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 صفحة  

   

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

   

 ۱ (غیر مدققة) المختصرة الموحدة األولیةالمركز المالي  قائمة -

   

 ۲ (غیر مدققة)المختصرة  الموحدةاألولیة الشامل األخر والدخل   الخسارة وأالربح  قائمة -

   

 ۳ (غیر مدققة) المختصرةاألولیة الموحدة  الملكیةالتغیرات في حقوق  قائمة -

   

 ٤ (غیر مدققة) المختصرةالتدفقات النقدیة األولیة الموحدة  قائمة -

   

  ۱٦ - ٥ (غیر مدققة) المختصرةالموحدة  األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول  -
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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

 مقدمة   
 

  ") شركة("ال  العقاریة  األندلسركة  ـشللمرفقة  ا  ۲۰۲۰مارس    ۳۱  كما في  المالیة األولیة الموحدة المختصرة  القوائملقد فحصنا  
 ("المجموعة") المكونة من: لھا التابعة شركاتالو )شركة مساھة سعودیة(

 ،  ۲۰۲۰مارس   ۳۱ كما في  المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي   •
مارس   ۳۱في  المنتھیةالثالثة أشھر  فترة عنالموحدة المختصرة  اآلخر الشامل والدخل أو الخسارة  الربح ائمةق •

۲۰۲۰ ، 
 ، ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  المنتھیةالثالثة أشھر  فترة عن المختصرةالموحدة في حقوق الملكیة  التغیراتقائمة  •
 و ،۲۰۲۰مارس  ۳۱في  المنتھیةالثالثة أشھر  فترة عن  عنالمختصرة  الموحدالنقدیة  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  

ولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى.  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
 

 االستنتاج  
 

مارس   ۳۱ كما في المختصرةالموحدة  األولیةیجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة  شيء نتباھناإیلفت  لمإلى فحصنا،  اً استناد
النواحي  جمیع  من  ،غیر معدة  لھا ("المجموعة")  التابعة  والشركات")   شركة("ال  العقاریة  األندلسركة  ـش لالمرفقة      ۲۰۲۰

ً  ،الجوھریة  .) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة۳٤الدولي (  المحاسبةار یلمع وفقا
 
 

 
 
 
 

 م جي الفوزان وشركاهاعن / كي بي  
 قانونیون ومراجعون محاسبون

 
 
 

 
 خلیل إبراھیم السدیس

 ۳۷۱ترخیص رقم 
 ھـ ۱٤٤۱ رمضان ۲۱التاریخ : 

 م   ۲۰۲۰مایو   ۱٤: الموافق



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

 ذلك) ما لم یذكر خالف ل السعوديالریامدرجة ب(جمیع المبالغ 
 

  المختصرة. الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزء) ۲۱( إیضاح إلى) ۱( إیضاح من المرفقة اإلیضاحات تشكل
۱ 
 

 

 
 

 عبدالرحمن محمد البراك د/  سعد العتیبيبن ھذال   فواز عبدالعزیز بن حویل
 مجلس اإلدارة  عضو  الرئیس التنفیذي  التنفیذيالرئیس المالي 

 ایضاح 
م۲۰۲۰مارس  ۳۱  

)مدققة(غیر    
م ۹۲۰۱ دیسمبر ۳۱  

 (مدققة)
     الموجودات

     موجودات غیر متداولة
 ۷٥٦٬۹٤۱٬٤۸۳  ۷٥۳٬۸٤٦٬۹۸۹ ۸ عقارات استثماریة
 ۱۸۸,۳۸۳٬٤۱۹  ۱۸٦٬۳۸۱٬۹٦۳ ۷ ممتلكات ومعدات

 ۹٥,۲٥۹٬۹۷۲  ۹۳٬۷۲۲٬۱۰۳ ٦ الموجوادت   ستخدامإحق 
 ٤٦٤,۸۳٤٬۸۲۰  ٤٦۹٬۸۲۲٬۸٥۸ ۹ استثمارات في شركات زمیلة

 ۱,٥۰٥٬٤۱۹٬٦۹٤  ۱٬٥۰۳٬۷۷۳٬۹۱۳  اجمالى الموجودات غیرالمتداولة 
     الموجودات المتداولة

 ۳۸,٦۳۹٬۸۰۰  ٥۲٬٦۸٥٬٤۰۷  مستحق من عقود التأجیر
 ۲٦,٦۹۸٬۰۱۸  ٥٬۰٤۳٬۱۷۳  مدفوعات مقدًما وأرصدة مدینة أخرى 

 ۳۷,۹٤٥٬٦۱۲  ۳۹٬۲۷۰٬۷٤٥ ۱٥ مستحق من أطراف ذات عالقة 
 ٤۲,۲٦۳٬٦۹۳  ۱۱٬٥٦۲٬٥٥۰  العادلة من خالل الربح أو الخسارة  بالقیمةأدوات مالیة 

 ۱٤۸,۲۳۳٬۳۹۸  ۱٦۷٬٦٤۱٬٥٦۹ ۱۰ النقد وما في حكمھ
 ۲۹۳,۷۸۰٬٥۲۱  ۲۷٦٬۲۰۳٬٤٤٤  اجمالى الموجودات المتداولة 

 ۱,۷۹۹٬۲۰۰٬۲۱٥  ۱٬۷۷۹٬۹۷۷٬۳٥۷  إجمالي الموجودات
     حقوق الملكیة والمطلوبات 

     حقوق الملكیة
 ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس المال 

 ۹٥٬۳۸۱٬۹۳۳  ۹٥٬۳۸۱٬۹۳۳  احتیاطي نظامي
 ۳۱۳٬٦۹۸٬۰۹٤  ۳۲٥٬۹۳٥٬۸۹۷   مبقاهأرباح 

 ۱٬۱۰۹٬۰۸۰٬۰۲۷  ۱٬۱۲۱٬۳۱۷٬۸۳۰  حقوق الملكیة العائدة على مساھمي الشركة 
 ۱۹۹٬٦٥۸٬٤۱۸  ۱۸۹٬۲۰۸٬٤٤۹  غیر المسیطرة حقوق الملكیة

 ۱,۳۰۸٬۷۳۸٬٤٤٥  ۱٬۳۱۰٬٥۲٦٬۲۷۹  إجمالي حقوق الملكیة
     المطلوبات

     مطلوبات غیر متداولة
 ٥,۷۷۲٬٦٤۳  ٦٬۱٤٦٬٥٦۳  التزامات مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ۱۲۳,۷۲۲٬۹٦۳  ۱۱۷٬٥٥٤٬۹۷۹ ٦ عقود االیجار بموجب حق استخدام الموجودات التزامات
 ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦  ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦ ۱۱ أسالميتسھیالت تمویل 

 ۳۸۲,٥٤٥٬٥۲۲  ۳۷٦٬۷٥۱٬٤٥۸  اجمالى المطلوبات غیرالمتداولة 
     مطلوبات متداولة

 ۳۸,۳۰۷٬۷۲٤  ۳۷٬۱۱۳٬۷٤۰  وایرادات مؤجلة دفعات مقدمة من عقود تأجیر
 ۱٥,۷۰۰٬۰۰۰  ۱۲٬٦۰٥٬۰۰۰ ٦ الجزء المتداول -التزامات عقود اإلیجار لموجودات حق االستخدام 

 ۱٥,۹۷۱٬۷۲۷  ۷٬۷۱۲٬٦۲۰ ۱٥ طراف ذات عالقة أالي مستحق 
 ۱۱,٦۳۱٬٥٤۳  ۷٬۳٦٤٬۱۸٥  مخصص الزكاة

 ۲٦,۳۰٥٬۲٥٤  ۲۷٬۹۰٤٬۰۷٥  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 ۱۰۷,۹۱٦٬۲٤۸  ۹۲٬٦۹۹٬٦۲۰  اجمالى المطلوبات المتداولة 

 ٤۹۰,٤٦۱٬۷۷۰  ٤٦۹٬٤٥۱٬۰۷۸  إجمالي المطلوبات
 ۱,۷۹۹٬۲۰۰٬۲۱٥  ۱٬۷۷۹٬۹۷۷٬۳٥۷  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة المختصرة (غیر مدققة) األولیة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

 ذلك) ما لم یذكر خالف ل السعوديالریامدرجة ب(جمیع المبالغ 
 

  المختصرة. الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزء) ۲۱( إیضاح إلى) ۱( إیضاح من المرفقة اإلیضاحات تشكل
۲ 
 

 

  
 أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة

 مارس ۳۱

 ایضاح 
 م۲۰۲۰

  (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹

 (غیر مدققة)
 ۳۹٬۹۹٥٬۸۰۷  ٤۱٬۹۳٥٬٥۸۸ ۱٦ اإلیرادات

 ) ۱٦٬٤۱۷٬٦۰۷(  )۱۸٬٦۰۹٬۲٤۳( ۱٦ تكلفة اإلیرادات
 ۲۳٬٥۷۸٬۲۰۰  ۲۳٬۳۲٦٬۳٤٥   مجمل الربح

 )٦٬٦۹۸٬٥۱۷(  )۸٬٤۱۱٬۹٥٦(  مصروفات عمومیة وإداریة
 ) ۸۱٬۰۸۲(  )۸۸۰٬٦۳۰(  یةمصروفات تسویق

 ۱۰٬۰۲۱٬۸٥۲  ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ ۹ زمیلةات الحصة في ربح شرك
 ۲٬۲٦٥٬۷۰۳  ۳۳٦٬۲٥٥ ۱٦ إیرادات أخرى 

 ۲۹٬۰۸٦٬۱٥٦  ۲۲٬٦۰۸٬۰٥۲  ربح التشغیل
 )۱٬۸۱۸٬۳۷۰(  )۳٬۱۳۷٬۰۱۷( ٦ مصروفات فوائد اللتزامات عقود إیجار

 ) ۳٬۳۸٤(  )۲٬۸٥۸٬٦۲۱(  تكلفة التمویل
 ۲۷٬۲٦٤٬٤۰۲  ۱٦٬٦۱۲٬٤۱٤  الزكاة قبل الفترة ربح صافي
 ) ۱٤٤٬۲٤۲(  ) ۸۳۱٬٥٥۹ (  الزكاة
 ۲۷٬۱۲۰٬۱٦۰  ۱٥٬۷۸۰٬۸٥٥  الفترة ربح صافي

     
    العائد الى: الفترة ربح صافي

 ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  مساھمي الشركة
 ٦٬۸٤۳٬٦۱۱  ۳٬٥٤۳٬۰٥۲  حقوق الملكیة غیر المسیطرة

  ۱٥٬۷۸۰٬۸٥٥  ۲۷٬۱۲۰٬۱٦۰ 
     األخر الشامل الدخل

تعویضات   مطلوباتإعادة قیاس من  أرباح اكتواریة(خسائر) /
 -  -  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 ۲۷٬۱۲۰٬۱٦۰  ۱٥٬۷۸۰٬۸٥٥  الشامل الدخل
     

     الدخل الشامل العائد الى:
 ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  مساھمي الشركة

 ٦٬۸٤۳٬٦۱۱  ۳٬٥٤۳٬۰٥۲  حقوق الملكیة غیر المسیطرة
  ۱٥٬۷۸۰٬۸٥٥  ۲۷٬۱۲۰٬۱٦۰ 
     

     السھم ربحیة
 ربح  صافي من والمخفضة  األساسیة السھم ربحیة
            ۰٫۲۹  ۰٫۱۷ ۱۳ الفترة

 د/عبدالرحمن محمد البراك   سعد العتیبيبن ھذال   فواز عبدالعزیز بن حویل
 مجلس اإلدارة  عضو  الرئیس التنفیذي  الرئیس المالي التنفیذي

\ 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

 ذلك) خالفما لم یذكر  مدرجة بالریال السعودي(جمیع المبالغ 

  المختصرة. الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزء) ۲۱( إیضاح إلى) ۱( إیضاح من المرفقة اإلیضاحات تشكل
۳  

 
 مبقاهأرباح   نظاميحتیاطي إ  رأس المال 

حقوق الملكیة العائدة  
 لمساھمي الشركة 

حقوق الملكیة غیر  
 مجموع  المسیطرة

            (غیر مدققة) م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

 ۱٬۳۰۸٬۷۳۸٬٤٤٥  ۱۹۹٬٦٥۸٬٤۱۸  ۱٬۱۰۹٬۰۸۰٬۰۲۷  ۳۱۳٬٦۹۸٬۰۹٤  ۹٥٬۳۸۱٬۹۳۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (مدققة) م۲۰۲۰ ینایر ۱ في كما الرصید
            

 ۱٥٬۷۸۰٬۸٥٥  ۳٬٥٤۳٬۰٥۲  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  -  - الفترة ربح صافي
 -  -  -  -  -  - صافي الدخل الشامل اآلخر 

 ۱٥٬۷۸۰٬۸٥٥  ۳٬٥٤۳٬۰٥۲  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳  -  - للفترة  الشامل  الدخل
 )۱۳٬۹۹۳٬۰۲۱(  )۱۳٬۹۹۳٬۰۲۱(  -  -  -  - توزیعات ارباح شركات تابعة لحصص غیر مسیطرة

 ۱٬۳۱۰٬٥۲٦٬۲۷۹  ۱۸۹٬۲۰۸٬٤٤۹  ۱٬۱۲۱٬۳۱۷٬۸۳۰  ۳۲٥٬۹۳٥٬۸۹۷  ۹٥٬۳۸۱٬۹۳۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مدققة)(غیر  م۲۰۲۰مارس  ۳۱الرصید كما في 
            (غیر مدققة)  م۹۲۰۱ مارس ۳۱للفترة المنتھیة في 

 ۱٬۳٤۷٬۷۹۰٬۹٥۲  ۲۱۱٬٤٥٤٬٥٥٥  ۱٬۱۳٦٬۳۳٦٬۳۹۷  ۳٤۷٬٤۱۱٬۱۳٤  ۸۸٬۹۲٥٬۲٦۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (مدققة) م۲۰۱۹ ینایر ۱ في كما الرصید
 ) ۲٥٬۹۰٥٬۳۲۱(  )٤٬۳٥٤٬۰۷٤(  ) ۲۱٬٥٥۱٬۲٤۷(  ) ۲۱٬٥٥۱٬۲٤۷(  -  - أثر التغیر في السیاسة المحاسبیة 

 ۱٬۳۲۱٬۸۸٥٬٦۳۱  ۲۰۷٬۱۰۰٬٤۸۱  ۱٬۱۱٤٬۷۸٥٬۱٥۰  ۳۲٥٬۸٥۹٬۸۸۷  ۸۸٬۹۲٥٬۲٦۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ م ۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید المعدل كما في 
 ۲۷٬۱۲۰٬۱٦۰  ٦٬۸٤۳٬٦۱۱  ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  -  - الفترة ربح صافي

 -  -  -  -  -  - صافي الدخل الشامل اآلخر 
 ۲۷٬۱۲۰٬۱٦۰  ٦٬۸٤۳٬٦۱۱  ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  -  - الدخل الشامل للفترة 

 ۱٦٬۹۳۳  ۱٦٬۹۳۳  -  -  -  - الحركة فى حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 ) ۱۳٬۹۷٥٬۰۰۰(  ) ۱۳٬۹۷٥٬۰۰۰(  -  -  -  - لحصص غیر مسیطرةتوزیعات ارباح شركات تابعة 

 ۱٬۳۳٥٬۰٤۷٬۷۲٤  ۱۹۹٬۹۸٦٬۰۲٥  ۱٬۱۳٥٬۰٦۱٬٦۹۹  ۳٤٦٬۱۳٦٬٤۳٦  ۸۸٬۹۲٥٬۲٦۳  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (غیر مدققة) م۲۰۱۹ مارس ۳۱الرصید كما في 
 

 
 د/عبدالرحمن محمد البراك   سعد العتیبيبن ھذال   فواز عبدالعزیز بن حویل

 مجلس اإلدارة  عضو  الرئیس التنفیذي  الرئیس المالي التنفیذي



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

  المختصرة. الموحدة األولیة المالیة القوائم ھذه من یتجزأ ال جزء) ۲۱( إیضاح إلى) ۱( إیضاح من المرفقة اإلیضاحات تشكل
٤ 

 
 

 
 )۱۷المعامالت غیر النقدیة إیضاح رقم ( •
 
 

 د/عبدالرحمن محمد البراك   العتیبيسعد بن ھذال   فواز عبدالعزیز بن حویل
 مجلس اإلدارة  عضو  الرئیس التنفیذي  الرئیس المالي التنفیذي

 
 
 

 مارس ۳۱ في المنتھیة الثالثة أشھر لفترة  
 م ۲۰۱۹  م۲۰۲۰ ایضاح 

     التشغیلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 ۲۷٬۲٦٤٬٤۰۲  ۱٦٬٦۱۲٬٤۱٤    الزكاة قبل الفترة  دخل صافي

     تسویات:
 ۲٬۷٦۸٬۳٤٦  ٤٬٥۱۸٬۰۱۱  االستثمارات العقاریة إستھالك
 ۲٬۱۱٥٬۳۳٤  ۲٬۱۲٤٬٦٦٦  االت ومعدات إستھالك

 ۹۹۱٬۷۷۰  ۱٬٥۳۷٬۸٦۹  إستخدام الموجوادت   استھالك حق
 ) ۱۰٬۰۲۱٬۸٥۲(  )۸٬۲۳۸٬۰۳۸( ۹ الحصة في أرباح شركات زمیلة

 ۲۰٦٬۷۹۹  ۳۷۳٬۹۱۹  مكافاة نھایة الخدمة  
 ۳٬۳۸٤  ۲٬۸٥۸٬٦۲۱  اإلسالمي التورقتكالیف تمویل 

 ۱٬۸۱۸٬۳۷۰  ۳٬۱۳۷٬۰۱۷ ٦ الفائدة على مطلوبات عقود اإلیجار
     بنود االصول التشغیلیة  في التغیرات

 ) ۱۳٬٥۳٦٬۲۰٤(  )۱٥٬۰٤٥٬٦۰۷(   إیجار عقود  عن مستحقة مستأجرین ذمم
 )٥٬۷۸۲٬۸۹۷(  ۲۱٬٦٥٤٬۸٤٥  أخري مدینة وأرصدة مقدما دفعات

 ۲٬٤۱۱٬۰٦۳  )۹٬٥۸٤٬۲٤۰(  العالقة  ذات أطرافأرصدة 
 ) ۸۷۱٬٥۹٥(  )۱۲٬٤۰۰٬۰۰۱(   إیجار عقود التزامات عن مستحقةإیجارات 
 ۲٬۷۹۳٬۳۱۷  )۱٬۱۹۳٬۹۸٤(  وایرادات مؤجلة مقدما مقبوضة إیجارات

 )۸٬٤۷٥٬٤۷٥(  ۲٬۳۰٥٬٥۰۱  أخرى  دائنة وأرصدة مستحقات
 ۸٬۱۷٥٬۰۰۰  ۹٬٥۰۰٬۰۰۰  زمیلة شركات من مستلمة أرباح توزیعات

 -  )٥٬۰۹۸٬۹۱۷(  الزكاة المدفوعة 
 ۹٬۸٥۹٬۷٦۲  ۱۳٬۰٦۲٬۰۷٦  التشغیلیة األنشطة من الناتجة النقدیة التدفقات صافي

     االستثماریة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 ) ۲۰٦٬۷۰٥(  )۱۲۳٬۲۱۰(  المدفوع لشراء االت ومعدات 

 )۱٬۰۹۲٬۲۷۹(  )۱٬٤۲۳٬٥۱۷( ۸  لشراء عقارات استثماریة  المدفوع
 ٤۲٬۰۳۰٬۸۰۳  ۳۰٬۷۰۱٬۱٤۳  المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  االصول

 -  )٦٬۲٥۰٬۰۰۰(  أضافة استثمارات فى شركات شقیقة
 ٤۰٬۷۳۱٬۸۱۹  ۲۲٬۹۰٤٬٤۱٦  االستثماریة األنشطة الناتجة من النقدیة التدفقات صافي

     التمویلیة األنشطةالتدفقات النقدیة من 
 )۱٬۸۲٦٬۱٥۱(  )۲٬٥٦٥٬۳۰۰(  اإلسالمي مویلالت لتسھیالت المسدد

 ۱٦٬۹۳۳  -  الغیر مسیطرةالملكیة الحركة على حقوق 
 ) ۱۳٬۹۷٥٬۰۰۰(  )۱۳٬۹۹۳٬۰۲۱(  توزیعات ارباح مدفوعة

 ) ۱٥٬۷۸٤٬۲۱۸(  )۱٦٬٥٥۸٬۳۲۱(  األنشطة التمویلیة في المستخدمة النقدیة التدفقات
 ۳٤٬۸۰۷٬۳٦۳  ۱۹٬٤۰۸٬۱۷۱  الفترة خالل حكمھ في وما النقد في التغیر صافي

 ۱٤٥٬۱۱۱٬۷۷٤  ۱٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸  الفترة بدایة في حكمھ في وما النقد
 ۱۷۹٬۹۱۹٬۱۳۷  ۱٦۷٬٦٤۱٬٥٦۹  الفترة نھایةفي  حكمھ في وما النقد



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

 
٥ 

 

 معلومات عن الشركة  - ۱ 
 

بتاریخ   ۲٥۰۹شركة األندلس العقاریة (الشركة) ھي شــركة مساھمــة سعودیــة تأسست بموجــب القــــرار الـــوزاري رقم 
مدینـــة   فيبالموافقة على إعالن تأسیس الشركة، الشركة مسجلــة  القاضيم ۰۹/۲۰۰٦/ ۲٦ھـ الموافق ۰۳/۰۹/۱٤۲۷

 م.  ۲۰۰٦/ ۱۰/۱۰ھـ الموافق ۱٤۲۷/ ۱۷/۰۹بتاریخ  ۱۰۱۰۲۲٤۱۱۰ــم  الریــــاض بموجـــب السجــــل التجـــاري رقـ 
 

تتمثل األنشطة الرئیسة للشركة في إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجاریة والسكنیة وإدارتھا ومقاوالت عامة للمباني 
والصرف الصحي واألعمال  السكنیة والتجاریة والمنشآت التعلیمیة والترفیھیة والصحیة والطرق والسدود ومشاریع المیاه 

الكھربائیة والمیكانیكیة وصیانة وتشغیل المنشآت العقاریة والمباني والمجمعات التجاریة وتملك األراضي والعقارات  
 لصالح الشركة وفي حدود أغراضھا.  واستثمارھاوتطویرھا 

 

 لایر سعودي. ۱۰بقیمة اسمیة سھم  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰لایر سعودي مقسم الى   ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰بلغ رأس مال الشركة 

 مبنى شركة األندلس العقاریة. –الطریق الدائري الشمالي  –حي الوادي  –یقع المركز الرئیسي للشركة في " الریاض 

 فى آخر شھر دیسمبر من كل سنة میالدیة. وتنتھيتبدأ السنة المالیة للشركة من بدایة شھر ینایر 
 
 

 أسس اإلعداد  -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة 
 

 المحاسبة معیاروفقا لمتطلبات  ۲۰۲۰ مارس ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھرلفترة الموحدة تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 
صدارات األخرى الصادرة من  للتقریر المالي األولي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل ۳٤ رقم الدولي

ً تویجب ان  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونین  .  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الى جنب مع القوائم المالیة المجمعة كما في  قرأ جنبا
 

في  ةالمعتمدال تشمل القوائم المالیة األولیة كل المعلومات المطلوبة للقوائم المالیة الكاملة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 
، ومع ذلك تشمل ینیصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونالمملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإل

للمجموعة    الماليیة األولیة بعض اإلیضاحات لشرح بعض االحداث والمعامالت الھامة لتفھم التغیرات في الموقف  القوائم المال
 وادائھا منذ اخر قوائم مالیة سنویة.

 
 أسس القیاس 

 

 المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.  االصولالمختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء   تم إعداد القوائم المالیة الموحدة 
 

 
م، فإن المجموعة بحاجة إلى تطبیق نموذج ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦وفقاً لمتطلبات ھیئة السوق المالیة من خالل تعمیمھا بتاریخ 

والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر التكلفة لقیاس الممتلكات والمعدات 
 المالي لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي. 

 

أو السماح م، قامت ھیئة السوق المالیة بدراسة مدى مناسبة االستمرار في استخدام نموذج التكلفة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 باستخدام نموذج القیمة العادلة أو خیار إعادة التقییم واتخذت القرارات التالیة: 

 
) والعقارات  ۱٦إلزام الشركات المدرجة باالستمرار في استخدام نموذج التكلفة لقیاس العقارات (معیار المحاسبة الدولي  -

یة المعدة للفترات المالیة خالل السنوات المالیة، والتي تبدأ قبل ) في القوائم المال٤۰االستثماریة  (معیار المحاسبة الدولي 
 م. ۲۰۲۲السنة المیالدیة 

السماح للشركات المدرجة بخیار السیاسة في استخدام نموذج القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بعد القیاس األولي أو  -
) بعد اإلثبات األولي في القوائم المالیة  ۱٦للعقارات (معیار المحاسبة الدولي خیار السیاسة في استخدام نموذج إعادة التقییم 

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

 عملة العرض 
 

 السعودي. المختصرة للمجموعة بالریال  تم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

 
٦ 

 
  األولیة الموحدة المختصرة توحید القوائم المالیةأسس  . ۳

والتي یشـار الیھا مجتمعة  والشـركات التابعة لھا   شـركةتشـتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصـرة على القوائم المالیة لل
 . م۲۰۲۰مارس  ۳۱المنتھیة في  أدناه للفترةوالموضحة بالمجموعة 

 نسبة ملكیـة الشركة في األسھم العادیة   
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۰مارس  ۳۱ بلد التسجیل ومكان النشاط اسم الشركة 

 ٪  ٦۸٫۷۳ ٪ ٦۸٫۷۳ المملكة العربیة السعودیة  ۱صندوق األھلي ریت 
 واالستثمارشركة منافع االندلس للتطویر

 ٪ ۷۰ ٪ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة العقاري 
 

 أدناه تفاصیل الشركات التابعة 
 

 ۱صندوق األھلي ریت 
 

نوفمبر  ۲۹بتاریخ والمسجل في المملكة العربیة السعودیة بموجب موافقة ھیئة السوق المالیة  ۱صندوق األھلي ریت  تأسس
أصول عقاریة  االستثمار بشكل أساسي في طبیعة نشاط الصندوق في  ھـ ویتمثل ۱٤۳۸ربیع األول  ۱۱ م الموافق۲۰۱۷

وبرج سالمة  جحیث تتمثل العقارات االستثماریة للصندوق في مركز االندلس مول التجاري وفندق ستایبرید مدرة للدخل،
 .الواقعین في مدینة جدة

 
 العقاري واالستثمارشركة منافع االندلس للتطویر

 
 واالستثمارشركة منافع االندلس للتطویر الشركة بتأسیس ھـ قامت۱٤۳۸رجب  ۲۲یوم  م الموافق۲۰۱۷أبریل  ۱۹في 

 . ۱۰۱۰۷۰۰٦٥۷في المملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم    محدودة ومسجلةشركة ذات مسئولیة    –العقاري  
وغیر سكنیة) وانشطة ادارة العقارات اادارة وتأجیر العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنیة ویتمثل طبیعة نشاط الشركة في 

 . ۲۰۱۸عام طھا خالل اوبدأت الشركة مزاولة نش .ویر واالستثمارالعقاري لصالح الشركة  طوانشطة التمقابل عمولة 
 

 معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة اعتمدتھا المجموعة . ٤
 

القوائم المالیة   عدادإتتفق مع تلك المتبعة فى  ان السیاسات المحاسبیة المتبعة في أعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
  ۱جدیدة ساریة اعتباراً من  معاییر  أعتماد  م، بأستثناء  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المالیة المنتھیة فى  

 م تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل تم أصدارة ولم یكن ساریاً بعد.م، ل۲۰۲۰ینایر 
 

م، ولكن لیس لھا تأثیر علي القوائم المالیة األولیة  ۲۰۲۰یوجد العدید من التعدیالت والتفسیرات تم تطبیقھا للمرة االولي فى 
 الموحدة المختصرة للمجموعة. 

  
 : تعریف األعمال۳المعیار الدولي للتقریر المالي تعدیالت على 

 

أنھ لكي یتم اعتبارھا أعماالً، فإن مجموعة متكاملة من الموجودات  ۳ویوضح التعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي 
اء مخرجات. واألنشطة یجب أن تشتمل على األقل على مدخالت وعملیة جوھریة تساھم معاً بصورة جوھریة بالقدرة على إنش

باإلضافة لذلك، فقد أوضح التعدیل أن األعمال یمكن أن توجد دون أن تشتمل على جمیع المدخالت والعملیات الالزمة إلنشاء 
المخرجات. لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة، لكنھا قد تؤثر على 

 في حال قیام المجموعة بإبرام أي عملیات تجمیع أعمال. الفترات المستقبلیة 
 

: تصحیح ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۷تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

 

األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس توفر عدداً  ۳۹المحاسبة الدولي ومعیار  ۹إن التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
من اإلعفاءات التي تنطبق على جمیع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة. تتأثر 

دیة القائمة على المؤشر المرجعي عالقة التحوط إذا نشأ عن التصحیح حاالت عدم تأكد حول توقیت و / أو حجم التدفقات النق
للبند المتحوط لھ أو أداة التحوط. لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة 

 حیث أنھا ال تتضمن أي عالقات تحوط لمعدل الفائدة.
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 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (یتبع) .٤
 

 : تعریف األھمیة النسبیة ۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱ار المحاسبة الدولي تعدیالت على معی
 

تقدم التعدیالت تعریفاً جدیداً لألھمیة النسبة ینص على أن "المعلومات تعد ذات أھمیة نسبیة إذا كان حذفھا أو سوء عرضھا أو  
المستخدمون األساسیون للقوائم المالیة ذات الغرض العام  حجبھا قد یتوقع بأن یؤثر بشكل معقول على القرارات التي یتخذھا 

 على أساس ھذه القوائم المالیة والتي تقدم معلومات مالیة حول منشأة محددة معدة للتقریر".
وتوضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة ستعتمد على طبیعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو جنباً إلى جنب مع معلومات 

في سیاق القوائم المالیة. إن وجود سوء العرض في المعلومات یُعد ذو أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول  أخرى،
أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون. لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة 

 المتوقع أن یكون ھناك أي تأثیر مستقبلي على المجموعة.  المختصرة للمجموعة ، ولیس من
 

 م۲۰۱۸مارس  ۲۹إطار مفاھیم التقریر المالي الصادر في 
 

ال یُعد "إطار المفاھیم" معیاراً دولیاً للتقریر المالي وال شيء في "إطار المفاھیم" یُبطل أیاً من المفاھیم أو المتطلبات في أي 
فاھیم ھو مساعدة المجلس الدولي لمعاییر المحاسبة في وضع المعاییر، ومساعدة ُمعدّي القوائم  معیار. إن الغرض من إطار الم

المالیة على إعداد سیاسات محاسبیة متوافقة عند عدم وجود معیار قابل للتطبیق ومساعدة جمیع األطراف على فھم المعاییر 
 وتفسیرھا.

الجدیدة، ویقدم تعریفات محدثة وضوابط إثبات للموجودات والمطلوبات ویوضح یتضمن إطار المفاھیم المعدل بعض المفاھیم 
 بعض المفاھیم الھامة. لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة.

  
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  .٥

 مطلوبات وال لألصولیتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة 
یعتقد أنھا معقولة في  واإلیرادات والمصروفات. تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة

التي ال تظھر بسھولة عن غیرھا    مطلوبات  وال  لألصولظل الظروف التي ینتج عنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة  
 من المصادر. فبالتالي قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التي بنیت على أساساھا التقدیرات.

واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم اثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم تتم مراجعة التقدیرات 
فیھا مراجعة التقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات والفترات المستقبلیة 

 الحالیة والمستقبلیة. إذا كان التعدیل یؤثر على كل من الفترات

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

 
 المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لألصولالقیمة العادلة   •
 . ذمم مستأجرین مستحقة عن عقود إیجاري قیمة فاالنخفاض   •
 .التزامات المنافع المحددة –منافع الموظفین  •
 .األعمار اإلنتاجیة للممتلكات و المعدات و للعقارات االستثماریة •
 .تقدیر معدل االقتراض اإلضافي -عقود اإلیجار  •
 .االستخدام"االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة "احتساب القیمة قید  •
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 الموجوادت  استخدام حق  .٦

 

   

المنتھیة في  فترةلل
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ 
 (مدققة) 

     
 ۱۰۱٬٤۱۱٬٤٤۸  ۹٥٬۲٥۹٬۹۷۲  السنة الفترة/ موجودات مثبتة خالل

 )٦٬۱٥۱٬٤۷٦(  (۱٬٥۳۷٬۸٦۹)  السنةخالل الفترة/ االستھالك المحمل 
 ۹٥٬۲٥۹٬۹۷۲  ۹۳٬۷۲۲٬۱۰۳  الفترة/ السنة الرصید في نھایة 

     

  
المنتھیة في  فترةلل

 م۲۰۲۰ مارس ۳۱
 (غیر مدققة)

  ۳۱المنتھیة في  فترةلل 
(غیر  م۲۰۱۹ مارس
 مدققة)

   المنتھیة كما یلي: فترةتم توزیع مصروف االستھالك لل
 ) ۹۹۱٬۷۷۰(  )۱٬٥۳۷٬۸٦۹(  المحمل خالل الفترة االیرادتكلفة 

 ) ٥٤٦٬۰۹۹(  -  المحمل خالل الفترة أستثمارات عقاریة (مرسملة )
     

     عقد اإلیجار مطلوبات 

  التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة -تحلیل االستحقاق 

المنتھیة في  فترةلل
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ 
 (مدققة) 

     
 ٦٬۳۹٥٬۰۰۰  ۱۲٬٦۰٥٬۰۰۰  أقل من سنة واحدة 

 ۸۰٬۷٥۸٬۲٥۰  ۸۲٬۱۹۸٬۲٥۰  من سنة إلى خمس سنوات
 ۱۸۹٬۳٥٦٬۱۹۲  ۱۷٥٬٤۷۱٬۱۹۲  أكثر من خمس سنوات

 ۲۷٦٬٥۰۹٬٤٤۲  ۲۷۰٬۲۷٤٬٤٤۲  عقد اإلیجار غیر المخصومة مطلوباتإجمالي 
     

المنتھیة في  فترةلل  المركز المالي: المدرجة في قائمة المخصومةعقد اإلیجار مطلوبات
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ 
 (مدققة) 

 ۱٥٬۷۰۰٬۰۰۰  ۱۲٬٦۰٥٬۰۰۰  خالل الفترة/ السنة  متداولة
 ۱۲۳٬۷۲۲٬۹٦۳  ۱۱۷٬٥٥٤٬۹۷۹  خالل الفترة/ السنة  غیر متداولة

  ۱۳۰٬۱٥۹٬۹۷۹  ۱۳۹٬٤۲۲٬۹٦۳ 
     

  المبالغ المسجلة في قائمة الربح أو الخسارة

المنتھیة في  فترةلل
 م۲۰۲۰ مارس ۳۱

 (غیر مدققة)

  ۳۱المنتھیة في  فترةلل 
(غیر  م۲۰۱۹ مارس
 مدققة)

     

 ۹۹۱٬۷۷۰  ۱٬٥۳۷٬۸٦۹  خالل الفترة استھالك حق استخدام الموجودات

 ۱٬۸۱۸٬۳۷۰  ۳٬۱۳۷٬۰۱۷  خالل الفترة  اللتزامات عقود إیجارمصروفات فوائد 
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  معداتوممتلكات  .۷
 

ملیون لایر   ۲۰۹٫٦:  م۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(ملیون لایر سعودي    ۲۰۹٫۷، بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات  م ۲۰۲۰مارس    ۳۱في  
 ).لایر سعودي ملیون  ۲۱٫۲ :م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱سعودي ( ملیون لایر ۲۳٫۳سعودي). یبلغ االستھالك المتراكم نحو 

 
 استثماریةعقارات  .۸

 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

  (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱

 (مدققة) 
    التكلفة

 ٦۱٦٬٤٤۱٬۸۳۹  ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹ رصید أول الفترة/ السنة 
 ۲٦٦٬۳۹۲٬۲۷۱  ۱٬٤۲۳٬٥۱۷ إضافات 
 ) ٤۱۰٬۱۷۰(  -  ممتلكات ومعداتإلي محول 

 ) ٦٤۲٬۷٥۱(  - إستبعادات
 ۸۸۱٬۷۸۱٬۱۸۹  ۸۸۳٬۲۰٤٬۷۰٦ رصید أخر الفترة/ السنة 

    اإلستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:
 )۱۱۰٬٥۷٥٬۲۸۰(  )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦( رصید أول الفترة/ السنة 

 ) ۱٤٬۲٦٤٬٤۲٦(  )٤٬٥۱۸٬۰۱۱(  علي الفترة / السنة محمل استھالك
 )۱۲٤٬۸۳۹٬۷۰٦(  )۱۲۹٬۳٥۷٬۷۱۷( رصید أخر الفترة/ السنة 

 ۷٥٦٬۹٤۱٬٤۸۳  ۷٥۳٬۸٤٦٬۹۸۹ صافي القیمة الدفتریة 
    

 
واإلدارة وھي شركة تابعة ، نقلت المجموعة صك ملكیة االندلس مول  لصالح الشركة العقاریة المطورة للتملیك  ۲۰۱۹خالل عام  

 ). ۱۱(إیضاح:  -ملیون لایر سعودي  ٦٥۰ومملوكة بالكامل للبنك االھلي التجاري مقابل حصولھا على تسھیالت مرابحة بقیمة 
 لایر سعودي كما في تاریخ التقریر. ۳۹٤٬٦٥٥٬٦۳۷تبلغ القیمة الدفتریة لمركز االندلس مول  

 
للعقارات   وبلغت القیمة العادلة  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ادلة للعقارات االستثماریة كما في قامت اإلدارة بعمل تقییم للقیمة الع

ال تختلف بشكل جوھري عن  م۲۰۲۰مارس  ۳۱ترى اإلدارة أن القیمة العادلة في و ملیار لایر سعودي ۱٫٦ لغبستثماریة ماال
 .  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱القیمة العادلة كما في 

 

المجموعة المصنفة كعقارات استثماریة بواسطة مقیم خارجي لتحدید القیمة العادلة كما ومباني  تم عمل تقییم خارجي ألراضي
 (تقییم).ھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدینالمن قبل    مقیم خارجي معتمدتم عمل التقییم الخارجي بواسطة    م۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱في  

 

تم تعیینة من قبل اإلدارة لتقییم القیمة العادلة للممتلكات في تاریخ تستخدم المجموعة تقاریر التقییم من الُمقیِّم المستقل الذي 
 التقریر ، وتفاصیل الُمقِیّمین المستقلین على النحو التالي: 

 فالیوستارت. -
 نایت فرانك. -
 إنسایتس. -

 كالتالي:  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  ۱۳إن معلومات قیاس القیمة العادلة طبقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

 باستخدام  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱قیاس القیمة العادلة في   

 

أسعار مقتبسة من أسواق 
مطابقة  لألصولنشطة 

 (المستوى األول)

مدخالت ھامة أخرى یمكن 
مالحظتھا (المستوى 

 الثاني)

مدخالت ھامة أخرى ال 
یمكن مالحظتھا 

 (المستوى الثالث)
 ملیار  ۱٫٦ - - عقاریة استثمارات

 
   .للقیمة العادلة ثالثالالمستوى  ستخالصأسالیب التقییم المستخدمة ال

 

ت إن آلیة تقییم العقارات التي تم اتباعھا في تقییم االستثمارات العقاریة متوافقة مع المجلس الدولي لمعاییر التقییم وكذلك مع إرشادا
 (تقییم). الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین
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 في شركات زمیلة استثمارات  .۹

 
 :الزمیلة الشركات في االستثمارات بتفاصیل ملخًصا یلي فیما

 
 

 بلد
 التأسیس

    نسبة الملكیة 

 مارس ۳۱
 م۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۱۹

مارس  ۳۱
 م۲۰۲۰

  (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱

 (مدققة) 
 ۹۸٬۹٤۳٬٥٥۱  ۱۰۰٬۲٥٦٬۸٥۲ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة المتطورةشركة األسواق 

 ۱۸٦٬۹۷٥٬۸۸۹  ۱۸٤٬٤۰٦٬۹۷۳ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة شركة الحیاة العقاریة
 ٤۹٬۲۹۱٬۰۱٤  ٤۹٬۲۸٤٬٦٦۷ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة شركة صروح المراكز

 ٦۷٬٦۰۰٬٦٤۰  ٦۷٬٦۰۰٬٦٤۰ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة * غرب جدة شركة مستشفى
 الكبرى للتطویرشركة الجوھرة 

 ٦۲٬۰۲۳٬۷۲٦  ٦۸٬۲۷۳٬۷۲٦ ٪ ۲٥ ٪۲٥ السعودیة * واالستثمار العقاري 
    ٤٦۹٬۸۲۲٬۸٥۸  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ 

 : في شركات زمیلة الستثمارافي حركة الفیما یلي 

 
 

مارس  ۳۱
 م۲۰۲۰

  (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱

 (مدققة)
 ٤۹۳٬۹۸۸٬٥٥٤  ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰ االفتتاحيالرصید 

 ۳۷٬۰۲۰٬۳٤۲  ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ في ربح الفترة/ السنة  حصة 
 ) ۳۳٬٦۷٥٬۰۰۰(  )۹٬٥۰۰٬۰۰۰( توزیعات أرباح مستلمة 

 ۱۱٬۱۲٥٬۰۰۰  ٦٬۲٥۰٬۰۰۰ أضافة ألستثمارات فى شركات زمیلة خالل الفترة/السنة 
 ) ٤۳٬٦۲٤٬۰۷٦(  - سنةخالل ال استثمار بیع

 ٤٦٤٬۸۳٤٬۸۲۰  ٤٦۹٬۸۲۲٬۸٥۸ الرصید في نھایة السنة 
 
 

 -: الزمیلة اتأرباح الشرك فيحصة الشركة 
  

 عن الثالثة أشھر المنتھیة في 

 

مارس  ۳۱
 م۲۰۲۰

  (غیر مدققة)

مارس  ۳۱
 م ۲۰۱۹

 (غیر مدققة)
 ۳٬۳۱۳٬۳۰۱  ۳٬۳۲٥٬٥٤۸ شركة األسواق المتطورة

 ٥۷٬٤٥۸  - شركة ھامات العقاریة
العقاریةشركة الحیاة   ٤٬۹۳۱٬۰۸٦٬٦٥  ٤۷٬٤٤۰ 

 ) ٦٬۳٤۷(  )۱۸٬٥۹٤( شركة صروح المراكز
  ۸٬۲۳۸٬۰۳۸  ۱۰٬۰۲۱٬۸٥۲ 

 
 

 ، مستمدة من تقاریر اإلدارة للشركة المستثمر فیھا. م۲۰۲۰مارس  ۳۱الزمیلة كما في للشركات المعلومات المالیة 
 

 .بعد نشاطھا الكبرى للتطویر واالستثمار العقاري الجوھرةشركة و شركة مستشفى غرب جدةأ لم تبد* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

۱۱ 

 
 نقد وما في حكمھ .۱۰

 
مارس  ۳۱ 

 م۲۰۲۰
  (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
 (مدققة)

 ٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸  ۱۱۷٬٦٤۱٬٥٦۹ نقد لدي البنوك
 ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ *مرابحة ودائع 

 ۱٦۷٬٦٤۱٬٥٦۹  ۱٤۸٬۲۳۳٬۳۹۸ 
 

ودائع المرابحة ھي ودائع قصیرة األجل عالیة السیولة محتفظ بھا لدى مؤسسات مصرفیة واستحقاقھا أقل من ثالثة أشھر من *                
 تاریخ األستحقاق.

 
            

 تسھیالت التمویل اإلسالمي   .۱۱
 

ملیون لایر سعودي من البنك األھلي التجاري. والتي  ٦٥۰مرابحة بقیمة الم على تسھیل تمویل ۲۰۱۹حصلت المجموعة خالل  
 ح البنك.ل تتضمن شروط معینة خاصة بتعھدات مالیة لصا

 
قامت المجموعة بتحویل صك ملكیة العقارات، األندلس مول وفندق ستایبریدج سویتس، لصالح الشركة العقاریة المطورة 

 للتملیك واالدارة ، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك األھلي التجاري لتمثل ضماناً مقابل التمویل. 
 

  ۱٥م. تمتد فترة التمویل ۲۰۱۹أغسطس  ۱یل مرابحة في ملیون لایر سعودي كدفعة أولى من تمو ۲٥٥استخدمت المجموعة 
سنوات والتي یجب خاللھا سداد دفعات الفوائد فقط. وبعد فترة السماح، یجب   ٥سنة. یمنح تسھیل المرابحة  فترة سماح تمتد حتى  

 سنوات على أساس ربع سنوي. ۱۰سداد المبلغ األساسي على مدى 

 
 الزكاة  .۱۲

م كما حصلت على شھادة الزكاة ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱السنة المنتھیة في  جمیع إقراراتھا الزكویة حتى    قدمت شركة األندلس العقاریة
 م. ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱م. أنھت الشركة الربط الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في  ۲۰۱۹حتى  

 

 
 

  ربحیة السھم .۱۳
طریق قسمة الربح المتعلق بحاملي أسھم الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  یتم احتساب الربح األساسي للسھم عن  

خالل الفترة. یتم احتساب ربحیة السھم المخفضة بقسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح المعدل لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 
 أسھم عادیة. الفترة بافتراض تحویل جمیع األسھم القابلة لالنخفاض إلى 

 

 عن الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

  (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 )غیر مدققة(

 ۲۰٬۲۷٦٬٥٤۹  ۱۲٬۲۳۷٬۸۰۳ فترة (لایر سعودي)الربح 
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة "سھم"

 ۲۹۰.  ۰٫۱۷ (لایر سعودي)ربح األساسي والمخفض للسھم  ال
 
 
    

 

لعدم وجود   م۲۰۱۹ مارس ۳۱و  م۲۰۲۰ مارس ۳۱للربح األساسي للسھم للفترة المنتھیة في  يإن الربح المخفض للسھم مساو
 أدوات مالیة ذات تأثیر مخفض لعائد السھم.

 

  الرأسمالیة االرتباطات .۱٤
 

دیسمبر  ۳۱( م ۲۰۲۰مارس  ۳۱ كما فى استثماریةرأسمالیة تتعلق بعقود إنشاء عقارات  ارتباطاتلدى المجموعة ال یوجد 
 ملیون لایر سعودي ). ۲٥۰مبلغ  م۲۰۱۹

 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

۱۲ 

   
 عالقة  ذي مع جھاتالمعامالت  .۱٥

 

سیاق األعمال التجاریة العادیة تقوم المجموعة بالتعامل مع شركات مملوكة لبعض المساھمین وشركات زمیلة وأطراف ذات  في
 عالقة أخرى. 

 
 أھم تلك المعامالت:ببیان  یليعالقة وفیما الشروط المعامالت مع تلك الجھات ذات اعتمدت اإلدارة 

 

 المعاملةطبیعة  العالقة الطرف ذو العالقة

مارس  ۳۱
 م۲۰۲۰
  (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 (غیر مدققة)

 ۲٬۷۳۱٬٥۷٥  ۲٬۰٤۰٬٤۰٤ مصروفات شركة زمیلة شركة الحیاه العقاریة
شركة محمد الراجحي  

 لالستثمار
شریك بشركة 

 ۱٦,۹۲۹  - مصروفات تابعة 

 شركة أمتیاز العربیة 

شركة ذات عالقة  
بعضو مجلس 

 االدارة 
من  إیرادات
 ۱٬٦۱۳٬۳۰۰  ۱٬٦۳٤٬۷۰۰  إیجارات

الشركة العالمیة للرعایة  
 الصحیة  

شركة ذات عالقة  
بعضو مجلس 

 االدارة
من  إیرادات

 ۲٬۱۸٥٬٥٦٦  ۲٬۱۲٦٬۷٦٦ ایجارات 

 شركة االھلي كابیتال
مدیر صندوق 

 ۲٬٦۰٤٬٤۰۳  ٤٬۰۰۲٬۳٤۲ خدمات تشغیل ۱االھلى ریت

 ۷۸۹٬۰۸۱  - خدمات تأجیر شركة زمیلة شركة ھامات العقاریة

 ٥۰٤٬۸۳۸  - خدمات تشغیل شركة زمیلة شركة ھامات العقاریة

 ۱٬۰۸٤٬۲۷٤  - مصروفات شركة زمیلة شركة ھامات العقاریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

۱۳ 

 
 عالقة (یتبع) ذي مع جھاتالمعامالت  .۱٥

 مستحقات من جھات ذي عالقة:
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

  (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱

 (مدققة)
    

 ٥٬۰۰۰  ٥٬۰۰۰ شركة الجوھرة الكبرى
 ۱۹۷٬۹۰٦  ۳۱۲,۸۰٦ مجموعة اي اتش جي انتركونتینتال

 ٤۰٦٬۱۳٦  ۱٬٦۱٦٬۳٦۹ شركة الحیاه العقاریة
 ۳۷٬۳۳٦٬٥۷۰  ۳۷٬۳۳٦٬٥۷۰ شركة اصالة القابضة 

 ۳۹٬۲۷۰٬۷٤٥  ۳۷٬۹٤٥٬٦۱۲ 
    

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱ مستحقات إلى جھة ذات عالقة:
  (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱
 (مدققة)

 ٦٬٤٦۳٬٦٦٦  ٦۹۷٬۷۰۰ شركة ھامات العقاریة
 ٤۰٬۸۲۱  ٤۰٬۸۲۱ شركة محمد الراجحي لالستثمار

 ۹٬٤٦۷٬۲٤۰  ٦٬۹۷٤٬۰۹۹ االھلي كابیتال
 ۷٬۷۱۲٬٦۲۰  ۱٥٬۹۷۱٬۷۲۷ 
 

تتضمن المعامالت مع الجھات ذات العالقة ما یتقاضاه المساھمین الرئیسیین، أعضاء مجلس االدارة، موظفي اإلدارة العلیا 
  :خالل السنة للمجموعة حیث تمت الموافق على شروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة وفیما یلي أھم المعامالت تلك الجھات  

 
 الرصید في المركز المالي  المحمل على قائمة الدخل  

 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

 (غیر مدققة)
 م ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 (غیر مدققة)

 
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱

 (غیر مدققة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹
 (مدققة)

األجور والمرتبات ومكافات 
 ۱٬۷٥٤٬۸٥۲ ۹٥٤٬۱۰۰ نھایة الخدمة                          

 
۲٬۲۱۰٬۷۲۸ ۱٬۷۲٦٬٥۸۳ 

 
 
 
 



 شركة األندلس العقاریة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مدققة)
 م۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في 

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

۱٤ 

 

 المعلومات القطاعیة   .۱٦
 

  -قطاعات كما یلي: عدةتتضمن أنشطة المجموعة على 
  .تشغیل مراكز التسوقایضاً و مثل مراكز التسوق االستثماریةیتضمن إیجار وحدات تجاریة من العقارات  :والتشغیل التجزئةقطاع 
 یتضمن المنشأت الخدمیة للضیافة (فندق ستایبریدج سویتس األندلس مول). الضیافة:قطاع 

ي ب�ج سالمة تأج�ي وحدات تجار�ة من العقارت االستثمار�ة (  يتضمنقطاع المكاتب :       ). المكتيب
(غیر  م۲۰۲۰مارس  ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھرلفترة 
 )ةمدقق

 قطاع التجزئة
 اإلجمالي أخرى قطاع المكاتب قطاع الضیافة والتشغیل

 ٤۱٬۹۳٥٬٥۸۸ - ٦٬۰۱٥٬۸٦۹ ۲٬۳٥٦٬۳۹٦ ۳۳٬٥٦۳٬۳۲۳ إیرادات *
 )۱۸٬٦۰۹٬۲٤۳( - )۱٬٤۹۹٬۳۹۰( (٥٬۳۳۰٬۸۹۷) )۱۱٬۷۷۸٬۹٥٦( تكلفة اإلیرادات

 ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ ۸٬۲۳۸٬۰۳۸ - - - حصة في أرباح شركات زمیلةال
 (۱٥٬۲۸۸٬۲۲٤) (۸٬۱٦٤٬۱۳۷) (۲٬۸٥۸٬٦۲۱) - )٤٬۲٦٥٬٤٦٦( مصروفات ال

 ۳۳٦٬۲٥٥ ۳۳٦٬۲٥٥ - - - إیرادات أخرى* 
 ۱٦٬٦۱۲٬٤۱٤ ٤۱۰٬۱٥٦ ۱٬٦٥۷٬۸٥۸ )۲٬۹۷٤٬٥۰۱( ۱۷٬٥۱۸٬۹۰۱ صافي الربح قبل الزكاة 

 ۱٬۷۷۹٬۹۷۷٬۳٥۷ ٦۲۳٬۹۸۸٬۷۱٦ ۲٦٤٬۰۸۹٬۱۳۰ ۱٦۰٬۷۳٤٬۹۷٤ ۷۳۱٬۱٦٤٬٥۳۷ موجوداتإجمالي ال
 ٤٦۹٬٤٥۱٬۰۷۸ ۲۱٬۲۲۳٬۳٦۸ ۲٥۳٬۰٤۹٬۹۱٦ - ۱۹٥٬۱۷۷٬۷۹٤ مطلوبات الإجمالي 

 
  

  م۹۲۰۱ مارس ۳۱المنتھیة في  الثالثة أشھرلفترة 
 اإلجمالي أخرى  قطاع الضیافة  قطاع التجزئة )ةمدقق (غیر

 ۳۹,۹۹٥٬۸۰۷ - ٥٬۲٥٥٬٥٦۳ ۳٤٬۷٤۰٬۲٤٤ إیرادات *
 ) ۱٦٬٤۱۷٬٦۰۷( - )٥٬۹۰۱٬٦٥٦( ) ۱۰٬٥۱٥٬۹٥۱( تكلفة اإلیرادات

 ۱۰٬۰۲۱٬۸٥۲ ۱۰٬۰۲۱٬۸٥۲ - - زمیلة اتشركفي الربح من حصة  ال
 )۸٬٦۰۱٬۳٥۳( )۸٬٦۰۱٬۳٥۳( - - مصروفاتال

 ۲٬۲٦٥٬۷۰۳ ۲٬۲٦٥٬۷۰۳ - - *إیرادات أخرى
 ۲۷٬۲٦٤٬٤۰۲ ۳٬٦۸٦٬۲۰۲ ) ٦٤٦٬۰۹۳( ۲٤٬۲۲٤٬۲۹۳ صافي الربح قبل الزكاة 

 ۱٬٥٥۷٬۲۲۷٬۷۰٦ ۷۷۹٬۹٥۰٬٦۱٦ ۱٦۷٬٦۹٤٬۷۰۲ ٦۰۹٬٥۸۲٬۳۸۸ موجوداتإجمالي ال
 ۲۲۲٬۱۷۹٬۹۸۲ ٤٬٥٤۱٬۱٦٦ - ۲۱۷٬٦۳۸٬۸۱٦ مطلوبات الإجمالي 

     
 إیرادات المجموعة من عمالئھا الخارجیین وال توجد أیة إیرادات ناتجة من معامالت ما بین القطاعات.  * جمیع  



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة اإلیضاحات
 م (غیر مدققة)۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في  

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

۱٥ 

 

 الغیر نقدیة  المعامالت .۱۷
 

 م۲۰۲۰مارس  ۳۱  
  (غیر مدققة)

 م ۲۰۱۹ مارس ۳۱
 (غیر مدققة)

بموجب حق استخدام  موجودات ومطلوبات عقود االیجار حق استخدام 
 )۱٦الموجودات الناشئة عن تطبیق معیار (

 
-  ۹۹٬۸۷۳٬٥۷۹ 

  
 تحدید القیمة العادلة والتصنیف وإدارة المخاطر .۱۸

 
ضمن معامالت   مطلوبات  الفیما لو تم بیع أحد األصول، أو سیتم دفعھ لو تم تحویل أي من    استالمھالسعر الذي سیتم    ھي القیمة العادلة  

منتظمة بین المتعاملین بالسوق في تاریخ القیاس في ظل ظروف السوق السائدة بغض النظر إن كان ذلك السعر ملحوظاً بصورة 
 أسلوب تقییم آخر. باستعمالمباشرة أو ٌمقدر 

 
ً التي یتم إما قیاسھا بالقیمة العادلة أو یتم االفصاح عن قیمتھا العادلة في القوائم    مطلوبات  والتصنف كافة األصول   لتسلسل   المالیة وفقا

أدنى مستوى لمدخل القیاس والذي یعتبر جوھریاً لقیاس القیمة العادلة  إلى استناداأدناه  العادلة، المبینھرمي لمستویات قیاس القیمة 
 ككل.

 قیاسھا.   المطابقة لتلك التي یتم  مطلوبات  الالٌمعلنة (غیر المعدلة) والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو    األسعار  األول:المستوى  
 

األسعار  بشكل مباشر أو غیر مباشر بخالف االلتزاممن الممكن مالحظتھا أو رصدھا لألصل أو  التي المدخالت المستوى الثاني: 
 المدرجة ضمن المستوى األول. المعلنة

 . االلتزامال یمكن رصدھا أو مالحظتھا لألصل أو  التي: المدخالت المستوى الثالث
 

األدوات المالیة. یوضح فیما یلي أھداف المجموعة وسیاساتھا وعملیاتھا  استخدامھاتتعرض المجموعة إلى مخاطر ناتجة عن قد 
 .باإلضافة إلى المعلومات الكمیة المتعلقة بتلك المخاطر ضمن القوائم المالیة المرفقة  لقیاسھا،إلدارة تلك المخاطر والطرق المستخدمة  

ت المالیة من خالل أھدافھا وسیاساتھا وعملیاتھا إلدارة لم یكن ھناك أي تغییرات جوھریة قد تعرض المجموعة إلى مخاطر األدوا
 تلك المخاطر والطرق المستخدمة عن تلك التي كانت تطبق في فترات سابقة ما لم یذكر غیر ذلك الحقا.

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة 

 

اإلسالمي وأرصدة الجھات ذات  تمویلتسھیالت التعتبر إدارة المجموعة أن القیمة العادلة لذمم المستأجرین والجزء المتداول من  -
العالقة واإلیجارات المستحقة من عقود إیجار والمستحقات واألرصدة الدائنة األخرى تقارب قیمھا الدفتریة بسبب قصر آجال  

  المالیة.األدوات 
 لم تتم أیة تحویالت ما بین المستویات األول والثاني والثالث خالل فترة التقریر. -

 

الجدول التالي القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في النظام المتدرج یظھر 
دلة  للقیمة العادلة لألدوات المالیة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العا

 ت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.إذا كان
 

 القیمة العادلة   

 (المستوى الثالث)  (المستوى الثاني) (المستوى األول)  
    ۲۰۲۰مارس  ۳۱

 - ۱۱٬٥٦۲٬٥٥۰ - أدوات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
    ۱۹۲۰ دیسمبر ۳۱

 - ٤۲٬۲٦۳٬٦۹۳ - بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أدوات مالیة 
 

 للقیمة العادلة.  ۳أسالیب التقییم المستخدمة في تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة، تصنف كمستوى
 

 
 



 شركة األندلس العقاریة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 للقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة اإلیضاحات
 م (غیر مدققة)۲۰۲۰مارس  ۳۱للفترة المنتھیة في  

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

۱٦ 

 
 توزیعات األرباح .۱۹
 

إلى موافقة   لتوزیعاتاملیون لایر سعودي ، وتخضع ھذه    ۷۰رباح بمبلغ  أ، قرر مجلس اإلدارة توزیع    م۲۰۲۰مارس    ۳۱  بتاریخ
 الجمعیة العامة العادیة في االجتماع القادم.

 
 )۱۹-أثار انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید .۲۰

 

في    اعالمیالذي أعلنتھ منظمة الصحة العالمیة وباًء    ۱۹-فیروس كوفیدلاالنتشار األخیر والمستمر  بسبب  قد تتأثر عملیات المجموعة  
عبر مناطق جغرافیة ۱۹-كوفیدجائحة  ت. انتشربعد غیر مؤكد ۱۹-كوفیدالنھائي الذي قد ینجم عن تفشي  أثیر. التم۲۰۲۰مارس 

في حدوث حاالت عدم تأكد في  ۱۹-وقد تسبب كوفیدواالقتصادیة. مختلفة حول العالم ، مما تسبب في تعطیل األنشطة التجاریة 
عن إجراءات دعم مختلفة في جمیع ،  وقد أعلنت السلطات المالیة والنقدیة المحلیة والدولیة على حد سواء  .  البیئة االقتصادیة العالمیة

وتقوم بتفعیل خطط استمراریة ، ة الوضع عن كثب تراقب المجموع. أنحاء العالم لمواجھة التداعیات السلبیة المحتملة لھذه الجائحة
على عملیاتھا وأدائھا  ۱۹-العمل الخاصة بھا وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة تعطل العمل المحتمل نظراً لتفشي كوفید

من الصعب التنبؤ بمدى ومدة التأثیر االقتصادي الكامل حتى اآلن.  یكونفي التطور  ۱۹-كوفید جائحة. مع استمرار تفشي المالي
تقوم إدارة المجموعة حالیًا بمراقبة الوضع وتأثیره على عملیات المجموعة والتدفقات النقدیة والمركز المالي. تعتقد اإلدارة ، بناًء 

 زاماتھا المالیة في المستقبل المنظور عند استحقاقھا.على تقییمھا ، أن المجموعة لدیھا سیولة كافیة متاحة لمواصلة الوفاء بالت
 

 األولیة الموحدة المختصرةلقوائم المالیة  اعتماد .۲۱
 

 ).م۲۰۲۰مایو  ۱٤الموافق ( ھـ۱٤٤۱رمضان  ۲۱ لإلصدار في المختصرةالموحدة األولیة القوائم المالیة ھذه تم اعتماد 
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