
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجمع املركز الكندي الط العام  شركة 

مة شركة (   )سعوديةمسا

  

ائم املالية ر  القو     راجع املستقلاملوتقر

ية   سم  ٣١للسنة املن        م ٢٠٢٢ د

   

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  مجمع املركز الكندي الط العام  شركة 

مة شركة (  )سعوديةمسا

  

رس القوائم املالية    ف

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د

  
  
  
  
  

ات تو   صفحــة    جدول ا

      

ر   ٣-٢     راجع املستقلامل تقر

      

  ٤    قائمة املركز املا

      

سارة والدخل الشامل األخر ح أو ا   ٥    قائمة الر

      

ات  حقوق    ٦    امللكيةقائمة التغ

      

  ٧    قائمة التدفقات النقدية

      

 ٢٩ -٨    قوائم املاليةإيضاحات حول ال
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  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة (   )سعوديةشركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  
شاط -١   التنظيم وال

مة  شـركة مجمع املركز الكندي الط العام ("الشـركة") شـركة ية    مسـا لة  الدمام، اململكة العر ـ سـعودية تأسـسـت سـابًقا كشـركة ذات مسـؤولية محدودة م
ل التجاري رقم  خ  ٢٠٥٠٠٥٨٦٠٥السعودية بموجب ال اير  ٢٠ـ ( املوافق  ١٤٢٩صفر  ١٣بتار   ).٢٠٠٨ف

  
ادة رأس املال ع عدة مر   ٢٠٢٠ســـنة خالل   ال ســـعودي إ  ٢احل من قامت الشـــركة بز ن   ٧٧مليون ر م اء / مســـا ال ســـعودي باإلضـــافة إ دخول شـــر مليون ر

  .جدد
  

ــــعودية   مة سـ ـــا ــــركة مســ ــــركة ذات مســـــؤولية محدودة إ شـ ــــركة من شـ ل الشـ اء تحو ا قرر الشـــــر ــً ــ ل التجاري بنفس  أيضـ ــــ ـ ــــركة ع.رقم ال  املوافقة حصـــــلت  الشـ
ة لإلعالن الرس عن التحول   سم  ٣٠ـ املوافق  ١٤٤٢جمادى األول  ١٥الوزار   م.٢٠٢٠د

  
خ   ــادر بتار ــ ا الصـ ــــوق املالية، بقرار يئة السـ ـــ املوافق   ١٤٤٢ذو القعدة    ١٨وافقت  ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــر  م٢٠٢١يونيو   ٢٨ــ ا لإلدراج املباشـــ م يل أســـــ ــ ــ ـ ــــركة  ، ع طلب الشـ

ة     .مون –السوق املواز
  

ــــعاف بموجب ت شـــــفيات وســـــيارات اإلسـ ــــ ية والتجارة  أدوات ومعدات املسـ ــــ ـ شـــــفيات واملراكز ال ــــ ــــركة  إدارة املسـ ســـــية للشـ شـــــطة الرئ رخيص رقم تتمثل األ

خ  ١٠٠٤٥    .)م٢٠١٥مارس  ٩ـ ( املوافق  ١٤٣٦جمادى األول  ١٨بتار

  
ل  الدمام  ية السعوديةإن عنوان مكتب الشركة امل   .باململكة العر

  
ا التالية : شطة الشركة وفروع امات وأ ل   تتضمن القوائم املالية أصول و

ل الفر    رقم ال
ل   خ ال   تار

ري )    (ال
ل خ ال   تار
  املدينة  ( امليالدي) 

  الدمام   ١٦/٠٧/٢٠١٨  ـ  ٠٣/١١/١٤٣٩  ٢٠٥٠١١٦٨٥٨
بيل    ٠٩/٠١/٢٠١٨  ـ  ٢٢/٠٤/١٤٣٩  ٢٠٥٥٠٢٦٤١١   ا
  بقيق   ٠٧/٠٣/٢٠١٧  ـ  ٠٨/٠٦/١٤٣٨  ٢٠٥٩٠٠٤٠٧٨
  ا    ١٦/٠٣/٢٠١٤  ـ  ١٥/٠٥/١٤٣٥  ٢٠٥١٠٥٦٧١٥

  
  اإلعدادأسس  -٢
  

ام   بيان اإلل
ــــدارات األخر  ـــ ــ ـــــــعودية واملعاي واإلصـ ــ ية السـ ر املا املعتمدة  اململكة العر  للمعاير الدولية للتقر

ً
يئة تم إعداد القوائم املالية وفقا ـــــادرة من ال ــ ــ ــــعودية ى الصـ ـــ ــ السـ

ن وا ن (للمراجع ية اسب ر املا املعتمدة  اململكة العر ا مجتمعة "باملعاي الدولية للتقر   .السعودية")شار إل
   

  أساس القياس
  إعداد القوائم املالية ع أساس تم

ً
ة، ووفقا لاإلستمرار خية، ب للت اس ما فة التار :إستخدام أساس اإلستحقاق ا   عدا ما ي

  امات دمة لمنافع إل نا امات املستقبلية. لموظف الية لإلل ا بالقيمة ا سا  حيث يتم إح
  سارة.تقييم ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر   اإلس

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

ال م املاليةالقوائ عرض تم ال سعودي. ،للشركة الوظيفية العملة  عت  الو  السعودي، بالر افة املبالغ ألقرب ر ب  تم تقر   و

  
  سنة املاليةال

ت   يناير ٠١تبدا السنة املالية للشركة   ل عام. ٣١وت سم من    د
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  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة (   )سعوديةشركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

  
ات والتعديالت ع  -٣ اليةاملعاي والتفس  :املعاي ا
  

ة امل ون ســـار اســـبة الدولية وال ت ات الصـــادرة عن مجلس معاي ا ــ ر املا والتفسـ ة تبدأ  فيما ي التعديالت ع املعاي الدولية للتقر ــنو ة سـ فعول لف
عد    م، ٢٠٢٢يناير  ١أو 

  
ة املفعول اعتباًرا من  ١-٣ عديالت جديدة سار ات و   . ٢٠٢٢يناير  ١معاي وتفس
  

ا تأث  ي عدد فيما س ل ذا العام ولكن ل ة املفعول  ديدة ع املعاي ، املدرجة أدناه ، سار ري من التعديالت ا   للشركة .املالية  القوائمع  جو
  

خ بداية التطبيق     وصف التعديالت    رقم املعيار   تار

اس الدواملعيار  ملة    ٣٧رقم  ا امات العقود ا لفة إتمام العقد.  –باإلل  ٢٠٢٢يناير  ١    عديالت خاصة بت

اس الدواملعيار      ١٦رقم  ا
ات واالالت و املعدات  املتحصالت قبل االستخدام  -عديالت خاصة باملمتل

  املقصود. 
  ٢٠٢٢يناير  ١  

ر املا  .عديالت خاصة باالشارات ا     ٣املعيار الدو للتقر يي  ٢٠٢٢يناير  ١    االطار املفا

ر املا و   ١٦ رقم املعيار الدو للتقر

ر املا و   ٩ رقم املعيار الدو للتقر

اسبة الدو رقم    و ٤١معيار ا

ر املا رقم    ١املعيار الدو للتقر

  
ر املا   ة ع املعاي الدو للتقر نات السنو عديالت خاصة بالتحس

  م. ٢٠٢٠-م  ٢٠١٨
  ٢٠٢٢يناير  ١  

         
 

ة املفعول اعتباًرا من  ٢-٣ عديالت جديدة سار ات و   . ٢٠٢٣يناير  ١معاي وتفس
عد، حيث    

ً
ا عديل جديد تم إصدارة ولكن لم يصبح سار ب الشركة التطبيق املبكر ألي معيار أو تفس او  ا  تتوقع إدارة الشركةلم ت ست ذاتعت    ا صلة   ل

ات املستقبلية ري ع القوائم املالية للشركة  الف ا تأث جو ون ل  . عمليات الشركة أو سي

خ بداية التطبيق     التعديالتوصف     رقم املعيار  تار
          

اس الدواملعيار  ية     ٨رقم  ا اس ف التقديرات ا   ٢٠٢٣يناير  ١    عر

         

اسبة الدو رقم  يان  ١معيار ا و

  ٢املمارسة رقم 
ية    اس  ٢٠٢٣يناير  ١    االفصاح عن السياسات ا

          

اس الدواملعيار      ١٢رقم  ا
بة املؤجلة املتعلقة  ات  باملوجودات الضر الناشئة عن معاملة  واملطلو

  واحدة 
 ٢٠٢٣يناير  ١  

         

ر املا رقم  ئجار    ١٦املعيار الدو للتقر ام  عملية البيع مع إعادة االس  ٢٠٢٤يناير  ١   االل

         

اس الدواملعيار  ات     ١رقم  ا يف املطلو  ٢٠٢٤يناير  ١   املتداولة والغ متداولةتص

         

اس الدواملعيار  دات     ١رقم  ا ات الغ متداولة مع التع  ٢٠٢٤يناير  ١   املطلو
  

  

  

  

  

-٩ -  

  



 

 

  

  مجمع املركز الكندي الط العام  شركة 

مة    )سعودية(شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢  د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

ية: -٤ اس م السياسات ا ص أل   م

ا الشركة  إعداد القوائم املالية املرفقة: ية ال استخدم اس م السياسات ا   فيما ي أ

  

يف  اتوامل املوجوداتتص    ةوغ متداول ةإ متداول طلو

ا كمتداولة / غ متداولة   - يف ات  قائمة املركز املا ع أساس تص عرض املوجودات واملطلو   تقوم الشركة 

  

ون:  عندما ي
ً
ون األصل متداوال   و

شغيل عادية الكه  دورة    .• من املتوقع أن يتم تحققه أو قصد بيعه أو إس

 لغرض املتاجرة • محتفظ به 
ً
  .أساسا

ا. أو عد السنة املالية املف ع  
ً
را   • عندما يتوقع تحققه خالل إث عشر ش

عد السنة امل  ع األقل 
ً
را ام ملدة إث عشر ش ة إل سو ا.• عبارة عن النقد أو النقد وما  حكمه ما لم يحد من صرفه أو إستخدامه ل   الية املف ع

افة املوج -   ودات األخرى كموجودات غ متداولة.تصنف 
  
 إذا: -

ً
ام متداوال ون اإلل   و

شغيلية عادية. ته  دورة  سو ان من املتوقع   •  

غرض املتاجرة.  
ً
 به أساسا

ً
ان محتفظا  •  

ا. عد السنة  املالية املف ع  
ً
را ته خالل إث عشر ش سو  ل

ً
ان حاال  •  

ا حق غ مشروط  ام.• إذا لم يكن لد ة اإلل سو    أن تؤجل 

ات غ متداولة. - ات األخرى كمطلو يف جميع املطلو   تقوم الشركة بتص

  

  قياس القيمة العادلة  

ر ما  ل تقر خ    .تقوم الشركة بقياس األدوات املالية مثل املشتقات املالية بالقيمة العادلة بتار

ــــتالمه عند بيع  القيمة العادلة : ـ ــ ــ ـ ة    املوجودات املبلغ الذي يمكن إسـ ـــــو ــ ـــ سـ ــــــــداده عند  ــ اتأو سـ خ  املطلو ة بتار ــــــــس تجار ــ ن بموجب معاملة تتم ع أسـ ن طرف ب

اض أن معاملة بيع  ل  املوجوداتالقياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإف اتأو تحو تم إما: املطلو   س

ذه •  اتوامل املوجودات السوق الرئ ل  ، أو طلو

اتو  للموجودات أك األسواق منفعة  ، حال عدم وجود السوق الرئ•   .املطلو

ستخدم / تصل إ السوق الرئ أو السوق األك منفعة ون لدى الشركة القدرة ع أن    .يجب أن ي

اتتقاس القيمة العادلة لألصول و  سع  املطلو ا املتعاملون  السوق عند  ستخدم اضات ال قد  اتو  املوجوداتباستخدام االف   ،                  املطلو

مإب سعون ملا يحقق أفضل املصا اإلقتصادية ل م  اض أ   .ف

ــــول غ املـاليـة، يتم األخـذ  االعتبـار   ــ ـ ــ ــ ـ ق   قـدرة عنـد قيـاس القيمـة العـادلـة لألصـ ـــــل عن طر ـــ ــ ـــ ـــــاديـة من األصـ ـــ ــ ـ ــ ــــوق املـاليـة ع تحقيق منـافع اقتصـ ـــ ــ ـ ــ ن  السـ املتعـامل

ستخدمون األصل ع النحو األفضل واألقاإل  ن  السوق  ن آخر ق بيعه ملتعامل   .ستخدام األفضل واألق له أو عن طر
  

 اسـتغالل املدخالت  ـستخ
ً
ا لقياس القيمة العادلة متوفرة، محاولة ون البيانات الالزمة ل ا دم الشـركة طرق التقييم املناسـبة للظروف، وال ت ال يمكن مالحظ

ا بأقل قدر ممكن   .بأك قدر ممكن، والتقليل من استخدام مدخالت اليمكن مالحظ

افة  ــــنف  ــ ــ ات ال يت املوجوداتتصـ ات القيمة العادلة، و واملمتل ــــــتو رمي ملســـ ــــــل  ــ ـــــلسـ ـ ــ سـ ا  القوائم املالية وفًقا ل ــــــاح ع ــ ا بالقيمة العادلة أو اإلفصـ ـــ ــ ـ م قياســـ

ل:  امة لقياس القيمة العادلة ك ى مستوى للمدخالت ال ورة أدناه ع أساس أد   مذ

ا • شط ألصول أو ال  .مات مماثلةاملستوى األول : األسعار املتداولة (الغ معدلة)  سوق 

ا بصورة مباشرة أو غ مباشرة  • امة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظ ا ال ى مستوى ملدخال ون أد ي : طرق قياس ي  .املستوى الثا

امة لقياس القيمة العادلة غ قابلة للمالحظة • ا ال ى مستوى ملدخال ون أد  .املستوى الثالث: طرق قياس ي

ىة   ـــ ـــ ــ سـ اتو   للموجوداتبال ــل    املطلو ــ ـ ــ ـــلسـ ـــ ــ سـ ات  ال ـــــتو ـــ ن مسـ ل ب ــــــركة ما إذا تم التحو ــ ل متكرر، تحدد الشـ ــــــ ــ شـ ا  القوائم املالية بالقيمة العادلة  ال يتم إثبا

ة  ل  ف اية  ل)   امة لقياس القيمة العادلة ك ى للمدخالت ال يف (ع أساس املستوى األد ق إعادة تقييم التص رمي عن طر رال   .تقر

  

  

  

  

-١٠ -  
  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

ية -٤ اس م السياسات ا ص أل   (تتمة) م
  

  اإليرادات من العقود مع العمالء 

ر املا  و مو  املعيار الدو للتقر ف الشركة باإليرادات من العقود مع العمالء بناًء ع نموذج من خمس خطوات كما    ١٥ع

مس التالية طوات ا   :يتم إتباع ا

طوة   عرف العقد ع أنه إتفا  ١• ا امات قابلة للتنفيذ: تحديد العقد (العقود) مع العميل :  ل شأ عنه حقوق و ن أو أك ي ن طرف ل عقد  ق ب حدد املعاي ل و

  يجب الوفاء به 

طوة   ع أو خدمات إ العميل  ٢• ا ل بضا و وعد  العقد مع العميل بتحو ام األداء  امات األداء  العقد : إل  : تحديد إل

طوة   • ا إ ٣ا د  دمات املتع ع أو ا ــا ــ ــ ــــــ ل البضـ ــــول عليه مقابل تحو ـــ ــ ـ ــ صـ ــــركة ا ــ ـ ــ ـــ و مبلغ العوض الذي تتوقع الشـ ــــعر املعاملة  ـــ ــ ـــ ــــعر املعاملة : سـ ــ ـ ــ ــ ـ  : تحديد سـ

ـــتحق.العميل ــ ـــتلم أو املسـ ــ ـــعر املعاملة بالقيمة العادلة للعوض املسـ ــ عاقدًيا  ،يتم قياس سـ ددة  ـــروط الدفع ا ــ ـــــوم واملبالغ   ،مع مراعاة شـ بة والرسـ ـــر ــ ناء الضـ ـــت ــ باسـ

م ة وخصومات ا صومات التجار ا بالصا من ا يل تم  ن و صلة بالنيابة عن اآلخر  .ا

طوة   • ـــــعر امل  ٤ا ـــــيص سـ ام أداء: تخصـ ـــــبة للعقود ال تحتوي ع أك من إل سـ امات األداء  العقد : بال ل   ،عاملة إلل ـــــعر املعاملة ل ـــــركة سـ ـــــص الشـ ـــــتخصـ سـ

ام أداء ل إل ون مستحق مقابل الوفاء ب ام أداء بمبلغ يو مبلغ العوض الذي تتحمله الشركة وتتوقع أن ي   .إل

طوة   • اف باإليرادات عند٥ا ام األداء: اإلع  .ما ( أو كما ) تفي الشركة بال

أصيل  جميع عقود اإليراداتمعاي محددة قامت الشركة بتقييم عقود إيرادات من خالل  عمل  ا     .وقررت أ

اف باإليرادات عند تقديم  تم اإلع دمات الطبية للعمالء و ل أسا من تقديم ا ش صول ع اإليرادات  تم تأكيد الوفاء يتم ا دمات الطبية املوعودة و ا

ل دوري ش داول الزمنية املعتمدة  امات األداء من خالل ا  .بإل

  

  ذمم مدينة 

ة الزمنية ) ــ الف ــــ ـ ــ ـ عتمد ع م ـــتحقاق العوض  ــــ ــ ـــروط ( أي أن اسـ ـــ ـ ــ ــــركة  مبلغ العوض غ املشـ ــ ــ ـ ـــة  .يمثل املدينون حق الشـ ـــ ـ ــ اصـ ــــبة ا ــ ـــ اسـ ــــة ا ــ ـــ ــياسـ ــ ـــ ــ انظر سـ

  .املالية املوجوداتب

          

  مخزون 

دمات الطبية ــــتخدمة  ا ـــ الكية األخرى املسـ ـــــــ ة واملواد اإلسـ زون من األدو ون ا ـــــــا القيمة القابلة للتحقق،    .يت لفة أو صـ ــــعر الت ـــ سـ زون  اف با يتم اإلع

ما أقل لفة املر .أ زون ع أساس متوسط الت   .يتم تقييم ا

         

  املصروفات

ع   ـــــتخدام عوامل توز ـ ــ ة باسـ دار ف عمومية و ــــــار ــ لفة اإليراد ومصـ ل ثابت ع ت ـــــ ـــ شـ ـــــغيلية  ـ ــ شـ ف ال ــــــار ــ ع جميع املصـ ــــــب مع يتم توز ــ ناسـ ا بما ي ثابته يتم تحديد

شطة الشركة   .أ

  
احت  عات األر   وز

اح من قبل املسا عات األر ا إعتماد توز ة ال يتم ف امات  القوائم املالية للشركة  الف إل اح  عات األر اف بتوز نيتم اإلع   .م

  
م  حية الس   ر

فضــ م األســاســية وا حية الســ م العاديةعرض الشــركة معلومات ر ح أو خســارة الشــركة ع املتوسـط    .ة لألســ م األســاســية بقســمة ر حية الســ ســاب ر يتم إح

ا تفظ  ة ا م العادية القائمة خالل الف م  .املر لعدد األســـ ح أو خســـارة الشـــركة واملتوســـط املر لعدد األســـ فضـــة بتعديل ر م ا حية الســـ يتم تحديد ر

ا ضةالعادية القائمة لتأث تملة ا م العادية ا    .ت جميع األس
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  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

ية -٤ اس م السياسات ا ص أل   (تتمة) م

  

بة اة والضر  الز

اة  الز

مارك بة وا اة والضر يئة الز اة وفقا لتعليمات  ب مخصص للز سارة  .تقوم الشركة بتجن ح أو ا صص ع الر  .يحمل ا

  

ية غ مؤكدة ة وضر  أوضاع زكو

ائية عندما تن الشركة  وطات ال شأ من الر اسبة عن الفروقات ال قد ت ماركتتم ا بة وا اة والضر يئة الز ا مع  وطا  .ر

  

بة القيمة املضافة  ضر

ف و  اف باإليرادات واملصار االت التالية  املوجوداتيتم االع ناء ا بة القيمة املضافة باست  :بالصا من قيمة ضر

ة ا من ا داد ــــ ــ ـــــول او خدمات ال يتم اسـ ـ ـــافة ع اقتناء أصـ ـــ بة القيمة املضـ ــــر ــــــتحقت ضـــ الة  إذا اسـ ذه ا ــــرائب، و  ــ ــــة بالضـ ــ تصـ بة القيمة   ا ـــــر ـ ف بضـ ع

لفة شراء  الة املوجوداتاملضافة كجزء من ت ف بحسب ا   .او جزء من بند املصار

 

بة القيمة املضافة ر الذمم املدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضر  .تظ

  

داده من  تصـة بالضـرائب ضـمن الذمم املدينة األخرى أو الذمم الدائنة األخرى  يتم إد ارج صـا ضـرائب القيمة املضـافة الذي يمكن اسـ ة ا او دفعه ا ا

  .قائمة املركز املا

  

بة املستقطعة  الضر

بة و مطلوب بموجب قانون ضر ية السعودية كما  عض املعامالت مع األطراف غ املقيمة  اململكة العر بة ع    .الدخل السعودي ستقطع الشركة ضر

 

يةالعمالت األ    جن

  املعامالت واألرصدة 

اف لـة لالع ون فيـه املعـاملـة مؤ خ ال ت ــائـد للعملـة الوظيفيـة  التـار ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــعر السـ ـــ ــ ـ ــ ا بـالسـ يـة مبـدئيـً ـل املعـامالت ـبالعملـة األجن ــ ــ ــ ــــ ــ تم إعـادة ترجمـة   .ـ   املوجوداتو

اتو  خ إعداد القوائم املالية  املطلو ــائد  تار ية إ العملة الوظيفية بالســـعر السـ ات  .النقدية القائمة بالعمالت األجن ــو سـ ــئة من ال ل جميع الفروق الناشـ ــ ـ و

سارة  ح أو ا   .أو املعامالت ع البنود النقدية ع الر

  

خية لفة التار ا بالت ــ ــا يتم ترجمة البنود غ النقدية ال تم قياسـ ــاسـ خ املعامالت أسـ ســـعر العملة الســـائد  تار ية  أما البنود غ النقدية بالعمالت  .عملة اجن

ا العادلة خ تحديد قيم ــــائد  تار ــ ــــعر العملة السـ ــ سـ ا  ا بالقيمة العادلة فيتم ترجم ــــ ــ ية ال يتم قياسـ ــــــائر الناتجة عن ترجمة  .األجن سـ اح او ا يتم معاملة األر

ــائر الناتجة عن التغ  القيمة العادلة لذلك البندالبنود الغ ا ــ ـــ ـــ ــ سـ اح وا اف باألر ا بالقيمة العادلة بالتوافق مع اإلع ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ (أي أن فروقات  .لنقدية ال تم قياسـ

ا العادلة  قائمة الدخل الشامل   اح وخسائر قيم اف بار جمة للبنود ال يتم األع افيتم   اآلخرال اف، والبنود ال يتم اآلخرشامل ا  الدخل ال اإلع  اإلع

ا العادلة   اح وخسائر قيم احبار سائر يتم  األر افوا اح ا  األع سائ األر   .ر )وا

  

ات ومعدات   ممتل

ــا   ــــومــا م ــ ــــ ــ لفــة مخصـ ــات واملعــدات بــالت يــل املمتل ــــ ـــ ــ ـ ــ ـ الكيتم  اكم و  اإل الك األعمــال   /امل ــــ ـــ ــ ـــ بوط  القيمــة ان وجــدت، ال يتم اسـ اكمــة لل ــائر امل ـــ ـــ ـــ ســـ او ا

ـــمالية قيد التنفيذ ــ لة األجل  حالة الوفاء   .الرأسـ ـــاءات طو ــ شـ ـــروعات اإل ــ اض ملشـ اليف اإلق ات واملعدات وت بدل من املمتل ـــ ــ زء املسـ لفة ا لفة ت ـــــمن الت تتضـ

اف اطات اإلع ـــ ـــ ــ بدال اجز  .باشـ ـــ ـــ ــ ــــــول فردية  عندما يتم اسـ ــ ا أصـ اف بتلك األجزاء باعتبار ــــــركة باإلع ــ ات معينة، تقوم الشـ ات واملعدات ع ف امة من املمتل اء 

الك محدد ا .ذات عمر انتا محدد واس سارة عند تكبد ح أو ا اليف اإلصالح والصيانة األخرى  الر اف بجميع ت تم اإلع  .و

لف ات واملعدات بالت ا يتم قياس املمتل خصم م الكة و بوط  القيمة اإل اكم واي خسائر    .امل
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م السياسات  -٤ ص أل يةم اس   (تتمة) ا

ات ومعدات   (تتمة) ممتل

ساب  الكيتم اح التا اإل قة القسط الثابت ع مدار العمر االنتا املقدر لألصول    :باستخدام طر
ــان  ــــ ــــيـ   السنوات    البــ

  سنوات  ٨-٤    اآلت ومعدات 

  سنوات  ٤    سيارات  

ية     سنوات  ٨-٤    أثاث وتركيبات ومعدات مكت

نات  ي مؤجرة تحس ما أقل  ١٠    ع مبا ة عقد اإليجار أ  سنوات أو ف
  

ايتم الغاء  صــول ع أي منافع اقتصــادية من اســتخدامه أو بيعه  املســتقبل فاإلع بعاده أو عند عدم توقع ا ات واملعدات عند اســ  .بأي بند من بنود املمتل

بعاد   ــ ــ شـــــأ عن اسـ ــــارة ت ح أو خسـ يل أي ر ــ ــ ـ ــــليتم  ــا (ت  األصـ ــ ن صـ بعاد  متحصـــــالتحســـــب بالفرق ب ية  اإلســـــ ــــللأل  والقيمة الدف ــا )صـ ــ سـ ح أو ا رة عند  الر
بعاد   تم إج  الكنتاجية وطرق اســاإل عمار  األ جعة القيمة املتبقية و ايتم مر   .املوجوداتاســ ل ســنة مالية و اية  ات واملعدات    ع أســاسالت ء التعديرااملمتل

، إذا تطلب   .األمرمستقب
  

اليف  اض ت   اإلق

اف يتم  اليف اإلع اضبت ة زمنية    اإلق ــــرورة ف ــ ــتغرق بالضـ ــ ــ سـ ن  ــــل مع ــ ــــاء أو إنتاج أصـ ــ شـ ــــــرة باقتناء أو إ ــــتخدام إلعداده املرتبطة مباشـ ــ أو البيع كجزء من  لإلسـ

لفـة ذلـك  ـــلت ــ ــ ـ ــ ـاليف   .األصــــ يـل جميع ت ــ ــ ـــ ــ ـــ ـ تم  اض األخرى و ـا  اإلق ــــتحقـاق ـــ ـــ ــ ة اسـ ف  ف ـــــار ــ ـــ ـ ــ ـاليف    .كمصـ ـا من  اض اإلق وتتمثـل ت ـاليف الفـائـدة وغ ت

الي عملية  األخرة ف الت شأة فيما يتعلق  ا امل اض األموالال تتكبد    .إق
  

  عقود اإليجار

 أو يحتوي ع إيجار،  بداية العقد. تقوم  الشـــركةتقوم 
ً
ان العقد إيجارا ام اإليجار املقابل فيما يتعلق  الشـــركةبتقييم ما إذا  ــتخدام األصـــل وال بإثبات حق اسـ

ا   عقود إيجار مد ددة  ة األجل (ا ناء عقود اإليجار قصــ ا املســتأجر، باســت ون ف يجارات للموجودات ذات   ١٢بجميع اتفاقيات اإليجار ال ي ر أو أقل) و شــ

ذه اإليجارات، تقوم  سـبة ل ة اإليجار ما لم يكن  ركةالشـالقيمة املنخفضـة. بال شـغي ع اسـاس القسـط الثابت ع مدى ف بإثبات دفعات اإليجار كمصـروف 

نفاد املنافع االقتصادية من األصل املؤجر.ن الية ملدفوعات   اك أساس م آخر للمخطط الزم الذى يتم فيه اس  بالقيمة ا
ً
ام اإليجار مبدئيا يتم قياس ال

ــــــتخدام اإليجار ال لم  ــ ـــ ـــــومة باسـ ــ ــ ــ خ البدء، مخصـ ا  تار ولة،   معدل الفائدة يتم دفع ــــــ ــ ـ ــ سـ ـــــعر  ـ ــ ـ ــ ذا السـ ـــــم  عقد اإليجار. إذا لم يكن من املمكن تحديد  ــــــ الضـ

اض  الشركةستخدم    . اإلضامعدل االق
  

ام اإليجار ما يلـي:    شمل مدفوعات اإليجار املدرجة  قياس ال

   أى حوافز إيجار. مدفوعات اإليجار الثابتة (بما 
ً
 ذلك املدفوعات الثابتة)، ناقصا

  ،خ البدء  باستخدام املؤشر أو السعر  تار
ً
عتمد ع مؤشر أو سعر، تقاس مبدئيا ة ال   مدفوعات اإليجار املتغ

 ،املبلغ املتوقع أن يدفعه املستأجر تحت ضمانات القيمة املتبقية 

  يارات، و ل معقول أن يمارس ا ش ان املستأجر من املؤكد   سعر ممارسات خيارات الشراء، إذا 

  .اء عقد اإليجار عكس ممارسة خيار إ ان عقد اإليجار  اء عقد اإليجار ، إذا   دفع غرامات إل
  

ل منفصل  قائمة املركز املا ش ام اإليجار    .يتم عرض ال

ام اإليج تخفيض القيمة الدفيتم قياس ال قة الفائدة الفعلية) و ام اإليجار (باستخدام طر ية لتعكس الفائدة ع ال ادة القيمة الدف ق ز  عن طر
ً
ية ار الحقا

  لتعكس مدفوعات اإليجار. 
  

ام اإليجار (وتقوم بتعديل مقابل حق استخدام األصل ذي الصلة) إذا: الشركةتقوم   بإعادة قياس ال

   ت ـــــــم مدفوعات اغ ق خصـ ام اإليجار عن طر الة يتم إعادة قياس ال ذه ا ـــــراء، و  ــ ــــة خيار الشـ غي  تقييم ممارســــ ــــروط عقد اإليجار أو طرأ  ـــ إليجار شـ

 املعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

 للقيمة املت 
ً
غي  الدفع املتوقع وفقا ـــــعر أو  ـــ ـــــر أو ســـ ــ ـ ــ ات  مؤشـ ب التغ ــــــــ ــ سـ ت دفعات اإليجار  ام غ الة يتم إعادة قياس ال ذه ا ــــمونة، و  ــ ــ ــ بقية املضـ

غي  ســـعر فائدة  ب  ســـ ي (ما لم تتغ مدفوعات اإليجار  صـــم املبد ق خصـــم مدفوعات اإليجار املعدلة باســـتخدام معدل ا الســـائد، و اإليجار عن طر

الة يتم استخدام معدل خصم معدل).  ذه ا

 ـــم مدفوعات عدل عقد اإليجار ولم يتم ا ــ ـ ــ ـ ــ ق خصـ ام اإليجار عن طر عاد قياس ال الة  ذه ا ـــــل، و  ـــ ـ ــ عديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصـ ـــبة عن  ــ ـ ــ اســــ

 اإليجار املعدلة باستخدام معدل خصم معدل.
  

ات املعروضة. الشركةلم تقم  ذا القبيل خالل الف عديالت من    بإجراء أي 

-١٣ -  



 

 

  

  العام شركة مجمع املركز الكندي الط 

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

ية -٤ اس م السياسات ا ص أل   (تتمة) م

  (تتمة) عقود اإليجار

ام اإليجار املقابل،   ـــمل حق اســــتخدام املوجودات القياس األو الل اليف مباشــــرة مبدئية. يتم شـ ا  أو قبل يوم البدء وأي ت ومدفوعات اإليجار ال تم إجراؤ

بوط  القيمة. اكم وخسائر ال الك امل  االس
ً
لفة ناقصا  بالت

ً
ا الحقا  قياس

  

ما أقصـر لألصـل. إ دد أ ـــر اإلنتا ا ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ة اإليجار والعمــ الك حق اسـتخدام املوجودات ع مدى ف لفة يتم اسـ دد أو ت ان اإليجار ينقل ملكية األصـل ا ذا 

عكس أن   الك حق اســـتخدام األصـــل ذي الصـــلة ع مدى العمر اإلنتا لألصـــل.   الشـــركةحق اســـتخدام األصـــل فإن ذلك  تتوقع ممارســـة خيار الشـــراء، يتم اســـ

خ بدء اإليجار. الك  تار  يبدأ االس

 .صل  قائمة املركز املايتم عرض حق استخدام املوجودات كبند منف

اسبة الدو رقم ( الشركةتطبق  بوط  قيمة  ")٣٦معيار ا بوط  قيمة حق استخدام املوجودات. "املوجوداتال ناك أى  ان    لتحديد ما إذا 

  

بوط  قيمة   غ املالية املوجوداتال

خ إعداد القوائم املالية بتقدير ما إذا  ــــــركة  تار ـــ ــــلتقوم الشـ بوط قيمة أصــــــ ــــر ع  ــ ـــ ناك مؤشـ ون إجراء   .ان  ــــر ع ذلك، أو عندما ي ــ ـ و حالة وجود أي مؤشـــ

ـــــل داد األصـ ــ ـــ ـــــركة بتقدير القيمة القابلة لإلسـ ا، تقوم الشـ ـــــل مطلو بوط قيمة األصـ ـــنوي ل ــ ـــل  القيمة العادلة   .اختبار سـ ــ داد لألصـ ــ ـــ وتتمثل القيمة القابلة لإلسـ

ما أعلألصــــل أو وحدة توليد النقد نا لفة البيع أو القيمة قيد االســــتخدام لألصــــل، أ وتحدد لألصــــل املفرد ما لم يكن األصــــل يتولد عنه تدفقات نقدية  .قصــــا ت

ــول أو مجموعات أخرى من  ــــــ ــ ل كب عن التدفقات املتولدة من أصـ ــ ـــ ــ ـــ شـ ــتقلة  ــ ـ ــ ـ ــ ـــــل أو وحدة توليد النقد  .املوجوداتغ مسـ ـــ ــ ية لألصـ وعندما تتجاوز القيمة الدف

دادقيم ن تخفيض قيمة األصــــل إ قيمته القابلة لإلســــ داد يتع عند تقدير القيمة قيد االســــتخدام، يتم خصــــم التدفقات النقدية املســــتقبلية   .ته القابلة لإلســــ

الية للقيمة الزمنية للنقود وا عكس تقديرات الســــوق ا بة الذي  صــــم قبل الضــــر الية باســــتخدام معدل ا ا ا اصــــة باألصــــلاملقدرة إ قيم عند  .اطر ا

اليف ا  ت
ً
ــا بعاد، يتم أخذ معامال تحديد القيمة العادلة ناقصـ ديثة  ا  التســـ ذه املعام  .عتبارال الســـوق ا انية تحديد مثل  ، يتم اســـتخدام الت حالة عدم إم

سابات .نموذج تقييم مناسب ا من مؤش ذه ا   .عادلة املتاحةت القيمة الرامدعومة بمضاعفات التقييم أو غ

ل وحدة توليد نقد بالشــركة ا  ل منفصــل ل شــ ا  ة يتم إعداد بوط  القيمة ع موازنات تفصــيلية وحســابات تقدير ع عتمد الشــركة  حســاب ال ل يتم توز

ا املوجودات ـــــنوات .الفردية عل ـ ــ ة خمس سـ ــــابات التقدير ــ ــ سـ ـــــيلية وا ـ ذه املوازنات التفصـــ غطي  ل  ت أطول، يتمافلتغطية   .وعادة ما  ــــــاب معدل نمو طو حســـ

امســةاأل  عد الســنة ا طبق ع التدفقات النقدية املســتقبلية للمشــروع  ايتم ا .جل و ســارة إلع ح أو ا بوط  القيمة للعمليات املســتمرة  الر ف بخســائر ال

ف  عرضت املوجوداتلوظيفة  املالئمةضمن املصار بوط  القيمة ال    .ل

 قد رايتم إج 
ً
ـــابقا ــ ــ ــ ــ ا سـ ف  بوط  القيمة املع ــــــائر ال ـــ ــــــر ع أن خســـ ــ ـ ــ ناك أي مؤشـ ان  ر ملعرفة ما إذا  ل تقر خ  ون قد  الء تقييم  تار ون موجودة أو قد ت ت

داد ل  .انخفضــــــت ـــــ ـــركة بتقدير املبلغ القابل اللسـ ـــــر، تقوم الشـــ ذا املؤشـ ـــــل أو للوحدة املولدة للنقدأل  حالة وجود مثل  بوط  القيمة يتم ع .صـ ـــــارة ال كس خسـ

غي  ا ناك  ان   فقط إذا 
ً
ا ســابقا ف  ااملع داد لال ضــات املســتخدمة لتحديد املبلغ القابل لالف اصــل منذ أن تم األ ســ بوط  القيمةالع  .ف بآخر خســارة 

ية ل الإن العكس محدود بحيث  ــــــــــــل قيمته القابلة لأل تتجاوز القيمة الدف داد، و ال صـ ــــ ــ ـ ــ ــ ـ عد   السـ ــا  ــ ــ ـ ــ ـــ ا، بالصـ ان من املمكن تحديد ية ال  تتجاوز القيمة الدف

الكا اف، إذا لم يتم إلس بوط  القيمة ل االع سارة  .السنوات السابقة صل أل بخسارة ال ح أو ا ذا العكس  الر   .يتم إثبات 

  

 املالية املوجودات

اف األو والقياس   اإلع

ــــنف   ـ ــ اف األو املالية عند  املوجوداتتصـ ـــــتقاس اإلع ــ ا سـ لفة املطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالالحًقا  ع أ ـــــامل اال بالت بالقيمة العادلة  خر، أول الدخل الشـــ

سارة المن خ ح أو ا ف بجميع    .ل الر ف األواملالية عند ا املوجوداتع ا،  حالة   الع غ املدرجة بالقيمة العادلة من   املوجوداتبالقيمة العادلة مضافا ال

ة إ اقتناء ا لخال سو اليف املعاملة امل سارة، ت ح أو ا  .صل املاأل الر

  

 الحقالقياس ال

ا ع النحو التاأل حق لال عتمد القياس ال يف  :صول املالية ع تص

  

لفة املطفأة موجودات  مالية بالت

بوط  القيمة  املوجوداتتقاس تلك  ،عد القياس األو ـــة لل ون معرضـ قة ســــعر الفائدة الفع وت اح  يتم .املالية بالقيمة املطفأة باســــتخدام طر اف باالر االع

بوط قيمته عديالت عليه، او  بعاد األصل، أو دخول  سارة عند اس ح او ا سائر  الر   .او ا

  

  

-١٤ -  
  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

ية -٤ اس م السياسات ا ص أل   (تتمة) م

 

  خرالدخل الشامل اال  اللأدوات دين بالقيمة العادلة من خ

سـبة    اف خر، يتم ل الدخل الشـامل اال دوات الدين بالقيمة العادلة من خالأل بال عادة تقييم العمرابإياإلع ية وخسـائر انخفاض القيمة أل ت اال دات الفوائد و جن

قة كما  ال أو التعدي ا بنفس الطر ـــــا سـ تم اح ـــارة و ــ سـ ح أو ا لفة املطفأة املالي  املوجوداتت  قائمة الر ــة بالت ـــ افيتم ا .ة املقاسـ ت القيمة العادلة ابتغ الع

يف التغ  القيمة العادلة املال عند ا .خراملتبقية  الدخل الشامل اال  بعاد، يتم إعادة تص ا  الدخل الشامل اال  كمةاس ف  سارة املع ح أو ا  .خر إ الر

س لدى الشركة أي أدوات دين    .خرل الدخل الشامل اآل بالقيمة العادلة من خالل

 
سارة خاللمالية بالقيمة العادلة من  موجودات ح او ا  الر

ـــا التغالاملالية بالقيمة العادلة من خ  املوجوداتتدرج  ـ ــ ـــ يل صـ ــــ ــ ـ ــ ـ ا العادلة مع  ــــارة  قائمة املركز املا بقيم ـــ ــ سـ ح أو ا قائمة العادلة   ت  القيمةال الر

سارة  ح أو ا   .الر

 
بعاد   املالية املوجوداتاس

بعاد  االتاملالية   املوجوداتيتم اس  :التالية ا

ق  اســت اء ا ا باســتال أل م تدفقات نقدية من اال ان ل حقوق امل أل م تدفقات نقدية من اصــل، او قيام الشــركة بتحو مت بدفع التدفقات النقدية بال صــل أو ال

ل"ل اتفاقية تأخ ا طرف ثالث من خالبدون   ــــة با (أ)وســـــواء   "تحو اصـ اطر واملنافع ا ة جميع ا ر ــــورة جو ــــل أوأل حولت الشـــــركة بصـ ــــركة لم  (ب )صـ ان الشـ

ـــة با  تحول  ــ اصـ اطر واملنافع ا ة بجميع ا ر ـــــورة جو ـــل االأل ولم تحتفظ بصـ ــ ـــيطرة عليه صـ ــ ا  السـ ا حولت حق ـــركة بتحو .ا ـــتإذا قامت الشـــ ــ ا باسـ م ال ل حقوق

ا تقيم إ أي حد ماأل التدفقات النقدية من ا ل فإ ـــــــل أو دخلت  اتفاقية تحو ـ ــ اطر واملنافع املرتبطة باااز م صـ ــــلأل لت تحتفظ با ـــ ـ ــ افيتم ا .صـ ـــــل ا أل با الع ــ ـ ــ صـ

ـــــتمر ع ـ سـ اطر واملنافع املرتبطة باالاملدى الذي  ــــركة به إذا لم تحول ولم تحتفظ بجميع ا ــ ــــأل قة الشـ ــ ــــيطرة عليهصـ ــ ا  السـ الة تقوم  .ل ولم تحول حق  تلك ا

افالشـــركة با ــا ب الع اتأيضـ قاس .املرتبطة به  املطلو ول و أل ا  و ــل ا اتصـ قوق و   املطلو عكس ا اتاملرتبطة به ع أســـاس  ا الشـــركة  املطلو  .ال احتفظت 

قاس استم ل ضمان ع االار العر و ية اصل أل قة الذي يتخذ ش ول بالقيمة الدف ما أقل صل وأق مبلغ يمكن مطالبة الشركةأل صلية لأل ا   .سداده، أ

 
بوط  قيمة   املالية املوجوداتال

ميع أدوات الدين الغ مدرجة بالقيمة العادلة من خال ــائر ائتمانية متوقعة  ــ ـــ ـ ــ ــــــــــص خسـ ــركة بمخصـ ــ ــــ ــ ف الشـ ــارة ع ــ ـ ــ ـــ سـ ح او ا افيتم ا .ل الر ــــص  الع ـــ ـــ بمخصـ

ن ـــائر ائتمانية متوقعة ع مرحلت ــ ـ ــ ـــبة للتعرض اال  .خسـ ــ ـ ــ سـ ة  مخاطر اال بال ر ادة جو د ز ـــ ــ ـ ــ شـ ي الذي لم  ، يتم اال ثبات اال ئتمان منذ االئتما ـــــائر اع و ـــ ف بخسـ

اطر اال اال  ـــداد خئتمان املتوقعة  ــ ـ ــ تمل  السـ ر  12ل الئتمان الناتجة من التع ا ـــ ــ ـ ــ ـــائر ائتمانية متوقعة( اشـ ــ ـ ــ ر  12ع مدى   خسـ ـــ ـــ ــ ـــــبة للتعرض   ا )شـ ـ ــ سـ أما بال

ــة  مخــاطر اال اال ر ــادة جو ــد ز ــــ ــ ــــ ــ ي الــذي شـ افيجــب ا  ،وثبــات اال ئتمــان منــذ االتمــا ـــــائر اال   الع ــ ـ ــ ـ ــ سـ ــــص ل ــ ـ ــ ـ ــ ئتمــانيــة املتوقعــة ع مــدى العمر املتبقي  بمخصـ

غض النظر عن توقيت التع   ).ع مدى العمر خسائر ائتمانية متوقعة(للتعرض، 

  

ـــــب ــ سـ ــركة مدخالبال ــ ـ ــ ة والنقد لدى البنوك، تطبق الشـ ــائر اال  ة للذمم املدينة التجار ـــ ــ ـــــاب خسـ ســـ ــطا  اح ـــــ سـ ـــــرک .ئتمان املتوقعةم ــتخدام  ة لذلك، قامت الشـــ ـــــ باسـ

خية  خسائر اال  ا التار ند ع خ س صص ال  عديمصفوفة ا ائتمان، وال تم  ن ل اصة باملدين ئة  للعوامل املستقبلية ا   .اإلقتصاديةوالب

  

ات  املالية املطلو

  

اف األو والقياس   اإلع

اتتصنف   اف األواملالية، عند   املطلو ات  ،اإلع سارة او كقروض وذمم دائنة اومالية بالقيمة العادلة من خال  كمطلو ح أو ا ستخدم    ل الر كمشتقات مالية 

اطر    .أدوات تحوط  تحوط فعال لتغطية ا

  
اف يتم اتبجميع   االع اليف املعام  املطلو املرتبطة مباشرة   تال املالية بصورة مبدئية بالقيمة العادلة، و حالة القروض والسلف والذمم الدائنة بالصا من ت

 .ا
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ية -٤ اس م السياسات ا ص أل   (تتمة) م

  

 حقال القياس ال

ا ع النحو التامات املالية ع ال الحق لال عتمد القياس ال يف  :تص

  

ات سارةمالية بالقيمة العادلة من خال مطلو ح أو ا  ل الر

ــــمن   ــ اتتتضـ ســـــــارة ال الاملالية بالقيمة العادلة من خ  املطلو ح أو ا ا للمتاجرة وال ال الر ــــنفة عند امات مالية محتفظ  ــ اف األومات مالية مصـ بالقيمة  االع

سارة الالعادلة من خ ح أو ا اف يتم  .ل الر ذه االع اح أو خسائر  اتبأر سارة  املطلو ح أو ا  . الر

س لدى الشركة أي ال  سارة المات مالية بالقيمة العادلة من خال ح أو ا  .ل الر

  

 القروض والسلف

نفدة  أل ف اا ععد اال  لفة املســ ، تقاس القروض والســلف بالت قة ســعر الفائدة الفعو تم اال  .باســتخدام طر ســائر ف باال اع و اح او ا ســارة  ر ح أو ا الر

بعاد  اتعند اس  .ل عملية اطفاء معدل الفائدة الفعال، وكذلك من خاملطلو

  

بعاد  اتاس  املالية املطلو

بعاد ا اتيتم اس اء االا اللاملالية عندما يتم سداد ا ملطلو  .م بموجب العقدا لم او الغاؤه او ان

  

ن األ   دوات املاليةاملقاصة ب

ن  ايتم اجر  اتو   املوجوداتء مقاصة ب ار صا املبلغ  قائمة املركز املا  حال وجود حق يكفله القانون ملقاصة  املطلو ا، وتوافر   املالية مع اظ ف  املبالغ املع

ة بالصا او أن تحقق  سو ة  املوجوداتالنية ا ال سو اتو  .تحدثان  نفس الوقت املطلو

  

 نقد وما  حكمه

ون النقد وما  حكمه  قائمة  ــركة ما  املركز املا من النقد لدى البنوك والنقد  الصـــندوق يت ا لإلســـتخدام من قبل الشـ ع لدى البنوك واملتاحة جميع والودا

ر أو أقل. لم يذكر خالف ذلك،  ا ثالثة أش خ استحقاق ون تار   وال ي

  

 مخصصات

  عام

امات حالية (قانونية أو ضــمنية) ع صــصــات عند وجود ال تمل ان يتطلب األمر اســتخدام املوارد يتم إثبات ا  الشــركة ناتجة عن أحداث ســابقة، وأنه من ا

ل موثوق به ـــــ ــ ـــ شـ ام  ام وأنه يمكن تقدير مبلغ االل ــــــــداد االل ــ ـــــادية لسـ ــ ـ ــ ـــــــمن املنافع االقتصـ ـ ــ ل  .ال تتضـ عض أو  داد  ــــــــ ــ ــــــــركة اسـ ــ ا الشـ االت ال تتوقع ف و ا

يل املثال بموجب عقد ــــ ــــصـــــات، ع سـ صـ   ا
ً
داد مؤكدة فعال ـــ ون عملية االســ ــــل مســـــتقل وذلك عندما ت أصـ دة  ـــ ن، فإنه يتم اثبات املبالغ املســ يتم عرض   .تأم

دة  عد خصم أية مبالغ فقط مس سارة  ح أوا صص  قائمة الر    .املصروف املتعلق با

ــــتخد ــ ـــ ــــات باسـ ــ ـ ــ ــــــصـ ــ ـ صـ ــــم ا ــ ـ ــ ، فإنه يتم خصـ
ً
ا ر ان أثر القيمة الزمنية للنقود جو ذا  ون و عكس، عندما ي ا والذي  بة ا ـــــر ــ ــ ذلك مالئًما،   ام معدل ما قبل الضـ

ام اطر املصاحبة لذلك االل ل .ا اليف تمو يجة مرور الوقت كت صص ن ادة  ا صم، يتم اثبات الز  .وعند استخدام ا

  

ن امات منافع املوظف  ال

ة األجل ن قص   منافع موظف

ــتحقة خالل    ة األجل (املسـ ــ ن قصـ لفة منافع املوظف ف بت افآت واملنافع غ النقدية مثل   12ع دمة، مثل اإلجا ازت املدفوعة والتذاكر وامل اية ا عد   
ً
را ــ شـ

صومة املتوق ، وُتقاس باملبالغ غ ا ر املا ة التقر اية ف ن ح  االرعاية الطبية) فيما يخص خدمات املوظف ة  ع سداد سو اتعند   .املطلو

  

ن دمة للموظف اية ا امات منافع   ال

ن بموجب بر  لفة املنافع للموظف قة وحدة اايتم تحديد ت ــــتخدام طر ـ ــ ـ ــ ل برنامج باسـ ــــــــل ل ل منفصـــ ــ ــ ــــ ــ شـ ططةال مج محددة املنافع  ف بإعادة اع يتم اال  .ئتمان ا

ســــائر   اســــب وا ون من امل ة، ع الفور  قائمة املركز املا وضــــمن ااإلالقياس، وال تت اح املبقاة منأل كتوار اآل ل الدخل الشــــامل االخ  ر ة حدو  ال .خر  ف

سارة  الف  ح أوا يف إعادة القياس  قائمة الر   .حقةال ت الايتم إعادة تص
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امةاأل  -٥ ية ال اس اضات ا ام والتقديرات واالف  ح

ـــــروفات، املوجودات، وا ـــــات تؤثر ع مبالغ اإليرادات، املصـ اضـ ف ام وتقديرات و ـــــركة من اإلدارة عمل أح ـــــاح يتطلب إعداد القوائم املالية للشـ ات، واإلفصـ ملطلو

ـــاتعن   ــــات والتقـــديرات يؤدى إ نتـــائج يمكن أن تتطلـــ  املطلو ــ ــ ـ ــ ـ اضـــ ـــذه اإلف ر، إال أن عـــدم التـــأكـــد من  خ التقر تملـــة بتـــار ـــة ع القيمـــة ا ر عـــديالت جو ب 

عتقد أ ة وعوامل أخرى مختلفة  ـــــاس ا ـــــات ع أسـ اضـ ذه التقديرات واإلف ب  ـــــتقبل . ت ات املتأثرة  املسـ ـــــل أو املطلو ية لألصـ ون معقولة  ظل الدف ن ت

ولة وا ســـ ســـت  ات ال ل ية للموجودات واملطلو كم ع القيم الدف ســـتخدم  ا اضـــات  الظروف و ة من املصـــادر األخرى . تتم مراجعة التقديرات واإلف ـــ

ة املراجعة  ا مراجعة التقديرات أو  ف ة ال تتم ف ية  الف ــ ـــ ـ ــ اسـ اف بالتعديالت ع التقديرات ا ــتمر. يتم اإلع ـــ ـ ــ ـــــاس مسـ ـــ ــتقبلية إذا ع أسـ ـــ ـ ــ ات املسـ والف

ات ا ل من الف ة تؤثر ع  ات املستقبلية.انت التقديرات املتغ   الية والف

  

خ قائمة املركز املا وال  سية األخرى لعدم التأكد كما  تار اضات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئ ل مخاطر عالية قد تؤدي إ وفيما ي اإلف ش

ـــــنة املالية ال ات خالل السـ ية للموجودات واملطلو ة  القيم الدف ر ا عند عديالت جو ا ع معاي متاحة ل ا وتقديرا ــا ـــ اضـ ـــــركة  اف عتمد الشـ ذا و تالية. 

ارجة عن سـيطر  ات السـوق والظروف ا غ يجة  اضـات والتقديرات حول التطورات املسـتقبلية قد تتغ ن ذه االف ذه إعداد القوائم املالية  و ة الشـركة ومثل 

اضات يتم اإلفصاح ع ات ع اإلف ا.التغ   ا عند حدو

  

اةأ)    تقدير الز
شـــطة العادية  لل اة ع األ ــة ع  شـــركةيتمثل مصـــروف الز اة املفروضـ ــاب الز سـ اة. إن اح كم  الشـــركةمن إجما الز يتضـــمن بالضـــرورة درجة من التقدير وا

ة املعنية وطبقا للقرارات القانونية  ة مع ا سو ي ح يتم التوصل ا ال ا ل  ش ا   ذات العالقة.فيما يتعلق ببعض البنود وال ال يمكن تحديد
 

ددةاب)  ن ا امات منافع املوظف   لتقييم اإلكتواري إلل
لفة    يتم تحديد ت

ً
ددة طبقا ن ا امات منافع املوظف ا باســـتعمال التقييم اإلكتواري  ال ــ شـــمل التقييم اإلكتواري العديد  ،لنظام العمل الســـعودي ثم يتم قياسـ

ادات املســـتقبلية   صـــم، والز اضـــات تحديد معدل ا ذه االف شـــمل  اضـــات ال قد تختلف عن التطورات الفعلية  املســـتقبل.  و لرواتب، وســـلوك امن االف
ــــ ــ ـ ــ ــ ـ ـــــاسـ ــ ـ ــ ـــ سـ ـــــديـد ا ـــ ــ ـــ ــددة غ املمولـة شـ ــافــأة ا ام امل لــة األجــل فــإن ال  لتعقيــد التقييم وطبيعتــه طو

ً
ن. ونظرا ن، ومعــدل دوران العــامل ــذه العــامل ات   يــة للتغ

ا ع األقل عند الضرورة. اضات سنو اضات. لذا تتم مراجعة جميع االف   االف
 
سابإ )ج( سائر ا ح  ئتمانية املتوقعةال مخصص ا

ام والتقدير أل دارة استخدام اإل يتطلب من ا ة اح ر و ادة ا امة لتقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية وتقدير مخاطر الز ئتمان ال مخاطر ا ت ال

عد األ ل سـائر األ ف ااع أل صـول املالية  سـائر ال يتم قياس خسـارة ا .ئتمانية املتوقعةال و ومعلومات القياسـات املسـتقبلية ل عادل ا ئتمان املتوقعة كمخصـص 

 .صلأل ئتمانية املتوقعة ع مدى عمر اال ا
  
  إليرادات  تحقق ا )د(

ــــــيص امل اح و تخصـ اليف واألر ــــتخدام كب للتقديرات  تحديد اإليرادات والت ــ ا، ع اسـ ن إثبا ية. لتحديد مبلغ إيرادات العقود ال يتع ــــ ــ اسـ ات ا بالغ للف

ذه التقديرات ع أســـاس دوري  تم مراجعة  ة العقد و ات ع التقديرات األصـــلية خالل ف غي باســـتمرار بتقييم  الشـــركةمنتظم. تقوم قد يتطلب األمر إجراء 

ية. اس قة ا ذه الطر نة بتطبيق  وك عدم التيقن املق اطر وش اضات وا   االف

  

ات واملعدات إل ا األعمار  )ه(   نتاجية للممتل

ـــــاب   ـــ ــ ـــ سـ ـات واملعـدات ألغراض اح الكيتم تقـدير األعمـار اإلنتـاجيـة والقيم املتبقيـة للممتل ـــــــتخـدام املتوقع لألعمـار اإل ــ ـ ــ ـذه التقـديرات بنـاء ع االسـ . يتم إعـداد 

 
ً
ان ذلك متاحا ة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما    .اإلنتاجية. يتم تحديد القيمة املتبقية بناًء ع ا

ـــــركةالعمر االنتا والقيم املتبقية للموجودات   تم تحديد ــ ـــ  للتأكد من   بالشـ
ً
ا ــــنو ـ ــ ـ ــ تم مراجعته سـ ــــل و ـــ ـ ــ ــــراء األصـ ـــ ـ ــ  إ التقييم الف وقت شـ

ً
نادا ـــ ــ ــ ـــ من قبل اإلدارة اسـ

ــــتقبليـة ال قـد تؤثر ع عم ـــ ــ ـــ خيـة مع موجودات ممـاثلـة وكـذلـك توقع األحـداث املسـ ة التـار نـد العمر اإلنتـا ع ا ــــ ـــ ـــ ســـ ات  مالئمتـه. و ــــل مثـل التغ ـــ ـــ ر االصـــ

  التكنولوجيا.

 

 يجارإل خصم مدفوعات ا )و(

ــــــم مدفوعات ا ــــتخدام معدل اإل يتم خصـ ــ ــــــركةإل ض ااق اليجار باسـ ــــا للشـ ــ ام والتقدير أل دارة اإل طبقت ا  .ضـ ــــا عند بدء عقد إل ا ضاق الت لتحديد معدل ااح ــ ضـ

  .يجارإل ا
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ات - ٦   ومعدات ممتل
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    سيارات      اآلت ومعدات     

أثاث وتركيبات  

ية       ومعدات مكت

ي   نات ع مبا تحس

  اإلجما     مؤجرة 

لفة:                       الت

  ٢١٬٩٥٢٬٥٧٢    ١١٬٧٢٣٬٦٨٣    ١٬٩٥٤٬٦٦٩    ٣٬٩٢٦٬٢٢٩    ٤٬٣٤٧٬٩٩١    م ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد  

  ١٠١٬٤٠٧    -    ١٢٬٧٣٨    -    ٨٨٬٦٦٩    إضافات خالل السنة 

بعادات    ) ٣٬٥٤٠(    -    ) ٣٬٥٤٠(    -    -    اس

سم   ٣١الرصيد     ٢٢٬٠٥٠٬٤٣٩    ١١٬٧٢٣٬٦٨٣    ١٬٩٦٣٬٨٦٧    ٣٬٩٢٦٬٢٢٩    ٤٬٤٣٦٬٦٦٠    م ٢٠٢٢د

                      

الك اكم:  اإل                       امل

  ١١٬٤٥٣٬٢١٣    ٤٬٧١٦٬٧٠٦    ١٬٥٤٤٬١٥٦    ٢٬٠٢٨٬٩٢٠    ٣٬١٦٣٬٤٣١    م ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد  

الك مل خالل السنة اإل   ١٬٩٢٠٬٥٤٥    ٩٢٨٬٠٢١    ١٣٩٬٧٢٧    ٥٤٠٬٩٩١    ٣١١٬٨٠٦    ا

بعادات   ) ٢٬٥٠٨(    -    ) ٢٬٥٠٨(   -    -    اس

سم   ٣١  الرصيد   ١٣٬٣٧١٬٢٥٠    ٥٬٦٤٤٬٧٢٧    ١٬٦٨١٬٣٧٥    ٢٬٥٦٩٬٩١١    ٣٬٤٧٥٬٢٣٧    م ٢٠٢٢د

                      

ية:                       صا القيمة الدف

سم   ٣١الرصيد     ٨٬٦٧٩٬١٨٩    ٦٬٠٧٨٬٩٥٦    ٢٨٢٬٤٩٢    ١٬٣٥٦٬٣١٨    ٩٦١٬٤٢٣    م ٢٠٢٢د



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د

االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر
  

بع) - ٦ ات ومعدات (ي  ممتل

 
- : الك السنوي كما ي ع اإل  يتم توز

سم  ٣١    إيضاح   سم  ٣١    م ٢٠٢٢د   م ٢٠٢١د

 من: 
ً
مل ع كال             ا

لفة اإليرادات    ١٫٩٥٦٫٢٥٦    ١٫٦٨١٫٤٧٧      ت

ة  دار ف عمومية و  ٢٧٧٬٢٢٦   ٢٣٩٬٠٦٨   ٢٢  مصار

      ٢٬٢٣٣٬٤٨٢    ١٬٩٢٠٬٥٤٥  

 
-١٩ -  

    سيارات      اآلت ومعدات      

أثاث وتركيبات  

ية       ومعدات مكت

نات  ع  تحس

ي مؤجرة    اإلجما     مبا

لفة:                       الت

  ٢٠٬٣٩٤٬٣٤١    ١١٬٥٩٢٬٨٣٣    ١٬٩٣٩٬٢٩٦    ٢٬٩٩٩٬٥٢٩    ٣٬٨٦٢٬٦٨٣    م ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

  ١٬٦٣٥٬٩٥٨    ١٣٠٬٨٥٠    ٧١٬١٠٠    ٩٤١٬٧٠٠    ٤٩٢٬٣٠٨    إضافات خالل السنة 

بعادات    ) ٧٧٬٧٢٧(    -    ) ٥٥٬٧٢٧(    ) ١٥٬٠٠٠(    ) ٧٬٠٠٠(    اس

سم   ٣١الرصيد     ٢١٬٩٥٢٬٥٧٢    ١١٬٧٢٣٬٦٨٣    ١٬٩٥٤٬٦٦٩    ٣٬٩٢٦٬٢٢٩    ٤٬٣٤٧٬٩٩١    م ٢٠٢١د

                      

الك اكم:  اإل                       امل

  ٩٬٢٩١٬٩٨١    ٣٬٧٢٣٬٦٩٢    ١٬٣٧٣٬٥٣٨    ١٬٤٦٨٬٦١١    ٢٬٧٢٦٬١٤٠    م ٢٠٢١يناير  ١الرصيد  

الك مل خالل السنة اإل   ٢٬٢٣٣٬٤٨٢    ٩٩٣٬٠١٤    ٢٢٦٬٣٤٦    ٥٦٩٬٨٣١    ٤٤٤٬٢٩١    ا

بعادات   ) ٧٢٬٢٥٠(    -    ) ٥٥٬٧٢٨(   ) ٩٬٥٢٢(    ) ٧٬٠٠٠(    اس

سم   ٣١  الرصيد   ١١٬٤٥٣٬٢١٣    ٤٬٧١٦٬٧٠٦    ١٬٥٤٤٬١٥٦    ٢٬٠٢٨٬٩٢٠    ٣٬١٦٣٬٤٣١    م ٢٠٢١د

                      

ية:                       صا القيمة الدف

سم   ٣١الرصيد     ١٠٬٤٩٩٬٣٥٩    ٧٬٠٠٦٬٩٧٧    ٤١٠٬٥١٣    ١٬٨٩٧٬٣٠٩    ١٬١٨٤٬٥٦٠    م ٢٠٢١د



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  

  :حق إستخدام األصول  -٧
  

ي وسـيارا ئجار مبا اوح   تتقوم الشـركة باسـ ون الشـركة  فيما   سـنة ١٩إ   ٤متوسـط مدة عقود اإليجار من حيث ي ي معلومات حول عقود اإليجار ال ت

ا مستأجرة    :ف

سم  ٣١ ي   م٢٢٠٢د   إجما     سيارات     مبا

لفة              الت

لفة     ٦٬٦٨٩٬٠٦٣    ٢٢٧٬٩٨٧    ٦٬٤٦١٬٠٧٦    م٢٠٢٢يناير  ١الت

ات خالل السنة    ١٬٣٦٥٬٠٢٤    -    ١٬٣٦٥٬٠٢٤  سو

سم   ٣١الرصيد     ٨٬٠٥٤٬٠٨٧    ٢٢٧٬٩٨٧    ٧٬٨٢٦٬١٠٠  م ٢٠٢٢د

اكم  الك امل             اإلس

الك     ٢٬١٠٣٬٧٦٧    ١٩٥٬٧٤٦    ١٬٩٠٨٬٠٢١  م ٢٠٢٢يناير  ١مجمع اإلس

مل خالل السنة الك ا   ١٬٢٢٣٬٤٧٥    ٣٢٬٢٤١    ١٬١٩١٬٢٣٤  اإلس

سم   ٣١الرصيد     ٣٬٣٢٧٬٢٤٢    ٢٢٧٬٩٨٧    ٣٬٠٩٩٬٢٥٥  م ٢٠٢٢د

ية   سم  ٣١صا القيمة الدف   ٤٬٧٢٦٬٨٤٥    -    ٤٬٧٢٦٬٨٤٥  م ٢٠٢٢د

  

سم  ٣١ ي   م٢٠٢١د   إجما     سيارات     مبا

لفة              الت

لفة     ٦٬٦٨٩٬٠٦٣    ٢٢٧٬٩٨٧    ٦٬٤٦١٬٠٧٦  م  ٢٠٢١يناير  ١الت

سم   ٣١الرصيد     ٦٬٦٨٩٬٠٦٣    ٢٢٧٬٩٨٧    ٦٬٤٦١٬٠٧٦  م ٢٠٢١ د

الك  اكم اإلس             امل

الك     ١٬٣٩٨٬٦٧٣    ١٢٦٬٦٥٩    ١٬٢٧٢٬٠١٤  م ٢٠٢١يناير  ١مجمع اإلس

مل خالل السنة الك ا   ٧٠٥٬٠٩٤    ٦٩٬٠٨٧    ٦٣٦٬٠٠٧  اإلس

سم  ٣١الرصيد     ٢٬١٠٣٬٧٦٧    ١٩٥٬٧٤٦    ١٬٩٠٨٬٠٢١  م ٢٠٢١   د

ية   سم  ٣١صا القيمة الدف   ٤٬٥٨٥٬٢٩٦    ٣٢٬٢٤١    ٤٬٥٥٣٬٠٥٥  م ٢٠٢١ د

 
- : الك السنوي كما ي ع اإلس  يتم توز

سم  ٣١    إيضاح   سم  ٣١    م ٢٠٢٢د   م ٢٠٢١د

 من: 
ً
مل ع كال             ا

لفة اإليرادات    ٧٠٥٬٠٩٤    ٩٤٨٬٦٦٤      ت

ة  دار ف عمومية و  -   ٢٧٤٬٨١١   ٢٢  مصار

      ٧٠٥٬٠٩٤    ١٬٢٢٣٬٤٧٥  

 
  دفوعات مقدًما وذمم مدينة أخرى م -٨

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ١٬١٧٥٬٨٠٢    ١٬٣١٢٬١٠٢  مدفوعات مقدًما 

ن    ٤١٬٠٧٦    ٤٨٬٩٣٥  سلف موظف

  -    ١٥٢٬٦١٢  دفعات مقدمة للموردين

دة    ٥٢٨٬٨٧٥    ٣٨٠٬٣٧٥  تأمينات مس

  ١٬٧٤٥٬٧٥٣    ١٬٨٩٤٬٠٢٤  

  

سارة -٩ ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر    اس

ية   سم   ٣١خالل السنة املن ا باجما ٢٠٢٢د ثمارا امل اس يع  ك بمبلغ   ٥٫٥٦٣م، قامت الشركة ب ثمار مح مفتوح مش مليون وحدة  صندوق اس

اح بمبلغ    ٥٩٫٦١ ال ســـعودي، نتج عن البيع أر ال ســـع  ٢٢٧٫٤مليون ر ثمار  الف ر ســـم   ٣١ودي، بلغ قيمة االســـ ال   ٥٩٫٣٨مبلغ وقدره ،   ٢٠٢١د مليون ر

لفة اقتناء بلغت  ال سعودي ٥٩سعودي بت   .مليون ر

-٢٠ -  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)(جميع    املبالغ بالر

  

  :مدينةذمم  -١٠
سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٣٢٬٥١١٬٦٠٤    ٣٣٬٢٧٠٬٣٢٦  ذمم مدينة

سائر االئتمانية املتوقعة   )٤٢٠٫٠٠٠(    ) ١٬٠٢٠٬٠٠٠(  ناقًصا: ا

  ٣٢٬٠٩١٬٦٠٤    ٣٢٬٢٥٠٬٣٢٦  
  

سم :  ٣١فيما ي تحليل أعمار الذمم املدينة    د

سم  ٣١     ٢٠٢٢د

ا              تجاوزت موعد استحقاق

لم تتجاوز موعد    

ا    استحقاق
  

  ١٢٠أقل من 

  يوم
  

  ٣٦٥إ  ١٢٠من 

  يوم
  

أك من  

  يوم ٣٦٥
موع      ا

  ٣٣٬٢٧٠٬٣٢٦    ٨٬٢٦٢٬٩٣٧    ٢٬٩٢٤٬٠١٧    ٤٬١٠٧٬٢٦٥    ١٧٬٩٧٦٬١٠٧  اإلجما 

  ) ١٬٠٢٠٬٠٠٠(    ) ٩٥٣٬٦١٦(    ) ٥١٬٩٢٥(    ) ١٤٬٤٥٩(    -  خسائر ائتمانية متوقعة

  ٣٢٬٢٥٠٬٣٢٦    ٧٬٣٠٩٬٣٢١    ٢٬٨٧٢٬٠٩٢    ٤٬٠٩٢٬٨٠٦   ١٧٬٩٧٦٬١٠٧  

  

سم  ٣١     ٢٠٢١د

ا             تجاوزت موعد استحقاق

لم تتجاوز موعد   

ا      استحقاق

  ١٢٠أقل من 

    يوم

  ٣٦٥إ  ١٢٠من 

    يوم

أك من 

موع    يوم ٣٦٥   ا

  ٣٢٬٥١١٬٦٠٤    ١٬٠٤١٬٩٠٥    ٧٬٤٨٧٬٨٢٢    ٧٬١٨٨٬٢٩٣    ١٦٬٧٩٣٬٥٨٤  اإلجما

  )٤٢٠٬٠٠٠(    )٤٢٠٬٠٠٠(    -    -    -  خسائر ائتمانية متوقعة

  ٣٢٬٠٩١٬٦٠٤    ٦٢١٬٩٠٥    ٧٬٤٨٧٬٨٢٢    ٧٬١٨٨٬٢٩٣   ١٦٬٧٩٣٬٥٨٤ 
 

ســـائر  عادل ا ياة تقوم الشـــركة بقياس مخصـــص الذمم املدينة بمبلغ  ســـائر اإلئتمانية املتوقعة من الذمم  .اإلئتمانية املتوقعة ع مدى ا يتم تقدير ا

ا للذمم املدينة ة التأخر عن الســداد للذمم املدينة الســابقة وتحليل للوضــع املا ا ند إ تجر ســ عديله وفًقا لعوامل   ،املدينة باســتخدام مصــفوفة  مع 

عملون فيه ن واألوضاع اإلقتصادية العامة للقطاع الذي  خ القوائم املالية .املدين ا والتوقعات للظروف  تار ل من اإلتجاه ا    .وتقييم 

ال سـعودي (  ١٧٫٨تتضـمن الذمم املدينة مبلغ  ة واحدة   ٢٢٫٥:  ٢٠٢١مليون ر ال سـعودي) ذمم مدينة من ج ا ذات مخاطر ائتمان مليون ر عتقد اإلدارة أ

  .منخفضه
  

سائر اإلئتمانية املتوقعة: ركة ع مخصص ا   فيما ي ا

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٢٠٠٬٠٠٠    ٤٢٠٬٠٠٠  رصيد اول السنة

  ٢٢٠٬٠٠٠    ٦٠٠٬٠٠٠  مخصص خالل السنة

  ٤٢٠٬٠٠٠    ١٬٠٢٠٬٠٠٠  رصيد اخر السنة

  

ة  -١١ ع قص   : االجلودا

ســــم   ٣١كما   خ اســــتحقاق أك من  ٢٠٢٢د ا تار ع لدي بنك تجاري مح وال ل ثمر من قبل الشــــركة  ودا ة االجل املبلغ املســــ ع قصــــ  ٣، تمثل الودا

ر  و أقل من  ة. ١٢أش ل بمعدالت تجار غرض تحقيق إيرادات تمو ر     ش

  

  :النقد لدى البنوكنقد و ال -١٢

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ١١٬٣٣٩    ٢٤٬١٣٣  نقد  الصنوق 

  ٦٬٤٩٩٬٦٦٨    ١٠٬٦٣٠٬٧٦٤  نقد لدى البنوك

  ٦٬٥١١٬٠٠٧    ١٠٬٦٥٤٬٨٩٧  

  

-٢١ -  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة    )سعودية(شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)(جميع    املبالغ بالر

  
  :رأس املال -١٣

م كما   م ن  الشركة ومسا م سم  ٣١إن املسا سم  ٣١ و م٢٠٢٢د :  م٢٠٢١ د    كما ي

ن  الشركة م م    سبة امللكية   اسم املسا   املبلغ    عدد األس

 ٢٣٬١٠٠٬٠٠٠   ٢٬٣١٠٬٠٠٠   ٪٣٠   السيد / خالد محمد فرحان العمار الدوسري  

م  ٢٣٬١٠٠٬٠٠٠   ٢٬٣١٠٬٠٠٠   ٪٣٠   السيد /خليفة عبداللطيف امل

ن *    ٣٠٬٨٠٠٬٠٠٠   ٣٬٠٨٠٬٠٠٠   ٪٤٠   آخر

  ١٠٠ ٪    ٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠   ٧٬٧٠٠٬٠٠٠ 
  

م عن  ل م سبة ملكية  ن تقل  م   .رأس املالإجما من  ٪٥*تتمثل  مجموعة من املسا
 

  إحتياطى نظامى -١٤

ية السـعودية ات  اململكة العر ـ للشـركة ونظام الشـر ل    ،وفًقا للنظام األسـا ا إ اإلحتياطي النظامي ح يصـل إ  ٪١٠تقوم الشـركة بتحو اح من أر

اح .ع األقل من رأس املال ٪٣٠ أر ع     .ذا األحتياطي غ قابل للتوز
  

ن -٥١ دمة للموظف امات منافع ا   :إل

نحركة أ -١٥ دمة للموظف امات منافع ا   :إل

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٤٬٨٦٨٬١٠٢    ٥٬٧٧٦٬٥٠٢  الرصيد  بداية السنة 

سارة  ح أو ا ف محملة ع الر   ٨٩٥٬٣٩٠    ١٬٣٧٣٬٣٨٣  مصار

  )٢٦٧٬٩٠٩(    )٤٦٦٬٥١٧(  املدفوع خالل السنة 

مل ع الدخل الشامل    ٢٨٠٬٩١٩    ) ٥٬٥٨٩(  إعادة القياس اإلكتواري ا

اية السنة    ٥٬٧٧٦٬٥٠٢    ٦٬٦٧٧٬٧٧٩  الرصيد  
  

سارة: ب-١٥ ح او ا مل ع الر   ا

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

الية دمة ا لفة ا  ٧٨١٬٧٣٨    ١٬٢٠٩٬٤٤٥  ت

لفة الفوائد   ١١٣٬٦٥٢    ١٦٣٬٩٣٨  ت

سارة  ح أو ا ف محملة ع الر   ٨٩٥٬٣٩٠    ١٬٣٧٣٬٣٨٣  مصار
  

ةج -١٥ اضات اإلكتوار سية املست االف   دمة:خالرئ

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

صم املستخدم  ٪٢٫٦٥    ٪٤٫٧٥  معدل ا

ادات الرواتب    ٪٢٫٦٥    ٪٤٫٧٥  املعدل املتوقع لز

ن    متوسط      متوسط   معدل دوران املوظف
  

ية   ام ســوف يصــبح للســنة املن ة، حيث ان رصــيد االل ســية املر اضــات الرئ ات  اإلف ددة للتغ امات املزايا ا ســم   ٣١حســاســية إل  م  ٢٠٢٢د

سم  ٣١و  :م ٢٠٢١د    كما ي

سم  ٣١   سم  ٣١    م ٢٠٢٢د   م ٢٠٢١د

صم  +    ٥٬٥٢١٬٠٧٩    ٦٬٤٥٥٬٣٩٨  ٪٠٫٥٠معدل ا

صم     ٦٬٠٥٣٬٥٤٥    ٦٬٩١٥٬٨٦٤  ٪ ٠٫٥٠ -معدل ا

ادة الرواتب +    ٦٬٠٥٢٬١٤٦    ٦٬٨٦٧٬٩٥٨  ٪ ٠٫٥٠معدل ز

ادة الرواتب     ٥٬٥١٩٬٨٧٨    ٦٬٤٩٨٬٣٥٤  ٪ ٠٫٥٠ –معدل ز

  

  

-٢٢-    
  



 

 

  

  مجمع املركز الكندي الط العام  شركة 

مة (   )سعوديةشركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  دائنة اخرى  ذممو ذمم دائنة  -٦١

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٤٬٢٠٤٬١٥٨    ٤٬٥٤٥٬٤٢٧  ذمم دائنة 

ف مستحقة    ١٬٠٤٠٬٠٤٠    ٢٬٠٢٢٬٩١٤  مصار

بة القيمة املضافة    ١٬٠٩١٬٣١٥    ٩٤٢٬٩٠٤  ضر

  ٦٬٣٣٥٬٥١٣    ٧٬٥١١٬٢٤٥  
 

امات عقود اإليجار: -٧١   ال

امات عقود اإليجار  ١-١٧ ــــبة   ،عند قياس ال ســ ـــــا ب اض اإلضـ ـــــتخدام معدل اإلق ـــــم مدفوعات اإليجار باسـ ـــــركة بخصـ اف ٪  ٦٫٥قامت الشـ خ االع تار

ن.  االو ري منذ ذلك ا غي جو   وال يوجد 

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

امات عقود ايجار  زء غ املتداول من ال  ٤٬٣٤٧٬٣٧٨    ٤٬٣٧٩٬٠٣٦  ا

امات عقود ايجار  زء املتداول من ال   ٦١٤٬٤١٦    ٨١٤٬٧٣٠  ا

  ٤٬٩٦١٬٧٩٤    ٥٬١٩٣٬٧٦٦  
  

صومة: امات عقود اإليجار ع اساس املدفوعات التعاقدية غ ا دول ادناه استحقاق ال ص ا   ي

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

  ٩٢٥٬١٤٠    ١٬١٤٠٬٠٠٠  اقل من عام

  ٤٬١٨٤٬٦٨٥    ٤٬٢٧٤٬٣٧٥  سنوات ٥من سنة ا  

  ١٬٤٣٩٬٢٩٠    ١٬١٨٥٬٣٦٣  سنوات ٥أك من 

  ٦٬٥٤٩٬١١٥    ٦٬٥٩٩٬٧٣٨  
            

ية   ٢-١٧ سارة للسنة املن ح وا ا  الر ف  سم  ٣١املبالغ املع   :د

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

الك   ٧٠٥٬٠٩٤    ١٬٢٢٣٬٤٧٥  ) ٧( إيضاح  حق إستخدام األصول اس

امات عقود اإليجار     ٣٥٠٬١٨٢    ٥١١٬٦٤٨  فائدة إل

  ١٬٠٥٥٬٢٧٦    ١٬٧٣٥٬١٢٣  
  

امات عقود اإليجار ٣-١٧   :فيما ي حركة ال

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٥٬٥٦٥٬٤٩٧    ٤٬٩٦١٬٧٩٤  يناير ١

  ٣٥٠٬١٨٢    ٥١١٬٦٤٨  فائدة محملة خالل السنة

ات خالل    -    ٨٠٥٬٤٦٤  العامسو

  )٩٥٣٬٨٨٥(    ) ١٬٠٨٥٬١٤٠(  مدفوعات خالل السنة

سم  ٣١   ٤٬٩٦١٬٧٩٤    ٥٬١٩٣٬٧٦٦  د
  

  :قروض مرابحة -٨١

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٢٫٧٥٧٫٧١٥    -  قروض مرابحة من بنك تجاري  
  

ا من بنك تجاري مح    تمثل قروض املرابحة عدة قروض ــــول عل ــ ــ صـ نتم ا امش مع ا  ــــــاف إل ــ ـــــايبور مضـ ـــ ــــــبة سـ ــ سـ رابحة املإن قروض    .وتحمل فوائد ب

ن وشروط أخرى  م عض املسا ا من قبل  سندات ألمر تم إصدار    .مضمونة 
  

لغت قيمة املســــدد خالل العام مبلغ وقدره  امل قيمة قرض املرابحه خالل العام و ســــداد  ال ســــعودي  ٢٫٨٢١٫١٠٢قامت الشــــركة  ال   ٢٬٧٥٧٬٧١٥(   ر ر
ا قيمة مســــتحقة من العام الســــابق بمبلغ وقدره   عل

ً
ال ســــعودي وكذلك فوائد محملة خالل العام بمبلغ وقدره   ١٢٬٣٦٦ســــعودي مضــــافا ال   ٥١٬٠٢١ر ر

  سعودي ) .

-٢٣ -  



 

 

  

  مجمع املركز الكندي الط العام  شركة 

مة (   )سعوديةشركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  ذات عالقة أطرافاملعامالت مع  -٩١

ن) وجميع أعضـاء اإلدارة العليا للشـركة ،يضـم كبار موظفي اإلدارة  -أ ن وغ تنفيذي فيما ي املنافع املدفوعة أو املسـتحقة   ،مجلس اإلدارة ( أعضـاء تنفيذي

م   :لكبار موظفي اإلدارة مقابل خدما

سم  ٣١    سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ة األجل ن األخرى قص  ٣٬١٥٠٬٠٠٠    ٢٬٠٤٢٬٧٥٠  رواتب ومنافع املوظف

دالت حضور مجلس االدارة افأت و   -    ٢٨٨٬٥٠٠  م

عد التوظيف    ١٢٣٬٢٩٨    ١٩١٬٨٨٨  منافع ما 

  ٣٬٢٧٣٬٢٩٨    ٢٬٥٢٣٬١٣٨ 
  

ــتلم خالل العام وذلك عن عام   خالل العام  -ب وي املسـ ط الز يجة الر اة املســـتحقة ن ــداد قيمة الز سـ ن بالشـــركة  ــ سـ ن الرئ م ــا م،   ٢٠١٦قام احد املسـ

انت مستحقة عنه قبل تحول الشركة ا ذات مسئولية محدودة ودخول شر  ال سعودي . ٥٨٥٬٢٧٣، بمبلغ ك جديدوال    ر

 

اة -٢٠   مخصص الز

الية كما   -أ  وي للسنة ا ة للوعاء الز ر و ونات ا سم  ٣١امل   :يم  كما ٢٢٢٠د
سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠    ٧٧٬٠٠٠٬٠٠٠ رأس املال اإلفتتا
اح مبقاة    ١٢٬٩٤٣٬٤٤٨    ١٤٬٠٥٠٬٤٧٣  أر

  ٩٬٧٧٣٬٢١٥   ٩٬١٢٩٬٥٧٢  إحتياطات ومخصصات
  ٤٬٩٦١٬٧٩٤    ٥٬١٩٣٬٧٦٦  إضافات أخرى 

اة للسنة ح خاضع للز   ١٧٬٦٤٤٬١٨١    ١٩٬٩٤٥٬٣٨٧  ر
لة األجل   ) ١٠٬٤٩٩٬٣٥٩(    ) ٨٬٦٧٩٬١٨٩(  موجودات طو

  ) ١٦٬١٣٥٬٢٩٦(    )٢٧٬٨٢٦٬٨٤٥(  حسميات أخرى 
وى    ٩٥٬٦٨٧٬٩٨٣    ٨٨٬٨١٣٬١٦٤  الوعاء الز

اة املستحقة   ٢٬٤٥٢٬٨٢٧    ٢٬٢٩٩٬٥١٨  الز
  

اة  -ب    حركة مخصص الز
سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

  ٥٥٨٬٠٢٦    ٢٬٤٥٤٬٣٤٤  الرصيد  بداية السنة 

ون خالل العام   ٢٬٤٦٥٬٤٢٩    ٢٬٢٩٩٬٥١٨  امل
وي  ط ز   -    ١٨٬٢٢٣  ر

  -    ٥٨٥٬٢٧٣  ب)-١٩(محمل ع االطراف ذات عالقة خالل العام 

  -    ) ٥٨٥٬٢٧٣(  مسدد من االطراف ذات عالقة
  )٥٦٩٬١١١(    ) ٢٬٤٧١٬٠٥٠(  املسدد

اية السنة    ٢٬٤٥٤٬٣٤٤    ٢٬٣٠١٬٠٣٥  الرصيد  

  

ط الزكوي  -ج   موقف الر

ية قامت الشركة بتقديم اإلقرارات  ة ح السنة املن و سم   ٣١الز اة وحصلت الشركة ع  ، م٢٠٢١د ادة الز وط  ، ش ة استملت الشركة الر خالل الف

ائية لسن    . م٢٠١٧و  م٢٠١٦ال

  

  

  

  

  

-٢٤ -  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  اإليرادات  -٢١

ية                                                                           للسنة املن

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ات  ٦٨٬٧١٧٬٢٥٠   ٧٨٬٩٤٢٬٩٥٨  عمالء شر

  ١٬٩٢٥٬٤٠٨    ٢٬٢٨٦٬٤٣٢  عمالء أفراد 

  ٧٠٬٦٤٢٬٦٥٨   ٨١٬٢٢٩٬٣٩٠ 

 

      شروط اإلئتمان

 ١٣٠٬٥٩٩    ٩٨٬٩٣٧  إيرادات نقًدا 

 ٧٠٬٥١٢٬٠٥٩    ٨١٬١٣٠٬٤٥٣  إيرادات إئتمان

  ٧٠٬٦٤٢٬٦٥٨   ٨١٬٢٢٩٬٣٩٠ 

  

ة -٢٢ دار   مصروفات عمومية و
ية      للسنة املن

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ن  لفة املوظف  ٥٬٥١٠٬٩٠٠    ٤٬٤٣٢٬١٦٩  ت

ات ومعدات الك ممتل   ٢٧٧٬٢٢٦    ٢٣٩٬٠٦٨  إس

الك    -    ٢٧٤٬٨١١  حق إستخدام األصول إس

  ٨٨٬٣٤٥    ١٤٨٬٥٠٢  إيجار 

 ٩٥٬٤٣٢   ٣٥١٬٦٥١  منافع

  ٦٠٬١٦٠    ٢٤٤٬٢٩٧  رسوم وتراخيص  

سائر اإلئتمانية املتوقعة    ٢٢٠٬٠٠٠    ٦٠٠٬٠٠٠  ا

نية  عاب م   ٢٬٠٨٤٬١٣٦    ٤٧٣٬٠٠٤  أ

افأت دالت حضور مجلس االدارة م   -    ٢٨٨٬٥٠٠  و

  ٥٥٥٬٧١٧    ٦٦٢٬٨١٧  أخرى 

  ٨٬٨٩١٬٩١٦   ٧٬٧١٤٬٨١٩  

  

ل -٢٣ اليف التمو   ت

ية      للسنة املن
سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

لفة ل ت امات  بإ املتعلقة التمو دمة لمنافع ل نا  ١١٣٬٦٥٢    ١٦٣٬٩٣٨  لموظف
  ٦٧٬٣٦١    ٥١٬٠٢١  عمولة قروض مرابحة  

امات عقود اإليجار   ل املتعلقة بإل اليف التمو   ٣٥٠٬١٨٢    ٥١١٬٦٤٨  ت
  ٥٣١٬١٩٥    ٧٢٦٬٦٠٧  

  

  

  

  

  

  

-٢٥ -  
  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  بالصا ، إيرادات أخرى  -٢٤

ية      للسنة املن

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ات ومعدات /  ( خسارة ) بعاد ممتل ح من إس  ١٬٤٥٢    ) ١٬٠٣٢(  ر

ة االجل  ع قص  -    ٩٦٨٬٩٤٤  عائد الودا

  ٣٧٤٬٢٥٨    ٢٤٥٬٨٣٢  أخرى 

  ٣٧٥٬٧١٠    ١٬٢١٣٬٧٤٤  

  

اح -٢٥ عات األر   توز

خ ج إ  مجلس االدارة قرر  م بتـار خ    م،٢٠٢٢مـارس   ١٠تمـاع ن  اجتمـاعم بتـار م ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ض من املسـ ر   ٦بتفو ـاح بمبلغ ب  م٢٠٢١أكتو ع أر مليون   ١١٫٥٥توز

ال سعودي.    ر
  

خ  ج إ  مجلس االدارة قرر  كمــا   م بتــار ــــطس    ٢٩تمــاع ــ ـ ــ ـــ  ع   ،م٢٠٢٢أغسـ
ً
ضالبنــاءا ن  املمنوح من  تفو م ــــا ـ ــ ـــ ـ ــ معيــة العــامــة غ العــاديــة للمسـ خ   ا   ٢٨بتــار

ـــــــــطس  ــ اح بمبلغ ب  ،م٢٠٢٢أغسـ ع أر ــــعودي  ١١٫٥٥توز ــ ــ ـ ــ ال سـ م،  ١٫٥بقيمة   مليون ر ـــــ ــــ ــ ل سـ ال ل م ر ـــــ ـــ ـ ــ ن لألسـ ن املالك م ــا ـــ ـ ــ ـــ ون األحقية للمسـ يوم ع ان ت

خ  تم  ١١االستحقاق تار خ اإلستحقاق، م٢٠٢٢س ي يوم تداول ي تار اية ثا ن لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية (مركز إيداع)   ل   .وامل
  

ة الالحقة،   ي من عام  ٢٠٢٣مارس    ١٦قرار مجلس إدارة الشركة   خالل الف ن عن النصف الثا م اح نقدية ع املسا ع أر   ٣٫٨٥م بمبلغ  ٢٠٢٢م، بتوز

ال سعودي ع    ،مليون ر م من التوز م يوم االستحقاق   ٠٫٥حيث تبلغ حصة الس ن لألس اح ملسا الشركة املالك ون أحقية األر م. ت ال/للس مارس    ٣٠ر

خ االستحقاق. ٢٠٢٣ ي يوم تداول ي تار اية ثا ن لدى شركة مركز إيداع األوراق املالية (مركز إيداع)   ل  م، وامل
  

ح -٢٦ مر   ية الس

ية     للسنة املن

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

ح السنة  ١٤٬٠٦٣٬٣٦١  ١٥٬٦٥٤٬٢٦٣  صا ر

م حية الس ساب ر م العادية املستخدم كمقام عند اح      املتوسط املرجع لعدد األس

فضة   ٧٬٧٠٠٬٠٠٠    ٧٬٧٠٠٬٠٠٠  األساسية وا

فضة  م األساسية وا حية الس ح السنةر ٣٢٫٠  املتعلقة بصا ر    ١٫٨٣ 

  

م ــــ ــــط املر لعدد األسـ ن للشـــــركة ع املتوسـ ن العادي م ـــا ح الســـــنة العائد إ املســ ـــة بقســـــمة ر فضــ ــــية وا ــــاسـ م األسـ ــــ حية السـ ــــارب ر سـ العادية    يتم إح

  .القائمة خالل السنة

 

ر القطاعية -٢٧   التقار

دمات   دمات الطبية،  ول الطبيةتقوم الشــركة بتقديم ا شــاط ا و  ا قطاع واحد و اد س ل ية الســعودية ول عمل فقط  اململكة العر  كما أن الشــركة 

 اخر. قطاع جغرا

  
س عمالءاملعامالت مع  نرئ   ي

  ٪).٥٥م: ٢٠٢١( للسنة٪ من إجما اإليرادات ٥٩ سبةاإليرادات من عميل رئ واحد  بلغت
  

  

  

  

  

  

-٢٦ -  
  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  األدوات املالية -٢٨

ات املاليةاملوجودات  ١-٢٨   واملطلو

  املوجودات املالية ١-١-٢٨
ية      للسنة املن

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

سارة  ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر  ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣    -  اس

 ٥٦٩٫٩٥١    ٤٢٩٫٣١٠  ذمم مدينة أخرى 

 ٣٢٬٠٩١٬٦٠٤    ٣٢٬٢٥٠٬٣٢٦  ذمم مدينة

ة األجل ع قص  -    ٤٥٬٩٢١٬٥٠٠  ودا

  ٦٬٥١١٬٠٠٧    ١٠٬٦٥٤٬٨٩٧  النقد والنقد لدى البنوك

  ٩٨٫٥٥٥٫٨٧٥    ٨٩٫٢٥٦٫٠٣٣  
  

ات ٢-١-٢٨   املالية املطلو
ية      للسنة املن

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٤٬٢٠٤٬١٥٨    ٤٬٥٤٥٬٤٢٧  ذمم دائنة  

  ١٬٠٤٠٬٠٤٠    ١٬٧٣٤٬٤١٤  دائنة اخرى  ذمم

 ٢٫٧٥٧٫٧١٥    -  قروض مرابحة  

امات عقود اإليجار    ٤٫٩٦١٫٧٩٤    ٥٫١٩٣٫٧٦٦  ال

  ١٢٫٩٦٣٫٧٠٧    ١١٫٤٧٣٫٦٠٧  
  

 قياس القيمة العادلة لألدوات املالية ٢-٢٨

 ع
ً
ي والثالث بناءا رمي للقيمة العادلة املصـنفة  املسـتوى األول والثا سـلسـل ال ر املالية، إسـتخدمت الشـركة ال  درجة املدخالت  ألغراض إعداد التقار

ا  ذه املدخالت  قياس القيمة العادلة  مجمل مية  ة ادناه:قياس القيمة العادلة وأ   كما  مو

ي مماثلة التزامات أو لموجودات نشط سوق   المتداولة األسعار: ١المستوى •  خ  تقييمها للشركة يمكن ال  .  القياس تار

ي ١ المستوى   المدرجة األسعار غير مدخالت: ٢المستوى  •  .مباشرة  غير بصورة  أو مباشرة  بصورة  إما ،االلتزامات أو للموجودات كقيمة اعتبارها يمكن وال

اتو  للموجودات مدخالت: ٣المستوى  • ــالقابل السوق  معلومات ا تستند ال املطلو   .للمالحظة ةـ
  

  فيما ي تفاصيل األدوات املالية بالقيمة العادلة:

سم  ٣١           ٢٠٢٢د

  القيمة العادلة         

ية      موع     ٣مستوى     ٢مستوى     ١مستوى     القيمة الدف   ا

ال سعودي     ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر   ر

سم  ٣١                       م٢٠٢٢د

سارة ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر   -    -    -    -    -    اس

    -    -   -    -    -  
                      

سم  ٣١                       م٢٠٢١د

سارة ح أو ا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الر   ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣    -    -    ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣    ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣    اس

    ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣    -    -    ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣    ٥٩٬٣٨٣٬٣١٣  
  

نفدة  لفة املس   القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة الت

ة  نفدة  القوائم املالية مقار لفة املس ات املالية املدرجة بالت ية للموجودات واملطلو ا العادلة.ترى إدارة الشركة ان القيمة الدف   لقيم

-٢٧ -  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  األدوات املالية (تتمة) - ٢٨

 إدارة مخاطر األدوات املالية ٣-٢٨

ـــــعار ــ ــــوق ومخاطر العمالت ومخاطر أسـ ـــ ـــــعر السـ ــ ـــــــيولة ومخاطر سـ اطر مالية متعددة مثل مخاطر ائتمان ومخاطر سـ ا  ـــــ عرضـــ ـــــركة  ــــطة الشـــ ـــ شـ الفائدة  أ

م  .ومخاطر أسعار االس
 

 مخاطر االئتمان ١-٣-٢٨

ـــارة مـاليـةتتمثـل مخـاطر االئتمـان  عـدم قـدرة أحـد أطراف األدوات املـاليـة ع ــ ــ ـ ــ ـ ــ سـ امـاتـه ممـا يؤدي إ تكبـد الطرف اآلخر  ــــركـة   تتعرض  ، الوفـاء بـال ــ ـ ــ ـ ــ الشـ

 :اطر االئتمان ع نقد لدى البنوك وذمم مدينة وذمم مدينة أخرى كما ي

سم  ٣١   سم  ٣١    ٢٠٢٢د   ٢٠٢١د

 ٦٬٤٩٩٬٦٦٨    ١٠٬٦٣٠٬٧٦٤  نقد لدى البنوك

  ٣٢٬٠٩١٬٦٠٤    ٣٢٬٢٥٠٬٣٢٦  ذمم مدينة

  ٥٦٩٬٩٥١    ٥٨١٬٩٢٢  ذمم مدينة أخرى 

  ٣٩٬١٦١٬٢٢٣   ٤٣٬٤٦٣٬٠١٢  
  

اطر االئتمان د األق للتعرض  ية لألصول املالية ا  .تمثل القيمة الدف
  

  

 :مخاطر االئتمان ع الذمم املدينة والنقد لدى البنوك والذمم املدينة األخرى محدودة بما ي
ي عايتم  - يف ائتما  ٍل.االحتفاظ بارصدة النقد لدى البنوك لدى البنوك ذات تص

سائر األئتمانية املتوقعة -  .يتم عرض الذمم املدينة والذمم املدينة األخرى بالصا من مخصص ا
  

ــــركة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة بالذمم املدينة من العمالء والذمم املدينة األخرى من   ـ ــ ـ ــ ددة تقوم الشـ ــــات واإلجراءات ا ـ ــ ـ ــ ــياسـ ــ ـ ــ ـ ــ  للسـ
ً
 .خالل املراقبة وفقا

ـــــــع حـدود ائتمـانيـة للعمالء األفراد ومراقبـة الـذمم املـدينـة القـائمـة ــ ـ ـد من مخـاطر االئتمـان املتعلقـة بـالعمالء من خالل وضـــ ــــركـة ل ــ ـــ ـ ــ ــــ الشـ ـــ ــ ـ ــ ــــاس    سـ ــ ـ ــ ــ ـ ع أسـ

ـــتمر ة  .مســ ر ــــركة لديون معدومة جو عرض الشـ ــــدة املدينة األخرى مما يؤدي إ عدم  ــــدة الذمم املدينة واألرصـ ل الشـــــركة مخصــــص   .تتم مراقبة أرصـ ــــ ـ

سائر األئتمانية املتوقعة مع األخذ  االعتبار عوامل مختلفة بما  ذلك أعمار أرصدة الذمم املدينة والوضع   .املا للعمالء وما إ ذلك ا

  

 مخاطر السيولة ٢-٣-٢٨

ة  تحصــــــيل األموال للوفاء ب ـــعو ـــأة صـــ ــ شـ ـــــيولة  مخاطر أن تواجه امل اتمخاطر السـ ـــيولة  .املتعلقة باألدوات املالية  املطلو ــ تج مخاطر السـ عن عدم  قد ت

سرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة صومة فيما ي االستحقاقات التعاقدية .القدرة ع بيع أصل ما  امات املالية غ ا ر لإلل ة التقر اية ف  :  

سم  ٣١     ٢٠٢٢د

  

ية      أقل من سنة     القيمة الدف

من سنة إ خمس  

    سنوات

أك من خمس  

  سنوات
ال سعودي   ال سعودي    ر ال سعودي    ر ال سعودي    ر   ر

امات مالي                :ةإل

  -    -    ٧٬٥١١٬٢٤٥    ٧٬٥١١٬٢٤٥  وذمم دائنة اخرى ذمم دائنة 

امات عقود اإليجار   ١٬١٨٥٬٣٦٣    ٤٬٢٧٤٬٣٧٥    ١٬١٤٠٬٠٠٠    ٦٬٥٩٩٬٧٣٨  إل

  ١٬١٨٥٬٣٦٣    ٤٬٢٧٤٬٣٧٥    ٨٬٦٥١٬٢٤٥   ١٤٬١١٠٬٩٨٣  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-٢٨ -  



 

 

  

  شركة مجمع املركز الكندي الط العام  

مة سعودية)   (شركة مسا

  
ائم املالية    إيضاحات حول القو

ية   سم  ٣١للسنة املن   م ٢٠٢٢د
االت السعودي)   (جميع املبالغ بالر

  
  األدوات املالية (تتمة) - ٨٢

  (تتمة) إدارة مخاطر األدوات املالية ٣-٢٨

 (تتمة) مخاطر السيولة ٢-٣-٢٨
  

سم  ٣١     ٢٠٢١د

  

ية     أقل من سنة     القيمة الدف

من سنة إ خمس 

    سنوات

أك من خمس  

  سنوات
ال سعودي    ال سعودي     ر ال سعودي     ر ال سعودي     ر   ر

امات مالي                :ةإل

  -    -    ٦٬٣٣٥٬٥١٣    ٦٬٣٣٥٬٥١٣  وذمم دائنة اخرى ذمم دائنة 

امات عقود    ١٬٤٣٩٬٢٩٠    ٤٬١٨٤٬٦٨٥    ٩٢٥٬١٤٠    ٦٬٥٤٩٬١١٥  اإليجارإل

  -    -    ٢٬٧٥٧٬٧١٥    ٢٬٧٥٧٬٧١٥  قروض مرابحة

  ١٬٤٣٩٬٢٩٠    ٤٬١٨٤٬٦٨٥    ١٠٬٠١٨٬٣٦٨   ١٥٬٦٤٢٬٣٤٣  

امات املستق افيه للوفاء باإلل يالت مصرفية  س ق املراقبة ع أساس منتظم والتأكد من توفر أموال و   .بلية للشركةتتم إدارة مخاطر السيولة عن طر
  

  مخاطر سعر السوق  ٣-٣-٢٨

ية وأســــعار الفائ  ات  أســــعار الســــوق، مثل أســــعار صــــرف العمالت األجن يجة للتغ دة، مما مخاطر ســــعر الســــوق  مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية ن

ا املالية ح الشـركة أو قيمة أصـول اطر السـوق ضـمن .يؤثر ع ر بقاء التعرض  و إدارة و دف من إدارة مخاطر السـوق  ن  حدود مقب إن ال ولة، مع تحسـ

  .العائد
 

  مخاطر العمالت ٤-٣-٢٨

ية ــــــرف العمالت األجن ــــعار صـ ــ ات  أسـ يجة للتغ ون املعامالت   .إن مخاطر العملة  مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية ن ـــــأ مخاطر العمالت عندما ت ـ شـ ت

ــــــتقبلية و  ــ ة املسـ اتو   املوجوداتالتجار ـــــركة الوظيفية  املطلو ـ ــ عملة مختلفة عن عملة الشـ ا مقومة  ف  ية   .املع اطر العمالت األجن ـــــركة  ـــ عرض الشـ إن 

ع عتقد إدارة الشركة أن  ي و ي محدودة ألن سعر صرف  يقتصر بالدرجة األو ع املعامالت بالدوالر األمر اطر العمالت املرتبطة بالدوالر األمر ا  رض

ي ال السعودي مرتبط بالدوالر األمر ل مستمر يتم مراقبة التذبذب  أسعار الصرف مقابل العمالت .الر ش   .األخرى 
 

 مخاطر أسعار الفائدة ٥-٣-٢٨

ا النقديةإن مخاطر أســعار الفائدة  التعرض املرتبط بتأث  س لدى .التقلبات  أســعار الفائدة الســائدة ع املركز املا للشــركة وتدفقا الشــركة أي   ل

ر خ التقر ة  تار امات مالية متغ   .ال
  

  إعتماد القوائم املالية -٢٩

خ  ذه القوائم املالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتار   م.٢٠٢٣مارس  ١٦إعتمدت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-٢٩ -  




