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 مع تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل  

 م ۲۰۲۰سبتمبر   ۳۰في  ةلفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھی
 

 

 
 الصفحة  
  

 - تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
  

 ۱ )غیر مدققةقائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة (
  

 ۲ )غیر مدققةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة الموحدة المختصرة (
  

 ۳ )غیر مدققةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة (
  

 ٤ )غیر مدققةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة (
  

 ۱۳ - ٥ )غیر مدققةالمالیة األولیة الموحدة المختصرة (إیضاحات حول القوائم 
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 وعضو غري شريك السعودية العربية اململكة يف مسجلة مهنية شركة وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام يب كي
 سويسرية. مجيع احلقوق حمفوظة. تعاونية شركة العاملية، جي ام يب كي ل والتابعة املستقلة جي ام يب كي شركات شبكة يف

 

المالیة  القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع  تقریر 
  المختصرة الموحدة األولیة

 العقاریة األندلسركة  ـش المساھمینلسادة ل
 (شركة مساھمة سعودیة)

 مقدمة   
 

 العقاریة األندلسركة ـشل لمرفقة ا م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰ كما في المالیة األولیة الموحدة المختصرة القوائملقد فحصنا 
 ("المجموعة") المكونة من: لھا التابعة شركاتالو") شركة("ال

 ،  م۲۰۲۰سبتمبر ۳۰ كما في  المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي   •
  ۳۰في  المنتھیةأشھر  التسعةو تي الثالثةفتر عن الموحدة المختصرة  اآلخر  الشامل والدخل أو الخسارة  الربح  ائمةق •

 ، م۲۰۲۰سبتمبر
 ، م۲۰۲۰سبتمبر ۳۰في  المنتھیةأشھر  التسعة فترة عن المختصرةالموحدة في حقوق الملكیة  التغیراتقائمة  •
 و  ،م۲۰۲۰سبتمبر ۳۰في  المنتھیةأشھر  التسعة فترة عن  عنالمختصرة  ةالموحدالنقدیة  التدفقاتقائمة  •
   .المختصرةالمالیة األولیة الموحدة  ئماللقواالیضاحات  •

ً  المختصرةالموحدة  األولیةالمالیة  القوائممسئولة عن إعداد وعرض ھذه ال ھيدارة الإن إ الدولي   المحاسبة اریلمع وفقا
المالیة  القوائم ھذه  عن ھي إبداء استنتاج  اومسؤولیتن .العربیة السعودیة المملكة في المعتمدالتقریر المالي األولي" "  )۳٤(

 فحصنا.   إلى استناداً  المختصرةالموحدة  األولیة
 

الفحص نطاق    
 

ً  بالفحص قمنا لقد راجع م"فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل    )۲٤۱۰   (الفحص رتباطاتال  الدوليمعیار  لل وفقا
استفسارات   توجیھ  منالمالیة األولیة  القوائم  فحص    ویتكونالسعودیة.   العربیة المملكة في المعتمد  للمنشأة“المستقل  الحسابات  

تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى.  ولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات ؤبشكل اساسى لألشخاص المس
ً  بھا القیام یتم التي من المراجعة نطاقھ في كبیر بشكلٍ  أقل  الفحص ویعد  في المملكة المعتمدةلمراجعة  ل  الدولیة معاییرلل وفقا

ننا ال فإنھالسعودیة، وبالتالي   العربیة علیھا    التعرفالحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن    من یمّكِ
  .مراجعة  رأي نُبدي لنف وعلیھ، . ةمراجع عملیةخالل 
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المالیة  القوائم فحص عن المستقل الحسابات مراجع  تقریر 
  المختصرة الموحدة األولیة

 (یتبع) العقاریة األندلس ركة ـش المساھمین لسادةل
 (شركة مساھمة سعودیة)

 االستنتاج  
 

  ۳۰ كما في المختصرةالموحدة  األولیةیجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة  شيء نتباھناإیلفت  لمإلى فحصنا،  اً استناد
ً   ،الجوھریةالنواحي   جمیع  من  ،لھا غیر معدة  التابعة  والشركات  العقاریة  األندلسركة  ـشلالمرفقة    م۲۰۲۰سبتمبر ار یلمع  وفقا

 .) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة۳٤الدولي ( المحاسبة
 
 

 

 

 
 

 م جي الفوزان وشركاهاعن / كي بي  
 قانونیون ومراجعون محاسبون

 
 
 

 
 خلیل إبراھیم السدیس

 ۳۷۱ترخیص رقم 
 ھـ ۱٤٤۲  ربیع أول ۱۹التاریخ : 

   م ۲۰۲۰ نوفمبر ٥ : الموافق











 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

٥ 

   
 معلومات حول الشركة  ۱

 
بتاریخ    ۲٥۰۹شـركة األندلس العقاریة ("الشـركة")، شـركة مسـاھمة سـعودیة تأسـسـت بموجب القرار الوزاري رقم 

ــ الموافق ۰۳/۰۹/۱٤۲۷ بموجب العتماد إعالن تأسـیس الشـركة. الشـركة مسـجلة في الریاض   ۲٦/۰۹/۲۰۰٦ھــــ
 م. ۱۰/۱۰/۲۰۰٦الموافق  ھـ۱۷/۰۹/۱٤۲۷بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٤۱۱۰السجل التجاري رقم 

 
تتمثل األنشـطة الرئیسـیة للشـركة في إنشـاء وتملك المراكز والمجمعات التجاریة والسـكنیة وإدارتھا ومقاوالت عامة 

والطرق والســدود ومشــاریع المیاه والصــرف للمباني الســكنیة والتجاریة والمنشــآت التعلیمیة والترفیھیة والصــحیة 
ــآت العقاریة والمباني   ــغیل المنشـ ــیانة وتشـ ــطة صـ ــمن األنشـ ــحي واألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة. كما تتضـ الصـ

 والمجمعات التجاریة وتملك األراضي والعقارات وتطویرھا واستثمارھا لصالح الشركة وفي حدود أغراضھا.
 

لایر  ۱۰سـھما بقیمة اسـمیة   ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سـعودي مقسـم إلى    ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰یتألف رأس مال الشـركة من 
 سعودي لكل منھا.

 
 مبنى شركة األندلس العقاریة. -الطریق الدائري الشمالي  -حي الوادي  -یقع المكتب الرئیسي للشركة في الریاض 

 
 سنة میالدیة.دیسمبر من كل  ۳۱ینایر وتنتھي في  ۱كما أن السنة المالیة للشركة تبدأ في 

 
بـ   ۳یشار إلى شركة األندلس العقاریة بـ ("الشركة") أو یشار إلیھا مجتمعة مع شركاتھا التابعة المبینة في إیضاح 

 ("المجموعة").
 

 أسس اإلعداد ۲
 

 بیان االلتزام   ۲-۱
  ۳۰األولیة") لفترة التسعة أشھر المنتھیة في تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة ("القوائم المالیة 

ً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي ۲۰۲۰سبتمبر  "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة  ۳٤م وفقا
السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ویجب أن تتم قراءتھا 

 ً  م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ إلى جنب مع آخر القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في جنبا
 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة وفقاً لمتطلبات 
في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من  المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة

إال أن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تتضمن بعض اإلفصاحات لشرح  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
القوائم المالیة السنویة  بعض األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي للمجموعة منذ

 األخیرة.
 

 أسس القیاس   ۲-۲
تم إعداد القوائم المالیة األولیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 الخسارة.
 

فإن المجموعة بحاجة إلى تطبیق  م، ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦وفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خالل تعمیمھا بتاریخ 
نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر 

 الدولیة للتقریر المالي لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي.
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

٦ 

 
 اإلعداد (یتبع) أسس  - ۲

 
 أسس القیاس (یتبع)  ۲-۲

 
م، قامت ھیئة السوق المالیة بدراسة مدى مناسبة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة أو ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 السماح باستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیارات إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة: 
 

)  ۱٦رار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس العقارات (معیار المحاسبة الدولي إلزام الشركات المدرجة باالستم -
) في القوائم المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، ٤۰والعقارات االستثماریة (معیار المحاسبة الدولي  

 م؛ و ۲۰۲۲والتي تبدأ قبل السنة المیالدیة 
 

باختیار سیاسة استخدام نموذج القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بعد القیاس األولي أو السماح للشركات المدرجة  -
) بعد اإلثبات األولي في القوائم ۱٦اختیار سیاسة استخدام نموذج إعادة التقییم للعقارات (معیار المحاسبة الدولي 

 م أو بعد ذلك.۲۰۲۲ل السنة المیالدیة المالیة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة التي تبدأ خال
 

 )۱۹-تأثیر تفشي فیروس كورونا (كوفید ۳- ۲
) الذي أعلنتھ منظمة الصحة ۱۹-تأثرت عملیات المجموعة بالتفشي األخیر والمستمر لمرض فیروس كورونا (كوفید

النھائي الذي قد یتسبب بھ تفشي ھذا الفیروس یعد أمراً غیر مؤكداً.  التأثیرم. إن ۲۰۲۰العالمیة وباًء في مارس 
في مختلف المناطق الجغرافیة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطل األعمال واألنشطة   ۱۹-انتشرت جائحة كوفید

نت السلطات في حدوث حاالت عدم تأكد في البیئة االقتصادیة العالمیة. وقد أعل ۱۹-االقتصادیة. وقد تسبب كوفید
المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة على حد سواء، عن إجراءات دعم مختلفة في جمیع أنحاء العالم لمواجھة التداعیات  
السلبیة المحتملة لھذه الجائحة.  تراقب المجموعة الوضع عن كثب، وتقوم بتفعیل خطط استمراریة العمل الخاصة بھا 

على عملیاتھا وأدائھا المالي.   ۱۹-نظراً لتفشي كوفیدالمحتمل  دارة تعطل العمل  وممارسات إدارة المخاطر األخرى إل
ملیون  ۱۷بمبلغ  الممتلكات والمعداتسجلت المجموعة خسارة انخفاض في قیمة حیث م، ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 

(راجع إیضاح  ملیون لایر سعودي انخفاض في قیمة العقارات االستثماریة  ٤٫٥) و ۷لایر سعودي (راجع إیضاح 
ً بتقییم قدرة ٦  ایجارات الفترة المتأثرة بتفشي سدادعلى  المستأجرین). باإلضافة إلى ذلك، قامت المجموعة أیضا

مقابل أرصدة الذمم ملیون لایر سعودي    ۳۰٫۷قامت المجموعة بتكوین مخصص بمبلغ    ونتیجة لذلك۱۹-كوفید  فیروس
 .ليیالتشغ جاریمن عقود اإل نةیالمد

 
 الصعب حالیاً التنبؤ بمدى ومدة تأثیره االقتصادي الكامل   یكون منفي التطور    ۱۹-مرار تفشي فیروس كوفیدومع است

. تقوم إدارة المجموعة حالیًا بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على عملیات المجموعة وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا اآلنحتي  
أعاله، ترى اإلدارة، استناداً إلى تقییمھا، أن لدى المجموعة ما یكفي من المالي. على الرغم من التعدیالت الواردة 

 السیولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتھا المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقھا.
 

  عملة العرض  ٤-۲
 للمجموعة ھي الریال السعودي.   عرضالإن عملة  

 
  أسس توحید القوائم المالیة ۳

بتمبر  ۳۰تتكون القوائم المالیة األولیة، كما في وللفترة المنتھیة في   م، من القوائم المالیة للـشركة والـشركات ۲۰۲۰ـس
 التابعة لھا المذكورة أدناه:

 نسبة الملكیة  

 بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 ٪ ٦۸٫۷۳ ٦۸٫۷۳ المملكة العربیة السعودیة  ۱صندوق األھلي ریت 
 شركة منافع األندلس

 ٪   ۷۰ ٪  ۷۰ المملكة العربیة السعودیة للتطویر العقاري 
  

 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۷ 

 
 أسس التوحید (یتبع)  ۳

 
  وفیما یلي تفاصیل الشركات التابعة: 

 )۱صندوق األھلي ریت ( .۱
 

ً لھیئة  ۱تأسس صندوق األھلي ریت  نوفمبر  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۸ربیع األول  ۱۱السوق المالیة بتاریخ وفقا
م). تتمثل األنشطة الرئیسیة للصندوق في االستثمار في العقارات االستثماریة. قام الصندوق حالیاً باالستثمار ۲۰۱۷

 في العقارات التالیة الواقعة في جدة/الریاض: 
 

 الموقع طبیعة واسم العقار
 جدة األندلس مول

 جدة فندقال
 جدة برج سالمة

 الریاض  بالزا كیبیك
 

 شركة منافع األندلس للتطویر العقاري .۲
 

تأسست شركة منافع األندلس للتطویر العقاري كشركة ذات مسؤولیة محدودة في المملكة العربیة السعودیة وتعمل 
). تتمثل ھـ۱٤۳۸رجب  ۲۲(الموافق  م ۲۰۱۷أبریل   ۱۹ بتاریخ ۱۰۱۰۷۰۰٦٥۷بموجب السجل التجاري رقم 

) وأنشطة إدارة وغیر سكنیة األنشطة الرئیسیة لشركة منافع في إدارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنیة
 العقارات مقابل عمولة وأنشطة التطویر واالستثمار العقاري.

 
 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة بواسطة المجموعة   ٤

 
تتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد القوائم المالیة األولیة مع تلك المطبقة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة 

م.  ۲۰۲۰ینایر    ۱الجدیدة اعتباراً من  م باستثناء تطبیق المعاییر  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
 لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم إصداره ولكنھ غیر ساري المفعول بعد.

 
م، ولكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األولیة  ۲۰۲۰تم تطبیق العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في سنة  

 للمجموعة.
 : تعریف األعمال۳دیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي تع -
:  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  -

 تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة
 : تعریف األھمیة النسبیة۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
 م ۲۰۱۸مارس  ۲۹إطار مفاھیم التقریر المالي الصادر في  -

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة  ٥

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المبینة 

والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا إلى الخبرة وعوامل  للموجودات 
أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات 

 تلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة عن غیرھا من المصادر. قد تخ 
 

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة 
في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 

 التقدیرات والفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات الحالیة والمستقبلیة.
  



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۸ 

 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة (یتبع)  ٥

في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع التقدیرات واألحكام التالیة التي تعتبر جوھریة 
 في القوائم المالیة األولیة: 

 تحدید القیم العادلة للعقارات االستثماریة •
 خسارة االنخفاض في القیمة للذمم المدینة مقابل عقود إیجار تشغیلي •
 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات والعقارات االستثماریة •
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة   •

 
 االستثماریة العقارات  ٦

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

 دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )دققةم(
    التكلفة:

 ٦۱٦٬٤٤۱٬۸۳۹  ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹ الرصید في بدایة الفترة/السنة 
 ۲٦٦٬۳۹۲٬۲۷۱  ۲٥٥٬٥۰٥٬۹٥۲ ) ۱-٦إضافات (
 )۱٬۰٥۲٬۹۲۱(  - استبعادات

 ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹  ۱٬۱۳۷٬۲۸۷٬۱٤۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    

    االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:
 )۱۱۰٬٥۷٥٬۲۸۰(  )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ) ۱٤٬۲٦٤٬٤۲٦(  )۱٥٬۷۹۲٬۰۱۹( مصروف االستھالك للفترة/ للسنة
 -  )٤٬٥۰۰٬۰۰۰( )۲-٦خسائر االنخفاض في القیمة (

 )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  )۱٤٥٬۱۳۱٬۷۲٥( نھایة الفترة / السنة الرصید في 
 ۷٥٦٬۹٤۱٬٤۸۳  ۹۹۲٬۱٥٥٬٤۱٦ صافي القیمة الدفتریة

 
ملیون   ۲٥۰م، استحوذت المجموعة على كیوبیك بالزا الواقع في الریاض مقابل مبلغ نقدي قدره ۲۰۲۰یونیو  ۲۲في    ۱-٦

نظیر صافي  هالتمویل اإلسالمي اإلضافي. إضافة إلى ذلك، تم تأجیرلایر سعودي ومولت عملیة االستحواذ من خالل 
 سنوات.  ۳ملیون لایر سعودي سنویاً لفترة  ۲۱٫٦إیجار قدره 

 

م، أثبتت إدارة المجموعة خسارة انخفاض في  ۲۰۲۰یونیو  ۳۰بناًء على التقییمات التي أجراھا المقیمون كما في    ۲-٦
  ملیون لایر سعودي. ٤٫٥العقارات االستثماریة بمبلغ القیمة الدفتریة لبعض 

 

)) كضمان ۷إیضاح  -فندق (الممتلكات واآلالت والمعدات الم، رھنت المجموعة األندلس مول و (۲۰۱۹خالل سنة    ۳-٦
  ملیون لایر سعودي (راجع إیضاح   ٦٥۰مقابل تسھیل تمویل إسالمي تم الحصول علیھ من البنك األھلي التجاري بمبلغ  

سبتمبر   ۳۰ملیون لایر سعودي كما في تاریخ التقریر    ٥٥٥٫۲). بلغ إجمالي القیمة الدفتریة لألندلس مول والفندق  ۱۰
 م. ۲۰۲۰

 

  ۳۰تم تقییم األراضي والمباني المصنفة كعقارات استثماریة بواسطة مقیمین خارجیین لتحدید قیمتھا العادلة كما في    ٤-٦ 
ملیار  ۱٫٦م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیار لایر سعودي ( ۱٫۷دلة للعقارات االستثماریة م. وبلغت القیم العا۲۰۲۰یونیو 

لایر سعودي) كما في ذلك التاریخ. تمثل االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة 
النقدیة المخصومة وطریقة مقارنة معدالت الخصم ومعدل عائد التخارج وطرق التقییم المستخدمة ھي التدفقات ھي 

وفیما یلي تفاصیل المبیعات. إن المقیمین الخارجیین معتمدین من قبل الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (تقییم). 
 المقیمین الخارجیین:

 

 ستراتفالیو -
 نایت فرانك -

 

العادلة المحددة   ةعن القیم جوھریةم ال تختلف بصورة ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰العادلة كما في  ةاإلدارة أن القیم تريو
 م. ۲۰۲۰یونیو  ۳۰كما في 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۹ 

 

 الممتلكات والمعدات  ۷

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )دققةم(
    التكلفة:

 ۲۰۸٬٥۷۹٬۹۹۰  ۲۰۹٬٦۱٤٬۲٦٥ الرصید في بدایة الفترة/السنة 
 ۱٬۰۳٤٬۲۷٥  ۱٬٦۹۳٬۷٥٥ إضافات 

 ۲۰۹٬٦۱٤٬۲٦٥  ۲۱۱٬۳۰۸٬۰۲۰ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
    

    االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:
 ) ۱۲٬۸۲۰٬٦۷۹(  )۲۱٬۲۳۰٬۸٤٦(  الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 )۸٬٤۱۰٬۱٦۷(  )٥٬۰٦۷٬۹۲۸( االستھالك المحمل للفترة/للسنة
 -  )۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰( )۱-۷خسائر االنخفاض في القیمة (

 ) ۲۱٬۲۳۰٬۸٤٦(  )٤۳٬۲۹۸٬۷۷٤( الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 ۱۸۸٬۳۸۳٬٤۱۹  ۱٦۸٬۰۰۹٬۲٤٦ صافي القیمة الدفتریة 

 
م، أثبتت المجموعة خسارة انخفاض في القیمة ۲۰۲۰یونیو  ۳۰بناًء على التقییمات التي أجراھا المقیمون كما في    ۷-۱

 ملیون لایر سعودي.  ۱۷الدفتریة ألحد العقارات بمبلغ 
 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة  ۸
 

 فیما یلي ملخًصا بتفاصیل االستثمارات في الشركات الزمیلة: 
 

 بلد التأسیس

    نسبة الملكیة 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )دققةم(

  شركة االسواق المتطورة
المملكة العربیة 

 ۹۸٬۹٤۳٬٥٥۱  ۱۰۰٬۰۳٦٬٥۸۰ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة

 شركة الحیاة العقاریة
المملكة العربیة 

 ۱۸٦٬۹۷٥٬۸۸۹  ۱۸۸٬۱۰۲٬۲۰۳ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة

 شركة صروح المراكز
المملكة العربیة 

 ٤۹٬۲۹۱٬۰۱٤  ٤۹٬۲۸٤٬٦٦٦ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة
شركة مستشفى غرب 

 جدة  
المملكة العربیة 

 ٦۷٬٦۰۰٬٦٤۰  ٦۷٬٦۷٤٬۱٥٥ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة
 شركة الجوھرة 
 الكبرى للتطویر

 واالستثمار العقاري 
المملكة العربیة 

 ٦۲٬۰۲۳٬۷۲٦  ٦۸٬۱۷۳٬۸٦٦ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة
    ٤۷۳٬۲۷۱٬٤۷۰  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ 

 فیما یلي الحركة في االستثمار في شركات زمیلة:

 
 سبتمبر ۳۰

 م۲۰۲۰ 
  )غیر مدققة(

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )دققةم(
 ٤۹۳٬۹۸۸٬٥٥٤  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ الرصید في بدایة الفترة/السنة 

 ۱۱٬۱۲٥٬۰۰۰  ٦٬۲٥۰٬۰۰۰ الفترة/السنة إضافات خالل 
 ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰ الحصة في الدخل للفترة/للسنة 

 ) ۳۳٬٦۷٥٬۰۰۰(  )۱٥٬۷٥۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح مستلمة
 ) ٤۳٬٦۲٤٬۰۷٦(  - استبعاد استثمارات

 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰  ٤۷۳٬۲۷۱٬٤۷۰ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 (جمیع المبالغ مدرجة بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۰ 

 
 االستثمارات في الشركات الزمیلة (یتبع)   ۸

 
.ھایاإلدارة للشركة المستثمر ف ریم ، مستمدة من تقار  ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في  لةیللشركات الزم ةیالمعلومات المال  

 
 لم تبدأ الشركات الزمیلة أدناه العملیات التجاریة بعد: 

   شركة مستشفى غرب جدة -
 للتطویر واالستثمار العقاريشركة الجوھرة الكبرى  -
 شركة صروح المراكز -

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۹
 

خالل السیاق االعتیادي لألعمال، تتعامل المجموعة مع منشآت مملوكة من قبل بعض المساھمین والشركات الزمیلة 
 وأطراف أخرى ذات عالقة. 

 
 راف. توافق اإلدارة على شروط وأحكام المعامالت مع ھذه األط

 
 فیما یلي األرصدة المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة: 

 

 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۰

  )غیر مدققة(

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

 )دققةم(
    

    مستحق من أطراف ذات عالقة
 ٥٬۰۰۰  - شركة الجوھرة الكبرى للتطویر واالستثمار العقاري

 ۱۹۷٬۹۰٦  ۸٥۳٬۸۸٥ فندق -مجموعة أي أتش جي 
 ٤۰٦٬۱۳٦  ۲٬۲٤۱٬۱٦٦ شركة الحیاة العقاریة

 ۳۷٬۳۳٦٬٥۷۰  ۲۱٬۹٦۲٬٦۸۸ أصالة القابضة  
 ۲٥٬۰٥۷٬۷۳۹  ۳۷٬۹٤٥٬٦۱۲ 

    المستحق ألطراف ذات عالقة
 ٦٬٤٦۳٬٦٦٦  - شركة ھامات العقاریة

 ۹٬٤٦۷٬۲٤۰  ۲۳٬٤٥۸٬۸۸۰ األھلي كابیتال
 ٤۰٬۸۲۱  ٤۰٬۸۲۱ شركة محمد الراجحي لالستثمار

 ۲۳٬٤۹۹٬۷۰۱  ۱٥٬۹۷۱٬۷۲۷ 
 

 تسھیالت تمویل إسالمي  ۱۰
 

سبتمبر  ۳۰ 
 م۲۰۲۰

 )غیر مدققة(

 
 دیسمبر  ۳۱

 )   دققةمم (۲۰۱۹
    

 ۱٬۸۲٦٬۱٥۱  ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦ الفترة / السنة  ةی في بدا دیالرص
 ۲٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ أسالمي خالل الفترة / السنة لیتمو التیتسھ

 )۱٬۹٥۰٬۰۸٤(  )۱٬۱۹۱٬۹٥۸( المعاملةتكلفة وأطفاء 
 )۱٬۸۲٦٬۱٥۱(  - المدفوع خالل السنة 

 ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦  ٥۰۱٬۸٥۷٬۹٥۸ الرصید في نھایة الفترة/ السنة 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

۱۱ 

 
 التقاریر القطاعیة  ۱۱

  
 تشمل أنشطة المجموعة عددًا من القطاعات على النحو التالي: 

 .تشغیل مراكز التسوق ضایمثل مراكز التسوق وا ةیمن العقارات االستثمار ةیوحدات تجار جاریا تضمنی والتشغیل:قطاع التجزئة  •
 (ألفندق). افةیللض ةیالمنشآت الخدم تضمنیقطاع الضیافة:  •
 بالزا). كیبیكو(برج سالمة  ةیمن العقارات االستثمار ةیوحدات تجار ریتأج تضمنیقطاع المكاتب:  •

 )غیر مدققةم (۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰التسعة أشھر المنتھیة في لفترة 
قطاع التجزئة 

 والتشغیل
 اإلجمالي  أخرى  قطاع المكاتب  قطاع الضیافة 

 ۱۱۰٬۳۷۳٬۳٤۱  -  ۲۰٬۱۷۰٬٦۲٥  ۷٬٤۱٥٬٤۱۹  ۸۲٬۷۸۷٬۲۹۷ إیرادات*
 )٥۱٬۷۹۹٬٦٦۰(  -  )٥٬٤۳۲٬۳۱۸(  )۱٥٬۱٥٤٬٥۱۰(  )۳۱٬۲۱۲٬۸۳۲( تكلفة اإلیرادات

 ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰  ۱۷٬۹۳٦٬٦٥۰  -  -  - الحصة في الربح من شركة زمیلة
 )٤۳٬۰٤٥٬۹۰۹(  )۲٥٬٥۰۰٬٤۱٤(  )۹٬۱۳٤٬٤٤٥(  -  )۸٬٤۱۱٬۰٥۰( مصروفات

 )۲۱٬٥۰۰٬۰۰۰(  -  -  )۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰(  )٤٬٥۰۰٬۰۰۰( خسارة االنخفاض في القیمة
 ٥۷۱٬٦۳۳  ٥۷۱٬٦۳۳  -  -  - إیرادات أخرى* 

 ۱۲٬٥۳٦٬۰٥٥  )٦٬۹۹۲٬۱۳۱(  ٥٬٦۰۳٬۸٦۲  )۲٤٬۷۳۹٬۰۹۱(  ۳۸٬٦٦۳٬٤۱٥ صافي الربح قبل الزكاة 
          )غیر مدققةم (۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰كما في 

 ۱٬۹٦۲٬۷٥٦٬۷٥۲  ٥۸۷٬۷۳٤٬٤۱٥  ٥۰۳٬۸٥٦٬٦٥۱  ۱٤۰٬۷۳۲٬۱۳۲  ۷۳۰٬٤۳۳٬٥٥٤ إجمالي الموجودات
 ۷۳٤٬٥۳۹٬٤۸۷  ۳٤٬٤٦٤٬۲۰٥  ٥۰۱٬۸٥۷٬۹٥۸  -  ۱۹۸٬۲۱۷٬۳۲٤ إجمالي المطلوبات

   
 اإلجمالي  أخرى   قطاع المكاتب  قطاع الضیافة   قطاع التجزئة )غیر مدققةم (۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

          
 ۱۲٥٬۰۲٦٬۷٦۰  -  ٤٬۳۷۷٬٤۷۲  ۱۳٬۸۹۰٬٦۷٦  ۱۰٦٬۷٥۸٬٦۱۲ إیرادات*

 ) ٥۳٬۷٥۹٬۲٦۹(  -  )۱٬۱٤۷٬٥۱٥(  ) ۱٦٬٤۲۰٬۲۱٥(  ) ۳٦٬۱۹۱٬٥۳۹( اإلیراداتتكلفة 
 ۲۹٬۷۹۸٬۰۸۲  ۲۹٬۷۹۸٬۰۸۲  -  -  - الحصة في الربح من شركة زمیلة

 ) ۳٥٬۲۲٦٬۷۸۷(  ) ۲۳٬٤٥٦٬۰۷٦(  )۱٬۸۹۳٬۸۲۱(  -  )۹٬۸۷٦٬۸۹۰( مصروفات
 ٤٬۲٤۲٬۹٥٥  ٤٬۲٤۲٬۹٥٥  -  -  - إیرادات أخرى* 

 ۷۰٬۰۸۱٬۷٤۱  ۱۰٬٥۸٤٬۹٦۱  ۱٬۳۳٦٬۱۳٦  )۲٬٥۲۹٬٥۳۹(  ٦۰٬٦۹۰٬۱۸۳ قبل الزكاة صافي الربح 
          )غیر مدققةم (۲۰۱۹سبتمبر  ۳۰كما في 

 ۱٬۷۷۹٬۲٥۳٬۸۱٤  ۷۱۰٬۸۳۳٬۰۹۲  ۲٥۷٬۱۳۳٬۹٥٦  ۱٦۲٬۸٦۸٬۷۹٥  ٦٤۸٬٤۱۷٬۹۷۱ إجمالي الموجودات
 ٤۸۷٬٤۹۱٬۱٦٤  ۱۳٬۷۰٥٬٥٦۲  ۲٥٦٬۸۹۳٬۸۲۲  -  ۲۱٦٬۸۹۱٬۷۸۰ إجمالي المطلوبات

 * جمیع إیرادات المجموعة ھي من عمالء خارجیین، ولیس ھناك إیرادات ناتجة عن معامالت بین القطاعات. 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۲ 

 
 األساسیة والمخفضة  -ربحیة السھم  ۱۲

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بتقسیم ربح الفترة العائد إلى مساھمین الشركة على المتوسط المرجح 

 لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. 
 

 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 سبتمبر  ۳۰ 

  م۲۰۲۰
 سبتمبر  ۳۰

  م ۲۰۱۹
سبتمبر  ۳۰

  م۲۰۲۰
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۱۹ 
 ٤۹٬۹۹٥٬۰۷۷  ۸٬۸۹۱٬۷۱۱  ۱٤٬٥۸٥٬٦۷۱  ۳٬۱۳۲٬۹٤۹ ربح الفترة

ــط اـلـمرـجح ـلعــدد  اـلـمـتوســ
 األسھم 

 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ العادیة القائمة (سھم)
        

ربحیة السھم األساسیة 
 ۰٫۷۱  ۰٫۱۳  ۰٫۲۱  ۰٫۰٤ والمخفضة 

 
إن ربحیة السـھم المخفضـة تعادل ربحیة السـھم األسـاسـیة لكل فترة حیث ال توجد أدوات یمكن أن ینتج عنھا تخفیض  

 ربحیة السھم.
 

 االلتزامات الرأسمالیة  ۱۳
 

ملیون لایر سعودي   ۲٥۰م:  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰لیس لدى المجموعة التزامات رأسمالیة كما في  
 عقارات استثماریة).تتعلق بعقود شراء 

 
 تحدید القیمة العادلة والتصنیف وإدارة المخاطر   ۱٤

 
القیمة العادلة ھي القیمة التي ـسیتم اـستالمھا مقابل بیع أـصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ـضمن معاملة منتظمة  

ذا تم تحدید الســعر أو بین المشــاركین في الســوق بتاریخ القیاس ووفقاً لظروف الســوق الســائدة بغض النظر عما إ
 تقدیره بشكل مباشر باستخدام أسلوب تقییم آخر.

 
یتم تـصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات ـسواء تم قیاـسھا بالقیمة العادلة أو تم اإلفـصاح عن قیمھا العادلة في القوائم 

لى أدنى مســـتوى لقیاس  المالیة وفقاً لمســـتویات التســـلســـل الھرمي لقیاســـات القیمة العادلة كما ھو موضـــح أدناه، إ
 المدخالت الذي یعتبر ھاًما لقیاس القیمة العادلة ككل.

 
 أسعار السوق المتداولة والمعلنة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. :۱المستوى 
التزام بخالف األسعار المدخالت التي یمكن مالحظتھا أو تتبعھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ألصل أو : ۲المستوى 

 .۱المعلنة المذكورة في المستوى 
 المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا أو تتبعھا ألصل أو التزام. : ۳المستوى 

 
تتعرض المجموعة لمخاطر نتیجة اســتخدام األدوات المالیة. یوضــح ما یلي أھداف المجموعة وســیاســاتھا وعملیاتھا  

لقیاســھا باإلضــافة إلى المعلومات الكمیة المتعلقة بھذه المخاطر في القوائم  إلدارة ھذه المخاطر والطرق المســتخدمة
 المالیة المرفقة.

 
لم تكن ھناك تغیرات جوھریة قد تعرض المجموعة لمخاطر األدوات المالیة من خالل أھدافھا وسـیاسـاتھا وعملیاتھا  

 استخدامھ في الفترات السابقة ما لم یذكر خالف ذلك.إلدارة ھذه المخاطر والطرق المستخدمة التي تختلف عن ما تم 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 ) دققةم(غیر إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
 م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بالریال السعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۳ 

 
  تحدید القیمة العادلة والتصنیف وإدارة المخاطر (یتبع)    ۱٤

 القیمة العادلة لألدوات المالیة 
تأخذ إدارة المجموعة بعین االعتبار القیمة العادلة لمستحقات المستأجرین والجزء المتداول لتسھیالت تمویل  -

إسالمي وأرصدة األطراف ذات العالقة واإلیجارات المستحقة من عقود اإلیجار ومستحقات وذمم دائنة أخرى  
 تقارب قیمتھا الدفتریة بسبب األدوات المالیة قصیرة األجل.  

 
 خالل فترة التقریر. ۳أو  ۲أو  ۱ال توجد تحویالت بین المستوى  -

 
یعرض الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في 

ات والمطلوبات المالیة التي النظام المتدرج للقیمة العادلة لألدوات المالیة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجود
 ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.

 
 القیمة العادلة 

 ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
      م۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰

 -  ۷٬۲٤۹٬٦۹۲  - األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
      

      م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 -  ٤۲٬۲٦۳٬٦۹۳  - األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
 للقیمة العادلة.  ۲یتم تصنیف أسالیب التقییم المستخدمة لتحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن المستوى 

 
 توزیعات األرباح  ۱٥

 
لایر سعودي   ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰م توزیع ۲۰۲۰مایو  ۱٤قرر المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة العادیة بتاریخ 

 م.  ۲۰۲۰یونیو  ۸في  وتم سداد تلك التوزیعاتلایر سعودي)  ۱كأرباح (توزیعات أرباح لكل سھم بقیمة 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة    ۱٦
 

  ھـ ۱٤٤۲ربیع أول    ۱۹  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة بتاریختم اعتماد ھذه  
 . م)۲۰۲۰نوفمبر  ٥ الموافق(
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