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 العربية المحدودة وشركاتها التابعة المراكزشركة 
 (ولية محدودةئذات مس)شركة 

 المركز المالي الموحدة قائمة 
 2017 مارس 31كما في 

 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 
 إيضاح

 2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

      الموجودات
      متداولةالموجودات ال

 242.834.131  158.217.588  4 البنوكلدى نقد وأرصدة 
 169.568.075  233.778.665  5 ، صافيمدينون

 160.244.013  172.253.415  6 مستحق من جهات ذات عالقة
 104.163.618  85.554.655  7 أخرىمتداولة مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 

 676.809.837  649.804.323   مجموع الموجودات المتداولة

  متداولةالموجودات غير ال
 

   
 643.942.906  192.650.623  8 عالقة ذات جهة - دفعات مقدمة لمقاول
 364.445.046  214.445.047  6 ذات عالقة مستحق من جهات
 176.653.500   162.337.000   إيجار مدفوع مقدما

 249.799.918  211.115.072   تكاليف مباشرة أولية تتعلق بعقود إيجار تشغيلي
 36.196.890  35.018.397  9 استثمار في شركة زميلة
 234.454.336  232.169.521  10 استثمارات متاحة للبيع

 7.851.989.192  10.087.877.850  11 استثمارات عقارية
 60.886.638  120.746.469  12 ممتلكات ومعدات

 9.618.368.426  11.256.359.979   مجموع الموجودات غير المتداولة
 10.295.178.263  11.906.164.302   مجموع الموجودات

  المطلوبات وحقوق الملكية
 

   

  متداولةالمطلوبات ال
 

   
 351.000.000  66.000.000  13 جزء متداول من قروض طويلة األجل

 227.506.635  245.864.112   دائنون
 321.481.738  226.099.892  6 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 446.117.270  325.346.658  14 إيرادات غير مكتسبة
 119.369.965  224.778.169  15 أخرىمتداولة مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 88.492.940  117.353.841  16 مستحقة زكاة
 1.553.968.548  1.205.442.672   مجموع المطلوبات المتداولة

  متداولةالمطلوبات غير ال
 
   

 4.054.240.703  5.792.131.854  13 قروض طويلة األجل
 20.938.894  26.842.696   للموظفين تعويضات نهاية الخدمة

 4.075.179.597  5.818.974.550   مجموع المطلوبات غير المتداولة
 5.629.148.145  7.024.417.222   مجموع المطلوبات

      
      حقوق الملكية

  حقوق الشركاء
 
   

 4.450.000.000  4.450.000.000  17 رأس المال
 200.478.864  293.651.971  18 احتياطي نظامي

 13.165.940  136.723.904   أرباح مبقاة
 1.671.465  335.317  10 استثمارات متاحة للبيعتقويم ن إعادة ع حققةح غير ماربأ

 4.665.316.269  4.880.711.192   مجموع حقوق الشركاء

  حقوق الملكية غير المسيطرة
 

1.035.888  713.849 
 4.666.030.118  4.881.747.080   مجموع حقوق الملكية

 10.295.178.263  302.164.906.11   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية



 وشركاتها التابعة العربية المحدودة شركة المراكز
 ولية محدودة(ئ)شركة ذات مس

 قائمة الدخل الموحدة 
 2017مارس  31للسنة المنتهية في 

 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  إيضاح 

2017 

  لاير سعودي

2016 

 لاير سعودي

      

 1.852.213.685  2.039.002.320  14و 6 يراداتاإل

 (382.446.031)  (461.780.969)   تكلفة اإليرادات

 (180.542.831)  (218.255.510)  11 ات عقاريةاستهالك استثمار

 1.289.224.823  1.358.965.841   الربح اإلجمالي

      المصاريف      

 (23.899.422)  (19.122.910)  20 وترويجدعاية 

 (137.380.215)  (158.637.391)  21 عمومية وإدارية

 (161.279.637)  (177.760.301)   مجموع المصاريف

 1.127.945.186  1.181.205.540   الرئيسية من العملياتالدخل       

 8.647.661  8.821.507  9 شركة زميلة دخلحصة في صافي ال      

                               (8.443.094)  (45.942.462)  11 استثمارات عقاريةشطب 

 (105.800.496)  (179.121.136)  22 أعباء مالية

 10.613.264  12.025.947  23 أخرى إيرادات

 1.032.962.521  976.989.396   حقوق الملكية غير المسيطرة الزكاة وقبل الدخل 

 (32.998.878)  (27.154.423)  16 الزكاة

 999.963.643  949.834.973   قبل حقوق الملكية غير المسيطرةالدخل 

 (18.838.848)  (18.103.902)   حقوق الملكية غير المسيطرة

 981.124.795  931.731.071   ي دخل السنةصاف 

 
 
 



 العربية المحدودة وشركاتها التابعة المراكزشركة 
 (ولية محدودةئذات مس)شركة 

 التدفقات النقدية الموحدة قائمة 
  2017 مارس 31في  للسنة المنتهية

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 
 إيضاح

 
2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
      األنشطة التشغيلية

 1.032.962.521  976.989.396   حقوق الملكية غير المسيطرةالزكاة وقبل الدخل 
      :لـتعديالت ال

 180.542.831  218.255.510  11 ات عقاريةاستهالك استثمار
 12.863.124  20.885.529  12 ومعدات استهالك ممتلكات

 (8.647.661)  (8.821.507)  9 شركة زميلةدخل حصة في صافي ال
 5.403.844  12.928.484  1-13 التمويلإطفاء تكاليف 

 3.536.410  3.326.912   تكاليف مباشرة أولية تتعلق بعقود إيجار تشغيلي إطفاء  
 8.443.094  45.942.462  11 شطب استثمارات عقارية

 3.280.060  6.364.526   لموظفينلخدمة التعويضات نهاية مخصص 
 26.164.067  22.931.392  5 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

      :الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في
 (57.772.137)  (87.141.982)   مدينون

 (309.003.459)  (232.077.192)   جهات ذات عالقة، صافي إلى مستحق من /
 50.090.568  18.608.963   أخرىمتداولة مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

 (150.151.132)  -   إيجار مدفوع مقدما  
 94.774.239  18.357.477   دائنون 

 108.444.112  (120.770.612)   مكتسبةإيرادات غير 
 (13.318.787)  105.408.204   أخرىمتداولة مصاريف مستحقة ومطلوبات 

 987.611.694  1.001.187.562   النقد الناتج من العمليات
 (878.373)  (460.724)   المدفوعة للموظفينخدمة التعويضات نهاية 

 (2.000.000)  (261.078)  16 زكاة مدفوعة
 984.733.321  1.000.465.760   صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

      
      األنشطة االستثمارية

 (606.559.069)  (2.619.272.315)   11 عقاريةالالستثمارات لاضافات 
 (94.841.890)  (31.923.473)   تكاليف مباشرة أولية تتعلق بعقود ايجار تشغيلي مدفوعة

 (41.442.152)  (80.745.360)  12 شراء ممتلكات ومعدات
 20.000.000  10.000.000  9 شركة زميلةتوزيعات أرباح مستلمة من 

 (71.095.435)  451.292.283   عالقة اتذ جهة – مقدمة لمقاولدفعات 
 (793.938.546)  (2.270.648.865)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      األنشطة التمويلية

 900.000.000  3.886.000.000  13 مستلمةقروض طويلة األجل 
 (900.000.000)  -   األجل ةض طويلوذمم دائنة طويلة األجل مسددة من خالل قر

 (16.000.000)  (103.651.575)  13 التمويل تكاليفتسوية 
 (229.500.000)  (2.349.000.000)  13 مسددةقروض طويلة األجل 

 (32.672.908)  (17.781.863)   حقوق الملكية غير المسيطرة
 -  (230.000.000)   أرباح مدفوعةتوزيعات 
 (278.172.908)  1.185.566.562   األنشطة التمويلية )المستخدم في(من  صافي النقد

 (87.378.133)  (84.616.543)   رصدة لد  البنو األصافي التغير في النقد و
 330.212.264  242.834.131   بداية السنةفي البنوك لدى رصدة األالنقد و
 242.834.131  158.217.588  4 نهاية السنةفي البنو  لد  رصدة األالنقد و

      
      :المعامالت غير النقدية

 870.000.000  485.000.000  19و 6 رباح تمت تسويتها عن طريق حساب الشركاءتوزيعات أ
 (1.246.819)  (1.336.148)  10 للبيعخسائر غير محققة ناتجة عن إعادة تقويم استثمارات متاحة 

 (915.905.022)  (125.799.927)  11و 6 ذات عالقة اتمحولة إلى جهات عقارية استثمار
 -  (67.281.407)  6 الشركة األم النهائيةتكاليف مباشرة أولية محولة الى 

 -  (948.667)  6 الشركة األم النهائيةاستثمارات متاحة للبيع محولة الى 
 -  (14.316.500)  6 الشركة األم النهائيةإيجار مدفوع مقدما محول الى 

 (6.462.648)  (6.614.242)  11 تكاليف المعامالترسملة 



 وشركاتها التابعة العربية المحدودة المراكزشركة 
 (ولية محدودةئذات مس)شركة 

 التغيرات في حقوق الملكية الموحدة قائمة 
 2017 مارس 31في  للسنة المنتهية

 

 .من هذه القوائم المالية الموحدةال يتجزأ جزءاً  29إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 
 

 

  األم لشركاء في الشركةل العائدةحقوق الملكية   

مجموع حقوق 
 الملكية

حقوق الملكية غير 
 المسيطرة

مجموع حقوق 
 الشركاء

 ةح غير محققاربا
تقويم ن اعادة ع

استثمارات متاحة 
  رأس المال نظاميالحتياطي اال مبقاةالرباح األ للبيع

  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

 2015مارس  31الرصيد كما في  4.450.000.000 102.366.384 153.625 2.918.284 4.555.438.293 14.547.909 4.569.986.202

 صافي دخل السنة - - 981.124.795 - 981.124.795 18.838.848 999.963.643

 إلى االحتياطي النظاميمحول  - 98.112.480 (98.112.480) - - - -

 (19و 6 ي)ايضاح توزيعات أرباح - - (870.000.000) - (870.000.000) (32.672.908) (902.672.908)

 (10)إيضاحخالل السنة صافي الحركة  - - - (1.246.819) (1.246.819) - (1.246.819)
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

 2016مارس  31الرصيد كما في  4.450.000.000 200.478.864 13.165.940 1.671.465 4.665.316.269 713.849 4.666.030.118

        

 صافي دخل السنة - - 931.731.071 - 931.731.071 18.103.902 949.834.973

 إلى االحتياطي النظاميمحول  - 93.173.107 (93.173.107) - - - -

 (19و 6 ي)ايضاح توزيعات أرباح - - (715.000.000) - (715.000.000) (18.500.000) (733.500.000)

 حقوق الملكية غير المسيطرةالحركة في  - - - - - 718.137 718.137

 (10)إيضاحخالل السنة صافي الحركة  - - - (1.336.148) (1.336.148) - (1.336.148)
────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────  

 2017مارس  31الرصيد كما في  4.450.000.000 293.651.971 136.723.904 335.317 4.880.711.192 1.035.888 4.881.747.080

══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════  
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 النشاطات - 1

ولية محدودة مسررجلة في مدينة الرياض، المملكة ئ)"الشررركة" أو "الشررركة األم"(، شررركة سررعودية ذات مسررشررركة المراكز العربية المحدودة 

 (.2005مايو  15هـ )الموافق  1426ربيع الثاني  7بتاريخ  1010209177العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 
ن بـررر "المجموعة"( في شراء األراضي إلقامة المباني عليها وتطويرها يتمثل النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة )ويشار إليهم مجتمعي

واسررررتثمارها بالبيع أو اإليجار لصررررال  الشررررركة وأعمال المقاوالت للمباني السرررركنية والتجارية ويشررررمل ذلك الهدم والترميم والحفر وأعمال 

ت السرررياحية والفنادق والمطاعم وإدارة وتشرررغيل المعارض الصررريانة. كما تشرررتمل على صررريانة وتشرررغيل وإدارة المراكز التجارية والمنتجعا

 المؤقتة والدائمة والمجمعات السكنية والمستشفيات.

  

 فيما يلي بياناً بالشركات التابعة المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة: 

 ٪ نسبة الملكـية  

  2016  2017  اسم الشركة التابعة*

 غير المباشرة**  المباشرة  غير المباشرة**  المباشرة  

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مراكز الرياض المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع اليرموك التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة البوارج العالمية للتنمية واالستثمار العقاري

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة المكارم العالمية للتنمية العقارية

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع عيون الرائد التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة اإلرث المتين للمقاوالت المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة عيون البساتين التجارية المحدودة

شرررركة القصررريم للمشررراريع الترفيهية والتجارية ألصرررحابها عبد 

 المحسن الحكير وشركاه

 

50٪  - 

 

50٪  - 

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة أركان سالم للعقارات والمقاوالت المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع العرب المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع عزيز التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع الظهران التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع النور التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع الياسمين التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع الدمام التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع الملز التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  شركة مجمع الحمراء التجارية المحدودة

 ٪5  ٪95  ٪5  ٪95  للمقاوالت المحدودةشركة اإلرث الراسخ 

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

 إن الملكية غير المباشرة مملوكة من خالل ملكية مشتركة ضمن المجموعة. **
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 أسس التوحيد -2

شركة األم وشركات يقصد (. 1التابعة المذكورة في اإليضاح رقم ) هاتتضمن هذه القوائم المالية الموحدة موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال ال

ستثماراً طويل األجل يتكون من حصة تزيد عن  شرة، ا شرة أو غير مبا شركة األم، بصورة مبا شركات التابعة تلك التي تمتلك فيها ال  ٪50بال

ارا من تاريخ سرريطرة الشررركة األم على من رأس المال الذي يحق له التصررويت و / أو تمارس عليها سرريطرة. يتم توحيد الشررركات التابعة اعتب

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أسراس القوائم المالية للشرركة األم والقوائم هذه الشرركات ولحين التوقف عن ممارسرة مثل هذه السريطرة. 

 ألم، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.المالية للشركات التابعة. تعد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة ا
 

 تم حذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة في هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها بصورة  تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في الرب  أو الخسارة وصافي الموجودات

 مستقلة في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بصورة مستقلة عن حقوق الشركاء. 

 
 الهامة ملخص السياسات المحاسبية -3

اسررررات فيما يلي بياناً ألهم السررررينورد ليها في المملكة العربية السررررعودية. وتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمعايير المحاسرررربة المتعارف ع

 المحاسبية المتبعة:
 

 العرف المحاسبي

 .تعد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم إظهارها بالقيمة العادلة
 

 استخدام التقديرات

المحاسرررررربية المتعارف عليها، اسررررررتخدام التقديرات واالفتراضررررررات التي قد تؤثر على قيمة  للمعاييرإعداد القوائم المالية الموحدة، وفقا يتطلب 

الموجودات والمطلوبات المسررررررجلة، واإلفصرررررراح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية الموحدة، إضررررررافة إلى مبال  

وبالرغم من أن إعداد هذه االفتراضرررررات والتقديرات مبني على معرفة اإلدارة للعمليات واألحداث  .فترةالتلك المصررررراريف خالل اإليرادات و

 الجارية، إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
 

 المدينون

تظهر الذمم المدينة بالمبل  األصررررلي للفاتورة. يتم إثبات المخصررررصررررات عند وجود دليل موضرررروعي على عدم قدرة المجموعة على تحصرررريل 

 األرصدة بالكامل. تشطب األرصدة عندما تعتبر غير قابلة للتحصيل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. 
 

 االستثمارات

 لةاالستثمار في الشركات الزمي

 الشرررركة الزميلة هي منشرررأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً وال تعتبر شرررركة تابعة أو مشرررروعاً مشرررتركاً. يتم المحاسررربة عن اسرررتثمارات

حدة والمجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، وبموجبها يقيد االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الم

بالتكلفة المعدلة بالتغيرات التي تطرأ على حصرررة المجموعة في صرررافي موجودات الشرررركة الزميلة. تعكس قائمة الدخل الموحدة الحصرررة في 

وفي حالة اثبات أي تغيير مباشرة ضمن حقوق الملكية في الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في  نتائج أعمال الشركات الزميلة.

االفصرراح عن ذلك، إذ يتطبق ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. يتم حذف األرباح والخسررائر غير المحققة الناتجة أي تغيير و

 عن المعامالت بين المجموعة والشركات الزميلة بقدر حصتها في الشركة الزميلة.
 

ستثمارها في شركاتها وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كا ن من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة ا

الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قائمة مركز مالي، تقوم المجموعة بالتأكد من وجود دليل موضرررروعي على وقوع انخفاض في قيمة االسررررتثمار في 

لزميلة للشرررركة ا العادلةالنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة أي شرررركة زميلة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتسررراب مبل  ا

يتم إعداد القوائم المالية للشرررررررركات الزميلة لنفس الفترة المالية للشرررررررركة األم. وعند  وتكلفة الشرررررررراء واثبات المبل  في قائمة الدخل الموحدة.

 المتبعة من قبل المجموعة.الضرورة، يتم إجراء التسويات الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك 
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 تتمة - االستثمارات

 االستثمارات المتاحة للبيع 

تظهر االسرررتثمارات المشرررتراة بنية عدم االحتفاظ بها حتى تاريخ االسرررتحقاق أو ألغراض المتاجرة بالقيمة العادلة، وتدرج ضرررمن الموجودات 

ق ت في القيمة العادلة على قائمة التغيرات في حقوبيعها في السرررررررنة المالية الالحقة. تقيد أو تحمل التغيرالغير المتداولة ما لم يكن هناك نية 

 الملكية الموحدة.

ابة القيمة يم بديلة، وإال تعتبر التكلفة بمثوسوق مالي نشط أو باستخدام طرق تقتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود 

 العادلة.

 يتم المحاسبة عنها على أساس المتوسط المرج .وفي حالة بيع جزء من االستثمارات المقتناة، فإنه 
 

 االستثمارات العقارية 

 وتتكون االسرررتثمارات العقارية من الممتلكات المكتملة والممتلكات تحت اإلنشررراء أو إعادة التطوير المحتفظ بها لغرض تحقيق دخل إيجارات أ

مبدئياً بالتكلفة المتضررمنة تكاليف المعامالت. تتضررمن تكاليف المعامالت  رأس المال أو كالهما. يتم قياس االسررتثمارات العقارية إنماءمن أجل 

واألتعاب المهنية للخدمات القانونية وعموالت التأجير األولية من أجل وضرررررررع الممتلكات في حالة تجعلها صرررررررالحة  نقل الملكيةمصررررررراريف 

روط اثباتها. ت العقارية الحالية بتاريخ تكبد التكلفة في حالة الوفاء بشللتشغيل. تتضمن القيمة الدفترية أيضاً تكلفة استبدال جزء من االستثمارا

بعد اإلثبات األولي، تظهر االسررررتثمارات العقارية بالتكلفة ناقصررررا االسررررتهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم اسررررتهالك األراضرررري 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة لها. قسط الثابت على مدىوالمشاريع تحت اإلنشاء. تستهلك تكلفة الممتلكات األخرى بطريقة ال
 

صيانة على  عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر  الموحدة الدخلقائمة تحمل مصاريف اإلصالح وال

 األصل المعني.
 

 الممتلكات والمعدات

وتظهر بالتكلفة ناقصررراً االسرررتهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. تسرررتهلك التكلفة ناقصررراً تقيد، في األصرررل، الممتلكات والمعدات بالتكلفة، 

 القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

 اإلنتاجي للتحسينات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر.  تطفأ تحسينات المباني المستأجرة بطريقة القسط الثابت على العمر

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الموحدة. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر األصل 

 المعني.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

للتأكد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع أي خسارة  الماليةقيمة الدفترية للموجودات غير تقوم المجموعة بإجراء مراجعة دورية لل

م جناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسرررررترداد لذلك األصرررررل لتحديد ح

فيها تقدير القيمة القابلة لالسرررررترداد لذلك األصرررررل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرررررترداد  هذه الخسرررررارة. وفي الحاالت التي ال يمكن

 للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل.
 

لقيمة الدفترية ندئذ تخفض اوفي الحاالت التي تقدر فيها القيمة القابلة لالسررررترداد ل)صررررل )أو الوحدة المدرة للنقدية( بأقل من قيمته الدفترية، ع

 لذلك األصرررررل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القيمة القابلة لالسرررررترداد لها، ويتم إثبات خسرررررارة االنخفاض كمصرررررروف فوراً في قائمة الدخل

 الموحدة. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة األعلى ل)صل ناقًصا تكاليف البيع والقيمة الحالية.
 

ة المعدلة موإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسرررارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية ل)صرررل )أو الوحدة المدرة للنقدية( إلى القي

زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات القابلة لالسرررررررترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت 

خسرررارة االنخفاض في قيمة ذلك األصرررل )أو الوحدة المدرة للنقدية( في السرررنوات السرررابقة. يتم إثبات عكس قيد خسرررارة االنخفاض في القيمة 

كإيرادات فوراً في قائمة الدخل الموحدة.
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 عقود اإليجار 

 المجموعة كمؤجر - عقود اإليجار التشغيلية

، ياتاالتفاقوأحكام  شررروط يموتق، اسررتناداً على قررت المجموعة. اسررتثماراتها العقاريةلمحفظة  عقارية تجارية عقود إيجار أبرمت المجموعة

الي العقارات وبالت المخاطر والمنافع الهامة المصرراحبة لملكية هذهأنها تحتفظ ببلدفعات اإليجار،  والحد األدنى شررروط عقد اإليجار مدةخاصررة 

 .تم اعتبارها كعقود إيجار تشغيلية
 

يتم إثباتها و، ؤجرل)صررررل الم القيمة الدفترية إلى اإليجار التشررررغيليالترتيب لعقد و أثناء التفاوض المتكبدة األولية التكاليف المباشرررررة تضرررراف

لتي يتم ا في الفترة الشرطية كإيرادات تدرج اإليجاراتكمصروف طوال فترة عقد االيجار وفق نفس األسس المستخدمة في ايرادات االيجار. 

 .اكتسابها فيها
 

 كمستأجر المجموعة - عقود اإليجار

على إيجار، على جوهر الترتيبات عند نشرررررأة العقد، سرررررواء كان الوفاء  تنطوييتوقف تصرررررنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر إيجار أو 

 بالترتيبات يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق االستخدام حتى لو لم ينص صراحة على ذلك الحق في الترتيبات. 
 

بداية عقد  في ةالمجموع المستأجر إلى البند بملكيةع المتعلقة المنافو كافة المخاطر التي تنقل بشكل جوهري عقود اإليجار التمويلية يتم رسملة

 الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. بالقيمة أو المؤجر، العادلة للعقار بالقيمة اإليجار
 

. ميتم تجزئة دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل والنقص في التزامات اإليجار للوصررول إلى معدل عائد ثابت على الرصرريد المتبقي من االلتزا

 ل تكاليف التمويل على قائمة الدخل الموحدة عند نشوئها.تحم
 

إليجار التشرررغيلية كمصررراريف على قائمة الدخل الموحدة ل الدفعات بموجب عقود اتحم. كعقود إيجار تشرررغيلية عقود اإليجار األخرى فتصرررن

 .وئهانش التي يتم صرفها عند الشرطية مدفوعات اإليجار باستثناء على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار التشغيلي،
 

 علىرمة المب دة وفقا لشررررروط عقود اإليجارعلى قائمة الدخل الموح عقود اإليجار التشررررغيليةالمتكبدة بموجب  األولية التكلفة المباشرررررة تحمل

 .الزمني الذي يتم فيه االنتفاع بالموجودات المستأجرةحيث تعتبر هذه الطريقة أكثر تمثيال لإلطار  أساس منتظم على مدى فترة عقد اإليجار،
 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 

المسرررتقبل عن البضررراعة أو الخدمات المسرررتلمة، سرررواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل يتم إثبات االلتزامات لقاء المبال  الواجب دفعها في 

 الموردين.
 

 المخصصات

يتم إثبات المخصرررصرررات عند وجود التزامات حالية على المجموعة ناتجة عن أحداث سرررابقة، ومن المحتمل أن تكون المجموعة ملزمة بسرررداد 

بتاريخ إعداد القوائم المالية،  ألفضررررل تقدير تراه اإلدارة للمصرررراريف المطلوبة للوفاء بهذا االلتزامهذه االلتزامات. تقاس المخصررررصررررات وفقاً 

 يكون األثر جوهرياً. عندماوتخصم إلى القيمة الحالية لها 
 

 اإليرادات غير المكتسبة 

سليمها من قبل المجموعة في الم سيتم ت سيتم تنفيذها أو البضاعة التي  ستلم مقابل الخدمات التي  سبة النقد الم تقبل. ستمثل اإليرادات غير المكت

 في نهاية كل فترة محاسبية، يتم إدخال القيود التعديلية إلثبات جزء من اإليرادات الذي تم الحصول عليه خالل السنة. 
 

 اإليرادات غير المكتسبة على االيجارات المحصلة مقدماً بشأن العقارات التي تبدأ عقود ايجارها بعد نهاية السنة.مل تكما تش
 

 القروض

  .يتم اثبات القروض بإجمالي المبال  المستلمة من قبل المجموعة
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 الزكاة

في المملكة العربية السعودية. تحسب الزكاة على أساس مبدأ االستحقاق. تحسب الزكاة  الدخلوزكاة لل العامةالهيئة تخضع المجموعة ألنظمة 

كاة زلل الهيئة العامةالمحملة على أسرراس الوعاء الزكوي. يجري قيد أية تعديالت لمخصررص الزكاة، إن وجدت، عند اسررتالم الربط النهائي من 

 .الدخلو
 

 موظفينتعويضات نهاية الخدمة لل

 سيجنب مخصص لتعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين في القوائم المالية الموحدة وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أسا

 الفترة التي أمضاها الموظف في الخدمة.
 

 إثبات اإليرادات

ة للمجموعة، ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها، بغض النظر يتم إثبات اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق فيه المنافع االقتصادي

بين للمجموعة ت، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدًيا. القبضعن وقت السداد. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبل  المستلم أو المستحق 

اإليرادات، ولها حرية التسعير ومعرضة أيًضا اتفاقيات كل معامالت اإليرادات باعتبارها المتعهد الرئيسي في معظم بأنها تعمل كأصيل في 

 لمخاطر االئتمان.
 

 يجب الوفاء بمعايير اإلثبات الموضحة أدناه قبل إثبات اإليرادات:
 

 إيرادات اإليجار

ة. يتم المحاسررررررربة عن إيرادات اإليجار الناشرررررررئة عن عقود اإليجار التشرررررررغيلية تعتبر المجموعة بمثابة المؤجر في عقود اإليجار التشرررررررغيلي

تها علالسرررتثمارات العقارية باسرررتخدام طريقة القسرررط الثابت على مدى فترة اإليجار ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة كإيرادات نظراً لطبي

 .نشوئهاباتها عند التشغيلية، باستثناء ايرادات اإليجارات الشرطية التي يتم إث

يتم إثبات حوافز المسرررررتأجرين كتخفيض من إيرادات اإليجار باسرررررتخدام طريقة القسرررررط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. إن مدة العقد هي 

دارة متأكدة تكون اإلالفترة غير القابلة لإللغاء من عقد اإليجار باإلضرافة إلى أي مدة اضرافية تتاح للمسرتأجر كخيار إلكمال عقد التأجير، حيث 

 وبشكل معقول عند نشأة عقد اإليجار بأن المستأجر سيمارس هذا الخيار.

 يتم إثبات المبال  المستلمة من المستأجرين إلنهاء عقود اإليجار أو للتعويض عن الخراب في قائمة الدخل الموحدة عند نشوئها. 
 

 عوائد اإليجار

أسرررراس تقارير المبيعات المدققة المقدمة من المسررررتأجرين. في حالة عدم توفر التقارير المدققة، ت عد  تقوم المجموعة بإثبات عوائد اإليجار على

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

 خرى القابلة لالسترداد من المستأجريناأل والمصاريفرسوم الخدمات، رسوم اإلدارة 

يتم إثبات اإليرادات الناشررئة عن المصرراريف المعاد تحميلها على المسررتأجرين خالل الفترة التي يسررتحق فيها التعويض. تدرج رسرروم الخدمات 

 تبر بأن المجموعة تعمل بشكل رئيسيواإلدارة والمبال  المستلمة األخرى في صافي إيرادات اإليجار من التكاليف ذات الصلة، ألن اإلدارة تع

 في هذا الشأن. كأصيل
 

 توزيعات األرباح

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

 اإلقرار بأحقية المجموعة الكتسابها. االستحقاق عند مبدأ األخرى على أساس يتم إثبات كافة اإليرادات
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 )تتمة( الهامة السياسات المحاسبيةملخص  -3
 

 تكاليف التمويل

ما وذلك عند إتمام كافة النشاطات الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض مؤهل تتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل 

 الذي أنشأ من أجله، وبعد ذلك، تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة. 
 

 المصاريف

اإلعالنات للمجمعات والمراكز عمليات الترويج وتتكون مصررررررراريف الدعاية واإلعالن والترويج بشررررررركل رئيسررررررري من التكاليف المتكبدة في 

 التجارية. تصنف كافة المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

مية تكلفة اإليرادات. يتم التوزيع بين المصاريف العمو تشمل المصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف التي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً من

 واإلدارية وتكلفة اإليرادات، عند الضرورة، وفق أسس ثابتة.
 

 القيمة العادلة

 بالنسبة لالستثمارات المتداولة في األسواق النشطة، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق.
 

المرتبطة بعمولة على أسرررررراس التدفقات النقدية المخصررررررومة باسررررررتخدام معدالت العمولة لبنود مشررررررابهة بالشررررررروط تقدر القيمة العادلة للبنود 

 وخصائص المخاطر لها.
 

ية دبالنسررربة السرررتثمارات األسرررهم غير المتداولة، تحدد القيمة العادلة على أسررراس القيمة السررروقية السرررتثمار مماثل أو على أسررراس التدفقات النق

لمتوقعة وعوامل ذات عالقة أخرى. تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة في حالة عدم توفر معلومات موثوق بها عن القيمة العادلة المخصررررومة ا

 لهذه االستثمارات.
 

 تحويل العمالت األجنبية

إجراء تلك المعامالت. وتحول أرصرردة تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السررعودي وفقا ألسررعار الصرررف السررائدة حين 

 رالموجودات والمطلوبات النقدية المسررررررجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السررررررعودي كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وفقا ألسررررررعا

ت األجنبية في قائمة الدخل الصررررررف السرررررائدة في ذلك التاريخ. تدرج المكاسرررررب والخسرررررائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن تحويل العمال

 الموحدة.

 
 النقد واألرصدة لد  البنو  -4

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     
 241.932.204  157.403.090  نقد لدى البنوك

 901.927  814.498  نقد في الصندوق
  158.217.588  242.834.131 

 
 ، صافيالمدينون -5

تقوم ة المجموعللعمالء اال أن إدارة مسررتأجرين. ال يوجد تصررنيف ائتماني التتكون الذمم المدينة من صررافي المبال  المسررتحقة بدون عمولة من 

ي بناًء على الخبرات السررابقة، يتوقع تحصرريل كافة الذمم المدينة التو .قبل قبوله ووضررع حدود ائتمانية ألي عميل جديديم الجودة االئتمانية وبتق

 بدون ضمانات. هاأنه ليس من سياسة المجموعة الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدينة، وبالتالي فإن معظمولم تنخفض قيمتها. 
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 )تتمة( ، صافيالمدينون -5

لاير  26.164.067: 2016) لاير سرررررعودي 48.416.479 ا اإلسرررررميةبمبال  قيمتهمدينة أرصررررردة ذمم  انخفضرررررت، 2017مارس  31في 

 (. كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي: سعودي

 2017 

 لاير سعودي

 2016 

 لاير سعودي
    

 -  26.164.067 في بداية السنة  

 26.164.067  22.931.392 (21مخصص مجنب خالل السنة )إيضاح 

 -  (678.980) مشطوبةمبال  

 26.164.067  48.416.479 في نهاية السنة 

 
 مارس: 31فيما يلي تحليالً بأعمار الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها كما في 

 

ن مخصررررص للديومقابلها كما هو مشررررار إليه أعاله، تشررررتمل أرصرررردة المدينيين على مبال  متأخرة السررررداد في نهاية الفترة المالية، ولم يجنب 

ية المجموعة بالحصول على ضمانات أو تعزيزات ائتمانالمشكوك في تحصيلها من قبل المجموعة، ألنها التزال تعتبر قابلة للتحصيل. ال تقوم 

 اخرى مقابل هذه األرصدة وليس لديها الحق القانوني لتسويتها مقابل اية مبال  مستحقة على المجموعة إلى الطرف اآلخر.

 

ان وحتى المدينة منذ تاريخ من  االئتم عند تحديد قابلية تحصررررررريل الذمم المدينة، تأخذ المجموعة باالعتبار أي تغيير في الجودة االئتمانية للذمم

 نهاية الفترة المالية.

 
 المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -6

ذات عالقة بالمجموعة، إذا كان لدى المجموعة القدرة على السيطرة على الجهة بأنها لغرض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، تعتبر الجهات 

شر أو غير  شكل مبا شغيلية والعكس، أو أن تخضع المجموعة والجهة ب شر أو أن تمارس عليها تأثيراً هاماً عند اتخاذ القرارات المالية والت مبا

 ذات العالقة لسيطرة مشتركة أو تأثير هام مشترك. قد تكون الجهات ذات العالقة أفراد أو منشآت.

 

بعة، التي تعتبر جهات ذات عالقة ضررمن المجموعة عند توحيد القوائم المالية، تم حذف األرصرردة والمعامالت بين الشررركة األم وشررركاتها التا

 ولم يتم االفصاح عنها في هذا اإليضاح.

 

 

 

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها   

 
 اإلجمالي

غير متأخرة السداد 
 يوماً  30لغاية  ولم تنخفض قيمتها

31 – 90 
 يوماً  180أكثر من  يوماً  180 – 91 يوماً 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

2017 233.778.665 47.872.204 15.522.011 27.807.900 46.287.556 96.288.994 

2016 169.568.075 50.134.057 13.007.134 13.988.311 24.308.062 68.130.511 
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 )تتمة(المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -6
 

 المعامالت مع جهات ذات عالقة

 لمعامالت من اإلدارة خالل دورة األعمال العادية.خالل السنة، تعاملت المجموعة مع جهات ذات عالقة. ت عتمد شروط تلك ا

 :كما يليإن المعامالت الجوهرية والمبال  المتعلقة بها هي 

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     

 915.905.022  125.799.927  (11ذات عالقة )إيضاح  اتتحويل استثمارات عقارية إلى جه

 870.000.000  485.000.000  (19حساب الشركاء )ايضاح  خاللتمت تسويتها من توزيعات ارباح 

 -  230.000.000  توزيعات أرباح مدفوعة نقًدا للشركاء

 592.818.157  1.170.306.809  (11أعمال انشائية مدرجة ضمن مشاريع تحت التنفيذ )إيضاح 

 -  1.418.309.050  (11استحواذ على أراضي من الشركة األم النهائية )إيضاح 

 459.204.369  453.205.333  إيرادات اإليجار

 60.527.399  89.392.807  خدماتايرادات 

 -  (67.281.407)  الشركة األم النهائيةمحولة الى أولية تكاليف مباشرة 

 -  (948.667)  الشركة األم النهائيةاستثمارات متاحة للبيع محولة الى 

 -  (14.316.500)  الشركة األم النهائيةالى  مقدما محول إيجار مدفوع

 (437.279)  -  جهة ذات عالقة، صافيتحويل معدات إلى 
 

 ،تم، بموافقة الشركاء في الشركة، إسناد عقود إنشاء جميع المشاريع إلى جهة منتسبة وهي، شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية

(. إن عملية إرساء العقود ال تتم 8مليار لاير سعودي( بما في ذلك أوامر التغيير )إيضاح  3.4: 2016مليار لاير سعودي ) 2.8بقيمة قدرها 

 عطاءات. طرحمن خالل 

 
 أرصدة الجهات ذات العالقة

 مارس: 31يلخص الجدول التالي األرصدة الجوهرية للجهات ذات العالقة كما في 

 مستحق من جهات ذات عالقة: (1

 طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة
 2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
      

      متداول

 50.000.000  150.000.000  جهة منتسبة القابضة للفنادقشركة فاس 

 24.265.587  8.546.450  جهة منتسبة شركة األطعمة والترفيه التجارية المحدودة )أ(

 10.473.439  5.183.388  جهة منتسبة الحكير للسياحة والتنمية )أ(شركة مجموعة عبد المحسن 

 3.709.401  4.664.918  جهة منتسبة شركة مراكز القهوة التجارية )أ(

 15.599.888  3.314.044  جهة منتسبة شركة تضاريس نجد ل)من

 30.410.413  -  جهة منتسبة )أ( المحدودة شركة فضاء األطفال

 20.655.165  -  جهة منتسبة )أ( المحدودة بيليشركة ألعاب 

 3.064.158  -  جهة منتسبة شركة أكوان العقارية

 2.065.962  544.615  جهة منتسبة أخرى

   172.253.415  160.244.013 

      غير متداول

 350.322.569  200.322.570  جهة منتسبة القابضة للفنادقشركة فاس 

 14.122.477  14.122.477  جهة منتسبة للعقاراتنجمة المدائن 

   214.445.047  364.445.046 
  



 شركة المراكز العربية المحدودة وشركاتها التابعة
 (ولية محدودةئذات مس)شركة 

 )تتمة(الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية 
 2017 مارس 31

 

15 

 )تتمة(المعامالت واألرصدة مع جهات ذات عالقة  -6
 

 مستحق إلى جهات ذات عالقة:( 2

 طبيعة العالقة الجهة ذات العالقة
 2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
      

 197.296.788  209.501.639  جهة منتسبة )ب( وشركاهشركة فواز عبد العزيز الحكير 
 55.503.141  13.530.010  جهة منتسبة )ب( شركة نسك للمشاريع التجارية
 68.681.809  3.068.243  الشركة األم النهائية شركة فاس السعودية القابضة

   226.099.892  321.481.738 

 
 جهات ذات عالقة. تمثل بشكل رئيسي ايجارات مستحقة من  )أ( 
 .القبض ايرادات ايجار مستحقة بعد خصم ا،مقدممدفوعة تمثل بشكل رئيسي إيجارات   )ب( 
 

 مع الجهات ذات العالقة المعامالت شروط وأحكام
 

. لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة المبال  نقًدا سدادهاويتم  ، وغير مرتبطة بعمولةضمانات بدونإن األرصدة القائمة في نهاية السنة 
 أن هذه األرصدة سيتم تحصيلها بالكامل.ب العتقادها الجهات ذات العالقة في أي سنة منالمستحقة 

 
وعة، جمإن عقود إيجار األراضي المستأجرة المقام عليها االستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة )المباني( هي باسم منشآت ذات عالقة بالم

  (.25و 11حيث قامت بالتنازل عن عقود اإليجار لصال  المجموعة )إيضاحي 
 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخر  -7

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     
 72.869.806  60.643.413  دفعات مقدمة لموردين

 22.798.187  13.635.119  إيجار مدفوع مقدماً 
 4.823.063  5.740.007  ذمم موظفين 

 3.672.562  5.536.116  أخرى

  85.554.655  104.163.618 

 

 جهة ذات عالقة – الدفعات المقدمة لمقاول -8

شاريع م منتسبة( مقابل إنشاءعقارية )جهة تمثل الدفعات المقدمة إلى مقاول المبل  المدفوع مقدماً إلى شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ال

 (. 6مالها )إيضاح كإ مراحلات تجارية، والتي تتفاوت مجمع

 

 االستثمار في شركة زميلة -9

يمثل هذا البند اسررتثمار في رأسررمال شررركة أسررواق المسررتقبل للتجارةر شررركة عقارية تم تأسرريسررها في المملكة العربية السررعودية. كانت حركة 

 كاآلتي:االستثمار خالل السنة 

 
 

 نسبة الملكية
 الرصيد االفتتاحي

 
الحصة في صافي 

  الدخل
 

 الرصيد الختامي توزيعات أرباح
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

2017 25٪ 36.196.890 8.821.507 (10.000.000) 35.018.397 

2016 25٪ 47.549.229 8.647.661 (20.000.000) 36.196.890 
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 االستثمارات المتاحة للبيع -10

 2017  2016 
 لاير سعودي  لاير سعودي 
    

( 1استثمارات في مشاريع عقارية )  224.834.204  225.782.871 
(2ندق عقاري )واستثمارات في ص  7.335.317  8.671.465 

 232.169.521  234.454.336 

    
 

 استثمارات في مشاريع عقارية( 1)

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     

 121.500.000  121.500.000  شركة أمالك العالمية للتمويل العقاري )ا(

 53.384.204  53.334.204  ينبع العقارية )ب(

 50.000.000  50.000.000  شركة خماسية طيبة المحدودة )ج(

 898.667  -  العقارية )د(شركة أكوان 

  224.834.204  225.782.871 

مملوك بشرررركل مباشررررر وغير مباشررررر من خالل  ٪8.5إن اسررررتثمار المجموعة في شررررركة أمالك العالمية للتمويل العقاري البال  نسرررربته  (أ)

مليون لاير سرررعودي لالسرررتحواذ على االسرررتثمارات والتي تشرررتمل على  121.5. دفعت المجموعة مبلغاً قدره شرررركةالشرررركات التابعة لل

 مليون لاير سعودي. 45عالوة استثمار قدرها 

 يمثل هذا البند استثمار في عقار مملوك لينبع العقارية )مساهمة عقارية(. (ب)

الشركة القابضة النهائية )شركة فاس  . إن هذا االستثمار باسم٪7.14المحدودة بنسبة  طيبةيمثل هذا البند استثمار في شركة خماسية  (ج)

 السعودية القابضة(، التي تنازلت عن االستثمار لمصلحة الشركة.

لشركة األم النهائية )شركة إلى ا، قامت الشركة بتحويل استثمارها في شركة أكوان العقارية 2017مارس  31خالل السنة المنتهية في  )د(

 هذا االستثمار لصال  الشركة في السنوات السابقة من قبل الشركة األم النهائية.التنازل عن سبق وأن تم فاس السعودية القابضة(. لقد 
 

 صندوق عقاري( استثمار في 2)

لاير سعودي( تم  100.000وحدة، قيمة كل وحدة  68) ٪0.25المدينة الرقمية بنسبة صندوق  حقوق ملكيةيمثل هذا البند استثمار في  )هـ(

 ديسمبر 31) 2016  ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  7.3مليون لاير سعودي. بلغت القيمة السوقية لالستثمار  7 قيمةشراؤها ب

 (مليون لاير سعودي 1.2: 2016) مليون لاير سعودي 1.3غير محققة قدرها  خسارة. تم إثبات مليون لاير سعودي( 8.7: 2015

 قوق الملكية.ضمن االستثمارات المتاحة للبيع كجزء من ح

 
 حركة االستثمار في الصندوق العقاري كالتالي: كانت
 2017  2016 
 لاير سعودي  لاير سعودي 
    

    التكلفة: 
 7.000.000  7.000.000 السنة ونهاية في بداية  
    

     :تعديالت ناتجة عن إعادة التقويم
 2.918.284  1.671.465 في بداية السنة  

 (1.246.819)  (1.336.148) محققة خالل السنةخسارة غير 

 1.671.465  335.317 في نهاية السنة

 8.671.465  7.335.317 صافي القيمة الدفترية  
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 االستثمارات العقارية -11

 :هي كما يلي االستهالك حسابألغراض  لالستثمارات العقارية إن األعمار اإلنتاجية المقدرة
 

 سنة 33 المباني
 صرالعمر اإلنتاجي أو مدة عقد اإليجار، أيهما أق المباني المقامة على أراضي مستأجرة

 

 

  المباني  األراضي 

 المباني المقامة على

  المشاريع تحت التنفيذ  أراضي مستأجرة

 المجموع

2017  

 المجموع

2016 

 لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

            التكلفة:

 9.281.586.454  8.970.260.055  1.204.472.705  2.118.456.676  2.173.730.104  3.473.600.570 في بداية السنة 

 613.021.717  2.625.886.557  1.170.306.809  29.157.598  8.113.100  1.418.309.050 اإلضافات

 (915.905.022)  (125.799.927)  (123.099.927)  -  -  (2.700.000) (6ذات عالقة )إيضاح  اتمحول إلى جه

 (8.443.094)  (58.819.732)  -  (29.787.781)  (29.031.951)  - مشطوبات

 -  -  (1.369.377.528)  731.508.956  637.868.572  - تحويالت

 8.970.260.055  11.411.526.953  882.302.059  2.849.335.449  2.790.679.825  4.889.209.620 في نهاية السنة

            

            االستهال :

 937.728.032  1.118.270.863  -  656.365.393  461.905.470  - في بداية السنة

 180.542.831  218.255.510  -  141.872.434  76.383.076  - المحمل للسنة

 -  (12.877.270)  -  (5.968.524)  (6.908.746)  - مشطوبات

 1.118.270.863  1.323.649.103  -  792.269.303  531.379.800  - في نهاية السنة

            صافي القيمة الدفترية 

   10.087.877.850  882.302.059  2.057.066.146  2.259.300.025  4.889.209.620 2017مارس  31في 

 7.851.989.192     1.204.472.705  1.462.091.283  1.711.824.634  3.473.600.570 2016مارس  31في 
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 )تتمة(االستثمارات العقارية   -11

 مارس: 31لمجموعة كما في با الخاصةفيما يلي بياناً بصافي القيمة الدفترية ل)راضي 

 

 
 

مملوكة من قبل 
 المجموعة/الشركاء

 صكوك الملكية 
 مسجلة لدى البنك

 نعم/ال

 
2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي

        أراضي –المجمعات التجارية 
 178.227.665  178.227.665  نعم  المجموعة مكة –العزيزية مول 
 141.115.102  141.115.102  نعم  المجموعة جدة –مجمع العرب 

 75.240.000  75.240.000  نعم  المجموعة الرياض –صحاري بالزا 
 68.120.000  68.120.000  نعم  المجموعة مجمع النور

 32.500.000  32.500.000  نعم  المجموعة أرض الجبيل

 20.700.145  20.700.145  نعم  المجموعة مجمع هفوف األحساء
 -  250.000.000  نعم  المجموعة مجمع اركان سالم )**(

 -  256.100.000  نعم  المجموعة مجمع الحمرا )**(

     1.022.002.912  515.902.912 

        راضياأل
 1.770.439.948  1.770.439.948  نعم  المجموعة أرض عيون الرائد

 1.067.162.500  1.067.162.500  نعم  المجموعة أرض عيون البساتين
 117.395.210  117.395.210  نعم  المجموعة أرض الدمام

 2.700.000  -  ال  الشركاء )*( المولد –أرض مجمع عزيز 

 -  290.209.050  نعم  المجموعة مجمع الخليج )**(أرض 

 -  210.000.000  نعم  المجموعة مطار الدمام )**(

 -  350.000.000  نعم  المجموعة )**( أرض القصيم

 -  62.000.000   نعم   المجموعة أرض أبها )**(

     3.867.206.708  2.957.697.658 

 3.473.600.570  4.889.209.620     مجموع صافي القيم الدفترية ل)راضي

 
عزيز مجمع ( تحويل أرض 2017مارس  30هـ )الموافق 1438رجب  2 بتاريخفي اجتماعهم المنعقد بالشركة قرر الشركاء  )*(

 المولد إلى شركة فاس السعودية القابضة )الشركة األم النهائية( بصافي القيمة الدفترية.  -

 

( شراء 2016ابريل  7هـ    )الموافق 1437جماد الثاني  28 بتاريخفي اجتماعهم المنعقد بالشركة ، قرر الشركاء 2016)**( خالل 

 اتفاق تس   هيللقابض   ة )الش   ركة األم النهائية( تماش   يا مع تلك األراض   ي بالمغالل المركورع أعالن مر ش   ركة فاس الس   عودية ا

 (.(1) أ – 13)ايضاح  2016أبريل  6 بتاريخالمرابحة الموقع 

 

: 2016مليون لاير سرررررعودي ) 4.889.2والبالغة قيمتها  2017مارس  31إن صررررركوك ملكية قطع األراضررررري المملوكة كما في 
 (.13مليون لاير سعودي( مسجلة باسم بنوك محلية مقابل قرض طويل األجل )إيضاح  3.470.9

 
إن اتفاقيات إيجار األراضررري المسرررتأجرة المقامة عليها مباني المجموعة مسرررجلة باسرررم شرررركة منتسررربة وجهات ذات عالقة أخرى 

 (.6)إيضاح 
 

لقاء تمويل  تكلفةمليون لاير سعودي( ك 83.5: 2016) مليون لاير سعودي 112.4 مبل تمت رسملة  ،2017 مارس 31في كما 

 (.13إيضاح ) تحت التنفيذ مشاريع إنشاء
 

مليون لاير سعودي( كتكلفة معامالت مطفأة  6.5: 2016مليون لاير سعودي ) 6.6، تمت رسملة مبل  2017مارس  31في كما 

 (.1 – 13تحت التنفيذ )ايضاح  بشأن إنشاء مشاريع
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 الممتلكات والمعدات  -12

 إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي:

 سنوات 8 – 4 األدوات والمعدات
 سنوات 10 – 4 األثاث والمفروشات

 سنوات 4 السيارات
جي أو مرردة عقررد اإليجررار، أيهمررا العمر اإلنتررا المباني المستأجرةتحسينات على 

 صرأق
 

  

  السيارات  األثاث والمفروشات  األدوات والمعدات
تحسينات على 
  المباني المستأجرة

 المجموع

2017  

 المجموع

2016 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعوديلاير   لاير سعودي  

             :التكلفة

 91.494.432  132.450.929  -  3.410.003  57.297.649  71.743.277  في بداية السنة 

 41.442.152  80.745.360  25.224.612  42.767  18.799.700  36.678.281  إضافات

 (485.655)  -  -  -  -  -  (6)إيضاح محول إلى جهة ذات عالقة 

 -  -  -  398.132  -  (398.132)  تبويبعادة إ

 132.450.929  213.196.289  25.224.612  3.850.902  76.097.349  108.023.426  في نهاية السنة

             

             :االستهال 

 58.749.543  71.564.291  -  2.852.117  27.083.712  41.628.462  في بداية السنة

 12.863.124  20.885.529  1.378.183  245.385  8.404.198  10.857.763  (21)ايضاح  للسنةالمحّمل 

 (48.376)  -  -  -  -  -  (6محول إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 

 -  -  -  398.132  -  (398.132)  تبويبعادة إ

 71.564.291  92.449.820  1.378.183  3.495.634  35.487.910  52.088.093  في نهاية السنة

             

              :صافي القيمة الدفترية

   120.746.469  23.846.429  355.268  40.609.439  55.935.333  2017مارس  31

 60.886.638    -  557.886  30.213.937  30.114.815  2016مارس  31
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 القروض طويلة األجل  -13

 كانت حركة القروض طويلة األجل كما يلي:

 2017 

  لاير سعودي

2016 

 لاير سعودي
    

 3.813.500.000  4.484.000.000 الرصيد في بداية السنة

 900.000.000  3.886.000.000 جديد )أ( تسهيلإضافة 

 (229.500.000)  (2.349.000.000) المسدد

 6.021.000.000  4.484.000.000 

 (78.759.297)  (162.868.146) ناقصاً: تكاليف معامالت غير مطفأة

 5.858.131.854  4.405.240.703 

 (351.000.000)  (66.000.000) ناقصاً: الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 4.054.240.703  5.792.131.854 الرصيد في نهاية السنة

 

 مارس: 31فيما يلي جدول سداد القروض طويلة األجل القائمة كما في 

  2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
     

 351.000.000  66.000.000  خالل سنة واحدة

 2.941.812.500  3.132.500.000  من سنتين إلى خمس سنوات

 1.191.187.500  2.822.500.000  أكثر من خمس سنوات

  6.021.000.000  4.484.000.000 

 
صلت المجموعة على القروض  ساط طويلة األجل ح سدادها على أق ضع أعالن مر بنوك محلية والتي يتم  سهيالت تخ سنوية. إن هرن الت صف  ن

هرن التس   هيالت مض   مونة إن الى اس   عار عموبت متفق عليها.  على أس   عار عموبت تابتة دائد يس   ايغوري بابض   افة ألس   عار عموبت بناء  

 .بالتنازل عن عقود إيجار ووثائق تأمين والمتحصل من إيرادات اإليجار وأراضي ومباني وضمانات شخصية ومشتركة من الشركاء

 

 كانت حركة تكاليف المعامالت غير المطفأة كما يلي:

  2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
     

 74.625.789  78.759.297  الرصيد في بداية السنة

 16.000.000  103.651.575  اإلضافات المتعلقة بالتسهيل الجديد خالل السنة

 (11.866.492)  (19.542.726)  (أدناه 1)إيضاح  المطفأة خالل السنة تكلفة المعاملة

 78.759.297  162.868.146  الرصيد في نهاية السنة

 

 :على النحو التاليالمطفأة  ةالمعامل تكلفة توزيعتم ( 1)

  2017 

  لاير سعودي
2016 

 لاير سعودي
     

 6.462.648  6.614.242  (11مشاريع تحت التنفيذ )ايضاح  – استثمارات عقارية إلى رسملةم

 5.403.844  12.928.484  (22ايضاح ( المحمل للسنةاإلطفاء 

 11.866.492  19.542.726  الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(القروض طويلة األجل  -13

 ، حصلت المجموعة على ما يلي:2017خالل عام  (أ

 5.550بمبل  مرابحة طويل األجل تسرهيل ، قامت شرركة مراكز الرياض المحدودة )شرركة تابعة( بتوقيع عقد 2016ابريل  6 بتاريخ( 1-أ

، قامت الشرررررررركة 2017مارس  31كما في ومليون لاير سرررررررعودي مع عدد من البنوك المحلية لغرض بناء مجمعات تجارية معينة. 

 وفقا لمعدالتسرررنوية عمولة ثابتة  تسرررهيل المرابحةيحمل مليون لاير سرررعودي من مجموع قيمة تسرررهيل المرابحة.  3.890باسرررتخدام 

مضرررررررمون بالتنازل عن عقود إيجار ووثائق تأمين والمتحصرررررررل من إيرادات اإليجار هو تفق عليه، وم زائد هامش رب "سرررررررايبور" 

غير متساوية ابتداًء من نصف سنوي قسط  17على هذا التسهيل وأراضي ومباني وضمانات شخصية ومشتركة من الشركاء. يسدد 

 .2018 ابريلشهر 

 
 ة على ما يلي:والسنوات السابقة، حصلت المجموع 2016خالل عام ب( 

 900مليون لاير سررررعودي من بنك محلي اسررررتخدم منه مبل   1.600بمبل   جدة –قرض طويل األجل لبناء مجمع عيون البسرررراتين ( 1-ب

هو و، متفق عليهزائد هامش رب  "سررايبور"  وفقا لمعدالتسررنوية . يحمل القرض عمولة ثابتة في السررنة الماضرريةمليون لاير سررعودي 

عن عقود إيجار ووثائق تأمين والمتحصل من إيرادات اإليجار وأراضي ومباني وضمانات شخصية ومشتركة من مضمون بالتنازل 

مايو  هرش مناعتباراً  ثالث سنواتمدتها  سماح فترة بعدسداد أصل المبل   أقساط نصف سنوية وسيبدأ على القرض. يسدد الشركاء

، 2018 مايوقسط نصف سنوي غير متساوي، حيث يستحق سداد القسط األول في شهر  14سيتم سداد التسهيل الجديد على . 2018

 .2015على أساس نصف سنوي ابتداَء من مايو  تستحق العمولة .2025في أبريل  األخير السداد القسطيستحق بينما 

 

 منه اسررتخدم أحد البنوك المحلية، سررعودي منلاير  مليون 1.970بمبل  قدره  الرياض - العربعيون مجمع  لبناء األجل طويل قرض( 2-ب 

متفق عليها الخرى األنسب ال، والمجمع االنتهاء من حتى سنويةعمولة ثابتة  القرض. يحمل 2015خالل لاير سعودي  مليون 1.235

وضمانات شخصية مضمون بالتنازل عن عقود إيجار ووثائق تأمين والمتحصل من إيرادات اإليجار وأراضي ومباني هو و ،بعد ذلك

شهر  نم ثالث سنواتمدتها  سماح فترة بعدسداد أصل المبل   أقساط نصف سنوية وسيبدأ على القرض. يسدد ومشتركة من الشركاء

، 2017قسط نصف سنوي غير متساوي، حيث يستحق سداد القسط األول في شهر يوليو  14. سيتم سداد التسهيل على 2017 يوليو

 .2014العمولة على أساس نصف سنوي اعتباراً من شهر يونيو  تستحق. 2024 ينايرأما القسط األخير فيستحق سداده في شهر 

مضررررمون هو مليون لاير سررررعودي من أحد البنوك المحلية. يحمل القرض عمولة ثابتة سررررنوًيا و 750طويل األجل بمبل  قدره  قرض (3-ب 

 .تأمين والمتحصل من إيرادات اإليجار وأراضي ومباني وضمانات شخصية ومشتركة من الشركاء بالتنازل عن عقود إيجار ووثائق

، أما القسررط 2013ديسررمبر حيث اسررتحق سررداد القسررط األول في شررهر ، نصررف سررنوي غير متسرراويقسررط  15يتم سررداد القرض على 

كما  .2013صف سنوي اعتباراً من شهر ديسمبر على أساس نتستحق العمولة  كانت. 2020ديسمبر األخير فيستحق سداده في شهر 

 (.1-أ 13)ايضاح  2016ابريل  6التسهيل بالكامل بناًء على عقد تسهيل المرابحة الموقع في  سداد، تم 2017مارس  31في 

سائدة  1.950طويل األجل بمبل  قدره  قرض (4-ب  سعودي من أحد البنوك المحلية. يحمل القرض عمولة ثابتة وفقاً للمعدالت ال مليون لاير 

عقود  إن القرض مضمون بالتنازل عنسنويا. متفق عليه  هامش رب  بين البنوك في الملكة العربية السعودية "سايبور" باإلضافة إلى

. يتم سداد القرض ضي ومباني وضمانات شخصية ومشتركة من الشركاءإيجار ووثائق تأمين والمتحصل من إيرادات اإليجار وأرا

، أما القسط األخير فيستحق سداده 2013ديسمبر حيث استحق سداد القسط األول في شهر ، نصف سنوي غير متساويقسط  15على 

مارس  31ما في كو .2013على أسرراس نصررف سررنوي اعتباراً من شررهر ديسررمبر تسررتحق العمولة كانت . 2020ديسررمبر في شررهر 

 (.1-أ 13)ايضاح  2016ابريل  6التسهيل بالكامل بناًء على عقد تسهيل المرابحة الموقع في  سداد، تم 2017

ائما  د المجموعةتعهدات بض   رورع الحفال على بعض النس   ب المالية. تقوم  ،، مر ض   مر ما تتض   من التس   هيالت أعالنتفاقيات ابعض تتض   مر 

صوص عليها في  دارع بالتأكد مر اإلمر التعهدات في أي وقت، تقوم  عدم الوفاء بأيوفي حالة  تلك ابتفاقياتبالتأكد بأنها ملتزمة بالتعهدات المن

  أوضاعها مع الغنوك المانحة والحصول على إعفاء رسمي مر الجهة المقرضة المعنية. تسوية

 إلنشررراءمليون لاير سرررعودي( كتكلفة تمويل  83.5: 2016مليون لاير سرررعودي ) 112.4بل  قدره ، تمت رسرررملة م2017مارس  31كما في 

  (.11مشاريع تحت التنفيذ )إيضاح 
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 اإليرادات غير المكتسبة -14

 يمثل هذا البند إيرادات مقبوضة مقدماً من المستأجرين.

  2017 
 لاير سعودي

 2016 
 لاير سعودي

     
 337.673.158  446.117.270  الرصيد في بداية السنة

 1.960.657.797  1.918.231.708  إيجارات مقبوضة مقدما من المستأجرين

  2.364.348.978  2.298.330.955 

 (1.852.213.685)  (2.039.002.320)  إيرادات مدرجة في قائمة الدخل الموحدة 

 446.117.270  325.346.658  الرصيد في نهاية السنة

 
 المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخر  -15

 
 

 2017 
 لاير سعودي

 2016 
 لاير سعودي

     
 23.262.125  97.757.375   أعباء مالية مستحقة

 70.238.413  94.978.757  تأمينات من المستأجرين 

 13.066.526  17.765.166  مستحقات للموظفين

 10.329.196  6.989.557  مصاريف مستحقة

 2.473.705  7.287.314  أخرى

  224.778.169  119.369.965 

 
 الزكاة  -16

 

 المحملة للسنة
 

 لاير سعودي( 32.998.878: 2016لاير سعودي من مخصص السنة الحالية ) 27.154.423تتكون الزكاة المحملة للسنة وقدرها 
 

 التالي:تم احتساب مخصص الزكاة للسنة الحالية وفقاً ل)ساس 
  2017 

 لاير سعودي
 2016 

 لاير سعودي
     

 4.555.438.293  4.663.644.804  حقوق الشركاء في بداية السنة
 1.032.962.521  1.021.322.848  الدخل قبل الزكاة

 4.075.179.597  5.818.974.551  المطلوبات غير المتداولة

 (10.380.620.491)  (11.087.065.719)  الموجودات غير المتداولة
 

 تم تعديل بعض هذه المبال  للوصول إلى الزكاة المحملة لهذا العام.
 

 حركة مخصص الزكاة خالل السنة

 مارس كما يلي: 31كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 
  2017  2016 
 المجموع  المجموع  الشركات التابعة  الشركة  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  ¤ لاير سعودي  

 53.461.618  88.492.940  86.492.940  ¤ 2.000.000  الرصيد في بداية السنة

 32.998.878  27.154.423  27.154.423  -  لسنةمخصص ل

 -  -  3.913.213  (3.913.213)  الشركات التابعةمحول إلى 

 4.032.444  1.967.556  (32.444)  2.000.000  تسويات سنوات سابقة

 (2.000.000)  (261.078)  (261.078)  -  المدفوع خالل السنة

 88.492.940  117.353.841  117.267.054  ¤ 86.787  الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(الزكاة   -16

 

 الموقف الزكوي 

، 2006مارس  31 حتى السررنة المنتهية في"( منذ تاريخ تأسرريسررها الهيئةوالدخل )" الهيئة العامة للزكاةقدمت الشررركة اقراراتها الزكوية إلى 

 .2006مارس  31الزكوية حتى السنة المنتهية في  الربوطتم اتمام  .لتلك السنوات الزكاة اتواستلمت شهاد

 د وتقديم اإلقرار الزكويالقابضررة( بإعداالنهائية )شررركة فاس السررعودية  األم، تقوم الشررركة 2007مارس  31اعتباراً من السررنة المنتهية في 

وفقاً  وذلكالعامة للزكاة والدخل الهيئة لها وللشررررركات التابعة المملوكة لها بالكامل بما في ذلك شررررركة المراكز العربية المحدودة إلى الموحد 

 2007مارس  31الموحدة للسررررررنوات المنتهية في  موحد. وبالتالي تم تقديم االقرارات الزكوية إقرار زكويعلى تقديم  هيئةلخطاب موافقة ال

النهائية بتقديم االقرار الزكوي لها وللشرررركات المملوكة بالكامل  األم. وبالرغم من قيام الشرررركة العامة للزكاة والدخل الهيئةإلى  2015حتى 

 ي الفردي/ الدخل المعدل للمجموعة. على أساس موحد، تقوم إدارة المجموعة باحتساب وتسجيل مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكو

تطالبها  العامة للزكاة والدخل الهيئةخطاب من  ،(2015فبراير  24هـ )الموافق 1436جمادى األول  5بتاريخ  ،النهائية األماستلمت الشركة 

 31وحدة المقدمة سررابقاً للسررنوات من بتقديم االقرارات الزكوية المسررتقلة لها وللشررركات التابعة كل على حده بدال من االقرارات الزكوية الم

 العامة هيئةالنهائية على هذا الطلب واليزال االعتراض قيد الدراسة من قبل ال األم. اعترضت الشركة 2016مارس  31حتى  2007مارس 

 .2017مارس  31كما في  للزكاة والدخل

 

 س المالرأ  -17

(، وافق الشركاء في الشركة على دخول شركاء جدد وزيادة رأسمال الشركة 2015فبراير  22هـررررر )الموافق 1436جمادى األول  3بتاريخ 

لاير سعودي  2.257.183.825حساب مساهمة الشركاء البال   تحويلمليون لاير سعودي من خالل  4.450من مليون لاير سعودي إلى 

لاير سررررررعودي. تم إتمام اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا القرار قبل  2.191.816.175رباح المبقاة البالغة واأل 2015فبراير  28كما في 

 2017مارس  31فيما يلي بيان بأسررماء الشررركاء ونسررب ملكيتهم في رأس المال كما في  .2015مارس  31في المنتهية نهاية السررنة المالية 

 :2016و

 اسم الشري 

 نسبة الملكية 

٪  

 عدد

  الحصص

 المبلغ

 لاير سعودي

       

 2.314.000.000  2.314.000  52  شركة فاس العقارية المحدودة 

 133.500.000  133.500  3  شركة سعف العالمية المحدودة

 667.500.000  667.500  15  السيد فواز عبد العزيز الحكير 

 667.500.000  667.500  15  السيد سلمان عبد العزيز الحكير 

 667.500.000  667.500  15  د. عبد المجيد عبد العزيز الحكير

  100  4.450.000  4.450.000.000 

 

 االحتياطي النظامي  -18

من صافي دخل  ٪10تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة  ،عقد تأسيس الشركةطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية و

 كأرباح. من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع ٪50السنة حتى يبل  مجموع هذا االحتياطي 

 

 توزيعات األرباح   -19

 30)الموافق هـ  1438رجب  2 بتاريخو( 2016 ديسمغر 31هـ )الموافق 1438الثاني  ربيع 2اجتماعهم المنعقد في ، خالل قرر الشركاء

 قدرن . تم تحويل مغلل(لاير سعودي 870.000.000: 2016لاير سعودي ) 715.000.000 قدرهاتوديع أرباح ( 2017مارس 

 .الى حساب الشركاءالمودعة مليون لاير سعودي( مر مجموع األرباح  870.000.000: 2016مليون لاير سعودي ) 485.000.000
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 والترويجمصاريف الدعاية  -20

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 سعوديلاير 

     
 15.699.645  10.523.388  دعاية وإعالن

 8.199.777  8.599.522  ترويج

  19.122.910  23.899.422 

 المصاريف العمومية واإلدارية -21

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     
 50.486.164  74.368.522  رواتب موظفين ومزايا أخرى

 35.989.638  25.932.778  اتعاب مهنية

 26.164.067  22.931.392  (5مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 

 12.863.124  20.885.529  (12استهالك )إيضاح 

 5.740.232  7.026.396  تأمين

 2.589.768  1.738.806  رسوم حكومية

 -  1.645.070  الرئيسي المركزايجار 

 735.988  1.340.851  اتصاالت وانترنت

 2.811.234  2.768.047  أخرى

  158.637.391  137.380.215 

 األعباء المالية -22

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     
 100.026.975  166.024.588  مصاريف عموالت على قروض طويلة األجل

 5.403.844  12.928.484  (1 - 13إطفاء تكاليف معامالت )إيضاح 

 369.677  168.064  أعباء بنكية

  179.121.136  105.800.496 

 اإليرادات األخر  -23

  2016 
  لاير سعودي

2015 
 لاير سعودي

     
 8.925.000  5.737.500  توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

 -  2.152.617  مجانية تذاكر

 1.688.264  4.135.830  أخرى

  12.025.947  10.613.264 
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 وااللتزامات المحتملةالتعهدات  -24

 مارس: 31فيما يلي بياناً بالتعهدات وااللتزامات المحتملة الخاصة بالمجموعة كما في 

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     
 2.491.733.817  2.605.139.308  (11التزامات تتعلق بالمشاريع تحت التنفيذ )إيضاح 

 2.696.000  -  (10)إيضاح التزامات لشراء استثمارات أسهم 

 5.400.000  5.400.000  ضمان خطابات

 

 االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية -25

 إن التزامات الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء هي كالتالي:

  2017 
  لاير سعودي

2016 
 لاير سعودي

     
 404.192.193  285.746.450  أقل من سنة

 2.309.824.277  1.401.742.795  من سنة إلى خمس سنوات
 10.285.168.330  5.652.813.044  أكثر من خمس سنوات

  7.340.302.289  12.999.184.800 

 

 (.6المجموعة )إيضاح  ال عقود اإليجار هي بأسماء جهات ذات عالقة بالمجموعة قدمت تنازالً عن هذه العقود لصاتفاقيات إن 

تمثل دفعات عقود اإليجار التشررغيلية اإليجارات المسررتحقة على الشررركة عن أراضرري مسررتأجرة لغرض إقامة مباني عليها بغرض تأجيرها. 

 .سنة 22إلى  10ر المتفق عليها من تتراوح فترة عقود اإليجا

شركة  سعودية القابضة( بمبل  قدره  األمإن االلتزامات أعاله تتضمن عقد إيجار مع ال شيءالنهائية )شركة فاس ال مليون  768: 2016) ال 

 (.لاير سعودي

 لاير سررررعوديمليون  212بلغت الدفعات بموجب عقود اإليجار التشررررغيلية التي تم اثباتها كمصرررراريف ضررررمن تكلفة اإليرادات خالل السررررنة 

 .لاير سعودي(مليون  161: 2016)

 

 ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل  -26

موجودات ما أو سرررررررداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشرررررررروط تعامل عادل.  يمكن بموجبه تبادلالقيمة العادلة هي المبل  الذي 

البنوك تتكون الموجودات المالية الخاصررررة بالمجموعة من األرصرررردة لدى  مالية.المطلوبات المالية والموجودات من الاألدوات المالية  كونتت

الية تتكون المطلوبات الم ، بينمامتاحة للبيعالسرررتثمارات االمن جهات ذات عالقة و ةالمسرررتحقالمبال  الموجودات األخرى و بعضوالمدينين و

 .مستحقةال والمبال  إلى جهات ذات عالقة والدائنين ةالمستحقالمبال  من القروض وللمجموعة 

 ختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.إن القيمة العادلة ل)دوات المالية ال ت
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 إدارة المخاطر   -27

الغرض الرئيسي من القروض هو لتمويل شراء وتطوير محفظة االستثمارات  إنتتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من القروض. 

 ن ونقد وأرصدة لدى البنوك التي تنشأ مباشرة من عملياتها.يدائن ذمم مدينةالعقارية للمجموعة. لدى المجموعة 

 

 تتعرض المجموعة لمخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العقارات( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

 مخاطر السوق

 بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق. تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة ل)دوات المالية

 مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسرررعار العموالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسرررعار العمالت السرررائدة في السررروق. ال 

. 2017مارس  31يها مطلوبات مرتبطة بعموالت كما في يوجد لدى المجموعة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بعموالت، لكن لد

 تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بصورة مستمرة.

 اتمخاطر العقار

 حددت المجموعة المخاطر التالية المرتبطة بالمحفظة العقارية:

تكاليف مشرراريع التطوير قد تزداد إذا كان هناك تأخير في عملية التخطيط. تسررتخدم المجموعة مسررتشررارين ذوي خبرة في متطلبات  أن • 

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

إيرادات اإليجار وانخفاض في قيمة الممتلكات المرتبطة بها.  قد يصرررب  مسرررتأجر رئيسررري ما معسرررر مما يسررربب خسرررائر جوهرية في • 

وللتقليل من هذه المخاطر، تقوم المجموعة بمراجعة الوضررع المالي لجميع المسررتأجرين المحتملين، وتقرر مسررتوى الضررمان المطلوب 

 وذلك على شكل تأمينات إيجار أو ضمانات.

 مخاطر االئتمان

 مما يؤدي إلى تكبد خسرررررررائر مالية. لطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته مقابل أداة مالية أو عقد عميلتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة ا

  ع لدى البنوك والمؤسسات المالية.تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطة التأجير واألنشطة التمويلية، بما في ذلك الودائ

 

نيف ، وفق برنامج تصررررييم الجدارة االئتمانية للمسررررتأجرسررررتأجرين بدفع اإليجارات مقدًما. يتم تقتتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل إلزام الم

إبرام عقد اإليجار. يتم مراقبة ذمم المستأجرين القائمة بانتظام. يمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر إئتماني مبني على أساس النقاط، بتاريخ 

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

 ذمم المستأجرين المدينة

 .وعة قبل ابرام اتفاقيات االيجاريم المستأجرين وفقاً لمعايير المجمويتم تق

 المستحق من جهات ذات عالقة

ى . يمثل الحد األقصررررررعالقة رئيسررررررية على حده كل جهة ذاتيتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أسرررررراس 

(. ال تقوم المجموعة 6للتعرض لمخاطر االئتمان، بتاريخ إعداد القوائم المالية، القيمة الدفترية للمسررررررتحق من الجهات ذات العالقة )إيضرررررراح 

ات العالقة وفحص السروق الذي تعمل فيه يم في كل سرنة مالية من خالل فحص المركز المالي للجهات ذوحتفاظ بأي ضرمانات. يتم هذا التقباال

يم المخاطر فيما يتعلق بالمسررتحق من الجهات ذات المسررتوى المتدني، علماً بأن الغالبية العظمى و. تقوم المجموعة بتقهذه الجهات ذات العالقة

 من الجهات ذات العالقة مملوكة من قبل نفس الشركاء.
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 )تتمة( إدارة المخاطر -27

 

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية والودائع النقدية

 تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصررردة لدى البنوك والمؤسرررسرررات المالية من قبل إدارة الخزينة في الشرررركة القابضرررة النهائية وفقاً لسرررياسرررة

ائتماني جيد. ال تعتبر المجموعة نفسررها معرضررة لتركيزات مخاطر المجموعة. يتم إيداع النقد بشرركل أسرراسرري لدى بنوك محلية ذات تصررنيف 

 االئتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزها المالي.

 مخاطر السيولة

يولة الس رتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. قد تنشأ مخاط

وبمبل  يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر زة يخالل فترة وجبيع أصل مالي  على القدرةعند عدم 

 السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية. 

 مخاطر العمالت

مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة بمراقبة تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة 

 التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتدير أثرها على القوائم المالية الموحدة وفقا لذلك.

 

 المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات -28

 

 مشكو  في تحصيلهاالديون المخصص 

سبة لكل مبل  من المبال  الهامة، يتم يتم إجراء ت قدير للمبال  القابلة للتحصيل من أرصدة المدينين عند عدم إمكانية تحصيل المبل  بالكامل. بالن

 يجنبو إجراء هذا التقدير لكل مبل  على حده. أما المبال  التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السرررداد، فانه يتم تقديرها بشررركل جماعي،

 على معدالت التحصيل السابقة. طول مدة التأخر في السداد بناءً  مخصص حسب

 

( لاير سررعودي 195.732.142: 2016لاير سررعودي ) 282.195.144الموحدة، بل  إجمالي أرصرردة المدينيين  قائمة المركز الماليبتاريخ 

الفرق بين ثبات إ. سررريتم (لاير سرررعودي 26.164.067: 2016لاير سرررعودي ) 48.416.479 وبل  مخص الديون المشررركوك في تحصررريلها

 تم تحصيلها في الفترات المستقبلية والمبال  المتوقعة في قائمة الدخل الموحدة.يالمبال  التي 

 

 األعمار اإلنتاجية لالستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات

ات العقارية والممتلكات والمعدات ألغراض احتسرراب االسررتهالك. يحدد هذا تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لالسررتثمار

تعديل  مالتقدير بعد األخذ بعين االعتبار االسررتخدام المتوقع ل)صررل واالسررتهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سررنوياً وسرريت

 ر االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.قسط االستهالك المستقبلي في حالة اعتقاد اإلدارة بأن األعما
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