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 معلومات حول الشركة والنشاطات .1
 

ً بالمملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة(، وهي شركة  مساهمة  شركة المراكز العربية )"الشركة"( )تأسست سابقا
م. الشركة مسجلة في مدينة الرياض، المملكة العربية  2019مايو    22سعودية وأدرجت في السوق المالية السعودية اعتباراً من  

م(. يقع المكتب 2005مايو  15هـ )الموافق 1426ربيع الثاني  7بتاريخ  1010209177السعودية بالسجل التجاري رقم 
 ، المملكة العربية السعودية. 11333، الرياض 341904 الرئيسي المسجل في حي النخيل، ص.ب. 

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

لمباني السكنية والتجارية ويشمل  إلقامة المباني عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وأعمال المقاوالت ل
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. 
 

 31م و 2019ديسمبر  31ت التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في فيما يلي بياناً بالشركا
 م:2018ديسمبر  31م و 2019مارس 

  
 ٪نسبة الملكية  

 مباشرة  ( 1اسم الشركة التابعة )
غير 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 ( 2شركة 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)
 ضمن المجموعة.   شركات تابعة أخرىإن الملكية غير المباشرة مملوكة من خالل  ( 2)

 
هـ )الموافق  1441جمادى اآلخرة  10تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة في 

 م(. 2020فبراير  4
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 أسس اإلعداد والعرض .2
 

 المعايير المحاسبية المطبقة 
 

التقرير المالي األولي المعتمد في المملكة    34المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم  

م 2019مارس  31مالية الموحدة للسنة السابقة للمجموعة كما في  المالية الولية الموحدة المختصرة جنبا إلى جنب مع القوائم ال
 ً   )"القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة"(. وال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفقا

 أنه قد تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إال
مختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعد جوهرية لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالية  

 الموحدة السنوية األخيرة. 
 

شرحاً عن أهم التغييرات التي   4. يتضمن اإليضاح 16ي هذه السنة األولى التي يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المال
 طرأت من القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة. 

 
 أسس القياس وعملة العرض والنشاط 

 
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات األخرى بالقيمة  

. تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة  المتوقعةالعادلة ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان 
 للاير السعودي الذي يعتبر عملة النشاط للمجموعة. المختصرة با

 
 أسس التوحيد 

 
 الشركات التابعة ( أ

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

الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير  تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على 
الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على  

ت والمطلوبات  الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجودا 
واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في القوائم المالية األولية الموحدة  

 المختصرة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
 

مساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة حتى  على بند من بنود الدخل الشامل اآلخر الربح / الخسارة وكل  يتم توزيع
الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات  في رصيد وإن أدى ذلك إلى عجز 

تم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. وي 
شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة  

 بالكامل عند التوحيد. 
 

 ( كما يبين أيضاً نسب الملكية. 1تم عرض قائمة بالشركات التابعة في اإليضاح )
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 أسس اإلعداد والعرض )يتبع( .2
 

 أسس التوحيد )يتبع( 
 

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

 السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بما يلي: 
 

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

 التوقف عن إثبات القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.  •

 التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.  •

 إثبات القيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم. •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.  •

 أي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة؛ و إثبات  •

إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة   •
ة بشكل مباشر ببيع المختصرة أو األرباح المبقاة، متى كان ذلك مناسباُ، ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموع

 الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. 
 
عندما تتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار في شركة تابعة بسبب فقدان السيطرة، يعاد قياس أي حصة محتفظ بها في المنشأة  

الموحدة المختصرة. تصبح هذه القيمة العادلة  بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الربح أو الخسارة 
القيمة الدفترية األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي  

جموعة قد قامت مباشرة  مبالغ مثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنها كما لو أن الم 
باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة. وقد يعني هذا أن المبالغ التي تم إثباتها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة  

 تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة. 
 

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

المختصرة وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة وقائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق  
 الملكية الموحدة المختصرة. 

 
 الزميلة  ات الشرك ( د

تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في    الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي
قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.  

 ة حقوق الملكية بعد إثباتها في األصل بالتكلفة. تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريق
 

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

ي أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها لما  االستثمارات في األصل بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة ف
بعد االستحواذ في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة، وحصة المجموعة من الحركات في بنود الدخل الشامل اآلخر  

 للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة، إن وجدت. 
 

 ة أو المستحقة من الشركات الزميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار. يتم إثبات توزيعات األرباح المستلم
 

ال تقوم المجموعة باالعتراف بأي خسائر إضافية عندما تساوي أو تتجاوز حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة  
أخرى غير مضمونة إال إذا تكبدت التزامات  المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصتها في المنشأة بما فيها ذلك أي مستحقات  

 . األخرى  أو قامت بعمل دفعات نيابة عن المنشأة
 

تحذف األرباح غير المحققة، إن وجدت، عن المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في هذه الشركة.  
م  ل. كذلك يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم تقد ِّ  العملية دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحوَّ
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 أسس اإلعداد والعرض )يتبع( .2
 

 أسس التوحيد )يتبع( 
 

يتم إدراج الشهرة، إن وجدت، المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي  
 تها. للتأكد من وجود انخفاض في قيم

 
يتم إظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة خارج  

 الربح التشغيلي.
 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمار  
الشركة الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار  في  

في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة  
رداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ "حصة في أرباح شركة زميلة  بالفرق بين القيمة القابلة لالست 

 "في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة. 
 

وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات أي  
رق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد  ف

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة. 
 

حصة تناسبية فقط من المبالغ   إذا ما تم تخفيض حصة الملكية في الشركة الزميلة ومازال هناك تأثيراً هاماً، يتم إعادة تصنيف
 المثبتة سابقاً في بنود الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة، حسبما هو مالئم. 

 

 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة   .3
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  إن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفقاً  
يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة 

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

إن األحكام الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من  
التقدير مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة، باستثناء األحكام الهامة الجديدة المتعلقة بحساب عقود  

 . 4، والتي تم شرحها في اإليضاح رقم 16يجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي اإل
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   .4
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مماثلة لتلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة  
م، باستثناء ما هو مبين أدناه الذي يتعلق بتطبيق المعايير  2019مارس  31جموعة كما في وللسنة المنتهية في السنوية للم 

 م.2019يناير  1المحاسبية الجديدة السارية اعتباراً من 
 

السنوية للمجموعة كما في  كما يتوقع أن يتم إظهار التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية في القوائم المالية الموحدة 
 م.2020مارس  31وللسنة المنتهية في 

 
م. هناك عدد من المعايير الجديدة 2019أبريل  1عقود اإليجار اعتباراً من  16طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي 
وائم المالية األولية الموحدة  م ولكن ليس لها تأثير جوهري على الق 2019يناير  1األخرى التي يسري مفعولها اعتباراً من 

 المختصرة للمجموعة. 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   .4
 

للمستأجرين نموذجاً واحداً لالحتساب في المركز المالي. ونتيجة لذلك، فقد قامت المجموعة    16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  
لتي تمثل حقوقها في استخدام الموجودات ذات الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار  كمستأجر بإثبات موجودات حق االستخدام ا

 . اإليجارالذي يمثل التزامه بسداد دفعات 
 

باستخدام منهج األثر الرجعي المعدل. وعليه، لم يتم تعديل معلومات   16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  -م 2018المقارنة المعروضة لسنة  والتفسيرات ذات   17أي يتم عرضها كما تم إدراجها سابقا
 عنها كما يلي: اإلفصاحت في السياسة المحاسبية يتم العالقة. إن تفاصيل التغيرا

 
 تعريف عقد اإليجار  ( أ

كانت المجموع في السابق تحدد عند بدء العقد ما إذا كان الترتيب عقد إيجار أو يحتوي عقد إيجار بموجب تفسير لجنة تفسيرات  
، تجري المجموعة تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد  16. وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 4المعايير الدولية للتقرير المالي 

، يعتبر العقد 16هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار استناداً إلى تعريف عقد اإليجار. وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 رة معينة بمقابل. عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفت 

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

فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود إيجار.    16تمثل المعامالت عقود إيجار. وقامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  
وتفسير لجنة تفسيرات المعايير   17يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي لم 

حول ما إذا كان هناك عقد إيجار. وبالتالي، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي   4الدولية للتقرير المالي 
 م أو بعد ذلك التاريخ. 2019أبريل  1لعقود المبرمة أو التي تم تغييرها في فقط على ا 16للتقرير المالي 

 
 كمستأجر  ( ب

بصفتها مستأجر، قامت المجموعة في السابق بتصنيف عقود اإليجار كعقود تأجير تشغيلي أو تمويلي استناداً إلى تقييمها حول  
افع التي ترتبط بملكية األصل األساسي إلى المجموعة.  ما إذا كان عقد اإليجار يقوم بالتحويل الجوهري لجميع المخاطر والمن 

، تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقد اإليجار لمعظم  16وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 أي أن عقود اإليجار تلك هي داخل قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة.  -عقود اإليجار 

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

، قامت المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات  17تصنيفها كعقود تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  
 عقود اإليجار. 

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

االستخدام مبدئياً بالتكلفة والحقاً بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة لالستهالك واالنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها لبعض عمليات  
 إعادة قياس التزام عقد اإليجار.  

 
د اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد، ويتم خصمه  يتم قياس التزام عق

باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، معدل االقتراض اإلضافي  
 عدل االقتراض اإلضافي كمعدل الخصم. للمجموعة. وبشكل عام، تستخدم المجموعة م

 
يتم زيادة التزام اإليجار الحقاً بتكلفة الفائدة على التزام اإليجار وينخفض بسداد دفعات اإليجار. يتم إعادة القياس عندما يكون  

تغير في تقدير المبلغ  هناك تغير في مدفوعات عقود اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو السعر، إذا كان هناك 
المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو كيفما كان ذلك مناسباً، إذا كان هناك تغيير في تقييم ما إذا كان سيتم خيار شراء  

 أو ممارسة خيار تمديد بصورة معقولة مضموناً أو ضمان عدم ممارسة خيار إنهاء بشكل معقول،
 

  كمؤجر  ( ج

قارها االستثماري. قامت المجموعة بتصنيف عقود اإليجار هذه كعقود إيجار التشغيلية. إن السياسات  تقوم المجموعة بتأجير ع
. ال يتعين على  17المحاسبية المطبقة على المجموعة بصفتها كمؤجر ال تختلف عن تلك الوارد بموجب معيار المحاسبة الدولي  

لعقود اإليجار التي تتصرف بموجبها كمؤجر.    16لي للتقرير المالي  المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى المعيار الدو
وض في   15ومع ذلك، فقد قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  "اإليراد من العقود مع العمالء" لتوزيع العِّ

 العقد على كل عقد إيجار وعلى كل مكون ال يمثل عقد إيجار. 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .4
 

 التحول  ( د

 

ً عقود إيجار األراضي كعقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي  . تشمل هذه أراضي  17صنفت الشركة سابقا

المصنفة كعقود إيجار  سنة. عند التحول، بالنسبة لعقود اإليجار    30إلى    15األسواق. تستمر عقود اإليجار عادة لمدة تتراوح من  

، تم قياس التزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات عقود اإليجار المتبقية  17تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

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

على عقود اإليجار المصنفة في   16التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي قامت المجموعة باستخدام الوسائل العملية 
 . 17السابق كعقود تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 
 شهراً من فترة عقد اإليجار.   12عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار التي تقل عن  إعفاءتطبيق  -
 استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي.  -
 على خيارات تمديد أو إنهاء عقد اإليجار. استخدام التجارب السابقة عند تحديد فترة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي  -

 أثر التحول 
 

عند قياس التزامات عقود اإليجار، قامت المجموعة بخصم مدفوعات عقود اإليجار باستخدام معدل االقتراض المتدرج الخاص  
 م.  2019أبريل  1بها في 

 
 لاير سعودي  الموجودات:                                                                                                

 3,685,554,416 موجودات حق االستخدام                                                       
 ( 108,239,236) مدفوعات مقدماً  
 885,156 إيرادات مستحقة 

 3,578,200,336 األثر اإلجمالي على الموجودات                                                              

  
  المطلوبات: 

 4,105,047,274 التزام عقد اإليجار  
 ( 526,846,938) إيجارات مستحقة  

 3,578,200,336 األثر اإلجمالي على المطلوبات 

  

 --  حقوق الملكية األثر اإلجمالي على 

 
 

   م 2019ديسمبر    31المنتهية في   على الفترة األثر 

   موجودات حق االستخدام 

 3,685,554,416  م2019أبريل  1الرصيد كما في 
 118,025,715  إضافات خالل الفترة 

   االستهالك المحمل للفترة: 

 (  118,385,695)  تكلفة اإليرادات  -

 (  2,892,931)  وإدارية مصروفات عمومية   -

 ( 45,638,687)  استهالك مرسمل لمشاريع تحت اإلنشاء  

 3,636,662,818  الرصيد في نهاية الفترة 

   التزامات عقود إيجار 

  4,105,047,274  م2019أبريل  1الرصيد كما في 

 118,025,715  إضافات خالل الفترة 

 (  188,679,986)    إيجارمدفوعات عقود 

 ( 370,000)  خصومات 

 82,960,272  مصروفات فوائد للفترة

 71,842,960  فائدة مرسملة لمشاريع تحت اإلنشاء  

 4,188,826,235  الرصيد في نهاية الفترة 
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 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد .5
 

الواردة أدناه، ال يُتوقع أن يكون لها تأثير مهم على القوائم المالية األولية  في حال تم تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات 
 الموحدة المختصرة للمجموعة. 

 

 المعايير الجديدة والتعديالت  تاريخ السريان 

 م2020يناير  1

 تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي

 ( 3)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي تعريف األعمال  

 ( 8ومعيار المحاسبة الدولي   1تعريف المواد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

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

 متاح
 للتطبيق

 االختياري/تاريخ
 سريان مؤجل 

 إلى أجل 
 غير مسمى

مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو المشروع المشترك  بيع أو 
 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي   10)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .6
 

على أنها ذات عالقة بالمجموعة، إذا كان لدى    ألغراض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة، يتم اعتبار األطراف
المجموعة القدرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على السيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير هام على الطرف عند  
اتخاذ قرارات مالية وتشغيلية والعكس، أو عندما تخضع المجموعة والطرف لسيطرة مشتركة أو تأثير هام مشترك. قد تكون  

طراف ذات العالقة أفراداً أو منشآت. األرصدة والمعامالت بين الشركة والشركات التابعة لها، والتي تمثل أطراف ذات  األ
 عنها في هذا اإليضاح.  اإلفصاح عالقة ضمن المجموعة، تم استبعادها عند التوحيد ولم يتم 

 
 الشركة األم   6-1

 
 

 النوع  االسم 
 الشركة األم النهائية  شركة فاس السعودية القابضة 
 الشركة األم المباشرة  شركة فاس العقارية المحدودة 

 
 الشركات التابعة   6-2

 
 . 1الحصص في الشركات التابعة في اإليضاح  عرضتم 

 
 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  6-3

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

 

لفترة التسعة أشهر   
  31المنتهية في 

 ديسمبر  
 م 2019

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في

 ديسمبر 31
 م2018 

 
 )غير مراجعة(  

 لاير سعودي 
 )مراجعة(  

 لاير سعودي 
     

 519,752  4,896,999  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 8,295,945  13,256,733  الرواتب والمزايا قصيرة األجل 

 8,815,697  18,153,732  إجمالي مكافآت اإلدارة العليا 
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 مع األطراف ذات العالقة )يتبع(واألرصدة المعامالت  .6
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  6-4
 

شروط تلك المعامالت من قبل   تم اعتمادقامت المجموعة خالل الفترة بإجراء معامالت مع أطراف ذات عالقة. 
 اإلدارة/مجلس اإلدارة خالل السياق االعتيادي لألعمال. فيما يلي المعامالت الهامة والمبالغ المتعلقة بها: 

 
لفترة التسعة   

أشهر المنتهية في  
 ديسمبر  31

 م 2019

التسعة أشهر  لفترة 
  31المنتهية في 

 ديسمبر
 م2018

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  

 لاير سعودي  لاير سعودي  
   الشركة األم النهائية  

 8,700,469 38,534,556 دفعات للموردين نيابة عن الشركة األم النهائية

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

 --  7,500,000 تسوية توزيعات أرباح حصص غير مسيطرة  

تحويل مشروع تحت اإلنشاء مع اإليجار المدفوع مقدماً واإليجارات  
 107,573,129 --  المستحقة إلى الشركة األم النهائية  

 (8,825,429) --  تحويل زكاة مستحقة إلى الشركة األم النهائية

 (640,000,000) --  تمت تسويتها من خالل حساب المساهمينتوزيعات أرباح 

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

 (83,867,364) --  تحويل عقارات االستثمارية

 
لفترة التسعة أشهر   

  31المنتهية في 
 ديسمبر 
 م 2019

لفترة التسعة أشهر  
  31المنتهية في 

 ديسمبر
 م2018

 )مراجعة(  مراجعة( )غير  

 لاير سعودي  لاير سعودي  

   الشركات التابعة واألطراف ذات العالقة األخرى 

 408,682,910 426,740,308 إيرادات إيجار، بالصافي 

 262,545,829 220,147,068 أعمال إنشائية مدرجة ضمن المشاريع تحت التنفيذ

 44,885,986 80,606,627 مصروفات خدمات 

 
إسناد عقود إنشاء جميع المشاريع إلى طرف آخر ذو عالقة وهي شركة فواز عبد العزيز  تم بموافقة المساهمين في الشركة، 

 الحكير وشركاه العقارية. إن عملية إسناد هذه العقود ال تتم من خالل المناقصات. 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها )يتبع( .6
 

 األطراف ذات العالقة أرصدة   6-5
  

 يلخص الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة: 
  

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: ( 1)

 
 ديسمبر  31

 م 2019
 مارس   31

 م2019

 
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

   
 350,322,579 350,322,579 شركة فاس القابضة للفنادق )ج( 

 31,792,316 94,944,458 التجارية المحدودة )أ( شركة نسك 
 --  54,791,175 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )أ( 

 23,017,193 50,148,973 شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية )أ( 
 2,121,140 22,909,293 شركة الجيل القادم )ج( 
 14,727,580 22,516,566 شركة بوابة الغذاء )ج( 
 --  13,239,575 شركة عبر الوسائل )أ( 

 --  10,267,268 شركة قطاع األزياء للتجارة )أ( 

 26,342,675 4,303,944 شركة ألعاب بيلي المحدودة )أ( 
 --  4,070,702 شركة االتحاد المبتكر المحدودة )أ( 

 18,612,907 3,003,475 شركة تضاريس نجد لألمن )أ( 

 4,058,996 968,457 شركة فضاء األطفال المحدودة )أ( 
 2,527,781 582,992 شركة المهارات المبتكرة لأللعاب )أ(

 2,704,437 --  شركة مراكز القهوة التجارية )أ( 
 73,076,057 --  شركة األطعمة والترفيه التجارية المحدودة )أ( 

 9,732,700 --  شركة فاس التقنية التجارية )ج( 
 7,202,288 --  شركة مطعم ازال )ج( 

 1,319,386 1,323,079 أخرى )ج( 

 633,392,536 567,558,035 

   
 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة:   (  2
 ديسمبر  31   

 م 2019
 مارس   31 

 م2019
 )غير مراجعة(    

 لاير سعودي 
 )مراجعة(  

 لاير سعودي 
      

 14,673,280  19,781,134   المرافق )ج( إتقان إلدارة 
 4,067,636  --    شركة فاس السعودية القابضة )ج( 

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

   19,781,134  22,499,022 

 
 تمثل بشكل رئيسي إيجارات مستحقة من أطراف ذات عالقة.  (أ
 مستحقة. اليجار اإلتمثل بشكل رئيسي إيجارات مقبوضة مقدماً، بعد خصم إيرادات  ( ب
 تمثل بشكل رئيسي معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السياق االعتيادي لألعمال.  ( ج

  



 العربية والشركات التابعة لهاشركة المراكز 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م 2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 
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 )يتبع( مع األطراف ذات العالقة واألرصدة المعامالت .6
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة  6-6
 

إن األرصدة القائمة أعاله بدون ضمانات، وغير مرتبطة بعمولة ويتم سدادها نقًدا. لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة  
 المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة في أي فترة.  

 
صة بالمجموعة )المباني(  من الجدير بالذكر أن بعض عقود إيجار األراضي المستأجرة المقام عليها العقارات االستثمارية الخا 

 مبرمة باسم منشآت ذات عالقة بالمجموعة، والتي قامت بالتنازل عن عقود اإليجار لصالح المجموعة. 
 

 طرف ذو عالقة  - الدفعات المقدمة إلى مقاول  6-7
 

بل إنشاء مجمعات  تمثل الدفعات المقدمة لمقاول المبلغ المدفوع مقدماً إلى شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية مقا
 مالها.ت تجارية، والتي تتفاوت مراحل إك

 

 
 ديسمبر  31

 م 2019
 مارس   31 

 م2019
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 499,595,478  531,623,936 الجزء المتداول 
 105,318,598  105,318,598 الجزء غير المتداول 

 636,942,534  604,914,076 

    

 استثمار في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  .7
 
تتمثل الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية استثمار في رأس مال شركة أسواق المستقبل للتجارة، شركة عقارية تم  
تأسيسها في المملكة العربية السعودية وتزاول أعمال المقاوالت العامة للمباني وصيانة المباني واألعمال الكهربائية 

 المباني عليها وبيعها أو تأجيرها.   والميكانيكية وشراء األراضي بغرض إقامة
 

 حركة االستثمار خالل الفترة هي كاآلتي:
 

 
 نسبة الملكية 

الرصيد  
 االفتتاحي 
 لاير سعودي 

  فيالحصة 
 األرباح 

 لاير سعودي 
 توزيعات أرباح 
 لاير سعودي 

 الرصيد الختامي 
 لاير سعودي 

      
ديسمبر    31كما في 
 49,796,807 ( 5,000,000) 12,558,086 42,238,721 ٪ 25 م 2019

      
مارس   31كما في 
 42,238,721 (9,000,000) 11,569,399    39,669,322 ٪25 م2019

      
ديسمبر   31كما في 
  38,786,022 ( 9,000,000) 8,116,700 39,669,322 ٪25 م2018

 

 استثمارات أخرى .8

 
 ديسمبر  31 

 م  2019 
 مارس  31 
 م2019 

 
 )غير مراجعة(  

 لاير سعودي 
 )مراجعة(  

 لاير سعودي 
  -استثمارات في شركة عقارية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ( 1غير مدرجة )
  

99,251,612 
  

102,000,000 
  -استثمار في صندوق عقاري بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 ( 2غير مدرج )
 

6,708,763 
 

6,708,763 

  105,960,375    108,708,763 
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 )يتبع( استثمارات أخرى .8
 

 غير مدرجة:   -استثمارات في شركة عقارية   ( 1)

 
 ديسمبر  31 

 م  2019 
 مارس  31 
 م2019 

 
 )غير مراجعة(  

 لاير سعودي 
 )مراجعة(  

 لاير سعودي 
     

 102,000,000  99,251,612  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  

 
 غير مدرج:   - استثمار في صندوق عقاري  ( 2 

 
لاير  100.000وحدة، قيمة كل وحدة  68٪ )0.25يمثل هذا البند استثمار حقوق ملكية في صندوق المدينة الرقمية بنسبة  

مارس   31مليون لاير سعودي ) 6.7مليون لاير سعودي. بلغت القيمة السوقية لالستثمار 7سعودي( تم شراؤها بمبلغ قدره 
 مليون لاير سعودي(.   6.7م: 2019

 
 االستثمار في الصندوق العقاري كالتالي: كانت حركة 

 ديسمبر  31 
 م  2019 

 مارس  31 
 م2019 

 )غير مراجعة(  
 لاير سعودي 

 )مراجعة(  
 لاير سعودي 

    التكلفة: 
 7,000,000  7,000,000 السنة  /  الفترة  ونهاية في بداية 

    
    تسويات إعادة التقييم: 

 (23,783)  ( 291,237) السنة  /  في بداية الفترة
 (267,454)  --  السنة  /   الخسارة غير المحققة خالل الفترة

 (291,237)  (  291,237) السنة  /  في نهاية الفترة 

 6,708,763  6,708,763 صافي القيمة الدفترية 

 

 عقارات استثمارية  .9
 ديسمبر  31 

 م  2019 
 مارس  31 

 م2019 
 )غير مراجعة(  

 لاير سعودي 
 )مراجعة(  

 لاير سعودي 
    التكلفة  

 12,457,814,627  12,915,594,409 السنة  /  الرصيد في بداية الفترة 
 637,621,391  451,366,816 السنة  /  إضافات خالل الفترة 

 (174,328,961)  --  المحول إلى الشركة األم النهائية
 (5,512,648)  --  السنة  /  استبعادات خالل الفترة 

 12,915,594,409  13,366,961,225 السنة  /  الرصيد في نهاية الفترة 

    
    االستهالك المتراكم 

 1,675,945,127  1,931,745,944 السنة  /  الرصيد في بداية الفترة 
 256,916,024    203,774,640 للسنة  /  المحمل للفترة 
 (1,115,207)  --  استبعادات

 1,931,745,944    2,135,520,584 السنة  /  نهاية الفترة الرصيد في 

    

 10,983,848,465  11,231,440,641 صافي القيمة الدفترية 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(
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 )يتبع(عقارات استثمارية  .9
 

 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
لاير سعودي.   22,690,348,433م بمبلغ 2019ديسمبر  31تقدر اإلدارة أن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في 

ً كما في  ً خارجيا م. يتمتع المقي مون بمؤهالت وخبرة مالئمة في تقييم العقارات في  2019مارس  31أجرت اإلدارة تقييما
ً للمعايير المهنية الصاد2019مارس  31المواقع المعنية. كان تاريخ سريان التقييم في  رة عن الجمعية  م، وتم إعداده وفقا

 م( والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية. 2017الملكية للمساحين القانونيين )
 

(، وتعد مع المدخالت الهامة غير القابلة  3تم إدراج التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى )
بالشفافية الخاصة بشروط سداد العقارات ومعدالت الخصم ومعدل الرسملة  للمالحظة المتبعة من قبل خبير التقييم والتي تتسم  

 )العوائد(. 
 

 قروض وسلف .10
  

 
 إيضاحات 

 ديسمبر  31
 م 2019

 )غير مراجعة(  

 مارس  31 
 م2019 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   لاير سعودي   

 6,239,159,152  4,406,385,818 1-10 قروض طويلة األجل 
 --   1,816,234,855 2-10 الصكوك 

  6,222,620,673  6,239,159,152 

     المطلوبات المتداولة 
 501,875,532  45,000,000 1-10 الجزء المتداول من قرض طويل األجل 

  

 قروض طويلة األجل  10-1
 ديسمبر  31 

 م 2019
 )غير مراجعة( 

 مارس   31 
 م 2019

 )مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  

 6,814,144,763  --  ( 1) 1التسهيل 
 --   4,499,992,000 ( 2) 2التسهيل 

 4,499,992,000  6,814,144,763 
 (73,110,079)  ( 48,606,182) ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة 

 6,741,034,684  4,451,385,818 السنة  /  الرصيد في نهاية الفترة 
 

 يلي:كانت حركة القروض طويلة األجل كما  (أ
 ديسمبر  31 

 م 2019
 )غير مراجعة( 

 مارس  31 
 م2019 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

 5,955,000,000  6,814,144,763 السنة  /  الرصيد في بداية الفترة 
 7,086,318,069  4,618,673,930 إضافة تسهيل جديد  /  عمليات سحب

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

 4,499,992,000  6,814,144,763 
 (73,110,079)  ( 48,606,182) ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة 

 6,741,034,684  4,451,385,818 السنة  /  الرصيد في نهاية الفترة 
 (501,875,532)  ( 45,000,000) ناقصاً: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 

 6,239,159,152  4,406,385,818 الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 
 

 كانت حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي:  ( ب
 ديسمبر  31 

 م 2019
 )غير مراجعة( 

 مارس   31 
 م 2019

 )مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  

 126,970,874  73,110,079 السنة  /  الرصيد في بداية الفترة 
 91,692,960  49,024,900 السنة  /  إضافات خالل الفترة 
 (125,171,285)  ( 63,543,994) السنة  /  مشطوب خالل الفترة

 (2,197,021)  ( 1,703,334) تكاليف معامالت مرسملة 
 (18,185,449)  ( 8,281,469) السنة  /  تكاليف المعامالت المطفأة خالل الفترة

 73,110,079  48,606,182 السنة  /  الرصيد في نهاية الفترة 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها
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 )يتبع( قروض وسلف .10
 

  فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل القائمة:  ( ج
 ديسمبر  31 

 م 2019
 )غير مراجعة( 

 مارس  31 
 م2019 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 501,875,532  45,000,000  خالل سنة واحدة 
 2,706,323,985  1,313,750,000 من سنتين إلى خمس سنوات 

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

 4,499,992,000  6,814,144,763 

   1التسهيل  ( 1)
 

مليون لاير سعودي   7.205 بمبلغطويل األجل  إسالميم، قامت المجموعة بتوقيع اتفاقية تسهيل 2018أبريل  26بتاريخ 
مليون لاير   1.433 بمبلغمع بنوك محلية لغرض إعادة تمويل القروض الحالية. تم تقسيم هذا التسهيل إلى تسهيل مرابحة 

مليون لاير سعودي من إجمالي    1,433عودي. استخدمت المجموعة مبلغ  مليون لاير س  5.772  بمبلغسعودي وتسهيل إجارة  
مليون لاير سعودي من إجمالي مبلغ تسهيل اإلجارة. قامت المجموعة بسداد تسهيل    5,772مبلغ تسهيل المرابحة وكذلك مبلغ  

، حيث أن  في تاريخ التقريرم. إال أن الموجودات المرهونة لم يتم فك الرهن عنها كما  2019نوفمبر    27القرض بالكامل في  
 سيتم فك رهن الموجودات األخرى في الموعد المقرر. بينما  2بعض هذه الموجودات ستبقى مرهونة للتسهيل 

 
   2التسهيل  ( 2)

 
مليون لاير سعودي    5,250طويل األجل مع بنوك محلية ودولية بمبلغ    إسالميأبرمت المجموعة خالل الفترة اتفاقية تسهيل  

مليون لاير سعودي )يستحق خالل   500 بمبلغدوالر أمريكي(. تم تقسيم هذا التسهيل إلى تسهيل مرابحة  1,400)ما يعادل 
  بمبلغ سنة( وتسهيل مرابحة متجددة  12و  8مليون لاير سعودي )تستحق خالل  4,000 بمبلغسنة( وتسهيالت إجارة  12
مليون لاير سعودي والذي تم   4,500المستخدم  سنوات(. بلغت قيمة التسهيل 3مليون لاير سعودي )يستحق خالل  750

 مليون لاير سعودي.  4,000مليون لاير سعودي وتسهيل إجارة بمبلغ  500تقسيمه إلى تسهيل مرابحة بمبلغ 
 

ف سنوية غير متساوية وتخضع لمعدالت عمولة بناًء على سايبور زائداً  ص ويستحق القرض طويل األجل على دفعات ن 
متفق عليها. إن هذه التسهيالت مضمونة بوثائق تأمين ومتحصالت من إيرادات اإليجار وأراضي ومباني  معدالت عمولة 
 أعاله.  1، كما تم توضيحه في إيضاح التسهيل عدة مجمعات

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

 لمجموعة ملتزمة بتعهدات القرض كما في تاريخ التقرير. إن ا
 

 لصكوك ا  10-2
 ديسمبر  31 

 م 2019
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  
  

 1,874,950,000 الصكوك 
 ( 58,715,145) ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة 

 1,816,234,855 الرصيد في نهاية الفترة 

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

مليون دوالر   500إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة ومدرجة بالدوالر األمريكي "شهادات الصكوك" بمبلغ 
كي لكل منها، ويستحق العائد السنوي  مليون دوالر أمري   0.2مليون لاير سعودي( بقيمة اسمية تبلغ    1,875أمريكي )ما يعادل  

سنوياً بصورة نصف سنوية باستحقاق خالل خمس سنوات. وقد تتعرض شهادات الصكوك لالسترداد   ٪5.375لها بنسبة 
 المبكر وفقاً لخيار الشركة استناداً لبعض شروط معينة منصوص عليها في شهادة الصكوك. 

  



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها
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 قروض وسلف )يتبع(    .  10
 

 الصكوك )يتبع(   10-2
 

 كانت حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي: 
 ديسمبر  31 

 م 2019
 )غير مراجعة( 

 لاير سعودي  
 59,811,693 خالل الفترة متكبدة 

 ( 1,096,548) تكاليف المعامالت المطفأة خالل الفترة

 58,715,145 الرصيد في نهاية الفترة 

 

 رأس المال .11
 

م( اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين زيادة في رأس مال الشركة من  2019مارس  21هـ )الموافق 1440رجب  14في 
مليون لاير سعودي من خالل المتحصل المستلم من الطرح العام األولي للشركة.   4,750مليون لاير سعودي إلى  4,450

م. 2019ديسمبر    31في رأس المال خالل الفترة المنتهية في  تم االنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية الالزمة لتطبيق الزيادة  
 إن الحركة في رأس المال وعالوة إصدار كما يلي: 

 
 رأس المال    عدد الحصص  

 )لاير سعودي( 
 عالوة إصدار   

 )لاير سعودي( 
 --   4,450,000,000  445,000,000 م2019أبريل  1الرصيد في 

لاير سعودي   26إصدار أسهم جديدة بواقع 
 480,000,000  300,000,000  30,000,000 للسهم الواحد 

 (68,274,297)  --   --  تكاليف معامالت إصدار أسهم جديدة  

 411,725,703  4,750,000,000  475,000,000 م 2019ديسمبر  31الرصيد في  

 

 احتياطي نظامي .12
 

أرباحها السنوية إلى االحتياطي النظامي. ووفقاً  صافي من  ٪10للشركة، يتعين على الشركة تحويل وفقاً للنظام األساسي 
٪ من رأس مالها.  30للنظام األساسي للشركة، يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل متى ما بلغ إجمالي االحتياطي  

 طي على أساس القوائم المالية الموحدة السنوية. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. سيتم تحويل هذا االحتيا
 

 توزيعات األرباح المرحلية .13
 

 427.500.000لاير سعودي للسهم بإجمالي مبلغ قدره    0.90قرر مجلس اإلدارة خالل الفترة توزيع أرباح مرحلية قدرها  
م(. هذا، وقد قامت الشركة بدفع  2019ديسمبر  6هـ )الموافق 1441ربيع اآلخر  9لاير سعودي وفقاً للقرار المؤرخ في 

 توزيعات األرباح كما في تاريخ التقرير. 
 

 اإليرادات  .14

 

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في 

 ديسمبر  31
 م 2019

 )غير مراجعة( 

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في

 ديسمبر 31
 م2018

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   لاير سعودي  

  1,544,132,884    1,615,879,379 إيرادات إيجار )*( 
 73,112,845  70,625,457 إيراد رسوم خدمات وإدارة 

دخل عموالت عن تقديم المنافع العامة للمستخدمين المفرطين في استخدامها، 
 2,740,165  2,662,915 صافي 

 1,689,167,751  1,619,985,894 

 
 وتأمين المجمعات المدرجة كجزء من اإليجار لكل مستأجر. )*( تشتمل إيرادات اإليجار على تكاليف صيانة 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م 2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 
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 اإليرادات )يتبع( .14
 

 المجموعة كمؤجر 
أبرمت المجموعة عقود إيجارات تشغيلية بشأن محفظة االستثمارات العقارية الخاصة بها والتي تتكون من مباني مختلفة.  

عقود اإليجار هي لفترات تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات. تشتمل عقود اإليجار على بند يتيح زيادة قيمة اإليجار  هذه 
تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستحقة القبض بموجب عقود اإليجارات التشغيلية  وذلك طبقاً لعقود اإليجار. فيما يلي 

 غير القابلة لإللغاء في نهاية الفترة المالية: 

 

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في  

 ديسمبر  31
 م 2019

 )غير مراجعة( 

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في  

 ديسمبر 31
 م2018

 )مراجعة( 
 لاير سعودي   سعودي لاير  

    
 1,507,639,170  1,458,650,240 خالل سنة واحدة    

 1,926,808,025  1,913,798,723 بعد سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات 
 214,835,622  411,777,377 أكثر من خمس سنوات 

 3,784,226,340  3,649,282,817 

 

 ربحية السهم .15
 

األساسي وذلك بقسمة صافي الربح العائد للمساهمين العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد  يتم احتساب ربح السهم  
األسهم العادية القائمة خالل الفترة المالية حيث أن كافة أسهم الشركة تعتبر أسهم عادية. يتم احتساب ربحية السهم المخفضة  

األسهم العادية اإلضافية التي كان من المفترض أن تكون مستحقة على  بتعديل الربحية األساسية للسهم للمتوسط المرجح لعدد  
 افتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة. 

 
م بعد األخذ  2018ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31تم التوصل إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم للفترات المنتهية في 

م( وذلك التزاماً بمتطلبات معيار المحاسبة  2018أبريل    1ن بداية أقرب فترة معروضة )باالعتبار أثر الزيادة في رأس المال م
 . 33الدولي 

 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 445,000,000   م2018أبريل   1عدد األسهم المصدرة في 

 24,327,273   أثر األسهم الجديدة المصدرة في الطرح العام األولي 

 469,327,273   م2018أبريل  1األسهم في المتوسط المرجح لعدد 

    

 
 
 
 
 

لفترة الثالثة  
 أشهر المنتهية في 

 ديسمبر  31
 م 2019

لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 ديسمبر 31
 م2018

لفترة التسعة  
 أشهر المنتهية في 

 ديسمبر  31
 م 2019

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في

 ديسمبر 31
 م2018

 
 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

 )غير مراجعة( 
 لاير سعودي 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

  538,399,739 535,945,344  272,097,640 107,892,211 ربح السنة العائد على مساهمي الشركة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  
المستخدم كمقام عند احتساب ربحية  

 469,327,273 469,327,273  469,327,273   469,327,273 السهم األساسية والمخفضة  

ربحية السهم األساسية والمخفضة العائدة 
  1.15 1.14  0.58   0.23 لمساهمي الشركة 

 
هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية. لم يكن 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م 2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 
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 التقارير القطاعية .16
 

تعود هذه التقارير القطاعية إلى أنشطة وأعمال المجموعة المعتمدة من اإلدارة ليتم استخدامها كأساس للتقارير المالية وتتماشى  
عمليات المجموعة ككل قطاعاً تشغيلياً واحداً ألن كافة الشركات التابعة تزاول  مع عمليات التقارير الداخلية. تعتبر اإلدارة 

 نشاطات مماثلة. 
 

يتم عرض إيرادات المجموعة ومجمل الربح والعقارات االستثمارية وإجمالي الموجودات والمطلوبات المتعلقة بعمليات 
وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة  المجموعة ككل في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة 

 المختصرة. 
 
 تتم كافة عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية. لذلك، فإن المعلومات الجغرافية ال تنطبق في هذه الحالة. 

 

 األدوات المالية  .17
 

 األدوات المالية حسب الفئة 
 

 تكلفة المطفأة الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بال ( أ
 

يعرض الجدول التالي المبالغ الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية. وال يتضمن معلومات القيمة العادلة نظراً ألن  
 هذه الموجودات والمطلوبات المالية ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والقيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. 
 

 
 ديسمبر  31

  م 2019
 مارس   31

 م2019

 الموجودات المالية 
 )غير مراجعة( 
  لاير سعودي 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

 457,670,983  177,664,751 نقد وما في حكمه 
 299,245,146  303,004,559 ذمم مدينة

 567,558,035  633,392,536 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

  1,324,474,164  1,114,061,846 المالية إجمالي الموجودات 

 

 
 ديسمبر  31

  م 2019
 مارس   31

 م2019

 المطلوبات المالية 
 )غير مراجعة( 
  لاير سعودي 

 )مراجعة( 
 لاير سعودي 

 217,760,402  204,044,188 ذمم دائنة
 22,499,022  19,781,134 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 --   4,188,826,235 بموجب موجودات حق االستخدام التزامات عقود اإليجار 
 6,741,034,684  6,267,620,673 قروض طويلة األجل 

 112,491,912    117,146,832 تأمينات من المستأجرين )مطلوبات أخرى( 

 7,093,786,020  10,797,419,062 إجمالي المطلوبات المالية 

 
  



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م 2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 
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 األدوات المالية )يتبع( .17
 

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات  ( ب
 

، ويتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام نموذج خصم توزيعات األرباح   3يتم تصنيف االستثمارات األخرى في المستوى 
لألدوات المالية خالل الفترة تتعلق بالتغيرات   3المطبق على توزيعات األرباح المتوقعة في المستقبل. إن الحركة في المستوى  

 في القيمة العادلة.  
 

مارس   31م و 2019ديسمبر  31الجدول التالي األدوات المالية للمجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة كما في يعرض 
 م:2019

 
 اإلجمالي   3المستوى    2المستوى    1المستوى   
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  

م )غير  2019ديسمبر   31
 مراجعة( 

  --   --  عقاري استثمار في صندوق 
 

6,708,763  
 

6,708,763 
شركة أمالك العالمية للتمويل  

  --   --  العقاري
 
99,251,612  

 
99,251,612 

 105,960,375  105,960,375  --   --  استثمارات أخرى 

        
 م )مراجعة( 2019مارس   31

  --  استثمار في صندوق عقاري 
 

 --  
 

6,708,763  6,708,763 
أمالك العالمية للتمويل  شركة 

  --   --  العقاري
 
102,000,000  

  
102,000,000 

 108,708,763  108,708,763  --   --  استثمارات أخرى 

 

 إدارة المخاطر المالية .18
 
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  شراء 
 ذات عالقة وذمم دائنة ونقد وما في حكمه التي تنشأ مباشرة من عملياتها. 

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

 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 

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

 
 مخاطر أسعار العموالت 

مخاطر معدالت العموالت تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت العموالت  
بطة بعمولة هامة، لكن يوجد لديها مطلوبات مرتبطة  السائدة في السوق. ال يوجد لدى المجموعة موجودات طويلة األجل مرت 

م. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة  2019مارس  31م و 2019ديسمبر  31بعمولة كما في 
 التغيرات في أسعار العموالت بصورة مستمرة. 

 
كافة المتغيرات األخرى الثابتة، على ربح المجموعة  يعرض الجدول أدناه تأثر المجموعة بالتغير المحتمل المعقول، مع بقاء  
 قبل الزكاة )من خالل التأثير على القروض المرتبطة بمعدل متغير(: 

  



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م 2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 
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لفترة التسعة أشهر     
 المنتهية في 

 ديسمبر  31
 م  2019

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في

 ديسمبر 31
 م2018

 )مراجعة(  مراجعة( )غير    
 لاير سعودي  لاير سعودي    

     الربح/ )الخسارة( من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة 
     الدين بعمولة عائمة: 

 (49,710,755) ( 63,749,420)   نقطة أساس  100سايبور + 

 49,710,755 63,749,420   نقطة أساس  100 - سايبور 

 
 العقارات مخاطر 

 حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية: 
 

قد تزيد تكاليف مشاريع التطوير إذا كان هناك تأخير في عملية التخطيط. تستعين المجموعة بمستشارين ذوي خبرة   •
 ة التخطيط. في متطلبات التخطيط المحددة في موقع المشروع من أجل الحد من المخاطر التي قد تنشأ في عملي 

قد يصبح مستأجر رئيسي ما متعثراً مما يسبب خسائر جوهرية في إيرادات اإليجار وانخفاض في قيمة الممتلكات  •
المرتبطة بها. وللتقليل من هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضع المالي لجميع المستأجرين المحتملين، 

 نات اإليجار أو الضمانات. وتقرر مستوى الضمان المطلوب وذلك من خالل تأمي 
 

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

المجموعة بعض المطلوبات المالية لدى  من إدراج الموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة نشاط المجموعة.
 المدرجة بالدوالر األمريكي والتي ال تتعرض لمخاطر عملة هامة حيث أن عملة نشاط المجموعة مربوطة بالدوالر األمريكي.

 
 مخاطر االئتمان 

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

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

تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إلزام المستأجرين بدفع اإليجارات مقدماً. يتم تقييم الجودة االئتمانية للمستأجر، وفق  
تماني مبني على النقاط، عند إبرام عقد اإليجار. يتم مراقبة ذمم المستأجرين القائمة بانتظام. يمثل الحد  برنامج تصنيف ائ 

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

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

أيًضا 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. 

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

قبل عرض شروط وأحكام السداد المعيارية الخاصة بالمنشأة. تشتمل المراجعة على القوائم المالية ومعلومات الصناعة وفي  
نوح لكل عميل بشكل دوري. تقلل المجموعة من تعرضها لمخاطر  بعض الحاالت مرجعيات بنكية. يتم مراجعة االئتمان المم

 االئتمان من خالل عرض حدود ائتمانية والتي تكون عادةً ال تتجاوز ثالثة أشهر كمتوسط. 
 

وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء، يتم تجميع العمالء وفقاً لخصائصهم االئتمانية للتاريخ التجاري مع المجموعة  
 مدى وجود صعوبات مالية سابقة لديهم.  و

  



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة

 م 2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي( 
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 م2019ديسمبر  31تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
 

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة من العمالء األفراد والتي تتكون من  
 األرصدة الصغيرة. عدد كبير جداً من 

 
يتم احتساب معدالت الخسائر باستخدام طريقة "معدل الدوران" استناداً إلى احتمالية تقدم الذمة المدينة من خالل مراحل  
متتالية من التقصير إلى الشطب. يتم احتساب معدالت الدوران بصورة مستقلة للتعرضات في قطاعات مختلفة استناداً إلى  

 ن المشتركة أدناه مثل المنطقة الجغرافية وعمر العالقة مع العميل ونوع المنتج الذي تم شراءه. خصائص مخاطر االئتما
 
تستند معدالت الخسارة إلى خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية الفعلية. تم ضرب هذه المعدالت بعوامل عددية لتعكس الفروقات  

البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف   بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم فيها جمع
االقتصادية على مدار األعمار المتوقعة للذمم المدينة. وتستند العوامل العددية إلى معدالت البطالة ونمو الناتج المحلي  

 اإلجمالي المتوقع. 
 

والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة المستحقة من  يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان 
 م: 2019مارس  31م و 2019ديسمبر  31العمالء كما في 

 

 م )غير مراجعة(2019ديسمبر   31
إجمالي القيمة  

 الدفترية 
المتوسط المرجح   

 )٪( للخسارة  
المتوسط المرجح  

  للخسارة 
     

ً  90 -  0متأخرة السداد من   18,285,720 ٪19.8  92,396,093 يوما
ً  180 -  91متأخرة السداد من   15,972,745 ٪17.6  90,622,301 يوما
 14,670,500 ٪19.6  75,003,449 يوماً  270 -  181متأخرة السداد من 
ً  360 -271متأخرة السداد من   9,048,454 ٪22.0    41,057,950 يوما
ً  450 -  361متأخرة السداد من   10,575,730 ٪27.7    38,174,868 يوما
ً  540 -  451متأخرة السداد من   14,102,683 ٪46.8    30,102,395 يوما
ً  630 -  541متأخرة السداد من   15,060,318 ٪53.2    28,309,021 يوما
ً  720 -  631متأخرة السداد من   8,569,228 ٪62.9    13,623,860 يوما

ً  720متأخرة السداد ألكثر من   94,070,579 ٪100.0  94,070,579 يوما

 503,360,516   200,355,957 

  

 م )مراجعة( 2019مارس   31
إجمالي القيمة  

 الدفترية 
المتوسط المرجح   

 )٪( للخسارة  
المرجح  المتوسط 

   للخسارة 
ً  90 -  0متأخرة السداد من   1,142,722 ٪1.3  89,399,091 يوما
ً  180 -  91متأخرة السداد من   7,940,545 ٪10.0  79,325,089 يوما
 6,677,332 ٪11.8  56,490,386 يوماً  270 -  181متأخرة السداد من 
ً  360 -271متأخرة السداد من   9,181,092 ٪18.2  50,495,514 يوما
ً  450 -  361متأخرة السداد من   7,298,774 ٪34.3  21,255,365 يوما
ً  540 -  451متأخرة السداد من   12,093,786 ٪40.1   30,135,207 يوما
ً  630 -  541متأخرة السداد من   8,051,242 ٪45.4  17,715,623 يوما
ً  720 -  631متأخرة السداد من   8,093,195 ٪54.3   14,907,559 يوما

ً  720متأخرة السداد ألكثر من   84,064,219 ٪100.0  84,064,219 يوما

 443,788,053   144,542,907 
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 فيما يلي بيان بالحركة في مخصص االنخفاض في القيمة فيما يخص الذمم المدينة التجارية خالل الفترة: 
 

 ديسمبر  31 
 م 2019

 )غير مراجعة( 

 مارس  31 
 م2019

 )مراجعة( 
 138,616,823  144,542,907 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

 (36,761,710)  --  9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (836,672)  (  1,994,534) المبلغ المشطوب خالل الفترة / السنة 
 43,524,466  57,807,584 المحمل للفترة/للسنة 

 144,542,907  200,355,957 الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 
 

 مستحق من أطراف ذات عالقة 
يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير، على أساس فردي لألطراف ذات العالقة الرئيسية. يتمثل الحد  
األقصى للتعرض لمخاطر 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. تعتبر المجموعة أن المخاطر المتعلقة بالمبالغ المستحقة من  

اً ألن الغالبية العظمى من األطراف ذات العالقة مملوكة من قبل نفس  األطراف ذات العالقة على أنها منخفضة، نظر
 المساهمين.

 
 

 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 

 ً  لسياسة المجموعة. يتم إيداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. ال تعتبر المجموعة نفسها  وفقا
 معرضة لتركيزات مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزها المالي. 



 شركة المراكز العربية والشركات التابعة لها

 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة

 م2019ديسمبر  31لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 )بالريال السعودي(
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 مخاطر السيولة  
 

ل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة،  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على شك 
اتها حال استحقاقها خالل الظروف العادية وغير العادية، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة. تعتقد  وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزام

لوبات المتداولة )فيما عدا المبالغ المستحقة إلى جهات ذات  ضمن المط اإلدارة بأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالسيولة، وتحتفظ بحدود ائتمان مختلفة. وبمقارنة المطلوبات المالية المدرجة 
 أنه يوجد تحوط بصورة معقولة بين هاتين الفئتين. عالقة ألنه يمكن تأجيلها في حالة وجود نقص في السيولة( مع الموجودات المالية التي تشكل جزءاً من الموجودات المتداولة، فإنه يبدو ب 

 
 المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة. يلخص الجدول التالي استحقاق 

 
 االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية 

 أشهر  6أقل من  
 

لى  أشهر إ 6من 
   شهرا   12

 
من سنة إلى  

 سنتين 
 

  5من سنتين إلى 
 سنوات 

 
 

 سنوات  5أكثر من 
 

 
 اإلجمالي  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   سعودي لاير   لاير سعودي   لاير سعودي  
            م )غير مراجعة(2019ديسمبر   31

 204,044,188  --   --   --   --     204,044,188 ذمم دائنة
 19,781,134  --   --   --   --     19,781,134 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 117,146,832  --   --   --   --     117,146,832 تأمينات من المستأجرين )مطلوبات أخرى( 
التزامات عقود اإليجار بموجب موجودات حق  

 االستخدام 
230,612,337  182,125,501  346,972,461  1,059,202,870  5,263,498,542  7,082,411,711 

 8,264,563,400  4,067,352,581  3,436,976,526  414,974,358  194,628,765  150,631,170 قروض طويلة األجل 

 722,215,661  376,754,266  761,946,819  4,496,179,396  9,330,851,123  15,687,947,265 

 
 االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية

  أشهر  6أقل من 
  12أشهر إلى  6من 
  من سنة إلى سنتين    شهراً 

  5من سنتين إلى 
  سنوات 

 
  سنوات  5أكثر من 

 
 اإلجمالي  

 سعودي لاير   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
            م )مراجعة( 2019مارس  31

 217,760,402  --   --   --   --   217,760,402 ذمم دائنة
 22,499,022  --   --   --   --   22,499,022 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 112,501,575  2,528,792  20,600,837  23,955,667  15,938,094  49,478,185 تأمينات من المستأجرين )مطلوبات أخرى( 
 8,434,131,569  3,917,369,904  2,771,230,538  910,617,746  424,920,262  409,993,119 قروض طويلة األجل  

 699,730,728  440,858,356  934,573,413  2,791,831,375  3,919,898,696  8,786,892,568 
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 المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 إدارة رأس المال 
 
 يمثل رأس المال حقوق الملكية العائدة للمساهمين في المجموعة. تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في:  

 

ً لمبدأ االستمرارية واالستمرار في تحقيق عوائد للمساهمين  • الحفاظ على مقدرتها على االستمرار في العمل وفقا
 ومنافع للمستفيدين اآلخرين. 

 ل مثالي من أجل تخفيض تكلفة رأس المال.  الحفاظ على هيكل رأسما •
 

تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على رأسمال قوي من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ومواصلة  
التطورات المستقبلية لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت عليه وبما يتفق مع التغيرات في  
الظروف االقتصادية. تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، والذي تحدده المجموعة وذلك بقسمة الناتج من األنشطة  

 التشغيلية على إجمالي حقوق المساهمين. 
 

س  كما تقوم المجموعة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين.  لم يطرأ أي تغيير على طريقة إدارة المجموعة لرأ
المال خالل الفترة. 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: 
 

 
 ديسمبر  31

 م 2019
 مارس  31 

 م2019
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 8,301,016,559  11,203,280,002 إجمالي المطلوبات 
 (457,670,983)  ( 177,664,751) ناقصاً: نقد وما في حكمه 

 7,843,345,576  11,025,615,251 صافي الدين

    
 5,064,669,068  5,882,091,727 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

    

 1.55  1.87 نسبة الدين إلى رأس المال المعدل  

  

 االلتزامات .19
 

 

 ديسمبر  31
 م 2019 

 مارس  31 
 م2019 

 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  
    

 2,226,873,326    2,084,513,270 التزامات تتعلق بمشاريع تحت اإلنشاء*

    
 مراكز تسوق في المملكة العربية السعودية. * تتعلق هذه االلتزامات بإنشاء 

 

 أرقام المقارنة .20
 

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع طريقة العرض للفترة الحالية. 
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