممنوح لكل عميل بشكل دوري. تقلل المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل عرض حدود ائتمانية  يت 

 والتي تكون عادةً ال تتجاوز ثالثة أشهر كمتوسط. 

 

للتاريخ يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم االئتمانية  بالعمالء،  المتعلقة  التجاري مع المجموعة ومدى    وعند مراقبة مخاطر االئتمان 

 وجود صعوبات مالية سابقة لديهم. 

 

بين  الفروقات  لتعكس  بعوامل عددية  المعدالت  تم ضرب هذه  الفعلية.  التاريخية  االئتمانية  الخسائر  إلى خبرة  الخسارة  تستند معدالت 

ية ورلية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى  الظروف االقتصادية خالل السنة التي تم فيها جمع البيانات التاريخية والظروف الحال

 األعمار المتوقعة للذمم المدينة. وتستند العوامل العددية إلى معدالت البطالة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع. 

 

مستحقة من العمالء بعدها  يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة ال

م.  إن الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة المستحقة من  2021سبتمبر  30تعديلها بنسبة الخسارة بافتراض التعثر في السداد كما في 

 م هي قبل تعديل الخسارة بافتراض التعثر في السداد.  2021مارس  31العمالء كما في 

 

 م 2021سبتمبر   30 

 مراجعة غير 

إجمالي القيمة   

  الدفترية 

المتوسط المرجح 

  للخسارة 

نسبة مخصص  

 الخسارة )٪( 

 ٪ 10.1  5,922,301  58,574,899 يوماً  90–0

 ٪ 15.9  8,964,865  56,386,520 يوماً   180 – 91

 ٪ 17.6  9,226,689  52,463,173 يوماً   270 – 181

 ٪ 25.8  10,378,204  40,193,990 يوماً   360 – 271

 ٪ 33.3  12,080,107  36,255,493 يوماً   450 – 361

 ٪ 40.0  12,201,422  30,488,715 يوماً   540 – 451

 ٪ 49.7  17,141,358  34,468,327 يوماً   630 – 541

 ٪ 56.7  17,006,199  30,004,217 يوماً   720 – 631

 ٪ 86.5  88,822,178  102,728,795 يوماً   720أكثر من 

 441,564,129  181,743,323   

 

 م  2021مارس  31 

 مراجعة

إجمالي القيمة   

  الدفترية 

المتوسط المرجح 

  للخسارة 

نسبة مخصص  

 الخسارة )٪( 

 ٪ 18.6  11,979,514  64,458,039 يوماً  90–0

 ٪ 21.2  13,583,431  64,170,804 يوماً   180 – 91

 ٪ 23.5  15,447,076  65,728,423 يوماً   270 – 181

 ٪ 33.5  15,462,182  46,139,512 يوماً   360 – 271

 ٪ 44.2  20,135,619  45,558,472 يوماً   450 – 361

 ٪ 53.0  20,073,473  37,876,023 يوماً   540 – 451

 ٪ 59.8  19,005,528  31,807,854 يوماً   630 – 541

 ٪ 68.5  16,973,898  24,792,400 يوماً   720 – 631

 ٪ 100.0  51,387,492  51,387,492 يوماً   720أكثر من 

 431,919,019  184,048,213   

 

  



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 األولية الموحدة المختصرة )يتبع( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 األدوات المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  .19
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  (ج

 

 مخاطر االئتمان )يتبع(  .1

 

 أطراف ذات عالقة المستحق من 

يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير، على أساس فردي لألطراف ذات العالقة الرئيسية. يتمثل الحد األقصى للتعرض  

(.  ب-10  )يُرجى الرجوع إلى إيضاحلمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير في القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

ال تقوم المجموعة باالحتفاظ بأي ضمانات. يتم هذا التقييم في كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة وفحص  

السوق الذي تعمل فيه هذه األطراف ذات العالقة. تقوم المجموعة بتقييم المخاطر المتعلقة بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  

 أنها منخفضة، حيث أن الغالبية العظمى من األطراف ذات العالقة مملوكة من قبل نفس المساهمين.ب 

 

 األدوات المالية والودائع النقدية 

ياسة  تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة في الشركة األم النهائية وفقاً لس

موعة. يتم إيداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. ال تعتبر المجموعة نفسها معرضة لتركيزات مخاطر  المج

  االئتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزها المالي.



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )يتبع( 

 م 2021سبتمبر  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 األدوات المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  .19
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  (ج

 

 مخاطر السيولة  .2

 

ل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة، وذلك تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شك

بالتزام بأن لديها سيولة كافية للوفاء  تعتقد اإلبالتأكد، قدر المستطاع،  العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة.  العادية وغير  بأن اتها حال استحقاقها خالل الظروف  دارة 

لوبات المتداولة )فيما عدا المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة ألنه يمكن المجموعة ال تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالسيولة، وتحتفظ بحدود ائتمان مختلفة. وبمقارنة المطلوبات المالية المدرجة ضمن المط

 ورة معقولة بين هاتين الفئتين. تأجيلها في حالة وجود نقص في السيولة( مع الموجودات المالية التي تشكل جزءاً من الموجودات المتداولة، فإنه يبدو بأنه يوجد تحوط بص 

 

 استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة. ويلخص الجدول التالي 

 

  من سنة إلى سنتين  شهرا   12إلى  6من   أشهر  6أقل من  القيمة الدفترية  االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

 5من سنتين إلى 

 اإلجمالي   سنوات  5أكثر من   سنوات 

             غير مراجعة  -م  2021سبتمبر  30

 150,945,615  --  --  --  --  150,945,615 150,945,615 ذمم دائنة 

 139,883,184  182,759  28,920,568  30,728,907  22,762,744  57,288,206 139,883,184 تأمينات من المستأجرين 

 242,338,171  --  --  --  --  242,338,171 242,338,171 مطلوبات أخرى 

 6,148,453,659  4,645,827,736  663,228,648  337,152,429  159,816,819  342,428,027 3,753,160,848 التزامات عقود إيجار

 9,594,792,700  5,251,509,524  3,434,502,308  479,531,799  223,273,245  205,975,824 7,648,264,271 قروض وسلف 

 11,934,592,089 998,975,843  405,852,808  847,413,135  4,126,651,524  9,897,520,019  16,276,413,329 

             مراجعة   -م 2021مارس  31

 164,525,699  --  --  --  --  164,525,699 164,525,699 ذمم دائنة 

 162,319  --  --  --  --  162,319 162,319 مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة 

 127,413,234  579,165  30,650,403  38,219,100  17,671,107  40,293,459 127,413,234 تأمينات من المستأجرين 

 172,573,386  --  --  --  --  172,573,386 172,573,386 مطلوبات أخرى 

 6,312,915,600   4,453,033,818   1,011,471,503    326,538,899  157,833,637   364,037,743 3,860,533,052 التزامات عقود إيجار

 8,458,522,861  3,449,478,272  4,204,876,875  430,030,285  202,685,196  171,452,233 6,980,660,252 قروض وسلف 

 11,305,867,942 913,044,839  378,189,940  794,788,284  5,246,998,781  7,903,091,255  15,236,113,099 

 



 )شركة مساهمة سعودية( شركة المراكز العربية 
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 المالية والقيمة العادلة وإدارة المخاطر )يتبع( األدوات  .19
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  (ج

 

 مخاطر السوق  .3

 

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمالت ومعدالت الفائدة التي تؤثر على ربح المجموعة  

إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق العائد  أو قيمة ملكيتها لألدوات المالية. تهدف  

 األمثل.

 

 مخاطر معدالت العموالت 

مخاطر معدل العمولة تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت العموالت السائدة في السوق.  

سبتمبر   30موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بعمولة، لكن يوجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما في    ال يوجد لدى المجموعة

م. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدالت العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في معدالت العموالت بصورة  2021مارس  31م و 2021

 مستمرة.

 

بالتغير المحتمل المعقول، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى الثابتة، على ربح المجموعة قبل الزكاة  يعرض الجدول أدناه تأثر المجموعة  

 )من خالل التأثير على القروض المرتبطة بمعدل متغير(: 

 

الربح/ )الخسارة( من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  

  المختصرة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في  

 سبتمبر   30

 م 2021

  غير مراجعة 

لفترة الستة أشهر  

 المنتهية في 

 سبتمبر   30

 م 2020

 غير مراجعة 

     الدين بعمولة متغيرة: 

 (71,249,433)  ( 77,474,433)  نقطة أساس  100سايبور + 

 71,249,433  77,474,433  نقطة أساس  100 - سايبور 

 

 مخاطر العقارات 

 المرتبطة بالمحفظة العقارية: حددت المجموعة المخاطر التالية 

 

في   • الخبرة  ذوي  من  بمستشارين  المجموعة  وتستعين  التخطيط.  عملية  في  تأخيراً  هناك  كان  إذا  التطوير  مشاريع  تكاليف  تزيد  قد 

 متطلبات التخطيط المحددة في موقع المشروع من أجل الحد من المخاطر التي قد تنشأ في عملية التخطيط. 

بها.  قد يصبح   • المرتبطة  مما يسبب خسائر جوهرية في إيرادات اإليجار وانخفاض في قيمة الممتلكات  مستأجر رئيسي ما متعثراً 

وللتقليل من هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين، وتقرر مستوى الضمان المطلوب وذلك  

 انات. من خالل تأمينات اإليجار أو الضم

 

 مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العملة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تنشأ مخاطر العمالت 

مدرجة  من الموجودات والمطلوبات المثبتة والمدرجة بعمالت تختلف عن عملة نشاط المجموعة. لدى المجموعة بعض المطلوبات المالية ال

 بالدوالر األمريكي والتي ال تتعرض لمخاطر عملة هامة حيث أن عملة نشاط المجموعة مربوطة بالدوالر األمريكي.

 

 مخاطر إدارة رأس المال  .4

 

التطورات  تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على رأسمال فعال من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة  

 المستقبلية ألعمالها. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال المستخدم ومستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين. 

 

 تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في: 

اال .1 يمكنها  بحيث  االستمرارية  لمبدأ  وفقاً  االستمرار  على  المنشأة  قدرة  على  ومنافع الحفاظ  للمساهمين  عوائد  تقديم  في  ستمرار 

 ألصحاب المصالح اآلخرين، و 

 توفير عائد كافي للمساهمين. .2
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  .20
 

م، تلقت المجموعة خطاب طلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( تطالب فيه  2021مارس    31خالل السنة المنتهية في  

بمبلغ   قيمة مضافة إضافية  قدرها    مليون لاير سعودي  24.6بضريبة  ديسمبر    31للفترة حتى    مليون لاير سعودي  40.8وغرامات 

 الهيئة. تم التنازل عن الغرامات من قبلالمجموعة،  من االعتراض بناًء على م.2019
 

بموجب االعتراض. ومع ذلك، ال تزال هيئة الزكاة   مليون لاير سعودي  24.6وقد اعترضت المجموعة على الطلب وأودعت مبلغ  

ارة واالستشاري المستقل الذي  والضريبة والجمارك تراجع الردود والمستندات المؤيدة التي قدمتها المجموعة. وبناًء على تقييمات اإلد

يتعامل مع االعتراض، فإن المجموعة تشعر باالرتياح ألن لديها مستندات كافية لدعم االعتراض، وبالتالي، تتوقع فإنها تتوقع أن تقوم 

موجب االعتراض  الهيئة بإلغاء التزام ضريبة القيمة المضافة اإلضافي. ولذلك، لم يتم تسجيل أي مخصص وتم تصنيف المبلغ المدفوع ب 

 ضمن المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى. 
 

لاير   304,233م:  2021)   لاير سعودي    304,233م، لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة بمبلغ  2021مارس    31كما في  

 سعودي( تم إصدارها من خالل بنك محلي.  
 

 إيضاح  

 م 2021سبتمبر   30

 غير مراجعة 

 م 2021مارس  31

 مراجعة

    االلتزامات 

 3,622,612,328 3,595,668,418 ( أ) التزامات تتعلق بالمشاريع تحت التنفيذ

 68,856,933 68,856,933 1 التزامات االستحواذ على االستثمار

 

 (   تتعلق هذه االلتزامات بإنشاء مراكز تسوق في المملكة العربية السعودية. أ)
 

 19- تأثير فيروس كوفيد .21
 

م، في تعطل جوهري في القطاعين االقتصادي والتجاري بشكل عام على كال  2020، التي بدأت منذ أوائل سنة 19- تسببت جائحة كوفيد 

والمحلي. قامت حكومة المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات التحفيز وأطلقت مبادرات لدعم االقتصاد للحد من المستويين العالمي  

م عن حزم لتخفيض اإليجارات وتقديم الدعم، وعرضت التنازل عن 2020مايو    21التبعات السلبية لهذه الجائحة. أعلنت الشركة في  

ورسوم   عليه  المتعاقد  األساسي  من  اإليجار  المستأجرين  لجميع  )2020مارس    16الخدمة  أسابيع  ستة  ولمدة  بالنسبة   45م  يوًما(. 

للمستأجرين الذين تم إغالق متاجرهم إلزامياً بموجب قرار حكومي، فسيستفيدون أيضاً من برنامج تخفيض اإليجارات بدءاً من تاريخ  

م. وعالوة على ذلك، سيتم إيقاف جميع الزيادات 2020يونيو    30  (2( تاريخ رفع اإلغالق أو )1اإلغالق الحكومي وحتى األقرب لـ )

 م.2021م و 2020على العقود لعامي 
 

والذي سيتم إطفاءه على مدى    مليون لاير سعودي    579م، وافقت اإلدارة على خصم إجمالي قدره  2021مارس    31وعليه، وكما في  

م هو  2021سبتمبر    30الفترة المتبقية من عقود اإليجار مع المستأجرين. يبلغ تأثير اإلعفاء من اإليجار لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 مليون لاير سعودي(.  241م: 2021مارس  31) مليون لاير سعودي  93,9
 

رات التي تؤثر على أنشــطتها ومع ذلك، وبســبب عدم القدرة على تحديد الفترة الزمنية تواصــل إدارة المجموعة دراســة ومتابعة المتغي 

تقبل، فإنه من الصـعب حالياً تحديد حجم ومدى التأثير المالي  لهذه الجائحة والتدابير واإلجراءات االحترازية بـشأن ما ـسيحدث في المـس

ــدار هذه القوائم الما ــرة. ومع ذلك، ال تتوقع إدارة المجموعة أي بدقة على نتائج المجموعة حتى تاريخ إص لية األولية الموحدة المختص

 تداعيات سلبية مستقبلية كبيرة تتعلق بقدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة.
 

 األحداث الالحقة .22
 

شركة فاس الب القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بغرض قيادة المبادرات    بإنشاءالمجموعة    قامت

وستتم    منشأةعلى ال  هامالمجموعة تأثير    ستمارس  .الرقمية المشتركة لشركة المراكز العربية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

 .2021ديسمبر  31في  المنتهيةفترة الثالثة أشهر من  ابتداءً شركة زميلة  على أنها المحاسبة عنها
 

م، أعلنت شركة المراكز العربية عن االكتمال الناجح لنقل أسهم منصة التجارة اإللكترونية "فوغا كلوسيت" إلى  2021أكتوبر    18في  

 نقل األسهم المستحوذ عليها  بصدد  المجموعة إن يت.من رأس مال فوغا كلوس ٪25.5مليون لاير سعودي تمثل  68.9بقيمة  المجموعة

 . القابضة فاس الب  شركة إلى
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  .23
 

نوفمبر   11  هـ )الموافق1443  ربيع اآلخر  6  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة في

 م(.2021
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